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  القسم األول
  من الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  مقدمة املؤلف

احلمد هللا حنمده ونستعينه ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات 
له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا  أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل

وحده ال شريك له وأشهد أن حممد عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن 
  تبعهم بإحسان وسلم تسليما.

برسالة خالدة صاحلة لكل زمان ومكان وأمره أن  �أما بعد: فإن اهللا أرسل رسوله 

pκ$ *  {ال تعاىل: يبلغ هذه الرسالة إىل أمته فق š‰r' ‾≈ tƒ ãΑθß™§�9 $# õ�Ïk= t/ !$tΒ tΑ Ì“Ρé& š�ø‹ s9 Î) ÏΒ y7 Îi/¢‘ ( 
βÎ) uρ óΟ ©9 ö≅ yèø s? $yϑ sù |M øó‾= t/ … çµtG s9$y™Í‘ 4 ª!$# uρ š�ßϑ ÅÁ÷ètƒ zÏΒ Ä¨$̈Ζ9 $# 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “ Ï‰ öκu‰ tΠ öθs) ø9 $# 

tÍ� Ï≈ s3ø9$# ∩∉∠∪ { )1(  بعون اهللا وتوفيقه بتبليغ تلك الرسالة وأداء األمانة على  �فقام

أكمل وجه وأبلغه مستعمال يف ذلك مجيع وسائل التبليغ الراتبة والطارئة وكان من وسائل 
يه احلال، ويتطلبه املوقف من التبليغ الراتبة ما خيطب به الناس كل مجعة مبينا هلم ما تقتض

شرح اإلميان باهللا وأمسائه وصفاته وأفعاله وأحكامه واليوم اآلخر وصفة اجلنة والنار وغري 
  ذلك.

وسار على جه دعاة احلق يف كل زمان ومكان من اخللفاء والوالة والوعاظ وأهل 
همة الدعوة والتبليغ العلم إىل وقتنا هذا وكان ممن حباه اهللا ومحله هذه املهمة العظيمة م

شيخنا أبو عبد اهللا عبد الرمحن بن ناصر بن سعدي حيث توىل اخلطابة يوم اجلمعة يف 
وخطابة العيدين فكان مثاال حيتذى يف إخالص النية وإصالح  ةاملسجد اجلامع الكبري بعنيز

                                                 

  . 67ملائدة آية: ) سورة ا1(
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 العمل وتوجيه الناس إىل اخلري بقدر ما يستطيع بأسلوب بني واضح للعام واخلاص وبقي
  على ذلك حىت التحق جبوار ربه يف مجادي الثانية عام ست وسبعني وثلثمائة وألف.

وقد من اهللا وله احلمد واملنة علينا خبالفته يف هذا املنصب اجلليل فاقتدينا به يف فكرته 
وأسلوبه وهيأنا خطبا مناسبة بقدر ما نستطيع ومجعنا من ذلك ما تيسر وقد رأينا من 

عها ونشرها لتعم ا الفائدة وتكون كالتكميل ملا ابتدأه شيخنا رمحه املصلحة أن نقوم بطب
اهللا فانتقينا من ذلك مجلة صاحلة يزيد عددها على مئة وربع املئة وضممنا إليها خطبا يف 

  العيدين واالستسقاء وقسمناها أقساما وفروعا على النحو التايل:
  القسم األول يف العلم وهو فرع واحد.

يف آيات اهللا  - 2يف أمساء اهللا  - 1يف أصول الدين وهو تسعة فروع: القسم الثاين 
 -6يف أشراط الساعة  -5 �يف غزوات النيب  -4وآياته وأخالقه  �يف بعثة النيب  -3

يف آداب  -9يف حماسن اإلسالم  -8يف اإلميان بالقدر  -7يف أحوال القيامة واجلنة والنار 
  إسالمية.

يف  - 2يف الطهارة وما يتعلق ا  -1وهو ستة فروع: القسم الثالث يف العبادات 
يف احلج  -5يف الصيام وزكاة الفطر وعيد الفطر  -4يف الزكاة  -3الصالة وما يتعلق ا 

  يف اجلهاد. -6واألضحية وعيد األضحى 
يف البيوع  -2يف النصيحة واألمانة  - 1القسم الرابع يف املعامالت وهو ثالثة فروع: 

  يف الوقف والوصية. -3واكتساب املال 
  يف الصداق. - 2يف شروط النكاح  -1القسم اخلامس يف النكاح وهو فرعان: 

  القسم السادس يف تربية األوالد وهو فرع واحد.
يف األمر باملعروف والنهي عن  -1القسم السابع يف احلدود والقصاص وهو فرعان: 

  يف القصاص واحلدود. - 2املنكر 
  واألطعمة وهو فرع واحد. القسم الثامن يف النفقات

  القسم التاسع يف مواضيع عامة.
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  القسم العاشر يف خطب خاصة يف أشهر معينة ووداع العام وهو فرع واحد.
نسأل اهللا أن جيعل عملنا خالصا لوجهه، نافعا لعباده وأن جيعلنا ممن يستمعون القول 

  يل.فيتبعون أحسنه إنه أكرم مسئول وأقرب جميب وهو حسبنا ونعم الوك
  املؤلف
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  القسم األول 

  : وهو فرع واحدالعلم

  اخلطبة األوىل

  احلث على العلم والعمل به 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا الذي خلق السماوات واألرض، وجعل الظلمات والنور، واحلمد هللا الذي فضل 

، وأشهد )ö≅yδ “ÈθtGó¡o„ tÏ%©!$# tβθçΗs>ôètƒ tÏ%©!$#uρ Ÿω tβθßϑn=ôètƒ 3 $yϑ‾ΡÎ) { )1  {العلم على اجلهل، فقال: 

أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له العليم مبن يصلح للعلم والدين، وأشهد أن حممدا عبده 

صلى اهللا عليه وعلى آله  )2( } من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين {ورسوله، القائل: 

  وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما.
أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل وتعلموا أحكام شريعته بطلب العلم النافع، فإن العلم نور 

ل، تعلموا ما أنزل اهللا على رسوله من الوحي، فإن العلماء ورثة وهدى، واجلهل ظلمة وضال
األنبياء، واألنبياء ما ورثوا درمها وال دينارا، وإمنا ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ حبظ وافر من 
مرياثهم، تعلموا العلم فإنه رفعة يف الدنيا واآلخرة، وأجر مستمر إىل يوم القيامة، قال اهللا تعاىل: 

}  Æì sù ö� tƒ ª! $# t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u öΝ ä3Ζ ÏΒ t Ï% ©! $# uρ (#θ è?ρ é& zΟ ù= Ïè ø9 $# ;M≈ y_ u‘ yŠ 4 { )3(  وقال النيب� 

إذا مات العبد انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده  {

انظروا إىل آثار العلماء الربانيني مل تزل موجودة إىل  )4( } أو ولد صاحل يدعو له

                                                 

  . 9) سورة الزمر آية: 1(
) ، الدارمي 1667) ، مالك اجلامع (4/93) ، أمحد (221) ، ابن ماجه املقدمة (71) البخاري العلم (2(

  ). 226املقدمة (
  . 11) سورة اادلة آية: 3(
داود الوصايا  ) ، أبو3651) ، النسائي الوصايا (1376) ، الترمذي األحكام (1631) مسلم الوصية (4(

  ). 559) ، الدارمي املقدمة (2/372) ، أمحد (2880(
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آثارهم حممودة وطريقتهم مأثورة، وذكرهم مرفوع، يومنا هذا طوال الشهور والسنني، 
ر، إن ذكروا يف االس ترحم الناس عليهم ودعوا هلم، وإن ذكرت األعمال وسعيهم مشكو

الصاحلة واآلداب العالية فهم قدوة الناس فيها. أيها الناس تعلموا العلم واعملوا به فإن تعلم العلم 

 tΒuρr& tβ%x. $\GøŠtΒ çµ≈oΨ÷�uŠômr'sù $oΨù=yèy_uρ …çµs9 #Y‘θçΡ  {جهاد يف سبيل اهللا والعمل به نور وبصرية من اهللا: 

Å ốϑtƒ ÏµÎ/ †Îû Ä¨$̈Ψ9$# yϑx. …ã&é#sẄΒ ’Îû ÏM≈yϑè=—à9$# }§øŠs9 8lÍ‘$sƒ¿2 $pκ÷]ÏiΒ 4 { )1(.  

تعلمون ما يلقى إليهم من أيها الناس إننا على أبواب عام دراسي جديد يستقبل فيه امل
العلوم ويستقبل فيه املعلمون من يتلقى عنهم العلوم واآلداب واألخالق، فيا ليت شعري 
ماذا أعد كل واحد منهم ملا يستقبله؟ إن على املتعلمني أن يعدوا هلذا العام اجلد، 
ا والنشاط، وأن حيرصوا ما استطاعوا على حتصيل العلم من كل طريق وباب، وأن يبذلو

غاية اجلهد لرسوخ العلوم يف قلوم فيجتهدوا عليها من أول العام ففي ذلك سبب 
لرسوخ العلم وتيسري حصوله ألنه إذا اجتهد من أول العام أخذ العلم شيئا فشيئا فسهل 
عليه وأما إذا تواىن يف أول السنة فإنه يصعب عليه بعد ذلك وتتراكم عليه العلوم ويكون 

يا ال يرسخ يف قلبه وال يبقى يف ذهنه وإن من واجب املتعلم إذا تصوره هلا تصورا سطح
أحاط علما باملسألة أن يطبقها على نفسه ويعمل ا ليكون علمه نافعا له فإن العلم النافع 
هو ما طبقه اإلنسان عمليا والعمل بالعلم هو مثرة العلم وجلاهل خري من عامل مل ينتفع 

ح فإما أن يكون سالحا لك على عدوك وإما أن يكون بعلمه ومل يعمل به فإن العلم سال
سالحا عليك أيها املتعلم إذا علمت مسألة دينية فاعمل ا وإال فما فائدة العلم أرأيت لو 
أن شخصا تعلم الطب ولكن مل يتطبب ومل يعاجل نفسه وال غريه فما فائدة علمه إذن 

ك إذا عملت ا كانت أنفع العلوم فهكذا العلوم الشرعية إذا مل تطبقها بل هي أبلغ فإن
وإن خالفتها كانت حجة عليك. أيها املعلمون إن عليكم ألمتكم ومن يتعلمون منكم 
حقوقا عظيمة فقوموا ا هللا خملصني وبه مستعينني ولنفع أبنائكم ومن يتلقون العلم منكم 

                                                 

  . 122) سورة األنعام آية: 1(
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الفصول منازهلا قاصدين أخلصوا يف التعليم واسلكوا أسهل السبل وأقرا للتفهيم ونزلوا 
فليس تعليم املنتهني مثل املبتدئني وعليكم أن متثلوا أمام الطلبة بكل خلق فاضل كرمي وأن 
تتجنبوا كل خلق سافل لئيم فإن املتعلم يتلقى من معلمه األخالق كما يتلقى منه العلوم 

من ووجهوا أبناءكم الطلبة يف كل مناسبة ترون فيها الفرصة لذلك فإن املعلم الناصح 
جيمع بني التعليم والتربية احلسنة واهللا حيب احملسنني، أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال 

�  {اهللا تعاىل:  !9# 4 ë=≈ tGÅ2 çµ≈ oΨ ø9t“Ρ r& y7 ø‹ s9Î) ylÌ� ÷‚çG Ï9 }̈ $̈Ζ9 $# zÏΒ ÏM≈ yϑè= —à9 $# ’ n< Î) Í‘θ–Ψ9$# ÈβøŒ Î* Î/ óΟ ÎγÎn/ u‘ 

4’ n< Î) ÅÞ≡u� ÅÀ Í“ƒÍ“ yèø9 $# Ï‰‹Ïϑ pt ø: $# ∩⊇∪ «! $# “ Ï%©!$# … ã&s! $tΒ †Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# 3 ×≅ ÷ƒuρuρ 

šÌ� Ï≈ s3ù= Ïj9 ôÏΒ 5>#x‹ tã >‰ƒÏ‰ x© ∩⊄∪ { )1(.بارك اهللا ويل ولكم يف القرآن العظيم .  

                                                 

  . 2: 1تان ياآل)سورة إبراهيم 1(
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  ة يف فضيلة العلماخلطبة الثاني

احلمد هللا الذي فقه من أراد به خريا يف الدين ورفع منازل العلماء فوق العاملني وأشهد 
أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له شهد لنفسه بالوحدانية وشهد ا مالئكته والعلماء من 

أمجعني  املؤمنني وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املبعوث هدى للعاملني وحجة على العباد
  صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما.

أما بعد أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل وتفقهوا يف دينكم فمن يرد اهللا به خريا يفقهه يف 
الدين معرفة ما أنزل اهللا على رسوله من األحكام بأدلتها وما يترتب عليها من ثواا 

إنه مبعرفته ذلك يكون متعبدا هللا على بصرية ونافعا لعباد اهللا يف عبادام وعقوبتها ف
ومعامالم الدقيقة واجلليلة وال شك أن هذا خري عظيم وفضل جسيم يف التفقه يف الدين 
يرفع اهللا الدرجات وجيرى للعبد عمله يف احلياة وبعد املمات يف التفقه يف الدين يكون املرء 

يهم الصالة والسالم يف التفقه يف الدين ييسر للمرء الطريق إىل اجلنات وارثا لألنبياء عل
والوصول إىل رب األرض والسماوات يف التفقه يف الدين يكون املرء من العلماء أهل 
اخلشية هللا واحملسنني إىل عباد اهللا، طالب العلم حتفه املالئكة بأجنحتها وتضعها له رضاء مبا 

من سلك طريقا يلتمس فيه  {:  �ال: قال رسول اهللا ق �يطلب فعن أيب الدرداء 

علما سهل اهللا له به طريقا إىل اجلنة وإن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا مبا 
لسماوات ومن يف األرض حىت احليتان يف املاء وفضل يصنع وإن العامل ليستغفر له من يف ا

العامل على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة األنبياء إن األنبياء مل 

(إذا  {وقال:  )1( } يورثوا درمها وال دينارا وإمنا ورثوا العلم فمن أخذه أخذ حبظ وافر

مررمت برياض اجلنة فارتعوا) قالوا: يا رسول اهللا وما رياض اجلنة؟ قال: " جمالس العلم" 

إذا ذكر هذا احلديث قال: أما إين ال  �كان ابن مسعود  )2( } ويف رواية " حلق الذكر

                                                 

  ). 223) ، ابن ماجه املقدمة (2682) الترمذي العلم (1(
  ). 3/150) ، أمحد (3510) الترمذي الدعوات (2(
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أتيت  {قال:  �عن قبيصة  أعىن القصاص ولكن حلق الفقه ويف مسند اإلمام أمحد

فقال: ما جاء بك فقلت كرب سين ورق عظمي وأتيتك لتعلمين ما ينفعين اهللا به  �النيب 

ذه األحاديث فه )1( } فقال: يا قبيصة ما مررت حبجر وال شجر وال مدر إال استغفر لك

وأمثاهلا وأضعافها كلها دالة على فضل العلم الشرعي تعلمه وتعليمه كيف ال يكون العلم 
ذا الفضل وفيه حفظ دين الرسول وكيف ال يكون ذه املرتلة الرفيعة وبسببه حيصل كل 
خري مأمول واعلموا رمحكم اهللا أن من حضر منكم جملسا واحدا من جمالس العلم فاستفاد 

ة عمل ا وعلمها إخوانه فإنه حيصل خريا كثريا وجيرى له أجرها وأجر من عمل ا مسأل
إىل يوم القيامة وال تظنوا أن فضل العلم ال حيصل إال ملن تفقه كثريا فإن اهللا تعاىل سوف 

 )2( } بلغوا عين ولو آية {:  �جيزي كل عامل بعمله وإن قل وال يظلمون نقريا قال النيب 

 (ôtΒuρ ß|¡ômr& Zωöθs% £ϑÏiΒ !%tæyŠ ’n<Î) «!$# Ÿ≅Ïϑtãuρ $[sÎ=≈|¹ tΑ$s%uρ Í_‾ΡÎ  {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: 

zÏΒ tÏϑÎ=ó¡ßϑø9$# ∩⊂⊂∪ { )3( ...بارك اهللا ويل ولكم  

                                                 

  ). 5/60) أمحد (1(
) ، الدارمي املقدمة 2/159) ، أمحد (2669) ، الترمذي العلم (3274نبياء () البخاري أحاديث األ2(

)542 .(  
  . 33) سورة فصلت آية: 3(
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  اخلطبة الثالثة يف فضيلة أئمة الدين

احلمد هللا ذي النعم الكثرية واآلالء الغين الكرمي الواسع العطاء وأشهد أن ال إله إال اهللا 
وحده ال شريك له ذو األمساء احلسىن والصفات الكاملة العليا وأشهد أن حممدا عبده 

لى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه الكرام النجباء وعلى ورسوله املصطفى وخليله اتىب ص
أتباعهم يف هديهم القومي إىل يوم امليعاد واملأوى وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس اتقوا اهللا 
تعاىل حق التقوى واستمسكوا بدينكم الذي شرعه نبيكم فهو العروة الوثقى واعرفوا نعمة 

ه يف حياتكم وبعد مماتكم وعند قيامكم لرب العاملني اهللا عليكم ذا الدين الذي تسعدون ب
أما ترون إىل هذه األمم الكافرة الضالة كيف كانت يف جهل عميق من دينها ويف شبهات 
وضالالت تبعدها عن إمياا ويقينها أمم ال تريد سوى العلو يف األرض والفساد واالعتداء 

عتها ومادا واحنطت يف دينها وأخالقها على دين اهللا تعاىل واستعمار العباد ترقت يف صنا
وشطحت عن سعادا وأنتم وهللا احلمد قد يسر اهللا لكم دينا سليما وصراطا مستقيما 
جعلكم من أمة حممد خري األمم وأبرها وأزكاها وحفظ لكم دينكم حىت وصل إليكم وهللا 

اهللا لكم من أئمة احلمد نقيا من البدع واإلشراك وبريئا من طرق الغي واهلالك مبا أقام 
الدين واجلهابذة املرشدين املخلصني فمن أولئك السادة األبرار إمام األئمة ناصر السنة 
وقامع البدعة أمحد بن حنبل فإم نصروا السنة وبينوها وقمعوا البدعة وهتكوها حىت 
صاروا يضرب م املثل يف اتباع السنة والكتاب وم يوزن السين من البدعي من سائر 

لطوائف واألضراب ومنهم شيخ اإلسالم واملسلمني أمحد بن تيمية تقي الدين الذي جاهد ا
الكفار واملنافقني وهتك أستار احملرفني واملبتدعني وأظهر من صريح السنة وعلومها 
وأعالمها ما يتبني به احلق للمعتربين وسلك طريقه تالمذته من العلماء احملققني حىت آلت 

ة العربية وإمامها األواب شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب فلم يزل النوبة لشيخ اجلزير
مع خصومه يف جالد وجهاد وتبيني للسنة والتوحيد اخلالص بني العباد ويسر اهللا له من 
يقوم بعونه من امللوك املخلصني حىت صفت هذه اجلزيرة وهللا احلمد مبساعيهم من الشرك 

قبة للمشرك وال مشهدا وال توسال باملخلوقني وال والضالل املبني فلم جتد وهللا احلمد 
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مولدا وال معبدا وال جتد فيها وهللا احلمد من حيرف نصا من نصوص الصفات أو ينفي ما 
ثبت هللا تعاىل من الرتول إىل السماء الدنيا واالستواء على عرشه فوق املخلوقات فكل ما 

ال جيحدون منه حرفا وال معىن وال جاء من صفات اهللا تعاىل فإم يقرون به وال يؤلونه و
يكيفون فامحدوا اهللا تعاىل على هذه النعمة واشكروه واسألوه أن يثبتكم على دينه وسنة 

pκ$  {نبيه إىل أن تالقوه أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:  š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# ô‰s% Νä3ø? u !$y_ ×πsà Ïã öθ̈Β 

ÏiΒ öΝà6 În/ §‘ Õ !$x Ï© uρ $yϑ Ïj9 ’ Îû Í‘ρß‰ ÷Á9 $# “ Y‰ èδ uρ ×πuΗ ÷qu‘ uρ tÏΨ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 ∩∈∠∪ ö≅ è% È≅ ôÒx Î/ «! $# ÏµÏFuΗ ÷qt� Î/ uρ 

y7 Ï9≡x‹Î7 sù (#θãmt� ø u‹ ù= sù uθèδ ×� ö� yz $£ϑ ÏiΒ tβθãè yϑ øgs† ∩∈∇∪ { )1(  القرآن بارك اهللا يل ولكم يف

  العظيم.... اخل.

                                                 

  . 58،  57 :تانياآل) سورة يونس 1(
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  اخلطبة الرابعة يف مقام أهل العلم يف الناس

احلمد هللا الذي أرسل الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب وامليزان ليقوم 
الناس بالقسط ويتحقق العدل بني املخلوقني وجعل هلم خلفاء خيلفوم يف أممهم علما 

الكني وشهداء على العاملني وهؤالء اخللفاء هم وعمال ليكونوا قدوة للعاملني ومنارا للس
العلماء الربانيون الذين اكتسبوا العلم ابتغاء وجه رم وربوا به األمة علما وعمال فكانوا 
هداة مهتدين وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له إله األولني واآلخرين وجامع 

فيه خيتلفون وأشهد أن حممدا عبده الناس ليوم ال ريب فيه ليحكم بينهم فيما كانوا 
ورسوله خامت النبيني وإمام املتقني فليس بعده نيب وإمنا هم العلماء كاألنبياء يف هداية 
العاملني صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وسلم 

  تسليما.
نعمة عليكم أن حفظ عليكم أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واعلموا أن من أكرب 

هذا الدين برجاله املخلصني وهم العلماء العاملون الذين كانوا أعالما يهتدى م وأئمة 
يقتدى م وأقطابا تدور عليهم معارف األمة وأنوارا تتجلى م غياهب الظلمة فإن يف 

ج املتني حيول وجود أمثال هؤالء يف األمة حفظا لدينها وصونا لعزا وكرامتها فإم السيا
بني الدين وأعدائه والنور املبني تستنري به األمة عند اشتباه احلق وخفائه وهم ورثة األنبياء 
يف أممهم وأمناؤهم على دينهم فإن األنبياء مل يورثوا درمها وال دينارا، وإمنا ورثوا العلم، 

أعلنوها على فمن أخذه أخذ حبظ وافر وهم شهداء اهللا يف األرض الذين شهدوا باحلق و
املأل بأنه ال إله إال اهللا وأنه سبحانه هو القائم بالقسط وأن كل حكم خيالف حكمه فهو 

!y‰Îγx© ª  {ظلم وجور، قال اهللا تعاىل:  $# … çµ‾Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ èπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9$# uρ (#θä9 'ρé&uρ ÉΟ ù= Ïèø9 $# $Jϑ Í←!$s% 

ÅÝ ó¡É)ø9 $$Î/ 4 Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ â“ƒÍ– yê ø9$# ÞΟŠÅ6 y⇔ ø9 وهم شهداء اهللا يف أرضه يشهدون  )1( } ∪∇⊆∩ #$

أن رسله صادقون مصدقون وأم بلغوا الرسالة وأدوا األمانة ونصحوا األمة وجاهدوا يف 

                                                 

  . 18) سورة آل عمران آية: 1(
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أرضه يشهدون بأحكامه على خلقه يقرؤون كتاب اهللا اهللا حق جهاده وهم شهداء اهللا يف 
وسنة رسوله ويفهموما فيشهدون على اخللق مبا فيهما من أحكام عادلة وأخبار صادقة 
فليس يف األمة كمثلهم ناصحا خملصا يعلمون أحكام اهللا ويعظون عباد اهللا ويقودون األمة 

ة هللا ـل اخلشيـملصلحون وهم أهملا فيه اخلري والصالح فهم القادة حقا وهم الزعماء ا

}  $yϑ ‾Ρ Î)  ý øƒs† ©!$# ôÏΒ Íν ÏŠ$t6Ïã (#àσ ‾≈ yϑ n= ãèø9 وهلذا تكاثرت النصوص يف فضل العلم  )1( } 3 #$

من سلك  {وقال:  )2( } من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين { : �وأهله فقال النيب 

إن املالئكة لتضع  {وقال  )3( } طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا له به طريقا إىل اجلنة

أجنحتها لطالب العلم رضا مبا يصنع وإن العامل ليستغفر له من يف السماوات ومن يف 

وم ، أيها الناس: " إن مثل العلماء يف األرض كمثل النج)4( } األرض حىت احليتان يف املاء

يهتدي ا يف ظلمات الرب والبحر فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل اهلداة"، " وإن 
فقيها واحدا أشد على الشيطان من ألف عابد" وذلك ألن العابد منفعته قاصرة على نفسه 
أما الفقيه فقد حفظ دين اهللا ونفع عباد اهللا فهو يقود األمة إىل اخلري ويهديهم إىل صراط 

yϑ$  {د والشيطان يقودهم إىل الشر العزيز احلمي ‾Ρ Î) (#θããô‰ tƒ …çµt/ ÷“ Ïm (#θçΡθä3u‹Ï9 ôÏΒ É=≈ pt õ¾ r& 

Î��Ïè¡¡9 فدعوة الفقيه ودعوة الشيطان ضدان والشيطان والداعي إىل اخلري  )5( } ∪∌∩ #$

  يان فلذلك كان الشيطان يفرح مبوت العلماء ألم أعداؤه حيولون بينه وبني ما يريد.متعاد

                                                 

  . 28) سورة فاطر آية: 1(
) ، الدارمي 1667اجلامع () ، مالك 4/93) ، أمحد (221) ، ابن ماجه املقدمة (71) البخاري العلم (2(

  ). 226املقدمة (
  ). 223) ، ابن ماجه املقدمة (2682) الترمذي العلم (3(
  ). 5/196) ، أمحد (223) ، ابن ماجه املقدمة (3641) ، أبو داود العلم (2682) الترمذي العلم (4(
  . 6) سورة فاطر آية: 5(
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أيها الناس إذا كان هذا فضل العلم وحال العامل أفال يليق بنا أن نبذل اجلهد لتحصيل 
العلم النافع بالسؤال والقراءة والبحث والتحقيق لنفوز بإرث األنبياء الكرام وبصحبتهم يف 

  نعم املوروث األنبياء ونعم الرفيق.دار السالم ف
أيها الناس إذا كانت هذه مرتلة العامل من أمته ودينه أفال جيدر بنا أن نأسف على 
موت العلماء ألن فقد العامل ليس فقدا لشخصيته فحسب ولكنه فقد جلزء من تراث 

قد العامل ال النبوة، جزء كبري حبسب ما قام به هذا العامل املفقود من التحقيق فواهللا إن ف
يعوض عنه مال وال عقار وال متاع وال دينار بل فقده مصيبة على اإلسالم واملسلمني ال 
يعوض عنه إال أن ييسر اهللا من خيلفه بني العاملني فيقوم مبثل ما قام به من اجلهاد ونصرة 

  احلق.
 أصبحوا ندرة وإن فقد العلماء يف مثل هذا الزمان لتتضاعف به املصيبة ألن العلماء العاملني

قليلة بني الناس وكثر اجلهل والتشكيك واإللباس ولكننا لن نيأس من روح اهللا ولن نقنط من 

ى احلق أنه لن تزال طائفة من أمته عل {:  �رمحته فلقد أخرب الصادق املصدوق حممد 

  .)1( } ظاهرين ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا وهم على ذلك

نسأل اهللا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصاحل وأن ييسر هلذه األمة ما حيفظ 
  به عليها دينها وينصر به أهل طاعته ويذل به أهل معصيته إنه جواد كرمي رؤوف رحيم.

                                                 

) ، ابن ماجه الفنت 4252بو داود الفنت واملالحم () ، أ2229) ، الترمذي الفنت (1920) مسلم اإلمارة (1(
  ). 5/279) ، أمحد (3952(
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  سة يف االستفتاءاخلطبة اخلام

احلمد هللا الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما مل يعلم واحلمد هللا الذي من على عباده 
بإنزال الكتب وإرسال الرسل فلم يبق على اهللا للخلق حجة وفتح العقول وفهم، وأشهد 
أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له الرب الكرمي األكرم علم القرآن وخلق اإلنسان وعلمه 

لبيان وأعطى وتكرم وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املرشد إىل السبيل األقوم صلى اهللا ا
  عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وبارك وسلم.

أما بعد أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل وتفقهوا يف دين اهللا لتعبدوا اهللا على بصرية فإن من 
 الدين أساس اخلري والعمل الصاحل، فبه يعرف يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين فالفقه يف

العبد كيف يعبد ربه، به يعرف كيف يتوضأ وكيف يغتسل، به يعرف كيف يصلي 
وكيف يصوم وكيف يزكي وكيف حيج وكيف يعتمر، به مييز بني الواجبات وبني السنن، 

عرف كيف به يعرف كيف يسري إىل ربه يف نور العلم إذا انعقدت غيوم اجلهل والفنت، به ي
يعامل الناس بالبيع والشراء يعطي احلق الذي عليه ويطلب الذي له أو يتسامح عنه، به 
يعرف كيف ينكح وكيف ينفق وكيف يكفر عن آثامه وكيف يعتق، به يكون العبد 
سراجا يف أمته يهديهم الصراط املستقيم ويبني هلم النهج القومي بالعلم يستنري يف حياته 

القلب ونور القرب ونور احلشر ونور الصراط، العامل حي بعد مماته  وبعد وفاته فهو نور

≅ö {واجلاهل ميت يف حياته:  è% ö≅ yδ “ ÈθtG ó¡o„ tÏ% ©!$# tβθçΗ s>ôètƒ tÏ% ©!$# uρ Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ 3 $yϑ ‾Ρ Î) ã� ©. x‹tG tƒ (#θä9 'ρé& 

É=≈ t7ø9 F{ $# ∩∪ { )1( ،}  إذا مات العبد انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية أو علم

وما اكتسب مكتسب مثل فضل علم  )2( } ينتفع به من بعده أو ولد صاحل يدعو له

من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا  {صاحبه إىل هدى أو يرده عن ردى، يهدي 

                                                 

  . 9) سورة الزمر آية: 1(
) ، أبو داود الوصايا 3651) ، النسائي الوصايا (1376) ، الترمذي األحكام (1631) مسلم الوصية (2(

  ). 559) ، الدارمي املقدمة (2/372) ، أمحد (2880(
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له به طريقا إىل اجلنة وإن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا مبا يصنع وإن العامل 
من يف السماوات ومن يف األرض حىت احليتان يف املاء وفضل العامل على العابد  ليستغفر له

كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة األنبياء: إن األنبياء مل يورثوا دينارا 

  .)1( } وال درمها، وإمنا ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ حبظ وافر

م وحتصيله فليفعل فإنه ليتأكد يف هذا أيها الناس: من استطاع منكم أن يتفرغ للعل
الزمان الذي قل فيه الفقهاء يف دين اهللا وكثر فيه طلب الدنيا بشىت الوسائل واإلقبال عليها 
ومن مل يستطع منكم ذلك فليستمع إىل الذكر وليجلس إىل أهل العلم فيستفيد منهم 

ه وصالته وزكاته ويفيد غريه ومن مل يتسطع فال أقل من أن يسأل عن دينه عن طهارت
وصيامه وحجه وبيعه وشرائه وأخذه وعطائه ونكاحه وغري ذلك مما له صلة بدينه إذا 

  عرض له فيه إشكال واشتباه.
عباد اهللا: إن بعض الناس يصنع أمرا حمرما ال جيوز يف االستفتاء، جتده يأيت إىل أحد 

ق الذي جيب عليه التزامه ليستفتيه راضيا بفتواه معتقدا أن ما يقوله هو دين اهللا وهو احل
فإذا أفتاه بشيء ومل تناسبه الفتوى إما الستبعاده هلا وإما لصعوبتها عليه يف نظره ذهب 
يطلب مفتيا آخر لعله يكون أنسب له وهذا العمل حرام عليه فإن املطلوب يف حق 

ه املستفيت أن يتحرى من يظنه أقرب إىل احلق لكثرة علمه وقوة ورعه فإذا غلب على ظن
أنه أقرب إىل احلق من غريه فليسأله مث ليأخذ بقوله وال يستفىت غريه إال أن يتبني له بعد 
ذلك أنه خمطيء خمالف للكتاب أو السنة فحينئذ يأخذ مبا دل عليه الكتاب والسنة وقد 

#)  {ذكر اهللا تعاىل يف كتابه وظيفة اإلنسان إذا مل يكن له علم فقال:  þθè= t↔ ó¡sù Ÿ≅ ÷δ r& Ì� ø.Ïe%!$# βÎ) 

óΟ çGΨä. Ÿω tβθçΗ s>÷ès? ∩⊆⊂∪ ÏM≈uΖ Éi� t7ø9 $$Î/ Ì� ç/ –“9$# uρ 3 { )2(  فإذا كنت مأمورا بسؤال أهل العلم فإن العاقل

وا اهللا أيها الناس وال ال بد أن يتحرى لدينه من هو أعلم وأروع األمثل فاألمثل فاتق

                                                 

  ). 223) ، ابن ماجه املقدمة (2682) الترمذي العلم (1(
  . 44،  43تان ياآل) سورة النحل 2(
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تتالعبوا بدينكم تسألون هذا وهذا وهذا فتختلف عليكم األمور وتكونوا ممن اتبعوا 
  أهواءهم.

واإلنسان مىت قام بالواجب فسأل من يظنه أقرب إىل احلق فقد برئت ذمته فيما بينه 
ملتزم قول  وبني اهللا قال يف املنتهى وشرحه: ومن مل جيد إال مفتيا لزم أخذه بقوله وكذا

مفت ومث غريه أي فإنه يلزمه األخذ بفتوى من التزم بقوله وقال يف شرحه نقال عن شرح 
خمتصر التحرير: لو أفىت املقلد مفت واحد وعمل به املقلد لزمه قطعا وليس له الرجوع إىل 
فتوى غريه يف تلك احلادثة بعينها إمجاعا نقله ابن احلاجب وغريه وقد ذكر ذلك صاحب 

  اع وشرحه والغاية وشرحها.اإلقن
نعم لو سأل أمثل من جيد من غري أن تسكن إليه نفسه ويطمئن إليه قلبه ولكن 
للضرورة فهذا جيوز أن يسأل غريه فيما بعد ممن يظن أنه أقرب إىل احلق منه. أعوذ باهللا 

‰y  {من الشيطان الرجيم:  Îγx© ª!$# … çµ‾Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ èπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9$# uρ (#θä9 'ρé&uρ ÉΟ ù= Ïèø9 $# $Jϑ Í←!$s% 

ÅÝ ó¡É)ø9 $$Î/ 4 Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ â“ƒÍ– yêø9 $# ÞΟŠ Å6 y⇔ ø9$# ∩⊇∇∪ { )1( .بارك اهللا... اخل  

                                                 

  . 18) سورة آل عمران آية: 1(
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  القسم الثاين يف أصول الدين

   تعاىلالفرع األول أمساء اهللا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  اخلطبة األوىل يف شرح بعض األمساء احلسىن

احلمد هللا ذي الصفات الكاملة العليا واألمساء الفاضلة احلسىن خلق األرض 
والسماوات العلي الرمحن على العرش استوى وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له 

 له يف صفاته وال راد لتقديره وأشهد أن حممدا عبده يف ألوهيته وربوبيته وتدبريه وال نظري
ورسوله الذي خضع لربه واستعان به يف صغري أمره وجليله صلى اهللا عليه وعلى آله 

  وأصحابه الذين عرفوا احلق بدليله وسلم تسليما.
أما بعد أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واعلموا أن اهللا ال شريك له يف مجيع صفاته وال 

له يف أمسائه وتقديراته فهو (اهللا) الذي تأهله القلوب باحملبة والود والتعظيم وهو  مضاهي
(الرمحن الرحيم) الذي هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها فما من نعمة وجدت إال من 
رمحته وما من نقمة دفعت إال من آثار رمحته وهو (امللك) مالك العامل كله علوه وسفله ال 

بعلمه وإرادته وما يسكن من ساكن إال بعلمه وإرادته وهو (القدوس)  يتحرك متحرك إال
الذي تقدس وترته عن النقائص والعيوب فلقد خلق السماوات مبا فيها من النجوم 
واألفالك وخلق األرض مبا فيها من البحار واألشجار واجلبال واملصاحل واألقوات خلق كل 

سواء للسائلني وما مسه من تعب وال آفات ذلك وما بني السماوات واألرض يف ستة أيام 
وهو (القوي القهار) فما من خملوق إال وحتت قدرته وقهره وما من جربوت إال وقد ذل 
لعظمته وسطوته وهو (العليم) الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما يف الرب والبحر وما تسقط 

ال يف كتاب مبني من ورقة إال يعلمها وال حبة يف ظلمات األرض وال رطب وال يابس إ
وما حتمل من أنثى وال تضع إال بعلمه يعلم ما توسوس به نفس العبد قبل أن يتكلم به 
وهو الرقيب الشاهد عليه يف كل حاالته وما يغيب عن ربك من مثقال ذرة يف األرض وال 
يف السماء وال أصغر من ذلك وال أكرب وهو (العلي األعلى) هو العلي يف ذاته فوق عرشه 
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ي يف صفاته فما يشبهه أحد من خلقه وهو (اجلبار) الذي جيرب الكسري والضعيف العل
ويأخذ القوي بالقهر املنيف وهو (الغفور) الذي يغفر الذنوب وإن عظمت ويستر العيوب 

يا ابن آدم إنك ما دعوتين  {وإن كثرت ويف احلديث القدسي عنه تبارك وتعاىل قال: 

ورجوتين غفرت لك على ما كان منك وال أبايل يا ابن آدم لو أتيتين مبلء األرض خطايا 

. وهو (اخلالق القدير) الذي أمسك )1( } مث لقيتين ال تشرك يب شيئا ألتيتك مبلئها مغفرة

السماء أن تقع على األرض إال بإذنه وهو بقدرته السماوات واألرض أن تزوال وميسك 
(احلكيم) يف شرعه وقدره فما خلق شيئا عبثا وال شرع عبادة هلوا ولعبا ومع ذلك فله 
احلكم آخرا وأوال وهو (الغين) بذاته عن مجيع خملوقاته وهو (الكرمي) جبزيل عطائه وهباته 

نفق منذ خلق السماوات فيده ال تغيضها نفقة مآلى سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أ
واألرض فإنه مل يغض ما يف ميينه حجابه النور لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى 

وآخركم يا عبادي لو أن أولكم  {إليه بصره من خلقه ويف احلديث قال اهللا تعاىل: 

وإنسكم وجنكم قاموا يف صعيد واحد فسألوين فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك 

ذلك بأين جواد  {ويف رواية:  )2( } مما عندي إال كما ينقص املخيط إذا أدخل البحر

أفعل ما أريد عطائي كالم، وعذايب كالم، إمنا أمري لشيء إذا أردته أن أقول واجد ماجد 

  .)3( } له كن فيكون

إخواين: هذا شيء يسري من أمساء اهللا تعاىل وما هلا من املعاين وإن أمساءه تعاىل ال 
حيصى هلا تعداد وله منها تسعة وتسعون من أحصاها دخل اجلنة وإحصاؤها هو معرفتها 

  والتعبد هللا ا. لفظا ومعىن
                                                 

  ). 3540) الترمذي الدعوات (1(
) ، ابن ماجه الزهد 2495) ، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2577) مسلم الرب والصلة واآلداب (2(

  ). 5/154) ، أمحد (4257(
) ، ابن ماجه الزهد 2495) ، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2577والصلة واآلداب ( ) مسلم الرب3(

  ). 5/154) ، أمحد (4257(



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  20

uρ â!¬  {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:  !$oÿôœF{ $# 4 o_ó¡çt ø: $# çνθãã ÷Š $$sù $pκ Í5 ( (#ρâ‘ sŒuρ tÏ% ©!$# 

šχρß‰ Åsù= ãƒ þ’ Îû ÏµÍ× ‾≈ yϑ ó™r& 4 tβ÷ρt“ ôfã‹ y™ $tΒ (#θçΡ%x. tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊇∇⊃∪ { )1( .بارك اهللا يل ولكم  

                                                 

  . 180) سورة األعراف آية: 1(



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  21

  اخلطبة الثانية يف شرح بعض أمساء اهللا احلسىن أيضا

احلمد هللا العلي األعلى الكامل يف أمسائه احلسىن وصفاته العليا وأشهد أن ال إله إال اهللا 
وز بالنعيم املقيم وحده ال شريك له شهادة أرجو ا النجاة من سوء املأوى وآمل ا الف

والدرجات العلى وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املصطفى صلى اهللا عليه وعلى آله 
  وأصحابه النجباء وعلى من تبعهم بإحسان إىل يوم املعاد واجلزاء وسلم تسليما.

أما بعد أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واعرفوا ما هللا تعاىل من األمساء والصفات فإن معرفة 
ادة يف اإلميان وبصرية يف دين اهللا وعرفان، وهللا تعاىل تسعة وتسعون امسا من ذلك زي

أحصاها دخل اجلنة أال وإن إحصاءها أن يعرف العبد لفظها ومعناها ويتعبد هللا تعاىل 
  مبوجبها ومقتضاها.

فمن أمسائه تعاىل (احلي القيوم) وهو اسم اهللا األعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا 
ى فهو احلي الكامل يف حياته حياة مل يسبقها عدم وال يلحقها زوال فهو احلي سئل به أعط

الذي ال ميوت وهو الباقي وكل من عليها فان، أما القيوم الذي قام بنفسه فاستغىن عن 

يا عبادي: لو أن أولكم وآخركم  {مجيع خلقه ويف احلديث القدسي أن اهللا تعاىل يقول: 

وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك يف ملكي شيئا. يا 
عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم 

خركم وإنسكم وجنكم قاموا يف ما نقص ذلك يف ملكي شيئا يا عبادي: لو أن أولكم وآ
صعيد واحد فسألوين فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص 
املخيط إذا غمس يف البحر ذلك بأين جواد واجد ماجد أفعل ما أريد عطائي كالم وعذايب 

 وللقيوم معىن آخر وهو )1( } كالم إمنا أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون

القائم على غريه فكل ما يف السماوات واألرض فإنه مضطر إىل اهللا ال قيام له وال ثبات 

                                                 

) ، ابن ماجه الزهد 2495) ، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2577) مسلم الرب والصلة واآلداب (1(
  . )5/154) ، أمحد (4257(
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ôÏΒ  {وال وجود إال باهللا:  uρ ÿÏµÏG≈ tƒ# u βr& tΠθà) s? â !$yϑ ¡¡9 $# ÞÚö‘ F{ $# uρ Íν Ì� øΒ r' Î/ 4 { )1( ومن .

أمسائه تعاىل (العليم) الذي يعلم كل شيء مجلة وتفصيال فال خيفى عليه شيء يف األرض 

… *  {وال يف السماء:  çνy‰ΨÏã uρ ßx Ï?$x tΒ É= ø‹tóø9 $# Ÿω !$yγßϑ n= ÷ètƒ āωÎ) uθèδ 4 ÞΟ n= ÷ètƒuρ $tΒ †Îû Îh� y9 ø9 $# Ì�óst7 ø9 $# uρ 4 
$tΒ uρ äÝ à)ó¡n@ ÏΒ >πs% u‘ uρ āωÎ) $yγßϑ n= ÷ètƒ Ÿωuρ 7π¬6ym ’Îû ÏM≈yϑ è= àß ÇÚö‘ F{ $# Ÿωuρ 5= ôÛu‘ Ÿωuρ C§Î/$tƒ āωÎ) ’ Îû 

5=≈ tG Ï. &Î7 •Β ∩∈∪ { )2( ،}  ÞΟ n=÷ètƒ $tΒ ßkÎ= tƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# $tΒ uρ ßlã� øƒs† $pκ ÷] ÏΒ $tΒ uρ ãΑ Í”∴tƒ zÏΒ Ï !$uΚ ¡¡9 $# 

$tΒ uρ ßlã� ÷ètƒ $pκ� Ïù ( uθèδ uρ óΟ ä3yètΒ t ør& $tΒ öΝ çGΨ ä. 4 ª! $# uρ $yϑ Î/ tβθè= uΚ ÷ès? { )3( ،}  ¨βÎ) ©! $# … çνy‰ΨÏã ãΝù= Ïæ 

Ïπtã$¡¡9 $# Ú^ Íi” t∴ãƒuρ y]ø‹ tóø9 $# ÞΟ n= ÷ètƒuρ $tΒ ’Îû ÏΘ% tnö‘ F{ $# ( $tΒ uρ “ Í‘ ô‰ s? Ó§øtΡ # sŒ$̈Β Ü=Å¡ò6 s? # Y‰xî ( $tΒ uρ 

“ Í‘ ô‰ s? 6§øtΡ Äd“ r'Î/ <Úö‘ r& ßNθßϑ s? 4 ¨βÎ) ©! $# íΟŠ Î= tæ 7�� Î6yz ∩⊂⊆∪ { )4(.  

من أمسائه تعاىل (القدير) ذو القدرة الكاملة فما كان اهللا ليعجزه من شيء يف و
السماوات وال يف األرض وإمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أرأيتم كيف 
خلق هذا الكون العظيم يف ستة أيام مث استوى على العرش خلق هذا الكون بأرضه ومسائه 

اده وجباله وأاره وحباره وبقوله وأشجاره ورطبه ويابسه ومشسه وقمره وحبره وبره ووه
وظاهره وباطنه خلق هذا الكون على أحسن نظام وأمته ملصاحل عباده خلقه كله يف ستة 
أيام ولو شاء خللقه بلحظة ولكنه حكيم يقدر األمور بأسباا. أيها املسلمون إن ما غاب 

إن  {هده فلقد جاء يف احلديث: عنا من مشاهد قدرته أعظم وأعظم بكثري مما نشا

السماوات السبع واألرضني السبع بالنسبة إىل الكرسي الذي وسع السماوات واألرض 
قة ألقيت يف كحلقة ألقيت يف فالة من األرض وإن نسبة هذا الكرسي إىل العرش كحل

  فسبحان اهللا العلي الكبري القوي القدير. } فالة من األرض
                                                 

  . 25) سورة الروم آية: 1(
  . 59) سورة األنعام آية: 2(
  . 4) سورة احلديد آية: 3(
  . 34) سورة لقمان آية: 4(
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ومن أمسائه تعاىل (السميع البصري) يسمع كل شيء ويرى كل شيء ال خيفى عليه 
دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء يف الليلة الظلماء خيلقكم يف بطون أمهاتكم 

ولك مسعه وإن أسررت به لصاحبك خلقا من بعد خلق يف ظلمات ثالث إن جهرت بق
مسعه وإن أخفيته يف نفسك مسعه وأبلغ من ذلك أنه يعلم ما توسوس به نفسك وإن مل 
تنطق به. إن فعلت فعال ظاهرا رآك وإن فعلت فعال باطنا ولو يف جوف بيت مظلم رآك 
وإن حتركت جبميع بدنك رآك وإن حركت عضوا من أعضائك رآك وأبلغ من ذلك أنه 

  ائنة األعني وما ختفي الصدور.يعلم خ
ومن أمساء اهللا تعاىل (الرمحن الرحيم) فكل ما حنن فيه من نعمة فهي من آثار رمحته 
معاشنا من آثار رمحته وصحتنا من رمحته وأموالنا وأوالدنا من رمحته. الليل والنهار واملطر 

لكتب من رمحته: زال اـل وإنـوالنبات من رمحته. األمن والرغد من رمحته. إرسال الرس

}  βÎ) uρ (#ρ‘‰ ãès? sπyϑ ÷èÏΡ «! $# Ÿω !$yδθÝÁøt éB 3 āχ Î) ©!$# Ö‘θà tós9 ÒΟ‹Ïm§‘ ∩⊇∇∪ { )1(  أعوذ باهللا من

!¬  {الشيطان الرجيم:  uρ â !$oÿôœF{ $# 4 o_ó¡çt ø: $# çνθãã ÷Š $$sù $pκ Í5 ( (#ρâ‘ sŒuρ tÏ% ©!$# šχρß‰ Åsù= ãƒ þ’ Îû ÏµÍ× ‾≈ yϑ ó™r& 4 

tβ÷ρt“ ôfã‹ y™ $tΒ (#θçΡ% x. tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊇∇⊃∪ { )2( .بارك اهللا يل ولكم  

                                                 

  . 18) سورة النحل آية: 1(
  . 180) سورة األعراف آية: 2(
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  أيضا اخلطبة الثالثة يف شرح بعض أمساء اهللا احلسىن

احلمد هللا املتفرد بكمال الصفات املترته عن العيوب والنقائص واآلفات خلق 
السماوات واألرض وما بينهما يف ستة أيام ولو شاء خللقها يف حلظات له امللك وله احلمد 
وله اخللق وله األمر يف مجيع األوقات فسبحانه من إله عظيم وملك رب رحيم ولطيف 

 إله إال اهللا وحده ال شريك به يف ألوهيته وربوبيته واألمساء بالعباد عليم وأشهد أن ال
والصفات وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املصطفى على مجيع الربيات صلى اهللا عليه 

  وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان مدى األوقات وسلم تسليما.
ء احلسىن والصفات الكاملة أما بعد أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واعرفوا ما له من األمسا

العليا فإن معرفة ذلك زيادة يف اإلميان وتثبيت على احلق وإيقان وعبادة اهللا على بصرية 
وبرهان فمن أمساء اهللا تعاىل "امللك" وهو ذو السلطان الكامل وامللك الشامل املتصرف 

/−Β ÏΒ >π̈$  {خبلقه كما يشاء من غري ممانع وال مدافع  !#yŠ āωÎ) uθèδ 8‹Ï{# u !$pκ ÉJuŠ Ï¹$uΖ Î/ 4 { )1(  له

≅Ÿω ã  {امللك املطلق  t↔ ó¡ç„ $¬Η xå ã≅ yèø tƒ öΝ èδ uρ šχθè= t↔ ó¡ç„ ∩⊄⊂∪ { )2( شاء يؤيت امللك من ي

ويرتع امللك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده اخلري وهو على كل شيء قدير 
بيده ملكوت السماوات واألرض حييي ومييت يغين فقريا ويفقر غنيا ويضع شريفا ويرفع 
وضيعا ويوجد معدوما ويعدم موجودا ويبتلي بالنعم ويبتلي باملصائب ليبلو عباده 

ن وهل يصربون على املصائب أو جيزعون يقلب اهللا الليل أيشكرون النعمة أم يكفرو
والنهار بالرخاء والشدة واألمن واملخافة كل يوم يف شأن، ملكه ظاهر يف السماوات ويف 
األرض ويظهر متاما حينما يتالشى امللك عن كل أحد حينما يعرض اخلالئق عليه فرادى 

م شيء ملن امللك اليوم هللا الواحد كما خلقوا أول مرة هم بارزون ال خيفى على اهللا منه
  القهار.

                                                 

  . 56) سورة هود آية: 1(
  . 23) سورة األنبياء آية: 2(
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ومن أمسائه تعاىل (اجلبار) وله ثالث معان جرب القوة وجرب الرمحة وجرب العلو فأما جرب 
القوة فهو تعاىل اجلبار الذي يقهر اجلبابرة ويغلبهم جبربوته وعظمته فكل جبار وإن عظم 

رمحة فإنه سبحانه جيرب الضعيف فهو حتت قهر اهللا وجربوته ويف يده وقبضته وأما جرب ال
بالغىن والقوة وجيرب الكسري بالسالمة وجيرب املنكسرة قلوم بإزالة كسرها وإحالل الفرج 
والطمأنينة فيها وما حيصل هلم من الثواب والعاقبة احلميدة إذا صربوا على ذلك من أجله 

هم قريب منهم يسمع وأما جرب العلو فإنه سبحانه فوق خلقه عال عليهم وهو مع علوه علي
  أقواهلم ويرى أفعاهلم ويعلم ما توسوس به نفوسهم.

ومن أمسائه تعاىل (القدوس السالم) فأما القدوس فهو الذي تقدس وتعاىل عن كل 
نقص وعيب فالنقص ال جيوز عليه وال ميكن يف حقه ألنه تعاىل الرب الكامل املستحق 

يب ومن مشاة املخلوقني أو مماثلتهم للعبادة وأما السالم فهو السامل من كل نقص وع
ليس كمثله شيء وهو السميع البصري ويف احلديث أن الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا 
يقولون قبل أن يفرض عليهم التشهد: السالم على اهللا من عباده السالم على جربيل 

ال تقولوا السالم على اهللا من عباده فإن اهللا  {:  �السالم على فالن وفالن فقال النيب 

  .)1( } هو السالم

أيها الناس: تفكروا يف أمساء اهللا وصفاته واعرفوا معناها وتعبدوا هللا تعاىل ا وانظروا 
ليت هي مقتضى يف ملكوت السماوات واألرض وما خلق اهللا فيهما من اآليات الدالة عليه ا

  أمسائه وصفاته فإن يف كل شيء له آية تدل على أنه واحد.

!uθèδ ª  {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:  $# “ Ï% ©!$# Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ ( ÞΟÎ=≈ tã É= ø‹ tóø9 $# 

Íοy‰≈ yγ¤±9 $#uρ ( uθèδ ß≈ oΗ ÷q§�9$# ÞΟŠ Ïm§�9 $# ∩⊄⊄∪ uθèδ ª!$# ”Ï% ©!$# Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ à7 Î= yϑ ø9$# â¨ρ‘‰ à)ø9 $# ãΝ≈n= ¡¡9 $# 

                                                 

) ، 1298) ، النسائي السهو (1105الترمذي النكاح () ، 402) ، مسلم الصالة (800) البخاري األذان (1(
) ، الدارمي الصالة 1/428) ، أمحد (899) ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (968أبو داود الصالة (

)1340 .(  
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ßÏΒ ÷σ ßϑø9 $# Ú∅Ïϑ ø‹ yγßϑ ø9 $# â“ƒÍ“ yèø9 $# â‘$¬6yfø9 $# ç� Éi9 x6 tG ßϑø9 $# 4 z≈ ysö6ß™ «!$# $£ϑ tã šχθà2Î� ô³ ç„ ∩⊄⊂∪ uθèδ ª! $# 
ß,Î=≈ y‚ø9 $# ä— Í‘$t7 ø9 $# â‘ Èhθ|Áßϑ ø9 $# ( ã&s! â !$yϑ ó™F{ $# 4 o_ó¡ßsø9 $# 4 ßx Îm7|¡ç„ … çµs9 $tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ ( uθèδ uρ 

â“ƒÍ• yèø9 $# ÞΟŠ Å3pt ø:   بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. اخل. )1( } ∪⊇⊅∩ #$

                                                 

  . 24:  22ات من ياآل) سورة احلشر 1(
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  اخلطبة الرابعة يف شرح بعض أمساء اهللا احلسىن أيضا

احلمد هللا العلي األعلى الكامل يف األمساء احلسىن والصفات العليا رب السماوات 
ورب األرض ورب اآلخرة واألوىل وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ذو الفضل 

ذي ال حيصى وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أفضل من تعبد هللا ودعا صلى اهللا واجلود ال
  عليه وعلى آله وأصحابه ومن داهم اهتدى وسلم تسليما.

أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل وأعلموا أن هللا تسعة وتسعني امسا من أحصاها 
من أمسائه تعاىل (اهللا احلي حصاؤها معرفة لفظها ومعناها والتعبد هللا ا فإدخل اجلنة و

القيوم العليم القدير السميع البصري الرمحن الرحيم العزيز احلكيم القوي امللك القدوس 
السالم اجلبار) ومن أمسائه تعاىل (املتكرب) أي ذو الكربياء والعظمة فالكربياء وصفه املختص 

ياء أذاقه اهللا الذل به فليس ألحد من املخلوقني أن ينازعه يف ذلك ومن نازعه يف الكرب
واهلوان واملتكربون حيشرون يوم القيامة أمثال الذر يطؤهم الناس بأقدامهم. أما الباريء 
فإنه لكمال عظمته وعزه وقهره وملكه اختص سبحانه بالكربياء والعظمة ومن أمسائه تعاىل 

خلوقات (اخلالق) الذي خلق السماوات واألرض وما فيهما من املصاحل وما بينهما من امل
خلقها اهللا تعاىل كلها يف ستة أيام وأحسن خلقها وأكمله ما ترى يف خلق الرمحن من 

‘ÆìÅ_ö  {تفاوت وال تناقض:  $$sù u� |Ç t7ø9 $# ö≅ yδ 3“ t� s? ÏΒ 9‘θäÜ èù ∩⊂∪ §ΝèO ÆìÅ_ö‘ $# u� |Ç t7ø9 $# È ÷s? §� x. 

ó= Î= s)Ζtƒ y7 ø‹ s9Î) ç� |Çt7 ø9$# $Y∞ Å™% s{ uθèδ uρ ×�� Å¡ym ∩⊆∪ { )1( ،}  $‾Ρ Î* sù / ä3≈ oΨ ø)n= yz ÏiΒ 5># t�è? §ΝèO ÏΒ 

7πx õÜ œΡ §ΝèO ôÏΒ 7πs) n= tæ ¢Ο èO ÏΒ 7πtóôÒ•Β 7πs) ‾= sƒ ’Χ Î� ö� xîuρ 7πs) ‾= sƒ èΧ { )2( ،}  óΟ à2â‘ Èhθ|Áãƒ ’ Îû ÏΘ% tnö‘ F{ $# 

y# ø‹x. â !$t±o„ 4 Iω tµ≈ s9Î) āωÎ) uθèδ â“ƒÍ• yèø9 $# ÞΟŠÅ3ysø9 $# ∩∉∪ { )3( ،}  öΝä3à) è= øƒs† ’Îû ÈβθäÜ ç/ öΝ à6 ÏG≈yγ̈Β é& 

                                                 

  . 4،  3تان ياآل) سورة امللك 1(
  . 5) سورة احلج آية: 2(
  . 6ان آية: ) سورة آل عمر3(
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$Z) ù= yz .ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ 9,ù= yz ’ Îû ;M≈ yϑ è= àß ;]≈ n= rO 4 { )1( ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة غشاء :

در لكم يف ذلك املوضع اجلنني يف بطن أمه ذلكم اهللا ربكم ال إله إال هو فأىن تصرفون يق
من الغذاء ما ال يستطيع أحد أن يوصله إليكم وذلك بواسطة السرة املنغرسة يف عروق 
الرحم فتمتص من الدم وما يتغذى به جسم اجلنني وال حيتاج معه إىل البول والغائط 
فسبحان اهللا رب العاملني خلق اهللا تعاىل كرسيه وعرشه ومها من أعظم املخلوقات 

وسع السماوات واألرض وما السماوات السبع واألرضون السبع بالنسبة إليه إال فالكرسي 
كحلقة ألقيت يف فالة من األرض والعرش استوى عليه الرمحن وهو أعظم املخلوقات 

  وأعالها وما الكرسي بالنسبة إليه إال كحلقة ألقيت يف فالة من األرض.
ها من اإلتقان والكمال لتدل داللة أيها املسلمون: إن هذه املخلوقات العظيمة وما في

ظاهرة على عظمة خالقها وكماله وأنه أتقن كل شيء وأحسن كل شيء خلقه فتبارك اهللا 
  أحسن اخلالقني.

ومن أمساء اهللا تعاىل (الرزاق) الذي عم برزقه كل شيء فما من دابة يف األرض إال 
يف قعار البحار والسباع يف  على اهللا رزقها. رزق اهللا األجنة يف بطون األمهات واحليتان

مهامه القفار والطيور يف أعايل األوكار ورزق كل حيوان وهداه لتحصيل معاشه فأعطى 
كل شيء خلقه مث هدى ولو توكلتم على اهللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطري تغدو 

من الرزق يف الصباح مخاصا جائعة مث تروح يف املساء بطانا ممتلئة بطوا مبا يسر اهللا هلا 
واألقوات ومن رزق اهللا تعاىل ما مين اهللا به على من شاء من خلقه من حسن اخللق 
ومساحة النفس ومن رزقه تعاىل ما مين اهللا به على من يشاء من العلم النافع واإلميان 

tΒ  {الصحيح والعمل الصاحل الدائب وهذا أعظم رزق مين اهللا به على العبد:  uρ È,−G tƒ ©! $# 

≅ yèøgs† … ã&©! % [ t̀� øƒxΧ ∩⊄∪ çµø% ã— ö� tƒuρ ôÏΒ ß]ø‹ym Ÿω Ü= Å¡tFøts† 4 tΒ uρ ö≅©. uθtG tƒ ’ n?tã «! $# uθßγsù ÿ… çµç7 ó¡ym 4 ¨βÎ) ©!$# 

                                                 

  . 6) سورة الزمر آية: 1(
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à�Î=≈ t/ Íν Ì� øΒ r& 4 ô‰ s% Ÿ≅ yèy_ ª! $# Èe≅ ä3Ï9 & ó x« #Y‘ ô‰ s% ∩⊂∪ { )1(  وهو سبحانه املعطي املانع فكم من

سائل أعطاه سؤله وكم من حمتاج أعطاه حاجته ودفع ضرورته وإنه تعاىل ليستحي من 
عبده إذا رفع إليه يديه أن يردمها صفرا وكم منع سبحانه من بالء انعقدت أسبابه فمنعه 

منع وهو سبحانه الذي بيده النفع عن عباده ودفعه عنهم فال مانع ملا أعطى وال معطي ملا 
والضر إن جاءك نفع فمن اهللا وإن حصل عليك ضر مل يكشفه سواه ولو اجتمعت األمة 
على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهللا لك ولو اجتمع الناس على أن 

لقه يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتبه اهللا عليك فربك هو هو املدبر املتصرف خب
كما يشاء فاجلأ إليه عند الشدائد جتده قريبا وافزع إليه بالدعاء جتده جميبا وإذا عملت 

  سوءا أو ظلمت نفسك فاستغفره جتده غفورا رحيما.

uρ â!¬  {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:  !$oÿôœF{ $# 4 o_ó¡çt ø: $# çνθãã ÷Š $$sù $pκ Í5 ( (#ρâ‘ sŒuρ tÏ% ©!$# 

šχρß‰ Åsù= ãƒ þ’ Îû ÏµÍ× ‾≈ yϑ ó™r& 4 tβ÷ρt“ ôfã‹ y™ $tΒ (#θçΡ%x. tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊇∇⊃∪ { )2( .بارك اهللا يل ولكم... اخل  

                                                 

  . 3،  2تان ياآل) سورة الطالق 1(
  . 180) سورة األعراف آية: 2(
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  اخلطبة اخلامسة يف شرح بعض أمساء اهللا احلسىن أيضا

ل يف أمسائه احلسىن وصفاته العليا وأشهد أن ال إله إال اهللا احلمد هللا العلي األعلى الكام
وحده ال شريك له شهادة نرجو ا النجاة من سوء املأوى ونؤمل ا الفوز بالنعيم املقيم 
والدرجات العلى وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املصطفى وخليله اتىب صلى اهللا عليه 

ني هلم بإحسان ما دامت األرض والسماء وسلم وعلى آله وأصحابه النجباء وعلى التابع
  تسليما.

أما بعد؛ فإن هللا تسعة وتسعني امسا من أحصاها دخل اجلنة وإحصاؤها هو معرفة 
لفظها ومعناها والتعبد هللا مبقتضاها فاتقوا اهللا أيها املسلمون وحققوا هذه األمساء وما تدل 

ربكم على بصرية فإنه ال يستوي الذين  عليه من الصفات العظيمة واملعاين اجلليلة لتعبدوا
  يعلمون والذين ال يعلمون.

أيها الناس: يف هذه اجلمعة سنتكلم على ثالثة أمساء من أمساء اهللا تعاىل (العزيز) فلله 
العزة مجيعا وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنني فهو العزيز الذي ال يغلب فما من مجوع وال 

م عزة اهللا ذلت لعزته الصعاب والنت لقوته الشدائد أجناد وال قوة إال وهي ذليلة أما

ΝŸ2 ÏiΒ 7πt⁄Ïù A's#Š  {الصالب:  Î= s% ôM t7 n= xî Zπt⁄Ïù Oοu��ÏW Ÿ2 ÈβøŒ Î* Î/ «!$# 3 { )1( ،}  |= tFŸ2 ª! $# 

ātÎ= øî V{ O$tΡ r& þ’ Í?ß™â‘ uρ 4 āχ Î) ©! $# ;“ Èθs% Ö“ƒÍ• tã ∩⊄⊇∪ { )2( ومن أمساء اهللا تعاىل (احلكيم) فهو .

سبحانه احلاكم واخللق حمكومون له احلكم كله وإليه يرجع األمر كله حيكم على عباده 
رعه مث يوم القيامة حيكم بينهم باجلزاء بني فضله بقضائه وقدره وحيكم بينهم بدينه وش

*βÎ  {وعدله فال حاكم إال اهللا وال جيوز حتكيم قانون وال نظام سوى حكم اهللا:  sù 

÷Λ äôã t“≈ uΖs? ’ Îû &ó x« çνρ–Š ã� sù ’n< Î) «! $# ÉΑθß™§�9 $# uρ βÎ) ÷Λ äΨ ä. tβθãΖ ÏΒ ÷σ è? «!$$Î/ ÏΘ öθu‹ ø9$# uρ Ì� Åz Fψ$# 4 y7 Ï9≡sŒ ×� ö� yz 

                                                 

  . 249) سورة البقرة آية: 1(
  . 21) سورة اادلة آية: 2(
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ß|¡ômr&uρ ¸ξƒÍρù' s? ∩∈∪ { )1( ،}  öΝä3Ï9≡sŒ ãΝõ3ãm «!$# ( ãΝä3øts† öΝä3oΨ÷�t/ 4 ª!$#uρ îΛÎ=tæ ÒΟŠÅ3ym ∩⊇⊃∪ { )2( ،

}  Ÿξsù y7 În/u‘ uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ ÷σãƒ 4 ®Lym x8θßϑ Åj3ysãƒ $yϑŠ Ïù t� yfx© óΟ ßγoΨ ÷� t/ §Ν èO Ÿω (#ρß‰ Ågs† þ’ Îû öΝ Îη Å¡àΡr& 

% [ t̀� ym $£ϑ ÏiΒ |M øŠ ŸÒs% (#θßϑÏk= |¡ç„uρ $VϑŠ Î= ó¡n@ ∩∉∈∪ { )3( فهو سبحانه احلاكم على عباده ال راد .

  حلكمه وقضائه وال حكم فوق حكمه.
وللحكيم معىن آخر وهو ذو احلكمة. واحلكمة ضد السفه فهي وضع األشياء يف 
مواضعها الالئقة ا ولذلك كانت أحكام اهللا الكونية والشرعية واجلزائية مقرونة باحلكمة 

ا فلم خيلق سبحانه شيئا عبثا ومل يترك خلقه سدى ال يؤمرون وال ينهون وال  ومربوطة
يثابون وال يعاقبون فما أعطى اهللا شيئا إال حلكمة وما منع شيئا إال حلكمة وال أنعم إال 
حلكمة وال أصاب مبصيبة إال حلكمة وما أمر اهللا بشيء إال واحلكمة يف فعله والتزامه وال 

احلكمة يف تركه واجتنابه يقول اهللا تعاىل مقررا هذه الصفة العظيمة ى عن شيء إال و

óΟ  {صفة احلكمة:  çFö7Å¡yssùr& $yϑ ‾Ρ r& öΝ ä3≈ oΨø) n= yz $ZW t7tã öΝ ä3‾Ρr&uρ $uΖ øŠs9 Î) Ÿω tβθãèy_ö� è? ∩⊇⊇∈∪ ’ n?≈ yètG sù ª!$# 

à7 Î= yϑ ø9$# ‘,ysø9 $# ( Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ �>u‘ Ä ö̧� yèø9 $# ÉΟƒÌ� x6 ø9 $# ∩⊇⊇∉∪ { )4( ،}  $tΒ uρ $oΨ ø) n= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

uÚö‘ F{ $# uρ $tΒ uρ $yϑ åκ s]÷� t/ šÎ6Ïè≈ s9 ∩⊂∇∪ $tΒ !$yϑ ßγ≈ oΨ ø) n= yz āωÎ) Èd,ysø9 $$Î/ { )5( ،}  Ü= |¡øts† r& ß≈ |¡Ρ M}$# βr& 

x8u� øIãƒ “ ´‰ß™ ∩⊂∉∪ { )6( ،}  $tΒ uρ $uΖ ø)n= yz u !$yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $# uρ $tΒ uρ $yϑ åκ s] ÷� t/ WξÏÜ≈ t/ 4 y7 Ï9≡sŒ ÷sß 

                                                 

  . 59) سورة النساء آية: 1(
  . 10) سورة املمتحنة آية: 2(
  . 65) سورة النساء آية: 3(
  . 116،  115: تانياآل) سورة املؤمنون 4(
  . 39،  38 :تانياآل) سورة الدخان 5(
  . 36) سورة القيامة آية: 6(



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  32

tÏ% ©!$# (#ρã� x x. 4 ×≅ ÷ƒuθsù tÏ% ©# Ïj9 (#ρã� x x. zÏΒ Í‘$̈Ζ9 $# ∩⊄∠∪ ôΘ r& ã≅ yèøgwΥ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè= Ïϑ tãuρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9 $# 

tÏ‰ Å¡ø ßϑ ø9$% x. ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# ôΘ r& ã≅ yèøgwΥ tÉ) −G ßϑ ø9$# Í‘$¤fà ø9$% x. ∩⊄∇∪ { )1(.  

: لقد تبني أن للحكيم معنيني أحدمها احلاكم الذي له احلكم املطلق أيها املسلمون
الكامل من مجيع الوجوه واملعىن الثاين أنه ذو احلكمة الذي مل خيلق شيئا عبثا ومل يشرع 
شيئا باطال ومل جيز عامال إال مبا عمل، احملسن باإلحسان واملسيء مبثل سيئته وله معىن 

شيء خلقه فما يف خلق الرمحن من تفاوت وال تناقض  ثالث وهو احملكم الذي أحكم كل
وال خلل صنع اهللا الذي أتقن كل شيء وليس يف شرعه من تناقض وال اختالف ولو كان 

  من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا.
ومن أمساء اهللا تعاىل "القوي" والقوة ضد الضعف فهو سبحانه وتعاىل خيلق املخلوقات 

ضعف فلم يزل وال يزال قويا واخللق ضعفاء، ضعفاء يف ذام وضعفاء يف  العظيمة من غري

‰ô  {أعماهلم يقول اهللا تعاىل مقررا هذه الصفة العظيمة:  s) s9uρ $oΨ ø)n= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $# uρ 

$tΒ uρ $yϑ ßγuΖ ÷� t/ ’ Îû Ïπ−G Å™ 5Θ$−ƒr& $tΒ uρ $uΖ ¡¡tΒ ÏΒ 5>θäó—9 ∩⊂∇∪ { )2(  يعين من تعب وال ضعف فهو

!ª *  {القوي ذو القوة الكاملة واخللق ضعفاء مهما بلغت قوم:  $# “ Ï% ©!$# Ν ä3s) n= s{ ÏiΒ 

7# ÷è|Ê ¢ΟèO Ÿ≅ yèy_ .ÏΒ Ï‰÷èt/ 7# ÷è|Ê Zο §θè% ¢Ο èO Ÿ≅ yèy_ .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ ;ο §θè% $Z ÷è|Ê Zπt7øŠx© uρ 4 { )3(  وهؤالء

عاد إرم ذات العماد والقوة، كان بعضهم حيمل الصخرة العظيمة من غري مباالة حىت بلغ 

}  óΟم الغرور أن قالوا من أشد منا قوة فقال اهللا تعاىل:  s9 uρr& (#÷ρt� tƒ āχ r& ©! $# “ Ï% ©!$# öΝ ßγs) n= yz 

uθèδ ‘‰ x© r& öΝ åκ÷] ÏΒ Zο §θè% ( { )4( .فكل قوة مهما عظمت فهي ضعيفة أمام قوة اخلالق العظيم  
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uρ â!¬  {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:  !$oÿôœF{ $# 4 o_ó¡çt ø: $# çνθãã ÷Š $$sù $pκ Í5 ( (#ρâ‘ sŒuρ tÏ% ©!$# 

šχρß‰ Åsù= ãƒ þ’ Îû ÏµÍ× ‾≈ yϑ ó™r& 4 tβ÷ρt“ ôfã‹ y™ $tΒ (#θçΡ%x. tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊇∇⊃∪ { )1(.بارك اهللا يل ولكم.. اخل ..  
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  اخلطبة السادسة يف احلث على اإلميان بأمساء اهللا

احلمد هللا الذي كتب اإلميان يف قلوب املؤمنني حىت شاهدوا بعني البصرية ونور العلم 
ما كان غائبا عن العيون وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له احلي الكامل يف حياته 

فإمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن  العليم الكامل يف علمه القدير الكامل يف قدرته
فيكون وأشهد أن حممدا عبده ورسوله إمام املتقني وخامت النبيني وسيد املوقنني آمن فأيقن 
وعمل فأتقن واستمر على ذلك حىت أتاه اليقني فصلوات اهللا وسالمه عليه وعلى آله 

  وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
اس اتقوا اهللا تعاىل وآمنوا به وحققوا اميانكم مبعرفة ربكم بأمسائه أما بعد: أيها الن

وصفاته وأفعاله وبالعمل مبا تقتضيه وتوجبه تلك األمساء والصفات آمنوا بأن اهللا حي قيوم 
حياته كاملة مل يسبقها عدم وال يلحقها فناء فكل شيء هالك إال وجهه فهو األول الذي 

بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي  ليس قبله شيء واآلخر الذي ليس
ليس دونه شيء هو قيوم السماوات واألرض قام بنفسه فلم حيتج إىل أحد من خلقه ويف 

نكم لن تبلغوا ضري فتضروين يا عبادي إ {احلديث الصحيح أنه تبارك وتعاىل يقول: 

وهو الذي قامت السماوات واألرض بأمره ومل يستغن  )1( } ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين

عنه أحد من خلقه فالعباد مضطرون إليه يف مجيع أحواهلم وأوقام ال غىن هلم عن رم 
  طرفة عني.

عليه شيء آمنوا بأن اهللا بكل شيء عليم وعلى كل شيء حفيظ رقيب وأنه ال خيفى 

… *  {يف األرض وال يف السماء:  çνy‰ΨÏã uρ ßx Ï?$x tΒ É= ø‹ tóø9 $# Ÿω !$yγßϑ n= ÷ètƒ āωÎ) uθèδ 4 ÞΟ n= ÷ètƒuρ $tΒ †Îû 

Îh� y9 ø9$# Ì�óst7 ø9 $# uρ 4 $tΒ uρ äÝ à)ó¡n@ ÏΒ >πs% u‘ uρ āωÎ) $yγßϑ n= ÷ètƒ Ÿωuρ 7π¬6ym ’ Îû ÏM≈ yϑ è=àß ÇÚö‘ F{ $# Ÿωuρ 5= ôÛu‘ Ÿωuρ 

                                                 

) ، ابن ماجه الزهد 2495يامة والرقائق والورع () ، الترمذي صفة الق2577) مسلم الرب والصلة واآلداب (1(
  ). 5/154) ، أمحد (4257(
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C§Î/$tƒ āωÎ) ’ Îû 5=≈tG Ï. &Î7 •Β ∩∈∪ { )1(  فجميع حركاتكم وسكناتكم وأقوالكم وأفعالكم

معلومة عند ربكم حمفوظة لكم مسجلة عليكم يف كتاب مبني. فحققوا رمحكم اهللا اإلميان 
ها حتقيقا عمليا تطبيقيا كما أنكم مأمورون بتحقيقها حتقيقا ذه الصفة صفة العلم حققو

علميا. فإذا علمتم أن اهللا يعلم سركم وجهركم وحيفظ ذلك لكم فإن مقتضى ذلك أن 
تعبدوه سرا وجهرا وأن تقدموا طاعته وخشيته على كل خشية وشريعته على كل شريعة 

  ونظام.
 مباالة ورمبا تعصي اهللا سرا وخفاء أيها املسلم: رمبا تعصي اهللا جهارا علنا من غري

خوفا أو حياء من الناس فاعلم أنك يف كلتا احلالتني ال ختفى على اهللا حالك وأن اهللا يعلم 
بك ويسمع ما تقول ويرى ما تفعل وحيفظ ذلك يف كتاب مبني. فهل يليق بك أن تعصيه 

  بعد ذلك مبخالفة أمره أو ارتكاب يه.

tΒ$  { على كل شيء قدير وأنه جواد كرمي: عباد اهللا: آمنوا بأن اهللا uρ šχ% x. ª! $# 

… çνt“ Éf÷èãŠ Ï9 ÏΒ & ó x« ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ÿωuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# 4 …çµ‾Ρ Î) šχ% x. $VϑŠ Î= tã #\�ƒÏ‰ s% ∩⊆⊆∪ { )2(  فهو

tΒ$!  {لى تغيري األمور وحتويلها وعلى منع األمور وتيسريها. قال تعاىل: قدير ع uρ !$tΡ ã� øΒ r& āωÎ) 

×οy‰ Ïm≡uρ £x ôϑ n= x. Î� |Ç t7ø9 $$Î/ ∩∈⊃∪ { )3(  وكأين من آية يف السماوات واألرض تربهن على قدرته

ا حققتم ذلك أوجب لكم أن تعلقوا رجاءكم به عند الشدائد وأن مجيع األمور بيده فإذ
وأن تسألوه ما حتبون عند املطالب وأن تعلموا أن قدرته وإرادته فوق األسباب وكم من 
أمور حدثت مع استبعاد الناس حدوثها وكم من أمور عدمت مع استبعاد الناس عدمها 

  كل تدبري.كل ذلك دليل على أن قدرته فوق كل تقدير وتدبريه فوق 
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عباد اهللا: آمنوا بأن اهللا حكيم يضع األمور يف مواضعها فلم خيلق خلقا عبثا ومل يشرع 
شرعا سفها فكل ما قضاه وقدره فلحكمة وكل ما شرعه لعباده من أمر وي فلحكمة 
فإذا آمنتم بذلك حق اإلميان أوجب لكم أن تقفوا عند أفعال اهللا وأحكامه وأن ال تعترضوا 

وخلقه وأن تتأدبوا باألدب الواجب جتاه حكمة اهللا فإن تبينت لكم احلكمة على شرعه 
فذلك من فضل اهللا ومن نعمته وإن مل تتبني لكم احلكمة فكلوا األمر إىل العليم احلكيم 
واعرفوا كمال علم اهللا وحكمته ونقص علمكم وحكمتكم وقولوا رضينا باهللا ربا 

ترض على شرع اهللا من كان مؤمنا باهللا وعلمه نبيا. كيف يع �وباإلسالم دينا ومبحمد 
  وحكمته.

أيها املسلمون: آمنوا بأن اهللا حكم عدل قهار فإذا حققتم اإلميان بذلك أوجب عليكم 
اإلنصاف من أنفسكم واالمتناع عن الظلم ألن فوق أيديكم يد الواحد القهار واعلموا أن 

امل حىت يتمىن القاضي العادل أنه يقضي فيه للمظلوم من الظ �لكم موقفا بني يدي اهللا 
مل يقض بني اثنني يف مترة ملا يرى من أخذ الظلمة فيخاف أن يكون قد ظلم فيتمىن أن 
يكون قد سلم لكن القاضي العادل الذي علم احلق فقضى به ليس عليه إمث وال وبال بل 

يظلم وليتذكر  هو يف اجلنة وغري القاضي من الوالة مثله فليحذر من واله اهللا على شيء أن

 #$:uρ â!$oÿôœF{$# 4o_ó¡çtø!¬  {أن اهللا حكم عدل قهار. أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال تعاىل: 

çνθãã÷Š$$sù $pκÍ5 ( (#ρâ‘sŒuρ tÏ%©!$# šχρß‰Åsù=ãƒ þ’Îû ÏµÍ×‾≈yϑó™r& 4 tβ÷ρt“ôfã‹y™ $tΒ (#θçΡ%x. tβθè=yϑ÷ètƒ ∩⊇∇⊃∪ { )1(  اهللا بارك

  يل ولكم.. اخل.

                                                 

  . 180) سورة األعراف آية: 1(
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  الفرع الثاين يف آيات اهللا

  اخلطبة األوىل يف ذكر بعض اآليات الكونية

احلمد هللا امللك احلق املبني الذي أبان لعباده من آياته ما به عربة للمعتربين وهداية 
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له إله األولني واآلخرين وأشهد أن  للمهتدين وأشهد أن

حممدا عبده ورسوله املبعوث رمحة للعاملني صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
  بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما.

أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل وامحدوه على ما أراكم من آياته الدالة على 
وحدانيته وعلى كمال ربوبيته فإن يف كل شيء له آية تدل على أنه إله واحد كامل العلم 

واألرض فمن نظر إىل السماء يف حسنها وكماهلا  والقدرة والرمحة فمن آياته خلق السماوات

 ‘ΛäΡr&u ‘‰x©r& $̧)ù=yz ÏΘr& â!$uΚ¡¡9$# 4 $yγ8oΨt/ ∩⊄∠∪ yìsùu÷  {وارتفاعها وقوا عرف بذلك متام قدرته تعاىل: 

$yγs3ôϑy™ $yγ1§θ|¡sù ∩⊄∇∪ { )1( ،}  u!$uΚ¡¡9$#uρ $yγ≈oΨø‹t⊥t/ 7‰&‹÷ƒr'Î/ $‾ΡÎ)uρ tβθãèÅ™θßϑs9 ∩⊆∠∪ { )2( ،} ÆìÅ_ö‘ $$sù 

u� |Ç t7ø9 $# ö≅ yδ 3“ t�s? ÏΒ 9‘θäÜ èù ∩⊂∪ §ΝèO ÆìÅ_ö‘ $# u� |Ç t7ø9 $# È ÷s? §� x. ó= Î= s)Ζtƒ y7 ø‹ s9Î) ç� |Çt7 ø9$# $Y∞ Å™% s{ uθèδ uρ ×��Å¡ym 

∩⊆∪ { )3( ،}  óΟn=sùr& (#ÿρã�ÝàΖtƒ ’n<Î) Ï!$yϑ¡¡9$# ôΜßγs%öθsù y#ø‹x. $yγ≈oΨø‹t⊥t/ $yγ≈̈Ψ−ƒy—uρ $tΒuρ $oλm; ÏΒ 8lρã�èù ∩∉∪ { )4( 

ومن نظر إىل األرض كيف مهدها اهللا وسلك لنا فيها سبال وجعل فيها رواسي من فوقها 
وبارك فيها وقدر فيها أقواا ويسرها لعباده فجعلها هلم ذلوال ميشون يف مناكبها ويأكلون 

ويزرعون ويسخرجون منها املاء فيسقون ويشربون وكيف جعلها اهللا  من رزقه فيحرثون

’  {تعاىل قرارا للخلق ال تضطرب م وال تزلزل م إال بإذن اهللا:  Îûuρ ÇÚö‘ F{ $# ×M≈ tƒ# u 

                                                 

  . 28،  27:تانياآل) سورة النازعات 1(
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tÏΖ Ï%θçΗ ø>Ïj9 ∩⊄⊃∪ { )1( ،}  ’Îûuρ ÇÚö‘ F{ $# ÓìsÜ Ï% ÔN≡u‘ Èθ≈ yftG •Β { )2(  اا وصفاخمتلفة يف ذا

ومنافعها ويف األرض جنات من أعناب وزرع وخنيل صنوان وغري صنوان يسقى مباء واحد 
 تعاىل ورمحته ونفضل بعضها على بعض يف األكل فمن تأمل ذلك علم كمال قدرة اهللا

بعباده ومن آياته ما بث اهللا تعاىل يف السماوات واألرض من دابة ففي السماء مالئكته ال 
حيصيهم إال اهللا تعاىل ما من موضع أربع أصابع إال وفيه ملك قائم هللا تعاىل أو راكع أو 
ساجد يطوف منهم كل يوم بالبيت املعمور يف السماء السابعة سبعون ألف ملك ال 

دون إليه إىل يوم القيامة ويف األرض من أجناس الدواب وأنواعها ما ال حيصى أجناسه يعو
فضال عن أنواعه وأفراده هذه الدواب خمتلفة األجناس واألشكال واألحوال فمنها النافع 
للعباد الذي به يعرفون كمال نعمة اهللا عليهم ومنها الضار الذي يعرف اإلنسان به قدر 

ق اهللا وهذه الدواب املنتشرة يف الرباري والبحار تسبح حبمد اهللا نفسه وضعفه أمام خل

ßx  {وتقدس له وتشهد بتوحيده وربوبيته:  Îm6|¡è@ ã&s! ßN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ßìö7 ¡¡9 $# ÞÚö‘ F{ $#uρ tΒ uρ £Íκ�Ïù 4 

βÎ) uρ ÏiΒ > ó x« āωÎ) ßx Îm7 |¡ç„ Íν Ï‰ ÷Κ pt ¿2 Å3≈ s9 uρ āω tβθßγs) ø s? öΝ ßγys‹ Î6ó¡n@ 3 { )3(  وكل هذه الدواب

tΒ$ *  {رزقها على خالقها وبارئها:  uρ ÏΒ 7π−/ !#yŠ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# āωÎ) ’ n?tã «! $# $yγè% ø— Í‘ ÞΟ n= ÷ètƒuρ 

$yδ §� s) tFó¡ãΒ $yγtã yŠ öθtFó¡ãΒ uρ 4 { )4(  ومن آياته تعاىل الليل والنهار الليل جعله اهللا تعاىل سكنا

للعباد يسكنون فيه وينامون ويسترحيون والنهار جعله اهللا تعاىل معاشا للناس يبتغون فيه من 

 #$!» ö≅è% óΟçG÷ƒuu‘r& βÎ) Ÿ≅yèy_ ª!$# ãΝà6ø‹n=tæ Ÿ≅ø‹©9$# #́‰tΒ÷�|� 4’n<Î) ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# ôtΒ îµ≈s9Î) ç�ö�xî  {فضل اهللا: 

Νà6‹Ï?ù'tƒ >!$u‹ÅÒÎ/ ( Ÿξsùr& šχθãèyϑó¡n@ ∩∠⊇∪ ö≅è% óΟçF÷ƒuu‘r& βÎ) Ÿ≅yèy_ ª!$# ãΝà6ø‹n=tæ u‘$pκ̈]9$# #́‰tΒö�y™ 4’n<Î) ÏΘöθtƒ 
Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# ôtΒ îµ≈s9Î) ç�ö�xî «!$# Νà6‹Ï?ù'tƒ 9≅ø‹n=Î/ šχθãΨä3ó¡n@ ÏµŠÏù ( Ÿξsùr& šχρç�ÅÇö7è? ∩∠⊄∪ ÏΒuρ ÏµÏGyϑôm§‘ Ÿ≅yèy_ 

                                                 

  . 20) سورة الذاريات آية: 1(
  . 4) سورة الرعد آية: 2(
  . 44) سورة اإلسراء آية: 3(
  . 6) سورة هود آية: 4(
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â/ä3s9 Ÿ≅ø‹©9$# u‘$yγ̈Ψ9$#uρ (#θãΖä3ó¡oKÏ9 ÏµŠÏù (#θäótGö;tGÏ9uρ ÏΒ Ï&Î#ôÒsù ö/ä3‾=yès9uρ tβρã�ä3ô±n@ ∩∠⊂∪ { )1(  ومن آيات اهللا

تعاىل الشمس والقمر حيث جيريان يف فلكهما منذ خلقهما اهللا تعاىل حىت يأذن خبراب 

ß§ôϑ  {اد وال اختالف: ـالعامل جيريان بسري منتظم ال تغري فيه وال احنراف وال فس ¤±9$#uρ 

“ Ì� øgrB 9h� s)tG ó¡ßϑ Ï9 $yγ©9 4 y7 Ï9≡sŒ ã�ƒÏ‰ø) s? Í“ƒÍ• yèø9 $# ÉΟŠ Î= yèø9 $# ∩⊂∇∪ t� yϑ s)ø9 $# uρ çµ≈ tΡ ö‘£‰ s% tΑ Î—$oΨ tΒ 4 ®Lym yŠ$tã 
Èβθã_ó� ãèø9 $% x. ÉΟƒÏ‰ s) ø9$# ∩⊂∪ Ÿω ß§ôϑ ¤±9 $#  Èöt7 .⊥ tƒ !$oλm; βr& x8Í‘ ô‰ è? t� yϑ s)ø9 $# Ÿωuρ ã≅ ø‹ ©9$# ß,Î/$y™ Í‘$pκ ¨]9$# 4 @≅ ä.uρ ’Îû 

;7 n= sù šχθßst7 ó¡o„ ∩⊆⊃∪ { )2(  ومن آياته تعاىل هذه الكواكب والنجوم العظيمة اليت ال

حيصيها كثرة وال يعلمها عظمة إال اهللا تعاىل فمنها السيارات ومنها الثوابت ومنها 
املتصاحبات اليت ال تزال مقترنة ومنها املتفارقات اليت جتتمع أحيانا وتفترق أحيانا تسري 

ما للشياطني وعالمات يهتدي ا فالكون كله بأمر اهللا تعاىل وتدبريه زينة للسماء ورجو
من آيات اهللا مجلة وتفصيال هو الذي خلقه وهو املدبر له وحده ال يدبر الكون نفسه وال 

Πr& (#θà)÷  {يدبره أحد غري اهللا يقول اهللا تعاىل مربهنا على ذلك:  Î=äz ôÏΒ Î�ö� xî > ó x« ÷Πr& ãΝèδ 

šχθà) Î=≈ y‚ø9 $# ∩⊂∈∪ ÷Πr& (#θà) n= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $# uρ 4 ≅ t/ āω tβθãΖ Ï%θãƒ ∩⊂∉∪ { )3(  نعم فالعامل مل

خيلق نفسه ومل يكن خملوقا من غري شيء بل ال بد له من خالق خيلقه ويقوم بأمره وهو اهللا 
حدثتم بقصر مشيد مكتمل البناء قد سبحانه ال خالق غريه وال رب سواه أيها الناس: لو 

بىن نفسه لقلتم هذا من أكرب احملال ولو قيل لكم إن هذا القصر وجد صدفة لقلتم هذا أبلغ 
حماال إذن فهذا الكون الواسع كون العامل العلوي والعامل السفلي ال ميكن أن يوجد نفسه 

م قادر وهو اهللا وال ميكن أن يوجد صدفة بال موجد بل ال بد له من موجد واحد علي

’ (βÎ¨  {سبحانه وتعاىل أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:  Îû ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ ;M≈tƒUψ 

                                                 

  . 73 : 71ات من ياآل) سورة القصص 1(
  . 40 : 38ات من ياآل) سورة يس 2(
  . 36،  35:تانياآل) سورة الطور 3(
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tÏΖ ÏΒ ÷σçΗ ø>Ïj9 ∩⊂∪ { )1(  :إىل قوله تعاىل}  Äd“r'Î7sù ¤]ƒÏ‰tn y‰÷èt/ «!$# ÏµÏG≈tƒ#uuρ tβθãΖÏΒ÷σãƒ ∩∉∪ { )2( 

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. اخل.

                                                 

  . 3) سورة اجلاثية آية: 1(
  . 6) سورة اجلاثية آية: 2(
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  اخلطبة الثانية يف ذكر بعض آيات اهللا الكونية أيضا

جعل يف ذلك من احلمد هللا الذي خلق السماوات واألرض وما بينهما يف ستة أيام و
املصاحل العظيمة واحلكم البالغة ما تتقاصر دونه فهوم ذوي األفهام وأشهد أن ال إله إال اهللا 
وحده ال شريك له امللك القدوس السالم وأشهد أن حممدا عبده ورسوله سيد األنام 

ايل ومصباح الظالم صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان ما تعاقبت اللي
  واأليام وسلم تسليما.

أما بعد أيها الناس: اتقوا ربكم واشكروه على ما هداكم وعلمكم ما مل تكونوا 
تعلمون علمكم ما فيه صالح دينكم ودنياكم وحجب عنكم من العلم ما ال تدركه 

  عقولكم وال تتعلق به مصاحلكم رمحة بكم وما أوتيتم من العلم إال قليال.
ذا العامل وهو األمر الذي ال ميكن علمه إال من طريق علمكم كيف ابتدأ خلق ه

الرسل صلوات اهللا وسالمه عليهم فكل من ذكر شيئا عن كيفية خلق السماوات واألرض 
فإن الواجب أن نعرض قوله على ما جاءت به الرسل فإن طابقه فهو مقبول وإن خالفه 

وقف فيه حىت يتبني لنا فهو مردود وإن كان مسكوتا عنه فيما جاءت به الرسل فإننا نت
  أمره من حق أو باطل.

لقد علمنا اهللا أنه خلق السماوات واألرض وما بينهما يف ستة أيام ابتدأ خلق األرض 
يف يومني وجعل فيها رواسي من فوقها وهيأها ملا تصلح له من األقوات يف يومني آخرين 

وات يف يومني وأوحي فتلك أربعة أيام مث استوى إىل السماء وهي دخان فسواهن سبع مس
يف كل مساء أمرها فتلك ستة أيام خلق اهللا فيها السماوات واألرض وأودع فيهن 
مصاحلهن فأخرج من األرض ماءها ومرعاها وقدر األقوات فيها تقديرا يناسب الزمان 
واملكان لتكون األقوات متنوعة ومستمرة أنواعها يف كل زمان وليتبادل الناس األقوات 

يصدر هذا إىل هذا وهذا إىل هذا فيحصل بذلك من املكاسب واالتصال بني  فيما بينهم
الناس ما فيه مصلحة اجلميع وزين اهللا السماء الدنيا مبصابيح وهي النجوم وجعلها رجوما 

  للشياطني اليت تسترق السمع من السماء وعالمات يهتدي ا الناس يف الرب والبحر.
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ان على األرض لتقوم مصاحل العباد يف دينهم ودنياهم وسخر لعباده الليل والنهار يتعاقب

 #$!ö≅è% óΟçG÷ƒuu‘r& βÎ) Ÿ≅yèy_ ª  { �وقد بني اهللا تعاىل فضله علينا يف ذلك حيث يقول لنبيه 

ãΝà6ø‹n=tæ Ÿ≅ø‹©9$# #́‰tΒ÷�|� 4’n<Î) ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# ôtΒ îµ≈ s9 Î) ç� ö�xî «! $# Ν à6‹Ï? ù'tƒ >!$u‹ ÅÒÎ/ ( Ÿξsùr& šχθãèyϑ ó¡n@ ∩∠⊇∪ 
ö≅ è% óΟ çF÷ƒu u‘ r& βÎ) Ÿ≅yèy_ ª! $# ãΝ à6 ø‹n= tæ u‘$pκ ¨]9$# # ´‰tΒ ö� y™ 4’ n< Î) ÏΘ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9$# ôtΒ îµ≈ s9 Î) ç� ö�xî «!$# Ν à6‹Ï? ù' tƒ 

9≅ ø‹ n=Î/ šχθãΨ ä3ó¡n@ ÏµŠ Ïù ( Ÿξsùr& šχρç� ÅÇ ö7è? ∩∠⊄∪ ÏΒ uρ ÏµÏG yϑ ôm§‘ Ÿ≅ yèy_ â/ ä3s9 Ÿ≅ ø‹©9 $# u‘$yγ̈Ψ9 $#uρ (#θãΖä3ó¡oK Ï9 

ÏµŠ Ïù (#θäótG ö;tG Ï9 uρ ÏΒ Ï&Î# ôÒsù ö/ ä3‾= yès9 uρ tβρã� ä3ô±n@ ∩∠⊂∪ { )1(.  

واختالف الليل والنهار يكون بسبب دوران الشمس على األرض فإن اهللا سخر لنا 
الشمس والقمر دائبني وجعلهما آيتني من آيات اهللا الدالة على كمال قدرته وسعة رمحته 
فمنذ خلقهما اهللا تعاىل ومها يسريان يف فلكيهما على حسب أمر اهللا ال يرتفعان عنه 

وال مييالن ميينا وال مشاال وقدرمها منازل لتعلموا عدد  صعودا وال ينحدران عنه نزوال
السنني واحلساب فباختالف منازل القمر ختتلف األهلة والشهور وباختالف منازل 
الشمس حتتلف الفصول فإذا حلت الشمس آخر الربوج الشمالية انتهى النهار يف الطول 

اليمانية فإذا حلت آخر برج ودخل فصل القيظ مث ترجع شيئا فشيئا حىت ترجع إىل الربوج 
منها انتهى الليل يف الطول ودخل فصل الشتاء ويف اختالف الفصول من املصاحل وتنوع 

  األقوات ما يعرف به قدر نعمة اهللا ورمحته وحكمته.
وهكذا تسري الشمس والقمر يف فلكيهما يف انتظام باهر وسري حمكم كل جيري إىل 

ذا العامل فتخرج الشمس من مغرا كما يف صحيح أجل مسمى إىل أن يأذن اهللا خبراب ه

حيث غربت الشمس: أتدري أين  �قال رسول اهللا  {قال:  �البخاري عن أيب ذر 

ت العرش فتستأذن فيؤذن تذهب قلت: اهللا ورسوله أعلم قال: فإا تذهب حىت تسجد حت
هلا وتوشك أن تسجد فال يقبل منها وتستأذن فال يؤذن هلا يقال هلا ارجعي من حيث 

                                                 

  . 73 : 71ات من ياآل) سورة القصص 1(
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. ويف هذا احلديث دليل ظاهر على أن الشمس تسري )1( } جئت فتطلع من مغرا

ß§ôϑ  {بنفسها كما يدل على ذلك قوله تعاىل:  ¤±9 $#uρ “ Ì� øgrB 9h�s) tG ó¡ßϑ Ï9 $yγ©9 4 { )2( قوله: و

}  @≅ ä. ü“ Ì�øgs† #’n< Î) 9≅ y_r& ‘wΚ |¡•Β { )3(  :وقوله}  @≅ ä. uρ ’ Îû ;7 n= sù šχθßst7 ó¡o„ ∩⊆⊃∪ { )4( 

فهذه األدلة تكذب ما يقال من أن الشمس ثابتة ال تدور وتدل على أنه قول باطل جيب 
  رده وتكذيبه.

!ª  {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تعاىل:  $# “ Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $#uρ 

tΑ t“Ρ r&uρ š∅ÏΒ Ï!$yϑ ¡¡9 $# [ !$tΒ ylt� ÷z r' sù ÏµÎ/ zÏΒ ÏN≡t� yϑ̈V9 $# $]% ø— Í‘ öΝ ä3©9 ( t�¤‚y™ uρ ãΝä3s9 š�ù= à ø9 $# y“ Ì�ôftG Ï9 ’ Îû 
Ì� óst7 ø9$# Íν Ì� øΒ r' Î/ ( t�¤‚y™uρ ãΝ ä3s9 t�≈ yγ÷Ρ F{ $# ∩⊂⊄∪ t� ¤‚y™uρ ãΝ ä3s9 }§ôϑ ¤±9 $# t� yϑ s)ø9 $#uρ È ÷t7 Í←!# yŠ ( t� ¤‚y™uρ ãΝä3s9 Ÿ≅ ø‹©9 $# 

u‘$pκ ¨]9$# uρ ∩⊂⊂∪ Νä39 s?#u uρ ÏiΒ Èe≅ à2 $tΒ çνθßϑ çG ø9 r'y™ 4 βÎ) uρ (#ρ‘‰ãès? |M yϑ ÷èÏΡ «! $# Ÿω !$yδθÝÁøt éB 3 āχ Î) 

z≈ |¡Σ M} $# ×Πθè= sà s9 Ö‘$¤ Ÿ2 ∩⊂⊆∪ { )5( قويل هذا... اخل. أقول  

                                                 

) ، أبو داود احلروف 2186) ، الترمذي الفنت (159) ، مسلم اإلميان (6988) البخاري التوحيد (1(
  ). 5/177) ، أمحد (4002والقراءات (

  . 38) سورة يس آية: 2(
  . 29) سورة لقمان آية: 3(
  . 40) سورة يس آية: 4(
  . 34 : 32ات من ياآل) سورة إبراهيم 5(



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  44

  اخلطبة الثالثة يف بيان أن السماوات أجرام حمسوسة

احلمد هللا الذي رفع السماوات بغري عماد ووضع األرض وهيأها للعباد وجعلها 
مقرهم أحياء وأمواتا فمنها خلقهم وفيها يعيدهم ومنها خيرجهم تارة أخرى يوم احلشر 

شريك له ذو العزة والقوة واالقتدار وأشهد أن والتناد وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 
حممدا عبده ورسوله املصطفى املختار صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه الربرة األطهار 

  وعلى التابعني هلم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما.
وله من أمور أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل وأطيعوه وصدقوا مبا أخرب اهللا به ورس

الغيب واعتقدوه وارفضوا ما خالف الكتاب والسنة من أقوال الناس واطرحوه فإن كل ما 
خالفهما فهو باطل كذب ليس له حقيقة وكل ما وافق الكتاب والسنة فهو حق لقيام 
الدليل عليه واحلجة الوثيقة فإن كالم اهللا وكالم رسوله مها أصدق الكالم وأبينه وأظهره 

لموا أن اهللا تعاىل خلق فوقكم سبع مسوات طباقا شدادا وهذه السماوات أجرام لألنام واع
دق القائلني: ـاىل وهو أصـحمسوسة ظاهرة ال تقبل شكا وال جداال وال عنادا قال اهللا تع

}  “ Ï% ©!$# t,n= y{ yìö7y™ ;N≡uθ≈ yϑ y™ $]%$t7 ÏÛ ( { )1( ،}  ô‰s)s9uρ $oΨø)n=yz óΟä3s%öθsù yìö7y™ t,Í←!#t�sÛ { )2( ،

}  $uΖ øŠt⊥ t/ uρ öΝ ä3s% öθsù $Yèö7 y™ # YŠ# y‰Ï© ∩⊇⊄∪ { )3( قوية  :أي}  ÷Λ äΡ r&u ‘‰ x© r& $̧) ù= yz ÏΘ r& â !$uΚ ¡¡9 $# 4 $yγ8 oΨ t/ 

∩⊄∠∪ yìsùu‘ $yγs3ôϑ y™ $yγ1§θ|¡sù ∩⊄∇∪ { )4( ،}  $uΖ ù= yèy_uρ u !$yϑ ¡¡9 $# $Z ø) y™ $Wßθà øt ¤Χ ( { )5( ،

} óΟn= sùr& (#ÿρã� ÝàΖ tƒ ’ n< Î) Ï!$yϑ ¡¡9 $# ôΜßγs% öθsù y# ø‹x. $yγ≈ oΨ ø‹ t⊥ t/ $yγ≈ ¨Ψ −ƒy— uρ $tΒ uρ $oλm; ÏΒ 8lρã� èù ∩∉∪ { )6( أي ،

                                                 

  . 3) سورة امللك آية: 1(
  . 17) سورة املؤمنون آية: 2(
  . 12) سورة النبأ آية: 3(
  . 28،  27 :تانياآل) سورة النازعات 4(
  . 32) سورة األنبياء آية: 5(
  . 6) سورة ق آية: 6(
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“ #$!ª  {شقوق:  Ï% ©!$# yìsùu‘ ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# Î� ö� tóÎ/ 7‰ uΗ xå $pκ tΞ ÷ρt� s? ( { )1( ،}  tΠ öθtƒ “ ÈθôÜ tΡ u!$yϑ ¡¡9 $# 

Çc‘sÜ Ÿ2 Èe≅ÉfÅb¡9 $# É= çG à6 ù= Ï9 4 { )2( ،}  $tΒ uρ (#ρâ‘ y‰s% ©!$# ¨,ym Íν Í‘ ô‰ s% ÞÚö‘ F{ $# uρ $Yè‹ Ïϑ y_ …çµçG ŸÒö6s% 

tΠ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# ÝV≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uρ 7M≈−ƒÈθôÜ tΒ ÏµÏΨŠÏϑ u‹ Î/ 4 { )3( ،}  ¨βÎ) šÉ‹ ©9 $# (#θç/¤‹ x. $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ 

(#ρç� y9 õ3tFó™$# uρ $pκ ÷] tã Ÿω ßx −G x è? öΝ çλm; Ü>≡uθö/ r& Ï !$uΚ ¡¡9 $# { )4( ،}  à7 Å¡ôϑ ãƒuρ u !$yϑ ¡¡9 $# βr& yìs) s? ’ n?tã 

ÇÚö‘ F{ $# āωÎ) ÿÏµÏΡ øŒ Î* Î/ 3 { )5( فهذه اآليات وأمثاهلا تدل داللة قاطعة ال تقبل الشك على أن ،

السماوات أجرام حمسوسة حقيقية تدل على ذلك داللة قاطعة ال تقبل الشك فالطرائق 
والطباق والرفع والسمك والسقف والطي (يعين الطوي) كل ذلك نص صريح قاطع يف 

ت أجرام حمسوسة مث إن إثبات األبواب هلا ونفي الفروج والفطور عنها أن السماوات ذا
وهي الشقوق ونفي وقوعها على األرض كل ذلك دليل على أن السماوات ذات أجرام 

حني عرج به كان يصعد إىل السماوات مساء مساء ويف كل مساء  �حمسوسة ظاهرة والنيب 
م وقد تواتر ذلك بني املسلمني وأمجعوا يسلم على نيب من األنبياء عليهم الصالة والسال

عليه. فمن أنكر شيئا منها أو شك فيه فهو كافر ألنه مكذب هللا ولرسوله وإمجاع 

tΒ  {املؤمنني:  uρ È,Ï%$t±ç„ tΑθß™§�9 $# .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ t ¨t6s? ã&s! 3“ y‰ ßγø9 $# ôìÎ6−Ftƒuρ u� ö� xî È≅‹ Î6y™ tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# 

Ï&Îk!uθçΡ $tΒ 4’ ‾< uθs? Ï&Î# óÁçΡ uρ zΝ ¨Ψ yγy_ ( ôN u !$y™uρ # ���ÅÁtΒ ∩⊇⊇∈∪ { )6(  وإمنا قررنا هذا ونبهنا عليه ألنه

يوجد من زنادقة الفلكيني وملحديهم من ينكر أن تكون السماوات أجراما حمسوسة 
يروج هذا الباطل على من ال علم له بالكتاب والسنة ومجيع األقاويل اليت فيخشى أن 

                                                 

  . 2) سورة الرعد آية: 1(
  . 104) سورة األنبياء آية: 2(
  . 67سورة الزمر آية: ) 3(
  . 40) سورة األعراف آية: 4(
  . 65) سورة احلج آية: 5(
  . 115) سورة النساء آية: 6(
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يتكلم به الفلكيون يف هذه األمور ال تعتقد حىت تعرض على كتاب اهللا وسنة رسوله فإن 
وجد فيها ما يدل عليها فهي حق مقبولة وإن وجد يف الكتاب والسنة ما يكذا فهي 

ليس فيهما ما يدل على تلك األقاويل ال نفيا وال باطل مردودة وإن كان الكتاب والسنة 
إثباتا وجب التوقف فيها حىت يقوم دليل علمي أو عقلي على صحتها وإمنا قلنا بوجوب 
التوقف فيها حىت يقوم الدليل عليها ألننا ال ميكن أن نأخذ أقواهلم مسلمة مع أم خيتلفون 

ابا وهذه السماوات ال ميكن ألحد فيما بينهم أحيانا ألا قد تكون خطأ وقد تكون صو
أن خيترقها أو جياوزها ال بقوة صناعة وال غريها إال بإذن اهللا فلقد عرج بأشرف اخللق 

الذي وصفه اهللا تعاىل بالقوة العظيمة واملكانة اجلليلة فكانا ال  �بصحبة جربيل  �حممد 
  يأتيان مساء من السماوات إال كانا يستفتحان حىت يفتح هلما.

قويل هذا واستغفر اهللا يل ولكم ولكافة املسلمني من كل ذنب فاستغفروه إنه هو  أقول
  الغفور الرحيم.
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  وآياته وأخالقه ����الفرع الثالث يف بعثة النيب 

  اخلطبة األوىل يف بيان بدعة عيد املولد

احلمد هللا الذي من على املؤمنني إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم يتلو عليهم آياته 
ويعلمهم الكتاب واحلكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبني وأشهد أن ال إله ويزكيهم 

إال اهللا وحده ال شريك له إله األولني واآلخرين الذي أسبغ على عباده نعمه ووسعهم 
برمحته وهو أرحم الرامحني وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الذي أرسله ليخرج الناس من 

الدين فلم يترك شيئا يقرب إىل اهللا وينفع اخللق إال بينه  الظلمات إىل النور ويكمل هلم به
وأمر به وال شيئا يبعدهم عن رم أو يضرهم إال حذر عنه حىت ترك أمته على ملة بيضاء 
ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 

  بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما.
يها الناس اتقوا اهللا تعاىل واعلموا أن أعظم منة وأكرب نعمة من اهللا على عباده أما بعد أ

أن بعث فيهم الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بني الناس فيما 
الذي بعثه اهللا  �اختلفوا فيه وكان من أعظمهم قدرا وأبلغهم أثرا وأعمهم رسالة حممد 

تم به النبيني بعثه اهللا على حني فترة من الرسل والناس أشد تعاىل هلداية اخللق أمجعني وخ
ما يكونون حاجة إىل نور الرسالة فهدى اهللا به من الضاللة وألف به بعد الفرقة وأغىن به 
بعد العيلة فأصبح الناس بنعمة اهللا إخوانا ويف دين اهللا أعوانا فدانت األمم هلذا الدين وكان 

بني التاريخ فلما كانت األمة اإلسالمية حريصة على تنفيذ املتمسكون به غرة بيضاء يف ج
شرع اهللا متمشية يف عباداا ومعامالا وسياستها الداخلية واخلارجية على ما كان عليه 

ملا كانت األمة اإلسالمية على هذا الوصف كانت هي األمة  �قائدها وهاديها حممد 
ل من االحنراف عن هذا السبيل تغري الظاهرة الظافرة املنصورة وملا حصل فيها ما حص

الوضع فجعل بأسهم بينهم وسلط عليهم األعداء وكانوا غثاء كغثاء السيل فتداعت عليهم 
األمم وفرقتهم األهواء ولن يعود هلذه األمة جمدها الثابت وعزها املستقر حىت تعود أفرادا 

عقيدة وهدفا على ما جاء وشعوبا إىل دينها الذي به عزا وتطبق هذا الدين قوال وعمال و
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وأصحابه الكرام وإن من متام تطبيقه أن ال يشرع شيء من العبادات  �عن رسول اهللا 
فإن الناس إمنا أمروا أن يعبدوا اهللا  �واملواسم الدينية إال ما كان ثابتا عن رسول اهللا 

: �ول النيب خملصني له الدين حنفاء فمن تعبد هللا مبا مل يشرعه اهللا فعمله مردود عليه لق

وهو يف نظر الشارع بدعة وكل بدعة  )1( } من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد {

ضاللة. وإن من مجلة البدع ما ابتدعه بعض الناس يف شهر ربيع األول من بدعة عيد املولد 
 �عشرة منه يف املساجد أو يف البيوت فيصلون على النيب  النبوي، جيتمعون يف الليلة الثانية

 �خترج م إىل حد الغلو الذي ى عنه النيب  �بصلوات مبتدعة ويقرؤون مدائح للنيب 
ورمبا صنعوا مع ذلك طعاما يسهرون عليه فأضاعوا املال والزمان وأتعبوا األبدان فيما مل 

اشدون وال الصحابة وال املسلمون يف القرون يشرعه اهللا وال رسوله وال عمله اخللفاء الر
الثالثة املفضلة وال التابعون بإحسان ولو كان خريا لسبقونا إليه ولو كان خريا ما حرمه 
اهللا تعاىل سلف هذه األمة وفيهم اخللفاء الراشدون واألئمة وما كان اهللا تعاىل ليحرم سلف 

القرن الرابع اهلجري فيحدثون تلك  هذه األمة ذلك اخلري لو كان خريا مث يأيت أناس من
البدعة، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف كتابه (اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة 
أصحاب اجلحيم): ما حيدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى يف ميالد عيسى وإما حمبة 

يف مولده فإن هذا مل عيدا مع اختالف الناس  �وتعظيما له من اختاذ مولد النيب  �للنيب 
يفعله السلف مع قيام املقتضى له وعدم املانع ولو كان خريا حمضا أو راجحا كان السلف 

وتعظيما له منا وهم على اخلري أحرص وإمنا  �أحق به منا فإم كانوا أشد حمبة للنيب 
شر ما كانت حمبته وتعظيمه يف متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته ظاهرا وباطنا ون

بعث به واجلهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان وأكثر هؤالء الذين جتدهم حرصاء على 
مما أمروا بالنشاط فيه وإمنا هم مبرتلة من حيلي  �هذه البدع جتدهم فاترين يف أمر الرسول 

املصحف وال يقرأ فيه أو يقرأ فيه وال يتبعه اهـ كالمه رمحه اهللا تعاىل. أيها املسلمون إن 
                                                 

) ، 14) ، ابن ماجه املقدمة (4606) ، أبو داود السنة (1718) ، مسلم األقضية (2550) البخاري الصلح (1(
  ). 6/256أمحد (
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دعة عيد املولد اليت تقام يف شهر ربيع األول يف الليلة الثانية عشرة منه ليس هلا أساس من ب
كانت تلك الليلة وقد اضطربت أقوال املؤرخني يف  �التاريخ ألنه مل يثبت أن والدة النيب 

ذلك فبعضهم زعم أن والدته يف اليوم الثاين من الشهر وبعضهم يف الثامن وبعضهم يف 
ضهم يف العاشر وبعضهم يف الثاين عشر وبعضهم يف السابع عشر وبعضهم يف التاسع وبع

الثاين والعشرين فهذه أقوال سبعة ليس لبعضها ما يدل على رجحانه على اآلخر فيبقى 
من الشهر جمهوال إال أن بعض املعاصرين حقق أنه كان يف اليوم التاسع.  �تعيني مولده 

أساس من التاريخ فليس هلا أساس من الدين أيضا  �وإذا مل يكن لبدعة عيد مولد النيب 
مل يفعلها ومل يأمر ا ومل يفعلها أحد من الصحابة والتابعني هلم بإحسان وقد  �فإن النيب 

لفاء الراشدين املهديني من بعدي متسكوا ا عليكم بسنيت وسنة اخل {: �قال النيب 

. وكان يقول )1( } وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة

 �تاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد أما بعد فإن خري احلديث ك {يف خطبة اجلمعة: 

. واألعياد واملواسم )2( } وشر األمور حمدثاا وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار

هي من العبادات فال  �الدينية اليت يقصد ا التقرب إىل اهللا تعاىل بتعظيمه وتعظيم نبيه 
ها إال ما جاء عن اهللا يشرع منها إال ما شرعه اهللا تعاىل ورسوله وال يتعبد أحد بشيء من

ووسائل حمبته ما يغين عن كل وسيلة  �ورسوله. وفيما شرعه اهللا تعاىل من تعظيم رسوله 
تبتدع وحتدث. فاتقوا اهللا عباد اهللا واستغنوا مبا شرعه عما مل يشرعه ومبا سنة رسول 

  عما مل يسنه. � اهللا
يف بالدنا فإا وهللا احلمد مل  أيها املسلمون إننا مل نتكلم عن هذه البدعة ألا موجودة

وأصحابه ولكن ملا كان الكثري قد يسمع عنها  �تعرفها وال تعمل ا اقتداء برسول اهللا 

                                                 

  ). 95) ، الدارمي املقدمة (4/126) ، أمحد (44) ، ابن ماجه املقدمة (2676) الترمذي العلم (1(
) ، 3/311) ، أمحد (45) ، ابن ماجه املقدمة (1578) ، النسائي صالة العيدين (867) مسلم اجلمعة (2(

  ). 206الدارمي املقدمة (
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يف اإلذاعات أردنا أن نبني أصلها وحكمها حىت يكون املسلمون على بصرية منها وأن 
  يأخذوا من دينهم باللب دون القشور اليت ال أصل هلا.

 ) βr&uρ #x‹≈yδ ‘ÏÛ≡u�ÅÀ $VϑŠÉ)tGó¡ãΒ çνθãèÎ7̈?$$sù¨  {طان الرجيم قال اهللا تعاىل: أعوذ باهللا من الشي

Ÿωuρ (#θãèÎ7 −Fs? Ÿ≅ ç6�¡9 $# s−§� x tG sù öΝ ä3Î/ tã Ï&Î#‹Î7 y™ 4 öΝä3Ï9≡sŒ Νä38 ¢¹ uρ ÏµÎ/ öΝ à6 ‾= yès9 tβθà) −G s? ∩⊇∈⊂∪ { )1( 

أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم ولكافة املسلمني من كل ذنب فاستغفروه إنه هو 
  الغفور الرحيم.

                                                 

  . 153) سورة األنعام آية: 1(
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   ����اخلطبة الثانية يف بعثة النيب 

  وهجرته ووفاته

احلمد هللا الذي أرسل رسله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله وكفى باهللا 
هد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن حممدا شهيدا وأش

  عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا.
أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل وامحدوا ربكم على ما أنعم به عليكم من بعثة هذا 

م اهللا به من الظلمات إىل النور وهداكم به من الضاللة وبصركم النيب الكرمي الذي أخرجك
  به من العمى وأرشدكم به من الغي فلله احلمد رب العاملني.

لقد بعثه اهللا تعاىل على حني فترة من الرسل على رأس األربعني من عمره فجاءه 
لنور شرقي الوحي وهو يتعبد يف غار حراء وهو الغار الذي يف أعلى اجلبل املسمى جبل ا

�ù&t  {مشال مكة على ميني الداخل إليها فأول ما نزل عليه قوله تعاىل:  ø% $# ÉΟ ó™$$Î/ y7 În/u‘ “ Ï% ©!$# 

t,n= y{ ∩⊇∪ t,n= y{ z≈ |¡Σ M} $# ôÏΒ @,n= tã ∩⊄∪ ù&t� ø% $# y7 š/ u‘ uρ ãΠt� ø.F{ $# ∩⊂∪ “ Ï% ©!$# zΟ‾= tæ ÉΟ n= s) ø9$$Î/ ∩⊆∪ zΟ ‾= tæ z≈ |¡Σ M}$# 

$tΒ óΟ s9 ÷Λ s>÷ètƒ ∩∈∪ { )1(  مث ذهبت به خدجية إىل ورقة بن نوفل وكان ورقة قد دخل يف دين

مبا حصل له من الوحي فقال ورقة يا ليتين فيها جذعا  �النصارى وعرف الكتاب فأخربه النيب 
أن خيرجه قومه  � أوخمرجي هم. استبعد �يا ليتين أكون حيا إذ خيرجك قومك فقال النيب 

من بالده فقال: نعم مل يأت رجل قط مبثل ما جئت به إال عودي وإن يدركين يومك أنصرك 

pκ$  {نصرا مؤزرا مث أنزل اهللا تعاىل على رسوله بعد أن فتر الوحي مدة:  š‰r' ‾≈ tƒ ã� ÏoO£‰ ßϑø9 $# ∩⊇∪ óΟè% 

ö‘ É‹Ρr' sù ∩⊄∪ y7 −/ u‘ uρ ÷� Éi9 s3sù ∩⊂∪ y7 t/$u‹ ÏOuρ ö� ÎdγsÜ sù ∩⊆∪ t“ ô_”�9 $# uρ ö� àf÷δ $$sù ∩∈∪ { )2(  بأمر ربه  �فقام

وكان صديقا له قبل النبوة  �فبشر وأنذر وكان أول من أجابه من غري أهل بيته أبو بكر 
بادر إىل التصديق به وقال بأيب وأمي أهل الصدق أنت أشهد أن ال إله إال  �فلما دعاه 

                                                 

  . 5 : 1ات من ياآل) سورة العلق 1(
  . 5 : 1ات من ياآل) سورة املدثر 2(
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رسول اهللا وصار من دعاة اإلسالم حينئذ فأسلم على يديه عثمان بن عفان  اهللا وأنك
والزبري بن العوام وعبد الرمحن بن عوف وسعد بن أيب وقاص وطلحة بن عبيد اهللا رضي 

‰íy÷  {يدعو الناس سرا حىت نزل قوله تعاىل:  �اهللا عنهم ومكث  ô¹ $$sù $yϑ Î/ ã� tΒ ÷σè? óÚÌ� ôã r&uρ 

Çtã tÏ.Î� ô³ ßϑ ø9 $# ∩⊆∪ { )1( فصدع بأمر اهللا تعاىل وجهر بدعوته فجعلت قريش تسخر به ،

وتستهزئ به ويؤذونه بالقول وبالفعل وكان من أشد الناس إيذاء له وسخرية به عمه أبو 

ôM  {هلب الذي قال اهللا فيه:  ¬7 s? !#y‰ tƒ ’Î1 r& 5= yγs9 ¡=s? uρ ∩⊇∪ { )2(  إىل آخر السورة حىت بلغ

من إيذائهم له أن ألقوا عليه فرث الناقة وسالها وهو ساجد فلم يقدر أحد على رفعه عنه 
استهانة قريش به وشدة  �فلم يزل ساجدا حىت جاءت ابنته فاطمة فألقته فلما رأى 

ىل أهل الطائف يدعوهم فقابل رؤساءهم وعرض عليهم إيذائهم له وألصحابه خرج إ
فردوا عليه ردا قبيحا وأرسلوا غلمام وسفهاءهم يقفون يف وجهه ويرمونه باحلجارة حىت 

فرجع عنهم ومد يد االفتقار إىل ربه فدعا بدعاء الطائف املشهور:  �أدموا عقبه 

اللهم إين أشكو إليك ضعف قويت وقلة حيليت وهواين على الناس يا أرحم الرامحني  {

أنت رب املستضعفني وأنت ريب إىل من تكلين إىل بعيد يتجهمين أم إىل عدو ملكته أمري 
ر وجهك الذي إن مل يكن بك غضب علي فال أبايل غري أن عافيتك أوسع يل أعوذ بنو

أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة أن حيل علي غضبك أو أن يرتل يب 

مث قيض اهللا له األنصار  } سخطك لك العتىب حىت ترضى وال حول وال قوة إال بك

فبايعوه على عبادة اهللا وحده ال شريك له وأن مينعوه إذا قدم عليهم مما مينعون منه نساءهم 
أذن اهللا لرسوله باهلجرة إليهم فهاجر يف شهر ربيع األول بعد ثالث عشرة سنة وأبناءهم ف

من مبعثه وكان بصحبته أبو بكر فاختفيا يف غار ثور ثالثة أيام واملشركون يطلبوم من 
وأبو بكر فيقول أبو بكر يا  �كل وجه حىت كانوا يقفون على الغار الذي فيه رسول اهللا 

                                                 

  . 94) سورة احلجر آية: 1(
  . 1) سورة املسد آية: 2(
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ال حتزن إن  {: �أحدهم إىل قدمه ألبصرنا فيقول رسول اهللا رسول اهللا واهللا لو نظر 

فلما مسع بذلك األنصار جعلوا خيرجون كل  )1( } اهللا معنا ما ظنك باثنني اهللا ثالثهما

حر الظهرية فكان اليوم الذي قدم حىت يردهم  �يوم إىل حرة املدينة يستقبلون رسول اهللا 
حميطني به  �إليهم هو أنور يوم وأشرفه فاجتمعوا إىل رسول اهللا  �فيه رسول اهللا 

يريد  �متقلدين سيوفهم وخرج النساء والصبيان وكل واحد يأخذ بزمام ناقة رسول اهللا 
يوم أن يكون نزوله عنده وهو يقول دعوها فإا مأمورة حىت إذا أتت حمل مسجده ال

مل يرتل فقامت فسارت غري بعيد مث رجعت إىل مربكها أول مرة  �بركت فيذكر أنه 
وسكن دار أيب  �فربكت فيه مث حتللت ورزمت ووضعت جراا فرتل عنها رسول اهللا 

أيوب األنصاري حىت بىن مسجده ومساكنه مث بعد ذلك أذن اهللا له بقتال أعدائه الذين 
غوا عوجا وهم باآلخرة هم كافرون فأظهره اهللا عليهم كانوا يصدون عن سبيل اهللا ويب

وأيده بنصره وباملؤمنني وملا أكمل اهللا به الدين وأمت به النعمة على املؤمنني اختاره اهللا 
جلواره واللحاق بالرفيق األعلى مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني فابتدأ به املرض 

ول فخرج إىل الناس عاصبا رأسه فصعد املنرب يف آخر شهر صفر وأول شهر ربيع األ
فتشهد وكان أول ما تكلم به بعد ذلك أن استغفر للشهداء الذين قتلوا يف أحد مث قال: 

 )2( } الدنيا وبني ما عند اهللا فاختار ما عند اهللاإن عبدا من عباد اهللا خريه اهللا بني  {

فبكى وقال: بأيب وأمي نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأنفسنا  �ففهمها أبو بكر 

كر مث قال: إن أمن الناس علي يف صحبته على رسلك يا أبا ب { �وأموالنا فقال النيب 

وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليال غري ريب الختذت أبا بكر ولكن خلة اإلسالم 

                                                 

) ، أمحد 3096) ، الترمذي تفسري القرآن (2381) ، مسلم فضائل الصحابة (3453) البخاري املناقب (1(
)1/4 .(  

) ، 3/18) ، أمحد (3660) ، الترمذي املناقب (2382) ، مسلم فضائل الصحابة (454) البخاري الصالة (2(
  ). 77مة (الدارمي املقد
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وملا كان يوم الثاين عشر أو الثالث عشر من  )1( } ومودته وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس

 جلواره فلما نزل به شهر ربيع األول من السنة احلادية عشرة من اهلجرة اختاره اهللا تعاىل
جعل يدخل يده يف ماء عنده وميسح به وجهه ويقول: ال إله إال اهللا إن للموت سكرات مث 
شخص بصره حنو السماء وقال: اللهم يف الرفيق األعلى فتويف يوم االثنني فاضطرب الناس 

يه فصعد املنرب فحمد اهللا وأثىن عل �عند ذلك وحق هلم أن يضطربوا حىت جاء أبو بكر 

أما بعد فإن من كان يعبد حممدا فإن حممدا قد مات ومن كان يعبد اهللا فإن  { :مث قال

tΒ$  {اهللا حي ال ميوت مث قرأ:  uρ î‰£ϑ pt èΧ āωÎ) ×Αθß™u‘ ô‰ s% ôM n= yz ÏΒ Ï&Î#ö7 s% ã≅ ß™”�9 $# 4  'Î* sùr& |N$̈Β ÷ρr& 

Ÿ≅ ÏFè% ÷Λ äö6n= s)Ρ$# #’ n?tã öΝ ä3Î6≈ s)ôã r& 4 { )2( ، }  y7 ¨Ρ Î) ×MÍh‹ tΒ Ν åκ̈Ξ Î) uρ tβθçFÍh‹ ¨Β ∩⊂⊃∪ { )3( {  فاشتد

يف ثيابه تكرميا له مث كفن وصلى الناس  �بكاء الناس وعرفوا أنه قد مات فغسل النيب 
عليه أرساال بدون إمام مث دفن ليلة األربعاء صلوات اهللا وسالمه عليه. أعوذ باهللا من 

tΒ$  {الشيطان الرجيم:  uρ î‰£ϑ pt èΧ āωÎ) ×Αθß™u‘ ô‰s% ôM n= yz ÏΒ Ï&Î#ö7 s% ã≅ ß™”�9 $# 4  'Î* sùr& |N$̈Β ÷ρr& Ÿ≅ ÏFè% 

÷Λ äö6n= s)Ρ $# #’ n?tã öΝ ä3Î6≈ s) ôã r& 4 tΒ uρ ó=Î= s)Ζ tƒ 4’ n?tã Ïµø‹ t6É) tã n= sù §� ÛØ tƒ ©! $# $\↔ ø‹ x© 3 “ Ì“ôfu‹ y™uρ ª! $# tÌ� Å6≈ ¤±9 $# 
∩⊇⊆⊆∪ $tΒ uρ tβ$Ÿ2 C§ø uΖ Ï9 βr& |Nθßϑ s? āωÎ) ÈβøŒ Î* Î/ «! $# $Y7≈ tFÏ. Wξ§_xσ •Β 3 ∅tΒ uρ ÷Š Ì� ãƒ z># uθrO $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ÏµÏ? ÷σ çΡ 

$pκ ÷] ÏΒ tΒ uρ ÷Š Ì�ãƒ z># uθrO Íοt� Åz Fψ $# ÏµÏ? ÷σçΡ $pκ ÷] ÏΒ 4 “ Ì“ôfuΖ y™uρ tÌ� Å3≈ ¤±9 $# ∩⊇⊆∈∪ { )4( .  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.

                                                 

) 3/18) ، أمحد (3660) ، الترمذي املناقب (2382) ، مسلم فضائل الصحابة (3454) البخاري املناقب (1(
  ). 77، الدارمي املقدمة (

  . 144) سورة آل عمران آية: 2(
  . 30) سورة الزمر آية: 3(
  . 145،  144 :تانياآل) سورة آل عمران 4(
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  ����النيب ذكر شيء من آيات اخلطبة الثالثة يف

باآليات البينات واختصه بالفضائل الكثرية  �احلمد هللا الذي أيد رسوله حممدا 
والكرامات وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له يف األلوهية والربوبية واألمساء 
والصفات وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املصطفى على مجيع املخلوقات املبعوث رمحة 

عاملني وقدوة للسالكني إىل رب األرض والسماوات صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه لل
  والتابعني هلم بإحسان يف األقوال واألعمال واالعتقادات وسلم تسليما.

من اآليات  �أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل واعرفوا ما أيد اهللا به نبيكم 
هذا  �ا يؤمن على مثله البشر وأبلغ ما أوتيه واملعجزات فإن اهللا أعطاه من اآليات م

القرآن العظيم ففيه عربة ملن اعترب، فيه خرب ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وفصل ما بينكم 
اشتمل على ذكر أخبار األولني واآلخرين وعلى الفصاحة والبالغة اللتني عجزت عنهما 

≅  {مدارك اجلن واإلنس السابقني منهم والالحقني:  è% È È⌡©9 ÏM yèyϑ tG ô_$# ß§Ρ M} $# ÷Éfø9 $#uρ #’ n?tã 

βr& (#θè? ù'tƒ È≅ ÷V Ïϑ Î/ # x‹≈yδ Èβ# u ö� à)ø9 $# Ÿω tβθè? ù' tƒ Ï&Î# ÷WÏϑ Î/ öθs9 uρ šχ% x. öΝåκ ÝÕ÷èt/ <Ù÷èt7 Ï9 # Z��Îγsß ∩∇∇∪ { )1( 

أتقى الناس  �أال وإن من أعظم آياته سريته يف عبادته ومعامالته وأخالقه كان  أي معاونا
هللا تعاىل وأجود الناس وأشجعهم وأصربهم وأحسنهم جمالسة وألطفهم مكاملة وألينهم 

انشقاق هذا القمر فرقتني كل  �جانبا وأبلغهم يف مجيع صفات الكمال أال وإن من آياته 
إجابة  �آية أال وإن من آياته  �أهل مكة من النيب  فرقة منهما على جبل حني طلب

ال: ـق �اري عن أنس ـدعائه يف استسقائه واستصحائه وغري ذلك ففي صحيح البخ

فقال: يا رسول اهللا هلك املال وجاع خيطب يف يوم اجلمعة قام أعرايب  �بينما النيب  {

العيال فادع اهللا لنا فرفع يديه وما نرى يف السماء قزعة يعين قطعة غيم فوالذي نفسي بيده 
ما وضعها حىت ثار السحاب أمثال اجلبال مث مل يرتل عن منربه حىت رأيت املطر يتحادر 

فقال: يا رسول اهللا دم على حليته حىت اجلمعة األخرى فقام ذلك األعرايب أو قال غريه 
                                                 

  . 88) سورة اإلسراء آية: 1(
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البناء وغرق املال فادع اهللا لنا فرفع يديه فقال: " اللهم حوالينا وال علينا" فما يشري إىل 

يعين أن ما فوقها  )1( } ناحية من السماء إال انفرجت وصارت املدينة يف مثل اجلوبة

ة ذات أنه حضرت الصال �صحو وما على جوانبها ليس بصحو وإمنا ميطر ومن آياته 
يوم وهو يف أصحابه وليس عندهم ما يتوضئون به فجيء بقدح فيه ماء يسري فأخذه نيب 

فتوضأ منه مث مد أصابعه األربع على القدح فجعل املاء ينبع من بني أصابعه حىت  �اهللا 
توضأ القوم أمجعون وكانوا مثانني رجال. وأتى بإناء فيه ماء يسري ال يغطي أصابعه فوضع 

ل املاء ينبع من بني أصابعه فتوضأ القوم أمجعون وكانوا ثلثمائة رجل ومن يده فيه فجع
أنه أراد ذات يوم أن يقضي حاجته فنظر فلم ير شيئا يستتر به فإذا بشجرتني  �آياته 

بشاطئ الوادي فانطلق إىل إحدامها فأخذ بغصن من أغصاا فقال: انقادي علي بإذن اهللا 
نع قائده مث فعل باألخرى مثلها مث مجعهما فقال التئما علي فانقادت عليه كالبعري الذي يصا

افترقتا وقامت كل واحدة منهما على ساق  �بإذن اهللا فالتأمتا عليه فلما فرغ رسول اهللا 
وقال له جربيل: أحتب أن أريك آية قال نعم فنظر إىل شجرة من وراء الوادي فقال: ادع 

ني يديه فقال جربيل: مرها فلترجع تلك الشجرة فدعاها فجاءت متشي حىت وقفت ب

مبكة  �قال كنت مع النيب  �وعن علي بن أيب طالب  {اا ـفأمرها فرجعت إىل مك

عليك يا الم ـفخرجنا يف بعض نواحيها فما استقبله جبل وال شجر إال قال: الس

فقالوا: يا رسول اهللا إن لنا بعريا قد  �وجاء قوم إىل رسول اهللا  {، )2( } ول اهللاـرس

 إىل البعري فقال تعال فجاء البعري مطأطئا رأسه حىت �ند يف حائط فجاء رسول اهللا 
خطمه وأعطاه أصحابه فقال أبو بكر: يا رسول اهللا كأنه علم أنك نيب فقال رسول 

. وآياته الدالة } " ما بني البتيها أحد ال يعلم أين نيب اهللا إال كفرة اجلن واإلنس � اهللا

                                                 

) ، أبو داود الصالة 1518) ، النسائي االستسقاء (897) ، مسلم صالة االستسقاء (891خاري اجلمعة () الب1(
  ). 3/194) ، أمحد (1180) ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (1174(

  ). 21) ، الدارمي املقدمة (3626) الترمذي املناقب (2(
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على أنه رسول اهللا كثرية جدا. فسبحان من أيد هذا النيب بأنواع اآليات البينات ورفع له 
يع املخلوقات اللهم فأحينا على سنته وتوفنا على ملته وأوردنا حوضه واسقنا ذكره بني مج

  منه إنك جواد كرمي رؤوف رحيم.
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  اخلطبة الرابعة يف ذكر شيء من آيات الرسل الكرام

احلمد هللا الذي له ملك السماوات واألرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير 
نعم املوىل ونعم النصري وأشهد أن حممدا عبده وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له 

ورسوله البشري النذير والسراج املنري صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم 
  بإحسان إىل يوم املعاد واملصري وسلم تسليما.

أما بعد أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واعلموا أن اهللا تعاىل له متام امللك وكمال احلمد 
ام ملكه وكماله أنه ال يعجزه شيء يف السماوات وال يف األرض وأنه ما من شيء فمن مت

يف السماوات واألرض إال وهو خالقه ومالكه ومدبره ومن متام محده وكماله أنه مل يقدر 
شيئا ومل يشرع مشروعا إال حلكمة وعلى وفق احلكمة ومن ذلك ما يقدره اهللا تعاىل من 

سل تأييدا هلم وإقامة للحجة على أممهم فهذه النار احلارة اآليات الدالة على صدق الر
املهلكة كانت بردا وسالما على إبراهيم نيب اهللا وخليله عليه الصالة والسالم حني ألقاه 
فيها كفار قومه قال ابن عباس رضي اهللا عنهما لوال أن اهللا قال وسالما آلذى إبراهيم 

لبحر فانفلق اثين عشر طريقا حىت ظهرت ضرب بعصاه ا �بردها وهذا نيب اهللا موسى 
أرض البحر يبسا وكان املاء السائل من بني هذه الطرق كاجلبال راكدا ال يسيل وملا 
استسقى لقومه أمر أن يضرب بعصاه احلجر فتفجر احلجر عيونا اثنيت عشرة عينا وكان 

 �ن مرمي يضع عصاه فتنقلب حية تسعى فإذا أخذه رجع على حاله األوىل وهذا عيسى اب
كان حييي املوتى بإذن اهللا فيأيت إىل القرب فيدعو صاحبه فيخرج بإذن اهللا وكان خيلق من 
الطني على صورة الطري فينفخ فيه فيكون طريا يطري بإذن اهللا وهذا رسول اهللا وخليله 

جرى له من اآليات الدالة على صدقه شيء كثري فمن ذلك أن أهل مكة سألوا  � حممد
أن يريهم آية فأراهم القمر شقني حىت رأوا حراء بينهما ثبت ذلك بطرق  �رسول اهللا 

متواترة قطعية واتفق عليه العلماء واألئمة وكان إذا قحط املطر يستسقي فما يرتل حىت 

يديه يستسقي وما رأينا يف السماء قزعة  �رفع النيب  {: �جييش كل ميزاب قال أنس 
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فوالذي نفسي بيده ما وضعها حىت ثار سحاب أمثال اجلبال مث مل يرتل عن منربه حىت 
رأيت املطر يتحادر على حليته قال: فمطرنا إىل اجلمعة األخرى فقام ذلك األعرايب أو غريه 

يديه وقال: "  �فادع اهللا لنا فرفع رسول اهللا فقال: يا رسول اهللا دم البناء وغرق املال 
اللهم حوالينا وال علينا " فما يشري بيده إىل ناحية من السماء إال انفرجت حىت صارت 

وعطش الناس يوم احلديبية وبني  )1( } املدينة يف مثل اإلكليل واملطر حوهلا ميينا ومشاال

اء) يتوضأ منها فجهش الناس حنوه ركوة (الركوة إناء من جلد يشرب منه امل �يدي النيب 
فقال ما لكم قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ وال نشرب إال ما بني يديك فوضع يده يف 
الركوة فجعل املاء يفور من بني أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا قيل جلابر كم 

وكان املسلمون  كنتم قال لو كنا مئة ألف لكفانا كنا ألفا ومخسمائة أو قال ألفا وأربعمائة
فاحتاجوا إىل الطعام فدعا ببقايا طعام كانت معهم فدعا اهللا فيها  �يف سفر مع نبيهم 

بالربكة مث أمرهم أن يأتوا بأوعيتهم فجاؤوا ا فمألها وفضل فضل كثري فقال رسول 
 �عند ذلك: أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أين عبد اهللا ورسوله ومن لقي اهللا  � اهللا
جذع خنلة يسند ظهره إليه يوم اجلمعة فلما صنع له  �ا غري شاك دخل اجلنة وكان له م

فسكنه كما يسكن  �املنرب وخطب عليه جعل اجلذع يئن كما يئن الصيب حىت نزل النيب 
الصيب حىت سكن. وهللا تعاىل من اآليات وخوارق العادات ما يشهد بتمام ملكه وقدرته 

óΟ  {وحكمته قال اهللا تعاىل:  وما هو أعظم برهان على علمه ÎγƒÎ� ã∴y™ $uΖ ÏF≈ tƒ# u ’ Îû É−$sùFψ $# þ’Îûuρ 

öΝ ÍκÅ¦ àΡr& 4 ®Lym t ¨t7 oKtƒ öΝßγs9 çµ‾Ρ r& ‘,pt ø: $# 3 öΝs9 uρr& É# õ3tƒ y7 În/t� Î/ … çµ‾Ρ r& 4’ n?tã Èe≅ä. &ó x« î‰‹Íκy− ∩∈⊂∪ { )2( 

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.

                                                 

) ، أبو داود الصالة 1518) ، النسائي االستسقاء (897( ) ، مسلم صالة االستسقاء891) البخاري اجلمعة (1(
  ). 1768) ، مالك اجلامع (3/194) ، أمحد (1180) ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (1174(

  . 53) سورة فصلت آية: 2(
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  ����اخلطبة اخلامسة يف بيان شيء من أخالق النيب

على مجيع  �احلمد هللا ذي الفضل واإلحسان والكرم واالمتنان اصطفى نبينا حممدا 
حده ال بين اإلنسان وأدبه فأحسن تأديبه فكان خلقه القرآن وأشهد أن ال إله إال اهللا و

شريك له يف األلوهية والربوبية واألمساء والصفات احلسان وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 
املبعوث مبكارم األخالق وأمت األديان صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم 

  بإحسان وسلم تسليما.
إا مشتملة على أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل واعرفوا أخالق نبيكم املصطفى ف
قائما بشكر  �القيام حبق اهللا وحقوق عباده وا احلياة السعيدة والغايات احلميدة كان 

اه فقيل يا فلقد قام يصلي حىت تورمت قدم {ار ـوبة واالستغفـربه منيبا إليه كثري الت

رسول اهللا أليس قد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أفال أكون عبدا 

وقد خري بني أن يكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا فقال ال بل أكون عبدا  {، )1( } شكورا

 )2( } إين ألستغفر اهللا وأتوب إليه يف اليوم أكثر من سبعني مرة { �وقال  } بيان

فكان إذا رأى غيما أو رحيا عرف ذلك يف وجهه  {وكان أشد الناس خوفا من اهللا 

فقالت عائشة يا رسول اهللا الناس يفرحون رجاء املطر وأنت تعرف الكراهية يف وجهك 

وكان مع  )3( } فقال: يا عائشة وما يؤمنين أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح

فلقد فزع أهل املدينة ذات ليلة فانطلق الناس  {ذلك أعظم الناس شجاعة وأشدهم بأسا 

                                                 

) ، 412) ، الترمذي الصالة (2819) ، مسلم صفة القيامة واجلنة والنار (4556) البخاري تفسري القرآن (1(
) ، أمحد 1419) ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (1644النسائي قيام الليل وتطوع النهار (

)4/251 .(  
) ، أمحد 3816) ، ابن ماجه األدب (3259) ، الترمذي تفسري القرآن (5948) البخاري الدعوات (2(

)2/341 .(  
) ، أبو 3257) ، الترمذي تفسري القرآن (899() ، مسلم صالة االستسقاء 4551) البخاري تفسري القرآن (3(

  ). 6/66) ، أمحد (3891) ، ابن ماجه الدعاء (5098داود األدب (
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راجعا وقد سبقهم إىل الصوت واستربأ اخلرب على فرس أليب  �قبل الصوت فتلقاهم النيب 

ا ـا رفيقـمحلي �ان ـوك )1( } طلحة عري يف عنقه السيف وهو يقول: مل تراعوا

أدركه أعرايب فجذبه جذبا شديدا وكان عليه برد غليظ احلاشية فأثرت حاشيته يف  {

من شدة جذب األعرايب فقال يا حممد مر يل من مال اهللا الذي عندك  �عاتق رسول اهللا 

 �وخدمه أنس بن مالك  )2( } فضحك مث أمر له بعطاء �التفت إليه رسول اهللا ف

عشر سنني يف احلضر والسفر فما قال له أف قط وال قال لشيء صنعه مل صنعته وال لشيء 
بيده شيئا قط ال امرأة وال خادما إال أن جياهد يف  �تركه مل تركته وما ضرب رسول اهللا 

قط فينتقم من صاحبه إال أن ينتهك شيء من حمارم اهللا فينتقم سبيل اهللا وما نيل منه شيء 
هللا وكان أحسن الناس خلقا فلم يكن فاحشا وال متفحشا وال سبابا وال لعانا وما خري بني 
أمرين إال اختار أيسرمها ما مل يكن إمثا فيكون أبعد الناس عنه وكان أجود الناس فما سئل 

رجل فأعطاه غنما بني جبلني فرجع إىل قومه فقال: يا على اإلسالم شيئا إال أعطاه فجاءه 
قوم أسلموا فإن حممدا يعطي عطاء من ال خيشى الفاقة وكان أزهد الناس يف الدنيا فقد 
خري بني أن يعيش يف الدنيا ما شاء اهللا أن يعيش وبني لقاء ربه فاختار لقاء ربه وكان 

ومات ومل خيلف دينارا وال درمها وال يلتوي من اجلوع ما جيد من الدقل ما ميأل به بطنه 
شاة وال بعريا إال سالحه وبغلته ودرعه مرهونة عند يهودي بشعري ابتاعه ألهله وكان بيده 
عقار ينفق على أهله منه والباقي يصرفه يف مصاحل املسلمني وكان يرقع ثوبه وخيصف نعله 

م ويقضي حاجتهم ويكون يف مهنة أهله وميشي مع األرامل واملساكني وجييب دعو
ويسلم على الصبيان إذا مر عليهم وكان ميزح وال يقول إال حقا وكان طويل الصمت 
قليل الضحك كثري التبسم وكان دائم البشر سهل اخللق لني اجلانب ليس بفظ وال غليظ 

                                                 

) ، أبو داود األدب 1687) ، الترمذي اجلهاد (2307) ، مسلم الفضائل (2875) البخاري اجلهاد والسري (1(
  ). 3/271) ، أمحد (2772) ، ابن ماجه اجلهاد (4988(

  ). 3/210) ، أمحد (1057) ، مسلم الزكاة (2980ي فرض اخلمس () البخار2(
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وكان حمترما مفخما إذا تكلم أطرق جلساؤه كأمنا على رؤوسهم الطري وإذا سكت 
ء وأفصحهم لسانا وأبلغهم بيانا صلى ذات يوم الفجر فصعد املنرب تكلموا وكان أشد حيا

فخطب الناس حىت حضرت الظهر فرتل فصلى مث صعد املنرب حىت حضرت العصر فرتل 
فصلى مث صعد املنرب حىت غربت الشمس فأخربهم مبا كان وما هو كائن. أعوذ باهللا من 

 /úχ 4 ÉΟn=s)ø9$#uρ $tΒuρ tβρã�äÜó¡o„ ∩⊇∪ !$tΒ |MΡr& Ïπyϑ÷èÏΖÎ  {الشيطان الرجيم: بسم اهللا الرمحن الرحيم 

y7În/u‘ 5βθãΖôfyϑÎ/ ∩⊄∪  ¨βÎ)uρ y7s9 #��ô_V{ u�ö�xî 5βθãΖôϑtΒ ∩⊂∪ y7‾ΡÎ)uρ 4’n?yès9 @,è=äz 5ΟŠÏàtã ∩⊆∪ { )1( بارك اهللا 

  يل ولكم يف القرآن العظيم.

                                                 

  . 4:  1) سورة القلم اآليات من 1(
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  ����الفرع الرابع غزوات النيب 

  اخلطبة األوىل غزوة أحد

احلمد هللا له ما يف السماوات وما يف األرض وله احلمد يف اآلخرة وهو احلكيم اخلبري 
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير 

ورسوله الذي جاهد يف اهللا تعاىل من غري توان وال تقصري صلى اهللا وأشهد أن حممدا عبده 
عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم 

  املفلحون وعلى التابعني هلم بإحسان إىل يوم يرجعون وسلم تسليما.
سلف هذه األمة من بالء حسن  أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واعرفوا ما أباله

يف نصرة هذا الدين وما صربوا عليه من الشدائد يف إعالء كلمة رب العاملني فإم جاهدوا 
يف سبيل اهللا مل جياهدوا لعصبية وال لوطنية وال لفخر وخيالء ويف شهر شوال من السنة 

أحد  �ال فيه الثالثة من اهلجرة كانت غزوة أحد وهو اجلبل الذي حول املدينة والذي ق
جبل حيبنا وحنبه وذلك أن املشركني ملا أصيبوا بفادحتهم الكربى يوم بدر خرجوا ليأخذوا 

وأصحابه يف ثالثة آالف رجل ومعهم مائتا فرس جمنبة فلما علم م  �بالثأر من النيب 
استشار أصحابه يف اخلروج إليهم فخرج بنحو ألف رجل فلما كانوا يف  �رسول اهللا 

طريق اخنزل عبد اهللا بن أيب رأس املنافقني مبن اتبعه من أهل النفاق والريب وقالوا لو أثناء ال
للقتال يف سبعمائة رجل فقط ودفع اللواء إىل  �نعلم قتاال التبعناكم فتعبأ رسول اهللا 

وأمر على الرماة عبد اهللا بن جبري وقال: انضحوا عنا اخليل ال يأتونا  �مصعب بن عمري 
كانت لنا أو علينا فاثبتوا مكانكم فأنزل اهللا نصره على املؤمنني وصدقهم من خلفنا إن 

وعده فكشفوا املشركني عن املعسكر وكانت اهلزمية ال شك فيها ولكن اهللا قضى وحكم 
وال معقب حلكمه وهو السميع العليم فإن الرماة ملا رأوا هزمية الكفار ظنوا أم ال رجعة 

بلزومه فكر فرسان من املشركني ودخلوا  �م رسول اهللا هلم فتركوا مركزهم الذي أمره
 �من ثغر الرماة ففاجئوا املسلمني من خلفهم واختلطوا م حىت وصلوا إىل النيب 

فجرحوا وجهه وكسروا رباعيته اليمىن السفلى وهشموا البيضة بيضة السالح على رأسه 
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فرتعهما وسقطت ثنيتاه  ونشبت حلقتان من حلق املغفر يف وجهه فعض عليهما أبو عبيدة
ونادى الشيطان بأعلى صوته أن حممدا قد قتل فوقع  �من شدة غوصهما يف وجه النيب 

يف سبعة من األنصار ورجلني  �ذلك يف قلوب كثري من املسلمني وفر أكثرهم فبقي النيب 

فتقدم األنصار واحدا  )1( } عنا وله اجلنة من يردهم { �من املهاجرين فقال النيب 

والنبل يقع فيه وهو ال يتحرك  �واحدا حىت قتلوا وترس أبو دجانة يف ظهره على النيب 
منهم أسد اهللا وأسد رسوله  �واستشهد يف هذه الغزوة سبعون رجال من أصحاب النيب 

جحش دفن هو وسيد الشهداء ومنهم عبد اهللا بن  �محزة بن عبد املطلب عم النيب 
 �صاحب اللواء ومنهم سعد بن الربيع  �ومحزة يف قرب واحد ومنهم مصعب بن عمري 

زيد بن ثابت يقرئه السالم فوجده يف آخر رمق وفيه سبعون ضربة فقال  �بعث إليه النيب 
 �يقرأ عليك السالم ويقول كيف جتدك قال: وعلى رسول اهللا  �له: إن رسول اهللا 

ح اجلنة وقل لقومي األنصار ال عذر لكم عند اهللا إن خلص إىل السالم قل له أجد ري
ومر أنس بن النضر بقوم من  �وفيكم عني تطرف مث فاضت نفسه  �رسول اهللا 

فقال ما تصنعون  �املسلمني قد ألقوا بأيديهم فقال ما تنتظرون قالوا: قتل رسول اهللا 
بن معاذ فقال يا سعد إين ألجد  باحلياة بعده قوموا فموتوا على ما مات عليه مث لقي سعد

ريح اجلنة من دون أحد فقاتل حىت قتل ووجد به حنوا من سبعني ضربة فلما انقضت 
احلرب أشرف أبو سفيان وكان رئيس املشركني يومئذ مث أسلم بعد أشرف على اجلبل 

 وأيب بكر وعمر فلم جييبوه إهانة له واحتقارا قال أبو سفيان ألصحابه �يسأل عن النيب 
أما هؤالء فقد كفيتموهم فلم ميلك عمر نفسه أن قال: كذبت يا عدو اهللا إن الذين 
ذكرم أحياء وقد أبقى اهللا لك ما يسوءك مث قال أبو سفيان مفتخرا بصنمه اعل هبل 

مث انصرف أبو سفيان بأصحابه  )2( } قولوا اهللا موالنا وال موىل لكم { �فقال النيب 

                                                 

  ). 3/286) ، أمحد (1789) مسلم اجلهاد والسري (1(
  ). 4/293) ، أمحد (2874) البخاري اجلهاد والسري (2(
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وأصحابه فيستأصلوم  �فلما كانوا يف أثناء الطريق تالوموا فيما بينهم لريجعوا إىل النيب 

ال خيرج معنا إال من شهد  {فنادى يف الناس ليخرجوا إىل عدوهم وقال:  �فبلغ النيب 

فاستجابوا هللا والرسول من بعد ما أصام القرح والبالء املبني حىت  } ل يف أحدالقتا

 (tÏ%©!$# tΑ$s% ãΝßγs9 â¨$̈Ζ9$# ¨βÎ  {بلغوا محراء األسد على مثانية أميال من املدينة فأنزل اهللا فيهم: 

}̈ $̈Ζ9$# ô‰s% (#θãèuΚy_ öΝä3s9 öΝèδöθt±÷z$$sù öΝèδyŠ#t“sù $YΖ≈yϑƒÎ) (#θä9$s%uρ $uΖç6ó¡ym ª!$# zΝ÷èÏΡuρ ã≅‹Å2uθø9$# ∩⊇∠⊂∪ (#θç7n=s)Ρ$$sù 

7πyϑ÷èÏΖÎ/ zÏiΒ «!$# 9≅ôÒsùuρ öΝ©9 öΝæηó¡|¡ôϑtƒ Öþθß™ (#θãèt7̈?$#uρ tβ≡uθôÊÍ‘ «!$# 3 ª!$#uρ ρèŒ @≅ôÒsù AΟŠÏàtã ∩⊇∠⊆∪ { )1(.  

  وأصحابه وأتباعهم ظاهرا وباطنا. �رزقين اهللا وإياكم حمبة النيب 
  أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم.. اخل.

                                                 

  . 174،  173) سورة آل عمران اآليتان : 1(
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  اخلطبة الثانية يف غزوة اخلندق

احلمد هللا الذي أرسل رسله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله وكفى باهللا 
ونصر عبده وهزم األحزاب وحده شهيدا، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده أجنز وعده 

وكان اهللا قويا عزيزا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه 
  وسلم تسليما كثريا.

 �أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل واعرفوا نعمة اهللا عليكم مبا أمد به رسوله 
 اليت ال تبديل هلا فمن ينصر اهللا وأصحابه من النصر العزيز والفتح املبني وهذه سنة اهللا

ينصره إن اهللا لقوي عزيز. أيها املسلمون يف هذا الشهر أعين شهر شوال من السنة اخلامسة 
من اهلجرة كانت وقعة اخلندق اليت اجتمع فيها أحزاب الشيطان على أولياء الرمحن وذلك 

يأخذوا بالثأر من رسول من املدينة أرادوا أن  �أن يهود بين النضري حني أجالهم النيب 
فتحزب  �فذهب مجع منهم إىل قريش وغطفان وحرضوهم على حرب النيب  �اهللا 

فخرجت قريش بأربعة آالف مقاتل وخرجت غطفان  �األحزاب لقتال رسول اهللا 
ومعهم ألف فارس وخرجت بنو مرة وهم أربعمائة وخرجت بنو أشجع وبنو سليم يف حنو 

د وكان عدد األحزاب عشرة آالف مقاتل فلما مسع م سبعمائة مقاتل وخرجت بنو أس
استشار أصحابه أخيرج إليهم أم يبقى يف املدينة فأشار عليه سلمان الفارسي أن  �النيب 

حبفره مشايل املدينة من حرا الشرقية إىل  �حيفر خندقا على املدينة مينع العدو عنها فأمر 
مون ثالثة آالف رجل وقد حلقهم من اجلهد حرا الغربية وشاركهم يف حفره وكان املسل

قال: كنا حنفر يوم اخلندق فعرضت كدية شديدة  �واجلوع ما وصفه جابر بن عبد اهللا 
فقالوا يا رسول اهللا: هذه كدية عرضت يف اخلندق فقام وبطنه من  �فجاؤوا إىل النيب 

عول فضربه فكان امل �اجلوع معصوب حبجر فلبثنا ثالثة أيام ال نذوق ذواقا فأخذ النيب 
 �فأتيت أهلي وقلت المرأيت لقد رأيت بالنيب  �كثيبا مهيال قال جابر فاستأذنت النيب 

شيئا ما كان عليه من صرب فهل عندك من شيء قالت صاع شعري وعناق وهي الصغرية 
فقلت: يا رسول اهللا طعيم يل فقم أنت  �من املعز فذحبتها وطحنت الشعري فأتيت النيب 
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 �جالن معك فقال: ما هو فقلت: شعري وعناق فقال كثري طيب مث دعا النيب ورجل أو ر
املهاجرين واألنصار وقال ادخلوا وال تزامحوا فجعل يكسر من هذا اخلبز وجيعل عليه من 
اللحم وكلما أخرج شيئا من اللحم غطى القدر ومن اخلبز غطى التنور فما زال كذلك 

قية واشتدت احلال باملسلمني وكان مما زاد األمر حىت شبع املهاجرون واألنصار وبقيت ب
فضاق  �أن يهود بين قريظة وكانوا شرقي املدينة نقضوا العهد الذي بينهم وبني النيب 

øŒ  {اىل: ـاألمر باملسلمني كما قال تع Î) Ν ä.ρâ!$y_ ÏiΒ öΝä3Ï% öθsù { )1( زاب ـين األحـيع

}  ôÏΒ uρ Ÿ≅ xó™r& öΝä3Ζ ÏΒ { )2(  يعين بين قريظة}  øŒÎ)uρ ÏMxî#y— ã�≈|Áö/F{$# ÏMtón=t/uρ ÛUθè=à)ø9$# 

t�Å_$oΨysø9$# tβθ‘ΖÝàs?uρ «!$$Î/ O$tΡθãΖ—à9$# ∩⊇⊃∪ y7Ï9$uΖèδ u’Í?çGö/$# šχθãΖÏΒ÷σßϑø9$# (#θä9Ì“ø9ã—uρ Zω#t“ø9Î— #Y‰ƒÏ‰x© ∩⊇⊇∪ { )3( 

اهللا ورسوله إال  يف قلوم مرض قالوا: ما وعدنا وانقسم الناس إىل قسمني فاملنافقون والذين
غرورا واملؤمنون قالوا: هذا ما وعدنا اهللا ورسوله وصدق اهللا ورسوله وما زادهم إال إميانا 

عليهم فأرسل  �قريبا من شهر فدعا النيب  �وتسليما، ومكث األحزاب حماصرين للنيب 
ل اهللا عليهم رحيا شديدة قوية أسقطت خيامهم وأطفأت نريام وزلزلت م ويف ذلك يقو

pκ$  {اهللا تعاىل:  š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#ρã�ä. øŒ $# sπyϑ ÷èÏΡ «! $# ö/ ä3ø‹ n= tæ øŒ Î) öΝ ä3ø?u !% ỳ ×ŠθãΖ ã_ $uΖ ù= y™ö‘ r' sù öΝÍκ ö� n= tã 

$\t† Í‘ #YŠθãΖ ã_uρ öΝ ©9 $yδ ÷ρt� s? 4 tβ% Ÿ2uρ ª!$# $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? #��� ÅÁt/ ∩∪ { )4(  وبعد تفرق األحزاب

إىل بين قريظة الذين نقضوا عهده فحاصرهم مخسا وعشرين ليلة حىت طال  �توجه النيب 
أن  �عليهم احلصار وقذف اهللا يف قلوم الرعب فلما اشتدت م احلال طلبوا من النيب 

وكان سيد األوس الذين هم حلفاء بين قريظة يف  �يرتلوا على حكم سعد بن معاذ 
قد أصيب بسهم يوم اخلندق يف أكحله فدعا اهللا تعاىل أن ال مييته  �اجلاهلية وكان سعد 

                                                 

  . 10) سورة األحزاب آية: 1(
  . 10) سورة األحزاب آية: 2(
  . 11،  10) سورة األحزاب اآليتان : 3(
  . 9) سورة األحزاب آية: 4(
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من  �حىت يقر عينه من بين قريظة الذين نقضوا العهد فاستجاب اهللا دعاءه فطلبه النيب 
لسعد أن ال تأخذه يف اهللا لومة لقد آن : �املدينة ليحكم يف بين قريظة فلما أقبل قال 

إن هؤالء وأشار إىل اليهود قد نزلوا على  {: �قال له النيب  �الئم فلما جلس إىل النيب 

قال وعلى من ها هنا وأشار حكمك فاحكم فيهم مبا شئت، قال وحكمي نافذ عليهم قال نعم 
قال نعم قال إين أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسىب ذريتهم  �إىل اجلانب الذي فيه رسول اهللا 

. مث أمر )1( } لقد حكمت فيهم حبكم اهللا من فوق سبعة أرقعة �وأمواهلم فقال النيب 

بني باإلخدود فخدت فجيء باليهود مكتفني فضربت أعناقهم وكانوا ما  �رسول اهللا 
السبعمائة إىل الثمامنائة رجل وسبيت ذريتهم ونساؤهم وأمواهلم وهكذا انتهت هذه الغزوة 
العظيمة ذا النصر العزيز بعد أن حلق املسلمني ما حلقهم من املشقة والبالء فكانت العاقبة 
هلم ألم يقاتلون هللا وباهللا ال يقاتلون رياء وال مسعة وال عصبية وال يقاتلون بإعجاب 

وإمنا يقاتلون دفاعا عن احلق وإذالال للباطل  �بأنفسهم واعتماد على قوم دون اهللا 
وإعالء لكلمة اهللا وصيانة لدين اهللا فكان اهللا معهم يتوالهم بواليته ويعزهم بنصره وهو 

‘Šu¨  {اىل: ـا قال تعـنعم املوىل ونعم النصري وكانت النتيجة كم uρ ª! $# tÏ% ©!$# (#ρã� x x. 

öΝ ÎγÏà ø‹tóÎ/ óΟ s9 (#θä9$uΖ tƒ #Z� ö� yz 4 ’ s∀ x.uρ ª! $# tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# tΑ$tFÉ) ø9 $# 4 šχ% x. uρ ª! $# $‡ƒÈθs% #Y“ƒÍ• tã ∩⊄∈∪ tΑt“Ρ r&uρ 
tÏ% ©!$# Ο èδρã� yγ≈ sß ôÏiΒ È≅÷δ r& É=≈ tG Å3ø9$# ÏΒ öΝÎγŠ Ï¹$uŠ|¹ t∃x‹ s% uρ ’ Îû ãΝÎγÎ/θè= è% |=ôã ”�9$# $Z)ƒÌ� sù šχθè= çG ø) s? 

šχρç� Å�ù' s? uρ $Z)ƒÌ� sù ∩⊄∉∪ öΝ ä3rOu‘ ÷ρr&uρ öΝ åκ yÎ ö‘ r& öΝèδ t�≈ tƒÏŠuρ öΝ çλm;≡uθøΒ r&uρ $ZÊö‘ r&uρ öΝ©9 $yδθä↔sÜ s? 4 šχ% x. uρ ª! $# 4’ n?tã 

Èe≅ à2 &ó x« #\�ƒÏ‰ s% ∩⊄∠∪ { )2(.  

اهللا أن ينصر دينه ويعلي كلمته وجيمع املسلمني على احلق أقول قويل هذا وأسأل 
  وأستغفر اهللا يل ولكم.

                                                 

  ). 3/22) ، أمحد (5215) ، أبو داود األدب (1768) ، مسلم اجلهاد والسري (3593) البخاري املناقب (1(
  . 27:  25) سورة األحزاب اآليات من 2(
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  اخلطبة الثالثة يف غزوة خيرب

احلمد هللا الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق فأظهره على الباطل أيده اهللا بنصره 
ومة الئم وباملؤمنني فكانوا متآلفني متحابني جمتمعني جياهدون يف سبيل اهللا ال خيافون ل

ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 
  شريك له احلليم الكرمي وأشهد أن حممدا عبده ورسوله عليه أفضل الصالة والتسليم.

أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل، عباد اهللا مل يزل اليهود يف عداء اإلسالم متمردين 
دون القضاء عليه وعلى أهله حسدا وبغيا واعتداء واهللا ال حيب املعتدين فلقد كانت هلم يري

وتاريخ حياته كانوا من أعظم  �يعرفها من قرأ سرية النيب  �مواقف عدائية مع النيب 
ولكن الدائرة وهللا احلمد تكون عليهم يف مجيع  �الناس ييجا لألحزاب على رسول اهللا 

بالتجهز لغزوهم يف  �ويف شهر احملرم من السنة السابعة أمر النيب  �مواقفهم مع النيب 
خيرب وكانت خيرب حصونا هلم زراعية مثانية حصون أو مخسة تبعد عن املدينة حنو مئة ميل 

أول حصن من حصوم فمكث عليه ستة أيام مل  �من الشمال الغريب فحاصر النيب 
بيهودي خارج من احلصن فأتى به  �اخلطاب يصنع شيئا ويف الليلة السابعة ظفر عمر بن 

فلما أدركه الرعب قال إن أمنتموين أدلكم على أمر فيه جناحكم فقال  �إىل رسول اهللا 
إن أهل هذا احلصن أدركهم التعب وامللل وهم يبعثون بأوالدهم إىل احلصن الذي وراءه 

ألعطني الراية غدا رجال حيب اهللا ورسوله  { �وسيخرجون لقتالكم غدا فقال النيب 

فلما أصبح سأل عن علي بن أيب طالب فقيل  )1( } وحيبه اهللا ورسوله يفتح اهللا علي يديه

مل يكن به وجع إنه يشتكي عينيه فدعا به فبصق يف عينيه فشفامها اهللا يف احلال كأن 
فأعطاه الراية فحمل املسلمون على اليهود حىت فتح احلصن ومازال املسلمون يفتحوا 
حصنا حصنا حىت أمت اهللا فتحها وهللا احلمد وأذل اليهود ونصر املسلمني عليهم وغنموا 

أن يبقوا فيها يعمروا  �منهم مغامن كثرية وملكوا أرضهم ولكنهم طلبوا من النيب 

                                                 

  ). 5/333) ، أمحد (2406سلم فضائل الصحابة () ، م2847) البخاري اجلهاد والسري (1(
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وقال نقركم ما شئنا فلما كان زمن عمر أجالهم  �ا على النصف فأقرهم النيب ويزرعو
إىل تيما وأرحيا وكان من أسباب إجالء عمر إياهم أم حرضوا عبدا على قتل  �عمر 

أحد األنصار وكان قد بات خببري وأم فدعوا يدي عبد اهللا بن عمر ورجليه مث إن 
أنا نقرهم ما  �ان الشرط الذي بينهم وبني النيب املسلمني استغنوا عن بقائهم خبيرب وك

شئنا فلما حصل منهم العدوان واستغىن عنهم املسلمون أجالهم عمر سنة عشرين من 

شاة  �رأة يهودية إىل رسول اهللا أهدت ام {اهلجرة إىل تيما وأرحيا. ويف هذه الغزوة 

مضغها ومل يسغها ولفظها مث دعا باملرأة  �مسمومة فأكل منها هو وبعض أصحابه لكنه 
فقال ما محلك على ذلك قالت أردت إن كنت تريد امللك أن نستريح منك وإن كنت نبيا 

وقالت عائشة رضي  { �قال أنس فما زلت أعرفها يف هلوات النيب  )1( } فستخرب ا

يقول يف مرضه الذي مات فيه: يا عائشة ما زلت أجد أمل الطعام  �اهللا عنها كان النيب 

م فهذا تاريخ اليهود مع اإلسالم وأهله قاتلهم اهللا وأذهلم وقلبه )2( } الذي أكلت خبيرب

��× Šuρ¨  {على أعقام خائبني إنه جواد كرمي قال اهللا تعاىل:  ÏV Ÿ2 ï∅ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈tG Å3ø9 $# öθs9 

Ν ä3tΡρ–Š ã� tƒ .ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ öΝä3ÏΖ≈ yϑƒÎ) # �‘$¤ä. # Y‰|¡ym ôÏiΒ Ï‰ΨÏã Ο ÎγÅ¡àΡr& .ÏiΒ Ï‰÷èt/ $tΒ t ¨t6s? ãΝ ßγs9 ‘,ysø9 $# ( 
(#θàôã $$sù (#θßsx ô¹ $# uρ 4 ®Lym u’ ÎA ù'tƒ ª! $# ÿÍν Í÷ ö∆r' Î/ 3 ¨βÎ) ©! $# 4’ n?tã Èe≅ à2 &ó x« Ö�ƒÏ‰ s% ∩⊇⊃∪ { )3(.  

  أقول قويل هذا واستغفر اهللا يل ولكم.

                                                 

) ، 4508) ، أبو داود الديات (2190) ، مسلم السالم (2474) البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها (1(
  ). 3/218أمحد (

  ). 67) ، الدارمي املقدمة (4510) أبو داود الديات (2(
  . 109) سورة البقرة آية: 3(
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  الفرع اخلامس يف أشراط الساعة

  عيسى بن مرمياخلطبة األوىل يف الدجال ونزول 

احلمد هللا الذي يسر لنا األسباب املانعة من الضالل واالفتتان ووضح لنا الفنت وبني لنا 
األسباب اليت نتحصن ا أعظم بيان واشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له امللك 
املنان وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املصطفى من بين عدنان صلى اهللا عليه وعلى آله 

  صحابه صالة مستمرة باستمرار الزمان وسلم تسليما.وأ
من أشراط الساعة  �أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل واعلموا أن ما أخرب به النيب 

وأماراا حق جيب اعتقاده وقد ذكر للساعة أشراطا كثرية منها ما مضى ومنها ما هو 
وأعظمه فتنة هي فتنة املسيح حاضر ومنها ما هو مستقبل وأبلغ ما يكون من أشراطها 

ما بني خلق آدم إىل قيام الساعة أمر أكرب من  {أنه قال:  �الدجال فقد صح عن النيب 

ل اجلنة والنار فاليت يقول إا الدجال وأنه ما من نيب إال وقد أنذر به أمته وأنه جييء معه مبث

 )1( } جنة نار حترق واليت يقول إا نار ماء عذب طيب فمن أدرك ذلك منكم فليقع فيه

ت فيكم فكل إن خيرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن خيرج ولس {: �وقال 

امرئ حجيج نفسه واهللا خليفيت على كل مسلم إنه شاب قطط أعور العني اليسرى 
مكتوب على عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب وغري كاتب فمن أدركه منكم فليقرأ 
عليه بفواتح سورة الكهف فإا جواركم من فتنته إنه خارج خلة بني الشام والعراق فعاث 

اد اهللا فاثبتوا قلنا يا رسول اهللا وما لبثه يف األرض قال أربعون يوما ميينا وعاث مشاال يا عب
يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول اهللا فاليوم الذي 
كسنة يكفينا فيه صالة واحدة قال ال اقدروا له قدره وأما إسراعه يف األرض فكالغيث 

يدعوهم فيؤمنون به فيأمر السماء فتمطر واألرض فتنبت استدبرته الريح يأيت على القوم 
ويدعو قوما آخرين فريدون دعوته فينصرف عنهم فيصبحون ممحلني مير باخلربة فيأمرها 

                                                 

  ). 4/19) ، أمحد (2946اعة () مسلم الفنت وأشراط الس1(
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فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ويؤتى برجل فيقول أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر 
يقول أوما تؤمن يب فيقول فيأمر به الدجال فيوسع ظهره وبطنه ضربا مث  �رسول اهللا 

أنت املسيح الكذاب فيؤمر به فيوشر بامليشار من مفرقه حىت رجليه مث ميشي الدجال بني 
القطعتني مث يقول له قم فيستوي قائما مث يقول أتؤمن يب فيقول ما ازددت فيك إال بصرية 

ليفرن الناس من الدجال  {: �وقال النيب  )1( } فيأخذه الدجال ليذحبه فال يسلط عليه

حىت يلحقوا باجلبال قالت أم شريك فأين العرب يومئذ قال هم قليل ويتبع الدجال من 
يهود أصفهان سبعون ألفا فيخرج مهته املدينة فتصرف املالئكة وجهه عنها ألن على كل 
باب منها ملكني مينعانه من الدخول فبينما هو كذلك إذ بعث اهللا املسيح ابن مرمي فيرتل 
عند املنارة البيضاء شرقي دمشق بني مهرودتني (أي حلتني مصبوغتني بورس أو زعفران) 
واضعا كفيه على أجنحة ملكني إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه حتدر منه مثل مجان كاللؤلؤ 

د من ريح نفسه إال مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي إليه طرفه فيطلب فال حيل لكافر جي

فسبحان من مكن هذا الدجال من هذه  )2( } الدجال حىت يدركه بباب لد فيقتله

املعجزات فتنة لعباده وبني هلم العالمات اليت تبني من بطالن ما ادعاه وفساده فإنه أعور 
رؤه كل مؤمن إنه إذا قتل الرجل مث أحياه مل ناقص يف ذاته وإنه مكتوب بني عينيه كافر يق

يقدر عليه بعد ذلك فهو ناقص يف قدرته إن جنته نار وناره ماء طيب عذب فما جاء به 
باطل إنه خملوق وجد بعد أن مل يكن إنه يفىن ويقتل وإنه يف األرض ال يف السماء وكل 

/−βÎ) ÞΟä3¨  {هذه صفات املخلوق الناقص اليت تربهن على أنه ليس بإله:  u‘ ª!$# “ Ï% ©!$# t,n= y{ 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $#uρ ’ Îû Ïπ−G Å™ 5Θ$−ƒr& §ΝèO 3“ uθtG ó™$# ’ n?tã Ä ö̧� yèø9 $# ( ã� În/y‰ ãƒ t�øΒ F{ $# ( $tΒ ÏΒ ?ì‹ Ïx© āωÎ) .ÏΒ 

                                                 

) ، ابن ماجه 4321) ، أبو داود املالحم (2240) ، الترمذي الفنت (2937) مسلم الفنت وأشراط الساعة (1(
  ). 4/182) ، أمحد (4075الفنت (

  ). 6/462) ، أمحد (3930) ، الترمذي املناقب (2945) مسلم الفنت وأشراط الساعة (2(
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Ï‰ ÷èt/ ÏµÏΡ øŒ Î) 4 ãΝ à6 Ï9≡sŒ ª! $# öΝ à6 š/u‘ çνρß‰ ç6ôã $$sù 4 Ÿξsùr& šχρã� ©. x‹s? ∩⊂∪ Ïµø‹ s9 Î) öΝ ä3ãèÅ_ö� tΒ $YèŠ ÏΗ sd ( y‰ôã uρ 

«! $# $̂) ym 4 …çµ‾Ρ Î) (# äτ y‰ö7 tƒ t,ù= sƒ ø: $# ¢Ο èO …çν ß‰‹Ïèãƒ { )1( .بارك اهللا يل ولكم  

                                                 

  . 4،  3) سورة يونس اآليتان : 1(
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  اخلطبة الثانية يف ذكر يأجوج ومأجوج

ع البصري الذي أحاط بكل شيء علما وهو اللطيف اخلبري احلمد هللا العلي القدير السمي
علم ما كان وما يكون وخلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال وهو العزيز الغفور 
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له شهادة نرجو ا النجاة يف يوم النشور وأشهد 

وعلى آله وأصحابه ومن على  �نري أن حممدا عبده وسوله البشري النذير السراج امل
  طريقتهم يسري وسلم تسليما.

أما بعد أيها املؤمنون: اتقوا اهللا تعاىل واستعدوا لليوم اآلخر فقد أنذرمتوه واستقبلوه 
باألعمال الصاحلة واخشوا من عقابه واحذروه وقد قدم اهللا تعاىل بني يدي هذا اليوم 

فإنه اليوم الذي جيازي فيه اخلالئق فيجزي أشراطا وعالمات وذلك لعظم هوله وشدته 
  املؤمن حبسناته وجيزي املسيء بالسيئات.

ال وإن من أشراط الساعة خروج يأجوج ومأجوج وهم قوم من بين آدم على صفة أ
اآلدميني وأما ما يعتقده بعض الناس من أن فيهم الطويل املفرط وفيهم القصري جدا وأم 

أم  �عتقاد مبين على غري دليل صحيح وقد ورد عن النيب على أشكال غريبة فإن هذا اال
العرب من خروج يأجوج  �عراض الوجوه صغار العيون صهب الشعور وقد حذر النيب 

 �وماجوج ألم مفسدون يف األرض والعرب محلة راية اإلصالح إىل العامل ألن الرسول 

من نومه  �استيقظ النيب  { :بعث فيهم فعن زينب أم املؤمنني رضي اهللا عنها قالت

حممرا وجهه وهو يقول ال إله إال اهللا ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم 
ا رسول يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعه اإلام واليت تليها قالت زينب فقلت ي

فأما وقت خروجهم الذي  )1( } اهللا أفنهلك وفينا الصاحلون قال نعم إذا كثر اخلبث

تكون به ايتهم وهالكهم فإنه إذا قتل عيسى بن مرمي الدجال أوحى اهللا إليه إين قد 

                                                 

) ، ابن ماجه 2187) ، الترمذي الفنت (2880) ، مسلم الفنت وأشراط الساعة (6650) البخاري الفنت (1(
  ). 6/429) ، أمحد (3953الفنت (
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أخرجت عبادا يل ال قوة ألحد على قتاهلم يعين يأجوج ومأجوج فيبعثهم اهللا من كل 
موضع مرتفع يأتون سراعا وهذا دليل على كثرم وقوم  حدب ينسلون أي من كل

وجشعهم فيمر أوائلهم على حبرية طربية فيشربون ما فيها ومير آخرهم على البحرية وقد 
شرب ماؤها فيقولون لقد كان يف هذه مرة ماء مث يسريون حىت يصلوا إىل جبل بيت 

 السماء فريمون بنشام إىل املقدس فيقولون لقد قتلنا من يف األرض هلم فلنقتل من يف
وأصحابه  �السماء فريد اهللا عليهم نشام خمضوبة دما فتنة هلم وينحصر نيب اهللا عيسى 

حىت يكون رأس الثور ألحدهم خريا من مئة دينار  �يف الطور ويضيق عيشهم قال النيب 
ومأجوج عيسى وأصحابه إىل اهللا تعاىل أن يهلك يأجوج  �ألحدكم اليوم فيبتهل النيب 

فريسل اهللا عليهم دودا يف رقام فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة مث يهبط نيب اهللا 
عيسى وأصحابه من الطور فال جيدون يف األرض موضع شرب إال وقد مأله زهم يأجوج 
ومأجوج ونتنهم فيبتهل عيسى وأصحابه إىل اهللا تعاىل فريسل على جثث يأجوج ومأجوج 

فتحملهم فتطرحهم حيث شاء اهللا تعاىل مث يرسل اهللا تعاىل  طريا كأعناق اإلبل البخت
مطرا ال يكن منه بيت مدر وال وبر فيغسل األرض حىت يدعها كاملرآة يف نظافتها مث يقال 
هلا أنبيت مثرتك وردي بركتك فترتل الربكة يف الثمرات والدر حىت أن اللقحة من اإلبل 

بعث اهللا رحيا طيبة فتأخذهم حتت آباطهم لتكفي الفئام من الناس فبينما هم كذلك إذ 
فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها ارج احلمري 

# Lym̈_#  {فعليهم تقوم الساعة. أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:  sŒ Î) ôM ysÏG èù ßlθã_ù' tƒ 

ßlθã_ù' tΒ uρ Νèδ uρ ÏiΒ Èe≅ à2 5> y‰ tn šχθè= Å¡Ψ tƒ ∩∉∪ z> u�tIø% $# uρ ß‰ ôã uθø9 $# ‘,ysø9 $# # sŒ Î* sù š†Ïφ îπ|ÁÏ‚≈ x© 

ã�≈ |Áö/ r& tÏ% ©!$# (#ρã� xx. $uΖ n= ÷ƒuθ≈ tƒ ô‰ s% $̈Ζ à2 ’ Îû 7's# øxî ôÏiΒ # x‹≈yδ ö≅ t/ $̈Ζ à2 šÏϑ Î=≈ sß ∩∠∪ { )1(.  

  العظيم... اخل.بارك اهللا يل ولكم يف القرآن 
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  اخلطبة الثالثة يف ذكر عدد من أشراط الساعة

احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب فمنه بدأ وإليه يعود واحلمد هللا الذي بوأ 
إلبراهيم مكان البيت للركوع والسجود وتبارك الذي له ملك السماوات واألرض وعنده 

إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله  علم الساعة وإليه املآب والرجوع وأشهد أن ال إله
احلمد وهو على كل شئ شهيد وأشهد أن حممدا عبده ورسوله سيد الرسل وخالصة 
العبيد صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم يف التقوى والقول السديد وسلم 

  تسليما.
ة الدنيا واآلخرة ومن أما بعد أيها املؤمنون: اتقوا اهللا تعاىل فإن تقوى اهللا سبب لسعاد

يتق اهللا جيعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق خمرجا وييسر له أمره وينور له قلبه ويغفر 
له ذنبه أال وإن التقوى هي اختاذ ما يقي من عذاب القرب وعذاب اجلحيم وال يكون ذلك 

قدمي إال بفعل األوامر واجتناب النواهي واخلوف من الرب العظيم وال يكون ذلك إال بت
العدة واالستعداد لليوم اآلخر العظيم ذلك اليوم الذي حتشرون فيه إىل اهللا حافية أقدامكم 
عارية أجسامكم شاخصة أبصاركم ذاهلة عقولكم وملا كان هذا اليوم عظيم األهوال 
شديد األحوال قدم اهللا بني يديه من العالمات والدالئل ما يبني به اقترابه ليستعد له وحيذر 

وقد سبق لنا من عالمات الساعة خروج الدجال ونزول عيسى بن مرمي وخروج عذابه 
يأجوج ومأجوج، أال وإن من عالمات الساعة طلوع الشمس من مغرا ففي صحيح 

حني غربت الشمس أتدري أين تذهب قلت اهللا قال أليب ذر  �أن النيب  {البخاري 

ورسوله أعلم قال فإا تذهب حىت تسجد حتت العرش فتستأذن فيؤذن هلا وميكن أن 
تسجد فال يقبل منها وتستأذن فال يؤذن هلا فيقال هلا ارجعي من حيث جئت فذلك قوله 

ß§ôϑ  {تعاىل:  ¤±9 $#uρ “ Ì� øgrB 9h� s)tG ó¡ßϑ Ï9 $yγ©9 4 y7 Ï9≡sŒ ã�ƒÏ‰ø) s? Í“ƒÍ• yèø9 $# ÉΟŠ Î= yèø9$# ∩⊂∇∪ { )1( { وعن .

الشمس من مغرا فإذا  ال تقوم الساعة حىت تطلع :قال �أن النيب  { �أيب هريرة 
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طلعت ورآها الناس آمنوا أمجعون وذلك حني ال ينفع نفسا إمياا مل تكن آمنت من قبل 

وإمنا كان طلوع الشمس من مغرا من عالمات الساعة  )1( } أو كسبت يف إمياا خريا

اهللا فإذا  ألن هذه الشمس من آيات اهللا ومل يتغري جمراها منذ خلقها اهللا تعاىل حىت يأيت أمر
تغري نظامها دل ذلك على أن العامل قد آذن باخلراب والزوال أال وإن من أشراط الساعة 
بعثة النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن أشراطها رفع هذا القرآن العظيم عندما يعرض الناس 
 عن العمل به إعراضا كليا فإنه من كرامته أن يرفع عن الناس حىت ال يبقى بني قوم ميتهنونه
فال يصدقون أخباره وال يعملون بأحكامه يرفع فال يبقى يف املصاحف منه آية وال يف 
الصدور منه كلمة. ومن أشراط الساعة هدم الكعبة املكرمة بيت اهللا العظيم فإنه يهدمه يف 
آخر الزمان رجل حبشي أسود أفحج دقيق الساقني ينقضها حجرا حجرا حىت يأيت إىل 

  آخرها.
جيب على  �مثاهلا مما جاء به كتاب اهللا أو صح عن رسول اهللا فهذه األشراط وأ

  املسلمني أن يقروا ا ويعتقدوها وأن يعتقدوا أا حق على حقيقتها فال حيرفوها.

≅ö  {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:  yγsù tβρã� ÝàΖ tƒ āωÎ) sπtã$¡¡9 $# βr& Ν åκu� Ï? ù' s? ZπtG øót/ ( ô‰ s)sù u !% ỳ 

$yγèÛ# u� õ° r& 4 { )2(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم... اخل.

                                                 

) ، ابن ماجه 4255فنت واملالحم () ، أبو داود ال157) ، مسلم اإلميان (4360) البخاري تفسري القرآن (1(
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  الفرع السادس أحوال القيامة واجلنة والنار

  اخلطبة األوىل يف ذكر شيء من أوصاف اليوم اآلخر

يبلوكم أيكم أحسن عمال وهو العزيز الغفور قسم احلمد هللا الذي خلق املوت واحلياة ل
عباده إىل قسمني فمنهم شاكر ومنهم كفور وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له 
له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن حممدا عبده ورسوله البشري النذير 

دى ديهم إىل يوم احلشر والسراج املنري صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقت
  واملصري وسلم تسليما.

أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا واخشوا يوما ال جيزي والد عن ولده وال مولود هو جاز 
  عن والده شيئا.

عباد اهللا: اعلموا أن هذه احلياة الدنيا دار ممر وعبور ودار عمل وكدح للعباد فال 
الغرور فتذكروا ما أنتم إليه صائرون من املوت وما  تغرنكم احلياة الدنيا وال يغرنكم باهللا

بعده يوم حتشرون تذكروا حالتكم عند حلول اآلجال ومفارقة األوطان واألهل والعيال 
تذكروا حينما تشاهدون اآلخرة أمامكم وأنتم مقبلون إليها مدبرين عن الدنيا تذكروا 

م: ـطيبني يقولون سالم عليك حينما ينقسم الناس إىل قسمني فمنهم من توفاهم املالئكة

}  ãΑ ¨” t∴tG s? ÞΟ ÎγøŠn= tæ èπx6 Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# āωr& (#θèù$sƒrB Ÿωuρ (#θçΡ t“ øtrB (#ρã� Ï±÷0r&uρ Ïπ̈Ψ pgø: $$Î/  ÉL©9 $# óΟ çFΖ ä. šχρß‰ tãθè? ∩⊂⊃∪ 

ßøtwΥ öΝä. äτ !$uŠ Ï9 ÷ρr& ’ Îû Íο 4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ’ Îûuρ Íοt� Åz Fψ$# ( öΝ ä3s9 uρ $yγŠ Ïù $tΒ þ‘ÏS tG ô±n@ öΝä3Ý¡àΡ r& öΝ ä3s9 uρ $yγŠ Ïù $tΒ 

tβθãã £‰ s? ∩⊂⊇∪ Zωâ“ çΡ ôÏiΒ 9‘θà xî 8ΛÏm§‘ ∩⊂⊄∪ { )1(  :ومنهم من توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم

}  öθs9 uρ #“ t�s? øŒ Î) ’®ûuθtG tƒ tÏ% ©!$# (#ρã� x Ÿ2 � èπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9$# šχθç/ Î� ôØo„ öΝßγyδθã_ãρ öΝ èδ t�≈t/ ÷Šr&uρ (#θè%ρèŒuρ 

šU# x‹tã È,ƒÍ� y⇔ ø9 $# ∩∈⊃∪ { )2(، }  öθs9 uρ #“ t� s? ÏŒ Î) šχθßϑ Î=≈ ©à9$# ’ Îû ÏN≡t�yϑ xî ÏN öθpR ùQ $# èπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9$# uρ 

(# þθäÜ Å™$t/ óΟ ÎγƒÏ‰ ÷ƒr& (#þθã_Ì� ÷z r& ãΝ à6 |¡àΡr& ( tΠ öθu‹ ø9$# šχ ÷ρt“ øgéB z>#x‹ tã Èβθßγø9 $# $yϑ Î/ öΝ çFΖ ä. tβθä9θà) s? ’ n?tã 

                                                 

  . 32:  30) سورة فصلت اآليات من 1(
  . 50) سورة األنفال آية: 2(
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«! $# u� ö� xî Èd,pt ø: $# öΝçGΨ ä. uρ ôtã ÏµÏG≈ tƒ# u tβρç� É9 õ3tFó¡n@ ∩⊂∪ { )1(  تذكروا إذا محلتم على الرقاب إىل

القبور فانفردمت ا عن األهل واألوالد واألموال والقصور جليسكم األعمال فإما خري 

‰ô  {تسرون به إىل يوم القيامة وإما شر جتدون به احلسرة والندامة  s) s9uρ $tΡθßϑ çG ÷∞Å_ 3“ yŠ≡t� èù 

$yϑ x. öΝä3≈ oΨ ø) n= yz tΑ ¨ρr& ;ο §� tΒ ΝçFø. t�s? uρ $̈Β öΝ ä3≈ oΨø9 §θyz u !# u‘ uρ öΝà2Í‘θßγàß ( { )2(  تذكروا إذا نفخ يف

هم قيام  الصور فصعق من يف السماوات واألرض إال من شاء اهللا مث نفخ فيه أخرى فإذا
ينظرون يقومون من قبورهم لرب العاملني حفاة عراة غرال يفر املرء من أخيه وأمه وأبيه 

  وصاحبته وبنيه لكل امريء منهم يومئذ شأن يغنيه.
عباد اهللا: تذكروا هذا اليوم العظيم الذي جيمع فيه األولون واآلخرون يف صعيد واحد 

≅ö  {يسمعهم الداعي وينفذهم الصرب:  è% āχ Î) tÏ9 ¨ρF{ $# tÌ� Åz Fψ $#uρ ∩⊆∪ tβθããθãΚ ôfyϑ s9 4’ n< Î) 

ÏM≈ s)‹ÏΒ 8Π öθtƒ 8Πθè= ÷è̈Β ∩∈⊃∪ { )3(  هذا اليوم الذي تندك فيه اجلبال وتعظم فيه األهوال ويرتل

لسماء منفطر به كان فيه للقضاء بني العباد امللك الكبري املتعال يوم جيعل الولدان شيبا ا
وعده مفعوال تذكروا هذا اليوم الذي مساه اهللا يوم التغابن ألنه هو الذي فيه الغنب العظيم 
الغنب احلقيقي ألن الناس حيشرون على حسب أعماهلم فمنهم املتقون الذين حيشرون إىل 

امللك الكرمي الرمحن وفدا فنعم الوفد ونعم املوفود إليه الوفد عباد الرمحن واملوفود إليه 
املنان ومنهم ارمون الذين يساقون إىل جهنم وردا يظمئون عطشا فتمثل هلم النار كأا 
السراب يساقون إليها ولكن ال ترويهم من ظمأ وإمنا جيدون فيه النار والسعري واحلر 

tΠ  {والزفري:  öθtƒuρ ãΠθà) s? èπtã$¡¡9 $# 7‹Í× tΒ öθtƒ šχθè% §� x tG tƒ ∩⊇⊆∪ $̈Β r' sù šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè= Ïϑ tã uρ 

ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# óΟßγsù ’ Îû 7π|Ê÷ρu‘ šχρç� y9 ósãƒ ∩⊇∈∪ $̈Β r&uρ tÏ% ©!$# (#ρã� xx. (#θç/¤‹ x. uρ $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ Ç› !$s) Ï9 uρ Íοt� Åz Fψ $# 

                                                 

  . 93) سورة األنعام آية: 1(
  . 94) سورة األنعام آية: 2(
  . 50،  49) سورة الواقعة اآليتان : 3(
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š�Í× ‾≈ s9 'ρé' sù ’ Îû É># x‹yèø9 $# tβρç� |Ø øt èΧ ∩⊇∉∪ { )1(  فما أعظم هذا اليوم وما أشد هوله لقد قال اهللا

'yγ•ƒr$  {يف وصفه:  ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θà)®? $# öΝà6 −/ u‘ 4 āχ Î) s's!t“ ø9 y— Ïπtã$¡¡9 $# íó x« ÒΟŠ Ïà tã ∩⊇∪ tΠ öθtƒ $yγtΡ ÷ρ t� s? 

ã≅ yδ õ‹s? ‘≅ à2 >πyèÅÊö� ãΒ !$£ϑ tã ôM yè|Êö‘ r& ßìŸÒs? uρ ‘≅ à2 ÏN# sŒ @≅ ôϑ ym $yγn= ÷Η xq “ t� s? uρ }̈ $̈Ζ9$# 3“ t�≈ s3ß™ 

$tΒ uρ Νèδ 3“ t�≈ s3Ý¡Î0 £Å3≈ s9 uρ šU# x‹tã «! $# Ó‰ƒÏ‰ x© ∩⊄∪ { )2(  مقداره مخسون ألف سنة تدنو فيه

الشمس من الناس حىت تكون بقدر ميل فقط ويبلغ العرق منهم كل حبسب عمله إن 
واهللا يف هذا اليوم هو التغابن وليس التغابن يف نيل عرض الدنيا وزخارفها فإمنا هي  التغابن

هلو ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر يف األموال واألوالد تزدهر قليلال مث تزول سريعا: 

}  È≅ sVyϑ x. B]ø‹ xî |= yfôã r& u‘$¤ ä3ø9 $# … çµè?$t7 tΡ §Ν èO ßk‹Íκ u‰ çµ1u� tIsù #v� x óÁãΒ §ΝèO ãβθä3tƒ $Vϑ≈ sÜ ãm ( ’ Îûuρ Íοt� Åz Fψ $# 

Ò>#x‹ tã Ó‰ƒÏ‰x© ×οt� ÏøótΒ uρ zÏiΒ «!$# ×β≡uθôÊÍ‘ uρ 4 $tΒ uρ äο 4θu‹ ysø9 $# !$u‹ ÷Ρ ‘$!$# āωÎ) ßì≈ tFtΒ Í‘ρã� äóø9 $# ∩⊄⊃∪ { )3( 

ن يف أعمال اآلخرة لتدركوا بذلك الدنيا واآلخرة وإياكم أن تؤثروا فتنافسوا أيها املسلمو
الدنيا عليها فتخسروا الدنيا واآلخرة فإن الدنيا مزرعة اآلخرة فإذا مل يزرع فيها آلخرته 

#  {: �فقد خسرها وخسر آخرته. أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا  sŒ Î* sù ÏN u !% ỳ 

èπ̈Β !$©Ü9 $# 3“ u�ö9 ä3ø9 $# ∩⊂⊆∪ tΠ öθtƒ ã� ©. x‹tG tƒ ß≈ |¡Ρ M}$# $tΒ 4 të y™ ∩⊂∈∪ ÏN y— Ìh� ç/uρ ÞΟŠ Åspgø: $# yϑ Ï9 3“ t� tƒ ∩⊂∉∪  $̈Β r' sù 
tΒ 4 xösÛ ∩⊂∠∪ t� rO# uuρ nο 4θuŠpt ø: $# $u‹ ÷Ρ‘‰9$# ∩⊂∇∪ ¨βÎ* sù tΛÅspgø: $# }‘Ïδ 3“ uρù' yϑ ø9 $# ∩⊂∪ $̈Β r&uρ ôtΒ t∃% s{ tΠ$s) tΒ ÏµÎn/ u‘ 

‘yγtΡ uρ }§ø ¨Ζ9$# Çtã 3“ uθoλù; $# ∩⊆⊃∪ ¨βÎ* sù sπ̈Ψ pgø: $# }‘Ïδ 3“ uρù' yϑ ø9 . بارك اهللا يل ولكم يف )4( } ∪⊆⊇∩ #$

  القرآن العظيم.. اخل.

                                                 

  . 16:  14ات من ) سورة الروم اآلي1(
  . 2،  1) سورة احلج اآليتان : 2(
  . 20) سورة احلديد آية: 3(
  . 41:  34) سورة النازعات اآليات من 4(
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  اخلطبة الثانية يف أن احلياة احلقيقية حياة اآلخرة

وت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال وجعل للوصول إليه احلمد هللا الذي خلق امل
طرائق واضحة وسبال وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له شهادة نرجو ا عايل 
اجلنان نزال وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أقوم اخللق دينا وأهداهم سبال صلى اهللا عليه 

  تسليما.وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان وسلم 
أما بعد أيها الناس: لقد أتى على اإلنسان حني من الدهر مل يكن شيئا مذكورا حىت 
أوجدكم اهللا من العدم وأسبغ عليكم النعم ودفع عنكم النقم ويسر لكم من أسباب البقاء 
وأسباب اهلداية وبني لكم ما ينفعكم وما يضركم بني لكم أن لإلنسان دارين دار ممر 

وخلود أما الدار اليت هي دار ممر وزوال فهي دار الدنيا اليت كل ما فيها وزوال ودار مقر 
فهو ناقص إال ما كان مقربا إىل اهللا تعاىل آماهلا آالم وصفوها أكدار لو تبصر العاقل فيها 
أقل تبصر لعرف قدرها وهواا وعرف كيف غدرها وخداعها تتراءى لعاشقيها 

اءه مل جيده شيئا وتتزين هلم بأنواع الزخارف كالسراب حيسبه الظمأن ماء حىت إذا ج
واملغريات حىت إذا أخذت األرض زخرفها وازينت وظن أهلها أم قادرون عليها أتاها 
أمر اهللا ليال أو ارا فجعلها حصيدا كأن مل تغن باألمس فمآهلا عدم وفناء ومجاهلا عذاب 

=Ò  {وشقاء هذه هي الدنيا:  Ïès9 ×θøλm; uρ ×πuΖƒÎ— uρ 7�äz$x s?uρ öΝä3oΨ ÷� t/ Ö�èO% s3s? uρ ’ Îû ÉΑ≡uθøΒ F{ $# Ï‰≈s9 ÷ρF{ $# uρ ( 
È≅ sVyϑ x. B]ø‹ xî |= yfôã r& u‘$¤ ä3ø9 $# … çµè?$t7 tΡ §ΝèO ßk‹Íκ u‰ çµ1u� tIsù #v� xóÁãΒ §ΝèO ãβθä3tƒ $Vϑ≈ sÜ ãm ( ’ Îûuρ Íοt� Åz Fψ$# 

Ò>#x‹ tã Ó‰ƒÏ‰ x© ×οt� ÏøótΒ uρ zÏiΒ «! $# ×β≡uθôÊÍ‘ uρ 4 $tΒ uρ äο 4θu‹ ysø9 $# !$u‹ ÷Ρ‘$!$# āωÎ) ßì≈ tFtΒ Í‘ρã� äóø9 . أيها )1( } ∪⊂⊅∩ #$

الناس أما الدار اآلخرة فهي احلياة احلقيقية اليت فيها مجيع مقومات احلياة من البقاء 
احلقيقية اليت ينطق اإلنسان إذا شاهد حقائقها يقول والسرور والسالم واحلبور هي احلياة 

ا الناس فيها فال ـيا ليتين قدمت حليايت فاحلياة احلقيقية هي احلياة اآلخرة اليت حيي

yϑ  {ون: ـميوت sù ôM n=à) rO …çµãΖƒÎ—≡uθtΒ y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ šχθßsÎ= ø ßϑ ø9 $# ∩⊇⊃⊄∪ ï∅tΒ uρ ôM ¤yz …çµãΖƒÎ—≡uθtΒ 

                                                 

  . 20) سورة احلديد آية: 1(
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š�Í× ‾≈ s9 'ρé' sù tÏ% ©!$# (#ÿρç� Å£ yz öΝßγ|¡àΡ r& ’ Îû zΝ̈Ψ yγy_ tβρà$ Î#≈ yz ∩⊇⊃⊂∪ ßx xù= s? ãΝßγyδθã_ãρ â‘$̈Ψ9 $# öΝ èδ uρ $pκ� Ïù 

šχθßsÎ=≈ x. ∩⊇⊃⊆∪ { )1(  أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل وانظروا نظر العاقل البصري املرمن، قارنوا

بني احلياة الدنيا وحياة اآلخرة لتعرفوا الفرق بني الدارين ففي الدار اآلخرة ما تشتهيه 
األنفس وتلذ األعني وهي دار السالم ساملة من كل نقص ومن كل بالء ال مرض فيها وال 

ملوضع سوط أحدكم يف اجلنة  {موت وال بؤس وال هرم يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وهذا كالم الصادق املصدوق إن موضع العصا يف اجلنة  )2( } خري من الدنيا وما فيها

خري من الدنيا كلها من أوهلا إىل آخرها بكل ما فيها من نعيم وترف إذا كان هذا خريا 
ليل وإذا كان موضع السوط خريا من من الدنيا كلها فكيف مبا أدركت منها من الزمن الق

  الدنيا كلها فكيف مبنازل أدىن مرتلة فيها مسرية ألفي عام يرى أقصاها كما يرى أدناها.
أيها الناس: إن من العجب أن يؤثر أقوام احلياة الدنيا على اآلخرة واآلخرة خري وأبقى 

حتصيل الدنيا وإن يؤثروا على اآلخرة فيعملون هلا ويدعون عمل اآلخرة حيرصون على 
فوتوا ما أوجب اهللا عليهم ينغمسون يف شهوام وسهوام وينسون شكر من أنعم ا 
عليهم عالمة هؤالء أم يتكاسلون عن الصلوات ويتثاقلون ذكر اهللا وخيونون يف األمانات 
ويغشون يف املعامالت ويكذبون يف املقاالت وال يوفون بالعهود وال يربون الوالدين وال 

  يصلون األقارب.
أيها الناس: إن من آثر احلياة اآلخرة على الدنيا حصل له نعيم اآلخرة والدنيا ألن 
عمل اآلخرة يسري على من يسره اهللا عليه وال يفوت من الدنيا شيئا فإن من ترك شيئا هللا 

 ôtΒ Ÿ≅Ïϑtã $[sÎ=≈|¹ ÏiΒ @�Ÿ2sŒ ÷ρr& 4s\Ρé& uθèδuρ  {عوضه اهللا خريا منه واهللا سبحانه وتعاىل يقول: 

                                                 

  . 104:  102) سورة املؤمنون اآليات من 1(
) ، النسائي 1648() ، الترمذي فضائل اجلهاد 1881) ، مسلم اإلمارة (2735) البخاري اجلهاد والسري (2(

  ). 2398) ، الدارمي اجلهاد (3/433) ، أمحد (2756) ، ابن ماجه اجلهاد (3118اجلهاد (
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ÖÏΒ÷σãΒ …çµ̈Ζt�Í‹ósãΖn=sù Zο4θu‹ym Zπt6ÍhŠsÛ ( óΟßγ̈ΨtƒÌ“ôfuΖs9uρ Νèδt�ô_r& Ç|¡ômr'Î/ $tΒ (#θçΡ$Ÿ2 tβθè=yϑ÷ètƒ ∩∠∪ { )1( قال ،

tΒ šχ%x. ß‰ƒÌ�ãƒ ŷ  {تعاىل:  ö�ym Íοt�ÅzFψ$# ÷ŠÌ“tΡ …çµs9 ’Îû ÏµÏOö�ym ( { )2(  أما من آثر احلياة الدنيا

%tΒ tβ  {ولكن ليس له يف اآلخرة من نصيب: على اآلخرة فإنه قد يؤتى من الدنيا  x. ß‰ƒÌ� ãƒ 

nο 4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9$# $uη tFt⊥ƒÎ— uρ Åe∃uθçΡ öΝ Íκö� s9 Î) öΝßγn=≈ yϑ ôã r& $pκ� Ïù óΟ èδ uρ $pκ� Ïù Ÿω tβθÝ¡y‚ö7 ãƒ ∩⊇∈∪ y7 Í×‾≈ s9 'ρé& tÏ% ©!$# }§øŠs9 

öΝ çλm; ’ Îû Íοt�Åz Fψ $# āωÎ) â‘$̈Ψ9 $# ( xÝÎ7 ymuρ $tΒ (#θãèuΖ |¹ $pκ� Ïù ×≅ÏÜ≈ t/ uρ $̈Β (#θçΡ$Ÿ2 tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊇∉∪ { )3(.  

اللهم اجعلنا ممن آثروا اآلخرة على الدنيا وآتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا 
  عذاب النار.

  أقول قويل هذا.. اخل.

                                                 

  . 97) سورة النحل آية: 1(
  . 20) سورة الشورى آية: 2(
  . 16،  15) سورة هود اآليتان : 3(
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  اخلطبة الثالثة يف ذكر شيء من أوصاف اليوم اآلخر

لذي بدأ اخللق مث يعيده وهو على كل شيء قدير واحلمد هللا الذي خلق احلمد هللا ا
اخللق ليعبدوه فيجازيهم بعملهم واهللا مبا يعملون بصري فسبحانه من رب عظيم وإله غفور 
رحيم وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له يف اخللق وامللك والتدبري وأشهد أن 

والسراج املنري أرسله اهللا بني يدي الساعة فختم به حممدا عبده ورسوله البشري النذير 
الرسالة وأكمل له الدين صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم 

  الدين وسلم تسليما.
أما بعد أيها الناس: اتقوا ربكم واخشوا يوما ال جيزي والد عن ولده وال مولود هو 

املرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امريء  جاز عن والده شيئا اتقوا يوما يفر
منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غربة 
ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. اتقوا يوما ترجعون فيه إىل اهللا مث توىف كل نفس ما 

األولني منهم واآلخرين يف صعيد واحد كسبت وهم ال يظلمون يوما جيمع اهللا فيه اخلالئق 
يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، أجسامهم عارية وأقدامهم حافية وقلوم وجلة خائفة 

 (yγ•ƒr'‾≈tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θà)®?$# öΝà6−/u‘ 4 āχÎ$  {مهطعني إىل الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر.: 

s's!t“ø9y— Ïπtã$¡¡9$# íóx« ÒΟŠÏàtã ∩⊇∪ tΠöθtƒ $yγtΡ÷ρt�s? ã≅yδõ‹s? ‘≅à2 >πyèÅÊö�ãΒ !$£ϑtã ôMyè|Êö‘r& ßìŸÒs?uρ ‘≅à2 ÏN#sŒ 

@≅ôϑym $yγn=÷Ηxq “t�s?uρ }̈ $̈Ζ9$# 3“t�≈s3ß™ $tΒuρ Νèδ 3“t�≈s3Ý¡Î0 £Å3≈s9uρ šU#x‹tã «!$# Ó‰ƒÏ‰x© ∩⊄∪ { )1(  ال

رنكم احلياة الدنيا بزخارفها ولذاا فإا يفء زائل عن قريب مث تنقلون إىل الدار اآلخرة تغ
لتجزوا مبا كنتم تعملون فحققوا رمحكم اهللا عبادة ربكم واتقوه لعلكم تفلحون ومن 
عذاب اآلخرة تسلمون فال سالمة من عذاب اهللا إال بتقوى اهللا كونوا من الذين قالوا 

قرآن يتلى عليكم وأنتم تتلونه بأنفسكم وفيه موعظة وشفاء ملا يف الصدور مسعنا وأطعنا فال
فاتعظوا مبا فيه وال تكونوا كالذين قالوا مسعنا وهم ال يسمعون قالوا علمنا وهم ال يعلمون 
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أمل تعلموا أن أمامكم يوما تشيب فيه الولدان وتندك صم اجلبال ويذهل فيه املرء عن 
مل يبلغكم أن اهللا يطوي السماوات بيمينه مث يقول أنا امللك أين القريب والصديق واخلالن أ

اجلبارون أين املتكربون، وأن األرضني بيده األخرى مث يقول أنا امللك أين اجلبارون أين 

يقول اهللا تعاىل يا آدم فيقول لبيك  {أنه قال  �املتكربون أمل يبلغكم ما ثبت عن النيب 

وسعديك واخلري كله يف يديك فيقول اهللا له أخرج بعث النار من ذريتك قال آدم وما 
بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون فعنده يشيب الصغري وتضع كل 

 )1( } ن عذاب اهللا شديدذات محل محلها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولك

أصحابه ذا احلديث فتح اهللا عليهم أن يسألوا نبيهم يا رسول اهللا  �وملا حدث النيب 
وأينا ذلك الواحد فقال أبشروا فإن منكم رجال ومن يأجوج ومأجوج ألفا مث قال والذي 

تكونوا  نفسي بيده إين ألرجو أن تكونوا ربع أهل اجلنة فكربوا ومحدوا اهللا فقال أرجو أن
ثلث أهل اجلنة فكربوا ومحدوا اهللا فقال أرجو أن تكونوا نصف أهل اجلنة فكربوا ومحدوا 
اهللا مث قال ما أنتم يف الناس إال كالشعرة السوداء يف جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء يف 
جلد ثور أسود أيها املسلمون أمل تعلموا أن األرض يومئذ حتدث أخبارها فتشهد على كل 

ا عمل عليها من خري أو شر أمل تعلموا أن الرجل خيتم على فمه ويقال ألركانه أحد مب

 ∪⊇⊅∩ tΠöθtƒ ß‰pκô¶s? öΝÍκö�n=tã öΝßγçFt⊥Å¡ø9r& öΝÍκ‰Ï‰÷ƒr&uρ Νßγè=ã_ö‘r&uρ $yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβθè=yϑ÷ètƒ  {انطقي فتنطق مبا عملت: 

7‹Í≥tΒöθtƒ ãΝÍκ�Ïjùuθãƒ ª! $# ãΝ ßγoΨƒÏŠ ¨,ysø9 $# tβθßϑ n= ÷ètƒuρ ¨βr& ©! $# uθèδ ‘,ysø9 $# ßÎ7 ßϑ ø9 ويف الكتاب  )2( } ∪∋⊅∩ #$

والسنة من تفاصيل أحوال ذلك اليوم ما هو عربة للمعتربين وموعظة للمتقني اقرؤوا قوله 

‰ô  {: تعاىل أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم s)s9 uρ $uΖ ø) n= yz z≈ |¡Σ M} $# ÞΟ n= ÷ètΡ uρ $tΒ â È̈θó™uθè? ÏµÎ/ 
                                                 

) ، صحيح مسلم كتاب اإلميان 6165) ، كتاب الرقاق (3170) صحيح البخاري كتاب أحاديث األنبياء (1(
) ، سنن أيب 897) ، سنن النسائي كتاب االفتتاح (3169) ، سنن الترمذي كتاب تفسري القرآن (222(

) ، موطأ مالك 3/33) ، مسند أمحد (4077) ، سنن ابن ماجه كتاب الفنت (760داود كتاب الصالة (
  ). 1238) ، سنن الدارمي كتاب الصالة (738) ، كتاب احلج (1750كتاب اجلامع (
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… çµÝ¡ø tΡ ( { )1(  إىل قوله}  Μçλm; $̈Β tβρâ !$t±o„ $pκ�Ïù $oΨ ÷ƒt$ s!uρ Ó‰ƒÌ“ tΒ ∩⊂∈∪ { )2(  فإن يف ذلك

  لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. اخل.
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  اخلطبة الرابعة يف ذكر بعض األمور اليت تقع يوم القيامة

د أن ال إله إال اهللا احلمد هللا جامع الناس ليوم ال ريب فيه إن اهللا ال خيلف امليعاد وأشه
وحده ال شريك له شهادة نرجو ا النجاة يوم التناد وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أفضل 
الرسل وخالصة العباد الذي دعا أمته باحلكمة واملوعظة احلسنة وهداها إىل سبيل الرشاد 

االعتقاد صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان يف األقوال واألفعال و
  وسلم تسليما.

أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل واتقوا يوما ترجعون فيه إىل اهللا مث توىف كل نفس 
ما كسبت وهم ال يظلمون يوم يفر املرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ 

امهم منهم يومئذ شأن يغنيه يوم حيشر الناس ذاهلة عقوهلم شاخصة أبصارهم عارية أجس
حافية أقدامهم يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بلقب سليم يوم حيشر الناس على 
ثالثة أصناف صنف مشاة وصنف ركبانا وصنف ميشون على وجوههم يوم تكون السماء 
كاملهل وتكون اجلبال كالعهن وهو الصوف املنفوش يوم تدنو الشمس من رؤوس اخلالئق 

قدر أعماهلم فمنهم من يكون العرق إىل كعبيه ومنهم من يكون قدر ميل فيعرقون على 
إىل ركبتيه ومنهم من يكون إىل حقويه ومنهم من يلجمه العرق إجلاما ليس هناك ليل وال 
ار وال قمر وال مشس قد كورت الشمس وانكدرت النجوم وخشعت األصوات للرمحن 

من محل ظلما ويومئذ تنصب  فال تسمع إال مهسا وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب

yϑ  {املوازين لوزن األعمال:  sù ôM n= à) rO … çµãΖƒÎ—≡uθtΒ y7 Í× ‾≈s9 'ρé' sù ãΝ èδ šχθßsÎ= ø ßϑ ø9$# ∩⊇⊃⊄∪ ï∅tΒ uρ 

ôM ¤yz …çµãΖƒÎ—≡uθtΒ š�Í× ‾≈ s9 'ρé' sù tÏ% ©!$# (# ÿρç� Å£ yz öΝ ßγ|¡àΡr& ’Îû zΝ ¨Ψyγy_ tβρà$ Î#≈ yz ∩⊇⊃⊂∪ { )1(  يوم يؤتى

بالرجل له صالة وصيام وزكاة قد ضرب هذا وأخذ مال هذا وشتم هذا فيأخذ هذا من 
حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حىت تفىن فإن بقي هلم حق أخذ من سيئام 

اة اجللحاء من الشاة فطرح عليه مث طرح يف النار فلتؤدين احلقوق إىل أهلها حىت يقتص للش
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جالس إذ رأيناه ضحك حىت بدت  �بينما رسول اهللا  {قال  �القرناء وعن أنس 

يا ثناياه فقال له عمر ما أضحكك يا رسول اهللا بأيب أنت وأمي قال رجالن من أميت جث
بني يدي رب العزة فقال أحدمها يا رب خذ مظلميت من أخي فقال اهللا كيف تصنع 
بأخيك ومل يبق من حسناته شيء قال يا رب فليحمل من أوزاري وفاضت عينا رسول 

 } بالبكاء مث قال إن ذلك ليوم عظيم حيتاج الناس أن حتمل عنهم من أوزارهم � اهللا

Β̈$  {ويومئذ تتطاير صحائف األعمال:  r' sù ôtΒ š†ÎAρé& … çµt7≈ tG Ï. ÏµÏΨŠÏϑ u‹Î/ ∩∠∪ t∃öθ|¡sù Ü= y™$pt ä† 

$\/$|¡Ïm # Z��Å¡o„ ∩∇∪ Ü= Î= s)Ζ tƒ uρ #’ n< Î)  Ï& Î# ÷δ r& # Y‘ρ ç� ô£ tΒ ∩∪ $ ¨Β r& uρ ô tΒ u’ ÎAρ é& … çµ t7≈ tG Ï. u !# u‘ uρ  Íν Ì� ôγ sß ∩⊇⊃∪ 
t∃ öθ |¡ sù (#θ ãã ô‰ tƒ # Y‘θ ç6 èO ∩⊇⊇∪ 4’ n? óÁ tƒ uρ # ��� Ïè y™ ∩⊇⊄∪ … çµ ‾Ρ Î) tβ% x. þ’Îû Ï&Î# ÷δ r& # �‘ρç� ô£ tΒ ∩⊇⊂∪ … çµ‾ΡÎ) £sß βr& 

©9 u‘θçts† ∩⊇⊆∪ { )1(  أي ظن أنه ال يبعث، هناك تبيض وجوه املؤمنني وتسود وجوه الكفار

ا عمل املعتدين هناك حتدث األرض أخبارها أتدرون ما أخبارها إا تشهد على كل أحد مب
على ظهرها تقول عمل كذا وكذا. إخواين كلنا وهللا احلمد يؤمن بيوم احلساب وما عندنا 
فيه من شك وال ارتياب غري أننا يف غفلة ساهون وعن االستعداد له معرضون ويف دنيانا 
الدنيئة ولذائذنا منغمسون والهون إننا لنعمل هلا كأننا نعمر فيها وإننا لنفرط بأعمال 

ميكننا تالفيها فاتقوا اهللا أيها املسلمون وابتدروا األعمال الصاحلة ففي ذلك  وأوقات ال
فليتنافس املتنافسون فما بعد الشباب إن قدر لإلنسان البقاء إال اهلرم وحينذاك يقرب 

  املوت ويستويل اهلم واحلزن والندم.
يد وفقين اهللا وإياكم الغتنام الفرص واألوقات وجعل أعمالنا مقرونة بالتسد

واإلخالص وغفر لنا ولوالدينا وجلميع املسلمني يوم األخذ بالنواصي إنه مسيع جميب رحيم 
  قريب.
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  اخلطبة اخلامسة يف أحوال الناس يوم القيامة

احلمد هللا جامع الناس ليوم ال ريب فيه إن اهللا على كل شيء قدير ما خلقكم وال 
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له بعثكم إال كنفس واحدة إن اهللا مسيع بصري وأشهد أن 

وهو اللطيف اخلبري وأشهد أن حممدا عبده ورسوله البشري النذير والسراج املنري املبعوث 
بأسس احلق وأصول اإلميان واخلضوع للملك الديان صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه 

  والتابعني هلم بإحسان وسلم تسليما.
اعلموا أنه ما خلقكم عبثا ولن يترككم سدى وإمنا أما بعد أيها الناس: اتقوا ربكم و

وه.: ـر فال بد أن تالقـوه وتقدموا لليوم اآلخـه وتطيعـخلقكم لتعبدوه وتقدموا بدين

}  $yγ•ƒr' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà)®? $# öΝ à6 −/u‘ 4 āχ Î) s's!t“ ø9 y— Ïπtã$¡¡9 $# í ó x« ÒΟŠ Ïà tã ∩⊇∪ tΠ öθtƒ $yγtΡ ÷ρt� s? ã≅ yδ õ‹ s? 

‘≅ à2 >πyèÅÊö� ãΒ !$£ϑ tã ôM yè|Êö‘ r& ßìŸÒs? uρ ‘≅ à2 ÏN# sŒ @≅ôϑ ym $yγn= ÷Η xq “ t� s?uρ }̈ $̈Ζ9 $# 3“ t�≈ s3ß™ $tΒ uρ Ν èδ 

3“ t�≈ s3Ý¡Î0 £Å3≈ s9 uρ šU# x‹ tã «!$# Ó‰ƒÏ‰ x© ∩⊄∪ { )1(، }  $pκ š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà) ®?$# öΝä3−/ u‘ (#öθt±÷z $# uρ $YΒ öθtƒ 

āω ”Ì“ øgs† ì$ Î!#uρ tã Íν Ï‰ s9uρ Ÿωuρ îŠθä9 öθtΒ uθèδ A—% ỳ tã Íν Ï$ Î!# uρ $º↔ ø‹ x© 4 āχ Î) y‰ ôã uρ «! $# A,ym ( Ÿξsù 

ãΝ à6 ‾Ρ§� äós? äο 4θu‹ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9$# Ÿωuρ Νà6 ‾Ρ §� äótƒ «! $$Î/ â‘ρã� tóø9 يف ذلك اليوم تندك األرض  )2( } ∪⊃⊃∩ #$

وتسري اجلبال ويف ذلك اليوم تشتد األمور وتعظم األهوال ويف ذلك اليوم يرتل للقضاء بني 
عباده احلكم العدل املتعال يف ذلك اليوم حتشرون حافية أقدامكم عارية أجسامكم 

كم يف ذلك اليوم جيمع اهللا األولني واآلخرين من اإلنس شاخصة أبصاركم واجفة قلوب
واجلن والدواب يف صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر يف ذلك اليوم يفر املرء 
من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امريء منهم يومئذ شأن يغنيه يف ذلك اليوم 

ل أنا امللك أين اجلبارون أين يقبض اهللا األرض بيده ويطوي السماوات بيمينه مث يقو
املتكربون ويف ذلك اليوم تدنو الشمس من رءوس اخلالئق حىت تكون قدر ميل فيعرق 
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الناس على قدر أعماهلم فمنهم من يبلغ العرق إىل كعبيه ومنهم من يبلغ إىل حقويه ومنهم 
تملون من يلجمه العرق إجلاما فعند ذلك يبلغهم من الغم والكرب ما ال يطيقون وال حي

فيقول الناس أال ترون إىل ما أنتم فيه وإىل ما بلغكم أال تنظرون إىل من يشفع لكم إىل 
ربكم فيذهبون إىل آدم فيعتذر ويقول اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل نوح فيأتون فيعتذر 
ويقول اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل إبراهيم فيأتون إبراهيم فيعتذر ويقول اذهبوا إىل غريي 

بوا إىل موسى فيذهبون إىل موسى فيعتذر ويقول اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل عيسى اذه
فيأتون نيب اهللا  �فيذهبون إىل عيسى فيعتذر ويقول اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل حممد 

يف  �فيشفع يف الناس ليقضي بينهم وهذا من املقام احملمود الذي وعده اهللا نبينا  �حممدا 

#  {قوله:  |¤tã βr& y7 sWyèö7 tƒ y7 •/u‘ $YΒ$s) tΒ # YŠθßϑ øt ¤Χ ∩∠∪ { )1( ويف هذا اليوم حياسب اهللا .

اخلالئق على أعماهلم فأول ما حياسب عليه العبد صالته فإن كانت صاحلة أفلح وجنح وإن 
. ويقضي بني اخلالئق فترد املظامل إىل أهلها من حسنات الظامل كانت فاسدة خاب وخسر

فإن مل يبق شيء من حسناته أخذ من سيئات املظلوم فطرحت عليه مث طرح يف النار يف 
ذلك اليوم ينصب امليزان فمن ثقلت موازينه فأولئك هم املفلحون ومن خفت موازينه 

وجوههم النار وهم فيها كاحلون. فأولئك الذين خسروا أنفسهم يف جهنم خالدون تلفح 
يف ذلك اليوم تنشر الدواوين وهي صحائف األعمال فيأخذ املؤمنون كتام بأميام 
مستبشرين مغتبطني ويأخذ الكافرون كتام بشمائلهم أو خلف ظهورهم حزنني خاسرين 

ق ويوضع الصراط على منت جهنم فيمر الناس عليه على قدر أعماهلم فمنهم من مير كالرب
 �ومنهم من مير كالريح ومنهم من مير كالطري وكأشد الرجال جتري م أعماهلم ونبيكم 

قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم حىت تعجز أعمال العباد حىت جييء الرجل فال 
طوله شهر وعرضه شهر  �يستطيع املشي إال زحفا ويف يوم القيامة احلوض املورود للنيب 

ذهب واآلخر فضة يصبان فيه من الكوثر وهو النهر الذي أعطيه  عليه ميزابان أحدمها
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يف اجلنة وماؤها أشد بياضا من اللنب وأحلى من العسل وأطيب من املسك وأبرد  � النيب
من الثلج آنيته كنجوم السماء يف كثرا وحسنها من شرب منه شربة مل يظمأ بعدها أبدا 

قائم عليه ينظر  �من آثار الوضوء ورسول اهللا غرا حمجلني  �فريد عليه املؤمنون من أمته 
من يرد عليه من أمته فيقتطع أناس دونه فيقول يا رب أميت فيقال إنك ال تدري ما أحدثوا 

zÏΒ  {بعدك ما زالوا يرجعون على أعقام أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:  uρ È≅ ø‹©9 $# 

ô‰ ¤fyγtFsù ÏµÎ/ \'s# Ïù$tΡ y7 ©9 # |¤tã βr& y7 sWyèö7 tƒ y7 •/ u‘ $YΒ$s) tΒ # YŠθßϑ øt ¤Χ ∩∠∪ { )1(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم... اخل.
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  اخلطبة السادسة يف ذكر شيء من نعيم اجلنة

زال ونوع هلم األعمال الصاحلة احلمد هللا الذي جعل جنات الفردوس لعباده املؤمنني ن
ليتخذوا منها إىل تلك اجلنات سبال وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له خلق 
املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الذي مشر للحاق 

يه وعلى آله بالرفيق األعلى والوصول إىل جنات املأوى ومل يتخذ سواها شغال صلى اهللا عل
  وأصحابه والتابعني هلم بإحسان ما تتابع القطر والندى وسلم تسليما.

þθãã#) *  {أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل:  Í‘$y™uρ 4’ n< Î) ;οt� Ï øótΒ ÏiΒ öΝ à6 În/§‘ >π̈Ψ y_uρ 

$yγàÊó� tã ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÞÚö‘ F{ $# uρ ôN £‰ Ïã é& tÉ) −G ßϑ ù= Ï9 ∩⊇⊂⊂∪ tÏ% ©!$# tβθà) ÏΖ ãƒ ’Îû Ï!# §� œ£9 $# Ï!# §�œØ9 $#uρ 
tÏϑ Ïà≈ x6 ø9$# uρ xá ø‹tóø9 $# tÏù$yèø9 $# uρ Çtã Ä¨$̈Ψ9 $# 3 ª!$# uρ �=Ït ä† šÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $# ∩⊇⊂⊆∪ šÏ% ©!$# uρ # sŒ Î) (#θè= yèsù 

ºπt±Ås≈ sù ÷ρr& (# þθßϑ n= sß öΝ æη |¡àΡr& (#ρã�x. sŒ ©! $# (#ρã�x øótG ó™$$sù öΝ ÎγÎ/θçΡ ä‹ Ï9 tΒ uρ ã� Ï øótƒ šUθçΡ —%!$# āωÎ) ª!$# öΝs9 uρ 
(#ρ•� ÅÇãƒ 4’ n?tã $tΒ (#θè= yèsù öΝèδ uρ šχθßϑ n= ôètƒ ∩⊇⊂∈∪ y7 Í× ‾≈ s9'ρé& Ν èδäτ !# t“ y_ ×οt� Ï øó̈Β ÏiΒ öΝÎγÎn/ §‘ ×M≈ ¨Ψ y_uρ “ Ì� øgrB ÏΒ 

$yγÏFøtrB ã�≈ pκ ÷Ξ F{ $# šÏ$ Î#≈ yz $pκ� Ïù 4 zΝ÷èÏΡ uρ ã� ô_r& t, Î#Ïϑ≈ yèø9 . سارعوا إىل دار فيها ما ال )1( } ∪∌⊃⊆∩ #$

عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر مفتاحها قول ال إله إال اهللا وأسنانه 
ال شرائع اإلسالم فمن جاء مبفتاح له أسنان فتح له ومن جاء مبفتاح بال أسنان أوشك أن 

يدخل أبواا مثانية فمن أنفق زوجني يف سبيل اهللا دعي من أبواب اجلنة يا عبد اهللا هذا 
خري فمن كان من أهل الصالة دعي من باب الصالة ومن كان من أهل اجلهاد دعي من 
باب اجلهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام 

عى اإلنسان من مجيع األبواب ما بني مصراعني من مصاريعها دعي من باب الريان وقد يد
كما بني مكة وهجر بناؤها لبنة من ذهب ولبنة من فضة مالطها املسك وحصباؤها اللؤلؤ 
والياقوت وتراا الزعفران فيها غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها للمؤمن 

يال يف اجلنة شجرة يسري الراكب اجلواد فيها خيمة من لؤلؤة واحدة جموفة طوهلا ستون م

                                                 

  . 136:  133) سورة آل عمران اآليات من 1(



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  93

 :اىلـه تعـا يف قولـاملضمر يف ظلها مئة عام ال يقطعها قال ابن عباس رضي اهللا عنهم

}  9e≅ Ïßuρ 7Šρß‰ ôϑ ¨Β ∩⊂⊃∪ { )1(  قال الظل املمدود شجرة يف اجلنة على ساق ظلها قدر ما

عام خيرج إليها أهل اجلنة أهل الغرف وغريهم فيتحدثون يف  يسري الراكب يف نواحيها مئة
ظلها غراسها سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب جنتان فيهما من كل فاكهة 
زوجان وجنتان فيهما فاكهة وخنل ورمان وليست تلك الفواكه والنخل والرومان كهيئتها 

ى غري املسمى قد ذللت قطوفها تذليال إن قام تناوهلا يف الدنيا وإمنا االسم هو االسم واملسم
بسهولة وإن قعد تناوهلا بسهولة وإن اضطجع تناوهلا بسهولة كلما قطع منها شيئا خلفه 
آخر كلما رزقوا منها من مثرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشاا يف 

بكرة وعشيا يدعون فيها بكل فاكهة آمنني  اللون واهليئة خمتلفا يف الطعم وهلم رزقهم فيها
من املوت آمنني من اهلرم آمنني من املرض آمنني من كل خوف ومن كل نقص يف نعيمهم 
أو زوال خالدين فيها ما دامت السماوات واألرض إال ما شاء ربك عطاء غري جمذوذ فيها 

مل يتغري طعمه حبموضة وال أار من ماء غري آسن أي مل يتغري وال يتغري أبدا وأار من لنب 
فساد وأار من مخر لذة للشاربني ال يصدع الرؤوس وال يزيل العقول وأار من عسل 
مصفى جتري هذه األار من غري حفر سواق وال إقامة أخدود يصرفوا كما يشاؤون 
يطوف عليهم ولدان خملدون إذا رأيتهم حسبتهم يف مجاهلم وانتشارهم يف خدمة أسيادهم 

لؤا منثورا يطوفون عليهم بكأس من معني بيضاء لذة للشاربني بآنية من فضة وأكواب لؤ
كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا يعطى الواحد منهم قوة مئة يف الطعام 
والشراب ليأكلوا من مجيع ما طاب هلم ويشربوا من كل ما لذ هلم ويطول نعيمهم بذلك 

ورشحا من جلودهم كريح املسك فال بول وال غائط مث خيرج طعامهم وشرام جشاء 
وال خماط هلم فيها أزواج مطهرة من احليض والنفاس والبول وكل أذى وقذر هم 
وأزواجهم يف ظالل على األرائك متكئون هلم فيها فاكهة وهلم ما يدعون سالم قوال من 

                                                 

  . 30) سورة الواقعة آية: 1(
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كرا وجعلهن رب رحيم أنشأهن اهللا إنشاء فجعلهن أبكارا كلما جامعها زوجها عادت ب
عربا أترابا والعروب هي املرأة املتوددة إىل زوجها؛ أترابا على سن واحد فيها ما تشتهيه 
األنفس وتلذ األعني وهم فيها خالدون ال يبغون عنها حوال وال هم عنها خمرجون ينادي 
مناد إن لكم أن تصحوا فال تسقموا أبدا وإن لكم أن حتيوا فال متوتوا أبدا وإن لكم أن 

شبوا فال رموا أبدا وفوق ذلك كله أن اهللا أحل عليهم رضوانه فال يسخط عليهم أبدا ت
وفوق ذلك كله ما حيصل هلم من النعيم برؤية رم الرب الرحيم الذي من عليهم حىت 

اىل: ـال تعـا قـأوصلهم بفضله إىل دار السالم والنعيم فإم يرونه عيانا بأبصارهم كم

}  ×νθã_ãρ 7‹ Í× tΒ öθtƒ îοu� ÅÑ$‾Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n< Î) $pκ Íh5u‘ ×οt� Ïß$tΡ ∩⊄⊂∪ { )1(  وقال النيب� }  إنكم سترون

طلوع فإن استطعتم أن ال تغلبوا على صالة قبل  )2( } ربكم كما ترون القمر ليلة البدر

الشمس وصالة قبل غروا فافعلوا فإن سألتم عن أهل هذه اجلنات وساكين تلك الغرفات 

ô‰s% yx  {فهم الذين وصفهم اهللا يف حمكم اآليات بقوله:  n= øùr& tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ∩⊇∪ tÏ% ©!$# öΝ èδ ’ Îû 

öΝ ÍκÍEŸξ|¹ tβθãèÏ±≈ yz ∩⊄∪ tÏ% ©!$# uρ öΝ èδ Çtã Èθøó‾=9 $# šχθàÊÌ� ÷èãΒ ∩⊂∪ tÏ% ©!$# uρ öΝèδ Íο 4θx. ¨“= Ï9 tβθè= Ïè≈ sù ∩⊆∪ 
tÏ% ©!$# uρ öΝ èδ öΝÎγÅ_ρã� à Ï9 tβθÝà Ï≈ym ∩∈∪ āωÎ) #’ n?tã öΝ ÎγÅ_≡uρø— r& ÷ρr& $tΒ ôM s3n= tΒ öΝ åκß]≈ yϑ ÷ƒr& öΝ åκ̈Ξ Î* sù ç� ö� xî 

šÏΒθè= tΒ ∩∉∪ Çyϑ sù 4 xötG ö/ $# u !#u‘ uρ y7 Ï9≡sŒ y7 Í× ‾≈s9 'ρé' sù ãΝèδ tβρßŠ$yèø9 $# ∩∠∪ tÏ% ©!$# uρ öΝ èδ öΝ ÎγÏF≈ oΨ≈ tΒ L{ 
öΝ ÏδÏ‰ ôγtã uρ tβθãã≡u‘ ∩∇∪ tÏ% ©!$# uρ ö/ãφ 4’ n?tã öΝ ÍκÌE≡uθn= |¹ tβθÝà Ïù$ pt ä† ∩∪ y7 Í×‾≈ s9 'ρé& ãΝèδ tβθèOÍ‘≡ uθø9 $# ∩⊇⊃∪ šÏ% ©!$# 

tβθèOÌ� tƒ }̈ ÷ρyŠ ö� Ï ø9 $# öΝèδ $pκ� Ïù tβρà$ Î#≈ yz ∩⊇⊇∪ { )3(.  

اللهم إنا نسألك اجلنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب 
  إليها من قول وعمل اللهم تب علينا واغفر لنا وارمحنا إنك أنت التواب الغفور الرحيم.

                                                 

  . 23،  22) سورة القيامة اآليتان : 1(
) 2551) ، الترمذي صفة اجلنة (633) ، مسلم املساجد ومواضع الصالة (547) البخاري مواقيت الصالة (2(

  ). 4/362) ، أمحد (177) ، ابن ماجه املقدمة (4729د السنة (، أبو داو
  . 11:  1) سورة املؤمنون اآليات من 3(
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  اخلطبة السابعة يف ذكر مناذج من عذاب النار

له وفضله وأشهد أن ال احلمد هللا مستحق احلمد وأهله اازي خلقه جزاء دائرا بني عد
إله إال اهللا وحده ال شريك له يف ملكه وحكمه وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أفضل 

  خلقه صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه وتابعي هديه وسلم تسليما.
أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل واتقوا النار اليت أعدت للكافرين وأطيعوا اهللا 

ون اتقوا ذلك بامتثال أوامر اهللا واجتناب نواهيه فإنه ال جناة لكم من والرسول لعلكم ترمح
النار إال ذا اتقوا النار فإا دار البوار والبؤس ودار الشقاء والعذاب الشديد دار من ال 
يؤمن باهللا واليوم اآلخر ساكنوها شرار خلق اهللا من الشياطني وأتباعهم قال اهللا تعاىل 

 )ptø:$$sù ¨,ptø:$#uρ ãΑθè%r& ∩∇⊆∪ ¨βV|øΒV{ tΛ©yγy_ y7ΖÏΒ £ϑÏΒuρ y7yèÎ7s? öΝåκ÷]ÏΒ tÏèuΗødr& ∩∇∈∪ { )1,‘  {إلبليس: 

دار فرعون وهامان وقارون وأيب بن خلف وغريهم من طغاة اخللق وفجارهم ولئن سألتم 
ا يكون عن رب العاملني طعام أهلها الزقوم وهو عن مكاا فإا أسفل السافلني وأبعد م

 �شجر خبيث مر املطعم كريه املنظر ال يسمن وال يغين من جوع ويف احلديث عن النيب 

قوم قطرت يف حبار الدنيا ألفسدت على اتقوا اهللا حق تقاته فلو أن قطرة من الز { :قال

رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح هذا طعامهم إذا  )2( } أهل األرض معايشهم

جاعوا فإذا أكلوا منها التهبت أكبادهم عطشا وإن يستغيثوا يغاثوا مباء كاملهل وهو 
ة الرصاص املذاب يشوي وجوههم حىت تتساقط حلومها فإذا شربوه على كره وضرور

قطع أمعاءهم ومزق جلودهم هذا شرام كاملهل يف حرارته وكالصديد يف نتنه وخبثه 
يضطر شاربه إىل شربه اضطرارا يتجرعه وال يكاد يسيغه ويأتيه املوت من كل مكان وما 
هو مبيت ومن ورائه عذاب غليظ أما لباسهم فلباس الشر والعار قطعت هلم ثياب من نار 

وجوههم النار فال يقيهم هذا اللباس حر جهنم وإمنا يزيدها  سرابيلهم من قطران وتغشى

                                                 

  . 85،  84) سورة ص اآليتان : 1(
  ). 1/338) ، أمحد (4325) ، ابن ماجه الزهد (2585) الترمذي صفة جهنم (2(
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 Áãƒ ÏΒ|=�  {اشتعاال وحرارة وال يستطيعون أن يقوا به وهج النار وحرها عن وجوههم: 

É−öθsù ãΝÍκÅ{ρââ‘ ãΝ‹Ïϑptø:$# ∩⊇∪ ã�yγóÁãƒ ÏµÎ/ $tΒ ’Îû öΝÍκÍΞθäÜç/ ßŠθè=ègø:$#uρ ∩⊄⊃∪ Νçλm;uρ ßìÏϑ≈s)̈Β ôÏΒ 7‰ƒÏ‰tn ∩⊄⊇∪ !$yϑ‾=à2 

(#ÿρßŠ#u‘r& βr& (#θã_ã� øƒs† $pκ ÷] ÏΒ ôÏΒ AdΟ xî (#ρß‰‹Ïã é& $pκ� Ïù (#θè%ρèŒuρ z>#x‹ tã È,ƒÍ� pt ø: $# ∩⊄⊄∪ { )1(.  

الدنيا كلها بتسع وستني  عباد اهللا اتقوا النار فإن حرها شديد قد فضلت على نار

yϑ$  {جزءا يصالها ارمون فتنضج جلودهم قال اهللا تعاىل:  ‾= ä. ôMpg¾Ö mΩ Νèδ ßŠθè= ã_ öΝ ßγ≈ uΖ ø9£‰ t/ 

# �Šθè= ã_ $yδ u� ö� xî (#θè%ρä‹ u‹Ï9 z># x‹ yèø9 $# 3 āχ Î) ©! $# tβ% x. # ¹“ƒÍ• tã $VϑŠ Å3ym ∩∈∉∪ { )2(  م اللهب يرتفع

حىت يصلوا إىل أعالها وكلما أرادوا أن خيرجوا منها أعيدوا فيها وقيل هلم ذوقوا عذاب 
النار اليت كنتم ا تكذبون عذام فيها دائم ال يفتر عنهم وهم فيه مبلسون يتكرر عليهم 

ساعة فال جيابون يقولون خلزنة جهنم ادعوا ربكم فال يسترحيون ويسألون اخلالص منه ولو 
خيفف عنا يوما من العذاب فتقول املالئكة هلم أومل تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى 
قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إال يف ضالل فلن يستجاب هلم ألم مل يستجيبوا للرسل 

العمل قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا حينما دعوهم إىل اهللا تعاىل فكان اجلزاء من جنس 
وكنا قوما ضالني ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظاملون فيقول اهللا هلم على وجه اإلهانة 

ييئسون من كل خري ويعلمون أم فيها خالدون  واإلذالل اخسؤوا فيها وال تكلمون فحينئذ
 أعماهلم حسرات عليهم وما فيزدادون بؤسا إىل بؤسهم وحسرة إىل حسرم كذلك يريهم اهللا

 tÏ$Î#≈yz !$pκ�Ïù #Y‰t/r& ( āω tβρß‰Ågs† $wŠÏ9uρ Ÿωuρ #Z��ÅÁtΡ ∩∉∈∪ tΠöθtƒ Ü=‾=s)è? öΝßγèδθã_ãρ  {هم خبارجني من النار: 

’Îû Í‘$̈Ζ9$# tβθä9θà)tƒ !$uΖoKø‹n=≈tƒ $oΨ÷èsÛr& ©!$# $uΖ÷èsÛr&uρ hωθß™§�9$# ∩∉∉∪ { )3(.  

                                                 

  . 22:  19) سورة احلج اآليات من 1(
  . 56) سورة النساء آية: 2(
  . 66،  65) سورة األحزاب اآليتان : 3(
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كنا عند  { �اتقوا النار فإن قعرها بعيد وأخذها شديد قال أبو هريرة عباد اهللا 

ن ما هذا قلنا اهللا ورسوله أتدرو �فسمعنا وجبة أي صوت شيء وقع فقال النيب  �النيب 
أعلم قال هذا حجر أرسله اهللا يف جهنم منذ سبعني خريفا أي سنة فاآلن حني انتهى إىل 

رواه مسلم إذا رأت أهلها من مكان بعيد مسعوا هلا تغيظا وزفريا تتقطع منه  )1( } قعرها

ي تكاد تتقطع القلوب فإذا ألقوا فيها مسعوا هلا شهيقا وهي تفور تكاد تتميز من الغيظ أ
من شدة الغيظ والغضب على أهلها فهي دار حانقة غاضبة على أهلها وهم يف جوفها فما 

  ظنك أن تفعل م؟
عباد اهللا اتقوا النار احذروا أن تكونوا من أهلها ولقد بني اهللا لكم صفات أهل النار 

قال اهللا وصفات أهل اجلنة مجلة وتفصيال لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل 

Β̈$  {تعاىل:  r' sù tΒ 4 xösÛ ∩⊂∠∪ t�rO# u uρ nο 4θuŠpt ø: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ∩⊂∇∪ ¨βÎ* sù tΛÅspgø: $# }‘Ïδ 3“ uρù' yϑ ø9 $# ∩⊂∪ $̈Β r&uρ ôtΒ 

t∃% s{ tΠ$s) tΒ ÏµÎn/ u‘ ‘yγtΡ uρ }§ø ¨Ζ9$# Çtã 3“ uθoλù; $# ∩⊆⊃∪ ¨βÎ* sù sπ̈Ψ pgø: $# }‘Ïδ 3“ uρù' yϑ ø9$# ∩⊆⊇∪ { )2(.  

  اللهم إنا نسألك النجاة من النار والفوز بدار القرار... إخل.

                                                 

  ). 2/371) ، أمحد (2844) مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها (1(
  . 41:  37) سورة النازعات اآليات من 2(
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  الفرع السابع اإلميان بالقدر

  اخلطبة األوىل يف حكم اإلميان بالقدر

احلمد هللا الذي أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء قدير وجعل لكل شيء 
اخلبري وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال قدرا وأجال مطابقا لعلمه وحكمته وهو احلكيم 

شريك له يف األلوهية واخللق والتدبري وأشهد أن حممدا عبده ورسوله البشري النذير 
والسراج املنري صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم املعاد 

  واملصري وسلم تسليما.
وآمنوا به وآمنوا بقضائه وقدره فإن اإلميان بالقدر  أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل

أحد أركان اإلميان فلن يتم اإلميان حىت يؤمن العبد بالقدر خريه وشره وال يتم اإلميان 
بالقدر حىت يؤمن اإلنسان بأربعة أمور األول علم اهللا احمليط بكل شيء فإنه سبحانه بكل 

  شيء عليم.
سرها وعلنها فال خيفى على اهللا شيء يف األرض  عليم باألمور كلها دقيقها وجليلها

وال يف السماء األمر الثاين أن اهللا كتب يف اللوح احملفوظ مقادير كل شيء إىل قيام الساعة 
من قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة فإن اهللا ملا خلق القلم قال له اكتب 

لم اهللا وإذنه ما هو كائن إىل يوم قال رب وماذا أكتب قال اكتب ما هو كائن فكتب بع
القيامة فما كتب على اإلنسان مل يكن ليخطئه وما مل يكتب عليه مل يكن ليصيبه جفت 

tΒ z>$|¹$!  {األقالم وطويت الصحف قال اهللا تعاىل:  r& ÏΒ 7πt6Š ÅÁ•Β ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# Ÿωuρ þ’ Îû 

öΝ ä3Å¡àΡr& āωÎ) ’ Îû 5=≈ tGÅ2 ÏiΒ È≅ ö6s% βr& !$yδ r&u� ö9 ‾Ρ 4 ¨βÎ) š�Ï9≡sŒ ’n?tã «! $# ×�� Å¡o„ ∩⊄⊄∪ ŸξøŠs3Ïj9 (# öθy™ù' s? 4’ n?tã 

$tΒ öΝä3s?$sù Ÿωuρ (#θãmt� ø s? !$yϑ Î/ öΝ à69s?#u 3 ª! $# uρ { )1(  فعلى العبد إذا جرت األقدار على ما ال

أن يرضى بقضاء اهللا وقدره وأن يستسلم للقضاء املكتوب فإنه ال بد أن يكون ويقع حيب 
فال راد لقضاء اهللا وقدره لكن الفخر كل الفخر ملن يقابل ذلك بالرضا ويعلم أن األمر من 

                                                 

  . 23،  22) سورة احلديد اآليتان : 1(
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اهللا إليه وأنه سبحانه له التدبري املطلق يف خلقه فريضى به ربا ويرضى به إهلا وبذلك حيصل 
عاجل واآلجل فإن من أصيب باملصائب فصرب هدى اهللا قلبه وشرح اهللا صدره له الثواب ال

وهون عليه املصيبة ملا يرجو من ثواا عند اهللا مث إذا بعث يوم القيامة وهو أحوج ما يكون 
إىل األجر والثواب وجد أجر مصيبته وصربه عليها مدخرا له عند اهللا وإمنا يوىف الصابرون 

أن اهللا تعاىل كتب يف اللوح احملفوظ مقادير كل شيء فكذلك  أجرهم بغري حساب وكما

�pκ$  {يكتب سبحانه ويقدر يف ليلة القدر ما يكون يف السنة كلها كما قال تعاىل:  Ïù ä−t� øãƒ 

‘≅ ä. @� øΒ r& AΟŠ Å3ym ∩⊆∪ { )1( ا سيجري عليه وكذلك يكتب على اإلنسان وهو يف بطن أمه م

 :الـدوق فقـوهو الصادق املص �حدثنا رسول اهللا  �كما قال عبد اهللا بن مسعود 

إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوما، نطفة، مث يكون علقة مثل ذلك، مث  {

غة مثل ذلك، مث يبعث إليه امللك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب يكون مض
رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فواهللا الذي ال إله غريه إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 

هل النار حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أ

وهذا الرجل الذي كان يعمل بعمل  )2( } عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها

أهل اجلنة مث ختم له بعمل أهل النار إمنا كان يعمل بعمل أهل اجلنة فيما يبدو للناس ومل 
قب بسوء اخلامتة كما جاء ذلك تكن نيته يف اإلخالص والقصد نية مستقيمة فلذلك عو

مفسرا يف حديث آخر. األمر الثالث مما يتم به اإلميان بالقدر أن تؤمن مبشيئة اهللا النافذة 
وقدرته الشاملة وأن ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن فمشيئة اهللا فوق كل مشيئة 

غالب على أمره  وقدرته فوق كل قدرة وما تشاؤون إال أن يشاء اهللا رب العاملني واهللا

                                                 

  . 4) سورة الدخان آية: 1(
) ، أبو داود السنة 2137( ) ، الترمذي القدر2643) ، مسلم القدر (3036) البخاري بدء اخللق (2(

  ). 1/375) ، أمحد (76) ، ابن ماجه املقدمة (4708(
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ولكن أكثر الناس ال يعلمون. األمر الرابع أن نؤمن بأن اهللا خالق كل شيء ومدبر كل 
شيء وأن ما يف السماوات واألرض من صغري وال كبري وال حركة وال سكون إال مبشيئة 
اهللا وخلقه فمن األشياء ما خيلقه اهللا بغري سبب معلوم لنا ومنه ما يكون سببه معلوما لنا 

لكل من خلق اهللا وإجياده فنسأل اهللا بأمسائه وصفاته أن جيعلنا وإياكم ممن رضي باهللا ربا وا
نبيا وأن يقدر لنا بفضله ما فيه صالحنا وسعادتنا يف الدنيا  �وباإلسالم دينا ومبحمد 

واآلخرة إنه جواد كرمي وصلى اهللا وسلم على عبده ونبيه حممد وآله وأصحابه واتباعهم 
  ين.إىل يوم الد
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  اخلطبة الثانية يف حكم اإلميان بالقدر وكيفيته أيضا

احلمد هللا الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وجرت األمور على ما يشاء حكمة 
وتدبريا وهللا ملك السماوات واألرض وإليه يرجع األمر كله ولن جتد من دونه وليا وال 

اهللا على كل شيء قديرا وأشهد  نصريا وأشهد أن ال إله إال اهللا له امللك وله احلمد وكان
أن حممدا عبده ورسوله أرسله بني يدي الساعة بشريا ونذيرا وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا 

  منريا صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم وسلم تسليما كثريا.
قه فإن أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل وآمنوا به، آمنوا بقضائه وقدره ومشيئته وخل

اإلميان بالقدر أحد أركان اإلميان لن يتم إميان العبد حىت حيقق اإلميان بالقضاء والقدر. 
ولإلميان بالقضاء والقدر أركان ال يتم إال ا. الركن األول: أن تؤمن بأن اهللا بكل شيء 
عليم وعلى كل شيء شهيد فما من شيء حادث يف السماء واألرض وما من شيء حيدث 

… *  {قبال إال وعند اهللا علمه ال خيفى عليه شئ من دقيقه وجليله: فيهما مست çνy‰ΨÏã uρ 

ßx Ï?$x tΒ É= ø‹tóø9 $# Ÿω !$yγßϑ n= ÷ètƒ āωÎ) uθèδ 4 ÞΟ n= ÷ètƒuρ $tΒ †Îû Îh� y9 ø9 $# Ì�óst7 ø9 $#uρ 4 $tΒ uρ äÝ à)ó¡n@ ÏΒ >πs% u‘ uρ āωÎ) $yγßϑ n= ÷è tƒ 

Ÿωuρ 7π¬6ym ’ Îû ÏM≈ yϑ è=àß ÇÚö‘ F{ $# Ÿωuρ 5= ôÛu‘ Ÿωuρ C§Î/$tƒ āωÎ) ’ Îû 5=≈tG Ï. &Î7 •Β ∩∈∪ { )1(.  

الركن الثاين: أن تؤمن بأن اهللا كتب يف اللوح احملفوظ مقادير كل شيء إىل أن تقوم 
ت فهو مكتوب يف اللوح احملفوظ قبل الساعة فكل شيء حيدث يف األرض أو يف السماوا

أن ختلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة وقد أشار اهللا تعاىل إىل هذين الركنني 

óΟ  {بقوله:  s9 r& öΝn= ÷ès? āχ r& ©! $# ãΝn= ÷ètƒ $tΒ ’ Îû Ï!$yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ 3 ¨βÎ) š�Ï9≡sŒ ’Îû A=≈ tFÏ. 4 ¨βÎ) y7 Ï9≡sŒ 

’ n?tã «! $# ×�� Å¡o„ ∩∠⊃∪ { )2(  :ويف احلديث}  أن أول ما خلق اهللا القلم قال له اكتب قال وماذا

ويف . )3( } ائن فجرى يف تلك الساعة مبا هو كائن إىل يوم القيامةأكتب قال اكتب ما هو ك

                                                 

  . 59) سورة األنعام آية: 1(
  . 70) سورة احلج آية: 2(
  ). 5/317) ، أمحد (3319) الترمذي تفسري القرآن (3(
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�pκ$  {ليلة القدر يكتب ما جيري يف تلك السنة  Ïù ä−t� øãƒ ‘≅ ä. @� øΒ r& AΟŠ Å3ym ∩⊆∪ { )1(  وإذا مت

ه الروح ويؤمر بأربع كلمات للجنني يف بطن أمه أربعة أشهر بعث اهللا إليه امللك فينفخ في
  بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد.

الركن الثالث: من أركان اإلميان بالقضاء والقدر أن تؤمن مبشيئة اهللا العامة وقدرته 
الكاملة وأن ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن فكل ما حدث يف السماوات واألرض من 

شيئة اهللا ال حيدث شيء كبري وال صغري وال عظيم وال أفعال اهللا أو من أعمال اخللق فإنه مب
حقري إال مبشيئة اهللا وقدره وحتت مسعه وبصره هو الذي علم به كتبه وقدره ويسر أسبابه 

*tΒ Î  {فمن عمل صاحلا فبمشيئة اهللا ومن عمل سيئة فبمشيئة اهللا:  t±o„ ª! $# ã&ù# Î= ôÒãƒ tΒ uρ 

ù' t±o„ çµù= yèøgs† 4’ n?tã :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ) tG ó¡•Β ∩⊂∪ { )2(  وكل شيء يعمله اإلنسان وحيدثه فإنه مبشيئة اهللا

حىت إصالح طعامه وشرابه وبيعه وشراؤه وأخذه وعطاؤه ونومه ويقظته ومجيع حركاته 

كل شيء بقدر  { :أنه قال �ويف احلديث عن النيب وسكناته كلها مبشيئة اهللا تعاىل 

  .)3( } حىت العجز والكيس

الركن الرابع: من أركان اإلميان بالقدر أن تؤمن بأن اهللا خالق كل شيء ومليكه 
ذي ربط النتائج ومقدره ومسخره ملا خلق له وأن اهللا خالق األسباب واملسببات وهو ال

بأسباا وجعلها نتيجة هلا وعلم عباده تلك األسباب ليتوصلوا ا إىل نتائجها لتكون عربة 
هلم ودليال على نعمة اهللا عليهم مبا يسره هلم من األسباب اليت يتمكنون ا من إدراك 

 وله:ـاىل إىل هذا بقـمطلوم على حسب ما تقتضيه حكمته ورمحته وقد أشار اهللا تع
}  Λ ä÷ƒu t� sùr& $̈Β tβθãΖ ôϑ è? ∩∈∇∪ { )4( إىل قوله: }  ôx Îm7 |¡sù ÉΟ ó™$$Î/ y7 În/u‘ ÉΟŠ Ïàyèø9 $# ∩∠⊆∪ { )5( .

                                                 

  . 4) سورة الدخان آية: 1(
  . 39) سورة األنعام آية: 2(
  ). 1663) ، مالك اجلامع (2/110) ، أمحد (2655) مسلم القدر (3(
  . 58) سورة الواقعة آية: 4(
  . 74) سورة الواقعة آية: 5(
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ان عليها ولوال فاألعمال اليت حيدثها العبد ويقوم ا ناجتة عن أمرين أحدمها: عزم اإلنس
عزمه ملا فعل والثاين: قدرته على العمل مبا علمه اهللا تعاىل من أسبابه ومبا أعطاه من القوة 
عليه ولوال قدرة اإلنسان على العمل ولوال علمه بأسباب إجياده وعزمه عليه ملا وقع منه 

فاإلنسان الفعل وال شك أن الذي علم اإلنسان وأوجد فيه العزم والقدرة هو اهللا تعاىل 
óΟ  {وعزمه وقدرته وفعله كله يف ملك اهللا وحتت مشيئة اهللا وقدرته:  s9 uρr& (#ρç��Å¡o„ ’Îû 

ÇÚö‘ F{ $# (#ρã�ÝàΨ u‹ sù y# ø‹x. tβ% x. èπt7 É)≈tã tÏ% ©!$# ÏΒ öΝÎγÎ= ö6s% (# þθçΡ% x. uρ £‰ x© r& öΝ åκ÷] ÏΒ Zο §θè% 4 $tΒ uρ šχ% x. ª!$# 
… çνt“ Éf÷èãŠ Ï9 ÏΒ & ó x« ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ÿωuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# 4 …çµ‾Ρ Î) šχ% x. $VϑŠ Î= tã #\�ƒÏ‰ s% ∩⊆⊆∪ { )1(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.

                                                 

  . 44) سورة فاطر آية: 1(
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  الفرع الثامن يف حماسن اإلسالم

  حه للمجتمعاخلطبة األوىل يف سهولة الدين وإصال

احلمد هللا الذي خلق السماوات واألرض وجعل الظلمات والنور وتبارك الذي خلق 
املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال وهو العزيز الغفور واحلمد هللا الذي شرع لعباده 
ويسر ودعاهم ملا تزكو به نفوسهم وتتطهر وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، 

ه احلمد وكل شيء عنده بأجل مقدر وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الذي له امللك ول
بشر وأنذر صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما أشرق الضياء وأنور 

  وسلم تسليما.

pκ$  {أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل:  š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# ¨βÎ) y‰ôã uρ «!$# A,ym ( Ÿξsù ãΝä3‾Ρ §� äós? 

äο 4θu‹ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( Ÿωuρ Νä3‾Ρ §� äótƒ «! $$Î/ â‘ρá� tóø9 $# ∩∈∪ ¨βÎ) z≈ sÜ ø‹¤±9 $# ö/ä3s9 Aρß‰ tã çνρä‹ Ïƒ ªB $$sù # ‡ρß‰ tã 4 $yϑ ‾Ρ Î) 

(#θãã ô‰tƒ …çµt/ ÷“ Ïm (#θçΡθä3u‹Ï9 ôÏΒ É=≈ pt õ¾r& Î��Ïè¡¡9 فإذا كان يوم القيامة تربأ منهم وقال  )1( } ∪∌∩ #$

إن اهللا وعدكم وعد احلق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان يل عليكم من سلطان إال أن 
دعوتكم فاستجبتم يل فال تلوموين ولوموا أنفسكم ما أنا مبصرخكم وما أنتم مبصرخي 

  نا نسمع أو نعقل ما كنا يف أصحاب السعري.وحينئذ ينادون بالويل والثبور يقولون لو ك
أيها املسلمون: إن من عداوة الشيطان أن يصور لكم دينكم بأبشع صورة وأشدها 
تنفريا عنه إنه يصور لكم دينكم بأنه حبس للحرية وتضييق على العبد ومنع من التقدم 

وإن العاقل إذا  والرفاهية هكذا يصور الشيطان لنا ديننا حىت ال نقبل عليه وال نتمسك به
نظر إىل الدين بعلم وعدل وجده بريئا من كل هذه الصفات وإنه على العكس من ذلك 
فهو دين احلرية احلقة املعتدلة ودين السعة والسهولة والتقدم والسعادة ولنستعرض قليال من 

  تشريعات هذا الدين لنقيس عليها ما سواها.

                                                 

  . 6،  5) سورة فاطر اآليتان : 1(
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أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا فالدين أيها املسلمون مبين على مخس، شهادة 
وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت احلرام. وهذه األصول اخلمسة كلها 
يسرية سهلة وكلها ذيب لألخالق وإصالح للقلوب وتقومي لألحوال فشهادة أن ال إله 

حنصار العبودية هللا رب العاملني إال اهللا جتريد القلب من التأله والعبادة ألحد من املخلوقني وا
الذي من عليك بالوجود والرزق فأنت بالنسبة إليه عبد وبالنسبة إىل من سواه حر وإن من 
احلمق مبكان أن تنطلق من عبودية اهللا اليت هي احلق وتقيد نفسك بعبودية هواك أو عبودية 

تابعة ألحد من دنياك أو عبودية فالن وفالن وشهادة أن حممدا رسول اهللا جتريد امل
املخلوقني سوى رسول رب العاملني الذي كلف بالرسالة إليك وكلفت باتباع رسالته 

=n£  {فعنها يسأل بالغا وأنت تسأل عنها اتباعا:  t↔ ó¡oΨ n= sù šÏ% ©!$# Ÿ≅ Å™ö‘ é& óΟ Îγø‹ s9 Î) �∅n= t↔ ó¡oΨ s9uρ 

tÎ= y™ö� ßϑ ø9 وما من شك يف أن كل واحد من الناس سوف يسري يف عمله على  )1( } ∪∌∩ #$

خطة مرسومة فإما أن تكون طريقة النبيني أو طريق الضالني فانظر أي الطريقني أهدى 
وأقوم. أما إقامة الصالة فما أيسرها وأسهلها وما أنفعها للقلب والبدن والفرد واتمع 

ربك تقوم بني يديه خاشعا خاضعا متقربا إليه مبا شرعه لك سائال  فهي صلة بينك وبني
منه حاجات دنياك وأخراك تنمي دينك وحتط ذنوبك وتلحقك بالصاحلني وتستعني ا 

  على أمور دينك ودنياك وتنهاك عن الفحشاء واملنكر.
احل أما إيتاء الزكاة وهو القسط املعلوم الذي تؤديه عن مالك ملواساة إخوانك أو لص

اإلسالم فما أيسره وما أنفعه يتطهر به املزكي من األخالق الرذيلة ومن الذنوب املثقلة إن 
الصدقة تطفيء اخلطيئة كما يطفئ املاء النار وهو قسط ضئيل من مالك ربع العشر من 
الذهب والفضة والعروض من كل مائتني مخسة دراهم. أما صيام رمضان فشهر واحد يف 

 النهار عما تشتهيه نفسك من طعام وشراب ونكاح تقربا إىل ربك السنة متتنع فيه يف
وتقدميا ملرضاته على ما تشتهيه مع ما فيه من فوائد كثرية معلومة. وأما حج البيت فمرة 

                                                 

  . 6) سورة األعراف آية: 1(
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واحدة يف العمر على املستطيع يتوجه إىل بيت اهللا وشعائره يعظم ربه عندها ويعبده 
ب عن حبه لبيت حبيبه وأماكن قربه والتعبد له يف ويسأله حوائج دينه ودنياه وال تسأل احمل

  تلك األماكن العظيمة مع ما يف احلج من املنافع الدينية والدنيوية.
مث اإلسالم أيها املسلمون مفخرة عظيمة ألهله ألنه يأمر بكل خلق فاضل وينهى عن 

“ uθèδ  {كل خلق سافل يأمر بكل تقدم إىل ما فيه اخلري، يقول اهللا تعاىل:  Ï% ©!$# Ÿ≅ yèy_ ãΝä3s9 

uÚö‘ F{ $# Zωθä9 sŒ (#θà±øΒ $$sù ’ Îû $pκ È:Ï.$uΖ tΒ (#θè= ä. uρ ÏΒ ÏµÏ% ø— Íh‘ ( { )1( - }  uθèδ “ Ï% ©!$# šYn= y{ Ν ä3s9 $̈Β 

’ Îû ÇÚö‘ F{ $# $YèŠ Ïϑ y_ { )2( - }  t�¤‚y™uρ /ä3s9 $̈Β ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# $tΒuρ ’Îû ÇÚö‘F{$# $Yè‹ÏΗsd çµ÷ΖÏiΒ 4 { 
ف ـن الضعيـر وأحب إىل اهللا من املؤمـاملؤمن القوي خي { :ولـيق �والنيب  )3(

ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز وإن أصابك  احرص على {. )4( } ويف كل خري

فهل بعد  )5( } شيء فال تقل لو أين فعلت كذا كان كذا فإن لو تفتح عمل الشيطان

هذا من دليل أو برهان على أن هذا الدين دين احلق واليسر والسهولة والتقدم فال باطل 
شك يف ذلك وال عسر وال تأخر ولكن حق ويسر وتقدم للخري ورجوع عن الشر ومن 

فلينظر لتاريخ ماضينا وأجمادنا يف اإلسالم فتحوا القلوب باإلميان والعلم وفتحوا البالد 
باحلق والعدل نسأل اهللا أن يبصرنا يف ديننا ويرزقنا التمسك به والوفاة عليه أنه جواد 

  كرمي.

                                                 

  . 15) سورة امللك آية: 1(
  . 29) سورة البقرة آية: 2(
  . 13) سورة اجلاثية آية: 3(
  ). 2/370) ، أمحد (79) ، ابن ماجه املقدمة (2664ر () مسلم القد4(
  ). 2/370) ، أمحد (79) ، ابن ماجه املقدمة (2664) مسلم القدر (5(
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  اخلطبة الثانية يف سهولة الدين وإصالحه للمجتمع أيضا

ماوات واألرض وجعل الظلمات والنور وتبارك الذي خلق احلمد هللا الذي خلق الس
املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال وهو العزيز الغفور واحلمد هللا الذي شرع لعباده 
فيسر ودعاهم ملا تزكوا به أنفسهم وتتطهر وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له 

هد أن حممدا عبده ورسوله أبلغ من امللك وله احلمد وكل شيء عنده بأجل مقدر وأش
وعظ وأصدق من وعد وأنصح من بشر وأنذر صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه خري 

  صحب ومعشر وعلى التابعني هلم بإحسان إىل يوم احملشر وسلم تسليما.
أما بعد: أيها املسلمون اتقوا اهللا تعاىل واعلموا أن الشيطان لكم عدو فاختذوه عدوا 

حزبه ليكونوا من أصحاب السعري فإذا كان يوم القيامة تربأ منهم وقالوا لو كنا إمنا يدعو 
  نسمع أو نعقل ما كنا يف أصحاب السعري.

أال وإن من عداوة الشيطان أن يصور لكم دينكم أبشع تصوير يصوره لكم بأنه حيبس 
 غري ذلك مما احلرية ويضيق على العبد ويكلفه مبا ال يطيق ومينعه من التقدم واالنطالق إىل

يوسوس به لكم ولكن العاقل إذا تأمل أقل تأمل تبني له أن دين اإلسالم هو دين اليسر 
والسهولة والتعقل والتقدم النافع واالنطالق إىل اخلري. أيها املسلمون: لقد بين اإلسالم على 

اء الزكاة مخسة أركان شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله وإقام الصالة وإيت
وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيال وكل هذه األركان يسرية سهلة على 
من يسرها اهللا عليه فهل من الصعب أن تشهد بلسانك معتقدا بقلبك بأنه ال إله إال اهللا 
وأن حممدا عبده ورسوله هل من حبس احلرية أن تكون عبدا لربك الذي خلقك ورزقك 

يأك وأعدك ملا يلزمك من شؤونك ال واهللا بل هذا هو احلرية وإمنا وأمدك مبا حتتاجه وه
حبس احلرية أن تكون عبدا هلواك أو للدرهم والدينار أو لفالن وفالن أم هل من حبس 

الذي كانت سنته أفضل سنة، سنة مبنية على القصد  �احلرية أن تكون متبعا لرسول اهللا 
تيجته عكسية وليس فيها متاوت وتفريط تفوت بال غلو وال تفريط فليس فيها ور تكون ن

به األمور بل هي طريقة وسط ال وكس فيها وال شطط وإن أي إنسان يتجرد من متابعة 
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فال بد أن يكون متبعا لغريه ممن ضل عن الصراط املستقيم فماذا بعد احلق إال  �نبيه 
مخس مرات فقط ذه  الضالل. أيها الناس هل من الصعوبة أن تقوم قانتا يف كل يوم وليلة

الصلوات اخلمس تتنعم بذكر ربك وحتيي قلبك بالصلة به وتسأل ما شئت من حاجات 
دنياك وآخرتك وأقرب ما تكون من ربك وأنت ساجد ومع ذلك فهذه الصلوات اخلمس 
ال تستغرق إال جزءا يسريا من وقتك وهي مفرقة على الساعات يف اليوم والليلة حىت ال 

عة واحدة ولئال تنقطع الصلة بينك وبني ربك مدة أكثر مث هذه الصلوات تتعب بأدائها دف
هلا من النتائج الطيبة للقلب واإلميان والثواب ما هو معلوم فالصلوات اخلمس مكفرات ملا 
بينهن من الذنوب ما اجتنبت الكبائر. والصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر وهي نور يف 

أيها الناس هل من الصعوبة أن يبذل اإلنسان جزءا من ماله القلب والوجه والقرب والقيامة. 
الذي أنعم اهللا به عليه ملواساة إخوانه الفقراء والغارمني أو من أجل مصلحة املسلمني 
واإلسالم فالزكاة أمر يسري من كل مائيت درهم مخسة دراهم ومن كل عشرين دينارا 

اجلائرة أن يكون اإلنسان مقيدا يف نصف دينار فهل يف ذلك من مشقة أمل يك يف األنظمة 
ماله مشاركا يف كل جزء منه فامحدوا اهللا على نعمة اإلسالم واسألوه أن يثبتكم عليها 
وحيفظها لكم. أيها املسلمون هل من املشقة أن يصوم اإلنسان شهرا واحدا من السنة تقربا 

تشتهيه نفسه ملا يرضي ربه مث إىل اهللا وتقديرا لنعمته عليه بالغىن وتكميال لعبوديته بترك ما 
مع ذلك للصيام فوائد كثرية معلومة أم هل من الصعوبة أن يؤدي العبد فريضة احلج مرة 
واحدة يف العمر إن استطاع إىل ذلك سبيال فيتعبد هللا تعاىل بأداء املناسك وتعظيم احلرمات 

دهم ويفيدونه مث والشعائر وحيصل له االجتماع باملسلمني من كل قطر فيتعرف عليهم ويفي
من حج البيت ومل يرفث ومل يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه واحلج املربور ليس له 

  جزاء إال اجلنة.
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“ uθèδ  {أيها املسلمون، اإلسالم يأمركم بكل تقدم نافع قال اهللا تعاىل:  Ï% ©!$# Ÿ≅ yèy_ 

ãΝ ä3s9 uÚö‘ F{ $# Zωθä9 sŒ (#θà±øΒ $$sù ’ Îû $pκ È:Ï.$uΖ tΒ (#θè= ä. uρ ÏΒ ÏµÏ% ø— Íh‘ ( Ïµø‹ s9 Î) uρ â‘θà±–Ψ9 فأمرنا  )1( } ∪∋⊆∩ #$

باملشي يف مناكب األرض أي جهاا مث أمرنا باألكل من رزقه ومعىن ذلك أن نسعى 
بأسبابه والناس خيتلفون يف سلوك ما يالئمهم من بطلب هذا الرزق إذ ال ميكن حتصيله إال 

أسباب الرزق فمنهم من حيصله بالتجارة ومنهم من حيصله بالصناعة ومنهم من حيصله 

›Ïµø  {بالزراعة ومنهم من حيصله بالعمل إىل غري ذلك من أسباب الرزق مث قال تعاىل:  s9 Î) uρ 

â‘θà±–Ψ9 وهذا حتذير من اهللا لعباده أن يسلكوا يف حتصيل رزقهم سبال حرمها  )2( } ∪∋⊆∩ #$

  اهللا عليهم فإم راجعون إليه وحماسبهم عليها.
فاإلسالم دين اليسر والسهولة واملصاحل واالنطالق النافع ال صعوبة فيه وال ور وال 

وضى فنسأل اهللا تعاىل الكرمي املنان الواسع الفضل أن مين علينا وعليكم بلزوم مخول وال ف
  اإلسالم والوفاة على اإلميان إنه جواد كرمي.

                                                 

  . 15) سورة امللك آية: 1(
  . 15) سورة امللك آية: 2(
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  اخلطبة الثالثة يف أن اإلسالم نظام كامل مصلح للخلق

باهلدى ودين احلق وشرع له من الدين ما وصى به  �احلمد هللا الذي بعث حممدا 
سى وعيسى ابن مرمي فهو أفضل األديان وأنفعها للخلق وأشهد أن ال نوحا وإبراهيم ومو

إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أرسله بني يدي الساعة 
بشريا ونذيرا وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني 

  هلم بإحسان وسلم تسليما كثريا.
أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل وامحدوا ربكم على ما أنعم به عليكم من دين 
اإلسالم الذي هو أفضل األديان السماوية وأقومها فقد أعطى كل ذي حق حقه ففي مقام 
العبودية جعل العبادة هللا وحده ال شريك له ألنه هو اخلالق وحده فيجب أن تكون العبادة 

عظم لذاته فوجب أن يكون القصد والعمل له وإليه فالسجود والركوع له وهو احملبوب امل
والذبح على سبيل العبادة والتقرب ال يصح إال هللا فمن سجد أو ركع أو ذبح لغريه 
تعظيما وتقربا إليه فهو كافر باهللا ومشرك به ومن يشرك باهللا فقد حرم اهللا عليه اجلنة 

مقام احلرب والسلم مساه اهللا تعاىل سلما ألنه  ومأواه النار وما للظاملني من أنصار ويف
متضمن للسلم فال عدوان وال ظلم لكن من قام يف وجه الدين والدعوة إليه فقاتلوهم حىت 
ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا فالكافر وهو الكافر إذا أدى اجلزية صاغرا ذليال 

مان حتت ظل اإلسالم ومحاية ورضخ ألحكام اإلسالم فإنه معصوم الدم واملال يعيش يف أ
املسلمني ويف مقام القوة والدفاع عن الدين والنفس يأمر باالستعداد وأخذ احلذر والتيقظ 

ρ‘‰Ïã#)  {والعمل على ما يغيظ األعداء ويرهبهم:  r&uρ Ν ßγs9 $̈Β Ο çF÷èsÜ tG ó™$# ÏiΒ ;ο §θè% ∅ÏΒ uρ 

ÅÞ$t/ Íh‘ È≅ ø‹ y⇐ø9 $# šχθç7 Ïδ ö� è? ÏµÎ/ ¨ρß‰ tã «! $# öΝ à2̈ρß‰ tã uρ tÌ� yz# u uρ ÏΒ óΟÎγÏΡρßŠ Ÿω ãΝßγtΡθßϑ n= ÷ès? ª! $# 

öΝ ßγßϑ n= ÷ètƒ 4 { )1(، }  Ÿωuρ šχθä↔sÜ tƒ $Y∞ ÏÛöθtΒ àá‹Éótƒ u‘$¤ à6 ø9 $# Ÿωuρ šχθä9$uΖ tƒ ôÏΒ 5iρß‰ tã ¸ξø‹ ‾Ρ āωÎ) 

                                                 

  . 60) سورة األنفال آية: 1(
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|= ÏG ä. Οßγs9 ÏµÎ/ ×≅ yϑ tã ìxÎ=≈ |¹ 4 āχ Î) ©! $# Ÿω ßì‹ÅÒãƒ t� ô_r& tÏΖ Å¡ósßϑ ø9 ويف مقام  )1( } ∪⊂⊅⊆∩ #$

تفرق سالح الوحدة والصمود أمام العدو يأمر باالحتاد واألخوة وعدم التفرق ذلك ألن ال

θßϑ#)  {فتاك يوجب خلل الصفوف وتباين األهداف واألغراض:  ÅÁtG ôã $# uρ È≅ ö7pt ¿2 «! $# $Yè‹ Ïϑ y_ 

Ÿωuρ (#θè% §� xs? 4 (#ρã� ä.øŒ $# uρ |M yϑ ÷èÏΡ «!$# öΝä3ø‹ n= tæ øŒ Î) ÷Λ äΖ ä. [!# y‰ôã r& y# ©9r' sù t ÷t/ öΝ ä3Î/θè= è% Λäóst7 ô¹ r' sù ÿÏµÏFuΚ ÷èÏΖ Î/ 

$ZΡ≡uθ÷z Î) ÷Λ äΖ ä.uρ 4’ n?tã $x x© ;οt� øãm zÏiΒ Í‘$̈Ζ9 $# Νä. x‹ s)Ρr' sù $pκ ÷] ÏiΒ 3 { )2(، }  $yγ•ƒr' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#þθãΖ tΒ# u 

# sŒ Î) óΟçGŠ É) s9 Zπt⁄Ïù (#θçFç6øO$$sù (#ρã�à2øŒ $# uρ ©!$# # Z��ÏW Ÿ2 öΝä3‾= yè©9 šχθßsÎ= ø è? ∩⊆∈∪ (#θãè‹ ÏÛr&uρ ©!$# …ã&s!θß™u‘ uρ Ÿωuρ 

(#θãã t“≈ uΖs? (#θè= t±ø tG sù |= yδ õ‹s? uρ ö/ ä3çt† Í‘ ( (#ÿρç� É9 ô¹ $# uρ 4 ¨βÎ) ©! $# yìtΒ šÎ� É9≈ ¢Á9 فالوحدة  )3( } ∪∌⊇∩ #$

اإلميانية الدينية هي الوحدة النافعة اليت يتكتل أفرادها يف الدفاع عن عقيدم ودينهم 
واالشتراك يف الدين والعقيدة هو أعظم مقومات الوحدة ألن دفاع اإلنسان عن دينه 
وعقيدته أعظم من دفاعه عن وطنه وقوميته ألنه ال سعادة له يف دنياه وآخرته إال بدينه 

طن والقومية غري الدينية فإن اإلنسان ميكنه أن يعيش عيشة سعيدة إذا استقام دينه وأما الو
وإن مل يكن يف وطنه أو بني قومه وقد شرع للناس من األمور ما تستقيم به هذه الوحدة 
فالصلوات اخلمس مجاعة يف املساجد وحدة خاصة ألهل احمللة املتقاربة وصالة اجلمعة 

د ويوم عرفة وعيد النحر وحدة عامة للمسلمني من مشارق وحدة أعم منها ألهل البل
  األرض ومغارا مع ما يف هذه االجتماعات من املصاحل العظيمة األخرى.

ويف مقام املعاملة بني اخللق يأمر بإعطاء كل ذي حق حقه فللنفس حق جيب أن تعطاه 
حق جيب أن  ولألهل حق جيب بذله هلم ولألصحاب حق جيب أن ال حيرموه وملن تعامله

تعامله به عامل غريك بالصدق والبيان وال تعامله بالكذب والكتمان فمن غش فليس منا 
ويف مقام املعاهدات بيننا وبني غرينا يأمرنا بالوفاء ا وينهانا عن الغدر واخليانة حىت 

                                                 

  . 120) سورة التوبة آية: 1(
  . 103) سورة آل عمران آية: 2(
  . 46،  45ألنفال اآليتان : ) سورة ا3(
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 الكفار إذا كان بيننا وبينهم عهد وجب علينا الوفاء فإن خفنا من غدرهم فإننا ال خنوم

Β̈$  {بل خنربهم بأنه ال عهد بيننا وبينهم:  Î) uρ �∅sù$sƒrB ÏΒ BΘ öθs% ZπtΡ$uŠ Åz õ‹Î7 /Ρ$$sù óΟ Îγø‹ s9 Î) 4’ n?tã 

> !#uθy™ 4 ¨βÎ) ©! $# Ÿω �= Ït ä† tÏΨ Í←!$sƒ ø: والدين يأمر جبميع مكارم األخالق مجلة  )1( } ∪∇∋∩ #$

وتفصيال وينهى عن مساوئ األخالق مجلة وتفصيال فمن تأمل اإلسالم حق التأمل وجده 
الدين احلق الكفيل بسعادة الدنيا واآلخرة لألفراد والشعوب واحلكومات الدين الذي جيب 

ن أنعم عليكم ذا على كل أحد أن يتمسك به ويدعو إليه فامحدوا ربكم أيها املسلمون أ
ظاهرا وباطنا سرا وعلنا فإنكم إن  �الدين وقيدوا هذه النعمة بالعمل مبا جاء به النيب 

χ  {تعرضوا عنه يوشك أن يرتع من بينكم ويورث غريكم ألن اهللا يقول:  Î) uρ (# öθ©9 uθtG s? 

öΑ Ï‰ö7 tFó¡o„ $�Β öθs% öΝä. u� ö�xî ¢Ο èO Ÿω (#þθçΡθä3tƒ / ä3n=≈ sV øΒ r& ∩⊂∇∪ { )2(  والنعمة إذا شكرت بقيت وزادت

tΠ  {وإن هي كفرت اضمحلت وزالت أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:  öθu‹ ø9 $# àMù= yϑ ø. r& öΝ ä3s9 

öΝ ä3oΨƒÏŠ àMôϑ oÿøCr&uρ öΝ ä3ø‹ n= tæ  ÉLyϑ ÷èÏΡ àMŠÅÊu‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈n= ó™M} $# $YΨƒÏŠ 4 { )3(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم ونفعين وإياكم مبا فيه من اآليات والذكر احلكيم.

                                                 

  . 58) سورة األنفال آية: 1(
  . 38) سورة حممد آية: 2(
  . 3) سورة املائدة آية: 3(
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  ع الكتب والرسلاخلطبة الرابعة يف أن من حماسن اإلسالم اإلميان جبمي

احلمد هللا الذي بعث النبيني مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب باحلق ليحكم بني 
الناس فيما اختلفوا فيه حنمده على إحسانه الكامل ونشكره على فضله الوافر وأشهد أن ال 
إله إال اهللا وحده ال شريك له وإن رغم أنف الكافر وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أفضل 

دعا إىل اهللا وجاهد يف سبيله وصابر صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم من 
  بإحسان إىل يوم جيمع اهللا فيه بني األول واآلخر وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واعرفوا نعمته على خلقه بإرسال الرسل وإنزال 
ك أعظم من حاجتهم وضرورم إىل الطعام الكتب فإن حاجة الناس بل ضرورم إىل ذل

والشراب واهلواء فإن اهللا خلقهم أول ما خلقهم على الفطرة وأوحى إىل أبيهم آدم مبا 
تتوقف عليه مصلحتهم يف ذلك الوقت مث ملا طال الزمن وكثر بنو آدم اختلفوا فيما بينهم 

حكم بني الناس فيما فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب باحلق لي
اختلفوا فيه فأول رسول بعثه اهللا نوح عليه الصالة والسالم وما زال اهللا تعاىل يبعث الرسل 
من حني آلخر حبسب ما تتطلبه مصلحة عباده حىت ختم اهللا أنبياءه ورسله خبامت النبيني 

آمنوا وكان عدة األنبياء مئة وعشرين ألفا منهم ثلثمائة وبضعة عشر رسوال ف �حممد 
ذه الكتب وآمنوا ؤالء الرسل وقولوا آمنا باهللا وما أنزل إىل إبراهيم وإمساعيل وإسحق 
ويعقوب واألسباط وما أويت موسى وعيسى وما أويت النبيون من رم ال نفرق بني أحد 
منهم وحنن له مسلمون فاإلميان بالكتب أن تؤمنوا مبا مسى اهللا لكم وعينه بامسه فتؤمنوا 

ف اليت أنزهلا على إبراهيم وبالتوراة اليت أنزهلا اهللا على موسى وبالزبور الذي آتاه بالصح
اهللا داود وباإلجنيل الذي أنزله اهللا على عيسى وبالفرقان وهو القرآن الذي أنزله اهللا على 

وعليهم أمجعني وأما ما مل يعينه اهللا لكم من الكتب فتؤمنون به على وجه  �حممد 
نون بكل كتاب أنزله اهللا على كل نيب من األنبياء ومن اإلميان بالكتب اإلمجال أي تؤم

كالم اهللا تكلم به حقيقة وألقاه إىل  �اإلميان بأن هذا القرآن الذي أنزله اهللا على حممد 
فوعاه لفظا ومعىن وبلغه إىل أمته  �جربيل القوي األمني مث نزل به جربيل على قلب حممد 
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نهم الذين هم أكمل هذه األمة إميانا وأحفظهم أمانة فلم ميض بلغه الصحابة رضي اهللا ع
زمن اخللفاء الراشدين حىت مجعوه وحفظوه وأدوه إليكم كامال من غري زيادة  �بعد النيب 

وال نقص على الوجه الذي تقرأونه حفظوه ومجعوه قبل زمن التفرق واألهواء وهذا من 

Ρ‾$  {يث قال: عناية اهللا بكتابه املبني فإنه تكفل حبفظه ح Î) ßøtwΥ $uΖ ø9 ¨“ tΡ t� ø. Ïe%!$# $‾Ρ Î)uρ … çµs9 

tβθÝà Ï≈ ptm: ∩∪ { )1(.  

أما اإلميان بالرسل واألنبياء فالواجب أن يؤمن العبد بكل نيب وبكل رسول أرسله اهللا 

‰ô  {ومن مل يسمه آمنا به عموما قال اهللا تعاىل:  فمن مساه اهللا لنا منهم آمنا به بعينه s)s9 uρ 

$uΖ ù= y™ö‘ r& Wξß™â‘ ÏiΒ y7 Î= ö7s% Ο ßγ÷Ψ ÏΒ ̈Β $oΨ óÁ|Á s% y7 ø‹n= tã Ν ßγ÷Ψ ÏΒ uρ ̈Β öΝ©9 óÈÝÁø) tΡ š�ø‹ n= tã 3 { )2( 

اهللا علينا حممد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح وداود وسليمان وأيوب فالذين قص 
ويوسف وهارون وزكريا وحييي وعيسى وإلياس وإمساعيل واليسع ويونس ولوط وهود 
وصاحل وشعيب وإدريس وإسحق ويعقوب ومن اإلميان بالرسل والكتب أن تصدق 

به من أحكامها وتعتقد  بأخبارها وتعتقد أا حق وأن تعمل مبا أوجب اهللا عليك العمل
أا أحسن األحكام وأنفعها للخلق يف دينهم ودنياهم. فمن كذب رسوال أو كتابا أو كفر 
به فهو كافر باجلميع ومن رفض األحكام اليت شرعها اهللا لعباده وحكم بغري ما أنزل اهللا 

#ztΒ  {فأولئك هم الكافرون ومن حقق قول اهللا تعاىل:  u ãΑθß™§�9 $# !$yϑ Î/ tΑ Ì“Ρ é& Ïµø‹ s9 Î) ÏΒ ÏµÎn/ §‘ 

tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# uρ 4 <≅ ä. ztΒ# u «!$$Î/ ÏµÏFs3Í× ‾≈ n= tΒ uρ ÏµÎ7 çFä. uρ Ï&Î# ß™â‘ uρ Ÿω ä−Ìh�x çΡ š÷t/ 7‰ymr& ÏiΒ Ï&Î# ß™•‘ 4 
(#θä9$s% uρ $uΖ ÷èÏϑ y™ $oΨ ÷èsÛr&uρ ( y7 tΡ#t� øäî $oΨ −/ u‘ š�ø‹ s9 Î) uρ ç��ÅÁyϑ ø9 من حقق ذلك كان من  )3( } ∪∋∇⊅∩ #$

  املؤمنني بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. اخل.

                                                 

  . 9) سورة احلجر آية: 1(
  . 78) سورة غافر آية: 2(
  . 285) سورة البقرة آية: 3(
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  اخلطبة اخلامسة يف امليزان واحلكمة

احلق احلمد هللا الذي أنزل الكتاب باحلق وامليزان ووهب اآلدميني عقوال مييزون ا بني 
والباطل والصدق والبهتان وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له امللك الديان 
وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املؤيد بالربهان صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن 

  تبعهم بإحسان وسلم تسليما.
ليت ا تعقلون أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل وامحدوه على ما وهبكم من العقول ا

األمور وتدركون وا متيزون بني احلق والباطل وحتكمون فالعقل من أكرب نعم اهللا على 
العبد إذا استعمله فيما هو له من التعقل والنظر والتفكري والتروي يف األمور وعدم التسرع 

شياء يف التصرف والتدبري ولقد جاءت الكتب السماوية مؤيدة لذلك فأتت باملوازنة بني األ

(ô‰s  {واحلكم عليها بالعدل واملساواة باألدلة والبينات قال تعاىل:  s9 $uΖ ù= y™ö‘ r& $oΨ n= ß™â‘ 

ÏM≈ uΖÉi� t7 ø9$$Î/ $uΖ ø9 t“Ρr&uρ ÞΟßγyètΒ |=≈ tGÅ3ø9 $# šχ#u”� Ïϑ ø9$# uρ tΠθà) u‹ Ï9 â¨$̈Ψ9$# ÅÝó¡É) ø9$$Î/ ( { )1(.  

أيها املسلمون: إذا أراد أحدكم أن يقول شيئا فليزن كالمه ولينظر ماذا يترتب عليه 
ال ـه وأبعد قـفإن ترتب عليه خري أقدم ومل يتردد وإن ترتب عليه شر أمسك عن

إذا أراد  )2( } من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت {: � النيب

أحدكم أن يفعل شيئا فلينظر هل يف فعله خري أم اخلري يف تركه فإن كان اخلري يف تركه 
تركه وإذا كان يف فعله خري فلينظر هل يشغله عما هو أهم وأفضل أو ال فإن كان يشغله 

ألن العاقل ال ميكنه عقله أن يشتغل باملفضول عن الفاضل عما هو أهم منه وأفضل تركه 
  ألن ذلك إضاعة لفضل الفاضل.

                                                 

  . 25) سورة احلديد آية: 1(
) ، الدارمي 2/267) ، أمحد (1188مذي الطالق () ، التر47) ، مسلم اإلميان (5672) البخاري األدب (2(

  ). 2222النكاح (
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وإذا رأيت من أخيك خطيئة فاقرا بصوابه وحسناته واحكم عليه بالعدل وإن كثريا 
من الناس يف هذه النقطة بالذات جيورون جورا كبريا يف حكمهم إذا رأوا من صاحبهم 

تضاها وعموا عن احلسنات الكثرية سواها وهذا نقص يف سيئة واحدة حكموا عليه مبق
العقل وجور يف احلكم وهو من صفات املرأة لو أحسنت إليها الدهر كله مث رأت منك 
سوءا قالت ما رأيت خريا قط. وإذا مسعت من يتبجح بالدين ونصرته وأنه سند له فانظر 

عنهم ومجع كلمتهم وحتكيم إىل أفعاله فإن كانت يف نصرة اإلسالم واملسلمني والدفاع 
فدعواه حق وكالمه صدق وإن كانت أفعاله خبالف ذلك  �كتاب اهللا وسنة رسوله 

يصادم الدين ويسعى يف التفريق بني املسلمني وحيكم القوانني الوضعية املخالفة لكتاب اهللا 
فاعلم أن دعواه باطلة وأن قوله كذب مهما رج ومهما زخرف فإن  �وسنة رسوله 

ل ال ينخدع بزخارف القول ورجة الكالم فقد حكى اهللا تعاىل عن املنافقني أم إذا العاق

Iωr& öΝ  {قيل هلم ال تفسدوا يف األرض قالوا إمنا حنن مصلحون فقال اهللا تعاىل:  ßγ‾Ρ Î) ãΝ èδ 

tβρß‰ Å¡ø ßϑ ø9$# Å3≈ s9uρ āω tβρá� ãèô±o„ ∩⊇⊄∪ { )1(.  

وحكى اهللا عن فرعون أنه قال لقومه ما أهديكم إال سبيل الرشاد وقد قال اهللا تعاىل 

≅¨  {فيه:  |Êr&uρ ãβöθtã ö� Ïù … çµtΒ öθs% $tΒ uρ 3“ y‰ yδ ∩∠∪ { )2( فالعاقل أيها الناس ال ينخدع .

  القائل مبقتضاها إذا كان الفعل خيالف القول.باألقوال وال حيكم على 
أيها الناس وإن من العدل وامليزان ما جاءت به الشرائع من املساواة عند تساوي 
األسباب واحلقوق يف احلكم بني الناس فإن احلكم بينهم جيب عليه العدل يف حكمه وقوله 

سواهم فيما هو مساو  وفعله فال حيايب قريبا وال صديقا وال شريفا وال يفضلهم على من
هلم فيه ومن ذلك العدل بني األوالد فال جيوز أن يفضل بعضهم على بعض يف العطايا 

                                                 

  . 12) سورة البقرة آية: 1(
  . 79) سورة طه آية: 2(
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وإذا كان بعض األوالد  )1( } اتقوا اهللا واعدلوا بني أوالدكم {: �واهلبات لقول النيب 

ه والده بالعطية ويفضله على غريه بل بره لوالده أجره على اهللا يربه أكثر من اآلخر فال يرب
وأما الوالد فعليه التسوية بني أوالده ألنه إذا فضل من يربه كان ذلك إغراء لآلخر 

  بالتمادي يف عقوقه وأيضا فإنه ال يدري فقد تنقلب احلال فيكون البار عاقا والعاق بارا.
لرجل زوجتان فأكثر فإن من كان له ومن ذلك العدل بني الزوجات إذا كان ل

  زوجتان فمال إىل إحدامها جاء يوم القيامة وشقه مائل والعياذ باهللا.
أيها الناس إن العدل يف األمور واملوازنة بينها واحلكم للراجح فيها وتسويتها يف احلكم 

سريه عند التساوي لقاعدة كبرية جيب على العاقل أن يتمشى عليها يف سريه إىل اهللا ويف 
مع عباد اهللا ليكون قائما بالقسط واهللا حيب املقسطني. أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: 

} ô̈Β r& uθèδ ìMÏΖ≈ s% u!$tΡ# u È≅ ø‹ ©9 $# #Y‰ É`$y™ $Vϑ Í←!$s% uρ â‘ x‹øts† nοt� Åz Fψ $# (#θã_ö� tƒuρ sπuΗ ÷qu‘ ÏµÎn/ u‘ 3 ö≅ è% ö≅yδ “ ÈθtG ó¡o„ 

tÏ% ©!$# tβθçΗ s>ôè tƒ tÏ% ©!$# uρ Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ 3 $yϑ ‾Ρ Î) ã�©. x‹ tG tƒ (#θä9 'ρé& É=≈ t7ø9 F{ $# ∩∪ { )2(  بارك اهللا يل ولكم يف

  القرآن العظيم... اخل.

                                                 

) ، 1367) ، الترمذي األحكام (1623) ، مسلم اهلبات (2447) البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها (1(
) ، 4/270) ، أمحد (2375جه األحكام () ، ابن ما3542) ، أبو داود البيوع (3681النسائي النحل (
  ). 1473مالك األقضية (

  . 9) سورة الزمر آية: 2(
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  اخلطبة السادسة من حماسن اإلسالم العدل يف التصرفات

طيف املنان املتفضل علىعباده بأنواع اإلحسان علم حال اإلنسان فرمحه احلمد هللا الل
وشرع الشرع فيسره ومل يكلف اإلنسان إال ما أطاق وهذا غاية الفضل واالمتنان وأشهد 
أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى 

  وسلم تسليما. آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان
أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واعرفوا نعمته عليكم مبا شرع لكم من العبادات 
اليت تصلون ا إىل أعلى الدرجات وأكمل املقامات فلقد شرع اهللا لنا عبادات ميسرة 
مصلحة للقلب والبدن والدنيا والدين وال يكلف اهللا نفسا إال وسعها لو تأملنا العبادات 

لبدنية لوجدناها ال تستغرق من أوقاتنا وأعمالنا إال القليل ولو نظرنا إىل العبادات لرأيناها ا
ال تطلب من مالنا إال القليل ومع ذلك فإن مثرات هذه األعمال القليلة واألموال املبذولة 

ا يف اليسرية مثراا كثرية كبرية ألن مثراا صالح الدنيا واآلخرة ولك مع هذا كله إذا فكرن
أمرنا وجدنا أننا نفرط يف هذه العبادات ونبالغ يف طلب اللذائذ والشهوات. أعمال الدنيا 
حنرص على إدراكها وحتصيلها ونتأىن ونتمهل يف تنميتها وتكميلها مع أننا نعلم أننا لن 
خنلد فيها ولن ختلد لنا وأن األعمال الصاحلة هي اليت ستبقى لنا وخنلد هلا عند حصول 

جتد الكثري يتواىن عن القيام إىل صالته وإذا قام إليها أداها بسرعة خملة ا ال يطمئن ثواا 
وال يتمهل وال يتدبر ما يقول ورمبا كان بدنه حاضرا وقلبه غائب يتجول يف دنياه فيخرج 
من صالته ال يعقل منها شيئا ولو طلب منه أن يعمل عمال لدنياه لتمهل فيه وتأىن وحرص 

تنميقه وأشغل فكره وبدنه لذلك ولو أضاع من أجله الوقت الكثري فهل من على تكميله و
العدل والعقل أن جيحف اإلنسان بعمل اآلخرة ويؤدي عمل الدنيا كامال مكمال مع أن 

ãΑ$yϑ  {عمل الدنيا زائل وعمل اآلخرة هو الباقي قال اهللا تعاىل:  ø9 $# tβθãΖ t6ø9 $# uρ èπuΖƒÎ— Íο 4θuŠysø9 $# 

$u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( àM≈uŠ É)≈ t7ø9 $#uρ àM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# î� ö�yz y‰ΖÏã y7 În/u‘ $\/#uθrO î�ö� yz uρ WξtΒ r& ∩⊆∉∪ { )1( يطلب من .
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على  اإلنسان أن يؤدي زكاة ماله فيبخل يف ذلك ويشح عليه وإذا أخرجها فرمبا خيرجها
وجه ناقص ال تربأ به الذمة ولكنه مع ذلك يسهل عليه غاية السهولة أن يبذل املال يف 
أمور دنياه اليت رمبا كانت وباال عليه ونقصا يف دينه فما أكثر ما يبذل من ماله يف األمور 
الكماليات اليت يترفه ا ويتنعم وما أقل ما يبذله من ماله فيما جيب عليه من زكاة 

  ونفقات األهل واألقارب فهل هذا من العدل واإلنصاف. وكفارات
كثري من الناس يصعب عليه أن يبذل ماله وبدنه يف احلج إىل بيت اهللا ولكنه يسهل 
عليه أن يبذل ماله وجهده وبدنه يف السياحة إىل البالد ميينا ومشاال ورمبا كانت سياحة 

هم وتأديبه هلم وهكذا كلما يغيب ا عن أهله وولده فيضيع عليهم فرصة وجوده عند
نظرنا يف أمرنا وجدنا أننا أو الكثري منا جمحفون يف أعمال اآلخرة مقصرون فيها ومسرفون 

Β̈$  {يف أعمال الدنيا ومغالون فيها وليس هذا من العدل قال تعاىل:  r' sù tΒ 4 xösÛ ∩⊂∠∪ 

t� rO# u uρ nο 4θuŠpt ø: $# $u‹ ÷Ρ‘‰9$# ∩⊂∇∪ ¨βÎ* sù tΛÅspgø: $# }‘Ïδ 3“ uρù' yϑ ø9$# ∩⊂∪ $̈Β r&uρ ôtΒ t∃% s{ tΠ$s) tΒ ÏµÎn/ u‘ ‘yγtΡ uρ }§ø̈Ζ9 $# 

Çtã 3“ uθoλù; $# ∩⊆⊃∪ ¨βÎ* sù sπ̈Ψ pgø: $# }‘Ïδ 3“ uρù' yϑ ø9 ≅ö  {. وقال تعاىل: )1( } ∪⊆⊇∩ #$ t/ tβρã� ÏO÷σ è? nο 4θuŠysø9 $# 

$u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ∩⊇∉∪ äοt� Åz Fψ $#uρ ×� ö� yz #’s+ ö/ r&uρ ∩⊇∠∪ { )2(.  

أيها الناس إنه مل يطلب منكم أن تتركوا أعمال الدنيا كلها وال ميكن أن يطلب ذلك 
ألن من ضرورة بقاء اإلنسان يف الدنيا أن يعمل هلا ولكن املطلوب منكم أال تؤثروها على 

وكأمنا خلقتم هلا وكأا دار املقر ولكن خذوا منها  اآلخرة وأال تكون هي أكرب مهكم
بنصيب واعملوا لآلخرة على الوجه املطلوب وإذا عملتم هلا فأجيدوا العمل وأتقنوه كما 
كنتم جتيدون العمل للدنيا وتتقنونه فإن مل تفعلوا فقد آثرمت الدنيا على اآلخرة وبؤمت باإلمث 

وترضى وهيئ لنا من أمرنا رشدا واغفر لنا واخلسارة الفادحة اللهم وفقنا ملا حتب 
  وللمسلمني إنك أنت الغفور الرحيم.

                                                 

  . 41:  37) سورة النازعات اآليات من 1(
  . 17،  16) سورة األعلى اآليتان : 2(
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  العباداتاخلطبة السابعة يف سهولة اإلسالم ومشوله ألنواع 

احلمد هللا الذي جعل اآلجال مقادير لألعمار، وجعل هذه األعمار مواقيت لألعمال، 
فرط فيها فأضاعها، وشغلها وكتب الفالح ملن شغلها باألعمال الصاحلات واخلسارة ملن 

باألعمال السيئات، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له رب األرض والسماوات، 
وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أفضل املخلوقات صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه 

  والتابعني هلم بإحسان ما تعاقبت األزمان واألوقات وسلم تسليما.
س اتقوا اهللا تعاىل، واعلموا أن عمل املؤمن ال ينتهي بانتهاء مواسم أما بعد: أيها النا

‰ô  {: �العبادة وإمنا ينتهي باملوت؛ ألن العمر كله حمل للطاعة، قال اهللا تعاىل لنبيه  ç6ôã $#uρ 

y7 −/ u‘ 4 ®Lym y7 u‹Ï? ù' tƒ ÚÉ) u‹ ø9 $# ∩∪ { )1( مروا أوقاتكم بطاعة اهللا وما يقربكم إليه، فاع

واعلموا أن اهللا تعاىل قد سهل العبادة، ويسرها غاية التيسري، وجعل للخري أبوابا ليلجها 
من للخري يقصد ويسري، انظروا إىل الصالة اليت هي آكد أركان اإلسالم بعد التوحيد 

ن يف امليزان مفرقة يف أوقات جتدوها قليلة الكلفة كثرية األجر فهي مخس يف الفعل ومخسو
مناسبة حىت ال حيصل امللل للكسالن، وإذا أقامها اإلنسان يف مجاعة كانت الصالة مع 
اجلماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرين درجة، وهذه النوافل التابعة للمكتوبات اثنتا 

بعد  عشرة ركعة؛ أربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد املغرب، وركعتان
العشاء، وركعتان قبل صالة الفجر من صالهن بىن اهللا له بيتا يف اجلنة، وهذه األذكار 
خلف الصلوات املكتوبات من سبح اهللا دبر كل صالة ثالثا وثالثني، ومحد اهللا ثالثا 
وثالثني، وكرب اهللا ثالثا وثالثني فتلك تسع وتسعون، وقال: متام املائة ال إله إال اهللا وحده 

يك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه ولو كانت مثل ال شر

إن اهللا وتر حيب الوتر وأقله ركعة واحدة،  {وقال:  �زبد البحر، وهذا الوتر سنة النيب 

                                                 

  . 99) سورة احلجر آية: 1(
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قال اإلمام أمحد:  )1( } ركعة وهو مؤكد ال ينبغي لإلنسان تركهوأكثره إحدى عشرة 

من ترك الوتر فهو رجل سوء ال ينبغي أن تقبل له شهادته، ووقت الوتر من صالة العشاء 
اآلخرة ولو يف حال اجلمع إىل طلوع الفجر، وإذا توضأ اإلنسان فأسبغ الوضوء، مث قال: 

ه، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله اللهم اجعلين أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل
من التوابني، واجعلين من املتطهرين فتحت له أبواب اجلنة الثمانية يدخل من أيها شاء 
وهذه الصدقات إذا كانت بنية خالصة ومن كسب طيب فإن اهللا يقبلها بيمينه ويربيها 

ينفق على نفسه، وينفق  لصاحبها حىت يكون ما يعادل التمرة مثل اجلبل العظيم، فالرجل
على أهله، وينفق على ولده، وينفق على ائمه حيتسب األجر بذلك على اهللا، فيكون له 

حمده عليها، ويشرب إن اهللا لريضى عن العبد يأكل األكلة، في { �أجر، قال النيب 

م أنك لن تنفق ـواعل {د بن أيب وقاص: ـال لسعـوق )2( } الشربة، فيحمده عليها

ال: ـق، و)3( } له يف فم امرأتكـنفقة تبتغي ا وجه اهللا إال أجرت عليها حىت ما جتع

الساعي على األرملة واملساكني كااهد يف سبيل اهللا، وأحسبه قال: كالصائم ال  {

، والساعي على األرملة واملساكني هو الذي يطلب الرزق )4( } يفطر، وكالقائم ال يفتر

م، ويكون يف حاجتهم، فأوالدك الصغار الذين ال يستطيعون القيام بأنفسهم هم عن هل
املساكني، فالسعي عليهم كاجلهاد يف سبيل اهللا، ويف صحيح مسلم عن عائشة رضي اهللا 

خلق اهللا ابن آدم على ستني وثلثمائة مفصل من ذكر اهللا، ومحد  {قال:  �عنها أن النيب 
                                                 

) ، ابن 1416) ، أبو داود الصالة (1675النهار ( ) ، النسائي قيام الليل وتطوع453) الترمذي الصالة (1(
  ). 1579) ، الدارمي الصالة (1/148) ، أمحد (1169ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (

  ). 3/100) ، أمحد (1816) ، الترمذي األطعمة (2734) مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار (2(
) 3628) ، النسائي الوصايا (2116) ، الترمذي الوصايا (1628) ، مسلم الوصية (56) البخاري اإلميان (3(

  ). 3196) ، الدارمي الوصايا (1495) ، مالك األقضية (1/176) ، أمحد (2864، أبو داود الوصايا (
) ، النسائي 1969) ، الترمذي الرب والصلة (2982) ، مسلم الزهد والرقائق (5661) البخاري األدب (4(

  ). 2/361) ، أمحد (2140ن ماجه التجارات () ، اب2577الزكاة (
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وهلل اهللا، وسبح اهللا، وعزل حجرا عن طريق املسلمني، أو عزل شوكة، أو عزل اهللا، 
أو أمر مبعروف، أو ى عن منكر عدد تلك الستني والثلثمائة أمسى من يومه، وقد عظما، 

كل سالمى يعين كل عضو من أحدكم صدقة، فكل  زحزح نفسه عن النار، وقال: يصبح على
تسبيحة صدقة، وكل حتميدة صدقة، وكل ليلة صدقة، وكل تكبرية صدقة، وأمر باملعروف 

وقال:  )1( } صدقة، وي عن املنكر صدقة، وجيزي من ذلك ركعتان يركعهما يف الضحى

ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت  {

 } يف بضع أحدكم يعين إتيان أهله صدقة {، وقال: )2( } زوجك فهو لك صدقة
من دان نفسه، وعمل ملا بعد املوت، والعاجز من ، فأبواب اخلري كثرية جدا، فالكيس )3(

ä. <§ø≅‘  {اتبع نفسه هواها، ومتىن على اهللا األماين أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: tΡ 

èπs)Í←!#sŒ ÏNöθpRùQ$# 3 $yϑ‾ΡÎ)uρ šχöθ©ùuθè? öΝà2u‘θã_é& tΠöθtƒ Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# ( yϑsù yyÌ“ômã— Çtã Í‘$̈Ψ9$# Ÿ≅Åz÷Šé&uρ sπ̈Ψyfø9$# ô‰s)sù 

y—$sù 3 $tΒuρ äο4θuŠy⇔ø9$# !$u‹÷Ρ‘$!$# āωÎ) ßì≈tFtΒ Í‘ρã�äóø9$# ∩⊇∇∈∪ { )4( اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. اخل.. بارك  

                                                 

  ). 1007) مسلم الزكاة (1(
  ). 4/131) ، أمحد (2138) ابن ماجه التجارات (2(
) ، أمحد 927) ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (1504) ، أبو داود الصالة (1006) مسلم الزكاة (3(

  ). 1353) ، الدارمي الصالة (5/168(
  . 185ران آية: ) سورة آل عم4(



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  123

  الفرع التاسع آداب إسالمية

  اذج من حقوق املسلم على أخيهاخلطبة األوىل: من

احلمد هللا الذي جعل املؤمنني إخوة يف اإلميان، وشبههم يف دعم بعضهم بعضا وشد 
بعضهم بعضا وقيام بعضهم ببعض بالبنيان، وشرع هلم من األسباب ما تقوم به تلك 
اإلخوة، وتستمر على مدى الزمان، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له يف 

هية واألمساء والصفات والسلطان، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املبعوث إىل مجيع األلو
  اإلنس واجلان صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل، واعلموا أنكم يف الدين إخوة، وأن هذه اإلخوة 
من كل رابطة وصلة، فيوم القيامة ال أنساب بينكم ولكن األخالء والرابطة الدينية أقوى 

يومئذ بعضهم لبعض عدو إال املتقني، فحققوا أيها املؤمنون هذه اإلخوة بالتحاب بينكم 
والتآلف وحمبة اخلري بعضكم لبعض والتعاون على اخلري وفعل األسباب اليت تقوي ذلك 

قصه، فاألمة ال تكون أمة، وال جيتمع هلا قوة وتنوتنميه واجتناب األسباب اليت تضعف ذلك 

. )1( } املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا {بقوله:  �حىت تكون كما وصفها نبيها 

عداوة يقوي احتادكم، وينمي احملبة بينكم، ويزيل الأيها اإلخوة: لقد شرع اهللا لكم ما 
والفرقة، شرع لكم أن يسلم بعضكم على بعض، فالسالم يغرس احملبة واأللفة، واهلجر 
يوجب البغضاء والوحشة، فإذا لقي بعضكم بعضا فليسلم عليه، وخريكم من يبدأ 
بالسالم، وليجبه املسلم عليه ببشاشة وانطالق وجه جبواب يسمعه، ويكون مثل سالمه أو 

د بعضكم بعضا إذا مرض، فعيادة املريض جتلب املودة، خريا منه، وشرع لكم أن يعو
وترقق القلب، وتزيد يف اإلميان، وتوجب الثواب. فمن عاد مريضا ناداه مناد من السماء 
طبت، وطاب ممشاك، ومن عاد أخاه املسلم مل يزل يف خرفة اجلنة حىت يرجع قيل: يا 

املريض، فليوسع عليه األمر، رسول اهللا وما خرفة اجلنة؟ قال جناها، وإذا عاد أحدكم 
                                                 

) ، النسائي 1928) ، الترمذي الرب والصلة (2585) ، مسلم الرب والصلة واآلداب (467) البخاري الصالة (1(
  ). 2560الزكاة (
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ويقول ما يفرحه من ذكر ثواب الصابرين وانتظار الفرج، وأنه طيب وال بأس عليه، 
ويفتح له باب التوبة واغتنام الوقت بالذكر والقراءة والتسبيح واالستغفار وغريها مما يقرب 

ثريا من إىل اهللا، ويرشده كيف يتطهر باملاء أو التيمم وكيف يصلي وكيف يوصي ألن ك

�āω u *  {املرضى جيهل ذلك، وشرع لكم اإلصالح بني الناس، فقد قال اهللا تعاىل:  ö� yz ’ Îû 

9��ÏV Ÿ2 ÏiΒ öΝ ßγ1uθôf‾Ρ āωÎ) ôtΒ t�tΒ r& >πs% y‰ |ÁÎ/ ÷ρr& >∃ρã� ÷ètΒ ÷ρr& £x≈ n= ô¹ Î) š÷t/ Ä¨$̈Ψ9 ويف  )1( } 4 #$

أال أدلك على جتارة؟ قال: بلى يا رسول اهللا،  {قال أليب أيوب:  �احلديث أن النيب 

، فاملوفق إذا } قال: تسعى يف إصالح بني الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا

باعد حىت تنقلب رأى بني اثنني عداوة وتباعدا سعى بينهما يف إزالة تلك العداوة والت
العداوة صداقة والتباعد قربا، ويف هذه احلال حيصل على خري كثري وأجر كبري، ولقد شرع 

لكم إذا مسعتم العاطس املسلم حيمد اهللا أن تقولوا له: يرمحك اهللا، ويرد عليكم  �النيب 
ة، يهديكم ويصلح بالكم، وشرع لكم املهاداة فيما بينكم، وأخرب أن اهلدية تذهب السخيم

وتوجب الرمحة، وكل أمر يوجب ارتباط املسلمني واحتادهم فهو مشروع ومأمور به، 
ومن ذلك تشاور أهل الرأي يف األمور العامة اليت م املسلمني، فإذا اجتمع املسلمون على 

  أمورهم وتشاوروا بينهم فما أحراهم بالتوفيق إىل الصواب، وما أقرم من النجاح.
عن كل ما يوجب تفرق املسلمني وتباعدهم، فنهى أن  �لنيب ويف مقابلة ذلك ى ا

يهجر الرجل أخاه فوق ثالث يدبر هذا، ويدبر هذا، فال يسلم أحدمها على اآلخر، وال 
يزيل الوحشة والعداوة اليت بينهما، وهذا خلق ذميم لعب الشيطان فيه علي بعض الناس 

ويعمل ما يعمل منه ويعد من أهل  حىت أوقعهم فيه، فنجد الرجلني كل منهما حيب اخلري،
الديانة، ولكن الشيطان قد خدعه، فكان يهجر أخاه ألغراض شخصية ومصاحل دنيوية، 
ومل يعلم املسكني أن اإلسالم أمسى من أن تؤثر األغراض الشخصية أو املصاحل الدنيوية يف 

                                                 

  . 114) سورة النساء آية: 1(
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ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث، فمن  { �الصلة بني أبنائه. ولقد قال النيب 

م تعرض األعمال يف كل يو {: �وقال  )1( } هجر فوق ثالث، فمات دخل النار

اثنني ومخيس، فيغفر اهللا يف ذلك اليوم لكل امريء ال يشرك باهللا شيئا إال امرأ كانت بينه 

. فهجر املسلم حرام إال أن )2( } وبني أخيه شحناء فيقول: اتركوا هذين حىت يصطلحا

يكون جماهرا مبعصية، وحيصل جره ردع له عنها أو ختفيف أو ردع لغريه فيهجر حتصيال 
  هلذه املصلحة.

ال ـهم فقـاد بينـولقد جاء الشرع بتحرمي النميمة والسعي بني الناس باإلفس

وى عن السباب والشتم؛ ألن ذلك حيدث  )3( } ال يدخل اجلنة منام {: � النيب

ينكم، وكونوا العداوة والبغضاء، فتآلفوا أيها املؤمنون بينكم، وأزيلوا العداوة والبغضاء ب

yϑ$  {عباد اهللا إخوانا أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  ‾Ρ Î) tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ×οuθ÷z Î) (#θßsÎ= ô¹ r' sù t ÷t/ 

ö/ ä3÷ƒuθyz r& 4 (#θà) ¨?$# uρ ©! $# ÷/ä3ª= yès9 tβθçΗ xqö� è? ∩⊇⊃∪ { )4(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. اخل.

                                                 

) ، أبو 1932) ، الترمذي الرب والصلة (2560) ، مسلم الرب والصلة واآلداب (5727) البخاري األدب (1(
  ). 1682) ، مالك اجلامع (5/422) ، أمحد (4911ألدب (داود ا

) ، أمحد 1740) ، ابن ماجه الصيام (4916) ، أبو داود األدب (2565) مسلم الرب والصلة واآلداب (2(
  ). 1686) ، مالك اجلامع (2/268(

ود األدب ) ، أبو دا2026) ، الترمذي الرب والصلة (105) ، مسلم اإلميان (5709) البخاري األدب (3(
  ). 5/391، أمحد ( )4871(
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  اخلطبة الثانية يف آداب إسالمية

احلمد هللا الذي أمت علينا نعمته، وأكمل لنا الدين، وشرع لنا من األعمال الصاحلات 
أنواعا وأصنافا لنتقرب ا إىل رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له 

رمني، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املصطفى على مجيع املرسلني صلى اهللا أكرم األك
  عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما.

أما بعد: أيها املؤمنون اتقوا اهللا، واعلموا أن اإلنسان إذا أصبح كان عليه لكل عظم 
تعم مجيع ما يقرب إىل اهللا من األقوال  من عظامه صدقة لكنها صدقة ال ختتص باملال بل

كل سالمى من الناس عليه صدقة  {أنه قال:  �واألعمال، ففي الصحيحني عن النيب 

تعدل بني  {نوع هذه الصدقة، فقال:  �مث بني النيب  )1( } كل يوم تطلع فيه الشمس

اثنني صدقة، وتعني الرجل يف دابته، فتحمله عليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقة، 
والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة متشيها إىل الصالة صدقة، ومتيط األذى عن الطريق 

العدل بني اثنني صدقة، فمن عدل بني اثنني يف القضاء بينهما، أو  �النيب صدقة، فجعل 

، ومن عدل بني أوالده فيما جيب العدل )2( } عدل بينهما، فأصلح بينهما فهو له صدقة

ل ـعليه فيه بينهم فهو له صدقة، ومن عدل بني زوجتيه يف القسم فهو له صدقة، وجع
فمن وجد رجال ال يستطيع الركوب على دابته،  إعانة الرجل يف دابته صدقة، �النيب 

فأمسكها حىت يركب، أو محله عليها فذلك صدقة، ومن وجد شخصا يريد أن حيمل على 
الكلمة الطيبة  �دابته شيئا، فساعده على محله، أو أمسك دابته فهو صدقة، وجعل النيب 
باملعروف صدقة، صدقة، والكلمة الطيبة تشمل كل قول يقرب إىل اهللا تعاىل، فاألمر 

والنهي عن املنكر صدقة، وبكل تسبيحة أو تكبرية أو ليلة صدقة، وتعليم العلم النافع 
بكل خطوة خيطوها العبد إىل الصالة  �صدقة، وابتداء السالم، ورده صدقة، وجعل النيب 

                                                 

  ). 2/316) ، أمحد (1009) ، مسلم الزكاة (2560) البخاري الصلح (1(
  ). 2/316) ، أمحد (1009) ، مسلم الزكاة (2827) البخاري اجلهاد والسري (2(
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صدقة، وكلما بعدت طريق الصالة كانت الصدقات أكثر، وهذا من أكرب فضائل صالة 
إزالة األذى عن الطريق صدقة، فمن عزل حجرا أو  � املساجد، وجعل النيب اجلماعة يف

شوكة أو عظما عن طريق الناس، فذلك صدقة يثاب عليها، ويؤجر ويف الصحيح من 

مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق،  {قال:  �أن النيب  �حديث أيب هريرة 

لقد  {ويف رواية:  )1( } فقال: واهللا ألحنني هذا عن املسلمني ال يؤذيهم فأدخل اجلنة

شاء من شجرة قطعها من ظهر رأيت رجال يتقلب يف اجلنة أي: يروح فيها: وجييء كما 

بينما رجل ميشي بطريق وجد غصن  {، ويف رواية )2( } الطريق كانت تؤذي الناس

ة األذى عن ، ويدخل يف إماط)3( } شوك على الطريق، فأخره، فشكر اهللا له، فغفر له

الطريق تسهيل الطرقات الصعبة اليت تشق على من سلكها، وتؤذيهم فإن يف إصالحها 
وتسهيلها إزالة ألذاها ومشقتها، فمن ساهم يف ذلك مباله أو بدنه، فقد فعل خريا، ومن 
يفعل ذلك ابتغاء مرضاة اهللا واإلحسان إىل عباد اهللا، فسوف يلقى الذكر الطيب يف الدنيا 

اجلزيل يف األخرى إن شاء اهللا؛ وفقين اهللا وإياكم إىل املسارعة يف اخلريات والثواب 
واملسامهة يف مجيع املشاريع النافعة، وجعل عملنا خالصا لوجهه موافقا ملرضاته إنه قريب 

�āω u *  {جميب الدعوات. أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:  ö�yz ’ Îû 9��ÏV Ÿ2 ÏiΒ öΝ ßγ1uθôf‾Ρ āωÎ) 

ôtΒ t� tΒ r& >πs% y‰ |ÁÎ/ ÷ρr& >∃ρã� ÷ètΒ ÷ρr& £x≈ n= ô¹ Î) š÷t/ Ä¨$̈Ψ9 $# 4 tΒ uρ ö≅ yèø tƒ š�Ï9≡sŒ u !$tóÏFö/ $# ÏN$|Êó÷ s∆ «! $# 

t∃öθ|¡sù ÏµŠ Ï? ÷σçΡ # �� ô_r& $\Κ‹ Ïà tã ∩⊇⊇⊆∪ { )4(يل ولكم يف القرآن العظيم.. بارك اهللا   

                                                 

) ، أمحد 5245بو داود األدب () ، أ1914) ، مسلم الرب والصلة واآلداب (624) البخاري األذان (1(
  ). 295) ، مالك النداء للصالة (2/441(

) ، مالك النداء 5245) ، أبو داود األدب (1914) ، مسلم الرب والصلة واآلداب (624) البخاري األذان (2(
  ). 295للصالة (

بو داود األدب ) ، أ1958) ، الترمذي الرب والصلة (1914) ، مسلم اإلمارة (624) البخاري األذان (3(
  ). 295) ، مالك النداء للصالة (2/485) ، أمحد (5245(

  . 114) سورة النساء آية: 4(
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  اخلطبة الثالثة يف مقتضى اإلخوة اإلسالمية

باهلدى ودين احلق، فهدى به من الضاللة، وبصر به  �احلمد هللا الذي بعث حممدا 
من العمى، ومجع به بعد الفرقة، وألف به بعد العداوة، واحلمد هللا الذي جعل التآخي بني 

وجب عليهم ما يقوم هذه اإلخوة من الدعائم واألركان، املؤمنني من مقتضيات اإلميان، وأ
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده، ال شريك له، امللك احلق الديان، وأشهد أن حممدا عبده 
ورسوله أشرف بين اإلنسان صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني له بإحسان وسلم 

  تسليما.
، وحققوا إميانكم بتحقيق ما جاء به نبيكم صلى اهللا أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل

عليه وسلم؛ طلبا، وخربا، فإن السعادة ال حتصل إال بامتثال أمر اهللا ورسوله، والسري على 

املسلم أخو املسلم ال يظلمه، وال يسلمه، ومن  { �جه وطريقه، أيها الناس: قال النيب 

كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهللا عنه كربة من 

بأن  �هكذا أخرب النيب  )1( } كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره اهللا يوم القيامة

فهذه اإلخوة  )2( } كونوا عباد اهللا إخوانا {املسلم أخو املسلم وأمر بذلك يف قوله: 

اليت أمرنا ا ليست أخوة يف اللسان فحسب، ولكنها أخوة عميقة كامنة يف النفوس 
والقلوب غراسها إخالص الود ومثراا املعاملة احلسنة ألخيك، والذب عنه أخوة تقتضي 

ك حتب أن يكون صاحلا، أن يكون عزيزا، أن يكون قويا، أن حتب ألخيك ما حتب لنفس
أن يكون غنيا، أن يكون متخلقا باألخالق الفاضلة كما حتب لنفسك أن تكون كذلك 
تسعى يف نصحه وإرشاده وتقوميه سالكا بذلك أحسن السبل حلصول املقصود كما حتب 

اسدا، أن يكون أن يسعى لك يف هذا، تكره ألخيك ما تكره لنفسك، فتكره أن يكون ف
                                                 

) ، 1426) ، الترمذي احلدود (2580) ، مسلم الرب والصلة واآلداب (2310) البخاري املظامل والغصب (1(
  ). 2/91) ، أمحد (4893أبو داود األدب (

) ، مالك اجلامع 2/394) ، أمحد (2563الرب والصلة واآلداب () ، مسلم 5717) البخاري األدب (2(
)1684 .(  
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ذليال، أن يكون ضعيفا، أن يكون متخلقا باألخالق السافلة تكره ذلك كله ألخيك كما 
تكرهه لنفسك ال يكفيك إذا كان أخوك، ورأيته على حال ال حتبها لنفسك أن تدعو اهللا 
له بإصالح حاله بل ادع اهللا له، واستعن باهللا على فعل األسباب اليت تنقذه مما تكره، من 

بات هذه اإلخوة أن ال تظلمه. ال تظلمه يف دمه، وال تظلمه يف ماله، وال تظلمه يف واج
عرضه كما أنك تكره أن تظلم يف هذه األمور هل من اإلخوة أن تأكل مال أخيك بغري 
حق هل من اإلخوة أن تعتدي على حقوقه؟ هل من اإلخوة أن تقطع رزقه فتبيع على 

فاحل على مفاحلته، وأن ختطب على خطبته هل ذلك بيعه، وأن تؤجر على إجارته، وأن ت
من اإلخوة؟ هل من اإلخوة أن ختدعه؟ أن تغدر به إذا عاهدته أن تغشه إذا عاملته؟ هل 
من اإلخوة أن تتبع عوراته؟ فتعلنها، وتنظر إىل حسناته بعني األعشى، فتسترها هل من 

جملس؟ لقد شاعت هذه اإلخوة أن تعتدي على عرضه تغتابه فتأكل حلمه ميتا يف كل 

عن  �سئل النيب  {املعصية يف الناس، واونوا ا، واحتقروها مع أا من كبائر الذنوب، 

كان يف أخي ما أقول؟  الغيبة، فقال: " هي ذكرك أخاك مبا يكره فقيل: يا رسول اهللا أرأيت إن

. ولقد )1( } قال: إن كانت فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن مل يكن فيه ما تقول، فقد ته

حىت ال تعمر جمالسهم إال ا صارت الغيبة يف جمتمعنا عند بعض الناس من فواكه االس 
  نسأل اهللا لنا وهلم اهلداية.

ومن كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف  {يقول:  �نعود إىل احلديث فإذا رسول اهللا 

ما أعظم هذا من ثواب نقد عاجل يكون ألخيك احلاجة، فتقوم ا، وتعينه  )2( } حاجته

وكلنا نؤمن به إن شاء  - عليها، فيقوم اهللا حباجتك، ويعينك عليها فحقيق مبن آمن ذا 

                                                 

) ، أمحد 4874) ، أبو داود األدب (1934) ، الترمذي الرب والصلة (2589) مسلم الرب والصلة واآلداب (1(
  ). 2714) ، الدارمي الرقاق (2/384(

) ، 1426) ، الترمذي احلدود (2580() ، مسلم الرب والصلة واآلداب 2310) البخاري املظامل والغصب (2(
  ). 4893أبو داود األدب (
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حقيق أن يكون يف حاجات إخوانه دائما يغيث امللهوف، وينصر املظلوم، ويعني  -اهللا 
العاجز، ويصلح بني املتخاصمني، ويؤلف بني املتعاديني، ويقضي حاجة من ال يستطيع 
قضاءها، فيطعم اجلائع، ويكسو العاري، ويسقي الظمآن، ويدل األعمى على الطريق، 

كان اهللا يف حاجته، واجلزاء من  -و كثرية قليلة كانت أ -ومن كان يف حاجة أخيه 
جنس العمل، ومن كان اهللا يف حاجته، فال بد أن تقضي حاجته، وتيسر أموره. يقول 

كان يف حاجة أخيه كان اهللا  املسلم أخو املسلم ال يظلمه، وال يسلمه، ومن { � النيب

يف حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج اهللا عنه كربة من كربات يوم 

أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال  )1( } القيامة، ومن ستر مسلما ستره اهللا يوم القيامة

pκ$  {اهللا تعاىل:  š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ# u (#θà)®? $# ©! $# ¨,ym ÏµÏ?$s) è? Ÿωuρ ¨ è∫θèÿsC āωÎ) Ν çFΡ r&uρ tβθßϑ Î= ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪ 

(#θßϑ ÅÁtG ôã $# uρ È≅ö7 pt ¿2 «! $# $Yè‹ Ïϑ y_ Ÿωuρ (#θè% §�x s? 4 (#ρã� ä.øŒ $# uρ |M yϑ ÷èÏΡ «!$# öΝ ä3ø‹ n= tæ øŒ Î) ÷Λ äΖ ä. [ !#y‰ ôãr& y# ©9 r'sù t ÷t/ 
öΝ ä3Î/θè=è% Λ äóst7 ô¹ r' sù ÿÏµÏFuΚ ÷èÏΖ Î/ $ZΡ≡uθ÷z Î) ÷Λ äΖ ä. uρ 4’ n?tã $x x© ;οt� øãm zÏiΒ Í‘$̈Ζ9$# Νä. x‹ s)Ρr' sù $pκ ÷]ÏiΒ 3 y7 Ï9≡x‹x. ß Îit6ãƒ 

ª! $# öΝä3s9 ÏµÏG≈ tƒ# u ÷/ ä3ª= yès9 tβρß‰ tG öκsE ∩⊇⊃⊂∪ { )2(.  

  العظيم.. اخل.بارك اهللا يل ولكم يف القرآن 

                                                 

) ، 1426) ، الترمذي احلدود (2580) ، مسلم الرب والصلة واآلداب (2310) البخاري املظامل والغصب (1(
  ). 2/91) ، أمحد (4893أبو داود األدب (

  . 103،  102) سورة آل عمران اآليتان : 2(
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  اخلطبة الرابعة: مناذج من حقوق املسلم على أخيه

احلمد هللا الذي ربط بني املؤمنني باألخوة اإلميانية، ومناها، وشرع هلم من األسباب 
املتنوعة اليت تثبت ا أركان تلك اإلخوة، وتقوي عراها، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده 

ا وإلَها، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أكمل الربية، وأهداها ال شريك له، فأعظم به رب
صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا مبا أوجب اهللا عليهم من حقوقه وحقوق 
عباده على أكمل الوجوه وأعالها وعلى التابعني هلم بإحسان ما طلعت الشمس، وأشرق 

  ضياها، وسلم تسليما.
هللا تعاىل؛ وأدوا ما أوجب اهللا عليكم من حقوقه وحقوق أما بعد: أيها املؤمنون اتقوا ا

إخوانكم املؤمنني، وختلقوا بآداب اإلسالم والدين، فإن التخلق ا سبب للخريات 
والربكات، واإلعراض عنها سبب للشرور واهللكات، واعلموا: أن للمسلم على املسلم 

قول: السالم عليكم. وإن حقوقا كثرية، فمن حقوق املسلم أن تسلم عليه إذا لقيته، فت
كان بعيدا أو ال يسمع فامجع بني السالم واإلشارة ليعرف أنك تسلم عليه، والسنة أن 
يسلم الصغري على الكبري، والقليل على الكثري، والراكب على املاشي، واملاشي على 
الواقف، وخري الرجلني من يبدأ صاحبه بالسالم، وإذا مل يسلم من يطلب منه ابتداء 

  الم؛ فليسلم اآلخر، وال يتركوا السنة.الس
كيف يليق باملؤمن أن يقابل أخاه، فيعرض عنه، وال يسلم عليه، وهو يعلم ما يف ذلك 
من الفضل واالحسان، فإن السالم يزيل العداوة والبغضاء، جيلب احلب واملودة واإلخاء، 

ركاته أهال وسهال ولريد أحدكم السالم بقوله: وعليكم السالم، وإن زاد ورمحة اهللا وب
كان أحسن، وال يقتصر أحدكم يف رد السالم على قوله: أهال وسهال. ومن حقوق 
املسلم على املسلم أن تنصحه إذا استنصحك، فتشري عليه مبا حتبه لنفسك، فإن من غش 
فليس منا، فإذا شاورك يف معاملة شخص أو يف تزوجيه أو غريه، فإن كنت تعلم منه خريا 

وإن كنت تعلم منه شرا، فحذره، وإن كنت ال تدري عنه، فقل له: ال فأرشده إليه، 
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فإن  {أدري عنه، وإن طلب أن تبني له شيئا من األمور اليت تقتضي البعد عنه، فبينه له 

نت قيس تستشريه يف نكاح رجلني خطباها من املسلمني، فقال جاءته فاطمة ب �النيب 

. ويف رواية: )1( } هلا: أما فالن فصعلوك ال مال له، وأما فالن فال يضع العصا عن عاتقه

للمرأة ما يف  �فبني النيب  )2( } إنه كان ضرابا للنساء، ولكن انكحي أسامة بن زيد {

الرجلني من العيوب؛ ألن هذا من باب النصيحة. ومن حقوق املسلم على املسلم أن تقول 
له إذا عطس فحمد اهللا: يرمحك اهللا، فريد: يهديكم ويصلح بالكم فأما إذا عطس، فلم 

ا مرض، حيمد اهللا، فال تقل له: يرمحك اهللا. ومن حقوق املسلم على املسلم أن يعوده إذ
فمن عاد أخاه املسلم مل يزل جيين مثار اجلنة حىت يرجع، وينبغي ملن عاد املريض أن يوسع 
له يف أجله، ويدخل السرور عليه مثل أن يقول: أنت اليوم يف خري، والشدة ال تدوم، 
والعافية قريبة إن شاء اهللا تعاىل، وينبغي أن يذكره بفرصة الوقت يقول له: قد أعطاك اهللا 

ا تستطيع أن تعمره بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبري والقراءة وحنو ذلك، وأن فراغ
يذكره الوصية مبا عليه من حقوق اهللا ومن حقوق الناس، فإن الوصية مبا على اإلنسان 
مطلوبة يف حق الصحيح، فكيف يف حق املريض، وينبغي ملن جلس عند املريض أن ال 

منبسطا به ومنشرحا، فيتبع املصلحة، وإذا رأيت املريض يطيل اجللوس عنده إال أن يراه 
حيب أن تقرأ عليه، فبادره بالقراءة عليه قبل أن يسأهلا، واعلموا أن البشاشة وطالقة الوجه 
إلخوانكم من األمور اليت تثابون عليها، فمن كان متصفا ا فليحمد اهللا، وليسأله املزيد 

ن نفسه عليها، فإن اإلنسان ال يزال ميرن نفسه من ذلك، ومن مل يكن متصفا ا، فليمر
ان ـعلى األخالق الفاضلة حىت تكون من سجاياه وطبائعه أعوذ باهللا من الشيط

                                                 

) ، أبو داود الطالق 3245) ، النسائي النكاح (1135ترمذي النكاح () ، ال1480) مسلم الطالق (1(
) ، الدارمي النكاح 1234) ، مالك الطالق (6/373) ، أمحد (1869) ، ابن ماجه النكاح (2284(
)2177 .(  

) ، أبو داود الطالق 3244) ، النسائي النكاح (1135) ، الترمذي النكاح (1480) مسلم الطالق (2(
  ). 2177) ، الدارمي النكاح (1234) ، مالك الطالق (6/411د () ، أمح2284(
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pκ$  {م: ـالرجي š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θà) ®?$# ©! $# (#θä9θè% uρ Zωöθs% #Y‰ƒÏ‰ y™ ∩∠⊃∪ ôx Î= óÁãƒ öΝ ä3s9 ö/ä3n=≈ yϑ ôã r& 

ö� Ïøótƒuρ öΝ ä3s9 öΝ ä3t/θçΡèŒ 3 tΒ uρ ÆìÏÜ ãƒ ©!$# … ã&s!θß™u‘ uρ ô‰ s) sù y—$sù # �— öθsù $̧ϑŠ Ïà tã ∩∠⊇∪ { )1(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم... إىل آخره.

                                                 

  . 71،  70) سورة األحزاب اآليتان : 1(
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  اخلطبة اخلامسة يف آداب إسالمية

أفضل املسالك وأحسن اآلداب ووفق من شاء من عباده  احلمد هللا الذي بني لنا
لسلوكها وهو احلكيم الوهاب وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك، وله 
احلمد، وإليه املرجع واملآب، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الذي قام باألخالق الفاضلة، 

 عليه وعلى آله وأصحابه الذين متسكوا وأمتها، وحذر أمته من سفاسفها وأرذهلا صلى اهللا
  بآدابه، وانتهجوا مناهجها، وسلم تسليما.

أما بعد أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل، واعلموا أن ما يتصف به الناس من األخالق على 
وجهني: فأخالق فاضلة شريفة حث الدين عليها، وأمر ا، وأخالق رذيلة سافلة حذر 

األخالق الفاضلة بر الوالدين باإلحسان إليهما قوال وفعال يف  عنها، وزهد ا أال وإن من
احلياة، وبعد املمات أال وإن من برمها بعد املوت الدعاء هلما، واالستغفار هلما، وإنفاذ 
وصيتهما وصلة الرحم اليت ال توصل إال ما، وإكرام صديقهما، ومن األخالق الفاضلة 

إلنفاق ولطف الكالم، فإن من وصل رمحه وصله صلة األرحام، وذلك بتعاهدهم بالرب وا
اهللا، ومن قطعها قطعه اهللا، ومن األخالق الفاضلة حسن اجلوار، وذلك بإكرام اجلار، 
والتودد إليه بلطف القول له، واهلدية إن كان غنيا، وبالصدقة إن كان فقريا، فما زال 

: �أليب ذر  �النيب ال ـورثه، وحىت قـن أنه سيـر حىت ظباجلا �جربيل يوصي النيب 

اآلداب اإلسالمية الفاضلة: ، ومن )1( } إذا طبخت مرقة، فأكثر ماءها، وتعاهد جريانك {

إفشاء السالم، وإظهاره بأن تقول ألخيك املسلم: السالم عليكم، وتشري مع ذلك للبعيد، 
ومن يسلم مرة، فليعدها ثالثا، ومن رد السالم، فليقل: وعليكم السالم،  وملن ال يسمع،

وال يقتصر على قول: أهال وسهال، ويسلم الصغري على الكبري، والراكب على املاشي، 
واملاضي على القاعد، والقليل على الكثري، وأوىل الناس باهللا من يبدؤهم السالم، ومن 

 �أمته من حقوق بعضهم على بعض، فقد أمرهم  �اآلداب العالية: ما أمر به النيب 
                                                 

) ، أمحد 3362) ، ابن ماجه األطعمة (1833) ، الترمذي األطعمة (2625) مسلم الرب والصلة واآلداب (1(
  ). 2079) ، الدارمي األطعمة (5/171(
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بسبع؛ بعيادة املريض واتباع اجلنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون املظلوم، 
وإفشاء السالم، وإبرار املقسم يعين: أن من حلف عليك أن تفعل شيئا، فمن حقه عليك 

، ومحد اهللا: يرمحك أن ترب بيمينه، وال حتنثه، ومعىن تشميت العاطس أن تقول ملن عطس
اهللا، وجييبك بقوله: يهديكم اهللا، ويصلح بالكم. أال وإن من اآلداب الفاضلة لني اجلانب، 
وبشاشة الوجه، ومساحة اخللق، وأن ال يضمر إلخوانه املسلمني بغضا، وال حسدا، وال 
غال، لينال بذلك حبا منهم، وإجالال، وقربا، ومن حسن األخالق حسن السلوك يف 

امالت بأن يكون املرء مسحا إذا باع، مسحا إذا اشترى، مسحا إذا قضى ما عليه، مسحا املع
إذا اقتضى، وان يكون وافيا مبا شرط عليه من الشروط الصحيحة، وال يتحيل على 

  إسقاطها بأنواع احليل الباطلة اخلسيسة.
اهللا عند أال وإن من األخالق الفاضلة: التأديب باآلداب عند األكل والشرب، فليسم 

األكل والشرب، وليحمد اهللا تعاىل إذا فرغ، وليأكل باليمني، ويشرب باليمني، فإن األكل 
م: ـان الرجيـوذ باهللا من الشيطـبالشمال، والشرب بالشمال من التشبه بالشياطني، أع

}  * ¨βÎ) ©!$# ã� ãΒù' tƒ ÉΑô‰ yèø9 $$Î/ Ç≈ |¡ômM} $# uρ Ç›!$tGƒÎ) uρ “ ÏŒ 4†n1 ö� à)ø9 $# 4‘sS ÷Ζ tƒuρ Çtã Ï !$t±ósx ø9$# Ì� x6Ψßϑ ø9 $#uρ 

Ä øöt7 ø9 $#uρ 4 öΝä3Ýà Ïètƒ öΝà6 ‾= yès9 šχρã� ©. x‹s? ∩⊃∪ (#θèù÷ρr&uρ Ï‰ôγyèÎ/ «!$# #sŒ Î) óΟ ›?‰yγ≈ tã Ÿωuρ (#θàÒà)Ζ s? z≈ yϑ ÷ƒF{ $# 

y‰ ÷èt/ $yδ Ï‰‹ Å2öθs? ô‰s% uρ ÞΟ çFù= yèy_ ©! $# öΝà6 ø‹ n= tæ ¸ξŠ Ï x. 4 ¨βÎ) ©! $# ÞΟ n= ÷ètƒ $tΒ šχθè= yèø s? ∩⊇∪ { )1(.  

وفقين اهللا وإياكم ألحسن األخالق وأقومها، ورزقنا مبنه القيام بعبادته فرائضها 
وسننها، وتوفانا على التوحيد واإلميان، وأعاذنا من الشرك والطغيان والعصيان إنه جواد 

  كرمي رؤوف رحيم.

                                                 

  . 91،  90) سورة النحل اآليتان : 1(
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  اخلطبة السادسة يف الصرب وأقسامه

كل زمان، اللطيف بعباده حني  احلمد هللا الرب الرحيم الرمحن احلكيم مبا يقتضيه يف
تقلقهم اهلموم واألحزان الذي وعد الصابرين أجرهم بغري عد وال حسبان، وأشهد أن ال 
إله إال اهللا وحده ال شريك له امللك الديان، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الذي صرب 

صلى اهللا عليه على أقدار اهللا، وعلى طاعة اهللا، وعن معاصي اهللا، وعلى إيذاء بين اإلنسان 
  وعلى آله وأصحابه ومن اتبعوا أثرهم بإحسان وسلم تسليما.

أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل، واعلموا أن الصرب من الدين مبرتلة الرأس من 
اجلسد، فال إميان ملن ال صرب له، ومن يتصرب يصربه اهللا، وما أعطي أحد عطاء خريا وأوسع 

بني ذوي العزائم واهلمم، وبني ذوي اجلنب والضعف واخلور، من الصرب، وبه يظهر الفرق 
والصرب من مقام األنبياء واملرسلني وحلية األصفياء املتقني، قال اهللا تعاىل عن عباد الرمحن: 

}  š�Í× ‾≈ s9 'ρé& šχ ÷ρt“ øgä† sπsùö� äóø9 $# $yϑ Î/ (#ρç� y9 |¹ šχ öθ¤) n= ãƒuρ $yγŠ Ïù Zπ̈Š ÏtrB $̧ϑ≈ n= y™uρ ∩∠∈∪ { )1(  وقال عن

×èπs3Í  {أهل اجلنة:  ‾≈ n= yϑ ø9 $# uρ tβθè= äz ô‰ tƒ Ν Íκö� n= tã ÏiΒ Èe≅ ä. 5>$t/ ∩⊄⊂∪ íΝ≈ n= y™ / ä3ø‹ n= tæ $yϑ Î/ ÷Λ än÷� y9 |¹ 4 zΝ ÷èÏΨ sù 

 t<ø) ãã Í‘# والصرب ثالثة أقسام: صرب على طاعة اهللا، وصرب عن حمارم اهللا،  )2( } ∪⊇⊅∩ #$!$¤

وصرب على أقدار اهللا اليت جيريها إما مما ال كسب للعباد فيه، وإما مما جيريه اهللا على أيدي 
أن حيبس اإلنسان نفسه على  بعض العباد من اإليذاء واالعتداء، فالصرب على طاعة اهللا

العبادة، ويؤديها كما أمره تعاىل، وأن ال يتضجر منها، أو يتهاون ا، أو يدعها، فإن ذلك 
عنوان هالكه وشقائه، ومىت علم العبد ما يف القيام بطاعة اهللا من الثواب هان عليه أداؤها 

رسول اهللا كانت بعشر وفعلها، فاحلسنة وهللا احلمد إذا أخلص اإلنسان فيها هللا، واتبع 
أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية، واهللا يضاعف ملن يشاء، وفضل اهللا ليس له 
حد، وال احنصار، وأما الصرب عن معصية اهللا، فأن حيبس اإلنسان نفسه عن الوقوع فيما 

                                                 

  . 75) سورة الفرقان آية: 1(
  . 24،  23) سورة الرعد اآليتان : 2(
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رم من حرم اهللا عليه مما يتعلق حبق اهللا، أو حقوق عباده، ومىت علم ما يف الوقوع يف احمل
العقاب الدنيوي واألخروي واالجتماعي والفردي، وأن ذلك مما يضر بدينه، ويضر بعاقبة 
أمره بل، ويضر مبجتمعه، فإن الذنوب عقوباا يف الدنيا قد تعم، ويبعث الناس على 
أعماهلم ونيام مىت علم العاقل ما يقع من جراء الذنوب أوجب ذلك أن يدعها؛ خوفا من 

وأما الصرب على أقدار اهللا، فمعناه أن يستسلم اإلنسان ملا يقع عليه من عالم الغيوب، 
البالء واهلموم واألسقام، وأن ال يقابل ذلك بالتسخط، والتضجر، وفعل اجلاهلية املنكر يف 
اإلسالم، وأن يعلم أن هذا البالء لرتوله أسباب وحكم ال يعلمها إال اهللا، وأن يعلم أن 

ن أعظمها جلوؤه ودعاؤه وتضرعه إىل مواله، فهذه األمراض اليت لدفعه، ولرفعه أسبابا م
أرسلها اهللا تعاىل على عباده إمنا هي رمحة م لريجعوا إليه، وليعرفوا أنه هو املتصرف 
بعباده كما يشاء، فال اعتراض عليه له امللك، وله احلمد، وله اخللق، وله األمر، وبيده 

ذا فتلك األمراض مل حيصل فيها، وهللا احلمد نقص اخلري، وهو على كل شيء قدير، ومع ه
يف النفوس وال هالك، وإمنا هي أمراض يسرية خفيفة قدرها املوىل ولطف بعباده، فلله 

tΒ$!  {احلمد رب السماوات واألرض، أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:  uρ Ν à6 t7≈ |¹ r& ÏiΒ 

7πt6Š ÅÁ•Β $yϑ Î6sù ôM t6|¡x. ö/ ä3ƒÏ‰ ÷ƒr& (#θà÷ètƒuρ tã 9��ÏW x. ∩⊂⊃∪ { )1( .}  !$tΒ z>$|¹ r& ÏΒ >πt6Š ÅÁ•Β āωÎ) 

ÈβøŒ Î* Î/ «! $# 3 tΒ uρ .ÏΒ ÷σ ãƒ «!$$Î/ Ï‰ öκu‰ … çµt6ù= s% 4 ª!$# uρ Èe≅ ä3Î/ > ó x« ÒΟŠ Î= tæ ∩⊇⊇∪ { )2(.  

  بارك اهللا يل ولكم.... اخل.

                                                 

  . 30) سورة الشورى آية: 1(
  . 11) سورة التغابن آية: 2(
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  اخلطبة السابعة يف الصرب على أقدار اهللا

احلمد هللا الذي وعد الصابرين بغري حساب، وأثاب الشاكرين على النعم بدوامها 
ك، وال ارتياب، واالزدياد، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، من غري ش

وأشهد أن حممدا عبده ورسوله سيد الرسل وخالصة العباد صلى اهللا عليه وعلى آله 
  وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين واملآب وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل، وكونوا مع الصابرين، فإمنا يوىف الصابرون أجرهم 
س النفس على طاعة اهللا، وحبسها عن معصية اهللا، وحبسها عن بغري حساب، والصرب حب

التسخط من أقدار اهللا، وما أعطي اإلنسان عطاء خريا، وأوسع من الصرب، فإذا صرب 
اإلنسان نفسه على طاعة اهللا، وثابر عليها صارت غريزة له وطبيعة يفرح بفعلها، ويغنم 

عاصي، وصارت املعاصي مكروهة لديه لفقدها، وإذا صرب نفسه عن املعصية تعودت ترك امل
وبغيضة عنده يفرح بفقدها، ويغتم لوجودها حىت يوفق للتوبة منها، وإذا صرب نفسه عن 
التسخط من أقدار اهللا صار راضيا مطمئنا مبا قدره اهللا عليه إن أصابته ضراء صرب، فكان 

يف نفسه، ومصيبة خريا له، وإن أصابته سراء شكر، فكان خريا له فاإلنسان يصاب مبصيبة 
يف أهله، ومصيبة يف ماله، ومصيبة يف أصحابه، ومصيبة يف نواح أخرى، فإذا قابل هذه 
املصائب بالصرب وانتظار الفرج من اهللا صارت املصائب تكفريا لسيئاته، ورفعة يف درجاته، 

 ∪∋∋⊆∩ Ì�Ïe±o0uρ šÎ�É9≈¢Á9$#  {وقد وردت اآليات، واألحاديث الكثرية يف ذلك، فقال اهللا تعاىل 

tÏ%©!$# !#sŒÎ) Νßγ÷Fu;≈|¹r& ×πt7ŠÅÁ•Β (#þθä9$s% $‾ΡÎ) ¬! !$‾ΡÎ)uρ Ïµø‹s9Î) tβθãèÅ_≡u‘ ∩⊇∈∉∪ y7Í×‾≈s9'ρé& öΝ Íκ ö�n= tæ ÔN≡uθn= |¹ ÏiΒ öΝÎγÎn/ §‘ 

×πyϑ ômu‘ uρ ( š�Í× ‾≈ s9 'ρé&uρ ãΝ èδ tβρß‰ tG ôγßϑ ø9 ه عليه: ـوقال النيب صلوات اهللا وسالم )1( } ∪∠∋⊆∩ #$

ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه، إال حط اهللا من سيئاته كما حتط  {

قال المرأة من الصحابيات: أبشري فإن مرض املسلم يذهب اهللا به الشجرة ورقها، و

                                                 

  . 157:  155) سورة البقرة اآليات من 1(
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ما يزال البالء  {: �وقال  )1( } خطاياه كما تذهب النار خبث احلديد والفضة

ما  {وقال:  )2( } ى اهللا تعاىل، وما عليه خطيئةباملؤمن واملؤمنة يف نفسه وولده حىت يلق

،  )3( } من مسلم يشاك بشوكة فما فوقها، إال كتب له ا درجة، وحميت عنه ا خطيئة

صداع املؤمن وشوكة يشاكها، أو شيء يؤذيه يرفعه اهللا ا يوم القيامة درجة،  {وقال: 

قال: إذا  �إن اهللا  {: �الصداع وجع الرأس، وقال  )4( } ويكفر عنه ا ذنوبه

إن الرجل  {: �وقال يريد عينيه،  )5( } ابتليت عبدي حببيبتيه فصرب عوضته منهما اجلنة

وقال:  } يه مبا يكره حىت يبلغه إياهاليكون له عند اهللا املرتلة فما يبلغها بعمل فما يزال يبتل

وقال  )6( } ما من مسلم له ثالثة مل يبلغوا احلنث، إال أدخله اهللا اجلنة بفضل رمحته إياهم {

ما منكن من امرأة تقدم ثالثة من الولد، إال كانوا هلا حجابا من النار، فقالت  { للنساء:

. فهذه األحاديث، وما ورد مبعناها بشرى للمؤمن )7( } امرأة: واثنني فقال: واثنني

، فيصرب عليها، وحيتسب ثواا عند اهللا ويعلم حيتسب من أجلها املصائب اليت يصيبه اهللا ا

tΒ$!  {أن ذلك من عند اهللا تعاىل وأن سببه من نفسه كما قال تعاىل:  uρ Ν à6 t7≈|¹ r& ÏiΒ 
                                                 

) ، الدارمي الرقاق 1/441) ، أمحد (2571) ، مسلم الرب والصلة واآلداب (5336) البخاري املرضى (1(
)2771 .(  

  ). 2/450) ، أمحد (2399) الترمذي الزهد (2(
  ). 1751) ، مالك اجلامع (6/43) أمحد (3(
) ، 6/215) ، أمحد (965) ، الترمذي اجلنائز (2572) ، مسلم الرب والصلة واآلداب (5317البخاري املرضى ( )4(

  ). 1751مالك اجلامع (
  ). 3/144محد () ، أ2400) ، الترمذي الزهد (5329) البخاري املرضى (5(
) ، أمحد 1605) ، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز (1873) ، النسائي اجلنائز (1315) البخاري اجلنائز (6(

)3/152 .(  
) ، النسائي اجلنائز 2634) ، مسلم الرب والصلة واآلداب (6880) البخاري االعتصام بالكتاب والسنة (7(

  ). 3/34) ، أمحد (1603) ، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز (1876 (
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7πt6Š ÅÁ•Β $yϑ Î6sù ôM t6|¡x. ö/ä3ƒÏ‰ ÷ƒr& (#θà ÷ètƒuρ tã 9�� ÏW x. ∩⊂⊃∪ { )1( ن جتعلنا ممن إذا أ. اللهم إنا نسألك

ذنب استغفر، واغفر لنا، وارمحنا إنك أنت أابتلي صرب، وإذا أنعمت عليه شكر، وإذا 
  الغفور الرحيم.

                                                 

  . 30) سورة الشورى آية: 1(
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  اخلطبة الثامنة يف أنواع الصرب

احلمد هللا الذي وعد الصابرين أجرهم بغري حساب، وبشر الشاكرين لنعمته باملزيد، 
لكافرين بالعذاب، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له عليه توكلنا وإليه ووعد ا

املتاب، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أفضل من شكر لربه، وأناب، وأصربهم على 
أحكام اهللا بال ارتياب صلى اهللا عليه، وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم 

  املآب وسلم تسليما.
د أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل، واعلموا أن كل أحد ال خيلو من إحدى حالني إما أما بع

سراء، وإما ضراء، وأن على العبد يف كليهما وظيفة جيب عليه أن يؤديها ليتمم بذلك 
إميانه، فوظيفة العبد عن الضراء أن يكون من الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا 

عون، فإن اهللا خالق العبد، ومالكه، ومدبره، واملقدر عليه ما يشاء يفعل ما هللا وإنا إليه راج
يشاء، وحيكم ما يريد، فالعبد عبد اهللا عليه أن يستسلم له، وأن ال يتسخط من قضائه 
وقدره، فإن املرجع إليه، وال مفر منه إال إليه، ومن أصيب مبصيبة، وأراد أن تسهل عليه، 

ال يصيب املؤمن من  {قال:  �ا من األجر والثواب، فإن النيب فليتذكر ما يف الصرب عليه

. ومما يهون املصيبة أيضا )1( } هم، وال غم، وال أذى إال كفر اهللا به عنه حىت الشوكة

 حتصى، وأن يقرن تلك املصيبة مبا هو أعظم منها مما ابتلى به أن يذكر نعم اهللا عليه اليت ال
هو أو غريه، فإنه ما من مصيبة إال فوقها أعظم منها. وهناك صرب آخر وهو الصرب عن 
معاصي اهللا، فإن الصرب عن املعاصي حيتاج إىل معاناة وجماهدة، فإن النفس أمارة بالسوء، 

شيء من املعاصي، ولكنك تراه منهمكا يف  إال ما رحم ريب، وقد يصرب بعض الناس عن
غريه، فتجد بعض الناس مينع نفسه مثال من أكل أموال الناس واخليانة فيها، ولكنه ال مينع 

قرن الدماء واألموال  �نفسه عن أكل حلومهم والوقوع يف أعراضهم مع أن رسول اهللا 

                                                 

) ، أمحد 966) ، الترمذي اجلنائز (2573) ، مسلم الرب والصلة واآلداب (5318) البخاري املرضى (1(
)3/19 .(  



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  142

إن دماءكم وأموالكم  {واألعراض يف حكم واحد حيث قال يف حجة الوداع: 

وأعراضكم عليكم حرام، وهناك صرب ثالث، وهو الصرب على طاعة اهللا، فإن طاعة اهللا 
تعاىل بفعل أوامره حتتاج إىل جماهدة النفس، وعمل اجلسم، وكل هذا حيتاج إىل صرب، 

  .)1( } ثة أنواع: صرب على األقدار، وصرب عن املعاصي، وصرب على الطاعاتفالصرب ثال

وأما احلال الثانية وهي حال السراء والرخاء والنعم، فإن على العبد فيها وظيفة 
الشكر، وذلك بأن يعلم أن هذه النعمة من فضل اهللا عليه، وأنه لوال لطف اهللا وتيسريه ما 

لك يثين ا على ربه مبا أنعم به عليه من نعم ظاهرة حصلت له. تلك النعمة، مث بعد ذ
وباطنة دينية ودنيوية، مث يقوم بطاعة من أنعم ا عليه، فالشكر ال بد له من اعتراف 

  بالقلب، واعتراف باللسان، وعمل بطاعة النعم يف اجلوارح واألركان.
: �ل النيب فمن حقق مقام الصرب، ومقام الشكر كمل بذلك إميانه، وجنا، ولذلك قا

عجبا ألمر املؤمن إن أمره كله خري، وليس ذلك ألحد إال للمؤمن إن أصابته سراء  {

  .)2( } شكر، فكان خري له، وإن أصابته ضراء صرب فكان خريا له

 #$!Î�Åe³o0uρ tÏGÎ6÷‚ßϑø9$# ∩⊂⊆∪ tÏ%©!$# #sŒÎ) t�Ï.èŒ ª  {: الرجيم قال اهللا تعاىل أعوذ باهللا من الشيطان

ôMn=Å_uρ öΝßγç/θè=è% tÎ�É9≈¢Á9$#uρ 4’n?tã !$tΒ öΝåκu5$|¹r& ‘ÏϑŠÉ)ßϑø9$#uρ Íο4θn=¢Á9$# $®ÿÊΕuρ öΝßγ≈uΖø%y—u‘ tβθà)ÏΖãƒ ∩⊂∈∪ { )3(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. اخل.

                                                 

) 233) ، ابن ماجه املقدمة (1679) ، مسلم القسامة واحملاربني والقصاص والديات (105) البخاري العلم (1(
  ). 1916، الدارمي املناسك () 5/37، أمحد (

  ). 2777) ، الدارمي الرقاق (6/16) ، أمحد (2999) مسلم الزهد والرقائق (2(
  . 35،  34) سورة احلج اآليتان : 3(
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  اخلطبة التاسعة مناذج من اآلداب الفاضلة وضدها

احلمد هللا الذي أرسل رسله باهلدى ودين احلق ليخرج الناس من الظلمات إىل النور 
ي له ما يف السماوات وما يف األرض، فهدى بإذن رم إىل صراط العزيز احلميد اهللا الذ

به من الضاللة، وبصر به من العمى، وهدى به إىل صراط مستقيم، وأشهد أن ال إله إال 
اهللا وحده ال شريك له، شهادة نرجو ا النجاة من العذاب األليم والفوز بالنعيم املقيم، 

وعلى آله وأصحابه، ومن  وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املصطفى الكرمي صلى اهللا عليه
  تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما.

أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل؛ وختلقوا مبكارم األخالق، وجتنبوا أراذهلا، فإنكم إن 
فعلتم ذلك هديتم إىل سنة نبيكم، ونلتم سعادة الدنيا واآلخرة، أيها املسلمون: لقد جاء 

مرغبا يف مكارم األخالق، وناهيا، وحمذرا عن مساويء األخالق، اإلسالم آمرا، وداعيا، و
أال وإن من مكارم األخالق لزوم الصدق يف األقوال واألفعال، فإن الصدق يهدي إىل الرب، 
والرب يهدي إىل اجلنة، وال يزال الرجل يصدق، ويتحرى الصدق حىت يكتب عند اهللا 

 #$?®pκš‰r'‾≈tƒ šÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θà)$  {ه فقال تعاىل: صديقا، ولقد أمر اهللا بالصدق، وأثىن على أهل

©!$# (#θçΡθä.uρ yìtΒ šÏ%Ï‰≈¢Á9$# ∩⊇⊇∪ { )1(  :وقال}  “Ï%©!$#uρ u!%y` É−ô‰Å_Á9$$Î/ s−£‰|¹uρ ÿÏµÎ/ � y7Í×‾≈s9'ρé& 

ãΝèδ šχθà)−Gßϑø9$# ∩⊂⊂∪ Μçλm; $̈Β šχρâ!$t±o„ y‰ΖÏã öΝÍκÍh5u‘ 4 y7Ï9≡sŒ â!#t“y_ tÏΖÅ¡ósßϑø9$# ∩⊂⊆∪ { )2(  ولقد رفع

فكانوا حمل ثقة الناس، وبذكرهم تطيب اهللا للصادقني ذكرهم يف حيام، وبعد ممام، 
س، ويثىن عليهم. أال وإن من مساويء األخالق أن يكون اإلنسان كاذبا يف قوله اال

وفعله، فإن الكذب يهدي إىل الفجور، وإن الفجور يهدي إىل النار، وال يزال الرجل 
يكذب، ويتحرى الكذب حىت يكتب عند اهللا كذابا، ولقد أخرب اهللا تعاىل يف كتابه أن 

yϑ$  { فقال تعاىل: الكذب من صفات من ال يؤمنون باهللا ‾Ρ Î) “ Î�tIø tƒ z> É‹ s3ø9$# tÏ% ©!$# Ÿω 

                                                 

  . 119) سورة التوبة آية: 1(
  . 34،  33) سورة الزمر اآليتان : 2(
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šχθãΖ ÏΒ ÷σãƒ ÏM≈tƒ$t↔ Î/ «! $# ( y7 Í× ‾≈ s9 'ρé&uρ ãΝ èδ šχθç/ É‹≈ x6 ø9$# ∩⊇⊃∈∪ { )1(  الكذب  �وقد جعل النيب

آية املنافق ثالث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا  {اق، فقال: من عالمات النف

واهللا سبحانه وتعاىل حبكمته وضع الكاذبني يف املوضع الالئق م،  )2( } أؤمتن خان

جزاء الكاذبني. أال وإن من مكارم األخالق أن فكانوا حمال للقدح وعدم الثقة، وذلك 
يعامل الرجل الناس بالنصيحة واملعاملة احلسنة، يعاملهم مبا جيب أن يعاملوه به يعاملهم 
بالصراحة، فال خيون، وال يغدر، وال يغش، فاخليانة والغدر، والغش أخالق ذميمة حيذر 

األرض، وقد أخرب اهللا تعاىل  منها الدين، ويستقبحها كل عقل سليم، وهي من الفساد يف
 �املفسدين، وأخرب النيب يف كتابه أن اهللا ال يهدي كيد اخلائنني، وال يصلح عمل 

هذه غدرة أن لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، وخيزى به بني الناس يقال:   {

ما من  { . وقال:)4( } من غشنا فليس منا {: �، وقال )3( } فالن ابن فالن

. )5( } يته، إال حرم اهللا عليه اجلنةرعية ميوت يوم ميوت، وهو غاش رع �يسترعيه اهللا عبد 

أيها املسلمون: إن من املؤسف جدا أن يتخذ بعض املسلمني من هذه األخالق الذميمة 
أخالقا له، فيهلك نفسه، وحيط معنويته، وينقص إميانه لقد كان بعض الناس يتخذ الكذب 

يفيت نفسه بأن  شطارة ومهارة، فيقابل هذا بوجه، وهذا بوجه، وشر الناس ذو الوجهني مث
الكذب مباح إال ما كان يتضمن أكال للمال، فيجمع بني الكذب على الناس، والكذب 
على الشريعة، وإن من أقبح الكذب أن يقرن الكاذب قوله باليمني الكاذبة، وأقبح من 

                                                 

  . 105) سورة النحل آية: 1(
) ، النسائي اإلميان وشرائعه 2631) ، الترمذي اإلميان (59ان () ، مسلم اإلمي33) البخاري اإلميان (2(

  ). 2/536) ، أمحد (5021(
) 1/441) ، أمحد (2872) ، ابن ماجه اجلهاد (1736) ، مسلم اجلهاد والسري (3015) البخاري اجلزية (3(

  ). 2542، الدارمي البيوع (
  ). 2/417د () ، أمح2575) ، ابن ماجه احلدود (101) مسلم اإلميان (4(
  ). 2796) ، الدارمي الرقاق (5/27) ، أمحد (142) ، مسلم اإلميان (6731) البخاري األحكام (5(
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ذلك أن يتضمن كذبه أكال للمال بالباطل أيضا، فيجتمع له ثالث مساويء الكذب، 

من حلف على  {قال:  �املال بغري حق، ويف الصحيحني أن النيب واحللف عليه، وأكل 

وهذا  )1( } ميني يقتطع ا مال امريء مسلم هو فيها فاجر لقي اهللا وهو عليه غضبان

لشراء واخلصومة جتده أنه حيلف أا مسيت كذا وكذا، وهو رمبا يوجد عند البيع وا
يكذب، ولكن قصده أن يأخذ من أموال الناس زيادة مثن جتده حيلف عند القاضي أن ليس 
يف ذمته لفالن كذا، وهو كاذب، ويرى بعض الناس أن الغش واخلداع حذق وعقل 

ة له ورفعة، والواقع وغنيمة وكسب، فيفرح إذا غش غريه، أو خدعه، ويرى أن ذلك منقب
أن الغش سفه، وغرم ووضيعة وهالك وخسارة، فاتقوا اهللا أيها املسلمون، والزموا 
األخالق الفاضلة، وجتنبوا األخالق السافلة، وأطيعوا اهللا ورسوله إن كنتم مؤمنني، وفقين 

جنبنا اهللا وإياكم ملكارم األخالق وحماسن األعمال، ورزقنا الصدق يف األقوال واألعمال، و
  منكرات األخالق واألعمال واألهواء واألدواء إنه جواد كرمي. أقول قويل هذا... اخل.

                                                 

) ، أبو داود 2996) ، الترمذي تفسري القرآن (138) ، مسلم اإلميان (4275) البخاري تفسري القرآن (1(
  ). 1/377) ، أمحد (2323) ، ابن ماجه األحكام (3243األميان والنذور (
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  اخلطبة العاشرة كيف ينظر العبد إىل نعم اهللا؟

احلمد هللا اللطيف بعباده فيما جيري به املقدور املدبر هلم حبكمته وعلمه ويف امليسور 
يع األمور ليبلوهم أيهم أحسن عمال واملعسور الذي فاضل بينهم يف الذوات والصفات ومج

وهو العزيز الغفور، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له يف التقدير والتدبري، 
وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الذي فاق مجيع اخللق يف الصرب على الضراء، والشكر عند 

ممر األيام والدهور،  السرور صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان على
  وسلم تسليما.

أما بعد أيها املؤمنون: اتقوا اهللا تعاىل الذي خلقكم، ورزقكم، وعافاكم، وأنعم 
عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، وأوالكم، فإن املؤمن ال يزال يف نعمة اهللا إن أصابته ضراء 

بالقناعة فإا كرت ال  صرب، فكان خريا له، وإن أصابته سراء شكر، فكان خريا له، وعليكم
ينفد، وذخر ال يفىن، فهي غىن بال مال، وعز بال جنود وال رجال، فالقناعة أن يرضى 
اإلنسان مبا قدر اهللا له، وأن ينظر إىل من هو أدىن منه يف العافية واملال واألهل، فإن ذلك 

اء، فإن ذلك أقرب إىل معرفة النعمة وشكرها، وال تنظروا إىل من هو فوقكم يف هذه األشي
يؤدي إىل القلق وكفران النعماء، فاملعاىف يف بدنه أو ماله أو أهله ينظر إىل من ابتلي بشيء 
منها ليعرف قدر نعمة اهللا عليه، وإذا كان هو مبتلى بشيء من ذلك، فلينظر إىل من هو 

ذا أعظم ابتالء منه، فإنه ما من مصيبة تصيب العبد إال ويف الوجود ما هو أعظم منها فإ
كان غنيا، فلينظر إىل الفقري، وإذا كان فقريا، فلينظر إىل من هو أفقر منه مما ال ميلك 
الفتيل، وال القطمري، ومهما أصيب املؤمن يف شيء من دنياه، فإن ذلك ليس بشيء عند 
سالمة دينه الذي هو عصمة أمره يف دنياه وأخراه، فدين اإلسالم، وهللا احلمد، هو الكسب 

، ونفاخر، وهو الذخر الذي نعده لليوم اآلخر، الدين هو التجارة اليت تنجي الذي نعتز به
من العذاب األليم، وتقرب العبد إىل املوىل الرحيم، فيا أيها املبتلى اصرب على البلوى، 
واذكر من هو أعظم منك وأكثر، ضررا، مث انظر إىل ما أنعم اهللا به عليك من اإلميان، 

  صائب بالصرب، ومقابلة النعم بالشكران.واستعن به على مقاومة امل
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  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. اخل.
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  القسم الثالث العبادات

  الفرع األول الطهارة

  اخلطبة األوىل يف كيفية الوضوء

دل إن ريب على احلمد هللا امللك العظيم الرب الرحيم الذي حيكم باحلق، ويقضي بالع
صراط مستقيم، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له شهادة تنقذ قائلها من العذاب 
األليم، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الذي بني ألمته ما ينفعها من اخلري وحذرها عن 
الشر الذي يوقعها يف عذاب اجلحيم صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم يف 

  م القومي، وسلم تسليما.جه
أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل، واعرفوا ما أوجبه اهللا عليكم من أحكام دينكم، 

فقد  �فإنه ال قوام لآلخرة، بل وال للدنيا، إال بالتمسك بدين اهللا، واالقتداء برسول اهللا 
للصالة، من أراد أوجب اهللا عليكم الطهارة من احلدث األكرب واألصغر إذا أردمت القيام 

منكم أن يصلي، فليتوضأ على الوجه املشروع، وصفة ذلك أن ينوي الوضوء، مث يقول: 
بسم اهللا، مث يغسل كفيه ثالث مرات، مث يتمضمض، ويستنشق ثالث مرات، مث يغسل 
وجهه كله ثالثا من األذن إىل األذن عرضا، ومن منابت شعر الرأس إىل أسفل اللحية 

يفرط بشيء من ذلك، مث يغسل يديه إىل املرفقني ثالثا، وجيب أن طوال، ال جيوز أن 
يالحظ املتوضيء كفيه عند غسل ذراعيه، فيغسلهما مع الذراعني، فإن بعض الناس يغفل 
عن ذلك، وال يغسل إال ذراعيه، وهو خطأ، مث ميسح رأسه كله بيديه من مقدمه إىل قفاه، 

وميسح بإاميه ظاهرمها، مث يغسل رجليه وميسح أذنيه، فيدخل سباحتيه يف صماخيهما، 
مع الكعبني ثالث مرات، ومن نسي منكم أن يسمي حىت فرغ، فوضوؤه صحيح، وإن 
ذكر يف أثنائه مسى، واستمر على وضوئه، ومن كان منكم يف يده، أو غريها من أعضاء 

ن الوضوء جرح يضره الغسل، فال يغسله، فإن وضع عليه دواء، أو خرقة، فيجب أن يكو
ذلك بقدر احلاجة، وأما ما يفعله بعض الناس من أنه إذا كان جرح يف رأس إصبعه، فإنه 
يشد خرقة على إصبعه كله من غري حاجة، فهذا ال جيوز بل عليه أن يكون بقدر حاجته، 
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مث بعد ذلك ميسح عليه عند الوضوء، وال حيتاج إىل التيمم بعد ذلك، ومن توضأ منكم، 
دث من ريح، أو بول، أو غائط، وبأكل حلم اإلبل كله حىت فإنه ينتقض وضوءه باحل

الشحم، والكبد، والكلى، واألمعاء، وغري ذلك سواء أكله نيا أو مطبوخا، وكذلك ينقض 
الوضوء النوم الكثري، فأما النعاس، أو النوم القليل الذي يغلب على ظنه أنه مل حيدث فيه، 

و ال فلينب على اليقني، وال جيب عليه أن فإنه ال ينقض، ومن تطهر، مث شك هل أحدث، أ

pκ$  {يتوضأ؛ ألن األصل بقاء طهارته. أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:  š‰r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# 
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  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. اخل.
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  اخلطبة الثانية يف فوائد الوضوء واملسح على اخلفني والتيمم

احلمد هللا الذي شرع لعباده، ويسرها، وضاعف هلم عليها األجور، وكملها، وأشهد 
أن حممدا عبده ورسوله أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له خملصني له الدين، وأشهد 

أفضل املرسلني صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، 
  وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل، وامحدوه على ما أنعم به عليكم من هذا الدين 
إنه تعاىل مل جيعل القومي والصراط املستقيم، واعرفوا نعمته عليكم بتيسريه، وتسهيله، ف

باحلنيفية  �عليكم فيه حرجا، وال مشقة، وال تضييقا، وال عسرة، وإمنا بعث النيب 
السمحة، ولقد أنعم اهللا علينا مع التيسري والتسهيل بكثرة األجور، والثواب اجلزيل، 
فاحلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية، واهللا يضاعف ملن يشاء واهللا 

سع عليم. عباد اهللا: إذا نظر اإلنسان إىل هذه الشريعة وجدها، وهللا احلمد، سهلة ميسرة وا
يف مجيع أحكامها، فأصل العبادات ميسرة، مث إذا طرأ على العبد حال توجب التخفيف 
خفف اهللا عنه حبسب حاله، فالطهارة للصالة فرضها اهللا تعاىل على وجه سهل يسري يطهر 

ربعة أعضاء فقط هي الوجه أعضاء فقط هي الوجه واليدان إىل اإلنسان يف الوضوء أ
املرفقني غسال، والرأس مسحا ال غسال؛ ألن غسله يشق خصوصا يف أيام الربد ومع كثر 
الشعر عليه، فإنه لو غسل لكان رطبا دائما، وتسرب من املاء إىل الثياب، فآذى اإلنسان، 

، والعضو الرابع الرجالن إىل ولكن اهللا خفف عن عباده، وفرض مسحه دون غسله
الكعبني غسال هذه هي األعضاء املفروض تطريها يف الوضوء، وما أيسر تطهريها، وما 
أعظم فائدته، فإن هذه األعضاء هي أعضاء العمل غالبا، ففي الوجه النظر والشم والكالم، 

عمل اإلنسان ويف الرأس السمع، والتفكري، ويف اليدين البطش، ويف الرجلني املشي، فأكثر 
ذه األعضاء، فتطهريها تكفري لألعمال اليت عملها ا كما جاء ذلك يف احلديث عن 

إن الرجل إذا غسل وجهه خرجت خطايا وجهه مع املاء، وإذا غسل يديه  { � النيب



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  151

ه خرجت خطايا يديه ورجليه، فإذا مسح رأسه خرجت خطايا رأسه حىت خيرج ورجلي

أال أدلكم على ما ميحو اهللا به اخلطايا، ويرفع به  {: �وقال  )1( } نقيا من الذنوب

رسول اهللا، قال: إسباغ الوضوء على املكاره يعين إكماله مبشقة الدرجات؟ قالوا: بلى يا 
مثل أيام الربد والشتاء، وكثرة اخلطا إىل املساجد، وانتظار الصالة بعد الصالة، فذلكم 

. أيها املسلمون: إن من تيسري اهللا عليكم يف هذا الدين أن أجاز )2( } الرباط، قاهلا ثالثا

الرجلني يعين إذا كان على رجل اإلنسان كنادر أو لكم املسح على اخلفني بدال من 
شراب، وكان قد لبسهما، وهو طاهر، فإن اهللا تعاىل برمحته أجاز له املسح عليهما بدال 
من غسل الرجلني إن كان مقيما، فيوما وليلة، وإن كان مسافرا، فثالثة أيام بلياليها 

إلنسان لصالة الفجر، ومل ميسح تبتديء املدة املذكورة من أول مسحة مسحها، فإذا لبس ا
عليهما أول مرة، إال لصالة الظهر، فابتداء املدة من الوقت الذي مسح فيه لصالة الظهر، 
فيمسح املقيم إىل مثل ذلك الوقت من الغد، وإذا متت املدة، وهو على طهارة، فطهارته 

توضأ، مث يلبس  باقية حىت تنتقض، فإذا انتقضت بعد متام املدة وجب عليه غسل رجليه إذا
من جديد، ومن متت مدته، فنسي، ومسح بعد متام املدة، فعليه أن يعيد الصالة اليت صالها 
باملسح الذي بعد متام املدة، ومن لبس كنادر أو شرابا، فهو خمري يف أول األمر إن شاء 
مسح الكنادر، وإن شاء مسح الشراب، فإذا مسح أحدمها أول مرة تعلق احلكم به، فإذا 

در أنه مسح الكنادر، فليستمر على مسحهما، وال خيلعهما حىت تتم املدة، فإن خلعهما ق
قبل متام املدة لنوم أو لغريه، فإنه ال يعيدمها إذا توضأ حىت يغسل رجليه؛ ألن املمسوح إذا 
خلع ال يعود املسح عليه، إال بعد غسل الرجلني، أما إذا مسح اإلنسان على الشراب من 

ه ال يضر خلع الكنادر، فله أن يستمر على مسح الشراب حىت تنتهي املدة، أول مرة، فإن

                                                 

) ، الدارمي الطهارة 63) ، مالك الطهارة (2/303) ، أمحد (2) ، الترمذي الطهارة (244) مسلم الطهارة (1(
)718 .(  

) ، مالك 2/303) ، أمحد (143) ، النسائي الطهارة (51) ، الترمذي الطهارة (251) مسلم الطهارة (2(
  ). 386نداء للصالة (ال
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وكيفية املسح أن يبل يديه باملاء، مث ميرمها على ظهر اخلفني من أطرافهما مما يلي األصابع 
إىل الساق مرة واحدة. ومن رمحة اهللا بالعبد أن من احتاج إىل ربط شيء على كسر، أو 

ليها كلها بدال عن غسلها يف الوضوء والغسل حىت تربأ، جرح، أو لزقة، فإنه ميسح ع
  ويقوم مسحها مقام غسلها تيسريا من اهللا وتسهيال على عباده، وهللا احلمد واملنة.

وإن من رمحة اهللا بعباده أن شرع هلم التطهر بالصعيد، إذا مل جيدوا املاء، أو تضرروا 
باستعماله ملرض أو غريه، فإنه يتيمم  باستعماله، فمن مل جيد املاء لسفر أو غريه أو تضرر

بأن يضرب األرض بيديه ضربة واحدة، فيمسح وجهه وكفيه بعضهما ببعض، وبذلك 
يرتفع حدثه، ويكون طاهرا طهارة كاملة يصلي ا ما شاء، وال تنتقض، إال مبا تنتقض به 

أصغر، أو  طهارة املاء، فإذا أوجد املاء أو أمن من الضرر توضأ، إن كان تيممه عن حدث

pκ$  {أغتسل إن كان تيممه عن حدث أكرب قال اهللا تعاىل:  š‰r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#þθãΨ tΒ# u #sŒ Î) óΟ çFôϑ è% 

’ n< Î) Íο 4θn= ¢Á9 $# (#θè= Å¡øî $$sù öΝ ä3yδθã_ãρ öΝ ä3tƒÏ‰ ÷ƒr&uρ ’ n< Î) È,Ïù# t� yϑ ø9 $# (#θßs|¡øΒ $# uρ öΝä3Å™ρâ ã� Î/ öΝ à6 n= ã_ö‘ r&uρ ’ n<Î) 
È ÷t6÷ès3ø9 $# 4 βÎ) uρ öΝçGΖ ä. $Y6ãΖ ã_ (#ρã� £γ©Û$$sù 4 βÎ) uρ Ν çGΨä. # yÌ ó÷ £∆ ÷ρr& 4’ n?tã @� x y™ ÷ρr& u !% ỳ Ó‰tnr& Ν ä3Ψ ÏiΒ zÏiΒ 
ÅÝ Í←!$tóø9 $# ÷ρr& ãΜçG ó¡yϑ≈ s9 u !$|¡ÏiΨ9 $# öΝ n= sù (#ρß‰ ÅgrB [!$tΒ (#θßϑ £ϑ u‹tFsù # Y‰‹Ïè|¹ $Y6ÍhŠsÛ (#θßs|¡øΒ $$sù öΝ à6 Ïδθã_âθÎ/ 

Ν ä3ƒÏ‰ ÷ƒr&uρ çµ÷Ψ ÏiΒ 4 $tΒ ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# Ÿ≅ yèôfuŠ Ï9 Νà6 ø‹ n= tæ ôÏiΒ 8lt� ym Å3≈ s9 uρ ß‰ƒÌ� ãƒ öΝä. t�ÎdγsÜ ãŠ Ï9 §Ν ÏG ãŠ Ï9 uρ … çµtG yϑ ÷èÏΡ 

öΝ ä3ø‹n= tæ öΝ à6 ‾= yès9 šχρã� ä3ô±n@ ∩∉∪ { )1( .بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. اخل  

                                                 

  . 6) سورة املائدة آية: 1(
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  اخلطبة الثالثة يف خصال الفطرة

احلمد هللا الذي فطر اخللق على ما تستحسنه العقول، وأيد ذلك مبا أنزله على 
الرسول، ففطرة اهللا اليت جبل الناس عليها خلقا أمرهم ا تعبدا وشرعا، وأشهد أن ال إله 

زت عن إدراك حكمته األلباب، وذلت لعزته، وعظمته إال اهللا وحده ال شريك له، عج
مجيع الصعاب، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املبعوث باحلنيفية ملة إبراهيم الذي اجتباه 
ربه وهداه إىل صراط مستقيم صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على جهم 

  القومي وسلم تسليما.
تعاىل، وأقيموا وجوهكم للدين حنفاء متمسكني  أما بعد: أيها املؤمنون اتقوا اهللا

بالفطرة اليت فطر الناس عليها، وهي طهارة الباطن والظاهر، فأما طهارة الباطن، فهي 
تطهري القلب من اإلشراك، وإخالص العبادة هللا وحده، والقيام باألعمال الصاحلات، وأما 

 �ضي اهللا عنها أن النيب طهارة الظاهر، فمنها ما يف الصحيح صحيح مسلم عن عائشة ر

عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق املاء، وقص  {قال: 

 )1( } : االستنجاءاألظفار، وغسل الرباجم، ونتف اإلبط، وحلق العانة، وانتقاص املاء يعين

أن اخلتان  �ونسيت العاشرة إال أن تكون املضمضة، ويف حديث أيب هريرة  :قال الراوي
من الفطرة، فهذه األشياء العشرة كلها طهارة، وتنظيف تقضي ا الفطرة، وتستحسنها 
العقول، كما أن الشرع قد جاء ا، وحث عليها، فمنها قص الشارب وإحفاؤه، فإن 

ع األوساخ اليت متر به من األنف، فإذا شرب اإلنسان تلوث شرابه ا، فجاء بقاءه جيم
الشرع والفطرة بإحفائه، وأما إعفاء اللحية وهو عدم التعرض هلا بقص أو حلق أو نتف، 
فألن اهللا خلقها متييزا بني الذكور واإلناث، وإظهارا للرجولية، والقوة، ولذلك ال تظهر إال 

وقت قوة اإلنسان وجلده وتكليفه مبهمات األمور أما يف حال صغره، عند احلاجة إليها يف 

                                                 

) ، 53) ، أبو داود الطهارة (5040) ، النسائي الزينة (2757) ، الترمذي األدب (261) مسلم الطهارة (1(
  ). 6/137) ، أمحد (293ابن ماجه الطهارة وسننها (
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فال تظهر؛ ألنه حينئذ ال يتحمل األعباء، فجاء الشرع والقدر والفطرة بوجودها وإبقائها، 
بإعفائها وإرخائها وتوفريها، وقال: خالفوا املشركني، وفروا اللحي،  �وقد أمر النيب 

د هدوا إىل الفطرة، فكانوا يوفرون حلاهم، وخري وأصحابه ق �واحفوا الشوارب، وكان 
وأصحابه، فإم على النور املبني والصراط املستقيم، فحلق اللحية  �اهلدي هدي حممد 

حرام؛ ألنه خروج عن الفطرة، وخمالفة للرسل وأتباعهم، وموافقة للمشركني، وتغيري خللق 
العادية كما يظنه بعض الناس، وإمنا  اهللا تعاىل بال إذن منه، وليس إبقاء اللحية من األمور

التعبد  �واألصل يف أوامر النيب  �هو من األمور التعبدية اليت أمر ا رسول اهللا 

‘Í  {والوجوب حىت يقوم دليل على خالف ذلك قال اهللا تعاىل:  x‹ ósuŠ ù= sù tÏ% ©!$# tβθà Ï9$sƒ ä† 

ôtã ÿÍν Í÷ ö∆r& βr& öΝåκ z:Š ÅÁè? îπuΖ ÷FÏù ÷ρr& öΝåκ z:� ÅÁãƒ ë>#x‹ tã íΟŠÏ9 r& ∩∉⊂∪ { )1( الفتنة فتنة الدين قد يرد املرء .

أمر بإعفاء اللحية، وأمر مبخالفة املشركني، فإذا  �فيزيغ قلبه، فيهلك، والنيب  �أمر النيب 
بإعفائها من أجل  �آلن من يعفي حليته، فإننا لن نترك أمر النيب فرض أن من املشركني ا

أن بعض املشركني يعفيها، ألن املشرك الذي يعفيها هو املتشبه بنا، ولسنا حنن املتشبهني 
به، ومن الفطرة السواك، ألن فيه تنظيفا لألسنان، وما يتسوك عليه من الفم، ويتأكد 

الصالة، وعند القيام من النوم، وإذا دخل اإلنسان  السواك عند املضمضة يف الوضوء، وعند
إذا دخل البيت، فأول ما يبدأ به السواك، ومن الفطرة استنشاق املاء؛  �بيته؛ ألن النيب 

ألنه ينظف األنف من األوساخ، وقص األظفار من الفطرة؛ ألن األظفار إذا طالت اجتمع 
الرباجم من الفطرة والرباجم هي فيها من األوساخ ما يكون ضررا على اإلنسان، وغسل 

الفروض اليت بني مفاصل األصابع؛ ألا قد جتمع أوساخا، فمن الفطرة تعاهدها، وغسلها، 
ومن الفطرة نتف اآلباط؛ ألن الشعر فيها جيمع أوساخا حتدث منها رائحة كريهة، والنتف 

شيئا يزيله،  يزيل الشعر، ويضعف أصوهلا، فمن مل ينتف اإلبط، فليلحقه، أو جيعل فيه
وحلق العانة من الفطرة، وهي الشعر النابت حول القبل؛ ألن يف ذلك تقوية للمثانة، وألن 

                                                 

  . 63) سورة النور آية: 1(
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بقاء الشعر جيمع أوساخا قد يكون فيه ضرر على املثانة اليت هي جممع البول، وقد وقت 
يف قص الشارب، وتقليم األظفار، ونتف اإلبط، وحلق العانة أن ال تترك أكثر من  �النيب 

ربعني ليلة، وأما االستنجاء، فإنه من الفطرة، ألنه تطهري للمحل الذي خيرج منه البول أو أ
الغائط. وأما اخلتان وهو ما يسمى بالطهار فهو من الفطرة؛ ألنه يكمل الطهارة، وفعله يف 

óΟ  {زمن الصغر أفضل. أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:  Ï% r'sù y7 yγô_uρ ÈÏe$# Ï9 $Z‹ ÏΖym 4 |N t� ôÜÏù 

«! $#  ÉL©9 $# t� sÜ sù }̈ $̈Ζ9 $# $pκ ö� n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7s? È,ù=y⇐Ï9 «!$# 4 š�Ï9≡sŒ ÚÏe$!$# ÞΟÍhŠs)ø9$# �∅Å3≈s9uρ u�sYò2r& Ä¨$̈Ζ9$# 
Ÿω tβθßϑn=ôètƒ ∩⊂⊃∪ * tÎ6�ÏΨãΒ Ïµø‹s9Î) çνθà)̈?$#uρ (#θßϑŠÏ%r&uρ nο4θn=¢Á9$# Ÿωuρ (#θçΡθä3s? š∅ÏΒ tÅ2Î�ô³ßϑø9$# ∩⊂⊇∪ zÏΒ 

šÏ%©!$# (#θè%§�sù öΝßγuΖƒÏŠ (#θçΡ%Ÿ2uρ $Yèu‹Ï© ( ‘≅ä. ¥>÷“Ïm $yϑÎ/ öΝÍκö‰y‰s9 tβθãmÌ�sù ∩⊂⊄∪ { )1(.  

  العظيم... اخل.بارك اهللا يل ولكم يف القرآن 
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  إعفاء اللحية وتغيري الشيب اخلطبة الرابعة يف حكم

احلمد هللا الذي فطر اخللق على الدين القيم ملة حممد وإبراهيم، ووفق من شاء برمحته، 
فاستقام على هدى النبيني واملرسلني، وخذل من شاء حبكمته، فرغب عن هديهم وسنتهم، 

 ا الفوز وكان من اخلاسرين، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له شهادة نرجو
بدار النعيم والنجاة من العذاب األليم، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أفضل اخللق طريقة 
وأقومهم شريعة وأقرم إىل اخلري العميم صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 

  بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما.

أما بعد، فإن خري  {يقول إذا خطب يوم اجلمعة:  �عباد اهللا: لقد كان النيب 

. ولقد صدق )1( } وشر األمور حمدثاا �احلديث كتاب اهللا، وخري اهلدي هدي حممد 

يت كان عليها واهلدي هو الطريق والشريعة ال �فإن خري اهلدي هدي حممد  �رسول اهللا 
يف العبادات واملعامالت واألخالق الظاهرة والباطنة، ولقد كان من أخالق  �رسول اهللا 

 �وهديه الكامل إعفاء اللحية، وإحفاء الشارب قال جابر بن مسرة: كان النيب  �النيب 
يعفي حليته، وكذلك األنبياء الكرام قبله، قال اهللا تعاىل  �كثري شعر اللحية؛ ألنه كان 

Π¨  {ن هارون أنه قال ملوسى: ع àσ uΖö6tƒ Ÿω õ‹ è{ù's?  ÉLu‹ ósÎ= Î/ Ÿωuρ û Å› ù&t� Î/ ( ’ ÎoΤÎ) { )2( وكما كان .

 �عمر  يعفي حليته، فقد أمر أمته بذلك كما ثبت يف الصحيحني من حديث ابن �النيب 

فاجتمع يف هاتني الفطرتني  )3( } وفروا اللحي واحفوا الشوارب {قال:  �أن النيب 

وفعله، وتبني أن هذا هو هديه، وهدي  �أعين إحفاء الشوارب، وإعفاء اللحى قول النيب 

فتمسكوا أيها  )4( } �خري اهلدي هدي حممد  { �األنبياء قبله، وقد قال النيب 
                                                 

  ). 207) ، الدارمي املقدمة (6849خاري االعتصام بالكتاب والسنة () الب1(
  . 94) سورة طه آية: 2(
) ، 15) ، النسائي الطهارة (2764) ، الترمذي األدب (259) ، مسلم الطهارة (5553) البخاري اللباس (3(

  ). 4199أبو داود الترجل (
  ). 207) ، الدارمي املقدمة (5747) البخاري األدب (4(
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املسلمون دي نبيكم، فإنه خري لكم يف الدنيا واآلخرة، إن التمسك ديه يورث الوجه 
نضرة، والقلب سرورا، والصدر انشراحا، والبصرية نورا إن احلياة الطيبة، ونعيم القلب 

≅ôtΒ Ÿ  {والعمل الصاحل، قال اهللا تعاىل:  والروح ال حيصالن إال باإلميان Ïϑ tã $[sÎ=≈ |¹ ÏiΒ 

@� Ÿ2sŒ ÷ρr& 4 s\Ρé& uθèδ uρ ÖÏΒ ÷σãΒ …çµ̈Ζ t� Í‹ ósãΖ n= sù Zο 4θu‹ ym Zπt6ÍhŠsÛ ( óΟ ßγ̈Ψ tƒÌ“ ôfuΖ s9 uρ Νèδ t� ô_r& Ç|¡ômr' Î/ $tΒ (#θçΡ$Ÿ2 

tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩∠∪ { )1( وال سيما إذا التزم العبد شريعة اهللا مع قوة الداعي إىل خمالفتها، فإن .

ذلك أعظم ألجره، وأكمل إلميانه، فاإلنسان رمبا يشق عليه إعفاء اللحية؛ ألنه ينظر إىل 
 الواقع استسالم أناس نظراء له قد حلقوا حلاهم فيحلق حليته اتباعا هلم ولكن هذا يف

للهوى وضعف يف العزمية، وإال فلو حكم عقله، وقارن بني مصلحة إعفائها، ومضرة 
حلقها هلان عليه إعفاؤها، وسهل عليه األمر، ولعله أن يكون باب خري لنظرائه وأشكاله، 
فيقتدون به ال سيما إذا كان عنده قدرة على الكالم واإلقناع وإذا كان إبقاء اللحية شاقا 

ليه ملا ذكرناه كان أجره عند اهللا أكرب وأعظم، ولقد كان بعض الناس يظن أن إعفاء ع
اللحية، أو حلقها من األمور العادية اليت يتبع الناس فيها عادة أهل وقتهم، وهذا ظن غري 

فامتثال أمره فيه عبادة، مث لو  �أمر بإعفائها، وما أمر به النيب  �صحيح، ذلك ألن النيب 
ا، وفعلها بنفسه، وفعلها األنبياء  �دة، فلنسأل أميا أفضل عادة أمر النيب فرض أنه عا

قبله، وجرى عليها السلف الصاحل من الصحابة رضوان اهللا عليهم والتابعني هلم بإحسان 
أميا أفضل عادة هؤالء أم عادة قوم خيالفوم يف ذلك؟ وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية 

حرام، وقال شيخنا عبد الرمحن السعدي يف خطبة له: أيها الناس  رمحه اهللا أن حلق اللحية
اتقوا اهللا، ومتسكوا دي نبيكم املصطفى، وامتثلوا أوامره، واجتنبوا ما عنه زجر وى، 
فقد أمركم حبف الشوارب، وإعفاء اللحى، وأخربكم أن حلق اللحى وقصها من هدي 

 أن قال: فاهللا اهللا عباد اهللا يف لزوم الكفار واملشركني، ومن تشبه بقوم فهو منهم إىل
دينكم، وال ختتاروا عليه سواه، فواهللا ما يف االقتداء بأهل الشر إال اخلزي والندامة، وال يف 
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إال الصالح والفالح والكرامة، وإياكم أن تصبغوها بالسواد، فقد ى  �االقتداء بنبيكم 
سعدي رمحه اهللا، وقال شيخنا عبد عن ذلك خري العباد هذا كالم شيخنا عبد الرمحن ال

العزيز بن باز يف جواب له يف جملة اجلامعة اإلسالمية عن سؤال يقول: ما حكم حلق 
اللحى أو تقصريها هل هو مكروه أو حمرم؟ فأجاب قد ثبتت األحاديث الصحيحة عن 

ما يدل على أن ذلك حمرم ومنكر فالواجب على كل مسلم تركه واحلذر منه،  �النيب 
ينبغي للمسلم أن يغتر بكثرة من فعل ذلك من املسلمني، فإن احلق أحق باالتباع، ولو  وال

  تركه الناس. أ هـ.
وأصحابه هو التقدم الصحيح، وهو القوة احلقيقية،  �أيها املسلمون إن االقتداء بالنيب 

يا وهو اجلمال النافع، وهو احلياة السعيدة واملآل احلميد، فاإلنسان اآلن قد يكون ساه
سادرا يف حياته، ولكنه سينتبه، ويستيقظ عند مماته، عند مفارقته دنياه وأهله وماله، 

وأصحابه الكرام  �وسيتمىن حني ال ينفعه التمين أن لو كان متمشيا على هدي النيب 
وفقين اهللا وإياكم لسلوك عباده األخيار، وقوانا على هوانا بالعزائم الصادقة على فعل 

كرمي رؤوف رحيم. أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا ر إنه جواد النافع وترك الضا

ΝèO !$uΖøŠym÷ρr& y7ø‹s9Î) Èβr& ôìÎ7̈?$# s'©#ÏΒ zΟŠÏδ≡t�ö/Î) $Z§  {تعاىل: ‹ÏΖym ( $tΒuρ tβ%x. zÏΒ tÅ2Î�ô³ßϑø9$# ∩⊇⊄⊂∪ { )1(.  

  أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم.
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  الفرع الثاين

  الصالة وما يتعلق ا 

  اخلطبة األوىل الصالة وحكمة تشريعها

احلمد هللا الذي فرض على عباده الصلوات حلكم عظيمة وأسرار، وجعل هذه 
ه إال اهللا وحده الصلوات مكفرات ملا بينهن من صغائر الذنوب واألوزار، وأشهد أن ال إل

ال شريك له ذو العظمة والعزة واالقتدار وأشهد أن حممدا عبده ورسوله إمام املتقني األبرار 
  صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه الربرة األطهار وسلم تسليما.

أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل، واعرفوا ما هللا من احلكم العظيمة فيما أمركم به 
، وفيما اكم من موجبات اإلمث والسيئات، فإن اهللا تعاىل مل يأمركم بالعبادة من العبادات

الحتياجه إليكم، فإن اهللا غين عن العاملني، وإمنا أمركم مبا أمركم به الحتياجكم إليه وقيام 
مصاحلكم الدينية والدنيوية عليه، فالعبادات اليت أمر اهللا ا كلها صالح لألبدان، وصالح 

صالح لألفراد، وصالح للشعوب، وإذا صلحت القلوب صلحت األبدان، قال للقلوب، و

أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد  {: �النيب 

الناس إنكم حمتاجون إىل ربكم، ومضطرون إليه  . أيها)1( } اجلسد كله أال وهي القلب

ليس بكم غىن عنه طرفة عني، فاعبدوه، واشكروه، وأدميوا ذكره وشكره، ولقد شرع اهللا 
لكم من العبادات ما يقربكم إليه، ويستوجب األجر والثواب شرع لكم هذه الصلوات 

ب الصلوات اليت هي اخلمس اليت تطهر القلوب من الذنوب، وتوصل العبد إىل غاية املطلو
صلة بني العبد وبني خالقه وفاطره، يطهر ظاهره وباطنه حني يريد الصالة، فيأيت إليه 
بطهارة الباطن والظاهر، ويقف بني يدي ربه خاشعا خاضعا ال يلتفت بقلبه، وال بوجهه 

تدبر قلبه متصل باهللا ووجهه إىل بيت اهللا، فهو متوجه إىل ربه ظاهرا وباطنا يتلو كتابه، وي

                                                 

) ، الدارمي 4/270) ، أمحد (3984) ، ابن ماجه الفنت (1599) ، مسلم املساقاة (52) البخاري اإلميان (1(
  ). 2531البيوع (
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ما يتلوه من أحسن القصص اليت ا املواعظ واالعتبار ما يقوله ربه من أوامر ونواه، ويتأمل 
إذا مرت به آية رمحة طمع يف فضل اهللا، فسأل اهللا من فضله، وإذا مرت به آية وعيد خاف من 

ول: عذاب اهللا، فاستعاذ به منه، مث يركع حانيا ظهره، ورأسه تعظيما هللا الرب العظيم، فيق
سبحان ريب العظيم مستحضرا بذلك عظمة من النت لعظمته الصعاب، وخضعت لعزته 
الرقاب، فيكون معظما هللا بقلبه ولسانه وجسده بظاهره وباطنه، ممتثال بذلك أمر ربه ورسوله 

ويقول سبحانه:  )yγ•ƒr'‾≈tƒ šÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θãèŸ2ö‘$# (#ρß‰àfó™$#uρ { )1$  {حيث يقول تعاىل: 

} ôxÎm7|¡sù ÉΟó™$$Î/ y7În/u‘ ÉΟŠÏàyèø9$# ∩∠⊆∪ { )2( قال النيب .� :} مث )3( } اجعلوها يف ركوعكم ،

على إحسانه رفع رأسه مثنيا على ربه حامدا له بعد أن يقول ما شاء اهللا من تعظيم ربه ي
الكامل، وصفاته العليا، فإنه احملمود على كل حال املشكور بكل لسان، مث بعد ذلك خير 
ساجدا واضعا أعلى جوارحه وأشرف أعضائه على األرض مجيع أعضائه العاملة الوجه 

ء، وحينئذ واليدان والرجالن كلها الطئة يف األرض ليس فيها شيء عال على شي
يستحضر من ترته عن السفول يستحضر علو الرب األعلى، فيقول: سبحان ريب األعلى، 
يرته ربه عن السفول، ويصفه بالعلو املطلق، فإنه تعاىل عال بذاته، عال بصفاته، فهو فوق 
كل شيء، وصفاته أعلى الصفات، وأكملها ومن أجل هذا التواضع الذي يضع الساجد 

ربه كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فبعد أن يسبح ربه فيه نفسه تعظيما ل

وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء  {: �األعلى يدعو اهللا تعاىل مبا أحب، قال النيب 

. وبعد هذا السجود، والذل هللا يقوم، )4( } أن يستجاب لكم -أي حري- فقمن 

                                                 

  . 77) سورة احلج آية: 1(
  . 74) سورة الواقعة آية: 2(
) ، الدارمي الصالة 4/155) ، أمحد (887الصالة والسنة فيها ( ) ، ابن ماجه إقامة869) أبو داود الصالة (3(

)1305 .(  
) ، الدارمي 1/219) ، أمحد (876) ، أبو داود الصالة (1120) ، النسائي التطبيق (479) مسلم الصالة (4(

  ). 1325الصالة (
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فيجلس جلسة اخلاضع واضعا يديه على فخذيه يسأل ربه املغفرة والرمحة والعافية، وخيتم 
صالته بتعظيم اهللا تعاىل ووصفه مبا هو أهله التحيات هللا، الصلوات، الطيبات، ويسلم على 

اء واألرض، مث يعود نيب اهللا، مث على نفسه، ومن معه، مث على كل عبد صاحل يف السم
مث يستعيذ باهللا من مضار الدنيا واآلخرة يقول: أعوذ  �للصالة والتربيك على نيب اهللا 

باهللا من عذاب جهنم، ومن عذاب القرب، ومن فتنة احمليا واملمات، ومن فتنة املسيح 
 الدجال، ويدعو مبا شاء، فاملصلي أيها املسلمون متنقل يف رياض العبادة ما بني قيام،
وقعود، وركوع، وسجود، وقراءة، وذكر، ودعاء قلبه عند ربه يف كل هذه األحوال، فأي 
نعيم أعظم من هذا النعيم، وأي حال أطيب من هذه احلال؟ وهلذا كانت الصالة قرة عيون 
املؤمنني، وروضة أنس املشتاقني، وحياة قلوب الذاكرين، فتثمر نتائجها العظيمة، وخيرج 

به الذي دخل به فيها خيرج بقلب ممتلئ نورا وسرورا وصدر منشرح املصلي بقلب غري قل
لإلسالم فسيحا، فيجد نفسه حمبا للمعروف كارها للمنكر، ويتحقق له قوله تعاىل: 

} āχÎ) nο 4θn= ¢Á9 $# 4‘sS ÷Ζ s? Ç∅tã Ï!$t±ós x ø9 $# Ì�s3Ζ ßϑ ø9 $#uρ 3 { )1( عباد اهللا إن عبادة هذه نتائجها .

بنا أن نسعى لتحقيقه، والعناية به، وأن جنعله نصب أعيننا، وعمال هذا شأنه جلدير 
وحديث نفوسنا، واهللا نسأل أن يعيننا على ذكره، وشكره، وحسن عبادته، وأن يعيذنا 

θÝà#)  {من نزعات الشيطان، وصده، وأن جيعلنا ممن حقق قول اهللا تعاىل:  Ï≈ym ’ n?tã 

ÏN≡uθn= ¢Á9 $# Íο 4θn= ¢Á9 $# uρ 4‘sÜ ó™âθø9 $# (#θãΒθè% uρ ¬! tÏFÏΨ≈ s% ∩⊄⊂∇∪ { )2( .إنه جواد كرمي  
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  اخلطبة الثانية يف العناية بالصالة واخلشوع فيها

احلمد هللا الذي فرض على عباده الصلوات حلكم بالغة وأسرار، وجعلها صلة بني العبد 
ستنري بذلك قلبه، وحيصل له املطلوب يف الدنيا ودار القرار، وأشهد أن ال إله وبني ربه لي

إال اهللا وحده ال شريك له، العزيز الغفار، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املصطفى املختار 
  صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان آناء الليل والنهار، وسلم تسليما.

س اتقوا اهللا تعاىل؛ وحافظوا على الصلوات والصالة الوسطى، وقوموا أما بعد: أيها النا
هللا قانتني حافظوا على الصلوات بأداء أركاا وشروطها وواجباا، مث كملوها بفعل 
مستحباا، فإن الصالة عمود الدين، وال دين ملن ال صالة له. أيها املسلمون لقد فرضت 

ه بال واسطة، وفرضت فوق السماوات العلى، وفرضت الصالة على نبيكم من اهللا تعاىل إلي
مخسني صالة حىت خفضت إىل مخس صلوات بالفعل، ومخسني بامليزان أمل يكن هذا أكرب 
دليل على فضلها والعناية ا. الصالة صلة بني العبد وبني ربه، يقف بني يديه مكربا معظما 

ه ما شاء جدير مبن كان متصال يتلو كتابه ويسبحه ويعظمه ويسأله من حاجات دينه ودنيا
بربه أن ينسى كل شيء دونه، وأن يكون حني هذه الصلة خاشعا قانتا معظما مسترحيا، 
ولذلك كانت الصالة قرة أعني العارفني، وراحة قلوم ملا جيدون فيها من اللذة واألنس 

قلب الذي برم ومعبودهم وحمبوم جدير مبن اتصل بربه أن خيرج من صالته بقلب غري ال
دخلها فيه أن خيرج منها مملوءا قلبه فرحا وسرورا وإنابة إىل ربه وإميانا، ولذلك كانت 
الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر ملا حيصل للقلب منها من النور واإلميان واإلنابة جدير 

قا مبن عرف حقيقة الصالة وفائدا ومثراا أن تكون أكرب مهه وأن يكون منتظرا إليها مشتا
إليها ينتظر تلك الساعة بغاية الشوق حىت إذا بلغها ظفر مبطلوبه، واتصل اتصاال كامال 

  مبحبوبه.
أيها املسلمون: إن كثريا من املصلني ال يعرفون فائدة الصالة حقيقة، وال يقدروا حق 
قدرها، ولذلك ثقلت الصالة عليهم، ومل تكن قرة ألعينهم، وال راحة ألنفسهم، وال نورا 

لوم، ترى كثريا منهم ينقرون الصالة نقر الغراب ال يطمئنون فيها، وال يذكرون اهللا لق
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فيها إال قليال، وهؤالء ال صالة هلم، ولو صلوا ألف مرة؛ ألن الطمأنينة يف الصالة ركن 

للرجل الذي كان ال يطمئن يف صالته: (ارجع  �قال النيب  {من أركاا، ولذلك 

ارجع فصل، فإنك  �ى عدة مرات، وكل مرة يقول له النيب فصل، فإنك مل تصل). فصل

، وجتد كثريا من الناس إن مل يكن أكثر } وأمره بالطمأنينة �مل تصل، حىت علمه النيب 

الناس يصلي جبسمه ال بقلبه جسمه يف املصلى، وقلبه يف كل واد، فليس يف قلبه خشوع؛ 
ال مصلحة له منها، وهذا ينقص ألنه جيول، ويفكر يف كل شيء، حىت يف األمور اليت 

الصالة نقصا كبريا، وهو الذي جيعلها قليلة الفائدة للقلب حبيث خيرج هذا املصلي من 
صالته، وهي مل تزده إميانا وال نورا، وقد فشا هذا األمر أعين اهلواجيس يف الصالة، ولكن 

عينه على إحسان الذي يعني على إزالته هو أن يفتقر العبد إىل ربه، ويسأله دائما أن ي
العمل، وأن يستحضر عند دخوله يف الصالة أنه سيقف بني يدي ربه وخالقه الذي يعلم 
سره وجنواه، ويعلم ما توسوس به نفسه، وأن يعتقد بأنه إذا أقبل على ربه بقلبه أقبل اهللا 
عليه، وإن أعرض أعرض اهللا عنه، وأن يؤمن بأن روح الصالة ولبها هو اخلشوع فيها 

القلب، وأن الصالة بال خشوع القلب كاجلسم بال روح، وكالقشور بال لب، وحضور 
ومن األمور اليت تستوجب حضور القلب أن يستحضر معىن ما يقول، وما يفعل يف 
صالته، وأنه إذا كرب، ورفع يديه، فهو تعظيم هللا، وإذا وضع اليمىن على اليسرى، فهو ذل 

ا سجد، فهو تطامن أمام علو اهللا، وأنه إذا قال: بني يديه، وإذا ركع، فهو تعظيم هللا، وإذ

}  ß‰ ôϑ ysø9 $# ¬! Å_Uu‘ šÏϑ n=≈ yèø9 أجابه اهللا من فوق عرشه قائال: محدين  )1( } ∪⊅∩ #$

≈Ç  {عبدي، فإذا قال:  uΗ ÷q§�9$# ÉΟŠ Ïm§�9$# ∩⊇∪ { )2( :قال اهللا: أثىن علي عبدي، فإذا قال ،

}  Å7 Î=≈ tΒ ÏΘ öθtƒ ÉÏe$!$# ∩⊆∪ { )3( :قال اهللا: جمدين عبدي، فإذا قال ،}  x‚$−ƒÎ) ß‰ ç7÷ètΡ 
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y‚$−ƒÎ) uρ ÚÏètG ó¡nΣ ∩∈∪ { )1(ل اهللا: هذا بيين وبني عبدي نصفني، ولعبدي ما سأل، ، قا

هكذا جييبك موالك من فوق سبع مسوات، فاستحضر ذلك، وإنك إذا قلت: سبحان ريب 
العظيم، سبحان ريب األعلى، وإن كنت تقوهلا بصوت خفي، فإن اهللا تعاىل يسمع ذلك، 

أقبلت عليه يف الصالة، وهو فوق عرشه، فما ظنك إذ آمنت بأن اهللا تعاىل يقبل عليك إذا 
وإنه يسمع كل قول تقوله، وإن كان خفيا، ويرى كل فعل تفعله، وإن كان صغريا، 
ويعلم كل ما تفكر فيه، وإن كان يسريا، إذا نظرت إىل موضع سجودك، فاهللا يراك، وإن 
أشرت بأصبعك عند ذكر اهللا يف التشهد، فإنه تعاىل يرى إشارتك، فهو تعاىل احمليط بعبده 

ما وقدرة وتدبريا ومسعا وبصرا، وغري ذلك من معاين ربوبيته. فاتقوا اهللا تعاىل، أيها عل
املسلمون، وأقيموا صالتكم، وحافظوا عليها، واخشعوا فيها، فقد قال ربكم يف كتابه: 

}  ô‰ s% yx n=øùr& tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪ tÏ% ©!$# öΝ èδ ’ Îû öΝÍκ ÍEŸξ|¹ tβθãèÏ±≈ yz ∩⊄∪ tÏ% ©!$# uρ öΝ èδ Çtã Èθøó‾=9 $# 

šχθàÊÌ� ÷èãΒ ∩⊂∪ tÏ% ©!$# uρ öΝèδ Íο 4θx. ¨“= Ï9 tβθè= Ïè≈ sù ∩⊆∪ tÏ% ©!$# uρ öΝèδ öΝ ÎγÅ_ρã� à Ï9 tβθÝà Ï≈ ym ∩∈∪ āωÎ) #’ n?tã 
öΝ ÎγÅ_≡uρø— r& ÷ρr& $tΒ ôM s3n= tΒ öΝ åκß]≈ yϑ ÷ƒr& öΝåκ ¨Ξ Î* sù ç�ö� xî šÏΒθè= tΒ ∩∉∪ Çyϑ sù 4 xötG ö/ $# u!# u‘ uρ y7 Ï9≡sŒ y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ 

tβρßŠ$yèø9 $# ∩∠∪ tÏ% ©!$# uρ öΝèδ öΝÎγÏF≈ oΨ≈ tΒ L{ öΝ Ïδ Ï‰ôγtã uρ tβθãã≡u‘ ∩∇∪ tÏ% ©!$# uρ ö/ ãφ 4’ n?tã öΝ Íκ ÌE≡uθn= |¹ tβθÝà Ïù$pt ä† ∩∪ 

y7 Í× ‾≈s9 'ρé& ãΝ èδ tβθèOÍ‘≡uθø9 $# ∩⊇⊃∪ šÏ% ©!$# tβθèOÌ� tƒ }̈ ÷ρyŠ ö� Ï ø9 $# öΝèδ $pκ� Ïù tβρà$ Î#≈ yz ∩⊇⊇∪ { )2(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.

                                                 

  . 5) سورة الفاحتة آية: 1(
  . 11:  1) سورة املؤمنون اآليات من 2(
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  اخلطبة الثالثة يف حكم احملافظة على الصالة وعقوبة من أضاعها

احلمد هللا الذي فرض الصلوات على عباده رمحة م، وإحسانا، وجعلها أعظم صلة 
أنعم بقرب موالنا، واحلمد بينه وبني عباده، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ف

حسانا، وتوعد من أضاعها، أن يلقى غيا وشقاء، إهللا الذي رتب على إقامتها سعادة وبرا و
وهوانا، وذلك ليحرص العباد على فعلها، وحيذروا من التهاون ا، فما أجدرنا بالشكر، 

وأشهد أن حممدا  وأوالنا، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له امللك اجلواد العظيم،
عبده ورسوله النيب الكرمي صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم 

  الدين، وسلم تسليما.
أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل، وأقيموا الصالة إن الصالة كانت على املؤمنني 

من غري واسطة من فوق  �كتابا موقوتا عظموها، فقد عظمها اهللا إذ فرضها على نبيه 
سبع مسوات، هي عمود الدين، وآخر ما تفقدون من دينكم، فهل يستقيم الدين بال 
عماد، وهل يبقى يف الدين شيء إذا ذهب آخره، أمل تعلموا أن الصلوات اخلمس مكفرات 

شبهها بنهر يغتسل منه اإلنسان كل  �ملا بينهن من صغائر الذنوب؟ أمل تعلموا أن النيب 
مخس مرات فهل يبقى بعد ذلك يف جسده شيء من األوساخ والعيوب؟ أمل تعلموا أن يوم 

من حافظ عليهن كانت له نورا يف قلبه وقربه، ويوم القيامة، وكانت له حجة، وبرهانا، 
مساعيل بأنه كان يأمر أهله بالصالة والزكاة، وقال إوجناة من العذاب لقد امتدح اهللا أباكم 

من حافظ على الصلوات اخلمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وعلم  {: �النيب 

عباد اهللا إن لكم اخلري  )1( } أن حق من عند اهللا دخل اجلنة، أو قال: وجبت له اجلنة

اكم: ـور دينكم ودنيـتهن فهن عون لكم على أمالكثري يف احملافظة على الصلوات وإقام

}  (#θãΖŠÏètFó™$# uρ Î� ö9 ¢Á9 $$Î/ Íο 4θn= ¢Á9 $# uρ 4 { )2( أيها املسلمون: لقد حذركم اهللا من إضاعة .

                                                 

  ). 429) أبو داود الصالة (1(
  . 45) سورة البقرة آية: 2(
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#y *  {الصالة، واالستخفاف ا، فقال تعاىل:  n= sƒm� .ÏΒ öΝ ÏδÏ‰ ÷èt/ ì#ù= yz (#θãã$|Êr& nο 4θn= ¢Á9 $# 

(#θãèt7 ¨?$# uρ ÏN≡uθpκ ¤¶9 $# ( t∃öθ|¡sù tβöθs) ù= tƒ $†‹ xî ∩∈∪ āωÎ) tΒ z>$s? { )1( وقال النيب .� }  بني الرجل

من حافظ عليها يعين الصلوات كانت له نورا،  {، وقال: )2( } وبني الكفر ترك الصالة

يكن له نور، وال برهان، وال جناة،  وبرهانا، وجناة يوم القيامة، ومن مل حيافظ عيها مل

أول ما  {، وقال: )3( } وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأيب بن خلف

، وأجنح، وإن فسدت، حياسب به العبد يوم القيامة من عمله صالته، فإن صلحت فقد أفلح

أال وإن من أعظم صالحها أن خيشع فيها قلبك، وختشع فيها  )4( } فقد خاب، وخسر

جوارحك، فأما خشوع القلب، فحضوره، واستحضاره بأن حيرص املصلي غاية ما يقدر 
عليه على إحضار قلبه، واستحضاره ملعاين ما يقول، ويفعل فإن اخلشوع روح الصالة 

ن صالة بال خشوع كجسد بال روح، وكالم بال معىن، ويف احلديث ولبها ومعناها، وإ

إن الرجل لينصرف، وما كتب له إال عشر صالته تسعها مثنها سبعها  { �عن النيب 

ين واهللا أعلم أن ذلك على حسب حضور . يع)5( } سدسها مخسها ربعها ثلثها نصفها

قلبه فيها وإحساا وأما خشوع اجلوارح فمعناه أن حيرص غاية احلرص على إتباع هدي 
يف حركاته وسكناته يف ركوعه ويف سجوده يف قيامه ويف قعوده، وأن حيرص  �النيب 

لقعود على أن ال يتحرك إال حلاجة، أال وأن من صالح الصالة أن تطمئن يف القيام وا
والركوع والسجود، فمن نقر صالته، ومل يطمئن فيها فال صالة له ولو صلى مئة مرة حىت 

                                                 

  . 60،  59) سورة مرمي اآليتان : 1(
) ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة 4678أبو داود السنة () ، 2620) ، الترمذي اإلميان (82) مسلم اإلميان (2(

  ). 1233) ، الدارمي الصالة (3/370) ، أمحد (1078فيها (
  ). 2721) ، الدارمي الرقاق (2/169) أمحد (3(
) ، أمحد 1425) ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (465) ، النسائي الصالة (413) الترمذي الصالة (4(

)2/425 .(  
  ). 4/321) ، أمحد (796) أبو داود الصالة (5(
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يطمئن فيها، أال وإن من صالح الصالة أن يؤديها مجاعة يف املساجد، فإن ذلك من 
  واجبات الصالة اليت دل على مشروعيتها الكتاب والسنة.

بهوا بذلك املنافقني جتد أحدهم لقد خاب قوم اونوا بصالم حىت ثقلت عليهم فأش
حتبسه احلاجة الدنيوية ساعة أو ساعتني أو أكثر من ذلك، ولو كانت قليلة وزهيدة، وال 
يستطيع أن يصرب عشر هذا الزمن للصالة املكتوبة الصالة عنده أثقل من اجلبال وتنعيم 

ه عند أخذ بدنه، واتباع لذاته عنده هو رأس املال، فما أعظم خسارته، وما أطول ندم

θÝà#)  {الكتب باليمني وبالشمال. أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:  Ï≈ym ’ n?tã ÏN≡uθn= ¢Á9 $# 

Íο 4θn= ¢Á9 $# uρ 4‘sÜ ó™âθø9 $# (#θãΒθè% uρ ¬! tÏFÏΨ≈ s% ∩⊄⊂∇∪ { )1(.  

  القرآن العظيم... اخل.بارك اهللا يل ولكم يف 

                                                 

  . 238) سورة البقرة آية: 1(
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  اخلطبة الرابعة يف احلث على الصالة وأدائها مجاعة

احلمد هللا الذي فرض الصالة على العباد رمحة م وإحسانا، وجعلها صلة بينهم وبينه 
ليزدادوا بذلك إميانا، وكررها كل يوم حىت ال حيصل اجلفاء، ويسرها عليهم حىت ال حيصل 

واا، فكانت بالفعل مخسا وبالثواب مخسني فضال منه التعب والعناء، وأجزل هلم ث
وامتنانا، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له خالقنا وموالنا، وأشهد أن حممدا 
عبده ورسوله أخشى الناس لربه سرا وإعالنا الذي جعل اهللا قرة عينه يف الصالة، فنعم 

يه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم العمل ملن أراد من ربه فضال ورضوانا صلى اهللا عل
  بإحسان، وسلم تسليما.

أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل، وحافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا 
هللا قانتني. عباد اهللا الصالة عمود دينكم وقوامه، فال دين ملن ال صالة له، ال حظ يف 

وإضاعها كفر، من حافظ عليها كانت له اإلسالم ملن ترك الصالة، إقامة الصالة إميان، 
نورا يف قلبه ووجهه وقربه وحشره، وكانت له جناة يوم القيامة، وحشر مع الذين أنعم اهللا 
عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني، ومن مل حيافظ عليها مل يكن له نور، 

خلف. أيها املسلمون  وال جناة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأيب بن
كيف تضيعون الصالة، وهي الصلة بينكم وبني ربكم إذا مل يكن بينكم وبني ربكم صلة، 
فأين العبودية، وأين احملبة هللا واخلضوع له لقد خاب، وخسر قوم إذا مسعوا داعي الدنيا 
وزهرا لبوا سراعا، وإذا مسعوا منادي اهللا يدعو: حي على الصالة، حي على الفالح 
تغافلوا عنه، وولوا دبارا. أيها املسلمون، أمل تعلموا أن أول ما حياسب عليه العبد يوم 
القيامة الصالة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. يا أمة حممد 
من منكم عنده أمان من املوت حىت يتوب، ويصلي، أليس كل منكم خيشى املوت وال 

يكن املوت يأخذ الناس بغتة وهم ال يشعرون، أما هجم على  يدري أيصبحه أم ميسيه، أمل
أناس وهم يف دنياهم غافلون، أما بغت أناسا خرجوا من بيوم، ومل يرجعوا، فمن منكم 
أعطى أمانا أال يكون حاله كهؤالء. أيها املسلمون وماذا بعد هذا املوت الذي ال تدرون 



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  169

قدمتم إما خري، فتسرون به، وإما شر مىت يفجؤكم؟ ال شيء بعده سوى اجلزاء على ما 
فتساؤن به، وتندمون، فإن اإلنسان إذا مات انقطع عمله، ومل يبق إال اجلزاء. أيها 
املسلمون، إذا كنتم تعترفون بذلك، وال تنكروه، أفليس من اجلدير بكم أن تبادروا التوبة 

سلمون، أيها املؤمنون إىل ربكم والرجوع إليه، والقيام بطاعته واجتناب معصيته. أيها امل
وما أنزل إليه من ربه إن مما هو واجب عليكم يف صالتكم أن تؤدوها يف  �مبحمد 

املساجد مجاعة مع املسلمني، فإن ذلك من واجباا، ومن إقامتها، ومن حفظها املصلي مع 
 اجلماعة قائم مبا فرض اهللا عليه واملتخلف عن اجلماعة بال عذر عاص لربه خماطر بصالته،
فإن بعض علماء املسلمني يقول: من ترك الصالة مع اجلماعة بدون عذر، فصالته باطلة ال 

  تربأ ا ذمته.
املصلي يف اجلماعة هو الكيس احلازم احلائز للغنمية، فإن الصالة مع اجلماعة أفضل من 
صالة الفذ بسبع وعشرين درجة، واملتخلف عن اجلماعة كسول مهمل حمروم، وما أشبه 

sŒ#  {ال املنافقني الذين قال اهللا فيهم: حاله حب Î) uρ (# þθãΒ$s% ’ n< Î) Íο 4θn= ¢Á9 $# (#θãΒ$s% 4’ n<$|¡ä. { )1( .

(أثقل الصالة على املنافقني صالة العشاء وصالة الفجر، ولو  {: �وقال فيهم نبيه 

يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبوا، والذي نفس حممد بيده لو جيد أحدهم عرقا مسينا أو 

. واملرماة ما بني الضلعني )2( } مرماتني حسنتني لشهد العشاء والعرق عرموش العظم)

أقسم أن هؤالء املنافقني لو يعلمون أم جيدون شيئا حقريا  �لحم واملعىن أن النيب من ال
 �من الدنيا لسارعوا إليه، والواقع أن حال كثري من هؤالء املتخلفني هي كما ذكر النيب 

عن حال املنافقني، فإن أحدهم لو كان له شغل من الدنيا وقت طلوع الفجر لوجدته 
اعات لعله يأتيه هذا املوعد. املصلي مع اجلماعة يصليها بنشاط يرقب النجوم، ويعد الس

وطمأنينة، فإن الناس بال شك ينشط بعضهم بعضا على العبادة واملتخلف عن اجلماعة 

                                                 

  . 142) سورة النساء آية: 1(
  ). 1269) ، الدارمي الصالة (5/140) ، أمحد (554) ، أبو داود الصالة (843) النسائي اإلمامة (2(
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تثقل عليه الصالة، فيصليها بكسل، وإسراع ينقرها نقر الغراب، ورمبا آخرها عن وقتها 
واأللفة واالتفاق، وتنري املساجد بذكر  هو اخلسار والدمار. صالة اجلماعة جتلب املودة

اهللا، وتظهر فيها شعائر اإلسالم يف صالة اجلماعة تعليم اجلاهل وتذكري الغافل وعدد من 
املصاحل الدينية والدنيوية. أرأيتم لو مل تكن اجلماعة مشروعة، وسبحان اهللا أن يكون ذلك، 

ساجد مغلقة والناس ليس هلم فماذا تكون احلال؟ إن احلال أن تكون األمة متفرقة وامل
مظهر مجاعي يف دينهم، ولكن احلمد هللا الذي شرعها، وأوجبها على املسلمني، فاشكروا 
ربكم أيها املسلمون على هذه النعمة، وقوموا ذا الواجب، واخجلوا من إضاعتها، 

θßϑŠ#)  {واحذروا من عقاب ربكم وسطوته. أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:  Ï% r&uρ nο 4θn= ¢Á9 $# 

(#θè?#u uρ nο 4θx. ¨“9$# (#θãèx. ö‘ $# uρ yìtΒ tÏèÏ.≡§�9$# ∩⊆⊂∪ { )1(.بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم .  

                                                 

  . 43) سورة البقرة آية: 1(
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  اخلطبة اخلامسة يف مناذج من شروط الصالة وأركاا

ده الشرائع، وأكملها، وبني هلم حدودها وفروضها وسننها، احلمد هللا الذي شرع لعبا
مل يترك عباده يف حرية من دينهم، وال يف نقص من عبادام بل بني هلم الدين، وأكمله 
فلم ميت نبيه حىت ترك أمته على احملجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك، فلله 

د أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن احلمد، والنعمة، والفضل، واملنة، وأشه
حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تابعهم بإحسان إىل يوم 

  الدين، وسلم تسليما.
أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واعلموا أن اهللا فرض فرائض، فال تضيعوها، وحد 

اهللا، فقد ظلم نفسه. أيها الناس: لقد فرض اهللا حدوا، فال تعتدوها، فمن يتعد حدود 
عليكم يف صالتكم الطهارة من األحداث والطهارة من األجناس، فمن صلى بغري وضوء، 

قبل اهللا صالة أحدكم إذا أحدث ال ي {: �فال صالة له، ولو كان ناسيا لقول النيب 

حىت يتوضأ، ولو صلى وعلى بدنه جناسة يعلم عنها أو على ثوبه جناسة يعلم عنها، فال 

  .)1( } صالة له، فإن كان ال يعلم عنها، أو علم ا، ونسي أن يغسلها، فصالته صحيحة

û *  {وفرض اهللا عليكم سترة العورة يف الصالة قال اهللا تعاىل:  Í_t6≈ tƒ tΠyŠ# u (#ρä‹è{ 

ö/ ä3tG t⊥ƒÎ— y‰Ζ Ïã Èe≅ ä. 7‰Éfó¡tΒ { )2( فيجب على املصلي أن يستر عورته بثوب طاهر مباح ال .

إال أن يكون يبني من ورائه لون اجللد، فإن صلى بثوب جنس عاملا بنجاسته، فال صالة له 
ناسيا، ومن صلى بثوب حمرم عليه، فال صالة له، فإذا صلى أحد بثوب فيه صورة، فال 
صالة له، إال إن كان ال يدري، ومن الثياب احملرمة ثياب اخليالء، فمن جر ثوبه خيالء مل 
ينظر اهللا إليه، وال تصح له صالة صالها البسا له، ومن نزل ثوبه عن كعبيه من الرجال، 

                                                 

) ، 60) ، أبو داود الطهارة (76) ، الترمذي الطهارة (225) ، مسلم الطهارة (6554) البخاري احليل (1(
  ). 2/308أمحد (

  . 31) سورة األعراف آية: 2(
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ما أسفل من الكعبني فهو يف النار، ومن صلى يف ثوب  {: �يف النار قال النيب فهو 

. فعلى الذين يلبسون السراويل القصار } خفيف يرى من ورائه لون اجللد، فال صالة له

هم أن يلبسوا فوقها ثوبا ساترا ال يصف البشرة؛ ألن الواجب عليهم اليت تسمى اهلاف علي
أن يستروا ما بني السرة والركبة، وقد قسم فقهاؤنا رمحهم اهللا العورة يف الصالة إىل ثالثة 
أقسام خمففة ومغلظة ومتوسطة، فاملخففة عورة الذكر من سبع سنني إىل عشر، فهذا 

لظة عورة املرأة احلرة البالغة فيجب عليها أن تستر يكفي ستر فرجيه القبل والدبر، واملغ
مجيع بدا، حىت يديها ورجليها يف الصالة، إال الوجه، فال جيب عليها ستره إال أن يكون 
عندها رجال غري حمارم هلا، فيجب عليها أن تستر وجهها عنهم، أما العورة املتوسطة فهي 

ر سنني، فأكثر، ومثل عورة البنت عورة من سوى ذلك مثل عورة الذكر إذا مت له عش
الصغرية، وحد هذا القسم من العورة هو ما بني السرة إىل الركبة، وكلما كان اللباس 
أكمل يف هيئته وستره وحاله، فهو أفضل، ولذلك قال أهل العلم: األفضل للرجل أن 
 يصلي ساترا رأسه. ومما فرض اهللا عليكم يف الصالة أن تطمئنوا ا، فمن صلى بال

قال لرجل صلى بال طمأنينة:  �ة صالة؛ ألن النيب مائطمأنينة، فال صالة له، وإن صلى 

. ونقر الصالة من أفعال املنافقني الذين إذا قاموا إىل )1( } ارجع فصل، فإنك مل تصل {

صا يف القيام بعد الركوع، ويف الصالة قاموا كساىل، وإن كثريا خيلون بالطمأنينة خصو
  يطيل فيهما حىت يقول القائل: قد نسي. �اجللوس بني السجدتني، ولقد كان النيب 

›θãè#)  {فاتقوا اهللا أيها املسلمون، والزموا حدوده لعلكم تفلحون:  ÏÛr&uρ ©!$# tΑθß™§�9 $#uρ 

öΝ à6 ‾= yès9 šχθßϑ ymö� è? ∩⊇⊂⊄∪ { )2(.بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. اخل .  

                                                 

) ، أبو 884) ، النسائي االفتتاح (303) ، الترمذي الصالة (397) ، مسلم الصالة (724) البخاري األذان (1(
  ). 2/437، أمحد () 1060) ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (856داود الصالة (

  . 132) سورة آل عمران آية: 2(
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  اخلطبة السادسة يف مناذج من أحكام الصالة

احلمد هللا الذي وعد احملافظني على الصالة أجرا عظيما وأعد هلم جنات الفردوس 
كرميا،  نعيما مقيما، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، فأنعم به ربا رحيما

وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أفضل املصلني وإمام املتقني وقائد الغر احملجلني صلى اهللا 
  عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين، وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا، وحافظوا على الصلوات، وأقيموها يف اجلمع 

#y *  {وملوها فتقعوا يف املهلكات، قال اهللا تعاىل:  واجلماعات، وال تضيعوها، n= sƒm� .ÏΒ 

öΝ ÏδÏ‰ ÷èt/ ì# ù= yz (#θãã$|Êr& nο 4θn= ¢Á9 $# (#θãèt7 ¨?$# uρ ÏN≡uθpκ ¤¶9 $# ( t∃öθ|¡sù tβöθs) ù= tƒ $†‹ xî ∩∈∪ { )1(  فمن أضاع

الصالة، ومل يتب من ذلك لقي الغي يف الدنيا واآلخرة، والغي هو اخلسران املبني، وقال 
الغي واد يف جهنم بعيد القعر، خبيث الطعم، فمن كان حمافظا عليها : �ابن مسعود 

فليحمد اهللا على نعمته، ويسأله الثبات على ذلك، ومن مل يكن حمافظا عليها، فليتب إىل 
به، ولريجع إىل ربه قبل أن يزيغ قلبه، فيكون من اهلالكني حافظوا عليها بفعل اهللا من ذن

شروطها وأركاا وواجباا وسننها، فإذا أيت أحدكم الصالة، فليسبغ الوضوء، مث ليستقبل 

ôÏΒ  {القبلة، فإن استقبال القبلة ال بد منه يف الصالة قال اهللا تعاىل:  uρ ß]ø‹ ym |M ô_t� yz ÉeΑ uθsù 

y7 yγô_uρ t�ôÜ x© Ï‰ Éfó¡yϑ ø9 $# ÏΘ#t� ysø9 $# 4 ß]øŠymuρ $tΒ óΟ çFΖä. (#θ—9 uθsù öΝà6 yδθã_ãρ { )2( مث يستفتح .

ن مل يقرأ ا مث يتعوذ، ويقرأ فاحتة الكتاب، فإنه ال صالة مل �الصالة مبا ورد عن النيب 
ووجوا على اإلمام واملأموم واملنفرد لعموم احلديث، وعدم املخصص الصحيح، وينبغي 
لألئمة أئمة املساجد أن يراعوا حال املأمومني يف الركعتني بعد التشهد األول، فيتأنوا يف 

تيسر من قراءة الفاحتة حىت يكملها املأمومون الذين خلفهم، فإذا قرأ الفاحتة قرأ بعدها ما 
القرآن يكون يف املغرب بقصار املفصل غالبا، والسنة أن يقرأ أحيانا بغري قصار املفصل مبا 

                                                 

  . 59) سورة مرمي آية: 1(
  . 150) سورة البقرة آية: 2(
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قرأ فيها بسورة األعراف، وقرأ فيها بسورة  �ال يشق على املأمومني، فقد ثبت أن النيب 
حممد، وقرأ فيها بسورة الطور، وقرأ فيها بسورة املرسالت، ويكون يف الفجر من طوال 

صل، ويكون يف الظهر والعصر والعشاء من أواسط املفصل إال أن القراءة يف الظهر املف
تكون أطول من قراءة العصر، فإذا فرغ من القراءة ركع، وقال سبحان ريب العظيم 
الواجب مرة، وأدىن الكمال ثالث، مث يرفع رأسه قائال مسع اهللا ملن محده، فإذا مت قيامه، 

كان مأموما قال حني الرفع: ربنا ولك احلمد، وال يقول: مسع قال: ربنا ولك احلمد، وإن 

فإذا قال يعين اإلمام: مسع اهللا ملن محده، فقولوا: ربنا  {: �اهللا ملن محده لقول النيب 

ئه السبعة اجلبهة واألنف تبع هلا، واليدين، ، مث يسجد على أعضا)1( } ولك احلمد

والركبتني، وأطرف القدمني، وال جيوز أن يرفع رجليه عن األرض، وال أن يرفع أنفه، وال 
شيئا من هذه األعضاء عن حمل سجوده، وال جيوز أن يسجد جببهته على كفيه، فأما 

بأس به لكن تركه  السجود على املنديل أو غريه من األشياء املنفصلة عن املصلي فال
أفضل، وأما األشياء املتصلة به كثوبه، وغترته، فيكره السجود عليه، إال من حاجة، ويقول 
يف سجوده: سبحان ريب األعلى، وال جيوز للمصلي أن يقرأ القرآن، وهو راكع، أو ساجد 

الستر ورأسه معصوب يف  �كشف النيب  {حلديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال: 

مرضه الذي مات فيه، والناس صفوف خلف أيب بكر، فقال: (اللهم هل بلغت) ثالث 

. إنه مل يبق من مبشرات النبوة إال الرؤيا الصاحلة يراها املسلم، أو ترى له أال )2( } مرات

اين رسول  { �لقرآن راكعا وساجدا. وقال علي بن أيب طالب وإين يت أن أقرأ ا

                                                 

) ، 1061) ، النسائي التطبيق (361) ، الترمذي الصالة (411) ، مسلم الصالة (657) البخاري األذان (1(
) ، 306، مالك النداء للصالة ( )1238) ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (601أبو داود الصالة (
  ). 1256الدارمي الصالة (

) ، ابن ماجه تعبري الرؤيا 876) ، أبو داود الصالة (1120) ، النسائي التطبيق (479) مسلم الصالة (2(
  ). 1325) ، الدارمي الصالة (1/219) ، أمحد (3899(
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، فأما إذا دعا يف سجوده بآية من )1( } عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد �اهللا 

ال بأس به مثل أن يقول: ربنا إننا القرآن وهو مل يقصد القراءة، وإمنا قصد الدعاء، فهذا 
آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، أو غريها من آيات الدعاء، فهذا ال بأس به، مث يرفع 
من السجود، فيقول بني السجدتني اللهم اغفر يل، وارمحين، واهدين، وعافين، وارزقين، مث 

فإنه ال صالة ملن ال يطمئن يف يفعل ذلك يف صالته كلها، وعليكم بالطمأنينة يف الصالة، 
  صالته.

θßϑŠ#)  {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:  Ï% r&uρ nο 4θn= ¢Á9 $# (#θè?#u uρ nο 4θx. ¨“9 $# (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™§�9 $# 

öΝ à6 ‾= yès9 tβθçΗ xqö� è? ∩∈∉∪ { )2(.  

  ك اهللا يل ولكم.. اخل.بار

                                                 

  ). 177، مالك النداء للصالة ( )1/92) ، أمحد (1737) ، الترمذي اللباس (480) مسلم الصالة (1(
  . 56) سورة النور آية: 2(
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  اخلطبة السابعة يف سجود السهو

احلمد هللا حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، 
ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال 

ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله  إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده
  وأصحابه والتابعني هلم بإحسان، وسلم تسليما.

أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل، وتفقهوا يف دينكم، واعرفوا حدود ما أنزل اهللا 
على رسوله فإنه من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين، واعلموا أن من أهم ما جيب عليكم 

ة اليت هي الركن الثاين من أركان اإلسالم وعمود الدين، ومن أكثر معرفته أحكام الصال
ما يقع اخللل فيه سجود السهو يف الصالة حيث كان جيهله كثري من املصلني، فسجود 
السهو له أسباب وأحكام ومواضع ينبغي لكل مسلم معرفتها حىت يكون على بصرية من 

ثالثة: الزيادة والنقص والشك، فأما  أمره إذا وقع له ذلك، فأسباب سجود السهو إمجاال
الزيادة، فمىت زاد املصلي يف صالته ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا أو ركعة كاملة 

قال ابن  �فأكثر وجب عليه سجود السهو، وحمله بعد السالم كما وقع ذلك للنيب 

الظهر مخسا، فقيل له: أزيد يف الصالة؟ قال: وما ذلك،  �صلى النيب  { �مسعود 

. رواه اجلماعة، ومىت علم املصلى )1( } قالوا: صليت مخسا، فسجد سجدتني بعدما سلم

بالزيادة وهو يف أثناء الزيادة وجب عليه الرجوع عن الزيادة، وسجود السهو، وإذا سلم 
قبل متام الصالة ناسيا، فذكر قبل أن متضي مدة طويلة، وجب عليه أن يتمم املصلي 

أن  {صالته، ويسجد للسهو بعد السالم، فقد ثبت يف الصحيحني من حديث أيب هريرة 

أوالعصر ركعتني، مث سلم فأخربوه بأنه نسي، فتقدم، وصلى ما صلى م الظهر  �النيب 

                                                 

) ، النسائي 392) ، الترمذي الصالة (572) ، مسلم املساجد ومواضع الصالة (392) البخاري الصالة (1(
) ، أمحد 1211) ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (1020) ، أبو داود الصالة (1244السهو (

  ). 1498صالة () ، الدارمي ال1/443(
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، وأما إذا طال الفصل، أو )1( } بقي من صالته، مث سلم، مث سجد سجدتني، مث سلم

أحدث املصلي قبل أن يذكر نقص الصالة، فإنه يعيد الصالة من أوهلا؛ ألنه ال ميكن أن 
ض الطهارة. وأما النقص فمىت نقص يبين آخر الصالة على أوهلا مع طول الفصل أو انتقا

املصلي شيئا من واجبات الصالة ناسيا وجب عليه سجود السهو جربا ملا نقص من 
صالته، ويكون قبل السالم، فإذا نسي التشهد األول، وقام إىل الركعة الثالثة، واستتم 

هللا قائما، فليمض يف صالته وال يرجع، مث يسجد سجدتني للسهو قبل السالم، فعن عبد ا

صلى، فقام يف الركعتني، فسبحوا به، فمضى يف صالته، فلما  �أن النيب  {بن حبينة 

متفق عليه، ومثل ذلك إذا نسي  )2( } كان يف آخر الصالة سجد قبل أن يسلم، مث سلم

ان ريب العظيم يف الركوع، أو سبحان ريب األعلى يف السجود، أو نسي أن يقول: سبح
شيئا من التكبري غري تكبرية اإلحرام. وأما الشك، فإذا شك املصلي كم صلى ثالثا أم 
أربعا، ومل يترجح عنده شيء، فليطرح الشك، ولينب على ما استيقن، وهو األقل، فليتم 

إذا شك أحدكم يف صالته، فلم  { �النيب عليه، مث يسجد سجدتني قبل السالم، قال 

يدر كم صلى ثالثا، أما أربعا، فليطرح الشك، ولينب على ما استيقن، مث يسجد سجدتني 
لى إمتام كانتا ترغيما قبل أن يسلم، فإن كان صلى مخسا شفعن صالته، وإن كان ص

. رواه أمحد ومسلم، وإذا شك املصلي هل صلى ثالثا أم أربعا، وترجح )3( } للشيطان
                                                 

) ، النسائي 399) ، الترمذي الصالة (573) ، مسلم املساجد ومواضع الصالة (683) البخاري األذان (1(
) ، أمحد 1214) ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (1008) ، أبو داود الصالة (1224السهو (

  ). 1496) ، الدارمي الصالة (211) ، مالك النداء للصالة (2/235(
) ، النسائي 391) ، الترمذي الصالة (570) ، مسلم املساجد ومواضع الصالة (795) البخاري األذان (2(

) ، أمحد 1206) ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (1034) ، أبو داود الصالة (1261السهو (
  ). 1499) ، الدارمي الصالة (218) ، مالك النداء للصالة (5/346(

) ، أبو 1238) ، النسائي السهو (396) ، الترمذي الصالة (571جد ومواضع الصالة (مسلم املسا )3(
) ، مالك 3/83) ، أمحد (1204) ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (1024داود الصالة (
  ). 1495) ، الدارمي الصالة (  214النداء للصالة (
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عنده أحد األمرين بىن عليه، وأمت الصالة على ما ترجح عنده، مث سلم، مث سجد سجدتني 

إذا شك  {قال:  �أن النيب  �بعد السالم ملا يف الصحيحني من حديث ابن مسعود 

. )1( } أحدكم يف صالته، فليتحر الصواب، فليتم عليه، مث ليسلم، مث ليسجد سجدتني

هذه أيها املسلمون هي األصول يف سجود السهو، وقد تبني منها أن سجود السهوله 
لسالم، وموضع بعده فمواضع سجود السهو بعد السالم ثالثة: موضعان موضع قبل ا

األول إذا زاد يف صالته، الثاين إذا سلم قبل امتامها، وهو من الزيادة يف الواقع، الثالث إذا 
شك، فلم يدر كم صلى، وترجح عنده أحد األمرين، وما عدا ذلك، فمحله قبل السالم. 

سجود السهو بعد السالم، ويستغربونه، وذلك أيها الناس إن كثريا من املصلني ينكرون 
ألم جيهلون هذا احلكم الشرعي الذي يرى بعض العلماء أن ما كان من سجود السهو 
قبل السالم فهو واجب قبل السالم، وما كان بعده فواجب أن يكون بعده، وسبب 

من ال  جهلهم عدم تعلمهم لذلك، وعدم العمل به من أئمة املساجد وأئمة املساجد منهم
يدري بذلك، وحيسب أن سجود السهو قبل السالم يف كل حال، ومنهم من يدري، 

بل  �ولكن ال يعمل يقول أخشى من التشويش، وهذا ليس بعذر يف ترك ما أمر به النيب 
احلق الذي يكون به براءة الذمة ونشر السنة أن يسجد بعد السالم إذا كان موضع 

س ذلك، ويفهموه، ويعملوا به، ويزول عنهم السجود بعد السالم حىت يعرف النا
  التشويش، ويكون لفاعله أجر من أحيا سنة.

�ß‰ƒÌ  {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:  ãƒ ª! $# t Îit7 ãŠ Ï9 öΝ ä3s9 öΝ à6 tƒÏ‰ öη tƒuρ zoΨ ß™ zƒÏ% ©!$# ÏΒ 

öΝ à6 Î=ö6s% z>θçG tƒuρ öΝ ä3ø‹n= tæ 3 ª!$# uρ íΟŠ Î= tæ ÒΟŠ Å3ym ∩⊄∉∪ ª!$# uρ ß‰ƒÌ� ãƒ βr& z>θçG tƒ öΝ à6 ø‹ n= tæ ß‰ƒÌ� ãƒuρ šÏ% ©!$# 

                                                 

) ، أبو داود 1244) ، النسائي السهو (572ة () ، مسلم املساجد ومواضع الصال392) البخاري الصالة (1(
  ). 1/379) ، أمحد (1212) ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (1020الصالة (
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tβθãèÎ7 −G tƒ ÏN≡uθpκ ¤¶9 $# βr& (#θè=Š ÏÿsC ¸ξøŠtΒ $VϑŠ Ïà tã ∩⊄∠∪ ß‰ƒÌ�ãƒ ª! $# βr& y# Ïe sƒ ä† öΝä3Ψ tã 4 t,Î= äz uρ ß≈ |¡Ρ M}$# 

$Z‹ Ïè|Ê ∩⊄∇∪ { )1(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم... اخل.

                                                 

  . 28:  26) سورة النساء اآليات من 1(
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  اخلطبة الثامنة يف احلث على اجلمعة واجلماعة

احلمد هللا احلكيم يف خلقه، وأمره القوي يف أخذه، وقهره شرع لعباده الشرائع لينالوا 
ا أعلى الدرجات، وينجوا ا من اهلالك والدركات، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 

ذوالفضل العظيم، واخلري العميم، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املصطفى  شريك له
الكرمي صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وسلم 

  تسليما.
أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل، وأقيموا الصالة، فإا عمود الدين، وهي العهد 

رين، وال حظ يف اإلسالم ملن ترك الصالة أقيموها بفعلها يف وقتها الذي بني املؤمنني والكاف
جبميع أركاا وواجباا وشروطها اطمئنوا فيها يف القراءة والركوع والسجود والقيام 
والقعود، فال صالة ملن ال طمأنينة له، فاملصلي قائم خاشع بني يدي ربه، وكلما كان 

إميانه أكمل، ولذلك كانت الصالة قرة عني اإلنسان أعظم راحة وفرحا بالصالة كان 
وراحة قلبه، أقيموا الصالة، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وأدوا الصالة  � النيب

مجاعة يف املساجد، فإن ذلك من واجبات الصالة كما دلت على ذلك نصوص الكتاب 

.θãèx#)  {والسنة: قال اهللا تعاىل:  ö‘ $# uρ yìtΒ tÏèÏ.≡§�9$# ∩⊆⊂∪ { )1(  أن يقيم  �وأمر اهللا نبيه

أن أعمى  �وصح عنه  {اجلماعة يف أصحابه وهم يف احلرب عند التقاء الصفوف، 

ه، وليس له قائد يقوده إىل املسجد، فرخص له، فلما وىل دعاه، فقال: هل تسمع جاء

وأخرب أن أثقل الصلوات على املنافقني صالة  {، )2( } النداء؟ قال: نعم، قال: فأجب

، وأم لو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبوا، وإن أحدهم لو يعلم العشاء وصالة الفجر
أنه جيد عرقا مسينا، وهوالعظم عليه بقية اللحم، أو مرماتني حسنتني، ومها ما بني ظلفي 

                                                 

  . 43) سورة البقرة آية: 1(
  ). 850) ، النسائي اإلمامة (653) مسلم املساجد ومواضع الصالة (2(
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، فاملنافق تثقل عليه صالة اجلماعة لكن لو جيد )1( } الشاة، أو أضالعها لشهد العشاء

وذلك؛ ألنه ال إميان يف قلبه، ولو كان مؤمنا لبادر إىل  شيئا زهيدا من الدنيا لبادر إليه
فضل اآلخرة، وسارع إليه؛ ألن اآلخرة هي املآل، وهي املستقبل، فاحذروا أيها املسلمون 
من صفات املنافقني، وجاهدوا أنفسكم على الطاعات، ومرنوها عليها تكونوا من 

هللا غدا مسلما، فليحافظ على من سره أن يلقى ا �املفلحني، قال عبد اهللا بن مسعود 
سنن اهلدى، وإن من  �هؤالء الصلوات، حيث ينادى ن، فإن اهللا شرع لنبيكم حممد 

سنن اهلدى، ولو أنكم صليتم يف بيوتكم لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم 
لضللتم، وما من رجل يتطهر، فيحسن الطهور، مث يعمد إىل مسجد من هذه املساجد إال 

ب اهللا له بكل خطوة حسنة، ويرفعه ا درجة، وحيط عنه ا سيئة، ولقد رأيتنا، وما كت
يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق، أومريض، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بني 

ال يتخلف منهم أحد  �الرجلني، حىت يقام يف الصف هكذا حال أصحاب رسول اهللا 
دهم، وعن أيب ـلف بال عذر، فهو معلوم النفاق عنعن صالة اجلماعة إال بعذر، ومن خت

يوما الصبح، فقال: أشاهد فالن؟  �صلى بنا رسول اهللا  {ال: ـق �ب ـبن كع

الصالتني أثقل الصلوات على قالوا: ال، قال: أشاهد فالن؟ قالوا: ال، قال: إن هاتني 
املنافقني، ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبوا على الركب، وإن الصف األول على مثل 

. وهذ حديث صحيح. أيها )2( } صف املالئكة، ولوعلمتم ما فضيلته البتدرمتوه

لينتهني  {يقول:  �املسلمون حافظوا على صالة اجلمعة، وإياكم والتهاون ا، فإن النيب 

. )3( } أقوام عن ودعهم اجلمعات أو ليختمن اهللا على قلوم مث ليكونن من الغافلني

                                                 

  ). 2/472) ، أمحد (651) ، مسلم املساجد ومواضع الصالة (626ذان () البخاري األ1(
  ). 1269) ، الدارمي الصالة (5/140) ، أمحد (554) ، أبو داود الصالة (843) النسائي اإلمامة (2(
  ). 1570) ، الدارمي الصالة (1/239) ، أمحد (1370) ، النسائي اجلمعة (865) مسلم اجلمعة (3(
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. ولقد كان بعض الناس )1( } من ترك ثالث مجع اونا ا طبع اهللا على قلبه {وقال: 

خيرجون بأهليهم أو مع أصحام يف هذا اليوم املبارك الذي من اهللا به على أمة حممد، 
وأضل عنه اليهود والنصارى، فيفوتون صالة اجلمعة، وهؤالء قد عرضوا أنفسهم لعقاب 

 �ولقد أخرب النيب  {يحذروا ذلك، فليحذروا ذلك، اهللا، وسخطه، فليحذروا ذلك، فل

عن الراعي يتخذ الغنم على رأس ميل أو ميلني، فيتعذر عليه الكأل، فريتفع، مث جتيء 

، فهؤالء )2( } حىت يطبع على قلبهاجلمعة، فال يشهدها، وجتيء اجلمعة، فال يشهدها 

الذين خيرجون إىل الرب يف يوم اجلمعة إن كانوا يصلون اجلمعة يف بلدهم أو غريها، فقد 
أدوا ما بينهم وبني اهللا، ولكنهم قد عرضوا أنفسهم لكالم الناس فيهم، وإن كانوا ال 

لكثري، وعرضوا يصلون اجلمعة، وال يبالون ا، فما أعظم خسارم لقد فوتوا اخلري ا

pκ$  {أنفسهم للعذاب األليم. أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:  š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθãΖ tΒ# u #sŒ Î) š”ÏŠθçΡ 

Íο 4θn= ¢Á= Ï9 ÏΒ ÏΘ öθtƒ Ïπyèßϑ àfø9 $# (# öθyèó™$$sù 4’ n< Î) Ì� ø.ÏŒ «!$# (#ρâ‘ sŒuρ yì ø‹ t7 ø9 $# 4 öΝ ä3 Ï9≡ sŒ ×� ö� yz öΝ ä3 ©9 β Î) óΟ çGΨ ä. 
tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩∪ # sŒ Î* sù ÏM uŠ ÅÒ è% äο 4θ n= ¢Á9 $# (#ρã� Ï±tFΡ $$sù ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# (#θäótG ö/ $#uρ ÏΒ È≅ ôÒsù «! $# (#ρã�ä. øŒ $#uρ ©! $# 

# Z��ÏW x. ö/ä3‾= yè©9 tβθßsÎ= ø è? ∩⊇⊃∪ { )3(.  

  يف القرآن العظيم... اخل. بارك اهللا يل ولكم

                                                 

) ، ابن ماجه إقامة الصالة 1052) ، أبو داود الصالة (1369) ، النسائي اجلمعة (500معة () الترمذي اجل1(
  ). 1571) ، الدارمي الصالة (3/425) ، أمحد (1125والسنة فيها (

  ). 1127) ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (2(
  . 10،  9) سورة اجلمعة اآليتان : 3(
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  اخلطبة التاسعة يف صالة الكسوف

احلمد هللا الذي أظهر لعباده من آياته دليال وهدى من شاء من خلقه فاختذ ذلك عربة، 
وابتغى إىل جناته سبيال، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له املتفرد باخللق والتدبري 

ه ورسوله أبلغ اخللق بيانا، وأصدقهم قيال صلى اهللا مجلة وتفصيال، وأشهد أن حممدا عبد
  عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان، وسلم تسليما.

أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل، وتفكروا يف آياته، وما خيلقه يف السماوات 
د اليت واألرض، فإن يف ذلك آليات لقوم يعقلون، تفكروا يف هذه السماوات السبع الشدا

رفعها اهللا بقوته، وأمسكها بقدرته ورمحته أن تقع على العباد، تفكروا كيف أحكم اهللا 
بناءها، فما هلا من فروج وال فطور، وكيف زينها اهللا باملصابيح اليت عمتها باجلمال 
والنور، وكيف جعل فيها سراجا وقمرا منريا، مث تفكروا كيف كانت هذه املصابيح 

ري بإذن اهللا يف فلكها الذي وضعها اهللا فيه منذ خلقها اهللا حىت يأذن والسراج والقمر تس
خبراا ال تنقص عن سريها، وال تزيد، وال ترتفع عنه، وال ترتل، وال حتيد، فسبحان من 

  سريها بقدرته، ورتب نظامها حبكمته، وهو القوي العزيز.
كمال قدرته وكمال عباد اهللا: إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا الدالة على 

حكمته ورمحته، فإذا نظرت إىل عظمتهما، وانتظام سريمها عرفت بذلك كمال قدرة اهللا، 
وإذا نظرت إىل ما يف اختالف سريمها من املصاحل واملنافع تبني لك كمال حكمة اهللا 
ورمحته، أال وإن من حكمة اهللا يف سريمها ما حيدث فيهما من الكسوف، وهو ذهاب 

أو بعضه، فإن هذا الكسوف حيدث بأمر اهللا خيوف اهللا به عباده ليتوبوا إليه،  ضوءمها كله،
فخرج فزعا جير  �ويستغفروه، ويعبدوه، ويعظموه، وقد كسفت الشمس يف عهد النيب 

وصلى  �رداءه حىت أتى املسجد، مث نودي الصالة مجاعة، فاجتمع الناس، فتقدم النيب 
كرب، مث قرأ الفاحتة، وسورة طويلة حنو سورة ركعتني يف كل ركعة ركوعان وسجودان 

البقرة، حىت جعل أصحابه خيرون من طول القيام، مث ركع، فأطال الركوع، مث قال: مسع 
اهللا ملن محده ربنا ولك احلمد، مث قرأ الفاحتة، وسورة طويلة دون األوىل، مث ركع ركوعا 
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حلمد، وأطال القيام، مث سجد، طويال دون األول، مث قال: مسع اهللا ملن محده ربنا ولك ا
فأطال السجود، مث جلس بني السجدتني، وأطال مث سجد، فأطال، مث قام إىل الركعة 
الثانية، فأطال القيام، وهو دون القيام يف الركعة األوىل، مث ركع، فأطال الركوع، وهو 

 قرأ، فأطال دون الركوع يف الركعة األوىل، مث قال: مسع اهللا ملن محده ربنا ولك احلمد، مث
القراءة، وهي دون األوىل، مث ركع الركوع الثاين، فأطال وهو دون الركوع األول، مث 
سجد سجدتني، مث سلم، وقد اجنلت الشمس، ومسع يف سجوده، يقول: رب أمل تعدين أن 
ال تعذم، وأنا فيهم أمل تعدين أن ال تعذم وهم يستغفرون؟ مث خطب الناس، ووعظهم 

إن الشمس والقمر  {فأثىن على اهللا مبا هوأهل له سبحانه وتعاىل، مث قال:  موعظة بليغة،

آيتان من آيات اهللا ال خيسفان ملوت أحد، وال حلياته، فإذا رأيتم ذلك، فافزعوا إىل 

: . ويف رواية)1( } املساجد، فافزعواإىل ذكر اهللا ودعائه واستغفاره الصالة، فافزعوا إىل

 ما من أحد أغري من يا أمة حممد واهللا {، مث قال: )2( } فادعوا، وتصدقوا، وصلوا {

اهللا أن يزين عبده، أو تزين أمته يا أمة حممد، واهللا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال، 
ولبكيتم كثريا، وقال: ما من شيء توعدونه إال قد رأيته يف صاليت هذه، وأوحي إىل أنكم 

القرب، تفتنون يف قبوركم قريبا، أو مثل فتنة الدجال، مث أمرهم أن يتعوذوا من عذاب 
وقال: لقد جيء بالنار حيطم بعضها بعضا، وذلك حني رأيتموين تأخرت خمافة أن يصيبين 
من لفحها حىت رأيت فيها عمرو بن حلي جير أقصابه أي: أمعاءه يف النار، ورأيت صاحبة 
اهلرة اليت ربطتها، فلم تطعمها، ومل تدعها تأكل من خشاش األرض، حىت ماتت جوعا 

                                                 

) ، أبو داود الصالة 1472) ، النسائي الكسوف (901م الكسوف () ، مسل1009) البخاري اجلمعة (1(
  ). 444) ، مالك النداء للصالة (6/164) ، أمحد (1263) ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (1191(

  ). 444) ، مالك النداء للصالة (6/164) ، أمحد (901) ، مسلم الكسوف (997) البخاري اجلمعة (2(
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ة، وذلك حني رأيتموين تقدمت حىت قمت يف مقامي، ولقد مددت قال: مث جيء باجلن

  .)1( } يدي، فأنا أريد أن أتناول من مثرها لتنظروا إليه، مث بدا يل أن ال أفعل

فيا أمة حممد إن كسوف الشمس أو القمر حلدث عظيم خميف، وأكرب دليل على ذلك 
ما حصل له فيها من عند كسوف الشمس من الفزع والصالة، و �ما حصل لرسول اهللا 

أحوال، مث تلك اخلطبة البليغة اليت خطبها، فعلينا أن نفزع حلدوث الكسوف، وأن نلجأ 
 �إىل مساجد اهللا للصالة والدعاء واالستغفار، وأن نتصدق لندفع البالء، وقد أمر النيب 

باإلعتاق يف كسوف الشمس؛ ألن عتق الرقبة فكاك للمعتق من النار، فأسباب البالء 
النتقام عند حدوث الكسوف قد انعقدت، والفزع إىل الصالة، والدعاء، واالستغفار، وا

والصدقة، والعتق يدفع تلك األسباب. أيها املسلمون: فإذا حصل الكسوف يف أي وقت، 
أمر بذلك، ومل يستثن وقتا  �ويف أية ساعة من ليل وار، فافزعوا إىل الصالة؛ ألن النيب 

ة فزع ومدافعة بالء، وتصلى يف أي وقت حصل ذلك، وليس من األوقات، وألا صال
عنها ي، فتصلى بعد العصر، وبعد الفجر، وعند طلوع الشمس، وكل وقت، واعلموا 

وصلى خلفه الرجال والنساء،  �أن السنة أن تصلى مجاعة يف املساجد كما صالها النيب 
أعوذ باهللا من الشيطان  فإن صالها اإلنسان وحده، فال بأس بذلك لكن اجلماعة أفضل.

ôÏΒ  {الرجيم، قال اهللا تعاىل:  uρ ÏµÏG≈ tƒ# u ã≅ øŠ ©9$# â‘$yγ̈Ψ9 $#uρ ß§ôϑ ¤±9 $#uρ ã�yϑ s) ø9 $#uρ 4 Ÿω (#ρß‰àfó¡n@ Ä§ôϑ ¤±= Ï9 

Ÿωuρ Ì�yϑ s) ù= Ï9 (#ρß‰ß∨ ó™$# uρ ¬! “ Ï% ©!$# �∅ßγs) n= yz βÎ) öΝçFΖ à2 çν$−ƒÎ) šχρß‰ ç7÷ès? ∩⊂∠∪ { )2(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم... اخل.

                                                 

) ، 6/164) ، أمحد (1474) ، النسائي الكسوف (901) ، مسلم الكسوف (997عة () البخاري اجلم1(
  ). 444مالك النداء للصالة (

  . 37) سورة فصلت آية: 2(
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  اخلطبة العاشرة يف أن ذكر اهللا يكون بالقلب وباللسان وباجلوارح

احلمد هللا الذي جعل ذكره سببا للفوز بدار السالم، ومكفرا للذنوب واآلثام، وجعل 
عنه سببا للخسارة واحلرمان، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، ذو اإلعراض 

اجلالل واإلكرام، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أفضل األنام، ومصباح الظالم صلى اهللا 
  عليه وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى التابعني هلم بإحسان إىل يوم املقام، وسلم تسليما.

ين آمنوا اذكروا اهللا ذكرا كثريا، وسبحوه بكرة وأصيال، واعلموا أما بعد: فيا أيها الذ
أن يف ذكر اهللا حياة القلوب والقرب من عالم الغيوب، ويف ذكر اهللا كشف الغموم 
وتفريج الكروب ويف ذكر اهللا زوال املكروه، وحصول املطلوب، ويف الصحيح عن 

أنا عند ظن عبدي، وأنا معه حني يذكرين، فإن ذكرين يف نفسه  {: �يقول اهللا  � النيب

ذكرته يف نفسي، وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منهم، وإن اقترب إىل شربا اقتربت إليه 

. وذكر اهللا )1( } تاين ميشي أتيته هرولةذراعا، وإن اقترب إيل ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أ

القلب واللسان واجلوارح، فأما ذكر اهللا بالقلب، فمعناه أن يكون ذكر اهللا تعاىل تعاىل حمله 
دائما يف قلبه يفكر يف أمساء اهللا احلسىن ومعاين صفاته العليا، وأفعاله اليت رت العقول 

أما ذكر اهللا باللسان، فمعناه أن ينطق وأحكامه اليت بلغت من احلكمة غايتها القصوى، و
بلسانه بذكر ربه بذكر أمسائه وصفاته وأحكامه، فالتهليل والتكبري والتسبيح واحلمد والثناء 
من ذكر اهللا، ودرس القرآن، والعلوم الدينية، وتعليمها، وتعلمها من ذكر اهللا، واألمر 

 باجلوارح، فإن كل فعل تفعله باملعروف، والنهي عن املنكر من ذكر اهللا، وأما ذكر اهللا
فهو من ذكر اهللا أيها املؤمنون اذكروا ربكم قياما  �متقربا إىل اهللا متبعا فيه رسول اهللا 

وقعودا، وعلى جنوبكم، فإن ذلك هو احلياة والصالح، واعرفوا، رمحكم اهللا، األذكار 
 صلىاهللا عليه وسلم واعملوا ا، فإا خري وبركة، فمن ذلك أن النيب �الواردة عن النيب 

                                                 

) 3822) ، ابن ماجه األدب (3603) ، الترمذي الدعوات (2675) ، مسلم التوبة (6970البخاري التوحيد () 1(
  ). 2/251، أمحد (
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من قال: ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك، وله احلمد، وهو على كل  {قال: 

يت عنه شيء قدير يف يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مئة حسنة، وحم
مئة سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حىت ميسي، ومل يأت أحد بأفضل مما 
جاء به إال أحد عمل أكثر من ذلك، ومن قال: سبحان اهللا وحبمده يف يوم مئة مرة حطت 

من قال: ال إله إال اهللا  {: �. وقال النيب )1( } خطاياه، ولو كانت مثل زبد البحر

على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن  وحده ال شريك له له امللك وله احلمد، وهو

كلمتان خفيفتان على اللسان،  {: �، وقال )2( } أعتق أربعة أنفس من ولد إمساعيل

. )3( } ثقيلتان يف امليزان، حبيبتان إىل الرمحن سبحان اهللا وحبمده، سبحان اهللا العظيم

احلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب أحب إىل مما ألن أقول: سبحان اهللا، و {: �وقال 

لقيت ليلة أسري يب إبراهيم اخلليل عليه  {: �، وقال )4( } طلعت عليه الشمس

ربهم أن اجلنة طيبة التربة، عذبة املاء، وأا السالم، فقال: أقرئ أمتك مين السالم، وأخ

. ويف )5( } قيعان، وأن غراسها سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب

رابيا قال: يا رسول اهللا علمين كالما أن أع { �صحيح مسلم عن سعد بن أيب وقاص 

أقوله قال: قل: ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، اهللا أكرب كبريا، واحلمد هللا كثريا، 
وسبحان اهللا رب العاملني، وال حول وال قوة إال باهللا العزيز احلكيم، قال هؤالء لريب فما 

                                                 

) ، 3468) ، الترمذي الدعوات (2691) ، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار (3119( ) البخاري بدء اخللق1(
  ). 486) ، مالك النداء للصالة (2/302) ، أمحد (3798ابن ماجه األدب (

  ). 3553) ، الترمذي الدعوات (2693) ، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار (6041) البخاري الدعوات (2(
) ، الترمذي الدعوات 2694) ، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار (6043خاري الدعوات () الب3(

  ). 2/232) ، أمحد (3806) ، ابن ماجه األدب (3467 (
  ). 2695) مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار (4(
  ). 3462) الترمذي الدعوات (5(
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والزموا االستغفار، فإن من لزم  يل قال: قل: اللهم اغفر يل، وارمحين، واهدين، وارزقين،
االستغفار جعل اهللا له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق خمرجا، ورزقه من حيث ال 

يف الس الواحد  �قال ابن عمر رضي اهللا عنهما: كنا نعد لرسول اهللا  )1( } حيتسب)

مئة مرة ريب اغفر يل، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. أعوذ باهللا من الشيطان 

 #$!©%pκš‰r'‾≈tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#ρâ÷è0øŒ$# ©!$# #[�ø.ÏŒ #Z��ÏVx. ∩⊆⊇∪ çνθßsÎm7y™uρ Zοt�õ3ç/ ¸ξ‹Ï¹r&uρ ∩⊆⊄∪ uθèδ “Ï$  {م: ـلرجيا

’Ìj?|Áãƒ öΝä3ø‹n=tæ …çµçGs3Í×‾≈n=tΒuρ /ä3y_Ì�÷‚ã‹Ï9 zÏiΒ ÏM≈yϑè=—à9$# ’n<Î) Í‘θ–Ψ9$# 4 tβ%Ÿ2uρ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$$Î/ $VϑŠÏmu‘ ∩⊆⊂∪ öΝßγçG̈ŠÏtrB 

tΠöθtƒ …çµtΡöθs)ù=tƒ ÖΝ≈n=y™ 4 £‰tãr&uρ öΝçλm; #\�ô_r& $VϑƒÌ�x. ∩⊆⊆∪ { )2(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. اخل.

                                                 

  ). 1/185) ، أمحد (2696() مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار 1(
  . 44:  41) سورة األحزاب اآليات من 2(
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  اخلطبة احلادية عشرة يف أذكار معينة وعامة

احلمد وأهله، املنعم على خلقه بسابغ نعمه وفضله، الذي جعل  احلمد هللا مستحق
أفئدة عباده املؤمنني متعلقة به وألسنتهم ناطقة بذكره، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 
شريك له شهادة خملص هللا يف سره وجهره، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله القائم بطاعة 

  حابه ومن ساروا على جه، وسلم تسليما.ربه وأمره صلى اهللا عليه وعلى آله وأص
أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل، وأدميوا ذكره، أدميوا ذكره بقلوبكم وألسنتكم 

أنا عند ظن  {وجوارحكم، فإن اهللا مع الذاكرين، يقول اهللا تعاىل يف احلديث القدسي: 

عبدي يب، وأنا معه إذا ذكرين، فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي، وإن ذكرين يف مأل 

. أيها الناس: إن ذكر اهللا يكون يف القلب، ويكون يف )1( } ذكرته يف مأل خري منهم

علقا باهللا، اللسان، ويكون باجلوارح أما ذكر اهللا بالقلب، فإن معناه أن يكون القلب مت
ويكون ذكر اهللا، وتعظيمه دائما يف قلبه يستحضر دائما عظمة ربه وآياته، ويستحضر 
نعمه العامة واخلاصة، ويستدل مبا يشاهده من خملوقاته وآياته على عظمته وإحاطته، وأما 
ذكر اهللا باللسان، فهو النطق بكل ما يقرب إىل اهللا، فالتهليل ذكر، والتكبري ذكر 

والتسبيح ذكر، وقراءة القرآن ذكر وقراءة العلوم الشرعية ذكر؛ ألا ذكر والتحميد 
ألحكام اهللا وتشريعاته ونصيحة العباد للقيام بأمر اهللا ذكر، واألمر باملعروف، والنهي عن 

فالطهارة ذكر،  �املنكر ذكر، وأما ذكر اهللا باجلوارح، فهو كل فعل يقرب إىل اهللا 
ذكر، والزكاة، والصيام ذكر، واحلج ذكر، وبر الوالدين  والصالة ذكر، والسعي إليها

ذكر، وصلة األرحام ذكر، وكل فعل يقربك إىل اهللا، فهو ذكر؛ ألن التقرب إىل اهللا ال 
فالدين كله ذكر اهللا، ولقد  �يكون إال بنية ونيتك، واستحضارك عند الفعل ذكر اهللا 

ليكونوا بذلك دائما يف ذكر اهللا،  شرع اهللا احلكيم الرحيم لعباده ذكره يف كل مناسبة

                                                 

) ، ابن ماجه األدب 3603) ، الترمذي الدعوات (2675) ، مسلم التوبة (6970) البخاري التوحيد (1(
  ). 2/251) ، أمحد (3822(
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فشرع اهللا لعباده التسمية على كل أمر ذي بال، وأمهية، شرع اهللا الذكر قبل األكل 
والشرب وبعدمها، قبلهما تقول: بسم اهللا، وبعدها تقول: احلمد هللا، وإن اهللا لريضى عن 

هللا الذكر عند العبد يأكل األكلة، فيحمده عليها، ويشرب الشربة، فيحمده عليها شرع ا
دخول حمل قضاء احلاجة، وبعد اخلروج منه، فإذا أراد أحدكم أن يدخل مكان البول أو 
الغائط، فليقل: بسم اهللا أعوذ باهللا من اخلبث واخلبائث، وإذا خرج منه، فليقل: غفرانك 
احلمد هللا الذي أذهب عين األذى وعافاين. شرع اهللا الذكر عند النوم وبعده، فعند النوم 

ذا وضعت جنبك، تقول: بامسك اللهم أحيا وأموت، اللهم بك وضعت جنيب، وبك إ
أرفعه، فإن أمسكت روحي، فاغفر هلا، وارمحها، وإن أرسلتها، فاحفظها مبا حتفظ به 

احلمد هللا الذي أطعمنا  {إذا أوى إىل فراشه قال:  �عبادك الصاحلني، وكان النيب 

. فكم ممن ال كايف له وال مؤوي، وشرع لعباده عند )1( } وسقانا وكفانا وآوانا

االستيقاظ ذكر اهللا، فإن العبد إذا نام عقد الشيطان على قافية رأسه ثالث عقد، فإذا قام، 
عقدة الثالثة، وذكر اهللا احنلت عقدة، وإن توضأ احنلت العقدة الثانية، فإذا صلى احنلت ال

فأصبح نشيطا طيب النفس، وإال أصبح خبيث النفس كسالن، ويف حديث ابن عباس 
من النوم جعل  �فلما قام النيب  �رضي اهللا عنهما أنه بات عند خالته ميمونة زوج النيب 

āχ  {ميسح النوم عن وجهه بيده مث قرأ:  Î) ’ Îû È,ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ É#≈n= ÏF÷z $# uρ È≅øŠ ©9 $# 

Í‘$pκ ¨]9$# uρ ;M≈ tƒUψ ’ Í< 'ρT[{ É=≈ t6ø9 F{ $# ∩⊇⊃∪ { )2(  إىل آخر سورة آل عمران. ويف حديث ثان أن

من استيقظ من الليل، فقال: ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك،  {قال:  �النيب 

وله احلمد، وهو على كل شيء قدير، واحلمد هللا، وسبحان اهللا، وال إله إال اهللا، واهللا 
ستجيب له، فإن أكرب، وال حول وال قوة إال باهللا، مث قال: اللهم اغفر يل، أو دعا إال ا

                                                 

) ، 5053اود األدب () ، أبو د3396) ، الترمذي الدعوات (2715مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار () 1(
  ). 3/153أمحد (

  . 190) سورة آل عمران آية: 2(
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. وشرع لعباده أذكارا يقولوا إذا قلقوا، فلم يناموا، أو )1( } توضأ، وصلى قبلت صالته

دكم إذا رأى أح {قال:  �كانوا يفزعون يف نومهم، ويف صحيح البخاري أن النيب 

رؤيا حيبها، فإمنا هي من اهللا، فليحمد اهللا عليها، وليحدث ا، وال حيدث ا إال من حيب، 
وإذا رأى غري ذلك مما يكره، فإمنا هي من الشيطان، فليستعذ من شرها، وال يذكرها 

، وشرع لعباده أن يذكروه عند دخول بيوم، وعند اخلروج )2( } ألحد، فإا ال تضره

الرجل إذا دخل بيته أن يقول: اللهم إين أسألك خري املوجل وخري  �فأمر النيب  {منها، 

، )3( } املخرج بسم اهللا وجلنا، وبسم اهللا خرجنا، وعلى اهللا ربنا توكلنا، مث ليسلم على أهله

بسم اهللا توكلت على اهللا، اللهم إين أعوذ بك أن أضل  {خرج من بيته قال:  إذا وكان

ال: ـ، وق)4( } ل عليـل أو جيهـأو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجه

من قال يعين إذا خرج من بيته: بسم اهللا، توكلت على اهللا، وال حول وال قوة إال  {

. أيها الناس: إن )5( } باهللا، يقال له: كفيت، ووفيت، وهديت، ويتنحى عنه الشيطان

وألسباب معينة، وأمركم بذكره أمرا مطلقا يعم ربكم قد أمركم بذكره يف أحوال معينة، 

þ’ÎΤρã�ä.øŒ$$sù öΝä.ö�ä.øŒr& (#ρã�à6ô©$#uρ ’Í< Ÿωuρ Èβρã�à  {واألحوال، فقال تعاىل: األوقات õ3s? ∩⊇∈⊄∪ { )6( .

                                                 

) 3878) ، ابن ماجه الدعاء (5060) ، أبو داود األدب (3414) ، الترمذي الدعوات (1103البخاري اجلمعة () 1(
  ). 2687، الدارمي االستئذان (

  . )3/8) ، أمحد (3453) ، الترمذي الدعوات (6584) البخاري التعبري (2(
  ). 5096) أبو داود األدب (3(
) ، ابن ماجه الدعاء 5094) ، أبو داود األدب (5486) ، النسائي االستعاذة (3427) الترمذي الدعوات (4(

  ). 6/322) ، أمحد (3884(
  ). 5095) ، أبو داود األدب (3426) الترمذي الدعوات (5(
  . 152) سورة البقرة آية: 6(
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. )pκš‰r'‾≈tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#ρâ÷è0øŒ$# ©!$# #[�ø.ÏŒ #Z��ÏVx. ∩⊆⊇∪ çνθßsÎm7y™uρ Zοt�õ3ç/ ¸ξ‹Ï¹r&uρ ∩⊆⊄∪ { )1$  {تعاىل:  وقال

يذكر اهللا على كل أحيانه، فأدميوا ذكر ربكم، واغرسوا ألنفسكم يف  �وكان النيب 
هللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب، وال حول جنات النعيم، فإن غراسها سبحان ا

كلمتان حبيبتان إىل الرمحن، خفيفتان على اللسان،  {: �وال قوة إال باهللا، وقال النيب 

  .)2( } وحبمده، سبحان اهللا العظيمثقيلتان يف امليزان، سبحان اهللا 

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. اخل.

                                                 

  . 42،  41: ) سورة األحزاب اآليتان 1(
) ، 3467) ، الترمذي الدعوات (2694) ، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار (7124البخاري التوحيد () 2(

  ). 2/232) ، أمحد (3806ابن ماجه األدب (
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  اخلطبة الثانية عشرة يف التحذير من بعض األلبسة

احلمد هللا الذي جعل الرجال قوامني على النساء مبا فضلهم عليهن يف اخللقة، والعقل، 
ا بواجبهن، ويراعوا ما والذكاء، وأوجب عليهم أن يؤدوا إىل النساء حقوقهن، ويقومو

عليهم حنوهن من املسؤلية الكربى، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له أحكم 

�tβö  {احلاكمني، وأرحم الرمحاء، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الذي أنزل اهللا عليه:  s% uρ 

’ Îû £ä3Ï?θã‹ ç/ Ÿωuρ š∅ô_§� y9 s? yl•� y9 s? Ïπ̈Š Î= Îγ≈ yfø9 $# 4’ n<ρW{ . صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه )1( } ) #$

  ومن يهديهم اهتدى، وسلم تسليما.

þθè% ö/ä3|¡à#)  {أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل و Ρr& ö/ä3‹Î=÷δr&uρ #Y‘$tΡ $yδßŠθè%uρ â¨$̈Ζ9$# äοu‘$yfÏtø:$#uρ 

$pκö�n=tæ îπs3Í×‾≈n=tΒ ÔâŸξÏî ×Š#y‰Ï© āω tβθÝÁ÷ètƒ ©!$# !$tΒ öΝèδt�tΒr& tβθè=yèøtƒuρ $tΒ tβρâ÷s∆÷σãƒ ∩∉∪ { )2(.  واتقوا اهللا

بواجبهن، أدبوهن تأديبا شرعيا يكفل هلن مصاحل الدنيا يف النساء، أدوا حقوقهن، قوموا 
واآلخرة وجهوهن إىل سلوك ما كان عليه السلف الصاحل من لزوم الشيمة واحلياء، فإن 

  احلياء شعبة من اإلميان، ومن مل يستح، فليصنع ما شاء.
أيها الرجال: لقد جعلكم اهللا قوامني على النساء، فقوموا ذه الوظيفة، دبروا 

ون، وأدبوهن، وال يكن أحدكم بني أهله كاملفقود ال يأمرهم باخلري والرشاد، وال شؤ
ينهاهم عن الشر والفساد، فإن ذلك مفسدة من وجهني أحدمها إهدار كرامته، وإبطال 
رجولته بني أهله، والثاين إضاعة ما أوجب اهللا عليه من القيام عليهم، فإن اهللا تعاىل مل 

اء، إال سيسأله عن هذه املسؤولية اليت محله إياها. أيها الناس: لو أن جيعله قواما على النس
راعي غنم أمهلها، ومل يسلك ا مواضع اخلصب ألستم تعدونه مفرطا؟ ولو أن راعي غنم 
سلك ا أودية مهلكة، ورعاها يف مراعي ضارة ألستم تعدونه ظاملا معتديا؟ إذن فلماذا 

مقصرين فيما وجب عليهم، أو منهمكني فيما حرم يرضى أحدكم يا رجال أن يرى أهله 
                                                 

  . 33) سورة األحزاب آية: 1(
  . 6) سورة التحرمي آية: 2(
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اهللا عليهم، مث ال يأمرهم بالواجب، وال ينهاهم عن احملرم مع أنه هو راعيهم الذي استرعاه 
وهو القائم عليهم مبا فضله اهللا به عليهم؟ أيها الناس: أيها الرعاة على  �عليهم نبيه 

جد فيهم، مث ال جند تعاونا جديا حللها، أهليهم: إن يف عوائلنا مشاكل عديدة يؤسفنا أن تو
وإمنا هو كالم يف االس، وتلوم، وتضجر ال عمل معه حىت نفس املتلومني املتضجرين 
جتدهم ينظرون إىل أهلهم واقعني يف شيء من هذه املشاكل واهللا أعلم مبا كانوا عاملني هل 

وأعظمها خطرا ما وقع فيه حاولوا حلها، أو كانوا عنها معرضني؟ وإن من املشاكل لدينا، 
بعض النساء من اخلروج إىل األسواق ومكان البيع والشراء متطيبات متربجات خيرجن 
أيديا حمالة بالذهب، ويلبسن ثيابا قصرية تنكشف بأدىن سبب، ورمبا وقفن على صاحب 
الدكان، وضحكن معه، وهذا أعظم الفنت والشر، وليس هذا أيها املسلمون واقعا يف نساء 

ريات السن فقط من شواب ال يبلغن العشرين من العمر، وهذا أمر عجيب لقد كانت كب
الشواب عندنا منذ زمن قريب ال حيدثن أنفسهن باخلروج إىل األسواق أبدا، وإذا احتجن 
إىل اخلروج مل خيرجن إال يف أطراف النهار يف غاية من التحفظ والتستر، مث انقلبت احلال 

كأمنا نقفز إىل التربج والسفور قفزا، فإنا هللا وإنا إليه راجعون،  إىل ما ترى ذه السرعة

صنفان من  {أنه قال:  �وال حول وال قوة إال باهللا. أيها املسلمون: لقد ثبت عن النيب 

وم معهم سياط كأذناب البقر يضربون ا الناس، ونساء كاسيات، أهل النار مل أرمها بعد ق
عاريات، مائالت، مميالت، رؤوسهن كأسنمة البخث املائلة، ال يدخلن اجلنة، وال جيدن 

. هذه صفات نساء أهل النار )1( } رحيها، وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا

إما لقصرها، أو خفتها، أو كاسيات عاريات أي: عليهن كسوة ال تفيد، وال تستر، 
ضيقها، مائالت مميالت، مائالت عن احلق، وعن الصراط املستقيم، مميالت لغريهن، 
وذلك بسبب ما يفعلنه من املالبس واهليئات الفاتنة اليت ضلت ا نفسها، وأضلت غريها. 

أيها  �أيها املسلمون: أيها املؤمنون باهللا ورسوله: أيها املصدقون مبا أخرب به حممد 

                                                 

  ). 1694ك اجلامع () ، مال2/356) ، أمحد (2128) مسلم اللباس والزينة (1(
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القابلون لنصيحته لقد أخربكم الناصح األمني بصفة لباس أهل النار من النساء ألجل أن 
حتذروا من هذا اللباس، ومتنعوا منه نساءكم، فهل جتدون أحدا من املخلوقني أنصح لكم 

؟ هل جتدون هديا أكمل من هديه؟ هل جتدون طريقا إلصالح اتمع �من رسول اهللا 
نه وشرفه أمت من طريقه وأحسن؟ كال واهللا ال جتدون ذلك أبدا، وإن وحماربة ما يهدم دي

كل مؤمن باهللا ورسوله ليعلم أنه ال أحد أمت نصحا، وال أكمل هديا، وال أحسن طريقا 
  ولكن الغفلة والتقليد األعمى أوجبا أن نقع فيما وقعنا فيه. �من حممد 

اتكم، فتقرون عليها، ورمبا أيها الناس: إن هذه األلبسة القصرية اليت تلبسها بن
ألبستموهن إياها أنتم ليست واهللا خريا، بل هي شر هلن تذهب احلياء عنهن، وجتلب إليهن 
الفتنة، وتوجب هجر اللباس الشرعي الساتر لباس احلشمة، واحلياء، والسلف الصاحل إننا 

الفخذ فقط،  نشاهد بنات يف الثامنة من العمر، أو أكثر عليهن شلحة أو كرته تبلغ نصف
وعليها سروايل ال أفخاذ له إنك لترى القريب القريب من السوأة خصوصا، إذا كانت 
الشلحة مقمطة من فوق، فإا ترتفع أطرافها من أسفل، فيبني من العورة. يا إخواين ما 
الفائدة من هذا اللباس للمجتمع هل فيه ذيب ألخالقه، أو تتميم إلميانه، أو إصالح 

تقدم ورقي لشأنه، أو صحة لبدن البسه كال، ولكن فيه املفاسد وزوال احلياء، لعمله، أو 
واعتياد هذا اللباس عند الكرب كما هو مشاهد، فإن هذا اللباس مل يقتصر شره على الصغار 
جدا من البنات، بل سرى إىل شابات يف سن الزواج كما تراه أحيانا إذا كشفت الريح 

  عباءا.
الواجب الديين واخللقي حيتم علينا القضاء على هذه األلبسة، أيها املسلمون: إن 

والتناهي عنها، وأن حتفظ نساءنا عن التربج، وأن نكون قوامني عليهن كما جعلنا اهللا 
كذلك نقوم عليهن، ونلزمهن مبا جيب، ومننعهن مما حيرم، وإذا أمكن أن تأيت إليهن مبا 

أت به أعقلهن، وأبعدهن من الفتنة. إن حيتجن من السوق أتينا به فإن مل ميكن، فلت
الواجب علينا أن نتناصح، ونتعاون ينصح القريب قريبه، واجلار جاره، فإن مل نفعل هلكنا 
مجيعا، ووصل الشر إىل من ال يريده. أيها املسلمون: إن هذه األلبسة ال تنكر؛ ألا غريبة 
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وخمالفته ملا جيب السري عليه، وجديدة من نوعها، فليس كل جديد ينكر إال إذا تبني ضرره 
ولقد شاهدمت بأنفسكم، ومسعتم من غريكم ما يترتب عليها من أضرار، فلذلك أنكرناها، 
وحذرنا عنها أسأل اهللا تعاىل أن يعيننا مجيعا على اخلري، وأن مينعنا من الشر، وأن يرزقنا 

�÷  {العافية يف الدنيا واآلخرة، وأن جيعلنا ممن قال فيهم:  Åe³ t6sù ÏŠ$t7 Ïã ∩⊇∠∪ Ï% ©!$# tβθãèÏϑ tFó¡o„ 

tΑ öθs) ø9$# tβθãèÎ6−Fu‹ sù ÿ…çµuΖ |¡ômr& 4 y7 Í× ‾≈ s9'ρé& tÏ% ©!$# ãΝ ßγ1y‰ yδ ª! $# ( y7 Í×‾≈ s9 'ρé&uρ öΝèδ (#θä9 'ρé& É=≈ t7 ø9F{ ارك . ب)1( } ∪∇⊆∩ #$

  اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.

                                                 

  . 18،  17) سورة الزمر اآليتان : 1(
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  الفرع الثالث يف الزكاة

  اخلطبة األوىل يف بيان األموال الزكوية

احلمد هللا الذي فرض الزكاة تزكية للنفوس، وتنمية لألموال، ورتب على اإلنفاق يف 
سبيله خلفا عاجال وثوابا جزيال يف املآل، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، 

مللك الكبري املتعال، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الذي حاز أكمل صفات املخلوقني، ا
  وأجل اخلصال صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان، وسلم تسليما.

أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل، وأدوا زكاة أموالكم، فإن الزكاة قرينة الصالة يف 
د وجوا كفر، ومن منعها خبال واونا فسق، ومن أداها معتقدا كتاب اهللا من جح

tΒ$!  {وجوا راجيا ثواا، فليبشر باخلري الكثري واخللف العاجل والربكة، قال اهللا تعاىل:  uρ 

Ο çFø) xΡr& ÏiΒ & ó x« uθßγsù … çµà Î= øƒ ä† ( uθèδ uρ ç� ö�yz šÏ% Î—≡§�9 $# ∩⊂∪ { )1( :وقال .}  ã≅ sW ¨Β tÏ% ©!$# 

tβθà) ÏΖ ãƒ óΟ ßγs9≡uθøΒ r& ’ Îû È≅‹ Î6y™ «! $# È≅ sVyϑ x. >π¬6ym ôM tFu;/Ρ r& yìö7 y™ Ÿ≅ Î/$uΖ y™ ’ Îû Èe≅ ä. 7's# ç7 /Ψß™ èπs� ($ÏiΒ 7π¬6ym 3 ª! $# uρ 

ß# Ïè≈ ŸÒãƒ yϑ Ï9 â !$t±o„ 3 ª! $# uρ ììÅ™≡uρ íΟŠÎ= tæ ∩⊄∉⊇∪ { )2(.  

أيها املسلمون: أدوا الزكاة قبل أن تفقدوا املال مرحتلني عنه، أو مرحتال عنكم، فإمنا 
مىت تعدمون، أدوا زكاة أنتم يف الدنيا غرباء مسافرون، واملال وديعة بني أيديكم ال تدرون 

أموالكم قبل أن يأيت اليوم الذي حيمي عليه يف نار جهنم، فتكوى به اجلباه واجلنوب 
والظهور قبل أن ميثل لصاحبه شجاعا أقرع، فيأخذ بشدقيه، ويقول: أنا مالك أنا كرتك. 
أيها املسلمون: لقد جاءت النصوص عامة مطلقة يف وجوب الزكاة يف الذهب والفضة يف 

لذهب إذا بلغ عشرين دينارا، ويف الفضة إذا بلغت مائيت درهم، وهذا هو نصاب الذهب ا
والفضة، فما كان أقل منه، فال زكاة فيه، وما كان منه فأكثر، ففيه ربع العشر، ففي 
عشرين دينارا نصف دينار، ويف مائيت درهم مخسة دراهم، وهذه األوراق النقدية اليت 

                                                 

  . 39) سورة سبأ آية: 1(
  . 261) سورة البقرة آية: 2(
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هب والفضة هلا حكم الذهب والفضة. أيها املسلمون: لقد تتعاملون ا بدال عن الذ
اختلف العلماء رمحهم اهللا يف احللي حلي املرأة من الذهب والفضة إذا كانت تلبسه، أو 

*βÎ  {تعريه هل جتب فيه الزكاة أو ال؟ وقد قال اهللا تعاىل:  sù ÷Λ äôã t“≈ uΖs? ’ Îû &ó x« çνρ–Š ã� sù ’ n< Î) «!$# 

ÉΑθß™§�9 $#uρ βÎ) ÷ΛäΨ ä. tβθãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$Î/ ÏΘ öθu‹ ø9 $#uρ Ì� Åz Fψ$# 4 y7 Ï9≡sŒ ×� ö� yz ß|¡ômr&uρ ¸ξƒÍρù' s? ∩∈∪ { )1( وإذا .

بوجوب  رددنا ذلك الرتاع إىل الكتاب والسنة وجدنا الصواب مع العلماء الذين قالوا
لعموم األدلة املوجبة للزكاة يف الذهب والفضة من غري استثناء.  - أوال:  -الزكاة فيه: 

لألدلة اخلاصة الصرحية يف وجوب الزكاة يف حلي الذهب والفضة، ومنها حديث  -ثانيا: 
ومعها بنت هلا ويف يد ابنتها  �عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النيب 

أتؤدين زكاة هذا، قالت، ال قال: أيسرك أن يسورك  {: �ب، فقال النيب مسكتان من ذه

. هذا )2( } وقالت: مها هللا ورسوله �اهللا ما سوارين من نار، فخلعتهما، فألقتهما إىل النيب 

عدم املعارض الصحيح هلذه األدلة، وإذا ثبت  - وله شواهد. ثالثا: قوي،  حديث إسناده
الدليل، وانتفى املعارض وجب القول مبا قام الدليل عليه. أيها املسلمون: إن القول 
بوجوب الزكاة يف حلي النساء من الذهب والفضة ليس ببدع من األقوال، فقد روي عن 

ن الصحابة والتابعني، وذهب إليه أبو حنيفة أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ومجاعة م
وأصحابه وهو رواية عن اإلمام أمحد رمحه اهللا، واختاره من املتأخرين شيخنا السلفي 
األثري أبو عبد اهللا عبد العزيز بن باز، وعلى كل حال، فإذا جاء ر اهللا بطل ر معقل، 

أدوا زكاة احللي، إذا بلغ فال قول ألحد بعدها. ف �إذا جاءت به األحاديث عن النيب 
  نصابا ربع عشر ما يساوي عند متام احلول.

أيها املسلمون: وإن مما جتب به الزكاة عروض التجارة، وهي ما أعده اإلنسان للبيع 
واالجتار به من حيوان وعقار وأثاث ومتاع وأوان، وغري ذلك كل شيء عندك للتجارة، 
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يساوي، مث أخرج ربع عشر قيمته، ومن  فهو عروض جتارة، إذا حال احلول، فقومه كم
عروض التجارة أيضا ما يكون عند الفالحني من اإلبل والبقر والغنم اليت يربوا للبيع، 
فأما العقارات اليت أعدها اإلنسان له، وال يريد بيعها، وإمنا يريد أن يسكنها، أو يؤجرها، 

من األواين والفرش وحنوها، وال فهذه ليس فيها زكاة، وال زكاة فيما أعده اإلنسان لبيته 
فيما أعده الفالح حلاجة الفالحة من املكائن وآالت احلرث وحنوها، وخالصة ذلك أن 
كل شيء تعده حلاجتك أو لالستغالل سوى الذهب والفضة، فال زكاة فيه، وما أعددته 

زكاا  لالجتار، والتكسب ففيه الزكاة. أما الديون اليت عند الناس، فال جيب عليك إخراج
حىت تقبضها، فإذا قبضتها، فإن كان الدين على مليء وجب أن خترج عنه زكاة كل 
السنوات املاضية، وإن كان على فقري مل جيب أن خترج إال عن سنة واحدة، فقط، وإن 
أخرجت زكاة الدين قبل قبضه، فال بأس. إخواين: ال تنفع الزكاة، وال تربأ ا الذمة حىت 

املشروع بأن يصرفها يف مصارفها يف مصارفها الشرعية يف األصناف خيرجها على الوجه 

yϑ$ *  {الثمانية اليت ذكر اهللا تعاىل:  ‾Ρ Î) àM≈s% y‰ ¢Á9 $# Ï !#t� s) àù= Ï9 ÈÅ3≈ |¡yϑ ø9 $# uρ t, Î# Ïϑ≈yèø9 $# uρ $pκ ö� n= tæ 

Ïπx ©9 xσßϑ ø9 $#uρ öΝ åκæ5θè= è% †Îûuρ É>$s% Ìh�9$# tÏΒ Ì�≈ tóø9 $# uρ †Îûuρ È≅‹Î6y™ «!$# È ø⌠ $# uρ È≅‹Î6¡¡9 $# ( ZπŸÒƒÌ� sù š∅ÏiΒ «! $# 3 
ª! $#uρ íΟŠ Î= tæ ÒΟ‹Å6 ym ∩∉⊃∪ { )1( فالفقراء واملساكني هم الذين ال جيدون كفايتهم، وكفاية .

حرفة، أو جتارة، أو راتب، أو عطاء من بيت  عائلتهم، فمن كان له كفاية من صنعة، أو
املال، أو نفقة ممن جتب عليه نفقته، أو غري ذلك، فإنه ال جيوز إعطاؤه من الزكاة، إال أن 
يكون عليه طلب ال يستطيع وفاءه، فال بأس أن تعطيه لوفاء دينه، وكما جيوز لك أن 

ىل من له الطلب، تعطي املطلوب لقضاء الطلب، فيجوز لك أن تذهب أنت بنفسك إ
  وتقول هذا عن فالن، فأسقطه من دينه، ولو مل خترب املطلوب بذلك.

وها هنا مسألتان يقع السؤال عنهما كثريا حدامها أن بعض الفقراء يكون أخرق إذا 
أعطيته أفسده، فهل جيوز أن أشتري له بالزكاة حاجة، وأعطيها إياه، واجلواب على هذا 
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تقول له اشتر حاجة من السوق، فإذا اشترى جاز لك أن أن ذلك ال جيوز لكن لك أن 
تويف عنه من الزكاة. املسألة الثانية أن بعض الناس يكون له عادة بأخذ الزكاة، مث يغنيه 
اهللا، فإذا أعطي الزكاة أخذها، وأعطاها الفقراء، وهذا حرام ال جيوز، بل إذا أغناه اهللا، 

إن شاء وكله يف دفعها إىل أحد. وفقين اهللا وجب عليه ردها، وصاحبها إن شاء أخذها، و
وإياكم ملعرفة احلق، وإتباعه ومعرفة الباطل واجتنابه وهدانا، وإياكم الصراط املستقيم إنه 

  جواد كرمي.
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  اخلطبة الثانية يف بيان زكاة النخيل

احلمد هللا الرؤوف الرحيم الرب اجلواد الكرمي أنعم على العباد مبا أخرج هلم من الزروع 
والثمرات، وما أدر عليهم من األرزاق الوبة من مجيع اجلهات، مث أمرهم بإنفاق ذلك يف 
مرضاته لتكمل هلم نعمة الدنيا والدين، ووعدهم على اإلنفاق يف مرضاته خلفا عاجال، 
وهو خري الرازقني، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له امللك احلق املبني، وأشهد 

ده ورسوله أفضل النبيني صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أن حممدا عب
  بإحسان إىل يوم الدين، وسلم تسليما.

أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل: واشكروه أن أمدكم مبا تعلمون، أمدكم بأنعام 
وبنني وجنات وعيون، فهذه مثرات النخيل تتفكهون ا رطبا وبسرا، وتدخروا قوتا 

مترا، فهو الذي خلقها، وأوجدها، وهو الذي مناها، وأصلحها وهو الذي أبقاها لكم، و
وحفظها، وأبقاكم حىت أدركتم جناها ومثرها، فاشكروا ربكم على هذه النعمة، وأدوا ما 
أوجب اهللا فيها من الزكاة تدفعوا عن أنفسكم وأموالكم النقمة، وحاسبوا أنفسكم يف 

الزكاة شركاء لكم فيها هلم العشر إن كانت تشرب سيحا،  ذلك حماسبة تامة، فإن أهل
فإياكم وخبسها  �ونصف العشر إن كانت تشرب باملكائن، هكذا فرضها رسول اهللا 

  وإخراج ما ينقص عن ذلك.
أيها الناس: لقد أنعم اهللا علينا يف هذه األوقات األخرية بنعم كثرية منها كثرة أنواع 

اس بسبب ذلك حىت صار أكثر الناس ال يأكلون من املأكوالت، واختالف عادات الن
التمر إال أطيب األنواع، فارتفع بذلك سعره، ونقص سعر األنواع األخرى بسبب قلة 
رغبة الناس فيها، فلقد كان الشقر يف الزمن السابق هو الغذاء الرئيسي من التمر، وكان 

يسريا، أما األن فكانت احلال الناس ال يهتمون باألنواع األخرى، فكان الفرق بينه وبينها 
بالعكس وأصبح الفرق كبريا بينه وبني األصناف اليت بدأت تنتشر، وترغب، انظر إىل قيمه 
متوسطة الشقر جتد الكيلو منه يساوي ربع ريال، وانظر إىل متوسط الربحى مثال جند 

ذا فرق الكيلو منه يساوي ريالني، فالكيلو من الربحى يساوي مثان كيلو من الشقر، وه
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كبري، فإذا وجدنا بستانا أكثره من الربحى والسكري وحنومها من األنواع الطيبة، فكيف 
يسوغ لنا أن خنرج زكاته كلها من الشقر مع هذا الفرق العظيم؟ كيف ميكن أن نقول إن 

  هذا الرجل أخرج نصف عشر بستانه.
نصف العشر مبا  �أيها املسلم املؤمن باهللا: لقد أوجب اهللا عليك على لسان نبيه 

يسقى مبؤونة، والعشر كامال فيما يسقى بال مؤونة، فهل ترضى لو كان لك نصف العشر 
أن تأخذ من األنواع اليت دونه بكثري؟ ال أعتقد أنك ترضى بذلك، فإذا كنت ال ترضى 

ذا املعىن ـاىل على هـبأخذه لنفسك، فكيف ترضى ذلك لربك؟ ولقد نبه اهللا تع

Ÿωuρ (#θßϑ£ϑu‹s? y]ŠÎ7y‚ø9$# çµ÷ΖÏΒ tβθà)Ï  {ه: ـبقولΨè? ΝçGó¡s9uρ ÏµƒÉ‹Ï{$t↔Î/ HωÎ) βr& (#θàÒÏϑøóè? Ïµ‹Ïù 4 { )1( .

غماص أيعين ال تنفقوا من الرديء الذي لو كان لكم من هذا املال مل تأخذوه إال على 
وكراهية، فتنبهوا أيها املسلمون ملا نبهكم اهللا إليه، وابرؤا أنفسكم من الواجب ما دمتم يف 

  زمن اإلمهال.
أيها املسلمون: إنين إذا قلت: إنه ال جيزي إخراج الشقر عن بستان أكثره من األنواع 

لكن أقوله؛ الطيبة اآلخرى اليت تفرق عنه فرقا كبريا، فلست أقول ذلك رد رأي رأيته، و
  استنادا إىل ما يأيت:

Ÿωuρ (#θßϑ  {أوال قوله تعاىل:  £ϑ u‹ s? y]Š Î7 y‚ø9 $# çµ÷Ζ ÏΒ tβθà) ÏΨè? Ν çG ó¡s9 uρ ÏµƒÉ‹ Ï{$t↔ Î/ HωÎ) βr& (#θàÒÏϑ øóè? 

Ïµ‹ Ïù 4 { )2(ديء، والرداءة أمر نسيب، فقد يكون التمر رديئا إذا نسب ملا . واخلبيث هو الر

هو أجود منه، وجيدا بالنسبة ملا هو أردأ منه بدليل أنه لو كان البستان كله رديئا أخرجت 
  منه، ومل تلزم بشيء أطيب منه.

أوجب العشر، أو نصف العشر، ومع هذا الفرق العظيم، فإن الشقر  �ثانيا: أن النيب 
  والسكري ال يقارب هذا املقدار.عن الربحى 
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ثالثا: أن الفقهاء من أصحاب اإلمام أمحد وغريهم بل أكثر العلماء يقولون: إنه جيب 
عليه أن خيرج الزكاة من كل نوع حبصته كما ذكره يف املغىن، وقد نص فقهاؤنا يف كتبهم 

ن: أمل يكن املختصرة واملطولة على أنه جيب إخراج زكاة كل نوع منه، ولكن رمبا تقولو
الناس من عهد قدمي خيرجون الشقر عن البستان كله مع أن فيه أنواعا أخرى، فأقول: نعم 
كان ذلك، ولكن كان الشقر خيرج من مجيع البستان حينما كان هو الغذاء الرئيسي من 
التمر، وحينما كانت األنواع األخرى قليلة، ومل يكن الفرق بينها وبني الشقر إىل هذا 

ري، فكان الشقر يف ذلك الوقت هو النوع املتوسط، وقد قال بعض العلماء: إنه احلد الكب
جيوز اإلخراج من النوع املتوسط بقدر القيمة. أما اليوم فقد اختلف احلال كثريا كما 

  ترون.
فاتقوا اهللا تعاىل أيها الناس، وحاسبوا أنفسكم، وراعوا العدل، وال تظنوا الزكاة غرامة 

 هي الغنيمة والربح، فهي أحد أركان اإلسالم، وهي قرينة الصالة يف وخسارة، فإا واهللا
كتاب اهللا، فالقيام ا قيام بركن عظيم من أركان اإلسالم، وتطهري للمزكي من اإلمث 

  والعصيان، وتزكية لنفسه وأعماله، وبركة، ومنو، وزيادة يف ماله.

'yγ•ƒr$  {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:  ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΖ tΒ# u (#θà) ÏΡr& ÏΒ ÏM≈ t6ÍhŠsÛ $tΒ óΟ çFö;|¡Ÿ2 

!$£ϑ ÏΒ uρ $oΨ ô_t� ÷z r& Ν ä3s9 zÏiΒ ÇÚö‘ F{ $# ( Ÿωuρ (#θßϑ £ϑ u‹ s? y]Š Î7 y‚ø9 $# çµ÷Ζ ÏΒ tβθà) ÏΨ è? Ν çG ó¡s9uρ ÏµƒÉ‹ Ï{$t↔ Î/ HωÎ) βr& 
(#θàÒÏϑ øóè? Ïµ‹ Ïù 4 (#þθßϑ n= ôã $# uρ ¨βr& ©! $# ; Í_xî î‰Š Ïϑ ym ∩⊄∉∠∪ ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# ãΝ ä.ß‰ Ïètƒ t� ø) xø9 $# Ν à2ã� ãΒ ù'tƒuρ Ï !$t±ósx ø9 $$Î/ ( 

ª! $#uρ Ν ä.ß‰ Ïètƒ Zοt� Ï øó̈Β çµ÷Ζ ÏiΒ WξôÒsùuρ 3 ª! $# uρ ììÅ™≡uρ ÒΟŠ Î= tæ ∩⊄∉∇∪ { )1(.  

  ظيم.بارك اهللا يل ولكم يف القرآن الع
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  الفرع الرابع يف الصيام وزكاة الفطر وعيد الفطر

  اخلطبة األوىل يف استقبال شهر رمضان املبارك

احلمد هللا الذي من على عباده مبواسم اخلريات ليغفر هلم بذلك الذنوب، ويكفر عنهم 
السيئات، وليضاعف هلم بذلك الثواب، ويرفع هلم الدرجات، وأشهد أن ال إله إال اهللا 

شريك له واسع العطايا وجزيل اهلبات، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أفضل  وحده ال
  املخلوقات صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس، اتقوا اهللا ربكم، واعبدوه، واشكروه على ما أنعم به عليكم، 
ريات اليت تتكرر عليكم كل عام ليتكرر ا وامحدوه، واعرفوا نعمته عليكم مبواسم اخل

  عليكم من اهللا الفضل واإلنعام، وجتددوا النشاط على صاحل األعمال واجتناب اآلثام.
عباد اهللا: لقد أظلكم شهر عظيم، وموسم كرمي تضاعف فيه احلسنات، وتعظم فيه 

، شهر الصدقات السيئات، إنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنه شهر الصيام والقيام
والرب واإلحسان، شهر أوله رمحة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، شهر تفضل اهللا 
به على هذه األمة خبمس خصال مل تعطها أمة من األمم: اخلصلة األوىل خلوف فم الصائم 

هللا أطيب عند اهللا من ريح املسك. الثانية: تستغفر هلم املالئكة حىت يفطروا. الثالثة: يزين ا

يوشك عبادي الصاحلون أن يلقوا عنهم املؤونة واألذى،  {فيه كل يوم جنته، ويقول: 

. الرابعة: تصفد فيه مردة الشياطني، فال خيلصون فيه إىل ما كانوا )1( } ويصريوا إليك

يف غريه. اخلامسة: يغفر اهللا هلذه األمة يف آخر ليلة منه، شهر من صامه إميانا  خيلصون إليه
باهللا واحتسابا لثواب اهللا غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إميانا واحتسابا غفر اهللا له 
ما تقدم من ذنبه شهر تفتح فيه أبواب اجلنة، وتغلق فيه أبواب النريان، ويف الصحيحني عن 

كل عمل ابن آدم له، احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف، قال  {أنه قال:  � النيب

اهللا تعاىل: إال الصيام فإنه يل، وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته، وطعامه، وشرابه من أجلي 
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يفرح عند فطره بأمرين،  )1( } فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه للصائم

باستكمال صوم اليوم الذي من اهللا عليه بصيامه، وقواه عليه، ويتناول ما أحل اهللا له من 
  طعام وشراب، ويفرح عند لقاء ربه مبا جيده عند ربه مدخرا له من أجر الصيام.

نم وأرباح، فاغتنموه بالعبادة، وكثرة الصالة، عباد اهللا: إن شهر رمضان شهر مغ
وقراءة القرآن، والذكر، والعفو عن الناس، واإلحسان، وأزيلوا العدواة، والبغضاء بينكم، 

يوم االثنني واخلميس، فمن مستغفر فيغفر له،  �والشحناء، فإن األعمال تعرض على اهللا 
ىت يتوبوا، ويصطلحوا، ومن تائب، فيتاب عليه، ويرد أهل الضغائن بضغائنهم ح

واستكثروا يف شهر رمضان من أربع خصال اثنتان ترضون ما ربكم، واثنتان ال غىن لكم 
عنها، فأما اللتان ترضون ما ربكم، فشهادة أن ال إله إال اهللا، واالستغفار، وأما اللتان ال 

لى الدعاء عند غىن لكم عنهما، فتسألون اهللا اجلنة، وتستعيذون به من النار، واحرصوا ع
  اإلفطار، فإن يف احلديث أن للصائم عند فطره دعوة ال ترد.

واعلموا أن الصيام إمنا شرع ليتحلى اإلنسان بالتقوى، ومينع جوارحه من حمارم اهللا، 
فيترك كل فعل حمرم من الغش واخلداع والظلم ونقص املكاييل واملوازين ومنع احلقوق 

رمة، فإن مساع األغاين ينقص أجر الصائم، كل قوم حمرم والنظر احملرم ومساع األغاين احمل
من الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم، وإن سابه أحد أو شامته أحد، فليقل: إين 
صائم، وال يرد عليه باملثل، فال جتعل أيها املسلم يوم صومك ويوم فطرك سواء، قال 

من مل يدع قول الزور والعمل به واجلهل، فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه  {: � النيب

  .)2( } وشرابه

                                                 

) ، 2215) ، النسائي الصيام (764) ، الترمذي الصوم (1151) ، مسلم الصيام (1805) البخاري الصوم (1(
  ). 2/273) ، أمحد (1638ابن ماجه الصيام (

) ، ابن ماجه الصيام 2362) ، أبو داود الصوم (707) ، الترمذي الصوم (5710) البخاري األدب (2(
  ). 2/505) ، أمحد (1689(
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وصوموا أوالدكم الذكور واإلناث إذا كانوا يطيقون الصيام ليتعودوا على ذلك، فإن 
هم وهم صغار حىت كان الصيب رمبا يبكي الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا يصومون أوالد

من اجلوع، فيعطونه لعبة يتلهى ا حىت يفطروا، وأجر الصيام يكون هلم بأنفسهم لكن 
  الوالدين أو األولياء هلم أجر التأديب والتوجيه.

وحتروا اهلالل ليلة الثالثني من شعبان، فإن رأيتموه، فصوموا، وإن مل تروه، فال 
دة شعبان ثالثني يوما، فإن من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد تصوموا حىت تكملوا ع

ومن رآه منكم، فليخرب القاضي، ومن مسعه منكم يف اإلذاعة  �عصى أبا القاسم 
السعودية، فعليه الصيام إذا حتقق أا أعلنت ثبوت الشهر. وال يصومن أحدكم تطوعا قبل 

يء من األيام، فوافق قبل الشهر بيوم رمضان بيوم أو يومني، إال من كان له عادة بصيام ش

يا أيها الذين آمنوا  {أو يومني، فال بأس من صيامه. أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: 

  .)1( } لعلكم تتقونكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.

                                                 

  ). 2313) أبو داود الصوم (1(
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  اخلطبة الثانية يف مناذج من نعم اهللا يف شهر رمضان

احلمد هللا املتفضل باجلود واإلحسان املنعم على عباده بنعم ال حيصيها العد واحلسبان، 
نبينا أنعم علينا بإنزال هذا القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان، ونصر 

وأصحابه ببدر، ومساه يوم الفرقان، وأعزه بفتح مكة أم القرى وتطهريها من  � حممدا
األصنام واألوثان فيا له من عز ارتفع به صرح اإلسالم، واندك به بنيان الشرك والطغيان، 
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له امللك الرحيم الرمحن، وأشهد أن حممدا عبده 

رسله باهلدى ودين احلق ليظهره على مجيع األديان صلى اهللا عليه وعلى آله ورسوله أ
وأصحابه الذين نصروه، وأعانوه، فنعم األنصار هم، ونعم األعوان، وعلى التابعني هلم 

  بإحسان ما توالت الدهور واألزمان، وسلم تسليما.
ليكم من نعم وافرة أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل: واشكروه على ما أنعم به ع

سابغة خصوصا يف هذا الشهر الكرمي شهر رمضان، ففيه أنزل اهللا كتابه املبني رمحة 
للعاملني، ونورا للمستضيئني، وهدى للمتقني، وعربة للمعتربين، كتاب أحكمت آياته مث 
فصلت من لدن حكيم خبري ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ترتيل من حكيم 

ه خرب ما قبلكم، ونبأ ما بعدكم، وحكم ما بينكم، من متسك به جنا، ومن طلب محيد في
  اهلدى منه اهتدى، ومن أعرض عنه وقع يف اهلالك والردى، فبؤسا للمعرضني اهلالكني.

ويف هذا الشهر غزوة بدر الكربى اليت نصر اهللا فيها عساكر اإلميان وجنود الرمحان، 
ملا بلغه خروج أيب  �لشرك والطغيان، فإن رسول اهللا وهزم فيها جنود الشيطان وأنصار ا

سفيان بعري قريش من الشام، ندب أصحابه إىل تلك العري، فخرجوا يف ثلثمائة وبضعة 
عشر رجال فقط ال يريدون إال العري ال يريدون عدوهم، ولكن اهللا حبكمته مجع بينهم على 

بعث  �فيان ملا علم خبروج النيب غري ميعاد ليقضي سبحانه ما حكم به، وأراد، فإن أبا س
صارخا إىل أهل مكة يستنجدهم ليمنعوا عريهم، فخرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، 
ويصدون عن سبيل اهللا يقول قائلهم: واهللا ال نرجع حىت نقدم بدرا، ونقيم فيها ثالثا ننحر 

يهابوننا أبدا قالوا اجلزور، ونطعم الطعام، ونسقى اخلمور، وتسمع بنا العرب، فال يزالون 
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وأنصاره حفيظ، فأوحى اهللا إىل  �هذا، ولكن اهللا مبا يعملون حميط، وعلى رسوله 

ÎoΤ’  {مالئكته:  r& öΝ ä3yètΒ (#θçG Îm;sW sù šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u 4 ’ Å+ ø9é' y™ ’ Îû É>θè= è% šÏ% ©!$# (#ρã� xx. |= ôã ”�9$# 

(#θç/Î� ôÑ $$sù s−öθsù É−$oΨ ôã F{ $# (#θç/Î� ôÑ $# uρ öΝåκ ÷]ÏΒ ¨≅ à2 5β$uΖ t/ ∩⊇⊄∪ š�Ï9≡sŒ öΝ ßγ‾Ρ r' Î/ (#θ—% !$x© ©!$# … ã&s!θß™u‘ uρ 4 tΒ uρ 

È,Ï%$t±ç„ ©! $# …ã&s!θß™u‘ uρ �χ Î* sù ©! $# ß‰ƒÏ‰ x© É>$s) Ïèø9 وأصحابه  �. فقيض اهللا لرسوله )1( } ∪⊃⊆∩ #$

من أسباب النصر ما به انتصروا، وألعدائه وحربه كسروا، فقتلوا من صناديد قريش 
وفريقا أسروا، ورجع فل قريش مهزومني موتورين خائبني، فلله احلمد رب السماوات 

  واألرض رب العاملني.
ويف هذا الشهر املبارك فتح اهللا مكة البلد األمني على يد خليله ونبيه حممد أفضل 

نبيني، وطهرها من األصنام واملشركني، وذلك هو الفتح الذي استبشر به أهل السماء، ال
وضربت أطناب عزه على مناكب اجلوزاء، ودخل به الناس يف دين اهللا أفواجا، وأشرق به 

خرج يف عشرة آالف من أصحابه لعشر مضني  �وجه األرض ضياء وابتهاجا، فإن النيب 
ن اهلجرة يريد غزو قريش حني نقضوا صلح احلديبية، فدخل من رمضان يف السنة الثامنة م

مكة مؤزرا منصورا على إحدى جمنبتيه حواريه الزبري بن العوام، وعلى اآلخرى سيف اهللا 
خاضعا لربه مطأطئا رأسه تواضعا، وتعظيما هللا  �خالد بن الوليد، فدخلها رسول اهللا 

به املهاجرون واألنصار بني يديه، رب العاملني، وركزت رايته باحلجون، مث ض وأصحا
وخلفه، وعن ميينه، ومشاله رضي اهللا عنهم، فطاف بالبيت، وكان على البيت وحوله 

يطعنها بقوس يف يده، ويقول: " جاء احلق وزهق  �ثلثمائة وستون صنما، فجعل النيب 
فأمر الباطل إن الباطل كان زهوقا". فلما أكمل طوافه دخل الكعبة، فرأى فيها الصور، 

ال إله إال  {ا، فمحيت، مث أخذ بباب الكعبة وقريش حتته ينتظرون ماذا يصنع، مث قال: 

اهللا وحده ال شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده، مث قال: يا 

                                                 

  . 13،  12) سورة األنفال اآليتان : 1(
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ش ما ترون أين فاعل بكم؟ قالوا: خريا أخ كرمي، وابن أخ كرمي، قال: فإين معشر قري

  .)1( } أقول لكم: كما قال يوسف إلخوته: ال تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء

ويف هذا الشهر املبارك أنعم اهللا على عباده بفرض الصيام، وجعله أحد أركان 
  إحتسابا أن يكفر عنه ما تقدم من اآلثام.اإلسالم، وجعل ثواب من صامه إميانا و

ويف هذا الشهر املبارك أنعم اهللا على العباد مبشروعية القيام، فمن قامه إميانا وإحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام مع اإلمام حىت ينصرف كتب له قيام ليلة. ويف هذا 

هي خري من ألف شهر من قامها  الشهر املبارك أنعم اهللا على هذه األمة بليلة القدر اليت
  إميانا واحتسابا غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه.

وبركات هذا الشهر كثرية وفرية، فامحدوا اهللا على ما أنعم به عليكم فيه، وإياكم أن 
  تضيعوا فرص أيامه ولياليه، فلو علمتم ما فيها لتمنيتم أن يكون السنة كلها.

’þ  {اهللا تعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال ÎΤρã� ä.øŒ $$sù öΝ ä.ö� ä. øŒr& (#ρã� à6 ô© $# uρ ’ Í< Ÿωuρ 

Èβρã� à õ3s? ∩⊇∈⊄∪ { )2(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.

                                                 

  ). 2628) ، ابن ماجه الديات (4799) النسائي القسامة (1(
  . 152) سورة البقرة آية: 2(
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  اخلطبة الثالثة يف بيان شيء من آداب الصيام ومفطراته

رع لعباده الشرائع حلكم بالغة وأسرار ورتب على صيام رمضان احلمد هللا الذي ش
وقيامه إميانا واحتسابا مغفرة الذنوب واألوزار، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك 
له، امللك الغفار، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املصطفى املختار صلى اهللا عليه وعلى آله 

  ليل والنهار، وسلم تسليما.وأصحابه ومن تبعهم بإحسان آناء ال
أما بعد أيها الناس: اعبدوا ربكم، وصلوا فرضكم، وصوموا شهركم، واعلموا أن من 
حكم الصيام وأسراره أن يكون عونا للعبد على طاعة اهللا وتقواه، فيجتهد يف فعل اخلريات 

عامه واجتناب احملرمات، فمن مل يدع قول الزور والعمل به فليس هللا حاجة يف أن يدع ط
وشرابه، اعمروا أوقات هذا الشهر الفاضل بالذكر والقراءة والصالة، وتعرضوا فيه 
لنفحات املوىل بكثرة الدعوات، وكثرة اإلحسان إىل اخللق والعفو عنهم، فإن اهللا حيب 
احملسنني، وحيب العفو عن املسيئني، وجودوا على الفقراء يف هذا الشهر بالزكاة 

أجود الناس، وكان أجود ما  �حيب اجلود، ولقد كان نبينا  والصدقات، فإن اهللا جواد
أجود باخلري من  �يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل، فيدارسه القرآن، فلرسول اهللا 

الريح املرسلة، وال حتقرن من املعروف شيئا، واتقوا النار ولو بشق مترة، فإن الرجل 
 تكون مثل اجلبل، واعلموا، ليتصدق بعدل مترة من كسب طيب، فريبيها اهللا له حىت

ال: ـبه وق �رمحكم اهللا، أن للصيام سننا ينبغي مراعاا، فمنها السحور، فقد أمر النيب 

. واألفضل تأخري السحور يف آخر الليل، ففي )1( } تسحروا فإن يف السحور بركة {

. وإذا قدم )2( } ال تزال أميت خبري ما أخروا السحور {: أنه قال �احلديث عن النيب 

أحدكم السحور، وفرغ قبل طلوع الفجر، ونوى الصيام، مث اشتهى أن يأكل فال بأس أن 

                                                 

) ، 2146) ، النسائي الصيام (708) ، الترمذي الصوم (1095) ، مسلم الصيام (1823) البخاري الصوم (1(
  ). 1696) ، الدارمي الصوم (3/99) ، أمحد (1692ابن ماجه الصيام (

  ). 5/172) أمحد (2(
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=θè#)  {يأكل حىت يطلع الفجر لقوله تعاىل:  ä. uρ (#θç/u� õ° $# uρ 4 ®Lym t ¨t7 oKtƒ ãΝä3s9 äÝ ø‹sƒ ø: $# âÙu‹ ö/F{ $# zÏΒ 

ÅÝ ø‹sƒ ø: $# ÏŠuθó™F{ $# zÏΒ Ì� ôfx ø9$# ( { )1(ال النيب ـ. واخليط األبيض النهار، واألسود الليل، وق� 

إن بالال يؤذن بليل، فكلوا، واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ال يؤذن حىت  {

. فإذا تبني الفجر، فإنه ال جيوز أن يتناول الصائم شيئا مما يفطره، وإن )2( } يطلع الفجر

وا حىت يطلع الفجر، ولقد مسعت أن بعض الواجب على املؤذنني أن يتحروا، فال يؤذن
أنه كان يتقي بناقته عن الفجر. وهذا احلديث ما رأيناه يف  �الناس يورد حديثا عن النيب 

وإذا تسحر أحدكم فال حيتاج أن يقول:  �الكتب الصحيحة وال أظنه يصح عن النيب 
ا بدعة، وكل بدعة اللهم إين نويت الصيام إىل الليل؛ ألن النية حملها القلب، والتلفظ 

ضاللة، وإذا أفطر أحدكم، فليفطر على متر، فإن مل جيد، فليفطر على ماء، فإن مل جيد، 
فلينو الفطر بقلبه مثل أن تغرب الشمس، وهو خارج البلد، وليس عنده طعام وال شراب، 
فينوي الفطر، وال حيتاج أن ميص إصبعه، كما يقول بعض العوام، وينبغي عند الفطر أن 

أنه كان إذا  �رص على الدعاء، فإن للصائم عند فطره دعوة ال ترد، ويروى عن النيب حي

. واسألوا اهللا تعاىل القبول )3( } اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت {أفطر قال: 

ولده إمساعيل يرفعان القواعد من ألعمالكم، فإن املعول عليه، ولقد كان إبراهيم اخلليل و
البيت، ومها يقوالن: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وإن من عالمة القبول أن 
يوفق العبد للتقوى، فإمنا يتقبل اهللا من املتقني، فمن اتقى اهللا تعاىل ظاهرا وباطنا كان حريا 

وإخراج الدم باحلجامة، فقد باإلجابة. واعلموا أن من املفطرات األكل والشرب واجلماع، 
أفطر احلاجم واحملجوم، وإخراج القيء عمدا، وإذا خرج الدم منه بغري حجامة مثل أن 

                                                 

  . 187) سورة البقرة آية: 1(
) ، 638) ، النسائي األذان (203) ، الترمذي الصالة (1092) ، مسلم الصيام (592) البخاري األذان (2(

  ). 1190) ، الدارمي الصالة (164) ، مالك النداء للصالة (2/57محد (أ
  ). 2358) أبو داود الصوم (3(
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حيصل له رعاف، أو ينقلع سنه، أو ينجرح شيء من بدنه، فيخرج الدم، فال يفطر بذلك، 
رأة إذا وال يفطر أيضا إذا غلبه القيء، أو داوى عينه، أو أذنه، أو قطر فيهما. وتفطر امل

خرج منها دم احليض، وهي صائمة، وإذا طهرت يف أثناء النهار، وجب عليها قضاء اليوم 
الذي طهرت فيه، وال يفطر الصائم بالسواك، ويستحب له السواك كغريه يف كل وقت يف 

  أول النهار وآخره.

'yγ•ƒr$  {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:  ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u |= ÏG ä. ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΠ$u‹ Å_Á9 $# $yϑ x. 

|= ÏG ä. ’ n?tã šÏ% ©!$# ÏΒ öΝ à6 Î= ö7 s% öΝ ä3ª= yès9 tβθà) −G s? ∩⊇∇⊂∪ { )1(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم... اخل.

                                                 

  . 183) سورة البقرة آية: 1(
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  قرآناخلطبة الرابعة يف فضل قراءة ال

}  ß‰÷Κ pt ø: $# ¬! ü“ Ï% ©!$# tΑ t“Ρ r& 4’ n?tã Íν Ï‰ö7 tã |=≈ tG Å3ø9$# óΟ s9uρ ≅ yèøgs† … ã&©! % ỳ uθÏã 2 ∩⊇∪ $Vϑ ÍhŠs% u‘ É‹ΖãŠ Ïj9 $U™ù' t/ 

# Y‰ƒÏ‰ x© ÏiΒ çµ÷Ρ à$ ©! t� Ïe±u;ãƒuρ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# zƒÏ% ©!$# šχθè= yϑ ÷ètƒ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9 $# ¨βr& öΝßγs9 # ��ô_r& $YΖ |¡ym ∩⊄∪ 
šÏV Å3≈ ¨Β ÏµŠ Ïù # Y‰t/ r& ∩⊂∪ u‘ É‹Ζãƒuρ šÏ% ©!$# (#θä9$s% x‹ sƒ ªB$# ª! $# #V$ s!uρ ∩⊆∪ $̈Β Μçλm; ÏµÎ/ ôÏΒ 5Οù= Ïæ Ÿωuρ 

óΟ ÎγÍ←!$t/ Kψ 4 ôN u�ã9 x. Zπyϑ Î= Ÿ2 ßlã� øƒrB ôÏΒ öΝÎγÏδ≡uθøùr& 4 βÎ) šχθä9θà) tƒ āωÎ) $\/ É‹x. ∩∈∪ { )1( وأشهد أن .

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، وأشهد 
أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان، وسلم 

  تسليما.
 أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل، وأكثروا من قراءة القرآن يف هذا الشهر يعظم اهللا
لكم بذلك األجر؛ ألن يف كل حرف من القرآن عشر حسنات، وقد وردت األحاديث 

أن جربيل قال  {بفضل تالوة القرآن عموما وبعض السور خصوصا، ففي صحيح مسلم 

هما مل يؤما نيب قبلك فاحتة الكتاب وخواتيم سورة البقرة مل (أبشر بنورين أوتيت �للنيب 

البيت الذي تقرأ فيه البقرة ال يدخله  {: �وقال  )2( } تقرأ حرفا منها إال أوتيته)

رأ من الليل سورة يق �رواه أمحد ومسلم. وكان أسيد بن حضري  )3( } الشيطان

البقرة، وفرسه مربوطة عنده، وله ابن قريب منها، فجالت الفرس، فسكت، فسكنت، 
فقرأ، فجألت الفرس مرة ثانية، فسكت، فسكنت، مث قرأ، فجالت الفرس مرة ثالثة، 
فخاف أن تصيب ابنه، فانصرف، مث رفع رأسه إىل السماء حىت ما يراها، فإذا مثل الظلمة 

قال: أتدري ما ذاك؟ قال: ال،  {بذلك، فقال:  �صابيح، فلما أصبح أخرب النيب فيها أمثال امل

                                                 

  . 5:  1) سورة الكهف اآليات من 1(
  ). 912) ، النسائي االفتتاح (806) مسلم صالة املسافرين وقصرها (2(
  ). 2/378) ، أمحد (2877لترمذي فضائل القرآن () ، ا780) مسلم صالة املسافرين وقصرها (3(
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. )1( } تلك املالئكة دنت لصوتك، ولو قرأت ألصبحت ينظر الناس إليها ال تتوارى فيهم

عنه،  انوحتاجسورة البقرة وآل عمران تظلالن صاحبهما يوم القيامة. أن  �وأخرب النيب 
مبكة، ومعها من املالئكة حنو سبعني ألف ملك ما بني  �ونزلت سورة األنعام على النيب 

يقول: (سبحان اهللا  �اخلافقني هلم زجل بالتسبيح، واألرض ترتج م، ورسول اهللا 

إن سورة من القرآن ثالثني آية شفعت لصاحبها حىت غفر له  {: �العظيم). وقال 

قال:  �. وقد ورد أا تنجي من عذاب القرب، وثبت أنه )2( } تبارك الذي بيده امللك

، وقال له رجل: إين أحبها، فقال: )3( } إن قل هو اهللا أحد تعدل ثلث القرآن {

، وقال رجل آخر إا صفة الرمحن، وأنا أحب أن )4( } حبك إياها أدخلك اجلنة {

لرجل من أصحابه: أال  �، وقال )5( } أخربوه أن اهللا حيبه { �أقرأها، فقال النيب 

≅ö  {أعلمك سورتني من خري سورتني قرأ ما الناس  è% èŒθãã r& Éb> t�Î/ È,n= x ø9$# ∩⊇∪ { )6( ،

≅ö { و è% èŒθãã r& Éb> t� Î/ Ä¨$̈Ψ9$# ∩⊇∪ { )7( وإذا مررمت بآية فاقرؤوا القرآن بتدبر، وتفهم ،

رمحة، فاسألوا اهللا من فضله، وإذا مررمت بآية وعيد، فتعوذوا باهللا من عقابه، وإذا مررمت 
بآية سجدة، فاسجدوا يف أي وقت كان، فالسجود للتالوة ال ي عنه؛ ألنه تابع للتالوة، 

سجود، وإذا سجدمت، فكربوا، وقولوا: سبحان ريب األعلى يف السجود، وإذا رفعتم من ال
إال إذا سجد القارئ وهو يصلي،  �فال تكربوا، وال تسلموا؛ ألن ذلك مل يرد عن النيب 

                                                 

  ). 3/81) ، أمحد (796) مسلم صالة املسافرين وقصرها (1(
  ). 3786) ، ابن ماجه األدب (1400) ، أبو داود الصالة (2891) الترمذي فضائل القرآن (2(
  ). 3431) ، الدارمي فضائل القرآن (6/443) ، أمحد (811) مسلم صالة املسافرين وقصرها (3(
  ). 3435) ، الدارمي فضائل القرآن (3/141) ، أمحد (2901) الترمذي فضائل القرآن (4(
  ). 993) ، النسائي االفتتاح (813) ، مسلم صالة املسافرين وقصرها (6940) البخاري التوحيد (5(
  . 1) سورة الفلق آية: 6(
  . 1) سورة الناس آية: 7(
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%βÎ) tÏ¨  {فإنه يكرب للسجود، وللرفع منه. أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:  ©!$# šχθè= ÷G tƒ 

|=≈ tG Ï. «! $# (#θãΒ$s% r&uρ nο 4θn= ¢Á9 $# (#θà) xΡr&uρ $£ϑ ÏΒ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ #u� Å� ZπuŠ ÏΡ Ÿξtã uρ šχθã_ö� tƒ Zοt�≈ pgÏB ©9 u‘θç7 s? ∩⊄∪ 

óΟ ßγuŠ Ïjùuθã‹ Ï9 öΝèδ u‘θã_é& Νèδ y‰ƒÌ“ tƒuρ ÏiΒ ÿÏ&Î# ôÒsù 4 … çµ‾Ρ Î) Ö‘θà xî Ö‘θà6 x© ∩⊂⊃∪ { )1(.  

  واغفر لنا ولوالدينا ومجيع املسلمني.اللهم بارك لنا يف القرآن العظيم 

                                                 

   .30،  29) سورة فاطر اآليتان : 1(
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  اخلطبة اخلامسة يف فضل ليلة القدر وقيام الليل

احلمد هللا الذي من على عباده مبواسم اخلريات، ووفق من شاء منهم الغتنام هذه 
املواسم بفعل اخلريات، وخذل من شاء منهم، فكان حظه التفريط واخلسران والندامات، 

وحده ال شريك له رب األرض والسماوات وواسع الكرم واجلود  وأشهد أن ال إله إال اهللا
واهلبات، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أفضل املخلوقات صلى اهللا عليه وعلى آله 

  وأصحابه والتابعني هلم بإحسان مدى الدهور واألوقات، وسلم تسليما.
را مبا يقرب إىل أما بعد: أيها الناس، اتقوا اهللا تعاىل، واغتنموا مواسم اخلري بعما

ربكم، واحذروا من التفريط واإلضاعة، فستندمون على تفريطكم وإضاعتكم. إخواين من 
مل يربح يف هذا الشهر الكرمي، ففي أي وقت يربح، ومن مل ينب فيه مواله، ففي أي وقت 
ينيب، ويصلح، ومن مل يزل متقاعدا عن اخلريات، ففي أي وقت حتصل له اإلستقامة، 

ادروا يرمحكم اهللا فرص هذا الشهر قبل فواا، واحفظوا نفوسكم عما فيه ويفلح، فب
شقاؤها وهالكها، أال وإن شهركم الكرمي قد أخذ بالنقص واالضمحالل، وشارفت 
لياليه، وأيامه الثمينة على االنتهاء والزوال، فتداركوا أيها املسلمون ما بقي منه بصاحل 

لذي العظمة واجلالل، واعلموا أن األعمال  األعمال، وبادروا بالتوبة من ذنوبكم
باخلواتيم، فأحسنوا اخلتام لقد مضى من هذا الشهر الكرمي الثلثان، وبقي منه الثلث وقت 
العشر احلسان، فاغتنموها بالعزائم الصادقة، وبذل املعروف واإلحسان، وقوموا يف 

وعقابه مستجريين دياجيها لربكم خاضعني ولربه وخرياته راجني ومؤملني ومن عذابه 

#  {مستعيذين، فإنه تعاىل أكرم األكرمني وأرحم الرامحني، وهو الذي يقول:  sŒ Î) uρ y7 s9 r' y™ 

“ ÏŠ$t6Ïã  Íh_tã ’ ÎoΤ Î* sù ë=ƒÌ� s% ( Ü=‹Å_é& nοuθôã yŠ Æí#¤$!$# # sŒ Î) Èβ$tã yŠ ( (#θç6‹ ÉftG ó¡uŠ ù= sù ’ Í< (#θãΖÏΒ ÷σ ã‹ ø9uρ ’ Î1 öΝ ßγ‾= yès9 

šχρß‰ ä© ö� tƒ ∩⊇∇∉∪ { )1( وهو الذي يرتل كل ليلة إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل .

اآلخر، فيعرض على عباده اجلود والكرم والغفران يقول: من يدعوين فأستجيب له؟ من 

                                                 

  . 186) سورة البقرة آية: 1(
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له؟ ويف هذا العشر ليلة القدر املباركة اليت يفرق فيها  يسألين فأعطيه؟ من يستغفرين فأغفر
كل أمر حكيم، ويقدر فيها ما يكون يف تلك السنة بإذن العزيز العليم احلكيم ترتل فيها 
املالئكة من السماء، وتكثر فيها اخلريات واملصاحل والنعماء، من قامها إميانا واحتسابا غفر 

، وحرم خريها فهو امللوم احملروم، أمها اهللا تعاىل له ما تقدم من الذنوب، ومن فرط فيها
يف هذه العشر، فلم يبني عينها ليتزود الناس يف مجيع ليايل العشر من التهجد والقراءة 
واإلحسان، وليتبني بذلك النشيط يف طلب اخلريات من الكسالن، فإن الناس لو علموا 

واها. ولو علموا عينها ما حصل عينها القتصر أكثرهم على قيام تلك الليلة دون ما س
كمال االمتحان يف علو اهلمة وأدناها، فاطلبوها رمحكم اهللا جبد وإخالص، واسألوا اهللا 
فيها الغنيمة من الرب واخلريات والسالمة من االفالس، فإذا مررمت بآية رمحة، فاسألوا اهللا من 

وا يف ركوعكم من تعظيم ذي فضله، وإذا مررمت بآية وعيد، فتعوذوا باهللا من عذابه، وأكثر
العظمة واجلالل، وأما السجود، فاجتهدوا فيه بعد التسبيح بالدعاء مبا حتبون، فإن أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد، وجيوز لإلنسان أن يدعو لنفسه ولوالديه وذريته وأقاربه 

 لتتناسب ومن أحب من املسلمني، وأطيلوا القيام بعد الركوع واجللوس بني السجدتني
أركان الصالة من القيام والركوع واجللوس والسجود والقيام بعد الركوع حمل محد وثناء، 
فأكثروا فيه احلمد والثناء واجللوس بني السجدتني حمل دعاء باملغفرة والرمحة، فأكثروا فيه 

د إذا من الدعاء، وافتتحوا قيام الليل بركعتني خفيفتني؛ ألن الشيطان يعقد على قافية العب
نام ثالث عقد، فإذا قام، وذكر اهللا احنلت عقدة، فإذا تطهر احنلت الثانية، مث إذا صلى 
احنلت الثالثة، ولكن إذا جاء أحدكم املسجد، وقد أقام اإلمام، فليدخل معه، ولو مل يفتتح 
القيام بركعتني خفيفتني؛ ألن متابعة اإلمام أهم، وهنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن بعض 
الناس جيعل فرجة يف الصف للمؤذن أو القارئ بعد الشروع يف الصالة، وهذا خالف 
املشروع، فإن املشروع سد فرج الصفوف واملراصة إذا شرعت الصالة، فإذا جاء املؤذن 
أو القاريء دخل حيث ينتهي به الصف. أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، قال اهللا تعاىل يف 

Ρ‾$!  {فضل ليلة القدر:  Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρr& ’ Îû Ï's# ø‹ s9 Í‘ ô‰ s)ø9 $# ∩⊇∪ !$tΒ uρ y71u‘ ÷Šr& $tΒ ä's# ø‹ s9 Í‘ ô‰s) ø9$# ∩⊄∪ ä's# ø‹s9 Í‘ ô‰ s)ø9 $# 
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×� ö� y{ ôÏiΒ É# ø9 r& 9�öκ y− ∩⊂∪ ãΑ ¨” t∴s? èπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9$# ßyρ”�9 $#uρ $pκ� Ïù ÈβøŒ Î* Î/ Ν ÍκÍh5u‘ ÏiΒ Èe≅ ä. 9÷ ö∆r& ∩⊆∪ íΟ≈n= y™ }‘Ïδ 4 ®Lym 

Æìn= ôÜ tΒ Ì� ôfx ø9 $# ∩∈∪ { )1(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم... اخل.

                                                 

  . 5:  1) سورة القدر اآليات من 1(
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  اخلطبة السادسة يف أحكام زكاة الفطر

احلمد هللا الذي من علينا بشريعة اإلسالم، وشرع لنا ما يقرب إليه من صاحل األعمال، 
الصيام والقيام، وجعل ثواب من فعل ذلك تكفري  واحلمد هللا الذي أنعم علينا بتيسري

اخلطايا واآلثام، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ذو اجلالل واإلكرام، وأشهد 
أن حممدا عبده ورسوله أفضل من صلى، وزكى، وحج، وصام صلى اهللا عليه وعلى آله 

  وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، وسلم تسليما.
اس: اتقوا اهللا تعاىل، وفكروا يف أمركم ماذا عملتم يف شهركم الكرمي، أما بعد أيها الن

فإنه ضيف كرمي قارب الزوال، وأوشك على االنتهاء واالرحتال، وسيكون شاهدا لكم، أو 
عليكم مبا أودعتموه من األعمال، فابتدروا أيها املسلمون ما بقي منه بصاحل األعمال 

لك جيرب ما حصل من التفريط واالمهال لقد كانت أيام والتوبة إىل اهللا واالستغفار لعل ذ
هذا الشهر الكرمي معمورة بالصيام والذكر والقرآن ولياليه منرية بالصالة والقيام وأحوال 
املتقني فيه على ما ينبغي، ويرام، فمضت تلك األيام الغرر، وتلك الليايل الدرر كالساعة 

م لقد مضت أوقات شهرنا سراعا، وكان كثري من ار، فيا أسفا على تلك الليايل واأليا
منها يف التفريط مضاعا، فنسأل اهللا تعاىل أن خيلف علينا ما مضى منها، وأن يبارك لنا فيما 
بقي منها، وأن خيتم لنا شهرنا بالعفو والغفران والقبول والعتق من النار وبلوغ املأمول، 

  وأن يعيد أمثاله علينا يف خري وأمن وإميان.
املسلمون: لقد شرع لنا ربنا الكرمي يف ختام هذا الشهر عبادات جليلة يزداد ا أيها 

إمياننا، وتكمل ا عباداتنا، وتتم ا علينا نعمة ربنا شرع لنا ربنا يف ختام هذا الشهر زكاة 
الفطر والتكبري وصالة العيد، فأما زكاة الفطر فهي صاع من طعام صاع من الرب أو الرز 

زكاة الفطر  �فرض رسول اهللا  �غريها من قوت اآلدميني، قال أبو سعيد  أو التمر أو
صاعا من طعام، وكلما كان من هذه األصناف أطيب وأنفع للفقراء، فهو أفضل وأعظم 
أجرا، فطيبوا ا نفسا، وأخرجوها من أطيب ما جتدون، فلن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما 

ب يف السنة إال مرة واحدة، فكيف ال حيرص حتبون، وهي وهللا احلمد قدر بسيط ال جي
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اإلنسان على اختيار األطيب مع أنه األفضل عند اهللا وأكثر أجرا. وجيوز لإلنسان أن يوزع 
 �الفطرة الواحدة على عدة فقراء، وأن يعطي الفقري الواحد فطرتني، فأكثر؛ ألن النيب 

مر واسع، وعلى هذا لو كال قدر الفطرة بصاع، ومل يبني قدر من يعطي، فدل على أن األ
أهل البيت فطرم، ومجعوها يف كيس واحد، وصاروا يأخذون منها للتوزيع من غري 
كيل، فال بأس لكن إذا مل يكيلوها عند التوزيع، فليخربوا الفقري بأم ال يعلمون عن كيلها 

مني خوفا أن يدفعها عن نفسه، وهي أقل من الصاع. وزكاة الفطر فرض على مجيع املسل
على الصغري والكبري والذكر واألنثى، فأخرجوها عن أنفسكم، وعمن تنفقون عليه من 
الزوجات واألقارب، وال جيب إخراجها عن احلمل الذي يف البطن، فإن أخرج عنه فهو 
خري، واألفضل إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصالة، وجيوز إخراجها قبل العيد بيومني 

العيد إال إذا كان اإلنسان جاهال ال يدري مثل أن يأيت العيد فقط، وال جتزئ بعد صالة 
بغتة، وال يتمكن من أدائها قبل الصالة أو يظن أنه ال بأس بتأخريها عن الصالة، فهذا 
جتزئه بعد الصالة، وال جيزئ دفع زكاة الفطر إال للفقراء خاصة، والواجب أن تصل إىل 

أن يوكل شخصا يف قبض ما يدفع إليه من زكاة،  الفقري، أو وكيله يف وقتها، وجيوز للفقري
فإذا وصلت الزكاة إىل يد الوكيل، فكأا وصلت إىل يد موكله، فإذا كنت حتب أن تدفع 
فطرتك لشخص، وأنت ختشى أن ال تراه وقت إخراجها، فمره أن يوكل أحدا يقبضها 

ا له بكيس منك، أو يوكلك أنت يف القبض له من نفسك، فإذا جاء وقت دفعها، فخذه
أو غريه، وابقها أمانة عندك حىت يأيت، وأما التكبري فقد أمر اهللا به تعاىل يف كتابه، فقال: 

}  (#θè=Ïϑ ò6 çG Ï9 uρ nο £‰ Ïèø9 $# (#ρç� Éi9 x6 çG Ï9 uρ ©! $# 4†n?tã $tΒ öΝä31y‰ yδ { )1( أي: على ما وفقكم له .

من الصيام، والقيام وغريمها من الطاعات يف هذا الشهر، فكربوا أيها املسلمون من غروب 
مشس ليلة العيد إىل الصالة قولوا: اهللا أكرب اهللا أكرب، ال إله إال اهللا، واهللا أكرب، اهللا أكرب، 

لبيوت، إال النساء، فإن يكربن وهللا احلمد، قولوا: ذلك جهرا يف املساجد، واألسواق، وا
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  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  221

حىت النساء، فاخرجوا رمحكم اهللا  �سرا ال جهرا. وأما الصالة فقد أمر ا رسول اهللا 
إىل الصالة رجاال ونساء كبارا وصغارا، ولتخرج النساء غري متجمالت، وال متطيبات، 

جوا متطيبني وتعتزل احلائض املصلى؛ ألن مصلى العيد مسجد، أما الرجال، فالسنة أن خير
البسني أحسن ثيام بعد االغتسال والتنظيف، والسنة أن يأكل اإلنسان قبل خروجه إىل 
الصالة مترات وترا ثالثا أو مخسا أو سبعا أو حنوها من الوتر، ومسعت أن بعض النساء 
خيرجن بالتمر معهن إىل مصلى العيد يفطرن فيه، وهذا بدعة ال أصل له، وبعضهن يفعل 

اء خرب العيد بعد الفجر يقلن: ما نفطر إال باملصلى وهذا أيضا ال أصل له بل ذلك إذا ج
الواجب أن ينوي اإلنسان الفطر من حني أن يثبت العيد؛ ألن إمساك يوم العيد حرام. 

  .)ô‰s% yxn=øùr& tΒ 4’ª1t“s? ∩⊇⊆∪ t�x.sŒuρ zΟó™$# ÏµÎn/u‘ 4’©?|Ásù ∩⊇∈∪ { )1  {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: 

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. اخل.
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  اخلطبة األوىل لعيد الفطر املبارك

اهللا أكرب، اهللا أكرب، ال إله إال اهللا، واهللا أكرب،  -يكرب تسع مرات متوالية، مث يقول: 
لعبادة، ويسر، وتابع هلم مواسم اهللا أكرب، وهللا احلمد. احلمد هللا الذي سهل لعباده طرق ا

اخلريات، لتزدان أوقام بالطاعات، وتعمر، فما انقضى شهر الصيام حىت حلت شهور 
حج بيت اهللا املطهر حنمده على أمسائه احلسىن، وصفاته العليا، ونعمه اليت ال تنحصر، 

تدبري، وكل وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له األحد الصمد املتفرد باخللق وال
شيء عنده بأجل مقدر، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أنصح من دعا إىل اهللا، وبشر، 
وأنذر، وأفضل من تعبد هللا، وصلى، وزكى، وصام، وحج، واعتمر صلى اهللا عليه وعلى 

  آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان ما بدا الصباح، وأنور، وسلم تسليما.
اهللا تعاىل، واشكروه على نعمته عليكم ذا الدين القيم دين أما بعد: أيها الناس، اتقوا 

اإلسالم الذي أكمله اهللا لكم ورضيه لكم دينا، وأمت به عليكم النعمة، مث اشكروه حيث 
هداكم له، وقد أضل عنه كثريا، فأصبحت عقيدتكم أقوى العقائد وأعمالكم أكمل 

ميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله األعمال وغايتكم أفضل الغايات أما عقيدتكم، فهي اإل
واليوم اآلخر والقدر خريه وشره. تؤمنون باهللا وأمسائه وصفاته؛ ألنكم تشاهدون آياته يف 
كل شيء، فإن يف كل شيء له آية تدل على أنه واحد ففي أنفسكم آيات ويف السماوات 

حاب املسخر واألرض آيات، ويف اختالف الليل والنهار آيات، ويف تصريف الرياح والس
بني السماء واألرض آيات، ويف كل خملوق من خملوقاته آيات تدل على كمال وحدانيته 
ومتام سلطانه وربوبيته وبالغ علمه وحكمته وواسع فضله ورمحته؛ ألن هذا الكون ال ميكن 
أن يوجد نفسه، وال ميكن أن يوجد صدفة بل ال بد له من مدبر خالق هو اهللا وحده ال 

عملكم، فهو أكمل األعمال؛ ألنكم تسريون على نور من اهللا وبرهان  شريك له أما
وخلفائه الراشدين، فحققوا رمحكم اهللا السري على ذلك كما جيب  �مهتدين دي النيب 

أن حتققوه أقيموا الصالة، وحافظوا عليها، فإا عماد دينكم، والحظ يف اإلسالم ملن ترك 
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#y *  {فتكونوا ممن قال اهللا فيهم:  الصالة حافظوا عليها، وال تضيعوها، n= sƒm� .ÏΒ öΝÏδ Ï‰ ÷èt/ 

ì# ù= yz (#θãã$|Êr& nο 4θn= ¢Á9 $# (#θãèt7 ¨?$# uρ ÏN≡uθpκ ¤¶9 $# ( t∃öθ|¡sù tβöθs) ù= tƒ $†‹ xî ∩∈∪ āωÎ) tΒ z>$s? ztΒ# uuρ Ÿ≅ ÏΗ xåuρ 

$[sÎ=≈ |¹ y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù tβθè= äz ô‰ tƒ sπ̈Ψ pgø: $# Ÿωuρ tβθßϑ n= ôà ãƒ $\↔ ø‹ x© ∩∉⊃∪ { )1( أدوا الزكاة إىل مستحقيها .

كاملة من غري نقص، فإا قرينة الصالة يف كثري من آيات القرآن، وال تبخلوا ا، فتطوقوا 
أركان اإلسالم من حافظ عليها  فهذها يوم القيامة. صوموا رمضان حجوا البيت احلرام، 

سهل عليه بقية فروع الدين، وانشرح صدره ألوامر اهللا ورسوله، ومن مل حيافظ على أركان 
اإلسالم ضاق صدره بفروعه، وصعب عليه القيام به، فحافظوا رمحكم اهللا على دينكم، واتقوا 

وز بدار كرامته مع ما يتبع اهللا ما استطعتم لتحققوا بذلك الغاية احلميدة، وهي رضا اهللا، والف

 ôtΒ Ÿ≅Ïϑtã $[sÎ=≈|¹ ÏiΒ @�Ÿ2sŒ ÷ρr& 4s\Ρé& uθèδuρ ÖÏΒ÷σãΒ  {ذلك من احلياة الطيبة قال اهللا تعاىل: 

…çµ̈Ζt�Í‹ósãΖn=sù Zο4θu‹ym Zπt6ÍhŠsÛ ( óΟßγ̈ΨtƒÌ“ôfuΖs9uρ Νèδt�ô_r& Ç|¡ômr'Î/ $tΒ (#θçΡ$Ÿ2 tβθè=yϑ÷ètƒ ∩∠∪ { )2(.  عباد اهللا: لو

سألتم أي واحد ما هي أمنيتك؟ لقال: أمنييت أن أعيش سعيدا، وأموت محيدا، وأبعث 
آمنا، وهذه األمنية تتحقق يقينا لكل من عمل صاحلا وهو مؤمن، وما أيسر ذلك ملن يسره 

  اهللا له.
د اهللا: إن التمسك بدينكم يكفل لكم احلياة الطيبة واألجر العظيم احلياة الطيبة عبا

بعث يف قوم أميني  �حياة النصر والعز والرخاء والكرامة وأكرب شاهد على ذلك أن النيب 
متخلفني يف العلم واحلضارة والسيطرة، فما لبث هؤالء القوم حني متسكوا باإلسالم حىت 

 العلم واحلضارة واألخالق، وسادوا الناس عزة بعد الذل وتقدما بعد صاروا قادة العامل يف
التخلف، وإن الدين الذي متسك به أولئك السادة ال يزال هو الدين حمفوظا يف كتاب اهللا، 

فلو متسك به املسلمون متسكا صحيحا، وطبقوه تطبيقا إجيابيا يف مجيع  �ويف سنة رسوله 

āχ  {لك ألسالفهم، قال اهللا تعاىل: أمورهم لسادوا العامل كما حصل ذ u�ÝÇΖuŠs9 uρ ª! $# tΒ 
                                                 

  . 60،  59) سورة مرمي اآليتان : 1(
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ÿ… çν ç�ÝÇΨ tƒ 3 āχ Î) ©!$# :”Èθs) s9 î“ƒÌ“ tã ∩⊆⊃∪ tÏ% ©!$# βÎ) öΝßγ≈ ¨Ψ ©3̈Β ’Îû ÇÚö‘ F{ $# (#θãΒ$s% r& nο 4θn= ¢Á9 $# (# âθs?# uuρ 

nο 4θŸ2̈“9 $# (#ρã�tΒ r&uρ Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ (# öθyγtΡ uρ Çtã Ì� s3Ζ ßϑ ø9$# 3 ¬! uρ èπt6É)≈ tã Í‘θãΒ W{ . ولكن )1( } ∪⊆⊇∩ #$

املسلمني فرطوا يف كثري من أمور دينهم، وأعرض كثري منهم عن كتاب اهللا وسنة رسوله 
ضلوا كثريا، وضلوا إىل نظم ختبطوا ا خبط عشواء ما أنزل اهللا ا من سلطان، فضلوا، وأ

عن سواء السبيل، فتفككت األمة اإلسالمية، وانتقضت عراها، وتداعت عليهم األمم، 
  وصاروا أذلة بعد العزة وضعفاء بعد القوة ومتفرقني بعد األلفة، فإنا هللا وإنا إليه راجعون.

سول عباد اهللا: إن اإلسالم يأمر بإخالص العبادة هللا، وينهى عن الرياء يأمر باتباع ر
وخلفائه الراشدين، وينهى عن البدع يف الدين يأمر برب الوالدين، وينهى عن  �اهللا 

العقوق، يأمر بصلة األقارب، وينهى عن القطيعة، يأمر بالعدل، وهو إعطاء كل ذي حق 
حقه من غري نقص، وينهى عن اجلور، وهو الظلم يأمر بالصدق والنصح واألمانة، وينهى 

نة يأمر بتطهري القلوب من الغل واحلقد على املسلمني، وينهى عن الكذب والغش واخليا
عن البغضاء والعداوة يأمر باحلزم والقوة، وينهى عن الكسل والضعف، فهو دين يأمر بكل 

  خري وصالح، وينهى عن كل شر وفساد.
عباد اهللا: إن من حماسن دين اإلسالم هذا العيد السعيد اليوم الذي توج اهللا به شهر 

وافتتح أشهر احلج إىل بيته احلرام، وهو اليوم الذي خيرج فيه املسلمون فرحني مبا الصيام 
أنعم اهللا به عليهم من إمتام الصيام والقيام. يؤدون صالة العيد تعظيما هللا وإقامة لذكره، 
وبرهانا على ما قام بقلوم من حمبته وشكره حيسنون الظن مبوالهم؛ ألنه عند ظن عبده به 

كل خري؛ ألنه صاحب الفضل واإلحسان العميم يسألون اجلواد الكرمي الذي  يؤملون منه
من عليهم بالعمل أن مين عليهم بقبول ذلك، وأن جيعلهم من الراحبني. اللهم إنا نسألك 
بأنا نشهد أنك أنت اهللا الذي ال إله إال أنت األحد الصمد، الذي مل يلد ومل يولد، ومل 

بديع السماوات واألرض، يا حي يا قيوم، يا ذا اجلالل  يكن له كفوا أحد، يا منان يا
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واإلكرام أن متن علينا مبحبتك واإلخالص لك وحمبة رسولك، واالتباع به، وحمبة شرعك، 
والتمسك به اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اهللا يا مصرف القلوب صرف 

أمرنا، وأصلح لنا دنيانا اليت فيها  قلوبنا إىل طاعتك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة
معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا اليت إليها معادنا، واجعل احلياة زيادة لنا يف كل خري، واملوت 
راحة لنا من كل شر، اللهم تقبل صيامنا، وقيامنا، وأعد علينا من بركات هذا اليوم، وأعد 

اللهم صل، وسلم على نبينا حممد وآله أمثاله علينا، وحنن نتمتع باإلميان، واألمن، والعافية، 
  وصحبه أمجعني.

  أقول قويل هذا، وأستغفر اهللا.. اخل.
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  خطبة أوىل لعيد الفطر أيضا

  يكرب تسع مرات متوالية مث يقول:
اهللا أكرب، اهللا أكرب، ال إله إال اهللا، واهللا أكرب، اهللا أكرب، وهللا احلمد. اهللا أكرب كبريا، 

ن اهللا بكرة وأصيال. اهللا أكرب ما نطق بذكره وتعظيمه ناطق، اهللا واحلمد هللا كثريا، وسبحا
أكرب ما صدق يف قصده وعمله صادق، اهللا أكرب ما أقيمت شعائر الدين اهللا أكرب ما 
رفرفت بالنصر أعالم املؤمنني، اهللا أكرب كلما صام صائم، وأفطر، وكلما الح صباح عيد، 

وكلما أرعد سحاب، وأمطر احلمد هللا الذي  وأسفر اهللا أكرب، كلما الح برق، وأنور،
سهل لعباده طريق العبادة، ويسر، ووفاهم أجورهم من خزائن جوده اليت ال تنفد، وال 
حتصر، ومن عليهم بأعياد تعود عليهم باخلريات، والربكات، وتتكرر، وتابع هلم بني 

حىت أعقبه بشهور مواسم العبادة لتشيد األوقات بالطاعة، وتعمر فما انقضى شهر الصيام 
حج بيت اهللا املطهر حنمده على نعمه اليت ال حتصى، وال حتصر، ونشكره على فضله 
وإحسانه، وحق له أن يشكر، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له إله انفرد باخللق 
والتدبري وكل شيء عنده بأجل مقدر، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أفضل من تعبد هللا، 

وزكى، وحج، واعتمر صلى اهللا عليه، وعلى آله الذين أذهب اهللا عنهم الرجس،  وصلى،
وطهر وعلى أصحابه الذين سبقوا إىل اخلريات، فنعم الصحب واملعشر، وعلى التابعني هلم 

  بإحسان ما بدا الفجر، وأنور، وسلم تسليما.
لعيد السعيد، فإنه اليوم أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل، واعرفوا نعمته عليكم ذا ا

الذي توج اهللا به شهر الصيام، وافتتح به أشهر احلج إىل بيته احلرام، وأجزل فيه للصائمني 
والقائمني جوائز الرب واإلكرام عيد امتألت القلوب به فرحا وسرورا، وازدانت به األرض 

دين معظمني، جة ونورا؛ ألنه اليوم الذي خيرج فيه املسلمون إىل مصالهم لرم حام
وبنعمته بإمتام الصيام والقيام مغتبطني وخلريه وثوابه مؤملني راجني يسألون رم اجلواد 
الكرمي أن يتقبل عملهم، وأن يتجاوز عن مسيئهم، وأن يعيد عليهم مثل هذا اليوم، وهم 

  يف خري وأمن وإميان واجتماع على احلق والعبادة وابتعاد عن الباطل والعصيان.
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شر املسلمني ليس عيد مبتدعة، وال مشركني، فاألعياد الشرعية ثالثة عيد عيدنا مع
األسبوع وهو يوم اجلمعة، وعيد الفطر وعيد النحر، وليس يف اإلسالم سواها عيد ليس 
يف اإلسالم عيد مليالد، وال النتصار جيوش وأجناد، وال لتسلم زمام امللك والرئاسة على 

م أصحابه، وهو أحب الناس إليهم مليالده عيدا، وهذه مل يق �العباد، فهذا رسول اهللا 
انتصارات املسلمني يف بدر والريموك والقادسية وغريها مل يقم املسلمون هلا عيدا، وهذا 
قيام اخلالفة أليب بكر وعمر، وعثمان وعلي، وأكرم م قادة خلفاء ووالة أمناء مل يقم 

قامة األعياد ملثل هذه األمور خريا لسبقنا املسلمون لقيام اخلالفة فيهم عيدا، ولو كانت إ
وأئمة املسلمني يف العلم  �إليه من سبقونا يف العلم والعبادة من أصحاب رسول اهللا 

بعدهم، واعلموا رمحكم اهللا أنه قد ثبت دخول شهر شوال هذا اليوم ثبوتا شرعيا، وإن 
ختتلف حبسب البلدان اختالف البلدان يف دخول الشهر غري ضار، وذلك ألن مطالع القمر 

بإمجاع أهل املعرفة يف ذلك، فإذا كانت الشمس تزول هنا مثال قبل من كان غربا عنا، 
وجتب علينا صالة الظهر، وال جتب عليهم؛ ألن الشمس مل تزل عندهم كذلك رمبا يرى 
القمر يف منطقة ما، فيثبت دخول الشهر يف حقهم دون من مل يروه، فيثبت العيد يف حق 

ه، وال يثبت العيد يف حق من مل يروه. اهللا أكرب، اهللا أكرب، ال إله إال اهللا، واهللا من رأو
أكرب، واهللا أكرب، وهللا احلمد، واشكروا أيها املسلمون نعمة اهللا عليكم ذا الدين القومي 
والصراط املستقيم صراط اهللا الذي له ما يف السماوات واألرض صراط الذين أنعم اهللا 

نبيني والصديقني والشهداء والصاحلني أال وهو دين اإلسالم الذي أكمله اهللا عليهم من ال
لعباده، ورضيه هلم دينا، وأمت به النعمة عليهم، فهو دين اهلدى واحلق والصالح والرشد 
دين يأمر بعبادة اهللا وحده، ويأمر بالصدق والنصح والعدل واإلحسان، وينهى عن الشكر 

يان يأمر بكل خلق شريف فاضل، وينهى عن كل خلق والكذب والغش واجلور والطغ
رزيل سافل إذا تأمله العاقل املنصف عرف قدره، وأنه لو جتمع أذكياء العامل كلهم، 
واتعبوا قرائحهم وأذهام يف تشريع نظم تساوي نظمه مل جيدوا إىل ذلك سبيال، ولعاد 

وال نظما أقوم للعباد مما  الذهن خاسئا كليال، فال حكم أحسن من حكم اهللا، وال قوانني،
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سنه اهللا، فتمسكوا به ترشدوا واسلكوا، طريقه تدوا، وتعبدوا اهللا به تسعدوا، وانصروه 

Β̈$  {مبحاربة من عاداه تنصروا قال اهللا تعاىل:  Î* sù Ν à6 ¨Ζt� Ï? ù'tƒ  Íh_ÏiΒ “ W‰èδ Çyϑ sù yìt7 ©? $# y“#y‰èδ 

Ÿξsù ‘≅ ÅÒtƒ Ÿωuρ 4’ s+ô±o„ ∩⊇⊄⊂∪ { )1(.  

أيها املسلمون: إننا اليوم حباجة ماسة إىل التآلف والتناصح وتوحيد القصد والعمل 
والتعاون يف احلق، وأن نعاجل مشاكلنا وأمراضنا الدينية واالجتماعية معاجلة املخلص الذي 

واندفاع املضرة ال يقصد انتصارا لنفسه، وال جمرد أخذ برأيه، وال  يقصد حصول املصلحة،
التنكيت واللوم على غريه، وإمنا يقصد إصالح الدين واتمع، وذه النية الطيية، وبسلوك 

  احلكمة يف الوصول إىل املطلوب حيصل الفالح، والنجاح إن شاء اهللا.

 #${Î�óÇyèø9$#uρ ∩⊇∪ ¨βÎ) z≈|¡ΣM  {الرحيم:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: بسم اهللا الرمحن

’Å∀s9 A�ô£äz ∩⊄∪ āωÎ) tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# (#öθ|¹#uθs?uρ Èd,ysø9$$Î/ (#öθ|¹#uθs?uρ Î�ö9¢Á9$$Î/ ∩⊂∪ { )2(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. اخل.

                                                 

  . 123) سورة طه آية: 1(
  . 3:  1اآليات من ) سورة العصر 2(
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  لثانية لعيد الفطر املباركاخلطبة ا

يكرب سبع مرات متوالية، مث يقول: اهللا أكرب، اهللا أكرب، ال إله إال اهللا، اهللا أكرب، اهللا 
  أكرب، وهللا احلمد.

احلمد هللا معيد اجلمع واألعياد، ومبيد األمم واألجناد، وجامع الناس ليوم ال ريب فيه 
اهللا وحده ال شريك له، وال ند، وال مضاد،  إن اهللا ال خيلف امليعاد، وأشهد أن ال إله إال

وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املفضل على مجيع العباد صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه 
  ومن تبعهم بإحسان إىل يوم التناد، وسلم تسليما.

م أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل واشكروه على ما أنعم به عليكم من إمتام الصيام والقيا
فإن ذلك من أكرب النعم، واسألوه أن يتقبل ذلك منكم، ويتجاوز عما حصل من التفريط 

من  {قال:  �واإلمهال، فإنه تعاىل أكرم األكرمني وأجود األجودين، واعلموا أن النبيي 

وتفسري ذلك أن صيام  )1( } وال كان كصيام الدهرصام رمضان، وأتبعه بست من ش

رمضان يقابل عشرة أشهر، وصيام ست من شوال يقابل شهرين، فذلك متام العام، وأما 
الصيام يوم واحد بعد العيد، وتسميته يوم الصرب، فهذا غري صحيح، ويوم الصرب كل يوم 

يف الصيام، وقد اعتقد بعض تصوم فيه، فهو يوم صرب؛ ألنك تصرب نفسك، ومتنعها مما ميتنع 
العوام أن من صام الست يف سنة لزمه أن يصومها كل سنة، وهذا غري صحيح، فصيام 
الست سنة فيها ما مسعتم من الفضل، وال بأس أن يصومها اإلنسان سنة، ويتركها أخرى، 
ولكن األفضل أن يصومها كل سنة، وال حيرم نفسه من ثواا. أيها الناس: تذكروا 

هذا يوم اجلمع األكرب حني تقومون يوم القيامة من قبوركم لرب العاملني حافية  جبمعكم

tΠ  {أقدامكم عارية أجسامكم شاخصة أبصاركم:  öθtƒ $yγtΡ ÷ρt� s? ã≅ yδ õ‹ s? ‘≅ à2 >πyèÅÊö� ãΒ !$£ϑ tã 

ôM yè|Êö‘ r& ßìŸÒs? uρ ‘≅ à2 ÏN#sŒ @≅ôϑ ym $yγn= ÷Η xq “ t� s? uρ }̈ $̈Ζ9$# 3“ t�≈ s3ß™ $tΒ uρ Νèδ 3“ t�≈s3Ý¡Î0 £Å3≈ s9 uρ 

                                                 

) 1716) ، ابن ماجه الصيام (2433) ، أبو داود الصوم (759) ، الترمذي الصوم (1164) مسلم الصيام (1(
  ). 1754) ، الدارمي الصوم (5/417، أمحد (
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šU# x‹tã «! $# Ó‰ƒÏ‰ x© ∩⊄∪ { )1( .}  tΠ öθtƒ ”�Ï tƒ â ö� pR ùQ$# ôÏΒ Ïµ‹ Åz r& ∩⊂⊆∪ ÏµÏiΒ é&uρ Ïµ‹ Î/r&uρ ∩⊂∈∪ 

ÏµÏFt7 Ås≈ |¹ uρ ÏµŠ Ï⊥ t/uρ ∩⊂∉∪ Èe≅ä3Ï9 <› Í÷ ö∆$# öΝåκ ÷] ÏiΒ 7‹Í× tΒ öθtƒ ×βù' x© ÏµŠ ÏΖ øóãƒ ∩⊂∠∪ { )2( يوم تفرق الصحف .

Β̈$  {ذات اليمني وذات الشمال  r' sù ôtΒ š†ÎAρé& … çµt7≈tG Ï. ÏµÏΨŠÏϑ u‹ Î/ ∩∠∪ t∃öθ|¡sù Ü= y™$pt ä† $\/$|¡Ïm 

# Z��Å¡o„ ∩∇∪ Ü= Î= s)Ζtƒuρ #’ n<Î) Ï&Î# ÷δ r& #Y‘ρç� ô£ tΒ ∩∪ $̈Β r&uρ ôtΒ u’ ÎAρé& …çµt7≈ tG Ï. u!# u‘ uρ Íν Ì� ôγsß ∩⊇⊃∪ t∃öθ|¡sù (#θãã ô‰ tƒ 

# Y‘θç6èO ∩⊇⊇∪ 4’ n?óÁtƒuρ #��� Ïèy™ ∩⊇⊄∪ { )3( :يوم توضع املوازين .}  yϑ sù ôM n= à) rO … çµãΖƒÎ—≡uθtΒ y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù 

ãΝ èδ šχθßsÎ= ø ßϑ ø9$# ∩⊇⊃⊄∪ ï∅tΒ uρ ôM ¤ yz … çµãΖƒÎ—≡uθtΒ š�Í× ‾≈ s9 'ρé' sù tÏ% ©!$# (#ÿρç� Å£ yz öΝßγ|¡àΡ r& ’ Îû zΝ ¨Ψ yγy_ 
tβρà$ Î#≈ yz ∩⊇⊃⊂∪ ßxx ù= s? ãΝ ßγyδθã_ãρ â‘$̈Ψ9$# öΝèδ uρ $pκ� Ïù šχθßsÎ=≈ x. ∩⊇⊃⊆∪ öΝ s9r& ôä3s?  ÉL≈ tƒ# u 4’ n?÷G è? ö/ ä3ø‹n= tæ 

Ο çFΖ ä3sù $pκ Í5 šχθç/ Éj‹ s3è? ∩⊇⊃∈∪ { )4(  يوم ينصب الصراط على جهنم، فتمرون عليه عليه بقدر

أعمالكم ومسابقتكم يف اخلريات، فمن كان سريعا يف الدنيا يف مرضاة اهللا كان سريعا يف 
مروره على الصراط، ومن كان بطيئا يف الدنيا يف مرضاة اهللا ومتثاقال فيها كان مروره 

يها املسلمون، وأعدوا هلذا اليوم عدته على الصراط كذلك جزاء وفاقا، فاستبقوا اخلريات أ
لعلكم تفلحون، واعلموا أن السنة ملن خرج إىل مصلى العيد من طريق أن يرجع من طريق 

وإظهارا لشعائر اهللا، وتعرفا إىل عباد اهللا يف كل طريق، ولقد جرت  �أخرى اقتداء بالنيب 
ادة حسنة جتلب املودة، عادة الناس أن يتصافحوا، ويهنئ بعضهم بعضا يف العيد، وهذه ع

وتزيل البغضاء أما زيارة القبور يف هذا اليوم بالذات، فلم أعلم هلا أصال من الشرع، فزيارة 
القبور مشروعة يف كل وقت، ومل يرد ختصيص يوم العيد بزيارا. أيها الناس (قبل انتهاء 

ة العيد بعد يعظهن يف صال �خطبتنا هذه) أحب أن أوجه موعظة للنساء كما كان النيب 
الرجال. فأقول أيتها النساء: إن عليكن أن تتقني اهللا يف أنفسكن، وأن حتفظن حدوده، 

                                                 

  . 2) سورة احلج آية: 1(
  . 37:  34) سورة عبس اآليات من 2(
  . 12:  7نشقاق اآليات من ) سورة اال3(
  . 105:  102ؤمنون اآليات من ) سورة امل4(
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وترعني حقوق األزواج واألوالد، فالصاحلات قانتات حافظات للغيب مبا حفظ اهللا أيتها 
النساء: ال يغرنكم ما يفعله بعض النساء من اخلروج إىل األسواق بالتربج والطيب وكشف 

صنفان من أهل النار مل  { �واليدين أو وضع ستر رقيق ال يستر، فلقد كان النيب الوجه 

أرمها بعد، وذكر نساء كاسيات عاريات، مائالت، مميالت، رؤوسهن كأسنمة البخت 

وإذا مشينت يف األسواق، فعليكن بالسكينة،  )1( } ، وال جيدن رحيهااملائلة، ال يدخلن اجلنة

وال تزامحن الرجال، وال ترفعن أصواتكن، وال تلبسن بناتكن ألبسة مكروهة، وال تتشبهن 
لعن املتشبهات من النساء بالرجال، وقال صلى اهللا وعليه وسلم للنساء:  �بالرجال فإن النيب 

. اللهم إن عبادك )2( } رأيتكن أكثر أهل النار؛ ألنكن تكثرن اللعن، وتكفرن العشري {

ثوابك وفضلك، وخيافون عذابك اللهم حقق لنا ما نرجو،  خرجوا إىل هذا املكان يرجوان
، اللهم انصرنا على عدونا، وامجع كلمتنا وآمنا مما ختاف اللهم تقبل منا، واغفر لنا وارمحنا

على احلق، ويسرنا لليسرى، وجنبنا العسرى، واغفر لنا يف اآلخرة واألوىل إنك جواد 
  كرمي.

                                                 

  ). 1694) ، مالك اجلامع (2/356) ، أمحد (2128) مسلم اللباس والزينة (1(
  ). 80) ، مسلم اإلميان (1393) البخاري الزكاة (2(
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  الفرع اخلامس يف احلج واألضحية

  اخلطبة األوىل يف شروط وجوب احلج

بيته  احلمد هللا الذي أكمل هلذه األمة شرائع اإلسالم، وفرض على املستطيع منهم حج
احلرام، ورتب عليه جزيل الفضل واإلنعام، فمن حج البيت، ومل يرفث، ومل يفسق خرج 
كيوم ولدته أمه نقيا من الذنوب واآلثام، وذلك هو احلج املربور ليس جزاء إال الفوز باجلنة 
دار السالم أمحده، وأشكره، وأشهد أن ال إله إال اهللا هو امللك القدوس السالم، وأشهد 

ا عبده ورسوله أفضل من صلى، وزكى، وحج، وصام صلى اهللا عليه وعلى آله أن حممد
وأصحابه الربرة الكرام، وعلى التابعني هلم بإحسان ما تعاقبت الليايل واأليام، وسلم 

  تسليما.
أما بعد: أيها الناس، اتقوا اهللا، وامحدوا ربكم أن أكمل لكم الدين، وأمت عليكم 

ات حىت أصبحت يف متناول أيديكم من غري كلفة، فلقد النعمة، ويسر لكم سبل اخلري
كان الناس فيما مضى يعانون من الوصول إىل البيت أنواع الكلفة واملشقات، يعانون كثرة 
النفقات املالية واملشقة البدنية، وحتمل األخطار، أما اليوم، وهللا احلمد، فقد أصبح األمر 

ا، فأصبحتم تصلون إىل البيت احلرام بكل يسريا، ويسر اهللا بنعمته وفضله ما كان عسري
سهولة نفقات يسرية ومراكب مرحية، وأمن وافر وطمأنينة كاملة، وعيش رغد، فاشكروا 
اهللا أيها املسلمون على هذه النعمة، واغتنموها، وانتهزوا فرص اخلريات، وابتدروها، وأدوا 

وع تكمل به الفريضة. ما فرض اهللا عليكم من احلج، وتزودوا من التطوع به، فإن التط
واعلموا أن اهللا فرض احلج على املسلم، إذا متت فيه شروط أربعة (األول): أن يكون 
بالغا، فأما الذي مل يبلغ، فإنه ال جيب عليه احلج، ولكن إذا حج، فله أجره، وإذا بلغ حج 

، وإن فريضة اإلسالم، وإذا سافرمت بالصغار إىل احلج، فأنتم باخليار إن شئتم، فحججوهم
شئتم، فاتركوهم، وإذا حججتموهم، فلهم أجر احلج، ولكم أجر املعونة، والسبب 
(الشرط الثاين): أن يكون عاقال، فأما انون الذي ال يعقل، فال حج عليه إال أن يكون 
عاقال بعد بلوغه، ووجب عليه احلج، مث حصل له اجلنون بعد ذلك. (الشرط الثالث): أن 
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د الرقيق الذي يباع، ويشترى، فال حج عليه (الشرط الرابع): أن يكون حرا، فأما العب
يكون مستطيعا مباله، وبدنه، فمن مل يكن مستطيعا مباله، وهو الفقري، فال حج عليه لقوله 

!¬  {تعاىل:  uρ ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9 $# ÷k Ïm ÏM ø� t7 ø9$# ÇtΒ tí$sÜ tG ó™$# Ïµø‹ s9 Î) Wξ‹ Î6y™ 4 { )1( وإذا كان على .

اإلنسان دين، فإنه يقضي دينه، مث حيج؛ ألن براءة الذمة أهم. وإذا كان اإلنسان عاجزا عن 
احلج بنفسه، وعنده مال، فإن كان عجزا مستمرا ال يرجى زواله، فلينوب من حيج عنه 

بنفسه، واملريض مرضا ال يرجى برؤه، وإن كان يرجى زوال مثل الكبري الذي ال يستطيع 
عجزه، فإنه ال ينيب، بل يصرب حىت يزول العجز، مث يؤدي الفريضة بنفسه ومن االستطاعة 
أن يكون للمرأة حمرم، فأما املرآة اليت ال حمرم هلا، فإنه ال جيب عليها احلج، وال جيوز هلا أن 

م، فهي يف إمث ومعصية هللا ولرسوله من حني خترج من تسافر بال حمرم، فإن سافرت بال حمر
بلدها حىت يرجع إليه، فلتمكث يف بيتها حىت ييسر اهللا هلا حمرما، وعن ابن عباس رضي اهللا 

ال خيلون رجل بامرأة، إال ومعها ذو حمرم،  {خيطب يقول:  �عنهما، قال: مسعت النيب 

وال تسافر املرأة، إال مع ذي حمرم، فقام رجل، فقال يا رسول اهللا: إن امرأيت خرجت 

. )2( } انطلق، فحج مع امرأتك �حاجة، وإين اكتتبت يف غزوة كذا وكذا، فقال النيب 

ضاع أو مصاهرة مثل واحملرم هو زوجها، وكل من حترم عليمه حترميا مؤبدا بنسب أو ر
األب واجلد واالبن واألخ وابن األخت والعم واخلال من نسب أو رضاع، ومثل أيب 
الزوج، وإن عال وابنه، وإن نزل، وزوج البنت، وإن نزلت، وزوج األم، وإن علت لكن 
زوج األم ال يكون حمرما لبنتها حىت يطأ األم، فكل هؤالء حمارم للمرأة، واحلكمة يف 

اب احملرم حفظ املرأة، وصاينتها، وأما قول بعض العوام: إن ذلك من أجل وجوب استصح
أن يفكك حزائمها لو ماتت، فهو غري صحيح؛ ألن كل أحد جيوز أن يفكك حزائم 

جلس على قرب  �املرأة، إذا ماتت سواء كان حمرما هلا، أو غري حمرم، فقد ثبت أن النيب 
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 �ا طلحة أن يرتل يف قربها، فرتل والرسول ابنته، وهي تدفن، وعيناه تدمعان، فأمر أب
حاضر. أيها الناس: لقد شاع عند كثري من العوام أن اإلنسان  �حاضر زوجها وعثمان 

إذا مل يتمم له أي: يعق عنه فإنه ال حيج، والواقع أنه ال عالقة بني احلج، وبني التميمة، 
ذ باهللا من الشيطان الرجيم: فاإلنسان إذا حج، فله حجه سواء متم له، أو ما متم له. أعو

}  ¨βÎ) tΑ ¨ρr& ;M øŠt/ yìÅÊãρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 “ Ï% ©# s9 sπ©3t6Î/ % Z. u‘$t7ãΒ “ Y‰ èδuρ tÏϑ n=≈ yèù= Ïj9 ∩∉∪ ÏµŠ Ïù 7M≈ tƒ# u ×M≈uΖ Éi� t/ 

ãΠ$s) ¨Β zΟŠ Ïδ≡t� ö/Î) ( tΒ uρ …ã&s# yz yŠ tβ% x. $YΨ ÏΒ# u 3 ¬! uρ ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9 $# ÷k Ïm ÏMø� t7 ø9$# ÇtΒ tí$sÜ tG ó™$# Ïµø‹ s9 Î) Wξ‹Î6y™ 4 
tΒ uρ t� x x. ¨βÎ* sù ©! $# ; Í_xî Çtã tÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩∠∪ { )1(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. اخل.
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  اخلطبة الثانية يف صفة احلج والعمرة

باهلدى ودين احلق رمحة للعاملني، وقدوة للعاملني،  �مدا احلمد هللا الذي بعث حم
وحجة على العباد أمجعني، وجعل دينه مبنيا على حتقيق العبادة هللا رب العاملني، ميسرا، 
مسحا، سهال، ال حرج فيه، وال مشقة، وال تضيق، وال تعسري، وأشهد أن ال إله إال اهللا 

مدا عبده ورسوله البشري النذير صلى اهللا وحده ال شريك له العلي القدير، وأشهد أن حم
  عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وسلم تسليما.

أما بعد أيها الناس: إنكم تستقبلون يف هذه األيام السفر إىل بيت اهللا احلرام راجني من 
قتموه يف هذا السبيل اهللا تكفري ذنوبكم واآلثام والفوز بدار السالم واخللف العاجل عما انف

من األموال فيا أيها املسلمون إنكم تتوجهون إىل بيت ربكم وحرماته إىل أمكنة فاضلة 
تؤدون فيها عبادة من أفضل العبادات لستم تريدون بذلك نزهة، وال فخرا، وال رياء بل 

ون تريدون عبادة تتقربون ا إىل اهللا، وختضعون فيها لعظمة ربكم، فأدوها أيها املسلم
كما أمرمت من غري غلو، وال تقصري، وال إمهال، وال تفريط، وقوموا فيها مبا أوجب اهللا 
عليكم من الطهارة والصالة وغريها من شرائع الدين إذا خرجتم مسافرين إليها، 
فاستحضروا أنكم خارجون لعبادة من أجل الطاعات، ويف سفركم التزموا القيام 

للصالة، فإن كثريا من الناس يفرطون يف الطهارة، بالواجبات من الطهارة واجلماعة 
فيتيممون مع إمكان احلصول على املاء، وإن من وجد املاء، فال جيوز له أن يتيمم، وبعض 
الناس يتهاون بالصالة مع اجلماعة، فتجده يتشاغل عنها بأشياء يدركها بعد الصالة، وإذا 

من خروجكم من بلدكم حىت  صليتم، فصلوا قصرا جتعلون الصالة الرباعية ركعتني
ترجعوا إليه، إال أن تصلوا خلف إمام يتم، فأمتوها أربعا تبعا لإلمام سواء أدركتم الصالة، 
أو فاتكم شيء منها، وأما اجلمع، فإن السنة للمسافر، أال جيمع إال إذا جد به السري، وأما 

ات، فاألوىل تركها إال سنة النازل يف مكان، فالسنة أال جيمع، وأما الرواتب التابعة للمكتوب
الفجر، وأما الوتر، وبقية النوافل، فإما يفعالن يف احلضر والسفر، وحتلوا باألخالق 
الفاضلة من، السخاء، والكرم، وطالقه الوجه، والصرب على اآلالم، والتحمل من الناس، 
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ات، فاغتسلوا، فإن األمر ال يدوم، وللصرب عاقبة حممودة، وحالوة لذيذة، وإذا وصلتم امليق
وتطيبوا يف أبدانكم يف الرأس واللحية، مث أحرموا بالعمرة متمتعني، وسريوا إىل مكة ملبني، 
فإذا بلغتم البيت احلرام، فطوفوا سبعة أشواط طواف العمرة، واعلموا أن مجيع املساجد 

، فإذا مكان للطواف القريب من الكعبة والبعيد لكن القرب منها أفضل، إذ مل تتأذ بالزحام
كان زحام، فأبعد عنه، واألمر واسع، وهللا احلمد، فإذا فرغتم من الطواف، فصلوا ركعتني 
خلف مقام إبراهيم إما قريبا منه، إن تيسر، وإال فلو بعيد املهم أن يكون املقام بينك وبني 
الكعبة، مث اخرجوا لسعي العمرة، وابدأوا بالصفا، فإذا أكملتم األشواط السبعة، فقصروا 
من رؤوسكم من مجيع الرأس، وال جيزئ التقصري من جانب واحد ال تغتروا بفعل الكثري 
من الناس، فإذا كان اليوم الثامن من ذي احلجة، فاغتسلوا، وتطيبوا، وأحرموا باحلج من 
مكان نزولكم، واخرجوا إىل مىن، وصلوا ا الظهر والعصر واملغرب والعشاء اآلخرة 

كان يقصر مبىن، ويف مكة، وال جيمع، فإذا  �؛ ألن نبيكم والفجر قصرا من غري مجع
طلعت الشمس يوم عرفة، فسريوا ملبني خاشعني هللا إىل عرفة، وامجعوا فيها بني الظهر 
والعصر مجع تقدمي على ركعتني، مث تفرغوا للدعاء، واالبتهال إىل اهللا، واحرصوا أن 

بل خلفكم؛ ألن املشروع إستقبال تكونوا على طهارة، واستقبلوا القبلة، ولو كان اجل
القبلة، وانتبهوا جيدا حلدود عرفة وعالماا، فإن كثريا من احلجاج يقفون دوا، ومن مل 

. وكل عرفة موقف شرقيها )1( } احلج عرفة {: �يقف بعرفة، فال حج له لقول النيب 

وقفت ها هنا  {: �لوادي وادي عرنة لقول النيب وغربيها وجنوبيها ومشاليها، إال بطن ا

. فإذا غربت الشمس، وحتققتم غروا، فادفعوا إىل مزدلفة )2( } وعرفة كلها موقف

فلقد دفع من  �ملبني خاشعني، والزموا السكينة ما أمكنكم كما أمركم بذلك نبيكم 

                                                 

) ، ابن ماجه املناسك 1949) ، أبو داود املناسك (3044) ، النسائي مناسك احلج (889) الترمذي احلج (1(
  ). 1887) ، الدارمي املناسك (4/335) ، أمحد (3015(

  ). 1907) ، أبو داود املناسك (1218) مسلم احلج (2(
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لناقته الزمام، حىت أن رأسها ليصيب مورك رحله، وهو يقول بيده  عرفة، وقد شنق

. فإذا وصلتم مزدلفة، فصلوا ا املغرب )1( } أيها الناس السكينة السكينة {الكرمية: 

مزدلفة قبل الفجر ألحد يف الدفع من  �والعشاء، مث بيتوا ا إىل الفجر، ومل يرخص النيب 
إال للضعفة رخص هلم أن يدفعوا يف آخر الليل، فإذا صليتم الفجر، فاجتهوا إىل القبلة، 
وكربوا اهللا، وامحدوه، وادعوه حىت تسفروا جدا، مث سريوا قبل طلوع الشمس إىل مىن، مث 

بعد القطوا سبع حصيات، واذهبوا إىل مجرة العقبة، وهي األخرية اليت تلي مكة، وارموها 
طلوع الشمس بسبع تكربون اهللا مع كل حصاة خاضعني له معظمني، واعلموا أن املقصود 
من الرمي تعظيم اهللا، وإقامة ذكره، وجيب أن تقع احلصاة يف احلوض، وليس بشرط أن 
تضرب العمود، فإذا فرغتم من رمي اجلمرة، فاذحبوا اهلدي، وال جيزئ يف اهلدي إال ما 

بأس أن توكل شخصا يذبح لك مث احلقوا بعد الذبح رؤوسكم، جيزئ يف األضحية، وال 
وجيب حلق مجيع الرأس، وال جيوز حلق مجيع الرأس، وال جيوز حلق بعضه دون بعض 
املرأة تقصر من أطراف رأسها بقدر أمنلة، وبعد ذلك حللتم التحلل األول، فالبسوا، 

ل صالة الظهر إىل مكة، وطوفوا وقصوا أظفاركم، وتطيبوا، وال تأتوا النساء، مث انزلوا قب
للحج، واسعوا، مث، ارجعوا إىل مىن، وبالطواف والسعي مع الرمي، واحللق حللتم التحلل 
الثاين، وجاز لكم كل شيء حىت النساء. أيها الناس: إن احلاج يفعل يوم العيد أربعة 

تيب األكمل، أنساك رمي اجلمرة، مث النحر، مث احللق، مث الطواف، والسعي، وهذا هو التر
ولكن لو قدمتم بعضها على بعض، فحلقتم قبل الذبح مثال، فال حرج، ولو أخرمت 
الطواف والسعي حىت ترتلوا من مىن، فال حرج، ولو أخرمت الذبح، وذحبتم يف مكة يف اليوم 
الثالث عشر، فال حرج ال سيما مع احلاجة واملصلحة، وبيتوا ليلة احلادي عشر مبىن، فإذا 

س، فارموا اجلمرات الثالث مبتدئني باألوىل، مث الوسطى، مث العقبة كل واحدة زالت الشم
بسبع حصيات تكربون مع كل حصاة، ووقت الرمي يف يوم العيد للقادر من طلوع 

                                                 

  ). 1218ج () مسلم احل1(
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الشمس، وللضعيف من آخر الليل وآخره إىل غروب الشمس ووقته فيما بعد العيد من 
، وجيوز الرمي يف الليل، إذا كان الزحام الزوال إىل غروب الشمس، وال جيوز قبل الزوال

شديدا يف النهار، ومن كان ال يستطيع الرمي بنفسه لصغر أو كرب أو مرض، فله أن يوكل 
من يرمي عنه، وال بأس أن يرمي الوكيل عن نفسه، وعمن وكله يف مقام واحد لكن يبدأ 

نتم باخليار، إن شئتم بالرمي لنفسه، فإذا رميتم اليوم الثاين عشر، فقد انتهى احلج، وأ
تعجلتم، ونزلتم، وإن شئتم، فبيتوا ليلة الثالث عشر، وارموا اجلمار الثالث بعد الزوال، 

فإذا أردمت اخلروج من مكة، فطوفوا للوداع، واحلائض  �وهذا أفضل؛ ألنه فعل النيب 
أيها  والنفساء ال وداع عليهما، وال يشرع هلما ايء إىل باب املسجد، والوقوف عنده.

املسلمون: هذه صفة احلج، فاتقوا اهللا فيه، ما استطعتم، وامسعوا، وأطيعوا. أعوذ باهللا من 

’ βÏiŒr&uρ  {الشيطان الرجيم:  Îû Ä¨$̈Ψ9 $# Ædk pt ø: $$Î/ š‚θè?ù' tƒ Zω% ỳ Í‘ 4’ n?tã uρ Èe≅ à2 9� ÏΒ$|Ê šÏ? ù' tƒ ÏΒ 

Èe≅ ä. ?dk sù 9,ŠÏϑ tã ∩⊄∠∪ (#ρß‰ yγô±uŠ Ïj9 yìÏ≈ oΨ tΒ öΝ ßγs9 (#ρã� à2õ‹ tƒuρ zΝó™$# «! $# þ’ Îû 5Θ$−ƒr& BM≈ tΒθè= ÷è̈Β 4’ n?tã $tΒ Νßγs% y— u‘ 
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  اخلطبة الثالثة يف مناذج من حمظورات اإلحرام

احلمد هللا العظيم القهار القوي القدير اجلبار فرض الفرائض، وحد احلدود، وربك 
خيلق ما يشاء، وخيتار أمر بتعظيم شعائره، وجعل ذلك من تقوى القلوب، ورتب على 

ب، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ذلك الفوز باحملبوب والنجاة من املرهو
املطلع على الظواهر والبواطن، وهو عالم الغيوب، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 
املصطفى، وخليله اتىب صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، وسلم 

  تسليما.
فإن ذلك من تقوى القلوب، أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل، وعظموا شعائره، 

ومن يعظم حرمات اهللا، فهو خري له عند ربه يكفر عنه سيئاته، ويرفع درجاته، وينجيه من 
كل مكروب أال وإن من شعائر اهللا مناسك احلج والعمرة، فعظموها، واحترموها، 
واجتنبوا حمظوراا لعلكم تفلحون، واعلموا أيها الناس أن من حمظورات اإلحرام حلق 

شعر، أو قصه، أوإزالته بأي مزيل كان، فال جيوز للمحرم رجال كان أو إمرأة أن يزيل ال
شيئا من شعره، وجيوز له أن حيك رأسه برفق، فإن سقط بذلك شعر من غري قصد، فال 
حرج عليه، وإذا كان يف عني اإلنسان شعر يؤذيه، فال بأس أن يأخذه باملنقاش، ومن 

ر بتقليم أو قص، فال جيوز للمحرم أن يقص شيئا من حمظورات اإلحرام إزالة األظفا
أظفاره، فإن إنكسر من أظفاره شيء، وآذاه، فال بأس أن يقص املنكسر الذي يؤذيه 
خاصة، وال شيء عليه، ومن حمظورات اإلحرام الطيب، فال جيوز للمحرم أن يتطيب ال 

حرام قبل أن ينوي بثوبه، وال بدنه، وال مبا يأكل، أو يشرب أما الطيب عند عقد اإل
اإلحرام، فهو سنة للرجال والنساء، وال يضر بقاؤه بعد اإلحرام، ومن حمظورات اإلحرام 
الرفث، وهو اجلماع، وما يتصل به من مباشرة بشهوة، أو نظر بشهوة، أو تقبيل لشهوة، 
وحنوها، فال جيوز للمحرم أن يفعل شيئا من ذلك، ومن حمظورات اإلحرام عقد النكاح، 

جيوز للمحرم عقده لنفسه، وال لغريه، ومن حمظورات اإلحرام لبس القفازين، ومها فال 
شراب اليدين، فال جيوز للمحرم أن يلبسهما، وهذه احملظورات عامة للرجال والنساء، 
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وهنا حمظورات خاصة، فمنها لبس الثياب واألكوات واملشاحل والفنايل والصدرية 
والطواقي، كل هذه امللبوسات ال جيوز للرجل خاصة  والشراب والكنادر والسراويل والغتر

إذا أحرم أن يلبسها على صفة ما يلبسها عليه عادة، ومن حمظورات اإلحرام على الرجل 
خاصة تغطية رأسه بشيء مالصق يقصد به الستر مثل الغترة والطاقية وغريمها ممن يستر به 

لشمسية واخليمة وسقف السيارة، الرأس متصال به، فأما الشيء الذي ليس متصال به مثل ا
فال بأس به، وكذلك ال بأس أن حيمل الرجل على رأسه فراشه وعفشه، وإذا خشي احملرم 
من الضرر بربد، أو غريه إذا كشف رأسه، فإنه ال بأس أن يغطيه، ولكن جيب عليه أن 

م ستة فقراء يفدي، والفدية إما ذبح شاة يفرقها على املساكني، أو صيام ثالثة أيام، أو إطعا
لكل فقري ربع صاع من الرب، أو نصف صاع من غريه، وجيوز للمحرم أن يلبس الساعة 
والسبتة والكمر الذي فيه النفقة واملناظر اليت على العني، وأن يشبك رداءه مبشبك، وال 
شيء عليه بذلك خصوصا مع احلاجة أما احملظورات اليت ختتص باملرأة، فهي تغطية الوجه، 

احملرمة وجهها، إال أن مير الرجال قريبا منها، فإنه جيب أن تتغطى عنهم إذا مل  فال تغطي
يكونوا من حمارمها، وجيوز أن تتغطى، ولو مس الغطاء وجهها، وتلبس ما شاءت من 
الثياب إذا مل يكن فيها تربج عند من ال جيوز التربج له، وهنا مسائل أحب أن أنبهكم 

  عليها وهي:
اء وللرجال أن يلبسوا بدل الثوب الذي أحرموا به، فإذا أحب أنه جيوز للنس - 1

الرجل أن يغري إزاره بإزار آخر أو رداءه برداء آخر، فال بأس، أو كذلك إذا أحبت املرأة 
  أن تلبس غري ثياا اليت أحرمت ا فال بأس.

 جيوز للمحرم أن يقلع الشجر األخضر وغري األخضر إال إذا كان داخل األميال، - 2
فإنه ال جيوز له قلع الشجر واحلشيش، وعلى هذا جيوز قلع الشجر بعرفة، وال جيوز يف مىن 

  ومزدلفة؛ ألن عرفة خارج األميال ومىن ومزدلفة داخل األميال.
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جيوز للمرأة أن تلبس الشراب والكنادر، ولو كانت عند عقد اإلحرام حافية،  -  3
منا جيوز له لبس النعال، ولو كان حافيا وال جيوز للرجل أن يلبس الكنادر والشراب، وإ

  عند اإلحرام.
جيوز للمرأة أن تعقد اإلحرام وهي حائض، وتغتسل، وتتطيب عند اإلحرام كما  - 4

يفعل الناس، وحترم بالعمرة، فإذا وصلت مبكة، فإن طهرت قبل الطلوع قضت عمرا، 
قبل أن تطهر، فإا وحلت من إحرامها، مث أحرمت باحلج مع الناس، وإن جاء الطلوع 

تنوي باحلج وتكون قارنة، وحيصل هلا حج وعمرة، فإذا طافت، وسعت نوت الطواف 

kpt÷  {للحج والعمرة والسعي للحج والعمرة. أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:  ø: $# Ö� ßγô© r& 

×M≈ tΒθè= ÷è̈Β 4 yϑ sù uÚt� sù �∅ÎγŠ Ïù ¢kpt ø: $# Ÿξsù y]sùu‘ Ÿωuρ šXθÝ¡èù Ÿωuρ tΑ#y‰Å_ ’ Îû Ædk ysø9 $# 3 $tΒ uρ (#θè= yèø s? 
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   يل ولكم.. اخل.بارك اهللا
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  اخلطبة الرابعة يف التنبيه على بعض أمور يعتقدها العوام 

  وهي خمالفة للشرع

إىل أكمل هدى  �احلمد هللا الذي بني لعباده احلق وأقام الدليل وهداهم مبحمد 
وأهدى سبيل، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له شهادة نرجو ا النجاة من 

الفوز بدار النعيم املقيم، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الذي وضح لألمة العذاب األليم و
ما حتتاج إليه وينفعها من أمور الدنيا والدين حىت تركهم على احملجة البيضاء ال يزيغ عنها 
إال هالك معتد أثيم صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين 

  وسلم تسليما.
أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل وتفقهوا بأحكام دينكم لتعبدوا اهللا على بصرية، أما بعد 

فإن مثل من يعبد اهللا على علم ومن يعبده على جهل كمثل من ميشي على طريق مضيئة 
وطريق مظلمة، األول عارف مواقع قدمه متيقن السالمة والثاين جاهل خائف من العطب 

  والضاللة.
فإنه ال حج له، وهذا  )1(عند بعض العوام أن من مل يتمم له  أيها الناس: لقد اشتهر

  خطأ فال عالقة بني التميمة واحلج، فاحلج يصح فرضا ونفال سواء متم عن اإلنسان أم ال.
واشتهر عند بعض الناس أن من أحرم يف ثياب فإنه ال جيوز أن يغريها وهذا غري 

رم ا سواء كان رجال أو امرأة، فيجوز صحيح، فإنه ال بأس أن يغري احملرم ثيابه اليت أح
للرجل أن يلبس رداء أو إزارا غري اللذين أحرم ما، وجيوز للمرأة أن تلبس ثوبا أو مقطعا 

  غري الذي أحرمت به.
واشتهر عند بعض الناس أيضا أن احملرم ال جيوز له قطع الشجر احلي من حني أن حيرم 

ل احلرم جاز قطعه للمحرم وغريه، وإذا وليس كذلك، فإن الشجر إذا كان خارج أميا
كان داخل أميال احلرم حرم قطعه على احملرم وغريه، وعلى هذا فيجوز يف عرفة قطع 

                                                 

  ) أي يعق عنه. 1(
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األشجار احلية للمحرمني وغريهم وال جيوز ذلك يف مىن ومزدلفة ألن عرفة خارج األميال 
  ومزدلفة ومىن داخل األميال.

يقبل احلجر وال يستلمه ينقص حجه، وهذا  أيها الناس: إن بعض العوام يظن أن من ال
غري صحيح فإن استالم احلجر وتقبيله سنة يف حال السعة إذا مل يكن هناك زحام، أما إذا 

لعمر بن  �كان هناك زحام فإن السنة واألفضل يف حق اإلنسان أن ال يزاحم لقول النيب 

يا عمر إنك رجل قوي ال تزاحم على احلجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت  {اخلطاب: 

 -رضي اهللا عنهما  -وكان ابن عباس  )1( } خلوة فاستلمه وإال فاستقبله وهلل وكرب

عند  يكره املزامحة ويقول ال يؤذي وال يؤذي، وعلى هذا فطواف اإلنسان الذي ال يزاحم
الضيق أفضل وأكمل من طواف الذي يزاحم فيؤذي ويؤذي، وإن بعض الناس يشكل 
عليه الطواف من وراء املقام، وإين أقول لكم إنه ال إشكال يف ذلك فإنه جيوز الطواف ولو 

على أن مجيع املسجد احلرام حمل  -رمحهم اهللا  -من وراء املقام، وقد نص أهل العلم 
حلصباء أو يف الرواق جاز له ذلك، غري أن الدنو من البيت للطواف حىت لو طاف يف ا

  أفضل إذا مل يكن فيه أذية عليك أو على غريك.
أيها الناس لقد رأينا كثريا من احلجاج يتزامحون خلف املقام أيهم يكون أقرب إليه، 
ورمبا يظنون أن ركعيت الطواف ال تنفع إال إذا كان اإلنسان قريبا منه، وهذا غري صحيح 
فالقرب من املقام ليس بشرط يف إجزاء الركعتني بل جتزئ الركعتان ولو كنت بعيدا، 
ولكن اجعل املقام بينك وبني الكعبة، ولو كنت يف احلصباء أو يف رواق املسجد إذا كان 

  هناك زحام فاألمر وهللا احلمد واسع.
صل مع أيها الناس: رمبا تقام الصالة واإلنسان يطوف أو يسعى، فإذا حصل ذلك ف

املسلمني، فإذا فرغت من الصالة فكمل من املوضع الذي قطعت الطواف أو السعي فيه 
  وال حرج عليك.

                                                 

  ). 1/28) أمحد (1(
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ورمبا يتعب اإلنسان عقب الطواف وجيب أن يؤخر السعي إىل وقت آخر إما إىل آخر 
النهار أو إىل الليل أو حنو ذلك فهذا جائز ال بأس به، بل رمبا يتعب يف نفس السعي وحيب 

لس لالستراحة مث يكمل سعيه أو يكمله على عربة وحنوها وهذا أيضا جائز ال بأس أن جي
  به، ما جعل اهللا عليكم يف الدين من حرج وهللا احلمد.

أيها الناس: كثريا ما يسأل عن احلائض والنفساء ما تصنع يف إحرامها؟ واجلواب على 

 )1( } افعلي ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف بالبيت {لعائشة:  �ذلك ما قاله النيب 

وعلى هذا فتفعل مثل ما يفعل الناس سواء بسواء إال أا ال تطوف حىت تطهر، والسعي 
تابع للطواف، فإذا أحرمت بالعمرة وهي حائض أو حاضت بعد إحرامها فإن طهرت قبل 

وحلت مث أحرمت باحلج مع الناس، وإن جاء الطلوع وهي مل تطهر  الطلوع قضت عمرا
نوت احلج فأدخلته على العمرة وصارت قارنة ويكفيها طواف واحد وسعي واحد حلجها 

‰ρß#)  {وعمرا. أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:  Îγ≈ y_uρ ’ Îû «! $# ¨,ym Íν ÏŠ$yγÅ_ 4 uθèδ öΝ ä38 u;tFô_$# 

$tΒ uρ Ÿ≅ yèy_ ö/ ä3ø‹ n= tæ ’ Îû ÈÏd‰9 $# ôÏΒ 8lt� ym 4 s'©# ÏiΒ öΝ ä3‹Î/ r& zΟŠ Ïδ≡t�ö/ Î) 4 uθèδ ãΝ ä39£ϑ y™ tÏϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# ÏΒ ã≅ ö6s% ’ Îûuρ 
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  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. إخل.
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  اخلطبة اخلامسة يف حكم األضحية وصفاا

احلمد هللا الذي شرع لعباده التقرب إليه بذبح القربان وقرن النحر بالصالة يف حمكم 
القرآن، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ذو الفضل واالمتنان، وأشهد أن 

ضل من قام بشرائع اإلسالم وحقق اإلميان صلى اهللا عليه وعلى آله حممدا عبده وسوله أف
  وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما.

اتقوا ربكم واشكروه على ما أنعم به عليكم من مشروعية      أما بعد أيها الناس: 
األضاحي اليت تتقربون ا إىل ربكم وتنفقون ا نفائس أموالكم، فإن هذه األضاحي سنة 
أبيكم إبراهيم ونبيكم حممد عليهما الصالة والسالم، وإن لكم بكل شعرة منها حسنة 

ما عمل ابن آدم يوم النحر عمال  {قال:  �وبكل صوفة حسنة، ويف احلديث أن النيب 

راقة دم، وإنه لتأيت يوم القيامة بأظالفها وقروا وأشعارها، وإن الدم أحب إىل اهللا من إ

  .)1( } ليقع من اهللا مبكان قبل أن يقع على األرض فطيبوا ا نفسا

أيها املسلمون: إن بذل الدراهم يف األضاحي أفضل من الصدقة ا، وإن األضحية 
م من الزوجات واألوالد سنة مؤكدة جدا ملن يقدر عليها، فضحوا عن أنفسكم وأهليك

حيث ضحى عنه وعن أهل بيته.  �والوالدين ليحصل األجر للجميع وتقتدوا بنبيكم 
ولقد كان بعض الناس حيرم نفسه ويتحجر فضل ربه حيث يضحي عن والديه فقط ويدع 
نفسه وأهله وذريته، واألوىل أن يضحي للجميع وفضل اهللا واسع، وهذا فيما يضحي به 

ه، أما الوصايا فيمشي فيها على نص الوصية، ولكن إذا كان يف الوصية اإلنسان من نفس
الواحدة عدة ضحايا والريع ال يكفي إال لواحدة فإنه ال بأس أن جتمع األضاحي يف 
أضحية واحدة وجيعل ثواا للجميع إذا كان املوصي واحدا. ولقد كان بعض الناس 

ة احلفرة جيعلوا للميت خاصة، يضحي عن امليت يف أول سنة من موته يسموا ضحي
وهذه بدعة ال أعلم هلا أصال يف الشريعة، كما أن بعض العوام إذا أراد أن يعني األضحية 

                                                 

  ). 3126) ، ابن ماجه األضاحي (1493) الترمذي األضاحي (1(
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أي يسميها ملن هي له ميسح ظهرها من وجهها إىل قفاها، واملشروع يف تعيني األضحية أن 
ها بالنية من غري ولو ذحب �يعينها عند ذحبها باللفظ من غري مسح عليها كما فعل النيب 

  تلفظ باسم من هي له أجزأت نيته.
واألضحية من يمة األنعام. إما من اإلبل أو البقر أو الضأن أو املعز على اختالف 
أصنافها، وال جتزئ إال بشرطني األول أن تبلغ السن املعترب شرعا، الثاين أن تكون سليمة 

ل مخس سنني ويف البقر سنتان ويف املعز من العيوب اليت متنع إإلجزاء، فأما السن ففي اإلب
حيث  �سنة ويف الضأن نصف سنة. وأما العيوب اليت متنع من اإلجزاء فقد بينها النيب 

لعها والعوراء البني عورها واملريضة أربع ال جتوز يف األضاحي العرجاء البني ظ {قال: 

. فالعرج البني هو الذي ال تستطيع البهيمة معه )1( } البني مرضها والعجفاء اليت ال تنقى

معانقة الصحيحات، والعور البني هو الذي تربز معه العني أو تنخسف، فأما إذا كانت ال 
واملرض البني هو الذي يظهر  تبصر ا ولكن ال يتبني العور فيها فإا جتزئ ولكنها تكره،

أثره على البهيمة إما يف أكلها أو مشيها أو غري ذلك من أحواهلا، ومن األمراض البينة 
اجلرب سواء كان قليال أو كثريا، فأما املرض اليسري الذي ال يظهر أثره على البهيمة فإنه 

زيلة ليس يف ال مينع ولكن السالمة منه أفضل. والعجف اهلزل، فإذا كانت البهيمة ه
عظامها مخ فإا ال جتزئ عن األضحية. فهذه هي العيوب اليت متنع من اإلجزاء، وهناك 
عيوب أخرى ال متنع من اإلجزاء ولكنها توجب الكراهة مثل قطع األذن وشقها وكسر 
القرن، وأما سقوط الثنايا أو غريها من األسنان فإنه ال يضر، ولكن كلما كانت األضحية 

 �ا وصفاا فهي أفضل، واخلصي والفحل سواء كالمها قد ضحى به النيب أكمل يف ذا
لكن إن متيز أحدمها بطيب حلم أو كرب جسم كان أفضل من هذه الناحية، والواحد من 
الضأن أو املعز أفضل من سبع البدنة أو البقرة، وسبع البدنة أو البقرة يقوم مقام الشاة يف 

                                                 

) ، ابن ماجه 2802) ، أبو داود الضحايا (4370) ، النسائي الضحايا (1497) الترمذي األضاحي (1(
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به من شاء كما جيوز أن يشرك يف ثواب الشاة من شاء، اإلجزاء، فيجوز أن يشرك يف ثوا
واحلامل جتزئ كما جتزئ احلائل. ومن كان منكم حيسن الذبح فليذبح أضحيته بيده ومن 
كان ال حيسن فليحضر عند ذحبها فذاك أفضل، فإن ذحبت له وهو غري حاضر أجزأت، 

حبها ال لذاحبها، يعين لو وإن ذحبها إنسان يظن أا أضحيته فتبني أا لغريه أجزأت لصا
كان عنده يف البيت عدة ضحايا فجاء شخص فأخذ واحدة يظنها أضحيته فلما ذحبها تبني 
أا أضحية شخص آخر فإا جتزئ عن صاحبها اليت هي له، ويأخذ صاحبها حلمها كأن 

  هذا الذابح صار وكيال له.

. )ΡÎ) š�≈oΨø‹sÜôãr& t�rOöθs3ø9$# ∩⊇∪ Èe≅|Ásù y7În/t�Ï9 ö�ptùΥ$#uρ ∩⊄∪ { )1‾$!  {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: 

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. إخل.

                                                 

  . 2،  1ان : ) سورة الكوثر اآليت1(
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  خطبة أوىل لعيد األضحى

  يكرب تسع مرات مث يقول:
 أكرب عدد ما أحرم اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا واهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد. اهللا

احلجاج من امليقات وعدد ما رفعوا بالتلبية هللا األصوات، اهللا أكرب عدد ما دخل احلجاج 
مكة ونزلوا بتلك الرحبات، اهللا أكرب عدد ما طافوا بالبيت العتيق وعظموا احلرمات، اهللا 

 مىن للمبيت أكرب عدد ما خرجوا إىل مىن ووقفوا بعرفات وعدد ما باتوا مبزدلفة وعادوا إىل
ورمي اجلمرات، اهللا أكرب عدد ما أراقوا من الدماء وحلقوا من الرؤوس تعظيما لفاطر 

  األرض والسماوات، اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا واهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد.
حنمده على ما من به علينا من مواسم اخلريات وما تفضل به من جزيل العطايا 

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له مسبغ النعم ودافع النقم وفارج واهلبات، 
الكربات، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أكمل اخللق وأفضل الربيات صلى اهللا عليه 

  وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما دامت األرض والسماوات وسلم تسليما.
رب وهو عيد األضحى والنحر هو يوم احلج عباد اهللا: إن يومكم هذا هو يوم احلج األك

األكرب؛ ألن احلجاج يؤدون فيه معظم مناسك احلج يرمون اجلمرة الكربى ويذحبون اهلدايا 
وحيلقون رؤوسهم ويطوفون بالبيت ويسعون بني الصفا واملروة، وهو عيد األضحى 

حر عمال والنحر ألن الناس يضحون فيه وينحرون هداياهم، وما عمل ابن آدم يوم الن
أحب إىل اهللا من إراقة دم، وان للمضحي بكل شعرة حسنة وبكل صوفة حسنة، وهذه 
األضاحي سنة أبيكم إبراهيم ونبيكم حممد عليهما الصالة والسالم، وإا لسنة مؤكدة 
يكره ملن قدر عليها أن يتركها وإن ذحبها ألفضل من الصدقة بثمنها ملا فيها من إحياء 

م وحمبة اهللا هلا. فضحوا أيها املسلمون عن أنفسكم وعن أهليكم السنة واألجر العظي
حيث ضحى عنه وعن أهل بيته،  �متقربني بذلك إىل ربكم متبعني لسنة نبيكم حممد 

جزاه اهللا عن أمته خريا. وإذا  �ومن كان منكم ال جيد األضحية فقد ضحى عنه النيب 
ال حيرم نفسه وذريته وأهله منها كان منكم أحد يريد أن يتربع باألضحية عن والديه ف
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وفضل اهللا واسع، واعلموا أنه ال أصل ملا يسميه بعض الناس أضحية احلفرة، وهي اليت 
يضحوا عن امليت أول سنة من موته خيصونه ا وال يدخلون معه أحدا يف ثواا فإن هذا 

عن سبعة، فال ال أصل له يف الشرع فاجتنبوه. وجتزي الشاة عن واحد والبدنة والبقرة 
يشترك شخصان يف شاة واحدة وال أكثر من سبعة يف بدنة أو بقرة، ولكن لإلنسان أن 
يشرك يف ثواب أضحيته من شاء سواء كانت شاة أم سبع بدنة أم سبع بقرة. واعلموا أن 

أن تبلغ السن املعترب شرعا وهو مخس سنني يف اإلبل  -لألضحية شروطا ثالثة األول: 
أن تكون  -ر وسنة كاملة يف املعز ونصف سنة يف الضأن. الشرط الثاين: وسنتان يف البق

سليمة من العيوب اليت متنع اإلجزاء وهي أربعة عيوب: العرجاء البني ظلعها وهي ال تعانق 
الصحيحة يف املمشاء، واملريضة البني مرضها وهي اليت ظهرت آثار املرض عليها إما يف 

أحواهلا، ومن املرض البني اجلرب والعوراء البني عورها أكلها أو مشيها أو غري ذلك من 
بأن تكون عينها العوراء ناتئة أو غائرة، أما إذا كانت ال تبصر ا ولكن عورها غري بني 
فإا جتزئ مع الكراهة، والعيب الرابع العجفاء وهي اهلزيلة اليت ال مخ فيها، فأما عيب 

ولكنه يكره، وكذلك اهلثماء اليت سقطت أسناا  األذن أو القرن فإنه ال مينع من اإلجزاء
أو بعضها فإا جتزئ ولكنها تكره، وكلما كانت األضحية أكمل يف ذاا وصفاا فهي 

من شروط األضحية أن تقع يف الوقت احملدد للتضحية شرعا  -أفضل. الشرط الثالث: 
ام من اخلطبتني وينتهي وهو من الفراغ من صالة العيد، واألفضل أن ينتظر حىت يفرغ اإلم

بغروب الشمس من اليوم الثالث بعد العيد فأيام الذبح أربعة يوم العيد وثالثة أيام بعده، 
وأفضلها يوم العيد والذبح يف النهار أفضل وجيوز يف الليل. ومن كان منكم حيسن الذبح 

إذا بنفسه فليذبح أضحيته بيده، ومن كان ال حيسن فليحضر ذحبها فإن ذلك أفضل، ف
ذحبت عنه وهو غائب فال بأس ويسميها عند الذبح فيقول إذا أضجعها للذبح: بسم اهللا 
واهللا أكرب اللهم هذا منك ولك اللهم هذه عن فالن أو فالنة، هذه هي التسمية الواردة، 
وأما ما يفعله بعض العوام من مسح ظهرها من وجهها إىل قفاها فال أصل له، وإذا ذحبها 
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إمنا األعمال بالنيات وإمنا  { �ومل ينطق بامسه أجزأت النية لقول النيب ونوى من هي له 

  ولكن النطق باسم من هي له أفضل اتباعا للسنة. )1( } لكل امرئ ما نوى

فمن مل يقل باسم اهللا  واعلموا أن للذكاة شروطا منها أن يقول عند الذبح: بسم اهللا،

=Ÿωuρ (#θè  {على الذبيحة فذبيحته ميتة جنسة حرام أكلها لقوله تعاىل:  à2ù' s? $£ϑ ÏΒ óΟ s9 Ì� x.õ‹ ãƒ 

ÞΟ ó™$# «!$# Ïµø‹ n= tã { )2(  وقول النيب� } ر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكل3( } ما أ( 

ومن شروط الذكاة إار الدم بأن يقطع احللقوم وهو جمرى النفس واملرئ وهو جمرى 
الطعام، ويتمم ذلك بقطع األوداج وهي الوردان عرقان غليظان حميطان باحللقوم يثعب 

ى عن الذبيحة اليت ال تفري أوداجها، ومجيع الرقبة من أعالها  �النيب منهما الدم ألن 
إىل أسفلها موضع للذبح، لكن األفضل حنر اإلبل من أسفل الرقبة يف الوهدة اليت بني أصل 
العنق والصدر، وذبح البقر والغنم من أعلى الرقبة أي مما يلي الرأس ولو ذحبها من وسط 

ق وحدوا السكني وال حتدوها وهي تنظر، وال تذحبوها وأختها الرقبة أجزأت، واذحبوا برف
تنظر إليها، وامروا السكني بقوة وسرعة واضجعوها على جنبها األيسر أو األمين على 
حسب ما يتيسر لكم ويكون أريح هلا، وال تلووا يدها على عنقها من خلفها عند الذبح 

خوها أو تكسروا رقبتها قبل أن متوت. فإن ذلك تعذيب هلا وإيالم بال فائدة هلا، وال تسل
وكلوا من األضاحي واهدوا وتصدقوا، وال تعطوا اجلزار أجرته منها بل أعطوه أجرته من 
عندكم وأعطوه من األضحية إن شئتم هدية إن كان غنيا أو صدقة إن كان فقريا، ومن 

  ع أو غريه.أهدي إليه شيء منها أو تصدق به عليه فهو ملكه يتصرف فيه مبا شاء من بي

                                                 

) ، النسائي الطهارة 1647) ، الترمذي فضائل اجلهاد (1907) ، مسلم اإلمارة (1) البخاري بدء الوحي (1(
  ). 1/43) ، أمحد (4227) ، ابن ماجه الزهد (2201) ، أبو داود الطالق (75(

  . 121) سورة األنعام آية: 2(
) ، 1491) ، الترمذي األحكام والفوائد (1968) ، مسلم األضاحي (2910) البخاري اجلهاد والسري (3(

  ). 3/463) ، أمحد (2821) ، أبو داود الضحايا (4410النسائي الضحايا (
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أيها الناس: لقد علم الكثري منكم أن من أراد األضحية فإنه ال يأخذ من شعره وظفره 
عنه، ولكن إذا مل يعزم أحدكم على  �وبشرته من دخول العشر حىت يضحي لنهي النيب 

األضحية إال يف أثناء العشر وقد أخذ شيئا من ذلك من قبل فال بأس أن يضحي وأضحيته 
  ذ من ذلك ال ينقص األضحية وال مينع منها بأي حال من األحوال.تامة؛ ألن األخ

Èe≅à6  {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:  Ï9 uρ 7π̈Β é& $oΨ ù= yèy_ % Z3|¡Ψ tΒ (#ρã� ä. õ‹u‹ Ïj9 zΝ ó™$# «! $# 4’ n?tã 

$tΒ Ν ßγs% y— u‘ .ÏiΒ Ïπyϑ‹ Îγt/ ÉΟ≈ yè÷ΡF{ $# 3 ö/ ä3ßγ≈ s9 Î* sù ×µ≈ s9 Î) Ó‰Ïn≡uρ ÿ…ã&s# sù (#θßϑ Î= ó™r& 3 Î�Åe³ o0uρ tÏG Î6÷‚ßϑ ø9 $# ∩⊂⊆∪ tÏ% ©!$# #sŒ Î) 
t� Ï.èŒ ª!$# ôM n= Å_uρ öΝßγç/θè= è% tÎ� É9≈ ¢Á9 $#uρ 4’ n?tã !$tΒ öΝ åκu5$|¹ r& ‘ÏϑŠ É)ßϑ ø9 $# uρ Íο 4θn= ¢Á9 $# $®ÿÊΕuρ öΝßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθà) ÏΖ ãƒ 
∩⊂∈∪ šχ ô‰ç7 ø9$# uρ $yγ≈ oΨ ù= yèy_ / ä3s9 ÏiΒ Î� È∝ ‾≈ yèx© «!$# ö/ ä3s9 $pκ� Ïù ×� ö� yz ( (#ρã�ä. øŒ $$sù zΝó™$# «!$# $pκ ö� n= tæ ¤∃!# uθ|¹ ( # sŒ Î* sù 

ôM t7 y_uρ $pκ æ5θãΖ ã_ (#θè= ä3sù $pκ ÷] ÏΒ (#θßϑ ÏèôÛr&uρ yìÏΡ$s) ø9 $# §� tI÷èßϑ ø9 $#uρ 4 y7 Ï9≡x‹x. $yγ≈ tΡ ö� ¤‚y™ öΝä3s9 öΝä3ª= yès9 tβρã� ä3ô±s? 
∩⊂∉∪ s9 tΑ$uΖ tƒ ©! $# $yγãΒθçt é: Ÿωuρ $yδ äτ !$tΒ ÏŠ Å3≈ s9uρ ã&è!$uΖ tƒ 3“ uθø) −G9 $# öΝ ä3Ζ ÏΒ 4 y7 Ï9≡x‹x. $yδ t� ¤‚y™ ö/ ä3s9 (#ρç�Éi9 s3çG Ï9 

©! $# 4’ n?tã $tΒ ö/ ä31y‰ yδ 3 Î� Åe³ o0uρ šÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $# ∩⊂∠∪ { )1(.  

  يل ولكم.. إخل.أقول قويل هذا وأستغفر اهللا 

                                                 

  . 37:  34) سورة احلج اآليات من 1(
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  اخلطبة الثانية لعيد األضحى

  -يكرب سبع مرات متوالية مث يقول: 
اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا اهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد. احلمد هللا الذي بعث نبيه 

رمحة للعاملني وقدوة للعاملني وحجة على العباد أمجعني، بعثه بدين اهلدى  �حممدا 
قذ اهللا به من اهللكة وهدى به من الضاللة، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده أجنز والرمحة فأن

وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه 
  وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما.

على ما أنعم به عليكم من هذا الدين القومي  أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل واشكروه
ة: ـف بعرفـعام حجة الوداع وهو واق �الذي رضيه لكم، فلقد أنزل اهللا تعاىل على نبيه 

}  tΠöθu‹ø9$# àMù=yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒÏŠ àMôϑoÿøCr&uρ öΝä3ø‹n=tæ ÉLyϑ÷èÏΡ àMŠÅÊu‘uρ ãΝä3s9 zΝ≈n=ó™M}$# $YΨƒÏŠ 4 { )1(  وإنه

حكيم خبري  جلدير بنا أن نغتبط ذا الدين الذي وصفه ربنا سبحانه بالكمال من لدنه من لدن
رؤوف رحيم. أيها املسلمون: إن ديننا وهللا احلمد كامل من مجيع الوجوه، كامل من جهة 

كامل من جهة معاملة عباد اهللا، فهو كامل من جهة العبادة حيث كانت عبادة اهللا، 
العبادات املشروعة فيه مصلحة للقلوب واألبدان للشعوب واألفراد غري مفوتة ملا تقتضيه 
مطالب احلياة، ولو أن الناس تفكروا يف أنفسهم يف هذا الدين تفكريا عميقا متعقال 

ووضح طرقه بأوضح بيان وأيسره، وأنه مل يترك شرا لوجدوا أنه مل يترك خريا إال أمر به 
إال حذر منه وبني مغبته ومضرته، ولو تفكروا يف أنفسهم لوجدوا أن متسكهم بدينهم أمر 

pκ$  {ضروري لصالح أعماهلم واستقامة أحواهلم،  š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (#θà)®? $# ©! $# (#θä9θè% uρ Zωöθs% 

# Y‰ƒÏ‰ y™ ∩∠⊃∪ ôx Î= óÁãƒ öΝ ä3s9 ö/ ä3n=≈ yϑ ôã r& ö�Ï øótƒuρ öΝ ä3s9 öΝ ä3t/θçΡ èŒ 3 tΒ uρ ÆìÏÜ ãƒ ©! $# … ã&s!θß™u‘ uρ ô‰ s)sù y—$sù #�— öθsù 

$̧ϑŠ Ïà tã ∩∠⊇∪ { )2(.  

                                                 

  . 3) سورة املائدة آية: 1(
  . 71،  70) سورة األحزاب اآليتان : 2(
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وملا آثروا عليه  ولو تفكروا يف أنفسهم ملا حصل للكثري منهم تلك الزهادة يف دينهم

≅ö  {شيئا من أمور الدنيا  t/ tβρã� ÏO÷σ è? nο 4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ∩⊇∉∪ äοt� Åz Fψ $#uρ ×� ö� yz #’ s+ö/ r&uρ ∩⊇∠∪ { )1( .

أيها املسلمون: إن اإلسالم مل يطلب منكم أمرا يشق عليكم وال أمرا تفوت به مصاحلكم 
هو بنفسه مصاحل وخريات وأنوار وبركات، فتمسكوا ا أيها املسلمون وقوموا بل 

بشرائعه خملصني هللا متبعني لرسوله، أحبوا اهللا ورسوله ليسهل عليكم طاعة اهللا ورسوله، 
فإن الوصول إىل احملبوب غاية يسهل دوا كل الصعاب، أقيموا الصالة بفعلها يف أوقاا مع 

عن اجلماعة من عالمات النفاق، أدوا الصالة بطمأنينة فال صالة لغري اجلماعة فإن التخلف 
مطمئن فيها، وإن الصالة إذا أديت على الوجه املطلوب كانت عونا على فعل الطاعات وترك 

ول ـويق )2( } θãΖŠÏètFó™$#uρ Î�ö9¢Á9$$Î/ Íο4θn=¢Á9$#uρ 4#)  {احملرمات وحتمل املشقات، يقول اهللا تعاىل: 

ÉΟ  { اىل:ـاهللا تع Ï% r&uρ nο 4θn= ¢Á9 $# ( āχ Î) nο 4θn= ¢Á9 $# 4‘sS ÷Ζ s? Ç∅tã Ï !$t±ósx ø9 $# Ì� s3Ζ ßϑ ø9$# uρ 3 { )3(  آتوا

الزكاة اليت أوجب اهللا عليكم يف أموالكم، ادفعوها إىل مستحقيها قبل أن تفارقوا هذا املال 

ÏΒ $̈Β Ν  {فيكون غنيمة ملن بعدكم وعليكم الغرم واإلمث  ä3≈ oΨ ø% y—u‘ ÏiΒ È≅ ö6s% βr& š†ÎA ù' tƒ 

ãΝ ä.y‰ tnr& ßNöθyϑ ø9 $# tΑθà) u‹ sù Éb> u‘ Iωöθs9 û Í_s? ö�̈z r& #’ n< Î) 9≅ y_r& 5=ƒÌ� s% šX £‰ ¢¹ r'sù ä. r&uρ zÏiΒ tÅsÎ=≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊃∪ 

s9 uρ t� ½jz xσãƒ ª!$# $²¡ø tΡ # sŒ Î) u !% ỳ $yγè= y_r& 4 ª! $#uρ 7��Î7 yz $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? ∩⊇⊇∪ { )4(  أنفقوا على من

هللا عليكم نفقته من األهل واألقارب فإنكم مسؤولون عن ذلك، وإن اإلنفاق أوجب ا
عليهم من اإلحسان واهللا حيب احملسنني ومن صلة األرحام وسيصل اهللا الواصلني، 

وقف يف مثل هذا اليوم يف مجاهري املسلمني  �واحترموا بعضكم بعضا فإن نبيكم حممدا 
وأمواهلم وأعراضهم حترميا مؤبدا إىل يوم القيامة،  مبىن خيطبهم ويعلن حترمي دماء املسلمني

                                                 

  . 17،  16) سورة األعلى اآليتان : 1(
  . 45آية:  ) سورة البقرة2(
  . 45) سورة العنكبوت آية: 3(
  . 11،  10) سورة املنافقون اآليتان : 4(
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ولقد صارت األموال منتهكة عند كثري من املسلمني، وإن مل يكن ذلك بطريق ظاهر 
جتدهم ينتهكون األموال بالغش والكذب والدعاوى الباطلة والرشا املغرية واستعمال أموال 

ألخرى فأصبحت الغيبة اليت الدولة للمصاحل اخلاصة، ولقد صارت األعراض منتهكة هي ا
تسمى السبابة أصبحت متفكها يف كثري من االس، فاحذروا أيها املسلمون من تعدي 
حدود اهللا يف النفوس واألموال واألعراض، وأدوا احلقوق قبل أن تؤخذ يوم القيامة من 

  أعمالكم.
  اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا اهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد.

واعلموا رمحكم اهللا أن هذه األيام الثالثة املقبلة هي أيام التشريق اليت ال جيوز صيامها 

أيام التشريق أيام أكل  { �كما ال جيوز صيام يوم العيد، وهي اليت قال فيها النيب 

فأكثروا فيها من ذكر اهللا بالتكبري والتهليل والتحميد يف أدبار  �رب وذكر هللا وش

  .)1( } الصلوات ويف مجيع األوقات

وشر األمور حمدثاا،  �واعلموا أن خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد 
 إىل وإياكم واالجنراف خلف التيارات املنحرفة اليت تصدكم عن دينكم وتعوقكم يف السري

ربكم خلف نبيكم، فإن كل حمدثة يف دين اهللا بدعة وكل بدعة ضاللة، اللهم حبب إلينا 
اإلميان وزينه يف قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم 
انصرنا على أعدائنا وأصلح أمورنا واهد والتنا ملا فيه اخلري والصالح يف ديننا ودنياك إنك 

  جواد كرمي.

                                                 

  ). 5/75) ، أمحد (1141) مسلم الصيام (1(
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  الفرع السادس اجلهاد

  اخلطبة األوىل يف وجوب إعداد القوة لألعداء

احلمد هللا الذي أرسل رسله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله واحلمد هللا 
الذي له مقاليد السماوات واألرض وبيده ملكوت كل شيء، فكل العامل العلوي والسفلي 

له إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك كله وله خاضع ألمره وحكمه، وأشهد أن ال إ
احلمد كله وله الثناء وهو أهله، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله خامت رسله وخريته من 
خلقه وحجته على عباده، أرسله بشريعة من متسك ا وسار على جها فهو املنصور 

ته وأمده مبالئكته وأيده الظافر، ومن أعرض وتوىل فهو الذليل اخلاسر، أرسله اهللا بشريع
بنصره وباملؤمنني فصلى اهللا وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل 

  يوم الدين.
أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل واستجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم، 

ما يشاء حبكمته، فاسألوا اهللا واعلموا أن اهللا حيول بني املرء وقلبه فيقلبه سبحانه وتعاىل ك
الثبات على اإلميان والصرب يف شرائع اإلسالم، أال وإن مما دعاكم اهللا ورسوله إليه أن تعدوا 
ما استطعتم من قوة ألعداء اإلسالم الذين يريدون أن تكون كلمة اهللا هي السفلى 

دينه بأوليائه  وكلمتهم الباطلة هي العليا، ولكن سيأىب اهللا ذلك بقوته وحوله وسينصر
وحزبه. أعدوا هلم ما استطعتم من قوة يف اجلهاد باللسان واملال والعتاد فإنكم بذلك 

āχ  {ترضون ربكم وتذبون عن دينكم وحتمون أنفسكم وأهليكم ودياركم  u� ÝÇΖuŠs9 uρ 

ª! $# tΒ ÿ… çν ç�ÝÇΨ tƒ 3 āχ Î) ©!$# :”Èθs) s9 î“ƒÌ“ tã ∩⊆⊃∪ { )1(  تذبون عن دينكم من يريد القضاء عليه

ومن يدعو إىل التحلل والتخلص منه، فإن الدين رأس الفالح والسعادة يف الدنيا واآلخرة، 
أعدوا هلم ما استطعتم من قوة احلجة والربهان ورد شبههم الباطلة بالتفنيد وهدم األركان، 
وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة بالتدريب والتمرن على املعدات احلربية والتعلم لطرق 

                                                 

  . 40) سورة احلج آية: 1(
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قال: مسعت رسول  �األساليب احلربية اليت تالئم العصر احلاضر، وعن عقبة بن عامر 

وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة، أال إن القوة الرمي أال  {وهو على املنرب يقول:  � اهللا

ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إيل  { �وقال  )1( } إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي

 )2( } من ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإا نعمة تركها، أو قال كفرهامن أن تركبوا، و

على قوم ينتضلون أي يترامون أيهم يغلب  �النيب قال: مر  �وعن سلمة بن األكوع 

ل، وإمساعيل أبو العرب فإن أباكم كان راميا، وأنا مع بين ارموا بين إمساعي {فقال: 

ما لكم ال ترمون؟ قالوا: كيف نرمي  �فالن، فأمسك أحد الفريقني بأيديهم فقال النيب 

وقال:  )3( } وأنت معهم؟ فقال النيب صلوات اهللا وسالمه عليه: ارموا وأنا معكم كلكم

، )4( } ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم اهللا " فال يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه {

يف هذا احلديث أنه ال ينبغي ترك الرمي حىت ولو مل يكن إليه حاجة وقال:  �فبني النيب 

 )5( } من بلغ بسهم يف سبيل اهللا يعين من رمى فأصاب فهو له درجة يف اجلنة {

اآلية يشمل كل رمي يف كل زمان ومكان حبسبه، فكما أن  �والرمي الذي فسر به النيب 
الرمي يف وقته بالنبل والنشاب واملنجنيق، فالرمي املناسب يف هذا الوقت يكون بالبارود 

أطلق الرمي ومل يعني ما  �دافع على اختالف أنواعها والقنابل والصواريخ؛ ألن النيب وامل
يرمى به، وإن مما جاء به اإلسالم من احلث على تعلم الرمي أن أباح أخذ الرهان عليه، 
فيجوز لإلنسان أن يرامي صاحبه بالسالح على عوض من الدراهم أو حنوها ملا يف ذلك 

                                                 

) ، ابن ماجه اجلهاد 2514) ، أبو داود اجلهاد (3083) ، الترمذي تفسري القرآن (1917) مسلم اإلمارة (1(
  ). 2404) ، الدارمي اجلهاد (4/157) ، أمحد (2813(

  ). 1637) الترمذي فضائل اجلهاد (2(
  ). 4/50) ، أمحد (2743) البخاري اجلهاد والسري (3(
  ). 4/157) ، أمحد (1918) مسلم اإلمارة (4(
  ). 3965) ، أبو داود العتق (3143) النسائي اجلهاد (5(
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حيث أمرت  -وفقها اهللا  - تعلم الرمي، ولقد أحسنت حكومتنا  من احلث واإلغراء على
بفتح مراكز للتدريب على الفنون احلربية يف اململكة، وإننا لنرجو أن يكون هذا عاما يف 
مجيع البلدان ليتكون من هذه البالد شباا وكهوهلا أمة حاملة للسالح تقوى على الدفاع 

 تعاىل أن يوفق املواطنني للتسارع والتنافس يف عن دينها ومحاية أوطاا، كما نسأل اهللا
هذا امليدان النافع، وأن يلهبوا شعور األمة للتسابق إليه امتثاال ألمر اهللا تعاىل ومتشيا مع 
رغبة والة األمور، ونسأل اهللا تعاىل أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويوفق والة أمورنا للقيام 

هم اهللا عليهم رعاية تامة، يأمروم باملعروف مبا أوجب اهللا عليهم من رعاية من وال
  وينهوم عن املنكر ويوجهوم ملا فيه صالح دينهم ودنياهم.

Ÿωuρ ¨  {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تعاىل:  t|¡øts† tÏ% ©!$# (#ρã� xx. (#þθà) t7 y™ 4 öΝåκ ¨Ξ Î) 

Ÿω tβρâ“ Éf÷èãƒ ∩∈∪ (#ρ‘‰ Ïã r&uρ Νßγs9 $̈Β Ο çF÷èsÜ tG ó™$# ÏiΒ ;ο §θè% ∅ÏΒ uρ ÅÞ$t/ Íh‘ È≅ ø‹y⇐ ø9 $# šχθç7 Ïδö� è? ÏµÎ/ ¨ρß‰ tã 
«! $# öΝà2̈ρß‰ tã uρ tÌ� yz# u uρ ÏΒ óΟÎγÏΡρßŠ Ÿω ãΝßγtΡθßϑ n= ÷ès? ª! $# öΝßγßϑ n= ÷ètƒ 4 $tΒ uρ (#θà) ÏΖè? ÏΒ &ó x« †Îû 

È≅‹Î6y™ «! $# ¤∃uθãƒ öΝä3ö‹ s9Î) óΟçFΡ r&uρ Ÿω šχθßϑ n= ôà è? ∩∉⊃∪ { )1(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. إخل.

                                                 

  . 60،  59) سورة األنفال اآليتان : 1(
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  اخلطبة الثانية يف بيان أسباب اهلزمية 

  وما قد تؤدي إليه من نتائج

احلمد هللا الواسع العليم العلي العظيم املتصرف يف خلقه مبا تقتضيه حكمته ورمحته فهو 
ظيم واخلري احلكيم الرحيم، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ذو الفضل الع

العميم، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املبعوث باهلدى والرمحة والصرب واليقني صلى اهللا 
  عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما.

أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا وآمنوا بقضائه وقدره، واعلموا أن ما يقضيه اهللا يف خلقه 
مقتضى حكمته ورمحته ال خيلق شيئا سدى وال يقدر شيئا إال رمحة بالعباد،  فإنه صادر عن

فإن رمحته سبقت غضبه، وال يقضي لعباده املؤمنني إال ما هو خري هلم، فإن املؤمن إما أن 
يصاب بسراء ونعمة فيقوم بالشكر هللا تعاىل فيكون ذلك خريا له، وإما أن يصاب بضراء 

األجر من اهللا ويعلم أن هللا يف ذلك من احلكمة ما ال  ونقمة فيصرب على ذلك وحيتسب
تدركه العقول ويكون بالصرب على املصائب خري له، وقد يقدر اهللا األمر يكرهه الناس 

#  {فينتج عن ذلك من املصاحل ما تتبني به حكمة اهللا تعاىل ورمحته قال اهللا تعاىل:  |¤tã uρ 

βr& (#θèδ t� õ3s? $\↔ ø‹ x© uθèδ uρ ×�ö� yz öΝ à6 ©9 ( # |¤tã uρ βr& (#θ™6Åsè? $\↔ ø‹ x© uθèδ uρ @� Ÿ° öΝ ä3©9 3 ª! $# uρ ãΝ n= ÷ètƒ óΟçFΡ r&uρ Ÿω 

šχθßϑ n= ÷ès? ∩⊄⊇∉∪ { )1(  فاملقاتل مثال حيب االنتصار على عدوه والظهور عليه، ولكن قد

ذلك حكمة اهللا فيغلب ويهزم وينتصر عليه عدوه فيكره ذلك وميتعض منه، ولكن قد  تأىب
يكون يف هذه اهلزمية خري كثري تظهر نتائجه إما عاجال وإما آجال، وذلك أن اهلزمية 
متحيص وابتالء فقد يكون املهزوم مسرفا على نفسه مقصرا يف حق ربه فتكون اهلزمية 

قد يكون املهزوم مفتخرا بنفسه معجبا بقوته الداخلية تأديبا له وتكفريا لسيئاته، و
واخلارجية فيهزمه اهللا ليعرف بذلك قدر نفسه وأنه ضعيف ال حول له وال قوة إال باهللا 
الذي بيده أزمة األمور ونواصي اخللق، وقد يهزم اجلنود بسبب تفرقهم واختالف كلمتهم 

                                                 

  . 216رة آية: ) سورة البق1(
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، فيسعون يف إزالة هذا الداء وجيمعون فتكون اهلزمية سببا ملعرفة الداء الذي أصيبوا منه
كلمتهم ويوحدون صفوفهم. وقد بني اهللا تعاىل يف كتابه هذه األسباب الثالثة للهزمية 
ليحذر الناس منها، ففي غزوة أحد حصل من بعض املسلمني خمالفة فيما أمروا أن يكونوا 

tΒ$!  {فيه فحصلت اهلزمية عليهم قال اهللا تعاىل:  uρ öΝ ä3t7≈|¹ r& tΠ öθtƒ ‘s) tG ø9$# Èβ$yèôϑ pgø: $# ÈβøŒ Î* Î6sù «!$# 

zΝ n= ÷èu‹ Ï9uρ tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 وذكر لذلك حكما عظيمة، ويف حنني أعجب املسلمون  )1( } ∪∌∌⊆∩ #$

لب اليوم من قلة، فقال تعاىل خمربا عن بكثرم وكانوا اثىن عشر ألفا فقال بعضهم: لن نغ

tΠ  {ذلك:  öθtƒuρ A ÷uΖ ãm � øŒ Î) öΝà6 ÷G t6yfôã r& öΝ à6 è?u� øYx. öΝn= sù Çøóè? öΝ à6Ζtã $\↔ ø‹ x© ôM s%$|Êuρ ãΝà6 ø‹ n= tæ 

Ù⇓ö‘ F{ $# $yϑ Î/ ôM t6ãmu‘ §ΝèO Ν çGøŠ ©9 uρ šÌ� Î/ ô‰•Β ∩⊄∈∪ §Ν èO tΑ t“Ρ r& ª!$# …çµtG t⊥‹ Å3y™ 4’ n?tã Ï&Î!θß™ u‘ ’ n?tã uρ 
šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# tΑ t“Ρ r&uρ # YŠθãΖ ã_ óΟ ©9 $yδ ÷ρt� s? z> ¤‹ tã uρ šÏ% ©!$# (#ρã� xx. 4 š�Ï9≡sŒuρ â!# t“ y_ tÍ� Ï≈s3ø9 $# ∩⊄∉∪ ¢Ο èO 

Ü>θçG tƒ ª! $# .ÏΒ Ï‰÷èt/ š�Ï9≡sŒ 4’ n?tã tΒ â !$t±o„ 3 ª! $# uρ Ö‘θà xî ÒΟ‹Ïm§‘ ∩⊄∠∪ { )2( واحلكمة يف ذلك .

أن يعلم العباد أن النصر من عند اهللا تعاىل وأن األسباب ليست وحدها هي الكافية يف 
االنتصار ودحر األعداء، خصوصا إذا افتخر العبد ا ونسي أن األمور كلها بإذن اهللا، وإن 

من العبد إذا وكل إىل قوته وكل إىل ضعف وعجز وعورة، أما التنازع والتفرق فهو أيضا 

Ÿωuρ (#θãã  {أسباب اهلزمية قال اهللا تعاىل:  t“≈ uΖ s? (#θè= t±ø tG sù |=yδ õ‹ s? uρ ö/ä3çt† Í‘ ( { )3(  فإذا كانت

يتأملوا األسباب، ومن هذه األمور الثالثة من أسباب اهلزمية فإن اجلنود املخلصني ال بد أن 
أين حصلت هزميتهم مث ليسعوا يف القضاء على الداء فتكون النتيجة خريا ويكون املهزوم 
أوعى وأبعد نظرا مما كان قبل هزميته، ويكون يف اهلزمية من املصاحل أضعاف أضعاف النصر 

#  {يقول اهللا تعاىل:  |¤tã uρ βr& (#θèδ t� õ3s? $\↔ ø‹ x© uθèδ uρ ×� ö� yz öΝà6 ©9 ( # |¤tã uρ βr& (#θ™6Åsè? $\↔ ø‹ x© uθèδ uρ 

                                                 

  . 166) سورة آل عمران آية: 1(
  . 27:  25) سورة التوبة اآليات من 2(
  . 46) سورة األنفال آية: 3(
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@� Ÿ° öΝ ä3©9 3 ª! $# uρ ãΝ n=÷ètƒ óΟ çFΡ r&uρ Ÿω šχθßϑ n= ÷ès? ∩⊄⊇∉∪ { )1( واإلنسان قد حيب أن ينال شيئا من .

 حيصل له فيندم على ذلك، ولكن عندما يراجع املال ويطمع يف ذلك مث يصرف عنه وال
نفسه يقول لعل اهللا صرفه عين خلري أراده يل فيزول ندمه ويطمئن قلبه. ففوات احملبوب 
أيها املسلم قد يكون خريا لك كما أن حصول املكروه قد تكون عاقبته خريا، واهللا تعاىل 

ري والطمأنينة وراحة البدن، يقدر هذا وهذا، فمن وفق للرضا بقضاء اهللا وقدره نال اخل
  ومن فكر وقدر واعترض على القضاء ومل يرض فذلك القلق اهلالك.

!ª  {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، قال اهللا تعاىل:  $# “ Ï% ©!$# t,n= y{ yìö6y™ ;N≡uθ≈ oÿxœ zÏΒ uρ 

ÇÚö‘ F{ $# £ßγn= ÷W ÏΒ ãΑ ¨” t∴tG tƒ â÷ö∆F{ $# £åκ s] ÷� t/ (#þθçΗ s>÷ètFÏ9 ¨βr& ©! $# 4’n?tã Èe≅ ä. &ó x« Ö�ƒÏ‰ s% ¨βr&uρ ©!$# ô‰ s% xÞ% tnr& Èe≅ä3Î/ 

> ó x« $RΗ ø>Ïã ∩⊇⊄∪ { )2(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. إخل.

                                                 

  . 216) سورة البقرة آية: 1(
  . 12) سورة الطالق آية: 2(
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  اخلطبة الثالثة يف بيان خيانة اليهود

مد هللا الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله واحلمد هللا احل
على ما قدره حبكمته من دقيق األمر وجله، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له 
امللك كله وله احلمد كله بيده اخلري كله، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه 

  ن تبعهم بإحسان وسلم تسليما.وعلى آله وأصحابه وم
أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل وكونوا مع الصادقني، كونوا مع الصادقني الذين 
عاملوا رم بصدق فصدقوا يف النية وصدقوا يف القول وصدقوا يف العمل، حققوا هذا 
 الصدق بالقيام مبا أوجب عليكم من نصرة دينه وإعالئه وتقدميه على هوى النفس

  وشهواا، فاجلهاد جهادان جهاد النفس وجهاد العدو ومرتبة اجلهاد األول قبل الثاين.
أيها املسلمون يا أمة حممد يا أمة دين اإلسالم، الدين الذي مجع بني العزمية والقوة 
والشهامة والكرامة مجع بني خريي الدنيا واآلخرة، إن دينكم هذا له أعداء يتربصون به 

ن الفرص ويغزونه من كل وجه، يغزونه من ناحية العقيدة والفكر فيغريون الدوائر ويتحينو
العقيدة الصحيحة واألفكار القومية إىل عقائد فاسدة وأفكار عوجاء، إن أعداء اإلسالم 
يغزونه من ناحية األخالق فيفتحون ألبنائه كل باب يغري األخالق الفاضلة واملثل العليا. 

الم أيضا من الناحية العسكرية ليوهنوا أبناءه ويشردوهم كل إن أعداء اإلسالم يغزون اإلس
مشرد وميزقوهم كل ممزق، ويف هذه األيام اعتدى اليهود على البالد العربية اإلسالمية، 

‰βy¨ *  {أولئك اليهود الذين ما زالوا يف عداوة شديدة لإلسالم:  ÉftG s9 £‰ x© r& Ä¨$̈Ψ9 $# Zοuρ≡y‰ tã 

tÏ% ©# Ïj9 (#θãΨ tΒ#u yŠθßγu‹ ø9 $# šÏ% ©!$# uρ (#θä. u�õ° r& ( { )1( أولئك اليهود الذين وصفوا اهللا سبحانه .

‰ß  {بالنقص فقالوا لعنهم اهللا:  tƒ «! $# î's!θè= øótΒ 4 { )2( ال اهللا ـق فقـأي خبيل ال ينف

                                                 

  . 82) سورة املائدة آية: 1(
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ôM  {تعاىل:  ‾= äî öΝÍκ‰É‰ ÷ƒr& (#θãΨ Ïèä9 uρ $oÿÏ3 (#θä9$s% ¢ { )1( يث كانوا فغل اهللا أيديهم غال معنويا حب

إذا كانوا يرجون من ورائها أكثر مما بذلوا، أولئك اليهود أخبل الناس ال يبذلون األموال إال 

 øŒÎ)uρ x‹s{r& ª!$# t,≈sVŠÏΒ tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈tGÅ3ø9$# …çµ̈Ζä⊥ÍhŠu;çFs9 Ä¨$̈Ζ=Ï9  {الذين نقضوا عهد اهللا من بعد ميثاقه: 

Ÿωuρ …çµtΡθßϑçGõ3s? çνρä‹t7uΖsù u!#u‘uρ öΝÏδÍ‘θßγàß (#÷ρu�tIô©$#uρ ÏµÎ/ $YΨoÿsS WξŠÎ=s% ( }§ø♥Î7sù $tΒ šχρç�tIô±o„ ∩⊇∇∠∪ { )2( .

ب املفسدين. بغري حق وسعوا يف األرض فسادا واهللا ال حيأولئك اليهود الذين قتلوا أنبياء اهللا 
ملا هاجر إىل  �ونقضوا عهده، فإنه  �أولئك اليهود الذين غدروا خبامت النبيني حممد 

املدينة قدمها وفيها ثالث قبائل من اليهود فعقد معهم أن ال خيونوا وال يؤذوا، ولكن أىب 
ن طبعهم اللئيم وسجيتهم السافلة إال أن ينقضوا ويغدروا، فأظهر بنو قينقاع الغدر بعد أ

من املدينة على أن هلم النساء والذرية ولرسول  �نصر اهللا نبيه يف بدر، فأجالهم النيب 
وقذف اهللا  �أمواهلم، وأظهر بنو النضري الغدر بعد غزوة أحد، فحاصرهم النيب  � اهللا

أن جيليهم على أن هلم ما حتمله إبلهم من  �يف قلوم الرعب، وسألوا من رسول اهللا 
حرب، فأجام إىل ذلك فرتل بعضهم خبيرب وبعضهم بالشام. وأما قريظة  أمواهلم إال آلة

 �فرتلوا على حكم سعد بن معاذ  �فنقضوا العهد يوم األحزاب، فحاصرهم النيب 
بقتل رجاهلم وقسم أمواهلم وسيب نسائهم وذريام، فقتل رجاهلم وكانوا  �فحكم فيهم 

ومن غدرهم  �وان غدرهم خبامت األنبياء ما بني الستمائة إىل سبعمائة. هذا لون من أل
وخيانتهم أنه ملا فتح خيرب أهدوا له شاة مسمومة فأكل منها ومل حيصل مرادهم وهللا 

األكلة اليت أكلت  كان يقول يف مرض املوت: (ما زلت أجد من { �احلمد، ولكنه 

. أيها املسلمون: إن اليهود أهل )3( } من الشاة يوم خيرب، وهذا أوان انقطاع أري)

غدر ومكر وخيانة، إم أهل غضب ولعنة من اهللا، استحلوا حمارم اهللا بأدىن احليل فلعنهم 

                                                 

  . 64) سورة املائدة آية: 1(
  . 187ن آية: ) سورة آل عمرا2(
  ). 67) الدارمي املقدمة (3(
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اهللا  وجعل منهم القردة واخلنازير، لقد ضرب اهللا عليهم الذلة أينما ثقفوا إال حببل من
  وحبل من الناس.

أيها املسلمون إن علينا أن نعد القوة هلؤالء األعداء ولكل عدو لإلسالم وأبنائه مهما 
كان وأيا كان، علينا أن نعد ما استطعنا من قوة مبحاربته بنوع السالح الذي فتح الثغرة به 

  -على اإلسالم. وإن علينا يف مثل هذا املوقف أن نأخذ بأسباب النصر وهي: 
إخالص النية هللا، بأن ننوي جبهادنا إعالء كلمة اهللا وتثبيت شريعته وحتكيم كتابه 

. ثانيا: أن نلتزم بالصرب والتقوى، فإن اهللا مع الصابرين وإن اهللا مع �وسنة رسول اهللا 
املتقني، علينا أن نصرب على اجلهاد وأن نتقي اهللا تعاىل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن 

 �مع رسول اهللا  �أمر اهللا ورسوله من أسباب اخلذالن، فهؤالء صحابة حممد خمالفة 
يف غزوة أحد فكانت اهلزمية عليهم  �خالف بعضهم يف أمر واحد من أوامر رسول اهللا 

بعد أن كان النصر هلم يف أول األمر، ولكن بعد ذلك تداركهم عفو اهللا فعفا اهللا عنهم. 
ال حول لنا وال قوة إال باهللا، فال يأخذنا العجب بقوتنا ثالثا: أن نعرف قدر أنفسنا وأن 

وكثرتنا فإن اإلعجاب بالنفس واالعتزاز ا من دون اهللا سبب للخذالن، ولقد أعجب 
الصحابة بكثرم يف يوم حنني فلم تغن عنهم شيئا مث ولوا مدبرين، ولكن اهللا أنزل سكينته 

الئكة فكانت العاقبة للمؤمنني. رابعا: أن على رسوله وعلى املؤمنني وأنزل جنودا من امل
نعد العدة لألعداء مستعملني يف كل وقت وحال ما يناسب من األسلحة والقوة لنرد على 

pκ$  {سالح العدو باملثل، فإذا حتققت هذه األمور األربعة فإن اهللا يقول:  š‰r' ‾≈ tƒ zƒÏ% ©!$# (# þθãΖ tΒ#u 

βÎ) (#ρç�ÝÇΖ s? ©! $# öΝä. ÷�ÝÇΖ tƒ ôM Îm6s[ãƒuρ ö/ä3tΒ# y‰ ø% r& ∩∠∪ { )1(.  

أن تفتح  -وفقها اهللا تعاىل  - أيها املواطنون: لقد أهلم اهللا حكومتنا يف هذه األيام 
ستكون مكاتب للدفاع الوطين يف كل بلد، وهذه أيها املواطنون فرصة أتيحت لكم و

حبول اهللا تعاىل فاحتة خري ملا بعدها، فهيا أيها الشباب انتهزوا الفرصة انفعوا أنفسكم انفعوا 

                                                 

  . 7) سورة حممد آية: 1(
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مواطنيكم، فأنتم رجال املستقبل أنتم أهل العزمية أنتم أهل اإلقدام، مرنوا أنفسكم ما دمتم 
 يف طور التعلم والتمرن وال تكونوا جاهلني بأبسط أنواع الدفاع، أترضون ألنفسكم
بالتأخر وأنتم الشباب الذين خلقكم اهللا يف هذا العصر وجعلكم نشأ هذا العصر لتقوموا مبا 
تتطلبه أمور هذا العصر من أساليب الدفاع عن دينكم وعن أمتكم، وإين آلرجو اهللا تعاىل 
أن ترى أمتكم منكم ما تقر به عينها وينشرح له صدرها، وأن جيعلنا مجيعا من ااهدين 

ال اهللا ـالناصرين لدينه إنه جواد كرمي. أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قيف سبيله 

āχ  {اىل: ـتع u� ÝÇΖuŠs9 uρ ª!$# tΒ ÿ… çν ç� ÝÇΨtƒ 3 āχ Î) ©! $# :”Èθs) s9 î“ƒÌ“ tã ∩⊆⊃∪ tÏ% ©!$# βÎ) öΝ ßγ≈ ¨Ψ ©3̈Β ’Îû 

ÇÚö‘ F{ $# (#θãΒ$s% r& nο 4θn= ¢Á9 $# (# âθs?# uuρ nο 4θŸ2̈“9 $# (#ρã� tΒ r&uρ Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ (#öθyγtΡ uρ Çtã Ì� s3Ζßϑ ø9 $# 3 ¬! uρ èπt6É)≈ tã 

Í‘θãΒ W{ $# ∩⊆⊇∪ { )1(.  

  أقول قويل هذا... إخل.

                                                 

  . 41،  40) سورة احلج اآليتان : 1(
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  القسم الرابع يف املعامالت

  الفرع األول النصيحة واألمانة

  ولاخلطبة األوىل يف شرح ق

  الدين النصيحة ����النيب  

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال 

صحابه اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأ
  ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واعلموا أن النصيحة هي أساس الدين وقوامه، قال 

يحة، الدين النصيحة، قالوا: ملن يا رسول اهللا؟ الدين النصيحة، الدين النص { �النيب 

فمىت نصح العبد يف هذه  )1( } قال: هللا ولكتابه ولرسوله وآلئمة املسلمني وعامتهم

األمور فقد استكمل الدين، ومن قصر يف النصيحة بشيء منها فقد نقص دينه حبسب ما 
  قصر فيه.

رضاته، بأن يكون أما النصيحة هللا فهي اإلخالص له وصدق القصد يف طلب م
اإلنسان عبدا هللا حقيقة راضيا بقضائه قانعا بعطائه متمثال ألوامره جمتنبا لنواهيه خملصا له 

  يف ذلك كله ال يقصد به رياء وال مسعة.
وأما النصيحة لكتاب اهللا فهي تالوته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، 

وزيغ امللحدين، واعتقاد أنه كالم رب العاملني  والذب عنه ومحايته من حتريف املبطلني
. وأما النصيحة لرسوله فهي حمبته �تكلم به وألقاه على جربيل فرتل به على قلب النيب 

واتباعه ظاهرا وباطنا، ونصرته حيا وميتا، وتقدمي قوله وهديه على قول كل أحد وهديه. 
ادهم ملا فيه خري األمة يف دينها وأما النصحية ألئمة املسلمني فهو صدق الوالء هلم وإرش

                                                 

  ). 4/102) ، أمحد (4944) ، أبو داود األدب (4197) ، النسائي البيعة (55) مسلم اإلميان (1(



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  266

ودنياها، ومساعدم يف إقامة ذلك، والسمع والطاعة ألوامرهم ما مل يأمروا مبعصية اهللا، 
واعتقاد أم أئمة متبوعون فيما أمروا به ألن ضد ذلك هو الغش والعناد ألوامرهم 

أسه وأن يعتز برأيه والتفرق والفوضى اليت ال اية هلا، فإنه لو جاز لكل واحد أن يركب ر
ويعتقد أنه هو املسدد الصواب وهو احملنك الذي ال يدانيه أحد، لزم من ذلك الفوضى 
والتفرق والتشتت؛ ولذلك جاءت النصوص القرآنية والسنة النبوية باألمر بطاعة والة 

pκ$  {األمور ألن ذلك من النصيحة هلم اليت ا متام الدين فقال تعاىل:  š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΨ tΒ# u 

(#θãè‹ ÏÛr& ©! $# (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™§�9 $# ’Í< 'ρé&uρ Í÷ ö∆F{ $# óΟ ä3ΖÏΒ ( { )1(  السمع والطاعة  { �وقال النيب

من خلع يدا من  {وقال:  )2( } على املرء املسلم فيما أحب وكره ما مل يؤمر مبعصية

امسعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم  {وقال:  )3( } الطاعة لقي اهللا يوم القيامة ال حجة له

على السمع  �بايعنا رسول اهللا  { �وقال عبادة بن الصامت  )4( } عبد حبشي

ويسرنا وأثرة علينا، وأن ال ننازع األمر أهله إال أن والطاعة يف منشطنا ومكرهنا وعسرنا 

. وأما النصيحة لعامة املسلمني فهي أن )5( } تروا كفرا بواحا عندكم فيه من اهللا برهان

حتب هلم ما حتب لنفسك، وأن تفتح هلم أبواب اخلري وحتثهم عليها وتغلق دوم أبواب 
واإلخاء، وأن تنشر حماسنهم وتستر الشر وحتذرهم منها، وأن تبادل املؤمنني املودة 

مساوئهم وتنصر ظاملهم ومظلومهم، تنصر ظاملهم مبنعه من الظلم وتنصر مظلومهم بدفع 
  الظلم عنه.

                                                 

  . 59) سورة النساء آية: 1(
) ، 2626) ، أبو داود اجلهاد (1707) ، الترمذي اجلهاد (1839) ، مسلم اإلمارة (6725البخاري األحكام () 2(

  ). 2/142) ، أمحد (2864ابن ماجه اجلهاد (
  ). 2/93) ، أمحد (1851) مسلم اإلمارة (3(
  ). 3/114) ، أمحد (2860) ، ابن ماجه اجلهاد (6723) البخاري األحكام (4(
) ، مالك 5/325) ، أمحد (2866ماجه اجلهاد () ، ابن 1709) ، مسلم اإلمارة (6647) البخاري الفنت (5(

  ). 977اجلهاد (
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فمىت قام اتمع على هذه األسس: النصيحة هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني 
من الشيطان  وعامتهم، عاش عيشة راضية محيدة ومات ميتة حق سعيدة. أعوذ باهللا

pκ$  {الرجيم:  š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ#u (#θà)®? $# ©! $# ¨,ym ÏµÏ?$s) è? Ÿωuρ ¨ è∫θèÿsC āωÎ) ΝçFΡ r&uρ tβθßϑ Î= ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪ 

(#θßϑ ÅÁtG ôã $# uρ È≅ö7 pt ¿2 «! $# $Yè‹ Ïϑ y_ Ÿωuρ (#θè% §�x s? 4 (#ρã� ä.øŒ $# uρ |M yϑ ÷èÏΡ «!$# öΝ ä3ø‹ n= tæ øŒ Î) ÷Λ äΖ ä. [ !#y‰ ôãr& y# ©9 r'sù t ÷t/ 
öΝ ä3Î/θè=è% Λ äóst7 ô¹ r' sù ÿÏµÏFuΚ ÷èÏΖ Î/ $ZΡ≡uθ÷z Î) ÷Λ äΖ ä. uρ 4’ n?tã $x x© ;οt� øãm zÏiΒ Í‘$̈Ζ9$# Νä. x‹ s)Ρr' sù $pκ ÷]ÏiΒ 3 y7 Ï9≡x‹x. ß Îit6ãƒ 

ª! $# öΝä3s9 ÏµÏG≈ tƒ# u ÷/ ä3ª= yès9 tβρß‰ tG öκsE ∩⊇⊃⊂∪ { )1(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. إخل.
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  اخلطبة الثانية يف وجوب التناصح بني الرعية والرعاة

احلمد هللا امللك القهار القوي العزيز اجلبار، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك 
على له ذو العظمة واد واالقتدار، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املختار صلى اهللا عليه و

  آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما.
أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واعلموا أن اهللا قد شرع لعباده على لسان أفضل 
رسله أكمل شريعة وأمتها وأقومها مبصاحل العباد وأعمها، وقد جاءت تلك الشريعة الكاملة 

  عاة من احلقوق لرعيتهم، وما جيب على الرعية من احلقوق لرعام.مبينة ما جيب على الر
أما حقوق الرعاة على رعيتهم فهي السمع والطاعة بامتثال ما أمروا به وترك ما وا 
عنه ما مل يكن يف ذلك معصية هللا ورسوله، فإن كان يف طاعة الوالة معصية هللا ورسوله 

 معصية اخلالق. ويف الصحيحني عن علي بن أيب فال مسع هلم وال طاعة. ال طاعة ملخلوق يف

سرية واستعمل عليهم رجال من األنصار، فلما خرجوا  �بعث النيب  {قال:  �طالب 

أن تطيعوين؟ قالوا: بلى،  �وجد عليهم يف شيء فقال هلم: أليس قد أمركم رسول اهللا 
قال: فامجعوا يل حطبا، مث دعا بنار فأضرمها فيه مث قال: عزمت عليكم لتدخلنها، فقال 

 �من النار فال تعجلوا حىت تلقوا رسول اهللا  �هلم شاب منهم: إمنا فررمت إىل رسول اهللا 
هلم رسول فأخربوه، فقال  �فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها، فرجعوا إىل رسول اهللا 

أمر  {، وقد )1( } لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إمنا الطاعة يف املعروف �اهللا 

من رأى  {، وقال: )2( } بطاعة من له األمر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك �النيب 

  .)3( } من أمريه شيئا يكرهه فليصرب فإنه من فارق اجلماعة شربا فمات فميتته جاهلية

                                                 

) 2625) ، أبو داود اجلهاد (4205) ، النسائي البيعة (1840) ، مسلم اإلمارة (4085) البخاري املغازي (1(
  ). 1/82، أمحد (

  ). 4244حم () ، أبو داود الفنت واملال1847) مسلم اإلمارة (2(
  ). 2519) ، الدارمي السري (1/297) ، أمحد (1849) ، مسلم اإلمارة (6646) البخاري الفنت (3(
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عباد اهللا، إن من حقوق الرعاة على رعيتهم أن يناصحوهم ويرشدوهم، وأن ال جيعلوا 
لقدح فيهم ونشر عيوم بني الناس، فإن ذلك يوجب التنفري من خطئهم إذا أخطئوا سلما ل

عنهم وكراهتهم وكراهة ما يقومون به من أعمال وإن كانت حقا، ويوجب عدم السمع 
والطاعة هلم، وإن من الواجب على كل ناصح وخصوصا من ينصح والة األمور أن 

احلسنة، فإن رأى ممن يستعمل احلكمة يف نصيحته ويدعو إىل سبيل ربه باحلكمة واملوعظة 
ينصحه من والة األمور قبوال للحق وانقيادا له فذلك، وإال فليتثبت يف األمر وليتحقق من 
وقوع اخلطأ منه وإصراره عليه مث لريفعه إىل من فوقه إن كان يف ذلك مصلحة وإزالة 

ال للظلم، كما كان السلف الصاحل يشكون والم إىل من فوقهم إذا رأوهم قد سلكوا ما 
  ينبغي أن يسلكوه.

أيها املسلمون: هذا ما نراه واجبا على الرعية من حقوق رعام ووالم. أما ما جيب 
على الرعاة والوالة للرعية فأمر عظيم ومسؤولية كربى، جيب عليهم أوال إخالص النية هللا، 

وتطبيق ذلك  بأن يقصدوا بتصرفام وتدبريام تنفيذ أحكام اهللا وإقامة العدل وإزالة الظلم
حبسب استطاعتهم، وجيب عليهم أيضا أن ال يظلموا الناس ال يف دمائهم وال يف أمواهلم 
وال يف أعراضهم، وأن ال يستعملوا سلطتهم يف تنفيذ أهوائهم وإشباع رغبام بال حق 
فإم مسؤولون عن ذلك، وما يدريهم لعل سلطتهم تزول يف الدنيا قبل املوت فيلحقهم 

إلهانة بسبب ظلمهم واستطالتهم على اخللق ما هم به جديرون وله من الذل وا
مستحقون، وجيب على الوالة أيضا أن يسووا بني اخللق يف إقامة احلق، فال حيابوا قريبا 

أقسم  {لقرابته وال وجيها جلاهه وال صاحب دنيا لدنياه، فإن الناس يف احلق سواء، فلقد 

  .)1( } وهو الصادق املصدوق أنه لو سرقت فاطمة بنت حممد لقطع يدها �حممد 

                                                 

) ، النسائي قطع السارق 1430) ، الترمذي احلدود (1688) ، مسلم احلدود (4053) البخاري املغازي (1(
) ، الدارمي احلدود 6/162( ) ، أمحد2547) ، ابن ماجه احلدود (4373) ، أبو داود احلدود (4901(
)2302 .(  
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أيها الوالة، وأيها الرعية، اتقوا اهللا تعاىل يف أنفسكم ويف جمتمعكم وأدوا ما أوجب اهللا 
اوب واالحتاد واحملبة، وإن فرطتم عليكم، فإنكم إذا فعلتم ذلك استتب األمن وحصل التج

يف ذلك سلط اهللا بعضكم على بعض، فتسلط الوالة على الرعية بأنواع الظلم وإمهال 
احلقوق، وتسلطت الرعية على الوالة باملخالفة والعصيان والسب والبغض وانتشار 
الفوضى واعتزاز كل ذي رأي برأيه وإعجابه به، فال ينضبط للناس أمر وال يصلح هلم 

  حال.

pκ$  {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تعاىل:  š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθãΨ tΒ# u (#θãè‹ ÏÛr& ©!$# 

(#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™§�9 $# ’ Í< 'ρé&uρ Í÷ ö∆F{ $# óΟä3Ζ ÏΒ ( βÎ* sù ÷Λäôã t“≈ uΖ s? ’ Îû & ó x« çνρ–Š ã� sù ’ n< Î) «!$# ÉΑθß™§�9$# uρ βÎ) ÷Λ äΨ ä. 

tβθãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$Î/ ÏΘ öθu‹ ø9 $# uρ Ì�Åz Fψ $# 4 y7 Ï9≡sŒ ×� ö�yz ß|¡ômr&uρ ¸ξƒÍρù' s? ∩∈∪ { )1(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم... إخل.
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  اخلطبة الثالثة يف معىن األمانة ومشوهلا جلميع األعمال

 الذي فرض على العباد أداء األمانة وحرم عليهم املكر السيء والغدر احلمد هللا
واخليانة، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له شهادة نرجو ا النجاة يوم القيامة 
ونؤمل ا الفوز بدار النعيم والكرامة، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الذي أمت به النعمة 

للعاملني قدوة وعلى الطاغني حجة صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه وبعثه للعاملني رمحة و
  والتابعني هلم بإحسان يف الدين وامللة وسلم تسليما.

أما بعد، أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل وأدوا األمانة اليت محلتموها وحتملتم مسؤوليتها، 
حيملنها وأشفقن منها  أدوا األمانة اليت عرضت على السماوات واألرض واجلبال فأبني أن

ومحلها اإلنسان إنه كان ظلوما جهوال، أدوا األمانة فإنكم عنها مسؤولون وعلى حسب 
القيام ا والتفريط ا حماسبون، فإما مغتبطون بأدائها مسرورون وإما نادمون يف إضاعتها 

. فأما أداء خاسرون، أدوا األمانة فيما بينكم وبني اهللا وأدوها فيما بينكم وبني عباد اهللا
األمانة فيما بينكم وبني اهللا فأن تقوموا بطاعته خملصني وتتعبدوا مبا شرعه متبعني ال 
مفرطني وال مفرطني، وأما أداء األمانة فيما بينكم وبني العباد فأن تقوموا مبا أوجب اهللا 
عليكم من حقوق العباد، وهذا أمر خيتلف باختالف الناس وأحواهلم، فكل إنسان عليه 
أمانة حبسب ما يقتضيه عمله الذي التزمه، فوالة األمور صغارا وكبارا أمانتهم أن يقوموا 
مبا فرض اهللا عليهم ملن حتت أيديهم من العدل، وأن يسريوا بالناس على حسب ما تقتضيه 
املصلحة يف الدين والدنيا، وأن ال حيابوا يف ذلك قريبا وال صديقا وال قويا وال شريفا، وأن 

األمور من هو أحق ا وأجدر وأقوم وأكفأ، واملوظف حبسب حالة أمانته أن يقوم يولوا 
بوظيفته على حسب املطلوب منه، وأن ال يفرط يف عمله أو يتأخر أو يتشاغل بغريه أو 
يتعدى إىل أمر ال يعنيه شرعا أو نظاما. وهاهنا أمر ينبغي لكل موظف أن يالحظه وهو أن 

يف تطبيق النظام حبجة أن هذه أنظمة ليست مما أوجبه الشرع، بعض املوظفني رمبا يتواىن 
أو أن األجرة والراتب الذي يتقاضاه من بيت املال وحنو ذلك، وهذه احلجة غري صحيحة. 
أما كونه ليس من األنظمة الشرعية فإنه من األنظمة اليت سنها والة األمور وألزموا املوظف 
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يكن فيه معصية هللا ورسوله فإنه جيب اتباعه لقوله القيام ا، وما سنه والة األمور ومل 

pκ$  {تعاىل:  š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΨ tΒ# u (#θãè‹ ÏÛr& ©! $# (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™§�9 $# ’Í< 'ρé&uρ Í÷ ö∆F{ $# óΟä3Ζ ÏΒ ( { )1(  وأما

حلجة الثانية وهي أن هذا من بيت املال الذي لعموم املسلمني فهذا مما يؤكد وحيتم على ا
املوظف أن يقوم بوظيفته أكثر وأكثر، فإن احلق إذن يكون لعموم املسلمني وكل واحد 
منهم يطلبك أن تقوم بوظيفتك ألنك تأخذ راتبك من بيت ماهلم بإقرارك على نفسك، 

ان أهون، واملقصود أن هذه احلجة اليت رمبا يتعلل ا من ولو كان احلق لشخص خاص لك
يفرط بواجب وظيفته ليست حجة صحيحة. وميتاز املدرس بني املوظفني بأمهية املسؤولية 
واألمانة امللقاة على عاتقه، فاملدرس معلم وموجه فهو مغذي الروح وطبيبها، فعليه أن 

علومات إىل أذهان الطلبة، وأن ال يتحرى أسهل األساليب وأقرب الطرق إىل إيصال امل
يضيع شيئا من احلصة فيما ال خري فيه للطلبة، وعليه أيضا أن يوجههم إىل ما فيه صالح 
دينهم ودنياهم بقدر ما يستطيع، فإن من املعروف أن الطالب يقتدي مبعلمه ويأخذ بقوله 

 االعتيار وأن خيلص هللا أكثر مما يأخذ من أبيه وأهله، فعلى املدرس أن يأخذ هذه امليزة بعني
تعاىل يف تعليمه وتوجيهه، ويعامل الطلبة بالعدل مسويا بني القريب والبعيد والشريف 

  والوضيع.
أيها املسلمون: إن على األب وعلى ويل البيت أمانة الزمة له هي تربية أوالده وأهله، 

اليت أوجب اهللا  وتقومي أخالقهم وتعويدهم على فعل اخلري وترك الشر، والقيام حبقوقهم
عليه رعايتها، وإن على البائع واملشتري أمانة جيب عليهما أداؤها، هذه األمانة هي الصدق 
والبيان فال يكذب فيذكر يف السلعة وصفا غري موجود فيها وال يتكتم فيخفي عيبا 
موجودا. إن على أهل احلرفة من البنائني والنجارين والصناع وغريهم أن يؤدوا األمانة 

إلخالص يف عملهم وأن يؤدوه كامال كما يطلبون حقهم كامال. أيها املسلمون، إن با
القول العام يف األمانة أن تؤدي ما عليك على الوجه الذي يطلب منك من غري تقصري وال 
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جماوزة، فمن قام بأمانته فقد ربح ومن فرط فيها فقد خاب وخسر. أعوذ باهللا من 

Ρ‾$  { الشيطان الرجيم قال اهللا تعاىل: Î) $oΨ ôÊt� tã sπtΡ$tΒ F{ $# ’ n?tã ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ ÉΑ$t6Éfø9 $# uρ 

š÷t/ r' sù βr& $pκ s] ù= Ïϑ øts† zø) xô© r&uρ $pκ ÷] ÏΒ $yγn= uΗ xquρ ß≈ |¡ΡM} $# ( …çµ‾Ρ Î) tβ% x. $YΒθè= sß Zωθßγy_ ∩∠⊄∪ z> Éj‹yèã‹ Ïj9 ª! $# 
tÉ) Ï≈uΖ ßϑ ø9$# ÏM≈ s) Ï≈oΨ ßϑ ø9$# uρ šÅ2Î� ô³ ßϑ ø9 $# uρ ÏM≈x. Î� ô³ ßϑ ø9$# uρ z>θçG tƒuρ ª!$# ’ n?tã tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# uρ 3 

tβ% x. uρ ª! $# #Y‘θà xî $JϑŠ Ïm§‘ ∩∠⊂∪ { )1(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم... إخل.
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  الرابعة يف املشورة اخلطبة

احلمد هللا الذي فتح لعباده طريق الفالح وأرشدهم إىل ما فيه اخلري والرب والتقى 
والصالح، وأمرهم باالجتماع على احلق وجعل أمرهم شورى بينهم ليتحقق هلم الفوز 
والنجاح، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له فالق احلب والنوى وفالق اإلصباح، 

د أن حممدا عبده ورسوله الذي بددت رسالته ظلمات اجلهل والظلم كما بدد ظالم وأشه
الليل نور الصباح صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان ما أشرق الفجر 

  والح وسلم تسليما.
أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واستقيموا على أوامره وطبقوها يف أموركم العامة 
واخلاصة إن كنتم تريدون السعادة يف الدنيا واآلخرة، واعلموا أن من خصال املؤمنني 
وطريق املتقني وسبيل الذين يريدون الوصول إىل الغايات واألهداف النافعة أن يتبادلوا 
النصح فيما بينهم، وأن يتشاوروا يف األمور اليت مهم. وال بد للتشاور يف األمور من 

ها قبل إجراء املشاورة، ال بد أن يكون التشاور مع إنسان خملص يشعر شروط يتعني حتقيق
لشعورك ويـتأمل آلالمك ويسر بسرورك، وإال فال خري لك يف مشاورته ألنه العدو 
اخلفي، وال بد أن يكون التشاور مع إنسان عارف باألمور مبصادرها ومواردها، فمشاورة 

لنية إال أن جهله وعدم معرفته باألمور قد اجلاهل جهل ومحق ألن اجلاهل وإن كان حسن ا
يوقع يف احملذور، والناس من هذه الناحية خيتلفون حبسب معرفتهم، فأهل العلم والدين 
نستشريهم يف األمور الدينية، وأهل البيع والسلع نستشريهم يف أمور البيع والشراء، وكل 

تصاص ومعرفة يف إنسان نستشريه فيما يكون من اختصاصه، ورمبا يكون للشخص اخ
ألن  �عدة أمور فنستشريه فيها، وال بد أن يكون التشاور مع إنسان ذي دين وتقوى هللا 

صاحب الدين ال ينالك منه غش، فإن املؤمن املتقي يعلم أنه ال يظهر كلمة من فمه إال 
حوسب عليها يوم القيامة، فتجده حياسب نفسه قبل أن يقدم على إخراج الكلمة كما أنه 

نفسه عند األفعال فال يدخل يف فعل إال وقد حاسب نفسه كيف يدخل وكيف  حياسب
خيرج، فإذا اجتمع اإلميان واملعرفة يف شخص فناهيك به أهال للمشورة. فعلى اإلنسان أن 
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خيتار للمشورة أهل اإلميان واملعرفة والنصح، وعلى اإلنسان الذي أدىل إليه أخوه مبشورة 
لح له يف دينه ودنياه، وأن ال حيايب يف مشورته وينظر إىل هواه، أن يشري عليه مبا يعتقده أص

فإن بعض الناس إذا استشاره أخوه يف أمر من األمور ورأى هواه وميله إىل جهة حاباه يف 
ذلك وأشار عليه ا مع أن غريها أصلح منها، وهذا خطأ فاحش وغش ملستشريك، 

كل عليك فأخربه بأنك متوقف يف فالواجب عليك أن تشري عليه مبا هو أصلح فإن أش
ذلك، ولتكن مشورتك عن درس لألمور وبصرية فيها حبيث ال تقدم عليها إال بعد التروي 
والبحث من مجيع النواحي، خصوصا يف األمور اهلامة واألمور العامة فإن املسؤولية فيها 

ذلك أن تكون أعظم وأكرب فتتطلب التروي والدرس أكثر وأكثر، ومن أكرب العون على 
يناقش الرأي إذا طرح من مجيع جوانبه وتورد عليه اإليرادات واألسئلة اليت ميكن أن توجه 
إليه، فإن سلم منها وختلص فقد تبني أنه رأي سديد، وإن مل يتخلص مما يورد عليه 
فليطلب رأي آخر أسد منه. فميت استعان اإلنسان باهللا وسلك السبل اليت توصل إىل احلق 

yϑ$!  {احلق هداه اهللا إليه. أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تعاىل: قاصدا بذلك  sù 
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اللهم اجعلنا من هؤالء السادة املفلحني ووفقنا ملا فيه صالحنا وصالح أمتنا يف أمر الدنيا 
والدين، واغفر لنا ولوالدينا وجلميع املسلمني برمحتك يا أرحم الرامحني، وصل اللهم على 

  عبدك ونبيك حممد وآله وصحبه وأتباعه إىل يوم الدين.

                                                 

  . 38:  36) سورة الشورى اآليات من 1(
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  اخلطبة اخلامسة يف أداء األمانة

د هللا الذي أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن ال إله إال احلم
اهللا وحده ال شريك له نعم املوىل ونعم النصري، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله البشري 
النذير والسراج املنري صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين 

  وسلم تسليما.
أيها املؤمنون: اتقو اهللا تعاىل، اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم  أما بعد،

اتقوا اهللا تعاىل يف السر والعالنية اتقوا اهللا تعاىل بأداء األمانة اليت أبت السماوات واألرض 
واجلبال أن حتملها وأنتم محلتموها فأدوها كما حتملتموها، أدوا األمانة يف حقوق اهللا 

فأداء األمانة يف حقوق اهللا أن تعبدوا اهللا خملصني له الدين ومتبعني لسيد  وحقوق العباد.
املرسلني ال تشركوا باهللا يف أعمالكم وال تراؤوا فيها، فإن من راءى راءى اهللا به فأظهر 
رياءه للعاملني وفضحه بني اخلالئق أمجعني. أال وإن من عالمات الرياء كون اإلنسان 

ال يطلع إال اهللا ويظهر خشية اهللا يف العالنية حني يراه الناس. أما يعصي اهللا يف السر حني 
أداء األمانة يف حقوق العباد فهو أن يعاملهم على وجه النصح واإلخالص من غري غش 
وال كذب وال خيانة يف مجيع ميادين احلياة. فعلى والة األمور أن يؤدوا ما أوجب اهللا 

السلوك م على ما يرونه أنفع هلم يف دينهم عليهم من تفقد أحوال من يف واليتهم و
ودنياهم، وهم مسؤولون عن ذلك أمام اهللا، وعلى من حتتهم من الرعية أن يؤدوا األمانة 
يف حقوق أولياء األمور فيأخذوا بإرشادام ويطيعوا أوامرهم يف غري معصية اهللا، وعليهم 

ك هو الواجب عليهم، وإن مل أن يكفوا عن عيوم فإن أمكنهم إزالتها مبناصحتهم فذل
يتمكنوا من ذلك فليسألوا اهللا هلم اهلداية وإصالح بطانتهم؛ ألن يف صالحهم صالح 
الرعية كما أن صالح الرعية سبب لصالح الراعي، فأحوال الراعي والرعية متشاة 

وما  متالزمة. وعلى الذين يتولون التعليم يف مجيع مراحله يف االبتدائي واملتوسط والثانوي
فوقه أن يؤدوا األمانة يف التعليم فيسلكوا بالطلبة أقرب الطرق إىل تفهيمهم وتعليمهم، 
وليعاملوا كل طائفة مبا تتحمله عقوهلم وأفهامهم، وعليهم أن يركزوا يف نفوسهم حب اهللا 
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وحب رسوله واملؤمنني، وأن يغرسوا يف نفوسهم قواعد الدين وأسسه وأهدافه لريسخ يف 
لى املعلم أن ميثل أمام الطلبة باألخالق الفاضلة واألعمال الصاحلة، فإن املتعلم قلوم، وع

يقتدي مبظاهر املعلم وأخالقه أكثر مما يقتدي به يف تعليمه، فمىت عرف املعلم املسئولية 
الكربى اليت عليه وأنه يواجه جيال ينبين صالح مستقبله وفساده على التعليم الذي يتلقاه 

نفع الطلبة وجيتهد يف سلوك الطرق اليت تؤدي إىل إصالحهم، فليستعن  فإنه حيرص على
باهللا وليخلص النية واهللا ويل التوفيق. وأداء األمانة يف البيع والشراء أن يلتزم فيهما احلدود 
الشرعية اليت رمسها الشارع احلكيم، فال يتعاطى املعاملة بالربا ال صرحيا وال حيلة فإن 

ر من الربا الصريح ألن املتحيل مجع بني املخادعة والربا، وعلى العامل التحيل على الربا ش

من غش  {ى عن بيع الغرر وقال:  �بالبيع والشراء أن يتجنب الغش والغرر ألن النيب 

ن وعلى من استحفظوا على مال وأمن عندهم أن يؤدوا األمانة فيه وأ )1( } فليس منا

حيفظوه لصاحبه، وال حيل ملن جعل عنده أمانة أن يتسلف منها شيئا إال بعد أن يستأذن 
من صاحبها، وعلى من له والية يف تزويج امرأة أن يتقي اهللا فيها فال مينعها من كفئها، 
وال يزوجها بغري كفء هلا، وليختر هلا صاحب الدين واألخالق الفاضلة وال جيعلن مهه 

قد يزول من الغين، وقد يكون الفقري غنيا، وكم من إنسان زوج ابنته أو  يف املال فاملال
غريها هلذا الغرض فحصل بينهم الشقاق والرتاع، أما الدين واخللق فإما مها الذخرية 
النافعة إن أمسكها أمسكها مبعروف وإن فارقها فارقها بإحسان. أعوذ باهللا من الشيطان 

pκ$  {الرجيم:  š‰r' ‾≈ tƒ zƒÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u Ÿω (#θçΡθèƒrB ©!$# tΑθß™§�9 $# uρ (# þθçΡθèƒrB uρ öΝ ä3ÏG≈ oΨ≈ tΒ r& öΝçFΡ r&uρ tβθßϑ n= ÷ès? ∩⊄∠∪ 
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  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم... إخل.
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  اخلطبة السادسة

  يف وجوب سلوك احلكمة يف املعامالت وغريها 

احلمد هللا الذي من علينا بدين هو أكمل األديان يف العبادات واملعامالت وأقومها 
دية واجلماعية يف مجيع احلاالت، وأشهد أن ال إله إال اهللا مبصاحل اخللق الدينية والدنيوية الفر

وحده ال شريك له فاطر األرض والسماوات، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله اهلادي إىل 
أعلى املقامات صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ما توالت الدهور واألوقات وسلم 

  تسليما.
محدوا ربكم على ما أنعم به عليكم من نعمة أما بعد، أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل، وا

الدنيا والدين، وقوموا مبا أوجب اهللا عليكم من التحاب والتعاون واالجتماع على املصاحل 
لتكونوا من الفائزين، اجتمعوا وال تفرقوا وتعاونوا وال ختاذلوا وتآلفوا وال تنافروا وكونوا 

لمة وتتبادل اآلراء وتتم املصاحل، إن يف مجيع أعمالكم خملصني. إن باالجتماع تتفق الك
املصاحل العامة ال ينبغي أن تكون هدفا لألغراض الشخصية والعلو الفردي، إن املصاحل 
العامة جيب أن تكون فوق مجيع املستويات اليت دوا جيب أن تكون مقصودة بذاا 

مث ينظر فيما ولذاا، جيب أن تدرس من مجيع النواحي وأن تستخلص فيها مجيع اآلراء، 
ميكن من الطرق املوصلة إليها فيتفق عليها وميشي عليها، وإن اإلنسان مىت خلصت نيته 
وصلح عمله باالجتهاد والنظر يف املصاحل وسلوك أقرب الطرق املوصلة إليها مىت اتصف 
ذين األمرين: اإلخالص واالجتهاد يف اإلصالح صلحت األشياء وقامت األمور، ومىت 

مرين إما اإلخالص وإما االجتهاد فإنه يفوت من املصلحة بقدر ذلك. إن نقص أحد األ
بعض الناس إذا نظر إىل األمور نظر إليها نظرة قاصرة من جانب واحد وبذلك ختتل 
األمور وتفوت املصاحل. أيها الناس: إن الواجب علينا كأبناء أمة واحدة أن نسعى هلدف 

ودنيويا بقدر ما ميكن، ولن ميكن ذلك حىت  واحد هو إصالح هذه األمة إصالحا دينيا
تتفق كلمتنا ونترك املنازعات بيننا واملعارضات اليت ال حتقق هدفا بل رمبا تفوت مقصودا 
وتعدم موجودا، إن الكلمة إذا تفرقت دخلت األمور األهواء والضغائن وصار كل واحد 
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ن إذا اجتمعنا من أول يسعى لتنفيذ كلمته، وإن تبني أن احلق والعدل يف خالفها، ولك
األمر ودرسنا املوضوع من مجيع جهاته واتفقنا على ما نراه ممكنا نافعا من غري أن ننظر إىل 
مصاحلنا اخلاصة حصل لنا بذلك خري كثري، وثقوا أيها الناس أنكم مىت أخلصتم النية 
وسلكتم احلكمة يف احلصول على املطلوب فإن اهللا سييسر لكم األمور ويصلح لكم 
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املؤمن للمؤمن بالبنيان يشد بعضه بعضا، وهذا هو  �أيها املؤمنون: لقد مثل النيب 
املثال الصحيح لكل شعب مؤمن أن تتعاون أفراده يف إقامة بنائه حبيث يكون الغرض 

ضا ويقوم بعضه بعضا، فال إميان تشييد هذا البناء ومتاسكه وتراصه حبيث يكمل بعضه بع
كامل مع التفرق وال بناء حمكم مع التفكك. أرأيتم لو أخذ من البناء لبنة أال ينقص هذا 
البناء؟ فكيف إذا كانت اللبنات متناثرة متنافرة بل كل واحدة دم األخرى وتزلزهلا؟ فيا 

 تقولوا باطال وتناصحوا أيها الناس اجتمعوا على احلق وتعاونوا عليه وال تبعدوا شططا وال
  فيما بينكم واتقوا اهللا لعلكم ترمحون.

أقول قويل هذا وأسأل اهللا تعاىل أن جيمعنا على ما فيه اخلري والصالح يف ديننا ودنيانا 
  إنه جواد كرمي وأستغفر اهللا يل ولكم... إخل.
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  اخلطبة السابعة 

  يف حال الناس بالنسبة لوالم وحال أهل اخلري

 الذي جعل املؤمنني فيما بينهم إخوانا وأوجب عليهم أن يكونوا يف نصرة احلمد هللا
احلق أعوانا واحلمد هللا الذي ربط األمور بأسباا وجعل أفضل طريق للوصول إىل املقصود 
أن تؤتى البيوت من أبواا، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له شهادة نرجو ا 

ونأمل ا الفوز بدار النعيم وطيب مأكلها وعذب شراا، وأشهد  النجاة من النار وعذاا
أن حممدا عبده ورسوله أنصح من وعظ وأحكم اخللق فيما قصد صلى اهللا عليه وعلى آله 

  وأصحابه ومن سلك سبيلهم يف املقال والفعال واملعتقد وسلم تسليما.
ملؤمنني إخوانا يف احملبة أما بعد، أيها الناس: اتقوا اهللا وكونوا كما وصف اهللا به ا

أعوانا يف احلق ال تأخذهم يف اهللا لومة الئم، ال يألون جهدا يف نصح اخللق ونصرة احلق، 
واسلكوا يف ذلك طريق احلكمة لعلكم تفلحون، فإن من سلك طريق احلكمة وأخلص يف 

  د.النية فاز مبا أراد، ومن مل تكن له نية أو مل يكن له حكمة فاته املقصود واملرا
أيها املسلمون: إين أريد أن أضمن خطبيت هذه موضوعني هامني حيتاجان إىل بسط 

  كثري ولكين أشري إليهما مبوجز من القول ورمبا أغىن القليل عن الكثري.
املوضوع األول: حال الناس بالنسبة لوالم، فإن بعض الناس ديدنه يف كل جملس من 

 أعراضهم ونشر مساوئهم وأخطائهم معرضا جمالسه الكالم يف والة األمور والوقوع يف
بذلك عما هلم من حماسن أو صواب، وال ريب أن سلوك هذا الطريق والوقوع يف أعراض 
الوالة ال يزيد األمر إال شدة، فإنه ال حيل مشكال وال يرفع مظلمة وإمنا يزيد البالء بالء 

عتهم فيها. وحنن ال ويوجب بغض الوالة وكراهيتهم وعدم تنفيذ أوامرهم اليت جيب طا
نشك أن والة األمور قد يسيئون وقد خيطئون كغريهم من بين آدم، فإن كل بين آدم 
خطاء وخري اخلطائني التوابون، وال نشك أيضا أنه ال جيوز لنا أن نسكت عن أي إنسان 
ارتكب خطأ حىت نبذل ما نستطيعه من واجب النصيحة هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة 

متهم، فإذا كان كذلك فإن الواجب علينا إذا رأينا خطأ من والة األمور أن املسلمني وعا
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نتصل م شفويا أو كتابيا ونناصحهم سالكني بذلك أقرب الطرق يف بيان احلق هلم 
وشرح خطئهم، مث نعظهم ونذكرهم فيما جيب عليهم من النصح ملن حتت أيديهم ورعاية 

اللهم من ويل  {من قوله:  �ت عن النيب مصاحلهم ورفع الظلم عنهم ونذكرهم مبا ثب

ا من عبد يسترعيه اهللا م {: �وقوله  )1( } من أمر أميت شيئا فشق عليهم فاشقق عليه

مث إن اتعظ بواعظ  )2( } رعية ميوت يوم ميوت وهو غاش لرعيته إال حرم اهللا عليه اجلنة

القرآن واحلديث فذلك هو املطلوب، وإن مل يتعظ بواعظ احلديث والقرآن وعظناه بواعظ 
الذين ليس  السلطان بأن نرفع األمر إىل من فوقه ليصلح من حاله، فإذا بلغنا األمر إىل أهله

فوقهم ويل من املخلوقني فقد برئت بذلك الذمة ومل يبق إال أن نرفع األمر إىل رب العاملني 
  ونسأله إصالح أحوال املسلمني وأئمتهم.

أما املوضوع الثاين: فهو حال أهل اخلري السابقني إليه واملقتصدين فيه مع الظاملني 
فيه أهل خري وأهل شر وأهل طاعة  ألنفسهم العاصني لرم، فإن جمتمعنا ككل جمتمع

وأهل معصية، وإن كثريا من أهل اخلري يسلكون بالنسبة إىل أهل املعصية مسلكا غري 
حكيم فتجدهم يكرهوم كراهية مطلقة ويتكلمون يف أعراضهم يف كل جملس وينفرون 
 منهم، وهذا مسلك ال حيل املشكلة وال يقيم األمور على ما ينبغي، فأهل املعاصي من
املؤمنني فيهم خري وفيهم شر فيجب أن حنبهم على خريهم وهو ما معهم من اإلميان 
ونكرههم على شرهم وهو ما حصل منهم من املعاصي. أما أن نكرههم كراهية مطلقة 
ونعاديهم عداء مطلقا فهذا غري صحيح شرعا وال عقال؛ مث إن الواجب علينا حنوهم أن 

ة اليت بيننا وبينهم، فكلنا إخوان يف الدين ما دمنا نتصل م ونتكلم معهم ونزيل الوحش
مؤمنني، فإن املعاصي ال تزيل اإلخوة اإلميانية بني املؤمنني فنناصحهم ونبني هلم مفاسد 
املعاصي ومصاحل الطاعة، وأن لزوم الطاعة أمر يسري ال مينع منه إال ضعف العزمية وذلة 

                                                 

  ). 6/93) ، أمحد (1828) مسلم اإلمارة (1(
  ). 2796) ، الدارمي الرقاق (5/27) ، أمحد (142) ، مسلم اإلميان (6731) البخاري األحكام (2(
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وهم يف إصالح أمورهم ما استطعنا ألن  االستسالم للهوى والتقليد األعمى، ونسعى حنن
املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم 

  كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر.
نهم عليها أما البعد عنهم واعتقاد أننا يف واد وهم يف واد مث تركهم وأنفسهم ال نعي

فهذا خطأ يؤدي إىل شر كبري وتفكك يف اتمع وتفرق يف آرائه وأحواله، مع أننا أيها 
اإلخوان بيننا وبني أهل املعاصي من املؤمنني رابطة قوية وهي اإلميان، فعلينا أن نعزز هذه 

  الرابطة بالسعي بإصالح ما اختل منها ال أن ندعها تتفكك وتتشتت، واهللا ويل التوفيق.

θçΡuρ$yè#)  {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تعاىل:  s? uρ ’ n?tã Îh� É9 ø9$# 3“ uθø) −G9 $#uρ ( Ÿωuρ 

(#θçΡ uρ$yès? ’ n?tã ÉΟøOM} $# Èβ≡uρô‰ ãèø9 $# uρ 4 (#θà)̈? $#uρ ©! $# ( ¨βÎ) ©!$# ß‰ƒÏ‰ x© É>$s)Ïèø9 $# ∩⊄∪ { )1(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم... إخل.
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  اخلطبة الثامنة يف استعمال احلكمة يف األمور

احلمد هللا امللك الوهاب الغين اجلواد واملتصرف يف خلقه مبا تقتضيه حكمته البالغة 
اهللا وحده ال شريك له، وأشهد ورمحته الشاملة فهو احلكيم الرحيم، وأشهد أن ال إله إال 

أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم 
  تسليما.

ÎA’ {أما بعد: فقد قال اهللا تعاىل:  ÷σ ãƒ sπyϑ ò6 Åsø9 $# tΒ â !$t±o„ 4 tΒ uρ |N÷σ ãƒ sπyϑ ò6 Åsø9 $# ô‰ s) sù u’ ÎAρé& 

# Z�ö� yz #Z�� ÏWŸ2 3 $tΒ uρ ã� ā2¤‹ tƒ HωÎ) (#θä9 'ρé& É=≈ t6ø9 F{ $# ∩⊄∉∪ { )1( احلكمة هي التصرف الرشيد الذي .

توضع به األمور مواضعها الالئقة ا بإعطاء كل ذي حق حقه واالعتراف لكل ذي فضل 
لعبد حق فاطره وخالقه سبحانه وتعاىل، فإنه سبحانه له بفضله، وأن أبلغ احلكمة معرفة ا

احلق األكرب على عباده وله الفضل العظيم عليهم، فعلى العبد أن يعرف ذلك لربه مث يقوم 
مبا تقتضيه هذه املعرفة من شكره وطاعته خوفا من عقابه وطمعا يف ثوابه، وإن من احلكمة 

ن احلقوق بأن يشهد بقلبه ولسانه أنه عبد مبا له م �أن يعترف اإلنسان للرسول الكرمي 
اهللا ورسوله الصادق املصدوق، فيكون متبعا له مقدما لشريعته وهديه على كل شريعة 
وهدي معتقدا أن شريعته هي النظام الوحيد يف إصالح الدنيا واآلخرة، وإن من احلكمة أن 

ح فاألصلح، فإذا كان يكون اإلنسان رشيدا يف تصرفه فيبدأ باألهم فاألهم ويأخذ باألصل
أمامه مصلحتان قدم أنفعهما وإذا رأى مصلحة عامة ومصلحة خاصة قدم العامة ألا أنفع 
وأمشل، وإذا دار األمر بني أن يفعل واجبا أو تطوعا وال ميكنه القيام ما مجيعا قدم 
 الواجب على التطوع ألنه آكد، وإذا نشأ من فعله مصلحة ومفسدة وتكافأتا أخذ بدرء
املفسدة ألن درء املفسدة عند التكافؤ أوىل من جلب املصلحة. ومن احلكمة أنه إذا 
تعارضت مفسدتان وكان ال بد من فعل إحدامها أخذ بأخفهما ضررا وأقلهما مفسدة، 
ومن احلكمة أن يعترف اإلنسان لكل ذي فضل بفضله فيعترف ملن أسدى إليه معروفا 
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ليه إن أمكنه، فإن مل جيد ما يكافئه دعا له حىت يظن أنه دينيا أو دنيويا مبعروفه ويكافئه ع
كافأه، ومن احلكمة أن ينظر اإلنسان إىل تصرفات غريه مبنظار الرمحة والنصح والعدل، 
فإن كل أحد ال بد أن خيطئ إال من عصمه اهللا تعاىل. ولكن ليس من احلكمة أن ينظر 

ينظر إىل اجلانبني ويوازن بينهما  اإلنسان إىل جانب اخلطأ فقط ويدع جانب الصواب، بل
مث يسعى يف إصالح اخلطأ، فإن املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقد أشار 

ضي ال يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا ر {إىل مالحظة األمرين بقوله:  � النيب

وقد يكون صاحبك مرتكبا خطأ يف نظرك أنت وعندما تناقشه  )1( } منها خلقا آخر

يتبني لك أنه ليس خطأ، فالتراجع يف األمور واملناقشة فيها بإخالص وإرادة صاحلة من 
أكرب األسباب يف إصالحها وجناحها، ومن احلكمة إذا نبه اإلنسان على خطأ أن ال يركب 

 خطئه ورأيه، فإن الرجوع إىل احلق خري من التمادي يف رأسه ويعبد هواه فيمضي يف
الباطل، واملؤمن ضالته احلق حيث وجده أخذه. وكثري من اخللق مينعه منصبه أو جاهه من 
الرجوع إىل احلق بعد ما تبني له، وهذا من السفه، فنسأل اهللا أن يعيذنا من ذلك. ومن 

هه أو تظهر له االستياء فإن من حق احلكمة إذا جاءك أخوك ناصحا لك أن ال تعبس بوج
الناصح أن يقابل بالشكر، فإن شكر الناصح فضيلة للمنصوح وتشجيع للناصح، وال مانع 
من أن تبني له األسباب اليت أدت إىل فعل ما نصحك من أجله. أيها الناس، وإن من 

ر احلكمة أن ال يدخل اإلنسان يف أمر حىت يعرف اخلالص منه، فإن بعض الناس يغت
بظواهر األمور ومبادئها حىت إذا تورط فيها مل يستطع اخلالص منها، وإن من احلكمة أن 
من ابتدأ بعمل وارتاح له فليستمر عليه، فمن بورك له يف شيء فليلزمه، وبعض الناس يبدأ 
األعمال وال يتممها فيمضي عليه الوقت سبهلال من غري فائدة، فمثال يقرأ يف هذا الكتاب 

الفن مث يدعه من غري أن يكمله وينتقل إىل غريه مث إىل آخر من غري تكميل أو يف هذا 
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األول فيضيع عمله وينقضي عمره بال فائدة، وكذلك يف األعمال األخرى. كل يوم له 
  عمل وكل يوم له رأي فيضيع الوقت عليه من غري فائدة.

كل ذي حق حقه  فاتقوا اهللا أيها املسلمون واعرفوا احلكمة واسلكوا طريقها وأعطوا

tΒ {وكل عمل ما يستحقه، واعترفوا لكل ذي فضل بفضله فإن ذلك هو احلكمة  uρ 

|N ÷σãƒ sπyϑ ò6 Åsø9 $# ô‰s) sù u’ ÎAρé& # Z�ö� yz # Z��ÏW Ÿ2 3 $tΒ uρ ã� ā2¤‹ tƒ HωÎ) (#θä9 'ρé& É=≈ t6ø9 F{ $# ∩⊄∉∪ { )1(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم... إخل.
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  الفرع الثاين البيوع واكتساب املال

  اخلطبة األوىل: املال فتنة انقسم الناس فيها

احلمد هللا الذي خول عباده من األموال ما به تقوم مصاحل دينهم ودنياهم وجعل 
وهداهم، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال لتحصيلها وتصريفها طرقا شرعها هلم وبينها 

شريك له رب العاملني وموالهم، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أكرم اخللق وأزكاهم 
  صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى داهم وسلم تسليما.

ا اهللا أما بعد أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واعلموا أن هذه األموال اليت بني أيديكم جعله
تعاىل فتنة لكم، فتنة يف حتصيلها وفتنة يف متويلها وفتنة يف إنفاقها. فأما الفتنة يف حتصيلها 
فإن اهللا تعاىل شرع لتحصيلها طرقا معينة مبنية على العدل بني الناس واستقامة معاملتهم، 
حبيث يكسبها اإلنسان من وجه طيب ليس فيه ظلم وال عدوان، فانقسم الناس يف ذلك 

سمني، قسما اتقى اهللا تعاىل وأمجل يف الطلب، اكتسبها من طريق احلالل فكانت بركة ق
عليه إذا أنفق ومقبولة منه إذا تصدق وأجرا له إذا خلفها لورثته فهو غامن منها دنيا 
وأخرى، والقسم الثاين مل يتق اهللا ومل جيمل يف الطلب فصار يكتسب املال من أي طريق 

رام من عدل أو ظلم ال يبايل مبا اكتسب فاحلالل عنده ما حل أتيح له من حالل أو ح
بيده، فهذا املال الذي اكتسبه من طريق حمرم إن أنفقه مل يبارك له فيه وإن تصدق به مل 
يقبل منه وإن خلفه بعده كان زادا له إىل النار، لغريه غنمه وعليه إمثه وغرمه. فهذه فتنة 

يف متويله فمن الناس من كان املال أكرب مهه وشغل قلبه وال املال يف حتصيله، وأما فتنة املال 
نصب عينه إال املال، إن قام فهو يفكر فيه وإن قعد فهو يفكر فيه وإن نام كانت أحالمه 
فيه، فاملال ملء قلبه وبصر عينه ومسع أذنه وشغل فكره يقظة ومناما، حىت عباداته مل تسلم 

ه ويف ذكره كأمنا خلق املال وحده، فهو النهم الذي فهو يفكر يف ماله يف صالته ويف قراءت
ال يشبع واملفتون الذي ال يقلع، ومع ذلك اهلم والفتنة فلن يأتيه من الرزق إال ما كتب له، 
ولن متوت نفس حىت تستكمل رزقها وأجلها. ومن الناس من عرف للمال حقه ونزله 

 يده ال يف قلبه فلم يشغله عن ذكر مرتلته فلم يكن أكرب مهه وال مبلغ علمه، وإمنا جعله يف
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اهللا وال عن الصالة وال عن القيام بشرائع الدين وال فروضه، بل جعله وسيلة يتوسل ا إىل 
فعل اخلريات ونفع القرابات وذوي احلاجات، فهذا هو صاحب العيش الرغد احملصل ملا 

فاق املال فإن الناس كتب له يف الرزق من غري تعب يف قلبه وال نكد، وأما الفتنة يف إن
انقسموا إىل ثالثة أقسام: منهم البخيل الذي منع حق اهللا وحق عباده يف ماله، فلم يؤد 
الزكاة ومل ينفق على من جيب اإلنفاق عليه من األهل واملماليك والقرابات، ومن الناس 

عرفا،  املسرف املفرط الذي يبذر ماله وينفقه يف غري وجهه وفيما ال حيمد عليه شرعا وال
فهذا من إخوان الشياطني، ومن الناس من إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقتروا قد بذلوا 
الواجبات وكملوها باملستحبات وبذلوا ما حيمدون عليه يف العادات، فهؤالء هم عباد 
الرمحن الذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقتروا وكان بني ذلك قواما. أيها املسلمون اتقوا 

 وأمجلوا يف طلب األموال، اطلبوها على وجه مباح حالل فإنكم لن تبقوا للمال اهللا تعاىل
أبدا، إمنا املال عارية بني أيديكم وأنتم عارية يف هذه الدنيا، فإما أن تنتقلوا عنه وتتركوه 
وأنتم أزهد الناس فيه، وإما أن يسلب من أيديكم وأنتم أحرص الناس عليه فتبوء باحلسرة 

  والندامة.
ا املسلمون، لقد لعب الشيطان بأفكار بعض الناس فجرأهم على املعاملة احملرمة أيه

السيئة فارتكبوا حمارم اهللا وهم يعلمون، وجترؤوا على اإلمث كأم ال يعقلون، ومناهم 
الكسب وكثرة املال فبئس ما يصنعون، لقد جترأ كثري من الناس على الغش يف معاملتهم 

داع مغنما، وواهللا إنه املغرم ألنه كسب حرام ال بركة فيه وجعلوا الكسب من الغش واخل
حيث  �وال مصلحة بل فيه مفاسد متعددة. فمن مفاسد الغش أن صاحبه قد تربأ منه 

فهذا نص صحيح صريح إن من غش فليس من  )1( } من غش فليس منا {قال: 

 ألن املسلم حقيقة من يعامل إخوانه بصدق وصراحة كما املسلمني، نعم ليس من املسلمني
حيب أن يعاملوه بالصدق والصراحة، فاملؤمن هو من حيب ألخيه ما حيب لنفسه، إذا كنت 

                                                 

  ). 2/242) ، أمحد (2224) ، ابن ماجه التجارات (1315) ، الترمذي البيوع (102) مسلم اإلميان (1(
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ال ترضى أن خيدعك أحد ويعاملك بالغش فكيف تفعل ذلك بإخوانك؟ ومن مفاسد 
ومن مفاسده أن الغش أن الغاش ظامل لنفسه معرض هلا بالعقوبة عاص هللا ورسوله، 

الكسب به كسب حمرم ال خري فيه وال بركة، ومن مفاسده أنه ظلم للناس وأكل ألمواهلم 
بالباطل، فإن الناس لو علموا بالغش مل يبذلوا ما بذلوا يف مثن السلعة، ومن مفاسده أن 
الغاش يسقط اعتباره بني الناس وحيذرون منه وال يثقون به فتكسد سلعه وخيسر يف دينه 

ياه، فكيف يليق باملسلم أن يتجرأ على الغش وهو من أمة اإلسالم الذي يأمر بكل ودن
عدل وإنصاف وينهى عن كل ظلم، أيها الغاش: ألست تقول إنك مسلم فلماذا تفعل ما 

منك وإخراجك من املسلمني؟ واهللا لو كنت تعقل لكنت مبجرد  �يكون سببا لتربؤ النيب 
 �را، وال بارك اهللا يف كسب يقول لك رسول اهللا ما تسمع هذا احلديث منتهيا مرتج

  بسببه أنك لست منا، فاتق اهللا أيها املسلم وخذ من صحتك ملرضك ومن حياتك ملوتك.

yϑ$!  {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:  ‾Ρ Î) öΝä3ä9≡uθøΒ r& ö/ ä.ß‰≈ s9÷ρr&uρ ×πuΖ ÷G Ïù 4 ª! $# uρ ÿ… çνy‰Ψ Ïã í� ô_r& 

ÒΟŠ Ïà tã ∩⊇∈∪ (#θà)̈? $$sù ©! $# $tΒ ÷Λ ä÷èsÜ tFó™$# (#θãèyϑ ó™$# uρ (#θãè‹ ÏÛr&uρ (#θà) ÏΡr&uρ # Z�ö� yz öΝ à6 Å¡àΡX{ 3 tΒ uρ s−θãƒ 

£x ä© ÏµÅ¡ø tΡ y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβθßsÎ= ø çR ùQ $# ∩⊇∉∪ { )1(.  

  عظيم... إخل.بارك اهللا يل ولكم يف القرآن ال

                                                 

  . 16،  15) سورة التغابن اآليتان : 1(
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  اخلطبة الثانية يف أحوال السابقني يف الورع

  ومناذج من املعامالت احملرمة 

احلمد هللا الذي أنعم علينا مبا أعطانا من األموال ووفق من شاء من خلقه الكتساا 
من طريق حالل وصرفها فيما يوجب رضى الكبري املتعال، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده 

العظمة واجلالل، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املبعوث بأكمل الشرائع  ال شريك له ذو
وأفضل اخلصال صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم ال بيع فيه 

  وال خالل وسلم تسليما.
أما بعد، أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل، واعلموا أمنا أموالكم وأوالدكم فتنة وأن اهللا عنده 
أجر عظيم. عباد اهللا، األموال فتنة يف حتصيلها فتنة يف تصريفها، لقد شرع اهللا وهو العليم 
احلكيم لعباده طرقا لتحصيلها مبنية على العدل والقصد فال ظلم وال تفريط وال إفراط، 
وشرع لعباده طرقا لتصريفها على الوجه النافع للعبد يف دينه ودنياه، فانقسم الناس يف 

ا، وأسعد الناس ا من اكتسبها من طرقها املشروعة مث بذهلا فيما ينفعه يف دينه ذلك أشتات
ودنياه، وأشقى الناس ا من اكتسبها على غري الوجه الشرعي مث أمسكها عن بذهلا فيما 

  ينفع أو بذهلا فيما هو ضار، وبني هاتني املرتلتني منازل.
ملكوا زمام الدنيا ومفاتيح اآلخرة أيها املسلمون: لقد كان إخوانكم األولون الذين 

يعرفون قدر هذه األموال، فكانوا ال حيصلوا إال عن طريق مباح وال يصرفوا إال يف 
طريق نافع سلكوا يف حتصيلها سبيل الورع ويف تصريفها سبيل الكرم والبذل احملمود، كان 

تدري ما هذا؟ تكهنت أليب بكر غالم فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغالم: 
يف اجلاهلية إلنسان وما أحسن الكهانة ولكين خدعته فلقيين فأعطاين بذلك، فهذا الذي 
أكلت منه، فأدخل أبو بكر يده يف فمه فقاء كل شيء يف بطنه. وشرب عمر بن اخلطاب 
لبنا فأعجبه فقال للذي سقاه: من أين لك هذا؟ قال مررت بإبل الصدقة وهم على ماء 

ن ألباا، فأدخل عمر يده فاستقاء. هكذا أيها املسلمون كان سلفنا خيرجون فأخذت م
احلرام من بطوم بعد أكله وهم جاهلون به حني أكلوه وما ضرهم ذلك، بل ملكوا به 
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وكانت حيام طيبة وعاقبتهم محيدة. أيها املسلمون، اهللا أكرب خزائن الدنيا ومفاتيح اآلخرة 
 هؤالء ما أعظم الفرق بني قوم يرون احلرام عيانا فيتجرؤون عليه ما أعظم الفرق بيننا وبني

ويأكلونه ال يبالون من أين أخذوا املال أمن حالل أم من حرام، فاحلالل ما حل بأيديهم، 
والطريقة املباحة للكسب ما أملته عليهم أهواؤهم وشهوام سواء وافق ما يف كتاب اهللا وسنة 

ال الناس بالباطل بالكذب بالغش باخليانة ال يتورعون وال يترتهون رسوله أم خالفه، يأكلون أمو
إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم خيسرون. أيها املسلمون، إن من 
البياعني من يظهر السلعة على أعلى ما يكون من األصناف الطيبة وهي يف باطنها معيبة، جيعل 

سفلها، يغش الناس بذلك ومن غش فليس من أمة حممد تربأ منه الطيب يف أعالها والرديء يف أ
من البياعني من يكذب يف مثن السلعة يقول اشتريت السلعة بكذا أو تسام كذا  �رسول اهللا 

وهو كاذب، فيأخذ بذلك زيادة يف الثمن لكنها متحق بركته ويأكلها سحتا، ومن املستأجرين 
مل عنده العمل ولكنه مياطله باألجرة، ولقد قال من ال يويف األجري حقه يأيت األجري فيع

. )2( } مطل الغين ظلم {، وقال: )1( } أعطوا األجري أجره قبل أن جيف عرقه { � النيب

بدء العمل مث يعمل ببطء وتأن وتأخر كأمنا  ومن األجراء من ال يعطي العمل حقه يتأخر يف
يساق سوقا وهو يريد أجرته كاملة، كيف تريد األجرة كاملة وأنت ال تعمل العمل كامال 
أليس هذا من الظلم أليس هذا من أكل املال بالباطل؟ إن أجريا كهذا ال يستحق يف دين اهللا 

رام عليه. فاتقوا اهللا أيها املسلمون تعاىل من أجرته إال مبقدار عمله، وما زاد من األجرة فح
وعاملوا الناس بالعدل عاملوهم مبا حتبون أن يعاملوكم به، حللوا مكاسبكم اجعلوها غنيمة لكم 
تعينكم على طاعة اهللا، ال جتعلوها غرما عليكم فتفقدوا بركتها وتستحقوا عقوبة اهللا. ويف 

عبد ماال من حرام فيتصدق به فيقبل منه فيبارك له فيه وال يتركه ال يكسب  {احلديث: 

                                                 

  ). 2443) ابن ماجه األحكام (1(
) ، النسائي البيوع 1308) ، الترمذي البيوع (1564ساقاة () ، مسلم امل2166) البخاري احلواالت (2(

) ، مالك البيوع 2/380) ، أمحد (2403) ، ابن ماجه األحكام (3345) ، أبو داود البيوع (4691(
  ). 2586) ، الدارمي البيوع (1379(
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خلف ظهره إال كان زاده إىل النار، إن اهللا ال ميحو السيئ بالسيئ ولكن ميحو السيئ باحلسن، 
ل رزقها وأجلها، فاتقوا اهللا وأمجلوا إن اخلبيث ال ميحو اخلبيث إنه لن متوت نفس حىت تستكم

Ÿω  {: قال اهللا تعاىلأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم . )1( } يف الطلب uρ (# þθ è= ä. ù' s? 

Ν ä3 s9≡ uθ øΒ r& Ν ä3 oΨ ÷� t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$ Î/ (#θ ä9 ô‰ è? uρ !$ yγ Î/ ’ n< Î) ÏΘ$ ¤6 çt ø: $# (#θ è= à2 ù' tG Ï9 $ Z)ƒ Ì� sù ô Ï iΒ ÉΑ≡ uθ øΒ r& Ä¨$ ¨Ψ9 $# 

ÉΟ øO M} $$ Î/ óΟ çFΡ r& uρ tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊇∇∇∪ { )2( .بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم... إخل  

                                                 

  ). 1/387) أمحد (1(
  . 188) سورة البقرة آية: 2(
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  اخلطبة الثالثة يف بعض شروط البيع

ق والبيان احلمد هللا الذي أباح لنا من التعامل كل معاملة مبنية على العدل والصد
وحرم علينا كل معاملة مبنية على الظلم والكذب والكتمان، ونظم لنا طرق التعامل 
أحسن نظام وأكمله حىت كان ذلك النظام كفيال للتعايش بني الناس باحملبة واأللفة 
والرمحة، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له الذي أحسن كل شيء خلقه وأحكم 

أحكم احلاكمني، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أفضل النبيني وإمام كل نظام شرعه وهو 
املتقني وحجة اهللا على اخللق أمجعني املبعوث رمحة للعاملني وقدوة للعاملني صلى اهللا عليه 

  وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما.
هذا الدين دينكم الذي تفتخرون به،  أما بعد، أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل واعلموا أن

وحق لكم أن تفتخروا به فإنه الدين الذي نظم للعباد سبل معاملتهم مع اهللا ومعاملتهم مع 
عباد اهللا، فكما أن اهللا شرع لكم عبادات تتعبدون اهللا ا على حسب ما أمركم به 

ال ميكنكم أن تعبدوه  وأرشدكم إليه، وأنكم ال ميكنكم أن تعبدوا اهللا إال مبا رضيه وشرعه
مبا واه أنفسكم، فكذلك أذن لكم يف معامالت تتعاملون ا فيما بينكم على حسب ما 
أباحه وأذن به ال على حسب ما تريدون وتشتهون. فالبيع له شروط شرعية، واإلجارة هلا 
شروط شرعية، واهلبة والرهن والوقف وغريها كل ذلك له شروط جيب اعتبارها والتعامل 

  لى وفق حدودها، ومن يتعد حدود اهللا فأولئك هم الظاملون.ع
أيها الناس إن أكثر املعامالت وقوعا هو البيع والشراء، وإن للبيع والشراء شروطا ال 
بد منها إذا فقدت أو فقد بعضها مل يصح البيع، فمن تلك الشروط أن ال يشتمل العقد 

ى عن بيع الغرر. فمن الغرر أن  �يب على غرر فإن كان يف العقد غرر فهو باطل ألن الن
يكون الثمن جمهوال أو السلعة جمهولة. وقد مسعنا أن بعض الناس جيمع أنواعا من السلع 
جمهولة العدد خمتلفة القيمة فيبيعها مجيعا بسعر واحد، وهذا جهالة واضحة، فإن السلع 

فيكون البائع مغبونا، الرخيصة قد تكثر فيكون املشتري مغبونا، وقد يكون األمر بالعكس 
وقد يكون البائع عاملا باألمر ولكن يريد تغرير املشتري وخداعه، كما مسعنا أن بعض 



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  293

الناس يبيع مجيع ما يف دكانه بسعر واحد واملشتري ال يدري ما قدر كل سلعة فيه، وهذه 
ال، جهالة وغرر حرام باطل ال جيوز اإلقدام عليه، مسعنا أنه باع دكانه كل حبة منه بري

فلما أحصوه ظهر كيس السكر بريال وصندوق الكربيت بريال وبقية األنواع على ريال، 
وهم حني العقد ال يعلمون كم عدد السكر مثال وكم عدد الكربيت وكم عدد األنواع 
األخرى، فيا سبحان اهللا كيف يشكل على هؤالء أن هذا غرر وخماطرة؟ فقد يربح 

رة كبرية، يا سبحان اهللا كيف يقع هذا علنا؟ إن كان املشتري رحبا كثريا وقد خيسر خسا
وقع علنا وال ينكره أحد، إن هذا لشيء عجيب ! أمل تعلموا أيها املسلمون أن هذا نوع 

pκ$  {من امليسر وقد قرن اهللا امليسر باخلمر وعبادة األصنام فقال  š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθãΨ tΒ# u $yϑ ‾Ρ Î) 

ã� ôϑ sƒ ø: $# ç�Å£ øŠyϑ ø9 $#uρ Ü>$|ÁΡ F{ $# uρ ãΝ≈s9 ø— F{ $#uρ Ó§ô_Í‘ ôÏiΒ È≅ yϑ tã Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# çνθç7 Ï⊥ tG ô_$$sù öΝ ä3ª= yès9 tβθßsÎ= ø è? ∩⊃∪ 
$yϑ ‾Ρ Î) ß‰ƒÌ� ãƒ ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# βr& yìÏ%θãƒ ãΝä3uΖ ÷� t/ nοuρ≡y‰ yèø9 $# u!$ŸÒøót7 ø9 $# uρ ’ Îû Ì�÷Κ sƒ ø: $# Î� Å£ ÷� yϑ ø9 $#uρ öΝ ä.£‰ ÝÁtƒuρ tã Ì�ø. ÏŒ 

«! $# Çtã uρ Íο 4θn= ¢Á9 $# ( ö≅ yγsù ΛäΡ r& tβθåκ tJΖ •Β ∩⊇∪ { )1(  أيها املسلمون إن هذا العمل ملوقع للعداوة

والبغضاء، فإن اخلاسر من البائع أو املشتري يف هذه الصورة يقع يف قلبه من اهلم والغم 
حلزن والنظر إىل أخيه بعني السخط ما ال حاجة إليه، وإن الواجب على من وقع منه وا

ذلك أن يتوب إىل اهللا وأن يفسخ العقد ويرد السلعة إىل صاحبها ويأخذ الثمن إن كان قد 
  سلمه.

ومن شروط العقود أن تكون برضى من الطرفني، فمن أخذ ماله بغري رضا منه ببيع أو 
  عقد حرام باطل إال أن يكون ذلك بطريق شرعي.إجارة أو غريمها فال

فاتقوا اهللا أيها املسلمون ومتشوا يف معاملتكم على الوجه الذي أذن لكم فيه ربكم، 
وال تتعدوا حدوده فتهلكوا، واعلموا أن كل مال كسبه اإلنسان أو أخذه بغري طريق 

مل يبارك له فيه، وإن حالل فال خري فيه وال بركة، بل هو شر ووبال على صاحبه إن أنفقه 

                                                 

   .91،  90) سورة املائدة اآليتان : 1(
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تصدق به مل يقبل منه، وإن خلفه بعده كان زادا له إىل النار، وإن تغذى به فدعا اهللا فلن 
  يستجاب له، وباب التوبة للتائبني مفتوح.

 /Ÿωuρ (#þθè=ä.ù's? Νä3s9≡uθøΒr& Νä3oΨ÷�t/ È≅ÏÜ≈t6ø9$$Î  {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تعاىل 

(#θä9ô‰è?uρ !$yγÎ/ ’n<Î) ÏΘ$¤6çtø:$# (#θè=à2ù'tGÏ9 $Z)ƒÌ�sù ôÏiΒ ÉΑ≡uθøΒr& Ä¨$̈Ψ9$# ÉΟøOM}$$Î/ óΟçFΡr&uρ tβθßϑn=÷ès? ∩⊇∇∇∪ { )1(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم... إخل.

                                                 

  . 188) سورة البقرة آية: 1(
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  الرابعة يف حكم التحيل على الربااخلطبة 

احلمد هللا الذي أباح لنا من املكاسب أحلها وأزكاها وأقومها مبصاحل العباد وأوالها 
وحرم علينا كل كسب مبين على ظلم النفوس وهواها، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 

دا عبده شريك له خلق اخلليقة وبراها وبني هلا طرق رشدها وهداها، وأشهد أن حمم
ورسوله أزكى اخلليقة عبادة ومعاملة وأتقاها صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن 

  تبعهم بإحسان وسلم تسليما.
أما بعد، أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل واحذروا أسباب سخطه وعقابه، واحذروا الربا 

'yγ•ƒr$  {اهللا تعاىل فإنه من أسباب لعنة اهللا ومن الكبائر اليت حذر اهللا عنها ورسوله قال  ‾≈ tƒ 

šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (#θà)®? $# ©!$# (#ρâ‘ sŒuρ $tΒ u’ Å+t/ zÏΒ (##θt/ Ìh�9$# βÎ) ΟçFΖ ä. tÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩⊄∠∇∪ βÎ* sù öΝ ©9 (#θè= yèø s? 

(#θçΡ sŒ ù'sù 5> ö� ysÎ/ zÏiΒ «! $# Ï&Î!θß™u‘ uρ ( { )1(  الربا ثالث وسبعون بابا أيسرها  {: �وقال النيب

رواه احلاكم وله شواهد، ويف صحيح مسلم عن  )2( } مثل أن ينكح الرجل أمه

آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم  �لعن رسول اهللا  {قال:  � جابر

. أيها املسلمون، إن الربا فساد يف الدين والدنيا واآلخرة، إنه )3( } سواء يعين يف اإلمث

شح والطمع، ولكن املرايب قد زين له سوء عمله فساد يف اتمع واستغالل مبين على ال
فرآه حسنا فهو من األخسرين أعماال الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أم 

  حيسنون صنعا.

الذهب  { �الربا أين يكون وكيف يكون فقال  �أيها املسلمون، لقد بني النيب 

بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح مثال مبثل 

                                                 

  . 279،  278) سورة البقرة اآليتان : 1(
  ). 2274) ابن ماجه التجارات (2(
  ). 5105) النسائي الزينة (3(
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رواه أمحد  )1( } يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرىب، اآلخذ واملعطي فيه سواء

وأحلق ا العلماء ما كان يف  �والبخاري. فهذه هي األصناف اليت نص عليها رسول اهللا 
أن هذه األصناف إذا بيع الشيء منها جبنسه فال بد فيه من أمرين:  �معناها، بني النيب 

األول القبض من الطرفني يف جملس العقد، والثاين التساوي بأن ال يزاد أحدمها على 
  اآلخر، فإن اختل أحد األمرين وقع املتعاقدان يف الربا.

املعلوم أن أكثر الدول اآلن ال تتعامل بالذهب والفضة كنقد، وإمنا  أيها الناس إن من
تتعامل باألنواط بدال عن الدراهم، والبدل له حكم املبدل فيكون هلذه األنواط حكم ما 
جعلت بدال عنه من الذهب والفضة، وإذا كان معلوما أنه ال جيوز أن يعطى الرجل مئة 

أجل ألن هذا ربا صريح، فإنه ال جيوز التحيل على من هذه األوراق مبئة وعشرة مثال إىل 
ذلك بأي نوع كان من احليل، ولكن الشيطان وهو عدو بين آدم فتح على كثري من الناس 
باب التحيل على حمارم اهللا كما فتحها على اليهود وغريهم، واحليلة على احملرم أن يتوصل 

أمته من التحيل على  �النيب  اإلنسان إىل احملرم بشيء صورته صورة املباح. وقد حذر

وقال  } ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا حمارم اهللا بأدىن احليل {احملرمات فقال: 

و أتوا األمر على بعض السلف يف املتحايلني أم خيادعون اهللا كما خيادعون الصبيان ل
وجهه لكان أهون، واحليلة على احملرم ال ترفع التحرمي عنه وإمنا هي فعل للمحرم مع زيادة 
املكر واخلداع هللا رب العاملني الذي يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور، واملتحيل على 

إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل  { �احملرم ال يقصد إال احملرم فله ما نوى. قال النيب 

  .)2( } امرئ ما نوى

                                                 

) 3349) ، أبو داود البيوع (4561) ، النسائي البيوع (1240) ، الترمذي البيوع (1587) مسلم املساقاة (1(
  ). 2579) ، الدارمي البيوع (5/314د () ، أمح2254، ابن ماجه التجارات (

) ، النسائي الطهارة 1647) ، الترمذي فضائل اجلهاد (1907) ، مسلم اإلمارة (1) البخاري بدء الوحي (2(
  ). 1/43) ، أمحد (4227) ، ابن ماجه الزهد (2201) ، أبو داود الطالق (75(
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أيها املسلمون، إن للتحايل على الربا صورا كثرية أكثرها شيوعا بيننا طريقة املداينة 
ه اليت يستعملها كثري من الناس، وهي أن يتفق الدائن واملدين أوال على املعاشرة يتفق مع

على الدراهم يقول أريد عشرة آالف ريال العشرة بعشرة ونصف مثال، مث يذهب الدائن 
واملدين إىل صاحب دكان عنده أموال مكدسة إما سكر أو ربطات خام أو غريها 
فيشتريها الدائن شراء صوريا ليس له ا غرض سوى الوصول إىل بيع العشرة بعشرة 

يكاسر بالثمن وال يقلب السلعة وال يفتشها كما ونصف. والدليل أنه شراء صوري أنه ال 
يفعل املشتري حقيقة، ورمبا كانت هذه األموال أفسدها طول الزمن أو أكلتها األرض 
ألا مل تنقل ومل تقلب ومل تفتش، وبعد هذا الشراء الصوري يبيع الدائن هذه السلع على 

على صاحب الدكان وخيرج بدراهم.  املدين مبا اتفقا عليه من الربح، مث يعود املدين فيبيعها
وهذا العمل بعينه هو ما حكاه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتاب إبطال التحليل من مجلة 

: وكذلك بلغين أن من الباعة من قد أعد بزا لتحليل - رمحه اهللا  -صور احليل، حيث قال 
ىل ذلك احمللل فاشترى الربا، فإذا جاء إىل من يريد أن يأخذ منه ألفا بألف ومائتني، ذهبا إ

منه املعطى ذلك البز مث يعيده لآلخذ، مث يعيده اآلخذ إىل صاحبه وقد عرف الرجل بذلك 
حبيث إن هذا البز الذي حيلل به الربا ال يكاد يبيعه البيع البات، انتهى. وقد قال قبل ذلك 

اربة مستحله سبحان اهللا العظيم أن يعود الربا الذي عظم اهللا شأنه يف القرآن وأوجب حم
ولعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وجاء فيه من الوعيد ما مل جيئ يف غريه، إىل أن 
يستحل بأدىن سعي من غري كلفة أصال إال بصورة عقد هي عبث ولعب، وقال يف 
الفتاوى أيضا: وكذلك إذا اتفقا على املعاملة الربوية مث أتيا إىل صاحب حانوت يطلبان 

ال فاشتراه املعطى مث باعه على اآلخذ إىل أجل، مث أعاده إىل صاحب منه متاعا بقدر امل
احلانوت بأقل من ذلك فيكون صاحب احلانوت واسطة بينهما جبعل، فهذا من الربا الذي 

  ال ريب فيه، انتهى.
أيها املسلمون، إن املداينة ذا البيع الصوري الذي يعلم اهللا جل وعال ويعلم املتعاقدان 

ا مل يريدا حقيقة البيع وإمنا أرادا دراهم بدراهم، فالدائن أراد الربح واملدين أنفسهما أم
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أراد الدراهم، وأدخال هذا العقد الصوري بينهما، أقول إن هذه املداينة تشتمل على عدة 
حماذير: األول أا حتايل على احملرم وخداع هللا ورسوله، وحنن نقول هلذا املتحيل إن 

ن اهللا شيئا، أمل تعلم بأن اهللا يرى؟ أمل تعلم بأن اهللا يعلم خائنة حيلتك لن تغين عنك م

 &Ÿξsùr *  {األعني وما ختفي الصدور؟ أمل تعلم بأن احلساب يوم القيامة على ما يف قلبك 

ãΝ n= ÷ètƒ #sŒ Î) u� ÏY÷èç/ $tΒ ’ Îû Í‘θç7 à)ø9 $# ∩∪ Ÿ≅ Å_Áãmuρ $tΒ ’ Îû Í‘ρß‰ ÷Á9 $# ∩⊇⊃∪ { )1( ،}  tΠöθtƒ ’n?ö7è? ã�Í←!#u�œ£9$# ∩∪ 

$yϑsù …çµs9 ÏΒ ;ο§θè% Ÿωuρ 9�ÅÀ$tΡ ∩⊇⊃∪ { )2( املعاملة توجب قسوة القلب . احملذور الثاين أن هذه

يته بكل دليل ما مسع منك ألن والتمادي يف الباطل، فإن صاحبها يظن أنه على حق، فلو أت
قلبه مغمور مبحبة هذه املعاملة السيئة لسهولتها، والنفس إذا اعتادت على الربح احملرم ذه 
الطريقة السهلة صعب عليها تركها إال أن يعينها اهللا مبدد منه وتعرف حقيقة واقعها وشؤم 

على حمارم اهللا ليس منها  عاقبة معاصيها، وأن هذه األرباح اليت حتصل هلا بطريق التحايل
إال الغرم واإلمث. احملذور الثالث: إن يف هذه املعاملة السيئة معصية هللا ولرسوله فقد ى 

كان الناس  {: -رضي اهللا عنهما  -عن بيع السلع حىت تنقل. قال ابن عمر  �النيب 

، )3( } وه حىت ينقلوهـأن يبيع �يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم النيب 

لع حيث تبتاع ى أن تباع الس �أن النيب  { �رواه البخاري، وعن زيد بن ثابت 

رواه أبو داود، فكيف ترضى لنفسك أيها املسلم  )4( } حىت حيوزها التجار إىل رحاهلم

أن تتعامل مبعاملة يكون فيها معصية اهللا ورسوله والوقوع فيما حذر اهللا ورسوله منه من 

                                                 

  . 10،  9) سورة العاديات اآليتان : 1(
  . 10،  9آليتان : ) سورة الطارق ا2(
) 3494) ، أبو داود البيوع (4606) ، النسائي البيوع (1526) ، مسلم البيوع (2017) البخاري البيوع (3(

  ). 2559) ، الدارمي البيوع (1337) ، مالك البيوع (2/21) ، أمحد (2229، ابن ماجه التجارات (
) 3499) ، أبو داود البيوع (4606ئي البيوع () ، النسا1526) ، مسلم البيوع (2017) البخاري البيوع (4(

  ). 2559) ، الدارمي البيوع (1337) ، مالك البيوع (1/56) ، أمحد (2229، ابن ماجه التجارات (
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أجل كسب ال يعود عليك باخلري والربكة، فتب إىل ربك واتق اهللا يف نفسك واعرف 
يا وأا زائلة وال تقدمها على اآلخرة، قولوا مسعنا وأطعنا وال تقولوا مسعنا حقيقة الدن

وعصينا، فكروا يف هذه املعاملة تفكريا سليما من اهلوى والطمع يتبني لكم حقيقة أمرها، 
واسلكوا طريقتني سليمتني إحدامها طريقة اإلحسان وهي القرض بدون ربح، فإن أبيتم 

نية طريقة السلم وهي اليت تسمى املكتب، تعطون دراهم بسلع ذلك فاسلكوا الطريقة الثا
مثل أن تعطيه ألف  �معينة إىل أجل معلوم كما كان الناس يفعلون ذلك على عهد النيب 

ريال بعشرين كيس سكر مثال يعطيك إياها بعد سنة فهذا جائز، وكذلك إذا احتاج إىل 
حد عشر ألفا أو أكثر إىل أجل معني سلعة معينة كسيارة تساوي عشرة آالف فبعته عليه بأ

  فال بأس به سواء كان األجل مدته واحدة أو كان موزعا على األشهر والسنوات.
وفقين اهللا وإياكم لسلوك طريق الزهد والورع وجنبنا ما فيه هالكنا من الشح والطمع 

  وجعلنا ممن رأى احلق حقا واتبعه ورأى الباطل باطال واجتنبه إنه جواد كرمي.
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  خلطبة اخلامسة يف مناذج من البيع احملرم وعقوبة الرباا

احلمد هللا الذي أباح لنا من املكاسب كل تعامل مربور وانا عن كل معاملة تشتمل 
على الغش والكذب والظلم واجلهالة والغرور، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له 

األمور، وأشهد أن حممدا عبده أهدى آمر يف األلوهية والربوبية واألمساء والصفات وتدبري 
وأبر مأمور صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم البعث والنشور 

  وسلم تسليما.
أما بعد، أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل، وتعاملوا فيما بينكم بالرب والصدق والبيان وإياكم 

رم اهللا عليه فقد باء باإلمث واخلسران، واعلموا والكذب والغش والكتمان، فمن تعامل مبا ح
أن اهللا تعاىل فرض فرائض فال تضيعوها وحد حدودا فال تعتدوها وحرم أشياء فال 
تنتهكوها. لقد فرض اهللا عليكم يف معامالتكم الصدق والبيان وحرم عليكم الكذب 

ق فيما يذكره والكتمان، من باع سلعة وجب عليه أن يبني ما فيها من العيوب وأن يصد
فيها من كل وصف مطلوب ال يذكرن فيها وصفا يرغب وليس فيها، مثل أن يقول إا 
طيبة إا جديدة وليست كذلك، فإن من فعل هذا فهو خاسر وإن ربح حطاما من الدنيا، 
أترضى أن تأخذ من مال أخيك مبا كذبت عليه أما ختاف أن يتعلق بك يوم القيامة مطالبا 

رهم وال دينار تعول عليه؟ إذا بينت عيوب سلعتك فأنت رابح وإن نقصت حبقه حني ال د
قيمتها ألنك امتثلت ما أمر اهللا وتركت ما حرم اهللا، رابح ألنك اكتسبت املال من طريق 
حالل، رابح ألنك خرجت من تبعتها وبرئت ذمتك من النكال والوبال ولن يفوتك شيء 

لن متوت نفس حىت تستكمل رزقها وأجلها،  مما كتب اهللا لك من الرزق واملال، فإنه
فاتقوا اهللا تعاىل وأمجلوا يف الطلب وإياكم والربا فإن الذين يأكلون الربا ال يقيمون إال 
كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس، يقوم الواحد منهم من قربه يوم القيامة يتخبط 

قال عبد اهللا بن  �ن حممد يف قيامه كما يتخبط انون. آكل الربا ملعون على لسا
آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، أال وإن قلب الدين  �لعن رسول اهللا  �مسعود 

من الربا سواء فعل ذلك صرحيا أو حتيل عليه مثل أن يقول ملدينه إذا حل دينه: إما إن تويف 
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ستدن مين دينك وإما أن أصرب بزيادة دراهم يف مقابلة صربه أو يتحيل على ذلك فيقول: ا
وأوفين أو اذهب إىل فالن واستدن منه وأنا أضمنك مث أوفين وأدينك مرة أخرى لتوفيه، 
كل ذلك ال جيوز، وإذا باع أحدكم سلعة على شخص بثمن مؤجل فال يشتريها منه بأقل 
مما باعها به إال إذا أوفاه أو باعها على شخص آخر، وإذا اشترى أحد منكم مترا أو عيشا 

ا فال يقوم من جملس العقد حىت يويف الثمن كله، فإن تفرقا قبل أن يوفيه أو علفا سلم
فالعقد حمرم باطل ومن ذلك شراء العلف من الفالحني، فإن الناس أهل الدكاكني وأهل 
البيوت يشترون من الفالحني أوزانا معلومة يأخذوا يوما فيوما فعليهم إذا اشتروا منهم 

عقد قبل التفرق، فإن تفرقوا قبل استالمه فالعقد حمرم شيئا أن يسلموا مثنه مبجلس ال
وباطل. وإياكم والنجش فإن النجش حرام، وهو أن يزيد اإلنسان يف السلعة وهو ال يريد 
شراءها وإمنا يقصد نفع البائع أو ضرر املشتري، وال يبعن أحدكم على بيع أخيه وال 

عشرة أعطيك مثلها بتسعة أو يستأجرن على استئجاره مثل أن تقول ملن اشترى سلعة ب
أحسن منها بعشرة، وكذلك إذا قلت ملن باع سلعة بتسعة أعطنيها بعشرة ألن يف ذلك قطعا لرزق 
أخيك وإضرارا به، وكذلك إذا كان مستأجر البيت ساكنا فيه وقد رضي صاحبه باألجرة وقنع ا 

حب البيت يطلب املزيد وقد فال حيل لك أن تزيده يف األجرة ليخرج املستأجر، أما إذا كان صا
عرضه لذلك فإنه ال بأس أن تزيد ولو كان املستأجر يف البيت ألن صاحب البيت مل يقنع باألجرة. 
ومن وكل على بيع شيء فإنه ال حيل له أن يشتريه أو يشتري شيئا منه إال أن يستأذن من وكله 

أذن صاحبه؛ ألننا لو أجزنا له أن فيأذن حىت ولو أخذته مبثل ما يشتريه الناس فإنه ال حيل حىت ي

 yγ•ƒr'‾≈tƒ$  {يشتري منه خليف منه أن ال يستقصي يف زيادة الثمن. أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: 

šÏ%©!$# (#θãΨtΒ#u Ÿω (#θè=à2ù's? (##θt/Ìh�9$# $Z≈yèôÊr& Zπxyè≈ŸÒ•Β ( (#θà)̈?$#uρ ©!$# öΝä3ª=yès9 tβθßsÎ=øè? ∩⊇⊂⊃∪ (#θà)̈?$#uρ u‘$̈Ζ9$# ûÉL©9$# 

ôN£‰Ïãé& tÌ�Ï≈s3ù=Ï9 ∩⊇⊂⊇∪ (#θãè‹ÏÛr&uρ ©!$# tΑθß™§�9$#uρ öΝà6‾=yès9 šχθßϑymö�è? ∩⊇⊂⊄∪ { )1(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم... إخل.

                                                 

  . 132:  130) سورة آل عمران اآليات من 1(
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   الوقف والوصيةالفرع الثالث يف

  اخلطبة األوىل يف حترمي الوصية لبعض الورثة

احلمد هللا الذي من علينا باألموال وجعلها قياما للناس يف مصاحل الدنيا والدين ونظم 
هلم اكتساا وتصريفها والتصرف فيها تنظيما عادال مستقيما ال يضاهيه شيء من النظم 

ه ال شريك له ملك يوم الدين، وأشهد أن حممدا والقوانني، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحد
عبده ورسوله املصطفى على مجيع األنبياء واملرسلني صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه 

  ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما.
أما بعد، أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل واشكروه على ما خولكم من هذه األموال 

م إىل الكبري املتعال، عباد اهللا لقد نظم لكم ربكم التصرف يف هذه واختذوها قربة لك
األموال اكتسابا وتصريفا فبني لكم كيف تكسبوا وكيف تتصرفون فيها وتصرفوا، 
نظم ذلك لكم يف حياتكم وبعد مماتكم. ففي حياة اإلنسان يستطيع احلر املكلف الرشيد 

ووقفا وهبة ووصية على حسب احلدود  أن يتصرف يف ماله بيعا وشراء وإجارة ورهنا
الشرعية اليت بينها الشارع، وذلك معلوم وهللا احلمد. وبعد ممات اإلنسان حفظ اهللا له املال بأن 

 öΝä.äτ!$t/#u öΝä.äτ!$oΨö/r&uρ Ÿω  {يتوىل قسمه بنفسه على أوىل الناس به ففرض املواريث وقسمها وقال 

tβρâ‘ô‰s? öΝßγ•ƒr& Ü>t�ø%r& ö/ä3s9 $YèøtΡ 4 ZπŸÒƒÌ�sù š∅ÏiΒ «!$# 3 ¨βÎ) ©!$# tβ%x. $̧ϑŠÎ=tã $VϑŠÅ3ym ∩⊇⊇∪ { )1(  وأخرب أن

 #$}tΒuρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã&s!θß™u‘uρ ã&ù#Åzô‰ãƒ ;M≈̈Ζy_ ”Ì�ôfs? ÏΒ $yγÏFóss? ã�≈yγ÷ΡF∅  { :هذه حدوده وقال

šÏ$Î#≈yz $yγŠÏù 4 š�Ï9≡sŒuρ ã—öθxø9$# ÞΟŠÏàyèø9$# ∩⊇⊂∪ ∅tΒuρ ÄÈ÷ètƒ ©!$# …ã&s!θß™u‘uρ £‰yètGtƒuρ …çνyŠρß‰ãn ã&ù#Åzô‰ãƒ #�‘$tΡ 

#V$Î#≈yz $yγ‹Ïù …ã&s!uρ ÑU#x‹tã ÑÎγ•Β ∩⊇⊆∪ { )2(  وقال نبيه� }  إن اهللا قد أعطى كل ذي حق

، فال جيوز ألحد أن يوصي لبعض ورثته دون بعض ال )3( } حقه، فال وصية لوارث

                                                 

  . 11) سورة النساء آية: 1(
  . 14،  13) سورة النساء اآليتان : 2(
  ). 2713) ، ابن ماجه الوصايا (3565) ، أبو داود البيوع (2120) الترمذي الوصايا (3(



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  303

راد أحد أن يوصي لبعض الورثة بشيء من أعيان املال وال بشيء من منافعه وغالته. فلو أ
بدراهم أو عقار لكان جائرا يف الوصية ومل جيز تنفيذها إال بإجازة بقية الورثة املرشدين، 
وكذلك ال جيوز أن يوصي لبعض ورثته بأجرة شيء من عقاره أو مغله سواء أوصى له 

وقد أمجع العلماء  )1( } ال وصية لوارث { �بذلك دائما أو مدة معينة لقول النيب 

أن الرجل ليعمل أو  {على العمل ذا احلديث وأن الوصية للوارث حرام، ويف احلديث 

. )2( } اران يف الوصية فتجب هلما الناراملرأة بطاعة اهللا ستني سنة مث حيضرمها املوت فيض

أيها املسلمون إنين أحب أن أتعرض يف خطبيت هذه ملوضوع مل يسبق أن تعرضنا له وأطبقه 
على ضوء هذه النصوص وهو ما كان يعتاده بعض الناس من الوصية بوقف شيء من ماله 

ل على النصوص وختصيصه بأوالده وذريته من بني سائر الورثة، نريد أن نطبق هذا العم
الشرعية فننظر يف حكمه مث ننظر يف فوائده االجتماعية هل فيه فائدة للموقوف عليهم أو 
هو إىل الضرر واملفاسد أقرب؟ فبالنظر إىل النصوص الشرعية ال شك أن الوصية بوقف 

، فإذا كان )3( } ية لوارثال وص {: �شيء من املال على بعض الورثة داخل يف قوله 

ال جيوز أن يوصي لبعض الورثة بسكىن شيء أو استثمار شيء من عقاره ملدة سنة، فكيف 
جيوز أن يوصي له مبا يقتضي سكىن الدار واستثمار العقار دائما وأبدا، وإذا كان اهللا تعاىل 

ذا كان قد فرض للورثة ومن مجلتهم أوالدك الذين خصصتهم بالوصية بالوقف عليهم، إ
اهللا تعاىل قد فرض لكل وارث حقه ونصيبه فكيف جيوز أن توصي ألوالدك بوقف شيء 
من مالك عليهم؟ أمل يكن هذا تعديا حلدود اهللا واقتطاعا من حق بعض الورثة لورثة 
آخرين؟ وهذا معناه اجلور يف الوصية واملضارة للورثة إذا. فإذا قال اإلنسان أوصيت بثلثي 

ري يكون وقفا على أوالدي، وله ورثة غري األوالد، فهذه وصية لوارث أو ببييت أو بعقا

                                                 

  ). 2714) ابن ماجه الوصايا (1(
  ). 2704) ، ابن ماجه الوصايا (2867) ، أبو داود الوصايا (2117) الترمذي الوصايا (2(
  ). 2714) ابن ماجه الوصايا (3(
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وتعد حلدود اهللا فيكون حراما. قال شيخنا عبد الرمحن السعدي: ال حيل ألحد أن يوقف 
وقفا يتضمن احملرم، والظلم بأن يكون وقفه مشتمال على ختصيص أحد الورثة دون 

يف ماله مبقتضى شهوته النفسية وهواه، بل اآلخرين، مث قال: فإن العبد ليس له أن يتصرف 
عليه أن ال خيالف الشرع وال خيرج عن العدل، هذا كالمه يف كتاب املختارات اجللية. 
وقال يف كتاب آخر كتاب اإلرشاد: أن أعظم مقاصد الوقف أن يكون معينا على الرب 

افية ملقصود والتقوى فيعلم من هذا أن األوقاف اليت يقصد ا حرمان بعض الورثة من
الوقف كل املنافاة، وأن وقف ثلث مال اإلنسان على بعض ورثته خمالف هلذا الشرط 

  ومناف ملا انعقد عليه اإلمجاع من أن ال وصية لوارث. انتهى.
إذن، فهذا العمل من الناحية الشرعية حرام ومعصية هللا ورسوله وتعد حلدوده، ويبقى 

الظلم واجلور، وضرر الظلم واجلور  - 1ه مضار: النظر إليه من الناحية االجتماعية ففي
حرمان الورثة اخلارجني من هذا  - 2ليس على فاعله فحسب بل على مجيع الناس. 

إلقاء العداوة بني املوقوف عليهم فكم حصل  -  3الوقف من حقهم الثابت يف التركة. 
ب هذه األوقاف، بني الذرية من اخلصومة والتقاطع والتشامت واملرافعات إىل احلكام بسب

ولو ترك املال هلم حرا لتمكنوا من االنفصال بعضهم عن بعض ببيع أو غريه، أو لو أبعد 
الوقف عنهم وكان على أعمال بر عامة من مساجد وإصالح طرق وتعليم علم وطبع 
كتب نافعة وإطعام مساكني وكسوم وإعانة معسر وسقي ماء وغريه من املصاحل لكان 

أن هذا الوقف إن كان بيد ورع تعب منه من النظر عليه  - 4أ لذمته. أنفع للواقف وأبر
وتصريفه ومواجهة مستحقيه وكوم إن مل خياصموه نظروا إليه نظرة غضب وكأنه ظامل 

أن يف هذا الوقف دمارا وإتالفا لألموال،  - 5هلم، أما إن كان بيد جشع أهلكه وأكله. 
وإمنا يهمهم أن يستغلوه حىت يستنفذوه، وإن فإن بعض املستحقني له ال يهمهم إصالحه 

تضرر الوقف وتلف على من بعدهم فيتعلق يف ذممهم حىت للواقف وحقوق ملن بعدهم من 
املوقوف عليهم. هذه مخسة مفاسد مع املفسدة الشرعية وهي عصيان هللا وعصيان رسوله 

ن الشيطان الرجيم: وتعدي احلدود الشرعية. واملتأمل جيد فيه أكثر من هذا. أعوذ باهللا م
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}  (#θçΡuρ$yès? uρ ’ n?tã Îh� É9 ø9 $# 3“ uθø) −G9$# uρ ( Ÿωuρ (#θçΡuρ$yès? ’ n?tã ÉΟ øOM} $# Èβ≡uρô‰ ãèø9 $# uρ 4 (#θà) ¨?$# uρ ©! $# ( ¨βÎ) ©! $# ß‰ƒÏ‰ x© 

É>$s) Ïèø9 $# ∩⊄∪ { )1(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم... إخل.

                                                 

  . 2) سورة املائدة آية: 1(
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  اخلطبة الثانية يف التحذير من الوصية لبعض الورثة

احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
 سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال
اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أفضل من بشر وأنذر وأمر وزجر 

  صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما.
هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إىل اهللا بإذنه  �أما بعد، فإن اهللا تعاىل بعث حممدا 

ء الرسالة خري قيام ونصح عباد اهللا أبلغ نصيحة، وكان مما يعظ به وسراجا منريا، فقام بأعبا

يقرأ يف فجر يوم  �وكان  {الناس كالم اهللا فكان يقرأ يف املناسبات ما يناسب الوقت، 

عة األوىل آمل ترتيل السجدة كاملة، ويف الركعة الثانية هل أتى اجلمعة بعد الفاحتة يف الرك

، وكان يدمي ذلك، وذلك ملا تضمنته هاتان السورتان من ذكر )1( } على اإلنسان كاملة

مبدأ اخللق ومنتهاه ومبدأ خلق اإلنسان وسعيه وايته وجزائه، وأن الناس خلقوا من أصل 

yϑ  {مؤمنا وفاسقا واحد مث انقسموا قسمني شاكرا وكفورا و sùr& tβ% x. $YΖ ÏΒ ÷σãΒ yϑ x. šχ% x. 

$Z) Å™$sù 4 āω tβ… âθtFó¡o„ ∩⊇∇∪ $̈Β r& tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (#θè= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# öΝ ßγn= sù àM≈ ¨Ζ y_ 3“ uρù' yϑ ø9 $# Kωâ“ çΡ $yϑ Î/ 

(#θçΡ% x. tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊇∪ { )2(  وقد بسط اهللا شيئا من نعيم هذه اجلنات يف سورة هل أتى على

Β̈$  {اإلنسان  r&uρ tÏ% ©!$# (#θà) |¡sù ãΝßγ1uρù' yϑ sù â‘$̈Ψ9$# ( !$yϑ ‾= ä. (#ÿρßŠ# u‘ r& βr& (#θã_ã� øƒs† !$pκ ÷] ÏΒ (#ρß‰‹Ïã é& $pκ�Ïù Ÿ≅Š Ï% uρ 

öΝ ßγs9 (#θè%ρèŒ z># x‹tã Í‘$̈Ζ9$# “ Ï% ©!$# Ο çFΖ ä. ÏµÎ/ šχθç/ Éj‹ s3è? ∩⊄⊃∪ { )3(.  

أما صالة اجلمعة فكان يقرأ فيها بعد الفاحتة أحيانا بسورة اجلمعة يف الركعة األوىل 
ح اسم ربك األعلى ويف الثانية وسورة املنافقني يف الركعة الثانية، وأحيانا يقرأ يف األوىل سب

                                                 

) ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة 955) ، النسائي االفتتاح (880جلمعة () ، مسلم ا851) البخاري اجلمعة (1(
  ). 1542) ، الدارمي الصالة (2/472) ، أمحد (823فيها (

  . 19،  18) سورة السجدة اآليتان : 2(
  . 20) سورة السجدة آية: 3(
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هل أتاك حديث الغاشية ملا يف ذلك من املناسبة والتذكري والوعظ. أيها املسلمون، إن مما 
وفيما أمجع عليه علماء املسلمني أنه ال  �جاء يف كتاب اهللا تعاىل ويف سنة رسول اهللا 

وله وتعدى وصية لوارث، وأن من أوصى لبعض ورثته دون اآلخرين فقد عصى اهللا ورس
حدود اهللا وظلم نفسه وظلم ورثته حيث اقتطع من حق بعضهم لبعض، ومن أوصى 
بوقف شيء من ماله على بعض ورثته حيث اقتطع من حق بعضهم لبعض ومن أوصى 
بوقف شيء من ماله على بعض ورثته دون بعض فقد أوصى لوارث، حيث خص بعض 

ذا كان ال جيوز أن يوصي لبعض ورثته ورثته باستغالل ما أوقفه عليهم دون اآلخرين. وإ
باستغالل العقار سنة أو بسكىن الدار شهرا فكيف جيوز له أن يوصي بوقفه عليه واستغالله 
دائما؟ هذا شيء ال ميكن أبدا وال تأيت به شريعة حكيمة عادلة وال عقل سليم، فمن 

هذه وصية جائرة أوصى بوقف ثلثه على أوالده أو ذريته دون غريهم من بقية الورثة فإن 
جيب عليه إبطاهلا والرجوع عنها وإن كان قد كتبها وأشهد عليها. يا سبحان اهللا، ماذا 
يستفيده من هذا التخصيص؟ قد يكون هذا التخصيص مع كونه معصية هللا تعاىل مصدر 
تعب ومشقة على الذرية أنفسهم، ولو كان املال املوقف حرا هلم أو بعيدا عنهم لكان 

سلم لذمتهم وذمة املوقف، يا سبحان اهللا، كيف يوصي اإلنسان بعد موته أريح هلم وأ
ومفارقته الدنيا مبعصية اهللا ورسوله؟ وما أدري ماذا يواجه به ربه بعد موته إذا سأله عن 
ماله فيما أنفقه؟ نعم إن اجلواب أن يقول أوصيت بوقفه أو وقف ثلثه على بعض الورثة، 

دم الرضا بفرائض اهللا وتقسيمه. فاتقوا اهللا أيها املؤمنون وهذا هو التعدي حلدود اهللا وع
وارجعوا إىل احلق ما دمتم يف زمن اإلمهال قبل أن تتحسروا على ما فات منكم فيما 
صرفتم من املال. أيها الناس، قد يظن بعضكم إين أى عن الوقف بكل حال، ولكن ليس 

ية لبعض الورثة دون بعض، أما األمر كذلك، وإمنا أى عن وقف يتضمن احليف والوص
الوقف العادل الذي يبتغي به وجه اهللا فال أى عنه وال غريي ينهى عنه اللهم إال أن يكون 
مفضيا حتما أو غالبا ملفاسد أكرب من مصاحله، ولكن إذا جعل اإلنسان وقفه على املساجد 

وما أو تصدق بشيء من أو على مكاتب علم أو الفقراء أو املصاحل العمومية أو األقربني عم
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ماله يف حياته يف أمر جيري له بعد موته، فكل هذا إن شاء اهللا خري ومصلحة وبر. أيها 
الناس، أصدقوا العزمية وتغلبوا على أنفسكم بتصحيح وصاياكم وتطبيقها على شرع اهللا 
 ورسوله وال تتصرفوا فيها تصرفا يكون وباال عليكم وأنتم وهللا احلمد يف سعة من ذلك.

ôyϑ  {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:  sù t∃% s{ ÏΒ <Éθ•Β $̧ uΖ y_ ÷ρr& $Vϑ øOÎ) yx n= ô¹ r'sù öΝ æη uΖ ÷�t/ Iξsù 

zΟ øOÎ) Ïµø‹ n= tã 4 ¨βÎ) ©! $# Ö‘θà xî ÒΟŠ Ïm§‘ ∩⊇∇⊄∪ { )1(.  

  ولكم يف القرآن العظيم... إخل. بارك اهللا يل

                                                 

  . 182) سورة البقرة آية: 1(
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  اخلطبة الثالثة يف حكم التصرف يف الوقف

احلمد هللا الذي جعل األمانة يف قلوب الرجال بعد أن أىب عن محلها السماوات 
واألرض واجلبال، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له الكبري املتعال، وأشهد أن 

ة وأدى األمانة على وجه الكمال صلى اهللا عليه حممدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسال
  وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان ما تعاقبت األيام والليال وسلم تسليما.

أما بعد، أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل وأدوا ما حتملتموه من األمانة اليت عرضت على 
محلها اإلنسان إنه كان ظلوما السماوات واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها وأشفقنا منها و

جهوال، وقد أمركم اهللا يف كتابه أن تؤدوا األمانات إىل أهلها على الوجه الذي حتملتموها 
أنه قال:  �عليه، وأن ال ختونوها بأخذ منها أو تصرف يضر ا. ويف احلديث عن النيب 

آية املنافق ثالث: إذا حدث كذب وإذا وعد  {وقال:  )1( } مانة لهال إميان ملن ال أ {

رضي  -وعن ابن عمر  )2( } أخلف وإذا ائتمن خان وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم

إذا مجع اهللا األولني واآلخرين يوم القيامة يرفع لكل  {قال:  �أن النيب  -اهللا عنهما 

  .)3( } غادر لواء فيقال هذه غدرة فالن بن فالن

ينام الرجل نومة  {عن رفع األمانة فقال:  �أيها املسلمون، ولقد حدث النيب 

فتقبض األمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت، مث ينام النومة فتقبض األمانة من قلبه فيظل 
أثرها مثل أثر ال كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتربا وليس فيه شيء، فيصبح 

                                                 

  ). 3/135) أمحد (1(
) ، النسائي اإلميان وشرائعه 2631) ، الترمذي اإلميان (59سلم اإلميان () ، م33) البخاري اإلميان (2(

  ). 2/536) ، أمحد (5021(
) ، أبو داود اجلهاد 1581) ، الترمذي السري (1735) ، مسلم اجلهاد والسري (3016) البخاري اجلزية (3(

  ). 2/142) ، أمحد (2756(
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ايعون فال يكاد أحد يؤدي األمانة حىت يقال إن يف بين فالن رجال أمينا حىت يقال الناس يتب

  .)1( } للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما يف قلبه مثقال حبة من خردل من إميان

أيها املسلمون، إن األمانة تكون يف معاملة العبد مع ربه كما تكون يف معاملة اخللق، 
وأن تترك ما ى اهللا عنه  �ن تقوم بأوامر اهللا خملصا له متبعا لرسوله فاألمانة يف العبادة أ

  ممتثال بذلك أمر اهللا ورسوله.
أال وإن األمانة تكون يف البيع والشراء والصناعة واإلجارة ووالية النكاح، والودائع 
 اليت تودع إياها، واألقوال اليت تكون سرا بينك وبني صاحبك، والواليات اليت تتوالها

شرعا أو عرفا، فالوكيل أمني وويل اليتيم أمني وناظر الوقف أمني والفالح أمني والراعي 
أمني. فاألمانة تكون يف الدين كله واألعمال كلها، فمن أدى األمانة على الوجه املطلوب 

  فهو من املفلحني ومن خاا أو اون فيها كان من اخلاسرين.
ا أنتم األمناء عليها فأدوا األمانة فيها وراعوا فيها أيها املسلمون، إن بني أيديكم أوقاف

حقوق املستحقني من بعدكم، فإن هلم حقوقا فيها كما لكم فيها حقوق، فليست 
األوقاف لكم تتصرفون فيها كما حتبون وإمنا هي أمانة بني أيديكم تنفذوا حبسب شروط 

  املوقفني.
  ذه أمرين من أمور الوقف:أيها املسلمون، إين أحب أن أبني لكم يف خطبيت ه

أحدمها يف الناظر على الوقف، والثاين يف التصرف يف الوقف. أما األمر األول وهو 
الناظر، فإن كان املوقف قد عني ناظرا بشخصه أو بوصفه فالنظر ملن عينه، وإن كان 
املوقف مل يعني ناظرا ال بشخصه وال بوصفه فإنه إن كان الوقف على جهة عامة كالوقف 

ى الفقراء وعلى املساجد وحنوها فالنظر للحاكم، وإن كان الوقف على معني كاألوالد عل
وحنوهم كان النظر للموقوف عليهم مجيعا. أال وإن من اجلهة العامة وقف أماكن الوضوء 
واالغتسال اليت تسموا احلساوة، فإذا أوقف اإلنسان حسوا للمسلمني ومل يذكر له ناظرا 

                                                 

) ، 4053) ، ابن ماجه الفنت (2179) ، الترمذي الفنت (143) ، مسلم اإلميان (6132) البخاري الرقاق (1(
  ). 5/384أمحد (
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ليه احلاكم الشرعي ألن الوقف للمسلمني واحلاكم نائبهم، وعلى هذا معينا كان الناظر ع
فاآلبار السبل اليت يف األسواق ومل يذكر الواقف هلا ناظرا فإنه يتوالها القاضي دون غريه. 
وقد مسعنا أن بعض الناس ملا غارت ماء بئر احلسو السبيل سده ومل يعرف كيف يتصرف 

عه ومل ميكن إصالحه أن يبيعه أو يصربه ويصرف فيه، والواجب عليه إذا تعطلت مناف
  العوض يف نفع عام بعد مراجعة القاضي.

أما األمر الثاين الذي أريد بيانه فهو التصرف يف الوقف. فالوقف إذا مت ال جيوز بيعه 
وال التصرف فيه إال على الوجه الذي شرطه املوقف، ما مل يكن يف ذلك مصلحة شرعية 

، فإنه يسأل أهل العلم أو القاضي ويعمل مبا يقولون، إال أنه إذا أنفع مما عينه املوقف
تعطلت مصاحل الوقف وصار ال ينتفع به ال بسكىن وال بإجارة فإنه جيوز بيعه أو تصبريه 

  ويشتري بعوضه إن بيع ما يكون بدال عنه.
أيها املسلمون، لقد مسعنا أن بعض الناس بدؤوا يصربون األوقاف من دور أو دكاكني 
مع أا مل تتعطل منافعها وميكن إجارا بدراهم تكفي ما عني فيها من تنافيذ، وهذا غلط 
منهم وتعد على حق الواقف وحق من بعدهم من املستحقني، فال جيوز هلم أن حيكروها 
بالصربة عمن بعدهم، فإنه رمبا تكون األجرة يف املستقبل أضعاف الصربة فيحولون 

وبني مستحقيها من البطون املستقبلة فيلحقهم اإلمث يف قبورهم،  بتصبريهم بني هذه الزيادة
ورمبا دعا عليهم من بعدهم لظلمهم إياهم، ودعاء املظلوم مستجاب. فاتقوا اهللا أيها 
املسلمون وأدوا األمانة واسلكوا سبيل السالمة وال تتبعوا أنفسكم شيئا يشغل ذمتكم، 

ال يعدلون بالسالمة شيئا. أعوذ باهللا من  - رضي اهللا عنهم  -فلقد كان السلف الصاحل 

pκ$  {الشيطان الرجيم  š‰r' ‾≈ tƒ zƒÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u Ÿω (#θçΡθèƒrB ©! $# tΑθß™§�9 $# uρ (# þθçΡθèƒrB uρ öΝ ä3ÏG≈ oΨ≈ tΒ r& öΝçFΡ r&uρ 

tβθßϑ n= ÷ès? ∩⊄∠∪ { )1(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم... إخل.
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  القسم اخلامس النكاح

  الفرع األول شروط النكاح

  اخلطبة األوىل يف مناذج من شروط النكاح

  وكيفية طالق السنة 

احلمد هللا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثريا 
كم ما شرعه وأعطى كل نفس هداها، حنمده محدا كثريا ال ونساء، أبدع ما خلقه وأح

يتناهى ونشكره على نعم تفضل ا وأعطاها، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، 
وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أفضل الربية وأزكاها صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه 

  ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما.
لناس: اتقو اهللا تعاىل واعلموا أن اهللا سبحانه فرض فرائض فال تضيعوها أما بعد، أيها ا

وحد حدودا فال تعتدوها، فاعرفوا حدود اهللا وأحكامه واعلموا مبا تقتضيه شريعته 
الكاملة، إال وأن مما أحكمه اهللا شرعا وتنظيما ذلك النكاح الذي جعله اهللا صلة بني بين 

قده وفسخه أحكاما معلومة وحدودا معروفة. فهو عقد آدم وسببا للقرىب بينهم، ورتب لع
عظيم خطري يترتب عليه من أحكام اهللا شيء كثري، يترتب عليه النسب واإلرث واحملرمية 
والنفقات وغريها. فمن مث اعتىن الشارع به اعتناء عظيما بالغا، فجعل له شروطا 

ن يكون بويل بالغ وحرمات. وحنن نذكر هنا شيئا من ذلك. فمن شروط عقد النكاح أ
ال نكاح إال بويل. فاملرأة ال تزوج  �عاقل يعرف الكفؤ من الناس ومصاحل النكاح لقوله 

نفسها وال غريها ال بطريق األصالة وال بطريق الوكالة، والويل هو العاصب، وأحق الناس 
ألن الوالية بالوالية أقرم، وال والية ملن يديل باألم فقط كأيب األم واخلال واألخ من األم 

يف النكاح للعصبة فقط، وجيب على الويل أن يتقي اهللا تعاىل وأن يراعي مصلحة املرأة 
ويزوجها من هو كفؤ هلا دينا وخلقا إذا رضيته، وال حيل له أن مينعها من الكفؤ فإن فعل 
فقد عصى اهللا ورسوله وسقطت واليته عليها ويزوجها غريه من أوليائها. ومن شروط 

ح رضا املرأة إذا كانت بالغة، فال جيوز أن تزوج املرأة بغري رضاها سواء كانت عقد النكا
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ال تنكح  {: �بكرا أم ثيبا وسواء كان الذي يريد أن يزوجها أباها أو غريه لقول النيب 

. وقد )2( } والبكر يستأمرها أبوها {، ويف رواية ملسلم: )1( } البكر حىت تستأذن

يقولون ال بأس أن جيرب األب بنته البكر، ولكن قوهلم  -رمحهم اهللا  - كان بعض العلماء 
ضعيف ألنه خيالف احلديث وألنه يترتب على ذلك مفاسد كثرية غالبا، وألن كثريا من 

نه إذا كان ال ميلك أن جيربها على بيع أقل شيء من الناس قد جيرب ابنته ملصلحة نفسه، وأل
ماهلا فكيف ميلك أن جيربها على بذل نفسها ملن ال واه وال ترضاه؟ إذن فال بد من رضا 
املرأة بكرا كانت أم ثيبا. ولكن لو فرضنا أا رغبت الزواج بشخص ال يرضى دينه فإنه 

جة والزوج خاليني من املوانع، فال جيب أن متنع منه. ومن شروط النكاح أن تكون الزو
يصح النكاح يف حال حيرم العقد فيها، فال يصح من احملرم حبج أو عمرة وال على احملرمة 
حبج أو عمرة، وال يصح النكاح واملرأة يف عدة من غريه؛ ولذلك ال جيوز للرجل أن 

  خيطب املرأة املعتدة من غريه.
لخروج منه حدودا ال بد منها، فإذا أراد ومن اهتمام الشارع بعقد النكاح أن رتب ل

الرجل طالق امرأته فليصرب وليتأن لعل اهللا أن يغري األمور واألحوال، ورمبا غري البغض حمبة 

*βÎ  {ألن القلوب بيد اهللا يقلبها كيف يشاء  sù £èδθßϑ çF÷δ Ì� x. # |¤yèsù βr& (#θèδ t�õ3s? $\↔ ø‹ x© Ÿ≅ yèøgs† uρ 

ª! $# ÏµŠ Ïù # Z�ö� yz #Z��ÏW Ÿ2 ∩⊇∪ { )3(  ،إذا كان ال بد من الطالق فليطلقها على الوجه الشرعي

وهو أن يطلقها واحدة وهي حامل أو يف طهر مل جيامعها فيه، وال حيل له أن يطلقها وهي 
ال أن يتبني محلها، فإن طلقها وهي حائض فلرياجعها مث حائض وال يف طهر جامعها فيه إ

                                                 

) ، أبو داود النكاح 3267) ، النسائي النكاح (1107) ، الترمذي النكاح (4843) البخاري النكاح (1(
   ).2186) ، الدارمي النكاح (2/434) ، أمحد (1871) ، ابن ماجه النكاح (2092(

) ، أبو داود النكاح 3264) ، النسائي النكاح (1108) ، الترمذي النكاح (1421) مسلم النكاح (2(
) ، الدارمي النكاح 1114) ، مالك النكاح (1/274) ، أمحد (1870) ، ابن ماجه النكاح (2098(
)2190 .(  
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ليتركها حىت تطهر مث حتيض مث تطهر وهو يف ذلك ال جيامعها مث ليطلقها بعد ذلك إن 
أن عبد اهللا  - رضي اهللا عنهما  -شاء. ففي الصحيحني عن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب 

فتغيظ منه رسول  � بن عمر طلق زوجته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول اهللا
مث قال: لرياجعها مث ميسكها حىت تطهر مث حتيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها  � اهللا

فليطلقها قبل أن ميسها، فتلك العدة اليت أمر اهللا أن تطلق هلا النساء. وإياكم واحلمق يف 
ك خالف الطالق، فال تطلقوا أكثر من واحدة وال تطلقوا اثنتني وال تطلقوا ثالثا فإن ذل

الشرع، وإنه ليجب على الذين يكتبون الطالق أن يكون عندهم علم من الشرع، وأن 
يتمشوا يف كتابة الطالق على الوجه الشرعي ويرشدوا الناس إىل ذلك. وإذا طلق الرجل 
امرأته طالقا له فيه رجعة فإنه جيب أن تبقى املرأة يف بيته حىت تنتهي عدا، وهلا أن تتزين 

  مه وأن ال حتتجب منه ألا يف حكم الزوجات.له وأن تكل

pκ$  {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تعاىل  š‰r' ‾≈ tƒ ÷ É<̈Ζ9$# #sŒ Î) ÞΟçFø) ‾= sÛ u!$|¡ÏiΨ9 $# 

£èδθà) Ïk= sÜ sù �∅Íκ ÌE£‰ÏèÏ9 (#θÝÁômr&uρ nο £‰ Ïèø9 $# ( (#θà)̈? $# uρ ©! $# öΝà6 −/ u‘ ( Ÿω �∅èδθã_Ì� øƒ éB .ÏΒ £ÎγÏ?θã‹ ç/ Ÿωuρ 
š∅ô_ã� øƒs† HωÎ) βr& tÏ? ù' tƒ 7πt±Ås≈ x Î/ 7πuΖ Éi� t7•Β 4 y7 ù= Ï?uρ ßŠρß‰ ãn «!$# 4 tΒ uρ £‰ yètG tƒ yŠρß‰ ãn «! $# ô‰s) sù zΝ n= sß 

… çµ|¡ø tΡ 4 Ÿω “ Í‘ô‰ s? ¨≅ yès9 ©! $# ß^ Ï‰ øt ä† y‰ ÷èt/ y7 Ï9≡sŒ # \� øΒ r& ∩⊇∪ { )1(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم... إخل.
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  اخلطبة الثانية

  يف شروط النكاح وكيفية طالق السنة أيضا 

احلمد هللا الذي خلق من املاء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا واحلمد هللا 
الذي بني لعباده احلالل واحلرام ليسريوا على حسب ما شرع هلم وكان اهللا مسيعا بصريا، 

أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له شهادة نرجو ا النجاة حني ال جيد الظاملون و
وليا وال نصريا، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املرسل بني يدي الساعة بشريا ونذيرا صلى 

  اهللا عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثريا.

?®(θà#)  {أما بعد، أيها الناس:  $# ãΝ ä3−/u‘ “ Ï% ©!$# / ä3s) n= s{ ÏiΒ <§ø‾Ρ ;οy‰Ïn≡uρ t,n= yz uρ $pκ ÷]ÏΒ $yγy_÷ρy— 

£]t/ uρ $uΚ åκ ÷] ÏΒ Zω% ỳ Í‘ #Z�� ÏWx. [!$|¡ÎΣ uρ 4 (#θà)̈? $#uρ ©! $# “ Ï% ©!$# tβθä9 u !$|¡s? ÏµÎ/ tΠ% tnö‘ F{ $# uρ 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝä3ø‹ n= tæ 

$Y6Š Ï% u‘ ∩⊇∪ { )1(  اشكروا نعمة اهللا عليكم مبا شرعه لكم من االتصال بعضكم ببعض

بسبب عقد النكاح الذي حث الشارع عليه وأمر به وأخرب أنه من سنن املرسلني قال اهللا 

θßsÅ3Ρ#)  {: تعاىل $$sù $tΒ z>$sÛ Ν ä3s9 zÏiΒ Ï !$|¡ÏiΨ9 (ô‰s  {: وقال )2( } #$ s9 uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& Wξß™â‘ ÏiΒ 

y7 Î= ö6s% $uΖ ù= yèy_uρ öΝçλm; % [`≡uρø— r& Zπ−ƒÍh‘ èŒuρ 4 { )3(  قال� :}  يا معشر الشباب من استطاع منكم

تزوجوا الودود الولود  {وقال:  )4( } الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج

  .)5( } فإين مكاثر بكم األمم يوم القيامة

                                                 

  . 1 ) سورة النساء آية:1(
  . 3) سورة النساء آية: 2(
  . 38) سورة الرعد آية: 3(
) ، النسائي الصيام 1081) ، الترمذي النكاح (1400) ، مسلم النكاح (4779) البخاري النكاح (4(

) ، الدارمي النكاح 1/378) ، أمحد (1845) ، ابن ماجه النكاح (2046) ، أبو داود النكاح (2240(
)2166 .(  

  ). 2050) ، أبو داود النكاح (3227كاح () النسائي الن5(
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والنكاح له شروط عند الدخول فيه وشروط عند اخلروج منه جيب على اإلنسان 
مراعاا. فمن الشروط اليت عند دخوله أن يكون كل من الزوج والزوجة راضيا بالنكاح، 

ال إجبار الزوجة ولو كانت بكرا، وال جيوز إجبارها فال جيوز إجبار الزوج على النكاح و
على أن تتزوج مبن ال ترضاه، فلو قالت ال أرضى إال بفالن وكان غري كفؤ يف دينه فإا 
متنع وال تزوج حىت ختتار كفؤا يف دينه. ومن الشروط الويل، فال نكاح إال بويل، والويل 

اء وإن علوا يقدمون على األبناء وإن هو العاصب األقرب فاألقرب فاألقرب، إال أن اآلب
نزلوا. وأما األقارب غري العصبة فال والية هلم إال أن يوكلهم من له الوالية من العصبة، 
وذلك مثل األخ من األم واخلال واجلد من قبل األم فهؤالء وحنوهم ليس هلم والية التزويج 

هال للوالية فإنه يزوجها الويل إال بتوكيل من الويل العاصب، وإذا مل يكن الويل األقرب أ
الذي بعده، وإذا مل يكن للمرأة أولياء من العصبة فإن الذي يزوجها القاضي إما بنفسه أو 
يوكل من شاء. ومن الشروط أن حيضر العقد رجالن مقبوالن يف الشهادة. قال الفقهاء: 

باء الزوجة أو وال يصح أن يشهد على عقد النكاح من كان من آباء الزوج أو أبنائه أو آ
أبنائها أو آباء الويل أو أبنائه. ومن الشروط أن يعني الويل الزوجة بامسها أو وصفها الذي 
تتميز به. فلو قال زوجتك بنيت مل يصح إال أن يكون ليس له بنت سواها فال بأس، وجيوز 

ما العقد على املرأة ولو كانت حائضا أو صائمة أو غائبة عن البلد إذا علم رضاها. وأ
الواجب عند اخلروج من النكاح فإن الزوج مأمور إذا رأى من زوجته ما يكره أن يعظها 
مث يهجرها يف املضجع مث يضرا ضربا غري مربح ويصرب عليها فال يطلقها، فقد تستقيم 
حاهلا وقد يرزق منها أوالدا يكون فيهم خري كثري، فإذا مل يتمكن من الصرب جاز له أن 

pκ$  {: عليه أن يطلقها لعدا قال اهللا تعاىليطلقها ولكن جيب  š‰r' ‾≈ tƒ ÷ É<̈Ζ9 $# # sŒ Î) ÞΟ çFø)‾= sÛ u !$|¡ÏiΨ9 $# 

£èδθà) Ïk= sÜ sù �∅Íκ ÌE£‰ ÏèÏ9 { )1( ه، فال جيوز وذلك بأن يطلقها وهي طاهر طهرا مل جيامعها في

طالق املرأة وهي حائض وال أن يطلقها يف طهر وطئها فيه، إال أن يتبني محلها أو حتيض 

                                                 

  . 1) سورة الطالق آية: 1(
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بعد ذلك فيطلقها بعد احليض قبل أن يطأها. وإين أذكركم مبسألة من فروع تلك املسألة، 
إذا كانت لك زوجة ترضع وقد جامعتها بعد نفاسها وأردت أن تطلقها فال جيوز أن 

  حتيض ولو طال الزمن، فإذا حاضت وطهرت فطلقها إن شئت.تطلقها حىت 
وإذا أراد أحدكم الطالق يف احلال اليت جيوز فيها فليطلق مرة واحدة ال أكثر ليكون 
يف ذلك توسيع على نفسه إذا أراد أن يراجع، وألن ما زاد على الطلقة الواحدة فهو طالق 

ة فماذا ختاف؟ أختاف أن ترجع عليك؟ بدعة إما مكروه وإما حمرم، وأنت إذا طلقتها واحد
إا لن ترجع عليك إال باختيارك. إذا فلماذا تتجاوز الواحدة فتطلق أكثر منها؟ وإذا أراد 
أحدكم الطالق فليشهد رجلني على طالقه، وإذا طلقتموهن فال خترجوهن من بيون وال 

اهللا فقد ظلم نفسه،  خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبينة وتلك حدود اهللا ومن يتعد حدود
فال حيل للزوج أن خيرج زوجته إذا طلقها طالقا له فيه رجعة من بيته حىت تنقضي عدا، 

?̈(θà#)  {: وال حيل هلا أن خترج من بيت زوجها حىت تنقضي عدا قال اهللا تعاىل $#uρ ©!$# 

öΝ à6 −/u‘ ( Ÿω �∅èδθã_Ì� øƒ éB .ÏΒ £ÎγÏ?θã‹ ç/ Ÿωuρ š∅ô_ã� øƒs† HωÎ) βr& tÏ?ù' tƒ 7πt±Ås≈ x Î/ 7πuΖ Éi� t7 •Β 4 y7 ù= Ï?uρ 

ßŠρß‰ ãn «! $# 4 tΒ uρ £‰ yètG tƒ yŠρß‰ ãn «! $# ô‰ s)sù zΝn= sß …çµ|¡ø tΡ 4 { )1(  هذا قضاء اهللا وحكمه}  $tΒuρ 

tβ%x. 9ÏΒ÷σßϑÏ9 Ÿωuρ >πuΖÏΒ÷σãΒ #sŒÎ) |Ós% ª!$# ÿ…ã&è!θß™u‘uρ #��øΒr& βr& tβθä3tƒ ãΝßγs9 äοu�z�Ïƒø:$# ôÏΒ öΝÏδÌ�øΒr& 3 tΒuρ ÄÈ÷ètƒ ©!$# 

…ã&s!θß™u‘uρ ô‰s)sù ¨≅|Ê Wξ≈n=|Ê $YΖ�Î7•Β ∩⊂∉∪ { )2(ما إذا كانت الزوجة مطلقة طالقا بائنا وهي اليت . أ

ال حتل لزوجها إال بعقد فإا ال بأس أن خترج من بيت زوجها وتعتد يف بيتها. أعوذ باهللا من 

 &pκš‰r'‾≈tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θà)®?$# ©!$# (#θä9θè%uρ Zωöθs% #Y‰ƒÏ‰y™ ∩∠⊃∪ ôxÎ=óÁãƒ öΝä3s9 ö/ä3n=≈yϑôãr$  {الشيطان الرجيم: 

ö�Ïøótƒuρ öΝä3s9 öΝä3t/θçΡèŒ 3 tΒuρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã&s!θß™u‘uρ ô‰s)sù y—$sù #�—öθsù $̧ϑŠÏàtã ∩∠⊇∪ { )3(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم... إخل.
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  وتعليمهم أيضااخلطبة الثالثة يف تربية األوالد 

احلمد هللا الذي من على عباده باألموال واألوالد وجعل ذلك فتنة لعباده ليخترب بذلك 
من يقوم حبقهم ويصوم عن الفساد ممن يضيعهم ويتركهم مهال فيكونون خسارة عليه يف 

د، الدنيا ويوم يقوم األشهاد، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له امللك الكرمي اجلوا
وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الداعي إىل اهلدى والرشاد صلى اهللا عليه وعلى آله 

  وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يف القول والفعل واالعتقاد وسلم تسليما.
أما بعد، أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل واشكروا نعمة اهللا عليكم ؤالء األوالد الذين 

ني يف الدنيا واآلخرة وإما حسرة وندم ونكاد. أال وإن من جعلهم اهللا فتنة لكم، فإما قرة ع
شكر نعمة اهللا عليكم فيهم أن تقوموا مبا أوجب اهللا عليكم من رعايتهم وتأديبهم بأحسن 

pκš‰r'‾≈tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#þθè% ö/ä3|¡à$  {واألعمال قال اهللا تعاىل األخالق Ρr& ö/ä3‹Î=÷δr&uρ #Y‘$tΡ $yδßŠθè%uρ â¨$̈Ζ9$# 

äοu‘$yfÏtø:$#uρ $pκö�n=tæ îπs3Í×‾≈n=tΒ ÔâŸξÏî ×Š#y‰Ï© āω tβθÝÁ÷ètƒ ©!$# !$tΒ öΝèδt�tΒr& tβθè=yèøtƒuρ $tΒ tβρâ÷s∆÷σãƒ ∩∉∪ { )1( .

تح أبواب اخلري هلم وتوجيههم إليها وتشجيعهم عليها، أيها املؤمنون، قوا أهليكم النار بف
بينوا هلم احلق ومنافعه ومروهم به وبينوا هلم الباطل ومضاره وحذروهم عنه. فإنكم رعاة 
عليهم وكل راع مسؤول عن رعيته، فمن قام حبسن رعايته فيهم أفلح وجنا، ومن فرط يف 

اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه رعايته فيهم خسر وهلك. عرفوهم بأصول اإلميان وهي 
ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه وشره، ألزموهم بأركان اإلسالم وهي شهادة أن ال إله 
إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت احلرام، 

ف يصلون مروهم بالصالة لسبع واضربوهم عليها لعشر، علموهم كيف يتطهرون وكي
وماذا يقولون يف صالم وما يفعلون وماذا جيتنبون ويتركون، اغرسوا يف قلوم حمبة اهللا 
وتعظيمه، وبينوا نعم اهللا الظاهرة والباطنة العامة واخلاصة لترسخ يف قلوم حمبة اهللا وذكر 

خلري وبينوا ما حصل على يديه من ا �آالئه ونعمه، واغرسوا يف قلوم كذلك حمبة النيب 

                                                 

  . 6) سورة التحرمي آية: 1(
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اإلمام املطاع الذي جيب تقدمي حمبته وأمره على مجيع املخلوقني،  �العظيم ألمته، وأنه 
وأخالق أصحابه الكرمية وما قاموا به من العبادات اجلليلة  �بينوا هلم أخالق النيب 

واألعمال العظيمة حىت نصر اهللا م اإلسالم وأقام م الدين، فإم هم العظماء النبالء 
حازوا قصب السبق يف أعمال الدنيا واآلخرة وقادوا الناس إىل اخلري فانقادوا إىل الذين 

وأصحابه وأعماهلم عرفوا أم على  �ذلك برغبة صادقة. ملا نظر الناس إىل أحوال النيب 
احلق وأن طريقتهم هي الطريقة املثلى اليت يقوم عليها أمر اآلخرة والدنيا فدخلوا يف دين 

  غري إكراه.اهللا أفواجا من 
علموا أوالدكم الصدق بالقول والفعل، فإذا حدثتموهم فال تكذبوا عليهم وإذا 

أن من قال لصيب تعال هاك مث مل  { �وعدمتوهم فال ختلفوا وعدكم. يروى عن النيب 

ذا رأوكم تكذبون هان عليهم الكذب وإذا ، وإن أوالدكم إ)1( } يعطه فهي كذبة

رأوكم ختلفون املوعد هان عليهم اإلخالف. عودوهم اإلحسان إىل اخللق وفعل املروءة 

املؤمن  {وحذروهم من االعتداء والظلم، اغرسوا يف قلوم حمبة املؤمنني، وبينوا أن 

وأن الواجب على املسلمني أن يكونوا أمة  )2( } ن كالبنيان يشد بعضه بعضاللمؤم

واحدة ليشبوا على األلفة واحملبة واالحتاد. ومن كان من أوالدكم يستطيع القراءة فحثوه 
على قراءة الكتب النافعة مثل كتب التفسري القيمة الساملة من حتريف معاين القرآن، ومثل 

غفر  - ومثل مؤلفات شيخنا عبد الرمحن السعدي  �النيب كتب احلديث الصحيحة عن 
ومثل كتب التاريخ الصحيحة البعيدة عن األهواء، خصوصا تاريخ صدر  - اهللا هلم مجيعا 

وأصحابه وحمبة  �اإلسالم ألن قراءة تاريخ ذلك العصر يزيد القارئ علما بأحوال النيب 
رهم من قراءة الكتب الضارة اليت هلم وفقها يف الدين وأسرار أحكامه وتشريعاته، وحذو

                                                 

  ). 2/452) أمحد (1(
) ، النسائي 1928، الترمذي الرب والصلة () 2585) ، مسلم الرب والصلة واآلداب (467) البخاري الصالة (2(

  ). 2560الزكاة (
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ختل بعقيدة اإلنسان أو عباداته أو أخالقه، ومن قراءة الصحف واالت الضالة اليت 
تتضمن الشك والتشكيك وإثارة الفنت أو تبحث يف أمر من أمور الدين على وجه اخلطأ، 

اهللا ممن  فإن قراءة مثل هذه الكتب الضارة تؤثر يف عقيدة قارئها واجتاهه إال من شاء
وهبهم اهللا علما وإميانا ومتييزا بني احلق والباطل والضار والنافع. أيها املؤمنون، إن 
مسؤوليتنا كبرية أمام اهللا يف أوالدنا وأهلنا ذكورهم وإناثهم، فنسأل اهللا الذي محلنا إياها 

مة أن يعيننا وأن يوفقنا للصالح واإلصالح، فإن الفرد لو أصلح نفسه وأهله لصلحت األ

pκ$  {ألن األمة أفرادها. أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θà) ®?$# ©!$# (#θä9θè% uρ 

Zωöθs% # Y‰ƒÏ‰y™ ∩∠⊃∪ ôx Î= óÁãƒ öΝ ä3s9 ö/ ä3n=≈ yϑ ôã r& ö� Ïøótƒuρ öΝ ä3s9 öΝä3t/θçΡ èŒ 3 tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©! $# …ã&s!θß™u‘ uρ ô‰ s) sù y—$sù 

# �—öθsù $̧ϑŠ Ïà tã ∩∠⊇∪ { )1(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم... إخل.
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  الفرع الثاين يف الصداق

  اخلطبة األوىل يف مشكلة مغاالة املهور

  ومنع األولياء 

 يكن له كفؤا أحد خلق احلمد هللا الواحد األحد القيوم الصمد مل يلد ومل يولد ومل
فسوى وقدر فهدى وجعل من اإلنسان زوجني ذكرا وأنثى، وأشهد أن ال إله إال اهللا 
وحده ال شريك له العلي األعلى، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املصطفى وخليله اتىب 
صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه النجباء وعلى التابعني هلم بإحسان ما دامت األرض 

  لسماء وسلم تسليما.وا
أما بعد، فإن يف جمتمعنا مشكلة من أهم املشاكل كل من مسعناه يشكو منها عند 
ذكرها ويود بكل قلبه أن يسلك الناس طريقا إىل حلها، أال وهي مشكلة الزواج، فإا 
مشكلة من وجهني األول من جهة املغاالة يف املهور والتزايد فيها وجعلها حمال للمفاخرة 

لغت إىل احلال اليت هي عليها اآلن. ولقد صار بعض الناس اآلن يزيد يف تطويرها حىت ب
ويدخل يف املهر أشياء جديدة تزيد األمر كلفة وصعوبة حىت أصبح املهر يف الوقت احلاضر 
مما يتعسر أو يتعذر على كثري من الناس، فتجد الكثري يتعب تعبا كبريا يف أول حياته 

يدرك ما حيصل به املرأة اليت حتصنه، كل هذا بسبب هذا  وعنفوان شبابه وال يكاد
التصاعد الذي ال داعي له يف املهور، وهذا مما يعوق عن النكاح الذي أمر اهللا به ورسوله 

أعظم النكاح  { �وهو خالف املشروع، فإن املشروع يف املهور ختفيفها قال النيب 

، )1( } هاـنكاح �لني فأجاز النيب ـوتزوجت امرأة بنع { ، }بركة أيسره مؤونة 

" : �وقال لرجل: " التمس ولو خامتا من حديد " فالتمس فلم جيد شيئا فقال النيب  {

زوجتكما أو قال  �ك شيء من القرآن؟ قال: نعم سورة كذا وكذا فقال النيب هل مع

                                                 

  ). 3/445) ، أمحد (1888) ، ابن ماجه النكاح (1113) الترمذي النكاح (1(
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وقال له رجل: يا رسول اهللا إين تزوجت امرأة  {، )1( } ملكتكها مبا معك من القرآن

على أربع أواق ! كأمنا تنحتون الفضة  �ئة وستني درمها فقال النيب على أربع أواق يعين م

 )2( } هذا اجلبل، ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك يف بعث تصيب منه،من عرض 

ال تغلوا صدق النساء فإا لو كانت مكرمة يف الدنيا أو تقوى يف  �وقال أمري املؤمنني عمر 
رواه اخلمسة وصححه الترمذي. فيا أيها القادر، ال تغال  �اآلخرة كان أوالكم ا النيب 

يف املهر وال تفاخر يف الزيادة فيه فإن يف جمتمعك من إخوانك من ال يستطيع مباراتك، 
فاألوىل أن تأخذ باأليسر اتباعا للمشروع وحتريا لربكة النكاح ورأفة بإخوانك الذين 

ت فأعطهم ما تشاء. ولو أننا يعجزون عما تقدر عليه، وإذا دخلت على أهلك ورغب
نسلك طريقة لتسهيل األمر وختفيف حدة املغاالة بتأجيل بعض املهر، بأن تقدم من املهر ما 
دعت احلاجة إليه يف النكاح ونؤجل الباقي يف ذمة الزوج لكان هذا جائزا وحسنا ويف 

لقها حلل ذلك تسهيل على الزوج ومصلحة للزوجة، فإن ذلك أدعى لبقائها معه ألنه لو ط
هذه املشكلة بعني االعتبار  -رمحكم اهللا  -املهر املؤجل إذا مل يكن له أجل معني. فانظروا 

  وال جتعلوا املهور حمال للمفاخرة واملباهاة ويسروا ييسر اهللا عليكم.
أما الوجه الثاين من هذه املشكلة فهي امتناع األولياء من قبول اخلطاب، فإن بعض 

زويج من له عليها والية، وهذا ال جيوز إذا كان اخلاطب كفؤا ورضيته األولياء ميتنع من ت

 Ÿξsù  {املخطوبة لقوله تعاىل يف املطلقات إذا أراد زوجها نكاحها بعد متام العدة 

£èδθè= àÒ÷ès? βr& zósÅ3Ζ tƒ £ßγy_≡uρø— r& #sŒ Î) (# öθ|Ê≡t� s? Νæη uΖ ÷� t/ Å∃ρã� ÷èpR ùQ $$Î/ 3 { )3(  وقال النيب� :}  إذا

أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد عريض، 
                                                 

) ، النسائي النكاح 1114) ، الترمذي النكاح (1425) ، مسلم النكاح (4842) البخاري النكاح (1(
) ، مالك النكاح 5/336) ، أمحد (1889) ، ابن ماجه النكاح (2111أبو داود النكاح ( ) ،3280(
  ). 2201) ، الدارمي النكاح (1118(

  ). 1424) مسلم النكاح (2(
  . 232) سورة البقرة آية: 3(
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 )1( } رسول اهللا وإن كان فيه، قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه قالوا: يا

ثالث مرات. هذا ويف منع املرأة من تزوجيها بكفئها ثالث جنايات، جناية الويل على 
نفسه مبعصية اهللا ورسوله، وجناية على املرأة حيث منعها من كفئها الذي رضيته، وجناية 

أمر الشارع بإعطائه إياه. وإذا امتنع الويل من تزويج  على اخلاطب حيث منعه من حق
موليته بكفء رضيته سقطت واليته وصارت الوالية ملن بعده األحق فاألحق كما قال 

، وقالوا إذا تكرر منه هذا صار فاسقا ناقص اإلميان والدين، -رمحهم اهللا  - أهل العلم 
إمامته وال واليته وال مجيع أفعاله حىت قال كثري من أهل العلم ال تقبل شهادته وال تصح 

وتصرفاته اليت يشترط هلا العدالة. فاتقوا اهللا أيها الناس واتقوا اهللا أيها األولياء وزوجوا من 
ترضون دينه وخلقه وال متنعوا النساء، فإن يف ذلك تعطيال للرجال والنساء وتفويتا ملصاحل 

ببناتنا فبمن يتزوجون؟ وإذا مل نزوج بناتنا النكاح وانتشارا للمفاسد، إذا مل يتزوج أبناؤنا 
بأبنائنا فبمن نزوجهن؟ أترضون أن يتزوج أبناؤنا بنساء أجنبيات بعيدات عن بيئتنا 
وعاداتنا وهلجاتنا، فتتغري البيئة والعادة واللهجة جبلبهن، ورمبا حصل منهن إتعاب للزوج 

قى بناتنا بدون أزواج حيصنون بكثرة طلبهن السفر إىل بالدهن أو غري ذلك. أترضون أن تب
فروجهن وينجنب منهن األوالد الذين م قرة أعينهن. إنه ال بد من أن يتزوج أبناؤنا 
ببناتنا، ولكن علينا أن نتعاون لتسهيل الطرق أمامهم خملصني هللا قاصدين بذلك حتصيل ما 

ع رجال تزويج من أمر اهللا به ورسوله، فإن اخلري كل اخلري يف طاعة اهللا ورسوله، ولقد من
  هلن عليهن والية لينالوا حطاما من الدنيا فباءوا باخلسران والندامة.

θßsÅ3Ρ#)  {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:  r&uρ 4‘yϑ≈ tƒF{ $# óΟ ä3ΖÏΒ tÅsÎ=≈ ¢Á9 $# uρ ôÏΒ ö/ ä.ÏŠ$t6Ïã 

öΝ à6 Í←!$tΒ Î) uρ 4 βÎ) (#θçΡθä3tƒ u!# t� s)èù ãΝÎγÏΨ øóãƒ ª!$# ÏΒ Ï&Î# ôÒsù 3 ª! $# uρ ììÅ™≡uρ ÒΟŠ Î= tæ ∩⊂⊄∪ { )2(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم... إخل.

                                                 

  ). 1085) الترمذي النكاح (1(
  . 32) سورة النور آية: 2(
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  القسم السابع يف احلدود والقصاص

  الفرع األول األمر باملعروف والنهي عن املنكر

  وجوب األمر باملعروفاخلطبة األوىل يف 

  والنهي عن املنكر 

احلمد هللا العلي العظيم املدبر خللقه كما يشاء وهو احلكيم العليم حرم على عباده كل 
ما يضرهم يف دينهم أو دنياهم رمحة م وهو الغفور الرحيم، وجعل تعاطي ما حرمه 

ونوا على الرب عليهم سببا للخسران يف الدنيا والدين، وأوجب على املؤمنني أن يتعا
والتقوى وأن يأخذوا على أيدي السفهاء فيأطروهم على احلق أطرا، فإن فعلوا ذلك 
استقامت أمورهم وصلحت أحواهلم يف الدنيا واألخرى، وإن هم أضاعوا ذلك وأمهلوا 
ذلك خسروا الصفقة ووقعوا يف اهلالك والردى، حنمده على نعمه اليت ال حتصى ونشكره 

، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد يوم على فضائله العظمى
جيمع اخلالئق يف صعيد واحد وجيزي كل نفس مبا تسعى، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 
الصابر هللا وباهللا ويف اهللا حىت أقام اهللا به الدين وأعلى، صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه 

  ما.ومن داهم اقتدى وسلم تسلي
أما بعد، أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة 
واعلموا أن اهللا شديد العقاب، أقيموا األمر باملعروف والنهي عن املنكر فإن ذلك دعامة 
اتمع. فال يقوم اتمع إال إذا شعر كل فرد من أفراده أنه جزء من كل وأن فساد جزء 

الكل فساد للجميع، وأنه كما حتب لنفسك أن تكون صاحلا فكذلك جيب أن من هذا 

ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما  {: �حتب ألخيك أن يكون صاحلا لقول النيب 

ا هو ما يقتضيه اإلميان وإذا شعر اإلنسان ذا الشعور النبيل، وإن هذ )1( } حيب لنفسه

                                                 

) ، النسائي 2515) ، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (45() ، مسلم اإلميان 13) البخاري اإلميان (1(
  ). 2740) ، الدارمي الرقاق (3/272) ، أمحد (66) ، ابن ماجه املقدمة (5016اإلميان وشرائعه (
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ويفرضه عليه، فإنه ال بد أن يسعى يف إصالح اتمع بشىت الوسائل بالطرق اليت تضمن 
املصلحة وتزول ا املفسدة، فيأمر باملعروف بالرفق واللني واإلقناع، وليصرب على ما حيصل 
 له من األذى القويل والفعلي فإنه ال بد من ذلك لكل داع كما جرى ذلك لسيد
املصلحني وخامت النبيني، وليجعل األمل والنجاح نصب عينيه فإن ذلك أكرب عون له على 
سريه يف مهمته، وال جيعل لليأس عليه سبيال فتفتر مهته وتضعف عزميته. وإن على املؤمنني 
كلهم أن يتعانوا يف هذا األمر اجلليل العظيم األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وأن 

وه قائما به ويقوموا معه نصرة للحق وقضاء على الباطل، وأن ال خيذلوا يساعدوا من رأ
اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أو يرجفوا به، فإن يف ذلك نصرا للباطل وإذالال للحق. 
لقد اختذ بعض الناس عادة توجب توهني عزائم الدعاة إىل اهللا وتضعف مهم اآلمرين 

جدهم إذا مسعوا واعظا يقولون، وأقوهلا باللغة العامية (هو باملعروف والناهني عن املنكر، فت
عاد يىب ينفع كالمه. هم الناس يىب يطيعون) إىل حنو هذه الكلمات اليت يوهنون ا عزائم 
الدعاة إىل اخلري. وكان األجدر ؤالء أن يشجعوا ويقولوا للداعي واآلمر إنك على خري 

ال ـد قـاء اهللا. فلقـهللا بذلك إن شوقد حصلت أجرا أو أبرأت ذمتك وسينفع ا

. أيها )1( } ألن يهدي اهللا بك رجال واحدا خري لك من محر النعم {: � النيب

املسلمون، إن الواجب علينا أن نتعاون تعاونا حقيقيا فعاال يف إصالح اتمع باألمر 
ملعروف والنهي عن املنكر، وأن نكون كلنا جندا وهيئة يف هذا األمر العظيم كما جعلنا با

من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل  {ال: ـفق �ا ـنبين

وإن علينا أن نعرف أن الذمة ال تربأ وحنن نعلم  )2( } فبقلبه وذلك أضعف اإلميانيستطع 

باملنكر وال نغريه أو نبلغه ملن يغريه إذا مل نستطع تغيريه. أيها املسلمون، إننا لو علمنا أن يف 
                                                 

) ، أمحد 3661) ، أبو داود العلم (2406) ، مسلم فضائل الصحابة (2783) البخاري اجلهاد والسري (1(
)5/333 .(  

) ، النسائي اإلميان وشرائعه 2172) ، الترمذي الفنت (49) ، مسلم اإلميان (913بخاري اجلمعة () ال2(
  ). 3/53) ، أمحد (1275) ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (1140) ، أبو داود الصالة (5008(
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بيت من بيوت هذا البلد مرضا فتاكا ألخذنا القلق والفزع والستنفدنا األدوية وأجهدنا 
للقضاء عليه، هذا وهو مرض جسمي فكيف بأمراض القلوب اليت تفتك بديننا  األطباء

وأخالقنا؟ إن الواجب علينا إذا أحسسنا مبرض ديين أو خلقي يفتك باتمع وحيرف اجتاهه 
الصحيح أن نبحث بصدق عن سبب هذا الداء، وأن نقضي عليه وعلى أسبابه قضاء مربما 

لومة الئم قبل أن ينتشر الداء ويستفحل أمره، من أي جهة كانت ال تأخذنا يف ذلك 

املداهن يف حدود اهللا والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار مثل  {: �ال النيب ـق

لذي يف أسفلها مير باملاء على الذين يف بعضهم يف أسفلها وبعضهم يف أعالها، فكان ا
أعالها فتأذوا به، فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقالوا: ما لك؟ فقال: تأذيتم 
يب وال بد يل من املاء، فإن أخذوا على يديه أجنوه وجنوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه 

هر منهم الغرية وحب . وإننا لنشكر ذه املناسبة لقوم يظ)1( } وأهلكوا أنفسهم

اإلصالح مبا يكتبونه من النشرات اليت يوجهوا إىل من يوجهوا إليه، نشكرهم على هذه 
النشرات بقدر ما تنفع وتثمر وهم مأجورون على حسب نيتهم وعملهم، ولعل األوىل أن 
 يتصلوا مبن يظنون م املساعدة والعون بأنفسهم وحيققوا يف األمور اليت يكتبون فيها
ويتساعدوا مجيعا على إزالتها وال ينقص ذلك من إخالصهم شيئا إن شاء اهللا. أعوذ باهللا 

�Î  {من الشيطان الرجيم (بسم اهللا الرمحن الرحيم)  óÇyèø9 $# uρ ∩⊇∪ ¨βÎ) z≈ |¡Σ M}$# ’ Å∀ s9 A�ô£ äz ∩⊄∪ 

āωÎ) tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# (# öθ|¹# uθs? uρ Èd,ysø9 $$Î/ (#öθ|¹# uθs? uρ Î� ö9¢Á9 $$Î/ ∩⊂∪ { )2(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم... إخل.

                                                 

  ). 4/270) ، أمحد (2173) ، الترمذي الفنت (2540) البخاري الشهادات (1(
  . 3:  1العصر اآليات من ) سورة 2(



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  327

  اخلطبة الثانية يف التحذير من إضاعة 

  األمر باملعروف والنهي عن املنكر

خري أمة أخرجت للناس وفضلها على غريها مبا  �احلمد هللا الذي جعل أمة حممد 
من واجبات عظيمة وصرب يف البأساء والضراء وحني البأس، وأشهد أن ال إله إال قامت به 

اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير أحكم كل شيء 
شرعه وأتقن كل شيء صنعه وجعل لكل شيء سببا وهو احلكيم اخلبري، وأشهد أن حممدا 

ده وصرب وصابر حىت فاز بالنصر املبني، صلى عبده ورسوله الذي جاهد يف اهللا حق جها
اهللا عليه وعلى آله وأصحابه الذين مثلوا الدين وقاموا به وحققوا ما أمروا به على الوجه 

  القومي وسلم تسليما.
عباد اهللا: لقد فخرت هذه األمة وحق هلا أن تفخر مبا شهد اهللا هلا به وفضلها على 

öΝ  {غريها حيث يقول:  çGΖä. u�ö� yz >π̈Β é& ôM y_Ì� ÷z é& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρâ÷ ß∆ù' s? Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ šχ öθyγ÷Ψ s? uρ Çtã 

Ì� x6Ζ ßϑø9 $# tβθãΖ ÏΒ ÷σ è? uρ «! $$Î/ 3 { )1(  فمن حقق هذه األمور الثالثة: اإلميان باهللا واألمر

وف والنهي عن املنكر، كان من هذه األمة اليت فضلت على الناس، ومن مل حيققها باملعر
  خرج من هذا الوصف اجلليل بقدر ما فاته من التحقيق.

عباد اهللا: إنكم لن تكونوا خري أمة أخرجت للناس حىت تأمروا باملعروف وتنهوا عن 
 ى اهللا عنه ورسوله.املنكر، واملعروف كل ما أمر اهللا به ورسوله، واملنكر كل ما  

أيها الناس: لقد مرضت القلوب وكاد املرض يقضي على بعضها باملوت حىت نزعت الغرية 
الدينية من كثري منها، فأصبحت ال ترى املعروف معروفا وال املنكر منكرا، أصبح اإلنسان من 

ها حيدث هؤالء ال يتمعر وجهه وال يتغري من انتهاك حرمات اهللا وكأنه إذا حدث عن انتهاك
عن أمر عادي ال يؤبه له، وهذا واهللا هو الداء العضال الذي هو أعظم من فقد النفوس واألوالد 
واألموال. يا أمة حممد يا خري أمة أخرجت للناس، اتقوا ربكم وأمروا باملعروف وتناهوا عن 

                                                 

  . 110) سورة آل عمران آية: 1(
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يوهن  املنكر وتعاونوا على احلق، وال تأخذكم يف اهللا لومة الئم وال خيوفكم الشيطان وال
عزائمكم، فإنكم واهللا إن صدقتم العزمية وأخلصتم النية واتبعتم احلكمة يف تقومي عباد اهللا 
وإصالحهم فكل شيء يقوم ضدكم سيضمحل ويزول، فالباطل لن تثبت قدماه أمام احلق 

} ö≅t/ ß∃É‹ø)tΡ Èd,ptø:$$Î/ ’n?tã È≅ÏÜ≈t7ø9$# …çµäótΒô‰uŠsù #sŒÎ*sù uθèδ ×,Ïδ#y— 4 { )1(يها املسلمون، إن الذي . أ

ينقصنا كثريا هو عدم التعاون يف هذه األمور، فتجد أهل اخلري متفرقني متباعدين ال ينصر 
بعضهم بعضا وال يقوم بعضهم مع بعض إال أن يشاء اهللا، وغاية الواحد منهم أن يتأمل يف نفسه 

نا وما فيه من أمراض وفساد مث أو ميأل االس قوال بال فائدة. ولو أننا اجتمعنا ونظرنا إىل جمتمع
حبثنا منشأ تلك األمراض وذلك الفساد وقضينا عليه بالطرق احلكيمة إن متكنا من ذلك بأنفسنا، 
وإال اتصلنا باملسؤولني للتعاون معهم بالقضاء عليه حلصل بذلك خري كثري واندرأ شر كثري. أما 

ايل بالناس صلحوا أم فسدوا وال يسعى إذا ختاذلنا وكان الواحد منا أكرب ما يهمه نفسه وال يب
  إلصالحهم فإن ذلك ينذر بالعقوبة العاجلة واآلجلة.

فاحذروا أيها املسلمون عقاب اهللا وسطوته، احذروا أن تسلب منكم النعم وحتل بكم 

›š�Ï9≡x  {النقم، تذكروا عظمة اهللا وقهره تذكروا قوله تعاىل:  x.uρ ä‹÷{r& y7 În/u‘ !# sŒ Î) x‹ s{r& 

3“ t� à)ø9 $# }‘Éδ uρ îπuΗ Í>≈ sß 4 ¨βÎ) ÿ… çνx‹ ÷{r& ÒΟŠÏ9 r& î‰ƒÏ‰ x© ∩⊇⊃⊄∪ { )2(  :امسعوا قوله تعاىل}  š∅Ïèä9 tÏ%©!$# 

(#ρã�xŸ2 .ÏΒ û_Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜu�ó�Î) 4’n?tã Èβ$|¡Ï9 yŠ…ãρ#yŠ |¤ŠÏãuρ Çö/$# zΟtƒö�tΒ 4 y7Ï9≡sŒ $yϑÎ/ (#θ|Átã (#θçΡ%Ÿ2̈ρ 
šχρß‰tF÷ètƒ ∩∠∇∪ (#θçΡ$Ÿ2 Ÿω šχöθyδ$uΖoKtƒ tã 9�x6Ψ•Β çνθè=yèsù 4 š[ø⁄Î6s9 $tΒ (#θçΡ$Ÿ2 šχθè=yèøtƒ ∩∠∪ 

3“t�s? #Z��ÏVŸ2 óΟßγ÷ΨÏiΒ šχöθ©9uθtGtƒ tÏ%©!$# (#ρã�xŸ2 4 }§ø⁄Î6s9 $tΒ ôMtΒ£‰s% óΟçλm; öΝåκß¦àΡr& βr& xÝÏ‚y™ ª!$# óΟÎγöŠn=tæ 

’Îûuρ É>#x‹yèø9$# öΝèδ tβρà$Î#≈yz ∩∇⊃∪ { )3( النيب  ولقد قال� }  والذي نفس حممد بيده لتأمرن

باملعروف ولتنهون عن املنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على احلق أطرا أو ليضربن 

                                                 

  . 18) سورة األنبياء آية: 1(
  . 102) سورة هود آية: 2(
  . 80:  78) سورة املائدة اآليات من 3(
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وصعد ذات يوم املنرب فحمد  )1( } عنهماهللا بقلوب بعضكم على بعض مث يلعنكم كما ل

يقول لكم مروا باملعروف  �يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن اهللا  {اهللا وأثىن عليه مث قال: 

روين فال أنصركم وتسألوين فال واوا عن املنكر قبل أن تدعوين فال أجيبكم وتستنص

اللهم إنا نسألك أن تربم هلذه األمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل  )2( } أعطيكم

فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه باملعروف وينهى عن املنكر، اللهم إنا نسألك أن تصلح والتنا 
الرشد والنفع يا رب وأمتنا وأن جتعلهم متعاونني يف احلق متسمني باأللفة واحملبة واخلري و

  العاملني اللهم صل وسلم على حممد وآله وصحبه وأتباعهم إىل يوم الدين.
  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم... إخل.

                                                 

  ). 2169) الترمذي الفنت (1(
  ). 6/159) ، أمحد (4004) ابن ماجه الفنت (2(
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  اخلطبة الثالثة يف أن األمر باملعروف واجب على اجلميع

لق احلمد هللا القوي ايد املدبر خللقه كما يشاء وهو الفعال ملا يريد أحكم ما خ
وشرع فهو احلكيم الرشيد وصرب على أذى أعدائه وما ربك بغافل عن أعمال العبيد فهو 

›š�Ï9≡x  {احلليم مبن يبارزه بالعصيان ولكن إذا أخذه مل يفلته  x.uρ ä‹ ÷{r& y7 În/u‘ !#sŒ Î) x‹s{r& 

3“ t� à)ø9 $# }‘Éδ uρ îπuΗ Í>≈ sß 4 ¨βÎ) ÿ… çνx‹ ÷{r& ÒΟŠ Ï9 r& î‰ƒÏ‰ x© ∩⊇⊃⊄∪ { )1( وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال ،

شريك له الويل احلميد، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أشد الناس غرية يف دين اهللا فما 
لتسديد، انتقم لنفسه قط ولكن إذا انتهكت حمارم اهللا فناهيك بغضبه فعل أويل الرشاد وا

صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه الذين ال تأخذهم يف اهللا لومة الئم، فنعم األقوياء يف 
  دين اهللا ونعم العبيد، وعلى التابعني هلم باإلحسان والتسديد وسلم تسليما.

'yγ•ƒr$  {بسم اهللا الرمحن الرحيم ، أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà) ®?$# 

öΝ à6 −/u‘ 4 āχ Î) s's!t“ ø9 y— Ïπtã$¡¡9 $# í ó x« ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇∪ tΠ öθtƒ $yγtΡ ÷ρt� s? ã≅ yδ õ‹s? ‘≅ à2 >πyèÅÊö� ãΒ !$£ϑ tã ôM yè|Êö‘ r& 
ßìŸÒs? uρ ‘≅ à2 ÏN#sŒ @≅ôϑ ym $yγn= ÷Η xq “ t� s? uρ }̈ $̈Ζ9 $# 3“ t�≈s3ß™ $tΒ uρ Νèδ 3“ t�≈s3Ý¡Î0 £Å3≈ s9 uρ šU# x‹tã «!$# 

Ó‰ƒÏ‰ x© ∩⊄∪ { )2( ،}  $pκ š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà)®? $# öΝä3−/ u‘ (# öθt±÷z $# uρ $YΒ öθtƒ āω ”Ì“ øgs† ì$ Î!# uρ tã Íν Ï‰ s9 uρ 

Ÿωuρ îŠθä9 öθtΒ uθèδ A—% ỳ tã Íν Ï$ Î!# uρ $º↔ ø‹ x© 4 āχ Î) y‰ ôãuρ «! $# A,ym ( Ÿξsù ãΝ à6 ‾Ρ §�äós? äο 4θu‹ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Ÿωuρ 

Ν à6 ‾Ρ§� äótƒ «!$$Î/ â‘ρã� tóø9 $# ∩⊂⊂∪ { )3( ،}  (#θà)̈? $#uρ $YΒ öθtƒ šχθãèy_ö� è? ÏµŠ Ïù ’ n< Î) «! $# ( §ΝèO 4†‾ûuθè? ‘≅ä. 

<§ø tΡ $̈Β ôM t6|¡Ÿ2 öΝ èδ uρ Ÿω tβθãΚ n= ôà ãƒ ∩⊄∇⊇∪ { )4( ،}  (#θà)̈? $# uρ ©!$# “ Ï% ©!$# tβθä9 u !$|¡s? ÏµÎ/ 

tΠ% tnö‘ F{ $# uρ 4 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. öΝä3ø‹ n= tæ $Y6Š Ï% u‘ ∩⊇∪ { )5( .اىل ـوا اهللا تعـأما بعد، أيها الناس: اتق}  

                                                 

  . 102) سورة هود آية: 1(
  . 2،  1ن : ) سورة احلج اآليتا2(
  . 33) سورة لقمان آية: 3(
  . 281) سورة البقرة آية: 4(
  . 1) سورة النساء آية: 5(
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(#θà)̈?$#uρ ZπuΖ÷FÏù āω ¨t‹ÅÁè? tÏ%©!$# (#θßϑn=sß öΝä3ΨÏΒ Zπ¢¹!%s{ ( (#þθßϑn=÷æ$#uρ āχr& ©!$# ß‰ƒÏ‰x© É>$s)Ïèø9$# ∩⊄∈∪ { )1( .

يغرنكم باهللا الغرور. عباد اهللا: ال تغرنكم هذه األموال  عباد اهللا: ال تغرنكم احلياة الدنيا وال
وكثرا وال يغرنكم رغد العيش ونضارة الدنيا وزهرا. عباد اهللا: ال يغرنكم ما أنعم اهللا 

م إمهاله لكم مع التقصري يف الواجب والعصيان. به عليكم من العافية واألمان وال يغرنك
: �ال النيب ـا مجيعا قـإخواين: إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب علين

ع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستط {

فمن قدر منا أن يغري املنكر بيده وجب ذلك عليه، ومن قدر منا أن  )2( } أضعف اإلميان

يغريه بلسانه دون يده وجب ذلك عليه. عباد اهللا من رأى منكم منكرا فعجز عن تغيريه 
قبه اهللا على ذلك يوم فليبلغه إىل املسئولني، فإذا بلغه إليهم برئت ذمته، وإال فسوف يعا

الدين. لن مينعكم من عذاب اهللا أن تقولوا أن يف البلد نوابا وال علينا من أحد ألن إبالغ 
أويل األمر بأصحاب املنكر أمر ال يعذر بتركه أحد منكم، إذا تساعدمت على قيام هذا 

األبصار وحملترم الدين فزمت يف الدنيا واآلخرة. واهللا إن املتكلم بكلمة اهللا تعاىل ملرموق ب
وموقر ومعترب كالمه أميا اعتبار، لكن ذلك قد ال يتم ألول مرة فقد جيد يف أول مرة 
نكبات ومعارضات واحتقار، لكن إذا صرب وثابر فسوف تكون العاقبة للحق، وللباطل 

ويسخرون به ويغرون به  �وأهله الزوال والبوار. أما كان املشركون يستهزئون بالنيب 
ما وضعوا عليه احتقارا وهو ساجد لربه سال اجلزور، ومع ذلك فقد صرب سفهاءهم، أ

وباع نفسه هللا حىت أظهره اهللا عليهم وهللا عاقبة األمور. إخواين: إن احلق مر على النفوس 
وشديد ولكن عقباه السرور واحلالوة والعيش الرغيد. إخواين: إنه ليجب على املسئولني 

يهم أن يتركوا الدعة والسكون واهلوان وأن جيتمعوا أكثر مما جيب على غريهم، إن عل

                                                 

  . 25) سورة األنفال آية: 1(
) ، النسائي اإلميان وشرائعه 2172) ، الترمذي الفنت (49) ، مسلم اإلميان (913) البخاري اجلمعة (2(

  ). 3/53) ، أمحد (1275مة الصالة والسنة فيها () ، ابن ماجه إقا1140) ، أبو داود الصالة (5008(
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مجيعا على احلق وإصالح األمور والنهوض بأمتهم يف األمور الدينية والدنيوية وإزالة الشر 
والطغيان، فإن ترك الفساد يفشو ويزيد سبب هلالك األمة وفساد اتمع والدمار والتنكيد. 

ور فمن الذي يقوم؟ وإذا مل يتكاتفوا على إخواين: إذا مل يقم املسئولون بإصالح األم
 �إصالح ما حيصل من فساد فمن ذا الذي إلصالحه يروم؟ وعن عبد اهللا بن مسعود 

فيهم العامل باخلطيئة جاءه إن من كان قبلكم كانوا إذا عمل  {: �قال: قال رسول اهللا 

الناهي تعذيرا فقال: يا هذا اتق اهللا، فإذا كان من الغد جالسه وواكله وشاربه كأنه مل يره 
على خطيئة باألمس، فلما رأى اهللا ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض مث لعنهم 

س حممد على لسان نبيهم داود وعيسى بن مرمي ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون، والذي نف
بيده لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على احلق 

. وملا فتح )1( } أطرا أو ليضربن اهللا بقلوب بعضكم على بعض مث يلعنكم كما لعنهم

إحدى اجلزائر فرق أهلها فبكى بعضهم إىل بعض، فرأى  - رضي اهللا عنهم  -املسلمون 
درداء وحده يبكي فقال له: ما يبكيك يف يوم أعز اهللا فيه اإلسالم جبري بن نفري أبا ال

إذا هم أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة  �وأهله؟ فقال: وحيك ما أهون اخللق على اهللا 
ان ـوذ باهللا من الشيطـظاهرة هلم امللك تركوا أمر اهللا فصاروا إىل ما ترى. أع

sŒ#!  {م: ـالرجي Î) uρ !$tΡ ÷Šu‘ r& βr& y7 Î= öκ –Ξ ºπtƒö� s% $tΡ ö� tΒ r& $pκ� Ïùu� øIãΒ (#θà)|¡x sù $pκ� Ïù ¨,y⇔ sù $pκ ö� n= tæ ãΑ öθs)ø9$# 

$yγ≈ tΡ ö� ¨Β y‰ sù #Z�� ÏΒ ô‰s? ∩⊇∉∪ { )2(متنا على . اللهم أصلح قلوبنا ومجيع شئوننا. اللهم امجع كل

احلق وقوم والة أمورنا. اللهم اهد ضاللنا وأرشد غواتنا وأصلح مستقبلنا يا منان يا بديع 
السماوات واألرض يا حي يا قيوم يا ذا اجلالل واإلكرام. اللهم صل على نبينا حممد وعلى 

  آله وصحبه وسلم تسليما كثريا.

                                                 

  ). 4006) ، ابن ماجه الفنت (4336) ، أبو داود املالحم (3048) الترمذي تفسري القرآن (1(
  . 16) سورة اإلسراء آية: 2(
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  فاخلطبة الرابعة يف أقسام الناس بالنسبة لألمر باملعرو

  والنهي عن املنكر 

احلمد هللا العليم احلكيم الرؤوف الرحيم خلق العباد وقسمهم إىل طائع مثاب وعاص 
أثيم وقدر لعباده من األسباب املعنوية واألسباب احلسية ما مينعهم من ارتكاب املعاصي 
 وهو القوي العظيم، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له شهادة أرجو ا النجاة
من العذاب األليم والفوز بالنعيم املقيم، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله 
املبعوث مبا يصلح اخللق يف الدنيا والدين صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم يف 

  هديهم القومي وسلم تسليما.
يف الرب والبحر مبا  أما بعد، أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واعلموا أنه إمنا ظهر الفساد

كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وأن ما أصابكم من 
مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثري. ففساد األرض ومصائب اخللق هي حصائد 

  أعماهلم وعواقب أفعاهلم.
وهم أيها املسلمون، إن الواجب علينا أن يأخذ حلماؤنا على أيدي سفهائنا ويأطر

أن الناس إذا رأوا  �على احلق أطرا قبل أن يهلكوا مجيعا. فقد جاء يف احلديث عن النيب 

مثل  {: �الظامل فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم اهللا بعقاب من عنده، وقال 

م يف حدود اهللا والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم يف أعالها القائ
وبعضهم يف أسفلها، فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا على من فوقهم 
فقالوا: لو أنا خرقنا يف نصيبنا (يعنون يف أسفلها) خرقا ومل نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم 

ا) جنوا ـعا وإن أخذوا على أيديهم (يعين منعوهم من خرق أسفلهوما أرادوا هلكوا مجي

  .)1( } وجنوا مجيعا

                                                 

  ). 4/268) ، أمحد (2173) ، الترمذي الفنت (2361) البخاري الشركة (1(
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أيها املسلمون: إن الناس بالنسبة إىل تغيري املنكر منهم من يستطيع تغيريه بيده ومنهم 
ما جيب على  �من ال يستطيع إال بلسانه ومنهم من ال يستطيع إال بلقبه، وقد بني النيب 

من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه  {فقال:  كل واحد من هؤالء

  .)1( } فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان

أفلحنا بأنفسنا وأصلحنا أيها املسلمون: إننا إذا قمنا بتغيري املنكر حسب استطاعتنا 
جمتمعنا وحصلت لنا الرفعة يف الدار الدنيا ويف اآلخرة، أما إذا ضيعنا الواجب علينا يف 
ذلك فستكون النتيجة وخيمة، تكثر املعاصي ويظهر الفسوق وحتل العقوبات، نعوذ باهللا 

  من ذلك.
  أيها املسلمون: إن واقع الناس ال خيلو من أربع حاالت:

وى اإلميان ويقوى السلطان وهذه أكمل األحوال وأحسنها. فبقوة أحدها: أن يق
اإلميان حتصل تقوى اهللا وخشيته يف السر والعالنية، وميتنع الناس من املعاصي عن رغبة يف 
ثواب اآلخرة وخوف من اهللا عز وجل. ولو قدر أن أحدا سولت له نفسه مبعصية يوما من 

  ه وارتدع.األيام لذكر قوة السلطان فرجع عما هم ب
احلال الثانية: أن يقوى اإلميان ويضعف السلطان وهذه أقل درجة من األوىل وأضعف، 
فإنه رمبا ال يرتدع عن املعصية من سولت له نفسه فعلها يوما من األيام إذا علم أن 
السلطان ضعيف، ولكن حيصل ذه احلال خشية اهللا سرا وعلنا ورجاء ثواب اآلخرة 

  وهذه فائدة كبرية.
حلال الثالثة: أن يضعف اإلميان ويقوى السلطان وهذه أضعف بكثري مما قبلها، فإا ال ا

متنع من فعل املعاصي سرا ولكن متنع من ااهرة باملعصية خوفا من السلطان، فإن ضعيف 

                                                 

) ، النسائي اإلميان وشرائعه 2172) ، الترمذي الفنت (49ميان () ، مسلم اإل913) البخاري اجلمعة (1(
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اإلميان إذا علم أنه إذا علم به أدب تأديبا صارما يردعه فإنه ميتنع عن ااهرة باملعصية 
  فا.ويكون خائ

احلال الرابعة: أن يضعف اإلميان ويضعف السلطان فهذه أخطر احلاالت على اتمع 
وشرها، فال إميان مينع عن املعاصي سرا وال سلطان يردع عن املعاصي جهرا، وإذا كان 
الناس ذه احلال ضعف إميان وضعف سلطان كثرت املعاصي وانتشرت وأسرت وأعلنت 

أنه إذا  �ولقد كان من سياسة أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب فال حول وال قوة إال باهللا. 
رأى ضعف اإلميان يف القلوب وكثرة ارتكاب الناس للمعصية زاد يف تعزيرهم وعقوبتهم 

  فيما ليس فيه عقوبة حمدودة شرعا، وهذا كمال السياسة ملصاحل العباد.

pκ$  {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:  š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà) ®?$# öΝä3−/ u‘ (# öθt±÷z $# uρ $YΒ öθtƒ āω ”Ì“ øgs† 

ì$ Î!# uρ tã Íν Ï‰ s9uρ Ÿωuρ îŠθä9 öθtΒ uθèδ A—% ỳ tã Íν Ï$ Î!# uρ $º↔ ø‹ x© 4 āχ Î) y‰ ôã uρ «! $# A,ym ( Ÿξsù ãΝà6 ‾Ρ §� äós? 

äο 4θu‹ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Ÿωuρ Νà6 ‾Ρ §� äótƒ «! $$Î/ â‘ρã� tóø9 $# ∩⊂⊂∪ { )1(.  
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  الفرع الثاين يف القصاص واحلدود

  اخلطبة األوىل يف احلكمة يف القصاص واحلدود

احلمد هللا احلكيم العليم العزيز الرحيم وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له 
الذي خلق فأتقن وحكم فأحكم ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون، وأشهد أن 
حممدا عبده ورسوله الذي كان باملؤمنني رحيما وكان حلدود اهللا حافظا مقيما، أقسم 
بالذي نفسه بيده لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطع يدها عدال شامال وهديا قوميا 

  تبعهم بإحسان وسلم تسليما. صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن
أما بعد، أيها املؤمنون اتقوا اهللا تعاىل وتأملوا أحكامه وحدوده بعلم وإميان جتدوها 
تابعة للحكمة واملصلحة يف كل زمان ومكان، فإن الذي وضع تلك احلدود هو أرحم 

ا درءا الرامحني وأحكم احلاكمني، علم أن مصاحل العباد ال تقوم إال ا فشرعها وعلم أن 
للمفاسد فأمر ا وحتمها. فاحلدود متنع من اجلرائم وتكفر ما اقترفه ارم من املآمث، 
انظروا إىل البالد اليت تقام فيها احلدود كيف يستتب فيها األمن واالطمئنان، وأما البالد 

 شرعها اليت ال تقام فيها احلدود فتكثر فيها اجلرائم واالعتداء والطغيان. فمن األحكام اليت

öΝä3s9  {اهللا تعاىل قتل القاتل، فإن القاتل املتعمد للقتل يقتل إذا متت شروط القصاص  uρ ’ Îû 

ÄÉ$|ÁÉ) ø9 $# ×ο 4θuŠym { )1(  ألن القاتل إذا علم أنه سيقتل فلن يقدم على القتل وبذلك تكون

ة، مث إن القتل حق ألولياء املقتول فإن شاؤوا قتلوا القاتل وإن شاؤوا عفوا عنه جمانا أو احليا
أخذوا الدية، وعليهم أن يراعوا املصلحة يف ذلك فيأخذوا مبا هو أصلح من عفو أو دية أو 
قصاص. انظروا إىل السارق كيف يسرق ما يساوي ربع دينار فتقطع يده بذلك حفظا 

اء عليها، فإن السارق إذا علم أنه تقطع يده اليمىن إذا سرق فإنه ال لألموال عن االعتد
ميكن أن يسرق، وإذا قطعت اليد احملترمة اليت ال يباح قطعها كان فيها نصف الدية 
مخسمائة دينار. فلله ما أعلى هذه احلكمة وأبلغها وأنسبها للمصاحل، تقطع اليد بربع دينار 
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ذا قطعت ظلما خبمسمائة دينار حفظا لألبدان. إذا سرقت حفظا لألموال، وتضمن إ
إىل جرمية الزنا وهي فاحشة نكراء، كيف جعل اهللا فيها حدا  - رمحكم اهللا  -انظروا 

مناسبا حلال الزاين؟ فإن الزاين إن كان بكرا وهو الذي مل يتزوج فإن حده أن جيلد مئة 
ويتوب، وإن كان الزاين جلدة ويغرب عن وطنه سنة ليبعد عن حمل الفاحشة لعله ينساها 

ثيبا وهو الذي من اهللا عليه بنكاح صحيح ووطئ زوجته فيه، فهذا حده الرجم وهو أن 
يرجم باحلجارة حىت ميوت؛ ألن من زىن بعد أن من اهللا عليه بالزواج والوطء احلالل فهو 
 جرثومة فاسدة يف اتمع ال يليق به إال الزوال. ومن حكمة اهللا أن جعل حده الرجم

باحلصى ليتأمل مجيع بدنه به كما تلذذ بشهوة الزنا جزاء وفاقا. وأما جرمية اللواط وهي 
الفاحشة الكربى واملصيبة العظمى فما أعظمها من جرمية وأطمها، وما أجدر نفسا 

 �أن النيب  -رضي اهللا عنهما  -تعاطتها باإلتالف وأحقها. ففي السنن عن ابن عباس 

قال شيخ  )1( } من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل واملفعول به {قال: 

: ومل خيتلف الصحابة يف قتله، لكن اختلفوا كيف يقتل، - رمحه اهللا  -اإلسالم ابن تيمية 
ة هذه الفاحشة هي القتل بكل حال وأكثر السلف على أن يرجم رمجا، وإمنا كانت عقوب

ملا فيها من إفساد اتمع وعسر التحرز منها يف احلال واملآل. ومن نظر إىل حكم اهللا تعاىل 
للحكمة اليت تبهر العقول، وأنه ال حكم أحسن منه وأصلح يف احلدود وجده احلكم املتضمن 

ندرئ به املفاسد قال اهللا تعاىل: لألمة وأن ما سواه فهو جهل وطغيان ال تقوم به املصاحل وال ت

}  zΝõ3ßssùr& Ïπ̈ŠÎ=Îγ≈yfø9$# tβθäóö7tƒ 4 ôtΒuρ ß|¡ômr& zÏΒ «!$# $Vϑõ3ãm 5Θöθs)Ïj9 tβθãΖÏ%θãƒ ∩∈⊃∪ { )2(.  

  خل.بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم... إ
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  اخلطبة الثانية يف عقوبة الزنا واللواط

احلمد هللا الذي شرع عقوبة العصاة ردعا للمفسدين وصالحا للخلق أمجعني وكفارة 
للطاغني املعتدين، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له امللك احلق املبني، وأشهد أن 

 عليه وعلى آله وأصحابه ومن حممدا عبده ورسوله أفضل النبيني وقائد املصلحني صلى اهللا
  تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما.

أما بعد، أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل واعرفوا نعمة اهللا عليكم ذا الدين القومي اجلامع 
بني الرمحة واحلكمة، رمحة يف إصالح اخللق وحكمة يف اتباع الطريق املوصل إىل اهلدف 

  األمسى.
من طبيعة البشر أن يكون هلم نزعات متباينة، فمنها نزعات إىل اخلري واحلق،  أيها الناس: إن

  .)βÎ) ö/ä3u‹÷èy™ 4®Lt±s9 ∩⊆∪ { )1¨  {ومنها نزعات إىل الباطل والشر كما قال اهللا تعاىل: 

بد هلا من رادع وملا كانت النفوس الشريرة والرتعات اخلاطئة واألعمال السيئة ال 
يكبح مجاحها وخيفف من حدا، شرع رب العباد وهو احلكيم العليم الرؤوف الرحيم 
حدودا وعقوبات متنوعة حبسب اجلرائم لتردع املعتدي وتصلح الفاسد وتقيم املعوج 
وتكفر عن ارم جرميته، إذ ال جيمع اهللا عليه بني عقوبة الدنيا واآلخرة، فأوجب إقامة 

مرتكيب اجلرائم كل حبسب جرميته. فالسارق تقطع يده ألنه يسرق ا غالبا،  احلدود على
وقطاع الطريق إذا قتلوا قتلوا وإن أخذوا املال فقط قطعت أيديهم وأرجلهم من خالف 
ألم يستعينون على قطع الطريق بأرجلهم وأيديهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم من خالف 

حملصنات واحملصنني جيلد مثانني جلدة حىت ال نكاال وجزاء من جنس العمل. وقاذف ا
تنتهك األعراض، وشارب اخلمر عقوبته حيصل ا الردع عند تناول هذا الشراب الذي 

بأنه أم اخلبائث ومفتاح كل شر. أما جرمية فساد األخالق وايار اتمع،  �وصفه النيب 
ظيمة رتب الشارع عليها عقوبة تلك اجلرمية اليت تكمن يف فعل الزنا واللواط فإا جرمية ع
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أكرب، فالزاين الذي يطأ فرجا حراما إما أن يكون حمصنا وأما أن يكون غري حمصن، 
فاحملصن هو البالغ العاقل الذي تزوج امرأة ووطئها بنكاح صحيح، فإذا زىن فإنه يرجم 

، باحلجارة حىت ميوت مث يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع املسلمني إذا كان مسلما
وأما غري احملصن وهو من مل يتزوج على الوصف الذي ذكرناه فإنه إذا زىن جلد مئة جلدة 
ويسفر عن البلد سنة كاملة. أيها املسلمون، وإذا كان الزنا بالفرج موجبا هلذه العقوبة، 
فإن هنا زىن آخر دون ذلك يوجب اإلمث والعقوبة األخروية ورمبا كان سببا للوقوع يف 

العينان  {بقوله:  �أال وهو زىن اجلوارح األخرى، وهو ما أشار إليه النيب  الزنا األكرب،

زنامها النظر واألذنان زنامها االستماع واللسان زناه الكالم واليد زناها البطش والرجل 

  .)1( } قلب يهوى ويتمىنزناها اخلطى وال

أما اللواط وهو وطء الذكر الذكر، فذلك الفاحشة الكربى واجلرمية النكراء إنه 
مفسدة الدنيا والدين، إنه هدم لألخالق وحمق للرجولة، إنه فساد للمجتمع وقتل 
للمعنويات، إنه ذهاب للخري والربكات وجالب للشرور واملصيبات، إنه معول خراب 

ل واخلزي والعار، والعقول تنكره والفطر السليمة ترفضه والشرائع ودمار وسبب للذ
السماوية تزجر عنه ومتقته، ذلكم بأن اللواط ضرر عظيم وظلم فاحش فهو ظلم للفاعل مبا 
جر إىل نفسه من اخلزي والعار وقادها إىل ما فيه املوت والدمار، وهو ظلم للمفعول به 

ول واالحنطاط وحمق رجولتها، فكان بني حيث هتك نفسه وأهاا ورضي هلا بالسف
الرجال مبرتلة النسواين ال تزول ظلمة الذل من وجهه حىت ميوت وهو ظلم للمجتمع كله 
مبا يفضي إليه من حلول املصائب والنكبات. ولقد قص اهللا علينا ما حصل لقوم لوط 

ن سجيل حيث أنزل عليهم رجزا من السماء أي عذابا من فوقهم، أمطر عليهم حجارة م
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tΒ$  {فجعل قريتهم عاليها سافلها وقال بعد أن قص علينا عقوبتهم  uρ }‘Ïδ zÏΒ šÏϑ Î=≈ ©à9 $# 

7‰‹Ïèt7 Î/ ∩∇⊂∪ { )1(.  

 أيها املسلمون، مىت فشت هذه الفاحشة يف اتمع ومل يعاقبه اهللا بدمار الديار فإنه
سيحل به ما هو أعظم من ذلك، سيحل به انتكاس القلوب وانطماس البصائر وانقالب 
العقول حىت يسكت على الباطل أو يزين له سوء عمله فرياه حسنا، وأما إذا يسر اهللا له 

أقوياء ذوي عدل أمناء يقولون احلق من غري مباالة وينفذون احلد من غري حماباة، فإن هذا والة 
والصالح. أيها املسلمون، وملا كانت هذه اجلرمية، أعين جرمية فاحشة اللواط، من عالمة التوفيق 

أعظم اجلرائم كانت عقوبتها يف الشرع من أعظم العقوبات فعقوبتها القتل واإلعدام، قال 

واتفق . )2( } مل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل واملفعول بهمن وجدمتوه يع {: � النيب

 -مجهور الصحابة أو كلهم على العمل مبقتضى هذا احلديث، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
يف قتله سواء كان فاعال أم مفعوال به،  �: مل خيتلف أصحاب رسول اهللا -رمحه اهللا 

رة، وقال بعضهم يلقى من أعلى ولكن اختلفوا كيف يقتل، فقال بعضهم يرجم باحلجا
مكان يف البلد حىت ميوت، وقال بعضهم حيرق بالنار. فالفاعل واملفعول به إذا كان راضيا 
كالمها عقوبته اإلعدام بكل حال سواء كانا حمصنني أم غري حمصنني لعظم جرميتهما وضرر 

الفضيلة، وال شك بقائهما يف اتمع، فإن بقاءمها قتل معنوي تمعهما وإعدام للخلق و
أن إعدامهما خري من إعدام اخللق والفضيلة. أيها املسلمون: إن علينا كمجتمع إسالمي 
قوامه الدين واألخالق، وهللا احلمد، أن جنتهد بقدر ما نستطيع على التمسك بديننا 
والتخلق باألخالق الفاضلة وأن يسعى كل منا من الوالة فمن دوم ملنع الفساد 

صالح اتمع وأن نتخذ احليطة ونتبع مواقع الفساد لتطهريها. على كل منا واملفسدين وإ
أن يراقب حال أوالده وأهله الذكور واإلناث فيمنع نساءه من اخلروج متربجات بثياب 
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الزينة والطيب وغريه مما يلفت النظر، ويتفقد أوالده أين ذهبوا وأين غابوا ومن أصحام 
الطة السفهاء ومعاشرة من خيشى الفساد مبعاشرم، ومن جلساؤهم وأن مينعهم من خم

وعلى كل أهل حارة وحملة أن يتفقدوا حملتهم وحارم ويتعاونوا على منع الشر والفساد، 
فإذا أصلح الرجل أهله وأصلح أهل احلارة جريام وحرص الوالة على إصالح بلدهم 

لناس واجبهم يف هذا فام حصل بذلك من اخلري ما يكفل السعادة للمجتمع، وإن أمهل ا
  من اخلري بقدر ما فوتوا من الواجب.

%tÏ  {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  ©!$# uρ šχθä3Åb¡yϑ ãƒ É=≈ tFÅ3ø9 $$Î/ (#θãΒ$s% r&uρ nο 4θn= ¢Á9 $# $‾Ρ Î) Ÿω 

ßì‹ ÅÒçΡ t� ô_r& tÏ⇔ Ï= óÁèR ùQ $# ∩⊇∠⊃∪ { )1(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.
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  وهو فرع واحد القسم الثامن يف النفقات واألطعمة

  اخلطبة األوىل يف تنوع إنفاق املال

احلمد هللا الذي من علينا باألموال وشرع لنا إنفاقها فيما هو مصلحة يف الدين والدنيا 
عاجل يف الدنيا والثواب اجلزيل يف األخرى، وأشهد أن ال إله ووعدنا على ذلك اخللف ال

إال اهللا وحده ال شريك له ذو اجلود واإلحسان واألفضال، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 
الذي ينفق ماله هللا ويعيش يف نفسه عيش الفقراء ابتغاء مرضاة ذي اإلكرام واجلالل صلى 

  م بإحسان ما تعاقبت األيام والليال وسلم تسليما.اهللا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني هل
أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل واشكروه على ما خولكم من هذه األموال اليت 
جعلها لكم قياما يقوم ا دينكم ودنياكم وتصلح ا أحوالكم العامة واخلاصة، واشكروه 

فيما فيه مصلحة لكم ووعدكم إن أنعم عليكم ا نعمة أخرى، حيث شرع لكم إنفاقها 
على ذلك اخللف واألجر، ولو شاء مل يشرع لكم إنفاقها ومل يتعبدكم بذلك فكان إنفاقها 
مغرما، وليشكر اهللا من وفقه اهللا تعاىل فقام بإنفاقها على الوجه الذي أمر به فلم يقصر يف 

رمحكم  -علموا ذلك فيكون من الباخلني، ومل يغل يف ذلك ويزد فيكون من املبذرين. وا
أن إنفاق األموال على وجهني وجه يثاب عليه العبد ويؤجر ونوع يعاقب عليه  -اهللا 

ويوزر، أما الذي يثاب عليه العبد ويؤجر فهو أن ينفقها يف طاعة اهللا وما أمر به، وأما 
الذي يعاقب عليه ويوزر فأن ينفقها يف معصية اهللا وما ال فائدة فيه فإن ذلك من السفه 

  تبذير.وال
واعلموا أن إنفاق األموال يف طاعة اهللا له أبواب كثرية، فمن ذلك إنفاق األموال يف 
الزكاة املفروضة اليت هي أحد أركان اإلسالم، وال يكون العبد مسلما حىت ينفقها يف 
الوجوه اليت أمر اهللا بصرفها فيها، ومن ذلك أن ينفق اإلنسان على نفسه فإن إنفاقك على 

تثاب عليها ألنك مأمور حبفظ نفسك بالطعام والشراب واللباس وغريها مما نفسك صدقة 
تطلبه حاجتك أو ضرورتك. فإذا أنفقت املال يف ذلك فقد قمت حبفظ نفسك ونيلها ما 
أباح اهللا هلا من الطيبات وهذا خري وأجر. ومن اإلنفاق يف طاعة اهللا أن ينفق اإلنسان على 
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باء واألوالد وغريهم، فإن اإلنفاق عليهم طاعة هللا وبر أهله من الزوجات واألمهات واآل

وقد عاده يف مرض أمل به واستشاره يف  �لسعد بن أيب وقاص  �قال النيب  {وأجر، 

بتغي ا وجه اهللا إال أجرت عليها حىت ما واعلم أنك لن تنفق نفقة ت الوصية فقال له:

  .)1( } جتعله يف فم امرأتك

اإلنفاق على أهله شحا وخبال، والشح أيها اإلخوان: إن بعض الناس يقصر أو يتثاقل يف 

tΒuρ s−θãƒ £xä© ÏµÅ¡ø  {والبخل من أوامر الشيطان tΡ š�Í×‾≈s9'ρé'sù ãΝèδ šχθßsÎ=øßϑø9$# ∩∪ { )2( 

مىت علم املؤمن أن اإلنفاق على نفسه وأهله ليس بغرم وإمنا هو مكسب وغنيمة، ولكن 
فاإلنفاق فيما أمر اهللا به غنيمة ألنه زيادة يف اإلميان وسبب لربكة املال ومنوه وسبب لألجر 

ا اإلمساك عما أمر اهللا به فهو نقص يف اإلميان وسبب حملق بركة املال املدخر عند اهللا، أم
ونقصه ولعقوبة اهللا ومقته، مث أن املمسك البخيل إن فاته املال ونزع منه يف الدنيا فقد حرم 

  خري الدنيا واآلخرة، وإن بقي حىت مات صار لغريه غنمه وعليه غرمه وإمثه.
 أن تنفقه يف اإلحسان إىل القرابات الذين ال أال وإن من إنفاق املال يف طاعة اهللا

جتب عليك نفقتهم، إما لكون مالك ال يتحمل اإلنفاق أو لغري ذلك، فهديتك على 
غنيهم هدية وصلة، وصدقتك على فقريهم صدقة وصلة. وإن بعض الناس يف هذه 

ه الناحية يقصر ويفرط، فتجده يقتصر على اإلحسان إىل القرابة الذين يتبادلون مع
الصلة وهذا يف احلقيقة ليس بصلة، وإمنا هي مكافأة للصلة أو جملبة هلا، فالواصل 
حقيقة هو الذي يصل من قطعه ويعطي من حرمه. وأبواب إنفاق املال يف اخلري 
كثرية، وكلما كان اإلنفاق أنفع لعمومه أو شدة احلاجة إليه أو جلبه ملصاحل أخرى 

 ا وجه اهللا فأنت مأجور عليها لدخوهلا يف كان أفضل وأجدى، وكل نفقة تبتغي

                                                 

) 3628) ، النسائي الوصايا (2116) ، الترمذي الوصايا (1628) ، مسلم الوصية (56) البخاري اإلميان (1(
  ). 3196) ، الدارمي الوصايا (1495) ، مالك األقضية (1/176) ، أمحد (2864، أبو داود الوصايا (

  . 9) سورة احلشر آية: 2(



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  344

θ#)  {اإلحسان. أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تعاىل:  à) ÏΡ r& uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# 
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  اخلطبة الثانية يف حكم شرب الدخان ومضاره

احلمد هللا الذي أنعم على عباده مبا أخرج هلم من الطيبات وأدره عليهم من أصناف 
لك ما تقوم به أديام وأبدام وحرم عليهم ما يكون األرزاق واألقوات وأحل هلم من ذ

به ضرر يف أبدام وعقوهلم وأديام واحلمد هللا الذي أحاط بكل شيء علما ووسع كل 
شيء رمحة وحكما، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد، 

يه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وأشهد أن حممدا عبده ورسوله البشري النذير صلى اهللا عل
  بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما.

أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل واستغنوا مبا أباح لكم من الطعام والشراب عما 
حرمه عليكم، فإنه ما من شيء ينفعكم من ذلك إال أباحه لكم فضال منه وإحسانا، وما 

نه وامتنانا. فكما أن هللا النعمة عليكم فيما أباحه من شيء يضركم إال حرمه عليكم رمحة م
لكم من الطيبات فله النعمة عليكم أيضا مبا حرمه من اخلبائث واملضرات، فعلى العباد أن 
يشكروا نعمته يف احلالتني فيتناولوا ما أباحه هلم فرحني مغتبطني ويتجنبوا ما حرمه عليهم 

  سامعني مطيعني.
الدخان يف جمتمعنا حىت عم كثريا من الصغار يف األسواق  أيها الناس: لقد انتشر شرب

  والدور وهو الشراب الذي ال ينكر ما فيه من ضرر يف البدن واملال واتمع والدين.
أما ضرره يف البدن فإنه يضعف البدن ويضعف القلب وحيدث مرض السرطان والسل 

لك كثري من العلماء والسعال ويفضي إىل املوت كما يشاهد ذلك كثريا، وكما قرر ذ
املختصني وأكد تقريرهم كبار اهليئة الصحية العاملية وشهد به األمر الواقع فكم من إنسان 
أك جسمه وأفسد صحته وقتل نفسه مبا تعاطاه من هذا الدخان. وال تغتروا مبا يرى من 

م، بعض الناس الذين يشربونه وأجسامهم سليمة فإن هؤالء املدخنني ليسوا حبسب مظهره
واسأهلم ماذا حيدث هلم من قلة الشهية وكثرة السعال والرتالت الصدرية والفتور العام 
والتعب الشديد عند أقل عمل وكلفة، ولو أقلعوا عن شرم حلصل هلم من القوة والنشاط 
ما مل يكونوا عليه حني شرب الدخان. وأما ضرره يف املال فاسأل من يشربه ماذا ينفقه 
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ولو كان ينفق هذا املال فيما يعود عليه وعلى أهله بالنفع من الطعام  كل يوم يف شربه،
الطيب والشراب احلالل واللباس املباح لكان ذلك خريا له يف دينه ودنياه، ولكنه ينفق 
الكثري يف هذا الدخان الذي ال يعود عليه إال بالضرر العاجل واآلجل، فنسأل اهللا لنا وله 

عض الناس من االجتار به والتكسب حىت صاروا بعد الترب متربني اهلداية. أما ما انتفع به ب
وبعد اإلعواز واجدين وبعد الفقر مغتنني، فلبئس ما كسبوا حراما واكتسبوا آثاما، وإم 
ألغنياء املال فقراء القلوب واجدون يف الدنيا عادمون ملا كسبوه من احلرام يف اآلخرة، 

ن أنفقوه مل يبارك هلم فيه، وإن أخلفوه كان زادا هلم فإم إن تصدقوا به مل يقبل منهم وإ
إىل النار ال يدرون مىت يأتيهم املوت فيفارقون أمواهلم أشد ما يكونون ا تعلقا وأعظم ما 
يكونون ا طمعا وبعد ذلك يتلقاها الوارث، له غنمها وعلى خملفها غرمها، وإن الفقر 

  خلري من مال يكسبه اإلنسان مبعصية اهللا.
ما مضار الدخان االجتماعية، فإن تفشي األمور الضارة يف اتمع توجب فساد أ

اتمع، وإن كثريا ممن يشربونه اآلن ال يبالون بانتشاره بني الناس بل رمبا يفرح بعضهم 
بانتشاره وكثرة استعماله وتعاطيه ليتسلى بغريه وون مصيبته، ولذلك كانوا يشربون أمام 

م الصغار، وهذا ال شك يهون شربه عند الصغار ويؤدي إىل نتيجة الناس وأمام أوالده
حتمية وهي أن الصغري إذا اعتاده من صغر فتك به فتكا أعظم مث ال يستطيع اخلالص منه 
عند كربه، وكم حصل من أعقاب السجائر وهي بقية السجائر اليت يلقوا يف األرض كم 

  ويشربوا. حصل ا من أضرار وأمراض معدية ملن يأخذوا
وأما مضاره الدينية، فإن احملققني من أهل العلم الذين عرفوا مصادر الشريعة ومواردها 
وسلموا من اهلوى قد تبني هلم حترميه من عمومات النصوص الشرعية وقواعد الدين 
املرعية، وإذا كان حراما كان فعله معصية هللا ولرسوله، وكل معصية هللا ولرسوله فإا 

  ين فإن اإلميان ينقص باملعصية كما يزيد بالطاعة.ضرر يف الد
أيها املسلمون: إن نصيحيت ملن من اهللا عليه بالعصمة منه أن حيمد اهللا على هذه النعمة 
ويسأله الثبات عليها وأن يدعو اهللا إلخوانه بالعصمة منه. أما نصيحيت ملن ابتلوا به فأن 
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وا بضرورة االمتناع منه ويهون عليهم تركه يتأملوا بإمعان ودقة يف مضاره ونتائجه ليقتنع
واجتنابه، وأن يلحوا على رم بالدعاء أن يعصمهم منه ويستعينوه على ذلك ويستعملوا 
األسباب اليت تعينهم على تركه، وذلك بقوة العزم وعدم اجللوس يف حمل يشرب فيه 

م من الطيبات كل باب والتسلي عنه مبا أباح اهللا هلم من الطعام والشراب، فقد فتح اهللا هل
ومل يضيق عليهم يف ذلك وهللا احلمد، ولينظروا يف حال من عافاه اهللا منه كيف استصحوا 

  وقويت أبدام وزالت عنهم األضرار الناجتة عن شربه وهللا احلمد.

'yγ•ƒr$  {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تعاىل:  ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (#θè= à2 ÏΒ 
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  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم... إخل.
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  منه اخلطبة الثالثة يف مضار اخلمر والتحذير

احلمد هللا الذي أباح لعباده مجيع الطيبات وحرم عليهم اخلبائث واملضرات، وأشهد أن 
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ذو الفضل العظيم والعطاء العميم، وأشهد أن حممدا عبده 
ورسوله املصطفى الكرمي صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على جهم القومي 

  .وسلم تسليما
أما بعد أيها الناس، اتقوا اهللا تعاىل ومتتعوا مبا أباح اهللا لكم من الطيبات واشكروه 
عليها بأداء حقوقه اليت أوجبها عليكم فإن الشكر سبب لدوام النعم ومزيدها، واحذروا ما 
حرمه عليكم من املطاعم واملشارب فإنه لو كان فيها خري لكم ما حرمها عليكم ألنه 

وإمنا حرم عليكم ما فيه ضرركم دينا ودنيا رمحة بكم وهو الرؤوف  اجلواد الكرمي،
الرحيم. فمما حرمه اهللا عليكم يف كتابه وعلى لسان رسوله وأمجع على حترميه املسلمون 

وأخرب اهللا يف  )1( } هي مفتاح كل شر {أم اخلبائث وقال:  �اخلمر الذي مساه النيب 

≅Ó§ô_Í‘ ôÏiΒ È  {تابه: أنه ك yϑ tã Ç≈ sÜø‹ ¤±9 ووردت األحاديث الكثرية يف حترميه  )2( } #$

يف  �لعن رسول اهللا  {: �والتحذير منه والوعيد على شربه، قال أنس بن مالك 

اخلمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشارا وحاملها واحملمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل 

: �وقال  �كل هؤالء ملعونون على لسان حممد  )3( } مثنها واملشتري هلا واملشتراة له

مدمن اخلمر إن مات لقي  {وقال:  )4( } ال يشرب اخلمر حني يشرا وهو مؤمن {

من شرب اخلمر يف الدنيا مث مل يتب منها حرمها يف  {وقال:  )5( } اهللا كعابد وثن
                                                 

  ). 3371) ابن ماجه األشربة (1(
  . 90) سورة املائدة آية: 2(
  ). 3381) ، ابن ماجه األشربة (1295) الترمذي البيوع (3(
) ، 5659) ، النسائي األشربة (2625) ، الترمذي اإلميان (57) ، مسلم اإلميان (5256) البخاري األشربة (4(

  ). 2106) ، الدارمي األشربة (2/386) ، أمحد (3936) ، ابن ماجه الفنت (4689أبو داود السنة (
  ). 3375) ابن ماجه األشربة (5(
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اهللا عهدا  إن عند {وقال:  )2( } ال يدخل اجلنة مدمن مخر {وقال:  )1( } رةـاآلخ

ملن شرب املسكر أن يسقيه من طينه اخلبال قيل وما طينة اخلبال؟ قال: عرق أهل النار أو 

 )3( } عصارة أهل النار القيح والدم ومن شرب اخلمر مل تقبل له صالة أربعني صباحا

واخلمر اسم جامع لكل ما خامر العقل أي غطاه سكرا وتلذذا من أي نوع كان. وقد 
ريعة والطب والنفس واالجتماع للخمر مضار كثرية، فمن مضاره أنه يصد ذكر علماء الش

عن ذكر اهللا وعن الصالة ألن صاحبه يتعلق به وال يكاد يفارقه وإذا فارقه كان قلبه معلقا 
به. ومن مضاره ما فيه من الوعيد الشديد والعقوبات، ومن مضاره أنه يفسد املعدة ويغري 

لعيون، والسكارى يسرع إليهم تشوه اخللقة واهلرم وحدوث اخللقة فيتمدد البطن وجتحظ ا
السل الرئوي وتقرح األمعاء وإضعاف النسل أو قطعه بالكلية. ومن مضاره فساد التصور 
واإلدراك عند السكر حىت يكون صاحبه مبرتلة اانني مث هو بعد ذلك يضعف العقل ورمبا 

ة والبغضاء بني شاربيه وبينهم وبني من أدى إىل اجلنون الدائم. ومن مضاره إيقاع العداو
يتصل م من املعاشرين واملعاملني ألن قلوب أهل اخلمر معلقة به، فهم يف ضيق وغم ال 
يفرحون وال يسرون بشيء إال باالجتماع عليه كل كلمة تثريهم وكل عمل يضجرهم. 

لواط وكبائر ومن مضاره قتل املعنويات واألخالق الفاضلة وأنه يغري صاحبه بالزنا وال
اإلمث والفواحش، فصلوات اهللا وسالمه على من مساه أم اخلبائث ومفتاح كل شر. ومن 
مضاره أنه يستهلك األموال ويستنفد الثروات حىت يدع الغين فقريا ورمبا بلغت به احلال 
أن يبيع عرضه أو عرض حرمه للحصول عليه، ولقد كانت الدول الكافرة املتحضرة حتاربه 

ربة وتكون اجلمعيات العديدة للتحذير منه والسعي يف منع اتمع منه ملا علموا أشد احملا
فيه من املضار اخللقية واالجتماعية واملالية. وقد سبقهم اإلسالم إىل ذلك فحذر منه غاية 

                                                 

) ، 5673) ، النسائي األشربة (1861) ، الترمذي األشربة (2003) ، مسلم األشربة (5253البخاري األشربة () 1(
  ). 2090) ، الدارمي األشربة (1597) ، مالك األشربة (2/19) ، أمحد (3373اجه األشربة (ابن م

  ). 6/441) ، أمحد (3376) ابن ماجه األشربة (2(
  ). 3/361) ، أمحد (5709) ، النسائي األشربة (2002) مسلم األشربة (3(
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التحذير ورتب عليه من العقوبات الدنيوية واألخروية ما هو معلوم لعامة املسلمني حىت 

إذا سكر فاجلدوه مث إن سكر فاجلدوه مث إن  {أنه قال:  �النيب جاء يف احلديث أن 

حني حرمت اخلمر أن  �وقد أمر النيب  )1( } سكر فاجلدوه فإن عاد يف الرابعة فاقتلوه

كسر أوانيها، وحرق أمري املؤمنني عمر بيت رجل يقال له رويشد تراق يف األسواق وت
كان يبيع اخلمر وقال له: أنت فويسق ولست برويشد. واحلشيش من اخلمر بل هو أخبث 
منه من جهة إفساد العقل واملزاج وفقد املروءة والرجولة، فإن متعاطيها تظهر عليه 

ه اجلنسية إىل طبع أقبح من طبع عالمات التخنث والدياثة على نفسه حىت تنحط غريزت
النساء. وهذه املضار اليت ذكرناها وما هو أكثر منها، منها ما هو ظاهر ومنها ما يظهر 
سريعا ومنها ما يتأخر، وأعظم من ذلك عقوبة اآلخرة اليت ال فكاك منها إال بالتوبة إىل اهللا 

ألهواء واألدواء ووفقنا والرجوع إليه. جنبين اهللا وإياكم منكرات األخالق واألعمال وا
للتوبة النصوح والرجوع إليه وعافانا من البالء. أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا 

pκ$  {تعاىل:  š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΨ tΒ# u $yϑ ‾Ρ Î) ã� ôϑ sƒ ø: $# ç�Å£ øŠyϑ ø9 $# uρ Ü>$|ÁΡ F{ $# uρ ãΝ≈s9 ø—F{ $# uρ Ó§ô_Í‘ ôÏiΒ È≅ yϑ tã 

Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# çνθç7 Ï⊥ tG ô_$$sù öΝä3ª= yès9 tβθßsÎ= ø è? ∩⊃∪ $yϑ ‾Ρ Î) ß‰ƒÌ� ãƒ ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# βr& yìÏ%θãƒ ãΝ ä3uΖ ÷� t/ nοuρ≡y‰ yèø9 $# u !$ŸÒøót7 ø9 $# uρ 
’ Îû Ì� ÷Κ sƒ ø: $# Î� Å£ ÷� yϑø9 $# uρ öΝä. £‰ÝÁtƒuρ tã Ì� ø. ÏŒ «! $# Çtã uρ Íο 4θn= ¢Á9 $# ( ö≅ yγsù Λ äΡ r& tβθåκ tJΖ •Β ∩⊇∪ (#θãè‹ ÏÛr&uρ ©! $# 

(#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™§�9 $# (#ρâ‘ x‹ ÷n$# uρ 4 βÎ* sù öΝ çGøŠ ©9 uθs? (#þθßϑ n= ÷æ$$sù $yϑ ‾Ρ r& 4’ n?tã $uΖ Ï9θß™u‘ à�≈ n= t7ø9 $# ßÎ7 ßϑ ø9$# ∩⊄∪ { )2(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.

                                                 

) ، 2/504) ، أمحد (2572احلدود () ، ابن ماجه 4484) ، أبو داود احلدود (5662) النسائي األشربة (1(
  ). 2105الدارمي األشربة (

  . 92:  90) سورة املائدة اآليات من 2(
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  القسم التاسع يف مواضيع عامة

  اخلطبة األوىل يف جناة املتقني

احلمد هللا اجلواد الكرمي الشكور احلليم أسبغ على عباده النعم ودفع عنهم شدائد النقم 
 وهو الرب الرحيم، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ذو الفضل العظيم واخلري
العميم، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املصطفى الكرمي صل اهللا عليه وعلى آله وأصحابه 

  إىل يوم الدين وسلم تسليما.
أما بعد، أيها الناس: اتقوا ربكم وتعرفوا إليه يف حال الرخاء يعرفكم يف حال الشدة، 

اته وجتنب معاصيه تعرفوا إىل ربكم باخلضوع له واحملبة والتعظيم وكثرة العبادة ابتغاء مرض
خوفا من عقابه األليم، تعرفوا إىل اهللا بفعل الطاعات ما دمتم يف زمن القدرة واإلمكان قبل 

  أن تتمنوا العمل فال تستطيعوا إليه سبيال.

ÉdfuΖ‘  {عباد اهللا: يقول اهللا تعاىل:  ãƒuρ ª!$# tÏ% ©!$# (#öθs) ¨? $# óΟ ÎγÏ? y—$x yϑ Î/ Ÿω ãΝ ßγ�¡yϑ tƒ âþθ�¡9 $# Ÿωuρ 

öΝ èδ šχθçΡ t“ øts† ∩∉⊇∪ { )1(  يه جناه مبفازته، إذا فمن اتقى اهللا تعاىل وامتثل أمر اهللا واجتنب

د وقع يف هلكة أجناه اهللا منها ويسر له اخلالص من ذلك، فاملتقون هم أهل النجاة، وشاه
من مكة  �ذلك ما وقع وما يقع للمتقني. أمل يبلغكم ما وقع لسيد املتقني حيث خرج 

ومعه صاحبه أبو بكر خيشيان على أنفسهما من قريش فنجامها اهللا تعاىل من ذلك وقريش 
على رؤوسهم، يقول أبو بكر: يا رسول اهللا لو نظر أحدهم إىل قدمه ألبصرنا، فيقول له 

فنجى اهللا  )2( } ال حتزن إن اهللا معنا ما ظنك يا أبا بكر باثنني اهللا ثالثهما {رسول اهللا: 

حيث ذهب  �تعاىل نبيه مبفازته من غري أن ميسه سوء. أمل تسمع ما وقع لنيب اهللا يونس 
ركب البحر فثقلت م السفينة فاقترع أهلها أيهم يلقى عن قومه مغاضبا هلم ملا عصوه ف

يف البحر لتخف السفينة وينجو بعض من فيها وال يهلكوا كلهم، فوقعت على قوم فيهم 

                                                 

  . 61) سورة الزمر آية: 1(
  ). 1/4) ، أمحد (3096) ، الترمذي تفسري القرآن (2381) ، مسلم فضائل الصحابة (3453) البخاري املناقب (2(
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“3  {نيب اهللا يونس فألقوا يف البحر فالتقم احلوت يونس  yŠ$oΨ sù ’ Îû ÏM≈yϑ è= —à9 $# βr& Hω tµ≈ s9 Î) HωÎ) 

|MΡ r& š�oΨ≈ ysö6ß™ ’ÎoΤ Î) àMΖ à2 zÏΒ šÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩∇∠∪ { )1(  فاستجاب له رب العاملني فأجناه

=Iωöθn  {من الغم قال اهللا تعاىل:  sù … çµ‾Ρ r& tβ% x. zÏΒ tÅsÎm7 |¡ßϑ ø9 $# ∩⊇⊆⊂∪ y]Î7 n= s9 ’ Îû ÿÏµÏΖ ôÜt/ 4’ n< Î) ÏΘ öθtƒ 

tβθèW yèö7 ãƒ ∩⊇⊆⊆∪ { )2( أمل يأتكم نبأ الثالثة من بين إسرائيل .}  باتوا يف غار فاحندرت عليهم

يستطيعون اخلروج فقالوا: إنه ال ينجيكم منها إال أن  من اجلبل صخرة سدت الغار فال
تدعوا اهللا بصاحل أعمالكم، فقال أحدهم: اللهم إنه كان يل أبوان شيخان كبريان فنأى يب 
طلب الشجر فتأخرت حىت ناما، فكرهت أن أوقظهما فانتظرت استيقاظهما حىت طلع 

ا غبوقهما، اللهم إن كنت الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي حىت استيقظ أبواي فشرب
فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما حنن فيه، فانفرجت الصخرة قليال. فقال الثاين: 
اللهم إنه كانت يل ابنة عم أحبها حبا شديدا فأردا عن نفسها فامتنعت حىت أجلأا 

بني الضرورة سنة من السنني فجاءتين فأعطيتها مئة وعشرين دينارا على أن ختلي بيين و
نفسها ففعلت، فلما قعدت بني رجليها قالت: اتق اهللا وال تفض اخلامت إال حبقه، فانصرفت 
عنها وهي أحب الناس إيل وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك 
ألجلك فأفرج عنا ما حنن فيه، فانفرجت الصخرة قليال إال أم ال يستطيعون اخلروج. 

أجراء فأعطيتهم أجرهم إال واحدا ترك أجره وذهب،  استأجرت فقال الثالث: اللهم إين
فثمرت له أجره حىت منا وكثرت منه األموال فجاءين بعد حني فقال: يا عبد اهللا أعطين 
أجري، فقلت: كل ما ترى من اإلبل والبقر والغنم والرقيق فهو أجرك، فقال: يا عبد اهللا 

                                                 

  . 87) سورة األنبياء آية: 1(
  . 144،  143لصافات اآليتان : ) سورة ا2(
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ذه كله ومل يترك منه شيئا، اللهم إن كنت ال تستهزئ يب، فقلت له: ال أستهزئ بك، فأخ

  .)1( } فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما حنن فيه فانفرجت الصخرة وخرجوا ميشون

وهكذا ينجي اهللا املتقني مبفازم يف هذه الدنيا وينجيهم من مفاوز يوم القيامة وأهواهلا 

(βÎ  {ومن عذاب اجلحيم ومسومها قال اهللا تعاىل:  uρ óΟ ä3Ζ ÏiΒ āωÎ) $yδ ßŠ Í‘# uρ 4 tβ% x. 4’ n?tã y7 În/u‘ 

$Vϑ ÷Fym $wŠ ÅÒø) ¨Β ∩∠⊇∪ §ΝèO  ÉdfuΖ çΡ tÏ% ©!$# (#θs)̈? $# â‘ x‹ tΡ ¨ρ šÏϑ Î=≈ ©à9$# $pκ� Ïù $wŠ ÏW Å_ ∩∠⊄∪ { )2(  بكى عبد

اىل: ـول اهللا تعـرت قـيبكيك؟ فقال: ذكوكان مريضا فقيل: ما  �اهللا بن رواحة 

}  βÎ) uρ óΟ ä3Ζ ÏiΒ āωÎ) $yδ ßŠ Í‘# uρ 4 { )3(  فال أدري أجنو منها أم ال. وكان أبو ميسرة إذا أوى

، اللهم إنا نسألك إىل فراشه بكى ويقول: أخربنا أنا واردوها ومل خنرب أنا صادرون عنها
بأمسائك احلسىن وصفاتك العليا أن تنجينا من النار وأن تلحقنا باملتقني األبرار وأن تنجينا 
من مفاوز الدنيا واآلخرة يا كرمي يا جواد اللهم صل وسلم على نبينا حممد وآله وأصحابه 

  أمجعني.

                                                 

) 3387) ، أبو داود البيوع (2743) ، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار (2152) البخاري اإلجارة (1(
  ). 2/116، أمحد (

  . 72،  71) سورة مرمي اآليتان : 2(
  . 71) سورة مرمي آية: 3(
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  اخلطبة الثانية يف اماك الناس يف الدنيا وحتصيل املال

هللا الذي خلق للعباد دارين دار عمل واكتساب ودار جزاء وثواب، فدار العمل احلمد 
واالكتساب هي احلياة الدنيا جعلها اهللا عبورا للعباد ومزرعة حيصدون ما زرعوا فيها يوم 
يقوم األشهاد وحينئذ يتبني ربح التجارة من الكساد، وأما دار اجلزاء والثواب فهي الدار 

ية إما يف جنة وإما يف نار، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له اآلخرة واحلياة الباق
له امللك وله احلمد وله العزة واالقتدار، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املصطفى املختار 

  صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان آناء الليل والنهار وسلم تسليما.
اهللا تعاىل واعرفوا ما ألجله خلقتم وماذا تصريون إليه إذا أنتم  أما بعد أيها الناس: اتقوا

متم، فكروا يف هذه الدنيا وأحواهلا وتقلباا جتدوها غرورا وباطال وهلوا ولعبا وحلظات متر 
  سريعا ومتضي مجيعا، قيسوا ما يستقبل منها مبا مضى واعتربوا يا أويل األبصار.

يال ومن كان صغريا وكلنا بالنسبة إىل ما مضى أليس فينا معشر احلاضرين من عمر طو
واحد، فكل ما مضى من زمن طويل فكأنه أحالم نائم أو خيال هائم. واإلنسان يف 
اللحظة اليت هو فيها هذه، أيها الناس، حقيقة الدنيا فكيف يليق بالعاقل أن تكون أكرب 

لبه وفكره وجسمه مهه؟ كيف يليق به أن يقدمها على اآلخرة؟ كيف يليق به أن يشغل ق
يف احلصول عليها وهو عن اآلخرة يف إعراض؟ إن كثريا من الناس قد امك يف الدنيا حىت 
صارت أكرب مهه ومبلغ علمه، جيمع املال ال يبايل من أين مجعه ويسرف يف إنفاقه على 
وجه غري مشروع ال يبايل كيف أنفقه، كأنه خلق يف هذه الدنيا ليخلد ويتناول ما يشاء 

شهواته ولو كان يف غضب اهللا، إن باع أو اشترى فكذب وخداع وغش، وإن صنع  من
شيئا ألحد مل يؤد فيه األمانة، وإن صار يف وظيفة أضاعها وأمهلها يتقاضى راتبها وال 

  يؤدي عملها كامال، وجدير مبن يأكل األموال مبثل هذه األمور أن يسمى السارق اخلفي.
وأغراضهم خمتلفة، فمنهم من يريد املال ويسعى  أيها الناس: إن اجتاهات الناس

لتحصيله ولو بالطرق احملرمة، ومنهم من يريد اجلاه والرئاسة والعلو على اخللق، ومنهم من 
يريد السيطرة على الناس حبق أو بغري حق، ومنهم من يريد اللهو باألغاين واأللعاب فيصد 
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مبينا  �الدنيوية، ولقد قال النيب عن ذكر اهللا وعن الصالة إىل غري ذلك من األغراض 

تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد اخلميلة تعس عبد  {حال هؤالء وأمثاهلم: 

، )1( } انتقشاخلميصة إن أعطي رضي وإن مل يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فال 

طوىب لعبد آخذ بعنان فرسه يف سبيل اهللا أشعث رأسه مغربة قدماه إن كان يف احلراسة  {

 ع وإن استأذن ملـكان يف احلراسة وإن كان يف الساقة كان يف الساقة إن شفع مل يشف

  .} يؤذن له

أيها الناس: إنه مل يطلب منكم أن تتركوا الدنيا بتاتا فإن هذا شيء ال ميكنكم وإمنا 
يطلب منكم أن تعتدلوا يف طلبها فتطلبوها باتزان واعتدال على وجه مباح ال يصدكم عن 
ذكر اهللا وطاعته، فتقوموا بطاعة اهللا وتسعوا يف طلب رزق اهللا على ما أمر به اهللا، صدق 

 املعاملة وأداء لألمانة ونصح للخلق وإخالص للخالق وبذلك تدركون الدنيا واآلخرة يف

≅ôtΒ Ÿ  {قال اهللا تعاىل:  Ïϑ tã $[sÎ=≈ |¹ ÏiΒ @� Ÿ2sŒ ÷ρr& 4 s\Ρ é& uθèδ uρ ÖÏΒ ÷σãΒ …çµ̈Ζ t� Í‹ ósãΖ n= sù Zο 4θu‹ ym Zπt6ÍhŠsÛ ( 

óΟ ßγ̈Ψ tƒÌ“ ôfuΖ s9 uρ Ν èδ t� ô_r& Ç|¡ômr' Î/ $tΒ (#θçΡ$Ÿ2 tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩∠∪ { )2(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن الكرمي... إخل.

                                                 

  ). 4136) ، ابن ماجه الزهد (2375) ، الترمذي الزهد (2730) البخاري اجلهاد والسري (1(
  . 97) سورة النحل آية: 2(
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  اخلطبة الثالثة يف التحذير من إطالق اللسان

من حبل احلمد هللا الذي خلق اإلنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه 

øŒ  {الوريد  Î) ’ ¤+n= tG tƒ Èβ$u‹ Ée) n= tG ßϑø9 $# Çtã ÈÏϑ u‹ ø9$# Çtã uρ ÉΑ$uΚ Ïe±9 $# Ó‰‹Ïès% ∩⊇∠∪ $̈Β àá Ïù= tƒ ÏΒ @Α öθs% āωÎ) 

Ïµ÷ƒy‰ s9 ë=‹Ï% u‘ Ó‰Š ÏG tã ∩⊇∇∪ { )1(  وحده ال شريك له له امللك وله وأشهد أن ال إله إال اهللا

احلمد وهو على كل شيء شهيد، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أشرف العبيد صلى اهللا 
  عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم املزيد وسلم تسليما.

أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل واعلموا أنه ما من أحد منكم إال وقد وكل اهللا به 
لكني أحدمها عن اليمني والثاين عن الشمال، أحدمها مأمور بكتب احلسنات والثاين م

مأمور بكتب السيئات، فما تلفظون من قول وال تعملون من عمل إال كتب عليكم 
وأحصي عليكم إحصاء ال يغادر صغرية وال كبرية، سواء تلفظتم بذلك جهرا وسرا وسواء 

يكتب عليكم وحيصى مث تنبئون مبا عملتم يوم  فعلتم الفعل خفية أو عالنية فكل ذلك

�ù&t  {ال: ـابه فيقـالقيامة ويعطى كل إنسان كت ø% $# y7 t6≈ tG Ï. 4’ s∀ x. y7 Å¡øuΖ Î/ tΠ öθu‹ ø9 $# y7 ø‹n= tã 

$Y7Š Å¡ym ∩⊇⊆∪ { )2(  الصاحلات وبؤس ملن سود كتابه فطوىب لعبد مأل كتابه باخلري واألعمال

  بالشر واألعمال السيئات.
أيها الناس: كلنا نؤمن بذلك إن شاء اهللا نؤمن بأن ما عملنا من قول أو فعل فإنه 
مكتوب حمصى سواء كان صغريا أم كبريا، ولكن الكثري منا يعملون العمل جزافا كأنه غري 

لعنون من ال يستحق اللعن، جتد مكتوب عليهم يطلقون الكالم القبيح من غري مباالة ي
الواحد منهم يلعن أخاه املسلم ورمبا لعن أخاه ألبيه وأمه ورمبا لعن ولده أو أمه أو أباه، 

نني ال إن اللعا {قال:  �وهذا غاية ما يكون من اجلهل واحلماقة فقد ثبت أن النيب 

                                                 

  . 18،  17) سورة ق اآليتان : 1(
  . 14) سورة اإلسراء آية: 2(
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إن العبد إذا  {ويف احلديث عنه أنه قال:  )1( } يكونون شفعاء وال شهداء يوم القيامة

لق لعن شيئا صعدت اللعنة إىل السماء فتغلق أبواب السماء دوا مث بط إىل األرض فتغ
أبواا دوا مث تأخذ ميينا ومشاال فإن مل جتد مساغا رجعت إىل الذي لعن فإن كان أهال 

وجتد الواحد من الناس يسب أخاه عند املخاصمة سبا قبيحا  )2( } وإال رجعت إىل قائلها

ال: ـأنه ق �ث عن النيب ـون غري متصف به، ويف احلديـقد يكون متصفا به وقد يك

يعين أن إمث املتسابني يكون على  )3( } املستبان ما قاال فعلى البادئ ما مل يعتد املظلوم {

من ابتدأ السب أوال إال أن يعتدي املظلوم. وجتد بعض الناس يتكلم بأخيه مبا يكره وهو 
بة اليت شاعت عند كثري من الناس واونوا ا مع غري حاضر فيسبه يف غيبته وهذه هي الغي

أا من كبائر الذنوب وقد شبه اهللا من يغتاب الرجل مبن يأكل حلمه ميتا ويف احلديث عن 

نه ومل يدخل اإلميان قلبه ال تغتابوا املسلمني يا معشر من آمن بلسا {أنه قال:  �النيب 

وال تتبعوا عورام فإنه من يتبع عورام يتبع اهللا عورته ومن يتبع اهللا عورته يفضحه يف 

أيها الناس: ما  )5( } يفضحه ولو يف جوف رحله {ويف حديث آخر:  )4( } بيته

يوم ما أكثر من يتتبعون عورات الناس ويتطلبون زالم فإذا رأوا زلة من أكثر هؤالء ال
أحد فرحوا ا ونشروها وإذا رأوا استقامة ومفخرة كتموها ومحلوها على غري حمملها 

يا معشر من آمن بلسانه ومل يدخل اإلميان  {بقوله:  �وهؤالء هم الذين عناهم الرسول 

فاتقوا اهللا أيها املسلمون وحاسبوا  )6( } قلبه ال تغتابوا املسلمني وال تتبعوا عورام

                                                 

  ). 6/448) ، أمحد (4907) ، أبو داود األدب (2598) مسلم الرب والصلة واآلداب (1(
  ). 4905) أبو داود األدب (2(
  ). 2/517محد () ، أ2587) مسلم الرب والصلة واآلداب (3(
  ). 4/424) ، أمحد (4880) أبو داود األدب (4(
  ). 2032) الترمذي الرب والصلة (5(
  ). 4/424) ، أمحد (4880) أبو داود األدب (6(
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#$!ª  {أنفسكم على ما تقولون وما تفعلون فانكم عن ذلك مسؤولون وعليه حماسبون:  uρ 

ÞΟ n= ÷ètƒ $tΒ šχρ”� Å¡è@ $tΒ uρ šχθãΖ Î= ÷èè? ∩⊇∪ { )1(  :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم}  āξx. ö≅ t/ 

tβθç/ Éj‹ s3è? ÈÏe$!$$Î/ ∩∪ ¨βÎ) uρ öΝä3ø‹ n= tæ tÏà Ï≈ptm: ∩⊇⊃∪ $YΒ# t� Ï. tÎ6ÏF≈ x. ∩⊇⊇∪ tβθçΗ s>ôètƒ $tΒ tβθè= yèø s? ∩⊇⊄∪ { )2( .

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. اخل.

                                                 

  . 19) سورة النحل آية: 1(
  . 12:  9) سورة االنفطار اآليات من 2(
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  اخلطبة الرابعة يف حديث عبد الرمحن بن مسرة يف رؤيا

  عجبا ����النيب  

احلمد هللا الذي يسر للسالكني إليه الطرق واألسباب وفتح هلم من خزائن األعمال 
اهللا وحده ال شريك له إقرارا بال الصاحلة وما يقرب إليه كل باب وأشهد أن ال إله إال 

ارتياب وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الذي من اهللا به على املؤمنني يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم احلكمة والكتاب صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم 

  بإحسان إىل يوم احلساب وسلم تسليما.
ىل واعلموا أن اهللا برمحته وإحسانه يسر لكم إىل اخلري أما بعد أيها الناس اتقوا اهللا تعا

طرقا وأسبابا وفتح لكم إىل خزائنها أبوابا فاستبقوا اخلريات وخذوا من كل قسط منها 
بنصيب وافر حتمد عقباه يف احلياة واملمات واستمعوا إىل هذا احلديث العظيم الذي رآه 

خرج علينا  {: �بد الرمحن بن مسرة يف منامه ورؤيا األنبياء حق ووحي قال ع �النيب 

وحنن يف صفة باملدينة فقال: (إين رأيت البارحة عجبا رأيت رجال من أميت  �رسول اهللا 
ملوت عنه ورأيت رجال من أتاه ملك املوت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد ملك ا

أميت قد احتوشته الشياطني فجاءه ذكر اهللا فطرد الشياطني عنه ورأيت رجال من أميت قد 
احتوشته مالئكة العذاب فجاءه صالته فاستنقذته من أيديهم ورأيت رجال من أميت يلهث 
عطشا كلما دنا من حوض منع وطرد فجاءه صيام رمضان فأسقاه وأرواه ورأيت رجال 

أميت ورأيت النبيني جلوسا حلقا حلقا كلما دنا إىل حلقة طرد ومنع فجاءه غسله من من 
اجلنابة فأخذ بيده فأقعده إىل جنيب ورأيت رجال من أميت من بني يديه ظلمة ومن خلفه 
ظلمة وعن ميينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن حتته ظلمة وهو متحري يف 

خرجاه من الظلمة وأدخاله يف النور ورأيت رجال من أميت ذلك فجاءه حجه وعمرته فاست
يتقي وهج النار وشررها فجاءته صدقته فصارت سترا بينه وبني النار وظال على رأسه 
ورأيت رجال من أميت يكلم املؤمنني وال يكلمونه فجاءته صلته لرمحه فقالت يا معشر 
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وصافحوه ورأيت رجال من أميت املؤمنني إنه كان وصوال لرمحه فكلموه فكلمه املؤمنون 
احتوشته الزبانية فجاءه أمره باملعروف ويه عن املنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله يف 
مالئكة الرمحة ورأيت رجال من أميت جاثيا على ركبتيه وبينه وبني اهللا حجاب فجاءه 

من  ورأيت رجال من أميت قد ذهبت صحيفته �حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على اهللا 
فأخذ صحيفته فوضعها يف ميينه ورأيت رجال من أميت  �قبل مشاله فجاءه خوفه من اهللا 

قد خف ميزانه فجاءه افراطه فثقلوا ميزانه ورأيت رجال من أميت قائما على شفري جهنم 
فاستنقذه من ذلك ومضى ورأيت رجال من أميت قد هوى يف  �فجاءه رجاؤه يف اهللا 
فاستنقذته من ذلك ورأيت رجال من  �قد بكاها من خشية اهللا  النار فجاءته دمعته اليت

أميت قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة يف ريح عاصف فجاءه حسن ظنه يف اهللا 
فسكن رعدته ومضى ورأيت رجال من أميت يزحف على الصراط حيبو أحيانا ويتعلق 

يت رجال من أميت انتهى إىل أحيانا فجاءته صالته علي فأقامته على قدميه وأنقذته ورأ
أبواب اجلنة فغلقت األبواب دونه فجاءته شهادة أن ال إله إال اهللا ففتحت له األبواب 

  .} وأدخلته اجلنة)

ما رآه يف األعمال الصاحلات  �فهذا أيها املسلمون حديث عظيم بني فيه النيب 
صدقة يف أيام احلاجة املنجية من العذاب فخذوا من كل واحدة منها بنصيب واعلموا أن لل

انت ـلص للرب كـوأيام الشتاء شأنا كبريا فإن الصدقة كلما كانت أنفع للخلق وأخ
م: ـاد اهللا به عليكـا جـأفضل وأعظم أجرا فتفقدوا إخوانكم الفقراء وجودوا عليهم مم

}  $tΒ uρ (#θãΒÏd‰ s) è? /ä3Å¡àΡ L{ ôÏiΒ 9�ö� yz çνρß‰ ÅgrB y‰ΖÏã «!$# uθèδ # Z� ö�yz zΝ sàôã r&uρ #\� ô_r& 4 { )1(.  

'yγ•ƒr$  {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تعاىل:  ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θãèŸ2ö‘$# 

(#ρß‰àfó™$# uρ (#ρß‰ç6ôã $# uρ öΝ ä3−/u‘ (#θè= yèøù$# uρ u� ö� y‚ø9 $# öΝà6 ‾= yès9 šχθßsÎ= ø è? ) ∩∠∠∪ { )2(.  

                                                 

  . 20) سورة املزمل آية: 1(
  . 77) سورة احلج آية: 2(
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  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. اخل.
  اخلطبة اخلامسة يف مناذج من أنواع الظلم

الظاملني بالعقوبة واخلسران  احلمد هللا الذي حرم على عباده الظلم والطغيان وأوعد
وجعل دعوة املظلوم مستجابة إلقامة العدل وامليزان وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 
شريك له الذي حرم الظلم على نفسه فأفعاله وأحكامه دائرة بني العدل واإلحسان وأشهد 

حابه أن حممدا عبده ورسوله املصطفى من بين عدنان صلى اهللا عليه وعلى آله وأص
  والتابعني هلم بإحسان وسلم تسليما.

أما بعد، أيها املؤمنون: اتقوا اهللا تعاىل وكونوا عباد اهللا إخوانا املسلم أخو املسلم ال 
يظلمه وال يكذبه وال حيقره حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم كل املسلم على 

ا كما جعلكم اهللا إخوانا ال يظلم املسلم حرام دمه وماله وعرضه أيها املؤمنون كونوا إخوان
بعضكم بعضا وال حيدث أحدكم اآلخر حديثا وهو فيه كاذب وال حيقرن أحدكم صغريا 
وال كبريا ليس ألحد على أحد فضل إال بالتقوى فمن كان هللا أتقى فهو عند اهللا أفضل 

  وأكرم وأوىل.
وإن من الظلم أن ال يظلم بعضكم بعضا ال يف املال وال يف العرض وال يف الدم أال 

تأخذ مال أخيك بغري حق ومن الظلم أن تبيع على بيع أخيك املسلم مثل أن تقول ملن 
اشترى سلعة بثمن أنا أعطيك مثلها بأقل منه أو أعطيك أطيب منها بثمنها ومن الظلم أن 
تسوم على سوم أخيك مثل أن يسوم شخص من إنسان سلعة فريكن صاحبها إليه ويرضى 

عليه وأما بيع املزاد العلين الذي يف األسواق فال بأس به ومن الظلم أن بسومه فتزيد 
تستأجر على إجارة أخيك مثل أن يكون يف دار أو دكان وقد رضي صاحبه باألجرة 
فتنغص عليه وتزيد يف األجرة وأما إذا كان صاحب الدار أو الدكان هو الذي يطلب 

ك طلب على فقري معسر فتجربه على أن الزيادة فال بأس بالزيادة ومن الظلم أن حيل ل

(βÎ  {يتدين ويوفيك أو تتحيل على قلب الدين عليه فإن اهللا يقول:  uρ šχ% x. ρèŒ ;οu� ô£ ãã 
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îοt� Ïà oΨ sù 4’ n< Î) ;οu� y£ ÷� tΒ 4 { )1( حىت يوسر اهللا عليه ومن الظلم أن تقرض  أي فيجب انظاره

إنسانا دراهم مث تشترط عليه زيادة يف وفائها أو تشترط عليه نفعا تنتفع به ما دامت 
الدراهم يف ذمته مثل أن تقول: أريد أن أقرضك ألفا على أن أسكن بيتك حىت توفيين أو 

رض هدية ما جرت ا تعمل هذا العمل حىت قال العلماء رمحهم اهللا: لو أهدى له املستق
العادة فإنه الجيوز له أن يقبلها إال أن ينوي املقرض مكافأته عليها أو يسقط ما يقابلها من 

  دينه.
أال وإن الغيبة والنميمة من الظلم فأما الغيبة فهي ذكرك أخاك مبا يكره سواء كان فيه 

ه وأن ال يعود إىل ما تقول أو مل يكن فمن اغتاب أحدا فعليه أن يستغفر اهللا ويتوب إلي
الغيبة مث إن كان صاحبه قد علم فعليه أن يستحله وإن كان مل يعلم فعليه أن يثين عليه مبا 
فيه من اخلصال احلميدة يف مقابلة غيبته إياه وأما النميمة فهي أن تنقل كالم الناس من 

فإن  بعضهم يف بعض لتفسد بينهم مثل أن تقول فالن يقول فيك كذا وكذا حترش بينهما
هذا ال حيل وال جيوز وهو سبب للعقوبة يف الدنيا والعذاب يف اآلخرة وليحذر اإلنسان من 

 وقد مر {النمام فإن من نقل كالم الناس فيك إليك فإنه سينقل كالمك يف الناس إليهم 

بقربين فقال: إما ليعذبان وما يعذبان يف كبري أما أحدمها فكان ال يسترته من  �النيب 

pκ$  {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:  )2( } البول وأما اآلخر فكان ميشي بالنميمة š‰r' ‾≈ tƒ 

tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u Ÿω ö� y‚ó¡o„ ×Π öθs% ÏiΒ BΘ öθs% # |¤tã βr& (#θçΡθä3tƒ # Z�ö� yz öΝ åκ÷] ÏiΒ Ÿωuρ Ö !$|¡ÎΣ ÏiΒ > !$|¡ÎpΣ # |¤tã βr& 
£ä3tƒ # Z� ö�yz £åκ ÷] ÏiΒ ( Ÿωuρ (#ÿρâ“ Ïϑ ù= s? ö/ä3|¡àΡ r& Ÿωuρ (#ρâ“ t/$uΖ s? É=≈s) ø9F{ $$Î/ ( }§ø♥ Î/ ãΛôœeω$# ä−θÝ¡à ø9 $# y‰ ÷èt/ Ç≈ yϑƒM} $# 4 
tΒ uρ öΝ ©9 ó= çG tƒ y7Í× ‾≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ tβθçΗ Í>≈ ©à9 $# ∩⊇⊇∪ $pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θç7Ï⊥ tG ô_$# #Z�� ÏWx. zÏiΒ Çd©à9$# āχÎ) 

                                                 

  . 280بقرة آية: ) سورة ال1(
) ، 2068) ، النسائي اجلنائز (70) ، الترمذي الطهارة (292) ، مسلم الطهارة (215) البخاري الوضوء (2(

  ). 739) ، الدارمي الطهارة (1/225) ، أمحد (347) ، ابن ماجه الطهارة وسننها (20أبو داود الطهارة (
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uÙ÷èt/ Çd©à9$# ÒΟ øOÎ) ( Ÿωuρ (#θÝ¡¡¡pgrB Ÿωuρ =tG øótƒ Ν ä3àÒ÷è−/ $³Ò÷èt/ 4 �= Ït ä† r& óΟ à2ß‰ tnr& βr& Ÿ≅ à2ù' tƒ zΝ óss9 

ÏµŠ Åz r& $\G øŠtΒ çνθßϑ çF÷δ Ì� s3sù 4 (#θà)̈? $#uρ ©! $# 4 ¨βÎ) ©! $# Ò>#§θs? ×ΛÏm§‘ ∩⊇⊄∪ { )1(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. اخل.

                                                 

  . 12،  11) سورة احلجرات اآليتان : 1(
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  اخلطبة السادسة يف أن ترقي علوم الصناعة من تعليم اهللا

إال اهللا وحده ال  احلمد هللا الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما مل يعلم وأشهد أن ال إله
صلى اهللا عليه - شريك له الغين األكرم وأشهد أن حممدا عبده ورسوله إىل العرب والعجم 

  ومن متسك ديهم األقوم وسلم تسليما. -وعلى آله وأصحابه
أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل واعلموا أن اهللا بكل شيء عليم وعلى كل شيء 

 السماوات واألرض إال وهو عامل به سبحانه مقدر له قبل قدير وإنه ما من شيء حيدث يف

 yì÷Ψß¹ «!$# ü“Ï%©!$# zs)ø?r& ¨≅ä. >óx« 4  {واألرض ولقد أبدع اهللا الكون وأتقنه: خلق السماوات 

…çµ‾ΡÎ) 7��Î7yz $yϑÎ/ šχθè=yèøs? ∩∇∇∪ { )1(  وكرم اهللا بين آدم ومحلهم يف الرب والبحر ورزقهم من

هلم الليل والنهار والشمس والقمر بل سخر هلم ما يف السماوات وما يف الطيبات وسخر 
  األرض مجيعا منه.

أخرجهم من بطون أمهام ال يعلمون شيئا ورباهم باإلدراك والعقل فجعل هلم السمع 
ئدة وفتح هلم مدارك العلوم فبحثوا فيما سخر اهللا هلم من ذلك فاستخرجوا واألبصار واألف

منه األمور الغريبة ما بني ضروري وكمايل ونافع وضار وكل ما أوتوا من علم أو قدرة 
فإمنا هو من اهللا تعاىل لو شاء لسلبهم العلم فكانوا جهاال ولو شاء لسلبهم القدرة فكانوا 

هم بالعلم والقدرة على وجه حمدود فمهما أوتوا من علم أو عاجزين ولكنه تعاىل من علي

tΒ$!  {ه: ـلم اهللا وقدرتـة إىل عـقدرة فإنه يسري ويسري جدا بالنسب uρ Ο çF� Ï?ρé& zÏiΒ ÉΟ ù= Ïèø9$# 

āωÎ) WξŠ Î= s% ∩∇∈∪ { )2(.  

ولقد كان من األمور اليت علم اهللا عباده وأقدرهم عليها علم الصناعة الذي بلغ يف 
عصرنا مبلغا كبريا ال يتصوره أحد من قبل. هذه املراكب البحرية اليت متخر عباب البحر 
بكل قوة وأمان حاملة ما شاء اهللا تعاىل من نفوس وأموال تقطع املسافات الطويلة يف أمن 

                                                 

  . 88مل آية: ) سورة الن1(
  . 85) سورة اإلسراء آية: 2(
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لت هذه املراكب مبا فتح اهللا على صانعيها من إدراك وفهم ومبا يسر اهللا وطمأنينة إمنا حص
وهذه املراكب اجلوية اليت جتوب  هلم من املواد اليت تركبت منها هذه املراكب وسارت ا.

الفضاء من املشرق إىل املغرب على منت اهلواء حاملة ما شاء اهللا من نفوس وأموال تقطع 
سرعة اهلائلة واالرتفاع الشاهق هي من صنع اإلنسان بال شك املسافات البعيدة بتلك ال

ولكنها من العلم الذي من اهللا به عليه واألمور اليت سخرها له ولو شاء اهللا تعاىل ما فعلوه 
ومن الذي يتصور قبل ما حدث وشاهدناه بأعيننا أن هذه الطائرات الضخمة اليت حتمل 

ان واحد يتصور ذلك قبل حدوثه وكل ما الفئام من الناس ستعلو فوق السحاب؟ ما ك
حدث من املصنوعات اليت يطيقها البشر فإا ال خترج عن علم اهللا وقدرته فعلينا أن نعترب 
ا على كمال اهللا علما وقدرة ورمحة وأنه ما من كمال يف املخلوق يف علم أو قدرة أو 

 نفنت بذلك ونعظم صانعي غريمها إال وهو ناقص جدا بالنسبة ما هللا من ذلك وعلينا أن ال
هذه األمور بأكثر مما يستحقونه وعلينا أن نترقب نتيجة ما حدث من تلك الصنائع هل 

  تكون خريا للبشرية فتكون نعمة أو تكون شرا للبشرية فتكون نقمة.
كما أن علينا أن نعلم علما يقينا بأن القرآن والسنة الصحيحة كالمها من عند اهللا وأن 

اهللا فهو حق ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه فال ميكن أن حيدث  ما كان من عند
شيء من احملسوس أو أن يعلم شيء من املعقول خيالف ما جاء به الكتاب والسنة أبدا. 

!ª  {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تعاىل:  $# uρ Νä3y_t� ÷z r& .ÏiΒ ÈβθäÜ ç/ öΝ ä3ÏF≈ yγ̈Β é& Ÿω 

šχθßϑ n= ÷ès? $\↔ ø‹ x© Ÿ≅ yèy_uρ ãΝä3s9 yìôϑ ¡¡9 $# t�≈ |Áö/F{ $# uρ nοy‰ Ï↔ øùF{ $# uρ � öΝä3ª= yès9 šχρã� ä3ô±s? ∩∠∇∪ { )1( 

!ª  {وقال اهللا تعاىل على لسان إبراهيم:  $#uρ ö/ ä3s)n= s{ $tΒ uρ tβθè= yϑ ÷ès? ∩∉∪ { )2( بارك اهللا يل .

ولكم يف القرآن العظيم ونفعين وإياكم مبا فيه من اآليات والذكر احلكيم أقول قويل هذا 
  واستغفر اهللا يل ولكم ولكافة املسلمني من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

                                                 

  . 78) سورة النحل آية: 1(
  . 96) سورة الصافات آية: 2(
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  م استماع آالت اللهواخلطبة السابعة يف حك

احلمد هللا الذي خلق اخللق ليعبدوه وأدر عليهم النعم واألرزاق ليشكروه وأمرهم 
حبماية أعمارهم وحفظ أوقام أن يضيعوها سدى ليستفيدوا من حيام ويفوزوا بالربح 
والفالح حني يالقوه وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له احلكمة يف خلقه وشرعه 

احلكم املطلق بني خلقه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وأشهد أن حممدا عبده ورسوله  وله
أفضل النبيني وإمام املتقني وسيد أويل العزم من املرسلني الذي بعثه اهللا رمحة للعاملني وقدوة 
للعاملني وحجة على العباد أمجعني فبني للعباد طرق سريهم إىل اهللا ونظم هلم شؤوم 

هذه الدنيا وبعد املمات صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم وأعماهلم يف 
  بإحسان وسلم تسليما.

أما بعد، أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل واعلموا أنكم مل ختلقوا عبثا ولن تتركوا سدى 
وإمنا خلقتم ألمر عظيم وهيئتم للقيام بعمل جليل جسيم خلقتم لعبادة اهللا واالمتثال 

واالنزجار عن نواهيه لقد أمركم اهللا تعاىل بكل ما يقوم هذه العبادة واكم عن ألوامره 
كل ما يصدكم عن ذكر اهللا وعن طريق السعادة أال وإن يف جمتمعكم مشكلة تصد عن 
ذكر اهللا وتوجب للعبد الغفلة عن طاعة اهللا ال أقول إا مشكلة علمية ألن الكثري يعرف 

العمل والتنفيذ أال أنبئكم ما هي املشكلة؟ هي مشكلة  حكمها ولكن املشكلة فيها هو
اإلصرار على اللهو من االستماع إىل آالت الطرب والغناء احملرم اليت أصبح كثري من الناس 
عاكفا عليها حىت أشغلته عن كثري مما يهمه ويعنيه يف دينه ودنياه فكان يف ذلك ضياع 

القلب بغري اهللا وال أدري أيها اإلخوان ما  للوقت ونفاد للمال وإصرار على املعصية وتعلق
شأن املصرين عليها هل هم يف شك يف حترميها أم عندهم ضعف يف إميام وعزميتهم أم هم 
رأوا األسباب املقتضية هلا فظنوا أنه ال بأس ا وصدق قول القائل مع كثرة اإلمساس نقل 

نصوص الواردة فيها فمن اإلحساس فمن كان يف شك يف حترميها فليستمع إىل بعض ال

zÏΒ  {ذلك قوله تعاىل:  uρ Ä¨$̈Ζ9 $# tΒ “ Î� tIô±tƒ uθôγs9 Ï]ƒÏ‰ ysø9 $# ¨≅ ÅÒã‹ Ï9 tã È≅‹Î6y™ «! $# Î� ö� tóÎ/ 5Ο ù= Ïæ 
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$yδ x‹ Ï‚−G tƒuρ # �ρâ“ èδ 4 y7 Í× ‾≈ s9'ρé& öΝ çλm; Ò># x‹ tã ×Îγ•Β ∩∉∪ { )1( أكثر املفسرين على أن املراد بذلك .

واهللا الذي ال إله غريه إن ذلك هو الغناء وكررها ثالث  �اللهو الغناء قال ابن مسعود 
مرات وتفسري الصحابة حجة ألم أعلم الناس بالقرآن لفظا ومعىن حىت قال بعض العلماء 

ليكونن من أميت أقوام  {: أنه قال �لبخاري عن النيب أنه يف حكم املرفوع ويف صحيح ا

 �واملعازف هي آالت اللهو فذمهم النيب  )2( } يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف

يعين استحالل الزنا وباستحالل  على استحالهلا وقرن ذلك باستحالل احلر وهي الفروج
احلرير واخلمر وردت أحاديث أخرى كثرية يف السنن واملسند تدل على التحرمي والوعيد 

ه دليل ـملن استحل ذلك أو أصر عليه ولوال خوف اإلطالة لذكرناها مع أن املؤمن يكفي

tΒ$  {اىل: ـال اهللا تعـق �ن النيب ـواحد صحيح ع uρ tβ% x. 9ÏΒ ÷σßϑ Ï9 Ÿωuρ >πuΖ ÏΒ ÷σãΒ # sŒ Î)  |Ós% 

ª! $# ÿ…ã&è!θß™u‘ uρ #�� øΒ r& βr& tβθä3tƒ ãΝßγs9 äοu� z�Ïƒ ø: $# ôÏΒ öΝ ÏδÌ� øΒ r& 3 tΒ uρ ÄÈ÷ètƒ ©! $# …ã&s!θß™ u‘ uρ ô‰s) sù ¨≅ |Ê Wξ≈ n= |Ê 

$YΖ� Î7•Β ∩⊂∉∪ { )3( ل ابن القيم رمحه اهللا: حكى أبو عمرو بن الصالح اإلمجاع من أهل قا

العلم على حترمي السماع الذي مجع الدف والشبابة ومها آلتان من آالت اللهو فيا من شك 
يف حترميه هذه أدلة التحرمي ويا من عرف احلق وضعفت عزميته حىت اجترفته التيارات ارجع 

عن اإلصرار عليه واستعن باهللا على ذلك واعلم أن  إىل نفسك فحاسبها واقنعها بالرجوع
من ترك شيئا هللا عوضه اهللا خريا منه وأن من أصر على املعصية مع علمه ا فال عذر له 
ويوشك أن يزيغ قلبه ويطبع عليه فيلتبس عليه احلق وخيسر دينه ودنياه وال تغتر أيها العاقل 

فإن وجدت  �اب ربك وسنة نبيك املؤمن بعمل الناس ولكن اعرض أعماهلم على كت
  فيهما حترمي ذلك فاجتنبه فإن احلساب غدا على ما يف الكتاب والسنة ال على عمل الناس.

                                                 

  . 6) سورة لقمان آية: 1(
  ). 4039) أبو داود اللباس (2(
  . 36) سورة األحزاب آية: 3(



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  368

وال تطلق لنفسك العنان يف الترفيه فتقع يف احملظور واحلرام فإن الترفيه نوعان نوع 
ترتهات والنظر يف مباح بريء من اإلمث ال مينع اإلنسان منه وهو ما أحله اهللا ورسوله من امل

مجال املخلوقات من األار واألشجار واجلبال وحنوها ومن املسابقة على األقدام وغريها 
والسباحة وحنوها مما هو حالل نافع يف الدين ويف الدنيا فهذا ال بأس والنوع الثاين ترفيه 

أال ترى  بريء من األجر مليء من الوزر فهذا مينع اإلنسان منه ومنعه منه عني املصلحة
الطبيب مينع املريض من الطعام الذي يشتهيه حيث يضره لوقايته من الضرر وجلب ما 

  ينفعه وذلك مثل الترفيه مبا حرم اهللا فهذا ممنوع منه ملا فيه من اإلمث والفساد.
وفقين اهللا وإياكم لفعل مراضيه وجنبنا أسباب سخطه ومعاصيه وأرانا احلق حقا 

  لباطل باطال ورزقنا اجتنابه إنه جواد كرمي رؤوف رحيم.ورزقنا اتباعه وأررانا ا
  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. اخل.
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  اخلطبة الثامنة يف بيان احلكمة يف تفاوت الناس يف الرزق

احلمد هللا الواحد القهار احلكيم يف خلقه وشرعه ففي خلقه ويف شرعه غاية احلكم 
ني غىن واقتار لتقوم مصاحل العباد يف املعاش واملعاد واألسرار قسم الرزق بني عباده ما ب

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له الغين الكرمي اجلواد وأشهد أن حممدا عبده 
ورسوله سيد املرسل وخالصة العباد وأبلغ الناس يف الزهد والورع والشكر والصرب على 

ابه والتابعني هلم بإحسان آناء الليل أحكام امللك اجلبار صلى اهللا عليه وعلى آله وأصح
  والنهار وسلم تسليما.

أما بعد أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واعلموا أن اهللا له احلكمة البالغة يف اخللق والتقدير 
والتضييق على عباده والتيسري وله احلكمة البالغة يف احلكم والتشريع فأحكام شريعته كلها 

ôtΒ  {د يف دنياهم وأخراهم: عدل ورمحة وحكمة مصلحة للعبا uρ ß|¡ômr& zÏΒ «! $# $Vϑ õ3ãm 

5Θ öθs) Ïj9 tβθãΖ Ï%θãƒ ∩∈⊃∪ { )1(  فله احلمد يف منعه وعطائه وعلى العباد إذا وسع عليهم أرزاقهم

يف هذه األرزاق وعلى العباد إذا قدرت عليهم  أن يشكروه ويقوموا مبا جيب عليهم
أرزاقهم أن يصربوا على تقدير الواحد اخلالق فهم أعلم مبصاحلهم وهو أرحم م من 
أمهام لقد قسم العليم احلكيم الرزق على عباده فمنهم من بسط له يف رزقه ومنهم من 

ده ليعرفوا بذلك أنه قدر عليه رزقه وذلك حلكم عظيمة باهرة قسم اهللا الرزق على عبا
ه واآلخر ـاملدبر جلميع األمور وأن بيده مقاليد السماوات واألرض فهذا يوسع علي

—äÝÝ¡ö6tƒ s−ø  {ائه وقدره: ـه وال راد لقضـق عليـيضي Îh�9 $# yϑ Ï9 â!$t±o„ â‘Ï‰ ø) tƒuρ 4 … çµ‾Ρ Î) Èe≅ä3Î/ 

> ó x« ×ΛÎ= tæ ∩⊇⊄∪ { )2(  بسط العليم احلكيم الرزق لبعض العباد وضيقه على بعضهم ليعتربوا

ذا التفاوت يف الدنيا تفاوت ما بينهم يف درجات اآلخرة فكما أن الناس يف هذه الدنيا 
لفخمة الغالية متفاوتون فمنهم من يسكن القصور املشيدة العالية ويركب املراكب ا

                                                 

  . 50) سورة املائدة آية: 1(
  . 12) سورة الشورى آية: 2(
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ويتقلب يف ماله وأهله وبنيه يف سرور وحبور ومنهم من ال مأوى له وال أهل وال مال وال 
بنون ومنهم ما بني ذلك على درجات خمتلفة فإن التفاوت يف درجات اآلخرة أعظم وأكرب 

�ö  {وأجل وأبقى:  ÝàΡ$# y#ø‹ x. $oΨ ù= āÒsù öΝ åκ |Õ÷èt/ 4’ n?tã <Ù÷èt/ 4 äοt� Åz Eζ s9 uρ ç� t9 ø. r& ;M≈ y_u‘ yŠ ç� y9 ø.r&uρ 

Wξ‹ ÅÒø s? ∩⊄⊇∪ { )1(  فإذا كانت اآلخرة أكرب الدرجات وأكرب تفضيال فإنه ينبغي أن نتسابق

  هللا الرزق بني عباده.إىل درجاا العالية وحياا الباقية ذلك خري وأحسن تأويال قسم ا
ليعرف الغين قدر نعمة اهللا عليه باإليسار فيشكره عليها ويلتحق بالشاكرين ويعرف 

yϑ$  {الفقري ما ابتاله اهللا به من الفقر فيصرب عليه وينال درجة الصابرين  ‾Ρ Î) ’ ®ûuθãƒ tβρç� É9≈ ¢Á9 $# 

Ν èδt� ô_r& Î� ö� tóÎ/ 5>$|¡Ïm ∩⊇⊃∪ { )2(  وهو مع ذلك ال يزال يسأل ربه امليسرة وينتظر الفرج من

رب العاملني قسم اهللا الرزق بني عباده لتقوم مصاحلهم الدينية والدنيوية فلو بسط الرزق 
رزق على مجيعهم جلميع العباد لبغوا يف األرض بالكفر والطغيان والفساد ولو ضيق ال

الختل نظامهم واوت من معيشتهم األركان لو كان الناس يف الرزق على درجة واحدة 
مل يتخذ بعضهم بعضا سخريا مل يعمل أحدهم لآلخر صنعة ومل حيترف له حبرفة ألن الكل 
يف درجة واحدة فليس أحدهم أوىل ذا من اآلخر أين الرمحة والعطف من الغين للفقري إذا 

أن الناس كلهم يف درجة واحدة أين املوقع العظيم الذي حيصل بصلة األقارب باملال  قدرنا
إذا كان الكل يف درجة واحدة إن هذا وأضعافه من املصاحل يفقد لو تساوى الناس يف 
األرزاق ولكن احلكيم العليم قسم بينهم أرزاقهم وأمر األغنياء بالشكر واإلنفاق وأمر 

الفرج من الكرمي الرزاق فعلينا معشر املسلمني أن نرضى به ربا الفقراء بالصرب وانتظار 
  .فنرضى بقسمه واقداره وأن نرضى به حكما فنؤمن حبكمه وأسراره

                                                 

  . 21) سورة اإلسراء آية: 1(
  . 10سورة الزمر آية: ) 2(
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!ª  {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:  $# äÝ Ý¡ö6tƒ s−ø— Îh�9$# yϑ Ï9 â!$t±o„ ôÏΒ Íν ÏŠ$t7 Ïã â‘ Ï‰ ø) tƒuρ ÿ… ã&s! 4 

¨βÎ) ©!$# Èe≅ ä3Î/ > ó x« ÒΟŠÎ= tæ ∩∉⊄∪ { )1(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. اخل.

                                                 

  . 62) سورة العنكبوت آية: 1(
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  اخلطبة التاسعة يف أن تطبيق اإلسالم

  هو الكفيل لألمة بالنصر 

لذين آمنوا كيد كل كفار احلمد هللا الذي وعد املؤمنني بالنصر والتأييد ودافع عن ا
عنيد وأشهد أن ال إله إال اهللا الويل احلميد وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الذي جاهد يف 
اهللا حق جهاده إلعالء التوحيد صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه الذين انتصروا بالدين 

  وانتصر م الدين حىت عال على كل دين وسلم تسليما.
ن: اتقوا اهللا تعاىل وحققوا اإلميان باهللا قوال وعمال واعتقادا فإنه ال أما بعد أيها املؤمنو

عزة وال كرامة وال انتصار إال بالقيام بالدين وحتكيم الكتاب والسنة وتقدميهما على مجيع 
النظم والقوانني فإنه ال نظام أقوى من نظام اإلسالم وال حكم أحسن من حكمه ألنه 

ن الرحيم ال أحسن من تطبيق اإلسالم يف األمور السياسية حكم الرب العليم احلكيم الرمح
واألمور االقتصادية واألحوال االجتماعية واحلقوق الشخصية واحلدود اجلنائية فتطبيقه 
صالح العامل يف مجيع األحوال وملا كانت األمة اإلسالمية متمسكة بدينها خاضعة 

مجيع امليادين كانت منصورة بنصر اهللا  ألحكامه مقتنعة بتعاليمه وأهدافه مطبقة لشرائعه يف
املبني فقهرت أعظم دول العامل يف ذلك احلني واستوىل الرعب على قلوب األعداء 
املخالفني مث ملا تفرقت ا األهواء وتشتت منها األهداف واآلراء ارتفعت اهليبة من 

لطوا أعدائهم فسلطوا عليهم من كل جانب سلطوا عليهم حبرب السالح واإلبادة وس
بتغيري النظم وإفساد الثقافة أما حرب السالح واإلبادة فهناك احلروب الصليبية وما قبلها 
وما بعدها إىل يومنا هذا وأما تسلط أعدائنا بتغيري النظم والقوانني فإم حاولوا وما زالوا 
حياولون أن يسري املسلمون يف فلكهم يف قوانينهم وتشريعام اليت بنوها على عقوهلم 
القاصرة وآرائهم الفاسدة فإن كل رأي خالف الكتاب والسنة فإنه رأي فاسد ال خري فيه 
وإن قدر أن فيه خريا فإن ضرره وشره فوق خريه أضعافا مضاعفة إن األعداء غزونا 
بقوانينهم يريدون منا أن ندع أحكام الكتاب والسنة اليت صدرت من الرب العليم مبصاحل 

  لم يشرع إال ما فيه اخلري والرشد والعدل والسداد.العباد احلكيم يف شرعه ف
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الرحيم خبلقه فلم يشرع هلم إال ما فيه مصلحتهم يف احلال واملآل ومل ينههم إال عما 
فيه مضرم يف احلال واملآل إن أعداءنا إذا جنحوا من هذه الناحية فقد حازوا نصرا مبينا 

  وذلك من وجهني:
  ابعني هلم نتشبع بآرائهم ونتروى بأفكارهم.أننا نصري عالة عليهم وت :األول

الثاين: أننا بذلك نترك تطبيق أحكام ديننا اليت ال انتصار لنا عليهم إال بتطبيقها 
والتزامها ظاهرا وباطنا وأما إفساد الثقافة فإم أدخلوا على الثقافة اإلسالمية ما يبعدها عن 

يها حياة الدين ودسومته وبذلك أهدافها وأغراضها حىت أصبحت جافة هزيلة ال ترى ف
استوىل الضعف على املسلمني وتداعت عليهم األمم وصاروا غثاء كغثاء السيل جيري م 
التيار قهرا ال ميلكون تقدما وال تأخرا لو هبت الريح ملزقتهم ولو استقبلهم أصغر العيدان 

تدبروا كتاب رم لفرقهم ولن يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أوهلا فلو أن املسلمني 
وسنة نبيهم وعملوا مبا فيهما وطبقوا ذلك على األفراد واجلماعات يف مجيع العبادات 
واملعامالت لفتح اهللا عليهم بركات من السماء واألرض ولنصرهم وألقى يف قلوب 

  أعدائهم الرعب فإن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم.

āχ  {م: أعوذ باهللا من الشيطان الرجي u�ÝÇΖ uŠs9 uρ ª! $# tΒ ÿ…çν ç� ÝÇΨ tƒ 3 āχÎ) ©! $# :”Èθs) s9 

î“ƒÌ“ tã ∩⊆⊃∪ tÏ% ©!$# βÎ) öΝßγ≈ ¨Ψ ©3̈Β ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# (#θãΒ$s% r& nο 4θn= ¢Á9 $# (# âθs?#u uρ nο 4θŸ2̈“9 $# (#ρã� tΒ r&uρ Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ (#öθyγtΡ uρ 

Çtã Ì�s3Ζ ßϑ ø9 $# 3 ¬!uρ èπt6É)≈ tã Í‘θãΒ W{ $# ∩⊆⊇∪ { )1(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. إخل.

                                                 

  . 41،  40) سورة احلج اآليتان : 1(
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  خطبة استسقاء

احلمد هللا رب العاملني الرمحن الرحيم مالك يوم الدين واحلمد هللا مغيث املستغيثني 
مجعني ال إله إال اهللا يفعل ما يشاء وحيكم ما وجميب املضطرين ومسبغ النعمة على العباد أ

يريد ال إله إال اهللا الويل احلميد ال إله إال اهللا الواسع ايد ال إله إال اهللا الذي عم بفضله 

 tΒuρ ÏΒ 7π−/!#yŠ$ *  {وإحسانه مجيع العبيد ومشل حبلمه ورمحته ورزقه القريب والبعيد فـ: 

’Îû ÇÚö‘F{$# āωÎ) ’n?tã «!$# $yγè%ø—Í‘ ÞΟn=÷ètƒuρ $yδ§�s)tFó¡ãΒ $yγtãyŠöθtFó¡ãΒuρ 4 { )1( ،}  $tΒuρ äÝà)ó¡n@ ÏΒ >πs%u‘uρ āωÎ) 

$yγßϑn=÷ètƒ Ÿωuρ 7π¬6ym ’Îû ÏM≈yϑè=àß ÇÚö‘F{$# Ÿωuρ 5=ôÛu‘ Ÿωuρ C§Î/$tƒ āωÎ) ’Îû 5=≈tGÏ. &Î7•Β ∩∈∪ { )2(  وأشهد أن

وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أفضل ال إله إال اهللا وحده ال شريك له إله األولني واآلخرين 
ت والرباهني صلى اهللا عليه وعلى آله النبيني املؤيد باآليات البينات واحلجج الواضحا

  وأصحابه ومن متسك ديهم إىل يوم الدين وسلم تسليما.
أما بعد، أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل واعرفوا نعمته عليكم ذا املاء الذي يسره اهللا لكم 
فأنزله من السماء مث سلكه ينابيع يف األرض وخزنه فيها لتستخرجوه عند احلاجة إليه ولو 

م: ـه خزنه لكـن اهللا حبكمته ورمحتـبقي على وجه األرض لفسد وأفسد اهلواء ولك

}  $uΖ ø9 t“Ρ r' sù zÏΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# [ !$tΒ çνθßϑ ä3≈ oΨ øŠs) ó™r' sù !$tΒ uρ óΟçFΡ r& …çµs9 tÏΡ Ì“≈ sƒ فامحدوا اهللا أيها  )3( } ∪⊅⊅∩ 2¿

املسلمون على هذه النعمة واعرفوا قدر ضرورتكم إىل املاء الذي هو مادة حياتكم وحياة 
ني ـة عـائمكم وأشجاركم وزروعكم وإنه ال غىن لكم عن رمحة اهللا إياكم به طرف

}  ö≅ è% ÷Λ ä÷ƒu u‘ r& ÷βÎ) yx t6ô¹ r& ö/ ä. äτ!$tΒ # Y‘ öθxî yϑ sù /ä3‹ Ï? ù'tƒ & !$yϑ Î/ ¤Ïè̈Β ∩⊂⊃∪ { )4(.  

                                                 

  . 6) سورة هود آية: 1(
  . 59) سورة األنعام آية: 2(
  . 22) سورة احلجر آية: 3(
  . 30) سورة امللك آية: 4(
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أيها املسلمون: إنكم لتعلمون ما حيصل من الضرر بتأخر هذا املاء أو نقصانه يف 
الزروع والثمار والبهائم ولقد شاهدمت ما حصل من نزول املياه اجلوفية الذي لعله يكون 

ابه قلة األمطار فأنتم أيها املسلمون مضطرون إىل املطر غاية الضرورة وال يستطيع من أسب
أحد أن يرتل املطر إال اهللا تعاىل الذي جييب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء فهو غياث 
املستغيثني وجابر املنكسرين وراحم املستضعفني وهو على كل شيء قدير وبكل شيء 

  ة وهو اللطيف اخلبري.عليم يعطي حلكمة ومينع حلكم
أيها املسلمون: إذا علمتم أنكم مضطرون إىل رمحة ربكم وغيثه غاية الضرورة وأنه ال 

  يكشف ضركم وال يغيث شدتكم إال الرمحن الرحيم اجلواد الكرمي.
أيها املسلمون: إذا علمتم أن الدعاء مخ العبادة وأن اهللا حيي كرمي يستحيي من عبده 

يردمها صفرا وأن من دعا اهللا بإخالص وصدق فلن خييب فإما أن  إذا رفع يديه إليه أن
يعطى مطلوبه أو يدخر له ما هو أكثر منه وأعظم أو يدفع عنه من السوء ما هو أشد 
وأكرب إذا علمتم أيها املسلمون ذلك كله فارفعوا قلوبكم وأيديكم إىل ربكم مستغيثني به 

  ك توبة نصوحا واستغفارا من الذنوب.راجني لفضله آملني لكرمه وقدموا بني يدي ذل
اللهم إنا نسألك بأنا نشهد أنك أنت اهللا ال إله إال أنت األحد الصمد الذي مل يلد ومل 
يولد ومل يكن له كفوا أحد يا ذا اجلالل واإلكرام يا حي يا قيوم نسألك أن تغيث قلوبنا 

 �تباع التام لرسولك وحتييها بذكرك وتصلح باطننا باإلخالص واحملبة لك وظاهرنا باال
  واالنقياد الكامل لشريعته حىت ال جند يف أنفسنا حرجا مما قضى ونسلم تسليما.

اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدارا اللهم اسقنا الغيث وال 
ا الضرع جتعلنا من القانطني اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لن

واسقنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات األرض اللهم اسقنا الغيث وال جتعلنا 
  من القانطني اللهم سقيا رمحة ال سقيا بالء وال عذاب وال هدم وال غرق.
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كان يقلب رداءه تفاؤال  �بقلب العباء فإن النيب  �أيها اإلخوان: اقتدوا بنبيكم 
لرخاء وإشعارا بالتزامكم تغيري لباسكم الباطن بلزوم على ربكم أن يقلب حالكم إىل ا

  التقوى بدال من التلوث بلباس املعاصي والردى. مث يستقبل القبلة فيقلب رداءه ويدعو.
مث يدعو الناس إىل التوبة وبيان أن ما أصام فإمنا هو بذنوم وأنه ينبغي التوبة 

  واإلحلاح كل وقت مث ينصرف.



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  377

  قاءخطبة ثانية يف االستس

احلمد هللا رب العاملني الرمحن الرحيم مالك يوم الدين واحلمد هللا مغيث املستغيثني 
وجميب دعوة املضطرين وكاشف الكرب عن املكروبني ومسبغ النعمة على العباد أمجعني 
ال إله إال اهللا يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد. وربك خيلق ما يشاء وخيتار وهو الويل احلميد 

له كرمي مشل بكرمه ورزقه وإحسانه القريب والبعيد فما من دابة يف األرض فسبحانه من إ
إال على اهللا رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وربك على كل شيء حفيظ ولكنه يعطي 
حلكمة ومينع حلكمة إن ريب على صراط مستقيم وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك 

د وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أفضل الرسل له شهادة أرجو ا النجاة يوم الوعي
وخالصة العبيد صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم يف هديهم الرشيد وسلم 

  تسليما.

!© (βÎ¨  { �عباد اهللا: قال اهللا  $# … çνy‰ΨÏã ãΝ ù=Ïæ Ïπtã$¡¡9 $# Ú^ Íi” t∴ãƒuρ y]ø‹ tóø9 ال ـوق )1( } #$

uθèδ  {انه: ـسبح uρ “ Ï% ©!$# ãΑ Íi” t∴ãƒ y]ø‹ tóø9 $# .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ (#θäÜ uΖ s% ç� à³Ψ tƒuρ …çµtG yϑ ômu‘ 4 uθèδ uρ ÷’ Í< uθø9 $# 

ß‰‹Ïϑ ysø9 ÞΟ  {وقال تعاىل:  )2( } ∪∇⊅∩ #$ çF÷ƒu t� sùr& u!$yϑ ø9 $# “ Ï% ©!$# tβθç/ u� ô³ n@ ∩∉∇∪ öΝçFΡ r&u çνθßϑ çFø9 t“Ρ r& zÏΒ 

Èβ÷“ ßϑ ø9 $# ÷Πr& ßøtwΥ tβθä9 Í”∴ßϑ ø9$# ∩∉∪ { )3(.  

مها أهم من اآلخر والناس حيتاجون إليه أشد عباد اهللا: أنزل اهللا تعاىل غيثني لعباده أحد
من اآلخر أما الغيث األول فهو غيث القلوب مبا أنزل اهللا من الوحي على رسله وهذا 
الغيث مادة حياة القلوب وسعادة الدنيا واآلخرة وبه يستجلب الغيث الثاين وهو غيث 

لغيث وإنه جلدير بنا أن تم من املطر ولقد خرجتم تستغيثون ربكم هلذا ااألرض مبا يرتله اهللا 
: �ال اهللا ـاين قـبالغيث األول قبل الثاين ألن به سعادة الدنيا واآلخرة وحصول الغيث الث

                                                 

  . 34) سورة لقمان آية: 1(
  . 28) سورة الشورى آية: 2(
  . 69،  68ن : ) سورة الواقعة اآليتا3(
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}  öθs9uρ ¨βr& Ÿ≅÷δr& #“t�à)ø9$# (#θãΖtΒ#u (#öθs)̈?$#uρ $uΖóstGxs9 ΝÍκö�n=tã ;M≈x.t�t/ zÏiΒ Ï!$yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ { )1(  وقال

àMù=à)sù (#ρã�Ï  {: �تعاىل على لسان نوح øótFó™$# öΝä3−/u‘ …çµ‾ΡÎ) šχ%x. #Y‘$¤xî ∩⊇⊃∪ È≅Å™ö�ãƒ u!$yϑ¡¡9$# 

/ä3ø‹n=tæ #Y‘#u‘ô‰ÏiΒ ∩⊇⊇∪ { )2(  :إىل قوله}  ≅ yèøgs† uρ ö/ ä3©9 #\�≈ pκ ÷Ξr& ∩⊇⊄∪ { )3(  وقال تعاىل عن هود

ÏΘ  {عليه الصالة والسالم أنه قال لقومه:  öθs)≈ tƒuρ (#ρã�Ï øótFó™$# öΝ ä3−/ u‘ ¢Ο èO (# þθç/θè? Ïµø‹ s9Î) È≅ Å™ö� ãƒ 

u !$yϑ ¡¡9 $# Νà6 ø‹ n= tæ #Y‘# u‘ ô‰ÏiΒ öΝà2÷Š Ì“ tƒuρ ¸ο §θè% 4’ n< Î) öΝ ä3Ï?§θè% Ÿωuρ { )4(.  

أيها املسلمون: جيب علينا أن نتفقد قلوبنا هل رويت من هذا الغيث أم هي ظامئة 
ا أن ننظر يف صحائفنا هل هي ربيع ذا الوحي أم جمدبة منه جيب علينا أن جيب علين

نصلح ما فسد وأن نطهر قلوبنا من الغل واحلقد واحلسد جيب علينا أداء الصالة وإيتاء 
الزكاة والقيام بإصالح األهل وإصالح اتمعات جيب علينا أن نتوب إىل اهللا من مجيع 

≅ö *  {ندما نتوب فإن اهللا سبحانه يقول: الذنوب وأن حنسن الظن باهللا ع è% y“ ÏŠ$t7 Ïè≈ tƒ 

tÏ% ©!$# (#θèùu�ó�r& #’ n?tã öΝÎγÅ¡àΡ r& Ÿω (#θäÜ uΖ ø)s? ÏΒ ÏπuΗ ÷q§‘ «!$# 4 ¨βÎ) ©! $# ã�Ï øótƒ z>θçΡ —%!$# $�è‹ ÏΗ sd 4 …çµ‾Ρ Î) uθèδ 

â‘θà tóø9 $# ãΛÏm§�9 فارفعوا أيديكم واجتهوا بقلوبكم إىل ربكم داعني مؤملني منه  )5( } ∪⊃∋∩ #$

الفرج وإزالة الشدة اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم 
لوبنا اللهم تب وفقنا للتوبة النصوح اليت متحو ا ما سلف من ذنوبنا وتصلح ا أحوالنا وق

  علينا إنك أنت التواب الرحيم واكشف الضر عن املستضرين وأسبغ النعم على املؤمنني.

                                                 

  . 96) سورة األعراف آية: 1(
  . 11،  10) سورة نوح اآليتان : 2(
  . 12) سورة نوح آية: 3(
  . 52) سورة هود آية: 4(
  . 53) سورة الزمر آية: 5(
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اللهم اسقنا الغيث والرمحة وال جتعلنا من القانطني اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا 
مباركا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا واسعا شامال جلميع أراضي املسلمني اللهم أغثنا غيثا 

  حتيي به البالد وترحم به العباد وجتعله بالغا للحاضر والباد.
اللهم سقيا رمحة ال سقيا عذاب وال بالء وال هدم وال غرق اللهم أنبت لنا الزرع 
وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات األرض اللهم وسع 

قوة لنا على طاعتك ومتاعا إىل حني اللهم إنا عبيدك أرزاقنا ويسر أقواتنا واجعل ما رزقتنا 
مضطرون إىل رمحتك خائفون من عذابك فارمحنا برمحتك وجننا من عذابك وال تؤاخذنا 
مبا فعلنا فإنك أهل العفو واإلحسان اللهم تقبل منا دعواتنا مبنك وكرمك وصل اللهم على 

  عبدك ورسولك حممد.
يف قلب العباء فإن ذلك سنة وفيه تفاؤل بقلب  �عباد اهللا: اقتدوا بنبيكم حممد 

األحوال إىل حال أخرى وعنوان على التزامكم بقلب اللباس الباطن إىل لباس آخر ولباس 
  التقوى ذلك خري.

  مث يستقبل القبلة فيقلب رداءه ويدعو مث يتجه ويعظ الناس قليال وينصرف.
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  القسم العاشر يف خطب لشهور معينة

  هر حمرم ومبدأ التاريخ اإلسالمياخلطبة األوىل يف ش

احلمد هللا الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأتقن ما شرعه وصنعه حكمة وتدبريا 
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وكان اهللا على كل شيء قديرا وأشهد أن 

منريا صلى حممدا عبده ورسوله أرسله إىل اخللق بشريا ونذيرا وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا 
  اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثريا.

أما بعد، أيها الناس: اتقوا ربكم واعلموا ما هللا من احلكمة البالغة يف تعاقب الشهور 
واألعوام وتوايل الليايل واأليام فإن اهللا جعل الليل والنهار خزائن لألعمال ومراحل لآلجال 

ا يعملون من خري وشر حىت ينتهي إىل آخر أجلهم ومن رمحته بعباده أن يعمرها الناس مب
جعل هلم ليال وارا وجعل لكل منهما آيتني آية النهار وهي الشمس وآية الليل وهي 
القمر جعل الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ليبتغوا فيه فضال من اهللا ويطلبوا فيه معايشهم 

ياة اجلديدة يستجد فيه العبد قوته ويستقبل عمله ولذلك وجعل كل ار يتجدد مبرتلة احل

uθèδ  {مسى اهللا النوم بالليل وفاة واليقظة بالنهار بعثا فقال تعاىل:  uρ “ Ï% ©!$# Ν à69 ©ùuθtG tƒ È≅ ø‹ ©9$$Î/ 

ãΝ n= ÷ètƒuρ $tΒ ΟçFômt� y_ Í‘$pκ ¨]9$$Î/ §Ν èO öΝà6 èW yèö7 tƒ ÏµŠ Ïù # |Óø) ã‹Ï9 ×≅ y_r& ‘wΚ |¡•Β ( ¢ΟèO Ïµø‹ s9 Î) öΝä3ãèÅ_ó� tΒ §ΝèO Ν ä3ã⁄Îm;oΨ ãƒ 

$yϑ Î/ ÷Λ äΖ ä. tβθè= yϑ ÷ès? ∩∉⊃∪ { )1(  ومن رمحته بعباده أن جعل الشمس والقمر حسبانا ففي

نة اثين عشر شهرا قال الشمس معرفة الفصول ويف القمر حسبان الشهور وجعل اهللا الس

βÎ) nο¨  {اهللا تعاىل  £‰Ïã Í‘θåκ ’¶9 $# y‰Ζ Ïã «!$# $oΨ øO$# u�|³ tã #\� öκ y− ’ Îû É=≈ tFÅ2 «!$# tΠ öθtƒ t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

š⇓ö‘ F{ $# uρ !$pκ ÷] ÏΒ îπyèt/ ö‘ r& ×Π ã� ãm 4 š�Ï9≡sŒ ßÏe$!$# ãΝÍhŠs) ø9 $# 4 Ÿξsù (#θßϑ Î= ôà s? £Íκ�Ïù öΝà6 |¡àΡ r& 4 { )2(.  

واألربعة احلرم ثالثة منها متوالية وهي ذو القعدة الفطر التايل وذو احلجة واحملرم 
والرابع منها مفرد وهو رجب بني مجادى وشعبان وإن من تيسري اهللا تعاىل أن جعل 

                                                 

  . 60) سورة األنعام آية: 1(
  . 36) سورة التوبة آية: 2(
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عريب مبنيا على الشهور اهلاللية ألن هلا عالمة حسية يفهمها اخلاص احلساب الشرعي ال
والعام وهي رؤية اهلالل يف املغرب بعد غروب الشمس فمىت رئي اهلالل فقد دخل الشهر 
املستقبل وانتهى الشهر املاضي وبذلك عرفنا أن ابتداء التوقيت اليومي من غروب الشمس 

  وب الشمس وأول الشهر هو أول الوقت.ال من زواهلا ألن أول الشهر يدخل بغر
حيث  �ولقد كان ابتداء التاريخ اإلسالمي منذ عهد أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 

مجع الناس ست عشرة أو سبع عشرة من اهلجرة فاستشارهم من أين يبدأ التاريخ فقال 
جرته وقال بعضهم يبدأ من بعثته وقال بعضهم يبدأ من ه �بعضهم يبدأ من مولد النيب 

رجح أن يبدأ من اهلجرة ألن اهللا فرق ا بني احلق  �وقال بعضهم يبدأ من وفاته ولكنه 
والباطل فجعلوا مبتدأ تاريخ السنني يف اإلسالم سنة اهلجرة ألا هي السنة اليت كان فيها 
قيام كيان مستقل للمسلمني وفيها تكوين أول بلد إسالمي يسيطر عليه املسلمون فاتفق 

داء الزمن واملكان مث إن الصحابة الذين مجعهم عمر تشاوروا من أي شهر يبدؤون فيه ابت
مهاجرا إىل املدينة  �السنة فقال بعضهم من ربيع األول ألنه الشهر الذي قدم فيه النيب 

وقال بعضهم من رمضان ألنه الشهر الذي نزل فيه القرآن واتفق رأي عمر وعثمان وعلي 
ح البداءة باحملرم ألنه شهر حرام ويلي ذي احلجة الذي فيه على ترجي -رضي اهللا عنهم-

أداء الناس حجهم الذي به متام أركان اإلسالم ألن احلج آخر ما فرض من األركان 
األنصار على اهلجرة وتلك املبايعة من  �اخلمسة مث إنه يلي الشهر الذي بايع فيه النيب 

  حملرم.مقدمات اهلجرة فكان أوىل الشهور باألولية شهر ا
عباد اهللا: إن علينا أن نشكر اهللا على ما يسره لنا من هذا احلساب البسيط امليسر وإن 
على األمة اإلسالمية أن جتعل لنفسها وجودا وكيانا مستقلني مستمدين من روح الدين 
اإلسالمي وأن تكون متميزة عن غريها يف كل ما ينبغي أن تتميز به من األخالق واآلداب 

لتبقى أمة بارزة مرموقة ال تابعة لغريها هاوية يف تقليد من سواها تقليدا أعمى واملعامالت 
ال جير إليها نفعا وال يدفع عنها ضررا وإمنا يظهرها مبظهر الضعف والتبعية وينسيها ما كان 
عليه أسالفها ولن يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أوهلا فالتاريخ اليومي يبدأ من غروب 
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ي يبدأ من اهلالل والسنوي يبدأ من اهلجرة هذا ما جرى عليه املسلمون الشمس والشهر
  وعملوا به واعتربه الفقهاء يف كتبهم يف حلول آجال الديون وغريها.

#πtƒ×  {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تعاىل:  u uρ ãΝßγ©9 ã≅ø‹ ©9 $# ã‡ n= ó¡nΣ çµ÷Ζ ÏΒ u‘$pκ ¨]9$# 

# sŒ Î* sù Ν èδ tβθßϑ Î= ôà •Β ∩⊂∠∪ ß§ôϑ ¤±9 $#uρ “ Ì� øgrB 9h� s) tG ó¡ßϑ Ï9 $yγ©9 4 y7 Ï9≡sŒ ã�ƒÏ‰ ø)s? Í“ƒÍ• yèø9 $# ÉΟŠÎ= yèø9 $# ∩⊂∇∪ t� yϑ s)ø9 $#uρ 
çµ≈ tΡ ö‘ £‰s% tΑ Î—$oΨ tΒ 4 ®Lym yŠ$tã Èβθã_ó� ãèø9 $% x. ÉΟƒÏ‰ s)ø9 $# ∩⊂∪ Ÿω ß§ôϑ ¤±9 $#  Èöt7 .⊥ tƒ !$oλm; βr& x8Í‘ ô‰ è? t� yϑ s)ø9 $# Ÿωuρ 

ã≅ ø‹©9 $# ß,Î/$y™ Í‘$pκ ¨]9 $# 4 @≅ä. uρ ’ Îû ;7 n= sù šχθßst7 ó¡o„ ∩⊆⊃∪ { )1(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. إخل.

                                                 

  . 40:  37) سورة يس اآليات من 1(



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  383

  اخلطبة الثانية يف قصة موسى مع فرعون

احلمد هللا العلي الكبري املتفرد باخللق والتقدير والتدبري الذي أعز أولياءه بنصره وأذل 
أعداءه خبذله فنعم املوىل ونعم النصري وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك 

حلمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن حممدا عبده ورسوله البشري النذير والسراج وله ا
املنري صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم املآب واملصري وسلم 

  تسليما.
أما بعد أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واذكروا أيام اهللا لعلكم تتذكرون واذكروا أيام اهللا 

صر أوليائه لعلكم تشكرون واذكروا أيام اهللا خبذالن أعدائه لعلكم تتقون واذكروا أيام بن
اهللا إذا نزل للقضاء بني عباده فقضى بينهم بفضله وعدله لعلكم توقنون إن نصر اهللا 
ألوليائه يف كل زمان ومكان وأمة هو نصر للحق وذلة للباطل وأخذ للمتكرب ونعمة على 

صلى اهللا وسلم عليه وعلى نبينا وإخواما - لساعة لقد أرسل اهللا موسى املؤمنني إىل قيام ا
من النبيني واملرسلني أرسله إىل فرعون باآليات البينات ودعاه إىل توحيد رب األرض 

tΒ$  {والسماوات فقال فرعون منكرا وجاحدا:  uρ �> u‘ šÏϑ n=≈ yèø9 فأنكر  )1( } ∪⊃⊅∩ #$

العظيم الذي قامت بأمره األرض والسماوات وكان له آية يف كل شيء من املخلوقات الرب 

ففي  )u‘ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ $tΒuρ !$yϑßγoΨøŠt/ ( βÎ) ΛäΖä. tÏΖÏ%θ•Β ∩⊄⊆∪ { )2<�  {فأجابه موسى: هو 

واألرض وما بينهما من اآليات ما يوجب اإليقان للموقنني فقال فرعون ملن السماوات 

Ÿωr& tβθãèÉΚ  {حوله ساخرا ومستهزئا مبوسى  tG ó¡n@ ∩⊄∈∪ { )3(  فذكره موسى بأصله وأنه

/ö/ä3š  {دم آباؤه األولون فقال موسى: هو خملوق من العدم وصائر إىل العدم كما ع u‘ 

                                                 

  . 23) سورة الشعراء آية: 1(
  . 24) سورة الشعراء آية: 2(
  . 25) سورة الشعراء آية: 3(
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�> u‘ uρ ãΝ ä3Í←!$t/# u tÏ9 ¨ρF{ وحينئذ ت فرعون فادعى دعوى املكابر املغبون  )1( } ∪∌⊅∩ #$

“βÎ) ãΝä3s9θß™u‘ ü¨  {: الـفق Ï% ©!$# Ÿ≅ Å™ö‘ é& óΟ ä3ö‹ s9 Î) ×βθãΖ ôfyϑ s9 ∩⊄∠∪ { )2(  فطعن بالرسول

ال: ـالق العظيم فقـار اخلـواملرسل فرد عليه موسى ذلك وبني له أن اجلنون إمنا هو إنك

}  �> u‘ É−Î�ô³ yϑ ø9 $# É> Ì� øóyϑ ø9 $#uρ $tΒ uρ !$yϑ åκ s] øŠt/ ( βÎ) ÷ΛäΖ ä. tβθè= É) ÷ès? ∩⊄∇∪ { )3(  فلما عجز فرعون عن

رد احلق جلأ إىل ما جلأ إليه العاجزون املتكربون من االرهاب فتوعد موسى باالعتقال والسجن 

ومل يقل  )ÈÍ.s! |Nõ‹sƒªB$# $�γ≈s9Î) “Î�ö�xî y7̈Ζn=yèô_V{ zÏΒ šÏΡθàfó¡yϑø9$# ∩⊄∪ { )4  {وخاب فقال: 

من القوة والسلطان والنفوذ ما مكنه من  ألسجننك ليزيد يف إرهاب موسى وإن لدى فرعون
سجن الناس الذين سيكون موسى من مجلتهم على حد ديده وإرهابه وما زال موسى 

اول بكل جمهوداته ودعاياته أن يقضي عليها بالرد يأيت باآليات كالشمس وفرعون حي

ÉΘ  {والطمس حىت قال لقومه:  öθs)≈ tƒ }§øŠs9 r& ’ Í< à7ù= ãΒ u� óÇ ÏΒ Íν É‹≈ yδ uρ ã�≈ yγ÷Ρ F{ $# “ Ì� øgrB ÏΒ û ÉLóss? ( 
Ÿξsùr& tβρç� ÅÇ ö7 è? ∩∈⊇∪ ôΘ r& O$tΡ r& ×� ö�yz ôÏiΒ #x‹≈ yδ “ Ï% ©!$# uθèδ ×ÎγtΒ Ÿωuρ ßŠ% s3tƒ ßÎ7 ãƒ ∩∈⊄∪ Iωöθn= sù u’ Å+ ø9é& Ïµø‹ n= tã 

×οu‘ Èθó™r& ÏiΒ A= yδ sŒ ÷ρr& u !% ỳ çµyètΒ èπx6 Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# šÏΡ Î� tIø) ãΒ ∩∈⊂∪ £#y‚tG ó™$$sù …çµtΒ öθs% çνθãã$sÛr' sù 4 öΝßγ‾Ρ Î) 
(#θçΡ% x. $YΒ öθs% tÉ)Å¡≈ sù ∩∈⊆∪ !$£ϑ n= sù $tΡθà y™# u $oΨ ôϑ s) tGΡ$# óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ öΝ ßγ≈ oΨ ø% t� øî r'sù šÏèuΗ ød r& ∩∈∈∪ öΝßγ≈ oΨ ù= yèyfsù 

$Z n= y™ WξsVtΒ uρ šÌ� Åz Eζ Ïj9 ∩∈∉∪ { )5(  وكان من قصة إغراقهم أن اهللا أوحى إىل موسى أن

يسري بقومه ليال من مصر فاهتم لذلك فرعون اهتماما عظيما فأرسل يف مجيع مدائن مصر أن 
حيشر الناس للوصول إليه ألمر يريده اهللا فجمع فرعون قومه وخرج يف إثر موسى متجهني إىل 

                                                 

  . 26) سورة الشعراء آية: 1(
  . 27) سورة الشعراء آية: 2(
  . 28) سورة الشعراء آية: 3(
  . 29) سورة الشعراء آية: 4(
  . 56) سورة الزخرف آية: 5(
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البحر  )ϑn=sù #uℜt�s? Èβ$yèôϑyfø9$# tΑ$s% Ü=≈ysô¹r& #y›θãΒ $‾ΡÎ) tβθä.u‘ô‰ßϑs9 ∩∉⊇∪ { )1£$  {جهة البحر األمحر: 

 ) .Hξx  {غرقنا وفرعون وقومه خلفنا فإن وقفنا أدركنا فقال موسى:  من أمامنا فإن خضناه

¨βÎ) z Éë tΒ ’În1 u‘ ÈÏ‰ öκ u� y™ ∩∉⊄∪ { )2(  فلما بلغ البحر أمره اهللا أن يضربه بعصاه فضربه فانفلق

البحر اثىن عشر طريقا وصار املاء السيال بني هذه الطرق كأطواد اجلبال فلما تكامل 
 موسى وقومه خارجني وتكامل فرعون جبنوده داخلني أمر اهللا البحر أن يعود إىل حاله

إىل ما يف هذه  -رمحكم اهللا-فانطبق على فرعون وجنوده فكانوا من املغرقني فانظروا 
القصة من العرب واآليات كيف كان فرعون يقتل أبناء بين إسرائيل خوفا من موسى فترىب 
موسى يف بيته حتت حجر امرأته وكيف قابل موسى هذا اجلبار العنيد مصرحا معلنا باحلق 

م هو اهللا رب العاملني فأجناه اهللا منه وكيف كان املاء السيال شيئا هاتفا به أال إن ربك
جامدا كاجلبال بقدرة اهللا وكان الطريق يبسا ال وحل فيه يف احلال وكيف أهلك اهللا هذا 
اجلبار العنيد مبثل ما كان يفتخر به فقد كان يفتخر باألار اليت جتري من حتته فأهلك 

هللا يف خملوقاته نعمة كربى يستحق عليها احلمد والشكر باملاء وال شك أن ظهور آيات ا
خصوصا إذا كانت يف نصر أولياء اهللا وحزبه ودحر أعداء اهللا وحزبه ولذلك ملا قدم 

املدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر من هذا الشهر شهر احملرم ويقولون إنه  � النيب
ال ـامه موسى شكرا فقـفصيوم جنى اهللا فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه 

 �وسئل النيب  )3( } فنحن أحق مبوسى منكم فصامه وأمر الناس بصيامه {: � النيب

فينيغي للمسلم أن  )4( } يكفر السنة اليت قبله احتسب على اهللا أن {عن صيامه فقال: 

                                                 

  . 61) سورة الشعراء آية: 1(
  . 62) سورة الشعراء آية: 2(
) ، 2442) ، أبو داود الصوم (753) ، الترمذي الصوم (1125) ، مسلم الصيام (4234فسري القرآن (البخاري ت) 3(

  ). 1763) ، الدارمي الصوم (665) ، مالك الصيام (6/30) ، أمحد (1733ابن ماجه الصيام (
  ). 5/308) ، أمحد (2425) ، أبو داود الصوم (1162) مسلم الصيام (4(
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 �يصوم يوم عاشوراء وكذلك اليوم التاسع لتحصل بذلك خمالفة اليهود اليت أمر الرسول 
  ا أقول قويل هذا واستغفر اهللا يل ولكم.. اخل.
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  اخلطبة الثالثة يف شوال

شكورا ووفق من  احلمد هللا الذي جعل الليل والنهار خلفة ملن أراد أن يذكر أو أراد
شاء من عباده لعمارا بالطاعات املتنوعة ليزدادوا إميانا مع إميام وأولئك كان سعيهم 
مشكورا وخذل من أعرض عن ذكره واتبع هواه وأولئك مأواهم جهنم وساءت مصريا 
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وكان اهللا على كل شيء 

وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أرسله بني يدي الساعة بشريا ونذيرا وداعيا إىل اهللا قديرا 
  بإذنه وسراجا منريا صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم وسلم تسليما كثريا.

أما بعد أيها الناس: فقد كنتم ترتقبون جميء شهر رمضان ولقد جاء شهر رمضان 
مستقبل سوف ينتهي إليه العبد ويصل إليه وخيلفه وخلفتموه وراء ظهوركم وهكذا كل 

وراءه حىت املوت أيها الناس ولقد أودعتم شهر رمضان ما شاء اهللا تعاىل أن تودعوه من 
األعمال فمن كان منكم حمسنا فليبشر بالقبول فإن اهللا ال يضيع أجر احملسنني ومن كان 

  هللا حيب التوابني.منكم مسيئا فليتب إىل اهللا فالعذر قبل املوت مقبول وا
أيها الناس: لئن انقضى شهر الصيام فإن زمن العمل ال ينقضي إال باملوت ولئن 
انقضت أيام صيام رمضان فإن الصيام ال يزال مشروعا وهللا احلمد يف كل وقت فقد سن 

إن األعمال تعرض فيهما على اهللا  {صيام يوم االثنني واخلميس وقال:  �رسول اهللا 

بصيام ثالثة أيام  �وأوصى أبا هريرة  )1( } تعاىل فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم

وأمر أن  )2( } دهر كلهصوم ثالثة أيام من كل شهر صوم ال {من كل شهر وقال: 

تكون هذه األيام الثالثة أيام البيض وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر 
  فمن أمكنه أن جيعل الثالثة يف أيام البيض فهو أفضل وإال فلو يف غريها.

                                                 

  ). 1740) ، ابن ماجه الصيام (747) الترمذي الصوم (1(
  ). 2/513) ، أمحد (2408) النسائي الصيام (2(
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ولئن انقضى قيام رمضان فإن قيام الليل مشروع يف كل ليلة من ليايل السنة وهللا احلمد 

أن اهللا تعاىل يرتل إىل السماء الدنيا كل ليلة حني يبقى ثلث الليل  { �ت عن النيب وقد ثب

. فيا )1( } اآلخر فيقول: (من يدعوين فأستجيب له من يسألين فأعطيه من يستغفرين فأغفر له)

تعاىل وبادروا أعماركم بأعمالكم وحققوا أقوالكم بأفعالكم واغتنموا د اهللا اتقوا اهللا عبا
األوقات باألعمال الصاحلات فإن حقيقة العمر ما أمضاه العبد بطاعة اهللا وما سوى ذلك 

  فذاهب خسارا.
أيها املسلمون: لقد يسر اهللا لكم سبل اخلريات وفتح أبواا ودعاكم لدخوهلا وبني 

  ثواا.لكم 
فهذه الصلوات اخلمس آكد أركان اإلسالم بعد التوحيد هي مخس يف الفعل ومخسون 
يف امليزان مفرقة يف أوقات مناسبة لئال حيصل امللل للكسالن وليحصل لكل وقت حظه من 

  تلك الصلوات فسبحانه احلكيم الديان.
المني وركعتان وهذه النوافل التابعة للفرائض اثنتا عشرة ركعة أربع قبل الظهر بس

بعدها وركعتان بعد املغرب وركعتان بعد العشاء اآلخرة وركعتان قبل الفجر من صالهن 
  بىن اهللا له بيتا يف اجلنة.

 )2( } هللا وتر حيب الوترإن ا {قوال وفعال وقال:  �وهذا الوتر سنة رسول اهللا 

وأقل الوتر ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة ووقته من صالة العشاء اآلخرة إىل طلوع 
الفجر وهو سنة مؤكدة ال ينبغي لإلنسان تركه حىت قال بعض العلماء إنه واجب وقال 
اإلمام أمحد من ترك الوتر فهو رجل سوء ال ينبغي أن تقبل له شهادة وهذه األذكار خلف 

                                                 

) ، أبو داود 446) ، الترمذي الصالة (758) ، مسلم صالة املسافرين وقصرها (7056) البخاري التوحيد (1(
صالة ) ، مالك النداء لل2/504) ، أمحد (1366) ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (1315الصالة (

  ). 1478) ، الدارمي الصالة (496(
) ، ابن 1416) ، أبو داود الصالة (1675) ، النسائي قيام الليل وتطوع النهار (453) الترمذي الصالة (2(

  ). 1579) ، الدارمي الصالة (1/148) ، أمحد (1169ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (
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لصلوات املفروضة من سبح اهللا دبر كل صالة ثالثا وثالثني ومحد اهللا ثالثا وثالثني وكرب ا
اهللا ثالثا وثالثني فتلك تسع وتسعون وقال متام املائة ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له 
امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر وهذا 

توضأ فأسبغ الوضوء مث قال أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد الوضوء من 
أن حممدا عبده ورسوله اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين فتحت له أبواب 

  اجلنة الثمانية يدخل من أيها شاء.
ا حىت ولو وهذه النفقات املالية إذا أنفق اإلنسان نفقة يبتغي ا وجه اهللا أثيب عليه

كان اإلنفاق على نفسه أو أهله أو ولده وإن اهللا لريضى عن العبد يأكل األكلة فيحمده 
عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها والساعي على األرملة واملساكني كااهد يف سبيل 
اهللا أو كالصائم ال يفطر وكالقائم ال يفتر والساعي عليهم هو الذي يسعى بطلب الرزق 

م حباجتهم وال شك أن عائلتك اليت ال تستطيع القيام بنفسها من األوالد الصغار هلم ويقو
  وغريهم هم من املساكني فالساعي عليهم كااهد يف سبيل اهللا.

فيا عباد اهللا إن طرق اخلري كثرية فأين السالكون وإن أبواا ملفتوحة فأين الداخلون 
  وإن احلق لواضح ال يزيغ عنه إال اهلالكون.

'yγ•ƒr$  {عوذ باهللا من الشيطان الرجيم: أ ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θãèŸ2ö‘ $# (#ρß‰ àfó™$# uρ (#ρß‰ç6ôã $# uρ 

öΝ ä3−/u‘ (#θè= yèøù$# uρ u�ö� y‚ø9 $# öΝà6 ‾= yès9 šχθßsÎ= ø è? ) ∩∠∠∪ { )1(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. اخل.

                                                 

  . 77) سورة احلج آية: 1(
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  اخلطبة الرابعة يف وداع العام

احلمد هللا الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنني 
واحلساب واحلمد هللا الذي جعل الليل والنهار خلفة ملن أراد أن يذكر أو أراد شكورا من 

إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد ومنه املبتدأ ذوي األلباب وأشهد أن ال إله 
وإليه املنتهى واملآب وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أفضل من تعبد هللا وأناب صلى اهللا 

  عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم احلساب وسلم تسليما.
األيام والليال فإا مراحل أما بعد أيها الناس: اتقوا اهللا تعاىل وتبصروا يف هذه 

تقطعوا إىل الدار اآلخرة حىت تنتهوا إىل آخر سفركم وكل يوم مير بكم فإنه يبعدكم من 
الدنيا ويقربكم من اآلخرة فطوىب لعبد اغتنم فرصها مبا يقرب إىل مواله طوىب لعبد شغلها 

واألحوال طوىب بالطاعات وجتنب العصيان طوىب لعبد اتعظ مبا فيها من تقلبات األمور 

=Ü  {لعبد استدل بتقلباا على ما هللا فيها من احلكم البالغة واألسرار:  Ïk= s) ãƒ ª!$# Ÿ≅ø‹ ©9 $# 

u‘$yγ̈Ψ9 $# uρ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ Zοu� ö9 Ïès9 ’ Í< 'ρT[{ Ì�≈ |Áö/ F{ خواين: أمل تروا إىل هذه الشمس كل إ )1( } ∪⊇⊇∩ #$

يوم تطلع من مشرقها وتغرب يف مغرا ويف ذلك أعظم االعتبار فإن طلوعها مث غيوا 
  إيذان بأن هذه الدنيا ليست دار قرار وإمنا هي طلوع مث غيوب وزوال.

أمل تروا إىل هذه الشهور ل فيها األهلة صغرية كما يولد األطفال مث تنمو رويدا 
ا كما تنمو األجسام حىت إذا تكامل منوها أخذت بالنقص واالضمحالل وهكذا عمر رويد

إىل هذه األعوام تتجدد عاما بعد عام فإذا  اإلنسان سواء فاعتربوا يا أويل األبصار. أمل تروا
دخل العام اجلديد نظر اإلنسان إىل آخره نظر البعيد مث متر به األيام سراعا فينصرم العام كلمح 

فإذا هو يف آخر العام وهكذا عمر اإلنسان يتطلع إىل آخره تطلع البعيد فإذا به قد هجم البصر 

                                                 

  . 44) سورة النور آية: 1(
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ôNu!%y  {عليه املوت:  ùρ äοt�õ3y™ ÏNöθyϑø9$# Èd,ptø:$$Î/ ( y7Ï9≡sŒ $tΒ |MΨä. çµ÷ΖÏΒ ß‰‹ÏtrB ∩⊇∪ { )1( مل رمبا يؤ

  باألماين فإذا حببل األمل قد انصرم وببناء األماين قد ادم.اإلنسان بطول العمر ويتسلى 
أيها الناس: إنكم يف هذه األيام تودعون عاما ماضيا شهيدا وتستقبلون عاما مقبال 
جديدا فليت شعري ماذا أودعتم يف العام املاضي وماذا تستقبلون به العام اجلديد 

سه ولينظر يف أمره فإن كان قد فرط يف شيء من الواجبات فليتب إىل فليحاسب العاقل نف
اهللا وليتدارك ما فات وإن كان ظاملا لنفسه بفعل املعاصي واحملرمات فليقلع عنها قبل 
حلول األجل والفوات وإن كان ممن من اهللا عليه باالستقامة فليحمد اهللا على ذلك 

  وليسأله الثبات عليها إىل املمات.
: ليس اإلميان بالتمين وال بالتحلي وليست التوبة جمرد قول باللسان من غري إخواين

ختلي إمنا اإلميان ما وقر يف القلوب وصدقته األعمال وإمنا التوبة ندم على ما مضى من 
العيوب وإقالع عما كان عليه من الذنوب وإنابة إىل اهللا بإصالح العمل ومراقبة عالم 

  ون اإلميان والتوبة فإنكم يف زمن اإلمكان.الغيوب فحققوا أيها املسلم

اغتنم مخسا قبل مخس شبابك قبل هرمك وصحتك  {رجال فقال:  �وعظ النيب 

ففي الشباب  } قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك

قوة وعزمية فإذا هرم اإلنسان وشاب ضعفت القوة وفترت العزمية ويف الصحة نشاط 
وانبساط فإذا مرض اإلنسان احنط نشاطه وضاقت نفسه وثقلت عليه األعمال ويف الغىن 
راحة وفراغ فإذا افتقر اإلنسان اشتغل بطلب العيش لنفسه والعيال ويف احلياة ميدان فسيح 

  فإذا مات العبد انقطعت عنه أوقات اإلمكان. لصاحل األعمال
عباد اهللا: اعتربوا ما بقي من أعماركم مبا مضى منها واعلموا أن كل آت قريب وأن 

  كل موجود منكم زائل فقيد فابتدروا األعمال قبل الزوال.

                                                 

  . 19) سورة ق آية: 1(
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/−βÎ) ÞΟä3¨  {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:  u‘ ª! $# “ Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $# uρ ’ Îû 

Ïπ−G Å™ 5Θ$−ƒr& §ΝèO 3“ uθtG ó™$# ’ n?tã Ä ö̧� yèø9 $# ( ã�În/ y‰ ãƒ t�øΒ F{ $# ( $tΒ ÏΒ ?ì‹Ï x© āωÎ) .ÏΒ Ï‰÷èt/ ÏµÏΡ øŒ Î) 4 ãΝà6 Ï9≡sŒ ª! $# 
öΝ à6 š/u‘ çνρß‰ ç6ôã $$sù 4 Ÿξsùr& šχρã� ©. x‹s? ∩⊂∪ Ïµø‹ s9 Î) öΝ ä3ãèÅ_ö� tΒ $YèŠ ÏΗ sd ( y‰ ôãuρ «! $# $̂) ym 4 … çµ‾ΡÎ) (# äτ y‰ö7 tƒ t,ù= sƒ ø: $# 

¢Ο èO … çν ß‰‹Ïèãƒ y“ Ì“ ôfu‹ Ï9 tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè= ÏΗ xå uρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9 $# ÅÝ ó¡É) ø9$$Î/ 4 tÏ% ©!$# uρ (#ρã� x Ÿ2 óΟ ßγs9 Ò>#u� Ÿ° ôÏiΒ 
5ΟŠ ÏΗ xq ë>#x‹ tã uρ 7ΟŠ Ï9 r& $yϑ Î/ (#θçΡ% x. šχρã� àõ3tƒ ∩⊆∪ uθèδ “ Ï% ©!$# Ÿ≅yèy_ š[ ôϑ ¤±9 $# [ !$u‹ ÅÊ t� yϑ s)ø9 $# uρ #Y‘θçΡ 

… çνu‘ £‰s% uρ tΑ Î—$oΨ tΒ (#θßϑ n= ÷ètFÏ9 yŠy‰ tã tÏΖ Åb¡9$# z>$|¡Åsø9 $# uρ 4 $tΒ t,n= y{ ª! $# š�Ï9≡sŒ āωÎ) Èd,ysø9 $$Î/ 4 ã≅Å_Áx ãƒ 
ÏM≈ tƒFψ $# 5Θ öθs) Ï9 tβθßϑ n= ôètƒ ∩∈∪ ¨βÎ) ’ Îû É#≈n= ÏG ÷z $# È≅ ø‹©9 $# Í‘$pκ ¨]9 $#uρ $tΒ uρ t,n= yz ª!$# ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ 

;M≈ tƒUψ 5Θ öθs) Ïj9 šχθà)−G tƒ ∩∉∪ { )1(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. اخل.

                                                 

  . 6:  3) سورة يونس اآليات من 1(
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  ا ـب مراعني فيه مـن اخلطـاءه مـوإىل هنا انتهى ما أردنا انتف
  ن ـع به مـجة واهللا نسأل أن ينفكان أنسب للوقت وأشد يف احلا

  قرأه ومسعه إنه جواد كرمي وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ونبيه
  حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني. 

  
  
  
  
  

   مت القسم األول من (الضياء الالمع) وهللا احلمد
  ويليه إن شاء اهللا القسم الثاين
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  المع من اخلطب اجلوامعالقسم الثاين من الضياء ال
  مقدمة املؤلف

احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال 

على آله وأصحابه اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه و
  والتابعني هلم بإحسان وسلم تسليما.

أما بعد: فقد نشرنا سابقا عددا من خطبنا يزيد على مخس وعشرين ومائة خطبة يف 
مواضيع متنوعة يف أصول الدين وفروعه والسرية وغريها يف كتاب أمسيناه (الضياء الالمع 

ت رئاسة إدارات هـ وقد نفدت نسخه، فعزم1392من اخلطب اجلوامع) طبع عام 
البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد على إعادة طبعه، نرجو اهللا تعاىل أن ييسر ما 

  عزمت عليه.
ومن أجل إمتام الفائدة أضفنا ملحقا إىل ما سبق نشره فيما جتدد من خطبنا أيضا يبلغ 

  جمموعه مثاين عشرة ومائة خطبة يف املواضيع التالية:
الصيام  -الزكاة  -اللباس  -الصالة  -التفسري  - أصول الدين  -العلم واإلفتاء 

اجلنايات  -النكاح  -املعامالت  -األخالق واآلداب  - احلج واألضحية  -والقيام 
 -السرية  -مواضيع خمتلفة  - القيامة  -الفنت  - القضاء والشهادة  -األمانة  - واحلدود 

  التوقيت وخصائص بعض األيام.
اىل أن ينفع ذا امللحق وسابقه وأن جيعل عمل اجلميع خالصا هذا ونسأل اهللا تع

  لوجهه موافقا ملرضاته إنه جواد كرمي.
  املؤلف
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  القسم األول يف العلم واإلفتاء

  اخلطبة األوىل يف احلث على طلب العلم

م على احلمد هللا الذي خلق السماوات واألرض، وجعل الظلمات والنور، وفضل العل

≅ö  {اجلهل:  yδ “ ÈθtG ó¡o„ tÏ% ©!$# tβθçΗ s>ôètƒ tÏ% ©!$# uρ Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ 3 $yϑ ‾Ρ Î) { )1(  وفقه من أراد به

 اهللا وحده ال شريك له خريا يف دين اهللا فأصبح من العاملني املهتدين وأشهد أن ال إله إال
مين بالفضل ومينع بالعدل وهو أعلم حيث جيعل رسالته وهو أعلم باملهتدين وأشهد أن 
حممدا عبده ورسوله رسول اهللا إىل األولني من هذه األمة واآلخرين صلى اهللا عليه وعلى 

  آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما.
اتقوا اهللا تعاىل وتفقهوا يف دينكم فإن من يرد اهللا به خريا يفقهه يف  أما بعد: أيها الناس

الدين، اطلبوا العلم فإن العلم نور وهدى واجلهل ظلمة وضالل وشقاء، اطلبوا العلم فإن العلماء 
ورثة األنبياء فاألنبياء مل يورثوا درمها وال دينارا وإمنا ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ حبظ وافر 

لصاحبه قال رياثهم، اطلبوا العلم فإن العلم الشرعي رفعة يف الدنيا واآلخرة وأجر مستمر من م

�Æìsùö  {اهللا تعاىل:  tƒ ª!$# tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u öΝ ä3ΖÏΒ tÏ% ©!$# uρ (#θè?ρé& zΟ ù= Ïèø9 $# ;M≈y_u‘ yŠ 4 { )2(  وقال

إذا مات العبد انقطع عمله إال من ثالث، صدقة جارية أو علم ينتفع به من  {: � النيب

خرين فإن اطلبوا العلم يكن لكم لسان صدق يف اآل )3( } بعده أو ولد صاحل يدعو له

آثار العلم تبقى بعد فناء أهله فالعلماء الربانيون مل تزل آثارهم حممودة وطريقتهم مأثورة 
وسعيهم مشكورا وذكرهم مرفوعا إن ذكروا يف االس امتألت االس بالثناء عليهم 

                                                 

  . 9) سورة الزمر آية: 1(
  . 11) سورة اادلة آية: 2(
) ، أبو داود الوصايا 3651) ، النسائي الوصايا (1376) ، الترمذي األحكام (1631) مسلم الوصية (3(

  ). 559) ، الدارمي املقدمة (2/372) ، أمحد (2880(
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ا: ـاس فيهـة كانوا قدوة النـوالدعاء هلم وإن ذكرت األعمال الصاحلة واآلداب العالي

}  tΒ uρr& tβ% x. $\G øŠtΒ çµ≈ oΨ ÷� uŠ ômr' sù $oΨ ù= yèy_uρ …çµs9 # Y‘θçΡ  Å ốϑ tƒ ÏµÎ/ †Îû Ä¨$̈Ψ9 $# yϑ x. … ã&é# sW ¨Β ’Îû ÏM≈ yϑ è= —à9$# 

}§øŠs9 8lÍ‘$sƒ ¿2 $pκ ÷] ÏiΒ 4 { )1(.  

لموا العلم للعلم لتنالوا بركته وجتنوا مثرته تعلموا العلم للعمل لتعلموا به أيها الناس: تع
ال لتجادلوا به ومتاروا به فإن من طلب العلم ليماري به السفهاء أو جياري به العلماء فقد 
عرض نفسه لعقوبة اهللا ونزل ا إىل اهلدف األسفل. ال تطلبوا العلم للمال فإن العلم 

سيلة إىل املال وإن املال أحق أن يكون وسيلة للعلم ألن املال يفىن أشرف من أن يكون و
  والعلم يبقى.

أيها الناس: إننا على أبواب عام دراسي جديد يستقبل فيه املعلمون واملتعلمون 
  نشاطهم الفكري والعملي فيا ليت شعري ماذا أعددنا هلذا العام؟
ال نندم يف النهاية إن على إن علينا أن نشمر عن ساعد اجلد من أول األمر حىت 

املعلمني أن حيرصوا على هضم العلوم اليت يلقوا إىل الطلبة قبل أن يقفوا أمامهم حىت ال 
يقع الواحد منهم يف حرية عند السؤال واملناقشة ألن من أعظم مقومات الشخصية قوة 

شخصيته إن  املعلم يف علمه ومالحظته وال تنقص قوته العلمية عن قوة مالحظته يف تكوين
املعلم إن ارتبك أمام طلبته فسوف ينحط قدره يف أعينهم وإن أجاب باخلطأ فلن يثقوا 

  مبعلوماته بينهم.
وإن رهم عند السؤال واملناقشة فلن ينسجموا معه، إذن فال بد للمعلم من إعداد 
 وإستعداد وحتمل وصرب وإن على املتعلمني أن يبذلوا غاية جهدهم من أول السنة حىت
يدركوا العلوم إدراكا حقيقيا ثابتا يف قلوم وراسخا يف نفوسهم ألم إذا اجتهدوا من 
أول السنة تلقوا العلوم شيئا فشيئا فسهلت عليهم وثبتت يف قلوم وسيطروا عليها سيطرة 
تامة. وإذا أمهلوا أول السنة واونوا فإن الزمن ينطوي عليهم فال يفيقون إال يف آخر العام 

                                                 

  . 122رة األنعام آية: ) سو1(
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تراكمت الدروس وضاق الزمن عن إدراكها فأصبحوا عاجزين عن تصورها فضال وقد 
  عن حتقيقها فيندمون حني ال تنفع الندامة.

أيها الناس وإذا كان من جناح املعلم أن يكون قوي املعرفة قوي الشخصية فإن من 
 جناحه أيضا أن يكون حسن النية والقصد والتوجيه فينوي بتعليمه اإلحسان إىل طلبته

  بإرشادهم إىل ما ينفعهم يف أمور دينهم ودنياهم ليكون لتعليمه أثر بالغ.
وعليه مع ذلك أن يظهر أمامهم باملظهر الالئق من األخالق الفاضلة واآلداب العالية 

ليكون قدوة يف العلم والعمل فإن  �اليت أساسها التمسك بشريعة اهللا وهدي رسوله 
آلداب أكثر مما يتلقى عنه من العلوم من حيث التأثري التلميذ يتلقى من معلمه األخالق وا

ألن آداب املدرس وأخالقه صورة مشهودة معربة عما يف نفسه ظاهرة يف سلوكه فتنعكس 
  هذه الصورة متاما يف سلوك تلميذه.

أيها املسلمون وإذا كان على املعلمني واجب جيب عليهم القيام به فكذلك على إدارة 
ت رعايتها من مدرسني ومراقبني وطالب ألا مسؤولة عنهم أمام املدرسة أن ترعى من حت

  اهللا وأمام جمتمعهم.
وإذا كان على املدرسة واجب يلزمها أن تقوم به فعلى اآلباء وأولياء الطلبة واجب 
يلزمهم القيام به فعليهم أن يتفقدوا أوالدهم ويسربوا سريهم وجهم العلمي والفكري 

مهال ال يبحثون معهم وال يسألون عن طريقتهم وال عن أصحام والعملي أن ال يتركوهم 
ومن يعاشرهم ألن تركهم ضياع هلم وظلم فهم رعية جيب على آبائهم وأوليائهم أن 

  يرعوها حق رعايتهم وإن أضاعوا أصبحوا نادمني.

ôtΒ  {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:  uρ ß|¡ômr& Zωöθs% £ϑ ÏiΒ !% tæyŠ ’ n<Î) «! $# Ÿ≅ Ïϑ tã uρ $[sÎ=≈ |¹ 

tΑ$s% uρ  Í_‾Ρ Î) zÏΒ tÏϑ Î= ó¡ßϑ ø9 $# ∩⊂⊂∪ { )1(.  

  بارك اهللا ويل ولكم يف القرآن العظيم.

                                                 

  . 33) سورة فصلت آية: 1(
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  اخلطبة الثانية يف حترمي اإلفتاء بغري علم

األرض وله احلمد يف األخرة وهو احلكيم اخلبري وأشهد احلمد هللا له ملك السماوات و
أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له يف امللك والتدبري وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 
البشري النذير والسراج املنري صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل 

  يوم الدين وسلم تسليما.
س اتقوا اهللا تعاىل واعلموا أن اهللا وحده له اخللق واألمر فال خالق إال أما بعد: أيها النا

اهللا وال مدبر للخلق إال اهللا وال شريعة للخلق سوى شريعة اهللا فهو الذي يوجب الشيء 
وحيرمه وهو الذي يندب إليه وحيلله ولقد أنكر اهللا على من حيللون وحيرمون بأهوائهم. 

ö≅è% Ο  {فقال تعاىل:  çF÷ƒu u‘ r& !$̈Β tΑ t“Ρ r& ª!$# Νä3s9 ∅ÏiΒ 5−ø— Íh‘ ΟçFù= yèyf sù çµ÷Ζ ÏiΒ $YΒ# t� ym Wξ≈ n= ymuρ ö≅ è% 

ª! !#u šχ ÏŒr& öΝ ä3s9 ( ôΘ r& ’ n?tã «! $# šχρç� tIø s? ∩∈∪ $tΒ uρ ÷sß šÏ% ©!$# šχρç� tIø tƒ ’ n?tã «! $# z> É‹ x6 ø9 $# 

tΠ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9$# 3 { )1(  :ويقول تعاىل}  Ÿωuρ (#θä9θà)s? $yϑÏ9 ß#ÅÁs? ãΝà6çGoΨÅ¡ø9r& z>É‹s3ø9$# #x‹≈yδ ×≅≈n=ym 

#x‹≈yδuρ ×Π#t�ym (#ρç�tIøtGÏj9 ’n?tã «!$# z>É‹s3ø9$# 4 ¨βÎ) tÏ%©!$# tβρç�tIøtƒ ’n?tã «!$# z>É‹s3ø9$# Ÿω tβθßsÎ=øãƒ ∩⊇⊇∉∪ Óì≈tFtΒ ×≅ŠÎ=s% 

öΝçλm;uρ ë>#x‹tã ×ΛÏ9r& ∩⊇⊇∠∪ { )2(.  

أيها الناس: إن من أكرب اجلنايات أن يقول الشخص عن شيء إنه حالل وهو ال يدري 
ه حرام وهو ال يدري عن حكم اهللا فيه أو يقول عن حكم اهللا فيه أو يقول عن الشيء إن

عن الشيء إنه واجب وهو ال يدري أن اهللا أوجبه أو يقول عن الشيء إنه غري واجب وهو 
  ال يدري أن اهللا مل يوجبه.

كيف تعلم أن احلكم هللا مث تتقدم بني يديه  �إن هذا جناية وسوء أدب مع اهللا 
قرن اهللا تعاىل القول عليه بال علم بالشرك به فقال فتقول يف دينه وشريعته ما ال تعلم لقد 

                                                 

  . 60،  59) سورة يونس اآليتان : 1(
  . 117،  116) سورة النحل اآليتان : 2(
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ö≅è% $yϑ‾ΡÎ) tΠ§�ym }‘În/u‘ |·Ïm≡uθx  {سبحانه وتعاىل: ø9$# $tΒ t�yγsß $pκ÷]ÏΒ $tΒuρ zsÜt/ zΝøOM}$#uρ zøöt7ø9$#uρ Î�ö�tóÎ/ 

Èd,y⇔ø9$# βr&uρ (#θä.Î�ô³è@ «!$$Î/ $tΒ óΟs9 öΑÍi”t∴ãƒ ÏµÎ/ $YΖ≈sÜù=ß™ βr&uρ (#θä9θà)s? ’n?tã «!$# $tΒ Ÿω tβθçΗs>÷ès? ∩⊂⊂∪ { )1(.  

أيها الناس: إن كثريا من العامة يفيت بعضهم بعضا مبا ال يعلمون فتجدهم يقولون هذا 
عن ذلك أفال يعلم هذا الرجل أن حالل أو حرام أو واجب أو غري واجب وهو ال يدري 

اهللا سائله عما قال يوم القيامة أفال يعلم أنه إذا أضل شخصا فأحل له ما حرم اهللا أو حرمه 
مما أحل اهللا له فقد باء بإمثه وكان عليه مثل وزر ما عمله من إمث بسبب فتواه؟ إن بعض 

ستفيت هذا واضح هذا العامة إذا رأى شخصا يريد أن يستفيت عاملا يقول له ما حاجة ت
حرام مع أنه يف الواقع حالل فيحرمه ما أحل اهللا له أو يقول هذا واجب فيلزمه مبا مل يلزمه 
اهللا به أو يقول هذا غري واجب فيسقط عنه ما أوجب اهللا عليه أو يقول هذا حالل وهو 

يانة ألخيه يف الواقع حرام فيوقعه فيما حرم اهللا عليه وهذا جناية منه على شريعة اهللا وخ
  املسلم حيث غره بدون علم.

لو أن شخصا سأل عن طريق بلد من البلدان فقلت الطريق من هنا وأنت ال تعلم لعد 
الناس ذلك خيانة منك وتغريرا فكيف تتكلم عن طريق اجلنة وهو الشريعة اليت أنزل اهللا 

  وأنت ال تعلم عنها شيئا.
ة من اجلرأة على الشريعة يف التحليل وإن بعض املتعلمني يقعون فيما يقع فيه العام

والتحرمي واإلجياب فيتكلمون فيما ال يعلمون وجيملون يف الشريعة ويفصلون وهم من 
أجهل الناس يف أحكام اهللا إذا مسعت الواحد منهم يتكلم فكأمنا يرتل عليه الوحي من 

ن عدم العلم جزمه فيما يقول وعدم تورعه ال ميكن أن ينطبق بال أدري أو ال أعلم مع أ
هو وصفه احلق الثابت وهذا أضر على الناس من العامة ألن الناس رمبا يثقون بقوله 
ويغترون به وليت هؤالء يقتصرون على نسبة األمر إليهم ال بل تراهم ينسبون ذلك 
لإلسالم فيقول: اإلسالم يقول كذا اإلسالم يرى كذا وهذا ال جيوز إال فيما علم القائل أنه 
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أو إمجاع  �سالم وال طريق إىل ذلك إال مبعرفة كتاب اهللا وسنة رسوله من دين اإل
  املسلمني عليه.

إن بعض الناس جلرأته وعدم ورعه يقول عن الشيء احملرم الواضح حترميه ما أظن هذا 
حراما أو عن الشيء الواجب الواضح وجوبه ما أظن هذا واجبا إما جهال منه أو عنادا أو 

  ناس يف ذلك.مكابرة أو تشكيكا لل
أيها الناس: إن من العقل وإن من اإلميان وإن من تقوى اهللا وتعظيمه أن يقول الرجل 
عما ال يعلم ال أعلم ال أدري اسأل غريي فإن ذلك من متام العقل ألن الناس إذا رأوا تثبته 

وتقوى وثقوا به وألنه يعرف قدر نفسه حينئذ ويرتهلا مرتلتها وإن ذلك من متام اإلميان باهللا 
يسأل عما  �اهللا حيث ال يتقدم بني يدي ربه وال يقول عليه ما ال يعلم ولقد كان النيب 

مل يرتل عليه فيه الوحي فينتظر حىت يرتل عليه الوحي فيجيب اهللا سبحانه عما سئل عنه 

y7  {نبيه:  tΡθè= t↔ ó¡o„ !#sŒ$tΒ ¨≅ Ïmé& öΝ çλm; ( ö≅ è% ¨≅Ïmé& ãΝä3s9 àM≈ t6ÍhŠ ©Ü9$# � { )1(، }  š�tΡθè= t↔ ó¡o„uρ tã 

“ ÏŒ È ÷tΡ ö� s) ø9$# ( ö≅è% (#θè= ø?r' y™ Ν ä3øŠn= tæ çµ÷Ζ ÏiΒ #�� ò2ÏŒ ∩∇⊂∪ { )2(، }  y7 tΡθè= t↔ ó¡o„ Çtã Ïπtã$¡¡9 $# tβ$−ƒr& 

$yγ8 y™ó÷ ß∆ ( ö≅ è% $yϑ ‾Ρ Î) $yγãΚ ù= Ïæ y‰ΖÏã ’ În1 u‘ ( Ÿω $pκ� Ïk= pgä† !$pκ ÉJø% uθÏ9 āωÎ) uθèδ 4 { )3(.  

ألة ال يدرون حكم اهللا فيها فيهابوا ولقد كان األجالء من الصحابة تعرض هلم املس
يقول أي مساء تظلين وأي أرض تقلين إذا أنا قلت يف  �ويتوقفون فيها فها هو أبو بكر 

ترتل به احلادثة فيجمع هلا الصحابة  �كتاب اهللا بغري علم، وها هو عمر بن اخلطاب 
 بكر ومل يكن ويستشريهم فيها وقال ابن سريين مل يكن أحد أهيب مبا ال يعلم من أيب

  أحد بعد أيب بكر أهيب مبا ال يعلم عن عمر.
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أيها الناس من سئل عن علم يعلمه فليقل به ومن مل يكن عنده  �وقال ابن مسعود 
  علم فليقل اهللا أعلم فإن من العلم أن يقول ملا ال يعلم: اهللا أعلم.

لك فقال لكن وسئل الشعيب عن مسألة فقال ال أحسنها فقال له أصحابه قد استحيينا 
  املالئكة مل تستحي حني قالت ال علم لنا إال ما علمتنا.

وجاء رجل إىل مالك بن أنس أحد األئمة األربعة فقال يا أبا عبد اهللا جئتك من 
مسافة بعيدة مسألة محلين إياها بلدي ألسألك فقال فسل فقال ال أحسنها فبهت الرجل 

  ال تقول هلم قال مالك ال أحسن.فقال ماذا أقول ألهل بلدي إذا رجعت إليهم ق
وكان اإلمام أمحد يسأل عن املسألة فيتوقف أو يقول ال أدري أو يقول سل غريي أو 

  سل العلماء أو حنو ذلك.

 #$ôyϑsù ÞΟn=øßr& Ç£ϑÏΒ 3“u�tIøù  {فاتقوا اهللا أيها املسلمون وال تقولوا يف دين اهللا ما ال تعلمون: 

’n?tã «!$# $\/É‹Ÿ2 ¨≅ÅÒã‹Ïj9 }̈ $̈Ζ9$# Î�ö�tóÎ/ AΟù=Ïæ 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰öκu‰ tΠöθs)ø9$# šÏϑÎ=≈©à9$# ∩⊇⊆⊆∪ { )1(.  

اللهم اعصمنا عن الزلل ووفقنا لصواب القول والعمل واغفر لنا ولوالدينا وجلميع 
  نك أنت الغفور الرحيم.املسلمني إ
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  القسم الثاين يف أصول الدين

  اخلطبة األوىل يف كمال اإلسالم ويسره وسهولته

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي وأشهد أن ال إله إال اهللا 

ده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أرسله باهلدى ودين احلق أرسله بدين وح
اإلسالم دين الرمحة ودين العدالة ودين العبادة واملعاملة فهدى اهللا به أقواما وأضل عن 
طريقه آخرين صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين 

  وسلم تسليما.
وشر األمور حمدثاا  �: فإن خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد أما بعد

إن خري احلديث كتاب اهللا ألنه يهدي لليت هي أقوم وخري اهلدي هدي  وكل بدعة ضاللة.
  ألنه الطريق املستقيم املوصل إىل اهللا وإىل سعادة الدنيا واآلخرة. �حممد 

م ومن يتبع غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه إن أيها املسلمون: إن الدين عند اهللا اإلسال
اإلسالم هو االستسالم هللا ظاهرا وباطنا استسالما تاما ال تواين فيه وال كسل وال احنراف 
وال خطل إنه طاعة هللا تعاىل سرا وعلنا بفعل ما أمر به واجتناب ما ى عنه وما أيسر 

  ذلك على من يسره اهللا عليه.
شيطان بعداوته لكم يفتر عزائمكم عن القيام بدينكم ويدعوكم أيها املسلمون: إن ال

إىل الكسل والتواين عن أوامره ويغريكم وحيثكم على خمالفته ومعصيته إنه يصور لكم 
الدين بأنه حبس للحرية وتضييق على اإلنسان وإرهاق له وتفويت ملصاحله يصوره لكم 

≈βÎ) z¨  {هلك: بأبشع صورة لتنفروا عنه، يصوره كذلك ليهلككم كما  sÜ ø‹¤±9 $# ö/ä3s9 Aρß‰ tã 

çνρä‹ Ïƒ ªB $$sù # ‡ρß‰ tã 4 $yϑ ‾Ρ Î) (#θãã ô‰ tƒ … çµt/ ÷“Ïm (#θçΡθä3u‹ Ï9 ôÏΒ É=≈ pt õ¾ r& Î��Ïè¡¡9 إن الشيطان  )1( } ∪∌∩ #$

  يف صدوركم ومبا يلقيه أولياؤه من شياطني اإلنس. يصوره لكم مبا يلقيه
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أيها املسلمون: إن الدين اإلسالمي بريء من كل ما يصفه به أعداؤه إنه دين احلق 
والعدالة واحلرية احلقة إنه دين اليسر والسهولة ودين السعادة والتقدم استعرضوا أصول 

  شرائعه لتقيسوا عليها فروعه.
أركان شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وإقام إن اإلسالم مبين على مخسة 

الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت احلرام ملن استطاع إليه سبيال وهذه 
  األركان كلها سهلة ويسرية وكلها إصالح وذيب.

هللا فشهادة أن ال إله إال اهللا توحيد هللا وجتريد للقلب من التأله والعبادة ألحد سوى ا
وحصر العبادة هللا رب العاملني الذي خلقك فسواك وغذاك بنعمه ورباك فأنت بالنسبة إىل 
ربك عبد من عبيده وبالنسبة إىل غريه حر وإن من احلماقة مبكان أن تنطلق من عبودية 

  ربك اليت هي احلق وتقيد نفسك بعبودية هواك أو بعبودية املال أو عبودية فالن وفالن.
ناس إذا اشتغل بطاعة اهللا فكأمنا يصابر اجلمر ال يصرب عليها إال قليال مع إن كثريا من ال

قلق يف نفسه وانشغال يف قلبه وإذا اشتغل بدنياه أقبل عليها بقلبه وفكره واطمأن إليها 
  واستراح ا وهلا فهو كامل العبودية لدنياه وناقص العبودية ملواله.

د ملتابعة له دون غريه من املخلوقني فهو وأما شهادة أن حممدا رسول اهللا فهي جتري
رسول ربك الذي كلف بالرسالة إليك وكلفت باتباعها فعنها يسأل هو بالغا وتسأل 

=n£  {أنت عنها اتباعا:  t↔ ó¡oΨ n= sù šÏ% ©!$# Ÿ≅Å™ö‘ é& óΟÎγø‹ s9 Î) �∅n= t↔ ó¡oΨ s9 uρ tÎ= y™ö� ßϑ ø9 إن  )1( } ∪∌∩ #$

كل أحد من الناس سوف يسري يف عمله على خطة مرسومة ومنهج متبع فإما أن يكون 
طريق النبيني أو طريق الضالني املكذبني فماذا بعد احلق إال الضالل فانظر أي الطريقني 

  أهدى وأقوم.
اتمع فهي صلة أما الصالة فما أيسرها وأسهلها وما أنفعها للقلب والبدن والفرد و

بينك وبني ربك ال تأتيها إال وأنت متطهر يف ظاهرك وباطنك فتقوم بني يدي اهللا خاشعا 
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خاضعا متقربا إليه مبا شرعه لك فيها من ذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعود تسأله 
لدنياك وآخرتك فهي تنمي الدين وحتط الذنوب وتلحق بالصاحلني ويستعان ا على أمور 

#$™θãΖŠÏètFó#)  {ر: ـاء واملنكـين والدنيا وتنهى عن الفحشالد uρ Î� ö9 ¢Á9 $$Î/ Íο 4θn= ¢Á9 $# uρ 4 { )1(، 

}  ÉΟ Ï% r&uρ nο 4θn= ¢Á9 $# ( āχ Î) nο 4θn= ¢Á9 $# 4‘sS ÷Ζ s? Ç∅tã Ï !$t±ósx ø9$# Ì� s3Ζ ßϑ ø9$# uρ 3 { )2(.  

أما الزكاة فهي جزء بسيط تدفعه من مالك لسد حاجة إخوانك وإصالح جمتمعك 
ففيها تزكية املال وتطهري النفس من البخل الذميم وتطهري القلب من الذنوب واآلثام 

›õ  {خلطيئة كما يطفيء املاء النار: فالصدقة تطفيء ا è{ ôÏΒ öΝÏλÎ;≡uθøΒ r& Zπs% y‰ |¹ öΝèδ ã� ÎdγsÜ è? 

Ν Íκ�Ïj. t“è? uρ $pκ Í5 { )3( إن كثريا من الناس يهون عليهم أن ينفقوا املال الكثري يف أهواء .

مما يضرهم أو ال فائدة هلم منه لكنه عند الصدقات الواجبة أو املتطوع ا ال  نفوسهم
يهون عليه أن ينفق درمها واحدا كأنه مل يثق بوعد اهللا باخللف العاجل والثواب اآلجل ومل 

  يصدق بالوعيد الشديد ملن منع الزكاة.
عليك شهر أما الصيام فهو شهر واحد يف السنة شهر يذكرك بأعظم نعمة من اهللا 

نزول القرآن. شهر رمضان متتنع فيه يف النهار فقط عن شهوات نفسك من طعام وشراب 
ونكاح تقربا إىل ربك وتقدميا ملرضاته على ما تشتهيه مع ما فيه من الفوائد الدينية 

  واجلسمية واالجتماعية.
ال مرة أما احلج فهو قصد بيت اهللا إلقامة شعائره وتعظيم حرماته ال جيب يف العمر إ

واحدة على املستطيع حتط به الذنوب واخلطايا واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة مع ما 
  فيه من تعارف املسلمني يف أقطار الدنيا واجتماعهم وتعليمهم وإرشادهم.
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أيها املسلمون: هذه أصول اإلسالم وأركانه فباهللا عليكم هل فيها من صعوبة وهل 

ôtΒ  {ت هي شريعة اهللا وحكمه: فيها من خلل أو نقص أفليس uρ ß|¡ômr& zÏΒ «!$# $Vϑ õ3ãm 

5Θ öθs) Ïj9 tβθãΖ Ï%θãƒ ∩∈⊃∪ { )1(.  

إن اإلسالم مفخرة ألهله وعز وكرامة يف الدنيا واآلخرة وإن به التقدم احلسي 
يف ذلك فلينظر يف تاريخ صدر اإلسالم حينما كان املسلمون مسلمني  واملعنوي ومن شك

  ظاهرا وباطنا ومل تغرهم الدنيا ومل يغرهم باهللا الغرور.
فاتقوا اهللا عباد اهللا ومتسكوا بدينكم ظاهرا وباطنا سرا وعلنا قبل أن تسلبوه وتضلوا 

 ϑn=sù (#θÝ¡nΣ $tΒ (#ρã�Åe2èŒ ÏµÎ/ $oΨóstFsù£$  {أن يصيبكم قول اهللا تعاىل: عنه ضالال بعيدا واحذروا 

óΟÎγöŠn=tæ z>≡uθö/r& Èe≅à2 >ó_x« #̈Lym #sŒÎ) (#θãmÌ�sù !$yϑÎ/ (#þθè?ρé& Νßγ≈tΡõ‹s{r& ZπtGøót/ #sŒÎ*sù Νèδ tβθÝ¡Î=ö7•Β ∩⊆⊆∪ yìÏÜà)sù 

ã�Î/#yŠ ÏΘöθs)ø9$# tÏ%©!$# (#θßϑn=sß 4 ß‰ôϑptø:$#uρ ¬! Éb>u‘ tÏΗs>≈yèø9$# ∩⊆∈∪ { )2(  اللهم ثبتنا على اإلسالم والتوحيد

  واختم لنا خبامتة السعادة واخلري يا رب العاملني.
  أقول قويل هذا واستغفر اهللا يل ولكم ولكافة املسلمني.. اخل.
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  سالم للدين والنفس والعرض واملالاخلطبة الثانية يف محاية اإل

احلمد هللا القوي العظيم الرؤوف الرحيم يقضي باحلق وحيكم بالعدل وهو احلكيم 
العليم وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له شهادة أرجو ا النجاة من العذاب 

لداعي إىل األليم والفوز بالنعيم املقيم وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املبعوث باحلق ا
صراط مستقيم صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم يف هديهم القومي وسلم 

  تسليما.
أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا سبحانه واشكروه على ما أنعم به من محاية الدين 
والنفس واملال والعرض. محى لكم الدين مبا أقام عليه من اآليات البينات على صحته 

عن بصرية وبرهان، ومحى لكم الدين مبا رتب على القيام به من الثواب لترغبوا لتأخذوا به 
فيه وتستقيموا عليه، ومحى لكم الدين مبا رتب على خمالفته من العقاب حىت ال خترجوا 

  عنه، ومحى لكم الدين مبا كتب عليكم من اجلهاد باملال والنفس لتحموه وتدافعوا عنه.
حترميها وحرمتها يف كتابه وسنة رسوله ليستقيم اتمع ولقد محى اهللا النفوس وأكد 

وحيل فيه اآلمن قرن اهللا االعتداء على النفس باالعتداء على الدين فقرن القتل بالشرك قال 

%tÏ  {اهللا تعاىل:  ©!$# uρ Ÿω šχθãã ô‰ tƒ yìtΒ «!$# $�γ≈ s9 Î) t� yz# u Ÿωuρ tβθè= çFø) tƒ }§ø ¨Ζ9$#  ÉL©9 $# tΠ §� ym ª! $# āωÎ) 

Èd,ysø9 $$Î/ { )1(  :قال تعاىل}  * ö≅ è% (# öθs9$yès? ã≅ ø?r& $tΒ tΠ §� ym öΝà6 š/ u‘ öΝ à6 øŠn= tæ ( āωr& (#θä. Î� ô³ è@ ÏµÎ/ 

$\↔ ø‹ x© ( È øt$ Î!≡uθø9 $$Î/ uρ $YΖ≈ |¡ômÎ) ( Ÿωuρ (# þθè= çFø) s? Ν à2y‰≈ s9÷ρr& ï∅ÏiΒ 9,≈ n= øΒ Î) ( ßós‾Ρ öΝà6 è% ã— ö� tΡ öΝ èδ$−ƒÎ) uρ ( Ÿωuρ 
(#θç/ t�ø) s? |·Ïm≡uθx ø9 $# $tΒ t� yγsß $yγ÷Ψ ÏΒ $tΒ uρ š∅sÜ t/ ( Ÿωuρ (#θè= çG ø) s? š[ø ¨Ζ9$#  ÉL©9 $# tΠ §�ym ª! $# āωÎ) Èd,ysø9 $$Î/ 4 
ö/ ä3Ï9≡sŒ Ν ä38 ¢¹ uρ ÏµÎ/ ÷/ ä3ª= yès9 tβθè= É) ÷ès? ∩⊇∈⊇∪ { )2(.  

                                                 

  . 68) سورة الفرقان آية: 1(
  . 151) سورة األنعام آية: 2(
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اجتنبوا السبع املوبقات الشرك باهللا والسحر وقتل النفس اليت حرم  {: �وقال النيب 

. وقال )2( } سباب املسلم فسوق وقتاله كفر {: وذكر متام احلديث وقال )1( } اهللا إال باحلق

(رواه البخاري)  )3( } ال يزال املؤمن يف فسحة من دينه ما مل يصب دما حراما {

ومن أجل  )4( } لزوال الدنيا يعين كلها أهون عند اهللا من قتل رجل مسلم {: وقال

tΒ  {ال تعاىل: ـا فقـا ثابتـذلك جعل اهللا يف القتل املتعمد عقوبات غليظة وقصاص uρ 

ö≅ çFø) tƒ $YΨ ÏΒ ÷σ ãΒ # Y‰Ïdϑ yètG •Β …çν äτ !# t“ yfsù ÞΟ ¨Ψ yγy_ # V$ Î#≈yz $pκ� Ïù |= ÅÒxî uρ ª! $# Ïµø‹ n= tã …çµuΖ yès9 uρ £‰tã r&uρ … çµs9 $¹/#x‹ tã 

$VϑŠ Ïà tã ∩⊂∪ { )5( .جزاء مروع نار وغضب ولعنة وعذاب عظيم  

لو أن أهل السماء وأهل األرض اشتركوا يف دم مؤمن ألكبهم اهللا  {: �وقال النيب 

pκ$  {ومن أجل محاية النفس شرع اهللا القصاص فقاله سبحانه:  )6( } يف النار š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# 

(#θãΖ tΒ#u |= ÏG ä. ãΝ ä3ø‹n= tæ ÞÉ$|ÁÉ) ø9$# ’Îû ‘n= ÷Fs)ø9 ل: ـهذا يف هذه األمة وقال يف بين إسرائي )7( } ) #$

}  $oΨ ö;tFx. uρ öΝÍκ ö� n= tã !$pκ� Ïù ¨βr& }§ø ¨Ζ9$# Ä§ø ¨Ζ9$$Î/ { )8(  وقال النيب� :}  ال حيل دم امريء مسلم

                                                 

  ). 2874) ، أبو داود الوصايا (3671) ، النسائي الوصايا (89) ، مسلم اإلميان (2615الوصايا () البخاري 1(
) 4108) ، النسائي حترمي الدم (1983) ، الترمذي الرب والصلة (64) ، مسلم اإلميان (48) البخاري اإلميان (2(

  ). 1/439) ، أمحد (69، ابن ماجه املقدمة (
  ). 2/94، أمحد ( )6469) البخاري الديات (3(
  ). 3987) ، النسائي حترمي الدم (1395) الترمذي الديات (4(
  . 93) سورة النساء آية: 5(
  ). 1398) الترمذي الديات (6(
  . 178) سورة البقرة آية: 7(
  . 45) سورة املائدة آية: 8(
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وخفف  )1( } إال بإحدى ثالث الثيب الزاين والنفس بالنفس والتارك لدينه املفارق للجماعة

املقتول اخلرية بني القصاص والدية والعفو إذا كان خريا فقال  هذه الفريضة بأن جعل ألولياء

ôyϑsù u’Å∀ãã …ã&s! ôÏΒ ÏµŠÅzr& Öóx« 7í$t6Ïo?$$sù Å∃ρã�÷èyϑø9$$Î/ í!#yŠr&uρ Ïµø‹s9Î) 9≈|¡ômÎ*Î/ 3 y7Ï9≡sŒ ×#‹Ï  {سبحانه: øƒrB 

ÏiΒ öΝä3În/§‘ ×πyϑômu‘uρ 3 { )2( النيب  وقال� }  من قتل له قتيل فهو خبري النظرين إما أن يفدي

يف القتل  . وأبطل اهللا ما يتومهه ذو الوهم الفاسد من أن القصاص زيادة)3( } أو يقاد

öΝ  {فقال سبحانه:  ä3s9 uρ ’ Îû ÄÉ$|ÁÉ) ø9 $# ×ο 4θuŠym ’ Í< 'ρé' ‾≈ tƒ É=≈ t6ø9 F{ $# öΝà6 ‾= yès9 tβθà) −G s? ∩⊇∠∪ { )4(.  

اىل: ـعال تـولقد محى اهللا األموال مبا أحاطها من العقوبات يف االعتداء عليها فق

}  Ÿωuρ (# þθè= ä. ù's? Ν ä3s9≡uθøΒ r& Νä3oΨ ÷� t/ È≅ÏÜ≈ t6ø9 $$Î/ (#θä9 ô‰è? uρ !$yγÎ/ ’ n< Î) ÏΘ$¤6 çt ø: $# (#θè= à2ù' tG Ï9 $Z)ƒÌ� sù ôÏiΒ ÉΑ≡uθøΒ r& 

Ä¨$̈Ψ9 $# ÉΟøOM} $$Î/ óΟ çFΡ r&uρ tβθßϑ n= ÷è s? ∩⊇∇∇∪ { )5( وأوجب اهللا قطع يد السارق محاية لألموال فقال .

ä−Í‘$¡¡9  {تعاىل:  $#uρ èπs% Í‘$¡¡9 $#uρ (#þθãèsÜ ø% $$sù $yϑ ßγtƒÏ‰ ÷ƒr& L !# t“ y_ $yϑ Î/ $t7 |¡x. Wξ≈ s3tΡ zÏiΒ «! $# 3 ª! $# uρ î“ƒÍ• tã 

ÒΟŠ Å3ym ∩⊂∇∪ { )6(  إن قطع يد السارق هو احلكمة البالغة واملصلحة الظاهرة فيد السارق

تقطع بربع دينار ولو اعتدى شخص على يد إنسان فقطعها كانت ديتها مخسمائة دينار 
  رعاية حلماية املال وحلماية النفس.

                                                 

، الترمذي الديات ) 1676) ، مسلم القسامة واحملاربني والقصاص والديات (6484) البخاري الديات (1(
) ، أمحد 2534) ، ابن ماجه احلدود (4352) ، أبو داود احلدود (4016) ، النسائي حترمي الدم (1402(
  ). 2298) ، الدارمي احلدود (1/382(

  . 178) سورة البقرة آية: 2(
 ) ،2/238) ، أمحد (2624) ، ابن ماجه الديات (1355) ، مسلم احلج (6486) البخاري الديات (3(

  ). 2600الدارمي البيوع (
  . 179) سورة البقرة آية: 4(
  . 188) سورة البقرة آية: 5(
  . 38) سورة املائدة آية: 6(
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حية سواء من الناحية اخللقية أو أما محاية األعراض فقد أتقنها اإلسالم من كل نا
االجتماعية فمن الناحية اخللقية أوجب اهللا احلد على من هتك األعراض بالزنا وذلك 

  برمجه باحلجارة حىت ميوت إذا كان حمصنا وهو املتزوج سواء كان رجال أم امرأة.
  ة.وأما غري احملصن فيجلده مائة جلدة وينفى عن البلد سنة كاملة رجال كان أم امرأ

الذكر الذكر ففيه القتل بكل حال إذا كان بالغا والتعزير البليغ لغري وأما اللواط وهو إتيان 

 )1( } من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل واملفعول به { �البالغ، قال النيب 

%tÏ  {على من قذف حمصنا بالزنا فقال سبحانه: اهللا احلد وأوجب  ©!$# uρ tβθãΒ ö� tƒ ÏM≈ oΨ |Áósßϑ ø9 $# 

§Ν èO óΟ s9 (#θè? ù'tƒ Ïπyèt/ ö‘ r' Î/ u !#y‰ pκ à− óΟ èδρß‰Î= ô_$$sù tÏΖ≈ uΚ rO Zοt$ ù#y_ { )2(  فمن قال لشخص عفيف يا زاين

  فعليه مثانون جلدة إال أن يأيت بأربعة شهداء أو يقر املقذوف بذلك.
وأما محاية األعراض من الناحية االجتماعية فقد حرم اهللا بني املسلمني السخرية واللمز 
والتنابز باأللقاب السيئة والغيبة وهي ذكرك أخاك مبا يكره يف غيبته. ذكر اهللا ذلك يف 

pκ$  {سورة احلجرات يف قوله تعاىل:  š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u Ÿω ö�y‚ó¡o„ ×Π öθs% ÏiΒ BΘ öθs% # |¤tã βr& 

(#θçΡθä3tƒ # Z�ö� yz öΝåκ ÷] ÏiΒ Ÿωuρ Ö!$|¡ÎΣ ÏiΒ > !$|¡ÎpΣ # |¤tã βr& £ä3tƒ # Z�ö� yz £åκ÷] ÏiΒ ( { )3(  إىل آخر اآلية اليت

  بعدها.
فامحدوا عباد اهللا ربكم على ما أنعم به من محاية دينكم وأنفسكم وأموالكم 
وأعراضكم وأسألوه الثبات على الدين وجاهدوا أنفسكم على ذلك واعبدوه وتوكلوا 

  عليه واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا.
هذا وأستغفر اهللا يل ولكم ولكافة املسلمني من كل ذنب فاستغفروه إنه هو أقول قويل 
  الغفور الرحيم.

                                                 

  ). 1/300) ، أمحد (2561) ، ابن ماجه احلدود (4462) ، أبو داود احلدود (1456) الترمذي احلدود (1(
  . 4) سورة النور آية: 2(
  . 11) سورة احلجرات آية: 3(
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  اخلطبة الثالثة يف وجوب شكر نعمة اإلسالم بالعمل به

احلمد هللا الغين اجلواد الكرمي الرؤوف بالعباد من علينا بنعم ال حيصى هلا تعداد ويسر 
الباد ورزقنا أمنا واستقرارا حىت أصبح لنا من فضله وجوده حىت عم الرخاء احلاضر و

الواحد يسريا آمنا ال خياف إال اهللا يف مجيع البالد. أمحد وأشكره وكلما شكر زاد وأشهد 
أن ال إله إال هو واسع اجلود فما ملا عنده نفاد وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أفضل 

يه وعلى آله وأصحابه الشاكرين على النعم وأعظمهم صربا على ما ال يراد صلى اهللا عل
  والتابعني هلم بإحسان إىل يوم التناد وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا ربكم واشكروه فلقد تأذن ربكم لئن شكرمت آلزيدنكم ولئن 
  كفرمت إن عذايب لشديد.

أيها الناس: أما ترون نعم اهللا تترى عليكم يف كل وقت وحني وإن تعدوا نعمة اهللا ال 
أما ترون إىل نعمته عليكم بدين اإلسالم حيث أنشأكم يف بيئة مسلمة تقرأ حتصوها. 

كتاب اهللا تعاىل وتسمع من سنة رسوله أنشأكم يف بيئة تقام ا الصلوات ويدعى إليها 
باآلذان بأعلى األصوات أنشأكم يف بالد ال ترى وهللا احلمد فيها كنيسة وال صومعة وإمنا 

الم كأمنا هو طبيعة من الطبائع وغريزة من الغرائز ال هي مسجد ومدرسة حىت صار اإلس
يشق عليكم نيله وإدراكه وهذه واهللا أكرب النعم فاشكروها أيها املسلمون حق شكرها 
اشكروها بالتمسك ا وارعوها حق رعايتها فلئن مل تفعلوا لتسلنب عنكم هذه النعمة 

بالتمسك ا لتفتحن يف بالدكم  وحيل بدهلا شعار الكفر والبدع والضالل لئن مل تشكروها
مدارس النصارى وكنائس الرهبان إن العاقل ليقيس ويفهم فكما أن نعمة األمن إذا مل 

أبدلت باجلوع كذلك نعمة الدين إذا مل تشكر أبدلت باخلوف ونعمة الرزق إذا مل تشكر 

. )χÎ)uρ (#öθ©9uθtGs? öΑÏ‰ö7tFó¡o„ $�Βöθs% öΝä.u�ö�xî ¢ΟèO Ÿω (#þθçΡθä3tƒ /ä3n=≈sVøΒr& ∩⊂∇∪ { )1  {تشكر أبدلت بالكفر: 

أناسا يعرفون قدر نعمة اهللا عليهم به ويعضون  إن اإلسالم أعز ممن ينتمي إليه فإذا مل جيد

                                                 

  . 38رة حممد آية: ) سو1(
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م فسوف يرحتل عنهم إىل غريهم وسيجعل اهللا عليه بالنواجذ ويرونه غنيمة ادخرها اهللا هل

ال تزال  {: �على هذه األرض طائفة على احلق حىت يأذن اهللا خبراب العامل قال النيب 

  .)1( } ذهلم حىت يأيت أمر اهللاطائفة من أميت ظاهرين على احلق اليضرهم من خ

أيها الناس أما ترون إىل ما أنعم اهللا به عليكم من نعمة األمن واالستقرار يسافر الرجل 
وحده من أقصى اململكة إىل أقصاها آمنا غري خائفا مستقرا غري قلق معه األموال الكثرية ال 

 به عليكم من األرزاق من أما ترون إىل ما أنعم اهللا خياف عليها وال على نفسه من أجلها.
قوت وفاكهة ومالبس متنوعة ووسائل راحة من مجيع الوجوه. أما ترون إىل ما أنعم اهللا 
به عليكم هذا العام من األمطار املباركة اليت أحيا اهللا ا األرض بعد موا وأنبتت من كل 

  زوج يج.
شكرا حقيقيا فإن  فاشكروا اهللا أيها املسلمون على هذه النعم اشكروه حق شكره

الشكر اعتراف العبد بقلبه بنعمة اهللا وأن يؤمن إميانا صادقا بأن هذه النعم حمض فضل من 
اهللا تعاىل ليس له على اهللا منة فيها وإمنا املنة هللا تعاىل فيها عليه. ال يقل كما قال قارون إمنا 

÷  {: أوتيته على علم مين. وال يقل كما يقول الكافر فيما حكى اهللا عنه È⌡s9 uρ çµ≈ oΨ ø% sŒr& ZπtΗ ôqy‘ 

$̈Ψ ÏiΒ .ÏΒ Ï‰÷èt/ u !#§� ŸÑ çµ÷G ¡¡tΒ £s9θà) uŠs9 # x‹≈yδ ’ Í< { )2(  أي أنين كفء له ومستحقه أنكر أن

  يكون من فضل اهللا عليه.
ا املسلمون ثناء على اهللا بنعمته عليك ومحد له وحتدث ا على سبيل الثناء وإن الشكر أيه

Βr&uρ Ïπyϑ÷èÏΖÎ/ y7În/u‘ ô̈$  {على اهللا ال على سبيل االفتخار ا على عباد اهللا:  Ï̂d‰y⇔sù ∩⊇⊇∪ { )3(  وإن

  ملا ى عنه. الشكر عمل بطاعة اهللا فعل ألوامره واجتناب

                                                 

) ، ابن ماجه الفنت 4252) ، أبو داود الفنت واملالحم (2229) ، الترمذي الفنت (1920) مسلم اإلمارة (1(
  ). 5/279) ، أمحد (3952(

  . 50) سورة فصلت آية: 2(
  . 11) سورة الضحى آية: 3(
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فمىت قام العبد ذه األركان الثالثة فقد شكر اهللا شكرا حقيقا. أما إذا كان يعتقد أن 
ما أصابه من نعم اهللا فهو مستحق له وال منة هللا عليه فيه فهذا كافر بنعمة اهللا معجب 

عمته بعمله مغرور بنفسه فمن هو حىت ال يكون هللا عليه منه. وإذا كان ال يثين على اهللا بن
فكلما سئل عن حاله صار يشتكي ويتأمل وجيحد ما أنعم اهللا به عليه ورأى أنه قد ظلم 
حيث مل حيصل له مثل فالن وفالن فهذا أيضا كافر بنعمة اهللا عليه حمتقر هلا وما يدريه لعله 

  لو حصل له ما حصل لفالن لكان سببا ألشره وبطره وإعراضه عن اهللا.
هللا على طاعته بل كانت نعم اهللا عليه سببا ألشره وبطره وإذا كان ال يستعني بنعم ا

وإمهاله لواجبات دينه ووقوعه يف املعاصي فإنه قد بدل نعمة اهللا عليه كفرا ويوشك أن 
يسلبه اهللا هذه النعمة أو يغدقها عليه استدراجا من حيث ال يعلم فال يزال على ذلك حىت 

  رة.خيرج من نعيمه يف الدنيا إىل عذابه يف اآلخ
أيها املسلمون: إن من وفق للشكر فقد حصل له نعيم الدنيا واآلخرة يعيش محيدا قائما 

ذاب اهللا: ـيه عـحل علـبأمر اهللا وميوت سعيدا خالدا يف ثواب اهللا ومن كفر أوشك أن ي

}  z>u�ŸÑuρ ª!$# WξsWtΒ Zπtƒö�s% ôMtΡ$Ÿ2 ZπoΨÏΒ#u Zπ̈ΖÍ≥yϑôÜ•Β $yγ‹Ï?ù'tƒ $yγè%ø—Í‘ #Y‰xîu‘ ÏiΒ Èe≅ä. 5β%s3tΒ ôNt�xx6sù 

ÉΟãè÷Ρr'Î/ «!$# $yγs%≡sŒr'sù ª!$# }̈ $t6Ï9 Æíθàfø9$# Å∃öθy‚ø9$#uρ $yϑÎ/ (#θçΡ$Ÿ2 šχθãèuΖóÁtƒ ∩⊇⊇⊄∪ { )1(.  

للهم أصلح والة أمورنا وأصلح اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ا
رعيتنا ووفقنا ملا حتب وترضى إنك جواد كرمي اللهم صل وسلم على نبينا حممد وآله 

  وصحبه أمجعني.

                                                 

  . 112) سورة النحل آية: 1(
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  اخلطبة الرابعة يف حتقيق التوحيد وختليصه من شوائب الشرك

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
ات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا سيئ

وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن 
  تبعهم بإحسان وسلم تسليما.

فيكم أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واشكروه على ما من به عليكم أن بعث 
رسوال منكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب واحلكمة. رسوال أخرجكم اهللا 
به من الظلمات إىل النور من ظلمات اجلهل إىل نور العلم ومن ظلمات الشرك والكفر إىل 
نور التوحيد واإلميان ومن ظلمات اجلور واالساءة إىل نور العدل واإلحسان ومن ظلمات 

واالجتماعية إىل نور االستقامة يف اهلدف والسلوك ومن ظلمات القلق  الفوضى الفكرية

yϑ  {النفسي وضيق الصدر إىل نور الطمأنينة وإنشراح الصدر:  sùr& yyu� Ÿ° ª! $# … çνu‘ ô‰|¹ 

ÉΟ≈ n= ó™M∼ Ï9 uθßγsù 4’ n?tã 9‘θçΡ ÏiΒ ÏµÎn/ §‘ 4 { )1(، }  ë=≈ tG Å2 çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹s9 Î) ylÌ� ÷‚çG Ï9 }̈ $̈Ζ9 $# zÏΒ 

ÏM≈ yϑ è= —à9$# ’ n< Î) Í‘θ–Ψ9$# ÈβøŒ Î* Î/ óΟ ÎγÎn/ u‘ 4’ n< Î) ÅÞ≡u� ÅÀ Í“ƒÍ“ yèø9 $# Ï‰‹Ïϑ pt ø: $# ∩⊇∪ «! $# “ Ï% ©!$# …ã&s! $tΒ †Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

$tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# 3 ×≅ ÷ƒuρuρ šÌ� Ï≈s3ù= Ïj9 ôÏΒ 5>#x‹ tã >‰ƒÏ‰ x© ∩⊄∪ { )2(.  

والناس يتخبطون يف اجلهاالت ففتح هلم أبواب العلم:  �لقد بعث اهللا نبيه حممدا 
اء والصفات وما له من األفعال أبواب العلم يف معرفة اهللا تعاىل وما يستحقه من االمس

واحلقوق وأبواب العلم يف معرفة املخلوقات يف املبدأ واملنتهى واحلساب واجلزاء قال اهللا 

‰ô  {تعاىل:  s)s9 uρ $oΨ ø) n= yz z≈ |¡Σ M} $# ÏΒ 7's#≈ n=ß™ ÏiΒ &ÏÛ ∩⊇⊄∪ §ΝèO çµ≈ oΨ ù= yèy_ Zπx ôÜçΡ ’ Îû 9‘# t� s% &Å3̈Β ∩⊇⊂∪ 

¢Ο èO $uΖ ø) n= yz sπx ôÜ‘Ζ9 $# Zπs) n= tæ $uΖ ø) n= y‚sù sπs) n= yèø9 $# ZπtóôÒãΒ $uΖ ø) n= y‚sù sπtóôÒßϑ ø9 $# $Vϑ≈ sà Ïã $tΡ öθ|¡s3sù zΟ≈ sà Ïèø9 $# $Vϑ øtm: 

                                                 

  . 22) سورة الزمر آية: 1(
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¢Ο èO çµ≈ tΡ ù' t±Σ r& $̧) ù= yz t� yz#u 4 x8u‘$t7 tFsù ª! $# ß|¡ômr& tÉ) Î=≈sƒ ø: $# ∩⊇⊆∪ §ΝèO /ä3‾Ρ Î) y‰÷èt/ y7 Ï9≡sŒ tβθçFÍh‹ yϑ s9 ∩⊇∈∪ ¢Ο èO 

ö/ ä3‾ΡÎ) tΠ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9 $# šχθèW yèö7 è? ∩⊇∉∪ { )1(.  

أبواب العلم يف عبادة اهللا تعاىل والسري إليه  �وفتح اهللا لعباده مبا بعث به نبيه حممدا 
وأبواب العلم يف السعي يف مناكب األرض وابتغاء الرزق بوجه حالل فما من شيء حيتاج 
الناس ملعرفته من أمور الدين والدنيا إال بني هلم ما حيتاجون إليه فيه حىت صاروا على 

  نقية ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك وال يتيه فيها إال أعمى القلب. طريقة بيضاء
والناس منغمسون يف الشرك يف شىت أنواعه فمنهم من  �لقد بعث اهللا تعاىل حممدا 

يعبد األصنام ومنهم من يعبد املسيح بن مرمي ومنهم من يعبد األشجار ومنهم من يعبد 
سافر ونزل أرضا أخذ منها أربعة أحجار فيضع ثالثة األحجار حىت كان الواحد منهم إذا 

منها حتت القدر وينصب الرابع إهلا يعبده فأنقذهم اهللا برسوله من هذه اهلوة الساحقة 
والسفه البالغ من عبادة األوثان إىل عبادة الرمحن فحقق التوحيد لرب العاملني حتقيقا بالغا 

بالقصد واحملبة والتعظيم فيكون اإلخالص هللا وذلك بأن تكون العبادة هللا وحده يتحقق فيها 
العبد خملصا هللا يف قصده خملصا هللا يف حمبته خملصا هللا تعاىل يف ظاهره وباطنه ال يبتغي بعبادته إال 

 ‘ö≅è% ¨βÎ) ’ÎAŸξ|¹ ’Å5Ý¡èΣuρ y“$u‹øtxΧuρ †ÎA$yϑtΒuρ ¬! Éb>u  {وجه اهللا تعاىل والوصول إىل دار كرامته: 

tÏΗs>≈yèø9$# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒÎ�Ÿ° …çµs9 ( y7Ï9≡x‹Î/uρ ßNö�ÏΒé& O$tΡr&uρ ãΑ̈ρr& tÏΗÍ>ó¡çRùQ$# ∩⊇∉⊂∪ { )2(، }  (#þθç7� ÏΡ r&uρ 4’ n< Î) öΝ ä3În/u‘ 

(#θßϑ Î= ó™r&uρ … çµs9 { )3(، }  ö/ä3ßγ≈ s9 Î) uρ ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡uρ ( Hω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ ß≈ yϑ ôm§�9 $# ÞΟŠ Ïm§�9 $# ∩⊇∉⊂∪ { )4(، 

}  ö/ ä3ßγ≈ s9 Î* sù ×µ≈ s9 Î) Ó‰Ïn≡uρ ÿ…ã&s# sù (#θßϑ Î=ó™r& 3 { )5(.  

                                                 

  . 16:  12) سورة املؤمنون اآليات من 1(
  . 163،  162) سورة األنعام اآليتان : 2(
  . 54) سورة الزمر آية: 3(
  . 163) سورة البقرة آية: 4(
  . 34) سورة احلج آية: 5(
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بتحقيق التوحيد وإخالصه وختليصه  �هكذا جاء كتاب اهللا تعاىل وتلته سنة رسوله 
من كل شائبة وسد كل طريق ميكن أن يوصل إىل ثلم هذا التوحيد أو إضعافه حىت إن 

أجعلتين هللا ندا بل ما شاء اهللا  { �ما شاء اهللا وشئت فقال النيب  �قال للنيب  رجال

على هذا الرجل أن يقرن مشيئته مبشيئة اهللا تعاىل حبرف  �فأنكر النيب  )1( } وحده

واختاذ الند هللا تعاىل إشراك به  � يقتضي التسوية بينهما وجعل ذلك من اختاذ الند هللا

من  {: �أن حيلف الرجل بغري اهللا وجعل ذلك من الشرك باهللا فقال  �وحرم النيب 

وذلك ألن احللف بغري اهللا تعظيم للمحلوف به  )2( } حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك

فال جيوز للمسلم أن يقول عند احللف والنيب أو وحياة النيب أو  �ال اهللا مبا ال يستحقه إ

عن  �سئل  {وحياتك أو وحياة فالن بل حيلف باهللا وحده أو يصمت عند احللف وملا 

من االحنناء عند التسليم  �فمنع  )3( } ل الالرجل يلقى أخاه فيسلم عليه أينحين له فقا

ألن ذلك خضوع ال ينبغي إال هللا رب العاملني فهو سبحانه وحده الذي يركع له ويسجد 
وكان السجود عند التحية جائزا يف بعض الشرائع السابقة ولكن هذه الشريعة الكاملة 

  منعت منه وحرمته إال هللا تعاىل وحده. �شريعة حممد 

قدم الشام فوجدهم يسجدون ألساقفتهم  �أن معاذ بن جبل  { :ويف احلديث

ما هذا يا  �فقال النيب  �(زعمائهم) وذلك قبل أن يسلموا فلما رجع معاذ سجد للنيب 
نت أحق أن يسجد لك يا رسول اهللا يعين أحق معاذ فقال رأيتهم يسجدون ألساقفتهم وأ

                                                 

  ). 1/214) ، أمحد (2117) ابن ماجه الكفارات (1(
) ، النسائي األميان 1535) ، الترمذي النذور واألميان (1646( ) ، مسلم األميان5757) البخاري األدب (2(

) ، 2/69) ، أمحد (2094) ، ابن ماجه الكفارات (3251) ، أبو داود األميان والنذور (3766والنذور (
  ). 2341) ، الدارمي النذور واألميان (1037مالك النذور واألميان (

  ). 3702ماجه األدب ( ) ، ابن2728) الترمذي االستئذان واآلداب (3(
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لو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن  �من أساقفتهم بالسجود فقال النيب 

  .)1( } تسجد لزوجها من عظم حقه عليها

 �أن ناسا جاؤوا إىل النيب  {: �وروى النسائي بسند جيد عن أنس بن مالك 

فقالوا يا رسول اهللا يا خرينا وابن خرينا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا أيها الناس قولوا 
بقولكم وال يستهوينكم الشيطان أنا حممد عبد اهللا ورسوله ما أحب أن ترفعوين فوق 

ذرائع الشرك ووسائله أن ال  �بلغ من سد النيب ، ولقد )2( } �مرتليت اليت أنزلين اهللا 

  يترك يف بيته صورة شيء يعبد من دون اهللا تعاىل أو يعظم تعظيم عبادة.
يترك يف  �قالت مل يكن النيب  -رضي اهللا عنها- ففي صحيح البخاري عن عائشة 

 بيته شيئا فيه تصاليب إال نقضه والتصاليب هي الصلبان اليت يتخذها النصارى شعارا
لدينهم أو يعبدوا والصليب كل ما كان على شكل خطني متقاطعني هكذا عرفه صاحب 
املنجد ومعناه أن يكون على شكل خط مستقيم أو فوق وسطه، يزعم النصارى أن املسيح 

صلب عليه بعد أن قتل وقد قال اهللا تعاىل يف القرآن  -عليه الصالة والسالم- بن مرمي 

tΒ$  { مكذبا من زعموا أم قتلوه: uρ çνθè= tFs% $tΒ uρ çνθç7 n= |¹ Å3≈ s9 uρ tµÎm7 ä© öΝçλm; 4 { )3(  وقال

tΒ$  {تعاىل:  uρ çνθè= tFs% $KΖŠÉ) tƒ ∩⊇∈∠∪ ≅ t/ çµyèsù§‘ ª! $# Ïµø‹ s9 Î) 4 tβ% x. uρ ª! $# #¹“ƒÍ• tã $\ΚŠÅ3ym ∩⊇∈∇∪ { )4( 

فكان النصارى يقدسون الصليب يضعونه فوق حمارم ويتقلدونه يف أعناقهم فكان من 
إزالة كل ما فيه تصاليب محاية جلانب التوحيد وإبعادا عن مشاة غري  �هدي النيب 

ولقد كانت بالدنا هذه واحلمد هللا من أعظم البالد اإلسالمية حمافظة على توحيد  املسلمني
مبا من اهللا عليها من علماء مبينني ووالة منفذين وصارت عند  �اهللا تعاىل ومتابعة رسوله 

                                                 

  ). 1853) ابن ماجه النكاح (1(
  ). 3/241) أمحد (2(
  . 157) سورة النساء آية: 3(
  . 158،  157) سورة النساء اآليتان : 4(
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أعداء اإلسالم قلعة اإلسالم فغزوها من كل جانب بكل شكل من أشكال الغزو حىت 
الصلبان على بعض األلعاب لألطفال بل وعلى الفرض  كثرت الفنت فيها وصارت صور

لتكون نصب أعني املسلمني صبيام وكبارهم فال حول وال قوة إال باهللا وإنا هللا وإنا إليه 
  راجعون.

اللهم احفظ هلذه األمة دينها وقها شر أعدائها وأيقظ القلوب من الغفلة عما يراد بنا 
  قويل هذا واستغفر اهللا يل ولكم.. اخل.يار رب العاملني إنك جواد كرمي. أقول 
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  اخلطبة اخلامسة يف شيء من آيات اهللا تعاىل الدالة على قدرته

احلمد هللا الذي له ما يف السماوات وما يف األرض وله احلمد يف اآلخرة وهو احلكيم 
اخلبري وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء 
قدير وأشهد أن حممدا عبده ورسوله البشري النذير والسراج املنري صلى اهللا عليه وعلى آله 

  وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما.
أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل وتفكروا يف خلق السماوات واألرض وما أودع اهللا 

مته ورمحته فكم يف السماوات فيهما من اآليات الدالة على كمال علمه وقدرته ومتام حك
واألرض من آيات ظاهرة على أن اهللا على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما 

واألرض وما بينهما مبا يف ذلك من الشمس والقمر والنجوم والشجر لقد خلق السماوات 
ام ولو والدواب واجلبال واألار والبحار خلق ذلك كله يف ستة أيام على أكمل وجه وأمت نظ

شاء خللقه يف حلظة واحدة لكنه سبحانه اقتضت حكمته أن يكون يف ستة أيام أوهلا يوم األحد 

 &š�š/u‘uρ ß,è=øƒs† $tΒ â!$t±o„ â‘$tFøƒs†uρ 3 { )1(، }  !$yϑ‾ΡÎ) ÿ…çνã�øΒr& !#sŒÎ) yŠ#u‘r& $º↔ø‹x© βr  {وآخرها يوم اجلمعة: 

tΑθà)tƒ …çµs9 ä. ãβθä3uŠsù ∩∇⊄∪ { )2(، }  !$tΒuρ !$tΡã�øΒr& āωÎ) ×οy‰Ïm≡uρ £xôϑn=x. Î�|Çt7ø9$$Î/ ∩∈⊃∪ { )3(.  

ولقد أرانا اهللا تعاىل من عجائب آياته ما يكون آية للموقنني وعربة للمعتربين لقد أخرب 
اهللا عن عيسى بن مرمي أنه يربئ األكمه واألبرص وحييي املوتى بإذن اهللا فيأيت إىل الرجل 

  امليت ويأمره فيحيا ويتكلم وخيرج املوتى من قبورهم بإذن اهللا.
 سورة البقرة مخس حوادث كلها يف إحياء املوتى فقال تعاىل يف وقص اهللا علينا يف

øŒ  {قصة بين إسرائيل:  Î) uρ óΟ çFù= è% 4 y›θßϑ≈ tƒ s9 zÏΒ ÷σ œΡ y7 s9 4 ®Lym “ t� tΡ ©!$# Zοt� ôγy_ ãΝä3ø? x‹ yz r' sù 

                                                 

  . 68) سورة القصص آية: 1(
  . 82) سورة يس آية: 2(
  . 50) سورة القمر آية: 3(
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èπs) Ïè≈ ¢Á9 $# óΟ çFΡ r&uρ tβρá� ÝàΨ s? ∩∈∈∪ §ΝèO Ν ä3≈ oΨ÷Vyèt/ -∅ÏiΒ Ï‰÷èt/ öΝ ä3Ï?öθtΒ { )1(  ويف قصة القتيل الذي

قتله ابن عم له وام به قبيلة أخرى فأمرهم موسى أن يذحبوا بقرة ويضربوا القتيل ببعضها 

uΖ$  {فيحيا وخيربهم بقاتله:  ù= à)sù çνθç/ Î� ôÑ $# $pκ ÅÕ÷èt7 Î/ 4 y7 Ï9≡x‹ x. Ç‘ósãƒ ª! $# 4’ tA öθyϑ ø9 $# öΝà6ƒÌ� ãƒuρ ÏµÏG≈ tƒ# u 

öΝ ä3ª= yès9 tβθè= É) ÷ès? ∩∠⊂∪ { )2(.  

ويف قصة الذين نزل بديارهم وباء فخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر من املوت 
ىل أنه ال مفر من اهللا ومن قضائه فقال هلم اهللا موتوا مث أحياهم وفرارا من قدر اهللا تعا

  ليستيقنوا أنه لن يعجز اهللا أحد يف السماوات وال يف األرض.
عروشها مهدم بناؤها يابسة ويف قصة الرجل الذي مر على القرية وهي خاوية على 

مائة عام مث بعثه وكان معه أشجارها هامدة أرضها فقال أىن حييي هذه اهللا بعد موا فأماته اهللا 
محار وطعام وشراب فأما احلمار فمات واجنلى حلمه وجلده وبرزت عظامه تلوح وأما الطعام 
والشراب فلم يتغري مع بقائه هذه املدة الطويلة يف الشمس واهلواء فقال اهللا هلذا الرجل: 

} ö�ÝàΡ$$sù 4’n<Î) š�ÏΒ$yèsÛ š�Î/#u�Ÿ°uρ öΝs9 ÷µ̈Ζ|¡tFtƒ ( { )3(  :أي مل يتغري}  ö�ÝàΡ$#uρ 4’n<Î) š‚Í‘$yϑÏm 

š�n=yèôfuΖÏ9uρ Zπtƒ#u ÂZ$̈Ψ=Ïj9 ( ö�ÝàΡ$#uρ †n<Î) ÏΘ$sàÏèø9$# y#ø‹Ÿ2 $yδã”Å³⊥çΡ §ΝèO $yδθÝ¡õ3tΡ $Vϑóss9 4 { )4(  فنظر

بعض كل عظم يف حمله ونظر كيف يرتبط اره ينشزها اهللا يركب بعضها فوق إىل عظام مح
بعضها ببعض ونظر إىل اللحم يكسو هذه العظام فلما تبني له قال أعلم أن اهللا على كل 

حني سأل اهللا تعاىل أن يريه كيفية  - عليه الصالة والسالم-شيء قدير، ويف قصة إبراهيم 

›õ  {إحياء اهللا املوتى قال له:  ã‚sù Zπyèt/ ö‘ r& zÏiΒ Î� ö�©Ü9$# £èδ ÷�ÝÇ sù y7 ø‹ s9 Î) { )5(  أي ضمهن
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≅ΟèO ö¢  {وقطعهن أجزاء:  yèô_$# 4’ n?tã Èe≅ ä. 9≅ t6y_ £åκ÷] ÏiΒ #[ ÷“ ã_ { )1(  ليتباعد ما بينهن ففعل

جزئه وكل ريشة يف ذلك مث دعاهن فالتأمت أجزاء هذه الطيور كل جزء من طري على 
مكاا حىت تكاملت الطيور بلحظة وجاءت إىل إبراهيم تسعى وكانت رؤوسهن 

ذحبه لقد أرى اهللا ذلك عباده يف  معه فاتصل كل جسم برأسه الذي خلقه اهللا له قبل

$  {الدنيا وأخرب أن بعث العامل كله بعد موته هني على اهللا تعاىل:  ¨Β öΝ ä3 à) ù= yz Ÿω uρ 

öΝ ä3 èW ÷è t/ āω Î) <§ ø uΖ Ÿ2 >ο y‰ Ïn≡ uρ 3 { )2(  - }  uθ èδ uρ “ Ï% ©! $# (# äτ y‰ ö7 tƒ t, ù= y⇐ ø9 $# ¢Ο èO … çν ß‰‹ Ïè ãƒ 

uθ èδ uρ Üχ uθ ÷δ r& Ïµ ø‹ n= tã 4 { )3(  - }  tΠ öθ tƒ öΝ ä.θ ãã ô‰ tƒ šχθ ç7‹ Éf tG ó¡ tF sù  Íν Ï‰ ôϑ pt ¿2 { )4(  - 

}  §Ν èO # sŒ Î) öΝ ä.$ tã yŠ Zο uθ ôã yŠ z Ï iΒ ÇÚ ö‘ F{ $# !# sŒ Î) óΟ çFΡ r& tβθ ã_ ã� øƒ rB ∩⊄∈∪ { )5(  - }  β Î) 

ôM tΡ$ Ÿ2 āω Î) Zπ ys ø‹ |¹ Zο y‰ Ïn≡ uρ # sŒ Î* sù öΝ èδ ÓìŠ ÏΗ sd $ oΨ ÷ƒ t$ ©! tβρ ç� |Ø øt èΧ ∩∈⊂∪ { )6(  - }  $ oÿ ©ς Î* sù 

}‘ Ïδ ×ο t� ô_ y— ×ο y‰ Ïn≡ uρ ∩⊇⊂∪ # sŒ Î* sù Ν èδ Íο t� Ïδ$ ¡¡9 $$ Î/ ∩⊇⊆∪ { )7(.  

إىل آخره صغاره وكباره ذكوره وإناثه إذا أراد اهللا بعثهم هذا اخللق كله من أوله 
دعاهم دعوة واحدة فخرجوا مجيعا ال يتخلف أحد منهم يقول ارمون منهم يا ويلتنا من 

  بعثنا من مرقدنا فيقال هذا ما وعد الرمحن وصدق املرسلني.
 �النيب  ومن آيات اهللا ما ذكره البخاري يف صحيحه أن رجال نصرانيا أسلم يف عهد

مث ارتد نصرانيا فكان يقول ما يدري حممد إال ما كتبت له فأماته  �وكان يكتب للنيب 
اهللا فدفنه أصحابه فأصبح وقد لفظته األرض فقالوا هذا فعل حممد وأصحابه نبشوا عن 
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صاحبنا فحفروا له وأعمقوا فلفظته األرض مرة ثانية مث حفروا له وأعمقوا ما استطاعوا 
ض مرة ثالثة فعلموا أنه ليس ذلك من الناس فتركوه منبوذا على ظهر األرض فلفظته األر

فآيات اهللا كثرية وقدرته عظيمة فاعتربوا أيها املؤمنون واتقوا من هذه قدرته وهذه آياته 

óΟ  {لعلكم تفلحون:  s9uρr& (#ρç��Å¡o„ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# (#ρã� ÝàΨu‹ sù y# ø‹x. tβ% x. èπt7 É)≈tã tÏ% ©!$# ÏΒ öΝ ÎγÎ= ö6s% (#þθçΡ% x. uρ 

£‰ x© r& öΝåκ ÷]ÏΒ Zο §θè% 4 $tΒ uρ šχ% x. ª! $# …çνt“ Éf÷èãŠ Ï9 ÏΒ &ó x« ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ÿωuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# 4 …çµ‾Ρ Î) šχ% x. 

$VϑŠ Î= tã #\�ƒÏ‰ s% ∩⊆⊆∪ { )1(.  

  رك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. اخل.با
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  اخلطبة السادسة يف شيء من آيات اهللا الدالة على قدرته أيضا

احلمد هللا الذي يرسل الرياح بشرا بني يدي رمحته وأنزل من السماء ماء طهورا 
 ليحيي به بلدة ميتا ويسقيه مما خلق أنعاما وأناسي كثريا وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال
شريك له وكان اهللا على كل شيء قديرا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أرسله إىل الناس 
كافة بشريا ونذيرا وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا فكان مثل ما بعثه اهللا به كمثل الغيث 
الكثري أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت املاء فأنبتت الكأل والعشب الكثري 

جادب أمسكت املاء فنفع اهللا ا الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها وكانت منها أ
طائفة أخرى إمنا هي قيعان ال متسك ماء وال تنبت كأل فاألول رجل فقه يف دين اهللا ونفعه 
وحي اهللا فعلم وعلم، الثاين رجل محل الوحي إىل غريه فنفعه، والثالث رجل مل يرفع 

اهللا الذي أرسل به رسوله صلى اهللا عليه وعلى آله بوحي اهللا رأسا ومل يقبل هدى 
  وأصحابه والتابعني هلم بإحسان وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا ربكم واعبدوه الذي جعل لكم األرض فراشا والسماء بناء 

uθèδ  {وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم:  uρ ”Ï% ©!$# ã≅ Å™ö� ãƒ yx≈ tƒÌh�9 $# 

# M�ô³ ç0 š÷t/ ô“ y‰ tƒ ÏµÏG uΗ ÷qu‘ ( # ¨Lym !#sŒ Î) ôM‾= s% r& $\/$ysy™ Zω$s) ÏO çµ≈ oΨ ø) ß™ 7$ s# t6Ï9 ;M Íh‹ ¨Β $uΖ ø9 t“Ρ r' sù ÏµÎ/ u !$yϑ ø9 $# 
$oΨ ô_t� ÷z r' sù ÏµÎ/ ÏΒ Èe≅ ä. ÏN≡t� yϑ ¨V9$# 4 š�Ï9≡x‹ x. ßlÌ� øƒ éΥ 4’ tA öθyϑ ø9 $# öΝ ä3ª= yès9 šχρã� ā2x‹ s? ∩∈∠∪ à$ s# t7ø9 $#uρ 

Ü= Íh‹©Ü9 $# ßlã� øƒs† …çµè?$t6tΡ ÈβøŒ Î* Î/ ÏµÎn/ u‘ ( “ Ï% ©!$#uρ y]ç7 yz Ÿω ßlã� øƒs† āωÎ) #Y‰ Å3tΡ 4 y7 Ï9≡x‹ Ÿ2 ß∃Îh� |ÇçΡ ÏM≈ tƒFψ $# 

5Θ öθs) Ï9 tβρá� ä3ô±o„ ∩∈∇∪ { )1(.  

يء يف هذا الكون فيه هللا آية تدل على وحدانيته وكمال ربوبيته أيها الناس: إن كل ش
وكمال قدرته وعظمته وكمال حكمته ورمحته تدل على أنه على كل شيء قدير خيلق ما 
  يشاء وخيتار وما كان ليعجزه من شيء يف السماوات وال يف األرض إنه كان عليما قديرا.
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مل السحب الثقيلة احململة باملياه الكثرية إن هذه الرياح اللطيفة يرسلها اهللا تعاىل فتح
اليت جتري ا األرض أارا وتركد حبارا ويسوق اهللا هذا السحاب مث يؤلف بينه فيجمعه 
حىت يتراكم كاجلبال فيحجب نور الشمس لكثافته وتظلم األرض من سواده وتراكمه 

ن يفرقه فرقه سريعا وتراه يتجمع وينضم بعضه إىل بعض سريعا بإذن اهللا وإذا شاء اهللا أ

أصابت الناس سنة على  {: �فأصبحت السماء صحوا كأن مل يكن سحاب، قال أنس 

املال  خيطب يف يوم مجعة قام إعرايب فقال يا رسول اهللا هلك �فبينما النيب  �عهد النيب 
وجاع العيال وانقطعت السبل فادع اهللا يغيثنا فرفع يديه وما نرى يف السماء قزعة قطعة 
غيم فوالذي نفسي بيده ما وضعها حىت ثار السحاب أمثال اجلبال مث مل يرتل عن منربه 

فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه  �حىت رأيت املطر يتحادر على حليته 
ة األخرى وقام ذلك اإلعرايب أو قال غريه، فقال يا رسول اهللا دم البناء وغرق حىت اجلمع

املال فادع اهللا لنا فدفع يديه وقال اللهم حوالينا وال علينا اللهم على اآلكام والضراب 
وبطون األودية ومنابت الشجر فما يشري بيده إىل ناحية السماء إال انفجرت فتمزق 

ا على املدينة وسال الوادي قناة شهرا ومل جييء أحد من ناحية السحاب فما نرى منه شيئ

  .)1( } إال حدث باجلود

أيها املسلمون: إن يف هذا احلديث الصحيح وفيما نشاهده حنن من هذه القدرة 
العظيمة ألكرب دليل على قدرة اهللا سبحانه وتعاىل وأنه إذا أراد شيئا فإمنا يقول له كن 

tΒ$!  {فيكون مبرة واحدة:  uρ !$tΡ ã� øΒ r& āωÎ) ×οy‰ Ïm≡uρ £x ôϑ n= x. Î� |Ç t7ø9 $$Î/ ∩∈⊃∪ { )2(.  إنه آلية على أن

 �السحاب مسخر بأمر اهللا ال يتجاوز ما أمره به خالقه ومنشئه ولقد حدث رسول اهللا 
ع صوتا يف سحابة اسق حديقة وهو الصادق املصدوق عن رجل يف فالة من األرض مس
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فالن فأفرغ السحاب ماءه يف حرة وسال منها إىل حديقة الرجل فقال له يا عبد اهللا ما 
امسك قال فالن لالسم الذي مسع يف السحابة فلم تسألين عن امسي قال إين مسعت صوتا يف 

أما السحاب الذي هو ماؤه يقول اسق حديقة فالن بامسك فماذا تصنع يف حديقتك قال 
إذا قلت هذا فإين أنظر إىل ما خيرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيايل ثلثا وأرد فيها ثلثا 

  يعين لعمارا وحرثها.
أيها املسلمون: إن هذا الغيث الذي أنزله اهللا علينا ملن فضل اهللا ورمحته فعلينا أن 

هللا ومن كفر نقوم بشكره وأن نستعني به على طاعته فإن من قام بشكر اهللا زاده ا

øŒ  {بنعمة اهللا حرمه اهللا:  Î) uρ šχ ©Œ r' s? öΝ ä3 š/ u‘  È⌡ s9 óΟ è? ö� x6 x© öΝ ä3 ‾Ρ y‰ƒ Î— V{ (  È⌡ s9 uρ ÷Λ än ö� x Ÿ2 

¨β Î) ’ Î1# x‹ tã Ó‰ƒ Ï‰ t± s9 ∩∠∪ { )1(.  

ألسنتكم والتحدث بنعمته واشكروا اهللا بالقيام بطاعته امتثاال فاشكروا اهللا بالثناء عليه ب
لألمر وإجتنابا للنهي واشكروا اهللا باالنابة إليه بقلوبكم واعتقاد أن هذه النعم فضل منه 

  ورمحة وإحسان.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعل ما رزقتنا عونا لنا على 

  .طاعتك واغفر لنا وجلميع املسلمني
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  اخلطبة السابعة يف شيء من آيات اهللا تعاىل أيضا

احلمد هللا الذي له ما يف السماوات وما يف األرض وله احلمد يف اآلخرة وهو احلكيم 
اخلبري وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء 

لداعي إىل اهللا بإذنه على بصرية السراج قدير وأشهد أن حممدا عبده ورسوله البشري النذير ا
  املنري صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل وتفكروا يف آياته الدالة على كمال قدرته لتزدادو 
 السماوات واألرض وما بينهما مبا يف بذلك تعظيما هللا تعاىل وعبادة. فلقد خلق اهللا تعاىل

ذلك الشمس والقمر والنجوم واجلبال والشجر والدواب والبحار واألار خلق ذلك كله 
يف ستة أيام على أكمل وجه وأمت نظام ولو شاء خللقها يف حلظة واحدة كما قال اهللا 

yϑ$  {تعاىل:  ‾Ρ Î) $uΖ ä9öθs% > ó ý Ï9 !#sŒ Î) çµ≈ tΡ ÷Šu‘ r& βr& tΑθà) ‾Ρ …çµs9 ä. ãβθä3uŠsù ∩⊆⊃∪ { )1(  :وقال}  !$tΒ uρ 

!$tΡ ã� øΒ r& āωÎ) ×οy‰ Ïm≡uρ £x ôϑ n= x. Î� |Çt7 ø9$$Î/ ∩∈⊃∪ { )2( يام حلكمة اقتضت بولكنه تعاىل خلقها يف ستة أ

ذلك وربك خيلق ما يشاء وخيتار. ولقد خلق اهللا تعاىل اإلنسان من ساللة من طني خلق 
منها آدم مث جعل نسله من ساللة من ماء مهني ماء دافق خيرج من بني الصلب والترائب 
مث يستقر يف قرار مكني ال يعتريه مشس وال هواء وال حر وال برد يطوره اهللا تعاىل يف 

ت ثالث ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة الغشاء أربعني يوما نطفة مث يكون علقة ظلما
مثل ذلك مث يكون مضغة مثل ذلك فإذا متت هذه األيام وهي أربعة أشهر أرسل اهللا تعاىل 
إليه امللك املوكل باألجنة فنفخ فيه الروح فأصبح إنسانا بعد أن كان مجادا فتبارك اهللا 

  أحسن اخلالقني.
  أرى اهللا تعاىل عباده من آيات قدرته ما يكون آية للموقنني وعربة للمعتربين.ولقد 
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لقد خلق اهللا تعاىل عيسى بن مرمي من أم بال أب وأقدره على النطق يف املهد فتكلم 

’ %tΑ$s  {بكالم من أفصح كالم البشر وأبينه:  ÎoΤ Î) ß‰ ö7tã «! $# z Í_9 s?#u |=≈tG Å3ø9 $#  Í_n= yèy_uρ $wŠ Î;tΡ ∩⊂⊃∪ 

 Í_n= yèy_uρ % º. u‘$t7 ãΒ t ør& $tΒ àMΖ à2  Í_≈ |¹ ÷ρr&uρ Íο 4θn= ¢Á9 $$Î/ Íο 4θŸ2̈“9 $# uρ $tΒ àM øΒ ßŠ $|‹ ym ∩⊂⊇∪ # C� t/uρ ’ ÎAt$ Î!≡uθÎ/ öΝ s9uρ 

 Í_ù= yèøgs† # Y‘$¬7 y_ $|‹ É) x© ∩⊂⊄∪ ãΝ≈n= ¡¡9 $#uρ ¥’ n?tã tΠ öθtƒ ‘N$ Î!ãρ tΠ öθtƒuρ ÝVθãΒ r& tΠ öθtƒuρ ß]yèö/ é& $|‹ ym ∩⊂⊂∪ { )1( 

  فما أبلغ هذا الكالم وأفصحه وأمهه موضوعا من صيب يف املهد.
بإذن اهللا تعاىل فينفخ فيه ولقد أخرب اهللا تعاىل عنه أنه خيلق من الطني كهيئة الطري 

فيكون طريا يطري بإذن اهللا تعاىل وأخرب أنه يربئ األكمه وهو الذي يولد مطموس العني 
  واألبرص بإذن اهللا تعاىل وأخرب أنه حييي املوتى وخيرجهم من قبورهم بإذن اهللا تعاىل.
وتى يف ولقد قص اهللا تعاىل علينا يف سورة البقرة مخس حوادث كلها تتضمن إحياء امل

  هذه الدنيا.

s9 zÏΒ  {فأوهلا قصة بين إسرائيل حني قالوا لنبيهم موسى:  ÷σ œΡ y7 s9 4 ®Lym “ t� tΡ ©! $# 

Zοt� ôγy_ { )2( م الصاعقة فماتوا مث بعثهم اهللام فعاقبهم اهللا تعاىل فأخذتعاىل من بعد مو 

øŒ  {ويف هذا يقول اهللا تعاىل خياطب بين إسرائيل:  Î) uρ óΟ çFù= è% 4 y›θßϑ≈ tƒ s9 zÏΒ ÷σ œΡ y7 s9 4 ®Lym 

“ t� tΡ ©! $# Zοt�ôγy_ ãΝ ä3ø? x‹yz r' sù èπs) Ïè≈ ¢Á9 $# óΟ çFΡ r&uρ tβρá� ÝàΨ s? ∩∈∈∪ §Ν èO Νä3≈ oΨ ÷Vyèt/ -∅ÏiΒ Ï‰÷èt/ öΝ ä3Ï?öθtΒ 

öΝ à6 ‾= yès9 tβρã� ä3ô±n@ ∩∈∉∪ { )3(.  

والقصة الثانية يف شأن القتيل من بين إسرائيل أيضا قتله ابن عم له فاموا به قبيلة 
أخرى وخاصموهم فيه فأمرهم موسى بوحي من اهللا تعاىل أن يذحبوا بقرة ويضربوا القتيل 
جبزء منها ففعلوا بعد التعنت واملراجعات وما كادوا يفعلون فضربوه ببعضها فأحياه اهللا 

                                                 

  . 33:  30ات من ياآل) سورة مرمي 1(
  . 55) سورة البقرة آية: 2(
  . 56،  55) سورة البقرة اآليتان : 3(
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øŒ  {تعاىل وأخرب عن قاتله ويف هذا يقول اهللا تعاىل:  Î)uρ óΟçFù= tFs% $T¡ø tΡ öΝè? øℵ u‘≡̈Š $$sù $pκ� Ïù ( ª! $# uρ 

ÓlÌ� øƒ èΧ $̈Β öΝçFΖ ä. tβθãΚ çFõ3s? ∩∠⊄∪ $uΖ ù= à) sù çνθç/ Î� ôÑ $# $pκ ÅÕ÷èt7 Î/ 4 y7 Ï9≡x‹ x. Ç‘ósãƒ ª! $# 4’ tA öθyϑ ø9 $# öΝ à6ƒÌ� ãƒuρ ÏµÏG≈ tƒ# u 

öΝ ä3ª= yès9 tβθè= É) ÷ès? ∩∠⊂∪ { )1(.  

والقصة الثالثة يف قوم نزل يف ديارهم وباء فخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذار من 
ت فأراهم اهللا تعاىل أنه ال مفر من قدره فأمام ليعلم العباد قوة سلطانه ونفوذ قدرته مث املو

öΝ *  { �أحياهم ليستكملوا آجاهلم ويف ذلك يقول اهللا  s9 r& t� s? ’ n< Î) tÏ% ©!$# (#θã_t� yz ÏΒ 

öΝ ÏδÌ�≈ tƒÏŠ öΝ èδuρ î∃θä9 é& u‘ x‹tn ÏN öθyϑ ø9 $# tΑ$s) sù ÞΟßγs9 ª! $# (#θè?θãΒ §ΝèO óΟ ßγ≈ u‹ ômr& 4 āχ Î) ©! $# ρä% s! @≅ ôÒsù ’ n?tã 

Ä¨$̈Ζ9 $# £Å3≈ s9 uρ u� sYò2r& Ä¨$̈Ψ9 $# Ÿω šχρã� à6 ô±o„ ∩⊄⊆⊂∪ { )2(.  

ؤها والقصة الرابعة يف رجل مر على قرية وهي خاوية على عروشها قد دم بنا
ويبست أشجارها فاستبعد أن تعود على ما كانت عليه من العمران والسكان فأراه اهللا 
تعاىل آية يف نفسه تدل على قدرة اهللا تعاىل فأماته اهللا مائة سنة وكان معه محار وطعام 
وشراب فمات احلمار ومتزقت أوصاله والحت عظامه وبقي الطعام والشراب مل يتغري 

طعم وال لون وال رائحة مدة سنة والشمس تصهره والرياح  واحد منهما بنقص وال
تتعاقب عليه ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء 
قدير فبعث اهللا تعاىل ذلك الرجل وأراه طعامه وشرابه مل يتغري مع طول هذه املدة وأراه 

ب بعضها بعضا كل عظم يف حمله ويكسوها احلمار فنظر إىل عظامه املتفرقة يف األرض يرك

 ρr& “É‹©9$%x. §�tΒ 4’n?tã 7πtƒö�s% }‘Éδuρ îπtƒÍρ%s{ 4’n?tã $yγÏ©ρá�ãã÷  {اهللا تعاىل حلما ويف هذا يقول اهللا تعاىل: 

tΑ$s% 4’‾Τr& Ç‘ósãƒ ÍνÉ‹≈yδ ª!$# y‰÷èt/ $yγÏ?öθtΒ ( çµs?$tΒr'sù ª!$# sπs�($ÏΒ 5Θ$tã §ΝèO …çµsVyèt/ ( tΑ$s% öΝŸ2 |M÷VÎ7s9 ( tΑ$s% àM÷VÎ7s9 
$�Βöθtƒ ÷ρr& uÙ÷èt/ 5Θöθtƒ ( tΑ$s% ≅t/ |M÷VÎ7©9 sπs�($ÏΒ 5Θ$tã ö�ÝàΡ$$sù 4’n<Î) š�ÏΒ$yèsÛ š�Î/#u�Ÿ°uρ öΝs9 ÷µ̈Ζ|¡tFtƒ ( ö�ÝàΡ$#uρ 4’n<Î) 

                                                 

  . 73،  72) سورة البقرة اآليتان : 1(
  . 243) سورة البقرة آية: 2(
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š‚Í‘$yϑÏm š�n=yèôfuΖÏ9uρ Zπtƒ#u ÂZ$̈Ψ=Ïj9 ( ö�ÝàΡ$#uρ †n<Î) ÏΘ$sàÏèø9$# y#ø‹Ÿ2 $yδã”Å³⊥çΡ §ΝèO $yδθÝ¡õ3tΡ $Vϑóss9 4 
$£ϑn=sù š̈t7s? …çµs9 tΑ$s% ãΝn=ôãr& ¨βr& ©!$# 4’n?tã Èe≅à2 &óx« Ö�ƒÏ‰s% ∩⊄∈∪ { )1(.  

والقصة اخلامسة يف إبراهيم اخلليل حني سأل اهللا تعاىل أن يريه كيف حييي املوتى فأمره 
اهللا تعاىل أن يأخذ أربعة من الطري فيقطعهن أجزاء فيفرقها على اجلبال اليت حوله على كل 
جبل جزءا من هذه الطيور مث يناديهن وحينئذ تلتئم هذه األجزاء املفرقة يف اجلبال بعضها 

øŒ  {ويأتني إىل إبراهيم مشيا ال طريانا ويف هذا يقول اهللا تعاىل:  إىل بعض Î) uρ tΑ$s% ÞΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) 

Éb> u‘ ‘ÏΡ Í‘ r& y#ø‹ Ÿ2 Ç‘ósè? 4’tA öθyϑ ø9 $# ( tΑ$s% öΝ s9 uρr& ÏΒ ÷σè? ( tΑ$s% 4’ n?t/ Å3≈ s9 uρ £Í≥ yϑ ôÜ uŠ Ïj9  É<ù= s% ( tΑ$s% õ‹ ã‚sù 
Zπyèt/ ö‘ r& zÏiΒ Î� ö�©Ü9 $# £èδ ÷� ÝÇ sù y7 ø‹ s9Î) ¢Ο èO ö≅ yèô_$# 4’ n?tã Èe≅ ä. 9≅ t6y_ £åκ÷] ÏiΒ # [÷“ ã_ ¢Ο èO £ßγãã ÷Š $# y7 oΨ� Ï?ù' tƒ $\Š ÷èy™ 4 
öΝ n= ÷æ$#uρ ¨βr& ©! $# î“ƒÍ• tã ×ΛÅ3ym ∩⊄∉⊃∪ { )2(.  

امة ـاىل املوتى يف الدنيا آيات على البعث يوم القيـعهذه النماذج من إحياء اهللا ت

 uθèδuρ “Ï%©!$# (#äτy‰ö7tƒ t,ù=y⇐ø9$# ¢ΟèO …çνß‰‹Ïèãƒ  {اىل: ـال اهللا تعـق �ون ذلك على اهللا ـا أهـوم

uθèδuρ Üχuθ÷δr& Ïµø‹n=tã 4 { )3( - }  $̈Β öΝä3à)ù=yz Ÿωuρ öΝä3èW÷èt/ āωÎ) <§øuΖŸ2 >οy‰Ïn≡uρ 3 { )4( - 

} $yϑ‾ΡÎ*sù }‘Ïδ ×οt�ô_y— ×οy‰Ïn≡uρ { )5( - }  βÎ) ôMtΡ$Ÿ2 āωÎ) Zπysø‹|¹ Zοy‰Ïn≡uρ #sŒÎ*sù öΝèδ ÓìŠÏΗsd $oΨ÷ƒt$©! 

tβρç�|ØøtèΧ ∩∈⊂∪ { )6( - }  !$tΒuρ ã�øΒr& Ïπtã$¡¡9$# āωÎ) Ëxôϑn=x. Ì�|Át6ø9$# ÷ρr& uθèδ Ü>t�ø%r& 4 āχÎ) ©!$# 4’n?tã Èe≅à2 

&óx« Ö�ƒÏ‰s% ∩∠∠∪ { )7(.  

                                                 

  . 259) سورة البقرة آية: 1(
  . 260آية: ) سورة البقرة 2(
  . 27) سورة الروم آية: 3(
  . 28) سورة لقمان آية: 4(
  . 19) سورة الصافات آية: 5(
  . 53) سورة يس آية: 6(
  . 77) سورة النحل آية: 7(
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فسبحانه من إله عليم قادر زجرة واحدة خيرج ا الناس أحياء من قبورهم ذكورا 
وإناثا كبارا وصغارا ال يتخلف منهم أحد يف مثل ملح البصر أو هو أقرب وما كان اهللا 

  عليما قديرا. ليعجزه من شيء يف السماوات وال يف األرض إنه كان
اللهم ارزقنا التفكر يف آياتك وارزقنا االتعاظ بذلك وارزقنا االنتفاع مبا أنزلت من 

  وحيك وما قدرته من قضائك واغفر لنا وارمحنا إنك أنت الغفور الرحيم.
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  اخلطبة الثامنة يف خلق السماوات واألرض

عباد وجعلها احلمد هللا الذي رفع السماوات بغري عماد ووضع األرض وهيأها لل
مقرهم أحياء وأمواتا فمنها خلقهم وفيها يعيدهم ومنها خيرجهم تارة أخرى يوم املعاد 
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وال ند وال مضاد وأشهد أن حممدا عبده 
ورسوله أفضل العباد صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان وسلم 

  تسليما.
بعد: أيها الناس اتقوا اهللا وأطيعوه وصدقوا مبا أخربكم به واعتقدوه وارفضوا ما أما 

خالف كتابه وسنة نبيه من أقوال الناس وردوه ألن ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل 
زور وتان وما وافق الكتاب والسنة فهو حق ثابت لقيام احلجة والربهان واعلموا أن اهللا 

خلق السماوات واألرض فال علم عند أحد يف ذلك إال ما جاء عن سبحانه مل يشهد أحدا 

Β öΝåκ̈$! *  {طريق الوحي:  –E‰ uηô© r& t,ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ Ÿωuρ t,ù= yz öΝ ÍκÅ¦ àΡ r& $tΒ uρ àMΖ ä. 

x‹ Ï‚−G ãΒ t, Íj# ÅÒßϑ ø9 $# # Y‰àÒtã ∩∈⊇∪ { )1( فكل من تكلم عن خلق السماوات واألرض من أي .

مادة هو وكيف وقع ومىت وقع كل من تكلم بذلك من غري طريق الوحي فإمنا يتكلم عن 
أمر نظري وقياس ظين قد يصيب وقد خيطئ وقد يرفض وقد يغري إذ ليس أحد من البشر 

هذه هي احلقيقة الثابتة وعلى هذا فاالعتماد يف شاهد كيف خلق السماوات واألرض 
  .�ذلك على ما جاء يف كتاب اهللا أوضح عن رسول اهللا 

أيها املسلمون: لقد خلق اهللا السماوات واألرض يف ستة أيام فجعل السماوات سبعا 

óΟ  {واألرضني سبعا جعل اهللا السماوات سبعا طباقا بعضها فوق بعض:  s9 r& (# ÷ρt� s? y# ø‹ x. 

t,n= y{ ª! $# yìö7 y™ ;N≡uθ≈ yϑ y™ $]%$t7 ÏÛ ∩⊇∈∪ { )2(  :وبناها بناء حمكما قويا شديدا}  óΟ n= sùr& (#ÿρã� ÝàΖ tƒ 

                                                 

  . 51) سورة الكهف آية: 1(
  . 15) سورة نوح آية: 2(
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’ n< Î) Ï !$yϑ ¡¡9 $# ôΜßγs% öθsù y#ø‹ x. $yγ≈ oΨ ø‹t⊥ t/ $yγ≈ ¨Ψ −ƒy— uρ $tΒ uρ $oλm; ÏΒ 8lρã� èù ∩∉∪ { )1( - }  u !$uΚ ¡¡9 $#uρ $yγ≈ oΨ ø‹ t⊥ t/ 

7‰ &‹÷ƒr' Î/ { )2(  (يعين بقوة)}  $ ‾Ρ Î) uρ tβθ ãè Å™θ ßϑ s9 ∩⊆∠∪ { )3(، }  $ uΖ øŠ t⊥ t/ uρ öΝ ä3 s% öθ sù $ Yè ö7 y™ 

# YŠ# y‰ Ï© ∩⊇⊄∪ { )4(  أي قوية حمكمة، جعل اهللا بني كل واحدة واألخرى مسافة فكان

  من مساء إىل مساء حىت بلغ السابعة. �جربيل يعرج بالنيب 

u  { رفعا عظيما: رفعها اهللا !$yϑ ¡¡9 $# uρ $yγyèsùu‘ { )5(  - }  ÷Λ äΡ r&u ‘‰x© r& $̧) ù= yz ÏΘ r& â !$uΚ ¡¡9 $# 4 

$yγ8 oΨ t/ ∩⊄∠∪ yìsùu‘ $yγs3ôϑ y™ $yγ1§θ|¡sù ∩⊄∇∪ { )6( ا بقوته: ـانه بغري عمد وأمسكهـبحرفعها س

}  ª! $# “ Ï% ©!$# yìsùu‘ ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# Î� ö� tóÎ/ 7‰ uΗ xå $pκ tΞ ÷ρt� s? ( { )7(  - }  à7 Å¡ôϑ ãƒuρ u !$yϑ ¡¡9 $# βr& yìs) s? ’ n?tã 

ÇÚö‘ F{ $# āωÎ) ÿÏµÏΡ øŒ Î* Î/ 3 ¨βÎ) ©! $# Ä¨$̈Ζ9 $$Î/ Ô∃ρâ t� s9 ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩∉∈∪ { )8(  جعلها اهللا سقفا لألرض

uΖ$  {حمفوظا من الشياطني:  ù= yèy_uρ u !$yϑ ¡¡9 $# $Z ø) y™ $Wßθàøt ¤Χ ( { )9( - }  ô‰s) s9 uρ $uΖ ù= yèy_ ’ Îû 

Ï !$yϑ ¡¡9 $# % [`ρã� ç/ $yγ≈ ¨Ψ −ƒy— uρ šÌ� Ïà≈ ¨Ψ=Ï9 ∩⊇∉∪ $yγ≈ uΖ ôà Ï ymuρ ÏΒ Èe≅ ä. 9≈ sÜø‹ x© AΟŠ Å_§‘ ∩⊇∠∪ āωÎ) ÇtΒ s−u� tIó™$# 

yìôϑ ¡¡9 $# …çµyèt7 ø? r' sù Ò>$pκ Å− ×Î7 •Β ∩⊇∇∪ { )10( ه: ـا ال تفتح إال بإذنـجعل هلا أبواب}  ¨βÎ) 

šÉ‹ ©9 $# (#θç/¤‹ x. $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ (#ρç� y9 õ3tFó™$# uρ $pκ ÷] tã Ÿω ßx −G xè? öΝ çλm; Ü>≡uθö/ r& Ï !$uΚ ¡¡9 ويف يوم القيامة  )11( } #$

                                                 

  . 6) سورة ق آية: 1(
  . 47) سورة الذاريات آية: 2(
  . 47) سورة الذاريات آية: 3(
  . 12) سورة النبأ آية: 4(
  . 7) سورة الرمحن آية: 5(
  . 28،  27) سورة النازعات اآليتان : 6(
  . 2) سورة الرعد آية: 7(
  . 65) سورة احلج آية: 8(
  . 32) سورة األنبياء آية: 9(
  . 18:  16) سورة احلجر اآليات من 10(
  . 40) سورة األعراف آية: 11(
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tΠ  {يطوي اهللا هذه السماوات بيمينه:  öθtƒ “ ÈθôÜ tΡ u!$yϑ ¡¡9 $# Çc‘sÜ Ÿ2 Èe≅ ÉfÅb¡9 $# É=çG à6 ù= Ï9 4 $yϑ x. 

!$tΡ ù&y‰ t/ tΑ ¨ρr& 9,ù= yz …çν ß‰‹ ÏèœΡ 4 # ´‰ ôãuρ !$oΨ øŠn= tã 4 $‾Ρ Î) $̈Ζ ä. šÎ= Ïè≈ sù ∩⊇⊃⊆∪ { )1(  - }  $tΒ uρ (#ρâ‘ y‰s% ©! $# 

¨,ym Íν Í‘ ô‰s% ÞÚö‘ F{ $# uρ $Yè‹ Ïϑ y_ … çµçG ŸÒö6s% tΠ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# ÝV≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uρ 7M≈ −ƒÈθôÜ tΒ ÏµÏΨŠÏϑ u‹ Î/ 4 … çµoΨ≈ ysö7 ß™ 

4’ n?≈ yès? uρ $£ϑ tã šχθä. Î�ô³ ç„ ∩∉∠∪ { )2(.  

أيها املسلمون: إن هذه اآليات الكرمية العظيمة لتدل داللة قاطعة ال تقبل الشك وال 
اجلدال يف أن السماوات السبع أجرام حمسوسة رفيعة قوية حمكمة حمفوظة ال يستطيع أحد 

أشرف البشر وجربيل  �أمل تعلموا أن حممدا  �ا وال اختراقها إال بإذن اهللا دخوهل
أشرف املالئكة ما دخال السماوات حني عروجها إال بإذن واالستفتاح فكيف بغريمها من 

  املخلوقني.
أيها الناس: أفبعد هذا ميكن ملؤمن أن يقول إن السماوات هي ارات أو هي الغالف 

ل إن ما نشاهده فضاء ال اية له إن من يقول ذلك فهو إما جاهل اجلوي لألرض أو يقو

tΒ  {بوحي اهللا وإما مكذب به مستكرب عنه مشاق هللا ورسوله:  uρ È,Ï%$t±ç„ ©! $# …ã&s!θß™u‘ uρ 

�χ Î* sù ©! $# ß‰ƒÏ‰x© É>$s) Ïèø9 $# ∩⊇⊂∪ { )3( - }  tΒ uρ È,Ï%$t±ç„ tΑθß™§�9 $# .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ t ¨t6s? ã&s! 

3“ y‰ ßγø9 $# ôìÎ6−Ftƒuρ u� ö� xî È≅‹Î6y™ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# Ï&Îk!uθçΡ $tΒ 4’ ‾< uθs? Ï&Î# óÁçΡ uρ zΝ ¨Ψ yγy_ ( ôNu !$y™uρ # ���ÅÁtΒ ∩⊇⊇∈∪ { )4( 

إن إنكار السماوات أو التكذيب ا أو بأا ذات بناء وإحكام تكذيب هللا وكفر به سواء 
  قاهلا قائل أو صدق من يقوهلا.

                                                 

   .104) سورة األنبياء آية: 1(
  . 67) سورة الزمر آية: 2(
  . 13) سورة األنفال آية: 3(
  . 115) سورة النساء آية: 4(
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 �أما األرض فإا سبع أرضني يف ظاهر كالم اهللا تعاىل وصريح سنة رسول اهللا 

!ª  {يقول اهللا تعاىل:  $# “ Ï% ©!$# t,n= y{ yìö6y™ ;N≡uθ≈ oÿxœ zÏΒ uρ ÇÚö‘ F{ $# £ßγn= ÷W ÏΒ { )1(  وهذه املثلية

  تقتضي املساواة يف كل ما متكن فيه األرض مثل السماوات يف العدد.

اوات السبع وما أظللن واألرضني السبع وما اللهم رب السم {: �قال رسول اهللا 

(رواه النسائي) واألرض مثل السماوات يف التطابق فإذا كانت السماوات سبعا  } أقللن

األرض ظلما فإنه من أخذ شربا من  {: �طباقا فكذلك األرض مثلهن يقول النيب 

من اقتطع شربا  {(رواه البخاري). وقال أيضا  )2( } يطوقه يوم القيامة من سبع أرضني

  (تفرد به أمحد وهو على شرط مسلم). )3( } من األرض بغري حقه طوقه إىل سبع أرضني

  لى أن كل أرض حتت األرض وما أوتيتم من العلم إال قليال.والغاية تدل ع
لقد خلق اهللا هذه السماوات وهذه األرضني وقدر فيهن ما قدر من عجائب خملوقاته 

≅ö *  {وأسرار مبدعاته وفصل لنا ما فصل منها يف سورة فصلت حيث قال:  è% öΝ ä3§Ψ Î←r& 

tβρã� à õ3tG s9 “ Ï% ©!$$Î/ t,n= y{ uÚö‘ F{ $# ’ Îû È ÷tΒ öθtƒ tβθè= yèøgrB uρ ÿ… ã&s! # YŠ#y‰Ρr& 4 y7 Ï9≡sŒ �> u‘ tÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩∪ Ÿ≅ yèy_uρ 
$pκ� Ïù z Å›≡uρu‘ ÏΒ $yγÏ% öθsù x8t�≈ t/ uρ $pκ� Ïù u‘ £‰s% uρ !$pκ� Ïù $pκ sE≡uθø% r& þ’ Îû Ïπyèt/ ö‘ r& 5Θ$−ƒr& [!# uθy™ t, Î# Í←!$¡¡= Ïj9 ∩⊇⊃∪ §ΝèO 

#“ uθtG ó™$# ’ n<Î) Ï !$uΚ ¡¡9 $# }‘Éδ uρ ×β% s{ßŠ tΑ$s) sù $oλm; ÇÚö‘ F|Ï9 uρ $u‹ ÏK ø� $# % �æöθsÛ ÷ρr& $\δ ö� x. !$tG s9$s% $oΨ ÷� s? r& tÏèÍ←!$sÛ ∩⊇⊇∪ 
£ßγ9 ŸÒs) sù yìö7 y™ ;N#uθ≈ yϑ y™ ’ Îû È ÷tΒ öθtƒ 4‘ym÷ρr& uρ ’Îû Èe≅ ä. >!$yϑ y™ $yδ t� øΒ r& 4 $̈Ζ −ƒy— uρ u!$yϑ ¡¡9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 

yxŠ Î6≈ |Áyϑ Î/ $Zà øÏmuρ 4 y7 Ï9≡sŒ ã�ƒÏ‰ ø)s? Í“ƒÍ“ yèø9 $# ÉΟŠÎ= yèø9 $# ∩⊇⊄∪ { )4(.  

                                                 

  . 12) سورة الطالق آية: 1(
) ، 1/190) ، أمحد (1418) ، الترمذي الديات (1610) ، مسلم املساقاة (3026) البخاري بدء اخللق (2(

  ). 2606الدارمي البيوع (
) ، 1/190) ، أمحد (1418) ، الترمذي الديات (1610سلم املساقاة () ، م3026) البخاري بدء اخللق (3(

  ). 2606الدارمي البيوع (
  . 12:  9) سورة فصلت اآليات من 4(
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وحجب عن عباده كثريا من ذلك فال حيل ألحد أن يثبت شيئا من أسرار الكون إال 
بدليل منقول أو حمسوس أما جمرد النظريات اليت قد تتغري وتتبدل فال ميكن االعتماد عليها 
وأشد من ذلك وأدهى أن حيرف من أجلها كتاب اهللا وسنة رسوله فيرتل على اآلراء 

  فساد ومن قال يف القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار.والنظريات القابلة للنقض واإل
وفقين اهللا وإياكم لفهم كتابه والعمل به وجنبنا الزيغ والزلل يف القول والعمل أقول 

  قويل هذا.. اخل.
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  اخلطبة التاسعة فيما سخره اهللا لبين آدم وأكرمهم به

م ما يف السماوات وما احلمد هللا الذي أكرم بين آدم وفضلهم على العاملني وسخر هل
يف األرض مجيعا منه ليكونوا من الشاكرين وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ذو 
الكرم والفضل املبني وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املصطفى على العاملني صلى اهللا عليه 

  وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما.
أيها الناس اتقوا ربكم واشكروا نعمته عليكم إن كنتم إياه تعبدون واعرفوا أما بعد: 

ما كرمكم به على العاملني وما خولكم به من الفضل يف األولني واآلخرين فلقد خلق اهللا 
أباكم آدم بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه أمساء كل شيء وأسجد له مالئكته وخلق له 

ر األوالد من بينهما مث اذكروا نعمة اهللا عليكم حيث من نفسه زوجا ليسكن إليها وينش
خلقكم يف بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق يف ظلمات ثالث ال يعلمكم إال اهللا وال 
يستطيع أحد أن يوصل إليكم طعاما وال شرابا وال نفعا وال ضرا جعل غذاءكم يف بطون 

يف العروق مث هيأ لكم بعد أمهاتكم من الدم الذي يتصل بالبدن من طريق السرة وينتشر 
اخلروج من بطون أمهاتكم ثديني تنهلون منها لبنا خالصا سائغا مناسبا يف حرارته ومذاقه 

  لطيفا يف نفوذه يف العروق وغذائه.
وتذكروا نعمة اهللا عليكم حيث أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا رمحة 

تعلمون ملا حتملت أجسامكم الصغرية بكم وإحسانا إليكم فإنكم لو كنتم يف تلك احلال 
أمل احلياة ونكباا وفتنها مث أعطاكم اهللا الفهم شيئا فشيئا كلما ازددمت يف العمر ازددمت يف 
الفهم حىت يتم ذلك مث اذكروا نعمة اهللا عليكم حيث خلق لكم ما يف األرض مجيعا وأباح 

yγ•ƒ$  {متع به فقال: لكم من الطيبات ما تنالون به وطركم وأمركم بتناوله والت r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# 

(#θè= ä. $£ϑ ÏΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# Wξ≈ n= ym $Y7 Íh‹sÛ { )1( :وقال .}  $yγ•ƒr' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θè= à2 ÏΒ 

                                                 

  . 168) سورة البقرة آية: 1(
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ÏM≈ t6ÍhŠsÛ $tΒ öΝ ä3≈ oΨø% y— u‘ (#ρã� ä3ô© $# uρ ¬! βÎ) óΟçFΖ à2 çν$−ƒÎ) šχρß‰ ç7÷ès? ∩⊇∠⊄∪ { )1(  ونوع لكم هذه

التفكه ا مث األرزاق يف أشكاهلا وأحجامها ومذاقها ومنافعها لتكمل لكم اللذة يف 

≅Ÿ  {عليكم فيما يسر لكم من الركوب:  اذكروا نعمة اهللا yè y_ uρ / ä3 s9 z Ï iΒ Å7 ù= à ø9 $# 

ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{ $# uρ $ tΒ tβθ ç6 x. ö� s? ∩⊇⊄∪ { )2(، }  Ÿ≅ ø‹ sƒ ø: $# uρ tΑ$ tó Î7 ø9 $# uρ u�� Ïϑ ys ø9 $# uρ $ yδθ ç6 Ÿ2 ÷� tI Ï9 Zπ uΖƒ Î— uρ 4 

ß, è= øƒ s† uρ $ tΒ Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩∇∪ { )3(  اهللا عليكم حيث سخر لكم ما يف واذكروا نعمة

 tΑt“Ρr&uρ š∅ÏΒ Ï!$yϑ¡¡9$# [!$tΒ  {السماوات وما يف األرض مجيعا منه أرسل الرياح مبشرات: 

ylt�÷zr'sù ÏµÎ/ zÏΒ ÏN≡t�yϑ̈V9$# $]%ø—Í‘ öΝä3©9 ( t�¤‚y™uρ ãΝä3s9 š�ù=àø9$# y“Ì�ôftGÏ9 ’Îû Ì�óst7ø9$# ÍνÌ�øΒr'Î/ ( t�¤‚y™uρ ãΝä3s9 
t�≈yγ÷ΡF{$# ∩⊂⊄∪ t�¤‚y™uρ ãΝä3s9 }§ôϑ¤±9$# t�yϑs)ø9$#uρ È÷t7Í←!#yŠ ( t�¤‚y™uρ ãΝä3s9 Ÿ≅ø‹©9$# u‘$pκ̈]9$#uρ ∩⊂⊂∪ Νä39s?#uuρ ÏiΒ Èe≅à2 

$tΒ çνθßϑçGø9r'y™ 4 βÎ)uρ (#ρ‘‰ãès? |Myϑ÷èÏΡ «!$# Ÿω !$yδθÝÁøtéB 3 āχÎ) z≈|¡ΣM}$# ×Πθè=sàs9 Ö‘$¤Ÿ2 ∩⊂⊆∪ { )4(  ولقد

%tÏ  {بلغ من عناية اهللا بكم أن سخر لكم مالئكته:  ©!$# tβθè= Ïϑ øts† z̧ ö� yèø9 $# ôtΒ uρ … çµs9 öθym tβθßsÎm7 |¡ç„ 

Ï‰ ôϑ pt ¿2 öΝÍκ Íh5u‘ tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒuρ ÏµÎ/ tβρã� Ï øótG ó¡o„uρ tÏ% ©# Ï9 (#θãΖtΒ# u $uΖ −/u‘ |M÷èÅ™uρ ¨≅ à2 &ó x« Zπyϑ ôm§‘ $Vϑ ù= Ïã uρ 
ö� Ïøî $$sù tÏ% ©# Ï9 (#θç/$s? (#θãèt7 ¨?$# uρ y7 n=‹Î6y™ öΝÎγÏ% uρ z># x‹ tã ËΛÅspgø: $# ∩∠∪ $uΖ −/ u‘ óΟ ßγù= Åz ÷Šr&uρ ÏM≈ ¨Ζy_ Aβô‰ tã  ÉL©9 $# 

öΝ ßγ̈?‰tã uρ tΒ uρ yx n= |¹ ôÏΒ öΝÎγÍ←!$t/# u öΝÎγÅ_≡uρø— r&uρ óΟ ÎγÏG≈ −ƒÍh‘ èŒuρ 4 y7̈Ρ Î) |MΡ r& â“ƒÍ“ yèø9 $# ÞΟ‹ Å3ysø9 $# ∩∇∪ ãΝÎγÏ% uρ 

ÏN$t↔ Íh‹ ¡¡9 $# 4 tΒ uρ È,s? ÏN$t↔ ÍhŠ ¡¡9 $# 7‹ Í≥ tΒ öθtƒ ô‰s) sù … çµtF÷Η ¿qu‘ 4 š�Ï9≡sŒuρ uθèδ ã— öθx ø9 $# ÞΟŠ Ïà yèø9 $# ∩∪ { )5( 

احد ملكان عن اليمني وعن ووكل بين آدم كراما كاتبني يعلمون ما تفعلون لكل و
الشمال قعيد ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد إن عمل حسنة كتبوها عشرا وإن 
عمل سيئة كتبوها واحدة وإن هم حبسنة كتبوها حسنة وسخر اهللا املالئكة الكرام ملصاحل 

                                                 

  . 172) سورة البقرة آية: 1(
  . 12) سورة الزخرف آية: 2(
  . 8) سورة النحل آية: 3(
  . 34:  32) سورة إبراهيم اآليات من 4(
  . 9:  7) سورة غافر اآليات من 5(
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بين آدم فجربيل يرتل بالوحي الذي فيه حياة القلوب وسعادة األمم وميكائيل موكل 
قطر والنبات الذي هو حياة األرض ومادة غذاء األبدان وإسرافيل موكل بالصور ينفخ بال

  فيه فيقوم الناس أحياء من األجداث إىل رم ينسلون.

 çµs9…  {ومن املالئكة من وكلهم اهللا حبفظ بين آدم وهم املذكورون يف قوله تعاىل: 

×M≈ t7Ée) yèãΒ .ÏiΒ È ÷t/ Ïµ÷ƒy‰ tƒ ôÏΒ uρ ÏµÏ ù= yz … çµtΡθÝà xøts† ôÏΒ Ì�øΒ r& «! املالئكة  {: �وقال  )1( } 3 #$

إذا كان يوم اجلمعة كان  {: وقال )2( } هاريتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالن

على كل باب من أبواب املسجد مالئكة يكتبون األول فاألول فإذا جلس اإلمام طووا 

اهللا ببين آدم ومن عنايته بكم وكل هذا من عناية  )3( } الصحف وجاؤا يستمعون الذكر

أنه إذا مات العبد قبضت املالئكة روحه بأمانة تامة وهم ال يفرطون مث إذا كان يوم القيامة 
تلقت املالئكة املؤمنني بالبشارة هذا يومكم الذي كنتم توعدون فإذا أدخلوا اجلنة دخلت 

  ار.عليهم املالئكة من كل باب سالم عليكم مبا صربمت فنعم عقىب الد
فيا عباد اهللا اشكروا نعمة اهللا عليكم وما سخر لكم يف السماوات واألرض وقوموا 

  بعبادته حبا وتعظيما واستعانة فله الفضل واإلحسان أوال وآخرا واحلمد هللا رب العاملني.
  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. اخل.

                                                 

  . 11) سورة الرعد آية: 1(
) ، أمحد 485) ، النسائي الصالة (632) ، مسلم املساجد ومواضع الصالة (3051) البخاري بدء اخللق (2(

  ). 413) ، مالك النداء للصالة (2/486(
) 1388) ، النسائي اجلمعة (499( ) ، الترمذي اجلمعة850) ، مسلم اجلمعة (3039) البخاري بدء اخللق (3(

  ). 1543) ، الدارمي الصالة (227) ، مالك النداء للصالة (2/460) ، أمحد (351، أبو داود الطهارة (
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  اخلطبة العاشرة يف اإلميان بالقدر

كل شيء فقدره تقديرا: ودبر عباده على ما تقتضيه حكمته  احلمد هللا الذي خلق
وكان لطيفا خبريا وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وكان 
على كل شيء قديرا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أرسله بني يدي الساعة بشريا ونذيرا 

 عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا صلى اهللا
  وسلم تسليما كثريا.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا وآمنوا برسوله فاإلميان أن يؤمن العبد باهللا ومالئكته 

#ztΒ  {وكتبه ورسله:  u ãΑθß™§�9 $# !$yϑ Î/ tΑ Ì“Ρ é& Ïµø‹ s9Î) ÏΒ ÏµÎn/ §‘ tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#uρ 4 <≅ ä. ztΒ# u «!$$Î/ 

ÏµÏFs3Í× ‾≈ n= tΒ uρ ÏµÎ7 çFä. uρ Ï&Î# ß™â‘ uρ Ÿω ä−Ìh� xçΡ š÷t/ 7‰ ymr& ÏiΒ Ï&Î# ß™•‘ 4 { )1( ومن اإلميان أن تؤمن .

املاضي وما سيكون يف  بقضاء اهللا وقدره فآمنوا بأن اهللا بكل شيء عليم علم ما كان يف

‰ô  {املستقبل علم ذلك مجلة وتفصيال ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء:  s)s9 uρ 

$uΖ ø) n= yz z≈ |¡Σ M} $# ÞΟ n= ÷ètΡ uρ $tΒ â È̈θó™uθè? ÏµÎ/ …çµÝ¡ø tΡ ( { )2(  آمنوا بكمال علم اهللا وسعة علمه

وآمنوا بكمال حفظه ومتام رعايته وأنه كتب يف اللوح احملفوظ قبل أن خيلق السماوات 
واألرض خبمسني ألف سنة ما سيكون إىل يوم القيامة فإن أول ما خلق اهللا القلم قال له 

ا هو كائن أكتب قال رب وماذا أكتب قال أكتب ما هو كائن فجرى يف تلك الساعة مب

óΟ  {إىل يوم القيامة:  s9 r& öΝ n= ÷ès? āχ r& ©! $# ãΝn= ÷ètƒ $tΒ ’ Îû Ï !$yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ 3 ¨βÎ) š�Ï9≡sŒ ’Îû A=≈ tFÏ. 4 

¨βÎ) y7 Ï9≡sŒ ’ n?tã «!$# ×�� Å¡o„ ∩∠⊃∪ { )3(، }  !$tΒ z>$|¹ r& ÏΒ 7πt6Š ÅÁ•Β ’Îû ÇÚö‘ F{ $# Ÿωuρ þ’ Îû öΝ ä3Å¡àΡr& 

āωÎ) ’ Îû 5=≈tG Å2 ÏiΒ È≅ ö6s% βr& !$yδ r&u� ö9 ‾Ρ 4 ¨βÎ) š�Ï9≡sŒ ’n?tã «! $# ×��Å¡o„ ∩⊄⊄∪ { )4( أيها املسلمون .
                                                 

  . 285) سورة البقرة آية: 1(
  . 16) سورة ق آية: 2(
  . 70) سورة احلج آية: 3(
  . 22) سورة احلديد آية: 4(
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اوات أو يف األرض إال وهو ـوا مبشيئة اهللا يف عموم ملكه فإنه ما من شيء يف السمآمن

=à7ù !¬  { �لك هللا ـم ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ $tΒ uρ £Íκ� Ïù 4 uθèδ uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. & ó x« 7�ƒÏ‰ s% ∩⊇⊄⊃∪ { 
وما من شيء يف ملكه إال وهو مبشيئته وإرادته فبيده امللك وبيده مقاليد السماوات  )1(

واألرض ما من شيء حيدث من رخاء وشدة وخوف وأمن وصحة ومرض وقلة وكثرة إال 
  مبشيئته سبحانه وتعاىل.

!ª  {وآمنوا أيها املسلمون بعموم خلق اهللا لكل ما يف السماوات واألرض:  $# ß,Î=≈ yz 

Èe≅ à2 & ó x« ( uθèδ uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. &ó x« ×≅‹Ï. uρ ∩∉⊄∪ { )2( ،}  ª! $# uρ ö/ ä3s)n= s{ $tΒ uρ tβθè= yϑ ÷ès? ∩∉∪ { 
ق اإلنسان ومدبره فلإلنسان عزمية فإن اهللا خالق السماوات واألرض ومدبرمها وخال )3(

 �وإرادة وله قدرة وعمل والذي أودع فيه تلك العزمية وخلق فيه تلك القدرة هو اهللا 
  ولو شاء لسلبه الفكر فضاعت إرادته ولو شاء لسلبه القدرة فما استطاع العمل.

 به لكنه أيها املسلمون: إن اإلميان بالقدر أحد أركان اإلميان الستة ال يتم اإلميان إال
ليس حجة لإلنسان على فعل معاصي اهللا أو التهاون مبا أوجب اهللا وجه ذلك أن اهللا 
أعطاك عقال تتمكن به من اإلرادة وأعطاك قدرة تتمكن ا من العمل فلذلك إذا سلب 
عقل اإلنسان مل يعاقب على معصية وال ترك واجب وإذا سلب قدرته على الواجب مل 

  يؤاخذ بتركه.
جاج بالقدر على املعاصي أو ترك الواجبات حجة داحضة باطلة أبطلها اهللا إن االحت

�Wξß™•‘ tÎ  {يف كتابه ويبطلها العقل والواقع. أبطلها اهللا يف كتابه فقال تعاىل:  Åe³ t6•Β 

tÍ‘ É‹Ψ ãΒ uρ āξy∞Ï9 tβθä3tƒ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ n?tã «! $# 8π¤fãm y‰÷èt/ È≅ß™”�9$# 4 { )4(  ولو كان القدر حجة مل

                                                 

  . 120) سورة املائدة آية: 1(
  . 62رة الزمر آية: ) سو2(
  . 96) سورة الصافات آية: 3(
  . 165) سورة النساء آية: 4(
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(ãΑθà  {ترتفع بإرسال الرسل ألن القدر ثابت مع إرسال الرسل. وقال تعاىل:  u‹y™ tÏ% ©!$# 

(#θä. u�õ° r& öθs9 u !$x© ª!$# !$tΒ $oΨ ò2u� õ° r& Iωuρ $tΡ äτ !$t/# u Ÿωuρ $uΖ øΒ §� ym ÏΒ & ó x« 4 š�Ï9≡x‹ Ÿ2 z> ¤‹ x. šÏ% ©!$# 
ÏΒ óΟ ÎγÏ= ö7s% 4 ®Lym (#θè%#sŒ $uΖ y™ù' t/ 3 ö≅ è% ö≅ yδ Ν à2y‰Ζ Ïã ôÏiΒ 5Ο ù= Ïæ çνθã_Ì� ÷‚çG sù !$uΖ s9 ( βÎ) šχθãèÎ7 −G s? āωÎ) 

£©à9$# ÷βÎ) uρ óΟ çFΡ r& āωÎ) tβθß¹ ã� øƒrB ∩⊇⊆∇∪ { )1(  فلو كان االحتجاج بالقدر حجة صحيحة وعذرا

  مستقيما ملا أذاق اهللا احملتجني به على شركهم بأسه ألن اهللا ال يظلم أحدا.
إن االحتجاج بالقدر على فعل املعاصي وترك الواجبات حجة داحضة يبطلها العقل 

يس له تأثري يف وذلك ألن احملتج بالقدر ليس عاملا بالقدر فيبين عمله عليه فكيف حيتج مبا ل
فعله إذ ال تأثري للشيء يف فعل الفاعل حىت يكون عاملا ذا املؤثر. ولو أن أحدا اعتدى 
على شخص بأخذ ماله أو قتله وقال هذا شيء بقضاء اهللا وقدره مل يقبل املعتدي عليه وال 

إذا  الناس عذره فكيف ال يقبل االحتجاج بالقدر من غريه إذا اعتدى عليه وحيتج به لنفسه
  اعتدى على حق اهللا.

إن االحتجاج بالقدر على فعل املعاصي وترك الواجبات حجة داحضة يبطلها الواقع 
فإن كل شخص يرغب الوظيفة إذا مسع مبسابقة عليها سعى يف ذلك حىت يصل إىل 
الوظيفة وإن وصوله إىل الوظيفة حاصل بقضاء اهللا وقدره بال شك ومع ذلك فقد سعى 

ا يستطيع من األسباب ومل يترك العمل للوصول إليها فلماذا يترك ما للوصول إليها مب
أوجب اهللا عليه وهو قادر على فعله عامل أنه يوصله إىل رضوان اهللا واجلنة مث حيتج بالقضاء 
والقدر ملاذا مل يسع للوصول إىل اجلنة كما سعى للوصول إىل الوظيفة وإىل املعيشة وإننا يف 

طالب الذين يريدون النجاح يسهرون الليل ويتعبون النهار يف أيام االمتحان لنرى ال
املراجعة ليصلوا إىل النجاح وما أحد منهم يريد النجاح فيترك املراجعة احتجاجا بالقضاء 
والقدر فكيف يصح أن يترك اإلنسان ما أوجب اهللا عليه وهو يعلم أنه يوصله إىل رضوان 

  اهللا واجلنة مث حيتج بالقضاء والقدر.

                                                 

  . 148) سورة األنعام آية: 1(
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ننا لنرى الشخص حيجب عن نوع معني من الطعام يضره أكله ونفسه تشتهيه وإ
فيتركه خوفا من مضرته وال ميكن أن يقدم عليه وحيتج بالقضاء والقدر فلماذا يقدم على 
املعصية وهي تضره مث حيتج بالقضاء والقدر؟ إن اإلنسان العاقل كلما تأمل الواقع وقاس 

وسنة رسوله علم علما يقينا أن ال حجة لإلنسان بقضاء  األمور بعقله ونظر يف كتاب اهللا
اهللا وقدره على ما يفعله باختياره وأن االحتجاج بذلك على ترك الواجب أو على فعل 
احملرم حجة داحضة باطلة ال يفعلها إال الباطلون املكابرون. أما األمور غري االختيارية 

أو حنو ذلك فهذا حجة لإلنسان  كاملوت واملرض وسقوط شيء على اإلنسان حىت يقتله
ولذلك ال يؤاخذ اهللا انون على ما ترك من الواجبات أو فعل من احملرمات وال يؤاخذ اهللا 

  العبد على ما فعله من حمرم جاهال به أو ناسيا ألنه ليس خمتارا لفعله لو علم بتحرميه.
يلة لكم إىل االستعانة فاتقوا اهللا أيها املسلمون وآمنوا بقضاء اهللا وقدره واجعلوه وس

 -رضي اهللا عنهم-باهللا وطلب اهلداية منه ألن بيده أزمة األمور ومقاليدها فإن الصحابة 
أفال ندع العمل ونتكل على القضاء قال اعملوا فكل ميسر ملا خلق له أما  �قالوا للنيب 

لشقاء مث أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاء فييسرون لعمل أهل ا

Β̈$  {قرأ:  r' sù ôtΒ 4‘sÜ ôã r& 4’ s+̈? $# uρ ∩∈∪ s−£‰ |¹ uρ 4 o_ó¡çt ø: $$Î/ ∩∉∪ …çν ç� Åc£ u� ãΨ |¡sù 3“ u�ô£ ã� ù= Ï9 ∩∠∪ $̈Β r&uρ .tΒ Ÿ≅ Ïƒr2 

4 o_øótG ó™$# uρ ∩∇∪ z> ¤‹ x. uρ 4 o_ó¡çt ø: $$Î/ ∩∪ … çν ç�Åc£ u� ãΨ |¡sù 3“ u� ô£ ãèù= Ï9 ∩⊇⊃∪ { )1(  (رواه البخاري) فاتقوا اهللا

الال ـلوا ضـه فتضـعباد اهللا وال جتعلوا قدر اهللا حجة لكم على شريعته وخمالفت

%tΑ$s  {دا: ـبعي uρ šÏ% ©!$# (#θä. u� õ° r& öθs9 u!$x© ª! $# $tΒ $tΡ ô‰ t6tã ÏΒ ÏµÏΡρßŠ ∅ÏΒ & ó x« ßøt ªΥ Iωuρ 

$tΡ äτ !$t/# u Ÿωuρ $oΨ øΒ §� ym ÏΒ ÏµÏΡρßŠ ÏΒ & ó x« 4 y7Ï9≡x‹ x. Ÿ≅ yèsù šÏ% ©!$# ÏΒ óΟ ÎγÎ= ö6s% 4 ö≅ yγsù ’ n?tã È≅ ß™”�9 $# āωÎ) 

à�≈ n= t7 ø9$# ßÎ7 ßϑ ø9$# ∩⊂∈∪ { )2(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. اخل.
                                                 

  . 10:  5) سورة الليل اآليات من 1(
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  حلادية عشرة حقيقة اإلميان وعالماتهاخلطبة ا

احلمد هللا الذي يقضي باحلق وحيكم بالعدل ويهدي من يشاء إىل صراط مستقيم يقدر 
األمور حبكمة وحيكم بالشرائع حلكمة وهو احلكيم العليم أرسل الرسل مبشرين ومنذرين 

ط ويؤتوا كل وأنزل معهم الكتاب ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه وليقوم الناس بالقس
ذي حق حقه من غري غلو وال تقصري وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له 
امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه 

  وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما.

 āχu�ÝÇΖuŠs9uρ  {اهللا تعاىل وانصروا اهللا ينصركم وأطيعوه يثبتكم: أما بعد: أيها الناس اتقوا 

ª!$# tΒ ÿ…çνç�ÝÇΨtƒ 3 āχÎ) ©!$# :”Èθs)s9 î“ƒÌ“tã ∩⊆⊃∪ tÏ%©!$# βÎ) öΝßγ≈̈Ψ©3̈Β ’Îû ÇÚö‘F{$# (#θãΒ$s%r& nο4θn=¢Á9$# (#âθs?#uuρ 

nο4θŸ2̈“9$# (#ρã�tΒr&uρ Å∃ρã�÷èyϑø9$$Î/ (#öθyγtΡuρ Çtã Ì�s3Ζßϑø9$# 3 ¬!uρ èπt6É)≈tã Í‘θãΒW{$# ∩⊆⊇∪ { )1(.  

أيها الناس: إن اإلميان ليس بالتمين وال بالتحلي ولكن اإلميان ما وقر يف القلب ورسخ 
إن كل واحد يستطيع أن يقول إنه فيه وصدقته األعمال بفعل الطاعات واجتناب املعاصي. 

مسلم بل يرتقي إىل أعلى ويقول إنه مؤمن كل واحد يستطيع أن يقول أشهد أن ال إله إال 
  اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا.

 �املنافقون وهم يف الدرك األسفل من النار يذكرون اهللا. املنافقون يأتون إىل النيب 
وأصحابه إم ملنهم وما هم  �قون حيلفون للنيب ويقولون نشهد إنك لرسول اهللا. املناف

منهم ولكن كل هذه الشهادات واألميان مل تنفعهم فهم يف الدرك األسفل من النار حتت 
كل مشرك وكل دهري وكل يهودي وكل نصراين ألن هذه الشهادات واألميان مل تصدر 

zÏΒ  {عن يقني وإميان وال عن قبول واذعان:  uρ Ä¨$̈Ψ9 $# tΒ ãΑθà) tƒ $̈Ψ tΒ#u «! $$Î/ ÏΘ öθu‹ ø9 $$Î/ uρ Ì� Åz Fψ $# 

$tΒ uρ Ν èδ tÏΨ ÏΒ ÷σßϑ Î/ ∩∇∪ { )2(  فاإلميان عقيدة راسخة قبل كل شيء تنتج قوال سديدا وعمال

                                                 

  . 41،  40) سورة احلج اآليتان : 1(
  . 8) سورة البقرة آية: 2(
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اإلميان جد  �اهللا واتباع رسوله  صاحلا تنتج احلب هللا ورسوله واإلخالص يف توحيد
وعمل ومثابرة ومصابرة وحبس للنفس على ما تكره من طاعة اهللا ومنع هلا عما حتب من 

  معصية اهللا.
يف سنته نذكر  �إن لإلميان عالمات كثرية ذكرها اهللا يف كتابه وذكرها رسول اهللا 

yϑ$  {منها على سبيل املثال ال احلصر قوله تعاىل:  ‾Ρ Î) šχθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# tÏ% ©!$# # sŒ Î) t�Ï. èŒ ª! $# ôM n= Å_uρ 

öΝ åκæ5θè= è% #sŒ Î) uρ ôM u‹ Î=è? öΝ Íκö� n= tã …çµçG≈ tƒ# u öΝåκ øEyŠ# y— $YΖ≈ yϑƒÎ) 4’ n?tã uρ óΟ ÎγÎn/ u‘ tβθè= ©. uθtG tƒ ∩⊄∪ šÏ% ©!$# šχθßϑ‹ É)ãƒ 
nο 4θn= ¢Á9 $# $£ϑ ÏΒ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y—u‘ tβθà) ÏΖãƒ ∩⊂∪ y7 Í× ‾≈ s9'ρé& ãΝ èδ tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# $y) ym 4 öΝ çλ°; ìM≈ y_u‘ yŠ y‰ΨÏã óΟÎγÎn/ u‘ 

×οt� ÏøótΒ uρ ×−ø— Í‘ uρ ÒΟƒÌ� Ÿ2 ∩⊆∪ { )1(  :ونذكر أيضا قوله تعاىل}  #sŒ Î) uρ !$tΒ ôM s9Ì“Ρ é& ×οu‘θß™ Ο ßγ÷Ψ Ïϑ sù 

̈Β ãΑθà) tƒ öΝà6 •ƒr& çµø? yŠ# y— ÿÍν É‹≈ yδ $YΖ≈ yϑƒÎ) 4 $̈Β r' sù šÏ% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u öΝ ßγ ø? yŠ# t“ sù $ YΖ≈ yϑƒ Î) óΟ èδ uρ 
tβρ ã� Ï± ö; tG ó¡ o„ ∩⊇⊄⊆∪ $ ¨Β r& uρ š Ï% ©! $# ’ Îû Ο Îγ Î/θ è= è% Ð⇓ t� ¨Β öΝ åκ øE yŠ# t“ sù $ ²¡ ô_ Í‘ 4’ n< Î) óΟ Îγ Å¡ ô_ Í‘ (#θ è?$ tΒ uρ 

öΝ èδ uρ šχρ ã� Ï≈ Ÿ2 ∩⊇⊄∈∪ Ÿω uρ r& tβ ÷ρ t� tƒ óΟ ßγ ‾Ρ r& šχθ ãΖ tF ø ãƒ ’ Îû È e≅ à2 5Θ$ tã ¸ο §� ¨Β ÷ρ r& É ÷ s? §� tΒ §Ν èO 

Ÿω šχθ ç/θ çG tƒ Ÿω uρ öΝ èδ šχρ ã� ā2 ¤‹ tƒ ∩⊇⊄∉∪ { )2(.  

 وجل قلبه خوفا من فباهللا عليكم أيها املسلمون من منا ذه املثابة، من منا إذا ذكر اهللا
اهللا وتعظيما له، من منا إذا تليت عليهم آيات رم زادم إميانا واستبشروا ا ملا جيدون يف 
نفوسهم من حالوة التصديق ا واالمتثال ألحكامها، من منا قام بتحقيق التوكل على اهللا 

وجه املطلوب باحملافظة واالعتماد عليه وعدم التعلق باملخلوقني، من منا أقام الصالة على ال
عليها واتقان حدودها، من منا قام باالنفاق مما رزقه اهللا من بذل زكاة وسد حاجة األهل 

  واألقارب واملعوزين؟
لنفكر أيها الناس يف حال املسلمني إننا إذا فكرنا يف حال املسلمني اليوم ال يف هذه 

 بال إسالم ومؤمنني بال إميان اجلزيرة فحسب ولكن يف مجيع البالد اإلسالمية جند مسلمني

                                                 

  . 4:  2) سورة األنفال اآليات من 1(
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إال أن يشاء اهللا جند ذلك من القمة إىل من ال جيد اللقمة الكل مقصر والكل غري قائم مبا 
جيب عليه من حقوق هللا تعاىل أو لعباد اهللا. إننا جند يف األمة اإلسالمية تقصريا يف اإلميان 

قصريا يف األعمال. إننا جند واليقني وجند تقصريا يف األخالق الفاضلة ومحايتها وجند ت
تقصريا يف اإلميان واليقني ألننا جند بعص الناس وال سيما بعض من عاش فترة يف بالد 
الكفر ول من صديد أفكارهم امللوثة وثقافتهم املزيفة جند يف هؤالء من يف قلوم شك 

ئكة ويف وريب فيما أخرب اهللا به ورسوله من أمور الغيب جتدهم يف شك من وجود املال
ال بل بعضهم يف شك من  �شك من وجود اجلن ويف شك من صحة رسالة حممد 

وجود اهللا تعاىل وجود خالقه سبحان اهللا !! يشك يف وجود خالقه وال يشك يف وجود 
نفسه إن كل من شك يف وجود اهللا جيب أن يشك يف وجود نفسه أوال ألنه مل خيلقه أحد 

  سوى اهللا عز وجل.
اليوم من إذا ذكر اهللا عنده مل يتحرك قلبه أبدا وال كأن شيئا ذكر  جند من املسلمني

عنده فضال عن أن يوجل قلبه. جند من املسلمني اليوم من إذا تليت عليهم آيات اهللا مل 
  يزدادوا إميانا بل يزدادون رجسا إىل رجسهم فيسخرون ا ويستكربون عن أحكامها.

لى اهللا تعاىل وإمنا يعتمدون على األسباب جند من املسلمني اليوم من ال يتوكلون ع
املادية احملضة اعتمادا كليا وهلذا جتدهم ال يسريون يف طلب رزقهم على شريعة اهللا ظنا 
منهم أن األخذ بالطرق الشرعية يضيق موارد الرزق فلذلك جتدهم يسعون لتحصيل الرزق 

  بكل وسيلة حالال كانت أم حراما.
اعتمد على أعداء اهللا يف أمنه وسالمه حىت آل األمر م وجتد من املسلمني اليوم من 

%βÎ) šÏ¨  {إىل أن أطاعوهم يف بعض األمور املخالفة لشريعة اهللا تعاىل واهللا يقول:  ©!$# 

(#ρ‘‰ s?ö‘ $# #’ n?tã Ο Ïδ Ì�≈t/ ÷Šr& .ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ t ¨t7 s? ÞΟ ßγs9 ”y‰ ßγø9 $# � ß≈ sÜ ø‹ ¤±9$# tΑ §θy™ öΝßγs9 4’ n?øΒ r&uρ óΟßγs9 ∩⊄∈∪ 
š�Ï9≡sŒ óΟßγ‾Ρ r' Î/ (#θä9$s% šÏ% ©# Ï9 (#θèδÌ� x. $tΒ š^ ¨“ tΡ ª!$# öΝ à6 ãè‹ ÏÜ ãΖy™ ’ Îû ÇÙ÷èt/ Ì� øΒ F{ $# ( ª! $#uρ ÞΟ n= ÷ètƒ 

óΟ èδ u‘#u� ó�Î) ∩⊄∉∪ y# ø‹s3sù #sŒ Î) ÞΟ ßγ÷F©ùuθs? èπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9$# šχθç/ Î� ôØtƒ óΟ ßγyδθã_ãρ öΝ èδ t�≈t/ ÷Šr&uρ ∩⊄∠∪ š�Ï9≡sŒ ÞΟ ßγ‾Ρ r' Î/ 
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(#θãèt7 ¨?$# !$tΒ xÝ y‚ó™r& ©!$# (#θèδÌ� Ÿ2uρ … çµtΡ≡uθôÊÍ‘ xÝ t7ômr' sù óΟ ßγn=≈ yϑ ôã r& ∩⊄∇∪ { )1(  جند هؤالء الذين

أطاعوا هؤالء األعداء يف بعض األمور املخالفة للشريعة إمنا سلكوا هذا املسلك املنحرف 
لضعف توكلهم على اهللا وقوة اعتمادهم على غريه. انبهروا من قوة هؤالء األعداء املادية 

ء فظنوا أن كل شيء بأيديهم ونسوا أن الذي خلق هؤالء هو أشد منهم قوة وأن قوة هؤال
املبهورين لو أرادها وجدوها يف التوكل على اهللا تعاىل واألخذ بأسباب نصره من تطبيق 

والتزام شريعته يف أنفسهم وفيمن والهم عليه ألم إذا فعلوا ذلك كان اهللا معهم ومن كان دينه 

 (tΒuρ šχ%x. ª!$# …çνt“Éf÷èãŠÏ9 ÏΒ &óx« ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# Ÿωuρ ’Îû ÇÚö‘F{$# 4 …çµ‾ΡÎ$  {اهللا معه فلن يغلب: 

šχ%x. $VϑŠÎ=tã #\�ƒÏ‰s% ∩⊆⊆∪ { )2(  جند من املسلمني اليوم من ال يقيمون الصالة وال حيافظون عليها

واجباا فال يبالون بالطهارة أتقنوها أم فال يصلون مع اجلماعة وال يأتون بشروطها وأركاا و
فرطوا فيها وال يصلون يف الوقت وال يطمئنون يف القيام والقعود والركوع والسجود ال بل من 
الناس الذين قالوا إم مسلمون من ال يصلي بل من يسخر ويستهزيء مبن يصلي. جند من 

اة وال صدقة وال إنفاق كامال على من املسلمني من هو مجاع مناع ال ينفق مما رزقه اهللا فال زك
جيب عليه اإلنفاق عليه ومع ذلك جتده يبذل الكثري من ماله فيما ال ينفعه بل فيما حرم اهللا عليه 

  أحيانا.
إن املسلمني اليوم يف حال يرثى هلا والشكوى إىل اهللا تضييع لفرائض اهللا وتعد حلدود 

ن من مكره واعتناء مبا خلق هلم وغفلة عما اهللا واون يف شريعة اهللا ونسيان لذكره وأم
خلقوا له وهلذا سلط عليهم أعداؤهم فاستذلوهم واستهانوا م وتالعبوا م سياسيا 
واقتصاديا حىت صاروا كالذي ينعق مبا ال يسمع إال دعاء ونداء صم بكم عمي فهم ال 

  يعقلون فإنا هللا وإنا إليه راجعون.

                                                 

  . 28:  25) سورة حممد اآليات من 1(
  . 44) سورة فاطر آية: 2(
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ويف انتظار فريضة من فرائضك اليت مننت بفرضها  اللهم إنا نسألك يف مقامنا هذا
  علينا نسألك بأنا نشهد أنك أنت اهللا ال إله إال أنت األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد.

ومل يكن له كفوا أحد يا منان يا بديع السماوات واألرض يا ذا اجلالل واإلكرام يا 
لوبنا وترسخه فيها وأن تكره إلينا حي يا قيوم نسألك أن حتبب إلينا اإلميان وتزينه يف ق

الكفر والفسوق والعصيان وتباعدها عنا وأن ئ لألمة اإلسالمية من أمرها رشدا والة 
صاحلني يقضون باحلق وبه يعدلون ال خيافون يف اهللا لومة الئم ال حيابون قريبا لقربه وال 

  جواد كرمي.قويا لقوته وأن حتفظ علينا ديننا وتثبتنا عليه إىل املمات إنك 
  أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم.. اخل.
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  اخلطبة الثانية عشرة يف احلذر من أعداء املسلمني

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
ال اهللا سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إ

وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن 
  تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثريا.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واشكروه على ما أنعم به عليكم من نعمة اإلسالم 
اس وهداكم اهللا تعاىل مبنه إليها اليت ال يعدهلا نعمة تلك النعمة اليت ضل عنها كثريا من الن

تلك النعمة اليت عشتم عليها وعاش عليها آباؤكم فلم جير وهللا احلمد على بالدكم 
استعمار مستعمر جاس خالل الديار جبنوده وعتاده فخرب الديار وأفسد األديان واألفكار 

ا اهللا الثبات اشكروا اهللا تعاىل على هذه النعمة وحافظوا على بقائها واستمرارها واسألو
  عليها وإياكم إياكم أن تتعرضوا ملا يزيلها ويسلبها منكم فتخسروا دنياكم وآخرتكم.

عباد اهللا إن اإلسالم منذ بزغ جنمه وأعداؤه حياولون القضاء عليه بكل ما يستطيعون 

�šχρß‰ƒÌ  {من قوة:  ãƒ βr& (#θä↔ Ï ôÜãƒ u‘θçΡ «! $# óΟ ÎγÏδ≡uθøùr' Î/ †p1 ù' tƒuρ ª!$# HωÎ) βr& ¢Ο ÏFãƒ … çνu‘θçΡ öθs9 uρ 

oν Ì� Ÿ2 šχρã� Ï≈ s3ø9$# ∩⊂⊄∪ { )1( فلقد حاول أعداء اإلسالم أن يقضوا عليه يف عهد .

حاولوا القضاء على  مث يف عهد خلفائه الراشدين مث يف العصور التالية إىل وقتنا هذا � النيب
اإلسالم وبين اإلسالم بالعنف والصراع املسلح تارة وباملكر واخلداع واخلطط اهلدامة تارة 
أخرى ولسنا جمازفني عندما نقول ذلك فبني أيديكم التاريخ يشهد مبا نقول وبني أيديكم 
 شهادة أعظم وأصدق وهي شهادة اهللا تعاىل يف كتابه وكفى باهللا شهيدا وليست هذه

احملاولة من أعداء املسلمني من صنف واحد منهم ولكن من سائر أصناف األعداء من 
املشركني واليهود والنصارى وسائر الكفار واملنافقني، امسعوا ما قال اهللا تعاىل يف املشركني 

 ) .y7tΡθè=t↔ó¡o„ Çtã Ì�öκ¤¶9$# ÏΘ#t�ysø9$# 5Α$tFÏ% ÏµŠÏù ( ö≅è% ×Α$tFÏ% ÏµŠÏù ×��Î6x  {وهم يفتنون الناس عن دينهم: 
                                                 

  . 32) سورة التوبة آية: 1(
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<‰|¹uρ tã È≅‹Î6y™ «!$# 7�øà2uρ ÏµÎ/ Ï‰Éfó¡yϑø9$#uρ ÏΘ#t�y⇔ø9$# ßl#t�÷zÎ)uρ Ï&Î#÷δr& çµ÷ΨÏΒ ç�t9ø.r& y‰ΨÏã «!$# 4 èπuΖ÷GÏø9$#uρ 
ç�t9ò2r& zÏΒ È≅÷Fs)ø9$# 3 Ÿωuρ tβθä9#t“tƒ öΝä3tΡθè=ÏG≈s)ãƒ 4®Lym öΝä.ρ–Šã�tƒ tã öΝà6ÏΖƒÏŠ ÈβÎ) (#θãè≈sÜtGó™$# 4 tΒuρ ÷ŠÏ‰s?ö�tƒ 
öΝä3ΖÏΒ tã ÏµÏΖƒÏŠ ôMßϑuŠsù uθèδuρ Ö�Ïù%Ÿ2 y7Í×‾≈s9'ρé'sù ôMsÜÎ7ym óΟßγè=≈yϑôãr& ’Îû $u‹÷Ρ‘‰9$# Íοt�ÅzFψ$#uρ ( y7Í×‾≈s9'ρé&uρ 

Ü=≈ysô¹r& Í‘$̈Ζ9$# ( öΝèδ $yγŠÏù šχρà$Î#≈yz ∩⊄⊇∠∪ { )1( ارى: ـود والنصـال يف اليهـوق}  s9uρ 

4yÌö�s? y7Ψtã ßŠθåκu�ø9$# Ÿωuρ 3“t�≈|Á̈Ψ9$# 4®Lym yìÎ6®Ks? öΝåκtJ‾=ÏΒ 3 ö≅è% āχÎ) “y‰èδ «!$# uθèδ 3“y‰çλù;$# 3 ÈÈ⌡s9uρ |M÷èt7̈?$# 

Νèδu!#uθ÷δr& y‰÷èt/ “Ï%©!$# x8u!%y` zÏΒ ÉΟù=Ïèø9$# � $tΒ y7s9 zÏΒ «!$# ÏΒ <c’Í<uρ Ÿωuρ A��ÅÁtΡ ∩⊇⊄⊃∪ { )2(وقال فيهم . 

Šuρ ×��ÏV¨  {أيضا:  Ÿ2 ï∅ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3ø9 $# öθs9 Νä3tΡρ–Š ã� tƒ .ÏiΒ Ï‰÷èt/ öΝ ä3ÏΖ≈yϑƒÎ) # �‘$¤ ä. #Y‰ |¡ym ôÏiΒ 

Ï‰ΨÏã Ο ÎγÅ¡àΡ r& .ÏiΒ Ï‰÷èt/ $tΒ t ¨t6s? ãΝ ßγs9 ‘,ysø9 'yγ•ƒr$  {ار: ـائر الكفـال يف سـوق )3( } ) #$ ‾≈ tƒ 

šÏ% ©!$# (#þθãΨ tΒ# u βÎ) (#θãè‹ ÏÜ è? šÏ% ©!$# (#ρã�x x. ôΜà2ρ–Š ã� tƒ #’ n?tã öΝ ä3Î7≈s) ôã r& (#θç6Î= s)Ζ tFsù tÎ� Å£≈ yz ∩⊇⊆∪ È≅ t/ 

ª! $# öΝ à68 s9öθtΒ ( uθèδ uρ ç�ö� yz zƒÎ� ÅÇ≈ ¨Ζ9$# ∩⊇∈⊃∪ { )4(ني: ـافقـال يف املنـ. وق}  * $yϑ sù ö/ä3s9 

’ Îû tÉ)Ï≈ oΨ çR ùQ$# È ÷tFy∞ Ïù ª! $# uρ Νåκ |¦ x. ö‘ r& $yϑ Î/ (# þθç7 |¡x. 4 tβρß‰ƒÌ� è? r& βr& (#ρß‰ôγs? ôtΒ ¨≅ |Êr& ª! $# ( tΒ uρ È≅ Î= ôÒãƒ ª! $# 

n= sù y‰ ÅgrB …çµs9 Wξ‹ Î6y™ ∩∇∇∪ (#ρ–Šuρ öθs9 tβρã� à õ3s? $yϑ x. (#ρã� xx. tβθçΡθä3tFsù [ !#uθy™ ( { )5(.  

فهذه أيها املسلمون شهادة اهللا تعاىل على أعدائكم مبا يريدون منكم وما حياولونه من 
صدكم عن دينكم وأي شهادة أعظم من شهادة اهللا وأي شهادة أصدق من شهادته فهو 

شهد اهللا تعاىل به  العليم بنيات عباده وأحواهلم وإن التاريخ يف ماضيه البعيد لن خيفي ما
عليهم كما نطق به يف وقته احلاضر على ألسنة قادة الكفر السياسيني واملفكرين قال أحد 

                                                 

  . 217) سورة البقرة آية: 1(
  . 120) سورة البقرة آية: 2(
  . 109) سورة البقرة آية: 3(
  . 150،  149) سورة آل عمران اآليتان : 4(
  . 89،  88اآليتان :  ) سورة النساء5(
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رؤساء الوزارة الربيطانية سابقا: لن تستطيع أوروبة السيطرة على الشرق وال أن تكون هي 
  نفسها يف أمان ما دام هذا القرآن موجودا يف أيدي املسلمني.

لن ننتصر على اجلزائريني ما داموا  :سي يف اجلزائر قبل استقالهلاوقال احلاكم الفرن
يقرؤون القرآن ويتكلمون بالعربية فيجب أن نزيل القرآن من وجودهم ونقتلع العربية من 
ألسنتهم. هكذا يغري قادة الكفر بإزالة القرآن من الوجود وهم ال يعنون إزالة نسخ 

ن يزيلوا من املسلمني روح القرآن والعمل به حىت القرآن من أيدي املسلمني إمنا يريدون أ
  ال يبقى بني املسلمني من القرآن إال رمسه وال من اإلسالم إال امسه.

وقال رئيس مجعيات املنصرين يف مؤمتر القدس املنعقد قبل أكثر من أربعني عاما 
كم أن خياطب مجاعة التنصري إن مهمتكم ليس يف إدخال املسلمني يف النصرانية إن مهمت

خترجوا املسلم من اإلسالم ليصبح خملوقا ال صلة له باهللا وبالتايل ال صلة له باألخالق اليت 
  تعتمد عليها األمم يف حياا.

هذا أيها املسلم كالم قادة الكفر يف الغرب فماذا عن كالم قادة الكفر يف الشرق؟ لقد 
بيت الشيوعية قبل سحق كتبت إحدى الصحف الشيوعية يف روسيا تقول: من املستحيل تث

اإلسالم ائيا. فكفار الشرق والغرب كلهم أعداء لإلسالم كلهم يريدون القضاء عليه ألنه 
هو الذي خييفهم ويرعبهم كما أقر به أحد رؤساء الوزارة الربيطانية يف كالمه السابق 

ن وقال أحد املسؤولني يف وزارة اخلارجية الفرنسية قبل أكثر من ست وعشرين سنة إ
  اخلطر الذي يهددنا ديدا مباشرا وعنيفا هو اخلطر اإلسالمي.

ول: ـالم فإن اهللا يقـوال تعجبوا أيها اإلخوة من تصريح هؤالء باخلوف من اإلس

}  uθèδ ü”Ï% ©!$# Ÿ≅y™ö‘ r& …ã&s!θß™u‘ 3“ y‰ßγø9 $$Î/ ÈÏŠuρ Èd,ysø9 $# … çνt�Îγôà ã‹ Ï9 ’ n?tã ÇƒÏe$!$# Ï&Íj# à2 öθs9 uρ oν Ì� Ÿ2 

šχθä. Î� ô³ ßϑø9 ومجاعة الكفر مل خيافوا من املسلمني اليوم ألن املسلمني اليوم يف  )1( } ∪⊃⊃∩ #$

حال يرثى هلا من الضعف والذل ليس هلم هيبة وال منهم خوف بسبب تفرقهم يف دينهم 

                                                 

  . 33) سورة التوبة آية: 1(
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ريين منهم عنه، وإمنا خياف مجاعة الكفر من اإلسالم نفسه فواهللا لو أن وإعراض الكث
اىل: ـال اهللا تعـاملسلمني طبقوا اإلسالم عقيدة وعمال مللكوا مشارق األرض ومغارا ق

}  ô‰ s)s9 uρ $oΨ ö;tFŸ2 ’ Îû Í‘θç/ ¨“9 $# .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ Ì� ø.Ïe%!$# āχ r& uÚö‘ F{ $# $yγèOÌ� tƒ y“ ÏŠ$t6Ïã šχθßsÎ=≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊃∈∪ 

¨βÎ) †Îû #x‹≈ yδ $Zó≈ n= t7 s9 BΘ öθs) Ïj9 šÏ‰ Î7≈ tã ∩⊇⊃∉∪ { )1(.  

أيها املسلمون: إذا كان قادة الكفر يف الشرق والغرب خيافون ذلك اخلوف من دينكم 
  ة كما فعلوا ويفعلون.فيسحاولون سلبه عنكم بكل وسيل

وإن من أكرب الوسائل وأعظمها خطرا سفر الشباب إىل بالد الكفر حيث يذهب 
إليهم شباب ناشئ يف عنفوان شبام ويف وقت تطلعهم إىل االستقالل الفكري والعملي 
قابل للتوجيه اجلديد فكرا وسلوكا غري متحصن حبصانة قوية من علم أو دين أو جتربة تغره 

وجتذبه الدعاية وجتترفه الشبهة اليت تلقي بني يديه يف دينه وسلوكه وعاداته يذهب املظاهر 
هؤالء الشباب إىل بالد الكفر ال ذهاب الدعاة إىل اإلسالم املرشدين للخلق ولكن ذهاب 
التلميذ املستلهم املتلقف ملا يلقى إليه وبطبيعة التلمذة سيكون قابال ملا يلقى إليه على عالته 

سيا أو اضطراريا عن مناقشة أستاذه فليقل ما شاء وإن اخلطر على هؤالء الذاهبني عاجزا نف
إليهم كما يكون يف حقول التعليم يكون كذلك يف إقامتهم يف بالد كفر ال يسمعون فيها 
أذانا وال يشاهدون مساجد تقام فيها شعائر اإلسالم وإمنا يسمعون أجراس النواقيس 

صارى ومسارح اللهو ومعاقل اخلمر والفساد وعبادة املادة ويشاهدون معابد اليهود والن
فريجع الكثري من هؤالء وقد انقلب يف دينه رأسا على عقب ولوثوا أدمغتهم بقذارة الكفر 

  واإلحلاد والشك يف دين اإلسالم ورسوله وشريعته.
فيا أيها الشاب املسلم يا من ولدت يف اإلسالم وربيت عليه يا من عشت بني أبوين 

سلمني على الفطرة يا من ترددت يف أرض املسلمني صباحا ومساء تسمع األذان وتصلي م
مع املسلمني يدوي يف جوك مخس مرات يف اليوم والليلة قول اهللا أكرب اهللا أكرب أشهد أن 

                                                 

  . 106،  105) سورة األنبياء اآليتان : 1(



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  451

ال إله إال اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا حي على الصالة حي على الفالح أنت اآلن على 
أو التوجيهية شهادة املتوسطة أو الثانوية فال تلق بدينك إىل إلعدادية مقربة من الشهادة ا

التهلكة تذهب إىل بالد كفر ال تسمع فيها مؤذنا وال تشهد مجاعة وال ترى مساجد يذكر فيها 
اسم اهللا تعاىل وإمنا هو الكفر واللهو والغفلة واالعراض عن اهللا تعاىل أهلها كما قال اهللا تعاىل 

tÏ%©!$#uρ (#ρã�x  {فيهم: x. tβθãè−FyϑtFtƒ tβθè=ä.ù'tƒuρ $yϑx. ã≅ä.ù's? ãΝ≈yè÷ΡF{$# â‘$̈Ψ9$#uρ “Yθ÷WtΒ öΝçλ°; ∩⊇⊄∪ { )1( 

ا: ـوا عليهـاب يقال هلم إذا عرضيتمتعون مبا أوتوا من زهرة الدنيا فإذا ماتوا فالنار والعذ

} ÷Λäö7yδøŒr& óΟä3ÏG≈t6Íh‹sÛ ’Îû â/ä3Ï?$uŠym $u‹÷Ρ‘‰9$# Λä÷ètFôϑtFó™$#uρ $pκÍ5 tΠöθu‹ø9$$sù tβ÷ρt“øgéB z>#x‹tã Èβθßγø9$# $yϑÎ/ ÷ΛäΖä. 

tβρç�É9õ3tGó¡n@ ’Îû ÇÚö‘F{$# Î�ö�tóÎ/ Èd,ptø:$# $oÿÏ3uρ óΟçFΖä. tβθà)Ý¡øs? ∩⊄⊃∪ { )2(.  

أيها الشاب املسلم أمل تعلم أن هذه احلياة الدنيا اليت تعيشها ليست هذه احلياة سواء 
عشتها هنا أو هناك أمل تر ما فيها من تنغيص وكدر وحمن وفنت أمل تر املوت يتخطف 

 �شبابا وكهوال وشيوخا صباحا ومساء. إمنا احلياة يا أخي حياة اآلخرة كما قال ربك 

}  7‹Í× tΒ öθtƒ ã� ā2x‹ tG tƒ ß≈ |¡Ρ M} $# 4’ ‾Τ r&uρ ã&s! 2”t� ø.Ïe%!$# ∩⊄⊂∪ ãΑθà) tƒ  Í_tG øŠn=≈ tƒ àMøΒ £‰ s% ’ ÎA$u‹ pt Î: ∩⊄⊆∪ { )3( 

  .)4( } ملوضع سوط أحدكم يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها {: �وكما قال نبيك 

أتدري ما مقدار السوط؟ إنه يبلغ حوايل متر واحد وهو يف اجلنة خري من الدنيا كلها 
من أوهلا إىل آخرها بكل ما فيها من زهرة وترف وجاه ورئاسة وملك ألن نعيم اجلنة 

  يبقى وزهرة احلياة تفىن.

                                                 

  . 12) سورة حممد آية: 1(
  . 20) سورة األحقاف آية: 2(
  . 24،  23) سورة الفجر اآليتان : 3(
) ، النسائي 1648) ، الترمذي فضائل اجلهاد (1881) ، مسلم اإلمارة (2735) البخاري اجلهاد والسري (4(

  ). 2398) ، الدارمي اجلهاد (3/433) ، أمحد (2756) ، ابن ماجه اجلهاد (3118اجلهاد (



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  452

قد مسعت وقرأت عن قادة الكفر ماذا يريدون لدينك من القضاء أيها الشاب املسلم ل
عليه ودينك غنما يتمثل بك أنت فأنت حمله وأنت حامله وسيحاولون أن يرتعوه من قلبك 
فتصبح خاليا من الدين خاويا من احلياة. فهل تطيب نفسك أن تسلم إليهم قيادها 

 احلمد مؤمن فال ميكن أن ختدعين ليوجهوك كيف شاؤا؟ لعلك تغتر باألماين فتقول أنا وهللا
دعايام وهذا قول طيب لكن اإلنسان يشعر بأنه قوي على التخلص من البالء حني 
يكون يف عافية منه بعيدا عن مواقعه فإذا قرب منه وابتلي به تغريت حاله وضعفت قوته 

  ونفد صربه فلم ميكنه ختليص نفسه.

من مسع بالدجال فلينأ عنه (أي فليبعد عنه) فواهللا إن  {: �استمع إىل قول النيب 

وهكذا نقول  )1( } الرجل ليأتيه وهو حيسب أنه مؤمن فيتبعه مبا يبعث به من الشبهات

قوى على التخلص من البالء لك أيها الشاب بالنسبة لذهابك إىل بالد الكفر تظن أنك ت
مبا يف قلبك من اإلميان وأنت يف بالد اإلسالم ولكن إذا حللت يف بالد الكفر فقد تتغري 

  احلال فابعد عن الشر تقرب من السالمة.
وانظر إىل من ذهب من الشباب إىل بالد الكفر وهو مستقيم على دينه فرجع من بالد 

لخا عن عبادته ذهب إىل بالد الكفر وهو يفخر الكفر منحرفا عنه متغريا يف عقيدته منس
باإلسالم ورجع وهو يسخر به ذهب إىل بالد الكفر وهو يقيم الصالة ويقوم بشرائع 
اإلسالم فرجع ال يقيم الصالة وال يقوم بشرائع اإلسالم أفال ختشى إذا ذهبت إىل بالد 

  الكفر أن يصيبك مثل ما أصاب هذا فتخسر دنياك وآخرتك.
ب املسلم إن بقاءك يف بالدك وهجرك لبالد الكفر ال يفقدك العلم وال أيها الشا

ينقصك االستزادة منه فهذه حكومتك وفقها اهللا تعاىل وزادها رشدا وصالحا ومحاية 
وإصالحا قد هيأت لك مبا أنعم اهللا به عليها من مال يذلل هلا املصاعب ويليب هلا املطالب 

السفر إىل بالد الكفر وتبقيك يف دار اإلسالم هيأت لك كليات يف جامعات تغنيك عن 

                                                 

  ). 4/441) ، أمحد (4319) أبو داود املالحم (1(
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قريبا من أهلك وأقاربك وأصدقائك يف راحة تامة وطمأنينة وأمن على دينك ولك فيمن 
خترجوا منها واحتلوا املراكز الالئقة ومل يفتهم شيء مما قدر هلم من الدنيا لك فيهم أسوة 

  ولك فيمن ذهبوا إىل بالد الكفر فتغريت أديام عربة.
فكر أيها الشاب املسلم ذا األمر اخلطري تفكريا جديا بعيد املدى وال تعدل بسالمة ف

tΒ$  {دينك شيئا فهو رأس مالك بل هو حياتك وحكمة وجودك كما قال اهللا تعاىل:  uρ 

àM ø)n= yz £Ågø: $# }§Ρ M} $#uρ āωÎ) Èβρß‰ ç7÷èu‹ Ï9 ∩∈∉∪ { )1(.  

اللهم هيء لنا من أمرنا رشدا اللهم احفظ علينا ديننا وثبتنا عليه إىل املمات فإنه 
عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا دنيانا اليت فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا اليت إليها معادنا 

نا واجعل احلياة زيادة لنا يف كل خري واجعل املوت راحة لنا من كل شر واغفر لنا ولوالدي
  وجلميع املسلمني.

                                                 

  . 56) سورة الذاريات آية: 1(
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  اخلطبة الثالثة عشر اختاذ احلذر من األعداء مبقابلتهم مبثل سالحهم

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا 

شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن وحده ال 
  تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل وتيقظوا ملا يريده أعداء املسلمني من القضاء على 
بأفواههم واهللا متم  اإلسالم بكل وسيلة وما يدبرونه من مكايد يريدون ليطفئوا نور اهللا

  نوره ولو كره الكافرون.
أيها املسلمون لقد تنوعت أساليب أعداء املسلمني يف حماولة القضاء على دينهم 
ووجهوا إليه ألوانا من األسلحة وغزوا املسلمني من كل جهة. غزوا املسلمني بالسالح 

سالح العسكري وغزوهم بالسالح الفكري وغزوهم بالسالح اخللقي وغزوهم بال
العاطفي. غزوا املسلمني بالسالح العسكري فاعلنوا احلرب على املسلمني وشنوا الغارة 
عليهم بأقوى األسلحة اليت متنكهم الفرصة من استعماهلا. وغزوا املسلمني بالسالح 
الفكري فأفسدوا أفكارا من املسلمني وعقيدة حياولون تشكيك املسلمني يف دينهم 

م مبا ينشرونه من كتب ورسائل وما يلقونه من خطب ومقاالت وزعزعة العقيدة من قلو
بالطعن يف اإلسالم وقادته أحيانا وبتزيني ما هم عليه من الباطل أحيانا فإن اعتنق املسلم ما 
هم عليه من الكفر والضالل فذلك غاية مناهم ومتام رضاهم قال اهللا تعاىل وهو العامل مبا 

�ρ–Šuρ öθs9 tβρã#)  {ختفي الصدور:  à õ3s? $yϑ x. (#ρã� xx. tβθçΡθä3tFsù [ !# uθy™ ( { )1( وقال عامل الغيب .

s9  {والشهادة:  uρ 4 yÌö� s? y7Ψ tã ßŠθåκ u� ø9$# Ÿωuρ 3“ t�≈|Á̈Ψ9 $# 4 ®Lym yìÎ6®Ks? öΝåκ tJ‾= ÏΒ 3 ö≅ è% āχ Î) “ y‰èδ «! $# 
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uθèδ 3“ y‰çλù; $# 3 È È⌡s9 uρ |M ÷èt7 ¨?$# Ν èδ u !#uθ÷δ r& y‰÷èt/ “ Ï%©!$# x8u !% ỳ zÏΒ ÉΟ ù= Ïèø9 $# � $tΒ y7 s9 zÏΒ «! $# ÏΒ <c’Í< uρ Ÿωuρ 

A��ÅÁtΡ ∩⊇⊄⊃∪ { )1(.  

عتنق املسلم ما هم عليه من الكفر والضالل اقتنعوا منه بالشك يف دينه وإذا مل ي
واالرتياب ويف ذلك خروجه من الدين فإن الشك يف الدين كفر ولقد صرح بعضهم 
بذلك فقالوا إننا نستبعد من املسلم أن يدخل يف ديننا ولكن يكفينا أن يشك يف دينه مث 

  ن عز اإلسالم هو ذهلم.خيرج منه إىل أي دين يشاء ألم يعلمون أ
وغزوا املسلمني بالسالح اخللقي فنشروا بني املسلمني ما تفسد به أخالقهم وتسفل به 
آدام وتكسد به قيمتهم، نشروا فيهم ما يثري الغرائز والشهوة إما باألغاين واألحلان وإما 

يسة لشهوته بالكلمات املاجنة والقصص اخلليعة وإما بالصور الفاتنة حىت يصبح املسلم فر
يتحلل من كل خلق فاضل ويرتل إىل مستوى البهائم وال يكون له هم سو إشباع غريزته 
من حالل أو حرام وبذلك ينسى دينه ويهدر كل فضيلة وينطلق مع شهوته ولذاته إىل غري 

  حدود شرعية وال عرفية فينكر للشرع والعادة.
فيتظاهرون مبحبة املسلمني  وغزوا املسلمني بالسالح العاطفي سالح احملبة والعطف

والوالء هلم والعطف عليهم ومراعاة مصاحلهم حىت يغتر م من يغتر من املسلمني وترتع 
من قلوم العاطفة الدينية فيميلون إىل هؤالء األعداء باملودة واآلخاء والقرب والوالء 

pκ$  { �وينسون قول اهللا  š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u Ÿω (#ρä‹ Ï‚−G s? “ Íiρß‰ tã öΝä. ¨ρß‰ tã uρ u !$u‹ Ï9 ÷ρr& šχθà) ù= è? 

Ν Íκö� s9 Î) Íο ¨Šuθyϑ ø9 $$Î/ ô‰ s% uρ (#ρã�x x. $yϑ Î/ Νä. u !% ỳ zÏiΒ Èd,ysø9 pκ$ *  {وقوله سبحانه:  )2( } #$ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# 

(#θãΨ tΒ#u Ÿω (#ρä‹ Ï‚−G s? yŠθåκ u� ø9 $# #“ t�≈ |Á̈Ζ9$# uρ u!$u‹ Ï9 ÷ρr& ¢ öΝåκ ÝÕ÷èt/ â !$uŠ Ï9 ÷ρr& <Ù÷èt/ 4 tΒ uρ Νçλ°; uθtG tƒ öΝä3Ζ ÏiΒ …çµ‾Ρ Î* sù 
öΝ åκ÷] ÏΒ 3 ¨βÎ) ©! $# Ÿω “ Ï‰ôγtƒ tΠ öθs) ø9 $# tÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩∈⊇∪ “ u� tIsù zƒÏ% ©!$# ’ Îû ΝÎγÎ/θè= è% ÖÚt� ¨Β šχθãã Ì�≈ |¡ç„ öΝ Íκ�Ïù 
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tβθä9θà) tƒ # ý øƒwΥ βr& $oΨ t7� ÅÁè? ×οt� Í←!# yŠ 4 { )1(  :وينسون قول اهللا تعاىل}  āω ß‰ ÅgrB $YΒ öθs% 

šχθãΖ ÏΒ ÷σãƒ «! $$Î/ ÏΘ öθu‹ ø9$# uρ Ì� Åz Fψ $# šχρ–Š !# uθãƒ ôtΒ ¨Š !$ym ©!$# … ã&s!θß™u‘ uρ { )2(.اآلية ..  

أيها املسلمون إنه جيب علينا مع هذه التوجيهات اإلهلية الصادرة عن علم وحكمة 
واالم ذلك هو ما ورمحة أن ال نتجاهل دليال واقعيا يوجب علينا احلذر من أعدائنا ومن م

حصل لإلسالم من عز ومتكني فإن أعداءنا لن ينسوا ذلك العز الذي أسقط دوهلم وأزال 
سلطام واجتاح بالدهم وظهر على دينهم حىت يأخذوا بالثأر منه بشىت الوسائل ما 

  استطاعوا إىل ذلك سبيال.
حزب معني إن أيها املسلمون: إن أعداء اإلسالم ال ينحصرون يف طائفة معينة وال 

%tÏ  {الكافرين كلهم أعداء اإلسالم وأولياء بعضهم بعضا يقول اهللا تعاىل:  ©!$# uρ (#ρã� xx. 

öΝ åκÝÕ÷èt/ â!$uŠ Ï9 ÷ρr& CÙ÷èt/ 4 āωÎ) çνθè= yèø s? ä3s? ×πuΖ ÷G Ïù †Îû ÇÚö‘ F{ $# ×Š$|¡sùuρ ×��Î7 Ÿ2 ∩∠⊂∪ { )3( فالكفر .

جنس حتته أنواع ولكل نوع منه أمة تدين به ما بني يهود ونصارى وجموس وصابئني 
ومشركني ودهريني وكلهم أولياء بعضهم لبعض التفاقهم على اخلروج عن طاعة اهللا 

هللا وقالت النصارى تشات قلوم واختلفت عبارام وأساليبهم فقالت اليهود عزير ابن ا
املسيح ابن اهللا وقال اليهود إن اهللا فقري وقالت النصارى إن اهللا ثالث ثالثة وقال اليهود يد 

  اهللا مغلولة وقالت النصارى إن اهللا هو املسيح بن مرمي.
أيها املسلمون إن علينا أن ننتبه وعلينا أن حنذر وإن علينا أن نعترب باألحداث وإن علينا 

ياء يف التخطيط والعمل فاملؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن أن نكون أقو
  الضعيف ويف كل خري.

                                                 

  . 52،  51ائدة اآليتان : ) سورة امل1(
  . 22) سورة اادلة آية: 2(
  . 73) سورة األنفال آية: 3(
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إن علينا أن نعد ألعدائنا لكل نوع من هجومهم سالحه املقابل له حىت نتمكن من 
صد هجمام يف كل وجه وأن نتدرع باحلذر البالغ خصوصا يف هذا العصر فإن هذا هو 

›ρä#)  {ما أمر اهللا به قال:  è{ù' uŠ ø9 uρ öΝèδ u‘ õ‹ Ïn öΝ åκtJysÎ= ó™ r&uρ 3 ¨Šuρ zƒÏ% ©!$# (#ρã� xx. öθs9 šχθè= à øós? ôtã 

öΝ ä3ÏFysÎ= ó™r& ö/ä3ÏG yèÏG øΒ r&uρ tβθè=‹ Ïϑ uŠsù Νà6 ø‹ n= tæ \'s# ø‹̈Β Zοy‰ Ïn≡uρ 4 Ÿωuρ yy$oΨ ã_ öΝ à6 ø‹ n= tã βÎ) tβ% x. öΝ ä3Î/ “ ]Œr& 
ÏiΒ @�sÜ ¨Β ÷ρr& ΝçFΖ ä. # yÌö� ¨Β βr& (#þθãèŸÒs? öΝä3tG ysÎ= ó™r& ( (#ρä‹è{uρ öΝä. u‘ õ‹Ïn 3 ¨βÎ) ©!$# £‰ tã r& tÌ� Ï≈s3ù= Ï9 $\/#x‹ tã 

$YΨ‹ Îγ•Β ∩⊇⊃⊄∪ { )1(.  

Ÿωuρ (#θãΖ  {هكذا يقول اهللا سبحانه وتعاىل يف دفاعهم ويقول يف طلبهم:  Îγs? ’ Îû Ï !$tóÏG ö/$# 

ÏΘ öθs) ø9 $# ( βÎ) (#θçΡθä3s? tβθßϑ s9 ù' s? óΟßγ‾Ρ Î* sù šχθßϑ s9 ù' tƒ $yϑ x. šχθßϑ s9 ù' s? ( tβθã_ö� s? uρ zÏΒ «! $# $tΒ Ÿω 

šχθã_ö� tƒ 3 { )2(.  

ألك أن تنصرنا على أنفسنا حىت نستقيم على أمرك ونسألك أن تنصرنا اللهم إنا نس
على أعدائنا حىت نسعد بظهور دينك ونسألك اليقظة يف األمور واحلكمة يف التدبري 
وحسن العاقبة واملصري. اللهم اجعلنا ممن حيبون فيك ويوالون ويبغضون من متقت ويعادون 

  الغفور الرحيم. وهب لنا من لدنك رمحة واغفر لنا إنك أنت
  اخلطبة الرابعة عشرة يف شيء من أسباب النصر على األعداء وإبطال كيدهم

احلمد هللا الذي أرسل باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله واحلمد هللا الذي بيده 
مقاليد السماوات واألرض وتصريف األمور كما يشاء تصريفا ال خيرج عن فضله أو عدله 

ال اهللا وحده ال شريك له شهادة نرجو أن نكون ا ممن يظلهم اهللا يف وأشهد أن ال إله إ
ظله يوم ال ظل إال ظله وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أفضل خلقه صلى اهللا عليه وعلى 

  آله وأصحابه وكل من اهتدى ديه وسلم تسليما.

                                                 

  . 102) سورة النساء آية: 1(
  . 104) سورة النساء آية: 2(
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تكم واصدقوا اهللا أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقني فاصدقوا اهللا يف نيا
يف أقوالكم واصدقوا اهللا يف أعمالكم عاملوا اهللا بصدق وعزمية اعبدوه حق عبادته قوموا 
بأمره ما استطعتم وانصروا اهللا ينصركم وال تتخلوا عن طاعته فيتخلى عنكم فمن اهتدى 

  فإمنا يهتدي لنفسه ومن ضل فإمنا يضل عليها وما ربك بظالم للعبيد.
ن أعداء اإلسالم يكيدون له من كل وجه ويغزونه من كل ناحية غزوه أيها املسلمون إ

من ناحية الفكر والعقيدة فصرفوا األفكار عن اعتداهلا وغريوا العقيدة عن وجهها وأدخلوا 
على الدين قوانني وأحكاما تناقض أحكام اإلسالم وقوانينه. وغزوا اإلسالم من ناحية 

الق وهدموا املثل وغزوا اإلسالم من الناحية العسكرية األخالق واملثل العليا فأفسدوا األخ
فقاتلوا املسلمني وحاربوهم ومل يزالوا كذلك كلما حانت هلم الفرصة ووجدوا الغفلة من 

  املسلمني.
أيها املسلمون وإن علينا أن حنذر وعلينا أن ننتبه وعلينا أن نعرف الداء لنعرف الدواء 

كيدهم يف حنورهم مستعينني يف ذلك باهللا ومستعملني علينا أن نقف هلؤالء األعداء لنرد 
مجيع األسباب املادية واملعنوية لقمع حتركام ودحر مكايدهم إن علينا أن نلتزم عند جماة 

  :هؤالء األعداء بأمور
أوهلا إخالص النية هللا بأن ننوي بذلك إعالء كلمة اهللا وتثبيت شريعته وحتكيم 

  الصة الصادقة.فإن هذه هي النية اخل � رسوله
وثانيها صدق العزمية وقوة التنفيذ ألوامر اهللا تعاىل يف املنشط واملكره والعسر واليسر 

فلقد حصل عليهم يف غزوة أحد ما  �مع نبيهم  - رضي اهللا عنهم-كما حصل للصحابة 
حصل من التعب واجلهد واملشقة واستشهاد من استشهد منهم وملا هم املشركون بعد 

املسلمني إليهم فأجاب املسلمون  �يرجعوا إليهم ليقضوا عليهم ندب النيب انصرافهم أن 
إىل ذلك مع ما فيهم من اجلراح والتعب استجابوا لذلك طاعة اهللا ورسوله ورجاء لفضل 

%tÏ  {اهللا ورضوانه فأنزل اهللا تعاىل فيهم:  ©!$# (#θç/$yftG ó™$# ¬! ÉΑθß™§�9 $#uρ -∅ÏΒ Ï‰÷èt/ !$tΒ ãΝ åκ u5$|¹ r& 
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ßyö� s) ø9$# 4 tÏ% ©# Ï9 (#θãΖ |¡ômr& öΝåκ ÷] ÏΒ (# öθs) ¨?$# uρ í� ô_r& îΛÏà tã ∩⊇∠⊄∪ { )1(  وهكذا جرى هلم عندما رجعوا

ى األهل والراحة من غزوة األحزاب بعد طول احلصار واملشقة ودخلوا املدينة مقبلني عل
على غزو اليهود بين قريظة قال: ال يصلني أحد العصر إال يف بين قريظة  �وعزم النيب 

يف صدق العزمية  - رضي اهللا عنهم- فخرجوا يف احلال إىل بين قريظة وهكذا كان الصحابة 
ال يثنينهم التعب والنصب عن امتثال أمر اهللا ورسوله ولذلك حقق اهللا هلم النصر على 

  هم فكانت العاقبة هلم والعاقبة للمتقني.عدو
أيها املسلمون هذا أمران إخالص النية وصدق العزمية األمر الثالث اجتناب معصية اهللا 

-تعاىل فإن املعصية من أكرب أسباب اخلذالن يف الدنيا واآلخرة ولقد حصل للصحابة 
بعضهم يف أحد ما حصل من جراء معصية واحدة فقط حصلت من  -رضي اهللا عنهم

ال تربحوا مكانكم فلما رأوا املسلمني هزموا الكفار ختلى بعضهم  �حني قال هلم النيب 
ول اهللا ـفحصلت اهلزمية ويف ذلك يق �عن هذا املكان الذي عينه هلم رسول اهللا 

 Lym #sŒÎ) óΟçFù=Ï±sù öΝçFôãt“≈oΨs?uρ ’Îû Ì�øΒF{$# ΜçGøŠ|Átãuρ .ÏiΒ Ï‰÷èt/ !$tΒ Νä31u‘r& $̈Β šχθ™6Åsè? 4̈_#  {اىل: ـتع
Νà6ΨÏΒ ̈Β ß‰ƒÌ�ãƒ $u‹÷Ρ‘‰9$# Νà6ΨÏΒuρ ̈Β ß‰ƒÌ�ãƒ nοt�ÅzFψ$# 4 §ΝèO öΝà6sùt�|¹ öΝåκ÷]tã öΝä3uŠÎ=tFö;uŠÏ9 ( ô‰s)s9uρ $xtã 

öΝà6Ψtã 3 ª!$#uρ ρèŒ @≅ôÒsù ’n?tã tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ∩⊇∈⊄∪ { )2(  هذا ما حصل من أجل معصية واحدة من

البعض فكيف مبن عصوا اهللا يف كثري من أمورهم بل اعتقدوا أن التزام الدين والتمسك به 
  رجعية تنايف التقدم.

األمر الرابع أن ال نعجب بأنفسنا بقوتنا أو بكثرتنا فإن اإلعجاب بالنفس سبب 
اهللا تعاىل واإلنسان مهما بلغ من  للحرمان ألن معناه اعتماد اإلنسان على قوته ونسيانه

القوة فهو ضعيف إال بتقوية اهللا له ولقد كانت كلمة قاهلا بعض الصحابة يوم حنني حني 
بلغوا اثىن عشر الف مقاتل فقالوا لن نغلب اليوم من قلة فأراهم اهللا تعاىل أن النصر من 

                                                 

  . 172) سورة آل عمران آية: 1(
  . 152) سورة آل عمران آية: 2(
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‰ô  {عنده فقال:  s)s9 ãΝà2u� |Ç tΡ ª!$# ’Îû zÏÛ# uθtΒ ;οu�� ÏWŸ2 � tΠ öθtƒuρ A ÷uΖ ãm � øŒ Î) öΝ à6 ÷G t6yfôã r& 

öΝ à6 è?u� øYx. öΝ n= sù Çøóè? öΝà6Ζ tã $\↔ ø‹ x© ôMs%$|Êuρ ãΝ à6 ø‹n= tæ Ù⇓ö‘ F{ $# $yϑ Î/ ôM t6ãmu‘ §Ν èO ΝçG øŠ ©9 uρ 
šÌ� Î/ ô‰ •Β ∩⊄∈∪ §Ν èO tΑ t“Ρ r& ª!$# … çµtG t⊥‹ Å3y™ 4’ n?tã Ï&Î!θß™u‘ ’ n?tã uρ šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# tΑ t“Ρr&uρ #YŠθãΖ ã_ óΟ ©9 $yδ ÷ρt� s? 

z> ¤‹ tã uρ šÏ% ©!$# (#ρã� x x. 4 š�Ï9≡sŒuρ â !# t“ y_ tÍ� Ï≈s3ø9 $# ∩⊄∉∪ ¢ΟèO Ü>θçG tƒ ª!$# .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ š�Ï9≡sŒ 4’ n?tã tΒ 

â !$t±o„ 3 ª! $#uρ Ö‘θà xî ÒΟ‹Ïm§‘ ∩⊄∠∪ { )1(.  

األمر اخلامس أن نعد العدة ألعدائنا مبا استطعنا من قوة معنوية وحسية وأن يكون 
يعد العدة ألعدائه وإذا  �إعدادنا بصمت وحكمة حىت تأيت احلاجة ولقد كان رسول اهللا 

  أراد أن يغزو غزوة ورى بغريها حىت ال يعلم أعداؤه مبا يريد.
  اللهم أعز اإلسالم واملسلمني.. اخل.

                                                 

  . 27:  25) سورة التوبة اآليات من 1(
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  اخلامسة عشرة يف حتقيق نصر اهللا تعاىل ملن ينصرهاخلطبة 

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا 

اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن  وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى
  تبعهم بإحسان وسلم تسليما.

أما بعد أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل وكونوا مع الصادقني اصدقوا اهللا تعاىل يف عقائدكم 
ويف نياتكم يف أقوالكم ويف أفعالكم عاملوا اهللا تعاىل كما أمركم أن تعاملوه به واعبدوه 

غري مغالني وال مفرطني انصروا اهللا تعاىل باالنتصار على  خملصني له الدين التزموا شريعته
أنفسكم األمارة بالسوء والتغلب على أهوائكم اليت وي بكم إىل النار انصروا اهللا تعاىل 

pκ$  {بالغرية لدينه ومحايته والذود عنه فإن اهللا يقول:  š‰r' ‾≈ tƒ zƒÏ% ©!$# (# þθãΖ tΒ#u βÎ) (#ρç� ÝÇΖs? ©! $# 

öΝ ä.÷� ÝÇΖtƒ ôM Îm6s[ãƒuρ ö/ ä3tΒ# y‰ø% r& ∩∠∪ { )1( - }  |=tFŸ2 ª! $# ātÎ= øî V{ O$tΡ r& þ’ Í?ß™â‘ uρ 4 āχÎ) ©! $# 

;“ Èθs% Ö“ƒÍ• tã ∩⊄⊇∪ { )2(  - }  y‰ tã uρ ª!$# tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u óΟ ä3Ζ ÏΒ (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# óΟ ßγ̈Ζ xÎ= ø⇐ tG ó¡uŠs9 

’ Îû ÇÚö‘ F{ $# $yϑ Ÿ2 y#n= ÷‚tG ó™$# šÏ% ©!$# ÏΒ öΝÎγÎ= ö6s% £uΖ Åj3uΚ ã‹ s9uρ öΝçλm; ãΝ åκ s]ƒÏŠ ”Ï% ©!$# 4 |Ós? ö‘ $# öΝ çλm; 
Ν åκ̈] s9 Ïd‰t7 ãŠs9uρ .ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ öΝÎγÏùöθyz $YΖ øΒ r& 4  Í_tΡρß‰ ç6÷ètƒ Ÿω šχθä. Î�ô³ ç„ ’ Î1 $\↔ ø‹ x© 4 tΒ uρ t� xŸ2 y‰÷èt/ y7 Ï9≡sŒ 

y7 Í× ‾≈s9 'ρé' sù ãΝèδ tβθà) Å¡≈ x ø9 $# ∩∈∈∪ { )3( - }  āχ u� ÝÇΖuŠs9 uρ ª! $# tΒ ÿ… çν ç�ÝÇΨ tƒ 3 āχ Î) ©! $# :”Èθs) s9 

î“ƒÌ“ tã ∩⊆⊃∪ tÏ% ©!$# βÎ) öΝßγ≈ ¨Ψ ©3̈Β ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# (#θãΒ$s% r& nο 4θn= ¢Á9 $# (# âθs?#u uρ nο 4θŸ2̈“9 $# (#ρã� tΒ r&uρ Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ (#öθyγtΡ uρ 

                                                 

  . 7) سورة حممد آية: 1(
  . 21سورة اادلة آية: ) 2(
  . 55) سورة النور آية: 3(
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Çtã Ì� s3Ζ ßϑø9 $# 3 ¬! uρ èπt6É)≈ tã Í‘θãΒ W{ $# ∩⊆⊇∪ { )1( - }  ô‰s)s9uρ $oΨö;tFŸ2 ’Îû Í‘θç/̈“9$# .ÏΒ Ï‰÷èt/ Ì�ø.Ïe%!$# āχr& 

uÚö‘F{$# $yγèOÌ�tƒ y“ÏŠ$t6Ïã šχθßsÎ=≈¢Á9$# ∩⊇⊃∈∪ ¨βÎ) †Îû #x‹≈yδ $Zó≈n=t7s9 BΘöθs)Ïj9 šÏ‰Î7≈tã ∩⊇⊃∉∪ { )2(.  

يا أمة التوحيد واإلميان إن ما مسعتم من هذه اآليات  �فيا أمة القرآن يا أمة حممد 
الكرمية وهذه الوعود املؤكدة الصادقة إا لكالم ربكم العليم القدير القوي العزيز ولقد 

لك حينما كانت األمة صدق اهللا وعده وأجنز نصره وهزم األحزاب وحده لقد كان ذ
اإلسالمية قائمة بالشرط املشروط عليها للنصر تؤمن باهللا ورسوله وتعبد اهللا وحده ال 
تشرك به شيئا تقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر وتؤمن بالنصر 

ف من ألا تؤمن بأن هللا وحده عاقبة األمور ال ترهب األعداء وال ختا �من عند اهللا 
قواهم املادية وإمنا تقابل عددهم بشجاعة وعددهم مبا هو أقوى وأعىت وأفكارهم 

‰‘ρ#)  { �وتصرفام املاكرة مبا هو أدهى وأنكى ممتثلني بذلك أمر اهللا  Ïãr&uρ Νßγs9 $̈Β 

Ο çF÷èsÜ tG ó™$# ÏiΒ ;ο §θè% ∅ÏΒ uρ ÅÞ$t/ Íh‘ È≅ ø‹ y⇐ ø9$# šχθç7 Ïδ ö� è? ÏµÎ/ ¨ρß‰ tã «! $# öΝà2̈ρß‰ tã uρ tÌ� yz# u uρ ÏΒ 

óΟ ÎγÏΡρßŠ Ÿω ãΝßγtΡθßϑ n= ÷ès? ª! $# öΝßγßϑ n= ÷ètƒ 4 { )3(  معتمدين يف ذلك على اهللا� }  # sŒ Î* sù |M øΒ z• tã 

ö≅ ©.uθtG sù ’ n?tã «! $# 4 ¨βÎ) ©! $# �=Ït ä† t, Î# Ïj.uθtG ßϑ ø9 $# ∩⊇∈∪ { )4(  مؤمنني بقول من بيده ملكوت

βÎ) ãΝ  {السماوات واألرض وهو جيري وال جيار عليه:  ä.÷� ÝÇΖtƒ ª! $# Ÿξsù |= Ï9$xî öΝ ä3s9 ( βÎ) uρ 

öΝ ä3ø9ä‹ øƒs† yϑ sù # sŒ “ Ï%©!$# Νä. ç�ÝÇΖtƒ .ÏiΒ Íν Ï‰ ÷èt/ 3 ’ n?tã uρ «! $# È≅ ©.uθtG uŠ ù= sù tβθãΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ∩⊇∉⊃∪ { )5(.  

                                                 

  . 41،  40) سورة احلج اآليتان : 1(
  . 106،  105) سورة األنبياء اآليتان : 2(
  . 60) سورة األنفال آية: 3(
  . 159) سورة آل عمران آية: 4(
  . 160) سورة آل عمران آية: 5(
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وهلذا أمت هلم النصر يف مواطن تزيغ فيها األبصار وتنحسر األفكار وتنقطع احليل وإين 
يف ذلك مثلني أحدمها نصر يف الدفاع واخلالص والثاين نصر يف الطلب ضارب لكم 

  والغلبة.
أما األول ففي غزوة األحزاب حني تألب األحزاب من قريش ومن ماألهم من كفار 

وحاصروا املدينة يف حنو عشرة آالف مقاتل ونقضت يهود بين  �العرب على رسول اهللا 
كان األعداء على املدينة كما وصفهم اهللا تعاىل: ف �قريظة العهد الذي بينهم وبني النيب 

}  øŒ Î) Νä.ρâ !$y_ ÏiΒ öΝä3Ï% öθsù ôÏΒ uρ Ÿ≅ xó™r& öΝä3Ζ ÏΒ øŒ Î) uρ ÏM xî#y— ã�≈ |Áö/ F{ $# ÏM tón= t/ uρ ÛUθè= à) ø9$# t�Å_$oΨ ysø9 $# 

tβθ‘Ζ Ýà s? uρ «! $$Î/ O$tΡθãΖ —à9$# ∩⊇⊃∪ y7 Ï9$uΖ èδ u’ Í?çG ö/ $# šχθãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# (#θä9Ì“ ø9 ã— uρ Zω# t“ ø9 Î— # Y‰ƒÏ‰x© ∩⊇⊇∪ { )1( 

واملؤمنني قرابة شهر وأصاب املسلمني من اجلوع والتعب والربد ما  �وحاصروا النيب 
اب سريع احلساب فقال اللهم مرتل الكت �كان من أعظم االبتالء فدعا عليهم رسول اهللا 

اهزم األحزاب اللهم اهزمهم وزلزهلم مث أرسل اهللا تعاىل عليهم رحيا شرقية باردة شديدة مل 

ا مع رسول لقد رأيتن: �قال حذيفة بن اليمان  {تبق هلم خيمة وال نارا وال قرارا 

هويا من الليل يف ليلة ذات ريح شديدة وقر  �يف غزوة اخلندق فصلى رسول اهللا  � اهللا
أال رجل يأيت خبرب القوم يكون معي يوم القيامة فلم يتقدم أحد من  �يعين بردا فقال النيب 

القوم الثانية والثالثة مث قال يا حذيفة قم فآئتنا خبرب  �شدة الربد واجلوع واخلوف، أعادها 
فلم يكن يل بد من القيام حني دعاين بامسي فقال يا حذيفة اذهب فآئتنا خبرب القوم وال 
حتدثن شيئا حىت تأتينا قال فمضيت كأمنا أمشي يف محام أي يف جو دافئ هادئ ال برد وال 
ريح فدخلت يف القوم والريح وجنود اهللا تعاىل تفعل م ما تفعل ال تقر هلم قرارا وال تبقي 

يصلي ظهره بالنار فأردت أن أرميه  -وكان يومئذ كافرا  -مة وال نارا فإذا أبو سفيان خي
وأنا أمشي يف مثل  �قال فرجعت إىل النيب  �ولو رميته ألصبته فذكرت قول النيب 

احلمام يعين يف جود دافئ هادئ فأخربته خبرب القوم فلما فرغت أصابين الربد فألبسين 
                                                 

  . 11،  10) سورة األحزاب اآليتان : 1(
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ة كان يصلي فيها فلم أزل نائما حىت أصبحت فلما أصبحت من فضل عباء �رسول اهللا 

Š¨  {: �قم يا نومان مث تفرق األحزاب خائبني خاسرين كما قال اهللا  �قال النيب  u‘ uρ 

ª! $# t Ï% ©! $# (#ρ ã� x x. öΝ Îγ Ïà ø‹ tó Î/ óΟ s9 (#θ ä9$ uΖ tƒ # Z� ö� yz 4 ’ s∀ x. uρ ª! $# t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# tΑ$ tF É) ø9 $# 4 šχ% x. uρ ª! $# 

$ ‡ƒ Èθ s% # Y“ƒ Í• tã ∩⊄∈∪ { )1(  اآلن نغزوهم وال يغزوننا حنن نسري إليهم.: �وحينئذ قال النيب {  

وهم آخر قبائل  �أما يهود بين قريظة الذين نقضوا العهد الذي بينهم وبني النيب 
بعد رجوعه فورا وحاصرهم حنو عشرين ليلة حىت  �دينة فخرج إليهم النيب اليهود يف امل

 �فقال  �سيد األوس سعد بن معاذ  �فحكم فيهم النيب  �نزلوا على حكم النيب 
لقد  �أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسىب نساؤهم وذريتهم وتقسم أمواهلم فقال النيب 

يء باملقاتلة مكتفني فضربت أعناقهم حكمت فيهم حبكم اهللا من فوق سبعة أرقعة فج
وكانوا بني السبعمائة والثمامنائة وسبيت نساؤهم وذريتهم وغنمت أمواهلم كمال قال 

tΑ  {تعاىل فيهم:  t“Ρr&uρ tÏ% ©!$# Οèδρã� yγ≈ sß ôÏiΒ È≅ ÷δr& É=≈tG Å3ø9 $# ÏΒ öΝÎγŠ Ï¹$uŠ|¹ { )2(  -  أي من

›t∃x  { - حصوم  s% uρ ’ Îû ãΝÎγÎ/θè= è% |=ôã ”�9$# $Z)ƒÌ� sù šχθè= çG ø) s? šχρç� Å�ù' s? uρ $Z)ƒÌ� sù ∩⊄∉∪ öΝ ä3rOu‘ ÷ρr&uρ 

öΝ åκyÎ ö‘ r& öΝèδ t�≈ tƒÏŠuρ öΝçλm;≡uθøΒ r&uρ $ZÊö‘ r&uρ öΝ ©9 $yδθä↔sÜ s? 4 šχ% x. uρ ª!$# 4’ n?tã Èe≅ à2 &ó x« #\�ƒÏ‰ s% ∩⊄∠∪ { 
)3(.  

  هذا مثال لنصر اهللا تعاىل للمؤمنني يف الدفاع واخلالص مما ال طاقة هلم به.
 �أما نصره إياهم يف الطلب والغلبة فقد ذكر املؤرخون أن سعد بن أيب وقاص 

اللهم أجب دعوته وسدد  �فتح اهللا تعاىل على يديه أكثر بالد فارس وقال فيه النيب  الذي
رميته ملا تابع الفرس يفتح بالدهم بلدا بلدا فوصلوا إىل ر دجلة عربوها إىل عاصمتهم 
املدائن ومل يتركوا للمسلمني جسورا وال سفنا فلما وصل سعد إىل النهر بعساكر اإلميان 
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على العبور إىل الفرس على ظهر املاء فاقتحم بفرسه النهر وهو جيري  أخربهم أنه عازم
ويقذف بالزبد واقتحم الناس معه ومل يتخلف أحد منهم فجعلت خيوهلم تعوم م يف املاء 
وهم يتحدثون على ظهورها كأمنا متشي على ظهر األرض فإذا تعب فرس أحد منهم قيض 

يستريح حىت عربوا النهر فلما رآهم الفرس ولوا اهللا له مثل الصخرة الكبرية يقف عليها ل

‰ô  {هاربني وتركوا بالدهم وأمواهلم غنيمة للمسلمني وحتقق قول اهللا تعاىل:  s)s9 uρ $oΨ ö;tFŸ2 

’ Îû Í‘θç/ ¨“9 $# .ÏΒ Ï‰÷èt/ Ì�ø. Ïe%!$# āχ r& uÚö‘ F{ $# $yγèOÌ� tƒ y“ ÏŠ$t6Ïã šχθßsÎ=≈ ¢Á9 وملا وصل  )1( } ∪∋⊂⊆∩ #$

مخس الغنمية إىل عمر رضي اهللا عنه يف املدينة ونظر إليه قال إن قوما أدوا هذا ألمناء فقال 
  إنك عففت فعفت رعيتك ولو رتعت لرتعوا. �له علي 

غلبتهم عليه مبا ال طاقة هلم فهذا مثال من نصر اهللا تعاىل للمؤمنني يف طلبهم لعدوهم و
به فمن يتصور أن النهر ممتأل ماء ميشي عليه ااهدون خبيوهلم حىت يعربوا إىل اجلانب 

āχ  {اآلخر ولكن ذلك ليس بعزيز على اهللا تعاىل فإنه القادر على كل شيء  u� ÝÇΖuŠs9 uρ 

ª! $# tΒ ÿ…çν ç� ÝÇΨtƒ 3 āχ Î) ©! $# :”Èθs) s9 î“ƒÌ“ tã ∩⊆⊃∪ { )2(.  

اللهم هيئ هلذه األمة نصرا عزيزا تعز به أهل طاعتك وتذل به أهل معصيتك وتعلي به 
كلمتك إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك حممد وعلى آله 

  وصحبه أمجعني.
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  رة يف ختلف النصر عمن مل يقم بأسبابهاخلطبة السادسة عش

احلمد هللا محدا كثريا كما حيب ويرضى وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، 
له امللك وإليه املنتهى وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املصطفى صلى اهللا عليه وعلى آله 

  وأصحابه ومن داهم اهتدى وسلم تسليما.
ا اهللا تعاىل واعلموا أن النصر من عند اهللا وأن األرض هللا أما بعد: أيها الناس اتقو

يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقني وملا كانت األمة اإلسالمية قائمة بشريعة اهللا 
حافظة حلدود اهللا جماهدة يف سبيل اهللا لتكون كلمة اهللا هي العليا كانت منصورة ظافرة 

السلطة والسيطرة على األمم ألا تقاتل هللا  فتحت مشارق األرض ومغارا وكان هلا
وباهللا ويف اهللا إخالص هللا تعاىل واعتماد عليه والتزام بشريعته فلما اختلفت أهواؤها 
وتفرقت كلمتها وتشبعت مناهجها دب فيها الضعف وتكالبت عليها األعداء وغزوها من 

فكار وأفسدوا كل جانب وبكل سالح غزوها من ناحية الفكر والعقيدة فغريوا األ
العقيدة، غزوها من ناحية األخالق واملثل العليا فأفسدوا األخالق وهدموا املثل، غزوها 
من ناحية املنهج والسلوك فضيعوها يف متاهات اجلهل واخلرافات والبدع وفرقت األمة 
دينها وكانوا شيعا كل حزب مبا لديهم فرحون وأبدلوا القوانني الشرعية اإلالهية بقوانني 
وضعية طاغوتية فحكموا بغري ما أنزل اهللا بل زعموا أن احلكم مبا أنزل اهللا قد انقضى وقته 
وانقرض أهله فال يطابق هذا العصر وال يناسب أهله وما هو إال رجعية وختلف إىل الوراء: 

}  zΝ õ3ßssùr& Ïπ̈Š Î= Îγ≈ yfø9 $# tβθäóö7 tƒ 4 ôtΒ uρ ß|¡ômr& zÏΒ «! $# $Vϑ õ3ãm 5Θ öθs) Ïj9 tβθãΖ Ï%θãƒ ∩∈⊃∪ { )1(.  

فلما بلغت األمة إىل هذا املستوى احنطت معنويتها ونزعت من قلوب أعدائها هيبتها 
وتسلط األعداء عليها بقوة السالح فغزوها غزوا عسكريا يف حرب التتار ويف حرب 

  لنصارى ويف حرب الصهيونيني اليهود ويف حروب أخرى هناك وهناك.الصليبيني ا
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ويف هذا األسبوع تبجح رئيس وزراء اليهود بانتصاراته اليت قال إا أسعد أيامه 
مفتخرا برفع العلم اليهودي على أرض فلسطني قبل أكثر من ثالثني عاما ومفتخرا بتوحيد 

ودية بعد أن كانت مقسومة بني اليهود القدس مدينة املسجد األقصى لصاحل األمة اليه
والعرب وكان املسجد األقصى يف القسم العريب فاستوىل اليهود عليه قبل عشرة أعوام 

  وعلى أراض أخرى من أراضي العرب.
أيها املسلمون إن لنا أن نتساءل ملاذا سلطت هذه األمة اليهودية على أمة العرب حىت 

ينا أن نتصور تصورا صرحيا قبل اجلواب استحلت من بالدها ومقدساا ولكن عل
والصراحة وإن كانت مرة يف بعض األحيان لكنها هي الوسيلة للحكم الصحيح كشق 
اجلرح يؤمل املريض لكنه الوسيلة للعالج الناجح. وعلينا بعد التصور الصريح أن حنكم 

  بالعدل والعقل ولو على أنفسنا.
ى العرب وجدناه من عند أنفسهم كما قال إننا إذا نظرنا إىل تسليط هؤالء اليهود عل

ϑ£$!  {اهللا تعاىل يف اجلواب على سؤال املصابني يوم أحد:  s9 uρr& Νä3÷G u;≈ |¹ r& ×πt7Š ÅÁ•Β ô‰ s% Λ äö6|¹ r& 

$pκ ö� n= ÷V ÏiΒ ÷Λ äù= è% 4’ ‾Τ r& #x‹≈ yδ ( ö≅ è% uθèδ ôÏΒ Ï‰Ψ Ïã öΝä3Å¡àΡr& 3 { )1(  مث ختم اآلية بقوله}  ¨βÎ) ©! $# 4’ n?tã 

Èe≅ ä. & ó x« Ö�ƒÏ‰s% ∩⊇∉∈∪ { )2(  إشارة إىل أنه قادر على أخذ أعدائهم، فهل تدرون ما هذا

كان من عند أنفسهم إا معصية واحدة يف أمر تنظيمي كانت من أسباب هذه الذي 
املصيبة فلو تصورنا حال العرب اليوم تصورا صرحيا وحكمنا حكما عدال مبنيا على العقل 
بعيدا عن تيارات العاطفة لوجدنا يف العرب اليوم ما هو من أكرب أسباب اخلذالن واهلزمية 

واليوم اآلخر ويف العرب من يشرك باهللا بدعاء املخلوقني  ففي العرب من ال يؤمن باهللا
ويف العرب من ال يقيم الصالة وال يؤيت  �وتعظيمهم والتعلق م كما يفعل ذلك يف اهللا 

الزكاة ويف العرب من ال يصوم رمضان وال حيج البيت ويف العرب من حيكم بغري ما أنزل 
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وقته وانقرض أهله وأنه غري صاحل هلذا العصر اهللا ويرى أن احلكم مبا أنزل اهللا قد انتهى 
ويف العرب من تباع اخلمور يف اسواقهم وتشرب عالنية كما حدثين بذلك من أثق به ويف 
العرب من ال يأمر باملعروف وال ينهى عن املنكر ويف العرب من ال يقيم احلدود اليت 

من املعاصي أوجب اهللا يف اجلرائم ويرى أن ذلك مهجية ووحشية إىل غري ذلك 
  واملنكرات.

فإذا كانت معصية واحدة من بعض ااهدين يف غزوة أحد من أسباب مصيبة اهلزمية 
  فما بالكم أيها اإلخوة ذه الفظائع اليت توجد يف بعض البالد العربية اليوم.

إن الطمع يف النصر بدون أسبابه طمع يف غري حمله إنه كالطمع يف األوالد بدون نكاح 
  يف األشجار بدون غرس أو يف ربح التجارة بدون اجتار.وكالطمع 

إننا مىت صدقنا اهللا تعاىل يف اجلهاد يف سبيله فكان قتالنا لتكون كلمة اهللا هي العليا 
وشريعته هي احلكم فنقيم على أرض اهللا تعاىل دولة إميانية تؤمن باهللا واليوم اآلخر وتعمل 

 وتوايل من واىل اهللا وسوله وتعادي من عادى اهللا صاحلا فتقوم بأمر اهللا وحتكم بشريعة اهللا
ورسوله وتتمشى يف ظاهرها وباطنها على ما مشى عليه عباد اهللا الصاحلون من سلف هذه 
األمة فستكون العاقبة لنا وسيورثنا اهللا أرضهم وديارهم وأمواهلم كما أورثها سلف هذه 

öΝ  {األمة:  ä3rOu‘ ÷ρr&uρ öΝ åκ yÎ ö‘ r& öΝ èδ t�≈tƒÏŠuρ öΝ çλm;≡uθøΒ r&uρ $ZÊö‘ r&uρ öΝ ©9 $yδθä↔sÜ s? 4 šχ% x.uρ ª!$# 4’ n?tã Èe≅ à2 

& ó x« # \�ƒÏ‰ s% ∩⊄∠∪ { )1(، }  āχÎ) uÚö‘ F{ $# ¬! $yγèOÍ‘θãƒ tΒ â!$t±o„ ôÏΒ Íν ÏŠ$t6Ïã ( èπt7 É)≈yèø9 $# uρ 

šÉ) −Fßϑ ù= Ï9 ∩⊇⊄∇∪ { )2(، }  ô‰s) s9uρ $oΨ ö;tFŸ2 ’ Îû Í‘θç/ ¨“9 $# .ÏΒ Ï‰÷èt/ Ì� ø. Ïe%!$# āχ r& uÚö‘ F{ $# $yγèOÌ� tƒ 

y“ ÏŠ$t6Ïã šχθßsÎ=≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊃∈∪ ¨βÎ) †Îû #x‹≈ yδ $Zó≈ n= t7 s9 BΘ öθs) Ïj9 šÏ‰ Î7≈ tã ∩⊇⊃∉∪ { )3(.  
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اللهم إنا نسألك بأنا نشهد أنك أنت اهللا ال إله إال أنت األحد الصمد يا منان يا بديع 
ر اإلسالم واملسلمني السماوات واألرض يا ذا اجلالل واإلكرام يا حي يا قيوم أن تنص

وختذل الشرك واملشركني وتدمر أعداء الدين اللهم أبرم هلذه األمة أمر رشد يعز فيه أهل 
طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه باملعروف وينهى عن املنكر إنك على كل شيء 

  قدير.
ور أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم ولكافة املسلمني من كل ذنب إنه هو الغف

  الرحيم.
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  اخلطبة السابعة عشرة يف ذكر اهللا تعاىل

احلمد هللا املذكور بكل لسان املشكور على كل إحسان خلق اخللق ليعبدوه وأظهر 
هلم آياته ليعرفوه ويسر هلم طرق الوصول إليه ليصلوه فهو ذو الفضل العظيم واخلري الواسع 

شهد أن حممدا عبده ورسوله صلى العميم وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأ
  اهللا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان وسلم تسليما.

أما بعد أيها الناس اذكروا اهللا ذكرا كثريا وسبحوه بكرة واصيال كونوا من أويل 
األلباب الذين يذكرون اهللا قياما وقعودا وعلى جنوم كونوا من الذين آمنوا وتطمئن 

اهللا أال بذكر اهللا تطمئن القلوب وتنفرج الكروب بذكر اهللا حيصل النصر قلوم بذكر 
ويثبت اهللا القلب يف مواطن الفزع ولذلك أمر اهللا تعاىل بذكره عند مقابلة األعداء يف 

'yγ•ƒr$  {احلرب فقال:  ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#þθãΖ tΒ# u #sŒ Î) óΟ çGŠ É)s9 Zπt⁄Ïù (#θçFç6øO$$sù (#ρã�à2øŒ $# uρ ©! $# # Z�� ÏWŸ2 öΝä3‾= yè©9 

šχθßsÎ= ø è? ∩⊆∈∪ { )1(  إن ذكر اإلنسان لربه ميأل قلبه سرورا ويكسو وجهه نورا ويذكره اهللا

þ’ÎΤρã�ä.øŒ$$sù öΝä.ö�ä.øŒr& (#ρã�à6ô©$#uρ ’Í< Ÿωuρ Èβρã�à  {به يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي õ3s? ∩⊇∈⊄∪ { )2( 

د ظن عبدي يب وأنا معه أنا عن {عنه  �ويقول تعاىل يف احلديث القدسي الذي رواه النيب 

إذا ذكرين فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري 

اهللا  وما املفردون يا رسولسبق املفردون قالوا  {: �يب ـال النـوق )3( } منهم

مثل الذي يذكر اهللا والذي ال يذكر اهللا  {: �ال ـوق )4( } قال الذاكرون اهللا كثريا

                                                 

  . 45) سورة األنفال آية: 1(
  . 152) سورة البقرة آية: 2(
) ، ابن ماجه األدب 3603) ، الترمذي الدعوات (2675) ، مسلم التوبة (6970) البخاري التوحيد (3(

  ). 2/251) ، أمحد (3822(
  ). 2/411) ، أمحد (2676واالستغفار () مسلم الذكر والدعاء والتوبة 4(
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من  {من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول اهللا قال:  �وسئل  )1( } كمثل احلي وامليت

من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا  {: �وقال  )2( } قال ال إله إال اهللا خالصا من قلبه

سان هلا عند وأمر أن يلقن امليت إياها عند موته، وإن من أكرب ذكر اإلن )3( } دخل اجلنة

أكثروا من  {: �موته أن يكون مكثرا هلا يف حياته فإن من أكثر من شيء ألفه. وقال 

  .)4( } شهادة أن ال إله إال اهللا قبل أن حيال بينكم وبينها

من قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على  {: �وقال 

: . وقال)5( } كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إمساعيل

من قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير  {

يف يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة وحميت عنه مائة سيئة 
ضل مما جاء به إال وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حىت ميسي ومل يأت أحد بأف

كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان يف  {: �وقال  )6( } أحد عمل أكثر من ذلك

: �ال ـوق )7( } ان اهللا العظيمـامليزان حبيبتان إىل الرمحن: سبحان اهللا وحبمده سبح

                                                 

  ). 779) ، مسلم صالة املسافرين وقصرها (6044) البخاري الدعوات (1(
  ). 2/373) ، أمحد (99) البخاري العلم (2(
  ). 5/233) ، أمحد (3116) أبو داود اجلنائز (3(
  ). 2/359) أمحد (4(
) ، الترمذي الدعوات 2693بة واالستغفار () ، مسلم الذكر والدعاء والتو6041) البخاري الدعوات (5(

)3553 .(  
) ، الترمذي الدعوات 2691) ، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار (3119) البخاري بدء اخللق (6(

  ). 486) ، مالك النداء للصالة (2/302) ، أمحد (3798) ، ابن ماجه األدب (3468(
) ، الترمذي الدعوات 2694والدعاء والتوبة واالستغفار ( ) ، مسلم الذكر6043) البخاري الدعوات (7(

  ). 2/232) ، أمحد (3806) ، ابن ماجه األدب (3467(
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من قال سبحان اهللا وحبمده يف يوم مائة مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد  {

ألن أقول سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب أحب  {وقال:  )1( } البحر

أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف  {: �وقال  )2( } إىل مما طلعت عليه الشمس

ه سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة قال يسبح اهللا مائة حسنة فسأل

  .)3( } تسبيحة فتكتب له ألف حسنة

فاتقوا اهللا عباد اهللا وأكثروا من هذه املكاسب العظيمة من أعمال يسرية أكثروا من 
بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم ليكن ذكر اهللا تعاىل يف قلوبكم قياما وقعودا  �ذكر اهللا 
نوبكم كونوا متذكرين دائما لعظمته وجالله وكمال أمسائه وصفاته وأفعاله ففي وعلى ج

كل شيء له آية تذكركم به وتربهن على وحدانيته وعظمته وقدرته وتربز ا آثار رمحته 
  وحكمته.

اذكروا اهللا تعاىل بألسنتكم بقول ال إله إال اهللا، سبحان اهللا، احلمد هللا، اهللا أكرب 
ول من اخلري تريدون به وجه اهللا فهو من ذكر اهللا. اذكروا اهللا تعاىل واعلموا أن كل ق

جبوارحكم بفعل الطاعات وترك املعاصي فإن كل فعل أو ترك تقومون به طاعة هللا وتقربا 
إليه فهو من ذكر اهللا. أكثروا من ذكر اهللا تعاىل وال تكونوا ممن أغفل اهللا قلبه عن ذكره 

أكثروا من ذكر اهللا قبل أن حيال بينكم وبينه إما باملوت أو  واتبع هواه وكان أمره فرطا.
  بالعجز أو حبرمانكم منه عقوبة على غفلتكم.

ال يشغلنك أيها املسلم عن ذكر اهللا مال وال بنون فإمنا املال والبنون زينة احلياة الدنيا 
ل صاحل والباقيا الصاحلات كل عم .والباقيات الصاحلات خري عند ربك ثوابا وخري أمال

                                                 

) ، أمحد 3812) ، ابن ماجه األدب (3466) ، الترمذي الدعوات (6043) البخاري الدعوات (1(
)2/232 .(  

  ). 2695) مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار (2(
  ). 1/185) ، أمحد (2698ذكر والدعاء والتوبة واالستغفار () مسلم ال3(
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وعلى رأسها قول سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب وال حول وال قوة إال 
  باهللا.

عباد اهللا إن ذكر اهللا تعاىل غنيمة وربح وإن الغفلة عن ذكره غرم وخسارة، فعن أيب 
أنه قال ما جلس قوم جملسا مل يذكروا اهللا فيه ومل يصلوا على  �عن النيب  �هريرة 

  يهم إال كان عليهم ترة فإن شاء عذم وإن شاء غفر هلم. والترة النقص واحلرمان.نب
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا يف أهلنا من الذاكرين اهللا 
كثريا والذاكرت من الذين اغتنموا أوقام بالباقيات الصاحلات واعصمنا يا موالنا من 

اغل مبا ال يقربنا إليك ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب الغفلة عن ذكرك ومن التش
  لنا من لدنك رمحة إنك الوهاب واغفر لنا وارمحنا إنك أنت الغفور الرحيم.



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  474

  القسم الثالث يف التفسري

  اخلطبة األوىل يف تفسري آيات من سورة ق

لمتقني وعربة احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا أنزله هدى ل
للمتعظني فأحيا به القلوب وأصلح به األعمال وذكر به من الغفلة وأشهد أن ال إله إال اهللا 
وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن 

  تبعهم بإحسان وسلم تسليما.
ذي جعله اهللا تعاىل نورا يعظ الناس ذا القرآن ال �أما بعد: فلقد كان رسول اهللا 

ن القرآن: ـوهداية فال شيء أشفى ملرض القلوب من القرآن وال شيء أقوم لألحوال م

}  ¨βÎ) # x‹≈yδ tβ# uö� à) ø9$# “ Ï‰ öκ u‰  ÉL‾= Ï9 š†Ïφ ãΠuθø% r& { )1( خيطب الناس بسورة  �د كان النيب لق

ق والقرآن ايد ألا سورة عظيمة ذكر فيها املبدأ واملعاد مبدأ اإلنسان منذ خلقه اهللا 
  وذكر أحواله وأعماله وغايته.

وانكروا ما  �ابتدأ اهللا هذه السورة باالنكار على املكذبني الذين كذبوا رسوله حممدا 
أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فبني اهللا تعاىل أم جاء به من البعث واحلساب وقالوا 

حينما كذبوا باحلق ملا جاءهم اختلط عليهم األمر والتبست عليهم احلقائق فهم يف أمر 
مريج وهكذا كل من كذب باحلق ال بد أن تلتبس عليه احلقائق وختتلط عليه األمور فال 

لقد نبه اهللا هؤالء املكذبني بالبعث على يعرف احلق من الباطل وال الصاحل من الفاسد. و
ة: ـه البالغـقدرته على ذلك مبا يشاهدونه من هذه املخلوقات العظيمة الدالة على قدرت

}  óΟ n= sùr& (#ÿρã� ÝàΖ tƒ ’ n< Î) Ï !$yϑ ¡¡9 $# ôΜßγs% öθsù y# ø‹x. $yγ≈ oΨ ø‹ t⊥ t/ $yγ≈ ¨Ψ −ƒy— uρ $tΒ uρ $oλm; ÏΒ 8lρã� èù ∩∉∪ uÚö‘ F{ $# uρ 

                                                 

  . 9) سورة اإلسراء آية: 1(
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$yγ≈ tΡ ÷Šy‰ tΒ $uΖ øŠs)ø9 r&uρ $pκ� Ïù z Å›≡uρu‘ { )1( -  وهي اجلبال- }  $uΖ ÷Fu;/Ρ r&uρ $pκ� Ïù ÏΒ Èe≅ ä. £l÷ρy— 8kŠ Îγt/ 

∩∠∪ Zοu� ÅÇ ö7s? 3“ t�ø. ÏŒuρ Èe≅ ä3Ï9 7‰ ö6tã 5=Š ÏΨ •Β ∩∇∪ { )2(.  

ففي مد األرض وبناء السماء وتزيني األرض بالنبات البهيج وتزيني السماء بالنجوم 
النرية يف كل هذا كله تبصرة وذكرى يتبصر بعقله ويتذكر بفكره متام قدرة اهللا تعاىل 

ته على البعث مبا يشاهده الناس من إنزال املطر من السماء وحكمته ونبه سبحانه على قدر

≅Ÿ  {وإخراج النبات به من البساتني واحلبوب:  ÷‚̈Ζ9 $#uρ ;M≈ s) Å™$t/ $oλ°; Óìù= sÛ Ó‰‹ ÅÒ‾Ρ ∩⊇⊃∪ $]% ø— Íh‘ 

ÏŠ$t6Ïèù= Ïj9 ( $uΖ ÷� u‹ ômr&uρ ÏµÎ/ Zοt$ ù# t/ $\G ø‹ ¨Β 4 y7 Ï9≡x‹x. ßlρã� èƒ ø: مث حذر اهللا هؤالء املكذبني مما  )3( } ∪⊆⊆∩ #$

فعله باملكذبني السابقني الذين حق عليهم وعيد اهللا بعذابه ونكاله م وقرر اهللا سبحانه 
وتعاىل قدرته على إعادة اخللق مرة ثانية بقدرته على اخللق األول فتقرر ذا قدرته تعاىل 

  ية واحلسية.على البعث باألدلة العقل
مث بني اهللا يف هذه السورة حال اإلنسان من أول خلقه وعلم اهللا سبحانه بتلك احلال وقربه 

 ô‰s)s9uρ  {ره ـا يعمله ويظهـمنه وأنه سبحانه يعلم ما توسوس به نفس اإلنسان فضال عم

$uΖø)n=yz z≈|¡ΣM}$# ÞΟn=÷ètΡuρ $tΒ â È̈θó™uθè? ÏµÎ/ …çµÝ¡øtΡ ( ßøtwΥuρ Ü>t�ø%r& Ïµø‹s9Î) ôÏΒ È≅ö7ym Ï‰ƒÍ‘uθø9$# ∩⊇∉∪ { )4(  وبني

 øŒÎ) ’¤+n=tGtƒ Èβ$u‹Ée)n=tGßϑø9$# Çtã  {اهللا تعاىل أن مع كل إنسان ملكني يتلقيان ما يعمله من قول أو فعل 

ÈÏϑu‹ø9$# Çtãuρ ÉΑ$uΚÏe±9$# Ó‰‹Ïès% ∩⊇∠∪ $̈Β àáÏù=tƒ ÏΒ @Αöθs% āωÎ) Ïµ÷ƒy‰s9 ë=‹Ï%u‘ Ó‰ŠÏGtã ∩⊇∇∪ { )5(  رقيب حاضر

ق دار العمل إىل دار اآلخرة فرا يكتب كل ما يلفظ به وكل ما يفعله واية هذا اإلنسان فراق

                                                 

  . 7،  6) سورة ق اآليتان : 1(
  . 8،  7) سورة ق اآليتان : 2(
  . 11،  10) سورة ق اآليتان : 3(
  . 16) سورة ق آية: 4(
  . 18،  17) سورة ق اآليتان : 5(
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ôN  {الدنيا إىل اآلخرة.  u!% ỳ uρ äοt� õ3y™ ÏN öθyϑ ø9 $# Èd,pt ø: $$Î/ ( { )1(  اا سكرة فراق األهل إإ

سكرة فراق املال إا سكرة فراق الدار، الدار اليت ألفها منذ خروجه من بطن أمه إا 
العمل الذي كان يؤمله ويتمناه ال أقول العمل من أجل الدنيا اليت هو حينذاك سكرة فراق 

#  {مودع هلا ولكنه العمل من أجل اآلخرة اليت هو حينذاك مستقبل هلا:  ¨Lym # sŒ Î) u !% ỳ 

ãΝ èδy‰ tnr& ßNöθyϑ ø9 $# tΑ$s% Éb> u‘ ÈβθãèÅ_ö‘ $# ∩∪ þ’ Ìj?yès9 ã≅ yϑ ôã r& $[sÎ=≈ |¹ $yϑŠ Ïù àMø. t� s? 4 Hξx. 4 $yγ‾Ρ Î) îπyϑ Î= x. uθèδ 

$yγè= Í←!$s% ( ÏΒ uρ ΝÎγÍ←!# u‘ uρ î ŷ— ö� t/ 4’ n< Î) ÏΘ öθtƒ tβθèW yèö7 ãƒ ∩⊇⊃⊃∪ { )2(.  

y7  {إا سكرة املوت باحلق ال سكرة اهلوى وال سكرة اخلمر واللذة:  Ï9≡sŒ $tΒ |MΨ ä. 

çµ÷Ζ ÏΒ ß‰‹ÏtrB ∩⊇∪ { )3(  :رب ولكن ال مفر من املوت وال مهربو}  ö≅ è% ¨βÎ) |N öθyϑ ø9 $# 

“ Ï% ©!$# šχρ”� Ïs? çµ÷Ζ ÏΒ … çµ‾Ρ Î* sù öΝ à6‹É)≈ n=ãΒ ( { )4(  إنه مالقيكم من أمامكم وهل ميكن أن تفر

مما هو مالق لك؟ مث يبني اهللا تعاىل يف هذه السورة حال يوم القيامة يوم احلساب واجلزاء. 

}  y‡ ÏçΡ uρ ’ Îû Í‘θ÷Á9 $# 4 y7 Ï9≡sŒ ãΠ öθtƒ Ï‰‹Ïã uθø9 $# ∩⊄⊃∪ ôN u!% ỳ uρ ‘≅ ä. <§øtΡ $yγyè̈Β ×,Í←!$y™ Ó‰Š Íκ y− uρ ∩⊄⊇∪ ô‰ s) ©9 

|MΨ ä. ’ Îû 7's# ø xî ôÏiΒ # x‹≈yδ { )5( أك: ـلت عنه حىت فاجـيف الدنيا نسيت يوم القيامة وغف

}  x8ã� |Át7 sù tΠ öθu‹ ø9$# Ó‰ƒÏ‰ tn ∩⊄⊄∪ { )6(  ويف ذلك اليوم حتضر األعمال وجيازى العامل ويلقى

را: ـا آخـل مع اهللا آهلـريب الذي جعـيف جهنم كل كفار عنيد مناع للخري معتد م

                                                 

  . 19) سورة ق آية: 1(
  . 100،  99منون اآليتان : ) سورة املؤ2(
  . 19) سورة ق آية: 3(
  . 8) سورة اجلمعة آية: 4(
  . 22:  20) سورة ق اآليات من 5(
  . 22) سورة ق آية: 6(
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}  çν$u‹ É) ø9r' sù ’ Îû É>#x‹ yèø9 $# Ï‰ƒÏ‰ ¤±9 ويف ذلك اليوم تقرب اجلنة للمتقني غري بعيد  )1( } ∪∌⊅∩ #$

  يسكنها كل من خشي الرمحن بالغيب وجاب بقلب منيب.
فيا عباد اهللا اتقوا اهللا تعاىل اعملوا لذلك اليوم واستعدوا له فإنه اليوم الذي حيق لكل 

  عاقل أن يعمل له ولكل حلزم أن يستعد له.
والسعي يف األعمال الصاحلات واجتناب اخلطايا  وفقين اهللا وإياكم الغتنام األوقات

  والسيئات إنه قريب جميب الدعوات.
  أقول قويل هذا واستغفر اهللا يل ولكم.. اخل.

                                                 

  . 26) سورة ق آية: 1(
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  اخلطبة الثانية يف تفسري بعض اآليات من سورة الطور

احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا بل جعله قيما يهدي لليت 
ر بأسا شديدا من لدنه ويبشر املؤمنني الذين يعملون الصاحلات أن هلم أجرا هي أقوم لينذ

حسنا ماكثني فيه أبدا وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ما اختذ صاحبة وال ولدا 
وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الذي زاده اهللا هدى صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه 

  يوم الدين وسلم تسليما. والتابعني هلم بإحسان إىل
أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل وتبصروا فيما جرى لألنبياء من أممهم املكذبني 
ومإل قومهم الظاملني حيث كذبوا رسلهم وعابوهم ورموهم بكل باطل وانتقصوهم قالوا 

y7  {ألنبيائهم إم سحرة وقالوا إم جمانني  Ï9≡x‹ x. !$tΒ ’ tAr& tÏ% ©!$# ÏΒ Ν ÎγÎ= ö7 s% ÏiΒ @Αθß™§‘ āωÎ) 

(#θä9$s% í� Ïm$y™ ÷ρr& îβθãΖ øgxΧ ∩∈⊄∪ (# öθ|¹# uθs? r& ÏµÎ/ 4 ö≅ t/ öΝèδ ×Π öθs% tβθäî$sÛ ∩∈⊂∪ { )1( وكذلك .

أحق به منه فقالوا عما جاء به من  وصفوه بكل قول قبيح هم �املكذبون لرسول اهللا 

#! (βÎ÷  {القرآن:  x‹≈yδ āωÎ) Ö� øt ¾ā ã� rO÷σ ãƒ ∩⊄⊆∪ { )2(  - }  tΑ$s% uρ šχθßϑ Î=≈ ©à9$# βÎ) šχθãèÎ6−G s? āωÎ) 

Wξã_u‘ #�‘θßsó¡̈Β ∩∇∪ { )3( ولكن اهللا سبحانه وتعاىل يدافع عنه ويؤيده وينصره وجيعل .

العاقبة له. ويف سورة الطور من الدفاع عنه وتأييده ما يدل على كمال عناية اهللا به ونصره 
فتروا من إنه كاهن وجمنون ليحولوا بينه وبني القيام بدعوته وي �له لقد قالوا عن النيب 

›ö�Åe2x  {: �مهته وعزميته وينفروا الناس عنه وعن شريعته فقال اهللا  sù !$yϑ sù |MΡ r& ÏMyϑ ÷èÏΖ Î/ 

y7 În/ u‘ 9Ïδ% s3Î/ Ÿωuρ AβθãΖ øgxΧ ∩⊄∪ { )4( نعم ما هو مبا أنعم اهللا به عليه من النبوة كاهنا وال 

إنه شاعر  �جمنونا بل هو نيب صادق أكمل الناس عقال وأحسنهم تصرفا وقالوا عن النيب 

                                                 

  . 53،  52) سورة الذاريات اآليتان : 1(
  . 24) سورة املدثر آية: 2(
  . 8) سورة الفرقان آية: 3(
  . 29) سورة الطور آية: 4(
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/−ö≅è% (#θÝÁ  {ننتظر به املوت واهلالك كما مات من قبله الشعراء فقال اهللا لنبيه  t� s? ’ ÎoΤ Î* sù 

Ν ä3yètΒ š∅ÏiΒ tÅÁÎn/ u� tIßϑ ø9$# ∩⊂⊇∪ { )1(  انتظروا فليس ريب املنون خاصا يب دونكم فأنا

Πr& óΟ÷  {متربص بكم اهلالك وإن اهلالك إليهم أسرع  èδ ã�ãΒ ù' s? Λ àι ßϑ≈ n=÷nr& !#x‹≈ pκÍ5 4 ÷Πr& öΝ èδ ×Π öθs% 

tβθäî$sÛ ∩⊂⊄∪ { )2( يهم مثل هذا القول الفاسد ال ألن كل عاقل يعرف هل عقوهلم متلي عل

دون ـون معتـأن القرآن ليس بشعر وأن اهلالك ال خيتص به من جاء به ولكنهم قوم طاغ

}  ÷Πr& tβθä9θà) tƒ … ã&s!§θs) s? 4 { )3( أي تقول القرآن وجاء به من عنده وكذبه على اهللا.  

≅  {قال تعاىل ردا عليهم ببيان حاهلم مث حتديهم  t/ āω tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊂⊂∪ { )4(  فهم

مل يتقول هذا القرآن وال ميكن أن يتقوله ألنه قوال اخلالق وال  �يعلمون أن رسول اهللا 
على هذه الدعوى الباطلة كفرهم ميكن للمخلوق أن يأيت مبثله ولكن احلامل هلم 

'θè?ù#)  {وجحودهم مث حتداهم اهللا تعاىل إن كانوا صادقني فقال:  u‹ ù= sù ;]ƒÏ‰ pt ¿2 ÿÏ&Î# ÷W ÏiΒ { )5( 

الصحيحة  أي مثل القرآن يف البالغة واهلداية والعلوم النافعة واألعمال الصاحلة والعقائد
واألخالق الفاضلة ولقد عجزوا على ذلك مع أم أمراء البيان وملوك الفصاحة وملا 
حتداهم اهللا تعاىل وأظهر عجزهم عن القدح يف آيته الشرعية القرآن حتداهم سبحانه باآلية 

=Πr& (#θà)Î÷  {الكونية فقال:  äz ôÏΒ Î� ö� xî > ó x« ÷Πr& ãΝ èδ šχθà) Î=≈ y‚ø9 يعين هل خلقوا  )6( } ∪∋⊃∩ #$

من غري خالق هل خلقوا صدفة بدون سبب؟ أمر ال ميكن لن كل خملوق فله خالق وكل 
حادث فله حمدث وإذا كان ال بد من خالق هلم فهل هم الذين خلقوا أنفسهم؟ أمر ال 

                                                 

  . 31) سورة الطور آية: 1(
  . 32) سورة الطور آية: 2(
  . 33) سورة الطور آية: 3(
  . 33) سورة الطور آية: 4(
  . 34) سورة الطور آية: 5(
  . 35) سورة الطور آية: 6(
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لق نفسه كيف وهو قبل أن يوجد معدوم ميكن أيضا ال ميكن ألي شخص أن يدعي أنه خ
وال ميكن ألحد أن يدعي أنه خلق غريه أيضا ال ميكن ألحد أن يدعي أن يطور اجلنني يف 
بطن أمه نطفة مث علقة مث إنسانا حيا نفخت فيه الروح وإذا ثبت أم مل حيدثوا صدفة ومل 

  {كما أقروا بذلك  �خيلقوا أنفسهم تعني أن خالقهم هو اهللا  È⌡s9 uρ Ν ßγtFø9 r' y™ ô̈Β öΝßγs) n= yz 

£ä9θà) u‹s9 ª!$# ( 4’ ‾Τ r' sù tβθä3sù÷σ ãƒ ∩∇∠∪ { )1(  مث انتقل اهللا من حتديهم فيما يتعلق خبلق أنفسهم إىل

Πr& (#θà)÷  {ما يتعلق خبلق أعظم وأكرب فقال:  n= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $# uρ 4 { )2(  ال مل خيلقوا

السماوات واألرض وال ميكن أن يدعو ذلك بل هم يقرون بأن خالق السماوات واألرض 

  {هو اهللا  È⌡s9 uρ Ν ßγtFø9 r' y™ ô̈Β t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $#uρ £ä9θà) u‹ s9 ª! $# 4 È≅ è% ß‰ôϑ pt ø: $# ¬! 4 { )3( .

فلماذا ال يصدقون  �إذا كانوا يقرون بأن الذي خلقهم وخلق السماوات واألرض هو اهللا 

بل هم  )t/ āω tβθãΖÏ%θãƒ ∩⊂∉∪ { )4≅  {الذي جاء بالوحي منه وأيد باآليات البينات  �رسوله 

  يف أمر مريج مضطرب وشك وريب.

Πr& öΝ÷  { :مث قال تعاىل يف سياق حتدي هؤالء املكذبني èδ y‰ΖÏã ß É!# t“ yz y7 În/u‘ { )5( 

  نعوا عمن يشاؤن ويعطوا من يشاؤن فيدعون أم مل يعطوك النبوة وأنك كاذب فيها.مي

 Πr& ãΝèδ÷  {ال ليس عندهم خزائن اهللا وإمنا خزائن اهللا عنده وفضل اهللا يؤتيه من يشاء 

tβρã� ÏÜ ø‹ kÁßϑ ø9 سيطرة والسلطان وامللك فيحجرون على الناس يف هل هلم ال )6( } ∪∠⊃∩ #$

تصرفهم ال ليست هلم السيطرة وال السلطان وال امللك فنفى اهللا عنهم السلطتني سلطة 

                                                 

  . 87) سورة الزخرف آية: 1(
  . 36) سورة الطور آية: 2(
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البذل والعطاء وسلطة السيطرة والقوة إذن فهم ال يستطيعون أن مينعوا فضل اهللا أو يعطوه 
  غري من أراد اهللا.

يقرأ يف املغرب بالطور فلما بلغ هذه  �مسعت النيب  {: �قال جبري بن مطعم 

وكان مساعه لذلك من أكرب ما محله على اإلسالم  )1( } اآليات كاد قليب أن يطري

  .� فأسلم

}  ÷Πr& öΝ çλm; ÒΟ ‾=ß™ tβθãèÏϑ tG ó¡o„ ÏµŠ Ïù ( { )2(  أخبار السماء فيسمعوا أنك على الوصف

من الكهانة واجلنون والسحر والشعر والكذب ال ليس هلم سلم يستمعون فيه فإن الذي ذكروه 

حجة  )ÏNù'u‹ù=sù ΝßγãèÏϑtFó¡ãΒ 9≈sÜù=Ý¡Î0 AÎ7•Β ∩⊂∇∪ { )3  {كابروا وادعوا ذلك فالبينة على املدعي 

ظاهرة على دعواه ولن يستطيعوا ذلك أبدا. وكان هؤالء املكذبون للرسول العائبون له مبا 
فليس بغريب عليهم هو أحق به من العيب قد عابوا اهللا من قبل فسموا املالئكة بنات اهللا 

 &Πr÷  {هي املناسبة يف ذكر هذه اآلية:  - واهللا أعلم  -إذا عابوا اهللا أن يعيبوا رسوله وهذه 

ã&s! àM≈ oΨ t7ø9 $# ãΝä3s9 uρ tβθãΖ t6ø9 $# ∩⊂∪ { )4(  وبعد أن أبطل اهللا يف  �يف سياق عيبهم لرسول اهللا

يات الكرميات ما أدعاه املكذبون لرسوله حتداهم باملطالبة ببيان سبب هذا هذه اآل

=Πr& óΟßγè÷  {التكذيب فقال سبحانه:  t↔ ó¡n@ # \�ô_r& { )5(  عوضا عن اإلميان مبا جئت به واتباعه

}  Νßγsù ÏiΒ 5Θ t� øó̈Β tβθè= s) ÷W •Β ∩⊆⊃∪ { )6(  فرييدون أن يتخلصوا مما طلبت بالتكذيب ال بل
                                                 

) ، 811) ، أبو داود الصالة (987) ، النسائي االفتتاح (463) ، مسلم الصالة (4573البخاري تفسري القرآن () 1(
) ، الدارمي الصالة 172) ، مالك النداء للصالة (4/84) ، أمحد (832ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (

)1295( .  
  . 38) سورة الطور آية: 2(
  . 38) سورة الطور آية: 3(
  . 39) سورة الطور آية: 4(
  . 40) سورة الطور آية: 5(
  . 40) سورة الطور آية: 6(
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Π÷  {هو الذي يعطيهم ويتألفهم على اإلسالم  �الرسول  r& ÞΟ èδ y‰Ψ Ïã Ü= ø‹ tó ø9 $# ôΜ ßγ sù 

tβθ ç7 çF õ3 tƒ ∩⊆⊇∪ { )1( ا  ماعلموا من الغيب فريون رسالتك معارضة ملا عندهم فينكرو

خوفا من إبطال ما علموا من الغيب وكتبوه ال ليس عندهم علم من الغيب وال كتابة 
فهم أمة أمية جاهلة فكان مقتضى العقل وحسن التصرف أن يفرحوا مبا جاء به 

Π÷  {يزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة  �رسول اهللا  r& tβρ ß‰ƒ Ì� ãƒ # Y‰ øŠ x. ( { )2(  وهذا

 إال الكيد به وبدينه والقضاء �هو الواقع فإم ال يريدون مبا وصفوا به رسول اهللا 

%tÏ  {عليه ولكن يأىب اهللا إال أن يتم نوره  ©!$$sù (#ρã� xx. { )3(  من أجل كفرهم وجحودهم

}  ç/ èφ tβρß‰‹ Å3yϑ ø9 وحدهم املقضي عليهم بالذل واهلالك وملا كان ما جاء به  )4( } ∪⊅⊇∩ #$

  وأمسائه وصفاته. كله دعوة إىل توحيد اهللا وربوبيته وألوهيته �الرسول 

≈Πr& öΝçλm; îµ÷  {: قال اهللا يف ختام هذا الدفاع عن رسوله s9 Î) ç�ö� xî «! يلجأون إليه  )5( } 4 #$

ال ليس هلم إله سوى اهللا وما  �ويعبدونه من دون اهللا حىت حييدوا عن طريق الرسول 

≈z  {من األوثان آهلة فليست آهلة حقيقية ألا ناقصة معيبة:  اختذوه ys ö6 ß™ «! $# $ ¬Η xå 

tβθ ä. Î� ô³ ç„ ∩⊆⊂∪ { )6(  م وملا بني اهللاأن هؤالء املكذبني أن يكون مثل أصنامهم وأوثا

(βÎ  {بني أم ينكرون اآليات الكونية أيضا فقال: ينكرون اآليات الشرعية ويكذبوها  uρ 

(# ÷ρt� tƒ $Z ó¡Ï. zÏiΒ Ï !$uΚ ¡¡9 $# $VÜ Ï%$y™ { )7(  قطعا من العذاب يسقط من السماء}  (#θä9θà) tƒ 
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Ò>$ysy™ ×Πθä. ö� ¨Β ∩⊆⊆∪ { )1(  فهو أمر عادي ال خناف منه وال يبايل به وهذا غاية ما يكون

  من العناد والطغيان.
أجارين اهللا وإياكم من النار وجنبنا طريق املنافقني والكفار وهدانا صراطه املستقيم.. 

  اخل.

                                                 

  . 44) سورة الطور آية: 1(
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  الواقعة اخلطبة الثالثة يف تفسري آيات من سورة

احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب عربة للمعتربين وموعظة للمتقني ونرباسا منريا 
للمهتدين فكان شفاء ملا يف الصدور ومصلحا جلميع األمور وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده 
ال شريك له امللك احلق املبني وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املصطفى على مجيع النبيني 

  اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما. صلى
أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل وتدبروا كتاب ربكم الذي أنزله اهللا رمحة بكم 
وموعظة لكم وإصالحا لدينكم ودنياكم وال تعرضوا عنه فتبوؤا باخلسارة وقسوة القلوب 

. إن القرآن موعظة من ربكم وشفاء ملا يف صدوركم وال والبعد عن خشية عالم الغيوب
خيطب به يف  �شيء أبلغ موعظة منه ملن تدبر القرآن وتفكر معناه ولقد كان رسول اهللا 

 �ما أخذت ق إال عن لسان رسول اهللا  -رضي اهللا عنها-اجلمعة كثريا قالت أم هشام 
  يقرؤها كل مجعة على املنرب إذا خطب الناس.

مون إن من أعظم املواعظ ما جاء يف سورة الواقعة تلك السورة العظيمة اليت أيها املسل
حتدثت عن أحوال الناس يوم القيامة وحالتهم عند مفارقة الدنيا. ابتدأ اهللا هذه السورة 
جبملة شرطية عن وقوع الساعة حذف جواا ليذهب الذهن يف تقديره كل مذهب 

  ويسلك يف تفخيمه كل طريق.

#  {عاىل: يقول اهللا ت sŒ Î) ÏM yès% uρ èπyèÏ%# uθø9 وهي يوم القيامة يعين إذا وقعت  )1( } ∪⊆∩ #$

#  {ة ـرأيت أهواال عظيمة وأحواال متباين sŒ Î) ÏM §_â‘ ÞÚö‘ F{ $# % w ù‘ ∩⊆∪ { )2( ا ـعظيم

}  ÏM ¡¡ç0uρ ãΑ$t6Éfø9 ôM  {ففتتت تفتيتا دقيقا  )3( } #$ tΡ% s3sù [!$t6yδ $}W u;/Ζ •Β ∩∉∪ { )4(  بعد أن

  كانت جباال متماسكة صلبة ثابتة.
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ويف هذا اليوم ينقسم الناس إىل ثالثة أصناف سابقون وأصحاب ميمنة وأصحاب 
شأمة. فالسابقون يف هذه الدنيا إىل الطاعات هم السابقون يوم القيامة إىل الكرامة م

واجلنات وهم املقربون إىل فاطر السماوات واألرض يف دار ال يفىن نعيمها وال يبلى 

’4  {جديدها وال يتكدر صفوها نعيمها دائم وسرورها قائم  n?tã 9‘ç� ß� 7πtΡθàÊöθ̈Β ∩⊇∈∪ tÏ↔ Å3−G •Β 

$pκ ö� n= tæ šÎ= Î7≈ s)tG ãΒ ∩⊇∉∪ ß∃θäÜ tƒ öΝÍκ ö� n= tã ×β≡t$ ø!Íρ tβρà$ ©# sƒ ’Χ ∩⊇∠∪ 5>#uθø. r' Î/ t,ƒÍ‘$t/ r&uρ < ù̈( x. uρ ÏiΒ &Ïè̈Β ∩⊇∇∪ 

āω tβθãã £‰ |Áãƒ $pκ ÷] tã Ÿωuρ tβθèùÍ”∴ãƒ ∩⊇∪ { )1(  م أما طعامهم ففاكهة مما يتخريونهذا شرا

مما يشتهون وأما نساؤهم فحور ذو بياض حسن صاف عني حسنات العيون  وحلم طري
  منظرا وخلقة كأمثال اللؤلؤ املكنون يف صدفه يف غاية الصفاء.

oΨ$  {وأما جمتمعهم فمجتمع كامل:  ôã t“ tΡ uρ $tΒ ’ Îû Ν Ïδ Í‘ρß‰ ß¹ ôÏiΒ @e≅ Ïî $ºΡ≡uθ÷z Î) 4’ n?tã 9‘ ã� ß™ 

t, Î# Î7≈s) tG •Β ∩⊆∠∪ { )2(  ال يسمعون فيها لغوا من القول وهو ما ال فائدة فيه وال تأثيما كالما

يأمثون بل كالمهم ذكر هللا وتسبيح له وحتدث بينهم مبا أنعم اهللا عليهم يف الدنيا (وقالوا 
ن اجلنة حيث نشاء فنعم أجر احلمد هللا الذي صدقنا وعده وأورثنا األرض نتبوأ م

%θä9$s#)  {العاملني):  uρ ß‰ôϑ pt ø: $# ¬! ü“ Ï% ©!$# |= yδ øŒr& $̈Ψ tã tβt“ pt ø: $# ( āχ Î) $uΖ −/ u‘ Ö‘θà tós9 î‘θä3x© ∩⊂⊆∪ ü“ Ï%©!$# 

$oΨ ‾= ymr& u‘#yŠ ÏπtΒ$s) ßϑ ø9 $# ÏΒ Ï&Î# ôÒsù Ÿω $uΖ �¡yϑ tƒ $pκ� Ïù Ò= |ÁtΡ Ÿωuρ $uΖ �¡yϑ tƒ $pκ� Ïù Ò>θäóä9 ∩⊂∈∪ { )3(.  

هؤالء هم السابقون إىل طاعة رم يقومون بالواجبات واملستحبات ويتركون 
  احملرمات واملكروهات فكان نعيمهم أكمل النعيم وأحواهلم أكمل األحوال.

                                                 

  . 19:  15) سورة الواقعة اآليات من 1(
  . 47) سورة احلجر آية: 2(
  . 35،  34تان : ) سورة فاطر اآلي3(
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أهل اجلنة ولكنهم أقل حاال من السابقني  أما الصنف الثاين فهم أصحاب اليمني وهم من

}  ’ Îû 9‘ ô‰ Å™ 7ŠθàÒøƒ ¤Χ ∩⊄∇∪ { )1(  شوكه فليس فيه شوك}  8x ù= sÛ uρ 7Šθ àÒΖ ¨Β ∩⊄∪ { )2( 

  من التمر من أسفله إىل أعاله.
لدنيا االسم هو االسم ولكن احلقيقة غري وهذا السدر والطلح ليس مشاا ملا يف ا

احلقيقة قال اهللا تعاىل يف احلديث القدسي أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأيت وال 

≈7πyγÅ3  {أذن مسعت وال خطر على قلب بشر وألصحاب اليمني نعيم دائم  sùuρ ;οu�� ÏW x. ∩⊂⊄∪ 

āω 7πtãθäÜ ø) tΒ Ÿωuρ 7πtãθãΖ øÿxΕ ∩⊂⊂∪ { )3(  يعين ال تنقطع يف وقت من األوقات كما تنقطع فواكه

  الدنيا وال ممنوعة عن مبتغيها كما متنع فواكه الدنيا.
أما جلوسهم ففي فرش مرفوعة وأما نساؤهم فقد أنشأ اهللا احلور منهن إنشاء بدون 

بكارا ال يرجعن ثيبات أبدا والدة وأنشأ نساء الدنيا من أهل الدنيا إنشاء جديدا فجعلهن أ
كلما عاد إليها زوجها وجدها بكرا. ومن متام النعيم أن جعلهن اهللا عربا يتحبنب إىل 
أزواجهن بالتلطف واملداراة أترابا على سن واحدة حىت ال تفخر واحدة على األخرى أو 

  ترى نفسها دون الثانية.
م إا حال البؤس والشقاء فال تسأل عن حاهلأما الصنف الثالث وهم أصحاب الشمال 

والعناء يف مسوم هواء حار من النار يلفح وجوههم ويدخل يف مسام جلودهم وليس عندهم ما 

Áãƒ ÏΒ É−öθsù ãΝ|=�  {يربد السموم سوى ماء محيم شديد احلرارة  ÍκÅ{ρâ â‘ ãΝ‹Ïϑ pt ø: $# ∩⊇∪ ã�yγóÁãƒ 

ÏµÎ/ $tΒ ’ Îû öΝ ÍκÍΞθäÜ ç/ ßŠθè= ègø: $# uρ ∩⊄⊃∪ { )4(  م ليس هلم ما حيجب هذا السموم سوى ظل منكما أ

                                                 

  . 28) سورة الواقعة آية: 1(
  . 29) سورة الواقعة آية: 2(
  . 33،  32) سورة الواقعة اآليتان : 3(
  . 20،  19) سورة احلج اآليتان : 4(
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āω 7Š  {حيموم واليحموم هو الدخان األسود احلالك  Í‘$t/ Ÿωuρ AΟƒÍ� x. ∩⊆⊆∪ { )1(  ليس فيه

Ν§  {ال نفع فهذا مكام وموضع إقامتهم أما طعامهم وشرام فإن اهللا يقول وقاية و èO 

öΝ ä3‾ΡÎ) $pκ š‰r& tβθ—9 !$āÒ9 $# tβθç/ Éj‹ s3ßϑ ø9 $# ∩∈⊇∪ tβθè= Ï. Uψ ÏΒ 9� yfx© ÏiΒ 5Θθ—% y— ∩∈⊄∪ { )2(  وهو شجر خبيث

 الريح ليس فيه ما حيبب األكل منه ولذلك يتزقمونه تزقما فيبتلعونه الطعم قبيح املنظر مننت
بشدة ومشقة فيملئون بطوم منه وحينئذ حيترقون عطشا فيستغيثون فيغاثون مباء كاملهل 

(θà#)  {يشوي الوجوه إذا دنا منهم ويقطع أمعاءهم إذا حل فيها  ß™uρ ¹ !$tΒ $VϑŠ ÏΗ xq yì©Ü s)sù 

óΟ èδ u!$yèøΒ r& ∩⊇∈∪ { )3(  يام م ليشربون هذا املاء احلميم شرب اهليم وهي اإلبل املصابةوإ

#  {املاء فهي تشرب وال تروى أبدا  x‹≈yδ öΝçλé; â“ çΡ tΠ öθtƒ ÈÏd‰9 $# ∩∈∉∪ { )4(.  

أما يف آخر السورة فقسم اهللا فيها الناس عند حضور األجل وانقطاع األمل وتالشي 

Β̈$!  {احليل والرحيل من دار العمل قسم اهللا الناس إىل ثالثة أقسام فقال تعاىل  r' sù βÎ) tβ% x. 

zÏΒ tÎ/ §� s)ßϑ ø9 $# ∩∇∇∪ Óy÷ρt� sù ×β$pt ø† u‘ uρ àM̈Ζ y_uρ 5ΟŠ ÏètΡ ∩∇∪ !$̈Β r&uρ βÎ) tβ% x. ôÏΒ É=≈pt õ¾ r& ÈÏϑ uŠ ø9 $# ∩⊃∪ ÒΟ≈ n= |¡sù 
y7 ©9 ôÏΒ É=≈pt õ¾ r& ÈÏϑ uŠ ø9 $# ∩⊇∪ !$̈Β r&uρ βÎ) tβ% x. zÏΒ tÎ/ Éj‹s3ßϑ ø9 $# t, Îk!!$āÒ9 $# ∩⊄∪ ×Αã” ã∴sù ôÏiΒ 5ΟŠ ÏΗ xq ∩⊂∪ 

èπu‹ Î= óÁs? uρ AΟŠ Ïtrb ∩⊆∪ ¨βÎ) #x‹≈ yδ uθçλm; ‘,ym ÈÉ) u‹ ø9$# ∩∈∪ ôx Îm7 |¡sù ËΛôœ$$Î/ y7 În/ u‘ ËΛÏà yèø9 $# ∩∉∪ { )5(.  

اللهم إنا نسألك أن جتعلنا من السابقني واملقربني ومن التالني لكتابك واملنتفعني. اللهم 
غبة يف اآلخرة وآتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا ارزقنا الزهادة يف الدنيا والر

  عذاب النار.

                                                 

  . 44) سورة الواقعة آية: 1(
  . 52،  51) سورة الواقعة اآليتان : 2(
  . 15) سورة حممد آية: 3(
  . 56) سورة الواقعة آية: 4(
  . 96:  88) سورة الواقعة اآليات من 5(
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اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك حممد املصطفى املختار وعلى آله وأصحابه 
  ومن تبعهم بإحسان.
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  اخلطبة الرابعة يف تفسري سورة العصر

م، احلمد هللا الذي من على عباده املؤمنني بدين جيمع كلمتهم، ويوحد صفوفه
وأوجب عليهم أن يكونوا إخوانا للحق ناصرين ويف سبيل إقامته وإزالة ما حيول دون 
حتقيقه متعاونني، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له الذي وعد بنصر احلق وهو 
أصدق القائلني، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الذي جاهد يف اهللا حق جهاده حىت أتاه 

بعد الفرقة، وألف به بعد اخلالف، ونصر به الذلة، فصلوات اهللا وسالمه  اليقني مجع اهللا به
  عليه وعلى أصحابه وأتباعهم إىل يوم الدين.

�Î  {أما بعد: فقال اهللا تعاىل بسم اهللا الرمحن الرحيم:  óÇyèø9 $# uρ ∩⊇∪ ¨βÎ) z≈ |¡Σ M} $# ’ Å∀s9 

A� ô£ äz ∩⊄∪ āωÎ) tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# (# öθ|¹# uθs? uρ Èd,ysø9 $$Î/ (#öθ|¹# uθs? uρ Î� ö9 ¢Á9 $$Î/ ∩⊂∪ { )1(.  

فأقسم اهللا تعاىل بالعصر وهو الدهر الذي هو ميدان العاملني ومضمار املتسابقني، 
الدهر الذي خيتلف الناس يف استهالكه اختالفا كبريا. فمنهم من يستهلكه يف طاعة مواله، 

إصالح أمته، وهؤالء هم الراحبون، ومنهم من يذهب عليه سبهلال، ومنهم من يستهلكه و
يف معاصي اهللا، وإفساد أمته، وكالمها من اخلاسرين. أقسم اهللا ذا العصر على أن كل 
إنسان من بين آدم، فهو يف خيبة وخسر مهما كثر ماله وولده وعظم قدره، وشرفه إال من 

  عة:مجع هذه األوصاف األرب
  أحدمها اإلميان، ويشمل كل ما يقرب إىل اهللا تعاىل من اعتقاد صحيح وعلم نافع.

الثاين: العمل الصاحل، وهو كل قول أو فعل يقرب إىل اهللا بأن يكون فاعله هللا خملصا 
  متبعا. �وحملمد 

  الثالث: التواصي باحلق وهو التواصي على فعل اخلري واحلث عليه والترغيب فيه.
واصي بالصرب بأن يوصي بعضهم بعضا بالصرب على فعل أوامر اهللا، وترك الرابع الت

حمارم اهللا، وحتمل أقدار اهللا والتواصي باحلق والتواصي بالصرب يتضمنان األمر باملعروف 

                                                 

  . 3:  1) سورة العصر اآليات من 1(
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والنهي عن املنكر اللذين ما قوام األمة وصالحها ونصرها وحصول الشرف والفضيلة 

öΝ  {ت للناس وبني أسباب ذلك فقال: هلا. فلقد جعلنا اهللا خري أمة أخرج çGΖ ä. u�ö� yz >π̈Β é& 

ôM y_Ì� ÷z é& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρâ÷ ß∆ù' s? Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ šχöθyγ÷Ψ s? uρ Çtã Ì�x6Ζ ßϑ ø9$# tβθãΖ ÏΒ ÷σ è? uρ «! $$Î/ 3 { )1(.  

اهللا أيها املسلمون، وحققوا هذه الفضيلة اليت فضلتم ا على العاملني، فتآمروا فاتقوا 
باملعروف، وتناهوا عن املنكر، واجتمعوا على ذلك، وأصلحوا أنفسكم وأهليكم 
وجريانكم، واعلموا أنه ما اجتمع قوم على حق بنية خالصة وعمل صاحل، إال كلل 

ولن يتخلف النجاح عنهم إال ألحد اجتماعهم بالنجاح، وحصلوا على مقصودهم، 
أمرين، إما نقص يف إخالصهم بأن يكون ألحدهم غرض غري ما اجتمعوا عليه، إما خللل 
يف عملهم بأن مل يسلكوا الطرق املوصلة إىل املقصود على وجه صحيح. ولو تأملتم ذلك 

تم طريق لوجدمتوه ظاهرا يف كل عمل تقومون به إذا اجتمعم عليه، وأحسنتم النية، وسلك
احلكمة يف الوصول إىل مقصودكم كانت النتيجة حصول املقصود على الوجه املطلوب بل 

  رمبا تكون النتيجة على وجه أفضل مما يتوقع.
إذن فالواجب أن يكون املسلمون يدا واحدة وصفا واحدا وقلبا واحدا فيما فيه 

الذي كتب اهللا خريهم وصالحهم واستقامة دينهم ودنياهم، فبذلك يصلون إىل عزهم 

āχ  {هلم:  u�ÝÇΖ uŠs9 uρ ª! $# tΒ ÿ… çν ç� ÝÇΨtƒ 3 āχ Î) ©!$# :”Èθs) s9 î“ƒÌ“ tã ∩⊆⊃∪ tÏ% ©!$# βÎ) öΝßγ≈ ¨Ψ ©3̈Β ’ Îû 

ÇÚö‘ F{ $# (#θãΒ$s% r& nο 4θn= ¢Á9 $# (# âθs?# uuρ nο 4θŸ2̈“9 $# (#ρã� tΒ r&uρ Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ (#öθyγtΡ uρ Çtã Ì� s3Ζßϑ ø9 $# 3 ¬! uρ èπt6É)≈ tã 

Í‘θãΒ W{ $# ∩⊆⊇∪ { )2(.  

فشدوا أيها املسلمون أيديكم بعضها ببعض، وكونوا كما وصفكم نبيكم بالبنيان يشد 
بعضه بعضا، وشبك بني أصابعه. خذوا على أيدي السفهاء، واطروهم على احلق أطرا، 

نكم بذلك هلم رامحون، وإليهم حمسنون؛ ألن رمحة اخللق احلقيقية، واإلحسان واعلموا أ
                                                 

  . 110) سورة آل عمران آية: 1(
  . 41،  40) سورة احلج اآليتان : 2(
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احلقيقي إليهم هو أن متنعهم مما يضرهم، وأن ترشدهم إىل ما فيه خريهم واستقامة دينهم 
  وباستقامة الدين تستقيم الدنيا والدين.

أعطاه اهللا ما  واعلموا أنه ما قام أحد بأمر يريد به ثواب اهللا وإصالح عباد اهللا، إال
متناه عليه من الثواب سواء حصل إصالح الغري أم مل حيصل، إذن فاألجدر بنا أن ال نتواىن، 
وأن ال نكسل يف العمل على ما يصلح العباد والبالد راجني بذلك ثواب اهللا قاصدين به 

اجون إصالح عباد اهللا؛ ألننا إذا سلكنا ذلك فنحن حبول اهللا راحبون، ومن عذابه وعقابه ن
  إن شاء اهللا.

وفقنا اهللا وإياكم للعمل مبا فيه صالحنا وصالح أمتنا، وجعلنا وإياكم ممن غنموا 
أوقام، واكتسبوها، واستهلكوها يف طاعة اهللا، وعمروها، وأعاذنا وإياكم من اخليبة 

  واخلسران، وجنبنا اإلمث والفسوق والعصيان. أقول قويل هذا، وأستغفر اهللا... اخل.
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  ة اخلامسة يف احلث على التمسك بكتاب اهللا والتحذير من خمالفتهاخلطب

احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب، ومل جيعل له عوجا، أنزله قيما يهدي لليت هي 
أقوم، ويبشر املؤمنني الذي يعملون الصاحلات أن هلم أجرا حسنا، ماكثني فيها أبدا، وينذر 

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، شهادة ينال ا به قوما لدا خصمني حججا، وأشهد أن 
خملصها من كل هم فرجا، ومن كل ضيق خمرجا، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أقوم 
الناس يف عبادة ربه، وأسدهم منهجا صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه، ومن داهم 

  اهتدى، فنجا، وسلم تسليما.

pκ$  {أما بعد: فقد قال اهللا تعاىل:  š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# ô‰s% Ν ä3ø?u !$y_ ×πsà Ïã öθ̈Β ÏiΒ öΝà6 În/ §‘ Õ !$x Ï© uρ 

$yϑ Ïj9 ’ Îû Í‘ρß‰ ÷Á9$# “ Y‰ èδ uρ ×πuΗ ÷qu‘ uρ tÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑù= Ïj9 ∩∈∠∪ ö≅ è% È≅ ôÒx Î/ «! $# ÏµÏFuΗ ÷qt� Î/ uρ y7 Ï9≡x‹ Î7 sù (#θãmt� ø u‹ ù= sù uθèδ 

×� ö� yz $£ϑ ÏiΒ tβθãèyϑ øgs† ∩∈∇∪ { )1(.  

أيها الناس إن هذه املوعظة اليت جاءتكم من ربكم هو كتاب اهللا، وما تضمنه من 
أخبار صادقة نافعة وأحكام عادلة مصلحة للخلق ليس يف دينهم، فحسب ولكن يف دينهم 

قيم على أمر اهللا، ويسري على جه وشريعته. إنه ودنياهم إنه موعظة يتعظ ا العبد، فيست
شفاء ملا يف الصدور، وهي القلوب شفاء هلا من مرض الشك واجلحود واالستكبار عن 
احلق أو على اخللق إنه شفاء ملا يف الصدور من الرياء والنفاق واحلسد والغل واحلقد 

م والغم والقلق، فال عيش والبغضاء والعداوة للمؤمنني. إنه شفاء ملا يف الصدور من اهل
أطيب من عيش املتعظني ذا القرآن املهتدين به، وال نعيم أمت من نعيمهم، وهلذا قال بعض 
السلف: لو يعلم امللوك وأبناء امللوك ما حنن فيه جلالدونا عليه بالسيوف يعنون ما فيهم من 

ن هدى ومنار شرح الصدور باإلميان باهللا والسرور بطاعته وعبادته. إن هذا القرآ
للسالكني، خيرجون به من الظلمات إىل النور، ويهتدون به إىل خالقهم، وإىل دار كرامته، 
فهو هدي علم وتوفيق ورمحة، لكن للمؤمنني به، أما املكذبون به، واملستكربون عنه، فال 

                                                 

  . 58،  57) سورة يونس اآليتان : 1(
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ö≅è% uθèδ šÏ%©#Ï9 (#θãΖtΒ#u ”W‰èδ Õ!$x  {يزيدهم إال عمى وخسارا: Ï©uρ ( šÏ%©!$#uρ Ÿω šχθãΨÏΒ÷σãƒ 

þ’Îû öΝÎγÏΡ#sŒ#u Ö�ø%uρ uθèδuρ óΟÎγöŠn=tæ ‘�ϑtã 4 š�Í×‾≈s9'ρé& šχ÷ρyŠ$uΖãƒ ÏΒ ¥β%s3¦Β 7‰‹Ïèt/ ∩⊆⊆∪ { )1(، }  ãΑ Íi”t∴çΡ uρ 

zÏΒ Èβ# uö� à)ø9 $# $tΒ uθèδ Ö !$x Ï© ×πuΗ ÷qu‘ uρ tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù=Ïj9 � Ÿωuρ ß‰ƒÌ“ tƒ tÏϑ Î=≈ ©à9$# āωÎ) #Y‘$|¡yz ∩∇⊄∪ { )2(.  

أيها الناس قد تتساءلون كيف يكون الكالم الواحد لقوم هدى وشفاء ورمحة ولقوم 
ضالال وعمى وخسارا، واجلواب على ذلك أن هذا هو ما نطق به القرآن، وهو  آخرين

حق، وها حنن نرى يف األمور احلسية ما يشهد لذلك نرى بعض الطعام يكون لشخص 
غذاء يزداد به جسمه صحة ومنوا، ويكون لشخص آخر داء يزداد به جسمه مرضا 

ؤمن ازداد به إميانا لتصديقه بأخباره وضعفا، فهكذا األمور املعنوية، فالقرآن إذا أقره امل
واعتباره بقصصه وتطبيقه ألحكامه امتثاال ألمر اهللا واجتنابا لنهيه، فيزداد بذلك علما 
وهدى وصالحا. وإذا قرأه ضعيف اإلميان ومن يف قلبه مرض ازداد رجسا إىل رجسه 

صص عابرة لتشككه يف صحة أخباره أو غفلته عن االعتبار بقصصه، فيمر ا كأا ق
وأساطري أمم غابرة ال توقظ له ضمريا، وال حترك له إرادة. أو استكباره عن تطبيق أحكامه 
واونه ا، فال ميتثل أوامره، وال جيتنب نواهيه تقدميا هلواه على طاعة مواله، فيكون 

  القرآن خسارة له؛ ألن احلق بان له، فخالفه، فكان بذلك خاسرا.

≅ö  {عاىل يف اآلية األوىل مما سقناه: أيها الناس يقول اهللا ت è% È≅ ôÒx Î/ «! $# ÏµÏFuΗ ÷qt� Î/ uρ 

y7 Ï9≡x‹Î7 sù (#θãmt� ø u‹ ù= sù uθèδ ×� ö� yz $£ϑ ÏiΒ tβθãèyϑ øgs† ∩∈∇∪ { )3( إن ما حيصل للعبد من فضل اهللا .

القرآن العظيم من اهلدى والرمحة واملوعظة، وشفاء ما يف الصدور هلو اجلدير  ورمحته ذا
بأن يفرح به العبد؛ ألنه سعادة دنياه وأخرته ليس من اجلدير بالعبد أن يفرح حبطام من 
الدنيا حيصله على حساب عمل اآلخرة، فليس املال خملدا ألصحابه، وال أصحابه مبخلدين 

                                                 

  . 44) سورة فصلت آية: 1(
  . 82) سورة اإلسراء آية: 2(
  . 58) سورة يونس آية: 3(
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هللا ورمحته ذا القرآن الكرمي فهو اخلالد الباقي ألصحابه، وهو له، أما ما حيصل من فضل ا

ملوضع  { �خري مما جيمعون من الدنيا كلها؛ ألن غايته الوصول إىل اجلنة، وقد قال النيب 

. هكذا يقول أعلم اخللق مبا عند )1( } سوط أحدكم يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها

اهللا، وهو الناصح األمني الصادق املصدوق صلوات اهللا وسالمه عليه، موضع السوط يف 
اجلنة وهو مقدار متر فأقل خري من الدنيا كلها وما فيها، ليس للدنيا اليت عشت فيها فقط، 

دنيا وما فيها؛ ألن الدنيا ولكنها الدنيا من أوهلا إىل آخرها موضع سوط يف اجلنة خري من ال

≅ö  {وما فيها متاع زائل كحلم نائم أما ما يف اجلنة، فباق ال يزول:  t/ tβρã� ÏO÷σ è? nο 4θuŠysø9 $# 

$u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ∩⊇∉∪ äοt� Åz Fψ $#uρ ×� ö� yz #’s+ ö/ r&uρ ∩⊇∠∪ { )2(.  

ا يتلى من كتاب اهللا تعاىل، وما يؤثر من سنة أيها الناس إن كثريا منكم يسمعون م
من األخبار الصادقة واألحكام العادلة يسمعون ذلك من اخلطباء والوعاظ يف  �رسوله 

املساجد وغريها ولكنهم لألسف الشديد ال يزدادون بذلك إميانا، وال قبوال للحق، وال 
وال يتركون ما عنه  انقيادا لطاعة، ورمبا يصرخون بأم ال يفعلون ما به يؤمرون،

  يزجرون، فيصرون على اإلمث وهم يعلمون.
فسبحان اهللا ! سبحان اهللا ! أهذه حال من يزعم أنه مؤمن باهللا واليوم اآلخر، موقن 
بالثواب والعقاب؟ بل أهذه حال املسلم واإلسالم هو االستسالم هللا ظاهرا وباطنا واالنقياد 

 وشرائعه تابعة ألغراضهم، وما يشتهون؟ أم لطاعته، أفرييد هؤالء أن تكون أحكام اهللا
يريدون أن يكونوا ممن قالوا: مسعنا وهم ال يسمعون، فإن شر الدواب عند اهللا الصم البكم 
الذي ال يعقلون، ولو علم اهللا فيهم خريا ألمسعهم، ولو أمسعهم لتولوا وهو معرضون. 

�tβθèùÌh  {أفريضى هؤالء أن يشاوا من قال اهللا فيهم:  pt ä† zΝ Î= s3ø9 $# tã ÏµÏèÅÊ# uθ̈Β tβθä9θà) tƒuρ 

                                                 

) ، النسائي 1648) ، الترمذي فضائل اجلهاد (1881) ، مسلم اإلمارة (2735هاد والسري () البخاري اجل1(
  ). 2398) ، الدارمي اجلهاد (3/433) ، أمحد (2756) ، ابن ماجه اجلهاد (3118اجلهاد (

  . 17،  16) سورة األعلى اآليتان : 2(
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$oΨ ÷èÏÿxœ $uΖ øŠ|Átã uρ { )1(  وأن خيرجوا عن طريق املؤمنني الذين قالوا: مسعنا، وأطعنا غفرانك

öΝ *  {بقول اهللا تعاىل:  ربنا وإليك املصري، أفال يتعظ هؤالء s9r& Èβù' tƒ tÏ% ©# Ï9 (#þθãΖ tΒ# u βr& yìt±øƒrB 

öΝ åκæ5θè= è% Ì� ò2Ï% Î! «! $# $tΒ uρ tΑt“ tΡ zÏΒ Èd,pt ø: $# Ÿωuρ (#θçΡθä3tƒ tÏ% ©!$% x. (#θè?ρé& |=≈ tG Å3ø9 $# ÏΒ ã≅ ö6s% tΑ$sÜ sù ãΝ Íκ ö�n= tã 

ß‰ tΒ F{ $# ôM |¡s)sù öΝ åκæ5θè= è% ( ×��ÏW x. uρ öΝåκ ÷]ÏiΒ šχθà) Å¡≈ sù ∩⊇∉∪ { )2(؟  

أيها الناس كثري منكم يسمعون أوامر اهللا ورسوله يف الصالة، وما يتعلق ا ويف الزكاة 
ن اجلوار ويف ويف الصيام ويف احلج ويف بر الوالدين ويف صلة األرحام (األقارب) ويف حس

العدل يف معاملة الناس، ويف األمر باملعروف والنهي عن املنكر يسمعون أوامر اهللا تعاىل يف 
ذلك عليه، ويسمعون التوجيهات الشرعية يف البيع واإلجارة والنكاح والطالق 
واخلصومات وغريها، ويتجاهلون كل ما يسمعون من تلك األوامر وهذه التوجيهات، 

متليه عليه أهواؤهم، فيكونون يف ذلك مما اختذ إهله هواه. وكثري منكم ويسريون على ما 
يسمعون نواهي اهللا ورسوله عن التهاون بشأن الصالة والزكاة والصيام واحلج، ويسمعون 
ي اهللا ورسوله عن عقوق الوالدين وقطيعة األرحام وإساءة اجلوار يف معاملة الناس 

باملعروف والنهي عن املنكر وعن الربا والتحيل  بالكذب والغش وغريها وعن ترك األمر
عليه وعن امليسر واملكاسب احملرمة جبميع وسائلها يسمعون النهي عن ذلك كله، 
ويتجاهلون ما يسمعون، ويتجاسرون على فعل ما عنه يزجرون متناسني بذلك عظمة من 

tΒ  {عصوه وشدة عقابه كأم مل يقرؤا قول اهللا تعاىل:  uρ È,Ï%$t±ç„ ©! $# …ã&s!θß™u‘ uρ �χ Î* sù ©! $# 

ß‰ƒÏ‰ x© É>$s)Ïèø9 مغترين بإمهال اهللا هلم، واستدراجه إياهم بنعمة كأم مل  )3( } ∪⊃⊆∩ #$

                                                 

  . 46) سورة النساء آية: 1(
  . 16) سورة احلديد آية: 2(
  . 13ة األنفال آية: ) سور3(
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وتال قوله  )1( } إن اهللا ليملي للظامل حىت إذا أخذه مل يفلته {: �يسمعوا قول النيب 

  .)š�Ï9≡x‹x.uρ ä‹÷{r& y7În/u‘ !#sŒÎ) x‹s{r& 3“t�à)ø9$# }‘Éδuρ îπuΗÍ>≈sß 4 ¨βÎ) ÿ…çνx‹÷{r& ÒΟŠÏ9r& î‰ƒÏ‰x© ∩⊇⊃⊄∪ { )2  {تعاىل: 

Çyϑ  {إن هؤالء الذين يسمعون احلق، ويعرضون عنه حمرومون من قوله تعاىل:  sù 

yìt7 ©?$# y“# y‰ èδ Ÿξsù ‘≅ÅÒtƒ Ÿωuρ 4’ s+ ô±o„ ∩⊇⊄⊂∪ { )3( ب من قوله تعاىل: وهلم نصي}  ôtΒuρ uÚt�ôãr& 

tã “Ì�ò2ÏŒ ¨βÎ*sù …ã&s! Zπt±ŠÏètΒ %Z3Ψ|Ê …çνã�à±øtwΥuρ uΘöθtƒ Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# 4‘yϑôãr& ∩⊇⊄⊆∪ tΑ$s% Éb>u‘ zΟÏ9 ûÍ_s?÷�|³ym 4‘yϑôãr& 

ô‰s%uρ àMΖä. #Z��ÅÁt/ ∩⊇⊄∈∪ tΑ$s% y7Ï9≡x‹x. y7÷Gs?r& $uΖçF≈tƒ#u $pκtJŠÅ¡uΖsù ( y7Ï9≡x‹x.uρ tΠöθu‹ø9$# 4|¤Ψè? ∩⊇⊄∉∪ { )4(.  

فيا أيها الناس يا عباد اهللا اتقوا ربكم اخضعوا ألوامره، وإن خالفت أهواءكم، 
هوائكم، بل اجعلوا واجتنبوا نواهيه، وإن وافقت أهواءكم ال تريدوا أن جتعلوا احلق تابعا أل

فإن ذلك اخلري والربكة والصالح  �أهواءكم تبعا للحق وهو ما جاء به رسول اهللا 

Èθs9  {والرشد:  uρ yìt7©? $# ‘,ysø9 $# öΝ èδ u!# uθ÷δ r& ÏN y‰|¡x s9 ÝV≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÞÚö‘ F{ $# uρ tΒ uρ �∅ÎγŠ Ïù 4 ö≅ t/ 

Ν ßγ≈ oΨ ÷� s?r& öΝÏδ Ì� ò2É‹ Î/ óΟ ßγsù tã ΝÏδ Ì� ø.ÏŒ šχθàÊÌ� ÷è•Β ∩∠⊇∪ { )5(  لو اتبع احلق أهواء الناس

لصارت أمورهم فوضى، كل واحد يريد أن يستقل برأيه، ويكون متبوعا، ولكن اهللا توىل 

*βÎ  { �بيان ذلك يف كتابه وسنة رسوله  sù ÷Λ äôã t“≈ uΖ s? ’ Îû &ó x« çνρ–Š ã� sù ’ n<Î) «! $# ÉΑθß™§�9 $#uρ βÎ) 

÷Λ äΨ ä. tβθãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$Î/ ÏΘ öθu‹ ø9 $# uρ Ì�Åz Fψ $# 4 y7Ï9≡sŒ ×� ö�yz ß|¡ômr&uρ ¸ξƒÍρù' s? ∩∈∪ { )6(.  

                                                 

) 3110) ، الترمذي تفسري القرآن (2583) ، مسلم الرب والصلة واآلداب (4409) البخاري تفسري القرآن (1(
  ). 4018، ابن ماجه الفنت (

  . 102) سورة هود آية: 2(
  . 123) سورة طه آية: 3(
  . 126:  124) سورة طه اآليات من 4(
  . 71) سورة املؤمنون آية: 5(
  . 59ورة النساء آية: ) س6(
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هداهم على هواهم، ورضوا بشريعتك، واطمأنوا ا،  اللهم اجعلنا ممن اختاروا
وانشرحت هلا صدورهم، فلم يبغوا عنها حوال، ومل يرضوا ا بديال، اللهم أرنا احلق حقا، 
وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطال، وارزقنا اجتنابه، اللهم حبب إلينا اإلميان، وزينه يف 

ان، واجعلنا من الراشدين، اللهم ال جتعلنا ممن قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصي
زين له سوء عمله، فرآه حسنا، فأصبح من اخلاسرين أعماال، الضالني طريقا، واهدنا 
صراطك املستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني 

  إنك جواد كرمي.
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  القسم الرابع يف الفقه

  الةالفرع األول يف الص

  اخلطبة األوىل يف فضل الصالة وكفر تاركها

احلمد هللا الذي فرض الفرائض على عباده من غري فقر إليهم، وال احتياج، وأعطى 
القائمني ا أكمل األجر وأفضل الثواب، وعاقب املعرضني عنها واملفرطني فيها مبا 

ن غري شك وال يستحقونه من العقاب، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له م
ارتياب، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املبعوث رمحة للعباد، أمت اهللا به النعمة على 
املؤمنني، وأصلح به أحوال الدنيا والدين، فصلوات اهللا وسالمه عليه وعلى آله وأصحابه 

  ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
 تعاىل رضي لكم دينا مل يرض لكم أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل، واعلموا أن اهللا

دينا سواه، رضي لكم اإلسالم ومن يتبع غري اإلسالم، فلن يقبل منه، وهو يف اآلخرة من 
اخلاسرين. رضي لكم اإلسالم، وهو االستسالم هللا تعاىل، واالنقياد له ظاهرا وباطنا يف 

يدة، وقول، العقيدة والقول والعمل، ليس اإلسالم عقيدة فحسب، ولكن اإلسالم عق
وعمل، إن اإلسالم كما ال يكون بالعمل وحده ال يكون كذلك بالعقيدة وحدها. يقول 

 بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا، وإقام { �النيب 

. يقول: بين اإلسالم، )1( } الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت احلرام

ومعىن ذلك أن هذه األصول هي دعائم اإلسالم اليت ال ميكن أن يقوم إال ا، كما ال يقوم 
  البناء إال بأساسه.

ه أيها الناس من هذا احلديث يتبني لنا أن الصالة ركن من أركان اإلسالم بل هي ركن
األعظم بعد الشهادتني شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا. ولقد روي عن 

                                                 

) 5001) ، النسائي اإلميان وشرائعه (2609) ، الترمذي اإلميان (16) ، مسلم اإلميان (8) البخاري اإلميان (1(
  ). 2/93، أمحد (
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رأس األمر اإلسالم، وعموده الصالة،  {أا عمود الدين حيث قال:  �رسول اهللا 

. هذه الصالة اليت فرضها اهللا على رسوله، وعلى )1( } هاد يف سبيل اهللاوذروة سنامه اجل

βÎ) nο¨  {أمته:  4θn= ¢Á9 $# ôM tΡ% x. ’ n?tã šÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# $Y7≈ tFÏ. $Y?θè% öθ̈Β ∩⊇⊃⊂∪ { )2( كتابا أي: فريضة .

قوتا، موقوتا بوقت لكل صالة وقتها اليت ال تصح إال فيه إال أن يكون، مث عذر الصالة مو
اليت فرضها اهللا على رسوله مباشرة بدون واسطة فرضها عليه يف أعلى مكان يصل إليه 

فرضها عليه ليلة املعراج، وهو فوق  �بشر، ويف أفضل وقت مر على رسول اهللا 
مخسني صالة يف كل يوم وليلة،  �فرضها على النيب السموات السبع، وفرضها أول ما 

وهذا دليل واضح على حمبة اهللا هلا وعنايته ا، وأا جديرة بأن يستوعب املسلم فيها جزءا 
كبريا من وقته؛ ألا الصلة بينه وبني ربه وخالقه جيد فيها راحة نفسه وطمأنينة قلبه، 

عباده مخسني صالة يف كل يوم وليلة  فرضها اهللا على �ولذلك كانت قرة عني الرسول 
ولكنه تبارك وتعاىل خفف عنهم، فكانت مخسا بالفعل ومخسني يف امليزان، ففي هذه 
اخلمس مصاحل اخلمسني وثواب اخلمسني. أفال تشكرون أيها املسلمون ربكم على هذه 

ا وواجباا النعمة الكبرية اليت أوالكم ا، وتقومون بواجبها، فتؤدوا يف أوقاا بأركا
  وشروطها، مث تكملوا مبكمالا؟

أيها املسلمون إن الصالة صلة بينكم وبني ربكم، فاملصلي إذا قام يف صالته، استقبله 

ß‰ôϑ  {اهللا بوجهه، فإذا قرأ:  ysø9 $# ¬! Å_Uu‘ šÏϑ n=≈ yèø9 . قال اهللا: محدين )3( } ∪⊅∩ #$

≈Ç  {بدي، وإذا قرأ: ع uΗ ÷q§�9$# ÉΟŠ Ïm§�9$# ∩⊂∪ { )4(دي، فإذا ـال اهللا: أثىن علي عبـ. ق

                                                 

  ). 5/231) ، أمحد (3973) ، ابن ماجه الفنت (2616) الترمذي اإلميان (1(
  . 103) سورة النساء آية: 2(
  . 2) سورة الفاحتة آية: 3(
  . 3) سورة الفاحتة آية: 4(
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Å7  {قرأ:  Î=≈ tΒ ÏΘ öθtƒ ÉÏe$!$# ∩⊆∪ { )1( :قال اهللا: جمدين عبدي، وإذا قرأ .}  x‚$−ƒÎ) 

ß‰ ç7÷ètΡ y‚$−ƒÎ) uρ ÚÏètG ó¡nΣ ∩∈∪ { )2(  .قال هذا بيين وبني عبدي نصفني ولعبدي ما سأل

tΡ$  {فإذا قرأ  Ï‰ ÷δ $# xÞ≡u� Å_Ç9$# tΛÉ) tG ó¡ßϑ ø9$# ∩∉∪ { )3( ،اخل، قال اهللا تعاىل: هذا لعبدي ..

  بدي ما سأل.ولع
أفتجد أيها املسلم صلة أقوى من تلك الصلة؟ جييبك ربك على قراءتك آية آية وهو، 
فوق عرشه، وأنت يف أرضه؛ عناية بصالتك، وحتقيقا لصالتك. وهلذا كانت الصالة تنهى 
عن الفحشاء واملنكر إذا صالها على الوجه الذي أمر به؛ ألنه اصطبغ بتلك الصلة اليت 

  ه، فقوي إميانه، واستنار قلبه، وذبت أخالقه.حصلت له مع رب
أيها املسلمون، إن من حافظ على الصلوات، وأداها على الوجه املشروع كانت له 

هذه الصلوات اخلمس بنهر على  �نورا وبرهانا وجناة يوم القيامة، ولقد شبه رسول اهللا 
االغتسال من  باب أحدكم يغتسل منه كل يوم وليلة مخس مرات، فهل يبقى بعد هذا

وسخه شيء، كال. فهذه الصلوات اخلمس تغسل الذنوب عن املصلي غسال، فيكون نقيا 
  ا من الذنوب فهي كفارة ملا بينهن من الذنوب ما اجتنبت الكبائر.

أيها املسلمون إن ما ذكرناه من هذه الفضائل للصلوات اخلمس ليس على سبيل 
أن جيهل قوم من املسلمني قدر هذه  االستيعاب، ولكنه قليل من كثري. ومن عجب

الصلوات، أو يتجاهلوه، ويتغافلوا عنه حىت كانت الصالة يف أعينهم من أزهد األعمال 
وأقلها قدرا، وصاروا ال يقيمون هلا وزنا يف حساب أعماهلم، وال يبذلون هلا وقتا من 

ولعبا، ساعات أعمارهم ال بل رمبا يسخر بعض منهم ا، فيتخذوا سخربة وهزوا 
ويسخر ممن يصليها نسأل اهللا السالمة، فأي دين يا عباد اهللا هلذا؟ أي دين يا عباد اهللا 

                                                 

  . 4) سورة الفاحتة آية: 1(
  . 5) سورة الفاحتة آية: 2(
  . 6) سورة الفاحتة آية: 3(
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لشخص يدع هذا العمل يدع الصالة مع يسر عملها وقلة ما تشغل من وقت وكثرة ثواا 
وعظم مصاحلها ومنافعها على القلب والبدن والفرد واجلماعة، والقول والعمل؟ فهي عون 

#$™θãΖŠÏètFó#)  {مله كما قال تعاىل: للمرء على ع uρ Î� ö9 ¢Á9 $$Î/ Íο 4θn= ¢Á9 $# uρ 4 { )1( وكان النيب .� 

إذا أمهه أمر قام إىل الصالة. أي دين لشخص يدع الصالة، وهي اليت جاء الوعيد يف 
على من اون ا، أو تغافل عنها؟ قال اهللا تعاىل:  �ويف سنة رسوله كتاب اهللا تعاىل، 

}  * y# n= sƒm� .ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰÷èt/ ì# ù= yz (#θãã$|Êr& nο 4θn= ¢Á9 $# (#θãèt7 ¨? $#uρ ÏN≡uθpκ ¤¶9 $# ( t∃öθ|¡sù tβöθs) ù= tƒ $†‹ xî ∩∈∪ āωÎ) 

tΒ z>$s? ztΒ# u uρ Ÿ≅ ÏΗ xå uρ $[sÎ=≈ . وهذه اآلية ظاهرة يف أن من أضاع الصالة، واتبع )2( } ¹|

#āωÎ) tΒ z>$s? ztΒ  {الشهوات، فليس مبؤمن؛ ألن اهللا تعاىل قال:  uuρ { )3(  :وقال سبحانه

}  ×≅÷ƒuθsù š, Íj# |Áßϑ ù= Ïj9 ∩⊆∪ tÏ% ©!$# öΝèδ tã öΝÍκ ÍEŸξ|¹ tβθèδ$y™ ∩∈∪ { )4( أن  �. وأخرب النيب

من مل حيافظ على هذه الصلوات، فليس له نور وال برهان وال جناة يوم القيامة، وحيشر مع 
وهامان وقارون وأيب بن خلف. فأي دين لشخص يدع الصالة وهو أئمة الكفر فرعون 

يؤمن ذا الوعيد على مضيعها والغافل عنها. قد يقول أنا أشهد أن ال إله إال اهللا وأن 
حممدا رسول اهللا؟ وردنا على هذا أن نقول: قولك هذا ال يكفيك عند اهللا حىت تستسلم، 

وقر يف القلب وصدقته األعمال. ونقول له:  وتنقاد لشريعة اهللا تعاىل، فإن اإلميان ما

�Ÿωuρ šχρã  {املنافقون يقولون: ال إله إال اهللا  ä.õ‹ tƒ ©! $# āωÎ) WξŠ Î= s% ∩⊇⊆⊄∪ { )5( واملنافقون .

‰ß  {إذا جاءوا إليه:  �يقولون للرسول  pκô¶tΡ y7 ¨Ρ Î) ãΑθß™t� s9 «! واملنافقون يصلون  )6( } 3 #$

                                                 

  . 45) سورة البقرة آية: 1(
  . 60،  59) سورة مرمي اآليتان : 2(
  . 60) سورة مرمي آية: 3(
  . 5،  4) سورة املاعون اآليتان : 4(
  . 142) سورة النساء آية: 5(
  . 1) سورة املنافقون آية: 6(
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}  # sŒ Î)uρ (#þθãΒ$s% ’ n< Î) Íο 4θn= ¢Á9 $# (#θãΒ$s% 4’ n<$|¡ä. { )1( . م كانوا مسلمني وناجني من النار؟أفترى أ

%βÎ) ©!$# ßìÏΒ¨  {ال، استمع قول اهللا تعاىل:  ỳ tÉ) Ï≈uΖ ßϑ ø9 $# tÌ� Ï≈ s3ø9 $#uρ ’ Îû tΛ ©yγy_ $�èŠ ÏΗ sd ∩⊇⊆⊃∪ { )2( 

- }  ¨βÎ) tÉ) Ï≈oΨ çR ùQ$# ’ Îû Ï8ö‘ ¤$!$# È≅ xó™F{ $# zÏΒ Í‘$̈Ζ9 $# s9 uρ y‰ ÅgrB öΝ ßγs9 # ���ÅÁtΡ ∩⊇⊆∈∪ { )3( وإذا أراد .

يف كفر تارك الصالة، فقد ثبت عن رسول  أن جيادل، ويلبس، فإن لدينا نصا صرحيا

العهد الذي بيننا  {. وقال: )4( } بني العبد وبني الكفر ترك الصالة {أنه قال:  � اهللا

  .)5( } لصالة، فمن تركها، فقد كفروبينهم ا

ال يرون شيئا من األعمال تركه كفر  �كان أصحاب النيب  :وقال عبد اهللا بن شقيق
ورآه الصحابة رضي اهللا عنهم ليس كفر  �غري الصالة. وهذا الكفر الذي ذكره النيب 

ر نعمة كما قال بعضهم، وال أنه خصلة من خصال الكفر كما قاله آخرون، ولكنه الكف
قال الكفر. قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  �األكرب املخرج عن دين اإلسالم. فإن النيب 

وفرق بني (الكفر) املعرف بالالم يعين الدال على الكفر املطلق وبني (كفر) املنكر يف 
اإلثبات. ولنا دليل مركب من دليلني على أن تارك الصالة كافر كفرا أكرب خمرجا عن امللة 

إال أن تروا كفرا بواحا عندكم  {عن منازعة والة األمور أمرهم قال: ى  �هو أن النيب 

شرار أئمتكم الذين تبغضوم، ويبغضونكم، قالوا يا  {: �. وقال )6( } فيه من اهللا برهان

                                                 

  . 142) سورة النساء آية: 1(
  . 140) سورة النساء آية: 2(
  . 145) سورة النساء آية: 3(
) ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة 4678) ، أبو داود السنة (2620) ، الترمذي اإلميان (82) مسلم اإلميان (4(

  ). 1233) ، الدارمي الصالة (3/370) ، أمحد (1078فيها (
) ، أمحد 1079) ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (463) ، النسائي الصالة (2621) الترمذي اإلميان (5(

)5/346 .(  
  ). 6647) البخاري الفنت (6(
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. ومن هذين الدليلني )1( } رسول اهللا: أفال ننابذهم بالسيف؟ قال: ال ما أقاموا فيكم الصالة

نأخذ أن ترك الصالة يبيح منابذة األئمة، فيكون كفرا بواحا. فترك الصالة ردة عن 
م هلا أحكام يف الدنيا وأحكام يف اآلخرة. أما أحكام اإلسالم، وكفر باهللا والردة عن اإلسال

الدنيا، فإن املرتد ينفسخ نكاحه من زوجته، وحتل لغريه، ويكون استمتاعه ا استمتاعا 
بامرأة أجنبية منه وأوالده منها بعد ردته ليسوا أوالدا شرعيني، وجيب قتله إذا استمر على 

كافر، وال يصلى عليه، وال يستغفر له، وال  ردته، وال يغسل؛ ألنه ال يطهره املاء، وهو
يدعى له بالرمحة، وال يدفن مع املسلمني، ويكون ماله يف بيت مال املسلمني ال يرثه 

  أقاربه، وأما أحكام اآلخرة، فإنه حيرمك دخول اجلنة، ويدخل النار خالدا فيها أبدا.
دينكم إذا ضيعتموها، فاتقوا اهللا عباد اهللا، وحافظوا على صلواتكم، فماذا يبقى من 

فإن آخر ما تفقدون من دينكم الصالة. قال اإلمام أمحد: كل شيء ذهب آخره مل يبق منه 
  شيء.

اللهم اجعلنا مقيمي الصالة، ومن علينا بالتوفيق ملا حتب، وترضى يا جزيل اهلبات، 
  واغفر لنا ولوالدينا وجلميع املسلمني إنك أنت الغفور الرحيم.

                                                 

  ). 2797) ، الدارمي الرقاق (6/24) ، أمحد (1855) مسلم اإلمارة (1(
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  يف التحذير من إضاعة الصالةاخلطبة الثانية 

احلمد هللا الذي جعل الصالة عمادا للدين وقرة عني للمؤمنني وجناة للعاملني انشرحت 
ا صدور أولياء اهللا، وضاقت ا صدور أعداء اهللا، فهي روضة من رياض العمل الصاحل 

ا حمب متعة للنفوس وطهرة للقلوب، فسبحان من فاوت بني عباده مبحبتها وإقامتها، فهذ
هلا قائم ا على الوجه املرضي هللا، وذلك معرض عنها مضيع هلا خاسر دينه ودنياه، 
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه 

  وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، وسلم تسليما.
ظوا على الصلوات والصالة الوسطى، وقوموا أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل، وحاف

هللا قانتني، حافظوا على الصلوات، وأقيموها، ودوموا عليها، والزموها، واعتنوا حبدودها 
وحقوقها، وال تضيعوها. حافظوا على الصالة، فإا أكرب أركان دينكم بعد الشهادتني، 

رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء فلقد بين اإلسالم على شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا 
الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت احلرام. حافظوا على الصالة، فإا تنهى عن الفحشاء 
واملنكر، وذلك ملا حيصل للقلب ا من النور والربهان الذي سيكون سببا للبعد عن 

املصلي قائم بني  الفحشاء واملنكر، حافظوا على الصالة، فإا صلة بني العبد وبني ربه، فإن
يدي اهللا يناجي ربه بكالمه، وذكره ودعائه، واخلضوع له، والتعظيم قيام وقعود وركوع 
وسجود وقراءة وذكر وتسبيح ودعاء، فهي روضة عبادات منوعة من كل عبادة فيها 

 �ال النيب ـزوجان حافزوا على الصالة، فإا تكفري لسيئاتكم، وتطهري من ذنوبكم. ق

أرأيتم  { �. وقال )1( } الصلوات اخلمس مكفرات ملا بينهن ما اجتنبت الكبائر {

وم مخس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لو أن را بباب أحدكم يغتسل فيه كل ي
ال يبقى من درنه شيء، قال: فكذلك مثل الصلوات اخلمس ميحو اهللا ن اخلطايا. حافظوا 
على الصلوات، فإن من حافظ على الصلوات اخلمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، 

                                                 

) ، أمحد 1086بن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها () ، ا214) ، الترمذي الصالة (233) مسلم الطهارة (1(
)2/400 .(  
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ملسلمون، فإن . حافظوا على الصلوات أيها ا)1( } وعلم أن حق من عند اهللا دخل اجلنة

  الصالة نور يف القلب، ونور يف الوجه، ونور يف القرب، ونور يوم القيامة.

#y *  {عباد اهللا ال تضيعوا الصالة، فتكونوا ممن قال اهللا فيهم:  n= sƒm� .ÏΒ öΝ ÏδÏ‰ ÷èt/ ì#ù= yz 

(#θãã$|Êr& nο 4θn= ¢Á9 $# (#θãèt7 ¨? $#uρ ÏN≡uθpκ ¤¶9 $# ( t∃öθ|¡sù tβöθs) ù= tƒ $†‹ xî ∩∈∪ { )2(  ،أضاعوا الصالة، وأمهلوها

فأما شهوات أبدام، فحافظوا عليها، واتبعوها. يضيعون الصالة حلطام من الدنيا ال يبقى 
مهم، أو يضيعون الصالة لراحة هلم، وال يبقون له، والصالة هي اليت تبقى هلم، وجيدوا أما

أبدام بالنوم، ومل يعلموا أن راحة أبدام اليت يضيعون ا ما أوجب اهللا عليهم سوف 
تكون تعبا وعذابا عليهم يوم القيامة يف يوم يود ارم فيه لو يفتدي من عذابه ببنيه 

تضيعوا الصالة فإن وصاحبته وأخيه وفصيلته اليت تؤويه ومن يف األرض مجيعا مث ينجيه، ال 
الصالة هي العهد اليت بني العبد وبني الكفر، فمن تركها فهو كافر، أي دين له إذا ترك 
الصالة؟ أي عبادة وأي خضوع هللا وقد ترك صالة وقتها قصري وعملها يسري وفضلها 
كثري؟ إذا ترك هذا العمل مع سهولته، وقلة زمنه، وكثرة فضله، فأي عمل يرجى أن يقوم 

  د ذلك؟ فآخر ما يفقده اإلنسان من دينه الصالة.به بع
أيها املسلمون أيها املؤمنون باهللا ورسوله، حافظوا على صلواتكم، وال تضيعوها، فإا 

#$™θãΖŠÏètFó#)  {عون لكم على أمور دينكم ودنياكم:  uρ Î� ö9 ¢Á9 $$Î/ Íο 4θn= ¢Á9 $# uρ 4 $pκ ¨Ξ Î) uρ îοu�� Î7s3s9 āωÎ) ’ n?tã 

tÏèÏ±≈ sƒ ø: من سره أن يلقى اهللا غدا مسلما، فليحافظ على  �قال ابن مسعود  )3( } ∪∋⊇∩ #$

هؤالء الصلوات حيث ينادي ن، فإن اهللا تعاىل شرع لنبيكم سنن اهلدى، وإن من سنن 
ما يصلي هذا املتخلف يف بيته لتركتم سنة نبيكم، اهلدى، ولو أنكم صليتم يف بيوتكم ك

                                                 

) ، 2868) ، الترمذي األمثال (667) ، مسلم املساجد ومواضع الصالة (505) البخاري مواقيت الصالة (1(
  ). 1183) ، الدارمي الصالة (2/379) ، أمحد (462النسائي الصالة (

  . 59) سورة مرمي آية: 2(
  . 45: ) سورة البقرة آية3(
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ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر، فيحسن الطهور، مث يعمد إىل مسجد 
من هذه املساجد، إال كتب اهللا بكل خطوة خيطوها حسنة، ويرفعه ا درجة، وحيط عنه 

نفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به ا سيئة، ولقد رأيتنا، وما يتخلف عنها إال منافق معلوم ال
  يهادى بني الرجلني حىت يقام يف الصف.

أيها املسلمون إن من املؤسف واخلطأ أن يتمتع اإلنسان بنعم اهللا قائما وقاعدا ونائما 
ويقظا، يتمتع باألمن والرخاء ووفور املال والولد واألخالء، مث ال يقوم بشكر اهللا، وال 

لضحى ال يصلي الفجر، ويسمع النداء، فال يقوم إىل املسجد. خيضع ألوامر اهللا ينام إىل ا
وإن هذا لو دعي إىل حطام من الدنيا ألجاب، ولو وعد بشيء زهيد ملا نام عنه، وال 

  غاب.
اللهم ارزقنا القيام بطاعتك على الوجه الذي يرضيك عنا، واغفر لنا، وتب علينا إنك 

  أنت التواب الرحيم.
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  هاون به بعض الناس من شؤون الصالةاخلطبة الثالثة فيما يت

احلمد هللا الذي أحكم ما شرعه، وأتقن ما صنعه، حد لعباده احلدود، وشرع هلم 
الشرائع، وبني هلم كل ما حيتاجون إليه من أمر الدين والدنيا، فسبحانه من رب رحيم وإله 

وهو على كل حكيم، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك، وله احلمد، 
شيء قدير، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله البشري النذير والسراج املنري صلى اهللا عليه 

  وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وسلم تسليما.
أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل، واعلموا أن اهللا فرض عليكم فرائض، فال 

ها. فرض عليكم الفرائض لتصلوا ا إىل أمسى الغايات، تضيعوها، وحد حدودا فال تعتدو
وأعلى الدرجات يف روضات اجلنات، ولتنجوا ا من عذاب النار، واهللكات. فرض 
عليكم الصلوات اخلمس، وأمركم بإقامتها، واحملافظة عليها، فأدوها كما أمرمت أدوها 

اونوا ا، فتكونوا من بشروطها وأركاا وواجباا وأكملوها مبستحباا، وال تته
  اخلاسرين.

أيها الناس، إن كثريا من املسلمني يتهاونون يف صالم، فال يؤدوا يف الوقت احملدد 
زوال الشمس، وهو جتاوزها لوسط السماء، وعالمته ابتداء زيادة الظل هلا. فوقت الظهر من 

بأن يكون ظل الشيء بعد انتهاء قصره ميتد وقتها من الزوال إىل دخول وقت العصر وذلك 
مساويا له من ابتداء ظل الزوال، وينتهي وقت العصر باصفرار الشمس يف حال االختيار 
وبغروب الشمس يف حال الضرورة، مث يدخل وقت املغرب من غروب الشمس إىل مغيب 
الشفق األمحر حوايل ساعة ونصف من الغروب، مث يدخل وقت العشاء إىل نصف الليل. أربع 

ا متوالية ال فصل بينها كلما خرج وقت صالة دخل وقت أخرى. ووقت الفجر صلوات أوقا
من طلوع الفجر الصادق، وهو البياض املعترض يف األفق على طلوع الشمس، وهي منفصلة 

ر وبينها وبني ـوع الفجـف الليل إىل طلـاء من نصـعن بقية الصلوات بينها وبني العش

ÉΟ {اىل: ـال اهللا تعـقا. ـالظهر من طلوع الشمس إىل زواهل Ï% r& nο 4θn= ¢Á9 $# Ï8θä9 à$ Î! Ä§ôϑ ¤±9$# 
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4’ n< Î) È,|¡xî È≅ ø‹ وهذه تستوعب أوقات الصلوات األربع الظهر والعصر واملغرب . )1( } 9$#©

#tβ  {والعشاء، مث فصل، وقال:  u ö�è% uρ Ì� ôfx ø9 . يعين صالة الفجر مساها اهللا قرآنا )2( } ) #$

#βÎ) tβ¨  {لطول القراءة فيها:  u ö� è% Ì� ôfx ø9 $# šχ% x. #YŠθåκ ô¶tΒ ∩∠∇∪ { )3(.  

زءا قبل الوقت، وال أن يؤخر منها جزءا بعده، فال حيل للمسلم أن يقدم من صالته ج
فكيف مبن يؤخرون مجيع الصالة عن وقتها كسال واونا وإيثارا للدنيا على اآلخرة، 
ويتنعمون بنومهم على فراشهم، ويتمتعون بلهوهم، ومكاسبهم كأمنا خلقوا للدنيا، كأم 

≅×  {ال يقرءون القرآن كأم ال يقرءون قوله تعاىل:  ÷ƒuθsù š, Íj# |Áßϑ ù= Ïj9 ∩⊆∪ tÏ% ©!$# öΝèδ tã 

öΝ ÍκÍEŸξ|¹ tβθèδ$y™ ∩∈∪ { )4(  :م ال يقرءونوكأ}  * y# n= sƒm� .ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰÷èt/ ì# ù= yz (#θãã$|Êr& 

nο 4θn= ¢Á9 $# (#θãèt7 ¨? $#uρ ÏN≡uθpκ ¤¶9 $# ( t∃öθ|¡sù tβöθs) ù= tƒ $†‹ xî ∩∈∪ āωÎ) tΒ z>$s? ztΒ# u uρ Ÿ≅ ÏΗ xå uρ $[sÎ=≈ |¹ y7 Í× ‾≈ s9'ρé' sù 

tβθè= äz ô‰ tƒ sπ̈Ψ pgø: $# Ÿωuρ tβθßϑ n= ôà ãƒ $\↔ ø‹ x© ∩∉⊃∪ { )5( م مل تبلغهم أحاديث النيب يف  �. كأين

الذي تفوته صالة العصر  {: �وا بذلك لقد قال النيب وعيد من أضاع الصالة، أو مل يبال

. أي: كأمنا أصيب بفقد أهله وماله، فسبحان اهللا ! ما أعظم )6( } كأمنا وتر أهله وماله

له، وماله، فأصبح األمر ! وما أفدح اخلسارة الذي تفوته صالة العصر ! كأمنا فقد أه
وما ينطق عن اهلوى، تصوروا لو  �أعزب بعد التأهل وفقريا بعد الغىن، هكذا قال النيب 

أن شخصا من بيننا كان له أموال وأهل، وكان مسرورا يف ماله وبني أهله، مث أصيب 
                                                 

  . 78) سورة اإلسراء آية: 1(
  . 78) سورة اإلسراء آية: 2(
  . 78) سورة اإلسراء آية: 3(
  . 5،  4) سورة املاعون اآليتان : 4(
  . 60،  59) سورة مرمي اآليتان : 5(
) ، 175) ، الترمذي الصالة (626) ، مسلم املساجد ومواضع الصالة (527) البخاري مواقيت الصالة (6(

) ، مالك 2/13) ، أمحد (685) ، ابن ماجه الصالة (414) ، أبو داود الصالة (478الصالة ( النسائي
  ). 1230) ، الدارمي الصالة (21وقوت الصالة (
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جبائحة أتلفت أمواله، وأهلكت أهله، فماذا تكون حالة الناس بالنسبة له؟ إم ال بد أن 
محوه، وال بد أن يواسوه يف هذه املصيبة، ويقدمون له أنواع العزاء ومع ذلك، ولألسف ير

الشديد نرى كثريا من الناس تفوم صالة العصر وصلوات أخرى كثرية، وال حيزنون 
لذلك، وال يبالون مبا حدث، وإخوام املسلمون يشاهدوم على ذلك، فال يرمحوم، 

  وعقابه الذي يعمهم مجيعا إذا مل يقوموا مبا أوجب اهللا عليهم.وال خيوفوم من عذاب اهللا 

û *  {وكثري من املصلني يتهاونون بستر العورة وقد قال اهللا تعاىل:  Í_t6≈ tƒ tΠyŠ# u (#ρä‹ è{ 

ö/ ä3tG t⊥ƒÎ— y‰ΖÏã Èe≅ä. 7‰Éfó¡tΒ { )1( قال العلماء حمددين للعورة: عورة الرجل كل ما بني .

السرة والركبة، وعورة املرأة البالغة مجيع بدا ما عدا الوجه فإنه عورة يف النظر وليس 
عورة يف الصالة، فال جيب عليها أن تستره يف الصالة إال أن يراها رجل غري زوج، وال 

  ن أجل أن ال ينظر إليها ال من أجل الصالة.حمرم، فيجب عليها ستره حينئذ م
فاتقوا اهللا عباد اهللا، وتستروا يف الصالة بثوب مباح طاهر ال يصف لون اجللد من 
ورائه، واحذروا التهاون يف ذلك، فإن كثريا من املترفني يلبسون ثيابا ناعمة رهيفة أو 

 سراويل قصرية ال تصل صافية ال تستر؛ ألن لون اجللد يبني من ورائها، وليس عليهم إال
إىل الركبة، فيبني لون الفخذ من حتت الثوب وهؤالء مل يأتوا بواجب الستر الذي هو من 

  شروط الصالة، فعليهم أن يطولوا السراويل من السرة إىل الركبة ليستروا بذلك عورم.
وإن مما يتهاون به بعض الناس اخلشوع يف الصالة وهو حضور القلب وسكون 

فأما حضور القلب فكثري من الناس من حني ما يدخل يف الصالة يبدأ قلبه  األعضاء،
يتجول ميينا ومشاال يف التفكري واهلواجيس، ومن عجب أنه كان ال يفكر يف هذه األمور 
قبل أن يدخل يف الصالة، وأعجب من ذلك أا أمور ال فائدة منها غالبا، فهي ال مه يف 

شيطان جيلبها إليه ليفسد عليه صالته، وهلذا جتده خيرج من شؤون دينه وال دنياه، ولكن ال
صالته، وما استنار ا قلبه، وال قرت ا عينه، وال انشرح ا صدره، وال قوي ا إميانه؛ 

                                                 

  . 31) سورة األعراف آية: 1(
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ألا صارت عبارة عن حركات كحركات اآللة األتوماتيكية. وإن هذه الداء أعين 
يس بني عامة الناس ولكن بني عامة اهلواجيس يف الصالة لداء مستفحل ومرض منتشر ل

الناس وخواصهم حىت ذوي العلم والعبادة، إال من شاء اهللا تعاىل، ولكن لكل داء دواء، 
وهللا احلمد، فإذا أحس اإلنسان بذلك، فليستعذ باهللا من الشيطان الرجيم، وليستحضر أنه 

ما يقول يف صالته،  الذي يعلم خائنة األعني، وما ختفي الصدور، وليتدبر �بني يدي اهللا 
وما يفعل، فلعل اهللا أن يذهب عنه ما جيد. وأما سكون اجلوارح فكثري من املصلني ال 
تسكن جوارحه، جتده يعبث بيديه أو رجليه أو عينيه أو رأسه، حيرك يده ينظر إىل ساعته 
يعبث يف حليته يقدم رجله، ويردها يرفع بصره إىل السماء، ورفع البصر إىل السماء يف 

حتذيرا بالغا، وقال  �الصالة ينايف اآلدب مع اهللا، ولذلك كان حراما، وحذر منه النيب 

، )1( } ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إىل السماء يف صالم {: �فيه قوال شديد، فقال 

  .)2( } لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم {ل: قافاشتد قوله يف ذلك حىت 

فاتقوا اهللا عباد اهللا، واحذروا أن تتعرضوا لعقوبة اهللا. أما احلركة اليت ملصلحة الصالة، 
ينما ابن عباس رضي اهللا عنهما ح �فهذه ال بأس ا بل هي مطلوبة، ولذلك أخر النيب 

صلى معه، فوقف على يساره، فأخذ برأسه من ورائه، فجعله عن ميينه. فإذا حترك املصلي 
لتعديل الصف أو للقرب منه أو للدخول يف الصف املقابل له، أو جر أخاه لسد اخللل 

  بينهما، فكل ذلك جائز بل مطلوب؛ ألنه من تكميل الصالة.
ال عادة، اخشع فيها لربك، وأحضر  فاتق اهللا أيها املسلم يف صالتك اختذها عبادة

ô‰s% yx  {قلبك وأسكن جوارحك، فإن اهللا يقول:  n= øùr& tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪ tÏ% ©!$# öΝèδ ’ Îû öΝ ÍκÍEŸξ|¹ 

                                                 

) ، ابن ماجه إقامة الصالة 913) ، أبو داود الصالة (1193) ، النسائي السهو (717) البخاري األذان (1(
  ). 1302) ، الدارمي الصالة (3/140) ، أمحد (1044فيها (والسنة 

) ، ابن ماجه إقامة الصالة 913) ، أبو داود الصالة (1193) ، النسائي السهو (717) البخاري األذان (2(
  ). 1302) ، الدارمي الصالة (3/140) ، أمحد (1044والسنة فيها (
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tβθãèÏ±≈ yz ∩⊄∪ { )1( ،وفقين اهللا وإياكم للقيام بعبادته واإلخالص له واملتابعة لرسوله .

  ووقانا من الزيغ والفنت إنه جواد كرمي رؤوف رحيم.

                                                 

  . 2،  1) سورة املؤمنون اآليتان : 1(
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  اخلطبة الرابعة يف صفة الصالة

احلمد هللا حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال 

ك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه اهللا وحده ال شري
  ومن تبعهم بإحسان، وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل، وأقيموا الصالة، فإن الصالة عمود دينكم، ولن 
ة يقوم البنيان بدون عموده، وال حظ يف اإلسالم ملن ترك الصالة، أقيموا الصالة إن الصال

كانت على املؤمنني كتابا موقوتا. أقيموا الصالة كما أمرمت صلوا كما صلى رسول اهللا 
. أسبغوا الوضوء، واستقبلوا القبلة، قوموا هللا خملصني، فاستقبلوا وجهه بقلوبكم وبيته �

بأبدانكم، واعلموا أن اهللا قبل وجه املصلي، اطمئنوا يف صالتكم، ال تصلوها وأنتم 

جالس، فصلى  �دخل رجل املسجد ورسول اهللا  {ة بدون طمأنينة. عجاىل، فال صال

صالة ال يطمئن فيها، مث جاء، فسلم على النيب، فرد عليه السالم، وقال: " ارجع فصل 
فقال: "  �ته األوىل، مث جاء، فسلم على النيب فإنك مل تصل ". فرجع، فصلى كصال

ثالثا لعله يقيم صالته، وألجل أن يزداد  �ارجع فصل فإنك مل تصل ". ثالثا ردده النيب 
ولذلك قال الرجل: والذي بعثك باحلق ال أحسن غري هذا، فعلمين،  �شغفه بتعليم النيب 

بل القبلة، فكرب، مث أقرأ ما تيسر " إذا قمت للصالة، فأسبغ الوضوء، مث استق �فقال النيب 
معك من القرآن، مث اركع حىت تطمئن راكعا، مث ارفع حىت تطمئن قائما، مث اسجد حىت 
تطمئن ساجدا، مث ارفع حىت تطمئن جالسا، مث اسجد حىت تطمئن ساجدا، مث افعل ذلك 

  .)1( } يف صالتك كلها

                                                 

) 884) ، النسائي االفتتاح (303) ، الترمذي الصالة (397) ، مسلم الصالة (5897االستئذان ( ) البخاري1(
  ). 2/437) ، أمحد (1060) ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (856، أبو داود الصالة (
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وإن صلى مئة مرة، كما قال أيها املسلمون إن من صلى بدون طمأنينة فال صالة له، 

  .)1( } ارجع فصل فإنك مل تصل {هلذا الرجل:  �رسول 

اقرأوا الفاحتة يف كل ركعة، فإنه ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب، واقرأوا معها يف 
طواله أيضا، فقد كان الفجر سورة من طول املفصل ويف املغرب من قصاره أحيانا ومن 

رمبا قرأ يف املغرب بسورة طويلة قرأ مرة باألعراف، ومرة بالصافات، ومرة حبم  �النيب 
الدخان، ومرة بسورة حممد، ومرة باملرسالت. واقرأوا يف الظهر والعصر والعشاء اآلخرة 

  من أوساط املفصل.
الضحى إىل  طوال املفصل من ق إىل عم وأوساطه من عم إىل الضحى، وقصاره من

آخر القرآن. ارفعوا أيديكم عند تكبرية اإلحرام إىل املناكب أو إىل األذنني، مث ضعوا اليمىن 
على مفصل كف اليسرى بعد التكبري على صدوركم، وانظروا موضع سجودكم، وال 

لينتهني أقوام عن  { �تلتفتوا يف الصالة، وال ترفعوا أبصاركم إىل السماء، فقد قال 

. استفتحوا الصالة بعد ذلك، فقولوا: )2( } رفع أبصارهم إىل السماء، أو ال ترجع إليهم

اللهم باعد بيين وبني خطاياي كما باعدت بني املشرق واملغرب، اللهم نقين من خطاياي 
دنس، اللهم اغسلين من خطاياي باملاء والثلج والربد. أو كما ينقى الثوب األبيض من ال

  قولوا: سبحانك اللهم وحبمدك.. إىل آخره.
تعوذوا باهللا من الشيطان الرجيم، مث اقراوا الفاحتة والسورة، مث اركعوا مكربين، 
وارفعوا أيديكم عند الركوع وضعوها على ركبكم مفرقة األصابع، وجافوها عن 

 � ركوعكم، فسووا ظهوركم، وساووها مع رؤوسكم، فقد كان جنوبكم، واعتدلوا يف
يسوي ظهره ورأسه، ال يرتل رأسه، وال يرفعه، وعظموا ربكم يف ركوعكم، فقولوا: 

                                                 

) ، أبو 884( ) ، النسائي االفتتاح303) ، الترمذي الصالة (397) ، مسلم الصالة (724) البخاري األذان (1(
  ). 2/437) ، أمحد (1060) ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (856داود الصالة (

) ، أمحد 1045) ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (912) ، أبو داود الصالة (428) مسلم الصالة (2(
)5/108 .(  
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يكثر يف ركوعه وسجوده من قوله:  �سبحان ريب العظيم، وكرروا ذلك، وكان 
ني: مسع اهللا ملن سبحانك اللهم ربنا وحبمدك، اللهم اغفر يل، ارفعوا من الركوع، قائل

محده، ورافعني أيديكم إىل املناكب أو إىل األذنني، وبعد القيام قولوا: اللهم ربنا لك ملء 
السموات، وملء األرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء واد 

فع ذا أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد ال مانع ملا أعطيت، وال معطي ملا منعت، وال ين
" إذا قال اإلمام: مسع  �اجلد منك اجلد. واملأموم ال يقول: مسع اهللا ملن محده لقول النيب 

اهللا ملن محده، فقولوا: ربنا ولك احلمد ". مث اسجدوا مكربين، وال ترفعوا أيديكم عند 
السجود، اسجدوا على األعضاء السبعة اجلبهة مع األنف واليدين والركبتني وأطراف 

ضعوا أيديكم حال السجود على األرض وأصابعها حنو القبلة مضموما بعضها  القدمني،
إىل بعض حماذية ملكان اجلبهة واألنف، أو حماذية للمنكب اعتدلوا يف سجودكم، فارفعوا 

 �البطون عن الفخذين والفخذين عن الساقني، وحنوا اليدين عن اجلنبني، فقد كان النيب 
إذا كان اإلنسان مأموما، فإنه ال ينحيها إذا كان يؤذي  ينحيها حىت يرى بياض إبطه، إال

ى عن بسطها على األرض،  �من جبنبه، وارفعوا الذراعني عن األرض، فإن النيب 
وقولوا: سبحان ريب األعلى وكرروها، وقولوا: سبحانك اللهم ربنا وحبمدك، اللهم اغفر 

ترة، إال حلاجة كشدة حرارة يل، وال تسجدوا على لباس عليكم من ثوب، أو مشلح، أو غ
األرض، وخشونتها أو حنو ذلك، مث ارفعوا من السجود مكربين، واجلسوا على قدم 
الرجل اليسرى، وانصبوا قدم الرجل اليمىن، وضعوا اليد اليمىن على فخذ الرجل اليمىن، أو 

بابة على ركبتها، وضموا منها اخلنصر والبنصر، وحلقوا إامها مع الوسطى، وحركوا الس
عند الدعاء، وضعوا اليد اليسرى على فخد الرجل اليسرى أو ركبتها مضمومة أصابعها 
إىل بعض، وقولوا: ريب اغفر يل، وارمحين، واهدين، وارزقين، واجربين، وعافين، مث 
اسجدوا السجدة الثانية مكربين، واصنعوا كما صنعتم يف السجدة األوىل قوال وفعال، مث 

بدون استفتاح، وال تعوذ كالركعة األوىل، مث اجلسوا للتشهد،  صلوا الركعة الثانية
واصنعوا يف جلوسكم كما فعلتم يف اجللوس بني السجدتني، وقولوا: التحيات هللا 



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  515

والصلوات.. اخل. فإن كانت الصالة ركعتني، فأكملوا التشهد، وسلموا على اليمني 
وسلموا على اليسار: السالم السالم عليكم ورمحة اهللا، وإن زدمت وبركاته، فال بأس، 

عليكم ورمحة اهللا، وإن كانت الصالة أكثر من ركعتني، فقوموا بعد التشهد األول 
مكربين، وارفعوا أيديكم عند القيام، وصلوا ما بقي من صالتكم على صفة ما سبق يف 
الركعة الثانية، إال أنكم تقتصرون على الفاحتة، وجتلسون للتشهد األخري متوركني بأن 
تنصبوا قدم الرجل اليمىن، وخترجوا الرجل اليسرى من حتت ساقها، وتستقروا على 

  األرض.
أيها املسلمون هذه صفة الصالة، فأقيموها، وأتقنوها لعلكم تفلحون فقد قال اهللا 

‰ô  {تعاىل:  s% yx n= øùr& tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 y7  {.. إىل قوله )1( } ∪⊆∩ #$ Í×‾≈ s9 'ρé& ãΝ èδ tβθèOÍ‘≡uθø9 $# ∩⊇⊃∪ 

šÏ% ©!$# tβθèOÌ� tƒ }̈ ÷ρyŠ ö� Ï ø9 $# öΝèδ $pκ� Ïù tβρà$ Î#≈ yz ∩⊇⊇∪ { )2(.  

  بارك اهللا يل ولكم.. اخل.

                                                 

  . 1) سورة املؤمنون آية: 1(
  . 11 ، 10) سورة املؤمنون اآليتان : 2(
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  اخلطبة اخلامسة يف احلث على إقامة الصالة مع اجلماعة

باده رمحة م وإحسانا، وجعلها صلة بينه وبينهم احلمد هللا الذي فرض الصالة على ع
ليزدادوا بذلك إميانا، وكررها كل يوم حىت ال حيصل هلم اجلفاء، ويسرها عليهم حىت ال 
حيصل هلم التعب والعناء، وأجزل هلم ثواا، فكانت بالفعل مخسا، وبالثواب مخسني فضال 

يك له خالقنا، وموالنا، وأشهد أن منه وامتنانا، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شر
حممدا عبده ورسوله أخشى الناس لربه سرا، وإعالنا الذي جعل اهللا قرة عينه يف الصالة، 
فنعم العمل الصالة ملن أراد به فضال، ورضوانا صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه، ومن 

  تبعهم بإحسان، وسلم تسليما.
، وحافظوا على الصلوات والصالة الوسطى، وقوموا أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل

هللا قانتني، عباد اهللا: إن الصالة عمود دينكم وقوامه، فال دين ملن ال صالة له، ال حظ يف 
اإلسالم ملن ترك الصالة. إقامة الصالة إميان، وتركها كفر من حافظ عليها كانت له نورا 

يف حشره، وكانت له جناة يوم القيامة،  يف قلبه، ونورا يف وجهه، ونورا يف قربه، ونورا
وحشر مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني، ومن مل 
حيافظ عليها مل يكن له نور، وال جناة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأيب 

  بن خلف.
ني ربكم إذا مل يكن بينكم أيها املسلمون، كيف تضيعون الصالة وهي الصلة بينكم وب

وبني ربكم صلة، فأين العبودية، وأين احملبة هللا واخلضوع له؟ لقد خاب، وخسر قوم إذا 
مسعوا داعي الدنيا وزهرا لبوا له سراعا، وإذا مسعوا منادي اهللا يدعو: حي على الصالة 

  حي على الفالح تثاقلوا عنه، وولوا أدبارا.
أول ما حياسب عليه العبد يوم القيامة صالته، فإن  أيها املسلمون أمل تعلموا أن

  صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله.
يا أمة حممد أقيموا صالتكم ما دمتم يف زمن املهلة تعرفوا إىل اهللا يف الرخاء يعرفكم يف 
 الشدة، فإن من ينسى اهللا نسيه، ومن أضاع أمره أضاعه. يا أمة حممد من منكم عنده أمان
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من املوت حىت يتوب، ويصلي أليس كل منكم خيشى املوت وال يدري مىت يأتيه؟ ال 
يدري أيصبحه أم ميسيه؟ أمل يكن املوت يأخذ الناس بغتة وهم ال يشعرون؟ أما هجم على 
أناس يف دنياهم غافلون؟ أما بغت أناسا خرجوا من بيوم فما استطاعوا مضيا وال 

  ن ال تكون حاله كحال هؤالء؟يرجعون؟ فمن منكم أعطي أمانا أ
تدرون مىت يفاجئكم؟ إنه ليس بعده عمل، وال أيها املسلمون، وماذا بعد املوت الذي ال 

 yϑsù ö≅yϑ÷ètƒ tΑ$s)÷WÏΒ >ο§‘sŒ #\�ø‹yz …çνt�tƒ ∩∠∪ tΒuρ  {استعتاب ليس بعده سوى اجلزاء على العمل: 

ö≅yϑ÷ètƒ tΑ$s)÷WÏΒ ;ο§‘sŒ #v�x© …çνt�tƒ ∩∇∪ { )1(.  

وما أنزل عليه من ربه إن مما أوجب اهللا  �أيها املسلمون، أيها املؤمنون مبحمد 

θßϑŠ#)  {عليكم يف صالتكم أن تؤدوها يف املساجد يف مجاعة املسلمني:  Ï% r&uρ nο 4θn= ¢Á9 $# (#θè?#u uρ 

nο 4θx. ¨“9 $# (#θãèx. ö‘ $#uρ yìtΒ tÏèÏ.≡§�9$# ∩⊆⊂∪ { )2( وأصحابه. قال عبد اهللا  �. هذه هي طريقة النيب

من سره أن يلقى اهللا غدا مسلما، فليحافظ على  �صاحب رسول اهللا  �بن مسعود 
سنن اهلدي، وإن من سنن  �هؤالء الصلوات حيث ينادى ن، فإن اهللا شرع لنبيكم 

اهلدي، ولو أنكم صليتم يف بيوتكم كما يصلي هذا املتخلف يف بيته لتركتم سنة نبيكم 
لضللتم، وما من رجل يتطهر، فيحسن الطهور، مث يعمد إىل مسجد من هذه املساجد، إال 
كتب اهللا له بكل خطوة خيطوها حسنة، ويرفعه ا درجة، وحيط عنه ا سيئة، ولقد 

يتنا، وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بني رأ
  الرجلني حىت يقام يف الصف.

أيها املسلمون إن الصالة مع اجلماعة يف املساجد من واجبات صالتكم، ومن إقامتها 
ة، بال واحملافظة عليها، املصلي مع اجلماعة قائم مبا فرض اهللا عليه واملتخلف عن اجلماع

عذر عاص لربه خماطر بصالته، فإن من علماء املسلمني من يقول عن من ترك الصالة مع 
                                                 

  . 8،  7) سورة الزلزلة اآليتان : 1(
  . 43) سورة البقرة آية: 2(
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اجلماعة بدون عذر: فصالته باطلة، قال ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية، وقاله اإلمام أمحد 
يف رواية عنه: املصلي مع اجلماعة هو الكيس احلازم احلائز للغنيمة، فإن الصالة مع اجلماعة 

من صالة الفذ بسبع وعشرين درجة، واملتخلف عن اجلماعة بال عذر كسول مهمل أفضل 

sŒ#  {حمروم تشبه حاله حال املنافقني الذين قال اهللا فيهم:  Î) uρ (# þθãΒ$s% ’ n< Î) Íο 4θn= ¢Á9 $# (#θãΒ$s% 

4’ n<$|¡ä. { )1( وقال فيهم نبيهم .� :}  أثقل الصالة على املنافقني صالة العشاء وصالة

الفجر، ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبوا، والذي نفس حممد بيده لو جيد أحدهم 

بأن الواحد من هؤالء  �. أقسم النيب )2( } و مرماتني حسنتني لشهد العشاءعرقا مسينا أ

املنافقني املتخلفني عن اجلماعة لو وجد شيئا زهيدا من الدنيا حلضر الصالة، وإن كثريا من 
املتخلفني عن اجلماعة لو كان له شغل من الدنيا وقت طلوع الفجر مثال لوجدته حريصا 

  عليه حاضرا يف وقته.
ة مع اجلماعة نشاط وطمأنينة، والتخلف عنها كسل وإسراع ا غالبا بدون الصال

طمأنينة ينقرها املصلي نقر الغراب، ورمبا أخرها عن وقتها. صالة اجلماعة جتلب املودة 
واأللفة، وتنري املساجد بذكر اهللا، وتظهر ا شعائر اإلسالم. يف صالة اجلماعة تعليم 

 كثرية. أرأيتم لو مل تكن اجلماعة مشروعة، وحاش هللا أن اجلاهل وتذكري الغافل ومصاحل
يكون ذلك، فماذا تكون حال املسلمني؟ األمة متفرقة، واملساجد مغلقة، وليس لألمة 
مظهر مجاعي يف دينهم، ومن أجل ذلك كان من حكمة اهللا ورمحته أن أوجبها على 

وموا ذا الواجب، واستحيوا املسلمني، فاشكروا اهللا أيها املسلمون على هذه النعمة، وق
  من ربكم أن يفقدكم حيث أمركم، واحذروا عقابه ونقمته أن جيدكم حيث اكم.

أعانين اهللا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ومجعنا يف هذه الدنيا على 
  طاعته ويف األخرى يف دار كرامته، وهدانا صراطه املستقيم.

  كم.. اخل.أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ول
                                                 

  . 142) سورة النساء آية: 1(
  ). 1269) ، الدارمي الصالة (5/140) ، أمحد (554) ، أبو داود الصالة (843) النسائي اإلمامة (2(
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  اخلطبة السادسة يف مسؤولية اإلمام واملأموم

إن احلمد هللا حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال 

بده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا ع
  وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل، وتعلموا حدود ما أنزل اهللا على رسوله لتعبدوا 
ربكم على بصرية وبرهان، فإنه ال يستوي الذين يعلمون ال يستوي من يعبد اهللا، وهو 

ومن يعبده، وهو  �ه يعبده على شريعة اهللا تعاىل وسنة رسوله يعلم كيف يعبده، ويعلم أن
جيهل ذلك، ومىت علمتم حدود ما أنزل اهللا، فاتقوا اهللا يف التزامها ما استطعتم، 

θãè‹ÏÛr&uρ ©!$# tΑθß™§�9#)  {م: ـوها كما علمتـوطبق $#uρ öΝà6 ‾= yès9 šχθßϑ ymö� è? ∩⊇⊂⊄∪ { )1( .

óΟßγtΡ  {وال تأخذكم يف ذلك لومة الئم أو انتقاد منتقد:  öθt±øƒrB r& 4 ª!$$sù ‘,ymr& βr& çν öθt±øƒrB βÎ) 

Ο çFΖ ä. šÏΖ ÏΒ ÷σ•Β ∩⊇⊂∪ { )2(.  

ود ما أنزل اهللا على رسوله حدود صالة اجلماعة حيث حد أيها الناس إن من حد
لإلمام فيها واملأموم ما مل يكن حمدودا يف حالة االنفراد، وكل واحد منهما مسؤول عما 
خيتص به. فمن مسؤوليات اإلمام أن حيرص على إكمال الصالة. حبيث تكون مثل صالة 

: �أخفها كما قال أنس بن مالك يف أصحابه رضي اهللا عنهم، فإا أمت صالة، و �النيب 

، فاإلمام )3( } �ما صليت وراء إمام قط أخف صالة، وال أمت صالة من رسول اهللا  {

فعل لو صلى وحده لكان له اخليار بني أن يقتصر على أقل واجب يف الصالة، وبني أن ي

                                                 

  . 132) سورة آل عمران آية: 1(
  . 13) سورة التوبة آية: 2(
) ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة 853) ، أبو داود الصالة (824) ، النسائي اإلمامة (469() مسلم الصالة 3(

  ). 1260) ، الدارمي الصالة (3/240) ، أمحد (985فيها (
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أعلى مطلوب فيها، ولكنه إذا صلى باجلماعة، مل يكن خمريا يف ذلك، بل جيب عليه أن 
يراعي من خلفه حبيث يتمكنون من فعل أدىن الكمال يف صالم؛ ألنه ال يصلي لنفسه 
فحسب، وإمنا يصلي لنفسه وملن خلفه، فليتق اهللا فيهم، وال حيرمهم من فعل أدىن الكمال 

  فهو أكمل وأطيب. �أن تكون صالته كصالة النيب  خلفه، وإن ترقى إىل
ومن مسؤوليات اإلمام أيضا أن حيرص على إقامة الصفوف وتسويتها بالقول وبالفعل 

فيأمرهم بتسوية الصفوف وإقامتها، ويؤكد ذلك عليهم، ويتوعدهم ، إذا مل يفد القول
نا وقدوتنا يفعل ذلك، على خمالفتها، ويسويها بيده إن مل ينفع ذلك كما كان نبينا وإمام

سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من متام  {قال:  �أن النيب  �فعن أنس بن مالك 

رصوا صفوفكم،  {. متفق عليه وللبخاري من إقامة الصالة، وأليب داود )1( } الصالة

ال: ـق �ر أن النيب ـ، وله من حديث ابن عم)2( } وقاربوا بينها، وحاذوا باألعناق

ولينوا بأيدي إخوانكم، وال  أقيموا الصفوف، وحاذوا بني املناكب، وسدوا اخللل، {

يعين الفضاء بني الرجلني، فإن الشيطان يدخل فيه من بني  )3( } تذروا فرجات الشيطان

. )4( } ومن وصل صفا وصله اهللا، ومن قطع صفا قطعه اهللا {: �أهل الصف، قال 

أقيمت الصالة، فأقبل علينا رسول  {قال:  �عن أنس بن مالك ويف الصحيحني 

 �. وعن النعمان بن بشري )5( } بوجهه، فقال: " أقيموا صفوفكم، وتراصوا � اهللا
                                                 

) ، ابن 668) ، أبو داود الصالة (815) ، النسائي اإلمامة (433) ، مسلم الصالة (690) البخاري األذان (1(
  ). 1263) ، الدارمي الصالة (3/291) ، أمحد (993لسنة فيها (ماجه إقامة الصالة وا

) ، ابن 667) ، أبو داود الصالة (815) ، النسائي اإلمامة (434) ، مسلم الصالة (686) البخاري األذان (2(
  ). 1263) ، الدارمي الصالة (3/114) ، أمحد (993ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (

  ). 2/98) ، أمحد (666) أبو داود الصالة (3(
  ). 666) ، أبو داود الصالة (819) النسائي اإلمامة (4(
) ، ابن ماجه إقامة الصالة 669) ، أبو داود الصالة (814) ، النسائي اإلمامة (687) البخاري األذان (5(

  ). 1263) ، الدارمي الصالة (3/263) ، أمحد (993والسنة فيها (
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يسوي صفوفنا، حىت كأمنا يسوي ا القداح، حىت رآنا أنا  �كان رسول اهللا  {ال: ـق

قد عقلنا عنه، مث خرج يوما، فقام حىت كاد يكرب، فرأى رجال باديا صدره من الصف، 

. أي: بني قلوبكم كما )1( } مفقال: عباد اهللا لتسون صفوفكم أو ليخالفن بني وجوهك

يف رواية أليب داود، وهذا وعيد شديد على من ال يسوون الصفوف أن خيالف اهللا بني 
قلوم، فتختلف وجهات نظرهم، وتضيع مصاحلهم بسبب اختالفهم، وعن الرباء بن 

يتخلل الصف من ناحية إىل ناحية ميسح  �كان رسول اهللا  {قال:  �عازب 

. وقال النعمان بن )2( } صدورنا، ومناكبنا، ويقول: ال ختتلفوا فتختلف قلوبكم

إذا قمنا للصالة، فإذا  - يعين صفوفنا  - يسوي  �قال: " كان رسول اهللا  � بشري
ا قوله: فإذا استوينا كرب هذه اجلملة الشرطية استوينا كرب ". روامها أبو داود، فانظرو

ال يكرب للصالة، حىت تستوي الصفوف، ولقد أدرك ذلك اخللفاء  �جتدوها صرحية يف أنه 
ففي املوطأ عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  �الراشدون واألئمة املتبعون لرسول اهللا 

استوت كرب، وكان قد وكل أنه كان يأمر بتسوية الصف، فإذا جاؤه، فأخربوه أن قد  �
رجاال بتسوية الصفوف، وقال مالك بن أيب عامر كنت مع عثمان بن عفان، فقامت 
الصالة، وأنا أكلمه يعين يف حاجة حىت جاء رجال كان قد وكلهم بتسوية الصفوف، 
فأخربوه أن الصفوف قد استوت، فقال يل: استو يف الصف، مث كرب، فهذا فعل رسول 

لراشدين ال يكربون للصالة حىت تستوي الصفوف، أفليس من اجلدير بنا وخلفائه ا � اهللا
أن يكون لنا فيهم أسوة أن نأمر بتسوية الصفوف وإقامتها، وأن ننتظر، فال نكرب للصالة 
حىت نراهم قد استووا على الوجه املطلوب، وأن ال خنشى يف ذلك لومة الئم، أو تضجر 

                                                 

) ، أبو 810) ، النسائي اإلمامة (227) ، الترمذي الصالة (436لم الصالة () ، مس685) البخاري األذان (1(
  ). 4/276) ، أمحد (994) ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (663داود الصالة (

) ، أمحد 976) ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (807) ، النسائي اإلمامة (432) مسلم الصالة (2(
  ). 1266مي الصالة () ، الدار4/122(
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ئمة فتح اهللا علينا وعليهم ال يويل هذا األمر متضجر؟ لكن مع األسف أن كثريا من األ
عناية، وغاية ما عنده أن يقوهلا كلمة على العادة استووا اعتدلوا، فال يشعر نفسه باملقصود 
منها ال يبال من خلفه ا، وال يأمترون ا، جتده يقول ذلك، وهم باقون على اعوجاجهم، 

صود، ونظر إىل الصفوف بعينه، وانتظر وتباعد بعضهم من بعض، ولو أن اإلمام شعر باملق
  حىت يراهم قد استووا استواء كامال، مث كرب لربئت ذمته وخرج من املسؤولية.

هذه بعض من مسؤوليات اإلمام يف إمامته. أما املأموم، فإنه لو كان يصلي وحده 
ن لكان خمريا بني أن يقتصر على أدىن واجب يف صالته، أو أن يطول فيها، ولكنه إذا كا

مع اإلمام، فقد ارتبطت صالته بصالة إمامه، فال جيوز أن يتقدم على اإلمام بالتكبري، وال 
القيام وال القعود وال الركوع وال السجود، وال يأيت بذلك مع اإلمام أيضا، وإمنا يأيت به 

أما خيشى الذي يرفع رأسه قبل اإلمام أن  {: �بعده متابعا له، فال يتأخر عنه، قال النيب 

إمنا جعل  {وقال أيضا:  )1( } حيول اهللا رأسه رأس محار، أو جيعل صورته صورة محار؟

ام ليؤمت به، فال ختتلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: مسع اهللا ملن محده، فقولوا: اإلم

  .)2( } ربنا ولك احلمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا أمجعون

ومن مسؤوليات املأموم احملافظة على تسوية الصفوف، وأن حيذر من العقوبة على من 
على املراصة فيها، وسد خللها، واملقاربة بينها، ووصلها بتكميل  مل يسوها، وأن حيافظ

األول فاألول، وأن حيذر من عقوبة قطع الصفوف، فإن من قطع صفا قطعه اهللا، ويف 

لو يعلم الناس ما يف النداء (يعين  {قال:  �أن النيب  �الصحيحني عن أيب هريرة 

 األذان) والصف األول، مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه (يعين يقترعوا عليه) الستهموا
                                                 

) ، أبو 828) ، النسائي اإلمامة (582) ، الترمذي اجلمعة (427) ، مسلم الصالة (659) البخاري األذان (1(
) ، الدارمي الصالة 2/456) ، أمحد (961) ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (623داود الصالة (

)1316 .(  
) ، ابن 603) ، أبو داود الصالة (921) ، النسائي االفتتاح (414( ) ، مسلم الصالة689) البخاري األذان (2(

  ). 1311) ، الدارمي الصالة (2/314) ، أمحد (846ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (
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أمتوا  {: �، وقال )2( } خري صفوف الرجال أوهلا، وشرها آخرها {، وقال: )1( }

. رواه )3( } الصف املقدم، مث الذي يليه، فما كان من نقص، فليكن يف الصف املؤخر

رأى قوما يف مؤخر املسجد، فقال:  {أبو داود ورأى يف أصحابه تأخرا، ويف لفظ: 

. )4( } تقدموا، فأمتوا يب، وليأمت بكم من بعدكم ال يزال قوم يتأخرون حىت يؤخرهم اهللا

فهل ترضى أيها املسلم لنفسك أن تكون يف شر الصفوف، وهو آخر الصفوف مع متكنك 
عرضها للعقوبة بالتأخر عن مقدم الصفوف، حىت من أوهلا؟ هل ترضى لنفسك أن ت

يؤخرك اهللا يف مجيع مواقف اخلري؟ هل ترضى لنفسك أن ال تصف بني يدي ربك كما 
تصف املالئكة عند را يتراصون يف الصف، ويكملون الصفوف املقدمة؟ ما من إنسان 

الصفوف،  يرضى لنفسه بذلك إال وقد رضي هلا باخلسران، فتقدموا أيها املسلمون إىل
وأكملوا األول، فاألول، وتراصوا فيها، وتساووا بأيدي إخوانكم، إذا جذبوكم لتسوية 
الصف أو التراص فيها لتتموا صالتكم، ومتتثلوا أمر نبيكم، وتقتفوا أثر سلفكم الصاحل، 
ومن وجد الصف تاما، ومل جيد له مكانا فيه، فليصل خلفه، وال حرج عليه، ومن صلى 

، وهو جيد مكانا فيه، فال صالة له، وإذا اجتمع ثالثة، فصلى م وحده خلف الصف
أحدهم، فليتقدم عليهم وإذا كانوا يصلون على بساط وحنوه ال يتسع لتقدم اإلمام عليهم، 
فليصلوا صفا واحدا، ويكون اإلمام بينهما مساويا هلما أحدمها عن ميينه، والثاين عن 

                                                 

) ، أمحد 671) ، النسائي األذان (225) ، الترمذي الصالة (437) ، مسلم الصالة (590) البخاري األذان (1(
  ). 295اء للصالة () ، مالك الند2/303(

) ، ابن 678) ، أبو داود الصالة (820) ، النسائي اإلمامة (224) ، الترمذي الصالة (440) مسلم الصالة (2(
  ). 1268) ، الدارمي الصالة (2/485) ، أمحد (1000ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (

  ). 671) أبو داود الصالة (3(
) ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة 680) ، أبو داود الصالة (795إلمامة () ، النسائي ا438) مسلم الصالة (4(

  ). 3/34) ، أمحد (978فيها (
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الة مجاعة صلى اإلمام عن يسار املأموم واملأموم عن يساره، وإذا اجتمع اثنان، وأرادا الص
  ميينه مستويني ال يتقدم اإلمام عن املأموم ال قليال، وال كثريا.

 * ∪⊅⊃⊆∩ ?θãè‹ÏÛr&uρ ©!$# tΑθß™§�9$#uρ öΝà6‾=yès9 šχθßϑymö�è#)  {فاتقوا اهللا لعلكم تفلحون: 
(#þθããÍ‘$y™uρ 4’n<Î) ;οt�ÏøótΒ ÏiΒ öΝà6În/§‘ >π̈Ψy_uρ $yγàÊó�tã ßN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÞÚö‘F{$#uρ ôN£‰Ïãé& tÉ)−Gßϑù=Ï9 ∩⊇⊂⊂∪ tÏ%©!$# 

tβθà)ÏΖãƒ ’Îû Ï!#§�œ£9$# Ï!#§�œØ9$#uρ tÏϑÏà≈x6ø9$#uρ xáø‹tóø9$# tÏù$yèø9$#uρ Çtã Ä¨$̈Ψ9$# 3 ª!$#uρ �=Ïtä† šÏΖÅ¡ósßϑø9$# ∩⊇⊂⊆∪ 
šÏ%©!$#uρ #sŒÎ) (#θè=yèsù ºπt±Ås≈sù ÷ρr& (#þθßϑn=sß öΝæη|¡àΡr& (#ρã�x.sŒ ©!$# (#ρã�xøótGó™$$sù öΝÎγÎ/θçΡä‹Ï9 tΒuρ ã�Ïøótƒ šUθçΡ—%!$# 

āωÎ) ª!$# öΝs9uρ (#ρ•�ÅÇãƒ 4’n?tã $tΒ (#θè=yèsù öΝèδuρ šχθßϑn=ôètƒ ∩⊇⊂∈∪ y7Í×‾≈s9'ρé& Νèδäτ!#t“y_ ×οt�Ïøó̈Β ÏiΒ öΝÎγÎn/§‘ ×M≈̈Ψy_uρ 

“Ì�øgrB ÏΒ $yγÏFøtrB ã�≈pκ÷ΞF{$# šÏ$Î#≈yz $pκ�Ïù 4 zΝ÷èÏΡuρ ã�ô_r& t,Î#Ïϑ≈yèø9$# ∩⊇⊂∉∪ { )1(  بارك اهللا يل ولكم يف

  القرآن العظيم.. اخل.

                                                 

  . 136:  132) سورة آل عمران اآليات من 1(
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  اخلطبة السابعة يف صالة الكسوف

خر الليل والنهار، احلمد هللا امللك القهار العظيم اجلبار، خلق الشمس والقمر، وس
وأجرى بقدرته السحاب حيمل حبار األمطار، فسبحانه من إله عظيم، خضعت له الرقاب، 

öθs9  {والنت لقوته الصعاب، توعد بالعقوبة من خرج عن طاعته:  uρ ä‹ Åz# xσãƒ ª! $# }̈ $̈Ψ9 $# 

$yϑ Î/ (#θç7 |¡Ÿ2 $tΒ š‚ t� s? 4’ n?tã $yδ Ì� ôγsß ÏΒ 7π−/ !# yŠ Å6≈ s9 uρ öΝèδ ã� ½jz xσãƒ #’ n< Î) 9≅ y_r& ‘wΚ |¡•Β ( # sŒ Î* sù u !$y_ 

öΝ ßγè= y_r& �χ Î* sù ©! $# tβ% x. Íν ÏŠ$t6ÏèÎ/ #M��ÅÁt/ ∩⊆∈∪ { )1( وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال .

صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 
  بإحسان.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا، واشكروه على ما سخر لكم من خملوقاته، فلقد سخر 

�t  {لكم ما يف السموات وما يف األرض مجيعا منه:  ¤‚ y™ uρ ãΝ ä3 s9 š� ù= à ø9 $# y“ Ì� ôf tG Ï9 ’ Îû 

Ì� ós t7 ø9 $#  Íν Ì� øΒ r' Î/ ( t� ¤‚ y™ uρ ãΝ ä3 s9 t�≈ yγ ÷Ρ F{ $# ∩⊂⊄∪ t� ¤‚ y™ uρ ãΝ ä3 s9 }§ ôϑ ¤±9 $# t� yϑ s) ø9 $# uρ È ÷ t7 Í← !# yŠ ( t� ¤‚ y™ uρ 
ãΝ ä3 s9 Ÿ≅ ø‹ ©9 $# u‘$ pκ ¨]9 $# uρ ∩⊂⊂∪ Ν ä39 s?# u uρ  Ï iΒ È e≅ à2 $ tΒ çνθ ßϑ çG ø9 r' y™ 4 β Î) uρ (#ρ ‘‰ ãè s? |M yϑ ÷è ÏΡ «! $# Ÿω 

!$ yδθ ÝÁ øt éB 3 āχ Î) z≈ |¡Σ M} $# ×Πθ è= sà s9 Ö‘$ ¤ Ÿ2 ∩⊂⊆∪ { )2(.  

سخر لكم الشمس والقمر دائبني لتعلموا مبنازل القمر عدد السنني واحلساب، ولتتنوع 
الثمار مبنازل الشمس حبسب الفصول واألزمان. سخرمها يسريان بنظام بديع وسري سريع 

}  ß§ôϑ ¤±9$# ã� yϑ s)ø9 $#uρ 5β$t7 ó¡çt وا، وال نزوال، وال ينحرفان ميينا، ال خيتلفان عل )3( } ∪∋∩ 2¿

yì÷Ψ  {وال مشاال، وال يتغريان تقدما، وال تأخرا عما قدر اهللا تعاىل هلما يف ذلك:  ß¹ «! $# 

ü“ Ï% ©!$# zs) ø? r& ¨≅ ä. > ó x« 4 … çµ‾ΡÎ) 7�� Î7yz $yϑ Î/ šχθè= yèø s? ∩∇∇∪ { )4(  فالشمس والقمر آيتان من
                                                 

  . 45) سورة فاطر آية: 1(
  . 34:  32) سورة إبراهيم اآليات من 2(
  . 5) سورة الرمحن آية: 3(
  . 88) سورة النمل آية: 4(
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آيات اهللا الدالة على كمال علمه وقدرته وبالغ حكمته وواسع رمحته، آيتان من آياته يف 

ß§ôϑ  {عظمهما، آيتان من آياته يف نورمها وإضاءما:  ¤±9 $# uρ “ Ì� øgrB 9h� s)tG ó¡ßϑ Ï9 $yγ©9 4 y7 Ï9≡sŒ 

ã�ƒÏ‰ ø)s? Í“ƒÍ• yèø9 $# ÉΟŠÎ= yèø9 $# ∩⊂∇∪ t� yϑ s) ø9$# uρ çµ≈ tΡ ö‘ £‰ s% tΑÎ—$oΨ tΒ 4 ®Lym yŠ$tã Èβθã_ó� ãèø9 $% x. ÉΟƒÏ‰ s)ø9 $# ∩⊂∪ Ÿω ß§ôϑ ¤±9 $# 

 Èöt7 .⊥ tƒ !$oλm; βr& x8Í‘ ô‰ è? t� yϑ s) ø9$# Ÿωuρ ã≅ø‹ ©9 $# ß,Î/$y™ Í‘$pκ ¨]9$# 4 @≅ ä.uρ ’Îû ;7 n= sù šχθßst7 ó¡o„ ∩⊆⊃∪ { )1(.  

لقد أرجف املاديون بصانعي األقمار الصناعية، وعظموهم، وأنزلوهم املرتلة العالية مع 
حقارة ما صنعوا، وخلله، وتلفه، وغفلوا عن تعظيم من خلق صانعي هذه األقمار، 
وعلمهم كيف يصنعوا، وخلق هلم موادها، ويسرها هلم. غفلوا عن تعظيم من خلق 

النهار، وأعرضوا عن الفكر فيما فيهما من القدرة الشمس والقمر دائبني آناء الليل و
  العظيمة واحلكمة البالغة لذوي العقول واألبصار.

إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا خملوقان من خملوقات اهللا، ينجليان بأمره، 
وينكسفان بأمره، فإذا أراد اهللا تعاىل أن خيوف عباده من عاقبة معاصيهم وخمالفتهم 

فاء ضوئهما كله أو بعضه إنذارا للعباد، وتذكريا هلم لعلهم حيدثون توبة، كسفهما باخت
 �فيقومون مبا جيب عليهم من أوامر رم، ويبعدون عما حرم عليهم من نواهي اهللا 

ولذلك كثر الكسوف يف هذا العصر، فال تكاد متضي السنة حىت حيدث كسوف يف 
عاصي والفنت يف هذا الزمن، فلقد انغمس الشمس أو القمر أو فيهما مجيعا، وذلك لكثرة امل

أكثر الناس يف شهوات الدنيا، ونسوا أهوال اآلخرة، وأترفوا أبدام، وأتلفوا أديام أقبلوا 
على األمور املادية احملسوسة، وأعرضوا عن األمور الغيبية املوعودة اليت هي املصري احلتمي 

%ƒuθsù tÏ÷≅×  {والغاية األكيدة:  ©# Ïj9 (#ρã� xŸ2 ÏΒ ãΝÎγÏΒ öθtƒ “ Ï% ©!$# tβρß‰ tãθãƒ ∩∉⊃∪ { )2(.  

أيها الناس إن كثريا من أهل هذا العصر اونوا بأمر الكسوف، فلم يقيموا له وزنا، 
 �ل اهللا ومل حيرك منهم ساكنا، وما ذاك إال لضعف إميام وجهلهم مبا جاء عن رسو

                                                 

  . 40:  38س اآليات من ) سورة ي1(
  . 60) سورة الذاريات آية: 2(
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واعتمادهم على ما علم من أسباب الكسوف الطبيعية، وغفلتهم عن األسباب الشرعية 
  واحلكمة البالغة اليت من أجلها حيدث اهللا الكسوف بأسبابه الطبيعية.

فالكسوف له أسباب طبيعية يقر ا املؤمنون والكافرون، وله أسباب شرعية يقر ا 
اون ا ضعيفو اإلميان، فال يقومون مبا أمرهم به رسول املؤمنون، وينكرها الكافرون، ويته

  من الفزع إىل الصالة والذكر والدعاء واالستغفار والصدقة والعتق. �اهللا 
مرة واحدة يف آخر حياته يف السنة العاشرة من  �لقد كسفت الشمس يف عهد النيب 

ثة من األفق، وذلك بعد أن ارتفعت مبقدار رحمني أو ثال �اهلجرة حني مات ابنه إبراهيم 
فزعا إىل املسجد، وأمر ينادي الصالة جامعة، فاجتمع  �يف يوم شديد احلر، فقام النيب 

وصفوا خلفه، فكرب، وقرأ الفاحتة  �الناس يف املسجد رجاال ونساء، فقام فيهم النيب 
وسورة طويلة بقدر سورة البقرة جيهر بقراءته، مث ركع طويال جدا، مث رفع، وقال: مسع 
اهللا ملن محده، ربنا ولك احلمد، مث قرأ الفاحتة وسورة طويلة لكنها أقصر من األوىل، مث 
ركع ركوعا طويال دون األول، مث رفع، وقال: مسع اهللا ملن محده ربنا، ولك احلمد، وقام 
قياما طويال حنو ركوعه، مث سجد سجودا طويال جدا حنوا من ركوعه، مث رفع، وجلس 

د سجودا طويال، مث قام إىل الركعة الثانية، فصنع مثل ما صنع لكنها جلوسا طويال، مث سج
دوا يف القراءة والركوع والسجود والقيام، مث تشهد، وسلم، وقد جتلت الشمس، مث 

أما بعد: فإن  {خطب خطبة عظيمة بليغة، فحمد اهللا، وأثىن عليه مبا هو أهله، مث قال: 

الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا خيوف اهللا ما عباده، فينظر من حيدث منهم توبة، 
وإما ال ينكسفان ملوت أحد، وال حلياته، فإذا رأيتم ذلك، فافزعوا إىل الصالة، وإىل ذكر 

فادعوا اهللا، وكربوا، وتصدقوا، وصلوا  {. ويف رواية: )1( } اهللا ودعائه، واستغفاره

يا أمة حممد واهللا ما من  {. ويف رواية حىت ينجلي. وقال: )2( } حىت يفرج اهللا عنكم

                                                 

  ). 5/37) ، أمحد (1491) ، النسائي الكسوف (1001) البخاري اجلمعة (1(
  ). 6/164) ، أمحد (901) مسلم الكسوف (2(
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أحد أغري من اهللا أن يزين عبده، أو تزين أمته، يا أمة حممد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم القوه من  -يعين واهللا  -قليال، ولبكيتم كثريا، وامي اهللا 

ي هذا حىت اجلنة والنار أمر دنياكم وآخرتكم، ما من شيء مل أكن رأيته، إال رأيته يف مقام
رأيت النار حيطم بعضها بعضا، فلم أر كاليوم منظرا قط أفظع، ورأيت فيها عمرو بن حلي 

ورأيت فيها امراة تعذب يف هرة هلا ربطتها، فلم  -يعين أمعاءه  -اخلزاعي جير قصبه 
ولقد رأيتكم تفتنون يف قبوركم، كفتنة تطعمها، ومل تدعها تأكل من خشاش األرض، 

لدجال يؤتى أحدكم، فيقال: ما علمك ذا الرجل؟ فأما املؤمن أو املوقن، فيقول: حممد ا
رسول اهللا جاءنا بالبينات واهلدى، فأجبنا، وآمنا، واتبعنا، فيقال: من صاحلا، فقد علمنا إن كنت 

مث  .)1( } ملوقنا، وأما املنافق، أو املرتاب، فيقول: ال أدري مسعت الناس يقولون شيئا، فقلته

لن تروا ذلك حىت تروا أمورا يتفاقم شأا يف أنفسكم، وتساءلوا  {ذكر الدجال، وقال: 

  .)2( } بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا، وحىت تزول جبال عن مراتبها

للكسوف، وصالته هذه الصالة، وعرض اجلنة والنار  �إن فزع النيب أيها املسلمون 
عليه فيها، ورؤيته لكل ما حنن القوه من أمر الدنيا واآلخرة، ورؤيته األمة تفنت يف قبورها، 
وخطبته، والذكر، والدعاء، واالستغفار، والتكبري، والصدقة بل أمر بالعتق أيضا. ألن كل 

ن صالة الكسوف مؤكدة جدا، حىت قال بعض هذه لتدل على عظم الكسوف، وأ
العلماء: إا واجبة، وأن من مل يصلها، فهو آمث، فصلوا أيها املسلمون رجاال ونساء عند 

ركعتني يف كل ركعة ركوعان  �كسوف الشمس أو القمر، كما صلى نبيكم 
دخل وسجودان بقراءة جهرية. ومن فاتته الصالة مع اجلماعة، فليقضها على صفتها، ومن 

                                                 

) ، 6/164) ، أمحد (1474) ، النسائي الكسوف (901) ، مسلم الكسوف (997) البخاري اجلمعة (1(
  ). 444الة (مالك النداء للص

  ). 5/16) أمحد (2(
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مع اإلمام قبل الركوع األول، فقد أدرك الركعة، ومن فاته الركوع األول، فقد فاتته 
  الركعة؛ ألن الركوع الثاين ال تدرك به الركعة.

وفقين اهللا وإياكم لتعظيمه، واخلوف منه، ورزقنا االعتبار بآياته، واالنتفاع ا إنه 
  جواد كرمي.

  اخل.أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم.. 
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  الفرع الثاين يف اللباس

  اخلطبة األوىل فيما حيرم من اللباس

إن احلمد هللا حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له. وأشهد أن ال إله إال 

حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن 
  ومن تبعهم بإحسان، وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واشكروه على ما أنعم عليكم مبا أخرجه لكم من 

û  {طيبات الرزق واللباس:  Í_t6≈ tƒ tΠyŠ#u ô‰ s% $uΖ ø9 t“Ρ r& ö/ä3ø‹ n= tæ $U™$t7 Ï9 “ Í‘≡uθãƒ öΝ ä3Ï?≡u öθy™ $W±„Í‘ uρ ( 

â¨$t7 Ï9 uρ 3“ uθø) −G9$# y7Ï9≡sŒ ×�ö� yz 4 š�Ï9≡sŒ ôÏΒ ÏM≈tƒ# u «! $# óΟ ßγ‾= yès9 tβρã� ©. ¤‹ tƒ ∩⊄∉∪ { )1( لقد بني اهللا .

للسوأة أي: ستر للعورة، ومل جيعل اهللا لإلنسان  تعاىل فوائد هذا اللباس بأنه زينة، ومواراة
ساترا طبيعيا من أصل اخللقة ليتذكر اإلنسان أنه دائما يف عورة وحمتاج إىل الستر، فينتقل 

إىل الستر احلسي للعورة احلسية إىل معرفة احلاجة إىل الستر املعنوي للعورة من معرفة احلاجة 
، فيسترها بتكميل دينه وأخالقه. ولقد دلت املعنوية، وهي عورة نقص الدين واألخالق

النصوص أن اللباس بقسميه لباس الزينة، ولباس احلاجة جائز، واألصل فيه احلل إال ما قام الدليل 

وقال  )uθèδ “Ï%©!$# šYn=y{ Νä3s9 $̈Β ’Îû ÇÚö‘F{$# $YèŠÏϑy_ { )2  {على حترميه قال اهللا تعاىل: 

≅ö  { سبحانه: è% ôtΒ tΠ §� ym sπoΨƒÎ— «!$# û ÉL©9 $# ylt� ÷z r& Íν ÏŠ$t7 ÏèÏ9 ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü9$# uρ zÏΒ É−ø— Ìh�9$# 4 { )3(  قاله

  لى من حيرمون شيئا من اللباس والطعام بغري دليل.إنكارا ع
ألمته ما ال جيوز هلم من اللباس بيانا ظاهرا. فمن ذلك لباس  �ولقد بني رسول اهللا 

ما خيتص بالكفار سواء كان لباسا شامال للجسم كله أو لعضو منه، فكل لباس خيتص 

                                                 

  . 26) سورة األعراف آية: 1(
  . 29) سورة البقرة آية: 2(
  . 32) سورة األعراف آية: 3(
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من تشبه بقوم  {: �لنيب بالكفار، وال يلبسه غريهم، فإنه ال جيوز للمسلم لبسه لقول ا

. فإن التشبه م يقتضي شعور املتشبه بأم أعلى منه، فيعجب م، )1( } فهو منهم

وبصنيعهم حىت يؤدي به ذلك إىل إعجابه بعقائدهم وأعماهلم. ومن ذلك لباس الرجل ما 
الرجل، فكل لباس خيتص بالرجل سواء كان شامال خيتص باملرأة، ولباس املرأة ما خيتص ب

جلميع اجلسم كالقميص، أم خمتصا بعضو منه كالسراويل واحلذاء وغريها، فإنه ال جيوز 
لعن  �للمرأة أن تلبسه، وكل لباس خيتص باملرأة فإنه ال جيوز للرجل لبسه، ألن النيب 

ال. ومن ذلك لباس ما يقصد املتشبهني من الرجال بالنساء، واملتشبهات من النساء بالرج
ى أن يفخر أحد  �به الفخر واخليالء من ثوب أو سروال أو نعل أو غريها؛ ألن النيب 

على أحد، فيتظاهر بالرفعة والعلو عليه، وما يدري هذا املفتخر، فلعل األحوال تتغري، 
جود ويف فيحل حمل من افتخر عليه يف الفقر واإلعواز، وحيل الثاين حمله يف الغىن والو

بينما رجل ميشي يف حلة (إزار ورداء)  {قال:  �أن النيب  �الصحيحني عن أيب هريرة 

تعجبه نفسه، مرجل رأسه، خيتال يف مشيته، إذ خسف اهللا به فهو يتجلجل يف األرض إىل 

من تعظم  {يقول:  �. ويف احلديث عن ابن عمر، قال: مسعت النيب )2( } قيامةيوم ال

. ومن ذلك أن يرتل لباس )3( } يف نفسه، واختال يف مشيته، لقي اهللا، وهو عليه غضبان

" ما  �اء كان قميصا أم سرواال أم مشلحا لقول النيب الرجل إىل ما حتت الكعبني سو
أسفل من الكعبني فهو يف النار". فإن جره خيالء كانت العقوبة أعظم وأشد لقول 

: �وقال النيب . )4( } من جر ثوبه خيالء مل ينظر اهللا إليه يوم القيامة {: � النيب

                                                 

  ). 4031) أبو داود اللباس (1(
  ). 437) ، الدارمي املقدمة (2/456) ، أمحد (2088) ، مسلم اللباس والزينة (5452) البخاري اللباس (2(
  ). 2/118) أمحد (3(
) ، 5335) ، النسائي الزينة (1731) ، الترمذي اللباس (2085) ، مسلم اللباس والزينة (3465البخاري املناقب () 4(

   ).1696) ، مالك اجلامع (2/147) ، أمحد (3569) ، ابن ماجه اللباس (4085أبو داود اللباس (



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  532

ثالثة ال يكلمهم اهللا، وال ينظر إليهم يوم القيامة، وال يزكيهم، وهلم عذاب أليم:  {

رير . ومن ذلك لباس الرجل احل)1( } املسبل، واملنان، واملنفق سلعته باحللف الكاذب

الطبيعي فكل لباس من حرير سواء كان ثوبا، أم سرواال، أم شرابا، أم غترة، أم طاقية، أم 
أن النيب  �اب ـر بن اخلطـغريها، فهو حرام على الرجال. ففي الصحيحني عن عم

. )2( } وا احلرير، فإنه من لبسه يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرةال تلبس {ال: ـق �

. ومن ذلك لبس الرجل الذهب، )3( } إمنا يلبس احلرير من ال أخالق له {ال: ـوق

ففي صحيح فال جيوز للرجل أن يلبس ذهبا ال خامتا، وال سوارا، وال أزرارا، وال غريه 

رأى خامتا من ذهب يف يد  �أن النيب  {مسلم من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما 

، )4( } رجل، فرتعه وطرحه، وقال: " يعمد أحدكم إىل مجرة من نار، فيجعلها يف يده

خذ خامتك انتفع به، فقال: واهللا ال آخذه،  �للرجل بعدما ذهب رسول اهللا  فقال الناس

أن رجال قدم  { �. ويف سنن النسائي عن أيب سعيد اخلدري �وقد طرحه رسول اهللا 

وقال: "  �وعليه خامت من ذهب، فأعرض عنه رسول اهللا  �من جنران إىل رسول اهللا 

. وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن )5( } إنك جئتين ويف يدك مجرة من نار

                                                 

) ، 4087) ، أبو داود اللباس (2563) ، النسائي الزكاة (1211) ، الترمذي البيوع (106) مسلم اإلميان (1(
  ). 2605) ، الدارمي البيوع (5/178) ، أمحد (2208ابن ماجه التجارات (

) ، النسائي الزينة 1878) ، الترمذي األشربة (2067) ، مسلم اللباس والزينة (5110) البخاري األطعمة (2(
  ). 2130شربة () ، الدارمي األ5/397) ، أمحد (3723) ، أبو داود األشربة (5301(

  ). 2069) ، مسلم اللباس والزينة (5497) البخاري اللباس (3(
  ). 2090) مسلم اللباس والزينة (4(
  ). 3/15) ، أمحد (5188) النسائي الزينة (5(
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 } حرم اهللا عليه لباسه يف اجلنة من مات من أميت، وهو يتحلى بالذهب {قال:  �النيب 
  . (رواه أمحد).)1(

أخذ حريرا وذهبا، فقال: " هذان حرام  �أن النيب  { �وعن علي بن أيب طالب 

أصحاب السنن وصححه ابن حبان . (رواه أمحد و)2( } على ذكور أميت حل إلناثهم

واحلاكم). ومن ذلك لبس خامت اخلطبة الذي يسمونه (الدبلة) فهو سيء للرجال والنساء؛ 
ألن هذه العادة سرت من النصارى، قاله حمدث الشام يف عصره األلباين قال: ويرجع ذلك 

قول: باسم إىل عادة قدمية يضع الرجل العروس اخلامت على رأس إام العروسة املرأة، وي
الرب، مث يضعه على رأس السبابة، ويقول: باسم االبن يعنون باألب اهللا، وباالبن عيسى 
تعاىل اهللا عن قوهلم، مث يضعه على رأس الوسطى، ويقول باسم روح القدس، وعندما 

  يقول آمني يضعه يف البنصر حيث يستقر.
رضى لنفسك بصفتك أيها املسلم إذا كانت هذه العادة متلقاة من النصارى فكيف ت

من تشبه بقوم فهو  {قال:  �مسلما أن تقلدهم فيها، وتتشبه م، وقد علمت أن نبيك 

. كيف تذهب بعقلك إىل هذه اخلرافة اليت ال حقيقة هلا، فليست الدبلة باليت )3( } منهم

 �أن النيب  �ود ـدة. وعن ابن مسعجتلب املودة، وليس عدمها بالذي يطرد املو

. وفسر العلماء التولة بأا شيء )4( } إن الرقى والتمائم والتولة شرك {ال: ـق

يصنعونه يزعمون أنه حيبب املرأة إىل زوجها، والدبلة شبيهة بالتولة؛ ألم يعتقدون أا 
ج وزوجته، وهي بعيدة من ذلك فليست بربط شرعي؛ ألن الربط الشرعي رابطة بني الزو

بني الزوجني يكون بعقد النكاح، وليست ربطا كونيا؛ ألا ال تأثري هلا حسا سوى ما يقع 

                                                 

  ). 2/209) أمحد (1(
  ). 5148) ، النسائي الزينة (1720) الترمذي اللباس (2(
  ). 4031) أبو داود اللباس (3(
  ). 1/381) ، أمحد (3530) ، ابن ماجه الطب (3883اود الطب () أبو د4(
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يف وهم البسيها بناء على عقيدة ال أصل هلا، وال تعجبوا أن تكون التولة نوعا من الشرك، 
وحده، فوضع السببية يف األسباب إىل اهللا وحده،  �وذلك ألن اخللق واألمر كله هللا 

فمن جعل شيئا ما سببا لشيء مل جيعله اهللا سببا له، فقد شارك اهللا فيما خيتص به. إذن 
فخامت اخلطبة (الدبلة) إن كان من ذهب فهو حرام سيئ على الرجل من جهتني، من جهة 

ي مصدره من النصارى، وإن أنه ذهب، ومن جهة العقيدة الفاسدة والتقليد األعمى الذ
  كان غري ذهب أو استعملته األنثى فهو سيء من جهة واحدة.

ومن اللباس احملرم لبس الرجل واملرأة ما ال يستر من الثياب ما جيب ستره كلبس 
الرهيف الذي ال يستر، والقصري، ويتضح ذلك يف الرجال يف أيام الصيف حيث يلبسون 

خذ، وثيابا رهيفة عليها ال تستر، وهذا غري ساتر يف سروايل قصرية يبدو منها بعض الف
الصالة فال تصح الصالة حينئذ، فيقعون يف خطر عظيم حيث يصلون صالة ال تنفعهم. 
ويتضح يف النساء حيث تلبس مخارا رهيفا، وخترج إىل السوق، فتبدو كأا غري ساترة 

  وجهها.
ى طاعته، وال جتعلوا هذه النعم وسيلة فاتقوا اهللا أيها املسلمون، واستعينوا بنعم اهللا عل

?̈(θà#)  {لألشر والبطر والرفاهية املوقعة يف االمث:  $#uρ u‘$̈Ζ9 $# û ÉL©9 $# ôN £‰ Ïãé& tÌ� Ï≈ s3ù= Ï9 ∩⊇⊂⊇∪ (#θãè‹ ÏÛr&uρ 

©! $# tΑθß™§�9 $#uρ öΝ à6 ‾= yès9 šχθßϑ ymö� è? ∩⊇⊂⊄∪ { )1(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. اخل.

                                                 

  . 132،  131) سورة آل عمران اآليتان : 1(
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  اخلطبة الثانية يف بعض ما حيرم من اللباس

عن احلمد هللا حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، 
ومن سيئات أعمالنا من يهده اهللا، فال مضل له، ومن يضلل، فال هادي له، وأشهد أن ال 

 وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله إله إال اهللا
  وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، وسلم تسليما.

û  {أما بعد: فقد قال اهللا تعاىل:  Í_t6≈ tƒ tΠyŠ# u ô‰ s% $uΖ ø9t“Ρ r& ö/ä3ø‹ n= tæ $U™$t7 Ï9 “ Í‘≡uθãƒ öΝ ä3Ï?≡u öθy™ 

$W±„Í‘ uρ ( â¨$t7 Ï9 uρ 3“ uθø) −G9 $# y7Ï9≡sŒ ×� ö� yz 4 š�Ï9≡sŒ ôÏΒ ÏM≈ tƒ# u «! $# óΟ ßγ‾= yès9 tβρã� ©. ¤‹tƒ ∩⊄∉∪ { )1(  يف هذه

اآلية الكرمية بني اهللا تعاىل ما من به على عباده حيث أنزل عليهم ثالثة أنواع من األلبسة 
حسيان ونوع معنوي، فأما النوعان احلسيان فهما لباس ضروري يواري اإلنسان به  نوعان

عورته يكسو به بدنه ال بد له منه ولباس ريش، ويقال: رياش وهو لباس اجلمال والزينة 
بامتثال  �الزائد عن اللباس الضروري، وأما النوع املعنوي، فهو لباس التقوى تقوى اهللا 

ا اللباس خري من النوعني احلسيني ذلك؛ ألنه يواري سوأة اإلنسان أمره واجتناب يه، وهذ

tΒ  {يف الدنيا واآلخرة:  uρ È,−G tƒ ©!$# ≅ yèøgs† …ã&©! % [ t̀� øƒxΧ ∩⊄∪ çµø% ã— ö� tƒuρ ôÏΒ ß]ø‹ ym Ÿω Ü= Å¡tFøts† 4 tΒ uρ 

È,−G tƒ ©!$# ≅ yèøgs† … ã&©! ôÏΒ Íν Í÷ö∆r& #Z� ô£ ç„ ∩⊆∪ y7 Ï9≡sŒ â÷ö∆r& «! $# ÿ… ã&s!t“Ρ r& óΟ ä3ö‹s9 Î) 4 tΒ uρ È,−G tƒ ©!$# ö�Ïe s3ãƒ çµ÷Ζ tã 

ÏµÏ?$t↔ Íh‹ y™ öΝ Ïà ÷èãƒuρ ÿ… ã&s! # ��ô_r& ∩∈∪ { )2(.  

من حيرمها إن هذا اللباس هو الزينة اليت أخرج اهللا لعباده، وأحلها هلم، وأنكر على 

≅ö  {بدون برهان:  è% ôtΒ tΠ §� ym sπoΨƒÎ— «! $# û ÉL©9 $# ylt� ÷z r& Íν ÏŠ$t7 ÏèÏ9 ÏM≈t6Íh‹ ©Ü9 $#uρ zÏΒ É−ø— Ìh�9$# 4 ö≅è% }‘Ïδ 

tÏ% ©# Ï9 (#θãΖ tΒ# u ’ Îû Íο 4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Zπ|ÁÏ9% s{ tΠ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9$# 3 { )3( إن يف إضافة هذه الزينة إىل اهللا .

ووصفها بأنه الذي أخرجها هلم ألكرب برهان على أنه ليس من حقنا أن نتحكم ذه الزينة 
                                                 

  . 26) سورة األعراف آية: 1(
  . 5:  2) سورة الطالق اآليات من 2(
  . 32) سورة األعراف آية: 3(
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يف حتليل أو حترمي، وإمنا حكمها إىل اهللا وحده؛ ألنه الذي أخرجها لعباده وحده، وليس من 
ستعملها كما نشاء، وإمنا نستعملها على الوجه الذي حدد لنا بدون تعد: حقنا كذلك أن ن

} y7ù=Ï? ßŠρß‰ãn «!$# Ÿξsù $yδρß‰tG÷ès? 4 tΒuρ £‰yètGtƒ yŠρß‰ãn «!$# y7Í×‾≈s9'ρé'sù ãΝèδ tβθãΚÎ=≈©à9$# ∩⊄⊄∪ { )1( لقد .

إىل حد ال يليق بنا  حدد اهللا لنا استعمال هذا اللباس نوعا، وكيفا حال وحرمة لئال نتجاوز ا

“ uθèδ  {أما احلل، فإن احلالل من هذا اللباس هو األصل؛ ألن اهللا يقول:  Ï% ©!$# šYn= y{ 

Ν ä3s9 $̈Β ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# $YèŠ Ïϑ y_ { )2( فهو حل لنا حىت واللباس مما خلق اهللا لنا يف األرض ،

يقوم دليل على حترميه، وهلذا كان احلل من اللباس أكثر بكثري من احملرم، وأما احملرم فهو 
قليل بالنسبة إليه؛ ألن عطاء اهللا سبحانه أوسع من منعه، وال مينع إال حلكمة بالغة اقتضت 

  املنع.

عائشة رضي اهللا عنها اشترت  {فمن احملرم لباس الصور، ولباس ما فيه صورة؛ ألن 

فلما رآها قام على  �منرقة، والنمرقة الوسادة أو املخدة، وكان فيها تصاوير، فجاء النيب 
 اهللا الباب، ومل يدخل، قالت: فعرفت يف وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول اهللا أتوب إىل

" ما بال هذه النمرقة؟ " فقلت: اشتريتها  �وإىل رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول اهللا 
ور ـاب هذه الصـ" إن أصح �ول اهللا ـال رسـلك لتقعد عليها، وتوسدها، فق

يعذبون يوم القيامة، فيقال هلم: أحيوا ما خلقتم " مث قال: " إن البيت الذي فيه الصور ال 

قام على الباب، ومل يدخل؛ ألن  �. رواه البخاري ومسلم. النيب )3( } تدخله املالئكة

يف البيت خمدة فيها صورة ظهرت كراهية ذلك على مالمح وجهه حىت أعلنت أم املؤمنني 
عائشة التوبة من أجل ما رأت يف وجهه. ومن أمة حممد ومن املؤمنني من يصطحبون 

فيه الصور نعم لقد غزانا أعداء  الصور يف مالبسهم فيلبسون الصور، أو يلبسون ما

                                                 

  . 229) سورة البقرة آية: 1(
  . 29) سورة البقرة آية: 2(
  ). 1803) ، مالك اجلامع (6/246) ، أمحد (2107) ، مسلم اللباس والزينة (4886() البخاري النكاح 3(



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  537

اإلسالم بفتنة هذه الصور، فأتونا ا من كل فج، ورمونا ا من كل ناحية، وضعوا هذه 
الصور يف مالبسنا، فكان يف بعض األقمشة صور احليوانات الكبرية أو الصغرية بالتلوين 

يف تارة، وبوضع قصاصات أو مطاط على صورة حيوان تارة، وجتدون ذلك ظاهرا 
األلبسة اجلاهزة، وصنعوا لنا حليا من الذهب أو غريه على صورة احليوانات على صورة 
فراشة أو مسكة لتلبسه، فتفارقنا املالئكة بلبسه، صنعوا لنا ذلك كله، وأكثروا علينا ليهون 

اس هذه ـاون يف أمر اهللا ورسوله، وإن لبـعلينا أمره، وننسى أمر اهللا ورسوله فيه، أو نته
اىل: ـال اهللا تعـانة على اإلمث، وقد قـحرم؛ ألنه إعـرات حمرم بيعها وشراؤها ماملصو

}  Ÿωuρ (#θçΡuρ$yè s? ’ n?tã ÉΟ øOM} $# Èβ≡uρô‰ ãèø9 $# uρ 4 (#θà) ¨?$# uρ ©! $# ( ¨βÎ) ©! $# ß‰ƒÏ‰x© É>$s) Ïèø9 $# ∩⊄∪ { )1(.  

وكما ال جيوز للمسلم أن يلبس الصورة، أو ما فيه صورة، فإنه ال جيوز له أن يلبسها 
صبيه الصغري ذكرا أم أنثى. واخلالص من ذلك إذا كانت عند اإلنسان اآلن أن يقطع 
رأسها إن كانت حليا أما إن كانت يف قماش فإن كانت ملصقة إلصاقا قلعها، أو قلع 

إن كانت مرسومة باللون وضع على الرأس لونا يطمسه. ويف صحيح مسلم عن رأسها، و

قال له: أال أبعثك على ما بعثين عليه  �أن علي بن أيب طالب  {أيب اهلياج األسدي 

ال إال طمسته، وال صورة إال طمستها، وال قربا مشرفا إال أن ال تدع متثا �رسول اهللا 

. ومن احملرم أيضا ما حيرم على الرجال خاصة، وهو لبس ما نزل عن )2( } سويته

ما أسفل من  {: �الكعبني من سروايل أو قميص أو مشلح أو غريها لقول النيب 

. رواه البخاري. وقال ابن عمر رضي اهللا عنهما ما قال )3( } كعبني من إزار ففي النارال

يف اإلزار فهو يف القميص، فال حيل للرجل أن يرتل شيئا من ثيابه أسفل من  �رسول اهللا 

                                                 

  . 2) سورة املائدة آية: 1(
) ، 3218) ، أبو داود اجلنائز (2031) ، النسائي اجلنائز (1049) ، الترمذي اجلنائز (969) مسلم اجلنائز (2(

  ). 1/96أمحد (
  ). 2/461) ، أمحد (5331ة () ، النسائي الزين5450) البخاري اللباس (3(
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توعد على ذلك بالنار، وال وعيد إال على فعل حمرم. ولقد ظن  �الكعبني؛ ألن النيب 
حلديث فيمن نزل ثيابه خيالء. واخليالء أن يتخيل الشخص لنفسه بعض الناس أن هذا ا

مرتلة عالية، فيتعاظم يف نفسه، ويعجب ا ظن أن هذا احلديث، فيمن نزل ثيابه خيالء؛ 

. فاراد أن حيمل ذاك )1( } ليهمن جر ثوبه خيالء مل ينظر اهللا إ :قال { �ألن النيب 

املطلق على هذا القيد، ولكن هذا ليس بصحيح، فإن الوعيد فيهما خمتلف وسببه خمتلف، 
الوعيد فيمن جر ثوبه خيالء أن اهللا ال ينظر إليه، والوعيد فيمن نزل ثوبه عن كعبيه أن ما 

ليه، وهو أعظم من تعذيب نزل يف النار، فالعقوبة جزئية، والعقوبة األوىل، أن اهللا ال ينظر إ
جزء من بدنه بالنار، وأما السبب فمختلف أيضا، فأحدمها أنزله إىل أسفل من الكعبني، 
والثاين جره خيالء، وهذا أعظم، ولذلك كانت عقوبته أعظم. وقد قال علماء أصول 
الفقه: إنه إذا اختلف السبب واحلكم يف الدليلني مل حيمل أحدمها على اآلخر. فال حيل 

لرجل أن يرتل شيئا من ثيابه حتت الكعبني سواء كان ذلك سراويل أم قميصا أم مشلحا ل
أم غريها، فإن فعل فعقوبته أن يعذب موضع النازل بالنار، وال حيل له أن جير شيئا من 

أن  �ذلك خيالء، فإن فعل فعقوبته أن ال ينظر اهللا إليه بل يف صحيح مسلم عن أيب ذر 

ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة، وال ينظر إليهم، وال يزكيهم، وهلم  {قال:  �النيب 

عذاب أليم، قاهلا ثالثا، فقال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول اهللا؟ قال املسبل 

. ودخل شاب من األنصار على عمر بن )2( } لف الكاذبواملنان واملنفق سلعته باحل

فلما أدبره إذا إزاره ميس األرض، فقال:  �يثين عليه مع الناس حني طعن  �اخلطاب 
ردوا علي الغالم، فردوه عليه، فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أبقى لثوبك، وأتقى 

                                                 

) ، النسائي الزينة 1731) ، الترمذي اللباس (2085) ، مسلم اللباس والزينة (3465) البخاري املناقب (1(
) ، مالك اجلامع 2/147) ، أمحد (3569) ، ابن ماجه اللباس (4085) ، أبو داود اللباس (5335(
)1696 .(  

) ، 4087) ، أبو داود اللباس (2563) ، النسائي الزكاة (1211ع () ، الترمذي البيو106) مسلم اإلميان (2(
  ). 2605) ، الدارمي البيوع (5/178) ، أمحد (2208ابن ماجه التجارات (
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بقاء الثوب، حيث ال  �عمر  لربك. فائدتان يف رفع الثوب ينبه عليهما أمري املؤمنني

â¨$t7  { �تتلف األرض أسفله. وتقوى اهللا  Ï9 uρ 3“ uθø) −G9 $# y7 Ï9≡sŒ ×� ö�yz 4 { )1( قد يقول .

يل أيضا إذا أضعت تقوى اهللا، متهور: أنا ال أبايل إذا أتلف أسفل ثويب وجوابنا فهل ال تبا
  واستعنت بنعمه على معاصيه، فانقلبت النعم نقما واملتعة أملا؟

فاتقوا اهللا عباد اهللا، واستعينوا بنعمه على طاعته، واحفظوا حدوده، وأقيموا فرائضه، 
  واعبدوه حق عبادته ما استطعتم.

  أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم.. اخل.

                                                 

  . 26) سورة األعراف آية: 1(
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  يف حترمي لبس الذهب على الرجالاخلطبة الثالثة 

احلمد هللا الويل احلميد الواسع ايد، حكم عباده كونا وشرعا مبا يريد، فقضى هلم ما 
تقتضيه حكمته، وشرع هلم ما فيه مصلحتهم رمحة م، وهو أرحم الرامحني. وأشهد أن 

ه ورسوله أفضل ال إله إال اهللا وحده ال شريك له امللك احلق املبني، وأشهد أن حممدا عبد

•î“ƒÍ  {اخللق أمجعني أعلم اخللق باهللا، وأتقاهم هللا، وأنصحهم لعباد اهللا:  tã Ïµø‹ n= tã $tΒ óΟ šGÏΨ tã 

ëÈƒÌ� ym Ν à6 ø‹n= tæ šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $$Î/ Ô∃ρâ u‘ ÒΟŠ Ïm§‘ ∩⊇⊄∇∪ { )1(  صلى اهللا عليه وعلى آله

  وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وسلم تسليما.
أما بعد: أيها املسلمون اتقو اهللا تعاىل، وتدرعوا بلباس التقوى، فلباس التقوى ذلك 
خري. لباس التقوى لباس يقيكم من النار، ويكون سببا لرزقكم، وتيسري أموركم يف هذه 

وى ما يقي به املرء حمارم اهللا تعاىل، ويستعني به على طاعته لتكون له الدار. إن لباس التق
العاقبة احلميدة يف الدنيا واآلخرة (العاقبة للمتقني). وإن من الناس من خلعوا لباس التقوى 
يف لباس ما حرم اهللا عليهم من الزينة كأم شاركوا الرب سبحانه يف التحليل والتحرمي، 

م اهللا عليهم، أو نابذوا اهللا تعاىل يف املعصية، فاجترؤا على معصية فأحلوا ألنفسهم ما حر
اهللا غري مبالني بذلك. لقد لبس قوم الذهب، لبسوه يف أيديهم خواتيم وأسورة، ولبسوه يف 
أعناقهم قالئد وسالسل ولبسوه يف صدورهم أزارير ومرصعات سبحان اهللا رجال يتحلون 

tΒ  {هم اهللا إياه إىل نقص النساء: بالذهب ليرتلوا عن كماهلم الذي وهب uρr& (# àσ¤±oΨ ãƒ †Îû 

ÏπuŠ ù= Åsø9 $# uθèδ uρ †Îû ÏΘ$|ÁÏƒ ø: $# ç�ö� xî &Î7 ãΒ ∩⊇∇∪ { )2( نزلوا بأنفسهم ليشاركوا النساء فيما .

خصت ا املرأة لتتجمل ا لزوجها، فريغب فيها، خصهن اهللا به من الزينة تلك الزينة اليت 
ولتجرب ا ما كان فيها من نقص. إن مقتضى الرجولة أن يكون الرجل كامال برجولته 
يتطلب ما به كمال رجولته من شهامة وكرم ونظر يف شؤون دينه ودنياه، وليس حباجة أن 

                                                 

  . 128) سورة التوبة آية: 1(
  . 18) سورة الزخرف آية: 2(
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تبعده عما هيئ له من يرتل بنفسه إىل مستوى النساء، وتتبع مثل هذه السفاسف اليت 
  الشئون العظيمة املثمرة يف حياته اخلاصة وحياة جمتمعه.

لباس الذهب على ذكور أمته فروى اإلمام  �أيها املسلمون لقد حرم رسول اهللا 
أخذ حريرا وذهبا فقال:  �أن النيب  �أمحد وأصحاب السنن عن علي بن أيب طالب 

على ذكور  �. قف، وتأمل قوله )1( } هذان حرام على ذكور أميت حل إلناثهم {

أميت فإن هذه اإلضافة تقتضي تأكيدا على املسلم يف التزامه ذا احلكم، وجتنبه ملا حرمه 

أن  {رسوله إذا كان من أمته. ويف صحيح مسلم عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 

رأى خامتا من ذهب يف يد رجل، فرتعه، وطرحه، وقال: " يعمد أحدكم على  � النيب
خذ خامتك انتفع  �مجرة من نار، فيجعلها يف يده " فقيل للرجل بعدما ذهب رسول اهللا 

. ويف سنن النسائي عن أيب )2( } �حه رسول اهللا به، فقال: ال واهللا ال أخذه، وقد طر

وعليه خامت من ذهب، فأعرض  �أن رجال قدم من جنران على رسول اهللا  { �سعيد 

. وروى اإلمام أمحد )3( } ناروقال: " إنك جئتين ويف يدك مجرة من  �عنه رسول اهللا 

من مات من أميت  {قال:  �من حديث عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن النيب 

حة خيار . فهل بعد هذه األدلة الواض)4( } وهو يتحلى بالذهب حرم اهللا لباسه يف اجلنة

بأنه حرام، ومرة يصرح بأنه  �للرجل يف لباس الذهب والتحلي به. مرة يصرح النيب 
مجرة من نار جيعلها اإلنسان يف يده، ومرة يقول: من مات وهو يتحلى به حرم اهللا عليه 

tΒ$  {لباسه يف اجلنة، أفبعد هذا خيتار مؤمن أن يلبس ذهبا؟  uρ tβ% x. 9ÏΒ ÷σßϑ Ï9 Ÿωuρ >πuΖ ÏΒ ÷σ ãΒ # sŒ Î) 

                                                 

  ). 3595) ، ابن ماجه اللباس (4057) أبو داود اللباس (1(
  ). 2090) مسلم اللباس والزينة (2(
  ). 3/15) ، أمحد (5188) النسائي الزينة (3(
  ). 2/209) أمحد (4(
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 |Ós% ª! $# ÿ…ã&è!θß™u‘ uρ # ��øΒ r& βr& tβθä3tƒ ãΝßγs9 äοu� z� Ïƒ ø: $# ôÏΒ öΝÏδ Ì� øΒ r& 3 tΒ uρ ÄÈ÷ètƒ ©!$# …ã&s!θß™u‘ uρ ô‰s) sù ¨≅ |Ê 

Wξ≈ n= |Ê $YΖ� Î7 •Β ∩⊂∉∪ { )1(.  

ا املؤمن، وجتنب ما حرم اهللا عليك، وتب إىل ربك قبل موتك، فتصدق فاتق اهللا أيه
مبا تلبسه من ذهب على أهلك أو غريهم من قراباتك، والذي أرى أن نتصدق به على غري 
أهلك حىت يبعد عنك، فال تسول لك نفسك فيما بعد أن ترجع إليه لكونك تشاهده 

ب عليه اسم زوجته، وتلبس زوجته عليهم، وإن أفظع من ذلك أن يلبس الرجل خامتا يكت
خامتا يكتب عليه اسم زوجها عمل ال أصل له عند املسلمني، وإمنا أصله من النصارى 
حني يضع الرجل للتزوج اخلامت على رأس إام الزوجة يف اليد اليسرى، ويقول: باسم 

باسم روح األب، مث ينقله يف السبابة، ويقول: باسم االبن، مث ينقله يف الوسطى، ويقول: 
القدس، وهذا إله النصارى؛ ألم يقولون إن اهللا ثالث ثالثة، مث ينقله إىل البنصر، قائال: 
آمني، فيستقر يف البنصر اليت بني الوسطى واخلنصر، فكيف يسوغ للمؤمن أن يتلقى عادة 
كان أصلها من النصارى؟ وينقلها إىل املسلمني، وهم مأمورون مبجانبتهم، والبعد عنهم 

. قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: أقل )2( } من تشبه بقوم فهو منهم {: �قال النيب  حىت

أحوال هذا احلديث التحرمي، وإن كان ظاهره يقتضي كفر املتشبه م. فهذه العادة السيئة 
قد يقترن ا اعتقاد أا  هي سيئة يف نفسها، فإن اقترن ا عقيدة فاسدة ازدادت سواء

صلة ورابطة بني الزوج وزوجته، وليس يف كتاب اهللا وال سنة رسوله أن ذلك سبب 
يوجب احملبة والصلة، وليس يف معلومنا أا سبب طبيعي للصلة واحملبة، فإذا انتفى السببان 

فضال عن  الشرعي والطبيعي مل يبق جلعلها سببا سوى الوهم واخليال الذي ال ينبغي للعاقل
املؤمن أن يبين تصرفه، وعمله عليهما، وكم من شخص لبس اسم زوجته ولبست امسه، 
وانفصمت عرى احملبة والصلة بينهما، وكم من أشخاص ال يعرفون هذه العادات، أو 

                                                 

  . 36) سورة األحزاب آية: 1(
  ). 4031) أبو داود اللباس (2(
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عرفوها، وحكموا عقوهلم، فلم يفعلوها، وكانت احملبة والصلة بينهم وبني زوجام على 
  أعلى ما يكون.

وهدي أصحابه، فإن هديهم خري  �هللا عباد اهللا، وترمسوا هدي رسول اهللا فاتقوا ا
هدي، وطريقتهم أكمل طريقة، وإياكم وهذه التقاليد العمى اليت ال خري فيها فليس كل 

  جديد مقبوال وال كل قدمي مرفوضا وإمنا العدل قبول احلق كيفما كان.
األمة املسلمة بكل ما ورد وبعد، فإننا لنأسف كل األسف أن يأخذ أقوام من هذه 

عليهم من عادات وتقاليد وشعارات من غري أن يتأنوا فيها، وينظروا إليها بنظر الشرع 
والعقل ينظروا فيها هل ختالف شريعة اهللا أم ال. إذا كانت ختالف شريعة اهللا رفضوها، 
واجتنبوها كما يرفض اجلسم السليم جرثومة املرض، مث نصحوا من كان متلبسا من 
إخوام املسلمني الذين وردوا ا، ونقلوها إىل جمتمعام بدون تأمل أو نظر. فهذه حقيقة 
املؤمن أن يكون قوي الشخصية نافذ العزمية بصري التكفري صاحلا مصلحا، وإذا كانت هذه 
العادات والتقاليد والشعارات الواردة إلينا ال ختالف الشريعة، فلينظر إليها بنظر العقل. 

ما نتيجتها يف احلاضر أو املستقبل القريب أو البعيد، فإا قد ال يكون له تأثري  فلننظر
ملموس يف احلاضر لكن هلا تأثري مرتقب يف املستقبل، ومىت سرنا ذا االجتاه، وعلى هذا 

  اخلط فمعىن ذلك أننا نسري على بصرية ويف اجتاه سليم موفق بإذن اهللا.
ولكم ولكافة املسلمني من كل ذنب، فاستغفروه إنه  أقول قويل هذا، وأستغفر اهللا يل

  هو الغفور الرحيم.
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  اخلطبة الرابعة يف التحذير من تشبه الرجل باملرأة

احلمد هللا احلكيم العليم الرب العظيم خلق، وقدر، وأعطى كل شيء خلقه، مث هدى، 
احلكم، فال  ويسر، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له امللك العلي األعلى له

مضاد حلكمه وال مبدل لكلماته وهو السميع العليم، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 
املصطفى على اخللق أمجعني أهدى الناس طريقا وأقومهم دعوة، وأفصحهم بيانا، 
وأنصحهم قصدا وإرادة، فصلوات اهللا وسالمه عليه وعلى آله وأصحابه واتباعه املتمسكني 

  عته املبتعدين عن اتباع الشهوات واألهواء املخالفة لذلك.ديه املتبعني لشري
أما بعد: ففي هذا األسبوع عرضت يف التلفزيون وقائع احلفالت اليت أقيمت يف 
األندية يف مدن القصيم، وشاهد الناس من بني وقائع هذه احلفالت ما يقوم فيه الشباب 

رأس، ويف كالمها وهيئتها متثيال متقنا بتمثيل املرأة يف لباسها عباءة مقطع ملون مخار على ال
كأنه املرأة متاما سبحان اهللا ! سبحان اهللا ! لقد كنت أحتاشى أن أتكلم عن هذا املوضوع 
من على هذا املنرب، ولكن إذا مل يكن إال األسنة مركب فما حيلة املضطر إال ركوا، لقد 

ار ولكن ملا أصبح األمر شائعا كنت أفضل أن يكون الكالم بيين وبني القائمني ذه األدو
بني الناس الذين شاهدوا ذلك، أو مسعوا عنه كان لزاما علينا أن نبني ذلك بيانا شائعا مثال 

øŒ  {مبثل ووفاء بعهد اهللا:  Î) uρ x‹s{r& ª! $# t,≈ sVŠ ÏΒ tÏ% ©!$# (#θè?ρé& |=≈tG Å3ø9 $# …çµ̈Ζ ä⊥ ÍhŠu;çFs9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 Ÿωuρ 

… çµtΡθßϑ çG õ3s? { )1(  :وحذر العقوبة يف قوله تعاىل}  ¨βÎ) tÏ% ©!$# tβθßϑ çFõ3tƒ !$tΒ $uΖ ø9 t“Ρ r& zÏΒ 

ÏM≈ uΖÉi� t7 ø9$# 3“ y‰ çλù; $# uρ .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ çµ≈ ¨Ψ ¨� t/ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’Îû É=≈tG Å3ø9 $# � y7 Í× ‾≈ s9'ρé& ãΝ åκ ß]yèù= tƒ ª!$# ãΝ åκß] yèù= tƒuρ šχθãΖ Ïè≈ ‾=9 $# 

∩⊇∈∪ āωÎ) tÏ% ©!$# (#θç/$s? (#θßsn= ô¹ r&uρ (#θãΖ ¨� t/uρ { )2(  وكتمان العلم إخفاؤه عندما تدعو احلاجة إىل

  اقتضاء احلال.بيانه جوابا لسؤال أو 

                                                 

  . 187) سورة آل عمران آية: 1(
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أيها املسلمون إن مما يقضى به العجب، وال ينقضي به أن يقوم شاب رجل فضله اهللا 

=�ÉΑ$y_Ìh  {على املرأة  Ï9 uρ £Íκ ö� n= tã ×πy_u‘ yŠ 3 { )1(ة املرأة ليمثلها . فيرتل نفسه خمتارا إىل درج

يف لباسها وهيئتها وكالمها على أن هذا الشاب لو قيل له: يا شبيه املرأة الستشاط غضبا، 
ورأى ذلك مسبة له، فاهللا أكرب ما هذا التناقض يغضب من قول يشبه به باملرأة، ويراه 

إن متثيل مسبة له له، مث حيقق بنفسه تلك املشاة، والفعل أبلغ من القول؛ ألنه أمر واقع. 
الشاب لدور املرأة ال جيدي نفعا، وال يدفع ضررا، وال حيل مشكلة، إن املشاهدين له 
سيكونون ثالثة أصناف، صنف يسخر به، وحيتقره، وصنف يعجب مبا شاهده منه من 
إتقان دور التمثيل، وصنف ثالث خيطر يف نفوسهم أشياء أخرى، أما أن يكون صنف رابع 

بناء على ما شاهد، فأظنه معدوما أو كقطرة من حبر. إن إصالح يفكر يف إصالح اتمع 

كل شرط  {اتمع ال يكون مبثل هذه الطرق احملرمة، إن الطرق احملرمة فاسدة بنفسها 

ة لإلصالح والفاسد بنفسه ال ميكن أن يكون وسيل )2( } ليس يف كتاب اهللا فهو باطل

  كما أن املاء النجس ال يطهر.
وخلفائه الراشدين الذين خلفوه يف العلم واإلميان  �لقد أصلح اهللا تعاىل بنبيه حممد 

والدعوة والعمل أصلح اهللا م شعوبا وأمما، وما سلكوا هذه الطريق وأمثاهلا يف الدعوة إىل 
دعوة إىل اهللا وإصالح عباده أن اهللا وإصالح عباده. أفال جيدر بنا إن كنا صادقني يف ال

وخلفائه الراشدين، ال أن ندعو إىل اهللا تعاىل وإصالح عباده مبا  �نسلك طريق نبينا حممد 
  نعصي اهللا به.

إن متثيل الرجل لدور املرأة كما أنه ال يصلح األمة، وال حيل مشاكلها، فهو أيضا 
ه من حديث ابن عباس خطري من الناحية الشرعية، فقد ثبت يف صحيح البخاري وغري

                                                 

  . 228) سورة البقرة آية: 1(
) 3451) ، النسائي الطالق (2124) ، الترمذي الوصايا (1504) ، مسلم العتق (2424اري العتق () البخ2(

) ، مالك العتق والوالء 6/213) ، أمحد (2521) ، ابن ماجه األحكام (3929، أبو داود العتق (
)1519 .(  
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املتشبهني من الرجال بالنساء واملتشبهات من  �لعن رسول اهللا  {رضي اهللا عنهما قال: 

الرجل يلبس  �لعن رسول اهللا  {قال:  �، وعن أيب هريرة )1( } النساء بالرجال

. (رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن )2( } لبسة املرأة، واملرأة تلبس لبسة الرجل

تكلم ذا  �حبان يف صحيحه واحلاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم) إن النيب 
عين ما يقول، ويدرك متاما خطر ما يقول ليس بتكلم بكالم لغو عابر ال الكالم، وهو ي

  يقصد معناه، وال يدرك خطره كال أبدا.
إن معىن ما يقول هو الطرد واإلبعاد عن رمحة اهللا، وما أعظم خطر الطرد واإلبعاد عن 

العبد حىت رمحة اهللا على من طرد، وأبعد إنه اخلسارة يف الدنيا واآلخرة، إنه ختلي اهللا عن 
خيلو به شيطانه ونفسه األمارة بالسوء، فال يوفق خلري أبدا، قال اخلليفة الراشد عمر بن عبد 
العزيز رمحه اهللا: لقد خاب، وخسر من خرج من رمحة اهللا اليت وسعت كل شيء، وحرم 
جنة عرضها السماوات واألرض. إن القائم بتمثيل دور املرأة يف مثل هذه املناسبات كما 

عرض احلاضرين أيضا  - الطرد واإلبعاد عن رمحة اهللا  -نفسه هلذا اخلطر العظيم عرض 
ملثل ذلك اخلطر، فإن من أقام مع العاصي حني معصيته خمتارا لإلقامة كان مثله وذا 
الوعيد الشديد واخلطر العظيم صار تشبه الرجل باملرأة، وتشبه املرأة بالرجل من كبائر 

من توبة نصوح ورجوع إىل اهللا صحيح يندم فيه املرء على ما الذنوب اليت ال بد فيها 
  جرى منه، ويعزم على أن ال يعود.

فاتق اهللا أيها الشاب املسلم يف نفسك، واستغن مبا أحل لك من التمثيليات التوجيهية 
أو الترفيهية املباحة، وال تشغل نفسك مبا يضرك، ال تغرنك األماين، وال تغرنك الدنيا، 

 øŠ©9 öΝä3Íh‹ÏΡ$tΒr'Î/ Iωuρ§{  {هرم قريب، أو موت أقرب، وبعد املوت بعث وجزاء: اب فبعد الشب
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Çc’ÎΤ$tΒr& È≅÷δr& É=≈tGÅ6ø9$# 3 tΒ ö≅yϑ÷ètƒ #[þθß™ t“øgä† ÏµÎ/ Ÿωuρ ô‰Ågs† …çµs9 ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $wŠÏ9uρ Ÿωuρ #Z��ÅÁtΡ ∩⊇⊄⊂∪ 
∅tΒuρ ö≅yϑ÷ètƒ zÏΒ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# ÏΒ @�Ÿ2sŒ ÷ρr& 4s\Ρé& uθèδuρ ÖÏΒ÷σãΒ y7Í×‾≈s9'ρé'sù tβθè=äzô‰tƒ sπ̈Ψyfø9$# Ÿωuρ tβθßϑn=ôàãƒ 

#Z��É)tΡ ∩⊇⊄⊆∪ { )1(.  

رمي، وفقنا اهللا مجيعا ملا حيب، ويرضاه، وجنبنا ما فيه سخطه وعقابه، إنه جواد ك
  واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا، وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني.
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  اخلطبة اخلامسة يف وجوب رعاية املرأة ومنعها من التربج

إن احلمد هللا حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا 
، فقدره تقديرا، وفاوت بني خلقه يف ومن سيئات أعمالنا. احلمد هللا الذي خلق كل شيء

ذوام وصنعام وأعماهلم حكمة وتدبريا، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، 
وكان اهللا على كل شيء قديرا، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املبعوث إىل اخللق كافة 

  لم تسليما كثريا.بشريا ونذيرا صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان، وس

‰ρß#)  {أما بعد: فقد قال اهللا تعاىل:  Îη ô±tFó™$# uρ È øy‰‹ Íκy− ÏΒ öΝ à6 Ï9% ỳ Íh‘ ( βÎ* sù öΝ ©9 $tΡθä3tƒ 

È ÷n= ã_u‘ ×≅ã_t� sù Èβ$s? r&z÷ ö∆$# uρ £ϑ ÏΒ tβöθ|Êö� s? zÏΒ Ï !# y‰pκ ’¶9 $# βr& ¨≅ ÅÒs? $yϑ ßγ1y‰ ÷nÎ) t� Åe2x‹ çFsù $yϑ ßγ1y‰ ÷nÎ) 

3“ t� ÷z W{ %ãΑ  {وقال تعاىل:  )1( } 4 #$ ỳ Ìh�9$# šχθãΒ≡§θs% ’ n?tã Ï !$|¡ÏiΨ9 $# $yϑ Î/ Ÿ≅ āÒsù ª! $# óΟßγŸÒ÷èt/ 

4’ n?tã <Ù÷èt/ !$yϑ Î/ uρ (#θà) xΡr& ôÏΒ öΝÎγÏ9≡uθøΒ r& 4 { )2(.  

أيها الناس إن من هاتني اآليتني الكرميتني يتبني لنا مدى نقص املرأة يف عقلها 
وتدبريها، ففي اآلية األوىل بيان نقص عقلها وإدراكها وإحاطتها حىت فيما تستشهد عليه، 

الثانية بيان نقص تدبريها وتصرفها، وأا حباجة إىل منها رعايته وضبطه. ويف اآلية ويطلب 
مسؤول يتوىل القيام عليها، وهو الرجل هلذا وجب على الرجال رعاية النساء، والقيام عليهن 

، وإنه كلما )ÉΑ$y_Ìh�=Ï9uρ £Íκö�n=tã ×πy_u‘yŠ 3 ª!$#uρ î“ƒÍ•tã îΛÅ3ym ∩⊄⊄∇∪ { )3  {لتكميل ما فيهن من نقص: 

وإننا يف عظم اخلطر عظمت املسؤولية، وكلما كثرت أسباب الفتنة، وجبت قوة املالحظة، 
عصر عظم فيه اخلطر، وكثرت أسباب الفتنة مبا فتح علينا من زهرة الدنيا واتصالنا بالعامل 

طة وسائل اإلعالم وبسبب ضعف كثري من الرجال أو اوم اخلارجي مباشرة أو بواس
بالقيام مبسؤوليتهم جتاه نسائهم وقع كثري من النساء يف شرك هذه الفتنة، وهاوية ذلك 
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اخلطر حىت إنك لترى املرأة الشابة خترج من بيتها إىل السوق بألبسة مغرية، ألبسة مجيلة إما 
عباءة قصرية أو طويلة يفتحها اهلواء أحيانا، قصرية وإما طويلة ضيقة ليس فوقها إال 

وترفعها هي نفسها عمدا أحيانا، خترج خبمار تستر به وجهها لكنه أحيانا يكون رقيقا 
يصف لون جلد وجهها، وأحيانا تشده على وجهها شدا قويا حبيث تربز مرتفعات وجهها 

ذراعيها حىت كأنفها ووجنتها. خترج البسة من حلي الذهب ما لبست، مث تكشف عن 
  يبدو احللي، كأمنا تقول للناس: شاهدوا ما علَي فتنة كربى وحمنة عظمى.

خترج متطيبة بطيب قوي الرائحة يفنت كل من يف قلبه مرض من الرجال، ورمبا خلع 
ثياب احلياء، فصار يالحقها. خترج من بيتها متشي يف السوق مشيا قويا كما ميشي أقوى 

يد أن يعرف الناس قوا ونشاطها، ومتشي كذلك يف السوق مع الرجال وأشبهم كأمنا تر
صاحبتها متازحها، وتضاحكها بصوت مسموع، وتدافعها بتدافع منظور. وتقف على 
صاحب الدكان تبايعه، وقد كشفت عن يديها وعن ذراعيها، ورمبا متازحه، أو ميازحها، 

الفتنة واخلطر العظيم  أو يضحك معها إىل غري ذلك مما يفعله بعض النساء من أسباب
والسلوك الشاذ اخلارج عن توجيهات اإلسالم وطريق أمة اإلسالم. يقول اهللا تعاىل لنساء 

�tβö  {وهن القدوة:  �نبيه  s% uρ ’ Îû £ä3Ï?θã‹ ç/ Ÿωuρ š∅ô_§� y9 s? yl•� y9 s? Ïπ̈Š Î= Îγ≈ yfø9 $# 4’ n<ρW{ $# ( { )1( .

. هكذا يقول )2( } ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا وبيون خري هلن {: �ويقول النيب 

. خري هلن من أي شيء؟ من مساجد اهللا فكيف )3( } وبيون خري هلن {: �النيب 

‰ß  {: �خبروجهن لألسواق؟ ويقول اهللا  Ïã≡uθs) ø9$# uρ zÏΒ Ï !$|¡ÏiΨ9 $#  ÉL≈ ©9 $# Ÿω tβθã_ö� tƒ % [n% s3ÏΡ 

}§øŠn= sù �∅ÎγøŠn= tæ îy$oΨ ã_ βr& š∅÷èŸÒtƒ �∅ßγt/$uŠ ÏO u� ö� xî ¤M≈ y_Îh� y9 tFãΒ 7πuΖƒÌ“ Î/ ( { )4(  فإذا كانت املرأة
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من العجائز ممنوعة من التربج بالزينة، فكيف تكون الشابة اليت هي حمل الفتنة؟ ويقول اهللا 

t  {سبحانه وتعاىل:  ø⌠ Î� ôØ u‹ø9 uρ £Ïδ Ì� ßϑ èƒ ¿2 4’ n?tã £ÍκÍ5θãŠ ã_ ( { )1( فإذا كانت مأمورة بأن .

تضرب باخلمار، وهو ما تغطي به رأسها على جيبها ليستر ما قد يبدو من رقبتها، أو يربو 
على صدرها، فكيف ختالف املرأة املسلمة املؤمنة باهللا ورسوله إىل حماولة إبداء وجهها وهو 

Ÿωuρ t  {الفتنة والتعلق ا؟ ويقول اهللا سبحانه:  حمل ø⌠ Î� ôØ o„ £ÎγÎ= ã_ö‘ r' Î/ zΝ n= ÷èã‹ Ï9 $tΒ tÏ øƒ ä† ÏΒ 

£ÎγÏFt⊥ƒÎ— 4 { )2( ا، فإذا ضربت برجلها على وهو اخللخال الذي تلبسه برجلها وختفيه بثو

األرض مسع صوته، فإذا كانت املرأة منهية أن تفعل ما يعلم به زينة الرجل املخفاة، فكيف 
مبن تكشف عن ذراعها حىت تشاهد زينة اليد؟ إن فتنة املشاهدة أعظم من فتنة السماع، 

صنفان من أهل النار مل أرمها بعد: قوم معهم سياط كأذناب البقر  {: �ويقول النيب 

. ويعين م الظلمة من ذوي السلطة الذين يضربون الناس بغري )3( } يضربون ا الناس

حق، أما من يضربون الناس حبق لتقوميهم وتأديبهم، فليسوا من هؤالء، وقد يكون املقصود 

ونساء  {: �اهة هذا النوع من السياط. أما النوع الثاين، فيقول فيه النيب من احلديث كر

كاسيات عاريات مائالت مميالت رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة ال يدخلن اجلنة، وال 

بأن  �. وصفهن النيب )4( } يوجد من مسرية كذا وكذاجيدن رحيها، وإن رحيها ل

(كاسيات) أي: عليهن كسوة، ولكنهن (عاريات) ألن هذه الكسوة ال تستر إما خلفتها 
أو ضيقها أو قصرها (مائالت) عن طريق احلق (مميالت) لغريهن مبا حيصل منهن من الفتنة 

رهن، أو غريه حىت يكون (رؤسهن كأسنمة البخت املائلة) مبا يلففن عليهن من شعو
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أميا امرأة أصابت خبورا، فال تشهد  {أنه قال:  �كسنام البعري املائل. وصح عن النيب 

، فمنعها من حضور املسجد للصالة؛ ألا أصابت خبورا، )1( } معنا العشاء اآلخرة

ن تتطيب مبا هو أطيب من البخور، وأشد جاذبية، مث خترج إىل األسواق؟ وصح فكيف مب

. ملاذا كان )2( } خري صفوف النساء آخرها، وشرها أوهلا {أنه قال:  �عن النيب 

 م هذا، وهو يف ذلك؟ كان ذلك ألن آخر الصفوف أبعد عن الرجال، واالختالط
  العبادة والصالة، فكيف مبن تلي الرجال، وختتلط م يف األسواق؟

يف سنته  �هذه أيها املسلمون توجيهات اهللا سبحانه يف كتابه، وتوجيهات رسوله 

}  $tΒ uρ tβ% x. 9ÏΒ ÷σßϑ Ï9 Ÿωuρ >πuΖ ÏΒ ÷σãΒ #sŒ Î)  |Ós% ª!$# ÿ…ã&è!θß™ u‘ uρ #�� øΒ r& βr& tβθä3tƒ ãΝ ßγs9 äοu�z� Ïƒ ø: $# ôÏΒ öΝÏδ Ì� øΒ r& 3 

tΒ uρ ÄÈ÷ètƒ ©! $# …ã&s!θß™u‘ uρ ô‰s) sù ¨≅ |Ê Wξ≈ n= |Ê $YΖ� Î7 •Β ∩⊂∉∪ { )3( .}  tΒ uρ ÆìÏÜ ãƒ ©! $# tΑθß™§�9 $# uρ 

y7 Í× ‾≈s9 'ρé' sù yìtΒ tÏ% ©!$# zΝyè÷Ρ r& ª! $# Ν Íκö� n= tã zÏiΒ z↵ÍhŠ Î;̈Ψ9 $# tÉ)ƒÏd‰ Å_Á9 $#uρ Ï!# y‰ pκ’¶9 $# uρ tÅsÎ=≈ ¢Á9 $# uρ 4 zÝ¡ymuρ 

y7 Í× ‾≈s9 'ρé& $Z)ŠÏùu‘ ∩∉∪ { )4( قالت أم . هذه توجيهات اإلسالم، أما طريق أهل اإلسالم، فقد

šÏΡ  {سلمة رضي اهللا عنها ملا نزلت هذه اآلية  ô‰ ãƒ £Íκ ö� n= tã ÏΒ £ÎγÎ6� Î6≈ n= y_ 4 { )5( خرج .

. أفال نساء األنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها
نأخذ أيها املسلمون ذه التوجيهات اإلسالمية ونعترب بطريق أهل اإلسالم؟! أفال نتقي 

أفال نتدارك ما وقع فيه كثري من النساء من خمالفة طريق أهل اإلسالم ونلزمهن  � اهللا
بالسلوك والصراط املستقيم؟! حىت يكون جمتمعنا جمتمعا إسالميا يف رجاله ونسائه، يف 
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أخالقه، لقد كان الكثري من النساء خيرجن من بيون (يف أيام الدراسة إما لشراء عباداته و
بعض األدوات املدرسية، وإما لالتصال بزميلتها فيم يتعلق بالدراسة، أما اآلن، وقد أغلقت 
املدارس أبواا يف هذا العام أو أوشكت). فجدير بنسائنا أن يلزمن بيون، وأن ال خيرجن 

وسيجدن ذلك ثقيال عليهن يف أول األمر، لكنهن سيألفن ذلك، وخيفف  على األسواق،
عليهن يف النهاية، فيصرن ذوات اخلدور وربات احلياء وإن على أولياء أمورهن من الرجال 
أن يفطنوا لذلك، وأن يقوموا مبا أوجب اهللا عليهم من رعاية وأمانة، حىت يصلح اهللا هلم 

pκ$  {اهللا تعاىل: األمور، ومينعهم من الفتنة، قال  š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θà) ®? $# ©! $# (#θä9θè% uρ Zωöθs% 

# Y‰ƒÏ‰ y™ ∩∠⊃∪ ôx Î= óÁãƒ öΝ ä3s9 ö/ ä3n=≈ yϑ ôã r& ö�Ï øótƒuρ öΝ ä3s9 öΝ ä3t/θçΡ èŒ 3 tΒ uρ ÆìÏÜ ãƒ ©! $# … ã&s!θß™u‘ uρ ô‰ s)sù y—$sù #�— öθsù 

$̧ϑŠ Ïà tã ∩∠⊇∪ { )1(.  

اللهم وفقنا للتقوى والقول السديد، وأصلح لنا األعمال، واغفر لنا الذنوب، واجعلنا 
ممن أطاعك، وأطاع رسولك، وفاز بثوابك، إنك جواد كرمي، اللهم صل، وسلم على 

  عبدك ورسولك حممد، وعلى آله وأصحابه أمجعني.
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  عليه مسؤولية رعاية املرأة اخلطبة السادسة فيمن

إن احلمد هللا حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا، فال مضل له، ومن يضلل، فال هادي له، وأشهد أن ال 

وعلى آله  إله إال اهللا وحده ال شريك له. وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه
  وأصحابه ومن تبعهم بإحسامن إىل يوم الدين، وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل، وقوموا مبا كلفكم اهللا به من رعاية أوالدكم، 
وأهلكم خصوصا النساء، فإن النساء حيتجن إىل زيادة العناية بالرعاية؛ ألن ناقصات يف 

ات يف العقل ويف التفكري وبعد النظر والعاطفة، تفكريها العقل، وناقصات يف الدين، ناقص
مضطرب غري موزون، ونظرها قريب ال يتجاوز قدميها، وعاطفتها متداعية، كل سبب 
جيذا، وكل هوى يطيح ا، وناقصة الدين؛ ألا إذا حاضت مل تصل، ومل تصم، وألا 

  تكثر اللعن، وتكفر العشري.
سالم، اشكروا هذه النعمة اليت حباكم اهللا ا، وقوموا ا أيها املسلمون، يا رجال اإل

على الوجه األكمل. امسعوا ربكم خالق الكون وعامل أسراره واحمليط خبفيه وظاهره 

%ãΑ  {ومستقبله وماضيه، امسعوه، يقول:  ỳ Ìh�9$# šχθãΒ≡§θs% ’ n?tã Ï !$|¡ÏiΨ9 $# $yϑ Î/ Ÿ≅ āÒsù ª!$# 

óΟ ßγŸÒ÷èt/ 4’ n?tã <Ù÷èt/ { )1( فاعرفوا أيها الرجال هذا الفضل، وقوموا حبقه، ال تبخسوا .

أنفسكم حقها، وتنسوا الفضل، ال تغلبكم النساء على رجولتكم، وال يلهينكم الشيطان 
ن قيمكم وأخالقكم واحلفاظ على عوراتكم عن رعاية أهليكم، وال تشتغلوا بأموالكم ع

  وشرفكم.
أيها املسلمون إن مشكلة النساء ليست باملشكلة اهلينة، وليست باملشكلة اجلديدة؛ 
ألن الفاسق منهن شرك الشياطني، وحبائل الشر تصيد ن كل خفيف الدين مسلوب 

                                                 

  . 34) سورة النساء آية: 1(
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. )1( } إن املرأة تقبل يف صورة شيطان، وتدبر يف صورة شيطان {: �قال النيب املروءة. 

. أي: زينها )2( } املرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان {وقال: (رواه مسلم). 

ما تركت  {: �، قال األلباين: وإسناده صحيح). وقال يف نظر الرجال (رواه الترمذي

  . (متفق عليه).)3( } بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء

اقضوا على  �فاتقوا اهللا أيها املسلمون، واحذروا هذه الفتنة اليت حذركم منها نبيكم 
  شر قبل أن تقضي عليكم، وسدوا أبواب الفساد قبل أن تنهار عليكم.أسباب ال

أيها الناس إن كثريا من النساء يف هذا العصر قد لعب الشيطان ن وبأفكارهن 
يف  �وتصرفان خترج الواحدة منهن إىل األسواق بدون حاجة. وقد قال رسول اهللا 

. وخترج )4( } بيون خري هلن {النساء الاليت خيرجن إىل الصالة يف املساجد، قال: 

إن املرأة إذا استعطرت، فمرت بالس  {الواحدة منهن متزينة متطيبة متحلية، وقد قال: 

(رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح) وخترج الواحدة  )5( } فهي كذا وكذا يعين زانية.

منهن، فتمشي يف السوق مشية الرجل، وترفع صوا كما يتكلم الرجل، وتزاحم كما 
يزاحم الرجل، وختتلط مع الرجال بدون مباالة هذا موجود يف بعض النساء، وال سيما يف 

عليه السلف الصاحل  أماكن البيع، وكل هذا خطر عظيم، وضرر جسيم، وخمالف ملا كان

من املسجد، وقد اختلط الرجال مع النساء يف الطريق،  �خرج النيب  {من هذه األمة، 

ن ـق، عليكـللنساء: " استأخرن فإنه ليس لكن أن حتتضن الطري �فقال الرسول 

                                                 

  ). 3/330) ، أمحد (2151) ، أبو داود النكاح (1158) ، الترمذي الرضاع (1403) مسلم النكاح (1(
  ). 1173) الترمذي الرضاع (2(
) 2780) ، الترمذي األدب (2741ار () ، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغف4808) البخاري النكاح (3(

  ). 5/210) ، أمحد (3998، ابن ماجه الفنت (
  ). 2/76) ، أمحد (567) أبو داود الصالة (4(
  ). 2646) ، الدارمي االستئذان (2786) الترمذي األدب (5(
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. فكانت املرأة تلصق باجلدار، حىت إن ثوا ليعلق به. وقالت أم )1( } حبافات الطريق

šÏΡ  {سلمة رضي اهللا عنها: ملا نزلت هذه اآلية:  ô‰ ãƒ £Íκ ö� n= tã ÏΒ £ÎγÎ6� Î6≈ n= y_ 4 { )2( .

خرج نساء األنصار كأن على رؤسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها، 
وقالت عائشة رضي اهللا عنها ما: رأيت أفضل من نساء األنصار أشد تصديقا لكتاب اهللا 

t  {وال إميانا بالترتيل، لقد أنزلت سورة النور:  ø⌠ Î� ôØ u‹ø9 uρ £Ïδ Ì� ßϑ èƒ ¿2 4’n?tã £Íκ Í5θãŠ ã_ ( { )3( .

فانقلب الرجال يتلون عليهن ما أنزل اهللا إليهم، يتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته، 
 )6(فاعتجرت به  )5(املرحل  )4(ذي قرابته، فما منهن امرأة، إال قامت إىل مرطها وعلى كل 

  وإميانا مبا أنزل اهللا يف كتابه. تصديقا،
أيها الناس إن الكثري يتساءلون على من تكون مسؤولية هذا التوسع يف خروج النساء 
أعلى اجلهات احلكومية أم على وجهاء البلد أم على الويل املباشر واحلق أن كل واحد 

شر أكرب سواء كان جهة أم شخصا كل واحد عليه مسؤولية ذلك، ولكنها على الويل املبا
وأعظم وأقرب حال، إذا وفقه اهللا للقيام مبسؤوليته، إن على كل واحد منا أن مينع زوجته 
وابنته وأخته، وكل من يف كفالته أن خترج إىل السوق إال من حاجة ال ميكنه أن يقضيها 
بنفسه عنها. وإذا خرجت فلتخرج غري متطيبة، وال متربجة، وال البسة ثياب زينة، وأن 

يها السكينة، وختفي صوا وحترص على أن يكون خروجها يف الوقت الذي ال خترج وعل
  تزاحم فيه الرجال.

                                                 

  ). 5272) أبو داود األدب (1(
  . 59) سورة األحزاب آية: 2(
  . 31) سورة النور آية: 3(
  اء من صوف أو خز. ) كس4(
  ) برد فيه تصاوير رحل أو إزار خز فيه علم. 5(
  ) لبسته على صفة معينة. 6(
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ومىت عرف الرجل مسؤوليته أمام أهله، وخاف مقام ربه، وحرص على إصالح عائلته 

tΒ  {وجمتمعه، فسيقوم مبا أوجب اهللا عليه من الرعاية:  uρ È,−G tƒ ©! $# ≅ yèøgs† … ã&©! % [ t̀� øƒxΧ ∩⊄∪ 

çµø% ã— ö� tƒuρ ôÏΒ ß]ø‹ ym Ÿω Ü= Å¡tFøts† 4 tΒ uρ ö≅ ©.uθtG tƒ ’ n?tã «! $# uθßγsù ÿ… çµç7ó¡ym 4 ¨βÎ) ©!$# à�Î=≈ t/ Íν Ì� øΒ r& 4 ô‰ s% Ÿ≅ yèy_ 

ª! $# Èe≅ ä3Ï9 & ó x« # Y‘ ô‰s% ∩⊂∪ { )1(.  

  ويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم.. اخل.أقول ق

                                                 

  . 3،  2) سورة الطالق اآليتان : 1(
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  اخلطبة السابعة يف التحذير من فتنة النساء

إن احلمد هللا حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا من يهده اهللا، فال مضل له، ومن يضلل، فال هادي له، وأشهد أن ال 

شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله  إله إال اهللا وحده ال
  وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، وسلم تسليما.

#)  {أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل، وقوموا مبا أوجب اهللا عليكم:  þθè% ö/ ä3|¡àΡr& 

ö/ ä3‹Î= ÷δ r&uρ #Y‘$tΡ $yδ ßŠθè% uρ â¨$̈Ζ9 $# äοu‘$yfÏt ø: $# uρ $pκ ö� n= tæ îπs3Í× ‾≈ n= tΒ ÔâŸξÏî ×Š# y‰Ï© āω tβθÝÁ÷ètƒ ©! $# !$tΒ öΝ èδ t�tΒ r& 

tβθè= yèø tƒuρ $tΒ tβρâ÷ s∆÷σ ãƒ ∩∉∪ { )1( قوا أنفسكم وأهليكم هذه النار بفعل الوقاية منها، وال .

ثال أمر اهللا ورسوله، واجتناب ي اهللا ورسوله، والقيام مبا أوجب اهللا يكون ذلك إال بامت
علينا، ومحلنا من الرعاية واحلماية خصوصا يف النساء، فإن النساء حيتجن إىل زيادة الرعاية 
ألن ناقصات يف العقل وناقصات يف الدين كما أخرب بذلك سيد املرسلني، ومن ال ينطق 

الواقع احملسوس. فاملرأة قاصرة النظر والتفكري نظرها ال يتجاوز عن اهلوى. وكما يشهد به 
قدميها، وتفكريها مضطرب ال يقر على شيء، كل شيء يغريه عاطفتها متداعية كل شيء 

ال ـال قوامني عليهن، فقـاىل الرجـجيذا، ومييل ا. ولذلك جعل اهللا سبحانه وتع

%ãΑ  {سبحانه:  ỳ Ìh�9$# šχθãΒ≡§θs% ’n?tã Ï !$|¡ÏiΨ9 $# $yϑ Î/ Ÿ≅ āÒsù ª! $# óΟ ßγŸÒ÷èt/ 4’ n?tã <Ù÷èt/ !$yϑ Î/ uρ (#θà)xΡ r& 

ôÏΒ öΝÎγÏ9≡uθøΒ r& 4 { )2( فقوموا أيها الرجال مبا جعلكم هللا قوامني به، وال تبخسوا أنفسكم .

تغلبكم النساء على رجولتكم، وال يلهينكم الشيطان عن رعاية أهليكم، وال حقها ال 
  تنشغلوا بأموالكم عن أوالدكم، وال مبكاسبكم عن أخالقكم وشرفكم.

أيها املسلمون، إن كثريا من النساء يف هذا العصر قد لعب الشيطان ن بأفكارهن 
رج الواحدة منهن إىل السوق وتصرفان، وجنبهن طريق اهلدى إىل طريق اهلوى والردى خت

                                                 

  . 6) سورة التحرمي آية: 1(
  . 34) سورة النساء آية: 2(
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. وخترج الواجدة متزينة )1( } بيون خري هلن {: �بدون حاجة. وقد قال الرسول 

إن املرأة إذا استعطرت، فمرت  {: �بالثياب واحللي ومتطيبة، وقد قال رسول اهللا 

. يعين زانية (رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح). )2( } بالس، فهي كذا وكذا

وخترج الواحدة فتمشي يف السوق مشية الرجل بقوة وجلد وترفع، صوا كما يتكلم 
ذا الرجل، وتزاحم كما يزاحم الرجل، وختالط الرجال يف السوق وعند الدكاكني، وكل ه

خرج من املسجد، وقد اختلط النساء على  �خمالف هلدي السلف الصاحل. فإن النيب 

استأخرن، فإنه ليس لكن أن حتتضن الطريق،  {للنساء:  �الرجال يف الطريق، فقال النيب 

. وقالت أم )3( } الطريق، فكانت املرأة تلصق باجلدار، حىت إن ثوا ليعلق اعليكن حبافات 

خرج نساء  )šÏΡô‰ãƒ £Íκö�n=tã ÏΒ £ÎγÎ6�Î6≈n=y_ 4 { )4  {سلمة رضي اهللا عنها ملا نزلت هذه اآلية 

نصار كأن على رؤسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها، وقالت عائشة األ
رضي اهللا عنها: " ما رأيت أفضل من نساء األنصار أشد تصديقا لكتاب اهللا، وال إميانا بالترتيل، 

فانقلب الرجال يتلون  )tø⌠Î�ôØu‹ø9uρ £ÏδÌ�ßϑèƒ¿2 4’n?tã £ÍκÍ5θãŠã_ ( { )5  {لقد أنزلت سورة النور: 

عليهن ما أنزل اهللا إليهم يتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته، فما منهن 
ا أنزل اهللا يف تصديقا، وإميانا مب )8(فاعتجرت به  )7(املرحل  )6(امرأة، إال قامت إىل مرطها 

  كتابه.
                                                 

  ). 2/76) ، أمحد (567) أبو داود الصالة (1(
  ). 2646ئذان () ، الدارمي االست2786) الترمذي األدب (2(
  ). 5272) أبو داود األدب (3(
  . 59) سورة األحزاب آية: 4(
  . 31) سورة النور آية: 5(
  ) كساء من صوف أو خز. 6(
  ) برد فيه تصاوير رحل أو إزار خز فيه علم. 7(
  ) لبسته أو لفته على جسمها. 8(
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أيها املسلمون، إن ترك احلبل على الغارب للنساء، وإطالق سراحهن خيرجن مىت 
شئن، وعلى أية كيفية أردن بدون مباالة، وال حياء من اهللا، وال مراقبة له إنه ملن أكرب 
أسباب الشر والفساد وسقوط املروءة واألخالق والسمعة السيئة للبالد وحلول العذاب 

sŒ#!  {عقاب، قال اهللا تعاىل): وال Î) uρ !$tΡ ÷Šu‘ r& βr& y7 Î= öκ –Ξ ºπtƒö� s% $tΡ ö� tΒ r& $pκ� Ïùu� øIãΒ (#θà)|¡x sù $pκ� Ïù ¨,y⇔ sù $pκ ö� n= tæ 

ãΑ öθs) ø9$# $yγ≈ tΡ ö� ¨Β y‰ sù #Z�� ÏΒ ô‰s? ∩⊇∉∪ { )1( :وقال تعاىل .}  (#θà) ¨?$# uρ ZπuΖ ÷FÏù āω ¨ t‹ ÅÁè? tÏ% ©!$# (#θßϑ n= sß 

öΝ ä3ΨÏΒ Zπ¢¹ !% s{ ( (#þθßϑ n= ÷æ$# uρ āχ r& ©! $# ß‰ƒÏ‰x© É>$s) Ïèø9 إن املرأة  {: �. وقال النيب )2( } ∪∋⊅∩ #$

املرأة  {. (رواه مسلم) وقال: )3( } تقبل يف صورة شيطان، وتدبر يف صورة شيطان

زينها يف نظر الرجال (رواه  . أي:)4( } عورة، فإذا خرجت اسشترفها الشيطان

ما تركت بعدي فتنة أضر على  {: �الترمذي، وقال األلباين: إسناده صحيح) وقال 

  (متفق عليه). )5( } الرجال من النساء

اقضوا على  �منها نبيكم  فاتقوا اهللا أيها املسلمون، واحذروا هذه الفتنة اليت حذركم
  أسباب الشر قبل أن تقضي عليكم، وأغلقوا أبواب الفساد قبل أن تتكسر األبواب.

أيها الناس: إنه ال يستغرب إذا خرجت املرأة الشابة متزينة بثياب مجيلة ليس فوقها 
سوى عباءة قصرية أو مرفوعة إىل أعلى بدا، وال يستغرب إذا خرجت متطيبة بطيب 

نفس، وال يستغرب إذا خرجت مع رفيقتها يف األسواق تتدافعان، وتتمازحان، وال حيرك ال
يستغرب إذا وقفت على صاحب الدكان تقلب السلع، وهذه تصلح، وهذه ال تصلح، 

                                                 

  . 16) سورة اإلسراء آية: 1(
  . 25) سورة األنفال آية: 2(
  ). 3/330) ، أمحد (2151) ، أبو داود النكاح (1158) ، الترمذي الرضاع (1403لنكاح () مسلم ا3(
  ). 1173) الترمذي الرضاع (4(
) 2780) ، الترمذي األدب (2741) ، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار (4808) البخاري النكاح (5(

  ). 5/210) ، أمحد (3998، ابن ماجه الفنت (
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وهي تضحك عنده مع رفيقتها، وال يستغرب إذا فسرت عن ذراعيها لريى ما عليها من 
ت اجلوارب املكعبة الطويلة، ال يستغرب حلي وغريه، وال يستغرب إذا ضربت برجليها ذا

مع هذا كله أو بعضه أن يطمع فيها من يف قلبه مرض، فيالحقها يف سيارته، أو على 

Ÿξsù z÷èŸÒøƒrB ÉΑ  {ألن اهللا يقول:  -قدميه، أو يلقي إليها كالما  öθs) ø9$$Î/ yìyϑ ôÜ uŠsù “ Ï% ©!$# ’ Îû 

ÏµÎ7 ù= s% ÖÚt� tΒ { )1(ألنه ضعيف  - . واخلضوع باللباس والفعل يطمع فيها من يف قلبه مرض

اإلميان واملراقبة هللا، قليل اخلوف من ربه، عادم املروءة يف بين جنسه، وقد رأى مع ضعف 
املرأة، فأصبح صيد شركها وقتيل إميانه ومرض قلبه وانعدام مروءته ما يغريه من هذه 

  فتنتها.
أيها الناس، لقد أصبحت مشكلة النساء مشكلة خطرية ال ينبغي جتاهلها، أو السكوت 
عنها؛ ألا إن بقيت على ما كانت عليه، فسيكون هلا عاقبة وخيمة على البلد وأهلها أو 

د منهم مسؤولية مسعتها، أفال يعقل املسؤولون عن أهليهم وعن بالدهم أن على كل واح
أهله؟ فال ميكنه أن ينصح امرأته وبنته وأخته وذات قرابته كما فعل رجال األنصار حني 
أنزلت سورة النور، مث أال ميكنه أن مينع نساءه من اخلروج إال حلاجة ال بد منها، ويلزمها 

رب إذا خرجت أن ال خترج متربجة أو متطيبة؟ مث أال ميكن من له بنات أو أخوات أو أقا
يدرسن أن حيثهن على بث الوعي بني الطالبات، وحتذيرهن من التجول يف األسواق 
وخروجهن بالزينة؟ إنه كله ممكن ويسري إذا صدق اإلنسان ربه، وخلصت نيته، وقويت 

  عزميته.
وإن على والة األمور يف البلد مسؤولية من يف األسواق من رجال ونساء ومنعهم من 

قبض على من قامت القرينة على اامه، والتحقيق معه، وإجراء ما أسباب الشر والفتنة، وال
يلزم من تأديبه. وإن على عامة الناس مساعدة والة األمور يف ذلك يف ذلك بقدر ما 

                                                 

  . 32حزاب آية: ) سورة األ1(
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يستطيعون من زجر من يروا متربجة، أوحماولة للفتنة، وإلقاء األضواء على املشتبه فيهم 
  جمتمعنا مكان.ممن يف قلوم مرض حىت ال يبقى هلم يف 

فإذا حرصنا على منع أسباب الفتنة من كثرة النساء يف األسواق وتربجهن، وحرصنا 
على مقاومة من يالحقهن، وإجراء الالزم من تأديبهم، وقمنا يف ذلك هللا وباهللا مثىن 

  واخلري الكثري. �وفرادى، فسوف نلقى العون من اهللا 
وجنبنا موجبات اهلالك والعقاب،  اللهم طهر جمتمعنا من أسباب الفنت والفساد،

وهييء لنا من أمرنا رشدا، وأصلح لنا شؤوننا، واغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا 
  مع األبرار يا ذا اجلالل واإلكرام.

  اللهم صل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.
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  اخلطبة الثامنة يف التحذير من توسع النساء يف التربج

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال 
إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله 

  إحسان، سلم تسليما.وأصحابه ومن تبعهم ب
أما بعد: أيها الناس، اتقوا اهللا تعاىل، وقوموا مبا أوجب اهللا عليكم من رعاية أوالدكم 
وأهليكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس واحلجارة، فإنكم رعام واملسؤولون 

. أيها املسلمون )1( } الرجل راع يف أهله ومسؤول عن رعيته {: �عنهم، قال النيب 

يا رجال اإلسالم، اذكروا هذه األمانة العظيمة، واشكروا اهللا على هذه النعمة اليت حباكم 
ا، وقوموا ا على الوجه األكمل، امسعوا قول ربكم خالق الكون وعامل أسراره واحمليط 

%ãΑ  {ره امسعوه يقول خبفيه وظاهره ومستقبله وماضيه وحاض ỳ Ìh�9$# šχθãΒ≡§θs% ’ n?tã Ï !$|¡ÏiΨ9 $# 

$yϑ Î/ Ÿ≅ āÒsù ª! $# óΟßγŸÒ÷èt/ 4’ n?tã <Ù÷èt/ { )2(  مل جيعلكم اهللا قوامني عليهن، إال لعلمه

ما رأيت من  {حني قال يف النساء:  �أكد ذلك رسول اهللا  بقصورهن عقال ودينا، لقد

. فاعرفوا أيها الرجال )3( } ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل احلازم من إحداكن

اء على رجولتكم، وال يلهينكم هذا الفضل، وقوموا ذه األمانة، وال تغلبنكم النس
  الشيطان عن رعاية أهليكم، وال تشتغلوا بأموالكم عن احلفاظ على ما هو أهم وأوىل.

أيها املسلمون عن مشكلة النساء ليست باملشكلة اليت يتهاون ا، وليست باملشكلة 
فساد، اجلديدة إا مشكلة عظيمة جيب االعتناء ا ودراسة ما يقضي على أسباب الشر وال

                                                 

) ، أبو داود اخلراج 1705) ، الترمذي اجلهاد (1829) ، مسلم اإلمارة (6719) البخاري األحكام (1(
  ). 2/55) ، أمحد (2928واإلمارة والفيء (

  . 34) سورة النساء آية: 2(
  ). 80) ، مسلم اإلميان (298) البخاري احليض (3(
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إا مشكلة الوقت كله قدميا وحديثا، لقد كانت مشكلة بين إسرائيل، وهي مشكلة هذه 
ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وهذا احلديث  �األمة قال النيب 

الثابت يف الصحيحني يتضمن التحذير من هذه الفتنة العظيمة والسعي يف القضاء على 
  ل.أسباب الشر قبل أن يستفح

أيها املسلمون، إن مشكلة النساء عندنا هذا الزمن يف التربج واالختالط والتسكع يف 
األسواق، وكل ذلك مما ى عنه ورسوله، فالتربج أن تستشرف املرأة للرجال باللباس 
والزينة والقول واملشية، وحنو ذلك مما تظهر به نفسها للرجال، وتوجب لفت النظر إليها، 

�§_Ÿωuρ š∅ô  {اىل: ولقد قال اهللا تع y9 s? yl•� y9 s? Ïπ̈Š Î= Îγ≈ yfø9 $# 4’ n<ρW{ . ولقد توسع النساء )1( } ) #$

يف التربج باللباس، فصارت املرأة تلبس للسوق من أحسن اللباس، وتضع عليه عباة رمبا 
صرية ال تسترها، أو رهيفة، أو ترفعها املرأة عن أسفل جسمها، حىت يبيت مجال تكون ق

ثياا وزينتها، ورمبا شدت العباءة بيديها من فوق عجيزا، حىت يتبني حجمها، وكل هذا 

Ÿωuρ t  {مما ى اهللا عنه لقد قال تعاىل:  ø⌠ Î�ôØ o„ £ÎγÎ= ã_ö‘ r' Î/ zΝn= ÷èã‹ Ï9 $tΒ tÏøƒ ä† ÏΒ £ÎγÏFt⊥ƒÎ— 4 { 
. ى اهللا النساء أن يضربن بأرجلهن، فيعلم اخللخال الذي ختفيه، فإذا كان اهللا ى عن )2(

الضرب بالرجل خوفا من مساع اخللخال املستور، فكيف مبن تلبس مجيل الثياب، مث ترفع 
فيفتنهم، وإن الفتنة مبا يرى أعظم من الفتنة مبا يسمع ليس لعباة عنه لرياه الناس بأعينهم، ا

اخلرب كاملعاينة. إذا كان اهللا ى عن الضرب بالرجل؛ خوفا من مساع اخللخال، فكيف مبن 
تكشف عن ذراعيها لتظهر ما عليهما من احللي والزينة ونعمومة اليد؟ كأمنا تقول للناس: 

إىل نعومة يدي، وإىل ما عليها من احللي والزينة. وإن من التربج أن خترج املرأة متعطرة  انظروا

، أي: )3( } وليخرجن تفالت {قال:  �فإن النيب  �متطيبة، فإن هذا خالف أمر النيب 

                                                 

  . 33) سورة األحزاب آية: 1(
  . 31ور آية: ) سورة الن2(
  ). 1279) ، الدارمي الصالة (2/438) ، أمحد (565) أبو داود الصالة (3(
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، )1( } اـد، فال متس طيبـإذا خرجت إحداكن للمسج {غري متطيبات، وقال: 

. )2( } إن املرأة إذا استعطرت، فمرت بالس، فهي كذا وكذا يعين زانية {: � الـوق

ولقد كثرت الزينة والتطيب يف أيام األعراس خترج  (رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح).
النساء من بيون يف أحسن ثيان مما يثري، ويهيج الشر. وأما اختالط النساء بالرجال، 
ومزامحتهن هلم، فهذا موجود يف كثري من حمالت البيع والشراء، وهو خالف الشرع، فلقد 

للنساء:  �ل يف الطريق، فقال من املسجد، وقد اختلط النساء مع الرجا �خرج النيب 

، فكانت )3( } استأخرن، فإنه ليس لكن أن حتتضن الطريق، عليكن حبافات الطريق {

النساء  أمته عن اختالط �املرأة تلصق باجلدار حىت إن ثوا ليعلق به، ولقد رغب النيب 
خري صفوف النساء ". يعين الالت يصلني مع  �بالرجال حىت يف أماكن العبادة، فقال 

، وإمنا كان آخر صفوفهن )4( } خري صفوف النساء آخرها وشرها أوهلا {الرجال 

مل يكن يف هذا أوضح دليل على حمبة خريا لبعده عن الرجال وخمالطتهم ورؤيتهم هلن، أ
  الشرع لبعد املرأة عن الرجال واختالطها م؟

وأما التسكع يف األسواق، والتمشي فيها، فما أكثر من يفعله من النساء خترج املرأة من 
بيتها لغري حاجة، أو حلاجة يسرية ميكن أن يأيت ا أحد من يف البيت من الرجال أو الصبيان. 

. فبيت )5( } ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا، وبيون خري هلن { �ل اهللا ولقد قال رسو

وأن هذا احلديث الصحيح ليدل على أنه جيوز املرأة خري هلا حىت يف املسجد، فكيف بغريه، 

                                                 

  ). 6/363) ، أمحد (5133) ، النسائي الزينة (443) مسلم الصالة (1(
  ). 2646) ، الدارمي االستئذان (2786) الترمذي األدب (2(
  ). 5272) أبو داود األدب (3(
) ، ابن 678) ، أبو داود الصالة (820) ، النسائي اإلمامة (224الصالة ( ) ، الترمذي440) مسلم الصالة (4(

  ). 1268) ، الدارمي الصالة (2/485) ، أمحد (1000ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (
) ، أبو 706) ، النسائي املساجد (570) ، الترمذي اجلمعة (442) ، مسلم الصالة (858) البخاري اجلمعة (5(

  ). 442) ، الدارمي املقدمة (2/76) ، أمحد (16) ، ابن ماجه املقدمة (567(داود الصالة 
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ق ما عدا املسجد، وال إمث عليه يف ذلك، وال حرج. للرجل أن مينع املرأة من اخلروج للسو
أما منعها من التربج والتعطر عند اخلروج، فإنه واجب عليه ومسئول عنه يوم القيامة. 
وعلى املرأة إذا خرجت أن خترج بسكينة وخفض صوت، وال متشي كما ميشي الرجل 

مة رضي اهللا عنها: بقوة تضرب األرض برجلها، وز كتفيها، وترفع صوا، قالت أم سل

šÏΡ  {ملا نزلت هذه اآلية:  ô‰ ãƒ £Íκö� n= tã ÏΒ £ÎγÎ6� Î6≈ n= y_ 4 { )1(  خرج نساء األنصار كأن

نساء  على رؤسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها. هذه صفات
املؤمنني، فاقتدوا ن لعلكم تفلحون، وال تغرنكم احلياة الدنيا وزينتها، وال يغرنكم من ال 
يؤمنون باهللا واليوم اآلخر، فإن هذا التربج والثياب القصرية والضيقة، إمنا صنعت تقليدا 
ا هلم، وإن أعداءكم يعلمون أم لو دعوكم إىل الكفر ما كفرمت، ولو دعوكم إىل الشرك م

أشركتم، ولكن يرضون منكم أن يهدموا أخالقكم ودينكم من جهات أخرى من جهة 
حمقرات الذنوب اليت حيقروا يف أعينكم، فتحتقروا، وتؤاتوا حىت ترتل بكم إىل النار. 

إن الشيطان قد أيس أن تعبدوا األصنام يف أرض العرب، ولكنه سريضى  {: � قال النيب

. فاتقوا اهللا أيها املسلمون، )2( } منكم بدون ذلك باحملقرات، وهي املوبقات يوم القيامة

وال تنخدعوا مبا يقدمه لكم أعداؤكم إنكم اآلن على مفترق طرق فتحت عليه الدنيا، 
منهم إىل بالدكم بعادام السيئة وتقاليدهم املنحرفة،  واال عليكم األعداء، قدم البعض

  وسافر البعض منكم إىل بالدهم، وشاهدمتوهم يف وسائل اإلعالم يف الصحف والتليفزيون.
فإما أن يكون يف دينكم صالبة تتحطم عليها مكايد األعداء، وفيكم قوة الشخصية 

مبا كان عليه أسالفكم  اإلسالمية، فال تقتدون م، وال تغترون م، وتتمسكون
فتنالون خري الدنيا واآلخرة. وإما أن يكون األمر بالعكس لني يف الدين، وضعف يف الصاحلون، 

≅ö  {الشخصية، وايار أمام املثريات، فتبوؤن بالصفقة اخلاسرة:  è% ¨βÎ) zƒÎ� Å£≈ sƒ ø: $# tÏ% ©!$# (# ÿρç� Å£ yz 
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öΝ åκ|¦ àΡr& öΝ Íκ�Î= ÷δ r&uρ tΠ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9$# 3 Ÿωr& y7 Ï9≡sŒ uθèδ ãβ# u� ô£ ã‚ø9 $# ßÎ7 ßϑ ø9$# ∩⊇∈∪ { )1( ،}  ≅è% 
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āωÎ) $tΒ t� yγsß $yγ÷Ψ ÏΒ ( t ø⌠ Î� ôØ u‹ø9 uρ £Ïδ Ì� ßϑ èƒ ¿2 4’ n?tã £ÍκÍ5θãŠ ã_ ( Ÿωuρ šÏ‰ ö7 ãƒ £ßγtFt⊥ƒÎ— āωÎ) �∅ÎγÏFs9θãèç7 Ï9 ÷ρr& 
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�∅ÎγÏΡ≡uθ÷z Î) ÷ρr& û Í_t/ £ÎγÏ?≡uθyz r& ÷ρr& £ÎγÍ←!$|¡ÎΣ ÷ρr& $tΒ ôM s3n= tΒ £ßγãΖ≈ yϑ ÷ƒr& Íρr& šÏèÎ7≈ −F9 $# Î� ö� xî ’ Í< 'ρé& Ïπt/ ö‘ M}$# 
zÏΒ ÉΑ% ỳ Ìh�9 $# Íρr& È≅ øÏeÜ9 $# šÏ% ©!$# óΟ s9 (#ρã� yγôà tƒ 4’ n?tã ÏN≡u‘öθtã Ï !$|¡ÏiΨ9 $# ( Ÿωuρ t ø⌠ Î� ôØo„ £ÎγÎ= ã_ö‘ r' Î/ zΝ n=÷èã‹ Ï9 $tΒ 

tÏ øƒ ä† ÏΒ £ÎγÏFt⊥ƒÎ— 4 (# þθç/θè? uρ ’ n< Î) «! $# $�èŠ ÏΗ sd tµ•ƒr& šχθãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ÷/ä3ª= yès9 šχθßsÎ= ø è? ∩⊂⊇∪ { )2(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم... اخل.
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  اخلطبة التاسعة يف التحذير من بعض مالبس النساء

اهللا من شرور أنفسنا إن احلمد هللا حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ ب
ومن سيئات أعمالنا من يهده اهللا، فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال 
إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أرسله بني يدي الساعة 

من بشريا ونذيرا وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه و
  تبعهم بإحسان، وسلم تسليما كثريا.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل، والتزموا مبا أوجب اهللا عليكم من رعاية النفس 
واألهل والقيام مبا شرعه اهللا لكم ورسوله، فإن ذلك خري لكم إن كنتم تعلمون لقد 

عن ذلك، وال ختلص  محلكم اهللا تعاىل رعاية أهليكم وأداء األمانة فيهم، فال مناص لكم
  لكم منه إال بأن تقوموا به ما استطعتم.

أيها املسلمون لقد شاع عند بعض الناس، وهان عليهم أن يلبسوا بنام لباسا قصريا 
أو لباسا ضيقا بني مقاطع اجلسم أو لباسا خفيفا يصف لون اجلسم، وإن الذي يلبس بناته 

هم لباس أهل النار كما صح ذلك عن مثل هذه األلبسة، أو يقرهم عليها، فإمنا يلبس

صنفان من أهل النار مل أرمها بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر  {حيث قال:  � النيب

كأسنام البخت يضربون ا الناس، ونساء كاسيات عاريات مائالت مميالت، رؤسهن 

، )1( } ال يدخلن اجلنة، وال جيدن رائحتها، وإن رحيها ليوجد من مسافة كذا وكذااملائلة، 

أيها املسلم هل ترضى أن تكون ابنتك ومثرة فؤادك من أهل النار؟ هل ترضى أن تلبسها لباسا 
رض تتعرى به من احلياء مع أن احلياء من اإلميان؟ هل ترضى البنتك أن تعرضها كما تع

السلع جمملة فاتنة يتعلق بالنظر إليها كل سافل رذيل؟ هل ترضى أن خترج من عادات 
أسالفك اليت هي من آداب القرآن والسنة إىل عادات قوم أخذوها من اليهود والنصارى 
والوثنيني وعابدي الطبيعة؟ أما علمت أن هؤالء القوم الذين غرقوا يف حبر هذه املدنية 
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 م الزائفة، واكتسواا، وأم اآلن يئنون من وطأذه األكسية العارية، أما علمت أ
يتمنون بكل نفوسهم اخلالص من رجسها؛ ألم عرفوا غايتها، وجنوا مثراا، وبئس الغاية 
ما وصلوا إليه، وبئس الثمرة ما جنوا ألنفسهم. أيها املسلمون إننا إذا مل نقاوم هذه 

تنتشر يف بلدنا، وتعم الصاحل والفاسد كالنار إن أطفأا  األلبسة، ومننع منها بناتنا، فسوف
من أول أمرها قضيت عليها، وجنوت منها، وإن تركتها تستعر التهمت ما تستطع 

  مقاومتها، وال الفرار منها، فيما بعد؛ ألا تكون أكرب من قدرتك.
بنظر  لكن كيف نستطيع مقاومة هذه األلبسة؟ إننا نستطيع ذلك بأن يتأمل اإلنسان

العقل واإلنصاف إىل منافع هذه األلبسة، وال منفعة فيها وإىل مضارها، فإذا اقتنع من 
مضارها منع منها أهله وأقاربه الذين يستطيع أن مينعهم، وينصح إخوانه بين وطنه عن 
لبسها، ويشينها يف نفوس البنات الصغار، ويستعيبها عندهن لتتركز يف نفوسهن كراهة 

  ضها حىت يرين أن من لبسها فهو معيب.هذه األلبسة وبغ
إن بعض الناس يتعللون بعلل غري صحيحة يقولون: إن عليهن سرواال ضافيا، ولكن 
هذه ليست بعلة صحيحة؛ ألن هذه السراويل ضيقة تبني حجم األفخاذ والعجيزة بيانا 

ا مما كامال تظهر مفاصلها مفصال مفصال، وتبني إن كانت البنت حنيفة أو مسينة، وكل هذ

  .)1( } كاسيات عاريات {: �يوجب تعلق النفوس اخلبيثة ا، ويدخلها يف قول النيب 

ويقول بعض الناس: إن هذه البنت صغرية، وال حكم لعورا، وهذه العلة ليست 
، وإذا لبستها مبوجبة لإلباحة، وذلك ألن البنت إذا لبستها وهي صغرية ألفتها وهي كبرية

وهي صغرية زال عنها احلياء، وهان عليها انكشاف أفخاذها وساقها؛ ألن هذه املواضع 
من البدن إذا كانت مستورة من أول األمر، فإن املرأة تستعظم كشفها عند كربها، وإذا 
كانت مكشوفة من أول األمر مل يكن عظيما يف نفسها كشفها فيما بعد، وهذا أمر معلوم 

واحلس أن اإلنسان إذا اعتاد شيئا هان عليه كما أننا نرى اآلن أن هذه األلبسة بالعادة 
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تلبسها بنات كبريات ينبغي عليهن االحتجاب؛ ألن البنت إذا بلغت مبلغا يتعلق ا النظر 
وتطلبها النفس، فإا حتتجب، قال الزهري رمحه اهللا وهو من أئمة التابعني: ال يصلح النظر 

  هي النظر إليهن وإن كانت صغرية.إىل شيء ممن يشت
أيها املسلمون، ولقد شاع عند بعض النساء أن تلبس العباة، وحتتها ثياب مجيلة، مث 
ترفع العباة إىل نصف بدا، فتبني ثياا، وحيصل التربج املنهي عنه، ولقد بني اهللا يف كتابه 

yϑ$  {عنه قال: العزيز أن التربج من الرجس، فإن اهللا ملا ى أمهات املؤمنني  ‾Ρ Î) ß‰ƒÌ� ãƒ ª!$# 

|= Ïδ õ‹ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζtã }§ô_Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø� t7 ø9$# ö/ ä. t�ÎdγsÜ ãƒuρ #Z�� ÎγôÜ s? ∩⊂⊂∪ { )1(.  

}  ≅è% šÏΖÏΒ÷σßϑù=Ïj9 (#θ‘Òäótƒ ôÏΒ ôΜÏδÌ�≈|Áö/r& (#θÝàxøts†uρ óΟßγy_ρã�èù 4 y7Ï9≡sŒ 4’s1ø—r& öΝçλm; 3 ¨βÎ) ©!$# 7��Î7yz 

$yϑÎ/ tβθãèoΨóÁtƒ ∩⊂⊃∪ ≅è%uρ ÏM≈uΖÏΒ÷σßϑù=Ïj9 zôÒàÒøótƒ ôÏΒ £ÏδÌ�≈|Áö/r& zôàxøts†uρ £ßγy_ρã�èù Ÿωuρ šÏ‰ö7ãƒ £ßγtFt⊥ƒÎ— 
āωÎ) $tΒ t�yγsß $yγ÷ΨÏΒ ( tø⌠Î�ôØu‹ø9uρ £ÏδÌ�ßϑèƒ¿2 4’n?tã £ÍκÍ5θãŠã_ ( Ÿωuρ šÏ‰ö7ãƒ £ßγtFt⊥ƒÎ— āωÎ) �∅ÎγÏFs9θãèç7Ï9 ÷ρr& 

�∅ÎγÍ←!$t/#u ÷ρr& Ï!$t/#u �∅ÎγÏGs9θãèç/ ÷ρr& �∅ÎγÍ←!$oΨö/r& ÷ρr& Ï!$oΨö/r& �∅ÎγÏGs9θãèç/ ÷ρr& £ÎγÏΡ≡uθ÷zÎ) ÷ρr& ûÍ_t/ �∅ÎγÏΡ≡uθ÷zÎ) ÷ρr& 
ûÍ_t/ £ÎγÏ?≡uθyzr& ÷ρr& £ÎγÍ←!$|¡ÎΣ ÷ρr& $tΒ ôMs3n=tΒ £ßγãΖ≈yϑ÷ƒr& Íρr& šÏèÎ7≈−F9$# Î�ö�xî ’Í<'ρé& Ïπt/ö‘M}$# zÏΒ ÉΑ%ỳ Ìh�9$# Íρr& È≅øÏeÜ9$# 

šÏ%©!$# óΟs9 (#ρã�yγôàtƒ 4’n?tã ÏN≡u‘öθtã Ï!$|¡ÏiΨ9$# ( Ÿωuρ tø⌠Î�ôØo„ £ÎγÎ=ã_ö‘r'Î/ zΝn=÷èã‹Ï9 $tΒ tÏøƒä† ÏΒ £ÎγÏFt⊥ƒÎ— 4 (#þθç/θè?uρ 

’n<Î) «!$# $�èŠÏΗsd tµ•ƒr& šχθãΖÏΒ÷σßϑø9$# ÷/ä3ª=yès9 šχθßsÎ=øè? ∩⊂⊇∪ { )2(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. اخل.
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  الفرع الثالث يف الزكاة

  ا جتب فيهاخلطبة األوىل يف الزكاة وم

احلمد هللا الذي أنعم علينا باألموال، وأباح لنا التكسب ا عن طريق حالل، وشرع 
لنا تصريفها فيما يرضى الكبري املتعال، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ذو 
اإلنعام واإلفضال، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أزهد الناس يف الدنيا، وأكرمهم يف بذهلا 

  اإلسالم صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، وسلم تسليما.على 
أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل، وأدوا ما أوجب اهللا عليكم يف أموالكم اليت 
رزقكم اهللا تعاىل، فقد أخرجكم اهللا من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا، وال متلكون 

اهللا لكم الرزق، وأعطاكم ما ليس يف حسابكم، فقوموا ألنفسكم نفعا، وال ضرا، مث يسر 
أيها املسلمون بشكره، وأدوا ما أوجب عليكم لتربؤا ذممكم، وتطهروا أموالكم، واحذروا 
الشح والبخل مبا أوجب اهللا عليكم، فإن ذلك هالككم، ونزع بركة أموالكم، أال وإن 

الث أركان اإلسالم، وقرينة أعظم ما أوجب اهللا عليكم يف أموالكم الزكاة اليت هي ث

 Ÿωuρ  {: �الصالة يف حمكم القرآن، وجاء يف منعها والبخل ا الوعيد بالنريان. قال اهللا 

¨ t|¡øts† tÏ% ©!$# tβθè= y‚ö7 tƒ !$yϑ Î/ ãΝ ßγ9 s?#u ª! $# ÏΒ Ï&Î# ôÒsù uθèδ # Z�ö� yz Νçλ°; ( ö≅ t/ uθèδ @� Ÿ° öΝ çλ°; ( tβθè% §θsÜ ã‹ y™ $tΒ 

(#θè= Ïƒr2 ÏµÎ/ tΠ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# 3 ¬! uρ ß^≡u��ÏΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ 3 ª! $#uρ $oÿÏ3 tβθè= yϑ ÷ès? ×�� Î6yz ∩⊇∇⊃∪ { )1( .

%šÏ  {وقال تعاىل:  ©!$# uρ šχρã” É∴õ3tƒ |= yδ ©%!$# sπāÒÏ ø9 $# uρ Ÿωuρ $pκ tΞθà) ÏΖãƒ ’ Îû È≅‹ Î6y™ «! $# Νèδ ÷� Åe³ t7sù 

A>#x‹ yèÎ/ 5ΟŠ Ï9 r& ∩⊂⊆∪ tΠ öθtƒ 4‘yϑ øt ä† $yγøŠn= tæ ’Îû Í‘$tΡ zΟ ¨Ζyγy_ 2”uθõ3çG sù $pκ Í5 öΝ ßγèδ$t6Å_ öΝåκ æ5θãΖ ã_uρ öΝ èδ â‘θßγàß uρ ( 
# x‹≈yδ $tΒ öΝè? ÷” t∴Ÿ2 ö/ ä3Å¡àΡL{ (#θè%ρä‹ sù $tΒ ÷Λ äΖ ä. šχρâ“ ÏΨ õ3s? ∩⊂∈∪ { )2( يف تفسري  �. وقال النيب

وهي احلية اخلايل  - ا أقرع من آتاه اهللا ماال فلم يؤد زكاته مثل له شجاع {اآلية األوىل: 

مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ  -رأسها من الشعر لكثرة مسها 
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. (رواه البخاري). وقال يف )1( } يقول: أنا مالك أنا كرتك - يعين شدقيه  -بلهزمتيه 

ان يوم تفسري اآلية الثانية ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها، إال إذا ك
القيامة صفحت له صفائح من نار، فأمحى عليها يف نار جهنم، فيكوى ا جنبه وجبينه 
وظهره كلما بردت أعيدت يف يوم كان مقداره مخسن ألف سنة حىت يقضي بني العباد 

  (رواه مسلم).
وحق املال هو الزكاة. أيها املسلمون إنه واهللا ال حيمى على الذهب والفضة يف نار 

يا إمنا حيمى عليها يف نار أعظم من نار الدنيا كلها فضلت عليها بتسعة وستني كنار الدن
  جزءا.

أيها املسلمون إنه إذا أمحي عليها ال يكوى ا طرف من اجلسم متطرف، وإمنا يكوى 
  ا اجلسم من كل ناحية اجلباه من األمام واجلنوب من اجلوانب والظهور من اخللف.

اب ليس يف يوم وال يف شهر وال يف سنة، ولكن يف يوم أيها املسلمون إن هذا العذ
  كان مقداره مخسني ألف سنة.

فيا عباد اهللا يا من آمنوا باهللا ورسوله، يا من صدقوا بالقرآن، وصدقوا بالسنة ما قيمة 
األموال اليت تبخلون بزكاا؟ وما فائدا؟ إا تكون نقمة عليكم، ومثرا لغريكم، إنكم ال 

رب على وهج النار، فكيف تصربون على نار جهنم، فاتقوا اهللا عباد اهللا، وأدوا تطيقون الص
الزكاة طيبة ا نفوسكم أيها املسلمون، إن الزكاة واجبة يف الذهب والفضة على أي حال 
كانت سواء كانت جنيهات ورياالت، أم قطعا من الذهب والفضة، أم حليا من الذهب 

جبري، فالذهب والفضة، جاءت نصوص الكتاب والسنة والفضة للبس، أو للبيع أو للتأ
بوجوب الزكاة فيهما عموما بدون تفصيل، وجاءت نصوص من السنة خاصة يف إجياب 

ومعها  �أن امرأة أتت النيب  {الزكاة يف احللي، فعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما 

ابنة هلا، ويف يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: " أتعطني زكاة هذا، قالت: ال 
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قال: أيسرك أن يسورك اهللا ما يوم القيامة سوارين من نار؟ فخلعتهما، فألقتهما إىل 

الثة وإسناده قوي) . قال يف بلوغ املرام (رواه الث)1( } وقالت: مها هللا ورسوله � النيب

لكن ال جتب الزكاة يف الذهب والفضة حىت يبلغا نصابا، فنصاب الذهب وزن أحد عشر 
جنيها سعوديا وثالثة أسباع جنيه، فما دون ذلك ال زكاة فيه، إال أن يكون للتجارة. 
ونصاب الفضة وزن ستة ومخسني رياال سعوديا، فما دون ذلك ال زكاة فيه، أما مقدار 

  الذهب والفضة فهو ربع العشر. الزكاة يف
وجتب الزكاة أيضا يف األوراق النقدية إذا بلغت ما يساوي ستة ومخسني رياال سعوديا 

  من الفضة وفيها ربع العشر.
وجتب الزكاة يف الديون اليت لإلنسان، وهي األطالب اليت له على الناس إذا كانت من 

ا بنفسها أو بضمها إىل ما عنده من الذهب أو الفضة أو األوراق النقدية، وبلغت نصاب
جنسها سواء كانت حالة أو مؤجلة، فيزكيها كل سنة، إن كانت على غىن لكن إذا شاء 
أدى زكاا قبل قبضها مع ماله، وإن شاء انتظر حىت يقبضها، فيزكيها سنة واحدة عما 

  مضى؛ ألا قبل قبضها يف حكم املعدوم.
لغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إىل ما وجتب الزكاة يف عروض التجارة إذا ب

عنده من الدراهم أو العروض، وهي كل مال أعده مالكه للبيع تكسبا، وانتظارا للربح من 
عقار وأثاث ومواشي وسيارات ومكائن وأطعمة وأقمشة وغريها، فتجب عليه الزكاة 

أن يثمن ما عنده فيها، وهي ربع عشر قيمتها عند متام احلول، فإذا مت احلول وجب عليه 
من العروض، وخيرج ربع عشر قيمتها سواء كانت القيمة مثل الثمن، أو أقل أو أكثر، فإذا 
اشترى سلعة بألف ريال مثال، وكانت عند احلول تساوي ألفني وجب عليه زكاة ألفني، 

  وإن كانت ال تساوي إال مخسمائة مل جيب عليه إال زكاة مخسمائة.
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ل عليه احلول، فلو تلف املال قبل متام احلول أو نقص وال زكاة يف مال حىت حيو
النصاب فال زكاة فيه، ولو مات املالك قبل متام احلول، فال زكاة عليه، وال على الورثة، 
فلو ورث الشخص ماال، فال زكاة فيه حىت حيول عليه احلول عنده، ويستثىن من ذلك ربح 

ن مل يتم احلول على الربح. ويستثىن من التجارة، ففيه الزكاة إذا مت حول رأس املال، وإ
ذلك عروض التجارة، فإن حوهلا حول عوضها، إذا كان نقدا أو عروضا، فإذا كان عند 
اإلنسان دراهم يتم حوهلا يف رمضان، فاشترى ا يف شعبان مثال شيئا للتكسب والتجارة، 

أن يؤجل زكاته  فإنه يزكيه يف رمضان، وإن كان مل ميض عليه إال شهر واحد، وال جيوز
على شعبان من السنة الثانية. ويستثىن من ذلك األجرة، فإن زكاا جتب وقت قبضها إذا 

  كان قد مضى على عقد االجارة حول.
وإذا كان الشخص ميلك املال شيئا فشيئا كالرواتب الشهرية، فال زكاة على شيء منه 

يزك اجلميع يف شهر واحد يف حىت حيول عليه احلول، وإذا كان يشق عليه مالحظة ذلك، فل
السنة كل عام، فما مت حوله، فقد زكى يف وقته، وما مل يتم حوله، فقد عجلت زكاته، 
وال يضر تعجيل الزكاة، وهذا أريح، وأسلم من االضطراب. وإذا كان لإلنسان عقار 

ليس  { �يسكنه أو سيارة يركبها أو مكينة لفالحته، فال زكاة عليه يف ذلك لقول النيب 

. وإذا كان له عقار يؤجره، أو سيارة يكدها )1( } على املسلم يف عبده، وال فرسه صدقة

يف األجرة، أو معدات يؤجرها، فال زكاة عليه فيها، وإمنا الزكاة فيما حيصل منها من 
  األجرة.

اة ال تنفع، وال تربأ منها الذمة حىت توضع يف املوضع واعلموا أيها املسلمون أن الزك
الذي وضعها اهللا فيه مثل ذوي احلاجة من الفقراء واملساكني والغارمني الذين عليهم 
أطالب ال يستطيعون وفاءها. فال حتل الزكاة لغين، وال لقوي مكتسب. وإذا أعطيتها 

                                                 

) ، 2468) ، النسائي الزكاة (628) ، الترمذي الزكاة (982) ، مسلم الزكاة (1395) البخاري الزكاة (1(
) ، الدارمي 612) ، مالك الزكاة (2/249) ، أمحد (1812) ، ابن ماجه الزكاة (1594د الزكاة (أبو داو

  ). 1632الزكاة (
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مستحق أجزأت عنك واإلمث  شخصا يغلب على ظنك أنه مستحق، فتبني فيما بعد أنه غري
عليه حيث أخذ ما ال يستحق. وجيوز أن تدفعها إىل أقاربك الذين ال تنفق عليهم إذا 
كانوا مستحقني هلا. وجيوز أن تدفعها لشخص حمتاج للزواج إذا مل يكن عنده ما يتزوج 
به، وال يقضي بالزكاة دين على ميت، وال يسقط ا دين على معسر، ال تصرف عن 

  سواها.واجب 
وفقين اهللا وإياكم ألداء ما جيب علينا من مال وعمل على الوجه الذي يرضاه بدون 
عجز، وال كسل، وزادنا من فضله ما نزداد به قربة إىل ربنا، ورفعة يف درجاتنا إنه جواد 

  كرمي. وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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  ن زكاة الثماراخلطبة الثانية فيما جيب إخراجه م

احلمد هللا الذي من على عباده مبا أخرج هلم من الزروع والثمار، وأنعم عليهم 
مبشروعية صرفها فيما يرضيه عنهم من غري إسراف، وال إقتار، وأشهد أن ال إله إال اهللا 
وحده ال شريك له ذو العزة واالقتدار، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املصطفى املختار 

  ليه وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان آناء الليل والنهار، وسلم تسليما.صلى اهللا ع
أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل، واشكروه على ما أمدكم به من أموال وبنني 
وجنات وعيون، أمدكم بثمرات النخيل تتفكهون ا رطبا ويسرا، مث تدخروا قوتا ومترا، 

وهو الذي مناها، وأصلحها، وهو الذي نوعها جودا ورداءة  فهو الذي خلقها، وأوجدها
وقسمها، اشكروا الذي أبقاكم حىت أدركتم جناها، واشكروا الذي شرع لكم اإلنفاق 
منها على ما يرضيه، وزكاها، أدوا ما أوجب اهللا عليكم فيها من الزكاة لتفوزوا باخللف 

tΒ$!  {العاجل والثواب اجلزيل من جزيل العطايا واهلبات:  uρ Ο çFø) xΡr& ÏiΒ & ó x« uθßγsù …çµà Î= øƒ ä† ( 

uθèδ uρ ç� ö� yz šÏ% Î—≡§�9$# ∩⊂∪ { )1(.  

عباد اهللا أحتسبون أن ما خترجونه من الزكاة ال ينفعكم؟ أحتسبون أن ما خترجونه من 
ك فائت عليكم غري مدخر لكم؟ أحتسبون أن ذلك غرم وخسارة؟ ال والذي خلق ذل

احلبة، وبرأ النسمة إن ما خترجونه من ذلك هو ما تبقونه ألنفسكم يف احلقيقة، وهو املال 

tΒ$  {الرابح:  uρ (#θãΒ Ïd‰ s)è? / ä3Å¡àΡL{ ôÏiΒ 9� ö� yz çνρß‰ ÅgrB y‰ΖÏã «! $# uθèδ #Z� ö� yz zΝsà ôã r&uρ #\� ô_r& 4 { )2( .

وإن الذي تبقونه، وتبخلون به هو املال الزائل؛ ألنكم إما أن تأكلوه يف حياتكم، فيفىن أو 
قونه تتركوه ملن بعدكم بعد موتكم، فيغنمه الوارث البعيد، أو األدىن هذا هو حقيقة ما تب

شاة، فتصدقوا  �ذبح آل النيب  {من املال وتلك حقيقة ما تقدمونه عند امللك العالم. 

فقال: " ما بقي منها؟ " فقالت عائشة: ما  �ا، ومل يبق منها إال الكتف، فدخل النيب 
                                                 

  . 39) سورة سبأ آية: 1(
  . 20) سورة املزمل آية: 2(
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وصدق رسول  �. )1( } " بقي كلها إال كتفها �منها إال كتفها، فقال النيب بقي 

فإن الذي بقي من الشاة حقيقة هو ما تصدقوا به؛ ألنه هو الذي سيجدونه مدخرا  � اهللا
  عند اهللا، أما ما أبقوه فسيفىن.

عباد اهللا إن النفوس جمبولة على الشح، ولكن من يوق شح نفسه فقد أفلح. إن 
يعدكم الفقر، ويأمركم بالبخل، وال سيما البخل بالزكاة؛ ألن الزكاة ركن من  الشيطان

أركان اإلسالم فهو حريص على أن تبخلوا ا حريص على أن متنعوها بالكلية، أو أن 
  متنعوا ما جيب فيها من قدر أو وصف إنه يعدكم، ومينيكم وما يعدكم الشيطان إال غرورا.

ذاذ النخيل ووقت إخراج زكاا، وإن الواجب عليكم أيها املسلمون إننا يف وقت ج
ألمته ما  �أن حتاسبوا أنفسكم يف الدنيا قبل أن حتاسبوا عليها يف اآلخرة. لقد بني النيب 

جيب عليهم من زكاة الثمار بيانا ظاهرا ال إشكال فيه، بيانا تقوم به احلجة، وتزول به 

فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي  {الشبهة، فقال صلوات اهللا وسالمه عليه: 

. وهذا بيان ما بعده بيان فالزكاة فيما سقي بالنضح أي: )2( } بالنضح نصف العشر

ألمته،  �بالسواين واملكائن نصف العشر. سهم بني، ومقدار معلوم، قاله رسول اهللا 
إليهم، فمات صلوات اهللا وسالمه عليه، وقد فرض إليهم األمر، ووكلهم إىل ما  وبلغه

yϑ$  {عندهم من الدين واألمانة وربه سبحانه هو املتويل حلسام:  ‾Ρ Î* sù š�ø‹ n= tã à�≈ n= t6ø9 $# 

$uΖ øŠn= tæuρ Ü>$|¡Ït ø: . أيها املسلم، حاسب نفسك، أخرج السهم الذي قدره اهللا لك )3( } ∪⊂⊇∩ #$

tΒ  {ورسوله، ومن يطع الرسول فقد أطاع اهللا:  uρ ÆìÏÜ ãƒ ©!$# …ã&s!θß™ u‘ uρ ô‰ s)sù y—$sù #�— öθsù 

$̧ϑŠ Ïà tã ∩∠⊇∪ { )4( أخرج نصف العشر من مثار خنيلك مراعيا بذلك اختالف األنواع .
                                                 

  ). 6/50) ، أمحد (2470) الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (1(
  ). 1667، الدارمي الزكاة () 5/233) ، أمحد (1818) ابن ماجه الزكاة (2(
  . 40) سورة الرعد آية: 3(
  . 71) سورة األحزاب آية: 4(
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وقيمة اجليد منها، ال تبخل على نفسك، فربك مل يفرض الزكاة عليك إال تكميال 
  لعبادتك، وتطهريا ملا لك، وإبراء لذمتك.

فبينما بعض  أيها املسلمون إننا يف زمن ختتلف فيه أنواع النخيل اختالفا بينا ظاهرا،
النخيل يباع الكيلو منها بثالث رياالت أو أكثر إذا ببعضها يباع الكيلو منه بنصف ريال 
أو أقل، مث يغلب الشح بعض الناس، فيخرج زكاة النوع األول من هذا النوع الثاين الذي 
نسبته إليه السدس، وهذا حيف بال شك، فإن هذا ليس بإخراج لنصف العشر باعتبار 

أرأيت لو كان لك سهم من بستان مقدار سهمك نصف العشر هل ترضى أن  النخل كله
تأخذ من النوع الذي كيلوه بنصف ريال بدال عن الذي كيلوه بثالثة رياالت؟ لن ترضى 

  أبدا إذن فكيف ال ترضاه لنفسك يف الدنيا، مث ترضاه لربك ولنفسك يف اآلخرة؟
فإن  �هم بني بنص رسول اهللا أيها املسلمون إذا عرفتم أن الواجب نصف العشر س

من العلماء من قال: جيب عليه أن خيرج زكاة كل نوع من ذلك النوع خيرج زكاة الطيب 
من الطيب، وزكاة املتوسط من املتوسط، وزكاة الرديء من الرديء، وهذا أمر شاق، وال 

توسط سيما مع كثرة األنواع، ولذلك قال بعض العلماء: ال بأس أن خيرج عن اجليد من امل
  بقدر القيمة.

وقال اإلمام أمحد فيما رواه عنه ابنه وبعض الصحابة، إذا باع مثره أو زرعه، وقد بلغ 
ففي مثنه العشر أو نصفه، فجعل رمحه اهللا الواجب يف الثمن، إذا بيع، وهذا من أعدل ما 

  يكون.
ه أجرا، أيها املسلمون إنين ال أتكلم ذا ألن ىل حظا يف الزكاة، وال ألسألكم علي

ولكين أتكلم به إبراء لذميت بإبالغكم، وإبراء لذممكم بإخراج ما جيب عليكم، ولعلكم 
ستقولون: ملاذا مل يتكلم عليه من قبلي؟ ولكن الواجب على هذا سهل فإن التباين الكثري 

  وكثرة األنواع اجليدة جدا مل يكن إال من مدة سنني قليلة.



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  578

'yγ•ƒr$  {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:  ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΖ tΒ# u (#θà) ÏΡr& ÏΒ ÏM≈ t6ÍhŠsÛ $tΒ óΟ çFö;|¡Ÿ2 

!$£ϑ ÏΒ uρ $oΨ ô_t� ÷z r& Ν ä3s9 zÏiΒ ÇÚö‘ F{ $# ( Ÿωuρ (#θßϑ £ϑ u‹ s? y]Š Î7 y‚ø9 $# çµ÷Ζ ÏΒ tβθà) ÏΨ è? Ν çG ó¡s9uρ ÏµƒÉ‹ Ï{$t↔ Î/ HωÎ) βr& 
(#θàÒÏϑ øóè? Ïµ‹ Ïù 4 (#þθßϑ n= ôã $# uρ ¨βr& ©! $# ; Í_xî î‰Š Ïϑ ym ∩⊄∉∠∪ ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# ãΝ ä.ß‰ Ïètƒ t� ø) xø9 $# Ν à2ã� ãΒ ù'tƒuρ Ï !$t±ósx ø9 $$Î/ ( 

ª! $#uρ Ν ä.ß‰ Ïètƒ Zοt� Ï øó̈Β çµ÷Ζ ÏiΒ WξôÒsùuρ 3 ª! $# uρ ììÅ™≡uρ ÒΟŠ Î= tæ ∩⊄∉∇∪ { )1(.  

  ولكم يف القرآن العظيم.. اخل.بارك اهللا يل 

                                                 

  . 268،  267) سورة البقرة اآليتان : 1(
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  اخلطبة الثالثة يف زكاة الفطر والتكبري وصالة العيد

احلمد هللا الذي من علينا بشريعة اإلسالم، وشرع لنا من العبادات ما حتصل به القرىب 
إليه وعلو املقام، وحنمده أن من علينا بتيسري الصيام والقيام، وأثاب من فعلهما إميانا 

ة الذنوب واآلثام، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ذو اجلالل واحتسابا مبغفر
واإلكرام، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أفضل من تعبد هللا، وصلى، وصام صلى اهللا 

  عليه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم على احلق، واستقام، وسلم تسليما.
اذا عملتم يف شهركم الكرمي فإنه أما بعد: أيها الناس اتقوا ربكم وحاسبوا أنفسكم م

ضيف قارب الزوال، وأوشك على الرحيل عنكم، واالنتقال، وسيكون شاهدا لكم أو 
عليكم مبا أودعتموه من األعمال، فابتدروا رمحكم اهللا ما بقي منه بالتوبة، واالستغفار، 

لعل ذلك واالستكثار من صاحل األقوال، واألفعال، واالبتهال إىل ذي العظمة، واجلالل 
  جيرب ما حصل من التفريط واإلمهال.

لقد كانت أيام هذه الشهر معمورة بالصيام والذكر والقرآن ولياليه منرية بالصالة 
والقيام وأحوال املتقني فيه على ما ينبغي، ويرام، فمضت تلك األيام الغرر، وانتهت هذه 

علينا ما مضى منها بالربكة، الليايل الدرر، كأمنا هي ساعة من ار، فنسأل اهللا أن خيلف 
فيما بقي، وأن خيتم لنا شهرنا بالرمحة واملغفرة والعتق من النار والفوز بدار السالم، وأن 

  يعيد أمثاله علينا، وحنن نتمتع بنعمة الدين والدنيا واألمن والرخاء إنه جواد كرمي.
يزداد ا  عباد اهللا إن ربكم الكرمي شرع لكم يف ختام هذا الشهر عبادات جليلة

إميانكم، وتكمل ا عباداتكم، وتتم ا نعمة ربكم. شرع اهللا لنا زكاة الفطر والتكبري 
صاعا من طعام ففي صحيح  �وصالة العيد. أما زكاة الفطر فقد فرضها رسول اهللا 

زكاة الفطر  �البخاري عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما، قال فرض رسول اهللا 
عا من شعري على العبد واحلر والذكر واألنثى والصغري والكبري من صاعا من متر أو صا

املسلمني، وأمر ا أن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة. ويف صحيح البخاري أيضا عن 
يوم الفطر صاعا من طعام،  �قال: كنا خنرج يف عهد رسول اهللا  �أيب سعيد اخلدري 
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وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما فرض  وكان طعامنا الشعري والزبيب واألقط والتمر.
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكني، فمن أداها  �رسول اهللا 

  قبل الصالة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصالة، فهي صدقة من الصدقات.
فرضها  فقد �فأخرجوا أيها املسلمون زكاة الفطر خملصني هللا ممتثلني ألمر رسول اهللا 

على مجيع املسلمني صغريهم وكبريهم حىت من يف املهد، أما احلمل يف  �رسول اهللا 
  البطن، فال جيب اإلخراج عنها إال تطوعا، إال أن يولد قبل ليلة العيد فيجب اإلخراج عنه.

أخرجوها صاعا عن كل شخص مما تطعمون من الرب أو الرز أو التمر أو غريها من 
وها طيبة ا نفوسكم واختاروا األطيب واألنفع فإا صاع واحد يف طعام اآلدميني، أخرج

من  �احلول مرة، فال تبخلوا على أنفسكم مبا تستطيعون. أخرجوها مما فرضه رسول اهللا 
الطعام، وال خترجوها من الدراهم، وال من الكسوة، فمن أخرجها من ذلك مل تقبل منه؟ 

ب مل يقبل؛ ألنه خالف ما فرضه رسول ولو أخرج عن الصاع ألف درهم، أو ألف ثو

. ادفعوها إىل )1( } من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد {: �. وقد قال � اهللا

الفقراء خاصة. واألقارب احملتاجون أوىل من غريهم. وال بأس أن تعطوا الفقري الواحد 
. وال بأس أن توزعوا الفطرة الواحدة على فقريين أو أكثر. وال بأس أن فطرتني أو أكثر

جيمع أهل البيت فطرم يف إناء واحد بعد كيلها، ويوزعوا منها بعد ذلك بدون كيل. 
وإذا أخذ الفقري فطرة من غريه، وأراد أن يدفعها عن نفسه أو عن أحد من عائلته، فال 

تكون ناقصة إال أن خيربه دافعها بأا كاملة، فال  بأس لكن ال بد أن يكيلها خوفا من أن
  بأس أن يدفعها بدون كيل إذا كان يثق بقوله.

أيها املسلمون أخرجوا زكاة الفطر يوم العيد قبل الصالة عن تيسر لكم، فإنه أفضل، 
وال بأس أن خترجوها قبل العيد بيوم أو يومني، وال جيوز تقدميها على ذلك، وال جيوز 

ن صالة العيد، إال من عذر مثل أن يأيت خرب ثبوت العيد فجأة، وال يتمكن من تأخريها ع
                                                 

) ، 14) ، ابن ماجه املقدمة (4606) ، أبو داود السنة (1718) ، مسلم األقضية (2550) البخاري الصلح (1(
  ). 6/256أمحد (
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إخراجها قبل الصالة. ومن دفع زكاة الفطر إىل وكيل الفقري يف وقتها برئت ذمته، ومن 
دفعها إىل وكيله هو ليدفعها للفقري، مل تربأ ذمته، حىت يدفعها وكيله يف وقتها إىل الفقري أو 

راج الفطرة يف املكان الذي أنتم فيه يف وقتها سواء كان بلدكم، أو وكيله، واألفضل إخ
غريه من بالد املسلمني، ال سيما إذا كان مكانا فاضال كمكة واملدينة، وال بأس أن توكلوا 
من خيرجها عنكم يف بلدكم، إذا سافرمت إىل غريه. هذه زكاة الفطر، أما التكبري، فقد 

=θè#)  {العدة فقال تعاىل:  شرع اهللا لنا التكبري عند إكمال Ïϑ ò6 çGÏ9 uρ nο £‰ Ïèø9$# (#ρç� Éi9 x6 çG Ï9 uρ ©! $# 

4†n?tã $tΒ öΝ ä31y‰ yδ öΝ à6 ‾= yès9 uρ šχρã� ä3ô±n@ ∩⊇∇∈∪ { )1(هللا . فكربوا اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال ا

واهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد، اجهروا بذلك تعظيما هللا، وإظهارا للشعائر، إال النساء 
  فتكربن سرا.

الرجال والنساء حىت العواتق وذاوت  �وأما صالة العيد فقد أمر ا رسول اهللا 
اخلدور الآليت ليس هلن عادة باخلروج، وحىت احليض يشهدن دعاء اخلري، ودعوة املسلمني، 

يعتزلن املصلى، فال جيلسن يف مصلى العيد؛ ألن مصلى العيد مسجد يثبت له مجيع و

أمرنا رسول  {أحكام املساجد. ويف الصحيحني عن أم عطية رضي اهللا عنها، قالت: 

يف الفطر واألضحى العواتق واحليض وذوات اخلدور، فأما احليض، أن خنرجهن  � اهللا
فيعتزلن الصالة، ويف لفظ املصلى، ويشهدن اخلري ودعوة املسلمني، فقلت يا رسول اهللا 

  .)2( } إحدانا ال يكون هلا جلباب، قال: " لتلبسها أختها من جلباا

                                                 

  . 185) سورة البقرة آية: 1(
) ، النسائي صالة 539) ، الترمذي اجلمعة (890) ، مسلم صالة العيدين (1569البخاري احلج () 2(

) ، أمحد 1307) ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (1139) ، أبو داود الصالة (1558العيدين (
  ). 1609) ، الدارمي الصالة (5/84(



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  582

 �وكبارا تعبدا هللا  فاخرجوا أيها املسلمون إىل صالة العيد رجاال ونساء صغارا
وابتغاء للخري، ودعوة املسلمني، فكم يف ذلك املصلى من  �وامتثاال ألمر رسول اهللا 

  خريات ترتل، وجوائز من الرب الكرمي حتصل و، دعوات طيبات تقبل.
وليخرج الرجال متنظفني متطيبني البسني أحسن ثيام غري أنه ال جيوز هلم لبس 

فإما حرام على الذكور. وليخرج النساء حمتشمات غري  احلرير، وال شيء من الذهب،
  متطيبات، وال متربجات بزينة.

والسنة أن يأكل قبل اخلروج إىل صالة العيد مترات وترا وثالثا أو مخسا، أو أكثر إن 

ال يغدو يوم الفطر،  �كان النيب  {: �أحب يقطعهن على وتر، قال أنس بن مالك 

‰ô  {: �، وقد قال اهللا )1( } حىت يأكل مترات، ويأكلهن وترا s)©9 tβ% x. öΝä3s9 ’ Îû ÉΑθß™u‘ 

«! $# îοuθó™é& ×πuΖ |¡ym yϑ Ïj9 tβ% x. (#θã_ö� tƒ ©! $# tΠ öθu‹ ø9 $#uρ t� Åz Fψ $# t� x.sŒuρ ©! $# #Z�� ÏVx. ∩⊄⊇∪ { )2( وأما اخلروج .

بالتمر إىل مصلى العيد، وأكله هناك بعد طلوع الشمس، فإنه من البدع، وكل بدعة 
  ضاللة.

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. اخل.

                                                 

) ، 3/126) ، أمحد (1754) ، ابن ماجه الصيام (543) ، الترمذي اجلمعة (910) البخاري اجلمعة (1(
  ). 1600الدارمي الصالة (

  . 21) سورة األحزاب آية: 2(
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  الفرع الرابع يف الصيام والقيام

  وىل يف االجتهاد يف رمضاناخلطبة األ

احلمد هللا الذي من على عباده مبواسم اخلريات ليغفر هلم بذلك الذنوب، ويكفر عنهم 
السيئات، وليضاعف هلم به األجور، ويرفع الدرجات، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 

قات شريك له واسع العطايا، وجزيل اهلبات، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أفضل املخلو
أتقى الناس لربه، وأخشاهم له يف مجيع احلاالت صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه 

  والتابعني هلم بإحسان ما توالت الشهور واألوقات، وسلم تسليما.
أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل، واشكروه على ما أنعم به عليكم من مواسم اخلري 

الكرامات، واعرفوا قدر هذه املواسم بعمارا والربكات، وما حباكم به من الفضائل و
  بالطاعات وترك احملرمات.

عباد اهللا لقد أظلكم شهر مبارك كرمي وموسم رابح عظيم شهر تضاعف فيه 
احلسنات، وتعظم فيه السيئات شهر أوله رمحه، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار 

ى والفرقان فيه ليلة خري من ألف شهر أنزل اهللا فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلد
شهر، جعل اهللا صيام اره فريضة، وقيام ليله تطوعا، من فطر فيه صائما كان مغفرة 
لذنوبه وعتقا له من النار، وكان له مثل أجره من غري أن ينقص من أجر الصائم شيء 
أعطيت فيه هذه األمة مخس خصال مل تعطهن أمة من األمم قبلهم خلوف فم الصائم 
أطيب عند اهللا من ريح املسك، وتستغفر هلم املالئكة حىت يفطروا، ويزين اهللا كل يوم 
جنته، فيقول: يوشك عبادي الصاحلون أن يلقوا عنهم املؤونة واألذى، ويصريوا إليك، 
وتصفد فيه مردة الشياطني، فال خيلصون إىل ما كان خيلصون إليه يف غريه، ويغفر هلم يف 

هر رمضان من صامه إميانا واحتسابا غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه، ومن آخر ليلة منه. إنه ش
قامه إميانا واحتسابا غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه، ومن أتى فيه بعمرة كان يف األجر كمن 
حج فيه تفتح أبواب اجلنان، وتغلق أبواب النريان. روى البخاري ومسلم عن أيب 
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كل عمل ابن آدم له إال الصوم، فإنه يل،  �(قال اهللا  {: قال �أن النيب  � هريرة

وأنا أجزي به، والصوم جنة (يعين وقاية من اإلمث والنار) فإذا كان يوم صوم أحدكم، فال 
قل: إين صائم، والذي نفس حممد بيده يرفث، وال يصخب، فإن سابه أحد، أو قاتله، فلي

. للصائم فرحتان يفرحهما فرحة )1( } خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك

بنعمتني نعمة اهللا عليه بالصيام، ونعمته عليه بإباحة األكل والشراب، والنكاح، وأما فرحه 
ويف صحيح البخاري عن  عند لقاء ربه، فيفرح مبا جيده من النعيم املقيم يف دار السالم.

أنه قال: إن يف اجلنة بابا يقال له: الريان يدخل منه الصائمون ال يدخله   { �النيب 

(ثالثة ال ترد  { �. وقال النيب )2( } غريهم، فإذا دخلوا أغلق، ومل يفتح لغريهم

دعوم الصائم حني يفطر، واإلمام العادل، ودعوة املظلوم يرفعها اهللا فوق الغمام، وتفتح 

  .)3( } هلا أبواب السماء، ويقول الرب: وعزيت ألنصرنك ولو بعد حني)

غتنموا شهر رمضان بكثرة العبادة والصالة والقراءة واإلحسان على اخللق عباد اهللا ا
باملال والبدن والعفو عنهم، واستكثروا فيه من أربع خصال اثنتان ترضون ما ربكم، 
واثنتان ال غىن لكم عنهما، فأما اللتان ترضون ما ربكم، فشهادة أن ال إله إال اهللا 

  لكم عنهما، فتسألون اهللا اجلنة، وتستعيذون به من النار. واالستغفار، وأما اللتان ال غىن
عباد اهللا احفظوا صيامكم عن النواقص، والنواقض احفظوه عن اللغو والرفث، وقول 
الزور، وهو كل قول حمرم وعمل الزور، وهو كل عمل حمرم، فمن مل يدع قول الزور 

، ومن مل حيفظ صيامه، فرب والعمل به واجلهل، فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه
صائم ليس له إال اجلوع والظمأ. اجتنبوا الكذب والفحش والغش واخليانة، اجتنبوا الغيبة 

                                                 

) ، 2216) ، النسائي الصيام (764) ، الترمذي الصوم (1151) ، مسلم الصيام (1805) البخاري الصوم (1(
  ). 689ك الصيام () ، مال2/273) ، أمحد (1638) ، ابن ماجه الصيام (2363أبو داود الصوم (

) ، 2236) ، النسائي الصيام (765) ، الترمذي الصوم (1152) ، مسلم الصيام (1797) البخاري الصوم (2(
  ). 5/335) ، أمحد (1640ابن ماجه الصيام (

  ). 2/305) ، أمحد (2525) الترمذي صفة اجلنة (3(
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والنميمة، اجتنبوا األغاين احملرمة، واللهو احملرم، فعال، ومساعا، فإن كل هذه من منقصات 
ع اجلماعة قوموا بالنصيحة من الصالة يف أوقاا وأدائها مالصيام. قوموا مبا أوجب اهللا عليكم 

 yγ•ƒr'‾≈tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u$  {واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، فإن احلكمة من الصيام التقوى: 

|=ÏGä. ãΝà6ø‹n=tæ ãΠ$u‹Å_Á9$# $yϑx. |=ÏGä. ’n?tã šÏ%©!$# ÏΒ öΝà6Î=ö7s% öΝä3ª=yès9 tβθà)−Gs? ∩⊇∇⊂∪ { )1(.  

عباد اهللا قوموا شهر رمضان، فإن من قامه إميانا وإحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، 
واعلموا أن صالة التروايح هي قيام رمضان، ولكن مسيت تراويح؛ ألم كلما صلوا أربع 

بطمأنينة خبشوع وحضور قلب، فإا صالة ال  ركعات استراحوا قليال صلوا هذه التراويح
جمرد حركات، واملقصود منها التعبد ال سرد ركعات، وإن كثريا من الناس يتهاون ذه 
التراويح من األئمة وغري األئمة، أما األئمة، فكثري منهم يسرع ا إسراعا خمال بكثري من 

فيها بالترك، وعدم الصرب مع  السنن بل رمبا خيل باألركان، وأما غري األئمة، فيفرطون

من قام مع اإلمام حىت ينصرف من الوتر، وإذا قمتم من آخر الليل،  {وقد قال النيب: اإلمام، 

  .)2( } وتر ال يعاد مرة ثانيةوأحببتم الصالة، فصلوا ركعتني ركعتني بدون وتر؛ ألن ال

وهو إحدى عشرة  �واعلموا أن أفضل عدد تصلى به التراويح ما ثبت عن النيب 
ا ـة رضي اهللا عنهـث عائشـركعة، أو ثالث عشرة ركعة، ففي الصحيحني من حدي

. وقال )3( } كان ال يزيد يف رمضان، وال غريه على إحدى عشر ركعة � أن النيب {

                                                 

  . 183) سورة البقرة آية: 1(
) ، ابن ماجه إقامة الصالة 1375) ، أبو داود الصالة (1364ي السهو () ، النسائ806) الترمذي الصوم (2(

  ). 1777) ، الدارمي الصوم (5/160) ، أمحد (1327والسنة فيها (
) ، النسائي قيام 440) ، الترمذي الصالة (738) ، مسلم صالة املسافرين وقصرها (949) البخاري اجلمعة (3(

) 265) ، مالك النداء للصالة (6/215) ، أمحد (1342د الصالة () ، أبو داو1697الليل وتطوع النهار (
  ). 1473، الدارمي الصالة (
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. )1( } يصلي من الليل ثالث عشرة ركعة �كان النيب  {ابن عباس رضي اهللا عنهما: 

يما الداري أن أنه أمر أيب بن كعب، ومت �(رواه مسلم) وصح عن عمر بن اخلطاب 
يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة (رواه مالك يف املوطأ عن حممد بن يوسف، وهو ثقة 

واتبعه فيها  �ثبت عن السائب بن يزيد وهو صحايب) فهذا العدد جاءت به سنة النيب 
عمر ومع ذلك لو صالها اإلنسان ثالثا وعشرين أو تسعا وثالثني كما كان السلف يف 

الذي ينكر على بعض الناس هو اإلسراع املفرط الذي تذهب به  ذلك اختالف، ولكن
  الطمأنينة، وتفوت به مكمالت الصالة، ورمبا واجباا.

واجتهدوا أيها املسلمون يف قراءة القرآن، فإنه كالم ربكم، فلكم الشرف يف تالوته 
واألجر، ولكم بالعمل به احلياة الطيبة وطيب الذكر، ولكم بكل حرف منه عشر 

نات، وإذا مررمت بآية سجدة، فاسجدوا يف آية ساعة من ليل أو ار كربوا عند حس
السجود، وقولوا يف السجود: سبحان ريب األعلى، وادعوا، وإذا سجدمت للتالوة يف 

  الصالة، فكربوا عند السجود، وعند الرفع منه.

≈=ë 4 #9!�  {بسم اهللا الرمحن الرحيم: ، أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم tG Å2 çµ≈ oΨ ø9 t“Ρr& 

y7 ø‹ s9Î) ylÌ� ÷‚çG Ï9 }̈ $̈Ζ9 $# zÏΒ ÏM≈ yϑ è= —à9$# ’ n<Î) Í‘θ–Ψ9 $# ÈβøŒ Î* Î/ óΟ ÎγÎn/ u‘ 4’ n< Î) ÅÞ≡u� ÅÀ Í“ƒÍ“ yèø9 $# Ï‰‹ Ïϑ pt ø: $# ∩⊇∪ «!$# 
“ Ï% ©!$# …ã&s! $tΒ †Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# 3 ×≅ ÷ƒuρuρ šÌ� Ï≈ s3ù= Ïj9 ôÏΒ 5>#x‹ tã >‰ƒÏ‰ x© ∩⊄∪ tÏ% ©!$# 

tβθ™7 ÅstFó¡o„ nο 4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9$# ’ n?tã Íοt� Åz Fψ $# šχρ‘‰ ÝÁtƒuρ tã È≅‹ Î6y™ «! $# $pκ tΞθäóö7 tƒuρ % ¹ ùθÏã 4 y7 Í×‾≈ s9 'ρé& ’ Îû 

¤≅≈ n= |Ê 7‰‹Ïèt/ ∩⊂∪ { )2(.  

  يل ولكم يف القرآن العظيم.. اخل. بارك اهللا

                                                 

) ، ابن ماجه 1340) ، أبو داود الصالة (737) ، مسلم صالة املسافرين وقصرها (1089) البخاري اجلمعة (1(
  ). 1473) ، الدارمي الصالة (6/276) ، أمحد (1358إقامة الصالة والسنة فيها (

  . 3:  1) سورة إبراهيم اآليات من 2(
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  اخلطبة الثانية يف صوم رمضان ومن جيب عليه

إن احلمد هللا نستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن 
سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال 

أشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه اهللا وحده ال شريك له، و
  ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل، واشكروه على ما أنعم به عليكم من مواسم 
اخلريات، وما حباكم به من الفضائل والكرامات، وعظموا تلك املواسم، واقدروها قدرها 
بفعل الطاعات والقربات واجتناب املعاصي واملوبقات، فإن تلك املواسم ما جعلت إال 

  لتكفري سيئاتكم وزيادة حسناتكم ورفعة درجاتكم.
عباد اهللا: لقد استقبلتم شهرا كرميا، ومومسا راحبا عظيما ملن وفقه اهللا فيه للعمل 

عف فيه احلسنات، وتعظم الصاحل استقبلتم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهرا تضا
فيه السيئات أوله رمحة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، جعل اهللا صيام اره فريضة 
من أركان إسالمكم، وقيام ليله تطوعا لتكميل فرائضكم، من صامه إميانا واحتسابا غفر 

نبه، ومن أتى اهللا له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إميانا واحتسابا غفر اهللا له ما تقدم من ذ
فيه بعمرة كان كمن أتى حبجة، فيه تفتح أبواب اجلنة، وتكثر الطاعات من أهل اإلميان، 
وتغلق أبواب النار، فتقل املعاصي من أهل اإلميان، وتغل الشياطني، فال خيلصون إىل أهل 

  اإلميان مبثل ما خيلصون إليهم يف غريه.
وا عليه بصوم يوم أو يومني؛ ألن أيها الناس صوموا لرؤية هالل رمضان، وال تقدم

ى عن ذلك إال من كان عليه قضاء من رمضان املاضي، فليقضه أو كان له عادة  �النيب 
بصوم، فليصمه مثل من له عادة بصوم يوم االثنني أو اخلميس، فصادف قبل الشهر بيوم أو 

مها قبل رمضان يومني، أو كان له عادة بصيام أيام البيض، ففاتته، فليس عليه بأس بصيا
بيوم أو يومني، وال تصوموا يوم الشك، وهو يوم الثالثني من شعبان، إذا كان يف ليلته ما 
مينع رؤية اهلالل من غيم أو فتر أو حنومها. ففي صحيح البخاري من حديث عبد اهللا بن 
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ال تصوموا حىت تروه، فإن غم عليكم فأكملوا  {قال:  �عمر رضي اهللا عنهما أن النيب 

فإن غيب عليكم فأكملوا  { �عن النيب  �. ومن حديث أيب هريرة )1( } العدة ثالثني

صام اليوم الذي يشك فيه، فقد من  �. وقال عمار بن ياسر )2( } عدة شعبان ثالثني

. ومن رأى اهلالل يقينا، فليخرب به والة األمور، وال يكتمه. وإذا أعلن �عصى أبا القاسم 
يف إذاعتكم ثبوت دخول رمضان، فصوموا، وإذا أعلن فيها ثبوت دخول شوال، فأفطروا؛ 

فأخربه أنه رأى اهلالل،  �جاء أعرايب إىل النيب  {ألن إعالن والة األمور ذلك حكم به. 

" فأذن  �فقال: " أتشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا " قال: نعم، فقال النيب 

  .)3( } يف الناس يا بالل أن يصوموا غدا

ه اهللا على عباده، فمن أنكر فريضته فهو وصوم رمضان أحد أركان اإلسالم فرض

'yγ•ƒr$  {كافر؛ ألنه مكذب اهللا ورسوله وإمجاع املسلمني قال اهللا تعاىل:  ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u 

|= ÏG ä. ãΝà6 ø‹ n= tæ ãΠ$u‹ Å_Á9 $# $yϑ x. |= ÏGä. ’ n?tã šÏ% ©!$# ÏΒ öΝ à6 Î= ö7 s% öΝ ä3ª= yès9 tβθà) −G s? ∩⊇∇⊂∪ { )4(  وقال

ã�öκy− tβ$ŸÒtΒu‘ ü“Ï%©!$# tΑÌ“Ρé& ÏµŠÏù ãβ#uö�à)ø9$# ”W‰èδ Ä¨$̈Ψ=Ïj9 ;M≈oΨÉi�t/uρ zÏiΒ 3“y‰ßγø9$# Èβ$s%ö�à  {تعاىل: ø9$#uρ 4 

yϑsù y‰Íκy− ãΝä3ΨÏΒ t�öκ¤¶9$# çµôϑÝÁuŠù=sù ( { )5(.  

                                                 

) 2320) ، أبو داود الصوم (2122) ، النسائي الصيام (1080) ، مسلم الصيام (1808) البخاري الصوم (1(
  ). 1684) ، الدارمي الصوم (634) ، مالك الصيام (2/5) ، أمحد (1654، ابن ماجه الصيام (

) ، 2119) ، النسائي الصيام (684، الترمذي الصوم () 1081) ، مسلم الصيام (1810) البخاري الصوم (2(
  ). 1685) ، الدارمي الصوم (2/497) ، أمحد (1655ابن ماجه الصيام (

) ، ابن ماجه الصيام 2340) ، أبو داود الصوم (2113) ، النسائي الصيام (691) الترمذي الصوم (3(
  ). 1692) ، الدارمي الصوم (1652(

  . 183) سورة البقرة آية: 4(
  . 185) سورة البقرة آية: 5(
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فالصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم ذكرا كان أم أنثى، ليست 
حائضا وال نفساء. فال جيب الصوم على كافر، فلو أسلم يف أثناء رمضان مل يلزمه قضاء 

أثناء يوم من رمضان أمسك بقية اليوم، ومل يلزمه قضاؤه. وال ما مضى منه، ولو أسلم يف 
جيب الصوم على صغري مل يبلغ لكن إذا كان ال يشق عليه أمر به ليعتاده، فقد كان 
الصحابة رضي اهللا عنهم يصومون أوالدهم حىت إن الصيب ليبكي من اجلوع، فيعطونه لعبة 

ان ذكرا بواحد من أمور ثالثة: أن يتم يتلهى ا إىل الغروب. وحيصل بلوغ الصغري، إن ك
له مخس عشرة سنة، أو تنبت عانته، أو يرتل منيا باحتالم، أو غريه، وتزيد األنثى بأمر 
رابع، وهو احليض، فمىت حصل للصغري واحد من هذه األمور، فقد بلغ، ولزمته فرائض 

ال عقل له  اهللا وغريها من أحكام التكليف إذا كان عاقال. وال جيب الصوم على من
كانون واملعتوه وحنومها، فالكبري املهذري ال يلزمه الصوم، وال اإلطعام عنه، وال 
الطهارة، وال الصالة؛ ألنه فاقد التمييز فهو مبرتلة الطفل قبل متييزه. وال جيب الصوم على 
من يعجز عنه عجزا دائما كالكبري واملريض مرضا ال يرجى برؤه، ولكن يطعم بدال عن 

يام عن كل يوم مسكينا بعدد أيام الشهر لكل مسكني ربع صاغ نبوي من الرب أي: أن الص
الصاع يكفي ألربعة فقراء عن أربعة أيام، واألحسن أن جيعل مع الطعام شيئا يأدمه من 
حلم أو دهن. وأما املريض مبرض يرجى برؤه، فإن كان الصوم ال يشق عليه، وال يضره 

عذر له، وإن كان الصوم يشق عليه ال يضره، فإنه يفطر، وجب عليه أن يصوم؛ ألنه ال 
ويكره له أن يصوم، وإن كان الصوم يضره، فإنه حيرم عليه أن يصوم، ومىت برئ من 
مرضه قضى ما أفطر، فإن مات قبل برئه، فال شيء عليه. واملرأة احلامل اليت يشق عليها 

إن تيسر هلا القضاء قبل وضع  الصوم لضعفها أو ثقل محلها جيوز هلا أن تفطر، مث تقضي
احلمل أو بعده إذا طهرت من النفاس، واملرضع اليت يشق عليها الصوم من أجل الرضاع أو 
بنقص لبنها من الصوم نقصا خيل بتغذية الولد تفطر، مث تقضي يف أيام ال مشقة فيها وال 

  نقص.
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عليه الصوم،  واملسافر إن قصد بسفره التحيل على الفطر، فالفطر حرام عليه، وجيب
وإن مل يقصد بسفره التحيل على الفطر فهو خمري بني أن يصوم، وبني أن يفطر، ويقضي 
عدد األيام اليت أفطر، واألفضل له فعل األسهل عليه، فإن تساوى عنده الصوم والفطر، 

وألنه أسرع يف إبراء ذمته، وأخف من القضاء غالبا،  �فالصوم أفضل؛ ألنه فعل النيب 
لصوم يشق عليه بسبب السفر كره له أن يصوم، وإن عظمت املشقة به حرم أن وإن كان ا

خرج عام الفتح إىل مكة يف رمضان، فصام فقيل له: إن الناس قد  �النيب  {يصوم؛ ألن 

نظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، فرفعه حىت شق عليهم الصيام، وإمنا ي
نظر الناس إليه، مث شرب، والناس ينظرون، فقيل له: بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، 

  .)1( } فقال: " أولئك العصاة أولئك العصاة

وال فرق يف املسافر بني أن يكون سفره عارضا حلاجة، أو مستمرا يف غالب األحيان 
ب سيارات األجرة (التكاسي) أو غريها من السيارات الكبرية، فإم مىت مثل أصحا

خرجوا من بلدهم، فهم مسافرون جيوز هلم ما جيوز للمسافرين اآلخرين من الفطر يف 
رمضان وقصر الصالة الرباعية إىل ركعتني، واجلمع بني الظهر والعصر وبني املغرب 

لصيام، إذا كان الفطر أسهل هلم، ويقضونه والعشاء عند احلاجة، والفطر هلم أفضل من ا
يف أيام الشتاء؛ ألن أصحاب هذه السيارات هلم بلد ينتمون إليها، وأهل فيها يأوون 
غليهم، فمىت كانوا يف بلدهم فهم مقيمون، وإذا خرجوا منها، فهم مسافرون هلم ما 

ضان، وهو صائم، للمسافرين، وعليهم ما على املسافرين. ومن سافر يف أثناء اليوم يف رم
فاألفضل أن يتم صومه يومه، فإن كان فيه مشقة، فليفطر، مث يقضيه. وال يتقيد السفر 
بزمن، فمن خرج من بلده مسافرا، فهو على سفر حىت يرجع إىل بلده، ولو أقام مدة 
طويلة يف البلد اليت سافر إليها إال أن يقصد بتطويل مدة اإلقامة التحيل للفطر، فإنه حيرم 

  ه الفطر، ويلزمه الصوم؛ ألن فرائض اهللا تعاىل ال تسقط بالتحيل عليها.علي

                                                 

  ). 2263) ، النسائي الصيام (710) ، الترمذي الصوم (1114) مسلم الصيام (1(
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وال جيب الصوم على احلائض والنفساء، وال يصح منهما إال إن تطهرا قبل الفجر، ولو 
بلحظة، فيجب عليهما الصيام، ويصح منهما، وإن مل تغتسال إال بعد طلوع الفجر، 

  ويلزمهما قضاء ما أفطرتا من األيام.

من قام رمضان إميانا  {يف قيام هذا الشهر، وقال:  �املسلمون لقد رغب النيب  أيها

. وإن صالة التراويح من قيام رمضان، فأقيموها، )1( } واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

ىت ينصرف، فإن من قام مع اإلمام، حىت ينصرف كتب وأحسنوها، وقوموا مع إمامكم ح
يف هذه  �له قيام ليلة تامة، وإن كان نائما على فراشه. وإن على األئمة أن يتقوا اهللا 

التروايح، فرياعوا من خلفهم، وحيسنوا الصالة هلم، فيقيموا بتأن وطمأنينة، وال يسرعوا 
قروها نقر الغراب ال يطمئنون يف ركوعها فيها، فيحرموا أنفسهم ومن وراءهم اخلري، أو ين

وسجودها وقعودها والقيام بعد الركوع فيها على األئمة أن ال يكون هم الواحد منهم أن 
اىل: ـالة، فإن اهللا تعـخيرج قبل الناس، أو أن يكثر عدد التسليمات دون إحسان الص

}  öΝ à2uθè= ö7 uŠ Ï9 öΝ ä3•ƒr& ß|¡ômr& Wξyϑ tã 3 { )2(  اية، أو أكثر عمال، وقد مل يقل: أيكم أسرع

وهو أحرص الناس على اخلري واألسوة احلسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم  �كان نبيكم 
 صحيح اآلخر كان ال يزيد على إحدى عشرة ركعة ال يف رمضان وال يف غريه. ويف

يصلي من الليل ثالث  �كان النيب  {ال: ـا قـمسلم عن ابن عباس رضي اهللا عنهم

  .)3( } عشرة ركعة

أنه قام بأصحابه يف رمضان، مث ترك ذلك خشية أن تفرض على  �وقد صح عنه 
أنه أمر أيب بن كعب  �املؤمنني عمر بن اخلطاب الناس، فيعجزوا عنها. وصح عن أمري 

                                                 

) ، النسائي الصيام 683) ، الترمذي الصوم (760) ، مسلم صالة املسافرين وقصرها (37) البخاري اإلميان (1(
  ). 1776ي الصوم () ، الدارم2/423) ، أمحد (1371) ، أبو داود الصالة (2206(

  . 7) سورة هود آية: 2(
) ، ابن ماجه 1340) ، أبو داود الصالة (737) ، مسلم صالة املسافرين وقصرها (1089) البخاري اجلمعة (3(

  ). 1473) ، الدارمي الصالة (6/276) ، أمحد (1358إقامة الصالة والسنة فيها (
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 �ومتيما الداري أن يقوما يف الناس بإحدى عشرة ركعة، فهذا العدد الذي قام به النيب 
هو أفضل عدد تصلى به  �وواظب عليه، واتبعه فيه اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب 
بعد أن تبينت له مل ينكر عليه  التراويح، ولو زاد اإلنسان رغبة يف الزيادة ال رغبة عن السنة

لو زود ذلك عن بعض السلف، وإمنا ينكر اإلسراع الفاحش الذي بفعله بعض األئمة، 
  فيفوت اخلري عليه وعلى من خلفه.

وفقين اهللا وإياكم الغتنام األوقات بالطاعات، ومحانا من فعل املنكر والسيئات، 
م، وجعلنا ممن يصوم رمضان، وهدانا صراطه املستقيم، وجنبنا صراط أصحاب اجلحي

  ويقومه إميانا باهللا، واحتسابا لثواب اهللا إنه جواد كرمي.
  أقول قويل هذا، وأستغفر اهللا يل ولكم، ولكافة املسلمني من كل ذنب.. اخل.
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  اخلطبة الثالثة يف املفطرات

موض احلمد هللا الذي بني لعباده احلرام واحلالل. وحد هلم احلدود بينة املعامل، فال غ
فيها، وال إشكال. وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له امللك الكبري املتعال، أشهد 
أن حممدا عبده ورسوله أتقى اخللق هللا وأهداهم يف املقال والفعال. صلى اهللا عليه وعلى آله 

  وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت األيام والليايل وسلم تسليما.
اس اتقوا اهللا تعاىل، واشكروه على ما أبان لكم من معامل الدين، أما بعد: أيها الن

والتزموا طاعته وتقواه سرية النبيني واملرسلني، فإن اهللا فرض فرائض، فال تضيعوها، وحد 
حدودا، فال تعتدوها، وإن مما حد اهللا، وأوضحه، وأبانه، وأظهره ذلك الصيام الذي هو 

تداء الصوم وانتهاؤه شهريا، ومىت ابتداؤه، وانتهاؤه أحد أركان اإلسالم بني اهللا مىت اب

 z≈t↔ø9$$sù £èδρç�Å³≈t/ (#θäótFö/$#uρ $tΒ |=tFŸ2 ª!$# öΝä3s9 4 (#θè=ä.uρ (#θç/u�õ°$#uρ 4®Lym  {يوميا، فقال يف الشهر: 

ẗt7oKtƒ ãΝä3s9 äÝø‹sƒø:$# âÙu‹ö/F{$# zÏΒ ÅÝø‹sƒø:$# ÏŠuθó™F{$# zÏΒ Ì�ôfxø9$# ( ¢ΟèO (#θ‘ϑÏ?r& tΠ$u‹Å_Á9$# ’n<Î) È≅øŠ©9$# 4 { )1( فإذا .

مبشاهدته إن كان اإلنسان يف فضاء، وإما بسماع املؤذنني الذين يؤذنون  تبني الفجر إما
للصحابة رضي  �روب الشمس لقول النيب على طلوع الفجر دخل وقت الصيام إىل غ

إن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه ال  {اهللا عنهم: 

إذا أقبل الليل من هاهنا، وأشار إىل املشرق،  {. وقال: )2( } يؤذن حىت يطلع الفجر

  .)3( } وأدبر النهار من هاهنا، وأشار إىل املغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم

                                                 

  . 187) سورة البقرة آية: 1(
) 638) ، النسائي األذان (203) ، الترمذي الصالة (1092) ، مسلم الصيام (2513( ) البخاري الشهادات2(

  ). 1190) ، الدارمي الصالة (164) ، مالك النداء للصالة (2/57، أمحد (
) 2351) ، أبو داود الصوم (698) ، الترمذي الصوم (1100) ، مسلم الصيام (1853) البخاري الصوم (3(

  ). 1700ي الصوم () ، الدارم1/28، أمحد (
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اجلماع، وهو أعظم أيها الناس: إن املفطرات اليت جتنب يف الصيام سبعة أنواع: األول 
املفطرات، وفيه الكفارة املغلظة إذا حصل يف ار رمضان ممن جيب عليه الصيام وكفارته 
عتق رقبة، فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني، فإن مل يستطع فإطعام ستني مسكينا. الثاين 

املين إنزال املين باختياره بتقبيل أو ملس أو ضم أو استمناء أو غري ذلك، فأما إنزال 
باالحتالم، فال يفطر؛ ألنه من نائم، والنائم ال اختيار له. الثالث األكل والشرب، وهو 
إيصال الطعام والشراب إىل جوفه سواء كان ذلك الطعام والشراب حالال أم حراما نافعا 

بالغ يف  {: �أم غري نافع، وسواء كان عن طريق الفم أم طريق األنف لقول النيب 

. يعين يف الوضوء إال أن تكون صائما فدل هذا على أن الداخل من )1( } االستنشاق

األنف كالداخل من الفم، فأما شم الروائح، فال يفطر؛ ألنه ليس للرائحة جرم يدخل إىل 
عن  اجلوف. الرابع ما كان مبعىن األكل والشرب مثل اإلبر املغذية وهي اليت يستغىن ا

الطعام والشراب؛ ألا مبعنامها فأما غري املغذية، وهي اليت للتداوي وتنشيط اجلسم، فإا ال 
تفطر سواء أخذت مع العرق أم مع العضالت ألا ليست مبعىن األكل والشرب. اخلامس 

. وال )2( } أفطر احلاجم واحملجوم { �من املفطرات إخراج الدم باحلجامة لقول النيب 

يفطر خبروج الدم بالرعاف وحنوه؛ ألنه بغري اختياره. وال يفطر خبروج الدم من قلع السن 
أو الضرس؛ ألنه غري مقصود لكن ال يبلع الدم ألن بلع الدم حرام على الصائم وغريه. وال 

الدم من الصائم يفطر بشق اجلرح إلخراج القيح منه، ولو خرج منه دم. فأما سحب 
ليحقن يف شخص آخر حمتاج له، فإنه يفطر؛ ألنه كثري يؤثر على البدن كما تؤثر احلجامة، 
وعلى هذا فال جيوز ملن صومه واجب أن ميكن من سحب الدم منه، إال أن يكون لشخص 
مضطر ال ميكن صربه إىل الغروب، ويرجى انتفاعه ذا الدم، فله أن ميكن من سحب الدم 

                                                 

) ، ابن ماجه الطهارة وسننها 2366) ، أبو داود الصوم (87) ، النسائي الطهارة (788) الترمذي الصوم (1(
  ). 4/211) ، أمحد (407(

  ). 3/465) ، أمحد (774) الترمذي الصوم (2(
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ا املضطر، ويأكل، ويشرب، ويقضي يوما مكانه. السادس من املفطرات القيء وهو منه هلذ
إخراج ما يف معدته من الطعام أو الشراب إذا تعمده، فأما إن هاجت معدته، وخرج 

من ذرعه القيء أي: غلبه فليس عليه  {: �الطعام بدون تعمد منه، فال يفطر لقول النيب 

  .)1( } قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض

وهذه املفطرات الستة ال يفطر ا الصائم إال إذا فعلها عاملا ذاكرا خمتارا، فال يفطر إن 
فعلها جاهال مثل أن يفعل شيئا من املفطرات يظن أنه ال يفطر وهو يفطر، أو يظن أن 

يطلع وهو طالع، أو يظن أن الشمس قد غربت، وهي مل تغرب، فليس عليه يف الفجر مل 

øŠs9§{  {ذلك حرج وال قضاء لقوله تعاىل:  uρ öΝ à6 ø‹ n= tæ Óy$uΖ ã_ !$yϑ‹ Ïù Οè? ù' sÜ÷z r& ÏµÎ/ Å3≈ s9uρ $̈Β 

ôN y‰£ϑ yès? öΝä3ç/θè= è% 4 { )2( ويف صحيح البخاري عن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما .

، ومل تذكر أن )3( } يف يوم غيم، مث طلعت الشمس �أفطرنا على عهد النيب  {قالت: 

ذكرته ألمهيته، وما كان اهللا ليضيع على عباده أمرهم بالقضاء، ولو أمرهم ل �النيب 
حكما واجبا بدون بيان لكن مىت علم أنه يف ار وجب عليه التوقف عن تناول املفطر، 
فإن استمر يف تناول املفطر بطل صومه. وال يفطر إذا فعل شيئا من املفطرات ناسيا لقوله 

oΨ$  {تعاىل:  −/ u‘ Ÿω !$tΡ õ‹ Ï{# xσ è? βÎ) !$uΖŠÅ¡®Σ ÷ρr& $tΡ ù' sÜ ÷z r& 4 { )4(  وقول النيب� :}  من نسي

لكن إذا ذكر،  )5( } ا أطعمه اهللا، وسقاهوهو صائم، فأكل، أو شرب، فليتم صومه، فإمن

أو ذكر وجب عليه التوقف عن تناول املفطر، فإن استمر بطل صومه حىت لو كان الشيء 
                                                 

) ، 2/498د () ، أمح1676) ، ابن ماجه الصيام (2380) ، أبو داود الصوم (720) الترمذي الصوم (1(
  ). 1729الدارمي الصوم (

  . 5) سورة األحزاب آية: 2(
  ). 6/346) ، أمحد (1674) ، ابن ماجه الصيام (2359) ، أبو داود الصوم (1858) البخاري الصوم (3(
  . 286) سورة البقرة آية: 4(
) 2398د الصوم () ، أبو داو721) ، الترمذي الصوم (1155) ، مسلم الصيام (1831) البخاري الصوم (5(

  ). 1727) ، الدارمي الصوم (2/491) ، أمحد (1673، ابن ماجه الصيام (
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يف فمه، فبلعه بعد ذكره بطل صومه، ومن رأى صائما يأكل أو يشرب ناسيا، فليذكره 
املفطرات بغري فإن ذلك من التعاون على الرب والتقوى. وال يفطر إذا حصل عليه شيء من 

اختياره، فلو طال إىل جوفه غبار أو تسرب إليه ماء عند املضمضة أو االستنشاق بغري 
اختياره، فصومه صحيح وال شيء عليه. النوع السابع من املفطرات خروج دم احليض أو 
النفاس، فمىت خرج ذلك، ولو قبل الغروب بلحظة بطل الصوم، ولو أحست حبركته قبل 

  رج إال بعده ولو بزمن قليل فالصوم صحيح ألنه ال يبطل إال خبروجه.الغروب، ومل خي
وجيوز للصائم أن يتكحل بأي كحل شاء، وأن يقطر دواء يف عينه أو أذنه، وأن 
يداوي جروحه، وأن يتطيب بالبخور وغريه لكن ال يستنشق دخان البخور، فيدخل إىل 

طش كالتربد باملاء، وبل الثوب، جوفه، وجيوز للصائم أن يفعل ما خيفف عنه احلر، والع

لقد رأيت رسول  {قال:  �وحنوه، فقد روى اإلمام مالك عن بعض أصحاب النيب 

. وبل ابن )1( } يصب املاء على رأسه من العطش أو من احلر يعين وهو صائم � اهللا

عمر ثوبه، وألقاه على بدنه. وجيوز للصائم أن يتسوك يف أول النهار وآخره، وهو سنة له 
كما هو سنة لغريه، ويتأكد عند الصالة والضوء والقيام من النوم، وأول ما يدخل بيته. 
والسنة أن يفطر على رطب، فإن مل يكن فتمر، فإن مل يكن فماء، فإن مل يكن فعلى أي 

شراب حالل، فإن غربت الشمس وهو يف مكان ليس عنده شيء نوى الفطر  طعام أو
  بقلبه، وال ميص أصبعه كما يفعله بعض العوام.

واحفظوا أيها املسلمون صيامكم من اللغو والرفث وقول الزور وفعله، فإن من مل يدع 
أوقاا  قول الزور والعمل به فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه. أقيموا الصالة يف

مع اجلماعة، أكثروا من الصالة والذكر وقراءة القرآن والصدقة وغريها من الطاعات، 
اجتنبوا ما حرم اهللا عليكم من الغيبة والنميمة والغش والكذب والسب والشتم، وإن 
سابكم أحد، فقولوا: إين صائم، ابتعدوا عن استماع املعازف وآالت اللهو من الراديو أو 

                                                 

  ). 654) ، مالك الصيام (3/475) ، أمحد (2365) أبو داود الصوم (1(
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وم جنة يتقي ا الصائم اآلثام، وينجو ا من النار، فمن جترأ على احملرمات، غريه، فإن الص

'yγ•ƒr$  {أو اون بالواجبات يف صيامه نقص ذلك من أجره:  ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u |= ÏG ä. 

ãΝ à6 ø‹n= tæ ãΠ$u‹ Å_Á9 $# $yϑ x. |= ÏG ä. ’ n?tã šÏ% ©!$# ÏΒ öΝà6 Î= ö7 s% öΝä3ª= yès9 tβθà) −G s? ∩⊇∇⊂∪ { )1(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. اخل.

                                                 

  . 183) سورة البقرة آية: 1(
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  اخلطبة الرابعة يف التراويح

احلمد هللا الذي من على عباده مبواسم اخلريات ليغفر هلم بذلك الذنوب، ويكفر عنهم 
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له إله األرض والسماوات، وأشهد أن السيئات، وأشهد أن 

حممدا عبده ورسوله أشرف املخلوقات صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم 
  بإحسان مدى األوقات، وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل، وقوموا رمضان فإن من قامه إميانا واحتسابا غفر 
له ما تقدم من ذنبه أال وإن صالة التروايح من قيام رمضان، ولكنها مسيت تراويح؛ ألن 
الناس يف السلف الصاحل كانوا كلما صلوا أربع ركعات استراحوا قليال. فصلوا صالة 
التروايح بطمأنينة خبشوع وحضور قلب، فإا صالة وعبادة ليست جمرد حركات وعمل 

يه، وما يفعل، واملقصود ا التعبد ال سرد الركعات، وإن ال يدري اإلنسان ما يقوله ف
كثريا من الناس يتهاون ا األئمة وغري األئمة. أما األئمة فكثري منهم يسرع ا إسراعا 
خمال بكثري من السنن، بل رمبا خيل باألركان، وأما غري األئمة فكثري من الناس يفرطون 

، وينصرف قبل إمامه، وهذا حرمان لفضيلتها، فيها، فال يصلوا ومنهم من يصلي بعضها

، فاصربوا )1( } من قام مع اإلمام حىت ينصرف كتب له قيام ليلة {: �وقد قال النيب 

لوا، فصلوا حىت يكمل اإلمام صالته، وأوتروا معه، وإذا قمتم من آخر الليل، وأردمت أن تص
  ركعتني ركعتني، وال تعيدوا الوتر؛ ألن الوتر ال يعاد مرة ثانية يف الليلة .

يعلن ذلك يف خطبة  �كما كان  �واعلموا رمحكم اهللا أن خري اهلدي هدي حممد 
وكان من هديه يف قيام الليل أن  �فإن خري اهلدي هديه  �اجلمعة، وصدق رسول اهللا 

أو ثالث عشرة ركعة ال يف رمضان، وال يف غريه، فقد  ال يزيد على إحدى عشرة ركعة

كان ال يزيد يف  {فقالت:  �سئلت عائشة رضي اهللا عنها كيف كانت صالة النيب 

                                                 

مة الصالة ) ، ابن ماجه إقا1375) ، أبو داود الصالة (1364) ، النسائي السهو (806) الترمذي الصوم (1(
  ). 1777) ، الدارمي الصوم (5/160) ، أمحد (1327والسنة فيها (
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رضي اهللا  (متفق عليه). وقال ابن عباس )1( } رمضان وال غريه على إحدى عشرة ركعة

. (رواه مسلم). )2( } يصلي من الليل ثالث عشرة ركعة �كان النيب  {عنهما: 

أنه أمر أيب بن كعب ومتيما الداري أن يقوما للناس  �وصح عن أمري املؤمنني عمر 
حممد بن يوسف وهو ثقة ثبت عن السائب بإحدى عشرة ركعة (رواه مالك يف املوطأ عن 

بن يزيد وهو صحايب) فهذا العدد أعين اإلحدى عشرة هو ما جاءت به السنة عن رسول 
فهو خري اهلدي، وأكمله، وأمته، وأحسنه، وقد قال  �واتبعه على ذلك عمر  �اهللا 

“  {: � اهللا Ï% ©!$# t,n= y{ |N öθyϑ ø9 $# nο 4θu‹ pt ø: $# uρ öΝ ä.uθè= ö7 u‹ Ï9 ö/ ä3•ƒr& ß|¡ômr& WξuΚ tã 4 { )3(  :ومل يقل

ليبلوكم أيكم أكثر عمال، وأحسن العمل، وأمته ما كان أقوى إخالصا هللا، وأشد اتباعا 
كعة هو األفضل فتكون التروايح بإحدى عشرة، أو بثالث عشرة ر �لرسول اهللا 

واألحسن، ومع ذلك لو صالها اإلنسان ثالثا وعشرين، أو ثالثا وأربعني أو تسعا وثالثني 
أو سبع عشرة أو تسع عشرة ما أنكر عليه؛ ألن الناس اختلفوا يف ذلك، ولكن الفاصل 

وإمنا الذي ينكر ما يفعله بعض الناس من  �بينهم عند اخلالف هو سنة رسول اهللا 
يمة املخلة املتعبة واإلمام راع، فيمن يصلي خلفه، فعليه أن يفعل ما هو السرعة العظ

  األكمل يف حقهم، وال يسرع م ذلك اإلسراع املخل.

θãèÎ7#)  {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تعاىل:  ®? $# !$tΒ tΑÌ“Ρ é& Νä3øŠs9 Î) ÏiΒ óΟ ä3În/ §‘ Ÿωuρ 

(#θãèÎ7 −Fs? ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ u !$u‹ Ï9÷ρr& 3 Wξ‹ Î= s% $̈Β tβρã� ©. x‹ s? ∩⊂∪ { )4(.  

                                                 

) ، النسائي قيام 440) ، الترمذي الصالة (738) ، مسلم صالة املسافرين وقصرها (949) البخاري اجلمعة (1(
) 265) ، مالك النداء للصالة (6/215) ، أمحد (1342) ، أبو داود الصالة (1697الليل وتطوع النهار (

  ). 1473، الدارمي الصالة (
) ، ابن ماجه 1340) ، أبو داود الصالة (737) ، مسلم صالة املسافرين وقصرها (1089) البخاري اجلمعة (2(

  ). 1473) ، الدارمي الصالة (6/276) ، أمحد (1358إقامة الصالة والسنة فيها (
  . 2) سورة امللك آية: 3(
  . 3) سورة األعراف آية: 4(
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أيها املسلمون إن مما أنعم اهللا به على عباده يف هذا العصر مكربات الصوت اليت تبلغ 
صالم لذلك، ولكن  صوت اإلمام ملن خلفه، فيسمعه مجيع أهل املسجد، وينشطون يف

بعض الناس استعمله استعماال سيئا، فرفعه على املنارة، وهذا حرام؛ ألنه وقوع فيما ي 

كلكم  {حني خرج على أصحابه وهم يصلون، وجيهرون بالقراءة، فقال:  �عنه النيب 

. وألنه أذية للمصلني حوله يف } ال جيهر بعضكم على بعض يف القرآنيناجي ربه، ف

املساجد والبيوت حيث يشوش عليهم القراءة والدعاء، فيحول بينهم وبني رم، وقد قال 

%tÏ  {تعاىل:  ©!$# uρ šχρèŒ ÷σ ãƒ šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $#uρ Î� ö� tóÎ/ $tΒ (#θç6|¡oK ò2$# Ï‰ s)sù (#θè= yϑ tFôm$# $YΖ≈ tFôγç/ 

$Vϑ øOÎ) uρ $YΨ� Î6•Β ∩∈∇∪ { )1( وميكن حصول منفعة مكرب الصوت بدون مضرة بأن يفصل عن .

املنارة، ويوضع مساعات يف داخل املسجد تنفع املصلني، وال تؤذي من كان خارج 
  د.املسج

اللهم ارزقنا اتباع نبينا، وتوفنا على ملته، واحشرنا يف زمرته، واسقنا من حوضه، 
وأدخلنا يف شفاعته، وامجعنا به يف جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيني 
والصديقني والشهداء والصاحلني، اللهم ارزقنا اغتنام أوقات شهر رمضان بالعمل الصاحل 

بالتقوى للقيام بني يديك، واغفر لنا ولوالدينا وجلميع املسلمني إنك  املقرب إليك، وزودنا
  أنت الغفور الرحيم.

                                                 

  . 58رة األحزاب آية: ) سو1(
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  اخلطبة اخلامسة يف العمل يف العشر األواخر من رمضان

احلمد هللا الذي وفق برمحته من شاء من عباده، فعرفوا أقدر مواسم اخلريات، وعمروها 
القلوب والبصائر، وفرطوا يف تلك  بطاعة اهللا، وخذل من شاء حبكمته، فعميت منهم

املواسم، فباءوا باخلسائر، وأشهد أن اهللا ال إله إال اهللا وحده ال شريك له العزيز احلكيم 
القاهر، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أقوم الناس بطاعة ربه يف البواطن والظواهر صلى 

  ا.اهللا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان وسلم تسليم
أما بعد أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل، واعلموا أن اهللا تعاىل جعل الليل والنهار خلفة ملن 
أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فهما خزائن األعمال ومراحل اآلجال يودعهما اإلنسان ما 
قام به فيهما من عمل، ويقطعهما مرحلة مرحلة حىت ينتهي به األجل، فانظروا رمحكم اهللا 

ودعوما، فستجد كل نفس ما عملت، وتعلم ما قدمت وأخرت يف يوم ال يستطيع ماذا ت

#)  {به اخلالص مما فات:  àσ¬6t⊥ ãƒ ß≈ |¡ΡM} $# ¥‹ Í× tΒ öθtƒ $yϑ Î/ tΠ £‰ s% t� ¨z r&uρ ∩⊇⊂∪ È≅ t/ ß≈ |¡Ρ M}$# 4’ n?tã ÏµÅ¡ø tΡ 

×οu�� ÅÁt/ ∩⊇⊆∪ öθs9 uρ 4’s+ ø9 r& … çνt�ƒÏŒ$yètΒ ∩⊇∈∪ { )1(.  

أيها الناس لقد قطعتم األكثر من شهر الصيام، ومل يبق منه إال اليسري من الليايل واأليام 
فمن كان منكم قام حبقه، فليتم ذلك، وليحمد اهللا عليه، وليسأله القبول، ومن كان منكم 

  مقفول. فرط فيه، وأساء، فليتب إىل ربه، فباب التوبة مفتوح غري
أيها الناس إنكم يف العشر األخرية من هذا الشهر الكرمي، فاغتنموه بطاعة اهللا املوىل 
العظيم أحسنوا يف أيامه الصيام، ونوروا لياليه بالقيام، واختموه بالتوبة واالستغفار وسؤال 

ا يف اهللا العفو والعتق من النار كم أناس متنوا إدراك هذا العشر، فأدركهم املنون، فأصبحو
قبورهم مرنني ال يستطيعون زيادة يف صاحل األعمال وال توبة من التفريط واإلمهال، وأنتم 
قد أدركتموها بنعمة اهللا يف صحة وعافية، فاجتهدوا فيها بالعمل الصاحل والدعاء لعلكم 

  تصيبون نفحة من رمحة اهللا تعاىل، فتسعدوا ا يف الدنيا واآلخرة.
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يعظم هذا العشر، وخيصه باالعتكاف يف املسجد تفرغا  �ا عباد اهللا لقد كان نبين

#ä's  {ه: ـلعبادة ربه، وحتريا لليلة القدر اليت قال اهللا عنها يف كتاب ø‹s9 Í‘ ô‰ s)ø9 $# ×� ö� y{ ôÏiΒ É#ø9 r& 

9� öκy− ∩⊂∪ { )1( ا خري من ثالثني ألف ليلة أو قريبا منها خري منها يف ومعىن ذلك أ

بركتها، وما يفيض فيها املوىل الكرمي على عباده من الرمحة والغفران وإجابة الدعاء وقبول 
  األعمال.

يفعل، فإنه كان إذا دخل العشر شد  �فاجتهدوا عباد اهللا يف طلبها كما كان نبيكم 
فر اهللا له ما تقدم من ذنبه، املئزر، وأحيا ليله بعبادة ربه نعم كان يفعل ذلك، وهو الذي غ

  وما تأخر الذي هو أتقى الناس وأخشاهم هللا تعاىل فكيف بنا حنن املفرطني املذنبني.
فاجتهدوا عباد اهللا يف طلب تلك الليلة الشريفة املباركة، وحتروا خريها وبركتها 

الصيام  باحملافظة على الصلوات املفروضة وكثرة القيام وأداء الزكاة وبذل الصدقات وحفظ
وكثرة الطاعات واجتناب املعاصي والسيئات والبعد عن العداوة بينكم والبغضاء 

 �واملشاحنات، فإن الشحناء من أسباب حرمان اخلري يف ليلة القدر، فقد خرج النيب 
ليخرب أصحابه بليلة القدر، فتالحى رجالن من املسلمني أي: ختاصما، وتنازعا، فرفعت 

  بسبب ذلك.
قيام الليل مع اإلمام يف أول الليل وآخره، وإذا قمتم من منامكم، واحرصوا على 

فقولوا: احلمد هللا الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، واذكروا اهللا، وادعوه، وتطهروا، 
واتباعا له، ولتحلوا عنكم عقد  �وافتتحوا القيام بركعتني خفيفتني امتثاال ألمر النيب 

كل نائم، فإذا استيقظ، وذكر اهللا احنلت عقدة، فإذا تطهر الشيطان اليت يعقدها على 
احنلت الثانية، فإذا صلى احنلت الثالثة فأصبح نشيطا طيب النفس، ومن جاء وقد شرع 
اإلمام يف القيام، ومل يصل الركعتني اخلفيفتني يف بيته، فإنه يدخل مع اإلمام، وال يصليهما 

  لئال ينفرد بصالة وحده عن اجلماعة.
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لوا القيام يف الليل أطيلوا القراءة، وتدبروها، وأطيلوا الركوع، والقيام بعده وأطيلوا وأطي
السجود واجللوس بني السجدتني، واجعلوا القيام بعد الركوع واجللوس بني السجدتني 
مقاربا للركوع والسجود، وال تفعلوا كما يفعل كثري من الناس يطيلون الركوع، 

ويطيلون السجود، ويقصرون عنه اجللوس بني السجدتني، فإن ويقصرون عنه القيام بعده، 

وسجوده وإذا  �كان ركوع النيب  {: �ذلك خالف السنة. قال الرباء بن عازب 

. أكثروا يف الركوع من )1( } ا من السواءرفع رأسه من الركوع وبني السجدتني قريب

بقول: سبحان ريب العظيم وغريها مما ورد، وأكثروا من حتميد اهللا والثناء  �تعظيم اهللا 
عليه يف القيام بعد الركوع حىت يكون مقاربا للركوع، وأكثروا من الدعاء يف السجود 

لسجود حري باإلجابة، بعد قول: سبحان ريب األعلى وغريها مما ورد، فدعاء اهللا يف ا
وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأكثروا من الدعاء يف اجللوس بني السجدتني 
حىت يكون مقاربا للسجود. وأحضروا قلوبكم يف صلواتكم فرضها ونفلها، وأخلصوا يف 
دعائكم، وأحلوا على ربكم، فإنه حيب امللحني يف الدعاء حملبته للجود والكرم قال اهللا 

#  {اىل: تع sŒ Î) uρ y7 s9 r' y™ “ ÏŠ$t6Ïã  Íh_tã ’ ÎoΤ Î* sù ë=ƒÌ� s% ( Ü=‹Å_é& nοuθôã yŠ Æí# ¤$!$# #sŒ Î) Èβ$tã yŠ ( (#θç6‹ ÉftG ó¡uŠ ù= sù 

’ Í< (#θãΖ ÏΒ ÷σã‹ ø9uρ ’ Î1 öΝßγ‾= yès9 šχρß‰ ä© ö� tƒ ∩⊇∇∉∪ { )2( .اللهم وفقنا للدعاء ومن علينا باإلجابة .

اللهم تقبل دعاءنا وعباداتنا، وجتاوز عن تقصرينا وسيئاتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وجلميع 
  املسلمني إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني.

                                                 

) ، 1148) ، النسائي التطبيق (279) ، الترمذي الصالة (471) ، مسلم الصالة (759) البخاري األذان (1(
  ). 1333) ، الدارمي الصالة (4/294) ، أمحد (852أبو داود الصالة (
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  الفرع اخلامس يف احلج واألضحية

   فرضية احلج وشروطهااخلطبة األوىل يف

احلمد هللا الذي فرض احلج على عباده إىل بيته احلرام، ورتب على ذلك جزيل األجر 
ووافر اإلنعام، فمن حج البيت، فلم يرفث، ومل يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه نقيا 

له إال من الذنوب واآلثام واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة دار السالم. وأشهد أن ال إ
اهللا وحده ال شريك له ذو اجلالل واإلكرام، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أفضل من 
صلى، وزكى، وحج، وصام، وصلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان ما 

  تعاقبت الليايل واأليام، وسلم تسليما.
يكم من احلج إىل بيته حيث أما بعد أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل، وأدوا ما فرضه اهللا عل

!¬  {استطعتم إليه سبيال فقد قال اهللا تعاىل:  uρ ’n?tã Ä¨$̈Ζ9 $# ÷k Ïm ÏM ø� t7 ø9$# ÇtΒ tí$sÜ tG ó™$# Ïµø‹ s9Î) 

Wξ‹ Î6y™ 4 tΒ uρ t� x x. ¨βÎ* sù ©! $# ; Í_xî Çtã tÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩∠∪ { )1(  وقال النيب� :}  اإلسالم أن

تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم 

أن اإلسالم بين على هذه  �. وأخرب )2( } ه سبيالرمضان، وحتج البيت إن استطعت إلي

اخلمس فال يتم إسالم عبد حىت حيج، وال يستقيم بنيان إسالمه حىت حيج. وعن عمر بن 
قال: لقد مهمت أن أبعث رجاال إىل هذه األمصار، فينظروا كل من له جدة  �اخلطاب 

  مبسلمني.(أي غىن) ومل حيج فيضربوا عليهم اجلزية ما هم مبسلمني ما هم 
وبإمجاع املسلمني عليها إمجاعا  �ففريضة احلج ثابتة بكتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله 

قطعيا، فمن أنكر فريضة احلج، فقد كفر، ومن أقر ا، وتركها اونا فهو على خطر. فإن 
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tΒ  {اهللا يقول بعد ذكر إجيابه على الناس:  uρ t� x x. ¨βÎ* sù ©! $# ; Í_xî Çtã tÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩∠∪ { )1( .

كيف تطيب نفس املؤمن أن يترك احلج مع قدرته عليه مباله وبدنه، وهو يعلم أنه من 
فرائض اإلسالم، وأركانه كيف يبخل باملال على نفسه يف أداء هذه الفريضة وهو ينفق 

من ماله فيما واه نفسه؟ وكيف يوفر نفسه عن التعب يف احلج وهو يرهق نفسه يف  الكثري
التعب يف أمور دنياه؟ وكيف يتثاقل فريضة احلج وهو ال جيب يف العمر سوى مرة واحدة؟ 

  وكيف يتراخى ويؤخر أداءه وهو ال يدري لعله ال يستطيع الوصول إليه بعد عامه.
ما فرضه اهللا عليكم من احلج تعبدا هللا تعاىل، ورضا حبكمه فاتقوا اهللا عباد اهللا، وأدوا 

 tΒuρ tβ%x. 9ÏΒ÷σßϑÏ9 Ÿωuρ >πuΖÏΒ÷σãΒ #sŒÎ) |Ós% ª!$# ÿ…ã&è!θß™u‘uρ$  {ومسعا وطاعة ألمره إن كنتم مؤمنني: 

#��øΒr& βr& tβθä3tƒ ãΝßγs9 äοu�z�Ïƒø:$# ôÏΒ öΝÏδÌ�øΒr& 3 tΒuρ ÄÈ÷ètƒ ©!$# …ã&s!θß™u‘uρ ô‰s)sù ¨≅|Ê Wξ≈n=|Ê $YΖ�Î7•Β ∩⊂∉∪ { )2( .

إن املؤمن إذا أدى احلج والعمرة بعد بلوغه مرة واحدة، فقد أسقط الفريضة عن نفسه، وأكمل 
 أن ينذر احلج أو العمرة، ومل جيب عليه بعد ذلك حج وال عمرة إالبذلك أركان إسالمه، 

  .)3( } من نذر أن يطيع اهللا فليطعه { �فيلزمه الوفاء مبا نذر لقول النيب 

أيها املسلمون إن من متام رمحة اهللا ومن بالغ حكمته أن جعل لفرائضه حدودا 
وجعل هذه احلدود والشرائط يف غاية  وشروطا لتنضبط الفرائض، وتتحدد املسؤولية،

املناسبة للفاعل والزمان واملكان، ومن هذه الفرائض احلج، فله حدود وشروط، وال جيب 
على املسلم إال ا، فمنها البلوغ، وحيصل يف الذكور بواحد من أمور ثالثة: إنزال املين أو 

وزيادة أمر رابع، وهو  متام مخس عشرة سنة أو نبات العانة. ويف اإلناث ذه الثالثة
احليض فمن مل يبلغ فال حج عليه ولو كان غنيا لكن لو حج صح حجه تطوعا، وله 
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أجره، فإذا بلغ أدى الفريضة؛ ألن حجه قبل البلوغ ال يسقط به الفرض؛ ألنه مل يفرض 
عليه بعد فهو كما لو تصدق مبال ينوي به الزكاة قبل أن ميلك نصابه. وعلى هذا فمن 

أبناؤه أو بناته الصغار، فإن حجوا معه كان له أجر، وهلم ثواب احلج، وإن مل حج ومعه 
  حيجوا فال شيء عليه وال عليهم.

ومن شروط وجوب احلج أن يكون مستطيعا مباله وبدنه؛ ألن اهللا تعاىل شرط ذلك 

ÇtΒ tí$sÜ  {للوجوب يف قوله:  tG ó™$# Ïµø‹ s9Î) Wξ‹ Î6y™ 4 { )1( فمن مل يكن مستطيعا، فال حج .

عليه، فاالستطاعة باملال أن ميلك اإلنسان ما يكفي حلجة زائدا عن حوائج بيته، وما 
حيتاجه من نفقة وكسوة له ولعياله وأجرة سكن ملدة سنة، وقضاء ديون حالة، فمن كان 

جه ملا ذكر مل جيب عليه احلج، ومن كان عليه دين حال مل جيب عليه احلج عنده مال حيتا
حىت يوفيه. والدين كل ما ثبت يف ذمة اإلنسان من قرض ومثن مبيع وأجرة وغريها، فمن 
كان يف ذمته درهم واحد حال فهو مدين، وال جيب عليه احلج حىت يربأ منه بوفاء أو 

إن الرجل ليقتل يف سبيل اهللا شهيدا، فتكفر عنه إسقاط؛ ألن قضاء الدين مهم جدا، حىت 
الشهادة كل شيء إال الدين، فإا ال تكفره، وحىت إن الرجل ليموت، وعليه الدين، فتعلق 
نفسه بدينه حىت يقضى عنه. أما الدين املؤجل، فإن كان موثقا برهن يكفيه مل يسقط به 

به ما يكفي الدين، وبيده مال وجوب احلج، فإذا كان على اإلنسان دين قد أرهن به طال
ميكنه أن حيج به، فإنه جيب عليه احلج؛ ألنه قد استطاع إليه سبيال، أما إذا كان الدين 

  املؤجل غري موثوق برهن يكفيه فإن احلج ال جيب عليه حىت يربأ من دينه.
أي مكة  -واالستطاعة بالبدن أن يكون اإلنسان قادرا على الوصول بنفسه إىل البيت 

دون مشقة، فإن كان ال يستطيع الوصول إىل البيت، أو يستطيع الوصول لكن مبشقة ب -
شديدة كاملريض، فإن كان يرجو االستطاعة يف املستقبل انتظر حىت يستطيع، مث حيج، فإن 
مات حج عنه من تركته، وإن كان ال يرجو االستطاعة يف املستقبل كالكبري واملريض 
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من حيج عنه من أقاربه أو غريهم، فإن مات قبل التوكيل وامليؤوس من برئه، فإنه يوكل 
حج عنه من تركته. وإذا مل يكن للمرأة حمرم، فليس عليها حج؛ ألا ال تستطيع السبيل 
إىل احلج، فإا ممنوعة شرعا من السفر بدون حمرم. قال ابن عباس رضي اهللا عنهما مسعت 

ال خيلون رجل بامرأة إال ومعها ذو حمرم، وال تسافر املرأة إال مع ذي   {يقول:  �النيب 

حمرم، فقام رجل، فقال: يا رسول اهللا إن امرأيت خرجت حاجة، وإين اكتتبت يف غزوة كذا 

مع أنه  )1( } أن حيج مع امرأته �نيب انطلق فحج مع امرأتك، فأمره ال �وكذا، فقال النيب 

هل كانت امرأته شابة، أو كان معها نساء  �مع الغزاة، ومل يستفصل منه النيب قد كتب 
أو ال، وهو دليل على أن املرأة حيرم عليها السفر على أي حال وعلى أي مركوب طائرة 

بدا كاألب، وإن أو سيارة إال مبحرم وهو زوجها، وكل من حيرم عليه نكاحها حترميا مؤ
عال، واالبن وإن نزل، واألخ وابن األخ، وإن نزل وابن األخت، وإن نزل، والعم واخلال 
سواء كان ذلك من نسب أو رضاع، وكأب الزوج، وإن عال، وابنه، وإن نزل، وزوج 
البنت، وإن نزلت، وكزوج األم، وإن علت إذا كان قد دخل ا. وال بد أن يكون احملرم 

، فمن كان دون البلوغ ال يكفي أن يكون حمرما؛ ألن املقصود من احملرم حفظ بالغا عاقال
  املرأة وصيانتها وهيبتها، وذلك ال حيصل بالصغري.

أيها املسلمون من رأى نفسه أنه قد استكمل شروط وجوب احلج، فليؤده، وال 
حيصل يف يتأخر، فإن أوامر اهللا ورسوله على الفور بدون تأخري، واإلنسان ال يدري ما 

املستقبل، وقد يسر اهللا، وله احلمد لنا يف هذه البالد ما مل ييسره لغرينا من سهولة الوصول 
إىل البيت، وأداء املناسك، فقابلوا هذه النعمة بشكرها، وأداء فريضة اهللا عليكم قبل أن 

�þθç7#)  { �يأيت أحدكم املوت، فيندم حني ال ينفع الندم. وامسعوا قول اهللا  ÏΡ r&uρ 4’ n<Î) öΝ ä3În/u‘ 

(#θßϑ Î= ó™r&uρ …çµs9 ÏΒ È≅ ö6s% βr& ãΝ ä3u‹Ï? ù' tƒ Ü>#x‹ yèø9 $# §Ν èO Ÿω šχρç� |ÇΖè? ∩∈⊆∪ (#þθãèÎ7 ¨? $# uρ z|¡ômr& !$tΒ tΑ Ì“Ρé& 
Ν ä3ø‹s9 Î) ÏiΒ Ν à6 În/§‘ ÏiΒ È≅ ö6s% βr& ãΝ à6 u‹Ï? ù' tƒ Ü># x‹yèø9 $# ZπtG øót/ óΟ çFΡr&uρ Ÿω šχρã� ãèô±n@ ∩∈∈∪ βr& tΑθà) s? 

                                                 

  ). 1/222) ، أمحد (2900) ، ابن ماجه املناسك (1341) ، مسلم احلج (2844ري () البخاري اجلهاد والس1(
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Ó§ø tΡ 4’ tAu� ô£ ys≈ tƒ 4’ n?tã $tΒ àMÛ§� sù ’ Îû É= /Ζ y_ «! $# βÎ) uρ àMΖ ä. zÏϑ s9 tÌ� Ï‚≈ ¡¡9 $# ∩∈∉∪ ÷ρr& tΑθà) s? öθs9 āχ r& 
©! $#  Í_1y‰ yδ àMΨà6 s9 zÏΒ šÉ) −Fßϑ ø9 $# ∩∈∠∪ ÷ρr& tΑθà) s? tÏm “ t� s? z>#x‹ yèø9 $# öθs9 āχ r& ’ Í< Zο §� Ÿ2 

šχθä. r' sù zÏΒ tÏΖ Å¡ósßϑ ø9 . ومن حج على الوجه الشرعي خملصا هللا متبعا )1( } ∪∇∋∩ #$

فقد مت حجه سواء كان قد متم له، أم ال أما ما تومهه بعض العوام أن من مل  �لرسول اهللا 
  بني التميمة واحلج.يتمم، فال حج له فهو غري صحيح، فال عالقة 

وفقين اهللا وإياكم للقيام بفرائضه والتزام حدوده، وزودنا من فضله وكرمه وحسن 
عبادته ما تكمل به فرائضنا، وتزداد به حسناتنا، ويكمل به إمياننا، ويرسخ به ثباتنا إنه 

  جواد كرمي.
روه إنه أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم ولكافة املسلمني من كل ذنب، فاستغف

  هو الغفور الرحيم.

                                                 

  . 58:  54) سورة الزمر اآليات من 1(
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  اخلطبة الثانية يف االستنابة يف احلج عن الغري

احلمد هللا الذي شرع العبادات لتزكية النفوس وتكميل اإلميان، ونوعها ما بني بدنية 
ومالية، وجامعة بني األموال واألبدان، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له امللك 

عبده ورسوله إىل اإلنس واجلان صلى اهللا عليه وعلى آله  الديان، وأشهد أن حممدا
  وأصحابه والتابعني هلم بإحسان، وسلم تسليما.

أما بعد أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل، واعلموا أن احلج من أفضل العبادات وأعظمها 

العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما واحلج املربور  {أن قال:  �ثوابا، فقد صح عن النيب 

من حج فلم يرفث، ومل يفسق رجع كما  {وأنه قال:  )1( } ليس له جزاء إال اجلنة

ا من الذنوب. وأن احلج عبادة بدنية، وإن كان فيها شيء من . يعين نقي)2( } ولدته أمه

املال كاهلدي، فهي يف ذاا عبادة بدنية يطلب من العبد فعلها بنفسه، وقد جاءت السنة 
باالستنابة فيها يف الفريضة حال اليأس من فعلها ففي صحيح البخاري عن ابن عباس 

أن امرأة قالت: يا رسول اهللا إن فريضة اهللا على عباده يف احلج  {رضي اهللا عنهما 

. ذلك يف )3( } أدركت أيب شيخا كبريا ال يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم

وأن امرأة أخرى قالت: يا رسول اهللا إن أمي نذرت أن حتج، فلم حتج  {حجة الوداع 

حىت ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت 

                                                 

) 2622) ، النسائي مناسك احلج (933) ، الترمذي احلج (1349) ، مسلم احلج (1683) البخاري احلج (1(
  ). 1795) ، الدارمي املناسك (776) ، مالك احلج (2/246) ، أمحد (2888، ابن ماجه املناسك (

) 2627) ، النسائي مناسك احلج (811) ، الترمذي احلج (1350) ، مسلم احلج (1449) البخاري احلج (2(
  ). 1796) ، الدارمي املناسك (2/229) ، أمحد (2889، ابن ماجه املناسك (

) 2642لنسائي مناسك احلج () ، ا928) ، الترمذي احلج (1334) ، مسلم احلج (1442) البخاري احلج (3(
) ، 806) ، مالك احلج (1/251) ، أمحد (2907) ، ابن ماجه املناسك (1809، أبو داود املناسك (

  ). 1833الدارمي املناسك (
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حلج . فمن كان قادرا على ا)1( } قاضيته؟ قالت: نعم قال: اقضوا اهللا، فاهللا أحق بالوفاء

بنفسه، فإنه ال يصح أن يوكل من حيج عنه، وقد تساهل كثري من الناس يف التوكيل يف 
حج التطوع حىت أصبح ال حيدث نفسه أن حيج إال بالتوكيل يوكل غريه أن حيج عنه، 
فيحرم نفسه اخلري احلاصل له باحلج بنفسه من أجر تعب العبادة، وما يكون فيها من ذكر 

عمال ولقاءات نافعة وغري ذلك اعتمادا على توكيله من حيج ودعاء وخشوع ومضاعفة أ
عنه، وقد منع اإلمام أمحد رمحه اهللا يف إحدى الروايتني عنه من توكيل القادر من حيج عنه 
يف التطوع، فال ينبغي للمسلم أن يتساهل يف ذلك بل حيج بنفسه إن شاء، أو يعني 

   أن ينقص من أجورهم شيء.احلجاج بشيء من املال ليشاركهم يف األجر من غري
أيها الناس إن احلج عبادة من العبادات يفعلها العبد تقربا إىل اهللا تعاىل وابتغاء لثواب 
اآلخرة، فال جيوز للعبد أن يصرفها إىل تكسب مادي يبتغي ا املال، وإن من املؤسف أن 

قط، وهذا كثريا من الناس الذين حيجون عن غريهم إمنا حيجون من أجل كسب املال ف

%tΒ tβ  {حرام عليهم، فإن العبادات ال جيوز للعبد أن يقصد ا الدنيا يقول اهللا تعاىل:  x. 

ß‰ƒÌ� ãƒ nο 4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# $uη tFt⊥ƒÎ— uρ Åe∃uθçΡ öΝÍκ ö� s9 Î) öΝßγn=≈ yϑ ôã r& $pκ� Ïù óΟ èδ uρ $pκ� Ïù Ÿω y7 Í×‾≈ s9 'ρé& tÏ% ©!$# }§øŠs9 öΝ çλm; ’ Îû Íοt� Åz Fψ$# 

āωÎ) â‘$̈Ψ9$# ( xÝÎ7ymuρ $tΒ (#θãèuΖ|¹ $pκ�Ïù ×≅ÏÜ≈t/uρ $̈Β (#θçΡ$Ÿ2 tβθè=yϑ÷ètƒ ∩⊇∉∪ { )2(  :ويقول تعاىل} š∅Ïϑsù 

Ä¨$̈Ψ9$# tΒ ãΑθà)tƒ !$oΨ−/u‘ $oΨÏ?#u ’Îû $u‹÷Ρ‘‰9$# $tΒuρ …ã&s! †Îû Íοt�ÅzFψ$# ôÏΒ 9,≈n=yz ∩⊄⊃⊃∪ { )3(  من فال يقبل اهللا تعاىل

من التكسب للدنيا،  أماكن العبادة � عبد عبادة ال يبتغي ا وجهه، ولقد محى رسول اهللا

. )4( } يع أو يبتاع يف املسجد، فقولوا: ال أربح اهللا جتارتكإذا رأيتم من يب  { � فقال

                                                 

) ، الدارمي النذور واألميان 1/279) ، أمحد (2633) ، النسائي مناسك احلج (1754) البخاري احلج (1(
)2332 .(  

  . 16،  15تان : ) سورة هود اآلي2(
  . 200) سورة البقرة آية: 3(
) ، ابن ماجه 473) ، أبو داود الصالة (1321) ، الترمذي البيوع (568) مسلم املساجد ومواضع الصالة (4(

  ). 1401) ، الدارمي الصالة (2/349) ، أمحد (767املساجد واجلماعات (
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فإذا كان هذا فيمن جعل موضع العبادة مكانا للتكسب يدعى عليه أن ال يربح اهللا جتارته، 
فكيف مبن جعل العبادة نفسها غرضا للتكسب الدنيوي كأن احلج سلعة، أو عمل حرفة 

ه النيابة يكاسر ومياكس هذه دراهم قليلة، لبناء بيت، أو إقامة جدار جتد الذي تعرض علي
هذه ال تكفي زد أنا أعطاين فالن كذا، أو أعطي فالن حجة بكذا، أو حنو هذا الكالم مما 
يقلب العبادة إىل حرفة وصناعة، وهلذا صرح فقهاء احلنابلة رمحهم اهللا بأن تأجري الرجل 

حج ليأخذ املال، فليس له  ليحج عن غريه غري صحيح، وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: من
يف اآلخرة من خالق لكن إذا أخذ النيابة لغرض ديين مثل أن يقصد نفع أخيه باحلج عنه، 

  أو يقصد زيادة الطاعة والدعاء والذكر يف املشاعر، فهذا ال بأس به وهي نية سليمة.
تهم قضاء إن على الذين يأخذون النيابة يف احلج أن خيلصوا النية هللا تعاىل وأن تكون ني

وطرهم بالتعبد حول بيت اهللا وذكره ودعائه مع قضاء حاجة إخوام باحلج عنهم وأن 
يبتعدوا عن النية الدنيئة بقصد التكسب باملال فإن مل يكن يف نفوسهم إال التكسب باملال 
فإنه ال حيل هلم أخذ النيابة حينئذ. ومىت أخذ النيابة بنية صاحلة، فاملال الذي يأخذه كله 

، إال أن يشترط عليه رد ما بقي. وكذلك جيب عليه أن ينوي العمرة واحلج ملن وكله؛ له
ألن هذا هو املعروف بني الناس إال أن يشترط لنفسه أن العمرة له، فله ما شرط، وال حيل 
ملن أخذ النائبة أن يوكل غريه فيها ال بقليل، وال بكثري إال برضا من صاحبها الذي أعطاه 

ألعمال املتعلقة بالنسك كلها ملن وكله، أما مضاعفة األجر بالصالة إياها وثواب ا
والطواف الذي يتطوع به خارجا عن النسك وقراءة القرآن ملن حج ال للموكل، وجيب 
على الوكيل يف احلج والعمرة أن جيتهد يف إمتام أعمال النسك القولية والفعلية؛ ألنه أمني 

ستطاع، ويقول يف التلبية: لبيك عن فالن، فإن نسيه على ذلك فليتق اهللا تعاىل فيها ما ا
  نواه بقلبه، وقال: لبيك عمن أنابين يف هذه العمرة، أو يف هذا احلج.

فيا عباد اهللا اتقوا ربكم، وال جتعلوا الدنيا أكرب مهكم، وال حتولوا عبادة ربكم إىل 
يف القصد واإلصالح  قصد املادة، فترجعوا بالصفقة اخلاسرة، وفقين اهللا وإياكم لإلخالص
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يف العمل، وهدانا صراطه املستقيم إنه جواد كرمي، واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا 
  على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني.
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  اخلطبة الثالثة يف صفة احلج والعمرة

باهلدى ودين احلق رمحة للعاملني وقدوة للعاملني  � احلمد هللا الذي بعث حممدا
اد أمجعني، واختار له دينا قيما مبنيا على اإلخالص هللا والتيسري، فليس فيه وحجة على العب

حرج، وال شدة، وال تعسري، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له خلق، فأتقن، 
وشرع، فأحكم وهو خري احلاكمني، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املصطفى على اخللق 

أصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين، وسلم أمجعني صلى اهللا عليه وعلى آله و
  تسليما.

أما بعد: أيها الناس، فإنكم تستقبلون يف هذه األيام السفر إىل بيت اهللا احلرام، ترجون 
من ربكم مغفرة الذنوب واآلثام، وتأملون الفوز بالنعيم املقيم يف دار السالم، وتؤمنون 

  .باخللف العاجل من ذي اجلالل واإلكرام
أيها املسلمون إنكم تتوجهون يف زمان فاضل إىل أمكنة فاضلة ومشاعر معظمة تؤدون 
عبادة من أجل العبادات ال تريدون بذلك فخرا وال رياء وال نزهة وال طربا، وإمنا تريدون 
وجه اهللا والدار اآلخرة، فأدوا هذه العبادة كما أمرمت من غري غلو وال تقصري ليحصل لكم 

غفرة الذنوب، والفوز بالنعيم املقيم، قوموا يف سفركم وإقامتكم مبا أوجب ما أردمت من م
اهللا عليكم من الطهارة والصالة وغريمها من شعائر الدين. إذا وجدمت املاء، فتطهروا به 
للصالة، فإن مل جتدوا ماء، فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم عنه. أدوا 

ا عنها بأشغال ميكنكم قضاؤها بعد الصالة صلوا الرباعية الصالة مجاعة، وال تتشاغلو
قصرا، فصلوا الظهر والعصر والعشاء اآلخرة على ركعتني من خروجكم من بلدكم إىل 
رجوعكم إليها، إال أن تصلوا خلف إمام يتم الصالة، فأمتوها أربعا. امجعوا بني الظهر 

ما يتيسر لكم إن كنتم سائرين، أما والعصر وبني املغرب والعشاء مجع تقدمي أو تأخري حسب
إن كنتم مقيمني يف مكة أو مىن أو غريها، فالسنة أال جتمعوا، وإن مجعتم فال بأس. ختلقوا 
باألخالق الفاضلة من الصدق والسماحة وبشاشة الوجه، والكرم باملال والبدن واجلاه، 
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اهللا مع الصابرين. وقد وأحسنوا إن اهللا حيب احملسنني، واصربوا على املشقة واألذى، فإن 
  قيل: إمنا مسي السفر سفرا؛ ألنه يسفر عن أخالق الرجال.

فإذا وصلتم امليقات، فاغتسلوا، وتطيبوا يف أبدانكم يف الرأس واللحية، والبسوا ثياب 
اإلحرام غري مطيبة إزارا ورداء أبيضني للذكور وللنساء ما شئن من الثياب غري متربجات 

 � يقات بدون إحرام، أحرموا من أول ميقات مترون به؛ ألن النيببزينة. وال جتاوزوا مل
وقت املواقيت، وقال: هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن، ومن كان يف الطائرة، 
فليتهيأ لإلحرام من قبل، مث ينوي اإلحرام، إذا حاذى امليقات قبل جماوزته. سريوا بعد 

يك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك، إن لب � اإلحرام إىل مكة ملبني بتلبية النيب
احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك، يرفع الرجال أصوام بذلك. فإذا بلغتم البيت، 
فطوفوا به طواف العمرة سبعة أشواط، واعلموا أن مجيع املسجد مكان للطواف القريب 

زحام ومشقة. فإذا  من الكعبة والبعيد حىت من وراء زمزم لكن القرب أفضل، إذا مل يكن
أكملتم الطواف، فصلوا ركعتني خلف مقام إبراهيم قريبا منه إن تيسر أو بعيدا. مث اسعوا 
بني الصفا واملروة سعي العمرة سبعة أشواط تبتدئون بالصفا، وختتمون باملروة. ومن سعى 
قبل الطواف فسعيه غري صحيح، إال أن يكون ناسيا أو جاهال. فإذا أكملتم السعي، 

قصروا رؤوسكم من مجيع جوانب الرأس ال من جانب منه كما يفعله بعض الناس، ف
  وتقصر املرأة من أطرافه بقدر أمنلة، وبذلك متت العمرة، وحللتم احلل كله.

فإذا كان اليوم الثامن من ذي احلجة، فأحرموا باحلج من مكانكم الذي أنتم فيه، 
حرموا باحلج، وسريوا ملبني إىل مىن، وصلوا فاغتسلوا، وتطيبوا، والبسوا ثياب اإلحرام، وأ

ا الظهر والعصر واملغرب والعشاء والفجر قصرا بال مجع تصلون الظهر والعصر والعشاء 
فإذا طلعت  � على ركعتني، وتؤدون كل صالة وحدها يف وقتها اقتداء برسول اهللا

لعصر على ركعتني الشمس من اليوم التاسع، فسريوا ملبني إىل عرفة وصلوا ا الظهر وا
مجع تقدمي، مث تفرغوا لذكر اهللا ودعائه والتضرع إليه مستقبلي القبلة، ولو كان اجليل 
خلفكم رافعي قلوبكم وأيديكم إىل ربكم مؤملني منه إجابة دعائكم ومغفرة ذنوبكم. 
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وتأكدوا من الوقوف داخل عرفة، فإن كثريا من احلجاج يرتلون خارج حدودها، وال 
: � ال النيبـف كما قـومن مل يقف بعرفة، فال حج له وعرفة كلها موق يقفون فيها،

. فكل نواحي عرفة موقف إال بطن الوادي )1( } وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف {

  وادي عرنة.
عشاء ركعتني، فإذا غربت الشمس، فسريوا إىل مزدلفة، وصلوا ا املغرب ثالثا وال

وأوتروا، وبيتوا ا حىت تصلوا الفجر، مث ادعوا اهللا سبحانه، واستغفروه، وكربوه، 
 � وقد رخص النيب � ووحدوه إىل أن تسفروا جدا. مث سريوا إىل مىن كما فعل النيب

للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة يف آخر الليل. فإذا وصلتم إىل مىن، فابدؤوا برمي مجرة 
حصيات متعاقبات كل حصاة أكرب من احلمص قليال، والقطوها من حيث  العقبة بسبع

شئتم، وكربوا مع كل حصاة، واعلموا أن احلكمة من رمي اجلمرات هي إقامة ذكر اهللا 
وتعظيمه، ولذلك يكرب الرامي عند رميه، ولستم ترمون شياطني كما يظن بعض الناس، 

فإذا  � واقتداء برسول اهللا �ا هللا وإمنا ترمون هذه األحجار يف هذه األماكن تعظيم
رميتم، فاذحبوا اهلدي إن تيسر، وال جيزئ منه ال من جيزئ يف األضحية، فمن مل جيد 
فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة، إذا رجعتم، وجيوز صيام األيام الثالثة قبل الطلوع، 

يام السبعة بعد وجيوز يف اليوم احلادي عشر والثاين عشر والثالث عشر، وجيوز صيام األ
رجوعكم متتابعة ومتفرقة. وإذا ذحبتم اهلدي املتيسر، فاحلقوا رؤوسكم، والنساء يقصرن، 
وإذا رميتم، وحلقتم حل لكم كل شيء من حمظورات اإلحرام إال النساء، فتلبسون 
ثيابكم، وتطيبون، مث ترتلون إىل مكة، فتطوفون بالبيت للحج، وتسعون له بني الصفا 

  بذلك حتلون احلل كله، فيحل لكم مجيع حمظورات اإلحرام حىت النساء.واملروة، و
أيها املسلمون إن احلجاج يوم العيد يؤدون مناسك عظيمة، ولذلك مساه اهللا يوم احلج 
األكرب إم يرمون مجرة العقبة، مث يذحبون هديهم، مث حيلقون رؤوسهم، أو يقصرون، مث 

                                                 

  ). 1907) ، أبو داود املناسك (1218) مسلم احلج (1(
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روة واألكمل أن يفعلوها يوم العيد على هذا يطوفون بالبيت، ويسعون بني الصفا وامل
ما سئل يوم العيد عن  � الترتيب، فإن قدموا بعضها على بعض، فال حرج، فإن النيب

شيء قدم، وال أخر إال قال: افعل وال حرج تيسريا على العباد ورمحة م، ولو أخرمت 
بالنساء قبل ذلك، الطواف والسعي حىت ترتلوا من مىن، فال حرج غري أنكم ال تتمتعون 
  وإن أخرمت ذبح اهلدي إىل اليوم الثالث عشر، وذحبتموه مبكة فال حرج.

أيها الناس: بيتوا مبىن ليلتني احلادية عشرة والثانية عشرة، وارموا اجلمار الثالث يف 
اليومني بعد زوال الشمس ابدؤا برمي اجلمرة األوىل الشرقية، فارموها بسبع حصيات، 

اة، مث تقدموا عن الزحام، وقفوا مستقبلي رافعي أيديكم إىل ربكم وكربوا مع كل حص
تدعونه دعاء طويال، مث ارموا اجلمرة الوسطى بسبع حصيات، وكربوا مع كل حصاة، مث 
تقدموا عن الزحام، وادعوا اهللا دعاء طويال وأنتم إىل القبلة رافعي أيديكم، مث ارموا مجرة 

صاة، وانصرفوا بعد ذلك بدون وقوف للدعاء، العقبة بسبع حصيات، وكربوا مع كل ح
وقف بعد وكربوا مع حصاة وانصرفوا بعد ذلك بدون وقوف للدعاء، فإن  � فإن النيب

  وقف بعد رمي اجلمرة األوىل والوسطى ومل يقف بعد رمي مجرة العقبة. � النيب
مي فيها كان ال ير � وال ترموا قبل زوال الشمس يف األيام اليت بعد العيد ألن النيب

إال بعد الزوال ولكم الرمي إىل الغروب. وإذا كان الزحام شديدا جاز لكم أن تؤخروا 
وقَّت أول الرمي دون آخره وأذن للضعفة أن يدفعوا من  � الرمي إىل الليل ألن النيب

مزدلفة قبل الفجر خوفًا عليهم من الزحام. وارموا بأنفسكم وال توكلوا أحدا يرمي عنكم 
عبادة واجبة على الذكور واإلناث، فيجب على املرء أن يؤديها بنفسه إال عند  ألن الرمي

الضرورة مثل أن يكون مريضا أو كبريا أو امرأة حاملًا ختاف على نفسها أو محلها من 
الزحام فيجوز التوكيل حينئذ فريمي الوكيل اجلمرة األوىل عن نفسه مث يرميها عن موكله 

  مث عن موكله مث يرمي الثالثة عن نفسه مث عن موكله. مث يرمي الثانية عن نفسه
فإذا رميتم اجلمار يف اليوم الثاين عشر فقد مت احلج، فمن شاء تعجل فخرج من مىن 
قبل غروب الشمس ومن شاء تأخر فبات مبىن ليلة الثالث عشر ورمى اجلمار من الغد بعد 
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يث حيصل املبيت والرمي يف وألنه أكثر عملًا ح � الزوال وهذا أفضل ألنه فعل النيب
  الثالث عشر.

وطوفوا للوداع إذا أردمت مث السفر إىل بلدكم بعد متام أفعال احلج كلها؛ ألن طواف 
الوداع ليس بعده شيء من أفعال احلج، ولقد مسعت أن بعض الناس يرتل فيطوف للوداع 

 � ر النيبمث خيرج إىل مىن فريمي اجلمرات مث يستمر يف سفره وهذا خطأ خمالف ألم
أمر أن يكون آخر عهد الناس بالبيت. ومن رمى بعد الوداع فقد  � وفعله، فإن النيب

طاف بعد أن أمت مجيع أفعال النسك.  � جعل آخر عهده باجلمار ال بالبيت، وألن النيب
والوداع واجب على كل خارج من مكة من حاج أو معتمر إال احلائض والنفساء فليس 

  عليهما وداع.
جعتم إىل بالدكم فاشكروا نعمة ربكم وأنيبوا إليه والزموا طاعته وال تعيدوا وإذا ر

k÷  {سيئاتكم لصفحاتكم بعد أن حميت باحلج أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  pt ø: $# Ö�ßγô© r& 

×M≈ tΒθè= ÷è̈Β 4 yϑ sù uÚt� sù �∅ÎγŠ Ïù ¢kpt ø: $# Ÿξsù y]sùu‘ Ÿωuρ šXθÝ¡èù Ÿωuρ tΑ#y‰Å_ ’ Îû Ædk ysø9 $# 3 $tΒ uρ (#θè= yèø s? 

ôÏΒ 9�ö� yz çµôϑ n= ÷ètƒ ª! $# 3 (#ρßŠ ¨ρt“ s? uρ �χ Î* sù u� ö� yz ÏŠ# ¨“9 $# 3“ uθø) −G9$# 4 Èβθà) ¨?$# uρ ’ Í< 'ρé' ‾≈ tƒ É=≈t6ø9 F{ $# ∩⊇∠∪ { )1(.  

  آن العظيم.. إخل.بارك اهللا يل ولكم يف القر
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  اخلطبة الرابعة يف حمظورات اإلحرام

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا 

له صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسو
  تبعهم بإحسان وسلم تسليما.

فرض عليكم  -حبكمته ورمحته  -أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واعلموا أن اهللا 
ائره ـم شعـفرائض فال تضيعوها وحد حدودا فال تعتدوها فرض عليكم تعظي

tΒ   {اته ـوحرم uρ öΝÏjà yèãƒ u� È∝ ‾≈ yèx© «! $# $yγ‾Ρ Î* sù ÏΒ ”uθø) s? É>θè= à) ø9 $# ∩⊂⊄∪ { )1(- }  tΒ uρ 

öΝ Ïjàyèãƒ ÏM≈ tΒ ã� ãm «! $# uθßγsù ×� ö� yz … ã&©! y‰Ψ Ïã ÏµÎn/ u‘ 3 { )2(  أال وإن من شعائر اهللا مناسك احلج

βÎ) $x¨ *  {والعمرة  ¢Á9 $# nοuρö� yϑ ø9 $#uρ ÏΒ Ì� Í←!$yèx© «! فعظموا هذه املناسك فإا عبادة  )3( } ) #$

هل  �  سبيل اهللا. سألت عائشة رضي اهللا عنها رسول اهللاعظيمة ونوع من اجلهاد يف
على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد ال قتال فيه احلج والعمرة. عظموا هذه املناسك 

yϑ  {بالقيام مبا أوجب اهللا عليكم والبعد عما حرم اهللا عليكم  sù uÚt� sù �∅ÎγŠ Ïù ¢k pt ø: $# Ÿξsù 

y]sùu‘ Ÿωuρ šXθÝ¡èù Ÿωuρ tΑ# y‰ Å_ ’ Îû Ædkysø9 $# 3 $tΒ uρ (#θè= yèø s? ôÏΒ 9� ö� yz çµôϑ n= ÷ètƒ ª!$# 3 (#ρßŠ ¨ρt“ s? uρ �χ Î* sù u� ö� yz 

ÏŠ# ¨“9$# 3“ uθø) −G9 $# 4 Èβθà) ¨? $# uρ ’Í< 'ρé' ‾≈ tƒ É=≈t6ø9 F{ $# ∩⊇∠∪ { )4( املناسك باإلخالص فيها هللا . عظموا هذه

. قوموا مبا أوجب اهللا عليكم من الطهارة والصالة مجاعة � تعاىل واالتباع لنبيكم حممد
يف أوقاا والنصح للمسلمني. واجتنبوا ما حرم اهللا عليكم من احملرمات العامة من الفسوق 

                                                 

  . 32) سورة احلج آية: 1(
  . 30) سورة احلج آية: 2(
  . 158) سورة البقرة آية: 3(
  . 197) سورة البقرة آية: 4(
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هزاء باملسلمني جبميع أنواعه اجتنبوا الكذب والغش واخليانة والغيبة والنميمة واالست
  والسخرية منهم.

واجتنبوا االستماع إىل املعازف واألغاين احملرمة. اجتنبوا كل ما يلهيكم عن إكمال 
مناسككم وإمتامها. واجتنبوا ما حرمه اهللا عليكم حترميا خاصا بسبب اإلحرام وهي 

  حمظورات اإلحرام.
والنظر بشهوة والتلذذ. فاجتنبوا الرفث وهو اجلماع ومقدماته من اللمس والتقبيل 

فاجلماع أعظم حمظورات اإلحرام وأشدها تأثريا. من جامع قبل التحلل األول فسد حجه 
ولزمه ااؤه وقضاءه من العام املقبل وفدية بدنة ينحرها ويتصدق ا على الفقراء يف مكة 

  أو مين.

=Ÿωuρ (#θà)Î  {: واجتنبوا األخذ من الشعر والرأس فإن اهللا يقول øtrB óΟä3y™ρâ â‘ 4 ®Lym x�è= ö7 tƒ 

ß“ ô‰ oλù; $# … ã&©#ÏtxΧ 4 { )1(  وأحلق مجهور العلماء شعر بقية البدن بشعر الرأس وقاسوا عليه إزالة

شعره أو أظافره إال أن ينكسر ظفره  األظفار وقالوا ال جيوز للمحرم أن يأخذ شيئًا من
فيؤذيه فله أخذ ما يؤذيه. فمن حلق رأسه أو شيئًا منه فعليه فدية يفدي ا نفسه من 
العقوبة وهي إما صيام ثالثة أيام أو إطعام ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع أو شاة 

كان فعل يذحبها ويتصدق ا على املساكني ويكون اإلطعام والذبح يف مكة أو يف م
  احملظور.

pκ$  {ول: ـد فإن اهللا يقـوا قتل الصيـواجتنب š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (#θè= çG ø)s? y‰ øŠ ¢Á9 $# 

öΝ çFΡr&uρ ×Π ã� ãm 4 { )2( ا كاحلماما كالظباء واألرانب فمن قتل  سواء كان الصيد طائرأم سائر

صيدا متعمدا فعليه اجلزاء وهو إما ذبح ما مياثله من اإلبل أو البقر أو الغنم فيتصدق به على 
املساكني يف مكة أو مىن وإما تقوميه بدراهم ليتصدق مبا يساويها من الطعام على املساكني 
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ه من غريه وإما أن يصوم عن كل يف مكة أو مىن لكل مسكني ربع صاع من الرب أو نصف
  طعام مسكني يوما.

وأما قطع الشجر فال تعلق له باإلحرام فيجوز للمحرم وغري احملرم قطع الشجر إذا 
كان خارج أميال احلرم مثل عرفة وال جيوز إذا كان داخل أميال احلرم مثل مزدلفة ومىن 

ن يضع البساط على األرض ومكة إال ما غرسه اآلدمي بنفسه فله قطعه وجيوز لإلنسان أ
يف مىن أو مزدلفة أو غريمها من أرض احلرم ولو كان فيها حشيش أخضر إذا مل يقصد 

  بذلك إتالفه.

ال ينكح  {أنه قال  � واجتنبوا عقد النكاح وخطبة النساء فإنه قد صح عن النيب

نح وال خيطباحملرم وال يفال جيوز للمحرم أن يتزوج سواء كان رجلًا أم امرأةً )1( } ك .

  وال أن يزوج غريه وال أن خيطب امرأة.

ال تلبسوا ثوبا  { � واجتنبوا الطيب جبميع أنواعه دهنا كان أم خبورا فقد قال النيب

اغسلوه مباء سدر  {وقال يف الرجل الذي مات بعرفة وهو حمرم  .)2( } مسه الزعفران

، واحلنوط هو الطيب )3( } وال ختمروا رأسه وال حتنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا

فذ امليت ومواضع سجوده فال جيوز للمحرم أن يدهن بالطيب الذي جيعل يف قطن على منا
أو يتبخر به أو يضعه يف أكله أو شرابه أو يتنظف بصابون مطيب وجيوز له أن يغتسل 

                                                 

) 1841ود املناسك () ، أبو دا3276) ، النسائي النكاح (840) ، الترمذي احلج (1409) مسلم النكاح (1(
  ). 1823) ، الدارمي املناسك (780) ، مالك احلج (1/64) ، أمحد (1966، ابن ماجه النكاح (

) 2681) ، النسائي مناسك احلج (833) ، الترمذي احلج (1177) ، مسلم احلج (359) البخاري الصالة (2(
) ، 716) ، مالك احلج (2/119) ، أمحد (2929) ، ابن ماجه املناسك (1823، أبو داود املناسك (

  ). 1798الدارمي املناسك (
) ، النسائي مناسك احلج 951) ، الترمذي احلج (1206) ، مسلم احلج (1206) البخاري اجلنائز (3(

) ، الدارمي املناسك 1/215) ، أمحد (3084) ، ابن ماجه املناسك (3238) ، أبو داود اجلنائز (2854(
)1852 .(  
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ويزيل ما لوثه من وسخ. وأما التطيب عند عقد اإلحرام فهو سنة وال يضر بقاؤه بعد عقد 

إلحرامه قبل  � كنت أطيب رسول اهللا  {: اـاإلحرام. فقد قالت عائشة رضي اهللا عنه

 � وقالت كأين أنظر إىل وبيص املسك أي بريقه يف مفارق رسول اهللا )1( } أن حيرم

  وهو حمرم.
واجتنبوا تغطية الرأس مبا يغطي به عادة ويالصقه كالعمامة والغتره والطاقية فقد قال 

أي ال تغطوه فأما ما مل جتر  )2( } ال ختمروا رأسه  {: يف احملرم الذي مات � يبالن

العادة بكونه غطاء كالعفش حيمله احملرم على رأسه فال بأس به إذا مل يقصد به الستر 
غطية الرأس ال وكذلك ما ال يالصق الرأس كالشمسية وحنوها ال بأس به ألن املنهى عنه ت

حجة الوداع فرأيت  � تظليله. وعن أم احلصني رضي اهللا عنها قالت حججت مع النيب
واآلخر رافع ثوبه يستره من احلر حىت رمى  � أسامة وباللًا وأحدمها آخذ حبظام ناقة النيب

  مجرة العقبة. وحترمي تغطية الرأس خاص بالذكور دون اإلناث.

عما يلبس احملرم فقال  � سئل {حيث  � ه رسول اهللاواجتنبوا من اللباس ما منع من

من   {: وقال )3( } ال يلبس القميص وال العمامة وال البرنس وال السراويل وال اخلفاف

                                                 

) 2704) ، النسائي مناسك احلج (917) ، الترمذي احلج (1189) ، مسلم احلج (267ل () البخاري الغس1(
) ، 727) ، مالك احلج (6/175) ، أمحد (2926) ، ابن ماجه املناسك (1745، أبو داود املناسك (

  ). 1802الدارمي املناسك (
النسائي مناسك احلج  ) ،951) ، الترمذي احلج (1206) ، مسلم احلج (1206) البخاري اجلنائز (2(

) ، الدارمي املناسك 1/221) ، أمحد (3084) ، ابن ماجه املناسك (3238) ، أبو داود اجلنائز (2855(
)1852 .(  

) 2673) ، النسائي مناسك احلج (833) ، الترمذي احلج (1177) ، مسلم احلج (1468) البخاري احلج (3(
) ، الدارمي 716) ، مالك احلج (2/8) ، أمحد (2929ك () ، ابن ماجه املناس1823، أبو داود املناسك (

  ). 1800املناسك (
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وحترمي هذا اللباس  )1( } مل جيد نعلني فليلبس اخلفني ومن مل جيد إزارا فليلبس سراويل

خاص بالذكور دون اإلناث فال جيوز للرجل إذا أحرم أن يلبس القميص مثل ثيابنا هذه 
س العمامة وال ما يف معناها وال ما كان يف معناه كالفنيلة والصدرية والكوت وال يلب

كالغترة والطاقية وال يلبس البرنس وال ما يف معناه كاملشلح وال يلبس السراويل سواء 
كان من ذوات األكمام الطويلة أو القصرية وال يلبس اخلفاف وال ما مبعناها كالشراب 

العني أو السماعة وحنوها، فأما لبس الساعة يف اليد أو تقلدها يف العنق أو لبس النظارة يف 
يف األذن أو اخلامت يف اإلصبع أو احلزام للفلوس أو لربط اإلزار أو التلفف بالبطانية وحنوها 
عن الربد فال بأس بذلك كله ألنه ليس داخلًا فيما ى عنه لفظًا وال معنى فيكون مباحا. 

ألقرب أنه فأما ربط الرداء باملشبك فإن ربطه مبشابك متواصلة حىت صار كالقميص فا
وإن ربطه مبشبك واحد  � ممنوع ألنه يشبه أو يقارب القميص الذي ى عنه رسول اهللا

فقط فال بأس به إذا كان يؤذيه باخنالعه إذا مل يربطه وإال فاألوىل تركه. أما األنثى فتلبس 
  ما شاءت من الثياب املباحة قبل اإلحرام غري متربجة بزينة.

لبس القفازين ومها شراب اليدين وال جيوز للمرأة لبس  وال جيوز للذكور وال لإلناث
النقاب وهو ما يغطي به الوجه ويفتح للعينني واألفضل هلا كشف وجهها إال أن يراها 
أحد من الرجال غري احملارم فيجب عليها تغطيته. وجيوز للرجل وللمرأة تغيري ثياب اإلحرام 

   ذلك.إىل ثياب أخرى سواء غريها لوسخ أو جناسة أو غري

›θãè#)   {فاتقوا اهللا عباد اهللا واحفظوا نسككم من نواقصه ونواقضه  ÏÛr&uρ ©! $# tΑθß™§�9 $# uρ 

öΝ à6 ‾= yès9 šχθßϑ ymö� è? ∩⊇⊂⊄∪ { )2(.  

                                                 

) 2671) ، النسائي مناسك احلج (834) ، الترمذي احلج (1178) ، مسلم احلج (1744) البخاري احلج (1(
) ، الدارمي املناسك 1/221) ، أمحد (2931) ، ابن ماجه املناسك (1829، أبو داود املناسك (

)1799 .(  
  . 132سورة آل عمران آية:  )2(
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إنه هو  أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم ولكافة املسلمني من كل ذنب فاستغفروه
  الغفور الرحيم.
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  اخلطبة اخلامسة يف األضحية

احلمد هللا الذي شرع لعباده التقرب إليه بذبح القربان وقرن النحر له بالصالة يف حمكم 
القرآن وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ذو الفضل واالمتنان وأشهد أن حممدا 

عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم عبده ورسوله املصطفى على كل إنسان صلى اهللا 
  بإحسان وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل وتقربوا إليه بذبح األضاحي فإا سنة أبيكم إبراهيم 
يضحي منذ هجرته إىل  � فقد كان النيب � الذي أمرمت باتباع ملته وسنة نبيكم حممد

شروعة بكتاب اهللا وبسنة رسول اهللا املدينة عن حممد وآل حممد فكانت األضحية م
وبإمجاع علماء املسلمني وا يشارك أهل البلدان حجاج البيت يف بعض شعائر احلج 
فاحلجاج يتقربون إىل اهللا بذبح اهلدايا وأهل البلدان يتقربون إليه بذبح الضحايا وهذا من 

  من بعض شعائره. رمحة اهللا بعباده حيث مل حيرم أهل البلدان الذين مل يقدر هلم احلج
فضحوا أيها املسلمون عن أنفسكم وعن أهليكم تعبدا هللا تعاىل وتقربا إليه واتباعا 

. والواحدة من الغنم جتزئ عن الرجل وأهل بيته األحياء واألموات والسبع � لسنة رسوله
ه من البعري أو البقرة جيزئ عما جتزئ عنه الواحدة من الغنم فيجزئ عن الرجل وأهل بيت

األحياء واألموات ومن اخلطأ أن يضحي اإلنسان عن أمواته من عند نفسه ويترك نفسه 
وأهله األحياء وأشد خطأً من ذلك من يضحي عن امليت أول سنة ميوت ويسميها أضحية 
احلفرة ويعتقد أا واجبة وأا ال يشرك فيها أحد وهي يف احلقيقة بدعة ال أصل هلا يف 

وال يف عمل الصحابة رضي اهللا عنهم فيما نعلم  � يف سنة رسول اهللا كتاب اهللا تعاىل وال

  .)1( } كل بدعة ضاللة  {أمته من البدع وقال:  � وقد حذر النيب

ومن كان عنده وصايا بأضاحي فليعمل ا كما ذكر املوصي فال يدخل مع أصحاا 
هم أحدا وإن نسي أصحاا فلينوها عن وصية فالن فيدخل أحدا يف ثواا وال خيرج من

                                                 

  ). 95) ، الدارمي املقدمة (42) ، ابن ماجه املقدمة (4607) ، أبو داود السنة (2676) الترمذي العلم (1(
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فيها كل من ذكر املوصي وإذا كان ريع الوصية ال يكفي لألضحية فتربع الوصي بتكميلها 
  للموصى فهو على خري وإن مل يتربع فال إمث عليه ويؤخرها للسنة الثانية.

ا ـلغنم ضأا ومعزهوال جتزئ األضحية إال من يمة األنعام وهي اإلبل والبقر وا

Èe≅à6  {اىل: ـه تعـلقول Ï9 uρ 7π̈Β é& $oΨ ù= yèy_ % Z3|¡Ψ tΒ (#ρã� ä.õ‹ u‹ Ïj9 zΝ ó™$# «! $# 4’ n?tã $tΒ Νßγs% y— u‘ .ÏiΒ Ïπyϑ‹ Îγt/ 

ÉΟ≈ yè÷Ρ F{ غريها ولو كان أغلى منها كالظباء، وال جتزئ األضحية إال فال يضحي ب )1( } 3 #$

مبا بلغ السن املعترب شرعا وهي ستة أشهر يف الضأن وسنة يف املعز وسنتان يف البقر ومخس 
(وهي الثنية)  ال تذحبوا إال مسنة � سنوات يف اإلبل فال يضحي مبا دون ذلك لقول النيب

  الضأن.إال أن تعسر عليكم فتذحبوا جذعة من 
وال جتزئ األضحية إال مبا كان سليما من العيوب اليت متنع من اإلجزاء فال يضحي 
بالعوراء البني عورها وهي اليت نتأت عينها العوراء أو اخنسفت. وال بالعرجاء البني ضلعها 
وهي اليت ال تستطيع املشي مع السليمة. وال باملريضة البني مرضها وهي اليت ظهرت آثار 

ليها حبيث يعرف من رآها أا مريضة من جرب أو محى أو جروح أو غريها. وال املرض ع
سئل ماذا جيتنب من األضاحي فأشار بيده وقال  � باهلزيلة اليت ال مخ فيها ألن النيب

أربع: العرجاء البني ظلعها والعوراء البني عورها واملريضة البني مرضها والعجفاء اليت ال 
  تنقى.

راوي هذا احلديث: إين أكره أن يكون يف األذن نقص أو  � ازبفقيل للرباء بن ع
يف القرن نقص أو يف السن نقص فقال الرباء: ما كرهت فَدعه وال حترمه على أحد. فهذه 
العيوب األربعة مانعة من اإلجزاء دل على ذلك احلديث وقال به أهل العلم ويلحق ا ما 

مبقطوعة إحدى اليدين أو الرجلني وال  كان مثلها أو أشد فال يضحي بالعمياء وال
باملبشومة حىت يزول اخلطر عنها وال مبا أصاا أمر متوت به كاروحة جرحا خطريا أو 
املنخنقة واملتردية من جبل وحنوها مما أصاا سبب املوت ألن هذه العيوب مبعىن العيوب 

                                                 

  . 34) سورة احلج آية: 1(
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يت دون هذه فإا ال متنع من األربعة اليت متنع من اإلجزاء بنص احلديث. فأما العيوب ال
: قال � اإلجزاء فتجزئ األضحية مبقطوعة األذن أو مشقوقتها مع الكراهة حلديث علي

ة وال مدابرة وال أن نستشرف العني واألذن وأن ال نضحي مبقابل � أمرنا رسول اهللا {

وكل هذه الصفات شقوق يف األذن وجتزئ األضحية مبكسورة  )1( } شرقاء وال خرقاء

 } ى عن املستأصلة � أن النيب {القرن مع الكراهة حلديث عتبة بن عبد السلمي 

وهي اليت ذهب قرا من أصله وجتزئ األضحية مبقطوعة الذنب من اإلبل والبقر واملعز مع 

أمرنا رسول  { � سا على مقطوعة األذن وألن يف بعض ألفاظ حديث عليالكراهة قيا

  .} أن ال نضحي ببتراء � اهللا

فأما مقطوعة األلية من الضأن فال جتزئ يف األضحية فإن كانت من نوع ال ألية له من 
أصل اخللقة فال بأس ا. وجتزئ األضحية مبا نشف ضرعها من كرب أو غريه إذا مل تكن 

ا وجتزئ األضحية مبا سقطت ثناياها أو انكسرت. وكلما كانت األضحية مريضة مرضا بين
أكمل يف ذاا وصفاا وأحسن منظرا فهي أفضل فاستكملوها واستحسنوها وطيبوا ا 
نفسا واعلموا أن األضحية أفضل من الصدقة بثمنها ألا شعرية من شعائر اهللا وليس 

كل ويفرق بل أهم مقصود فيها ما تتضمنه من تعظيم املقصود منها جمرد اللحم الذي يؤ
يف سنة من السنني  � بالذبح له وذكر امسه عليها ولقد أصاب الناس يف عهد النيب �اهللا 

بترك األضحية وصرف مثنها إىل احملتاجني بل  � جماعة وقت األضحى ومل يأمرهم النيب

من ضحى منكم فال يصبحن بعد ثالثة يف بيته شيء   {أقرهم على األضاحي وقال هلم: 

 � فلما كان العام املقبل قالوا: يا رسول اهللا نفعل كما فعلنا يف العام املاضي فقال النيب
تعينوا كلوا واطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان يف الناس جهد فأردت أن 

                                                 

) ، ابن ماجه 2804) ، أبو داود الضحايا (4373) ، النسائي الضحايا (1498) الترمذي األضاحي (1(
  ). 1951) ، الدارمي األضاحي (1/108د () ، أمح3142األضاحي (



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  627

(رواه البخاري ومسلم). وال تذحبوا ضحاياكم إال بعد انتهاء صالة العيد  )1( } فيها

فإنه كان يذبح أضحيته بعد الصالة  � وخطبتيها فإن ذلك أفضل وأكمل اقتداًء بالنيب

يوم النحر مث خطب مث  � صلَّى النيب {: � واخلطبة. قال جندب بن سفيان البجلي

من   { � (رواه البخاري). وال جيزئ الذبح قبل متام صالة العيد لقول النيب )2( } ذبح

. واذحبوا ضحاياكم بأنفسكم إن أحسنتم )3( } ذبح قبل أن يصلي فليعد مكاا أخرى

فإن مل حتسنوا  � لوا بسم اهللا واهللا أكرب ومسوا من هي له عند ذلك اقتداًء بالنيبالذبح وقو
الذبح فاحضروه فإنه أفضل لكم وأبلغ يف تعظيم اهللا والعناية بشعائره قال اهللا تعاىل: 

} Èe≅à6 Ï9 uρ 7π̈Β é& $oΨ ù= yèy_ % Z3|¡Ψ tΒ (#ρã� ä.õ‹ u‹ Ïj9 zΝó™$# «! $# 4’ n?tã $tΒ Νßγs% y— u‘ .ÏiΒ Ïπyϑ‹ Îγt/ ÉΟ≈yè÷Ρ F{ $# 3 ö/ ä3ßγ≈ s9 Î* sù 

×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡uρ ÿ… ã&s# sù (#θßϑ Î= ó™r& 3 Î� Åe³ o0uρ tÏG Î6÷‚ßϑ ø9 $# ∩⊂⊆∪ tÏ% ©!$# #sŒ Î) t� Ï.èŒ ª! $# ôM n= Å_uρ öΝßγç/θè= è% tÎ� É9≈ ¢Á9 $#uρ 4’ n?tã 

!$tΒ öΝåκ u5$|¹ r& ‘ÏϑŠ É)ßϑ ø9 $#uρ Íο 4θn= ¢Á9 $# $®ÿÊΕuρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθà) ÏΖãƒ ∩⊂∈∪ { )4( وفقين اهللا وإياكم لتعظيم .

  شعائره والعمل بشريعته والوفاة عليها إنه جواد كرمي.
أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم ولكافة املسلمني من كل ذنب فاستغفروه إنه هو 

  الغفور الرحيم.

                                                 

  ). 1974) ، مسلم األضاحي (5249) البخاري األضاحي (1(
) ، ابن ماجه األضاحي 4398) ، النسائي الضحايا (1960) ، مسلم األضاحي (942) البخاري اجلمعة (2(

  ). 4/313) ، أمحد (3152(
) ، ابن ماجه 4398لنسائي الضحايا () ، ا1960) ، مسلم األضاحي (5242) البخاري األضاحي (3(

  ). 4/313) ، أمحد (3152األضاحي (
  . 35،  34) سورة احلج اآليتان : 4(
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  الفرع السادس يف األخالق واآلداب

  اخللقاخلطبة األوىل يف شيء من حقوق اهللا تعاىل وحقوق 

احلمد هللا العليم اخلبري القوي العزيز احلكيم خلق كل شيء فأتقنه صنعا وتقديرا 
وشرع الشرائع فأحكمها عملًا وتنظيما فسبحانه من إله عظيم وخالق حكيم وأشهد أن ال 
إله إال اهللا وحده ال شريك له شهادة أرجو ا النجاة من العذاب األليم والفوز بدار النعيم 

وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املبعوث رمحة للعاملني وحجة على العباد أمجعني املقيم 
  صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى ديهم القومي وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واعلموا أن اهللا مل خيلقكم عبثًا ولن يترككم سدى 
لكم شرائع كاملة ليبلوكم أيكم أحسن عملًا خلقكم وإمنا خلقكم حلكمة بالغة وشرع 

وسترجعون إليه وشرع لكم الدين وستحاسبون عليه فاستعدوا للقاء ربكم وأعدوا اجلواب 

=n£  {عما سيسألكم يقول اهللا تعاىل:  t↔ ó¡oΨ n= sù šÏ% ©!$# Ÿ≅ Å™ö‘ é& óΟ Îγø‹ s9 Î) �∅n= t↔ ó¡oΨ s9 uρ tÎ= y™ö� ßϑ ø9 $# ∩∉∪ 

£¢Áà) uΖ n= sù ΝÍκ ö� n= tã 5Ο ù= ÏèÎ/ ( $tΒ uρ $̈Ζ ä. šÎ7 Í←!$xî ∩∠∪ ãβø— uθø9 $# uρ >‹ Í×tΒ öθtƒ ‘,ysø9 $# 4 yϑ sù ôM n= à) rO …çµãΖƒÎ—≡uθtΒ 
š�Í× ‾≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ tβθßsÎ= ø ßϑ ø9 $# ∩∇∪ ôtΒ uρ ôM ¤ yz …çµãΨƒÎ—≡uθtΒ y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù tÏ% ©!$# (# ÿρã� Å¡yz Ν åκ |¦ àΡr& $yϑ Î/ (#θçΡ% x. 

$uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ tβθßϑ Î= ôà tƒ ∩∪ { )1(.  

أيها الناس إن لربكم عليكم حقا وإن ألنفسكم عليكم حقا وإن للخلق عليكم حقا 
فأعطوا كل ذي حق حقه حىت خترجوا من الدنيا وقد غنمتم الدنيا واآلخرة وال تفرطوا يف 

  الدنيا واآلخرة. هذه احلقوق فتخسروا
أيها الناس لقد ذكر اهللا حقوقه وحقوق عباده يف كثري من آيات القرآن الكرمي وإن 

ρ#) *   {من أمجع اآليات يف ذلك قوله تعاىل:  ß‰ ç6 ôã $# uρ ©! $# Ÿω uρ (#θ ä. Î� ô³ è@  Ïµ Î/ $ \↔ ø‹ x© ( 
È ø t$ Î!≡ uθ ø9 $$ Î/ uρ $ YΖ≈ |¡ ôm Î) “ É‹ Î/ uρ 4’ n1 ö� à) ø9 $# 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# uρ È Å3≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ Í‘$ pg ø: $# uρ “ ÏŒ 4’ n1 ö� à) ø9 $# Í‘$ pg ø: $# uρ 

                                                 

  . 9:  6) سورة األعراف اآليات من 1(
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É= ãΨ àf ø9 $# É= Ïm$ ¢Á9 $# uρ É= /Ζ yf ø9 $$ Î/ È ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9 $# $ tΒ uρ ôM s3 n= tΒ öΝ ä3 ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& 3 ¨β Î) ©! $# Ÿω �= Ït ä†  tΒ 

tβ% Ÿ2 Zω$ tF øƒ èΧ # �‘θ ã‚ sù ∩⊂∉∪  {  )1(.  

إن أعظم احلقوق عليك هو حق اهللا تعاىل الذي خلقك فسواك. وأمدك بالرزق ورباك 

�t   {وسخر كل شيء ملنفعتك ومصلحتك  ¤‚y™uρ / ä3s9 $̈Β ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# $Yè‹ ÏΗ sd 

çµ÷Ζ ÏiΒ 4 { )2(  وما بكم من نعمة فمن اهللا وإن حقه عليك أن تعبده وال تشرك به شيئًا بأن

تقوم بكل ما حيبه ويرضاه حمبةً له وتعظيما له وطلبا لثوابه وخوفًا من عقابه ال تقدم على 
ادته ـقى عبـزول وتبـال ألن كل هذا يـعبادته النفس وال الولد وال األهل وال امل

} ãΑ$yϑ ø9$# tβθãΖ t6ø9 $# uρ èπuΖƒÎ— Íο 4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( àM≈ uŠ É)≈t7 ø9$# uρ àM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# î� ö� yz y‰ΖÏã y7 În/ u‘ $\/# uθrO î�ö� yz uρ 

WξtΒ r& ∩⊆∉∪ { )3( ولقد فرط كثري من اخللق يف عبادة اهللا فمنهم من عبد األوثان ومنهم .

تعس عبد الدينار تعس عبد  {: � د املال كما قال النيبمن عبد اجلاه ومنهم من عب

. أفرط كثري من الناس يف حمبة الدنيا )4( } الدرهم تعس عبد اخلميصة تعس عبد اخلميلة

علمه شغلت قلبه عند منامه وشغلت قلبه يف فشغلته عن طاعة اهللا وصارت أكرب مهه ومبلغ 
يقظته وشغلت قلبه عند أكله وشربه ويف ممشاه وجملسه وحىت يف عبادته وصالته قلبه 
مشغول ا يسعى هلا بكل طريق وحيتال لتحصيلها بكل وجه وهذا االنشغال التام سوف 

ق الرسل يف هذه يؤثر على عبادة اهللا ويصرف القلب عن االجتاه إليه ومل يذكر اهللا حقو
اآلية ألن حقوقهم من حقوق اهللا حيث إم رسله القائمون بإبالغ وحيه ودينه إىل اخللق 
وبعد ذلك ذكر اهللا حقوق الوالدين ألن حقهما عليك أعظم حقوق القرابة ألن هلما 
عليك من الفضل واإلحسان ما ليس لغريمها من القيام باملؤونة والتربية والتعب اجلسمي 

                                                 

  . 36) سورة النساء آية: 1(
  . 13) سورة اجلاثية آية: 2(
  . 46) سورة الكهف آية: 3(
  ). 4136) ، ابن ماجه الزهد (2375لزهد () ، الترمذي ا2730) البخاري اجلهاد والسري (4(
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ôÙÏ  {ي من أجل راحتك كما قال تعاىل: والفكر ÷z $# uρ $yϑ ßγs9 yy$uΖ y_ ÉeΑ—%!$# zÏΒ Ïπyϑ ôm§�9 $# 

≅ è% uρ Éb> §‘ $yϑ ßγ÷Η xqö‘ $# $yϑ x. ’ ÎΤ$u‹ −/u‘ # Z��Éó|¹ ∩⊄⊆∪ { )1(ما يسهران لتنام ويتعبان لتستريح . إ

 � جاء رجل إىل النيب {وجيوعان لتشبع ولن يعرف قدر الوالدين إال من رزق األوالد. 

ل أمي فقال يا رسول اهللا إين أشتهي اجلهاد وال أقدر عليه قال هل بقي من والديك أحد قا

وجاءه آخر  {. } قال قابل اهللا يف برها فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر وجماهد

يستشريه يف اجلهاد فقال النيب صلى اهللا وعليه وسلم: ألك والدان قال: نعم قال: الزمهما 

. وكلما يكون بر الوالدين يف احلياة يكون أيضا بعد املمات } فإن اجلنة حتت أرجلهما

فقال: يا رسول اهللا هل بقي من بر أبوي شيء أبرمها به  � جاء رجل إىل النيب {فقد 

بعد موما قال: نعم الصالة عليهما واالستغفار هلما وإنفاذ عهدمها من بعدمها وصلة 

 وبعد حقوق الوالدين حقوق )2( } ما وإكرام صديقهماالرحم اليت ال توصل إال .

من كان يؤمن باهللا واليوم  { � األقارب من جهة األب أو من جهة األم. قال النيب

قبل  . ومن احلقوق حقوق اليتامى وهم الذين مات آباؤهم)3( } اآلخر فليصل رمحه

بلوغهم فانكسرت قلوم بفقد القائم عليهم املوجه هلم فكان من حماسن اإلسالم األمر 
أنا وكافل  � باإلحسان إليهم بالقول والفعل حىت جيرب ما م من النقص حىت قال النيب

اليتيم يف اجلنة هكذا وأشار بإصبعه السبابة والوسطى. ومن احلقوق حقوق املساكني وهم 
ن أسكنهم الفقر وكلما كان املسكني أشد حاجة وأقوى تعففًا كان اإلحسان الفقراء الذي

إليه أفضل وأوىل والساعي على األرملة واملساكني كااهد يف سبيل اهللا. ومن احلقوق 
الواجب مراعاا حقوق اجلار فإن كان قريبا فله حقان حق اجلوار وحق القرابة وإن كان 

                                                 

  . 24) سورة اإلسراء آية: 1(
  ). 3664) ، ابن ماجه األدب (5142) أبو داود األدب (2(
  ). 5787) البخاري األدب (3(
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:Í‘$pgø   {له حق واحد حق اجلوار ولذلك قال تعاىل: أجنبيا ال قرابة بينك وبينه ف $# uρ “ ÏŒ 

4’ n1ö� à) ø9$# Í‘$pgø: $# uρ É=ãΨ àfø9 من كان  {: � وقد عظمت السنة حق اجلار حىت قال النيب )1( } #$

  .)2( } يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم جاره

واهللا ال يؤمن واهللا ال يؤمن واهللا ال يؤمن قيل: يا رسول اهللا لقد خاب  {: � وقال

. )3( } هذا قال: من ال يأمن جاره بوائقه قالوا وما بوائقه قال: شره وخسر من

. ومن )4( } ما زال جربيل يوصيين باجلار حىت ظننت أنه سيورثه {: � الـوق

لزوجني أن يقوم مبراعاة احلقوق حقوق الصاحب باجلنب وهو الزوج فعلى كل واحد من ا
حقوق اآلخر وحيسن عشرته. ومن احلقوق الواجب مراعاا حق ابن السبيل وهو املسافر 
احملتاج فإن املسافر غريب بعيد عن أهله غري معروف بني الناس فحاجته للمساعدة أعظم 
 من غريه. ومن احلقوق حقوق اململوكني من آدميني وغريهم فالواجب على املؤمن مراعاة

  هذه احلقوق اليت أمر اهللا ا ليكون بذلك قائما بطاعة اهللا حمسنا إىل عباد اهللا.
  أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم.. إخل.

                                                 

  . 36) سورة النساء آية: 1(
طعمة ) ، أبو داود األ1967) ، الترمذي الرب والصلة (48) ، مسلم اللقطة (5673) البخاري األدب (2(

) ، الدارمي األطعمة 1728) ، مالك اجلامع (6/385) ، أمحد (3672) ، ابن ماجه األدب (3748(
)2036 .(  

  ). 2/336) ، أمحد (46) مسلم اإلميان (3(
) ، أبو 1942) ، الترمذي الرب والصلة (2624) ، مسلم الرب والصلة واآلداب (5668) البخاري األدب (4(

  ). 6/52) ، أمحد (3673ماجه األدب ( ) ، ابن5151داود األدب (
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  اخلطبة الثانية يف أن من تعرف إىل اهللا يف الرخاء عرفه يف الشدة

حتصى احلمد هللا ذي الفضل العظيم واخلري الواسع العميم أنعم على عباده بنعم ال 
ودفع عنهم من النقم ما ال يعد وال يستقصى وتفضل عليهم بالعمل الصاحل وجازاهم عليه 
أفضل اجلزاء وأشهد أن ال إله إال اهللا امللك العلي األعلى وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 
الذي وصل بفضل ربه إىل أعلى مكان يصله الورى صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه 

  دى وسلم تسليما.ومن داهم اهت
أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل وتعرفوا إىل ربكم يف الرخاء يعرفكم يف الشدة 
تعرفوا إليه بالقيام بطاعته رغبة يف ثوابه وباالبتعاد عن معصيته خوفًا من عقابه. إن رخاء 

عم اجلواد العيش وطيب احلال من النعم اليت تستوجب الشكر على العباد والقيام بطاعة املن
وإن اإلنسان يف حال الرخاء يستطيع أن يعمل ما ال ميكنه القيام به يف حال الشدة ألنه 
معاىف يف بدنه وآمن يف بلده ومترف يف جسده ولكن هذه األحوال ال تدوم فقد يعقبها 
شدة فيصبح مريضا بعد العافية وخائفًا بعد األمن وجائعا بعد الشبع والترف فإذا كان 

تعرفًا إىل ربه يف حال الرخاء عرفه اهللا يف حال الشدة فلطف به وأعانه على شدائده العبد م

tΒ  {ويسر أموره. قال اهللا تعاىل:  uρ È,−G tƒ ©! $# ≅ yèøgs† …ã&©! % [ t̀� øƒxΧ ∩⊄∪ çµø% ã— ö� tƒuρ ôÏΒ ß]ø‹ym Ÿω 

Ü= Å¡tFøts† 4 tΒ uρ È,−G tƒ ©! $# ≅ yèøgs† … ã&©! ôÏΒ Íν Í÷ ö∆r& #Z� ô£ ç„ ∩⊆∪ { )1( ألمته مثلًا  � ولقد ضرب النيب

لنا انطلقوا فآواهم املبيت إىل غار ثالثة ممن كانوا قب {على ذلك فيما قصه علينا من نبأ 

فاحندرت صخرة من اجلبل فسدت الغار عليهم فقال بعضهم لبعض إنه ال ينجيكم من 
هذه الصخرة إال أن تدعوا اهللا بصاحل أعمالكم فقال أحدهم اللهم إنه كان يل أبوان 

فلم أرح شيخان كبريان وكنت ال أغبق قبلهما أهلًا وال مالًا فنأى يب طلب الشجر يوما 
عليهما حىت ناما فحلبت هلما غبوقهما فوجدما نائمني فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق 
قبلهما أحدا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حىت طلع الفجر والصبية 

                                                 

  . 4:  2) سورة الطالق اآليات من 1(
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يتضاغون عند قدمي حىت استيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
انفرجت الصخرة قليلًا. وقال الثاين: اللهم إنه كانت يل ابنة وجهك ففرج عنا ما حنن فيه ف

عم وكنت أحبها كأشد ما حيب الرجال النساء فأردا على نفسها فامتنعت مين حىت 
أملت ا سنة من السنني أي احتاجت فجاءتين فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن ختلي 

ا قالت اتق اهللا وال تفض اخلامت إال حبقه بيين وبني نفسها ففعلت حىت إذا قعدت بني رجليه
فقمت وانصرفت عنها وهي أحب الناس إيل وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن 
كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما حنن فيه فانفرجت الصخرة إال أم ال 

م غري يستطيعون اخلروج منها. وقال الثالث: اللهم إين استأجرت أجراء وأعطيتهم أجره
رجل واحد ترك أجره وذهب فثمرت له أجره حىت كثرت منه األموال فجاءين بعد حني 
فقال يا عبد اهللا أد إيلَّ أجري فقلت كل ما ترى من اإلبل والبقر والغنم والرقيق فهو لك 
من أجرك فقال يا عبد اهللا ال تستهزئ يب فقلت إين ال أستهزئ بك فأخذه كله واستاقه 

شيئًا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما حنن فيه ومل يترك منه 

  .)1( } فانفرجت الصخرة وخرجوا ميشون

فاألول من هؤالء ضرب مثلًا عظيما يف الرب بوالديه بقي طوال الليل واإلناء على يده 
مل تطب نفسه أن يشرب منه وال أن يسقي أوالده وأهله وال أن ينغص على والديه نومهما 

 طلع الفجر. وأما الثاين فضرب مثلًا بالغا يف العفة الكاملة حيث متكن من حصول حىت
مراده من هذه املرأة اليت هي أحب الناس إليه ولكن ملا ذكرته باهللا تركها وهي أحب 
الناس إليه ومل يأخذ شيئًا مما أعطاها. وأما الثالث فضرب مثلًا يف غاية األمانة والنصح 

ره فبلغ ما بلغ وسلمه إىل صاحبه ومل يأخذ على عمله شيئًا فكان من حيث منى لألجري أج
جزاء هذه األعمال الصاحلة اليت تعرفوا ا إىل اهللا يف حال الرخاء أن اهللا عرفهم يف حال 

  الشدة فأنقذهم من اهلالك.
                                                 

) 3387) ، أبو داود البيوع (2743) ، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار (2152) البخاري اإلجارة (1(
  ). 2/116، أمحد (
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وهذه سنة اهللا يف خلقه إىل يوم القيامة من تعرف إىل ربه يف حال الرخاء عرفه يف 

  .)1( } تعرف على اهللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة { � دة كما قال النيبحال الش

أيها الناس إن الشدائد أنواع منوعة وإن أعظم شدة يقع فيها اإلنسان ما يكون من 
عبد ممن تعرف إىل اهللا يف شدة املوت عند فراق املألوف واستقبال املخوف فإذا كان ال

حال صحته وحياته عرفه سبحانه يف حال شدته عند وفاته فهون األمر عليه وأحسن له 
اخلامتة وانتقل من الدنيا على أحسن حال. وأما إن كان معرضا عن اهللا مل يزده الرخاء إال 

دائده فتحيط بطرا وبعدا عن اهللا تعاىل فحري بأن يكله اهللا إىل نفسه ويتخلى عنه حال ش
به سيئاته وميوت على أسوأ حال وأخبث مآل. أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا 

ÉdfuΖ‘  {تعاىل:  ãƒuρ ª!$# tÏ% ©!$# (#öθs) ¨? $# óΟ ÎγÏ? y—$x yϑ Î/ Ÿω ãΝßγ�¡yϑ tƒ âþθ�¡9 $# Ÿωuρ öΝèδ šχθçΡ t“ øts† ∩∉⊇∪ ª!$# 

ß,Î=≈ yz Èe≅ à2 & ó x« ( uθèδ uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. & ó x« ×≅‹Ï. uρ ∩∉⊄∪ … ã&©! ß‰‹Ï9$s) tΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ 3 šÏ% ©!$# uρ 

(#ρã� xx. ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «! $# y7 Í× ‾≈s9 'ρé& ãΝ èδ šχρã� Å¡≈ y‚ø9 $# ∩∉⊂∪ { )2(.  

بطاعتك والطف بنا يف الشدائد ويسر أمورنا إنك  اللهم وفقنا للتعرف إليك والقيام
  جواد كرمي رؤوف رحيم.

                                                 

  ). 1/308) ، أمحد (2516) الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (1(
  . 63:  61ة الزمر اآليات من ) سور2(
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  اخلطبة الثالثة يف شيء من سنن الفطرة

احلمد هللا الذي من علينا بإكمال الدين وأمرنا باتباع هدى األنبياء واملرسلني وحذرنا 
يقضي باحلق د أن ال إهللا إال اهللا وحده ال شريك له من سبيل املخالفني العاصني وأشه

شهد أن حممدا عبده ورسوله أفضل املرسلني صلى وحيكم بالعدل وهو أحكم احلاكمني وأ
  اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى داهم إىل يوم الدين وسلم تسليما.

فإن هديه خري اهلدي وسنته  � أما بعد أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واتبعوا نبيكم حممدا
سبيله أهدى السبل اتبعوه يف عبادته وأخالقه لتسعدوا يف الدنيا واآلخرة أقوم السنن و

وتفوزوا بالتجارة الراحبة فإنه ما ترك خريا إال بينه لكم ورغبكم فيه وال ترك شرا إال بينه 
وحذركم عنه ولقد أدرك ذلك أقوام فتبعوه ونجوا وأعرض عن ذلك أقوام خالفوه 

  فهلكوا.
ن املسلمون خصوصا يف هذه البالد إىل زمن قريب يتمسكون أيها الناس لقد كا
يف خصال الفطرة اليت فطر اهللا عباده عليها فكانوا يستبقون  � متسكًا تاما دي النيب

ومن يطع  � وأصحابه وامتثالًا ألمر نبيهم � حلاهم وحيفون شوارم اقتداًء برسول اهللا
وا يعيبون من خالف هذا األمر ويهجرونه الرسول فقد أطاع اهللا كانوا على ذلك وكان

ويرونه خمالفًا حىت دب فيهم داء املخالفة والعصيان يف هذا األمر فتجاسروا على خمالفة 
يف فعله وقوله يف هذه الفطرة فبدؤوا قليلًا قليلًا حيلقون حلاهم حىت فشا ذلك فيهم  � النيب

فعاد املعروف منكرا واملنكر معروفًا  وكثر وانقلبت احلال إىل أن يعاب من يستبقي حليته
  وصارت األمة اإلسالمية ال متثل أمة اإلسالم يف مظهرها حني ظهور اإلسالم وقوة أهله.

أيها املسلمون ثبت يف الكتاب والسنة أن اللحية من سنن املرسلني األولني واآلخرين 

Π¨  { � يقول ملوسى � فهذا هارون àσ uΖ ö6tƒ Ÿω õ‹ è{ù' s?  ÉLu‹ ósÎ= Î/ Ÿωuρ û Å› ù&t� Î/ ( ’ ÎoΤÎ) { )1(  وهذا

ثبت عنه أنه كان كث اللحية أي كثيفها وأمر أمته بإعفائها وتوفريها  � رسول اهللا

                                                 

  . 94) سورة طه آية: 1(
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(رواه البخاري  )1( } خالفوا املشركني وفروا اللحى وأحفوا الشوارب {: � فقال

ومسلم). فاملشروع يف حق الرجل املؤمن باهللا ورسوله حقا املريد لنجاته يوم القيامة 
ويتوب من حلقها ليكون  � وطهارة قلبه وكمال إميانه أن يبادر إىل امتثال أمر رسول اهللا

ممتثلًا ألمره وليجدن من حالوة اإلميان ولذة املتابعة ما يفوق  � برسول اهللا بذلك مقتديا
  ارتياحه حللقها إن كان فيها راحة بأضعاف مضاعفة فإن حالوة اإلميان ال يعادهلا شيء.

ولنتبع هديه ولتغلب جانب اهلدى على جانب  � أيها املؤمنون لنتمثل أمر رسول اهللا

tΒ$  {اهلوى  uρ tβ% x. 9ÏΒ ÷σ ßϑÏ9 Ÿωuρ >πuΖ ÏΒ ÷σ ãΒ # sŒ Î)  |Ós% ª!$# ÿ… ã&è!θß™u‘ uρ # ��øΒ r& βr& tβθä3tƒ ãΝßγs9 äοu�z� Ïƒ ø: $# ôÏΒ 

öΝ ÏδÌ� øΒ r& 3 tΒ uρ ÄÈ÷ètƒ ©! $# …ã&s!θß™u‘ uρ ô‰s) sù ¨≅ |Ê Wξ≈ n= |Ê $YΖ� Î7•Β ∩⊂∉∪ { )2(  وفروا اللحى وال

 � حتلقوها وحفوا الشوارب بقصها وال تبقوها وإياكم واإلصرار على خمالفة رسول اهللا
فتكونوا من الفاسقني فإن اإلصرار على املعصية نقص يف الدين وضرر على القلب ورمبا 

حىت يستهني املرء باملعصية فتجره إىل معصية أخرى مث الثانية إىل معصية ثالثة وهكذا 

‘Í   {تتراكم عليه املعاصي فيهلك ولذلك حذر اهللا عباده خمالفة أمر رسوله فقال:  x‹ ósuŠ ù= sù 

tÏ% ©!$# tβθà Ï9$sƒ ä† ôtã ÿÍν Í÷ ö∆r& βr& öΝ åκz:Š ÅÁè? îπuΖ ÷FÏù ÷ρr& öΝ åκz:� ÅÁãƒ ë>#x‹ tã íΟŠ Ï9r& ∩∉⊂∪ { )3(  فحذرهم اهللا

بأحد أمرين الفتنة يف الدين وهي الضالل والزيغ أو العذاب األليم. كيف تطيب نفس 
يأمر بشيء مث خيالفه  � املؤمن باإلصرار على معصية اهللا ورسوله يعلم أن رسول اهللا

ا استهانة ذه ويستمر يف هذه املخالفة بتعليالت غري صحيحة إما تأويالت فاسدة وإم
أمته من محقِّرات الذنوب وأخرب أن مثلها كمثل  � املعصية وحتقري هلا ولقد حذر النيب

قوم نزلوا أرضا فاحتطبوا فجاء كل واحد بعود فاجتمع من ذلك حطب كثري وأججوا به 

                                                 

) ، 5046) ، النسائي الزينة (2764) ، الترمذي األدب (259) ، مسلم الطهارة (5553) البخاري اللباس (1(
  ). 2/118) ، أمحد (4199أبو داود الترجل (

  . 36) سورة األحزاب آية: 2(
  . 63) سورة النور آية: 3(
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ألنه يقول  )1( } إن حمقرات الذنوب مىت يؤخذ ا صاحبها لكه {نارا كبريةً وقال 

 � هذا هني وهذا هني حىت تتراكم عليه الذنوب فتهلكه أيها املسلمون لقد أمر رسول اهللا
ال: ـق � سلم وغريه أن النيبـواد فثبت يف صحيح مـبتغيري الشيب وأمر بتجنب الس

وجنبوه السواد فال تصبغوا بالسواد شيب الرأس وال شيب  )2( } وا هذا الشيبغري {

اللحية وال الرجال وال النساء ولكن غريوه باحلناء والكتم وبلون غري السواد اخلالص وال 
تنتفوا الشيب فإنه نور املسلم ما من مسلم يشيب شيبة يف اإلسالم إال كتب اهللا له ا 

  وحط عنه ا خطيئةً.حسنةً ورفعه ا درجةً 

θãèÎ7#)   {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  ®?$# !$tΒ tΑ Ì“Ρé& Νä3øŠs9 Î) ÏiΒ óΟ ä3În/§‘ Ÿωuρ (#θãèÎ7 −Fs? ÏΒ 

ÿÏµÏΡρßŠ u!$u‹ Ï9 ÷ρr& 3 Wξ‹ Î= s% $̈Β tβρã� ©. x‹s? ∩⊂∪ { )3( وفقين اهللا وإياكم إلخالص النية وإصالح .

  العمل ورزقنا إميانا نقوى به على خمالفة اهلوى واتباع اهلدى إنه جواد كرمي.

                                                 

  ). 5/331) أمحد (1(
  ). 2/499) ، أمحد (1752) الترمذي اللباس (2(
  . 3) سورة األعراف آية: 3(
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  اخلطبة الرابعة يف مجل من اآلداب

احلمد هللا الذي وفق من شاء من عباده ملكارم األخالق وهداهم ملا فيه فالحهم 
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له امللك الكرمي  وسعادم يف الدنيا ويوم التالق

اخلالق وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أفضل اخللق على اإلطالق صلى اهللا عليه وعلى آله 
  وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما.

إن ف � أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل وتأدبوا مبا أدبكم اهللا به على لسان رسوله
اهللا بعثه ليتمم مكارم األخالق فتممها بقوله وفعله وترك األمة على طريق بيضاء ال يزيغ 

آداب شاملة عامة  � عنها إال هالك مرتاب. إن اآلداب اليت شرعها اهللا على لسان رسوله
آداب يف األكل والشرب وآداب يف اللباس والنوم وآداب يف معاملة الناس وآداب يف كل 

أمته أن يقولوا عند األكل  � آلداب يف األكل والشرب فقد علَّم رسول اهللاشيء. أما ا
والشرب باسم اهللا وأخرب أن من مل يسم اهللا شاركه الشيطان يف أكله وشربه وأمرهم أن 

ال: ـال وقـيأكلوا باليمني ويشربوا باليمني واهم عن األكل بالشمال والشرب بالشم

. وأمر اآلكل مع غريه أن يأكل مما )1( } إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله {

عليها ويشرب الشربة  إن اهللا لريضى عن العبد يأكل األكلة فيحمده {يليه وقال: 

. وأما اللباس فالسنة فيه أن يبدأ عند اللبس باليمني فيدخل يده )2( } فيحمده عليها

اليمىن قبل اليسرى ورجله اليمىن يف النعال والسراويل قبل اليسرى وأما عند اخللع فيبدأ 
حول منه  باليسرى قبل اليمىن وإذا لبس شيئًا جديدا فليحمد اهللا الذي رزقه إياه من غري

إن اهللا مجيل حيب   {أمته يف لباس الثوب اجلميل فقال  � وال قوة ورغب النيب

                                                 

) ، مالك 2/8) ، أمحد (3776) ، أبو داود األطعمة (1800) ، الترمذي األطعمة (2020) مسلم األشربة (1(
  ). 2030) ، الدارمي األطعمة (1712اجلامع (

  ). 3/100) ، أمحد (1816الترمذي األطعمة ( ) ،2734) مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار (2(
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. وحرم على ذكور أمته لباس احلرير والذهب وأن يكون لبس الرجل نازلًا )1( } اجلمال

ثالثة ال يكلمهم اهللا  {: وقال )2( } ما أسفل من الكعبني ففي النار  {: عن كعبيه وقال

يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم: املسبل واملنان واملنفق سلعته 

. وأما النوم فالسنة فيه أن ينام على اجلنب األمين وأن ينام على )3( } ف الكاذبباحلل

طهارة ويذكر اهللا حىت يغلبه النوم ويقرأ آية الكرسي فإن من قرأها يف ليلة مل يزل عليه من 

إذا استيقظ من منامه يقول: احلمد  � وكان  {اهللا حافظ وال يقربه شيطان حىت يصبح. 

 إذا استيقظ أحدكم من نومه {. وقال: )4( } هللا الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور

  .)5( } فليقل احلمد هللا الذي رد علي روحي وعافاين يف جسدي وأذن يل بذكره

ق ـبأكملها فحث على حسن اخلل � وأما اآلداب يف معاملة الناس فقد جاء

ال حتقرن من املعروف  { :. وقال)6( } أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقًا {ال: ـوق

وأمر بكل ما جيلب املودة واحملبة بني املؤمنني  )7( } شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق

واهللا ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا وال تؤمنوا حىت  {: � وجعل يف ذلك أجرا وخريا فقال

                                                 

  ). 1/399) ، أمحد (1999) ، الترمذي الرب والصلة (91) مسلم اإلميان (1(
  ). 2/410) ، أمحد (5330) ، النسائي الزينة (5450) البخاري اللباس (2(
) ، 4087د اللباس () ، أبو داو2563) ، النسائي الزكاة (1211) ، الترمذي البيوع (106) مسلم اإلميان (3(

  ). 2605) ، الدارمي البيوع (5/162) ، أمحد (2208ابن ماجه التجارات (
) ، ابن ماجه الدعاء 5049) ، أبو داود األدب (3417) ، الترمذي الدعوات (5955) البخاري الدعوات (4(

  ). 2686) ، الدارمي االستئذان (5/387) ، أمحد (3880(
   ).3401) الترمذي الدعوات (5(
  ). 2792) ، الدارمي الرقاق (2/250) ، أمحد (1162) الترمذي الرضاع (6(
  ). 1833) ، الترمذي األطعمة (2626) مسلم الرب والصلة واآلداب (7(
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إن  { :. وقال)1( } حتابوا أال أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم أفشوا السالم بينكم

إن   { :. وأمر بالصدق يف كل شيء وقال)2( } سالمأوىل الناس باهللا من بدأهم بال

الصدق يهدي إىل الرب وإن الرب يهدي إىل اجلنة وال يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق 

  .)3( } حىت يكتب عند اهللا صديقًا

إلسالمية كل شيء حىت الرجل عندما يريد أن يقضي حاجة بول أو ومشلت اآلداب ا
غائط فقد جعل له آدابا فعندما يريد الدخول إىل حمل قضاء احلاجة يقول باسم اهللا أعوذ 
باهللا من اخلبث واخلبائث ويقدم رجله اليسرى وإذا خرج قدم رجله اليمىن وقال غفرانك 

ومن اآلداب اإلسالمية أن يستعمل اإلنسان  احلمد هللا الذي أذهب عين األذى وعافاين.
يده اليمىن عند األخذ والعطاء فيأخذ بيمينه ويعطي بيمينه وال يستعمل اليسار إال عند 

  احلاجة.
فاتقوا اهللا أيها املسلمون وتأدبوا مبا بلغكم من اآلداب اإلسالمية لترتقوا إىل الكمال 

�ß‰ƒÌ  {. أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم اخللقي والتعاملي وتفوزوا خبري الدنيا واآلخرة ãƒ ª! $# 

t Îit7 ãŠ Ï9 öΝä3s9 öΝ à6 tƒÏ‰ öη tƒuρ zoΨ ß™ zƒÏ% ©!$# ÏΒ öΝà6 Î= ö6s% z>θçG tƒuρ öΝ ä3ø‹n= tæ 3 ª! $#uρ íΟŠ Î= tæ ÒΟŠ Å3ym ∩⊄∉∪ ª! $# uρ 
ß‰ƒÌ� ãƒ βr& z>θçG tƒ öΝ à6 ø‹ n= tæ ß‰ƒÌ� ãƒuρ šÏ% ©!$# tβθãèÎ7 −G tƒ ÏN≡uθpκ ¤¶9 $# βr& (#θè=Š ÏÿsC ¸ξøŠtΒ $VϑŠ Ïà tã ∩⊄∠∪ ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# 

βr& y# Ïesƒ ä† öΝä3Ψ tã 4 t,Î= äz uρ ß≈ |¡Ρ M}$# $Z‹Ïè|Ê ∩⊄∇∪ { )4(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. إخل.

                                                 

) ، ابن ماجه املقدمة 5193) ، أبو داود األدب (2688) ، الترمذي االستئذان واآلداب (54) مسلم اإلميان (1(
  ). 2/391) ، أمحد (68(

  ). 5/269) ، أمحد (5197) ، أبو داود األدب (2694) الترمذي االستئذان واآلداب (2(
) ، أمحد 4989) ، أبو داود األدب (1971) ، الترمذي الرب والصلة (2607) مسلم الرب والصلة واآلداب (3(

)1/432 .(  
  . 28:  26) سورة النساء اآليات من 4(
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  لوالديناخلطبة اخلامسة يف بر ا

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا 
وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن 

  بإحسان وسلم تسليما كثريا.تبعهم 
أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل وقوموا مبا أوجب اهللا عليكم من حقه وحقوق 
عباده أال وإن أعظم حقوق العباد عليكم حق الوالدين وحق األقارب فقد جعل اهللا ذلك 

ρß‰ç6ôã#) *   {يف املرتبة اليت تلي حق اهللا املتضمن حلقه وحق رسوله فقال تعاىل:  $# uρ ©!$# Ÿωuρ 

(#θä.Î� ô³ è@ ÏµÎ/ $\↔ ø‹ x© ( È øt$ Î!≡uθø9 $$Î/ uρ $YΖ≈ |¡ômÎ) “ É‹Î/ uρ 4’ n1 ö� à)ø9 uΖ$  {وقال تعاىل:  )1( } #$ øŠ ¢¹ uρuρ z≈ |¡Σ M} $# 

Ïµ÷ƒy‰ Ï9≡uθÎ/ { )2(  :ذه الوصية فقال ا هلم على االعتناءوبني العلة يف ذلك إغراء لألوالد وحث

}  çµ÷Fn= uΗ xq … çµ•Β é& $�Ζ ÷δ uρ 4’ n?tã 9÷δ uρ { )3(  أي ضعفًا على ضعف ومشقةً على مشقة يف احلمل

…  {وعند الوالدة مث يف حضنه يف حجرها وإرضاعه قبل انفصاله فقال تعاىل:  çµè=≈ |ÁÏùuρ ’ Îû 

È ÷tΒ% tæ Èβr& ö� à6 ô© $# ’ Í< y7 ÷ƒy‰ Ï9≡uθÎ9 uρ ¥’ n< Î) ç��ÅÁyϑ ø9 بر الوالدين  � ولقد جعل النيب )4( } ∪⊇⊆∩ #$

ال: ـق � ودـمقدما على اجلهاد يف سبيل اهللا. ففي الصحيحني عن عبد اهللا بن مسع

أي العمل أحب إىل اهللا تعاىل قال الصالة على وقتها قلت مث أي قال  � سألت النيب {

رجلًا  {. ويف صحيح مسلم أن )5( } بر الوالدين قلت مث أي قال اجلهاد يف سبيل اهللا

                                                 

  . 36) سورة النساء آية: 1(
  . 14ان آية: ) سورة لقم2(
  . 14) سورة لقمان آية: 3(
  . 14) سورة لقمان آية: 4(
) ، النسائي املواقيت 1898) ، الترمذي الرب والصلة (85) ، مسلم اإلميان (504) البخاري مواقيت الصالة (5(

  ). 1225) ، الدارمي الصالة (1/439) ، أمحد (610(
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لى اهلجرة واجلهاد أبتغي األجر من اهللا قال فهل من والديك فقال أبايعك ع � أتى النيب
أحد حي قال نعم بل كالمها قال فتبغي األجر من اهللا تعاىل قال نعم قال فارجع إىل 

رجلًا قال يا رسول  {. ويف حديث إسناده جيد أن )1( } والديك فأحسن صحبتهما

اهللا إين أشتهي اجلهاد وال أقدر عليه قال: هل بقي من والديك أحد قال نعم أمي قال قابل 

. وقد أوصى اهللا تعاىل بصحبة } اهللا يف برها فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر وجماهد

ان ولدمها املسلم أن يكفر املعروف للوالدين يف الدنيا وإن كانا كافرين بل وإن كان يأمر

(βÎ   {باهللا لكن ال يطيعهما يف الكفر فقال تعاىل:  uρ š‚#y‰ yγ≈ y_ { )2(  أي بذال جهدمها

}  #’ n?tã βr& š‚ Í� ô±è@ ’Î1 $tΒ }§øŠs9 y7 s9 ÏµÎ/ ÖΝ ù= Ïæ Ÿξsù $yϑ ßγ÷èÏÜ è? ( $yϑ ßγö6Ïm$|¹ uρ ’Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# $]ùρã� ÷ètΒ ( 

ôìÎ7 ¨?$# uρ Ÿ≅‹ Î6y™ ôtΒ z>$tΡ r& ¥’ n< Î) 4 { )3( ويف الصحيحني عن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا .

هي مشركة وكان أبو بكر قد طلقها يف اجلاهلية فقدمت عنهما قالت قدمت علي أمي و
فقلت:  � على ابنتها أمساء يف املدينة بعد صلح احلديبية قالت أمساء فاستفتيت رسول اهللا

اغبة أي راغبة يف أن تصلها ابنتها أمساء بشيء يا رسول اهللا قدمت علي أمي وهي ر {

  .)4( } أفأصل أمي يا رسول اهللا قال نعم صلي أمك

أيها املسلمون إن بر الوالدين يكون ببذل املعروف واإلحسان إليهما بالقول والفعل 
واملال أما اإلحسان بالقول فأن ختاطبهما باللني واللطف مستصحبا كل لفظ طيب يدل 

لتكرمي وأما اإلحسان بالفعل فأن ختدمهما ببدنك ما استطعت من قضاء على اللني وا

                                                 

) ، 1671) ، الترمذي اجلهاد (2549الصلة واآلداب () ، مسلم الرب و2842) البخاري اجلهاد والسري (1(
  ). 2/164) ، أمحد (2782) ، ابن ماجه اجلهاد (2528) ، أبو داود اجلهاد (3103النسائي اجلهاد (

  . 15) سورة لقمان آية: 2(
  . 15) سورة لقمان آية: 3(
) ، 1668أبو داود الزكاة () ، 1003) ، مسلم الزكاة (2477) البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها (4(

  ). 6/355أمحد (
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احلوائج واملساعدة على شؤوما وتيسري أمورمها وطاعتهما يف غري ما يضرك يف دينك أو 
دنياك واهللا أعلم مبا يضرك يف ذلك فال تفت نفسك يف شيء ال يضرك بأنه يضرك مث 

تبذل هلما من مالك كل ما حيتاجان إليه طيبة تعصهما يف ذلك. وأما اإلحسان باملال فأن 
به نفسك منشرحا به صدرك غري متبع له مبنة وال أذى بل تبذله وأنت ترى أن املنة هلما يف 

  ذلك يف قبوله واالنتفاع به.
وإن بر الوالدين كما يكون يف حياما يكون أيضا بعد مماما فقد أتى رجل من بين 

يا رسول اهللا هل بقي من بر أبوي شيء أبرمها بعد موما قال  {فقال  � سلمة إىل النيب

نعم الصالة عليهما يعين الدعاء هلما واالستغفار هلما وإنفاذ عهدمها أي وصيتهما من 

(رواه أبو داود). اهللا  )1( } إال ما وإكرام صديقهمابعدمها وصلة الرحم اليت ال توصل 

أكرب ما أعظم بر الوالدين وأمشله حىت إكرام صديقهما وصلته من برمها. ويف صحيح 
مسلم عن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما أنه كان يسري يف طريق مكة راكبا 

ر به أعرايب فقال أنت فالن بن على محار يتروح عليه إذا مل الركوب على الراحلة فم
فالن قال بلى فأعطاه احلمار وقال: اركب هذا وأعطاه عمامةً كانت عليه وقال اشدد ا 
رأسك فقالوا البن عمر غفر اهللا لك أعطيته محارا كنت تروح عليه وعمامة تشد ا 

إن  {يقول  � رأسك فقال ابن عمر إن هذا كان صديقًا لعمر وإين مسعت رسول اهللا

  .)2( } من أبر الرب صلة الرجل أهل ود أبيه

أيها املسلمون هذا بيان مرتلة الرب وعظيم مرتبته أما آثاره فهي الثواب اجلزيل يف 
كربات ففي اآلخرة واجلزاء مبثله يف الدنيا فإن من بر بوالديه بر به أوالده. وتفريج ال

يف قصة الثالثة الذين آواهم املبيت  {الصحيحني من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما 

                                                 

  ). 3664) ، ابن ماجه األدب (5142) أبو داود األدب (1(
) ، أمحد 5143) ، أبو داود األدب (1903) ، الترمذي الرب والصلة (2552) مسلم الرب والصلة واآلداب (2(

)2/91 .(  
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إىل غار فدخلوه فانطبقت عليهم صخرة فسدته عليهم فتوسلوا إىل اهللا تعاىل بصاحل 
أن يفرج عنهم فقال أحدهم: اللهم إنه كان يل أبوان شيخان كبريان وكنت ال  أعماهلم

أغبق قبلهما أهلًا وال مالًا فنأى يب طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حىت ناما فحلبت 
غبوقهما فوجدما نائمني فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حىت برق الفجر 

م إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما حنن فيه فاستيقظا فشربا غبوقهما الله
من هذه الصخرة فانفرجت قليلًا وتوسل صاحباه بصاحل من أعماهلما فانفرجت كلها 

. وإن يف بر الوالدين سعة الرزق وطول العمر وحسن اخلامتة فعن )1( } وخرجوا ميشون

من سره أن ميد له يف عمره ويوسع له يف رزقه  {قال  � أن النيب � علي بن أيب طالب

(إسناده جيد) وبر الوالدين أعلى  .)2( } ويدفع عنه ميتة السوء فليتق اهللا وليصل رمحه

  صلة الرحم ألم أقرب الناس إليك رمحا.
يق بعاقل مؤمن أن يعلم فضل بر الوالدين وآثاره احلميدة يف أيها املسلمون إنه ال يل

الدنيا واآلخرة مث يعرض عنه وال يقوم به أو يقوم بالعقوق والقطيعة فلقد ى اهللا تعاىل عن 

$   {عقوق الوالدين يف أعظم حال يشق على الولد برمها فيها فقال تعاىل:  ¨Β Î) £ tó è= ö7 tƒ 

x8 y‰Ψ Ïã u� y9 Å6 ø9 $# !$ yϑ èδ ß‰ tn r& ÷ρ r& $ yϑ èδ Ÿξ Ï. Ÿξ sù ≅ à) s? !$ yϑ çλ °; 7 e∃ é& Ÿω uρ $ yϑ èδ ö� pκ ÷] s? ≅ è% uρ $ yϑ ßγ ©9 Zω öθ s% 
$ Vϑƒ Ì� Ÿ2 ∩⊄⊂∪ ôÙ Ï ÷z $# uρ $ yϑ ßγ s9 yy$ uΖ y_ É eΑ —%! $# z ÏΒ Ïπ yϑ ôm §�9 $# ≅ è% uρ É b> §‘ $ yϑ ßγ ÷Η xq ö‘ $# $ yϑ x. ’ ÎΤ$ u‹ −/ u‘ 

# Z�� Éó ففي حال بلوغ الوالدين الكرب يكون الضعف البدين والعقلي منهما  )3(  }  ∪⊇⊅∩ ¹|

ورمبا وصال إىل أرذل العمر الذي هو سبب للضجر وامللل منهما ويف حال كهذه ى اهللا 
ما الولد أن يتضجر أقل تضجر من والديه وأمره أن يقول هلما قولًا كرميا وأن خيفض هل

جناح الذل من الرمحة فيخاطبهما خماطبة من يستصغر نفسه أمامهما ويعاملهما معاملة 
                                                 

  ). 2/116) ، أمحد (2743ستغفار () ، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واال2102) البخاري البيوع (1(
  ). 1/143) أمحد (2(
  . 24،  23) سورة اإلسراء اآليتان : 3(
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اخلادم الذي ذل أمام سيده رمحةً ما وإحسانا إليهما ويدعو اهللا هلما بالرمحة كما رمحاه 
  يف صغره ووقت حاجته فربياه صغريا.

يه حني كان صغريا ال إن على املؤمن أن يقوم برب والديه وأن ال ينسى إحساما إل
ميلك لنفسه نفعا وال ضرا وأمه تسهر الليايل من أجل نومه وترهق بدا من أجل راحته 
وأبوه جيوب الفيايف ويتعب فكره وعقله وجسمه من أجل حصوله على معاشه واإلنفاق 

يا  {أن رجلًا قال  � عليه ولكل منهما بر جبزاء عمله. ففي الصحيحني عن أيب هريرة

رسول اهللا من أحق الناس حبسن صحبيت قال أمك قال مث من قال أمك قال مث من قال 

  .)1( } أمك قال مث من قال أبوك

لقصد والسداد وفقنا اهللا مجيعا لرب أمهاتنا وآبائنا ورزقنا يف ذلك اإلخالص وحسن ا
  إنه جواد كرمي.

أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم ولكافة املسلمني من كل ذنب فاستغفروه إنه هو 
  الغفور الرحيم.

                                                 

  ). 2/391) ، أمحد (2548) ، مسلم الرب والصلة واآلداب (5626) البخاري األدب (1(
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  اخلطبة السادسة يف صلة األرحام

احلمد هللا الذي خلق من املاء بشرا فجعله نسبا وصهرا وأوجب صلة األنساب وأعظم 
ه إال اهللا وحده ال شريك له شهادة أعدها ليوم القيامة ذخرا يف ذلك أجرا وأشهد أن ال إل

وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أعظم الناس قدرا وأرفعهم ذكرا صلى اهللا عليه وعلى آله 
  وأصحابه الذين قاموا باحلق وكانوا به أحرى وعلى التابعني هلم بإحسان وسلم تسليما.

وصلوا ما أمر اهللا به أن يوصل من حقوقه وحقوق  أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل
كما يفهم بعض الناس  -عباده صلُوا أرحامكم واألرحام واألنساب هم األقارب وليسوا 

أقارب الزوج أو الزوجة هم األصهار فأقارب زوج املرأة أصهار هلا وليسوا أنسابا هلا  -
ا وأقارب زوجة املرء أصهار له وليسوا أرحاما إمنا األرحام وال أرحاما له وال أنساب

واألنساب هم أقارب اإلنسان نفسه كأمه وأبيه وابنه وابنته وكل من كان من بينه وبينه 
  صلة من قبل أبيه أو من قبل أمه أو من قبل ابنه أو من قبل ابنته.

صلُوا أرحامكم بالزيارات واهلدايا والنفقات صلُوهم بالعطف واحلنان ولني اجلانب 
ة الوجه واإلكرام واالحترام وكل ما يتعارف الناس من صلة. إن صلة الرحم وبشاش

ذكرى حسنة وأجر كبري إا سبب لدخول اجلنة وصلة اهللا للعبد يف الدنيا واآلخرة اقرؤوا 

�oÿ©ςÎ) ã$ {إن شئتم قول اهللا تعاىل:  ©.x‹ tG tƒ (#θä9 'ρé& É=≈ t6ø9 F{ $# ∩⊇∪ tÏ% ©!$# tβθèùθãƒ Ï‰ôγyèÎ/ «!$# Ÿωuρ tβθàÒà)Ζ tƒ 

t,≈ sWŠ Ïϑ ø9$# ∩⊄⊃∪ tÏ% ©!$# uρ tβθè= ÅÁtƒ !$tΒ t� tΒ r& ª! $# ÿÏµÎ/ βr& Ÿ≅ |¹θãƒ šχ öθt±øƒs† uρ öΝ åκ®5u‘ tβθèù$sƒs† uρ u þθß™ É>$|¡Ït ø: $# 
∩⊄⊇∪ tÏ% ©!$# uρ (#ρç� y9 |¹ u !$tóÏG ö/ $# Ïµô_uρ öΝ ÍκÍh5u‘ (#θãΒ$s% r&uρ nο 4θn= ¢Á9 $# (#θà) xΡr&uρ $£ϑ ÏΒ öΝßγ≈ uΖ ø% y— u‘ # u�Å� Zπu‹ ÏΡŸξtã uρ 

šχρâ u‘ ô‰ tƒuρ ÏπoΨ |¡pt ø: $$Î/ sπy∞ ÍhŠ ¡¡9 $# y7 Í×‾≈ s9 'ρé& öΝ çλm;  t<ø) ãã Í‘#¤$!$# ∩⊄⊄∪ àM≈ ¨Ζ y_ 5βô‰ tã $pκ tΞθè= äz ô‰ tƒ tΒ uρ yx n=|¹ 
ôÏΒ öΝÍκ É″!$t/# u öΝ ÎγÅ_≡uρø— r&uρ öΝ Íκ ÉJ≈ −ƒÍh‘ èŒuρ ( èπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9$# uρ tβθè= äz ô‰ tƒ Ν Íκ ö� n= tã ÏiΒ Èe≅ä. 5>$t/ ∩⊄⊂∪ íΝ≈n= y™ / ä3ø‹n= tæ $yϑ Î/ 

÷Λ än÷� y9 |¹ 4 zΝ÷èÏΨ sù  t<ø)ãã Í‘# أن  � . ويف الصحيحني عن أيب أيوب األنصاري)1( } ∪⊇⊅∩ #$!$¤

لقد  � يا رسول اهللا أخربين مبا يدخلين اجلنة ويباعدين من النار فقال النيب {: رجلًا قال
                                                 

  . 24:  19ات من ياآل ) سورة الرعد1(
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تعبد اهللا وال تشرك به شيئًا  � وفق أو قال: لقد هدي كيف قلت فأعاد الرجل فقال النيب
إن متسك مبا أمرته به  � قال النيب وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصل ذا رمحك فلما أدبر

  .)1( } دخل اجلنة

من سره أن يبسط له   {: � صلة الرحم سبب لطول العمر وكثرة الرزق قال النيب

إن اهللا تعاىل   {: � يه). وقال(متفق عل )2( } يف رزقه وأن ينسأ له يف أثره فليصل رمحه

خلق اخللق حىت إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال 
فذلك اهللا نعم أما ترضني أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال 

  .)3( } لك

ين ـله اهللا ومن قطعـالرحم متعلقة بالعرش تقول من وصلين وص  {: � وقال

أن صلة الرحم أعظم أجرا من  � (متفق عليه). ولقد بني رسول اهللا )4( } ه اهللاـقطع

يا رسول اهللا  {: صحيحني عن ميمونة أم املؤمنني رضي اهللا عنها أا قالتالعتق ففي ال

أشعرت أين أعتقت وليديت قال أوفعلت قالت نعم قال أما أنك لو أعطيتها أخوالك كان 

  .)5( } أعظم ألجرك

ا الناس إن بعض الناس ال يصل أقاربه إال إذا وصلوه وهذا يف احلقيقة ليس بصلة أيه
فإنه مكافأة إذ إن املروءة والفطرة السليمة تقتضي مكافأة من أحسن إليك قريبا كان أم 

الواصل باملكافئ ولكن الواصل إذا قُطعت رمحه ليس  {: � بعيدا يقول النيب

                                                 

  ). 5/417) ، أمحد (468صالة () ، النسائي ال13) ، مسلم اإلميان (1332) البخاري الزكاة (1(
  ). 2/374) ، أمحد (1979) ، الترمذي الرب والصلة (5639) البخاري األدب (2(
  ). 2/330) ، أمحد (2554) ، مسلم الرب والصلة واآلداب (5641) البخاري األدب (3(
  ). 6/62) ، أمحد (2555) ، مسلم الرب والصلة واآلداب (5643) البخاري األدب (4(
) ، 1690) ، أبو داود الزكاة (999) ، مسلم الزكاة (2452بخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها () ال5(

  ). 6/332أمحد (
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(متفق عليه) فصلُوا أرحامكم وإن قطعوكم وستكون العاقبة لكم عليهم  )1( } وصلها

 إن يل قرابة أصلهم ويقطعوين وأحسن يا رسول اهللا {فقال:  � فقد جاء رجل إىل النيب

إليهم ويسيئون إيلّ وأحلم عليهم وجيهلون علي فقال إن كنت كما قلت فكأمنا تسفهم 
وال يزال معك من اهللا ظهري عليهم أي معني عليهم ما دمت  - أي الرماد احلار  - امللَّ 

  (رواه مسلم). )2( } على ذلك

ول اهللا ـابه يقـفإا سبب للعنة اهللا وعقواحذروا أيها املؤمنني من قطيعة الرحم 

� :}   ö≅yγsù óΟ çFøŠ|¡tã βÎ) ÷ΛäøŠ ©9 uθs? βr& (#ρß‰ Å¡øè? ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# (# þθãèÏeÜ s) è? uρ öΝä3tΒ$ymö‘ r& ∩⊄⊄∪ y7 Í×‾≈ s9 'ρé& 

tÏ% ©!$# ãΝ ßγoΨ yès9 ª!$# ö/ àS£ϑ |¹ r' sù #‘yϑ ôã r&uρ öΝèδ t�≈ |Áö/ r& ∩⊄⊂∪ { )3( ويقول تعاىل :}  tÏ% ©!$# uρ tβθàÒà)Ζtƒ 

y‰ ôγtã «!$# .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ ÏµÉ)≈ sV‹ ÏΒ šχθãèsÜ ø) tƒuρ !$tΒ t� tΒ r& ª! $# ÿÏµÎ/ βr& Ÿ≅ |¹θãƒ tβρß‰ Å¡ø ãƒuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# � 

y7 Í× ‾≈s9 'ρé& ãΝ ßγs9 èπoΨ ÷è‾=9 $# öΝçλm; uρ âþθß™ Í‘#¤$!$# ∩⊄∈∪ { )4( وقد تكفل اهللا سبحانه للرحم بأن يقطع .

من قطعها حىت رضيت بذلك وأعلنته فهي متعلقة بالعرش تقول من قطعين قطعه اهللا. وعن 

ال يدخل اجلنة قاطع يعين قاطع  {قال  � أن النيب � جبري بن مطعم

  (متفق عليه). )5( } رحم

: � وأعظم القطيعة قطيعة الوالدين مث من كان أقرب فأقرب من القرابة وهلذا قال النيب

أال أنبئكم بأكرب الكبائر ثالث مرات قلنا بلى يا رسول اهللا قال اإلشراك باهللا وعقوق  {

                                                 

  ). 2/193) ، أمحد (1697) ، أبو داود الزكاة (1908) ، الترمذي الرب والصلة (5645) البخاري األدب (1(
  ). 2/412) ، أمحد (2558) مسلم الرب والصلة واآلداب (2(
  . 23،  22سورة حممد اآليتان : ) 3(
  . 25) سورة الرعد آية: 4(
) ، أبو 1909) ، الترمذي الرب والصلة (2556) ، مسلم الرب والصلة واآلداب (5638) البخاري األدب (5(

  ). 4/83) ، أمحد (1696داود الزكاة (
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ما أعظم عقوق الوالدين ما أشد إمثه إنه يلي اإلشراك باهللا تعاىل سبحان اهللا  )1( } الوالدين

 إن عقوق الوالدين قطع برمها واإلحسان إليهما وأعظم من ذلك أن يتبع قطع الرب
واإلحسان باإلساءة والعدوان سواء بطريق مباشر أم غري مباشر ففي الصحيحني عن عبد 

من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا   {قال  � اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن النيب

اهللا وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه رسول 

. استبعد الصحابة رضي اهللا عنهم أن يشتم الرجل والديه مباشرة ولعمر )2( } فيسب أمه

أن ذلك قد ال يكون مباشرةً  � اهللا إنه لبعيد ألنه ينايف املروءة والذوق السليم فبين النيب
تسبب بأن يشتم الرجل والدي شخص فيقابله باملثل ويشتم ولكن يكون عن طريق ال

لعن  {بأربع كلمات:  � قال: حدثين رسول اهللا � والديه. وعن علي بن أيب طالب

ديه لعن اهللا من آوى حمدثًا لعن اهللا من غري منار اهللا من ذبح لغري اهللا لعن اهللا من لعن وال

  (رواه مسلم). )3( } األرض

فيا عباد اهللا يا من آمنوا باهللا ورسوله انظروا يف حالكم انظروا يف أقاربكم هل قمتم مبا 
جيب هلم عليكم من صلة هل أَلَنتم هلم اجلانب هل أطلقتم الوجوه هلم وهل شرحتم 

متم مبا جيب هلم من حمبة وتكرمي واحترام هل زرمتوهم يف الصدور عند لقائهم هل ق
صحتهم توددا وهل عدمتوهم يف مرضهم احتفاًء وسؤالًا هل بذلتم ما جيب بذله هلم من 

  نفقة وسداد حاجة فلننظر.
إن من الناس من ال ينظر إىل والديه اللذين أجنباه وربياه إال نظرة احتقار وسخرية 

ني أمه ويقرب صديقه ويبعد أباه إذا جلس عند والديه فكأنه على وازدراء يكرم امرأته ويه

                                                 

  ). 5/37) ، أمحد (3019) ، الترمذي تفسري القرآن (87) ، مسلم اإلميان (2511) البخاري الشهادات (1(
) ، أبو داود األدب 1902) ، الترمذي الرب والصلة (90) ، مسلم اإلميان (5628) البخاري األدب (2(

  ). 2/216) ، أمحد (5141(
  ). 1/118) ، أمحد (4422) ، النسائي الضحايا (1978) مسلم األضاحي (3(
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مجر يستثقل اجللوس ويستطيل الزمن اللحظة عندمها كالساعة أو أكثر ال خياطبهما إال 
ببطء وتثاقل وال يفضي إليهما بسر وال أمر مهم قد حرم نفسه لذة الرب وعاقبته احلميدة. 

رة قريب لقريبه وال يعاملهم معاملةً تليق م وإن من الناس من ال ينظر إىل أقاربه نظ
خياصمهم يف أقل األمور ويعاديهم يف أتفه األشياء وال يقوم بواجب الصلة ال يف الكالم 
وال يف الفعال وال يف بذل املال جتده مثريا وأقاربه حماويج فال يقوم بصلتهم بل قد يكونون 

على اإلنفاق عليهم فال ينفق وقد قال ممن جتب نفقتهم عليه لعجزهم عن التكسب وقدرته 
أهل العلم كل من يرث شخصا من أقاربه فإنه جتب عليه نفقته إذا كان حمتاجا عاجزا عن 

’  {التكسب وكان الوارث قادرا على اإلنفاق ألن اهللا تعاىل يقول  n?tã uρ Ï^ Í‘# uθø9 $# ã≅÷V ÏΒ 

y7 Ï9≡sŒ 3 { )1(  أي مثل ما على الوالد من اإلنفاق فمن خبل مبا جيب عليه من هذا اإلنفاق

  فهو آمث محاسب عليه يوم القيامة سواء طلبه املستحق منه أما استحيا وسكت.
وا دائما ما عباد اهللا اتقوا اهللا تعاىل وصلُوا أرحامكم واحذروا من قطيعتهم واستحضر

أعد اهللا تعاىل للواصلني من الثواب وللقاطعني من العقاب واستغفروا اهللا إنه هو الغفور 
  الرحيم.

                                                 

  . 233) سورة البقرة آية: 1(
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  اخلطبة السابعة يف احلث على الصدق

  وقصة كعب بن مالك وصاحبيه رضي اهللا عنهم 

احلمد هللا الذي أمر بالصدق مجيع املؤمنني ورفع ذكر الصادقني بني العاملني وأهان 
لكاذبني ووضع ذكرهم يف األسفلني وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له احلكم ا

العدل امللك احلق املبني وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أفضل الصادقني صلى اهللا عليه 
  وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما.

عاىل وكونوا مع الصادقني اصدقوا مع اهللا واصدقوا مع أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا ت

فإن الصدق يهدي إىل الرب وإن الرب يهدي إىل اجلنة وما يزال الرجل يصدق  {عباد اهللا 

وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إىل ويتحرى الصدق حىت يكتب عند اهللا صديقًا 
الفجور وإن الفجور يهدي إىل النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حىت يكتب 

  .)1( } عند اهللا كذابا

أيها املسلمون إن الصدق جبميع أنواعه حممود إن الصادق حمبوب إىل اهللا وإىل اخللق 
ذلك ما حيصل من ثناء الناس على إن اهللا يرفع ذكره ويزيد أجره وإن أبني دليل على 

الصادقني يف حيام وبعد ممام أخبارهم مقبولة وأمانتهم موثوقة قد أفلح الصادقون 
  وخاب الكاذبون.

صدق اهللا ورسوله فرفع اهللا ذكره وأنزل يف شأنه قرآنا يتلى  � هذا كعب بن مالك

بال عذر فلما رجع  � عن غزوة تبوك فلم خيرج مع النيب � ختلف {إىل يوم القيامة 

جاء املتخلفون من أهل النفاق يعتذرون كذبا فيعذرهم ويكل سرائرهم إىل اهللا مث  � النيب
واهللا لقد  يف وجهه تبسم املغضب وقال له ما خلفك فقال � جاء كعب فتبسم النيب

علمت لو حدثتك اليوم حبديث كذب ترضى به عين ليوشكن اهللا أن يسخطك علي ولئن 

                                                 

) ، أمحد 4989) ، أبو داود األدب (1971) ، الترمذي الرب والصلة (2607اب () مسلم الرب والصلة واآلد1(
)1/432 .(  
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واهللا ما كان يل من عذر  �حدثتك بصدق جتد علي فيه إين ألرجو عقىب ذلك من اهللا 
أما هذا فقد صدق فقم حىت يقضي اهللا فيك وكان معه رجالن من املؤمنني  � قال النيب

فاجتنبنا الناس وتغريوا  � الناس عن كالمهم قال كعب � النيب ختلفا بدون عذر فنهى
لنا حىت تنكرت يل يف نفسي األرض ولقد كنت أطوف يف األسواق فما يكلمين أحد وآيت 

وهو يف جملسه بعد الصالة فأسلم عليه وأقول يف نفسي أحرك شفتيه برد  � رسول اهللا
هجر املسلمني تسلقت حائط أيب قتادة وهو السالم علي أم ال حىت إذا طال ذلك علي من 

ابن عمي وأحب الناس إيلّ فسلمت عليه فواهللا ما رد علي السالم فقلت يا أبا قتادة 
أنشدك اهللا هل تعلم أين أحب اهللا ورسوله فسكت فأعدت عليه فسكت مث أعدت 

ملدينة فسكت فقال اهللا ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت فبينما أنا أمشي يف أسواق ا
 قإذا بنبطي معه كتاب من ملك غسان فيه: أما بعد، فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك فالْح
بنا نواسك أي جنعلك مثلنا فقلت وهذا من البالء فقصدت به التنور فسجرته به وصدق 
كعب إن هذا من البالء واالمتحان ولكن اإلميان الراسخ يف قلب كعب والصدق الثابت 

أن يستجيب هلذه الدعوة املغرية اليت جاءت يف وقت مناسب لوال تثبيت يف عقيدته منعاه 
كان يف ذلك الوقت يف أعز شبابه ابن ثالث وثالثني سنة  � اهللا لكعب بن مالك على أنه

 � يأتيين يقول إن رسول اهللا � قال كعب فلما مضت أربعون ليلة إذا برسول رسول اهللا
م ماذا أفعل قال اعتزهلا وال تقرا فقلت المرأيت يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها أ

احلقي بأهلك فكوين عندهم حىت يقضي اهللا يف هذا األمر ما يشاء فلبثنا عشر ليال حىت 
كمل لنا مخسون ليلة فبينما أنا جالس على ظهر بيت من بيوتنا على احلال اليت ذكر اهللا 

صارخا على جبل سلع  قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي األرض مبا رحبت مسعت
يقول بأعلى صوته أبشر يا كعب بن مالك فخررت ساجدا هللا عرفت أن اهللا قد جاء 

وتلقاين الناس فوجا فوجا يهنئوين بتوبة  � بالفرج بالتوبة علينا وانطلقت أقصد رسول اهللا
والناس حوله فقال وهو يربق وجهه من  � اهللا حىت دخلت املسجد فسلمت على النيب

ور أبشر خبري يوم مر عليك منذ ولدتك أمك قلت أمن عندك يا رسول اهللا أم من عند السر
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اهللا قال من عند اهللا قلت يا رسول اهللا إمنا جناين اهللا بالصدق وإن من توبيت أن ال أحدث 
إىل يومي هذا  � إال صدقا ما بقيت فواهللا ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول اهللا

  .)1( } اهللا فيما بقي وإين ألرجو أن حيفظين

أيها املسلمون هذه واهللا الغبطة والنعمة والفائدة الكبرية انظروا إىل هؤالء الثالثة الذين 
صدقوا فأدم اهللا ذا اهلجر من رسوله وأصحابه وانظروا إىل هذا اإلميان التام من 

قت احلال حىت إذا ضا � الصحابة هجروا أقارم وبين عمهم امتثالًا ألمر رسول اهللا
وتراكمت الكربات جاء الفرج من اهللا فتاب عليهم وأعلنت توبتهم يف كتاب اهللا تتلوها 

tβθ   {األمة إىل يوم القيامة أما الذين نافقوا وكذبوا فأنزل اهللا فيهم  à Î= ós u‹ y™ «! $$ Î/ öΝ à6 s9 

# sŒ Î) óΟ çF ö6 n= s)Ρ $# öΝ Íκ ö� s9 Î) (#θ àÊ Ì� ÷è çF Ï9 öΝ åκ ÷] tã ( (#θ àÊ Ì� ôã r' sù öΝ åκ ÷] tã ( öΝ åκ ¨Ξ Î) Ó§ ô_ Í‘ ( óΟ ßγ1 uρ ù' tΒ uρ ÞΟ ¨Ψ yγ y_ L !# t“ y_ 
$ yϑ Î/ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ç7 Å¡ õ3 tƒ ∩∈∪ tβθ à Î= øt s† öΝ à6 s9 (# öθ |Ê ÷� tI Ï9 öΝ åκ ÷] tã ( β Î* sù (# öθ |Ê ö� s? öΝ åκ ÷] tã �χ Î* sù 

©! $# Ÿω 4 yÌ ö� tƒ Ç tã ÏΘ öθ s) ø9 $# š É) Å¡≈ x ø9 $# ∩∉∪  {  )2(.  

أيها املسلمون اعتربوا ذه اآليات وانظروا ما ختتارون ألنفسكم فلن يرضى املؤمن إال 
  أن يكون من الصادقني املتقني.

  أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم.. إخل.

                                                 

  ). 6/390) ، أمحد (2769) ، مسلم التوبة (4156) البخاري املغازي (1(
  . 96،  95) سورة التوبة اآليتان : 2(
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  اخلطبة الثامنة يف التحذير من الكذب

حلمد وأهله جيزي الصادقني بصدقهم من رمحته وفضله وجيازي احلمد هللا مستحق ا
الكاذبني فيعاقبهم إن شاء حبكمته وعدله وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له يف 
حكمه وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أفضل خلقه صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه ومن 

  تبعه يف هديه وسلم تسليما.
اس اتقوا اهللا تعاىل وكونوا مع الصادقني يف عبادة اهللا ومع الصادقني يف أما بعد: أيها الن

عباد اهللا اصدقوا اهللا تعاىل يف عبادته اعبدوه خملصني له غري مرائني يف عبادته وال مسمعني 
امتثلوا أمره طلبا للقرب منه واحلصول على ثوابه اجتنبوا يه خوفًا من البعد عنه والوقوع 

بتغوا يف عبادته أن يراكم الناس أو يسمعوكم فيمدحوكم عليها فإن اهللا أغىن يف عقابه ال ت
 � الشركاء عن الشرك، من عمل عملًا أشرك فيه معه غريه تركه وشركه. اصدقوا النيب

يف اتباعه ظاهرا وباطنا غري مقصرين يف سنته وال زائدين عليها اصدقوا الناس يف معاملتهم 
ربوم به وبينوا هلم احلقيقة فيما تعاملوم به ذلك هو الصدق أخربوهم بالواقع فيما خت

pκ$  {: الذي أمركم اهللا به ورسوله يقول اهللا تعاىل š‰r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θà)®? $# ©!$# (#θçΡθä.uρ yìtΒ 

šÏ% Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊇∪ { )1( ويقول النيب � :}  عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إىل الرب

وإن الرب يهدي إىل اجلنة وال يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حىت يكتب عند اهللا 

يف هذا احلديث أن للصدق غايةً وللصادق مرتبةً  � ول اهللا. لقد بين رس)2( } صديقًا

أما غاية الصدق فهي الرب واخلري مث اجلنة وأما مرتبة الصادق فهي الصديقية وهي املرتبة اليت 

tΒ   {تلي مرتبة النبوة  uρ ÆìÏÜ ãƒ ©! $# tΑθß™§�9 $#uρ y7 Í× ‾≈ s9'ρé' sù yìtΒ tÏ% ©!$# zΝ yè÷Ρ r& ª! $# ΝÍκ ö� n= tã zÏiΒ z↵ÍhŠ Î;̈Ψ9 $# 

                                                 

  . 119) سورة التوبة آية: 1(
) ، أمحد 4989) ، أبو داود األدب (1971رب والصلة () ، الترمذي ال2607) مسلم الرب والصلة واآلداب (2(

)1/432 .(  
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tÉ)ƒÏd‰ Å_Á9 $#uρ Ï!# y‰ pκ’¶9 $# uρ tÅsÎ=≈ ¢Á9 $#uρ 4 zÝ¡ymuρ y7 Í× ‾≈s9 'ρé& $Z)Š Ïùu‘ ∩∉∪ { )1( وإن الصادق ملعترب بني .

أخباره ومعاملته وموضع ثناء حسن وترحم الناس يف حياته ومماته فهو موضع ثقة فيهم يف 
  عليه بعد وفاته.

واحذروا أيها املسلمون من الكذب احذروا من الكذب يف عبادة اهللا ال تعبدوا اهللا 
رياًء ومسعةً وخداعا ونفاقًا واحذروا من الكذب يف اتباع رسول اهللا ال تبتدعوا يف شريعته 

لناس ال ختربوهم خبالف الواقع وال وال ختالفوه يف هديه واحذروا من الكذب مع ا
تعاملوهم خبالف احلقيقة. إن املؤمن ال ميكن أن يكذب ألن الكذب من خصال املنافقني 

}  ª! $#uρ ß‰pκ ô¶tƒ ¨βÎ) tÉ) Ï≈uΖ ßϑ ø9 $# šχθç/ É‹≈s3s9 ∩⊇∪ { )2( - }  ’ Îû Ν ÎγÎ/θè= è% ÖÚz÷ £∆ ãΝ èδyŠ# t“ sù ª! $# 

$ZÊt� tΒ ( óΟßγs9 uρ ë>#x‹ tã 7ΟŠ Ï9r& $yϑ Î/ (#θçΡ%x. tβθç/ É‹ õ3tƒ ∩⊇⊃∪ { )3( - }  $yϑ ‾Ρ Î) “ Î� tIø tƒ z> É‹ s3ø9$# tÏ% ©!$# 

Ÿω šχθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «! $# ( y7 Í×‾≈ s9 'ρé&uρ ãΝèδ šχθç/ É‹≈x6 ø9 . إن املؤمن ال ميكن أن )4( } ∪∋⊂⊆∩ #$

إن الكذب يهدي إىل  {: � يكذب ألنه يؤمن بآيات اهللا يؤمن برسوله يؤمن بقول النيب

الفجور وإن الفجور يهدي إىل النار وال يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حىت يكتب 

ما أقبح غاية الكذب وما أسفل مرتبة الكاذب الكذب يفضي إىل  )5( } عند اهللا كذابا

يل واالحنراف عن الصراط السوي مث إىل النار ويا ويل أهل النار والكاذب الفجور وهو امل
سافل ألنه مكتوب عند اهللا كذابا وبئس هذا الوصف ملن اتصف به إن اإلنسان لينفر أن 
يقال له بني الناس يا كذاب فكيف يقر أن يكتب عند خالقه كذابا وإن الكاذب حملذور يف 

معاملة وإنه ملوضع الثناء القبيح بعد وفاته ولقد قرن اهللا تعاىل  حياته ال يوثق به يف خرب وال
                                                 

  . 69) سورة النساء آية: 1(
  . 1) سورة املنافقون آية: 2(
  . 10) سورة البقرة آية: 3(
  . 105) سورة النحل آية: 4(
و ) ، أب1971) ، الترمذي الرب والصلة (2607) ، مسلم الرب والصلة واآلداب (5743) البخاري األدب (5(

  ). 2715) ، الدارمي الرقاق (1/432) ، أمحد (46) ، ابن ماجه املقدمة (4989داود األدب (
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⊥θç6Ï#)  {: الكذب بعبادة األوثان فقال تعاىل tFô_$$sù š[ ô_Íh�9 $# zÏΒ Ç≈ rO÷ρF{ $# (#θç6Ï⊥ tFô_$# uρ š^ öθs% 

Í‘ρ–“9 فهل بعد ذلك سبيل إىل أن يتخذ املؤمن الكذب مطيةً لسلوكه أو منهجا  )1( } ∪⊂⊃∩ #$

حلياته لقد كان الكفار يف كفرهم وأهل اجلاهلية يف جاهليتهم ال ميتطون الكذب وال 
يتخذونه منهجا حليام أو بلوغ مآرم هذا أبو سفيان ذهب قبل أن يسلم يف ركب من 

قال  � مسع م هرقل ملك الروم بعث إليهم ليسأهلم عن النيب قريش جتار إىل الشام فلما
أبو سفيان فواهللا لوال احلياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه أو عليه هكذا أيها 
املؤمنون الكفار يف كفرهم وأهل اجلاهلية يف جاهليتهم يترفعون عن الكذب ويستحيون 

م أيها املؤمنون وقد حباكم اهللا تعاىل ذا من أن يؤثر عليهم وينسب إليهم فكيف بكم أنت
الدين الكامل الذي يأمركم بالصدق ويرغبكم فيه ويبني لكم نتائجه ومثراته الطيبة 
وينهاكم عن الكذب وحيذركم منه ويبني لكم نتائجه ومثراته اخلبيثة إن أبا سفيان يف حال 

له مصلحة يف كذبه  كفره ترته أن يوصف بالكذب ولو مرة واحدة مع أنه كان يرى أن
وإن بعض املنخدعني من هذه األمة ليستمرئ الكذب ويفيت  � عما خيرب به عن رسول اهللا

نفسه حبله إما لتهاون بالكذب وإما العتقاد فاسد يظن أن الكذب ال حيرم إال إذا تضمن 
أكل مال وإما لطمع مادي يتمتع به يف دنياه وإما لتقليد أعمى ال هداية فيه وكل ذلك 

داع لنفسه وتضليل لفكره فالتهاون بالكذب عنوان الرذيلة فالكذبة الواحدة خترق خ
السياج احلائل بينك وبني الكذب حىت ال يبقى دونه حائل فالكذب كغريه من املعاصي 
تستوحش منه النفس املطمئنة الراضية املرضية فإذا وقعت فيه مرةً هان عليها شأنه مث تقع 

أكثر حىت يصبح كأنه سجية وطبيعة فيكذب ويتحرى الكذب حىت منه ثانيا فيهون عليها 
  يكتب عند اهللا كذابا.

والكذب حرام وإن مل يكن فيه أكل ملال الغري بالباطل إذ مل يكن يف كتاب اهللا تعاىل 
أن حترميه مشروط بذلك ولكنه إذا تضمن أكل مال بالباطل كان  � وال يف سنة رسوله

                                                 

  . 30) سورة احلج آية: 1(
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عد الكبائر  � أن النيب {عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أعظم جرما وأشد عقوبةً ف

وفيها اليمني الغموس قيل وما اليمني الغموس قال اليت يقتطع ا مال امرئ مسلم هو فيها 

من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب   { :� (رواه مسلم). وقال )1( } كاذب

اهللا له النار وحرم عليه اجلنة فقال رجل وإن كان شيئًا يسريا قال وإن كان قضيبا من 

  (رواه أمحد ومسلم). )2( } أراك

كذب ليضحك به القوم فيألف ذلك ملا يرى من ضحك الناس إن بعض الناس ي

ويل للذي حيدث فيكذب   {ويستمر على عمله فيهون عليه وقد جاء يف احلديث 

  (أخرجه الثالثة وإسناده قوي). )3( } ليضحك به القوم ويل له مث ويل له

وإن بعض الناس يكذب على الصبيان ألم ال يوجهون إليه النقد ولكنه يف احلقيقة 
 � أوقع نفسه يف الكذب وفتح هلم باب التهاون به والتريب عليه وعن عبد اهللا بن عامر

ما أردت أن تعطيه قالت مترا فقال هلا  � ته فقالت تعاىل أعطك فقال النيبأمه دع  {أن 

(رواه أبو داود  )4( } أما إنك لو مل تعطه شيئا لكتبت عليه كذبةً � رسول اهللا

  والبيهقي).
فاتق اهللا أيها املسلم اتق اهللا يف نفسك واتق اهللا يف جمتمعك واتق اهللا يف دينك أمل تعلم 

 أهله فإذا كان مظهر األمة اإلسالمية مظهر كذب وتقليد أعمى وأكل أن الدين يظهر يف
مال الغري بغري حق فأين املظهر اإلسالمي أرأيت إذا ظهر املسلمون ذا املظهر املشني أفال 

                                                 

) ، النسائي حترمي الدم 3021) ، الترمذي تفسري القرآن (6522) البخاري استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم (1(
  ). 2360) ، الدارمي الديات (4011(

) ، 5/260) ، أمحد (2324) ، ابن ماجه األحكام (5419) ، النسائي آداب القضاة (137اإلميان ( ) مسلم2(
  ). 2603) ، الدارمي البيوع (1435مالك األقضية (

  ). 2702) ، الدارمي االستئذان (4990) ، أبو داود األدب (2315) الترمذي الزهد (3(
  ). 3/447) ، أمحد (4991) أبو داود األدب (4(
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يكونون سببا للتنفري عن دين اإلسالم أال يكونون فريسةً ألراذل األنام إن أعدائهم 
م على تلك احلال كذب يف املقال وخيانة يف األمانة ليسخرون م ويضحكون إذا رأوه

وغدر يف العهد وفجور يف اخلصومة وإن أعدائهم ليفخرون عليهم إذا رأوهم يقلدوم 
حىت يف رذائل األخالق اليت حيذرهم اإلسالم منها فعجبا وأسفًا ألمثال هؤالء القوم الذين 

سبيل اهلالكني وابتعدوا عن سبيل الذين ألبسوا أنفسهم ما تعروا به أمام أعدائهم واتبعوا 
  أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني.

اللهم جنبنا منكرات األخالق واألعمال واألهواء واألدواء واهدنا ألحسن األخالق 
واألعمال وحبب إلينا اإلميان وزينه يف قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا 

  ن الراشدين.م
  اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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  اخلطبة التاسعة يف التحذير من زالت اللسان

احلمد هللا الذي أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء شهيد أحاط علمه بالظاهر 
احلمد فهو  واخلفي والقريب والبعيد وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له امللك وله

الويل احلميد وأشهد أن حممدا رسول اهللا وعبده أفضل العبيد صلى اهللا عليه وعلى آله 
  وأصحابه ومن تبعهم يف هديهم الرشيد وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واحفظوا ألسنتكم فإن حصائد اللسان هالك 

يا رسول اهللا أخربين بعمل يدخلين اجلنة أو  {: قال قلت � اإلنسان فعن معاذ بن جبل

يباعدين من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسري على من يسره اهللا عليه تعبد اهللا ال 
أال أدلك  � ان وحتج البيت مث قالتشرك به شيئًا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمض

على أبواب اخلري الصوم جنة والصدقة تطفئ اخلطايا كما يطفئ املاء النار وصالة الرجل 

nû$yf’4  {يعين تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار مث تال  -يف جوف الليل  tFs? öΝ ßγç/θãΖ ã_ Çtã 

ÆìÅ_$ŸÒyϑ ø9 =tβθè  { حىت بلغ )1( } #$ yϑ ÷ètƒ ∩⊇∠∪ { )2( أال أخربك برأس األمر  � مث قال

إلسالم وعموده الصالة وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول اهللا قال رأس األمر ا
أال أخربك مبالك ذلك كله قلت بلى يا رسول  � وذورة سنامه اجلهاد يف سبيل اهللا مث قال

اهللا فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا رسول اهللا وإنا ملؤاخذون مبا نتكلم به فقال 
إال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس يف النار على وجوههم أو قال على مناخرهم 

  .} حصائد ألسنتهم

أيها الناس إن حصائد اللسان هي أقواله احملرمة وهي أنواع كثرية منها ما يوصل إىل 
الكفر ومنها دون ذلك فاالستهزاء باهللا ودينه وكتابه ورسله وآياته وعباده الصاحلني فيما 

. فعلوا من عبادة رم كل هذا كفر باهللا وخمرج عن اإلميان وهو من حصائد اللسان
                                                 

  . 16) سورة السجدة آية: 1(
  . 17) سورة السجدة آية: 2(
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والكذب والغيبة والنميمة والفحش والسب واللعن والقذف كل هذا من حصائد اللسان. 

  .)1( } إن اهللا ليبغض الفاحش البذيء {ويف احلديث 

أيها الناس لقد شاع يف كثري من الناس أخالق سيئة من حصائد اللسان فكثري من 

إن الكذب  {: � بالون بالكذب وال يهتمون به ومل يحذَروا من قول النيبالناس ال ي

يهدي إىل الفجور وإن الفجور يهدي إىل النار وال يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب 

. كثري من الناس يظنون ظنونا كاذبةً فيشيعها يف الناس )2( } حىت يكتب عند اهللا كذابا

من غري مباالة ا ورمبا كانت تسيء إىل أحد من املسلمني وتشوه مسعته وليس هلا حقيقة 
 � فيبوء بإمث الكذب وإمث العدوان على أخيه املسلم وخيشى أن يكون ممن قال فيهم النيب

ا بأس ا سبعني خريفًا يف النار. ويف صحيح أن الرجل يتكلم بالكلمة ال يرى ا يهوي

وأتاه ملَكان فمروا على رجل مستلق  � يف رؤيا النيب {البخاري عن مسرة بن جندب 

يأيت أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه على قفاه وآخر قائم عليه بكلوب من حديد فإذا هو 
ومنخره وعينيه إىل قفاه مث يفعل بالشق اآلخر كذلك فما يفرغ منه حىت يعود اجلانب 

هذا  � األول ضحيحا فريجع إليه فيشرشره كما فعل يف املرة األوىل فقال امللَكان للنيب
كذاب يكذب الكذبة فتحمل عنه حىت تبلغ اآلفاق فيصنع به هكذا إىل يوم 

  .)3( } قيامةال

هؤالء الذين ينقلون للناس ما يفكرون به من أوهام ال حقيقة هلا رمبا يكون يف 
كالمهم إلقاًء للعداوة والبغضاء بني املسلمني فيتفكك اتمع وتتفرق اجلماعة من أجل 
أمور ومهية وظنون كاذبة. كثري من الناس ينقلون الكالم عنه غريهم مبجرد اإلشاعات 

                                                 

  ). 2002) الترمذي الرب والصلة (1(
) ، أبو 1971) ، الترمذي الرب والصلة (2607) ، مسلم الرب والصلة واآلداب (5743) البخاري األدب (2(

  ). 2715) ، الدارمي الرقاق (1/432) ، أمحد (46) ، ابن ماجه املقدمة (4989داود األدب (
  ). 5/9) ، أمحد (6640) البخاري التعبري (3(



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  661

ت عن هذا النقل لوجدته كذبا ال أصل له أو حمرفًا أو مزيدا أو منقوصا ورمبا لو حبث
واملؤمن العاقل هو الذي يتثبت يف األخبار ويتحرى يف نقلها حىت ال ينقل إمثًا وال كذبا 

أن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبني فيها أي ما  { � ويف احلديث الصحيح عن النيب

يتثبت وال يعلم هل هي خري أو شر صدق أو كذب يزل ا يف النار أبعد مما بني املشرق 

كفى باملرء إمثًا ويف رواية كذبا أن  {: أنه قال � . ويف احلديث عن النيب)1( } واملغرب

فيا أيها املسلمون احفظوا ألسنتكم ال تطلقوا عناا فتهلككم  )2( } حيدث بكل ما مسع

Β àá̈$  { :إذا أردمت الكالم يف شيء فتذكروا قول اهللا تعاىل Ï ù= tƒ ÏΒ @Α öθs% āωÎ) Ïµ÷ƒy‰ s9 ë=‹Ï% u‘ 

Ó‰Š ÏG tã ∩⊇∇∪ { )3( وقوله � :}  ا أومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خري

واعلموا أنكم حماسبون على كل كلمة خترج من أفواهكم فما جوابكم  )4( } ليصمت

م أمل تتكلم بكذا وكذا فمن أين وجدت ذلك وكيف تكلمت ومل يوم القيامة إذا سئلت
تتبني األمر. أيها املسلم ال تطلق لسانك بالقول رد ظن تومهته أو خرب مسعته فلعلك أن 
يكون ظنك كاذبا ولعل اخلرب أن يكون كاذبا وحينئذ تكون خاسرا خائبا. أعوذ باهللا من 

pκ$   {الشيطان الرجيم  š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θà) ®?$# ©!$# (#θä9θè% uρ Zωöθs% #Y‰ƒÏ‰ y™ ∩∠⊃∪ ôx Î= óÁãƒ öΝ ä3s9 

ö/ ä3n=≈ yϑ ôãr& { )5( .إىل آخر السورة  

                                                 

) 2/334) ، أمحد (2314) ، الترمذي الزهد (2988) ، مسلم الزهد والرقائق (6112) البخاري الرقاق (1(
  ). 1849، مالك اجلامع (

  ). 4992) ، أبو داود األدب (5) مسلم مقدمة (2(
  . 18) سورة ق آية: 3(
) ، الدارمي 2/267) ، أمحد (1188) ، الترمذي الطالق (47سلم اإلميان () ، م5672) البخاري األدب (4(

  ). 2222النكاح (
  . 71،  70) سورة األحزاب اآليتان : 5(
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فعال إنه بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم ومحاين وإياكم من الزلل يف األقوال واأل
  جواد كرمي.

  اخلطبة العاشرة يف التحذير من الغيبة والنميمة

احلمد هللا جعل املؤمنني إخوةً يتعاونون بينهم على الرب والتقوى وحيترم كل واحد 

كما قال  )1( } فكل املسلم على املسلم حرام {منهم اآلخر يف نفسه وماله وعرضه 

ذلك النيب املصطفى وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له رب األرض والسماء 
وأشهد أن حممدا عبده ورسوله اتىب صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه أهل الرب والوفاء 

  وعلى التابعني هلم بإحسان ما تتابع القطر والندى وسلم تسليما.
اهللا تعاىل واحترموا حقوق إخوانكم املسلمني وذبوا عن أما بعد: أيها الناس اتقوا 

  إعراضهم كما تذبون عن دمائهم وأمواهلم.
أيها املسلمون لقد شاع بني كثري من املسلمني داءان عظيمان لكن السالمة منهما 
يسرية على من يسرها اهللا عليه. أيها املسلمون فشا فينا داء الغيبة وداء النميمة أما الغيبة 

ذكر اإلنسان الغائب مبا يكره أن يذكر فيه من عمل أو صفة فإن كثريا من الناس  فهي
صار مهه يف االس أن يأكل حلم فالن وفالن. فالن فيه كذا وفيه كذا ومع ذلك لو 
فتشت لرأيته هو أكثر الناس عيبا وأسوأهم خلقًا وأضعفهم أمانةً وإن مثل هذا الرجل 

وما على جلسائه ألن جلساءه إذا مل ينكروا عليه صاروا يكون مشؤوما على نفسه ومشؤ
  شركاء له يف اإلمث وإن مل يقولوا شيئًا.

أيها املسلمون لقد صور اهللا اإلنسان الذي يغتاب إخوانه املسلمني بأبشع صورة مثلَّه 
مبن يأكل حلم أخيه ميتا ويكفي قبحا أن جيلس اإلنسان على جيفة أخيه يقطع من حلمه 

  .ويأكله

                                                 

  ). 2/277) ، أمحد (2564) مسلم الرب والصلة واآلداب (1(
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أيها املسلمون إن الواجب عليكم إذا مسعتم من يغتاب إخوانه من املسلمني أن متنعوه 
وتذبوا عن أعراض إخوانكم ألستم لو رأيتم أحدا قائما على جنازة رجل من املسلمني 
يأكل حلمه، ألستم تقومون عليه مجيعا وتنكرون عليه. إن الغيبة كذلك متاما كما قال اهللا 

= Ÿωuρ   {: تعاىل tG øótƒ Νä3àÒ÷è−/ $³Ò÷èt/ 4 �= Ït ä† r& óΟ à2ß‰ tnr& βr& Ÿ≅à2ù' tƒ zΝ óss9 ÏµŠ Åz r& $\G øŠtΒ 

çνθßϑ çF÷δ Ì� s3sù 4 { )1(رة . وال يبعد أن يعاقب من يغتاب إخوانه يوم القيامة فيقربون إليه بصو

مر  {ولقد  � أموات ويرغم على األكل منهم كما روي يف ذلك حديث عن النيب

ليلة املعراج بقوم هلم أظفار من حناس خيمشون ا وجوههم وصدورهم فقال من  � النيب

وقال  )2( } ل قال هؤالء الذين يأكلون حلوم الناس ويقعون يف أعراضهمهؤالء يا جربي

يا معشر من آمن بلسانه ومل يدخل اإلميان قلبه ال تغتابوا  {: عليه الصالة والسالم

م فإن من يتبع عورام يتبع اهللا عورته ومن يتبع اهللا عورته املسلمني وال تتبعوا عورا

  .)3( } يفضحه يف بيته يعين ولو كان يف بيته

أيها املسلمون إن كثريا من أهل الغيبة إذا نصحوا قالوا حنن ال نكذب عليه هو يعمل 

أرأيت إن كان يف أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد  � قيل للنيب  {كذا ولقد 

أن الغيبة أن تعيب أخاك مبا  � فبين ألمته )4( } اغتبته وإن مل يكن فيه ما تقول فقد ته

. ولقد نص اإلمام فيه أما إذا غبته مبا ليس فيه فإن ذلك جامع ملفدستني البهتان والغيبة
أمحد بن حنبل وفقهاء مذهبه على أن الغيبة من كبائر الذنوب فاحذر أيها املسلم منها 
واشتغل بعيبك عن عيب غريك وفتش نفسك هل أنت سامل فرمبا تعيب الناس وأنت 

                                                 

  . 12) سورة احلجرات آية: 1(
  ). 4878) أبو داود األدب (2(
  ). 4/424محد () ، أ4880) أبو داود األدب (3(
) ، أمحد 4874) ، أبو داود األدب (1934) ، الترمذي الرب والصلة (2589) مسلم الرب والصلة واآلداب (4(

  ). 2714) ، الدارمي الرقاق (2/458(
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أكثرهم عيبا وإن كنت صادقًا يف قولك خملصا يف نصحك فوجدت يف أخيك عيبا فإن 
تتصل به وتناصحه. هذا هو مقتضى اإلخوة اإلميانية والطريقة الواجب عليك أن 

  اإلسالمية.
أما الداء الثاين الذي انتشر بني بعض الناس فهو داء النميمة وهي أن ينقل الكالم بني 
الناس فيذهب إىل الشخص ويقول قال فيك فالن كذا وكذا لقصد اإلفساد وإلقاء العداوة 

النميمة اليت هي من كبائر الذنوب ومن أسباب عذاب والبغضاء بني املسلمني وهذه هي 

ما ومر بقربين فقال إ {، )1( } ال يدخل اجلنة نمام { � القرب وعذاب النار قال النيب

ليعذبان وما يعذبان يف كبري أي يف أمر شاق تركه عليهما أما أحدمها فكان ال يستربئ من 

. أيها املسلمون إن الواجب على من نقل إليه )2( } البول وأما اآلخر فكان ميشي بالنميمة

أحد أن فالن يقول فيه كذا أن ينكر عليه وينهاه عن ذلك وليحذر منه فإن من نقل إليك 

Ÿωuρ ôìÏÜ  {ناس فيك نقل عنك ما مل تقله قال اهللا تعاىل كالم ال è? ¨≅ ä. 7∃āξym AÎγ̈Β ∩⊇⊃∪ 

:—$£ϑ yδ ¥!$¤±̈Β 5Ο‹ Ïϑ oΨÎ/ ∩⊇⊇∪ { )3(.  

وفقين اهللا وإياكم حملاسن األخالق وصاحل األعمال وجنبنا مساوئ األخالق ومنكرات 
ا صراطه املستقيم إنه جواد كرمي وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه األعمال وهدان

  وسلم تسليما كثريا.

                                                 

) ، أبو داود األدب 2026) ، الترمذي الرب والصلة (105) ، مسلم اإلميان (5709) البخاري األدب (1(
  ). 5/391) ، أمحد (4871(

) ، 2068) ، النسائي اجلنائز (70) ، الترمذي الطهارة (292) ، مسلم الطهارة (215) البخاري الوضوء (2(
  ). 739) ، الدارمي الطهارة (1/225) ، أمحد (347) ، ابن ماجه الطهارة وسننها (20أبو داود الطهارة (

  . 11،  10) سورة القلم اآليتان : 3(
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  اخلطبة احلادية عشرة يف احلث على اُأللْفَة بني املسلمني واملودة

احلمد هللا الذي جعل املؤمنني أخوة يف اإلميان فكانوا يف شد بعضهم بعضا وتعاوم 
ال اهللا وحده ال شريك له الرحيم الرمحن وأشهد أن حممدا عبده كالبنيان وأشهد أن ال إله إ

ورسوله أفضل اإلنسان صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان وسلم 
  تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واعلموا أنكم أخوه يف دين اهللا وأن هذه اإلخوة 
قيامة ال أنساب بينكم ولكن األخلَّاء يومئذ بعضهم أقوى من كل رابطة وصلة فيوم ال

لبعض عدو إال املتقني فنموا أيها املسلمون هذه اإلخوة وقووا تلك الرابطة بفعل األسباب 
اليت شرعها اهللا لكم ورسوله اغرسوا يف قلوبكم املودة واحملبة للمؤمنني فأوثق عرى اإلميان 

يف اهللا وأبغض يف اهللا وواىل يف اهللا وعادى يف اهللا  احلب يف اهللا والبغض يف اهللا ومن أحب
فإمنا تنال والية اهللا بذلك. أيها املسلمون إن األمة ال تكون أمة واحدة وال حيصل هلا قوة 

بقوله املؤمن للمؤمن  � وال عزة حىت ترتبط بالروابط الدينية حىت تكون كما وصفها نبيها
ريعة أسس تلك الروابط واألواصر فشرع اهللا كالبنيان يشد بعضه بعضا. لقد أرست الش

  ورسوله لألمة ما يؤلف بينها ويقوي وحدا وحيفظ كرامتها وعزا وجيلب املودة واحملبة.
شرع لألمة أن يسلم بعضهم على بعض عند مالقاته فالسالم يغرس احملبة ويقوي 

تؤمنوا حىت حتابوا أفال واهللا ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا وال  � اإلميان ويدخل اجلنة قال
أخربكم بشيء إذا فعلتموه حتاببتم أفشوا السالم بينكم وخري الناس من بدأهم بالسالم فإذا 
لقي أحدكم أخاه املسلم فليقل السالم عليكم ولريد عليه أخوه جبواب يسمعه فيقول 

السالم وعليكم السالم وال يكفي أن يقول أهلًا وسهلًا أو كلمة حنوها حىت يقول وعليكم 
وال حيل للمسلم أن يهجر أخاه املسلم ألن ذلك يوجب الكراهة والبغضاء والتفرق إال أن 
يكون جماهرا مبعصية ويكون يف هجره فائدة تردعه عن املعصية فاهلجر مبرتلة الدواء إن 

ال حيل  {: � كان نافعا بإزالة املعصية أو ختفيفها كان مطلوبا وإال فال. قال النيب
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. )1( } للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث فمن هجر فوق ثالث فمات دخل النار

عمال على اهللا يف كل اثنني ومخيس فيغفر اهللا يف ذلك اليوم لكل تعرض األ  {: � وقال

امرئ ال يشرك باهللا شيئًا إال امرًءا كانت بينه وبني أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حىت 

  .)2( } يصطلحا

وشرع لألمة أن يعود بعضهم بعضا إذا مرض فعيادة املرضى جتلب املودة وترقق القلب 
ثواب فمن عاد مريضا ناداه مناد من السماء طبت وطاب ممشاك، ومن وتزيد يف اإلميان وال

عاد أخاه املسلم مل يزل يف جىن اجلنة حىت يرجع وينبغي ملن عاد املريض أن ال يطيل 
اجللوس عنده إال إذا كان يرغب ذلك وينبغي أن يذَكِّره مبا أعد اهللا للصابرين من الثواب 

أن لكل كربة فرجة ويفتح له باب التوبة واخلروج وما يف املصائب من تكفري السيئات و
من حقوق الناس واغتنام الوقت بالذكر والقراءة واالستغفار وغريها مما يقرب إىل اهللا 
ويرشده إىل ما يلزمه من الوضوء إن قدر عليه أو التيمم وكيف يصلي فإن كثريا من 

أحدكم شيئًا من تذكري  املرضى جيهلون كثريا من أحكام الطهارة والصالة وال حيقرن
املريض وإرشاده فإن املريض قد رقت نفسه وخشع قلبه فهو إىل قبول احلق والتوجيه 

  قريب.

yϑ$   {وأمر باإلصالح بني الناس  ‾Ρ Î) tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ×οuθ÷z Î) (#θßsÎ= ô¹ r' sù t ÷t/ ö/ ä3÷ƒuθyz r& 4 { )3( 

�āω u *   {و اخلري ـرب أن ذلك هـوأخ ö� yz ’ Îû 9��ÏV Ÿ2 ÏiΒ öΝ ßγ1uθôf‾Ρ āωÎ) ôtΒ t� tΒ r& >πs% y‰ |ÁÎ/ ÷ρr& 

>∃ρã� ÷ètΒ ÷ρr& £x≈ n= ô¹ Î) š÷t/ Ä¨$̈Ψ9 $# 4 tΒ uρ ö≅ yèøtƒ š�Ï9≡sŒ u !$tóÏFö/ $# ÏN$|Êó÷ s∆ «!$# t∃öθ|¡sù ÏµŠ Ï? ÷σ çΡ # �� ô_r& 

                                                 

  ). 2/392) ، أمحد (4914) ، أبو داود األدب (2562اب () مسلم الرب والصلة واآلد1(
) ، ابن 4916) ، أبو داود األدب (2023) ، الترمذي الرب والصلة (2565) مسلم الرب والصلة واآلداب (2(

  ). 1686) ، مالك اجلامع (2/268) ، أمحد (1740ماجه الصيام (
  . 10) سورة احلجرات آية: 3(
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$\Κ‹ Ïà tã ∩⊇⊇⊆∪ { )1(أنه قال � . ويف احلديث عن النيب :} 2( } تعدل بني اثنني صدقة( .

ن اإلصالح بني الناس رأب للصدع ومل للشعث وإصالح للمجتمع كله وثواب عظيم ملن إ
ابتغى به وجه اهللا إن املوفق إذا رأى بني اثنني عداوة وتباعدا سعى بينهما يف إزالة تلك 

  العداوة والتباعد حىت يكونا صديقني متقاربني.
أمورهم حىت تتم األمور وأمر باجتماع املسلمني على كلمة احلق والتشاور بينهم يف 

وتنجح على الوجه األكمل فإن اآلراء إذا اجتمعت مع الفهم والدراية وحسن النية حتقق 
  اخلري وزال الشر بإذن اهللا تعاىل.

أيها املسلمون إن القاعدة األصيلة بني املسلمني أن يسعوا يف كل أمر يؤلف بني قلوم 
ا يضاد ذلك ومن أجل ذلك حرم على وجيمع كلمتهم ويوحد رأيهم وأن ينابذوا كل م

املسلمني أن يهجر بعضهم بعضا إال ملصلحة شرعية وإنك لترى بعض املسلمني حريصا 
على اخلري وجادا يف فعله لكن غره الشيطان يف هجر أخيه املسلم من أجل أغراض 
شخصية ومصلحة دنيوية ومل يعلم أن اإلسالم الذي من اهللا به عليه أمسى وأعلى من أن 

ؤثر األغراض الشخصية أو املصاحل الدنيوية يف الصلة بني أفراده وحرم على املسلمني أن ت
يوقع العداوة بينهم بالنميمة ويسعى يف اإلفساد يأيت إىل شخص فيقول له قال فيك فالن 
كذا وكذا فيلقي العداوة بينهما ومل يعلم أنه بنميمته هذه أصبح من املفسدين يف األرض 

إما ليعذبان وما يعذبان يف كبري أما  {بقربين فقال  � بة اهللا فقد مر النيباملتعرضني لعقو

 � . وقال)3( } أحدمها فكان ال يستربئ من البول وأما اآلخر فكان ميشي بالنميمة

                                                 

  . 114) سورة النساء آية: 1(
  ). 2/316) ، أمحد (1009) ، مسلم الزكاة (2827) البخاري اجلهاد والسري (2(
) ، 2068) ، النسائي اجلنائز (70) ، الترمذي الطهارة (292) ، مسلم الطهارة (215) البخاري الوضوء (3(

  ). 739) ، الدارمي الطهارة (1/225) ، أمحد (347) ، ابن ماجه الطهارة وسننها (20أبو داود الطهارة (
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(θà#)   {. )1( } ال يدخل اجلنة منام { ¨? $$sù ©! $# (#θßsÎ= ô¹ r&uρ |N# sŒ öΝà6 ÏΖ ÷� t/ ( (#θãè‹ ÏÛr&uρ ©!$# 

ÿ… ã&s!θß™u‘ uρ βÎ) ΟçFΖ ä. tÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩⊇∪ { )2(.  

  اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم... إخل. بارك

                                                 

) ، أبو داود األدب 2026) ، الترمذي الرب والصلة (105) ، مسلم اإلميان (5709) البخاري األدب (1(
  ). 5/391) ، أمحد (4871(

  . 1) سورة األنفال آية: 2(
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  اخلطبة الثانية عشرة يف شيء من مفاسد الزنا

احلمد هللا الذي أوضح لعباده طرق اهلداية ويسر هلم أسباب النجاة والوقاية وأنزل 
كتابا يشتمل على العلم والدراية وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له يف العبادة 

أن حممدا عبده ورسوله الذي أيد اهللا به الدين ونصره باحلماية صلى اهللا  والوالية وأشهد
  عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم القيامة وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل وتدبروا كتابه وتفهموا ملعانيه وصدقوا أخباره 

إن  )ë=≈tGÏ. çµ≈oΨø9t“Ρr& y7ø‹s9Î) Ô8t�≈t6ãΒ (#ÿρã�−/£‰u‹Ïj9 ÏµÏG≈tƒ#u t�©.x‹tFuŠÏ9uρ (#θä9'ρé& É=≈t6ø9F{$# ∩⊄∪ { )1 {واعلموا مبا فيه 

مما نزل من أجله ء كتاب اهللا مل يرتل للتربك بتالوته وال لطلب األجر بتلك التالوة بل هذا جزا
إمنا األهم أنه نزل كما مسعتم كالم مرتله سبحانه وتعاىل لتتدبروا آياته بالتفهم والتفكري 
والعلم مث تتذكروا باملوعظة مبا فيها من أحكام رشيدة وحكم بالغة فكم من قارئ للقرآن 

فهما  )2( } والقرآن حجة لك أو عليك { � والقرآن خصم له يوم القيامة. يقول النيب

أمران ال ثالث هلما إما أن يكون القرآن حجة لك حياج دونك حىت تبلغ به اجلنة وذلك 
  حني تعمل به تصديقا وتطبيقا وإما أن يكون حجة عليك حينما تعرض عنه وال تعمل به.

لتمسك باألخالق الفاضلة أيها املسلمون إن من أحكام القرآن وهدايته احلث على ا
واآلداب العالية والزجر عما خيل بالشرف والعفاف ومن أجل ذلك حرم الزنا وأخرب أنه 
فاحشة يستفحشه كل ذي فطرة قومية وعقل سليم وحذر منه بعقوبة الدنيا واآلخرة عقوبة 
الدنيا باحلد جلد مئة وتغريب عام أي تسفري عن البلد ملن كان غري متزوج والرجم 

حلجارة إىل املوت ملن كان قد تزوج إن جرمية تؤدي إىل القتل جلرمية بالغة تعرب عن كون با
مرتكبها غري صاحل للبقاء يف اتمع فهو جرثومة فاسدة جيب القضاء عليها حىت ال تفسد 

  اتمع كله.
                                                 

  . 29) سورة ص آية: 1(
 ) ، أمحد280) ، ابن ماجه الطهارة وسننها (3517) ، الترمذي الدعوات (223) مسلم الطهارة (2(

  ). 653) ، الدارمي الطهارة (5/344(
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%tÏ   {وأما عقوبة الزنا يف اآلخرة فقد قال اهللا تعاىل  ©!$# uρ Ÿω šχθãã ô‰ tƒ yìtΒ «! $# $�γ≈ s9 Î) 

t� yz# u Ÿωuρ tβθè= çFø) tƒ }§ø ¨Ζ9$#  ÉL©9 $# tΠ §� ym ª! $# āωÎ) Èd,ysø9 $$Î/ Ÿωuρ šχθçΡ÷“ tƒ 4 tΒ uρ ö≅ yèøtƒ y7 Ï9≡sŒ t,ù= tƒ $YΒ$rOr& 
∩∉∇∪ ô#yè≈ ŸÒãƒ ã&s! Ü># x‹yèø9 $# tΠ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9 $# ô$ é# øƒs† uρ ÏµŠ Ïù $ºΡ$yγãΒ ∩∉∪ āωÎ) tΒ z>$s? š∅tΒ# uuρ Ÿ≅ Ïϑ tã uρ 

Wξyϑ tã $[sÎ=≈ |¹ š�Í× ‾≈ s9 'ρé' sù ãΑÏd‰ t6ãƒ ª! $# ôΜÎγÏ?$t↔ Íh‹ y™ ;M≈uΖ |¡ym 3 tβ% x. uρ ª! $# # Y‘θà xî $VϑŠ Ïm§‘ ∩∠⊃∪ { )1( .

رأى يف املنام ثقبا مثل التنور أعاله ضيق وأسفله  � أن النيب {ويف صحيح البخاري 

واسع فيه لغط وأصوات فاطلع فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة يأتيهم هلب من أسفل منهم 

ال يزين الزاين حني يزين   {: � . وقال)2( } فسأل عنهم فقيل له هم الزناة والزواين

إذا زىن الرجل خرج منه اإلميان فكان عليه  {: (متفق عليه). وقال )3( } وهو مؤمن

(رواه أبو داود). وقال إذا ظهر الزنا  )4( } تاب رجع إليه اإلميانكالظلة فإذا أقلع أي 

  (رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد). والربا يف قرية أحلوا بأنفسهم عذاب اهللا
أيها املسلمون إن الزنا باإلضافة إىل هذه العقوبات فيه مفاسد عظيمة يفسد القلب 

نساب وينشر األمراض التناسلية فهو والفكر ويوجب الذل والعار ويضيع النسل وخيلط األ
فساد يف الدين والدنيا والفرد واتمع ومن مث جاءت اآلية الكرمية بالنهي عن قربانه فقال 

�Ÿωuρ (#θç/t  {: تعاىل ø) s? #’ oΤ Ìh“9 $# ( …çµ‾Ρ Î) tβ% x. Zπt±Ås≈ sù u!$y™uρ Wξ‹ Î6y™ ∩⊂⊄∪ { )5(  والنهي عن قربانه

ي عن مجيع األسباب املوصلة إليه كاللمس والنظر فال حيل للمؤمن أن يتمتع متتعا نفسيا 
أو جنسيا أعين سواء كان متتعه بالنظر وحنوه جمرد راحة نفسية أو ألجل التمتع اجلنسي 

                                                 

  . 70:  68) سورة الفرقان اآليات من 1(
  ). 5/9) ، أمحد (1320) البخاري اجلنائز (2(
) ، النسائي األشربة 2625) ، الترمذي اإلميان (57) ، مسلم اإلميان (2343) البخاري املظامل والغصب (3(

) ، الدارمي األشربة 2/386) ، أمحد (3936نت () ، ابن ماجه الف4689) ، أبو داود السنة (5659(
)2106 .(  

  ). 4690) أبو داود السنة (4(
  . 32) سورة اإلسراء آية: 5(
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%tÏ  {: تعاىل والشهوة فكل ذلك حرام وال جيوز يف غري الزوجة قال اهللا ©!$# uρ öΝ èδ öΝÎγÅ_ρã� à Ï9 

tβθÝà Ï≈ ym ∩∈∪ āωÎ) #’ n?tã öΝ ÎγÅ_≡uρø— r& ÷ρr& $tΒ ôM s3n= tΒ öΝåκ ß]≈yϑ ÷ƒr& öΝ åκ ¨Ξ Î* sù ç�ö� xî šÏΒθè= tΒ ∩∉∪ Çyϑ sù 4 xötG ö/ $# u!# u‘ uρ 

y7 Ï9≡sŒ y7 Í× ‾≈ s9'ρé' sù ãΝ èδ tβρßŠ$yèø9 $# ∩∠∪ { )1(.  

أيها الناس إن كثريا من ذوي النفوس السافلة واإلرادات الضعيفة غلبتهم نفوسهم حىت 
أطلقوا هلا العنان يف التمتع بالنظر إىل النساء فأصبحوا أسرى ألهوائهم املنحرفة حىت 
صدهم ذلك عن ذكر اهللا وعن مصاحلهم فصار مههم التجول يف األسواق لغري غرض وال 

ة سوى مطاردة أهوائهم اليت ال ينالون من ورائها إال اهلم واألماين الكاذبة لعب حاج

öΝ   {الشيطان بعقوهلم حىت أنزهلم إىل مشاركة البهائم  èδ ß‰Ïètƒ öΝÍκ� ÏiΨyϑ ãƒuρ ( $tΒ uρ ãΝ èδ ß‰Ïètƒ 

ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# āωÎ) #�‘ρá� äî ∩⊇⊄⊃∪ { )2(.  

أيها الناس إن على اتمع أن يتتبع أمثال هؤالء وينتشلهم مما وقعوا فيه بنصيحتهم 
وزجرهم وعقوبتهم ومنع األسباب اليت تغريهم ومن أمهها منع خروج النساء من البيوت 
إال حلاجة ال ميكن قضاؤها من قبل الرجال إن على ويل كل امرأة من أب أو أخ أو عم أو 

ويل آخر يرعى حرمه من الفساد وأسبابه أن مينعها من اخلروج يف حالة توقع يف الفتنة أي 
من التجمل والتطيب وأن يراعي حركاا وسكناا وسلوكها يف املدرسة ويف البيت وغري 
ذلك كما يراعي ذلك يف أبنائه ألن اجلميع يف ذمته مسؤول عنهم حيث محله اهللا 

pκ$  {مسؤوليتهم  š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#þθè% ö/ ä3|¡àΡr& ö/ ä3‹Î= ÷δ r&uρ # Y‘$tΡ $yδ ßŠθè% uρ â¨$̈Ζ9 $# äοu‘$yfÏt ø: $# uρ $pκ ö� n= tæ 

îπs3Í× ‾≈ n= tΒ ÔâŸξÏî ×Š#y‰ Ï© āω tβθÝÁ÷ètƒ ©!$# !$tΒ öΝèδ t� tΒ r& tβθè= yèø tƒuρ $tΒ tβρâ÷ s∆÷σ ãƒ ∩∉∪ { )3(.  

وفقين اهللا وإياكم لصاحل األعمال وحسن اآلداب وجنبنا أسباب الشر والفساد وأصلح 
  اهللا لنا النية والعمل واألهل والولد إنه جواد كرمي.

                                                 

  . 7:  5) سورة املؤمنون اآليات من 1(
  . 120) سورة النساء آية: 2(
  . 6) سورة التحرمي آية: 3(
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  أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم.. إخل.
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  الفرع السابع يف املعامالت

  تحذير من آكل املال بغري حقاخلطبة األوىل يف ال

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده اللَّه فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا 

له وأصحابه ومن وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آ
  تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما.

!ª   {: أما بعد: فقد قال اهللا تعاىل $# uρ ß‰ƒ Ì� ãƒ β r& z>θ çG tƒ öΝ à6 ø‹ n= tæ ß‰ƒ Ì� ãƒ uρ š Ï% ©! $# 

tβθ ãè Î7 −G tƒ ÏN≡ uθ pκ ¤¶9 $# β r& (#θ è=Š Ïÿ sC ¸ξ øŠ tΒ $ VϑŠ Ïà tã ∩⊄∠∪ ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# β r& y# Ï e sƒ ä† öΝ ä3Ψ tã 4 t, Î= äz uρ 

ß≈ |¡Ρ M} $# $ Z‹ Ïè |Ê ∩⊄∇∪  {  )1(  هذه الكلية العامة الشاملة لكل إنسان أن كل هكذا يقرر اهللا

إنسان خلق ضعيفا فهو ضعيف يف نشأته فقد خلقه اهللا من طني مث جعل نسله من ساللة من 

tΒ$!  {وهو ضعيف يف علمه ماء مهني  uρ ΟçF� Ï?ρé& zÏiΒ ÉΟ ù= Ïèø9 $# āωÎ) WξŠ Î= s% ∩∇∈∪ { )2(  ال يعلم

$   {الغيب وال يعلم املستقبل حىت يف تصرفاته اخلاصة  tΒ uρ “ Í‘ ô‰ s? Ó§ ø tΡ # sŒ$ ¨Β Ü= Å¡ ò6 s? 

# Y‰ xî (  {  )3(  ا وهو ضعيف يف تصوره وإدراكه قدا والبعيد قريبر القريب بعيدوصتي

  والضار نافعا والنافع ضارا وال يدرك النتائج اليت قد تنتج عن تصرفاته وأعماله.
ذا الضعف أرسل اهللا الرسل وأنزل معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس ومن أجل ه

بالقسط فيسريوا على صراط اهللا املستقيم وتثبت شرائع اهللا بني الناس فال حيتاجوا إىل 
تشريعات من عند أنفسهم يسلكون ا مسالك املتاهات يف الظلم واجلور والرتاع 

ليس يف العبادة فحسب ولكن يف العبادة واخلالف. فجاءت شرائع اهللا منظمةً للناس 
واملعاملة واآلداب واألخالق وكان أكمل تلك الشرائع وأمشلها وأرعاها ملصاحل العباد يف 

                                                 

  . 28،  27) سورة النساء اآليتان : 1(
  . 85) سورة اإلسراء آية: 2(
  . 34) سورة لقمان آية: 3(
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كل زمان ومكان هذه الشريعة اليت ختم اهللا ا الشرائع لتكون شريعةً للخلق كافة ومنهج 
خامت النبيني والرسول من  � دحياة شاملًا إىل يوم القيامة وهي الشريعة اليت جاء ا حمم

اهللا إىل اخللق أمجعني فجاءت تنظم للناس العبادات واملعامالت واآلداب واألخالق. ولقد 
ضل قوم عموا أو تعاموا عن احلق حيث زعموا أن هذه الشريعة إمنا تنظم للناس العبادات 

م واتبعوا القوانني واألخالق دون جانب املعاملة وتنظيم احلياة فاتبعوا أهواءهم يف معامال
اليت وضعها شياطني اخللق ليضلوا ا الناس عن شريعة رم. أفلم يعلم هؤالء الذين عموا 
أو تعاموا أن يف الشريعة اإلسالمية نصوصا كثريةً وافيةً يف تنظيم املعامالت يف كتاب اهللا 

ني الناس يف بيعهم بل إن أطول آية يف القرآن كانت يف املعاملة ب � تعاىل ويف سنة رسوله
وشرائهم احلاضر واملؤجل وبيان وسائل حفظ ذلك من كتابة وإشهاد ورهن واقرؤوها إن 

'yγ•ƒr$   {شئتم يف آخر سورة البقرة  ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (# þθãΖ tΒ# u # sŒ Î) Λ äΖ tƒ# y‰s? A øy‰ Î/ #’ n< Î) 9≅ y_r& ‘wΚ |¡•Β 

çνθç7 çFò2$$sù 4 { )1(  اآلية، أفليس هذا أكرب دليل على أن الشريعة تنظيم للعبادة وتنظيم

للمعاملة ففي العبادات أمر وي ويف املعامالت أمر وي ويف العبادات ترغيب وترهيب 

≅θèù÷ρr&uρ Ÿ#)  {ووعد ووعيد ويف املعامالت كذلك ترغيب وترهيب ووعد ووعيد  ø‹ s3ø9$# #sŒ Î) 

÷Λ äù= Ï. (#θçΡÎ— uρ Ä¨$sÜ ó¡É) ø9 $$Î/ ËΛÉ) tFó¡ßϑ ø9 $# 4 y7 Ï9≡sŒ ×� ö� yz ß|¡ômr&uρ WξƒÍρù' s? ∩⊂∈∪ { )2(،}  ×≅ ÷ƒuρ tÏ Ïe sÜßϑ ù= Ïj9 

∩⊇∪ tÏ% ©!$# # sŒ Î) (#θä9$tG ø. $# ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9 $# tβθèùöθ tG ó¡o„ ∩⊄∪ #sŒ Î) uρ öΝ èδθä9$x. ρr& öΝèδθçΡ y— ¨ρ tβρç� Å£ øƒ ä† ∩⊂∪ { )3(.  

فكما أن على املؤمن أن يسري يف عبادته على احلدود الشرعية من غري جتاوز وال تقصري 
ود الشرعية يف معاملة الناس من بيع وشراء وتأجري فكذلك جيب عليه أن يسري على احلد

واستئجار وإرهان واران وبذل وأخذ وغري ذلك ألن الكل شريعة اهللا تعاىل فهو مسؤول 

                                                 

  . 282) سورة البقرة آية: 1(
  . 35) سورة اإلسراء آية: 2(
  . 3:  1) سورة املطففني اآليات من 3(
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=n£  {عن معاملته كما هو مسؤول عن عبادته قال اهللا تعاىل  t↔ ó¡oΨ n= sù šÏ% ©!$# Ÿ≅ Å™ö‘ é& óΟ Îγø‹ s9Î) 

�∅n= t↔ ó¡oΨ s9 uρ tÎ= y™ö� ßϑ ø9 $# ∩∉∪ £¢Áà) uΖ n= sù Ν Íκ ö�n= tã 5Ο ù=ÏèÎ/ ( $tΒ uρ $̈Ζ ä. šÎ7 Í←!$xî ∩∠∪ { )1(.  

فاتقوا اهللا عباد اهللا وأمجلوا يف طلب املال سريوا يف طلبه على هدى ربكم ال على 

yϑ  {أهواء أنفسكم  sùr&  Å ốϑ tƒ $‰7 Å3ãΒ 4’ n?tã ÿÏµÎγô_uρ #“ y‰÷δ r& ̈Β r&  Å ốϑ tƒ $‡ƒÈθy™ 4’ n?tã :Þ≡u� ÅÀ 

8ΛÉ) tGó¡•Β ∩⊄⊄∪ { )2( أنه قال  � ويف احلديث عن النيب}   إن اهللا قسم بينكم أخالقكم كما

قسم بينكم أرزاقكم وإن اهللا يعطي الدنيا من حيب ومن ال حيب وال يعطي الدين إال من 
حيب فمن أعطاه اهللا الدين فقد أحبه وال والذي نفسي بيده ال يسلم عبد حىت يسلم قلبه 

ئقه قالوا وما بوائقه يا نيب اهللا قال غشمه وظلمه وال ولسانه وال يؤمن حىت يأمن جاره بوا
يكسب عبد مالًا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه وال يتصدق به فيقبل منه وال يتركه 
خلف ظهره إال كان زاده إىل النار إن اهللا ال ميحو السيئ بالسيئ ولكن ميحو السيئ 

ا احلديث لعربة ملن كان له قلب إنه . إن يف هذ)3( } باحلسن إن اخلبيث ال ميحو اخلبيث

يدل بوضوح على أن كثرة الدنيا وتنعيم العبد ا ليس عالمة على أن اهللا حيبه فإن اهللا 
يعطي الدنيا من حيب ومن ال حيب وهاهم الكفار يتمتعون مبا يتنعمون به يف الدنيا وهم 

هو الدين الذي يلتزم  أعداء اهللا وموضع سخطه وبغضه ولكن العالمة على حمبة اهللا للعبد
به العبد شرائع اهللا يف عباداته ومعامالته وآدابه وأخالقه فإذا رأيت الرجل ذا دين فإن اهللا 

≅ö  {حيبه ألن اهللا ال يعطي الدين إال من حيب  è% βÎ) óΟ çFΖ ä. tβθ™7 Åsè? ©!$# ‘ÏΡθãèÎ7 ¨?$$sù ãΝä3ö7 Î6ósãƒ 

ª! $# ö� Ïøótƒuρ ö/ ä3s9 ö/ ä3t/θçΡèŒ 3 { )4(.  

                                                 

  . 7،  6) سورة األعراف اآليتان : 1(
  . 22) سورة امللك آية: 2(
  ). 1/387) أمحد (3(
  . 31) سورة آل عمران آية: 4(
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وهذا احلديث يدل بوضوح على أن من كسب مالًا على وجه حمرم فهو خاسر مهما 
ربح ألنه إما أن ينفق هذا املال يف حاجاته الدنيوية وإما أن يتصدق به لطلب الثواب يف 

حكم هذه الثالث بأنه  � بعده بدون إنفاق وال صدقة وقد بين النيب اآلخرة وإما أن يبقى
إن أنفقه مل يبارك له فيه وإن تصدق به مل يقبل منه وإن بقي بعده كان زاده إىل النار. هذه 
نتائج من اكتسب املال بطريق حمرم أضف إىل هذه النتائج نتيجة الطمع وإغراق القلب يف 

إن أكثر ما  {: الثابت عنه يف الصحيحني يقول � نيبطلب املال استمع إىل قول ال

أخاف عليكم ما خيرج اهللا لكم من بركات األرض قيل وما بركات األرض قال زهرة 

إن هذا املال خضرة حلوة من أخذه حبقه ووضعه يف حقه  {: � مث قال )1( } الدنيا

فنعم املعونة هو وإن أخذه بغري حقه أو قال ومن مل يأخذه حبقه كان كالذي يأكل وال 

كتسبه بطريق مباح . أخذ املال حبقه أن ي)2( } يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة

وأخذ املال بغري حقه أن يأخذه بطريق غري مباح وامليزان لكون الطريق مباحا أو غري مباح 
فما  � ليس هو اهلوى النفسي وال القانون الوضعي وإمنا هو كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله

 � أحله اهللا ورسوله فهو احلق وما حرمه اهللا ورسوله فهو غري احلق. وصدق رسول اهللا
وبرهنت الوقائع على صدقه فإن الناس يشاهدون من يكتسب املال بالطرق احملرمة قد مأل 
صدره الطمع وأحرق نفسه الشح أيديهم مملوءة من املال وقلوم خالية منه يقول الناس 

كالذي يأكل  {: � إم أغنياء وهو أشد يف طلب املال من الفقراء ألنه كما قال النيب

  .)3( } وال يشبع

                                                 

) 3995) ، ابن ماجه الفنت (2581) ، النسائي الزكاة (1052م الزكاة () ، مسل6063) البخاري الرقاق (1(
  ). 3/21، أمحد (

) 3995) ، ابن ماجه الفنت (2581) ، النسائي الزكاة (1052) ، مسلم الزكاة (6063) البخاري الرقاق (2(
  ). 3/91، أمحد (

) 3995) ، ابن ماجه الفنت (2581) ، النسائي الزكاة (1052) ، مسلم الزكاة (1396) البخاري الزكاة (3(
  ). 3/91، أمحد (
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يشاهدون من يأكل الربا ال يقلع عنه وال يفتر يف طلبه. يشاهدون من يتحيل على 
أكل الربا وقد زين له سوء عمله فرآه حسنا ال يرعوي عن تحيله وال يتواىن يف ذلك. 

ال يقلع عنها. يشاهدون  يشاهدون من يكذب يف السلعة أو مثنها منهمكًا يف عادته السيئة
من يعامل بالغش والتغرير والتمويه على الناس ال يزال مستمرا يف عمله. يشاهدون من 
يأخذ الرشوة على أعماله امللزم ا من قبل الوظيفة فيتواىن يف القيام بعمله حىت يضطر 

ن من الناس إىل بذل الرشوة له يشاهدونه مشغوفًا ذا العمل ومنهمكًا فيه. يشاهدو
يرحبون من وراء املناجشات يف املسامهات العقارية يف األراضي أو غريها ال يتورعون عن 
الكسب ذه الطريق احملرمة يرى الواحد منهم يزيد يف قطع األراضي من األرض اليت له 
فيه شركة ال لغرض يف القطعة ولكن من أجل رفع مثنها ليزيد رحبه الذي هو يف احلقيقة 

يليق باملؤمن وهو يعلم ذه العقوبات ويشاهد تلك النتائج أن يسعى  خسران. فكيف
لكسب املال من طريق حمرم كيف يرضى أن خيسر دينه من أجل الكسب الظاهري يف 
دنياه كيف يليق به أن جيعل الوسيلة غايةً والغاية وسيلةً أمل يعلم أن املال وسيلة لقيام الدين 

  هدم للدين والدنيا.والدنيا وأن اكتسابه بطريق حمرم 
فاتقوا اهللا أيها املؤمنون وأطيعوا اهللا ورسوله لعلكم تفلحون وفقين اهللا وإياكم للبصرية 
يف دينه والعمل مبا يرضيه ومحانا من أسباب سخطه ومعاصيه وغفر لنا وللمسلمني إنه هو 

  الغفور الرحيم.
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  اخلطبة الثانية يف بيع مثار النخيل

ن املتفضل على عباده بأصناف النعم وأنواع اإلحسان وأشهد أن احلمد هللا الكرمي املنا
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له امللك الديان وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املبعوث 
باهلدى والرمحة وصالح القلوب واألبدان صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم 

  بإحسان وسلم تسليما.
لناس اتقوا اهللا تعاىل واشكروه على ما أنعم به عليكم من النعم العظيمة أما بعد: أيها ا

(βÎ   {نعم الدنيا ونعم الدين نعم كثرية وافرة  uρ (#ρ‘‰ ãès? sπyϑ ÷èÏΡ «! $# Ÿω !$yδθÝÁøt éB 3 āχ Î) ©!$# 

Ö‘θà tós9 ÒΟ‹Ïm§‘ ∩⊇∇∪ { )1(  اشكروا اهللا على هذه النعم فإن الشكر سبب ملزيدها وبقائها وإن

øŒ  {: كفر النعم سبب لنقصها وزواهلا قال اهللا تعاىل Î)uρ šχ ©Œr' s? öΝä3š/ u‘  È⌡s9 óΟ è? ö�x6 x© 

öΝ ä3‾Ρy‰ƒÎ— V{ (  È⌡s9 uρ ÷Λ änö� x Ÿ2 ¨βÎ) ’ Î1#x‹ tã Ó‰ƒÏ‰ t±s9 ∩∠∪ { )2( وقال سبحانه: }  z> u�ŸÑ uρ ª! $# WξsW tΒ 

Zπtƒö� s% ôM tΡ$Ÿ2 ZπoΨ ÏΒ# u Zπ̈Ζ Í≥ yϑ ôÜ •Β $yγ‹ Ï? ù' tƒ $yγè% ø— Í‘ #Y‰ xî u‘ ÏiΒ Èe≅ ä. 5β% s3tΒ ôN t� xx6 sù ÉΟ ãè÷Ρ r' Î/ «! $# $yγs%≡ sŒr' sù 

ª! $# }̈ $t6Ï9 Æíθàfø9 $# Å∃öθy‚ø9 $# uρ $yϑ Î/ (#θçΡ$Ÿ2 šχθãèuΖ óÁtƒ ∩⊇⊇⊄∪ { )3(.  

أيها الناس إن شكر اهللا على نعمته هو القيام بطاعته أن تفعلوا ما أمركم اهللا به 
يطع الرسول فقد أطاع فإن من  � وتتركوا ما اكم عنه سواء يف كتابه أو يف سنة رسوله

اهللا ومن يعصي اهللا ورسوله فقد ضل ضاللًا مبينا. إن العاصي ليس بشاكر لربه ولو قال 
شكرا هللا بلسانه فأي فائدة لشكر اإلنسان ربه بلسانه وهو مقيم على معصيته أفال خيشى 
 من شكر ربه بلسانه وهو مقيم على معصيته أن يقال له كذبت إنك مل تشكر ربك حق

  شكره.

                                                 

  . 18) سورة النحل آية: 1(
  . 7) سورة إبراهيم آية: 2(
  . 112) سورة النحل آية: 3(
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أيها الناس إن أكرب نعمة أنعم اهللا عليكم أن هداكم لإلميان واإلسالم خملصني هللا تعاىل 
وقد كان قوم يتخبطون العشواء يف دينهم ما بني مغضوب عليهم علموا  � متبعني لرسوله

احلق واستكربوا عنه، وضالني جهلوا احلق فلم يهتدوا إليه. وإن من نِعم اهللا عليكم هذا 
واالستقرار وقد أصيب قوم باخلوف والقلق والقتال وإن من نعم اهللا عليكم ما يسره  األمن

لكم من أنواع األرزاق تأتيكم رغدا من كل مكان وقد كان قوم ال يستطيعون لقمة 
العيش إال بتعب وعناء ورمبا ماتوا من اجلوع واإلقالل. وإن من نعم اهللا عليكم ما أخرجه 

ألعشاب تتفكهون ا رطبا جنيا وتدخروا مترا وزبيبا فاعتربوا لكم من مثرات النخيل وا
مبا فيها من قدرة اهللا وحكمته ورمحته حيث أخرجها لكم من هذه اجلذوع والغصون 

yϑ$!  {مأكولًا طريا شهيا  ‾Ρ Î) ÿ…çν ã� øΒ r& !# sŒ Î) yŠ# u‘ r& $º↔ ø‹ x© βr& tΑθà) tƒ … çµs9 ä. ãβθä3uŠsù ∩∇⊄∪ { )1( .

فاشكروا اهللا تعاىل على هذه النعم واستعينوا ا على طاعته وإياكم أن تكون نعم اهللا 
عليكم سببا ألشركم وبطركم وفسوقكم عن أمر ربكم فإن ذلك أقوى معول هلدمها 

  وأقوى سبب لزواهلا.
على نعمته ذه الثمار أن تتمشوا يف بيعها وشرائها على ما أيها الناس إن من شكر اهللا 

ابتغاًء لثواب اهللا واتباعا لشريعته وطلبا للخري والربكة يف أموالكم ولقد  � سنه رسول اهللا

ال تتبايعوا  {: � مىت تباع هذه الثمار وكيف تباع فقال رسول اهللا � بين رسول اهللا

البائع  � ى رسول اهللا )2( } هذه الثمار حىت يبدو صالحها وال تبيعوا الثمر بالتمر

واملشتري عن بيع الثمرة حىت يبدو صالحها ألا قبل صالحها أكثر عرضةً لآلفات وأزيد 
  ع الثمر بالتمر ألن ذلك ربا أو وسيلةً إليه.منوا فتحصل اجلهالة فيما زاد وى عن بي

                                                 

  . 82) سورة يس آية: 1(
) ، النسائي البيوع 1228) ، الترمذي البيوع (1555) ، مسلم املساقاة (2087) البخاري البيوع (2(

) ، مالك البيوع 3/250) ، أمحد (2217) ، ابن ماجه التجارات (3371يوع () ، أبو داود الب4526(
)1304 .(  
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والصالح يف مثر النخل أن حيمر أو يصفر والصالح يف العنب أن تظهر فيه احلالوة 
ويطيب أكله فمن باع شيئًا من مثار النخيل واألعناب على شجره قبل بدو صالحه فقد 

يتصرف فيها بشيء  والبيع باطل والثمرة للبائع ال حيل للمشتري أن � عصى نبيه حممدا
  والثمن للمشتري ال حيل للبائع أن يتصرف فيه بشيء.

وبيع مثار النخيل على شجره ينقسم ثالثة أقسام أحدها أن يبيعه تفريدا كل خنلة 
  وحدها فإن كان فيها لون ولو واحدة جاز بيعها وإال وجب االنتظار حىت تلون.

عا مثل أن يبيع السكري كله مجلة القسم الثاين أن يبيعه أنواعا كل نوع وحده مجي
واحدة فإن كان فيه لون ولو يف خنلة واحدة منه جاز بيعه مجيعا تبعا للملون منه وإال 

  وجب االنتظار به حىت يظهر فيه اللون.
القسم الثالث أن يبيع البستان كله مجلةً واحدةً جبميع أنواعه فإن كان اللون قد ظهر 

ة واحدة من كل نوع جاز بيعه وإال وجب االنتظار فيما مل يف مجيع األلوان ولو يف خنل
يظهر اللون يف نوعه حىت يلون. فإذا كان البستان ثالثة أنواع برحيا وسكريا وأمهات 
محام فباعه مجيعا مجلةً واحدةً ومل جند شيئًا ملونا من الربحى فإن البيع يصح يف السكري 

بدال مثرة خنلة بثمرة خنلة أخرى سواًء كانت من وأمهات احلمام دون الربحى وال جيوز إ
نوعها أم ال وسواًء كانت أقل منها أم أكثر وسواًء كان مع أحدمها زيادة دراهم أم ال. 
ألنه ال جيوز بيع الثمر بالتمر خرصا لكن لو جد شخص مثرة خنلة لشخص آخر غلطًا 

  ي بذلك فال بأس.فقال له خذ مثرة خنليت وأن أضمن مثن ما حددته للبائع فرض
وإذا حدث عيب يف الثمر بعد بيعه فإن كان بسبب من املشتري فال ضمان على البائع 
مثل أن يكون املشتري غري عارف باخلرف فيخرفها فتختلف من خرفه أو يؤخر جدها 
عن وقته فيصيبها مطر أو غريه فال ضمان على البائع وإن كان العيب جمرد قضاء وقدر ال 

فيه كالغبري واحلشف احلاصل من شدة احلر فضمان نقصها على البائع سبب من العبد 

إذا بعت من أخيك مثرا فأصابته جائحة فال حيل لك أن تأخذ منه شيئًا   { � لقول النيب
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فيقوم النقص على البائع ويسقط من الثمن بقسطه  )1( } مب تأخذ مال أخيك بغري حق

فإذا كان النقص ربعا أسقط عن املشتري ربع الثمن وإن كان أقل أو أكثر أسقط عنه 
بنسبته وعلى هذا فلو اشترى شخص مثرة خنلة مبائتني مث باعها على شخص آخر بثلثمائة مث 

ملشتري األول نصف ما دفع نقصت النصف فإن املشتري الثاين يأخذ مائة ومخسني من ا
إليه واملشتري األول يأخذ مئة فقط من الذي باع عليه ألا نصف ما دفع إليه وال حيل له 
أن جيعل املئة واخلمسني كلها على البائع ألن ذلك ظلم حيث رجع عليه بثالثة أرباع 

ئع الثمن وهذه مسألة جهلها كثري من الناس حيث ظنوا أن النقص كله يكون على البا
األول ومل يتفطنوا أن النقص بالنسبة. وإذا حدث العيب يف الثمرة وأحب املشتري أن 
يردها ويأخذ الثمن فله احلق يف ذلك إال أن يكون قد شرط عليه عند العقد أنه إن حدث 
ا عيب تثمن بدون رد وقَبِلَ فإنه يثمن له وال يردها ألن املسلمني على شروطهم إال 

أو حرم حاللًا. وإذا كان العيب موجودا عند البيع ورضي به املشتري شرطًا أحل حراما 
فال شيء له على البائع ولو زاد العيب فيما بعد ألنه دخل على بصرية. وإذا كانت الثمرة 
سليمةً عند البيع فشرط على املشتري أنه إن حدث ا عيب فالبائع برئ منه فالشرط 

  شرط غرر وجهالة.باطل وال يربأ البائع به ألن هذا ال
أيها الناس لقد اعتاد كثري من أهل البساتني أن يبيعوا مثرة بساتينهم مسامهةً على 
الشركاء مث خيرج عليها الشركاء تفريدا ويف رأينا أن عدم البيع عليهم أحلَّ ألن الغالب 

 ح وقدـا للربـًفيما بيع على الشركاء أن حيصل فيه املناجشة من أجل زيادة الثمن طلب

وال خري يف كسب من ورائه وقد ى عنه  )2( } عن النجش � ى رسول اهللا {

. وألن بعض العلماء حرم بيع الثمار على النخيل بربح ألا ليست من � رسول اهللا

                                                 

) ، ابن ماجه التجارات 3470) ، أبو داود البيوع (4527) ، النسائي البيوع (1554) مسلم املساقاة (1(
  ). 2556) ، الدارمي البيوع (2219(

) ، ابن ماجه التجارات 4497ائي البيوع () ، النس1516) ، مسلم البيوع (2035) البخاري البيوع (2(
  ). 1392) ، مالك البيوع (2/108) ، أمحد (2173(
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فاألوىل بيع مثار النخيل  )1( } عن ربح ما مل يضمن � ى النيب {ضمان املشتري وقد 

  على ذوي احلاجات تفريدا ألنه أبعد عن الوقوع يف هذه األمور.
إن هؤالء املناجشني وإن زاد كسبهم ذه الطريقة احملرمة فإنه ينقص إميام ألم 

املال إذا خالطه احملرم حمق  وقعوا يف معصية اهللا ورسوله وتنقص كذلك بركة أمواهلم ألن
بركته ورمبا حيصل فيهم أو يف أهلهم آفات وأمراض تلتهم أمواهلم بالعالج أو حيصل نقص 
يف سعر التمر فيلحقهم من اخلسارة أكثر مما أدركوا من الربح وهم مبناجشتهم يضيقون 

  على أهل العوائز حيث تزيد عليهم األمثان بسبب مناجشة هؤالء اجلشعني.
 اهللا وإياكم للورع عما يضرنا والزهد فيما ال ينفعنا والرغبة فيما يقربنا إليه وفقين

  وجعلنا هداةً مهتدين مصلحني صاحلني إنه جواد كرمي.
أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم وللمسلمني من كل ذنب فاستغفروه إنه هو 

  الغفور الرحيم...

                                                 

) ، 2/175) ، أمحد (2188) ، ابن ماجه التجارات (3504) ، أبو داود البيوع (1234) الترمذي البيوع (1(
  ). 2560الدارمي البيوع (
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  اخلطبة الثالثة يف الربا والتحيل عليه

احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن إن 
سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا 
وحده ال شريك به وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن 

  تسليما. تبعهم بإحسان وسلم
أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واحذروا أسباب سخطه وعقابه احذروا ما 
حذركم اهللا منه إن كنتم مؤمنني واحذروا الربا فإنه من أسباب لعنة اهللا تعاىل ومقته إن 

عنها يف سنته  � الربا من أكرب الكبائر اليت حذر اهللا تعاىل عنها يف كتابه وحذر رسول اهللا
  ع املسلمون على حترميها.وأمج

'yγ•ƒr$  {امسعوا قول اهللا تعاىل  ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (#θà) ®?$# ©! $# (#ρâ‘ sŒuρ $tΒ u’ Å+t/ zÏΒ (# #θt/ Ìh�9$# βÎ) 

Ο çFΖ ä. tÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩⊄∠∇∪ βÎ* sù öΝ ©9 (#θè= yèø s? (#θçΡsŒ ù' sù 5> ö� ysÎ/ zÏiΒ «! $# Ï&Î!θß™u‘ uρ ( { )1(  امسعوا قول اهللا

'yγ•ƒr$  {تعاىل  ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ#u Ÿω (#θè= à2ù' s? (##θt/ Ìh�9$# $Z≈ yèôÊr& Zπx yè≈ ŸÒ•Β ( (#θà)̈? $#uρ ©! $# öΝ ä3ª= yès9 

tβθßsÎ= ø è? ∩⊇⊂⊃∪ (#θà)̈? $# uρ u‘$̈Ζ9 $# û ÉL©9 $# ôN £‰Ïã é& tÌ� Ï≈ s3ù= Ï9 ∩⊇⊂⊇∪ (#θãè‹ ÏÛr&uρ ©! $# tΑθß™§�9 $# uρ öΝà6 ‾= yès9 

šχθßϑ ymö� è? ∩⊇⊂⊄∪ { )2(  وامسعوا قول اهللا تعاىل}  šÏ% ©!$# tβθè= à2ù' tƒ (# 4θt/ Ìh�9$# Ÿω tβθãΒθà) tƒ āωÎ) 

$yϑ x. ãΠθà) tƒ ”Ï% ©!$# çµäÜ ¬6y‚tFtƒ ß≈ sÜø‹ ¤±9$# zÏΒ Äb§yϑ ø9 $# 4 y7 Ï9≡sŒ öΝßγ‾Ρ r' Î/ (# þθä9$s% $yϑ ‾Ρ Î) ßìø‹ t7ø9 $# ã≅ ÷WÏΒ (#4θt/ Ìh�9 $# 3 
¨≅ ymr&uρ ª! $# yìø‹ t7 ø9$# tΠ §� ymuρ (# 4θt/ Ìh�9 $# 4 yϑ sù … çνu!% ỳ ×πsà Ïã öθtΒ ÏiΒ ÏµÎn/ §‘ 4‘yγtFΡ $$sù …ã&s# sù $tΒ y# n= y™ ÿ… çν ã� øΒ r&uρ ’ n<Î) 

«! $# ( ï∅tΒ uρ yŠ$tã y7 Í× ‾≈ s9'ρé' sù Ü=≈ ysô¹ r& Í‘$̈Ζ9 $# ( öΝ èδ $pκ� Ïù šχρà$ Î#≈ yz ∩⊄∠∈∪ ß,ysôϑ tƒ ª!$# (#4θt/ Ìh�9$# ‘Î/ö� ãƒuρ 

ÏM≈ s% y‰¢Á9 $# 3 ª! $# uρ Ÿω �= Åsãƒ ¨≅ ä. A‘$¤ x. ?ΛÏOr& ∩⊄∠∉∪ { )3(  امسعوا هذه اآليات العظيمة وما تتضمن

من التحذير من الربا والوعيد عليه امسعوا هذه اآليات وافهموها وعوها ونفذوها فإن مل 
                                                 

  . 279،  278) سورة البقرة اآليتان : 1(
  . 132:  130ن اآليات من ) سورة آل عمرا2(
  . 276،  275) سورة البقرة اآليتان : 3(
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تفهموها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون أو طالعوا ما قاله املفسرون فيها إن كنتم 
يخنا عبد الرمحن بن سعدي رمحه اهللا يف تفسري اآلية الثالثة: ذكر تقدرون لقد قال ش

الظاملني أهل الربا واملعامالت اخلبيثة وأخرب أم جيازون حبسب أعماهلم فكما كانوا يف 
الدنيا يف طلب املكاسب اخلبيثة كاانني عوقبوا يف الربزخ والقيامة بأم ال يقومون من 

م إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس أي من قبورهم أو يوم بعثهم ونشوره
اجلنون والصرع. ولقد صدق رمحه اهللا تعاىل فإن املرابني كاانني ال يعون موعظةً وال 

  يرعوون عن معصية نسأل اهللا لنا وهلم اهلداية.
لعن  � أن النيب � من حديث جابر � أيها الناس امسعوا ما صح عن رسول اهللا

وكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء؛ رواه مسلم، امسعوا ما صح عنه من آكل الربا وم

رأى يف منامه را من دم فيه رجل قائم وعلى  { � أن النيب � حديث مسرة بن جندب

ارة فأقبل الرجل الذي يف النهر فإذا أراد أن خيرج رماه شط النهر رجل بني يديه حج
الرجل الذي على شط النهر حبجر يف فمه فرده حيث كان فجعل الرجل الذي يف ر الدم 
كلما جاء ليخرج رماه الرجل الذي على شط النهر حبجر يف فمه فريجع كما كان فسأل 

  رواه البخاري. )1( } آكل الرباعن هذا الرجل الذي رآه يف ر الدم فقيل هذا  � النيب

أتى ليلة أسري به على  � أن النيب { � امسعوا ما رواه أمحد من حديث أيب هريرة

يا جربيل قال  قوم بطوم كالبيوت فيها احليات ترى من خارج بطوم فقلت من هؤالء

الربا ثالثة وسبعون بابا أيسرها  {. وامسعوا ما جاء يف احلديث: )2( } هؤالء أكلة الربا

  رواه احلاكم وله شواهد. )3( } مثل أن ينكح الرجل أمه

                                                 

  ). 5/9) ، أمحد (1320) البخاري اجلنائز (1(
  ). 2273) ابن ماجه التجارات (2(
  ). 2274) ابن ماجه التجارات (3(
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ألمته الربا أين يكون وكيف يكون بيانا شافيا  � أيها املسلمون: لقد بين رسول اهللا

الذهب بالذهب والفضة   { � واضحا إال ملن به مرض أو عمى لقد قال رسول اهللا

مر وامللح بامللح مثلًا مبثل يدا بيد فمن زاد أو بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري والتمر بالت

فإذا اختلفت  {رواه مسلم. ويف لفظ له  )1( } استزاد فقد أرىب اآلخذ واملعطي فيه سواء

أن هذه  � . لقد بني النيب)2( } هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

األصناف الستة إذا بيع الشيء منها جبنسه مثل أن يباع الذهب بالذهب فال بد فيه من 
شرطني اثنني أحدمها أن يتساويا يف الوزن والثاين أن يتقابض الطرفان يف جملس العقد فال 

ولو زيادة  يتفرقا ويف ذمة أحدمها شيء لآلخر فلو باع شخص ذهبا بذهب يزيد عليه وزنا
يسرية فهو ربا حرام والبيع باطل ولو باع ذهبا بذهب مثله يف الوزن ولكن تفرقا قبل 

أن هذه األصناف الستة إذا بيع  � القبض فهو ربا حرام والبيع باطل. وبني رسول اهللا
أحدها جبنس آخر فال بأس أن يكون أحدمها أكثر من اآلخر ولكن ال بد من التقابض من 

جملس العقد حبيث ال يتفرقان ويف ذمة أحدمها لآلخر شيء. فلو باع ذهبا الطرفني يف 
  بفضة وتفرقا قبل القبض فهو ربا حرام والبيع باطل.

أيها الناس لقد كان التعامل سابقًا بالذهب والفضة وأصبح التعامل اآلن باألوراق 
إذا أبدلت أوراقًا  النقدية بدلًا عنها والبدل له حكم املبدل فال جيوز التفرق قبل القبض

نقديةً جبنسها أو بغري جنسها فلو قلت لشخص خذ هذه الورقة ذات املئة اصرفها يل 
بورقتني ذواتى مخسني فإنه جيب أن تسلم وتستلم قبل التفرق فإن تأخر القبض من 
الطرفني أو أحدمها فقد وقعا يف الربا. ولقد صار من املعلوم عند الناس أنك لو أخذت من 

ة ريال من النقد الورقي مبئة وعشرة مؤجلة إىل سنة أو أقل أو أكثر لكان ذلك شخص مائ
                                                 

) 3349( ) ، أبو داود البيوع4561) ، النسائي البيوع (1240) ، الترمذي البيوع (1587) مسلم املساقاة (1(
  ). 2579) ، الدارمي البيوع (5/314) ، أمحد (2254، ابن ماجه التجارات (

) 3349) ، أبو داود البيوع (4563) ، النسائي البيوع (1240) ، الترمذي البيوع (1587) مسلم املساقاة (2(
  ). 2579) ، الدارمي البيوع (5/314) ، أمحد (2254، ابن ماجه التجارات (
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ربا وهذا حق فإن هذه املعاملة من الربا اجلامع بني ربا الفضل وربا النسيئة بني الربا 
املقصود والذريعة ولكن من املؤسف أن كثريا من املسلمني صاروا يتحيلون على هذا الربا 

حليلة أن يتوصل الشخص إىل الشيء احملرم بشيء ظاهره احلل فيستحل بأنواع من احليل. وا
  حمارم اهللا بأدىن احليل.

وإن احليلة على حمارم اهللا تعاىل خداع ومكر إا خداع ومكر خيادع ا العبد ربه 
خيادع ا من يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور أفيظن هذا املخادع الذي الذ خبديعته 

#)  {ى على اهللا أفال يقرأ قول اهللا تعاىل أن أمره سيخف þθßϑ n= ôã $#uρ ¨βr& ©! $# ãΝ n=÷ètƒ $tΒ þ’ Îû öΝä3Å¡àΡ r& 

çνρâ‘ x‹ ÷n$$sù 4 { )1( ه بثوب من أليس يف نيته وقرارة نفسه أنه يريد ما حرم اهللا ولكن يكسو

  اخلداع واملكر ال ينطلي إال على مثله ممن جعل اهللا على بصره غشاوة.
إن احليل على الربا كثرية ولكن أكثرها شيوعا أن جييء الرجل لشخص فيقول له إين 
أريد كذا وكذا من الدراهم فهل لك أن تدينين العشر أحد عشر أو اثين عشر أو أقل أو 

يذهب الطرفان إىل صاحب دكان عنده بضاعة مرصوصة أكثر حسب ما يتفقان عليه مث 
معدة لتحليل الربا قد يكون هلا عدة سنوات إما خام أو سكر أو زر أو هيل أو غريها مما 
يتفق عند صاحب الدكان أظن أن لو وجدا عنده أكياس مساد يقضيان ا غرضهما لفعال 

ا ال حقيقيا فيشتريها الدائن من صاحب الدكان شراًء صوريا ال حقيقيا أقول شراًء صوري
ألنه مل يقصد السلعة من األصل بل لو وجد أي سلعة يقضي ا غرضه الشتراها مث هو ال 
يقلب السلعة وال ميحصها وال يكاسر يف الثمن ورمبا كانت السلعة معيبةً أفسدها طول 

لقبضها  الزمن أو أكلتها األرضة وهو ال يعلم مث بعد هذا الشراء الصوري يتصدى
الصوري أيضا فيعدها وهو بعيد عنها ورمبا أدرج يده عليها حتقيقًا للقبض كما يقولون مث 
يبيعها على املدين بالربح الذي اتفقا عليه وال أدري هل يتصدى املدين لقبضها ذلك 
القبض الصوري قبل بيعها على صاحب الدكان فإذا اشتراها صاحب الدكان سلم للمدين 

                                                 

  . 235ة آية: ) سورة البقر1(
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من كتاب إبطال التحليل لقد  109ا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ص الدراهم وخرج 
بلغين أن من الباعة من أعد بزا لتحليل الربا فإذا جاء الرجل إىل من يريد أن يأخذ منه ألف 
بألف ومائتني ذهب إىل ذلك احمللل فاشترى منه املعطي ذلك البز مث يعيده لآلخذ مث يعيده 

ه أيضا فيا سبحان اهللا العظيم أيعود الربا الذي قد عظم اهللا شأنه اآلخذ إىل صاحبه وقال في
يف القرآن وأوجب حماربة مستحله ولعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وجاء فيه من 
الوعيد ما مل جيئ يف غريه إىل أن يستحل بأدىن سعي من غري كلفة أصلًا إال بصورة عقد 

سألة أيضا يف الفتاوى مجع ابن قاسم ص هي عبث ولعب وقد ذكر شيخ اإلسالم هذه امل
وقال هي من الربا الذي ال ريب فيه مع أنه ذكر يف مسألة التورق قولني  29ج  441

  ألهل العلم هل جتوز أم ال جتوز.
أيها اإلخوة املسلمون إن هذه احليلة الربوية اليت شاعت بني الناس تتضمن حماذير، 

رم اهللا واحليلة ال حتلل احلرام وال تسقط الواجب األول: أا خداع ومكر وحتيل على حما
ولقد قال بعض السلف يف أهل احليل خيادعون اهللا كما خيادعون الصبيان لو أتوا األمر 

  على وجهه لكان أهون.
احملذور الثاين: أا توجب التمادي يف الباطل فإن هذا املتحيل يرى أن عمله صحيح 

يح فإنه يشعر أنه وقع يف هلكة فيخجل ويستحي من فيتمادى فيه أما من أتى األمر الصر
  ربه وحياول أن يرتع من ذنبه ويتوب إىل ربه.

احملذور الثالث: أن السلعة تباع يف حملها بدون قبض وال نقل وهذا معصية لرسول 

يعين  ) { )1ى أن تباع السلع حيث تبتاع � أن النيب { � فعن زيد بن ثابت � اهللا

يف املكان الذي اشتريت فيه حىت حيوزها التجار إىل رحاهلم رواه أبو داود والدارقطين 

                                                 

) 3499) ، أبو داود البيوع (4606) ، النسائي البيوع (1526) ، مسلم البيوع (2017) البخاري البيوع (1(
  ). 2559) ، الدارمي البيوع (1337) ، مالك البيوع (1/56) ، أمحد (2229، ابن ماجه التجارات (
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كان الناس يتبايعون الطعام جزافًا  {ويشهد له حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال 

  رواه البخاري. )1( } أن يبيعوه حىت ينقلوه � بأعلى السوق فنهاهم النيب

وقد يتعلل بعض الناس فيقول إن عد هذه األكياس قبض هلا فنقول إذا قدرنا أنه قبض 
حىت حتاز إىل الرحال مث هل جاء يف  ى عن بيع السلع � فهل هو نقل وحيازة والنيب

السنة أن جمرد العد قبض إن القبض هو أن يكون الشيء يف قبضتك وذلك حبيازته إىل 
  حملك باإلضافة إىل عده أو كيله أو وزنه إن كان حيتاج إىل ذلك.

فيا عباد اهللا اتقوا اهللا تعاىل واحذروا التحيل على حمارمه واعدلوا عن املعامالت احلرام 
 املعامالت احلالل إما بطريق اإلحسان إىل احملتاجني بإقراضهم وإما بالسلَم الذي إىل

تسمونه الكتب تعطونه دراهم بسلعة يف ذمته يسلمها لكم وقت حلوهلا وإما ببيع السلعة 
اليت حيتاجها بعينها إذا كان حيتاج لسلعة معينة كفالح حيتاج ملكينة وهي عندك فتبيعها 

أكثر من مثنها حاضرا وكشخص حمتاج لسيارة فتبيعها عليه بثمن مؤجل عليه بثمن مؤجل 
  أكثر من مثنها حاضرا.

واملعامالت البديلة عن تلك املعاملة احملرمة كثرية ومن أراد استيضاحها فليسأل عنها 
أهل العلم. وفقين اهللا وإياكم للهدى والتقى والعفاف والغىن ومحانا مما يغضبه إنه جواد 

  كرمي.
ول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم ولكافة املسلمني من كل ذنب فاستغفروه إنه هو أق

  الغفور الرحيم.

                                                 

) 3494) ، أبو داود البيوع (4606بيوع () ، النسائي ال1526) ، مسلم البيوع (2017) البخاري البيوع (1(
  ). 2559) ، الدارمي البيوع (1337) ، مالك البيوع (2/21) ، أمحد (2229، ابن ماجه التجارات (
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  اخلطبة الرابعة يف التحذير من الربا يف الذهب

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا  سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن

وحده ال شريك به وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن 
  تبعهم بإحسان وسلم تسليما.

!ª   { �أما بعد: فقد قال اهللا  $# uρ ß‰ƒ Ì� ãƒ β r& z>θ çG tƒ öΝ à6 ø‹ n= tæ ß‰ƒ Ì� ãƒ uρ š Ï% ©! $# 

tβθ ãè Î7 −G tƒ ÏN≡ uθ pκ ¤¶9 $# β r& (#θ è=Š Ïÿ sC ¸ξ øŠ tΒ $ VϑŠ Ïà tã ∩⊄∠∪ ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# β r& y# Ï e sƒ ä† öΝ ä3Ψ tã 4 t, Î= äz uρ 

ß≈ |¡Ρ M} $# $ Z‹ Ïè |Ê ∩⊄∇∪  {  )1(  هذه الكلية العامة الشاملة لكل هكذا يقرر اهللا تعاىل

“ôÏΒ Äd  {إن كل إنسان خلق ضعيفًا، خلق ضعيفًا يف نشأته  إنسان، r& >ó x« …çµs) n= yz ∩⊇∇∪ ÏΒ 

>πx ôÜ œΡ …çµs) n= yz { )2(  لْمهنطفة صبابة من املاء املهني. وخلق ضعيفًا يف ع}  !$tΒ uρ ΟçF� Ï?ρé& zÏiΒ 

ÉΟ ù= Ïèø9 $# āωÎ) WξŠ Î= s% ∩∇∈∪ { )3(  لْمه قليل وحمفوف بآفتني جهل قبل العلم ونسيان بعده فهوفع

tΒ$  {ال يعلم الغيب وال يعلم املستقبل حىت يف تصرفاته اخلاصة  uρ “ Í‘ ô‰ s? Ó§øtΡ # sŒ$̈Β 

Ü= Å¡ò6 s? # Y‰xî ( { )4( ا والقريبخلق ضعيفًا يف تصرفه وإدراكه قد يتصور البعيد قريب .

  بعيدا والنافع ضارا والضار نافعا وال يدرك النتائج اليت تتمخص عن تصرفاته.
اهللا اخلَلْق بإرسال الرسل وأنزل معهم ومن أجل هذا الضعف وهذا القصور رحم 

الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط فيسريوا على صراط اهللا املستقيم ويستنريوا دى اهللا 
العليم احلكيم ولئال يبتدعوا تشريعات من عند أنفسهم يسلكون ا املتاهات يف الظلم 

إن أصلحت جانبا من احلياة  واجلور والرتاع واخلالف أو يسنوا أنظمةً متناقضةً فوضويةً
                                                 

  . 28،  27) سورة النساء اآليتان : 1(
  . 19،  18) سورة عبس اآليتان : 2(
  . 85) سورة اإلسراء آية: 3(
  . 34) سورة لقمان آية: 4(
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أفسدت جوانب أو يتبعوا أهواءهم ويطلقوا حريام يف تصرفام ويف معامالم وال ميكن 
  لشخص أن يطلق حريته بدون قيود إال كان ذلك على حساب حرية اآلخرين.

ولقد عمي قوم أو تعاموا عن احلق حيث ظنوا أو زعموا أن شرائع اهللا تعاىل إمنا 
ح العبادات واألخالق دون املعامالت فاتبعوا أهواءهم يف معامالم فشرعوا جاءت إلصال

ره يف ـالقوانني وتصرفوا كما يشاؤون فشاركوا اهللا تعاىل يف شرعه وعتوا عن أم

Ÿωr& ÷Ýà  {ه ـشريعت tƒ y7 Í×‾≈ s9 'ρé& Νåκ ¨Ξr& tβθèOθãèö6̈Β ∩⊆∪ BΘ öθu‹ Ï9 8ΛÏà tã ∩∈∪ tΠ öθtƒ ãΠθà) tƒ â¨$̈Ζ9 $# Éb>t� Ï9 

tÏΗ s>≈ yèø9 أفال يرجع هؤالء إىل رشدهم ويتبعون سبيل رم ويلتزمون بشريعته  )1( } ∪∌∩ #$

ويقفون عند حدود ويقولون مسعنا وأطعنا وال يكونون كالذين قالوا مسعنا وهم ال 
  يسمعون أو قالوا مسعنا وعصينا.

يعة اهللا نظمت للناس طرق معامالم فيما بينهم كما نظمت طرق أيها الناس إن شر
أخالقهم ومعامالم مع رم فالواجب على كل مؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يدين هللا 
بالطاعة يف عباداته وأخالقه ومعامالته وال يكون كالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون 

واه يف معامالته فإنه مسؤول عن ذلك كله ببعض يدين هللا يف عباداته وأخالقه ويتبع ه
من وعد ملن استقام يف معامالته على أمر اهللا  � وكم يف كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله
  ووعيد على من تعدى فيها حدود اهللا.

وأمجع على ذلك  � أيها الناس لقد حرم اهللا تعاىل الربا يف كتابه ويف سنة رسوله
ل مصر مل خيتلف منهم يف حترميه اثنان قال اهللا تعاىل علماء املسلمني يف كل عصر ويف ك

}  $yγ•ƒr' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θà)®? $# ©! $# (#ρâ‘ sŒuρ $tΒ u’Å+ t/ zÏΒ (##θt/ Ìh�9 $# βÎ) ΟçFΖ ä. tÏΖ ÏΒ÷σ •Β ∩⊄∠∇∪ βÎ* sù öΝ ©9 

(#θè= yèø s? (#θçΡ sŒ ù' sù 5> ö� ysÎ/ zÏiΒ «! $# Ï&Î!θß™u‘ uρ ( { )2(  وأي جرم يف املعاملة أبلغ من معاملة يكون

ال ـا قـابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهمـفيها اإلنسان معلنا حبرب اهللا ورسوله. وعن ج
                                                 

  . 6:  4ملطففني اآليات من ) سورة ا1(
  . 279،  278) سورة البقرة اآليتان : 2(
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(رواه  )1( } آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هو سواء � لعن رسول اهللا {

ما يكون فيه الربا وكيف يكون ففي صحيح مسلم عن  � مسلم). ولقد بين رسول اهللا

قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب  � أن النيب { � عبادة بن الصامت

والشعري بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح مثلًا مبثل سواًء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه 

. وله من حديث أيب سعيد أن )2( } األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

  .)3( } فمن زاد أو استزاد فقد أرىب اآلخذ واملعطي فيه سواء {قال  � النيب

  يف هذا احلديث أنه ال جيوز بيع الذهب بالذهب إال بشرطني. � فبين رسول اهللا
ر والثاين أن يكون ذلك يدا األول أن يكونا سواء يف الوزن ال يزيد أحدمها على اآلخ

بيد مبعىن أن يسلم كل واحد من الطرفني لصاحبه ما بادله به قبل أن يتفرقا فإن زاد 
أحدمها على اآلخر فهو ربا والعقد باطل وإن تفرقا قبل القبض من الطرفني فالعقد باطل 

الشعري أو التمر وهو من الربا أيضا وهكذا إذا بيعت الفضة بالفضة أو الرب بالرب أو الشعري ب
بالتمر أو امللح بامللح فال بد من هذين الشرطني التساوي والقبض من الطرفني فلو باع 
صاعا من بر بصاع منه وزيادة فهو ربا ولو كانت القيمة واحدة وعلى هذا فإذا كان عند 
امرأتني حلي وأحبت إحدامها أن تبادل األخرى فال جيوز إال أن يوزن حلي كل واحدة 

ا فيكونا سواء وأن تتقابضا قبل التفرق، وأجاز بعض العلماء التبادل مع زيادة أحدمها منهم
على اآلخر إذا كان مع الناقص شيء يقابل الزيادة أما إذا بيع الذهب بالفضة فإنه ال 
يشترط التساوي وإمنا يشترط التقابض قبل التفرق حبيث يقبض البائع الثمن كاملًا ويقبض 

ه كاملًا فلو باع شخص سوارين من ذهب مبائيت ريال وكل واحد املشتري ما اشترا

                                                 

  ). 1/83) ، أمحد (5103) النسائي الزينة (1(
) 3349) ، أبو داود البيوع (4561) ، النسائي البيوع (1240) ، الترمذي البيوع (1587) مسلم املساقاة (2(

  ). 2579البيوع () ، الدارمي 5/314) ، أمحد (2254، ابن ماجه التجارات (
  ). 3/97) ، أمحد (4565) ، النسائي البيوع (1584) مسلم املساقاة (3(
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يساوي مئةً فأعطاه املشتري مئة ريال وأخذ السوارين وقال آيت لك بعد قليل ببقية الثمن 
فهذا حرام عليهما وال يصح البيع إال يف سوار واحد فقط أما السوار الثاين فبيعه باطل ألن 

  ما يقابله من الثمن مل يقبض.
بلغين أن الصواغ وجتار احللي يبيعون احللي بالدراهم وال يقبضون الثمن من ولقد 

املشتري وهذا حرام عليهم وحرام على املشتري وهو من الربا امللعون فاعله على لسان 
ويف ظين أن بعضهم ال يدري عن حكم هذه املسألة وإال فال أظن أن مؤمنا باهللا  � حممد

ا مث يتعامل به ال سيما وإن يف التقابض سالمةً من الربا واليوم اآلخر يعلم أن هذا رب
ومصلحةً للطرفني فالبائع ينتفع بنقد الثمن ويسلم من مماطلة املشتري أو نسيانه أو إعساره 
واملشتري يفك ذمته بتسليم الثمن وخلو ذمته من الطلب. وقد يفيت بعض املتعاملني ذا 

ا بعت ذهبا بقرطاس فنقول هذه الفتوى غلط فإن نفسه فيقول أنا مل أبع ذهبا بفضة وإمن
هذه األوراق جعلت نقدا وعملةً بني الناس مبقتضى قرار احلكومة فلها حكم ما جعلت 
بدلًا عنه فإذا جعلت بدلًا عن الرياالت الفضية كان هلا حكم الفضة وكل أحد يعلم بأن 

ألسواق مملوءة من قصاصات هذه األوراق النقدية ليس هلا قيمة باعتبار كوا ورقًا فا
الورق اليت بقدر ورقة النقد وليس هلا قيمة أصلًا بل هي ملقاة يف الزبل لإلتالف 
واإلحراق. فاتقوا اهللا عباد اهللا وسريوا يف عباداتكم ومعامالتكم ومجيع تصرفاتكم على 

ôtΒ  {شريعة اهللا وال تتبعوا أهواءكم فإن اهللا يقول  uρ ‘≅ |Êr& Ç£ϑ ÏΒ yìt7 ©? $# çµ1uθ yδ Î� ö�tóÎ/ “ W‰ èδ 

š∅ÏiΒ «! $# 4 āχ Î) ©!$# Ÿω “ Ï‰ öκu‰ tΠ öθs) ø9 $# tÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩∈⊃∪ { )1(.  

اللهم اهدنا صراطك املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيني والصديقني 
اء والصاحلني اللهم جنبنا صراط أصحاب اجلحيم صراط املغضوب عليهم والشهد

والضالني اللهم أرنا احلق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه وال جتعله 
  ملتبسا علينا فنضل إنك تدي من تشاء إىل صراط مستقيم.

                                                 

  . 50) سورة القصص آية: 1(
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ني من كل ذنب فاستغفروه إنه هو أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم ولكافة املسلم
  الغفور الرحيم.
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  اخلطبة اخلامسة يف حكم بيع البيوت املرهونة

احلمد هللا الغين احلميد وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وهو على كل شيء 
شهيد وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املبعوث بالرمحة والقول السديد والعمل الرشيد 

  ه وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان وسلم تسليما.صلى اهللا علي
أما بعد: أيها الناس فإن مما أسسته احلكومة وفقها اهللا تعاىل صندوق بنك التنمية 
العقاري تريد من مجلة ما تريد من ذلك توفري املساكن احلديثة لشعبها ولكن مع األسف 

يتضمن الكذب واخلداع وأكل املال الشديد أن بعض الناس استغل ذلك استغاللًا سيئًا 
بالباطل وخمالفة مقتضى التعاقد مع هذا الصندوق بطرق ملتوية ال جيدر باملؤمن باهللا واليوم 
اآلخر أن تصدر منه وسبق أن بينا صورةً من هذه االستغالالت السيئة مثل الذين يقدمون 

ولده وليس لولده لكن  طلبات بأمساء مزورة جيعل الطلب باسم زوجته وهو له أو باسم
يفعل ذلك تزويرا وقد ارتدع عن ذلك من شاء اهللا هدايته وفتح بصريته وأزال عنه غشاوة 

  الطمع مث وفق اهللا احلكومة إىل إلغاء هذه الصورة فيما نسمع.
مث أحدث الناس قضية أخرى وهي بيع البيوت اليت استقرضوا هلا من البنك ورهنوها 

أشهر وكنت أقدم رِجلًا وأؤخر أخرى يف الكالم فيه نظرا لقلة إياه مسعت ذا من عدة 
وجوده من جهة ومتعنا يف تصوره وتطبيقه على القواعد الشرعية من جهة أخرى حىت 
علمت اآلن أنه شائع كثري يف بلدنا وغريها يبيع املستقرض هذا البيت الذي رهن أرضه 

م هؤالء أن بيع املرهون ال يصح إال وما عليها للبنك والتزم بالقرض يف ذمته وحيث عل
بإذن من املرن صاحب احلق وأن البنك ال يسمح ببيعه وكُتاب العدل ال يفرغون 
للمشتري صاروا يكذبون على كُتاب العدل وخيادعوم فيذهب البائع واملشتري إىل 

ويف ا البنك كاتب العدل ويدعي البائع أنه أجره البيت أو وكله عليه بقدر املدة اليت يست
قرضه ووكله أيضا بدفع قسط القرض إىل البنك كل سنة. واهللا تعاىل يعلم أنه ال تأجري 
وال وكالة وإمنا هو بيع مغلف بكذب وخداع. أمل يعلم هؤالء أن اهللا سيسأهلم عما نطقوا 
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Β àá̈$   {به  Ïù= tƒ ÏΒ @Αöθs% āωÎ) Ïµ÷ƒy‰ s9 ë=‹Ï% u‘ Ó‰Š ÏG tã ∩⊇∇∪ { )1(  ويقول  �هكذا يقول اهللا

ôN  {بعدها  u !% ỳ uρ äοt�õ3y™ ÏN öθyϑ ø9 $# Èd,pt ø: $$Î/ ( y7 Ï9≡sŒ $tΒ |MΨ ä. çµ÷Ζ ÏΒ ß‰‹ÏtrB ∩⊇∪ { )2(  أفال يذكر

لعلها توقظهم من سكرة الطمع واجلشع املفضية إىل التالعب بالعقود  هؤالء سكرة املوت
وخداع املسؤولني أمل يعلم هؤالء أم سيسألون يوم القيامة أين عقد التأجري وأين عقد 
الوكالة الذين خدعتم به عباد اهللا حىت كتبوه يف الصكوك الشرعية وأنتم كاذبون عليهم 

ôM  {لك فال يستطيعون اجلواب أمل يعلم هؤالء أم سيسألون عن ذ u‹ Ïϑ yèsù ãΝ Íκö� n= tã â !$t6/Ρ F{ $# 

7‹ Í×tΒ öθtƒ ôΜßγsù Ÿω šχθä9 u !$|¡tFtƒ ∩∉∉∪ { )3(  ملاذا مل يكن عند هؤالء شجاعة وجرأة وصراحة

 يستطيعون ذلك ألم يعلمون أنه خمالف فيقولوا بعنا ويقول املشترون اشترينا إم ال
ملقتضى العقد الصادر بينهم وبني صندوق بنك التنمية وإم سيمنعون وأن األمناء ذوي 
العلم من كتاب العدل لن يفرغوا هلم فلجئوا إىل تلك الطرق امللتوية ومن خيادع فإمنا 

  خيدع نفسه.
ة لصندوق بنك التنمية يتضمن أيها الناس إن هذا التصرف أعين بيع البيوت املرهون

  مفاسد منها:
كما هو  -عدم الوفاء بالعقد اجلاري بني الصندوق واملستقرض فإن عقد الرهن  -  1

يستلزم منع بيع املرهون إال برضا املرن صاحب احلق حىت ولو  -معلوم عند أهل العلم 
ال ينبغي أن يقع من باعه بشرط البقاء على الرهن. وعدم الوفاء بالعقد معصية هللا تعاىل 

                                                 

  . 18) سورة ق آية: 1(
  . 19) سورة ق آية: 2(
  . 66) سورة القصص آية: 3(
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'yγ•ƒr$   {مؤمن قال اهللا تعاىل  ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (# þθãΨ tΒ# u (#θèù÷ρr& ÏŠθà) ãèø9 $$Î/ 4 { )1( ،}  (#θèù÷ρr&uρ Ï‰ ôγyèø9 $$Î/ ( 

¨βÎ) y‰ôγyèø9 $# šχ% x. Zωθä↔ ó¡tΒ ∩⊂⊆∪ { )2(.  

الكذب بإظهار عقود غري صدق فهو يكتب للمشتري أنه أَجره أو وكَّله وليس  -  2
  ثَم تأجري وال توكيل.

  خداع املسؤولني من كُتاب العدل وغريهم والسخرية الفعلية م. - 3
ما قد يترتب على ذلك من اخلصومات والرتاع يف املستقبل فقد يعتري البيت  - 4

تلف أو حيصل كساد يف العقار فال يتمكن املشتري من تسديد القرض للصندوق. 
والصندوق سريجع على البائع الذي كان القرض بامسه كما هو مقتضى البند السادس يف 

على البائع بالنقص وقد باعه فإن كان قد وثيقة عقد القرض فإذا كان الصندوق سريجع 
التزم به للمشتري صار الثمن جمهولًا ألنه ال يدرى ماذا يكون النقص الذي سيغرمه البائع 
وإن مل يلتزم به املشتري أفضى إىل املنازعات واخلصومات بني البائع واملشتري أو بني 

ائع والصندوق. وكل عقد فيه ورثتيهما إن ماتا أو بني أحدمها وورثة اآلخر أو بني الب
  جهالة أو يفضي إىل الرتاع واخلصومات فإن الشرع ينهى عنه.

أيها اإلخوة قد تقولون إين ضيقت عليكم واهللا سبحانه يعلم أين ما أردت التضييق 
عليكم وإمنا أردت أن تتمشى معامالتكم على النهج املستقيم والتقيد بالشرع القومي وأن 

إن صدقا وبينا  {: يف املتبايعني � لصدق والبيان فقد قال النيبتبىن على الصراحة وا

وليس يف هذا تضييق  )3( } بورك هلما يف بيعهما وإن كذبا وكتما حمقت بركة بيعهما

  حلالل وهللا احلمد.وأمامنا هنا طريقان للمعاملة ا

                                                 

  . 1) سورة املائدة آية: 1(
  . 34) سورة اإلسراء آية: 2(
) 4464) ، النسائي البيوع (1246) ، الترمذي البيوع (1532لم البيوع () ، مس2004) البخاري البيوع (3(

  ). 2547) ، الدارمي البيوع (3/402) ، أمحد (3459، أبو داود البيوع (
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  فإما أن يعجل صاحب البيت تسديد األقساط ليفك رهنه ويبيعه بعد ذلك. - 1
وإما أن يستأذن يف بيعه من له حق اإلذن يف الصندوق فإذا أذن له يف بيعه جاز  -  2

  بيعه وحينئذ تكون املعاملة واضحةً صرحيةً ال التواء فيها وال خداع.
ق املسؤولني يف الصندوق أن يفسحوا للناس يف البيع إذا وإين ألرجو اهللا تعاىل أن يوف

  كان يف ذلك مصلحة للناس بال مضرة إنه هو اجلواد الكرمي.
فاتقوا اهللا تعاىل عباد اهللا واستقيموا يف عباداتكم وآدابكم ومعامالتكم على شريعة اهللا 

  واحذروا املعاصي فإا ا زيغ القلوب وحلول النكبات وفوات املطلوب.
  اللهم وفقنا ملا حتب وترضى وهيئ لنا من أمرنا رشدا.

أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم ولكافة املسلمني من كل ذنب فاستغفروه إنه هو 
  الغفور الرحيم.
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  اخلطبة السادسة يف التحذير من التعدي على الغري يف ماله

حكم بالعدل وأمر احلمد هللا الذي يقضي باحلق وحيكم بالعدل وهو أحكم احلاكمني 
به وحرم على نفسه الظلم وحرمه على عباده وهو أرحم الرامحني وأشهد أن ال إله إال اهللا 
وحده ال شريك له إله األولني واآلخرين وجامع اخللق ليوم ال ريب فيه ليفصل بينهم 
حبكمه وهو خري الفاضلني وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وخريته من اخللق أمجعني صلى 

   عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما.اهللا
أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واعلموا أن اهللا طيب ال يقبل إال طيبا طيب الذات 
واألمساء والصفات واألفعال ال يقبل إال الطيب من األقوال واألعمال واألموال أال وإن 

كتسبه اإلنسان من طريق حالل مث أنفقه فيما يرضي الكبري املتعال الطيب من األموال ما ا
قال  � أما املال الذي اكتسبه من حرام فليس بطيب فال يقبله اهللا منه. فعن ابن مسعود

قسم بينكم أخالقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن اهللا  إن اهللا  { � قال رسول اهللا

يعطي الدنيا من حيب ومن ال حيب وال يعطي الدين إال من حيب فمن أعطاه اهللا الدين فقد 
أحبه ال والذي نفسي بيده ال يسلم أو ال يسلَم عبد حىت يسلم أو يسلَم قلبه ولسانه وال 

ما بوائقه قال غشمه وظلمه وال يكسب عبد مالًا يؤمن حىت يأمن جاره بوائقه قالوا و
ره إال كان ـحراما فيتصدق به فيقبل منه وال ينفق منه فيبارك له فيه وال يتركه خلف ظه

ن إن اخلبيث ال ـزاده إىل النار إن اهللا ال ميحو السيئ بالسيئ ولكن ميحو السيئ باحلس

  .)1( } ميحو اخلبيث.

ث لعربةً وموعظةً ملن كان له قلب أنه يدل على أن أيها املسلمون إن يف هذا احلدي
كثرة الدنيا وتنعيم العبد ا ال يدل على حمبة اهللا العبد ألن اهللا يعطي الدنيا من حيب ومن 
ال حيب ولكن الدين يف العبد هو الدليل على حمبة اهللا فإن اهللا ال يعطي الدين إال من حيب 

ا احلديث ليدل على أن كسب احلرام خسارة ال فمن أعطاه اهللا الدين فقد أحبه وإن هذ

                                                 

  ). 1/387) أمحد (1(
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ربح فيه للعبد فإن تصدق به مل يقبل منه وإن أنفقه مل يبارك له فيه وإن خلفه بعده كان 
زاده إىل النار كيف يليق حبال املؤمن أن يسمع مثل هذا مث يكتسب املال من طريق حرام 

ياه كيف يليق به أن جيعل وهو يعلم أنه حمرم وكيف يليق به أن يذهب دينه من أجل دن
الوسيلة غاية والغاية وسيلة أمل يعلم أن املال وسيلة لقيام الدين والدنيا وأن اكتسابه بطريق 

  حمرم هدم للدين والدنيا.
إن اكتساب املال بالغش كسب حرام واكتسابه بالكذب كسب حرام واكتسابه 

 � سب حرام يقول النيببالربا وقلب الدين كسب حرام واكتسابه بالدعاوي الباطلة ك

ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال ينظر  { � ويقول )1( } من غش فليس منا {

 )2( } سبل واملنان واملنفق سلعته باحللف الكاذبإليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم امل

 )3( } واءـال هم سـاهديه وقـآكل الربا وموكله وكاتبه وش � ولعن رسول اهللا {

 � وقال النيب } وقال ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا حمارم اهللا بأدىن احليل {

 )4( } انـه غضبـو عليـمن حلف على مال امرئ مسلم بغري حق لقي اهللا وه {

يف أرض فقال للمدعي ألك بينة قال ال قال فلك ميينه  � وختاصم رجالن عند النيب {

ليس لك منه  � فقال يا رسول اهللا إن الرجل فاجر ال يبايل على ما حلف عليه فقال النيب
لئن حلف على مال ليأكله ظلما ليلقني اهللا وهو  � أراد أن حيلف قال النيب إال ميينه فلما

  .)5( } عنه معرض فأدرك الرجل خمافة اهللا فرد أرضه
                                                 

  ). 2/242) ، أمحد (2224) ، ابن ماجه التجارات (1315) ، الترمذي البيوع (102) مسلم اإلميان (1(
) ، 4087) ، أبو داود اللباس (2563) ، النسائي الزكاة (1211) ، الترمذي البيوع (106ن () مسلم اإلميا2(

  ). 2605) ، الدارمي البيوع (5/162) ، أمحد (2208ابن ماجه التجارات (
  ). 1/83) ، أمحد (5103) النسائي الزينة (3(
) ، أبو داود األميان 2996رآن () ، الترمذي تفسري الق138) ، مسلم اإلميان (2380) البخاري الرهن (4(

  ). 1/379) ، أمحد (2323) ، ابن ماجه األحكام (3244والنذور (
  ). 4/317) ، أمحد (3245) ، أبو داود األميان والنذور (1340) ، الترمذي األحكام (139) مسلم اإلميان (5(
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أيها الناس لقد قَلَّ الورع يف هذا الزمان وأصبح املال غايةً بعد أن كان وسيلةً أصبح 
رام أو حالل وهذا كما أنه الرجل ال يهمه إال كسب املال وال يهمه من أين اكتسبه من ح

نقص يف الدين فهو نقص يف العقل والتدبري كيف تتجاوز احلالل إىل احلرام وأنت ترى 
املال يذهب وأنت عنه تنقل كيف ترضى أن تكدس املال لغريك عليك إمثه والتعب يف 

له فاتق حتصيله ولغريك غنمه ومثرات عاقبته هل رأيت أحدا قبلك خلَد للمال أو خلِّد املال 
ه ـما يدرك بطاعتـاهللا أيها املؤمن وأمجل يف الطلب فإن رزق اهللا ال يدرك مبعصيته وإن

}  tΒ uρ È,−G tƒ ©! $# ≅ yèøgs† …ã&©! % [ t̀� øƒxΧ ∩⊄∪ çµø% ã— ö� tƒuρ ôÏΒ ß]ø‹ ym Ÿω Ü= Å¡tFøts† 4 { )1(.  

أيها الناس لقد كثرت يف احملاكم اخلصوم وصار الناس يتباهون أيهم يغلب يف اخلصومة 
وهو يرى أن احلق لغريه ولكنه يدعي ما ليس له أو ينكر ما جيب عليه ظلما وعدوانا مث 
يعلل نفسه بأن القاضي حكم له يظن أن حكم القاضي يقلب احلالل حراما واحلرام حاللًا 

األمر ليس كذلك فالقاضي حيكم بالظاهر وليس له إال ما يسمع من اخلصمني وأما  ولكن
الباطن فإىل اهللا تعاىل هو الذي حيكم به يوم تبلى السرائر وال يوجد للظامل من قوة وال 

إمنا أنا بشر وإنكم ختتصمون إيلَّ ولعل بعضكم أن يكون أحلن  { � ناصر قال النيب

حبجته من بعض فأقضي به بنحو مما أمسع فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فال يأخذه فإمنا 

  .)2( } أقطع له قطعة من النار

أيها املسلمون إن بعض الناس ملا غلت األراضي والبيوت صاروا يدعون ما ليس هلم 
ما كان عليهم ومن هؤالء من يكون شريكًا يف أرض فيتوىل بعض الشركاء  وينكرون

بيعها أو تصبريها وهو عامل بذلك وراض به يف أول األمر ومقتنع حىت إذا تغريت األمور 
أتى باحلجج اليت قد تنفعه يف الدنيا ولكن ال تنفعه يف اآلخرة وسوف يأيت يوم القيامة 

                                                 

  . 3،  2) سورة الطالق اآليتان : 1(
) ، أبو داود األقضية 5401) ، النسائي آداب القضاة (1713قضية () ، مسلم األ6566) البخاري احليل (2(

  ). 1424) ، مالك األقضية (6/320) ، أمحد (2317) ، ابن ماجه األحكام (3583(
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من اقتطع شربا من األرض ظلما طوقه اهللا به   { � نيبحاملًا لكل شرب ظلمه كما قال ال

يا ويح الظامل يوم القيامة ويا ويله يأيت يف ذلك اليوم  )1( } يوم القيامة من سبع أرضني

طوته مظلما من سبع أرضني وقد فارقها يف الدنيا مل خيلد هلا العسري الشديد حاملًا م قًا
  ومل ختلد له.

فاتقوا اهللا أيها املسلمون وخافوا عقابه وال تغرنكم احلياة الدنيا فالكيس من دان نفسه 

Ÿω   {وعمل ملا بعد املوت أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  uρ (# þθ è= ä. ù' s? Ν ä3 s9≡ uθ øΒ r& Ν ä3 oΨ ÷� t/ 

È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$ Î/ (#θ ä9 ô‰ è? uρ !$ yγ Î/ ’ n< Î) ÏΘ$ ¤6 çt ø: $# (#θ è= à2 ù' tG Ï9 $ Z)ƒ Ì� sù ô Ï iΒ ÉΑ≡ uθ øΒ r& Ä¨$ ¨Ψ9 $# ÉΟ øO M} $$ Î/ óΟ çFΡ r& uρ 

tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊇∇∇∪  {  )2(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.

                                                 

) ، 1/190) ، أمحد (1418) ، الترمذي الديات (1610) ، مسلم املساقاة (3026) البخاري بدء اخللق (1(
  ). 2606الدارمي البيوع (

  . 188ة البقرة آية: ) سور2(
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  طبة السابعة يف حترمي مال الغري بغري رضاهاخل

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا 

عليه وعلى آله وأصحابه  وحده ال شريك به وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا
  والتابعني هلم بإحسان وسلم تسليما.

ما أنزل من الوحي  � أما بعد أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واعلموا أن اهللا أنزل على نبيه

uΖ$   {وكان مما أنزل قوله تعاىل  ø9̈“ tΡ uρ š�ø‹ n= tã |=≈ tG Å3ø9 $# $YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ä3Ïj9 & ó x« “ Y‰ èδuρ Zπyϑ ômu‘ uρ 

3“ u� ô³ ç0uρ tÏϑ Î= ó¡ßϑ ù= Ï9 ∩∇∪ { )1(.  

فالقرآن العظيم بيان لكل ما حيتاج الناس إليه يف أمور دينهم ودنياهم فكما جاء بتنظيم 
نسان مع بين جنسه معاملة اإلنسان مع ربه وهي العبادة جاء كذلك بتنظيم معاملة اإل

وغريهم من املخلوقات فجاء بتنظيم البيع والشراء واإلجارة واملساقاة واملزارعة والرهن 
والوقف واهلبة واملرياث والنكاح والقصاص وغريها من ارتباط الناس بعضهم ببعض ولقد 
 كانت القاعدة العامة لتلك املعامالت هي اتباع العدل فيها واالبتعاد عن الظلم حبيث
يعامل الشخص غريه على وفق الشريعة مبا حيب أن يعامله به فال يبغي وال يعتدي وذا 

ال يؤمن  { � يتحقق اإلميان ويفوز العبد بدخول اجلنة والنجاة من النريان قال النيب

من أحب أن يزحزح عن   { � وقال )2( } أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه

النار ويدخل اجلنة فلتدركه منيته وهو يؤمن باهللا واليوم اآلخر ويأيت إىل الناس الذي حيب 

  .)3( } أن يؤتى إليه

                                                 

  . 89) سورة النحل آية: 1(
) ، النسائي 2515) ، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (45) ، مسلم اإلميان (13) البخاري اإلميان (2(

  ). 2740) ، الدارمي الرقاق (3/272) ، أمحد (66) ، ابن ماجه املقدمة (5016اإلميان وشرائعه (
  ). 2/191) ، أمحد (3956) ، ابن ماجه الفنت (4191، النسائي البيعة ( )1844) مسلم اإلمارة (3(



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  703

املعامالت أن يكون التعامل بالرضى طوعا بدون  أيها املسلمون إن من أهم العدل يف

'yγ•ƒr$  {إكراه لقوله تعاىل  ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ#u Ÿω (#þθè= à2ù' s? Ν ä3s9≡uθøΒ r& Μà6 oΨ ÷� t/ È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$Î/ HωÎ) βr& 

šχθä3s? ¸οt�≈ pgÏB tã <Ú# t� s? öΝ ä3ΖÏiΒ 4 { )1(  فالبيع ال يكون إال عن تراض فمن أكره على بيع

ملكه بغري حق فالبيع باطل وال حيل للمشتري أن ينتفع باملبيع بل الواجب عليه رده إىل 
صاحبه حىت تطيب نفسه ببيعه ومن أكره على إجارة ملكه بغري احلق فاإلجارة باطلة وال 

ينتفع باملستأجر بل الواجب عليه أن يتخلى عنه ويرده لصاحبه إال أن حيل للمستأجر أن 
يرضى ببقائه باألجرة وإن من الناس اليوم من أصروا على البقاء فيما استأجروه من بيوت 
ودكاكني مع أن أصحاا ال يرضون بذلك ألم كانوا استأجروها برخص وارتفعت 

دا ال يرضى أن يغنب هذا الغنب الفاحش حىت األجرة ارتفاعا فاحشا ومن املعلوم أن أح
املستأجرون أنفسهم لو كانت األمالك هلم ما رضوا أن يبقى أحد فيها بأجرة ال ترضيهم 

ال يؤمن أحدكم حىت   { � فكيف يرضون ألنفسهم أن يفعلوه مع غريهم وقد قال النيب

يف أعظم اجتماع شهده مع أمته  � ولقد أعلن النيب )2( } حيب ألخيه ما حيب لنفسه

إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة   {أعلن عام حجه حيث قال 

. فيا عباد اهللا ال )3( }  بلدكم هذا أال هل بلغت قالوا نعميومكم هذا يف شهركم هذا يف

حيل مال امرئ مسلم سواًء كان ذلك من أعيان األموال أو من منافعها إال برضى منه 
فكونوا عبادا للَّه تعاىل ال عبيدا ألهوائكم ومطامعكم أفترضون أيها اإلخوة إذا بعثتم يوم 

ه البيوت واحملالت اليت أصررمت على البقاء فيها القيامة أن تؤخذ حسناتكم ألصحاب هذ

                                                 

  . 29) سورة النساء آية: 1(
) ، النسائي 2515) ، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (45) ، مسلم اإلميان (13) البخاري اإلميان (2(

  ). 2740الدارمي الرقاق () ، 3/272) ، أمحد (66) ، ابن ماجه املقدمة (5016اإلميان وشرائعه (
) ، 5/37) ، أمحد (1679) ، مسلم القسامة واحملاربني والقصاص والديات (6667) البخاري الفنت (3(

  ). 1916الدارمي املناسك (
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بدون رضاهم مث إن كان يف حسناتكم ما يكافئ مظامل هؤالء وإال أخذ من سيئام 
وطرح عليكم مث طرحتم يف النار. أفترضون أيها اإلخوة أن تبقوا يف بيوت بدون رضا 

اطلة. أفترضون أيها أهلها وقد قال كثري من أهل العلم إن صالتكم فيها يف هذه احلال ب
اإلخوة أن ينقطع جوابكم عند السؤال يوم القيامة إذا سئلتم ملاذا بقيتم يف أمالك غريكم 
بدون رضا أصحاا. نعم إنه سينقطع جوابكم حينئذ ألنه ليس يف كتاب اهللا وال يف سنة 

 ما يبيح لكم البقاء يف أمالك غريكم بدون رضاهم وإن لبعض الناس شبهةً يف � رسوله

pκ$  {بقائهم يف أمالك غريهم بدون رضاهم حيث حيتجون بقوله تعاىل  š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΨ tΒ# u 

(#θãè‹ ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™§�9 $# ’Í< 'ρé&uρ Í÷ö∆F{ $# óΟä3Ζ ÏΒ ( { )1( قولون إن احلكومة وفقها اهللا وي

قررت زيادةً معلومةً منعت أصحاب العقارات من جتاوزها ولكن هذه كلمة حق أريد ا 
باطل فاحلكومة مل تأمرهم أن يبقوا يف أمالك غريهم ولو أن املستأجر خرج من البيت أو 

لى أصحاب الدكان املستأجر ما منعته وإمنا أَمر احلكومة موجه إىل أصحاب العقارات فع
بالصرب  � العقارات أن يصربوا على أَمر احلكومة وال يعارضوه امتثالًا ألمر رسول اهللا

ولكن ال جيوز للمستأجر املستنفع أن يبقى على إجارة يرى أن فيها هضما ألخيه حيث 
زادت اإلجارات زيادةً فاحشةً بل وزادت مجيع قيم األشياء حىت يف األطعمة غري املدعمة 

احلكومة ويف األلبسة الكمالية والضرورية كلها قد زادت زيادةً فاحشةً عما كانت مبعونة 
عليه قبل سنوات إن صح التعبري بأن ذلك زيادة والتعبري األصح أن ذلك لكثرة النقود 

  ورواجها.
يف  � ال النيبـوإن من أهم العدل أن يكون التعامل بالبيان والصدق فلقد ق

ا محقَت بركة ـا وكتمـا وإن كذبـا يف بيعهمـإن صدقا وبينا بورك هلم {ني ـالبيع

                                                 

  . 59) سورة النساء آية: 1(
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عيب أو والغش كتمان ال )2( } من غشنا أو من غش فليس مين  {وقال  )1( } بيعهما

إظهار السلعة مبظهر طيب وهي رديئة ولقد ابتلي كثري من الناس بالغش مع أنه من كبائر 
الذنوب اليت ال تكفرها الصلوات اخلمس وال اجلمعة وال رمضان فإن هذه العبادات اجلليلة 

 � ال تكفر ما بينها من الكبائر والغش من كبائر الذنوب أفترضى أيها املؤمن برباءة النيب
من أجل عرض تصيبه من الدنيا أفترضى أن ينعم املؤمنون اتنبون لكبائر اإلمث  منك

بتكفري سيئام بصالم وصيامهم وأنت ال يكفر غشك بل يبقى سيئةً يف صحائف 
أعمالك أفترضى أن تستلب زيادةً من مال أخيك بغري حق أفترضى أن تعامل أخاك مبا ال 

نفسك وإذا طوعت لك نفسك أن تغش إخوانك فتذكر حتب أن يعاملك به. اتق اهللا يف 

تذكر أنه بريء منك ذا الغش ومرن نفسك  )3( } من غش فليس مين {قول نبيك 

ا هي عليه من طيب ورداءة، فإن اهللا ـعلى الصدق يف املعاملة وبيان السلعة على م

pκ$   {ول ـيق š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θà)®? $# ©!$# (#θä9θè% uρ Zωöθs% # Y‰ƒÏ‰ y™ ∩∠⊃∪ ôx Î= óÁãƒ öΝä3s9 ö/ ä3n=≈ yϑ ôã r& ö�Ï øótƒuρ 

öΝ ä3s9 öΝä3t/θçΡ èŒ 3 tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©! $# …ã&s!θß™ u‘ uρ ô‰s) sù y—$sù #�— öθsù $̧ϑŠ Ïà tã ∩∠⊇∪ { )4(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم... إخل.

                                                 

) 4464) ، النسائي البيوع (1246) ، الترمذي البيوع (1532) ، مسلم البيوع (2004) البخاري البيوع (1(
  ). 2547) ، الدارمي البيوع (3/402) ، أمحد (3459، أبو داود البيوع (

  ). 2/242) ، أمحد (2224) ، ابن ماجه التجارات (1315) ، الترمذي البيوع (102) مسلم اإلميان (2(
  ). 2/242) ، أمحد (2224) ، ابن ماجه التجارات (1315) ، الترمذي البيوع (102) مسلم اإلميان (3(
  . 71،  70سورة األحزاب اآليتان : ) 4(
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  اخلطبة الثامنة يف إنفاق املال يف طرق اخلري بوقف أو غريه

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
 إله إال اهللا سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال

وحده ال شريك به وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن 
  تبعهم بإحسان وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واشكروه على ما أنعم به عليكم من نعمة الدين 
م ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والدنيا فلقد أرسل اهللا إليكم رسولًا يتلو عليكم آيات ربك

واحلكمة فبقي دينه متلوا يف كتاب اهللا غري مبدل وال مغري ومأثورا فيما صح من سنة 
وأفاض عليكم املال لتستعينوا به على طاعته وتتمتعوا به يف حدود ما أباحه  � رسول اهللا

tΒ$  {لكم فهو قيام دينكم ودنياكم فاعرفوا حقه وابذلوه يف مستحقه  uρ (#θãΒ Ïd‰s) è? /ä3Å¡àΡ L{ 

ôÏiΒ 9�ö� yz çνρß‰ ÅgrB y‰ΖÏã «!$# uθèδ # Z� ö�yz zΝ sàôã r&uρ #\� ô_r& 4 { )1(.  

أيها املسلمون إن مالكم يف احلقيقة ما قدمتموه ألنفسكم ذخرا لكم عند ربكم ليس 
ا قال اهللا ـمالكم ما مجعتموه فاقتسمه الوارث بعدكم فإنكم سوف ختلفونه وتدعونه كم

(ô‰s   {اىل ـتع s9 uρ $tΡθßϑ çG ÷∞ Å_ 3“ yŠ≡t� èù $yϑ x. öΝä3≈ oΨ ø)n= yz tΑ ¨ρr& ;ο §�tΒ ΝçFø. t� s?uρ $̈Β öΝ ä3≈ oΨ ø9§θyz u !#u‘ uρ 

öΝ à2Í‘θßγàß ( { )2(.  

فسوف تنتقلون عن الدنيا أغنياء عما خلفتم فقراء إىل ما قدمتم ويف الصحيح عن عبد 

إليه من ماله قالوا يا رسول  قال أيكم مال وارثه أحب  { � أن النيب � اهللا بن مسعود

. ويف )3( } اهللا ما منا أحد إال ماله أحب إليه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر

                                                 

  . 20) سورة املزمل آية: 1(
  . 94) سورة األنعام آية: 2(
  ). 1/382) ، أمحد (3612) ، النسائي الوصايا (6077) البخاري الرقاق (3(
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ا سوى كتفها فقال أم ذحبوا شاةً فتصدقوا  {الترمذي عن عائشة رضي اهللا عنها 

  .)1( } بقي كلها غري كتفها � النيب

أيها املسلمون إن من إنفاق املال يف طرق اخلري أن يتصدق به املرء صدقةً منجزةً على 
الفقراء واألقارب فيملكوا ويتصرفون فيها تصرف املالك يف ملكه وذلك من أفضل 

s9 (#θä9$oΨ  {اىل ـه تعـاألعمال وأربح التجارة ملا نزل قول s? §�É9 ø9 $# 4 ®Lym (#θà) ÏΖè? $£ϑ ÏΒ 

šχθ™6Ït éB 4 { )2( }  بلة مسجد النيبوكان  -جاء أبو طلحةتسمى  � له حديقة ق

فقال يا رسول اهللا إن اهللا أنزل  -يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب  � بريحاء كان النيب
هذه اآلية وإن أحب مايل إيلَّ بريحاء وإا صدقة هللا أرجو برها وذخرها عند اهللا فضعها 

ذاك مال رابح وقد بخ بخ ذاك مال رابح  � يا رسول اهللا حيث أراك اهللا فقال النيب

  .)3( } مسعت وأنا أرى أن جتعلها يف األقربني فقسمها أبو طلحة يف أقاربه وبين عمه

ومن إنفاق املال يف طرق اخلري أن يصرفه يف بناء املساجد واملشاركة فيها فقد صح 

من بىن هللا مسجدا يبتغي به وجه اهللا تعاىل بىن اهللا له بيتا يف  {أنه قال  � عن النيب

فاملساجد يصلي فيها املسلمون ويأوي إليها احملتاجون ويذكر فيها اسم اهللا  )4( } اجلنة

  بتالوة كتابه وسنة رسوله والفقه يف دينه ويف كل ذلك أجر لبانيها واملشارك فيها.

                                                 

  ). 6/50) ، أمحد (2470) الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (1(
  . 92) سورة آل عمران آية: 2(
) ، النسائي األحباس 2997) ، الترمذي تفسري القرآن (998) ، مسلم الزكاة (1392الزكاة ( ) البخاري3(

) ، الدارمي الزكاة 1875) ، مالك اجلامع (3/141) ، أمحد (1689) ، أبو داود الزكاة (3602(
)1655 .(  

) ، ابن ماجه 318) ، الترمذي الصالة (533) ، مسلم املساجد ومواضع الصالة (439) البخاري الصالة (4(
  ). 1392) ، الدارمي الصالة (1/61) ، أمحد (736املساجد واجلماعات (
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رق وتأمني ـاملال يف طرق اخلري أن ينفقه يف املصاحل العامة كإصالح الطومن إنفاق 

فإن الصحابة حني قدموا املدينة كان فيها بئر تسمى بئر رومة ال حيصلون املاء  {اه ـاملي

من حفر رومة له اجلنة فحفرها رضي اهللا  � فقال النيب � راها عثمانمنها إال بثمن فاشت

  .)1( } عنه

وهو الوقف  �ومن إنفاق املال يف طرق اخلري حتبيسه وإنفاق غلته فيما يقرب إىل اهللا 

أصاب أرضا خبيرب مل يصب مالًا  � أن عمر بن اخلطاب {والسبيل ففي الصحيحني 

إن شئت حبست  � يستشريه فيها ويستأمره فقال النيب � أنفس عنده منه فجاء إىل النيب

يباع وال يوهب وال يورث تصدق بأصله ال   {وللبخاري  )2( } أصلها وتصدقت ا

فتصدق به عمر  )4( } احبس أصلها وسبل مثرا {وللنسائي  )3( } ولكن ينفق مثره

  يف سبيل اهللا ويف الرقاب واملساكني والضيف وابن السبيل وذي القرىب.
 يوهب وال يورث وإمنا يصرف فإذا سبل اإلنسان ملكه صار وقفًا حمبوسا ال يباع وال

فيما جعله الواقف فيه ما مل يكن إمثًا. واملقصود بالوقف أمران عظيمان أوهلما التقرب إىل 
وابتغاء األجر والثواب منه ببذل غلة الوقف فيما يرضيه تعاىل. وثانيهما نفع  �اهللا 

وز الوقف إذا كان املوقوف عليهم واإلحسان إليهم وإذا كان املقصود به التقرب فإنه ال جي
فيه معصية هللا ورسوله إذ ال يتقرب إىل اهللا إال بطاعته. فال جيوز الوقف على بعض األوالد 

                                                 

  ). 1/75) ، أمحد (3182) النسائي اجلهاد (1(
) ، النسائي األحباس 1375) ، الترمذي األحكام (1633) ، مسلم الوصية (2586) البخاري الشروط (2(

  ). 2/55) ، أمحد (2396ألحكام () ، ابن ماجه ا2878) ، أبو داود الوصايا (3603(
) ، النسائي األحباس 1375) ، الترمذي األحكام (1633) ، مسلم الوصية (2613) البخاري الوصايا (3(

  ). 2/125) ، أمحد (2396) ، ابن ماجه األحكام (2878) ، أبو داود الوصايا (3604(
) ، النسائي األحباس 1375ألحكام () ، الترمذي ا1633) ، مسلم الوصية (2613) البخاري الوصايا (4(

  ). 2/55) ، أمحد (2397) ، ابن ماجه األحكام (2878) ، أبو داود الوصايا (3603(
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!© (βÎ¨ *  {دون بعض ألن اهللا أمر بالعدل  $# ã� ãΒ ù' tƒ ÉΑô‰ yèø9 $$Î/ Ç≈ |¡ômM} $# uρ { )1( وقال .

. والوقف على بعض األوالد دون بعض )2( } اتقوا اهللا واعدلوا بني أوالدكم { � النيب

مناف للعدل إال أن يكون التخصيص بصفة استحقاق فتوجد يف أحدهم دون اآلخر مثل 
و على طالب العلم منهم فال بأس. فإذا أوقفه على الفقري أن يوقف على الفقري من أوالده أ

منهم فالحظ فيه للغين حال غناه وإذا أوقفه على طالب العلم فالحظ فيه لغري طالب العلم 
  حال ختليه عن الطلب.

وال جيوز أن يوقف شيئًا من ماله وعليه دين ال وفاء له من غري ما وقفه حىت يويف دينه 
ووفاء الدين أهم ألنه واجب والوقف تطوع. وال جيوز أن يوصي  ألن ذلك إضرار بغرميه

ال ـال بني الورثة وقـبوقف شيء بعد موته على بعض ورثته دون بعض ألن اهللا قسم امل

}  ZπŸÒƒÌ� sù š∅ÏiΒ «! ›§Zπ  {ة ويف اآلي )3( } 3 #$ Ï¹ uρ zÏiΒ «! وبني أن ذلك من  )4( } 3 #$

ه فال ـق حقـإن اهللا أعطى كل ذي ح  { � حدوده وتوعد من تعداها وقال النيب

  .)5( } وصية لوارث

فإذا قال أوصيت بداري وقفًا على ذرييت وله ورثة غري الذرية كان ذلك خروجا عن 
  فريضة اهللا وإخاللًا بوصية اهللا وتعديا حلدوده ومعصيةً لرسوله.

ونفع املوقوف عليهم  �أيها املسلمون إذا كان املقصود بالوقف هو التقرب إىل اهللا 
ظر اإلنسان فيما هو أقرب إىل اهللا وأنفع لعباده ولينظر يف النتائج املترتبة فالذي ينبغي أن ين

                                                 

  . 90) سورة النحل آية: 1(
) ، 1367) ، الترمذي األحكام (1623) ، مسلم اهلبات (2447) البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها (2(

) ، 4/270) ، أمحد (2375) ، ابن ماجه األحكام (3542ود البيوع () ، أبو دا3681النسائي النحل (
  ). 1473مالك األقضية (

  . 11) سورة النساء آية: 3(
  . 12) سورة النساء آية: 4(
  ). 2713) ، ابن ماجه الوصايا (3565) ، أبو داود البيوع (2120) الترمذي الوصايا (5(
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على وقفه وليتجنب ما يكون سببا للعداوة والقطيعة وليعلم أن إنفاق املال يف حال احلياة 
والصحة خري وأفضل وأعظم أجرا ال سيما إذا كان يف صاحل مستمر كبناء املساجد 

وطبع الكتب النافعة أو شرائها وتوزيعها على من ينتفع ا  وإصالح الطرق وتأمني املياه
وإعانة يف زاوج فقري حيصنه وحيصن زوجته ورمبا يولد بينهما صاحل ينفع املسلمني فهو 
مصلحة وأجر ملن أعانه على زواجه ولو قدر أنه ولد بينهما فاسد مل يضر املعني شيئًا ألنه 

أن رجلًا قال يا رسول اهللا   {صحيح مسلم  مل يعنه من أجل طلب مثل هذا الولد. ويف

أي الصدقة أفضل ويف لفظ أعظم أجرا قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح ختشى الفقر 
ذا ولفالن كذا وقد كان وتأمل البقاء وال متهل حىت إذا بلغت احللقوم قلت لفالن ك

إن الصدقة يف حالة الصحة أفضل ألا صدقة من  � . وصدق رسول اهللا)1( } لفالن

شخص خياف الفقر ويأمل طول البقاء فهو شحيح باملال لذلك خبالف من جعل تنفيذ 
املال بعد يأسه من احلياة وانتقال املال للوارث. وقد تصدق اهللا على عباده بثلث أمواهلم 

ا بعد موم ألقارم غري الوارثني أو للفقراء أو لبناء املساجد أو غريها من طرق  يوصون
  اخلري والرب.

وإذا أوصى بشيء من ماله فله الرجوع يف وصيته له إبطاهلا وله أن يغري تنافيذها 
وينقصها ويزيدها يف حدود ثلث املال. فالوصية أوسع من الوقف من هذه الناحية ألن 

طيع إبطاهلا وتغيريها ومن ناحية جوازها ولو كان على اإلنسان دين ألا ال اإلنسان يست
تضر أهل الطلب ألن املوصي إذا مات وعليه دين قدم قضاء الدين على الوصية. أما 
الوقف فينفذ يف احلال وليس للواقف إبطاله وال تغيريه وال الزيادة يف تنافيذه أو النقص وال 

  ء إال برضا الغرماء.جيوز ملن عليه دين ال وفا

                                                 

) ، أبو داود الوصايا 3611) ، النسائي الوصايا (1032) ، مسلم الزكاة (1353) البخاري الزكاة (1(
  ). 2/231) ، أمحد (2865(
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Ï(θà#)  {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم Ρ r&uρ ’ Îû È≅‹ Î6y™ «! $# Ÿωuρ (#θà) ù= è? ö/ä3ƒÏ‰ ÷ƒr' Î/ ’ n< Î) Ïπs3è= öκ −J9 $# ¡ 

(# þθãΖ Å¡ômr&uρ ¡ ¨βÎ) ©! $# �=Ït ä† tÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $# ∩⊇∈∪ { )1(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم... إخل.

                                                 

  . 195) سورة البقرة آية: 1(
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  الفرع الثامن يف النكاح

  اخلطبة األوىل يف احلث على النكاح وتذليل العقبات اليت حتول دونه

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
 فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا سيئات أعمالنا من يهده اهللا

وحده ال شريك به وأشهد أن حممدا عبده اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه 
  ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واشكروه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 
ها وجعل بينكم مودةً ورمحةً إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون. إن الزواج لتسكنوا إلي

نعمة عظيمة من اهللا ا على عباده ذكورهم وإناثهم أحله هلم بل أمرهم به ورغبهم فيه 

θßsÅ3Ρ#)  {فقال سبحانه وتعاىل  $$sù $tΒ z>$sÛ Νä3s9 zÏiΒ Ï !$|¡ÏiΨ9 $# 4 o_÷W tΒ y]≈ n= èOuρ yì≈ t/ â‘ uρ ( ÷βÎ* sù óΟ çFø Åz 

āωr& (#θä9Ï‰ ÷ès? ¸οy‰Ïn≡uθsù ÷ρr& $tΒ ôM s3n= tΒ öΝ ä3ãΨ≈yϑ ÷ƒr& 4 { )1(وقال النيب . � }  يا معشر الشباب من

وقال النيب يف   {، )2( } استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج

اين أنا أصوم الدهر وال أفطر وقال الرد على قوم قال أحدهم أنا أصلي الليل أبدا وقال الث
أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما واهللا إين  � الثالث أنا أعتزل النساء فال أتزوج فقال النيب

ألخشاكم هللا وأتقاكم له لكين أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن 

سنة املرسلني من  . وكما أن النكاح سنة خامت النبيني فهو كذلك)3( } سنيت فليس مين

(ô‰s   { �قبل قال اهللا  s9 uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& Wξß™â‘ ÏiΒ y7 Î=ö6s% $uΖ ù= yèy_uρ öΝ çλm; % [`≡uρø— r& Zπ−ƒÍh‘ èŒuρ 4 { )4(  ففي

                                                 

  . 3) سورة النساء آية: 1(
) ، النسائي الصيام 1081) ، الترمذي النكاح (1400) ، مسلم النكاح (4779) البخاري النكاح (2(

) ، الدارمي النكاح 1/378) ، أمحد (1845النكاح () ، ابن ماجه 2046) ، أبو داود النكاح (2240(
)2166 .(  

  ). 3/285) ، أمحد (3217) ، النسائي النكاح (1401) ، مسلم النكاح (4776) البخاري النكاح (3(
  . 38) سورة الرعد آية: 4(
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ر اهللا ورسوله حصول الرمحة والفالح يف الدنيا النكاح امتثال أمر اهللا ورسوله وبامتثال أم
واآلخرة. ويف النكاح اتباع سنن املرسلني ومن اتبع سنن املرسلني يف الدنيا حشر معهم يف 
اآلخرة. ويف النكاح قضاء الوطر وفرح النفس وسرور القلب. ويف النكاح حتصني الفرج 

كثري األمة اإلسالمية وبالكثرة ومحاية العرض وغض البصر والبعد عن الفتنة ويف النكاح ت
تقوى األمة واب بني األمم وتكتفي بذاا عن غريها إذا استعملت طاقاا فيما وجهها 

  إليها الشرع.

زوجوا الودود ت { � بأمته يوم القيامة فقد قال � ويف النكاح حتقيق مباهاة النيب

. ويف النكاح تكوين األسر وتقريب الناس )1( } الولود فإين مكاثر بكم يوم القيامة

uθèδ  {بعضهم لبعض فإن الصهر شقيق النسب قال اهللا تعاىل  uρ “ Ï% ©!$# t,n= y{ zÏΒ Ï !$yϑ ø9 $# # Z� |³ o0 

… ã&s# yèyfsù $Y7 |¡nΣ #\� ôγÏ¹ uρ 3 tβ% x. uρ y7 •/ u‘ # \�ƒÏ‰ s% ∩∈⊆∪ { )2(  ويف النكاح حصول األجر والثواب بالقيام

حبقوق الزوجة واألوالد واإلنفاق عليهم. والنكاح سبب للغىن وكثر الرزق ليس كما يتومهه 

 θßsÅ3Ρr&uρ 4‘yϑ≈tƒF{$# óΟä3ΖÏΒ tÅsÎ=≈¢Á9$#uρ ôÏΒ ö/ä.ÏŠ$t6Ïã#)  { �املاديون وضعاف التوكل يقول اهللا 

öΝà6Í←!$tΒÎ)uρ 4 βÎ) (#θçΡθä3tƒ u!#t�s)èù ãΝÎγÏΨøóãƒ ª!$# ÏΒ Ï&Î#ôÒsù 3 ª!$#uρ ììÅ™≡uρ ÒΟŠÎ=tæ ∩⊂⊄∪ { )3(  ويف احلديث عن

وقال أبو  )4( } ثالثة حق على اهللا عوم وذكر منهم الناكح يريد العفاف { � يبالن

أطيعوا اهللا فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغىن وقال ابن  � بكر

                                                 

  ). 2050) ، أبو داود النكاح (3227) النسائي النكاح (1(
  . 54) سورة الفرقان آية: 2(
  . 32النور آية:  ) سورة3(
) ، أمحد 2518) ، ابن ماجه األحكام (3120) ، النسائي اجلهاد (1655) الترمذي فضائل اجلهاد (4(

)2/437 .(  
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 (βÎ   { تعاىل يف التزويج ووعدهم عليه الغىن فقال عباس رضي اهللا عنهما رغبهم اهللا

(#θçΡθä3tƒ u !#t� s) èù ãΝ ÎγÏΨ øóãƒ ª!$# ÏΒ Ï&Î# ôÒsù 3 { )1(.  

املستقبل وهو فالنكاح صالح للفرد وصالح للمجتمع يف الدين واألخالق واحلاضر و
كذلك درء للمفاسد الناجتة عن تركه وعدم املباالة فيما حيول دونه من عقبات. لقد كان 
ينبغي لنا أن تم بدراسة العقبات اليت حتول دونه لنتالىف النتائج السيئة اليت تترتب على 

  فقده وإن أهم هذه العقبات ثالث:
اج أي أن كثريا من الشباب إحداها: عزوف كثري من الشباب ذكور وإناث عن الزو

الذكور واإلناث ال يرغبون يف الزواج حبجة أن الزواج حيول بينهم وبني دراستهم وهذه 
حجة داحضة فإن النكاح ال مينع من املضي يف الدراسة والنجاح فيها والتحصيل بل رمبا 

ودة صار يكون عونا على ذلك فإن الصاحل إذا وفق زوجةً صاحلةً وسادت بينهما روح امل
كل واحد منهما عونا لآلخر على دراسته وعلى مشاكل حياته وأكثر الناس تتكلل 
زواجام بالتوفيق وهللا احلمد وكم من شباب ذكور وإناث من اهللا عليهم بالزواج فرأوا 
من الراحة وتفرغ الفكر والنفس للدراسة ما كان عونا هلم عليها فعلى الشباب الذين 

جة أن يعيدوا النظر مرةً بعد أخرى حىت يصححوا من خطئهم وليسألوا اغتروا ذه احل
زمالًء هلم تزوجوا فرأوا اخلري والطمأنينة من وراء الزواج وذا تتذلل هذه العقبة. وماذا 
ينفع املرأة إذا أكملت دراسةً ليست حباجة إليها وفاتتها سعادة النكاح وعقمت من 

   تسعد يف حياا وال أوالد هلا يذكروا بعد موا.األوالد وأصبحت رملى من األرامل مل
العقبة الثانية اليت حتول دون الزواج ومصاحله العظيمة احتكار بعض األولياء الظلمة 
لبنام ومن هلم والية تزوجيهن أولئك األولياء الذين ال خيافون اهللا وال يرعون أمانتهم وال 

ذين اختذوا من واليتهم على تلك املرأة الضعيفة يرمحون من حتت أيديهم أولئك األولياء ال
موردا للكسب احملرم وأكل املال بالباطل جتد اخلاطب الكفء يف دينه وخلقه خيطب منهم 

                                                 

  . 32) سورة النور آية: 1(
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فيفكرون ويقدرون مث يقولون الكلمة األخرية البنت فائتة لغريك، البنت صغرية، شاورا 
كفء إما لعقد نفسية تثقل عليهم فأبت. أقوالًا كاذبةً يفتروا لريدوا ذلك اخلاطب ال

اإلجابة وإما لطلب مال حيصلونه من وراء واليتهم وإما لعداوة شخصية بينهم وبني 
اخلاطب والوالية دين وأمانة جيب النظر فيها إىل مصلحة املوىل عليه ال إىل أغراض الويل. 

معصية هللا إن دفع اخلاطب الكفء يف دينه وخلقه مبثل هذه األقوال الكاذبة إمنا هو 
ورسوله وخيانة لألمانة وإضاعة لعمر املرأة اليت حتت واليته وسوف حياسبون على ذلك 
يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم. أفال يكون عند هؤالء دين ورمحة؟ 
أفال يفكرون لو أن أحدا منعهم من الزواج مع رغبتهم فيه فماذا يكون رد الفعل منهم 

عتربون بذلك فيمن حتت أيديهم من النساء الراغبات يف الزواج وهم مينعوهن األكفاء أفال ي
خلُقًا ودينا. سبحان اهللا ماذا جىن هؤالء األولياء على أنفسهم وماذا جنوا على من حتت 
واليتهم ولقد أوجد أهل العلم تذليلًا هلذه العقبة حيث قالوا إن الويل إذا امتنع من تزويج 

ه كفئًا ترضاه فإن واليته تزول إىل من بعده فمثلًا لو امتنع أبو املرأة من تزوجيها كفئًا موليت
يف دينه وخلقه وقد رضيته ورغبت فيه فإنه يزوجها أوىل الناس ا بعده فيزوجها أوىل 
الناس ا ممن يصلح للوالية من إخوا أو أعمامها أو بنيهم. نعم لو كان اخلاطب غري 

أو عفته فرضيته املرأة وأىب وليها فله احلق يف ذلك وال إمث عليه ولو بقيت مل  كفء يف دينه
  تتزوج إىل املوت ألن إباءه ملصلحتها ومن مقتضى أمانته.

العقبة الثالثة اليت حتول دون الزواج ومصاحله العظيمة غالء املهور ونفقات الزواج 
اقة جدا لدى كثري من الراغبني يف وتزايدها حىت صار الزواج من األمور املستحيلة أو الش

الزواج إال بديون تشغل ذمته فتجعله أسريا لدائنه. وإن تذليل هذه العقبة أن يفكر ذو 
الرأي من األولياء ما هو املقصود بالنكاح وما هي مكانة املرأة اليت جعلك اهللا وليا عليها 

حبسب ما يبذل فيها من املال؟  هل املقصود بالنكاح املال وهل املرأة سلعة تباع أو متنع
كل هذا مل يكن فليس املقصود بالنكاح املال وإمنا املال وسيلة إليه. وليست املرأة سلعة بل 
هي أكرم من السلعة هي أمانة عظيمة وجزء من أهله وإذا فكرنا هذا التفكري وبلغنا هذه 
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ات الزواج ال مربر هلا فلنرجع النتيجة عرفنا أن املال ال قيمة له وأن املغاالة يف املهور ونفق
أال ال تغلوا يف صداق  � وأصحابه فقد قال عمر بن اخلطاب � إىل ما كان عليه النيب

ما  � النساء فإا لو كانت مكرمة يف الدنيا أو تقوى عند اهللا كان أوالكم ا النيب
اثنيت عشرة  امرأةً من نسائه وال أُصدقَت امرأة من بناته أكثر من � أصدق رسول اهللا

أوقية وإن الرجل ليغل يف صداق امرأته حىت يكون هلا عداوة يف نفسه وحىت يقول كلفت 
إليك علق القربة أي تكلفت دفع كل شيء عندي إليك حىت علق القربة وهو احلبل الذي 
تعلق به. فإذا رجعنا إىل ما كان عليه السلف الصاحل من تقليل املهور تيسرت أمور الزواج 

ركاته وانتفع بذلك الرجال والنساء. إن هذه املغاالة يف املهور توجب تعطل وعظمت ب
كثري من الرجال والنساء عن النكاح أو حماولة الزواج من اخلارج الذي قد يسبب له 
مصاعب ومتاعب كثرية ورمبا حيصل به تغيري اتمع يف عاداته وأحواله ورمبا يف عبادته 

  تغيري هذه األمور.ألن للخلطة تأثريا كثريا يف 
أيها املسلمون إن كثريا من األولياء اآلباء وغريهم يشترطون على الزوج اخلاطب مالًا 
يدفعه إليهم وسيكون هذا املال بالتأكيد على حساب مهر املرأة وهذا أكل للمال بالباطل 

θè?#u#)   {فاملهر كله للزوجة قال اهللا تعاىل  uρ u !$|¡ÏiΨ9 $# £Íκ ÉJ≈ s% ß‰|¹ \'s# øt ÏΥ 4 { )1(  فأضاف الصداق

حت على صداق أو حباء أو عدة أميا امرأة نك  {أنه قال  � إليهن. ويف احلديث عن النيب

قبل عصمة النكاح فهو هلا وما كان بعد عصمة النكاح أي بعد عقده فهو ملن 

  .)2( } أعطيه

فاتقوا اهللا عباد اهللا ودعوا مهور النساء هلن وال تشترطوا ألنفسكم شيئًا منه فإن ذلك 
ط فيزوج من حيث يالحظ الويل هذا الشراقتطاع بغري حق وسبب للتالعب بوالية النكاح 

يعطيه أكثر ومينع من ال يعطيه ضاربا مبصلحة موليته عرض احلائط وهذا إهدار لألمانة وخيانة 

                                                 

  . 4) سورة النساء آية: 1(
  . )2/182) ، أمحد (1955) ، ابن ماجه النكاح (2129) ، أبو داود النكاح (3353) النسائي النكاح (2(
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 ?Ÿω (#θçΡθèƒrB ©!$# tΑθß™§�9$#uρ (#þθçΡθèƒrBuρ öΝä3ÏG≈oΨ≈tΒr& öΝçFΡr&uρ tβθßϑn=÷ès  {للوالية فأدوا األمانة واحفظوا الوالية 

∩⊄∠∪ (#þθßϑn=÷æ$#uρ !$yϑ‾Ρr& öΝà6ä9≡uθøΒr& öΝä.ß‰≈s9÷ρr&uρ ×πuΖ÷GÏù āχr&uρ ©!$# ÿ…çνy‰ΨÏã í�ô_r& ÒΟŠÏàtã ∩⊄∇∪ { )1(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم... إخل.

                                                 

  . 28،  27) سورة األنفال اآليتان : 1(
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  ول دون النكاحاخلطبة الثانية يف احنالل بعض العقبات اليت حت

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا 

ه وحده ال شريك به وأشهد أن حممدا عبده اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحاب
  وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واشكروه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورمحةً إن يف ذلك آليات لقوم يؤمنون فالزواج آية من 

صلة بينه وبينهم مث يصبحون ذا الزواج آيات اهللا تعاىل جتد الرجل يتزوج من قوم ال 
لون ويتزاورون كأم أقرباء وهلذا قرن اهللا تعاىل الصهر بالنسب وهو القرابة فقال تعاىل يتواص

}  uθèδuρ “Ï%©!$# t,n=y{ zÏΒ Ï!$yϑø9$# #Z�|³o0 …ã&s#yèyfsù $Y7|¡nΣ #\�ôγÏ¹uρ 3 tβ%x.uρ y7•/u‘ #\�ƒÏ‰s% ∩∈⊆∪ { )1(  والزواج

أمر اهللا  � لعباده بل أمرهم به وحثهم عليه على لسان رسولهتعاىل نعمة من اهللا تعاىل أحله اهللا 

 θßsÅ3Ρ$$sù $tΒ z>$sÛ Νä3s9 zÏiΒ Ï!$|¡ÏiΨ9$# 4o_÷WtΒ y]≈n=èOuρ#)  {بالنكاح املتزوجني واملزوجني فقال تعاىل 

yì≈t/â‘uρ ( ÷βÎ*sù óΟçFøÅz āωr& (#θä9Ï‰÷ès? ¸οy‰Ïn≡uθsù ÷ρr& $tΒ ôMs3n=tΒ öΝä3ãΨ≈yϑ÷ƒr& 4 y7Ï9≡sŒ #’oΤ÷Šr& āωr& (#θä9θãès? ∩⊂∪ { )2( 

θßsÅ3Ρ#)  {وقال تعاىل  r&uρ 4‘yϑ≈ tƒF{ $# óΟä3Ζ ÏΒ tÅsÎ=≈ ¢Á9 $# uρ ôÏΒ ö/ä. ÏŠ$t6Ïã öΝ à6 Í←!$tΒ Î) uρ 4 βÎ) (#θçΡθä3tƒ u !# t�s) èù 

ãΝ ÎγÏΨ øóãƒ ª! $# ÏΒ Ï&Î# ôÒsù 3 ª! $# uρ ììÅ™≡uρ ÒΟŠÎ= tæ ∩⊂⊄∪ { )3( بقوله يا  � وحث عليه النيب}   معشر

 )4( } الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج

                                                 

  . 54) سورة الفرقان آية: 1(
  . 3) سورة النساء آية: 2(
  . 32) سورة النور آية: 3(
) ، النسائي الصيام 1081) ، الترمذي النكاح (1400) ، مسلم النكاح (4779) البخاري النكاح (4(

) ، الدارمي النكاح 1/378) ، أمحد (1845) ، ابن ماجه النكاح (2046) ، أبو داود النكاح (2240(
)2166 .(  
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صلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنيت فليس إين أ  { � وقال

وطريقته فهو سنة املرسلني من قبله قال اهللا  � وكما أن النكاح سنةُ النيب )1( } مين

‰ô   {تعاىل  s)s9 uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& Wξß™â‘ ÏiΒ y7 Î= ö6s% $uΖ ù= yèy_uρ öΝ çλm; % [`≡uρø— r& Zπ−ƒÍh‘ èŒuρ 4 { )2(  ففي النكاح

ومن سبقه من الرسل ويف النكاح  � امتثال أمر اهللا ورسوله ويف النكاح اتباع سنة النيب
قضاء الوطر وسرور القلب وفرح النفس ويف النكاح حتصني الفرج ومحاية العرض ويف 

د عن الفتنة ويف النكاح بقاء النوع اإلنساين وعمارة األرض ويف النكاح غض البصر والبع
نكاح املسلمني تكثري األمة اإلسالمية وقوا واكتفاؤها بنفسها ويف النكاح حتقيق مباهاة 

حيث يباهي األنبياء بأمته يوم القيامة ويف النكاح تكوين األسر وتقريب بعض  � النيب
بينهم ويف النكاح قيام حبقوق الزوجية يؤجر به  الناس من بعض وقوة الروابط والصالت

ويف النكاح حصول األوالد واألجر بتربيتهم والقيام  �كل من الزوجني إذا قام به هللا 
عليهم فالنكاح صالح لألمة كلها للفرد واجلماعة للرجال والنساء يف الدين والدنيا 

  واحلاضر واملستقبل.
ه األيام ملا حيصل به من املصاحل اليت مسعتم ولقد سر الناس كلهم كثرة الزواج يف هذ

بعضها اآلن نسأل اهللا تعاىل أن يبارك للجميع وعليهم وأن جيعل عاقبتهم محيدةً وحيام 
سعيدةً حياة عفاف وإميان وعمل صاحل ورزق طيب واسع وذرية طيبة. لكن بقي عقبتان 

  نني.نرجو اهللا تعاىل أن ييسر تذليلهما على أيدي املخلصني املؤم
العقبة األوىل املغاالة يف املهور والزيادة فيها إىل حد كبري أصبح عسريا على كثري من 
الناس وهذا من أكرب العوائق عن النكاح وهو خالف السنة فإن السنة ختفيف املهر 
وتسهيله وهو من أسباب بركة النكاح والوئام بني الزوجني فإن أعظم النكاح بركة أيسره 

                                                 

  ). 3/285) ، أمحد (3217) ، النسائي النكاح (1401) ، مسلم النكاح (4776) البخاري النكاح (1(
  . 38) سورة الرعد آية: 2(
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 )1( } نكاحه � امرأةً بنعلني فأجاز النيب � وقد تزوج رجل يف عهد النيب  {مؤونةً 

هل معك شيء من  � ا من حديد فلم جيد شيئًا فقال النيبوقال لرجل التمس ولو خامتً {

زوجتكما أو قال ملكتكها مبا معك من  � القرآن قال نعم سورة كذا وكذا فقال النيب

هللا إين تزوجت امرأةً على أربع أواق يعين مئةً وقال له رجل يا رسول ا  { )2( } القرآن

على أربع أواق كأمنا تنحتون الفضة من عرض هذا  � وستني درمهًا فقال النيب

ال تغلوا صدق النساء يعين مهورهن فإا لو  � ، وقال أمري املؤمنني عمر)3( } اجلبل

فيا أيها الغين  � اهللاكانت مكرمةً يف الدنيا أو تقوى يف اآلخرة كان أوالكم ا رسول 
القادر ال تغال يف املهر وال تفاخر يف الزيادة فيه فإن يف جمتمعك من إخوانك من ال 
يستطيع مباراتك وإذا دخلت على أهلك فأعطهم من املال ما شئت مث أنتم أيها األولياء ال 
جتعلوا املال غرضكم وعوضكم من بناتكم ومن والكم عليه من النساء فتشترطوا 

فسكم شيئًا من املهر تثقلون به كاهل الزوج وحترمون املرأة منه اجعلوا غرضكم أن ألن
تعيش املرأة عند رجل صاحل ذي دين وخلق حتيا معه حياةً سعيدةً يف ظل الدين واألخالق 
ولقد أعجبين رجالن فاضالن من هنا أما أحدمها فخطبت منه ابنته فاشترط على اخلاطب 

ا، مهر قليل جدا مساه للخاطب وأما الثاين فدفع اخلاطب إليه أن ال يدفع مهرا سوى كذ
املهر وكان مهرا متوسطًا فأخذ منه أبو الزوجة أقل ما ميكن أن جتهز به املرأة ورد الباقي 
على اخلاطب وهكذا تكون الرجولة وتقدير املسؤولية والنظر للعواقب واملستقبل ومن 

يقصرا يف جتهيز ابنتيهما مبا يليق بأمثاهلما وهكذا  املعلوم أن هذين الرجلني الفاضلني لن

                                                 

  ). 3/445) ، أمحد (1888) ، ابن ماجه النكاح (1113) الترمذي النكاح (1(
) ، النسائي النكاح 1114) ، الترمذي النكاح (1425مسلم النكاح () ، 4842) البخاري النكاح (2(

) ، مالك النكاح 5/336) ، أمحد (1889) ، ابن ماجه النكاح (2111) ، أبو داود النكاح (3280(
  ). 2201) ، الدارمي النكاح (1118(

  ). 1424) مسلم النكاح (3(
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ينبغي أن يكون كل ويل ينظر ملصلحة الزوجة ال للمال فاملال عرض يزول ويعود فكم من 
  غين افتقر ومن فقري اغتىن.

أما العقبة الثانية فهي ما حدث يف هذه األيام من اإلسراف البالغ يف الوالئم يدعو 
كبريا حيضر منهم من حيضر ويتخلف من يتخلف وأكثر من حيضر الزوج وأهل املرأة مجعا 

ال حيضر إال جماملةً أو قياما مبا أوجب اهللا عليه من احلضور إذا كانت الوليمة وليمة الزوج 
ذلك أن الزوج إذا دعاك إىل وليمته يف العرس كان واجبا عليك أن حتضر إال لعذر شرعي 

  ومن مل جيب فقد عصى اهللا ورسوله.
إن هذا اإلسراف البالغ يف الوالئم ملما ى اهللا عنه وفاعله معرض نفسه لعدم حمبة اهللا و

�Ÿωuρ (#þθèùÎ  {له قال اهللا تعاىل  ô£ è@ 4 …çµ‾Ρ Î) Ÿω �=Ït ä† šÏùÎ� ô£ ßϑ ø9 ل ترضى أيها فه )1( } ∪⊆⊇⊆∩ #$

املؤمن أن تفعل شيئًا ال حيبك اهللا من أجله هل ترضى أن تقع فيما اك اهللا عنه هل ترضى 

#!  {أن خترج بعملك هذا عن طريق عباد الرمحن الذين  sŒ Î) (#θà)xΡr& öΝs9 (#θèùÌ� ó¡ç„ öΝ s9 uρ (#ρç� äIø) tƒ 

tβ% Ÿ2uρ š÷t/ š�Ï9≡sŒ $YΒ# uθs% ∩∉∠∪ { )2(  هل ترضى أن جتعل نفسك عرضة للناس باللوم

والذم فإن الناس نراهم يلومون ويذمون من يسرف يف هذه الوالئم بل يعدون ذلك من 
السفه حيث أضاع ماله وأتعب أهله وأتعب بدنه وفكره يف أمر يكون به مسرفًا ونرى 

س ميدحون ويثنون على من اقتصد يف ذلك. وإن اإلسراف يف هذه الوالئم يوجب أن النا
متتهن نعمة اهللا ذا الطعام من عيش وحلم وغريمها حيث ال تؤكل فترمى يف األسواق أو 
تضاع يف الرباري وكل هذا خمالف للشرع والعقل والرشد فإن العقل والرشد حسن 

عباد اهللا واشكروا نعمة اهللا عليكم إن كنتم إياه التصرف يف كل ما تفعل فاتقوا اهللا 
تعبدون واذكروا زمانا كان الواحد يتمىن فيه لقمةً أو مترةً يسد ا جوعته وما من شيء 

  ينتهي إال انتهى.

                                                 

  . 141) سورة األنعام آية: 1(
  . 67) سورة الفرقان آية: 2(
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وفقين اهللا وإياكم لصالح ديننا ودنيانا ورزقنا القصد يف الفقر والغىن ومحانا من البخل 
ول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم ولكافة املسلمني من كل واإلسراف إنه جواد كرمي. أق

  ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
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  اخلطبة الثالثة فيما أحيطت به نعمة النكاح من مفاسد أحدثها الناس

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا سيئات أعمالنا من يهده 

وحده ال شريك به وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه 

pκ$   {والتابعني هلم بإحسان وسلم تسليما.  š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ# u (#θà) ®?$# ©! $# ¨,ym ÏµÏ?$s) è? Ÿωuρ ¨ è∫θèÿsC 

āωÎ) Ν çFΡ r&uρ tβθßϑ Î= ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪ { )1( }  $pκ š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà)®? $# ãΝ ä3−/u‘ “ Ï% ©!$# /ä3s) n= s{ ÏiΒ <§ø ‾Ρ ;οy‰ Ïn≡uρ 

t,n= yz uρ $pκ ÷] ÏΒ $yγy_÷ρ y— £]t/ uρ $uΚ åκ ÷] ÏΒ Zω% ỳ Í‘ # Z��ÏW x. [ !$|¡ÎΣ uρ 4 (#θà)̈? $#uρ ©!$# “ Ï% ©!$# tβθä9 u !$|¡s? ÏµÎ/ tΠ% tnö‘ F{ $# uρ 4 
¨βÎ) ©! $# tβ% x. öΝ ä3ø‹ n= tæ $Y6Š Ï% u‘ ∩⊇∪ { )2( }  $pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θà)®? $# ©! $# (#θä9θè% uρ Zωöθs% # Y‰ƒÏ‰y™ 

∩∠⊃∪ ôx Î= óÁãƒ öΝä3s9 ö/ä3n=≈ yϑ ôã r& ö�Ï øótƒuρ öΝ ä3s9 öΝä3t/θçΡ èŒ 3 tΒ uρ ÆìÏÜ ãƒ ©! $# …ã&s!θß™u‘ uρ ô‰s) sù y—$sù # �— öθsù $̧ϑŠ Ïà tã 

∩∠⊇∪ { )3(.  

لقد سر الناس كثرة الزواج يف هذا العام والذي قبله سرهم ذلك ألنه تنفيذ  عباد اهللا
ألمر اهللا تعاىل واتباع لرسله الكرام عليهم الصالة والسالم ومتتع مبا أباح اهللا تعاىل لعباده 
من نيل الشهوة وإمضاء ملا تقتضيه الغريزة والفطرة وحتصيل للمصاحل العظيمة اليت تترتب 

واتمع وحجاب دون املفاسد اليت حتصل بفقده فالنكاح نعمة يسر ا كل عليه يف الفرد 
مؤمن ولكن هذه النعمة الكبرية أحيطت بأمور رمبا حتوهلا إىل نقمة وكارثة، أحيطت 
باملغاالة الزائدة يف املهور، وأحيطت باإلسراف البالغ يف الوالئم، وأحيطت باألعمال 

ة الزائدة يف املهور حىت بلغ حدا ال يطيقه إال القليل املنحرفة يف الزفاف، أحيطت باملغاال
من الناس وكثري منهم ال حيصل عليه إال بديون تثقل كاهله وتشغل ذمته وتأسر عزته 
لدائنه وإن املغاالة يف املهور من أكرب العوائق عن النكاح واحلوائل دونه وهي خالف السنة 

                                                 

  . 102) سورة آل عمران آية: 1(
  . 1) سورة النساء آية: 2(
  . 71،  70) سورة األحزاب اآليتان : 3(
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أسباب بركة النكاح والوئام بني الزوجني  فإن السنة ختفيف املهر وتقليله وختفيفه من

امرأةً على نعلني  � تزوج رجل يف عهد النيب {فأعظم النكاح بركةً أيسره مؤونةً وقد 

وقال لرجل يريد أن يتزوج امرأةً التمس ولو خامتًا من   { )1( } نكاحه � فأجاز النيب

، فيا من من اهللا عليه باملال )2( } مبا معه من القرآن � حديد فلم جيد شيئًا فزوجه النيب

ن من ال يتيسر عليه انظر إىل من دونك إذا كان يسريا عليك أن تبذل الكثري ففي امليدا
ذلك إن النكاح ليس عقدا خاصا لك حىت تبيح لنفسك احلرية فيما تبذل فيه إن النكاح 
حاجة الناس كلهم فإذا أردت أن تتصرف فيه بشيء فانظر ماذا يترتب على هذا التصرف 

  .بالنسبة لغريك لتكون مؤمنا حقا تم بأمور إخوانك املؤمنني وحتب هلم ما حتب لنفسك
إن املغاالة يف املهور لو كان مكرمة يف الدنيا أو تقوى يف اآلخرة لكان أوىل الناس ا 

امرأةً من نسائه أكثر من اثنيت عشرة أوقيةً ونصف  � وما أعطى رسول اهللا � رسول اهللا
وهي تساوي مئةً وأربعني ريالًا فقط، يا من من اهللا عليه بالغىن قلل ما تبذله من املهر وإذا 
دخلت على زوجتك وأعجبتك فابذل هلا ما شئت رمبا تبذل كثريا فإذا دخلت عليها ومل 
تعجبك ندمت على ما بذلت فاتق اهللا تعاىل يف نفسك ويف مالك ويف إخوانك. ويا أيها 
األولياء ال جتعلوا مهكم املال فتنظروا من يبذل أكثر أو من يشترط لكم من املال أكثر إن 

إىل مصلحة املرأة أن تزوجوها من تعيش معه عيشةً سعيدةً يف ظل اإلميان األمانة أن تنظروا 
والعمل الصاحل واألخالق احلميدة فذلك رأس املال أما عرض الدنيا فمهما كثر فهو قليل 

  وزائل.
عباد اهللا ولقد أحيطت نعمة الزواج باإلسراف البالغ يف الوالئم من أهل الزوجة 

عون مجعا كبريا حيضر منهم من حيضر ويتخلف من والزوج مشتركني أو منفردين يد
                                                 

  ). 3/445) ، أمحد (1888) ، ابن ماجه النكاح (1113) الترمذي النكاح (1(
) ، النسائي النكاح 1114) ، الترمذي النكاح (1425) ، مسلم النكاح (4842) البخاري النكاح (2(

) ، مالك النكاح 5/336) ، أمحد (1889) ، ابن ماجه النكاح (2111، أبو داود النكاح ( )3280(
  ). 2201) ، الدارمي النكاح (1118(
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يتخلف وأكثر من حيضر ال حيضر إال على إغماض إما جماملةً أو قياما مبا أوجب اهللا تعاىل 
من إجابة وليمة الزوج إن هذا اإلسراف وقوع فيما ى اهللا تعاىل عنه وتعرض لكراهة اهللا 

�Ÿωuρ (#þθèùÎ  {تعاىل للعبد فإن اهللا تعاىل يقول  ô£ è@ 4 …çµ‾Ρ Î) Ÿω �= Ït ä† šÏùÎ� ô£ ßϑ ø9 وإن  )1( } ∪⊆⊇⊆∩ #$

%tÏ  {هذا اإلسراف عدول عن الطريق الوسط الذي هو طريق عباد الرمحن  ©!$# uρ !#sŒ Î) 

(#θà) xΡr& öΝ s9 (#θèùÌ� ó¡ç„ öΝ s9 uρ (#ρç� äIø) tƒ tβ% Ÿ2uρ š÷t/ š�Ï9≡sŒ $YΒ# uθs% ∩∉∠∪ { )2(  وإن هذا اإلسراف

≅Ÿωuρ ö  {خروج عن آداب القرآن حيث يقول اهللا تعاىل  yèøgrB x8y‰ tƒ »'s!θè= øótΒ 4’ n< Î) y7 É)ãΖ ãã Ÿωuρ 

$yγôÜ Ý¡ö6s? ¨≅ ä. ÅÝ ó¡t6ø9 $# y‰ ãèø) tFsù $YΒθè= tΒ #�‘θÝ¡øt ¤Χ ∩⊄∪ { )3(  فهل ترضى أيها املؤمن أن تقع فيما

اك اهللا عنه من اإلسراف هل ترضى أن تعرض نفسك لكراهة اهللا لك هل ترضى أن 
دل بنفسك عن طريق عباد الرمحن هل ترضى أن خترج عن آداب القرآن اليت هي أعلى تع

اآلداب وأكملها إن هذا اإلسراف كما أنه حمذور شرعا فهو ممقوت عادةً فإن الناس 
يلومون من يسرف هذا اإلسراف وينظرون إليه نظرة الساخر الناقص ملن حياول أن يكمل 

إن هذا اإلسراف كما أنه حمذور شرعا وممقوت عادةً فهو نقصه مبثل هذه الوالئم املسرفة 
سفه عقلًا ملا فيه من إتالف املال وإضاعة الوقت وشغل البال واتعاب األبدان وامتهان 
النعمة إننا نرى الكثري من هذه األطعمة واللحوم تبقى ال يأكلها أحد وقد مسعنا من بعض 

واملتورع من الناس من حيملها إىل الرب الناس أا تلقى على الزباالت وجوانب الطرق 
ويرمي ا هناك فهل هذا من الرشد هل هذا من شكر النعمة أفال يذكر هؤالء أن الناس 

  كانوا منذ عهد قريب يتمىن الواحد لقمةً أو مترةً يسد ا جوعته.
عباد اهللا: ولقد أحيطت نعمة الزواج بأعمال منحرفة يف الزفاف فلقد مسعنا أن بعض 

اس أضاعوا ليلة العرس احلياء من اهللا واحلياء من عباد اهللا أضاعوا دينهم بإضاعة احلياء الن

                                                 

  . 141) سورة األنعام آية: 1(
  . 67) سورة الفرقان آية: 2(
  . 29) سورة اإلسراء آية: 3(
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شعبة من اإلميان، مسعنا أنه حيصل يف بعض الزواجات دخول  � فإن احلياء كما قال النيب
بعض السفهاء مع النساء اللتقاط صورة اللقاء بني الزوجني ومسعنا أن بعض النساء أيضا 

التصوير لتصوير احلفل واللقاء بني الزوج وزوجته فيا سبحان اهللا ما أدري حيملن آالت 
كيف بلغ األمر ؤالء إىل هذا التدهور وكيف احندروا إىل اهلاوية ذه السرعة كيف 
خرجوا عن احلدود الشرعية واملروءات املرعية إىل عادات أخذوها من الكفار أو من 

هم به دينهم وما عليه جمتمعهم من احلياء مقلدي الكفار كيف يدع هؤالء ما يأمر
واحلشمة والبعد عن أسباب الفتنة إىل ما كانت عليه اتمعات الفاسدة اليت عثا ا الشر 
والفساد فيقلدوم ذلك التقليد األعمى فمثلهم كمثل الذي ينعق مبا ال يسمع إال دعاًء 

  ونداًء صم بكم عمي فهم ال يعقلون.
عظم الفتنة وفداحتها يف هذا التصوير يف غمرة الفرح بالعرس وحتت عباد اهللا تصوروا 

سيطرة نشوة النكاح ويف وسط التربج ونكهة الطيب وتصوروا عظم الفتنة وفداحتها 
حينما تلتقط هذه الصور يف تلك احلال لتكون بأيدي الناس يعرضوا على من شاؤوا 

ون بالقبيح منها مىت شاؤوا هل يرضى ويتمتعون بالنظر إىل اجلميل منها مىت شاؤوا ويشمت
أحد منكم أن تكون صورة ابنته أو أخته أو زوجته بأيدي الناس ينظرون إليها كيف 
شاؤوا هل يرضى عاقل أن تكون صورته يف أول لقاء بينه وبني زوجته معروضةً يتداوهلا 

فطركم  الناس بينهم إن هذا مما تنكره الفطر وتسفهه العقول فارجعوا عباد اهللا إىل
وعقولكم وتفَكَّروا هل هلذا العمل املنكر ما يربره إن هذا العمل ال يزيد الزوجني ألفةً يف 
القلوب وال صحةً يف األجسام وال سعةً يف الرزق وال محدا بني الناس بل هو شر وفتنة ال 

  خري فيه.

أشد الناس عذابا يوم القيامة  {من التصوير وقال:  � ولقد حذر النيب

كل مصور يف النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه  {وقال  )1( } املصورون

                                                 

  ). 1/375) ، أمحد (5364ائي الزينة () ، النس2109) ، مسلم اللباس والزينة (5606) البخاري اللباس (1(
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ايف بالكمرة داخل يف هذا الوعيد عند ولعن املصورين والتصوير الفوتغر )1( } يف جهنم

  بعض أهل العلم فليحذرِ املصور أن يعرض نفسه لعذاب اهللا ولعنته.
فاتقوا اهللا عباد اهللا وال حتيطوا نعمة اهللا بالزواج بأسباب نِقَمه وعذابه وتعاونوا على 

(θà#)  {الرب والتقوى وخذوا على أيدي السفهاء واطروهم على احلق أطرا  ¨? $#uρ ZπuΖ ÷FÏù āω 

¨ t‹ ÅÁè? tÏ% ©!$# (#θßϑ n= sß öΝ ä3Ψ ÏΒ Zπ¢¹ !% s{ ( (#þθßϑ n= ÷æ$# uρ āχ r& ©! $# ß‰ƒÏ‰ x© É>$s) Ïèø9 $# ∩⊄∈∪ { )2(.  

ب الشر والفساد إنه جواد كرمي وفقنا اهللا تعاىل ملا فيه اخلري والسداد وجنبنا أسبا
  رؤوف رحيم.

                                                 

) ، النسائي الزينة 1751) ، الترمذي اللباس (2110) ، مسلم اللباس والزينة (2112) البخاري البيوع (1(
  ). 1/308) ، أمحد (5024) ، أبو داود األدب (5358(

  . 25) سورة األنفال آية: 2(
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  اخلطبة الرابعة فيما جيب على الويل من اختيار

  الكفء وتزويج موليته به 

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
ال إله إال اهللا سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن 

وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه 
  ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل وأدوا األمانة اليت محلكم اهللا تعاىل إياها فيمن 
سوف يسألكم عنها وهو أعلم مبا تبدون والكم اهللا عليه من النساء ألن من محلكم إياها 

وما تكتمون فأدوا األمانة فيهن ال تتحكموا يف مصريهن ومستقبلهن ال جتعلوهن بينكم 
مبرتلة السلع إن أعطيتم ا مثنا يرضيكم بعتموها وإال أمسكتموها إن أمانة النساء فيكم 

إىل املال وإىل لعاعة من  وإن مستقبلهن يف دينِهن ودنياهن أعظم وأجل من أن تنظروا فيهن
العيش تتمتعون ا على حساب أمانتكم. إن الواجب عليكم أن تنظروا إىل ما فيه خري 
املرأة وسعادا يف دينها ودنياها يف نفسها ويف أوالدها. إن الواجب عليكم أن ختتاروا هلا 

كفئًا يف دينه يف النكاح كل ذي خلُق فاضل ودين مستقيم وأن ال متنعوا خاطبها إذا كان 
ورضيته من النكاح ا فإن ذلك تضييع لألمانة ووقوع يف املعصية فقد جاء يف احلديث: 

اد ـاألرض وفسة يف ـإذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إال تفعلوه تكن فتن {

. إن يف احلديث توجيها وإرشادا إىل أن ينظر إىل اخلاطب من ناحيتني فقط ال )1( } كبري

ثالث هلما مها الدين واخللق ألما األساس الذي به صالح الدين وسعادة احلياة فصاحب 
الدين صاحل بنفسه مصلح ملن يتصل به. اتصال املرأة به خري وفالح إن أمسكها أمسكها 

عروف وإن فارقها فارقها مبعروف ألن عنده من الدين والتقوى ما مينعه من ظلم املرأة مب

                                                 

  ). 1085) الترمذي النكاح (1(
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واملطل حبقها وصاحب اخلُلُق مستقيم يف أخالقه مقوم لغريه يتلقى أهله بالبشر وطالقة 
  الوجه ويعودهم بأقواله وحاله على مكارم األخالق ومعايل اآلداب.

العناية به والنظر إليه يف الدين سالمة العقيدة وإقامة أيها املسلمون إن أهم ما جتب 
الصالة فأما سالمة العقيدة فأن يكون الرجل مؤمنا باهللا ورسوله مل يذكر عنه ما يدل على 
شكه وأن يكون معظما هللا ورسوله ودينه مل يذكر عنه ما يدل على استهزائه بذلك فإن 

حده أو هو املعبود وحده فهو كافر ومن من شك يف وجود اهللا أو يف كونه هو اخلالق و
رسول اهللا إىل الناس كافةً إىل يوم القيامة فهو كافر ومن استهزأ  � شك يف كون حممد

≅ö   {باهللا أو رسوله أو دينه فهو كافر يقول اهللا تعاىل  è% «! $$Î/ r& ÏµÏG≈ tƒ# u uρ Ï&Î!θß™ u‘ uρ óΟ çFΨä. 

šχρâ Ì“ öκ tJó¡n@ ∩∉∈∪ Ÿω (#ρâ‘ É‹ tG ÷ès? ô‰s% Λänö� x x. y‰ ÷èt/ óΟä3ÏΨ≈ yϑƒÎ) 4 { )1( وأما إقامة الصالة فأدناه أن .

يأيت الرجل بالصلوات اخلمس يف أوقاا بأدىن ما جيب فيها معتقدا فريضتها فمن أنكر 
بعضها فهو كافر ألنه مكذب هللا ورسوله وإمجاع املسلمني إال فرضية الصلوات اخلمس أو 

أن يكون ممن أسلم قريبا وال يدري عن فرائض الدين فَيعلَّم ومن ترك الصالة فهو كافر 

*βÎ  {وإن كان يعتقد أا فريضة لقوله تعاىل  sù (#θç/$s? (#θãΒ$s% r&uρ nο 4θn= ¢Á9 $# (#âθs?# uuρ nο 4θŸ2̈“9 $# 

öΝ ä3çΡ≡uθ÷z Î* sù ’ Îû ÇƒÏe$!$# 3 { )2(وقول النيب . � } 3( } بني الرجل وبني الكفر ترك الصالة( 

ا ـالة فمن تركهـد الذي بيننا وبينهم الصـالعه {قال  � ويف حديث آخر أن النيب

ال يرون شيئًا من  � وقال عبد اهللا بن شفيق كان أصحاب رسول اهللا )4( } فقد كفر

يث عن األعمال تركه كفر غري الصالة. وهذا الكفر الذي جاء فيمن ترك الصالة يف احلد
                                                 

  . 66،  65ن : ) سورة التوبة اآليتا1(
  . 11) سورة التوبة آية: 2(
) ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة 4678) ، أبو داود السنة (2620) ، الترمذي اإلميان (82) مسلم اإلميان (3(

  ). 1233) ، الدارمي الصالة (3/370) ، أمحد (1078فيها (
) ، أمحد 1079إقامة الصالة والسنة فيها () ، ابن ماجه 463) ، النسائي الصالة (2621) الترمذي اإلميان (4(

)5/346 .(  
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وعن الصحابة رضي اهللا عنهم هو الكفر األكرب املخرج عن اإلسالم  � رسول اهللا

سئل عن قتال أئمة   { � املوجب للقتل يف الدنيا واخللود يف اآلخرة يف النار ألن النيب

. فمنع من قتاهلم إذا صلُّوا )1( } لم هل يقاتلون فقال ال تقاتلوهم ما صلُّوااجلور والظ

وهذا يدل على جواز قتاهلم إذا تركوا الصالة وال جيوز قتال األئمة إال إذا كفروا لقول 

على أن ال ننازع األمر أهله إال أن تروا  � بايعنا رسول اهللا { � عبادة بن الصامت

ال حظَّ يف  � . قال أمري املؤمنني عمر)2( } كفرا بواحا عندكم فيه من اهللا برهان

اإلسالم ملن ترك الصالة فال جيوز تزويج من ال يؤمن باهللا ورسوله مبسلمة وال جيوز تزويج من 
له أو دينه مبسلمة وال جيوز تزويج من ال يصلي مبسلمة ألن هؤالء كفار. يستهزئ باهللا أو رسو

¤$‘βÎ*sù £èδθßϑçFôϑÎ=tã ;M≈uΖÏΒ÷σãΒ Ÿξsù £èδθãèÅ_ö�s? ’n<Î) Í÷  {وقد قال اهللا تعاىل يف املهاجرات ä3ø9$# ( Ÿω £èδ 

@≅Ïm öΝçλ°; Ÿωuρ öΝèδ tβθ�=Ïts† £çλm; ( { )3( فمن زوج مسلمةً بكافر فالنكاح باطل ال حتل به .

الزوجة بل هي منه أجنبية فوطؤها إياها مبرتلة الزنا. فاتقوا اهللا أيها املسلمون واختاروا 
املال جييء لبناتكم واحبثوا عن دين اخلاطب قبل قبوله وال جتعلوا عمدتكم املال فإن 

  ويذهب فكم من فقري صار غنيا وكم من غين صار فقريا.
أيها املسلمون إن بعض األولياء يتحكمون يف بنام ومن حتت واليتهم فيمنعون من 
اخلُطَّاب األكفاء مع رضا املرأة باخلاطب وهذا حرام عليهم العتدائهم على حقها إال أن 

نكاح من يشرب اخلمر أو ميارس من  ترضى بشخص ال يرضى دينه مثل أن تطلب
املعاصي ما خيل بالدين والشرف فله منعها من نكاحه ولو بقيت بال زوج طول حياا وال 

  إمث عليه يف ذلك.

                                                 

  ). 6/302) ، أمحد (4760) ، أبو داود السنة (2265) ، الترمذي الفنت (1854) مسلم اإلمارة (1(
) ، مالك 3/441) ، أمحد (2866) ، ابن ماجه اجلهاد (4154) ، النسائي البيعة (6647) البخاري الفنت (2(

  ). 977اجلهاد (
  . 10املمتحنة آية:  ) سورة3(
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واعلموا أنه كما ال جيوز لكم منع النساء من النكاح فال جيوز أن تكْرِهوا النساء على 
ك وال فرق بني األب وغريه وبني اكم عن ذل � نكاح من ال يردن نكاحه فإن النيب

ال تنكح  {مل يفرق بني البكر وغريها إال يف صفة اإلذن فقال  � البكر وغريها ألن النيب

سول اهللا وكيف إذا قال أن األمي حىت تستأمر وال تنكح البكر حىت تستأذن قالوا يا ر

بني البكر والثيب بأن البكر يكتفى بسكوا ألا ختجل يف  � ففرق )1( } تسكت

الغالب أن تنطق وأما الثيب فال ختجل فال بد من استئمارها وأخذ أمرها بذلك نطقًا ومل 
 � بني األب وغريه بل نص على األب فيما رواه اإلمام أمحد ومسلم حيث قال � يفرق

  . )2( } والبكر يستأمر أبوها. {

فاتقوا اهللا أيها املسلمون وال تزوجوا النساء من غري أكفائهن وال متنعوهن منهم وال 
جتربوهن على نكاح من ال يردنه وال يكن مهكم املال والدنيا فإن من السخف أن يرتل 

ال ومينع من أجله إن من السخافة أن يقبل الشخص الرجل بنفسه فيزوج من أجل امل
وترضى به املرأة فإذا جاء اجلهاز قاصرا عما يريدونه ردوا اجلهاز ورجعوا عن قبول الرجل 
كأمنا املقصود من النكاح املال وكأمنا املرأة سلعة تباع وتشترى. إن شأن النكاح أمسى 

 سبحانه املصاهرة قسيمةً للنسب وأعظم من أن يكون القصد فيه املال ولذلك جعل اهللا

uθèδ  {اىل ـال تعـوالقرابة فق uρ “ Ï% ©!$# t,n= y{ zÏΒ Ï !$yϑ ø9 $# #Z� |³ o0 …ã&s# yèyfsù $Y7 |¡nΣ #\� ôγÏ¹ uρ 3 tβ% x. uρ 

y7 •/ u‘ # \�ƒÏ‰s% ∩∈⊆∪ { )3(.  

                                                 

) ، أبو داود النكاح 3265) ، النسائي النكاح (1107) ، الترمذي النكاح (4843) البخاري النكاح (1(
  ). 2186) ، الدارمي النكاح (2/434) ، أمحد (1871) ، ابن ماجه النكاح (2092(

، أبو داود النكاح ) 3264) ، النسائي النكاح (1108) ، الترمذي النكاح (1421) مسلم النكاح (2(
) ، الدارمي النكاح 1114) ، مالك النكاح (1/274) ، أمحد (1870) ، ابن ماجه النكاح (2098(
)2190 .(  

  . 54) سورة الفرقان آية: 3(
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اهللا وإياكم للقيام حبقه وحقوق عباده وجعلنا ممن يقومون باألمانة على الوجه  وفقين
  األكمل وهدانا صراطه املستقيم إنه جواد كرمي.

  أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم وجلميع املسلمني... إخل.
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  اخلطبة اخلامسة يف احلث على ختفيف املهور

وجعل منها زوجها ليسكن إليها واحلمد احلمد هللا الذي خلق الناس من نفس واحدة 
هللا الذي يسر لعباده كل طريق يتمتعون به فيما أباح هلم من طيبات املناكح واألقوات 
واللباس واملساكن لتتم بذلك النعمة وحيصل االبتالء، فمن شكر فإمنا يشكر لنفسه ومن 

أدخرها ليوم جتزى  كفر فكفره عليها وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له شهادةً
فيه النفوس مبا هلا وعليها وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وخريته 

  من خلقه صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما.
أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل ويسروا ييسر لكم واطرقوا سبل اإلصالح لتصلوا 

الغاية. أيها الناس إن لدينا مشكلةً عويصةً معقدةً مشكلةً م الناس مجيعا ال خيتلف إىل 
منهم اثنان يف طلب حلها وزوال مشكلها أال وهي مشكلة الزواج فلقد أصبحت ذات 
تعقيد من أمهها مشكلة املهر أعين اجلهاز فلقد أصبح يف شكل خطري وارتفع يف الزيادة إىل 

ناس وكل ذلك بسبب املغاالة فيه واملفاخرة واملباهاة اليت ال داعي حد يصعب على أكثر ال
هلا وال موجب فليست املرأة سلعةً تعرض للبيع ويقصد فيها مثنها وإمنا هي امرأة حرة 
كرمية أهم شيء هلا أن تتفق مع زوج يكون قرة عينها وسعادة حياا عونا هلا على طاعة 

الفاضلة ومصلحا ومربيا هلا وملن يقَدر اهللا بينهما من ذرية اهللا ومثالًا تقتدي به يف األخالق 
هذا هو غرض املرأة وعني مصلحتها أما املال فإنه عرض يزول وال ينظر إليه إال أصحاب 

  اجلشع من األولياء أو ضعيفات العقول من بعض النساء وأشباههن من الرجال.
كثر الناس حىت كان الرجل الذي يريد أيها الناس لقد بلغت املهور حدا ال يطاق عند أ

الزواج يكدح املدة الطويلة ويتعب التعب الكثري ويذهب أول حياته وعنفوان شبابه طارقًا 
كل باب لتحصيل املال فال يكاد يدرك مهرا حيصل به املرأة. وذلك بسبب التزايد واملغاالة 

ا وكلما كانت أقل فهي يف املهور وهذا خالف املشروع فإن املشروع يف املهور ختفيفه

أعظم النكاح بركةً أيسره  {أنه قال  � أفضل وأنفع وأعظم بركةً ففي احلديث عن النيب
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التمس  {وقال لرجل  )1( } وتزوجت امرأة على نعلني فأجاز نكاحها { } مؤونةً

وقال  )2( } ولو خامتًا من حديد فالتمس فلم جيد فزوجه على أن يعلمها شيئًا من القرآن

اهللا إين تزوجت امرأةً على أربع أواق من الفضة يعين مئةً وستني  يا رسول {له رجل 

على أربع أواق كأمنا تنحتون الفضة من عرض هذا اجلبل ما عندنا ما  � درمهًا فقال النيب

ال تغلوا صدق النساء فإا لو  � وقال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب )3( } نعطيك

  .� آلخرة لكان أوالكم ا رسول اهللاكانت مكرمةً يف الدنيا أو تقوى يف ا
أيها الناس: إن يف ازدياد املهور تركًا لألفضل واألنفع ومن مفاسدها إغالق باب 
النكاح أمام قاصديه من الرجال والنساء فكم يف البيوت من فتيات يردن النكاح وكم يف 

د زيادة املهور األسواق من فتيان يريدونه ولكن حال دوم تلك املهور الباهظة ومن مفاس
تصعيب احلياة الزوجية وتنكيدها فإن الزوج إذا مل يتالءم مع زوجته ال تسمح نفسه 
بفراقها إال بتعب وتنكيد ورمبا يأىب أن يفارقها حىت تبذل له ما أعطاها وهذا وإن كان ال 

وه جيوز أعين ال جيوز أن حيدها على املفارقة بعوض إذا كانت مستقيمةً وقائمةً بالواجب حن
ومن مفاسد ازدياد املهور أا قد تضطر اإلنسان إىل شغل ذمته بالديون. ومن مفاسدها 
أا قد تضطر اإلنسان إىل أن يتزوج بنساء ال يتالءمن مع عادات البالد وتقاليدها فيحصل 

  من املشقة عليها وعليه ما هو معلوم.
ا وإن الناس إذا ختاذلوا إن القلوب إذا استوىل اليأس عليها قنطت ومل تصل إىل مطلو

واستبعدوا األمور وقالوا هذا بعيد هذا ال ميكن فلن يصلوا إىل غاية ألستم كلكم تعرفون 
مضرة املغاالة يف املهور وفائدة تسهيلها وتيسريها فمن األجدر بكم أن تتساعدوا يف كل 

                                                 

  ). 1888) ، ابن ماجه النكاح (1113) الترمذي النكاح (1(
) ، النسائي النكاح 1114() ، الترمذي النكاح 1425) ، مسلم النكاح (4842) البخاري النكاح (2(

) ، مالك النكاح 5/336) ، أمحد (1889) ، ابن ماجه النكاح (2111) ، أبو داود النكاح (3280(
  ). 2201) ، الدارمي النكاح (1118(

  ). 1424) مسلم النكاح (3(



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  735

وا بقولكم طريق تؤدي إىل رفع املغاالة وحلول التيسري من األجدر بكم أن تشجعوا وحتث
وفعلكم على ذلك لو كان الناس يقابلون كل فكرة إصالحية بالفتور واليأس واالستبعاد ملا 
وصلوا إىل صالح وال إصالح ولكن القلوب احلية واُألمة الواعية هي اليت تقابل الفكرة 
اإلصالحية بالقوة والعزمية الصادقة والتصميم على الوصول إىل الغاية املطلوبة ما دامت 
تؤمن بصحة القصد وسالمة السبيل وأنا أقول أن العادات الراسخة ال ميكن تغيريها دفعةً 
واحدةً ولكنه ميكن القضاء عليها بالتدريج ما دمنا مصممني على تغيريها حبول اهللا. أعوذ 

θßsÅ3Ρ#)  {باهللا من الشيطان الرجيم  r&uρ 4‘yϑ≈ tƒF{ $# óΟ ä3ΖÏΒ { )1(.اآلية ..  

                                                 

  . 32) سورة النور آية: 1(
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  اخلطبة السادسة يف التحذير من أخذ الصور يف األعراس

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
ه وأشهد أن ال إله إال اهللا سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي ل

وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه 
  ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واشكروا نعمة اهللا عليكم ذا الدين الذي أكمله 
ليتمم به مكارم األخالق فكان هذا الدين  � مدالكم وأمت عليكم به النعمة وبعث به حم

دين عبادة ودين أخالق ومعاملة أال وأن من أفضل األخالق اليت بعث ا نبيه خلُق احلياء 
  فكان حييا سخيا كرمي اخلُلُق. � فإن احلياء من اإلميان واحلياء خلق النيب

ستحيوا أيها املؤمنون من اهللا إن احلياء من اهللا واحلياء من الناس من صميم دينكم فا
واستحيوا أيها املؤمنون من الناس ال تضيعوا دينكم أيها املؤمنون بالتهور والتدهور 

  واالحنطاط.
لقد مسعنا أيها الناس أنه حصل زواج دخل فيه مع النساء بعض شباب دخلوا ألخذ 

سبحان اهللا صور للحفل وأن هؤالء املصورين كانوا بني النساء يلتقطون صورهن فيا 
كيف بلغ بنا احلد إىل هذا التدهور ويف هذه السرعة اخلاطفة تصوروا عظم الفتنة يف جتول 
هؤالء الشباب وأخذهم صور النساء وهم يف غمرة الفرح بالعرس حتت سيطرة نشوة 
النكاح ويف ظل التربج والتطيب ماذا حيصل للجميع من الفتنة إا لفتنة كبرية وحمنة 

تحي هؤالء من اهللا أولًا ومن الناس ثانيا ما الذي سوغ هلم وما الذي أباح عظيمة. أما يس
هلم أن يتجولوا بني النساء ألخذ صورهن هل يرضى أحد من الناس أن تؤخذ صورة ابنته 
أو أخته أو زوجته لتكون بني هؤالء يعرضوا مىت شاؤوا على من يريدون أو يستمتعون 

ى أحد أن تكون نساؤه حملًا للسخرية عند عرض بالنظر إليها مىت يشاؤون هل يرض
  صورا إن كانت قبيحةً أو حملًا للفتنة عند عرضها إن كانت مجيلةً.
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عباد اهللا ما بالنا ننحدر إىل اهلاوية يف تقاليد الكفار وأشباه الكفار الذين ال دين هلم 
عة اهللا ورسوله إىل وال أخالق كيف ندع تقاليدنا املبنية على التستر واحلياء بوحي من شري

تقاليد جلبناها من غرينا وغرينا تلقاها من اليهود والنصارى املستعمرين ألراضيهم مدةً 
طويلةً من الزمن كيف نرضى وقد سلم اهللا بالدنا من استعمار األوطان أن تستسلم 

ن أن الستعمار األفكار والعقول واألديان كيف نرضى وقد من اهللا علينا بالتقدم ذا الدي
نرجع إىل الوراء بتربج اجلاهلية األوىل وأعمال الكافرين كيف يليق بنا وقد أعطانا اهللا 

  شهامة الرجولة ووالية العقل أن ننتكس فننقاد لسيطرة النساء والسفهاء.
أيها الناس إنكم إن سرمت وراء هذه التيارات بدون نظر وال روية وال تفكري يف 

لعاقبة وخيمةً وسيحل بالبالد من العقوبة ما يعم العواقب فسوف تندمون وستكون ا

(θà#)  {الصاحل والفاسد  ¨? $#uρ ZπuΖ ÷FÏù āω ¨ t‹ ÅÁè? tÏ% ©!$# (#θßϑ n= sß öΝä3Ψ ÏΒ Zπ¢¹ !% s{ ( (#þθßϑ n= ÷æ$# uρ āχ r& ©! $# 

ß‰ƒÏ‰ x© É>$s) Ïèø9 $# ∩⊄∈∪ { )1(.  

أيها الناس احذروا هذه التقاليد املنحرفة وهذه التيارات اجلارفة الضالة وقابلوها بقوة 
اإلميان وسيطرة العقل لتندحر وتقرب يف مهدها وإال فهي كشرارة النار يف املواد املشتعلة إن 

افظة على دينها وعلى لقيت منكم قبولًا هلا واجتاها إليها فأنتم وهللا احلمد يف بالد حم
أخالقها وعلى تقاليدها الطيبة فاحذروا أن خترق سياجكم تلك العادات اليت جاء ا من 
زين له سوء عمله فرآه حسنا ومن سن سنةً سيئةً فعليه وزرها ووزر من عمل ا إىل يوم 

  القيامة.
انا باهللا وال مودةً يف إن أخذ صورة للزوج وزوجته عند أول لقاء ال يزيد الزوجني إمي

القلب وال صحةً يف اجلسم وإذا فُرِض أن املسألة من باب التقاليد احملضة أفليس من 
األجدر بنا أن نعتز بتقاليدنا وحنمي كياننا ونربأ بأنفسنا عن أن نكون تبعا لغرينا هذا فضلًا 

صور مع كونه سببا عن كون هذه التقاليد هدما لألخالق ونقصا يف اإلميان. إن أخذ ال

                                                 

  . 25) سورة األنفال آية: 1(
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للفتنة وتداول صور النساء فهو كذلك عرضة للعنة اهللا سبحانه والتعذيب بالنار ألن 

 )1( } أشد الناس عذابا يوم القيامة املصورون { � حذر من التصوير فقال � النيب

 )2( } كل مصور يف النار جيعل له بكل صورة صورها نفس يعذب ا يف جهنم {وقال 

فليحذرِ املصور  � املصورين. وهذه األحاديث ثابتة عن رسول اهللا � ولعن رسول اهللا
فوتغرافية وإن كان من العلماء من أن يكون داخلًا فيها فإنه معرض نفسه لذلك والصورة ال

دع ما يريبك إىل ما ال   { � أباحها فإن منهم من رأى أا داخلة يف الوعيد وقد قال

من وقع يف الشبهات وقع يف احلرام كالراعي يرعى حول احلمى  {وقال  )3( } يريبك

. وحىت إذا كانت الصور الفوتغرافية مباحة فإا ال حتل إال إذا مل )4( } يوشك أن يقع فيه

pκ$ * {م: ـان الرجيـوذ باهللا من الشيطـيكن فيها حمذور شرعي. أع š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u 

Ÿω (#θãèÎ6−G s? ÏN≡uθäÜ äz Ç≈ sÜø‹ ¤±9 $# 4 tΒ uρ ôìÎ7®Ktƒ ÏN≡uθäÜ äz Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# … çµ‾Ρ Î* sù â÷ ß∆ù' tƒ Ï !$t±ósx ø9 $$Î/ Ì�s3Ζ ßϑ ø9 $#uρ 4 
Ÿωöθs9 uρ ã≅ ôÒsù «!$# ö/ ä3ø‹n= tæ …çµçG uΗ ÷qu‘ uρ $tΒ 4’ s1 y— Νä3Ζ ÏΒ ôÏiΒ >‰ tnr& # Y‰t/ r& £Å3≈ s9 uρ ©!$# ’ Éj1t“ ãƒ tΒ â !$t±o„ 3 ª! $#uρ 

ìì‹ Ïÿxœ ÒΟŠ Î= tæ ∩⊄⊇∪ { )5(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. إخل.

                                                 

  ). 1/375) ، أمحد (5364) ، النسائي الزينة (2109باس والزينة () ، مسلم الل5606) البخاري اللباس (1(
) ، النسائي الزينة 1751) ، الترمذي اللباس (2110) ، مسلم اللباس والزينة (2112) البخاري البيوع (2(

  ). 1/308) ، أمحد (5024) ، أبو داود األدب (5358(
) ، الدارمي 1/200) ، أمحد (5711سائي األشربة () ، الن2518) الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (3(

  ). 2532البيوع (
) ، 4453) ، النسائي البيوع (1205) ، الترمذي البيوع (1599) ، مسلم املساقاة (52) البخاري اإلميان (4(

  ). 2531) ، الدارمي البيوع (4/270) ، أمحد (3984) ، ابن ماجه الفنت (3329أبو داود البيوع (
  . 21النور آية: ) سورة 5(
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  الفرع التاسع يف اجلنايات واحلدود واحلسبة

  اخلطبة األوىل يف عقوبة القاتل عمدا

احلمد هللا القوي العظيم الرءوف الرحيم يقضي باحلق وحيكم بالعدل وهو احلكيم 
يك له شهادة أرجو ا النجاة من العذاب العليم، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شر

األليم والفوز بالنعيم املقيم، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املبعوث رمحة للعاملني صلى اهللا 
  عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم على السراط املستقيم وسلم تسليما.
م من محاية الدين وأما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واشكروه على ما أنعم به عليك

والنفس واملال والعرض فلقد محى اهللا لكم الدين مبا أقام عليه من اآليات البينات حىت 
تتمسكوا به عن علم وبصرية، ومحاه لكم مبا رتبه من اجلزاء الوافر على فعل احلسنات 
 لترغبوا فيها وتقيموها ومحاه لكم مبا حذركم به من عقوبة على املخالفات لترهبوا منها
وتستقيموا على األمر املطلوب منكم ومحى اهللا لكم الدين مبا أقامه من اجلهاد بالنفس 

 � واملال ولقد محى اهللا لكم النفس فأكد حترميها وحرمتها يف كتابه وعلى لسان رسوله

%tÏ  {وقرن القتل بالشرك فقال تعاىل:  ©!$# uρ Ÿω šχθãã ô‰ tƒ yìtΒ «!$# $�γ≈ s9 Î) t� yz# u Ÿωuρ tβθè= çFø) tƒ 

}§ø ¨Ζ9$#  ÉL©9 $# tΠ §� ym ª!$# āωÎ) Èd,ysø9 $$Î/ { )1(  :وقال تعاىل}  * ö≅ è% (# öθs9$yès? ã≅ ø? r& $tΒ tΠ §� ym öΝ à6 š/u‘ 

öΝ à6 øŠn= tæ ( āωr& (#θä. Î� ô³ è@ ÏµÎ/ $\↔ ø‹ x© ( È øt$ Î!≡uθø9 $$Î/ uρ $YΖ≈ |¡ômÎ) ( { )2(  ،إىل قوله}   Ÿωuρ (#θè= çG ø) s? 

š[ ø̈Ζ9 $#  ÉL©9 $# tΠ §� ym ª! $# āωÎ) Èd,ysø9 $$Î/ 4 { )3( وقال النيب � :}  اجتنبوا السبع املوبقات قيل

 )4( } يا رسول اهللا وما هن قال الشرك باهللا والسحر وقتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق

ا مل يصب ـة من دينه مـزال املؤمن يف فسحـال ي {احلديث، وقال النيب:  وذكر متام

                                                 

  . 68) سورة الفرقان آية: 1(
  . 151) سورة األنعام آية: 2(
  . 151) سورة األنعام آية: 3(
  ). 2874) ، أبو داود الوصايا (3671) ، النسائي الوصايا (89) ، مسلم اإلميان (2615) البخاري الوصايا (4(
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أهون عند  -يعين كلها  -لزوال الدنيا   {(رواه البخاري). وقال النيب:  )1( } دما حراما

. ومن أجل حرمة النفس وحترميها رتب اهللا على قتلها )2( } اهللا من قتل رجل مسلم

tΒ  {عقوبات يف اآلخرة وعقوبات يف الدنيا. أما عقوبات اآلخرة فقال تعاىل:  uρ ö≅ çFø)tƒ 

$YΨ ÏΒ ÷σ ãΒ # Y‰Ïdϑ yètG •Β …çν äτ !# t“ yfsù ÞΟ ¨Ψ yγy_ # V$ Î#≈yz $pκ� Ïù |= ÅÒxî uρ ª! $# Ïµø‹ n= tã … çµuΖ yès9 uρ £‰ tãr&uρ …çµs9 $¹/# x‹tã $VϑŠ Ïà tã 

∩⊂∪ { )3(  جهنم  -أربع عقوبات عظيمة كل واحدة منها توجل القلب وتفزع النفس

صربه على نار جهنم وقد فضلت على نار الدنيا كلها بتسعة خالدا فيها فيا ويله ما أ
 - وغضب اهللا عليه وبئسما حصل لنفسه من غضب الرب العظيم عليه  -وستني جزءا 

ولعنه فطرده وأبعده عن رمحته وأعد له عذابا عظيما. ويل لقاتل املؤمن املتعمد ويل له من 

أول ما  { � لعظيم، وقال النيبهذه العقوبات النار وغضب اجلبار واللعنة والعذاب ا

مسعت نبيكم يقول:  � . وقال ابن عباس)4( } يقضي بني الناس يوم القيامة يف الدماء

يأيت املقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه متلببا قاتله باليد األخرى تشخب أوداجه دما  {

حىت يأيت به إىل العرش فيقول املقتول يا رب هذا قتلين فيقول اهللا للقاتل تعست أي 

لو أن أهل السماء وأهل األرض  { � وقال النيب )5( } هلكت ويذهب به إىل النار

. هذه أيها املؤمنون عقوبة قاتل النفس )6( } اشتركوا يف دم مؤمن ألكبهم اهللا يف النار

  بغري حق يف اآلخرة.

                                                 

  ). 2/94) ، أمحد (6469) البخاري الديات (1(
  ). 3987) ، النسائي حترمي الدم (1395يات () الترمذي الد2(
  . 93) سورة النساء آية: 3(
) ، الترمذي الديات 1678) ، مسلم القسامة واحملاربني والقصاص والديات (6471) البخاري الديات (4(

  ). 1/388) ، أمحد (2615) ، ابن ماجه الديات (3991) ، النسائي حترمي الدم (1396(
  ). 1/364) ، أمحد (3999) ، النسائي حترمي الدم (3029قرآن () الترمذي تفسري ال5(
  ). 1398) الترمذي الديات (6(
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öΝä3s9  {اص: ـأما عقوبته يف الدنيا فالقص uρ ’ Îû ÄÉ$|ÁÉ) ø9$# ×ο 4θuŠym ’ Í< 'ρé' ‾≈ tƒ É=≈ t6ø9 F{ $# öΝ à6 ‾= yès9 

tβθà) −G s? ∩⊇∠∪ { )1(  النفس بالنفس جزاء وفاقا كما أعدم أخاه املؤمن وأفقده حياته فجزاؤه

أن يفعل به كما فعل ولقد جعل اهللا لويل املقتول سلطانا قدريا أي قدره يف شرع اهللا ويف 

tΒ   {ئه وقدره على قتل القاتل كما قال تعاىل: قضا uρ Ÿ≅ ÏFè% $YΒθè= ôà tΒ ô‰ s)sù $uΖ ù= yèy_ ÏµÍh‹ Ï9 uθÏ9 

$YΖ≈ sÜ ù= ß™ Ÿξsù ’Ì� ó¡ç„ ’ Îpû È≅ ÷Fs) ø9$# ( …çµ‾Ρ Î) tβ% x. #Y‘θÝÁΖ tΒ ∩⊂⊂∪ { )2( فهذه اآلية كما تدل على أن ،

اهللا جعل لويل املقتول سلطانا شرعيا يف قتل القاتل فقد يفهم منها أن اهللا جعل له أيضا 
سلطانا قدريا حبيث يكون قادرا على إدراك القاتل وقتله فيهيئ اهللا من األسباب ما يتمكن 

  به من إدراكه واهللا على كل شيء قدير وبكل شيء حميط.
لمون وإن من محاية اهللا ألموالكم أن جعل عقوبة السارق قطع يده إذا متت أيها املس

ä−Í‘$¡¡9  {الشروط كما قال تعاىل:  $# uρ èπs% Í‘$¡¡9 $# uρ (# þθãèsÜ ø% $$sù $yϑ ßγtƒÏ‰ ÷ƒr& L !#t“ y_ $yϑ Î/ $t7 |¡x. Wξ≈ s3tΡ zÏiΒ 

«! $# 3 ª! $#uρ î“ƒÍ• tã ÒΟŠ Å3ym ∩⊂∇∪ { )3(  حىت لو استعار منك شخص شيئا يساوي ما يقطع به

السارق مث جحده وقال ما استعرت منك شيئا فتثبت عليه العارية فإا تقطع يده بسبب 

أن امرأة من بين خمزوم كانت تستعري  {جحوده العارية. كما ثبت ذلك يف الصحيحني 

بقطع يدها فأهم قريشا شأا فكلمه أسامة بن زيد فيها فقال  � املتاع وجتحده فأمر النيب
أتشفع يف حد من حدود اهللا مث قام فخطب الناس فقال إمنا أهلك الذين من قبلكم أم 

                                                 

  . 179) سورة البقرة آية: 1(
  . 33) سورة اإلسراء آية: 2(
  . 38) سورة املائدة آية: 3(
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سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد وامي كانوا إذا 

  .)1( } (يعين أقسم باهللا) لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها اهللا

رات يف ـأما محاية اهللا لألعراض فقد ذكر اهللا جانبا كبريا منها يف سورة احلج

pκ$  {ه: ـقول š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u Ÿω ö� y‚ó¡o„ ×Π öθs% ÏiΒ BΘ öθs% # |¤tã βr& (#θçΡθä3tƒ # Z� ö�yz öΝ åκ÷] ÏiΒ { )2( 

 )3( } وق وقتاله كفرسباب املسلم فس  { � إىل آخر اآلية اليت بعدها. وقال النيب

وأوجب احلد مثانني جلدة على من قذف حمصنا بالفاحشة وأوجب احلد على الزاين إن 
  كان حمصنا فريجم باحلجارة حىت ميوت.

وأما حد  0وإن كان غري حمصن وهو الذي مل يتزوج فحده مائة جلدة وتغريب عام
بالغني غري جمنون سواء كان اللواط وهو إتيان الذكر الذكر فإنه القتل بكل حال إذا كانا 

من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا  { � متزوجني أو غري متزوجني لقول النيب

  وأمجع الصحابة رضي اهللا عنهم على مقتضى هذا احلديث. )4( } الفاعل واملفعول به

وا اهللا أيها املؤمنون على هذه احلماية لدينكم وأنفسكم وأموالكم وأعراضكم فامحد
واسألوه أن يوفق املسلمني مجيعا للقيام بشكره وامتثال أمره واجتناب يه فإن ذلك 

  خريهم وسعادم يف الدنيا واآلخرة.
  أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم.. إخل.

                                                 

رق ) ، النسائي قطع السا1430) ، الترمذي احلدود (1688) ، مسلم احلدود (4053) البخاري املغازي (1(
) ، الدارمي احلدود 6/162) ، أمحد (2547) ، ابن ماجه احلدود (4373) ، أبو داود احلدود (4898(
)2302 .(  

  . 11) سورة احلجرات آية: 2(
) 4108) ، النسائي حترمي الدم (1983) ، الترمذي الرب والصلة (64) ، مسلم اإلميان (48) البخاري اإلميان (3(

  ). 1/439أمحد () ، 69، ابن ماجه املقدمة (
  ). 1/300) ، أمحد (2561) ، ابن ماجه احلدود (4462) ، أبو داود احلدود (1456) الترمذي احلدود (4(



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  743

  خطار السياراتاخلطبة الثانية يف التحذير من أ

احلمد هللا الذي أحاط بكل شيء علما وقضى مبا يريد حكمة وحكما، أنعم بالنعم 
ابتالء وامتحانا فمن شكر فإمنا يشكر لنفسه ومن كفر فإن اهللا غين محيد، وأشهد أن ال إله 
إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن 

رسوله أفضل الرسل وخالصة العبيد صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه حممدا عبده و
  والتابعني هلم بإحسان على الرشد والتسديد وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل وقيدوا نعمه عليكم بشكرها وحسن التصرف فيها 
إذا كفرت النعم فإن الشكر به ازدياد النعم وحسن التصرف فيها به تتمحض نعما. أما 

 _ô‰s)s9 tβ%x. :*t7|¡Ï9 ’Îû öΝÎγÏΨs3ó¡tΒ ×πtƒ#u ( Èβ$tG̈Ψy  { �سبب زواهلا ومعول هدمها. قال اهللا فذلك 

tã &Ïϑtƒ 5Α$yϑÏ©uρ ( (#θè=ä. ÏΒ É−ø—Íh‘ öΝä3În/u‘ (#ρã�ä3ô©$#uρ …çµs9 4 ×οt$ù#t/ ×πt6Íh‹sÛ ;>u‘uρ Ö‘θàxî ∩⊇∈∪ (#θàÊt�ôãr'sù $uΖù=y™ö‘r'sù 
öΝÍκö�n=tã Ÿ≅ø‹y™ ÇΠÌ�yèø9$# Νßγ≈oΨø9£‰t/uρ öΝÍκö�oK̈Ζpg¿2 È÷tF̈Ζy_ ö’tA#uρsŒ @≅à2é& 7Ý÷Ηs~ 9≅øOr&uρ &óx«uρ ÏiΒ 9‘ô‰Å™ 9≅ŠÎ=s% ∩⊇∉∪ y7Ï9≡sŒ 

Νßγ≈oΨ÷ƒt“y_ $yϑÎ/ (#ρã�xx. ( ö≅yδuρ ü“Ì“≈pgéΥ āωÎ) u‘θàs3ø9$# ∩⊇∠∪ { )1(  :وقال سبحانه}  z>u�ŸÑuρ ª!$# WξsWtΒ 

Zπtƒö�s% ôMtΡ$Ÿ2 ZπoΨÏΒ#u Zπ̈ΖÍ≥yϑôÜ•Β $yγ‹Ï?ù'tƒ $yγè%ø—Í‘ #Y‰xîu‘ ÏiΒ Èe≅ä. 5β%s3tΒ ôNt�xx6sù ÉΟãè÷Ρr'Î/ «!$# $yγs%≡sŒr'sù ª!$# 

}̈ $t6Ï9 Æíθàfø9$# Å∃öθy‚ø9$#uρ $yϑÎ/ (#θçΡ$Ÿ2 šχθãèuΖóÁtƒ ∩⊇⊇⊄∪ { )2(.  

أيها الناس هذان مثالن لبلدين أنعم اهللا عليهما بنضارة الدنيا ورغد العيش بدلوا نعمة 
دهلم اهللا بنعمه نقما وبرغد العيش اهللا كفرا فأعرضوا عن دين اهللا وارتكبوا حمارم اهللا فأب

نكدا أفتظنون أنكم إذا كفرمت بنعم اهللا ناجون وعما وقع فيه أولئك مسلمون كال فسنن 
 �اهللا يف عباده واحدة وليس بني اهللا وبني أحد من الناس نسبا فرياعيه وامسعوا قول اهللا 

}  $£ϑ n= sù öΝèδ u !% ỳ Ö�ƒÉ‹ tΡ $̈Β öΝ èδyŠ# y— āωÎ) #�‘θà çΡ ∩⊆⊄∪ #Y‘$t6õ3ÏFó™$# ’Îû ÇÚö‘ F{ $# t� õ3tΒ uρ Ã¬ Äh÷¡¡9 $# 4 Ÿωuρ ß,‹ Ïts† 

ã� õ3yϑ ø9$# à⋅ Äh÷¡¡9 $# āωÎ) Ï&Î# ÷δ r'Î/ 4 ö≅ yγsù šχρã� ÝàΖ tƒ āωÎ) |M ¨Ψ ß™ tÏ9 ¨ρF{ $# 4 n= sù y‰ ÅgrB ÏM̈Ψ Ý¡Ï9 «!$# WξƒÏ‰ ö7 s? ( s9 uρ 
                                                 

  . 17:  15) سورة سبأ اآليات من 1(
  . 112) سورة النحل آية: 2(
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y‰ ÅgrB ÏM ¨Ψ Ý¡Ï9 «! $# ¸ξƒÈθøtrB ∩⊆⊂∪ { )1(  وقول اهللا� }  * óΟn= sùr& (#ρç�� Å¡o„ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# (#ρã� ÝàΨu‹ sù 

y# ø‹x. tβ% x. èπt7 É)≈ tã tÏ% ©!$# ÏΒ óΟ ÎγÏ= ö7 s% 4 t� ¨Β yŠ ª! $# öΝÍκ ö� n= tã ( zƒÌ� Ï≈ s3ù= Ï9uρ $yγè=≈ sV øΒ r& ∩⊇⊃∪ { )2(  وقول اهللا

øŒ  {سبحانه يف احلكم العام الشامل:  Î)uρ šχ ©Œr' s? öΝ ä3š/u‘  È⌡s9 óΟè? ö� x6 x© öΝ ä3‾Ρy‰ƒÎ— V{ (  È⌡s9 uρ 

÷Λ änö� xŸ2 ¨βÎ) ’ Î1#x‹tã Ó‰ƒÏ‰t±s9 ∩∠∪ { )3(.  

أيها الناس إن مما أنعم اهللا به علينا يف هذا العصر تلك السيارات اليت مألت البالد والرب 
وقادها الصغري والكبري والعاقل والسفيه فهل حنن شكرنا هذه النعمة وهل حنن أحسنا 

السيارات يف أغراضه السيئة والوصول  التصرف فيها؟ لننظر. لقد استعمل بعض الناس هذه
إىل مآربه السافلة فصار يفر ا إىل الرباري ليتناول ما واه نفسه بعيدا عن الناس وعن 
أيدي اإلصالح وخيرج ا عن البلد ليضيع ما أوجب اهللا عليه من إقامة الصالة يف وقتها 

نقول إنه سامل من عقوبة فهل يصح أن يقال ملثل هذا إنه شاكر لنعمة اهللا وهل يصح أن 
اهللا كال فهو مل يشكر نعمة اهللا ومل يسلم من عقوبته وليس عقوبة اهللا للعبد أن تكون 
عقوبة دنيوية مادية فهناك عقوبة أشد وهي عقوبة قسوة القلب وكونه يرى ما هو عليه 

ته فال من انتهاك احملرمات وإضاعة الواجبات يراه وكأنه مل يفعل شيئا يعاقب عليه بعد مو
  يكاد يقلع عنه.

ولقد استعمل بعض الناس هذه السيارات فلم حيسن التصرف فيها وكلها إىل قوم 
صغار السن أو صغار العقول جتده يقود السيارة وهو صغري السن ال يكاد يرى من نافذا 
وتراه يسوق السيارات وهو كبري السن لكنه صغري العقل متهور ال يراعي األنظمة وال 

باألرواح، سرعة جنونية يف البلد وخارج البلد ونعين بالسرعة اجلنونية كل سرعة يبايل 
تزيد على ما كان ينبغي أن يسري عليه وختتلف حبسب املكان وازدحام السكان فليست 

                                                 

  . 43،  42) سورة فاطر اآليتان : 1(
  . 10) سورة حممد آية: 2(
  . 7) سورة إبراهيم آية: 3(
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السرعة يف البلد كالسرعة خارجه وليست السرعة يف مكان كثري املنعطفات واملنافذ 
ليس إىل جانبه منافذ وليست السرعة يف مكان  الشارعة فيه كالسرعة يف خط مستقيم

يكثر فيه الناس كالسرعة يف مكان خال. جتده يسري خمالفا لألنظمة حياول أن جياوز من 
أمامه وهو مل يضمن السالمة يسري يف اخلط املعاكس الجتاهه وهو لغريه فيوقع من قابله يف 

  احلرية أو التلف.
ارات هلؤالء الصغار الذين ال يستطيعون إن كل عاقل ليعجب أن تعطي قيادة السي

التخلص يف ساعة اخلطر وإن كل عاقل ليعجب من هؤالء املتهورين الذين ال يراعون 
حرمة نظام الدولة وال حرمة نفوس املسلمني مع أن الفرق يف مراعاة النظام والسري املعتدل 

يف الساعة فسار أمر بسيط فلو قدرنا أن شخصا أراد أن يسري بسرعة تبلغ مائة كيلو 
بسرعة تبلغ مثانني فمعناه أنه مل يتأخر سوى اثنيت عشرة دقيقة يف سري ساعة كاملة وست 
دقائق يف سري نصف ساعة وثالث دقائق يف سري ربع ساعة وما أيسر هذا التأخر الذي به 

. وقاية النفس واملال من اخلطر والذي ميكن أن يزول بأن يتقدم يف مشيه مبقدار هذا التأخر
أيها الناس لقد كثرت احلوادث من أجل هذه األمور كثرة فاحشة فأصبح املصابون ا ما 
بني كسري وجريح وميت ليس باألفراد فحسب ولكن باألفراد أحيانا وباجلملة أحيانا مث 
يترتب على هذه احلوادث: خسائر مالية وخسائر روحية وندم وحسرة يف قلوب مسبيب 

م حية ختشى اهللا وترحم عباد اهللا وتريد أن تسلك مع الناس هذه احلوادث إن كانت قلو
  بالسرية احلسنة.

إخراج هذا امليت من الدنيا  -1إن النفس إذا فقدت ذه احلوادث لزم من ذلك: 
فقد أهله وأصحابه  -2وحرمانه من التزود بالعمل الصاحل واالستعتاب من العمل السيئ. 

 -4وجته وإيتام أوالده إن كان ذا زوجة وعيال. إرمال ز -3بالتمتع معه يف احلياة. 
وجوب الكفارة حقا هللا تعاىل فكل من قتل نفسا خطأ أو  - 5غرامة ديته تسلم إىل ورثته. 

تسبب لذلك أو شارك فيه فعليه الكفارة فلو اشترك اثنان يف حادث وتلف به شخص 
 جيد كما هو الواقع فعلى كل واحد منهما كفارة كاملة والكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن مل
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يف عصرنا فصيام شهرين متتابعني ال يفطر بينهما يوما واحدا إال من عذر شرعي فإن أفطر 
قبل إمتامهما ولو بيوم واحد من دون عذر وجب استئنافها من جديد وهذه الكفارة حق 

كون هللا تعاىل ال تسقط بعفو أهل امليت عن الدية فأهل امليت إذا عفوا عن الدية إمنا ميل
إسقاط الدية إن رأوا يف إسقاطها مصلحة وأما الكفارة فال ميلكون إسقاطها ألا حق هللا 

وهذه الكفارة أيضا تتعدد بتعدد األموات بسبب احلادث فإن كان امليت واحدا  �
فشهران وإن مات اثنان فأربعة أشهر وإن مات ثالثة فستة أشهر وهكذا لكل نفس شهران 

  متتابعان.
تعاىل يف أنفسكم واتقوا اهللا يف إخوانكم املسلمني يف أنفسهم وأمواهلم  فاتقوا اهللا

واتقوا اهللا تعاىل بطاعته وطاعة والة أموركم باملعروف واعلموا أن خمالفة نظام الدولة ليس 
خمالفة لبشر فقط ولكن خمالفة للبشر وخلالق البشر فإن اهللا تعاىل أمر بطاعة والة األمور يف 

pκ$  {قال تعاىل: غري معصية اهللا  š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΨ tΒ# u (#θãè‹ ÏÛr& ©! $# (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™§�9 $# ’ Í< 'ρé&uρ Í÷ö∆F{ $# 

óΟ ä3Ζ ÏΒ ( βÎ* sù ÷Λ äôã t“≈ uΖs? ’ Îû & ó x« çνρ–Š ã� sù ’ n< Î) «! $# ÉΑθß™§�9 $# uρ βÎ) ÷Λ äΨ ä. tβθãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$Î/ ÏΘ öθu‹ ø9$# uρ Ì� Åz Fψ $# 4 y7 Ï9≡sŒ 

×� ö� yz ß|¡ômr&uρ ¸ξƒÍρù' s? ∩∈∪ { )1(.  

وفقين اهللا وإياكم لطاعة اهللا ورسوله وطاعة والة األمور والتمشي على ما فيه خرينا 
  وصالحنا إنه جواد كرمي.

  أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم.. إخل.

                                                 

  . 59ورة النساء آية: ) س1(
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  اخلطبة الثالثة يف احلدود ووجوب إقامتها

احلمد هللا القوي العظيم العزيز الرحيم العليم احلكيم شرع عقوبة ارمني منعا للفساد 
ورمحة للعاملني وكفارة جلرائم الطاغني املعتدين وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له 

فضل النبيني وقائد املصلحني وأرحم امللك احلق املبني وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أ
اخللق أمجعني صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وسلم 
تسليما. أما بعد أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واعرفوا نعمته عليكم ذا الدين القومي الكامل 

سلوك الطريق املوصل إىل  اجلامع بني الرمحة واحلكمة رمحة يف إصالح اخللق وحكمة يف
  اإلصالح.

أيها الناس إن من طبيعة البشر أن يكون هلم إرادات متباينة ونزعات خمتلفة فمنها 

“ uθèδ  {نزعات إىل احلق واخلري ومنها نزعات إىل الباطل والشر كما قال تعاىل  Ï% ©!$# 

ö/ ä3s)n= s{ ö/ ä3Ζ Ïϑ sù Ö�Ïù% Ÿ2 /ä3Ζ ÏΒ uρ ÖÏΒ ÷σ •Β 4 { )1( تعاىل  وقال}  ¨βÎ) ö/ä3u‹÷èy™ 4®Lt±s9 ∩⊆∪ { )2(  وملا

كانت الرتعات إىل الباطل والشر يف ضرورة إىل ما يكبح مجاحها وخيفف من حدا من 
اين جاءت النصوص الكثرية بالتحذير من الباطل والشر وازع إمياين أو رادع سلط

والترغيب يف احلق واخلري وبيان ما يترتب على الباطل والشر من مفاسد يف الدنيا وعقوبة 
يف اآلخرة وما يترتب على احلق واخلري من مصاحل يف الدنيا ومثوبات نعيم يف اآلخرة، 

لنفوس الشريرة املوغلة يف الباطل ولكن ملا كان هذا الوازع ال يكفي يف إصالح بعض ا
والشر وكبح مجاحها والتخفيف من حدا فرض رب العاملني برمحته وحكمته عقوبات 
دنيوية وحدودا متنوعة حبسب اجلرائم لتردع املعتدي وتصلح الفاسد وتقيم األعوج وتظهر 

  بة الدنيا.امللة وتستقيم األمة وتكفر جرمية ارم فال جتتمع له عقوبة اآلخرة مع عقو

                                                 

  . 2) سورة التغابن آية: 1(
  . 4) سورة الليل آية: 2(
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ففرض اهللا احلدود وأوجب على والة األمور إقامتها على الشريف والوضيع والغين 

أقيموا  { � والفقري والذكر واألنثى والقريب منهم والبعيد ففي احلديث عن رسول اهللا

ألسامة  � ولقد قال النيب )1( } لقريب والبعيد وال تأخذكم يف اهللا لومة الئمحدود اهللا ا

حني شفع إليه يف امرأة من بين خمزوم كانت تستعري الشيء فتجحده فأمر  � بن زيد

أتشفع يف حد من  {قال  � فأنكر عليه النيب � بقطع يدها فشفع فيها أسامة � النيب

إمنا أهلك الذين من قبلكم أم كانوا إذا  {فاختطب وقال  � مث قام )2( } حدود اهللا

ي أحلف (أ سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد وامي اهللا

(متفق عليه). اهللا أكرب هكذا  )3( } باهللا) لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها

 � احلق أشرف النساء نسبا فاطمة بنت حممد سيدة نساء أهل اجلنة ويقسم رسول اهللا
وهو الصادق البار أن لو سرقت لقطع يدها أين الثرى من الثريا أين هذا القول وما كان 

من املماطالت يف إقامة احلدود والتعليالت الباردة واحملاوالت الباطلة ملنع  عليه الناس اليوم

من حالت شفاعته دون حد من حدود  {أنه قال  � إقامة احلدود ويف احلديث عن النيب

  .)4( } اهللا فقد ضاد اهللا يف أمره

لقد فرض اهللا عقوبة القاذف الذي يرمي الشخص احملصن البعيد عن مة الزنا فيقول 
يا زاين أو يا زانية فمن قال له ذلك قيل له إما أن تأيت بالبينة الشرعية على ما قلت وإما 

                                                 

  ). 2540) ابن ماجه احلدود (1(
) ، النسائي قطع 1430) ، الترمذي احلدود (1688) ، مسلم احلدود (3288) البخاري أحاديث األنبياء (2(

) ، الدارمي 6/162) ، أمحد (2547) ، ابن ماجه احلدود (4373) ، أبو داود احلدود (4902السارق (
  ). 2302احلدود (

) ، النسائي قطع 1430) ، الترمذي احلدود (1688) ، مسلم احلدود (3288) البخاري أحاديث األنبياء (3(
) ، الدارمي 6/162) ، أمحد (2547) ، ابن ماجه احلدود (4373) ، أبو داود احلدود (4903السارق (
  ). 2302احلدود (

  ). 2/70) ، أمحد (3597ألقضية () أبو داود ا4(
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حد يف ظهرك فإذا مل يأت ا عوقب بثالث عقوبات جيلد مثانني جلدة وال تقبل له شهادة 

%tÏ  {فسقه فيخرج عن العدالة إال أن يتوب ويصلح يقول اهللا تعاىل: أبدا وحيكم ب ©!$# uρ 

tβθãΒ ö� tƒ ÏM≈ oΨ |Áósßϑ ø9 $# §Ν èO óΟ s9 (#θè? ù'tƒ Ïπyèt/ ö‘ r' Î/ u !#y‰ pκ à− óΟ èδρß‰Î= ô_$$sù tÏΖ≈ uΚ rO Zοt$ ù# y_ Ÿωuρ (#θè= t7 ø) s? öΝ çλm; ¸οy‰≈ pκy− 
# Y‰t/ r& 4 y7 Í× ‾≈ s9'ρé&uρ ãΝèδ tβθà) Å¡≈ x ø9$# ∩⊆∪ āωÎ) tÏ% ©!$# (#θç/$s? .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ y7 Ï9≡sŒ (#θßsn= ô¹ r&uρ ¨βÎ* sù ©! $# Ö‘θà xî 

ÒΟ‹Ïm§‘ ∩∈∪ { )1(.  

وف وإمنا أوجب اهللا عقوبته بتلك العقوبات محاية لألعراض ودفعا عن مة املقذ
  الربيء البعيد عن التهمة.

وفرض اهللا عقوبة الزاين وجعلها على نوعني نوع باجللد مائة جلدة أمام الناس مث ينفى 
وذلك فيما إذا مل يسبق له زواج متتع فيه بنعمة اجلماع املباح يقول عن البلد ملدة سنة كاملة 

 èπu‹ÏΡ#̈“9$# ’ÎΤ#̈“9$#uρ (#ρà$Î#ô_$$sù ¨≅ä. 7‰Ïn≡uρ $yϑåκ÷]ÏiΒ sπs�($ÏΒ ;οt$ù#y_ ( Ÿωuρ /ä.õ‹è{ù's? $yϑÍκÍ5 ×πsùù&u‘ ’Îû ÈÏŠ  {اهللا تعاىل: 

«!$# βÎ) ÷ΛäΖä. tβθãΖÏΒ÷σè? «!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ Ì�ÅzFψ$# ( ô‰pκô¶uŠø9uρ $yϑåκu5#x‹tã ×πxÍ←!$sÛ zÏiΒ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ∩⊄∪ { )2( ويقول .

. والنوع الثاين من عقوبة الزناة )3( } البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام  { � النيب

الرجم باحلجارة حىت ميوت مث يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالرمحة ويدفن مع 
املسلمني وتلك العقوبة فيمن سبق له زواج فيه باجلماع املباح وإن كان حني فعل الفاحشة 

إن اهللا بعث  � ال زوج معه يقول أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب على منرب رسول اهللا
حممدا باحلق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل اهللا عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها 

ورمجنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل  � سول اهللاوعقلناها فرجم ر
واهللا ما جند الرجم يف كتاب اهللا فيضلوا بترك فريضة أنزهلا اهللا وإن الرجم حق يف كتاب 

                                                 

  . 5،  4) سورة النور اآليتان : 1(
  . 2) سورة النور آية: 2(
) ، ابن ماجه احلدود 4415) ، أبو داود احلدود (1434) ، الترمذي احلدود (1690) مسلم احلدود (3(

  ). 2327) ، الدارمي احلدود (5/327) ، أمحد (2550(
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(يعين  اهللا على من زىن إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان احلبل
على املأل حىت ال  � املؤمنني على منرب رسول اهللاحلمل) أو االعتراف هكذا أعلن أمري 

ينكر الرجم إذا مل جيدوا اآلية يف كتاب اهللا تعاىل واهللا تعاىل ميحو ما يشاء ويثبت وقد 
نسخت آية الرجم من القرآن لفظا وبقي حكمها إىل يوم القيامة لتتميز هذه األمة عن بين 

هم رجم الزاين إذا أحصن ونصه يف التوراة إسرائيل باالنقياد التام فبنو إسرائيل فرض علي
وهذه األمة نسخ اهللا لفظ آية  � وحاولوا إخفاءه حني قرأ قارئهم التوراة عند رسول اهللا

وخلفائه  � الرجم فال توجد فيه لفظا فعملوا ا لعلمهم ببقاء حكمها وتنفيذ رسوهلم
الصورة املؤملة دون القتل الراشدين هلذا احلكم. وإمنا كانت عقوبة الزاين احملصن ذه 

بالسيف ألن هذه العقوبة كفارة للذة حمرمة اهتز هلا مجيع بدنه فكان من املناسب واحلكمة 
  أن تشمل العقوبة مجيع بدنه بأمل تلك احلجارة.

≅9e   {إن عقوبة الزاين ذين النوعني من العقوبة لفي غاية احلكمة واملناسبة:  à6 Ï9 uρ 

×M≈ y_u‘ yŠ $£ϑ ÏiΒ (#θè= Ïϑ tã 4 $tΒ uρ š�•/ u‘ @≅ Ï≈ tóÎ/ $£ϑ tã šχθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊇⊂⊄∪ { )1(  وإن إجياب عقوبة الزاين

من رجل أو امرأة لعني الرمحة للخلق ملا فيه من القضاء على مفسدة الزنا املدمر 
املوجب لضياع األنساب واختالط املياه احملول  للمجتمعات املفسد لألخالق والسلوك

/Ÿωuρ (#θç  {للمجتمع اإلنساين إىل جمتمع يمي ال يهتم إال مبلء بطنه وشهوة فرجه:  t� ø)s? 

#’ oΤ Ìh“9$# ( …çµ‾Ρ Î) tβ% x. Zπt±Ås≈ sù u !$y™uρ Wξ‹ Î6y™ ∩⊂⊄∪ { )2(.  

أما اللواط وهو مجاع الذكر للذكر فلذلكم الفاحشة العظمى واجلرمية النكراء هدم 
لألخالق وحمق للرجولة وقتل للمعنوية وجلب الدمار وسبب للخزي والعار وقلب 
لألوضاع الطبيعية متتع يف غري حمله واستحالل يف غري حله الفاعل ظامل لنفسه حيث جرها 

ه مع ذلك مهني لنفسه حيث رضي أن يكون مع الرجال مبرتلة إىل هذه اجلرمية واملفعول ب
                                                 

  . 132) سورة األنعام آية: 1(
  . 32سورة اإلسراء آية:  )2(
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النسوان ال تزول ظلمة الذل واهلوان من وجهه حىت ميوت أو يتوب توبة نصوحا يستنري ا 
قلبه ووجهه وكالمها الفاعل واملفعول به ظامل تمعه حيث نزلوا مبستوى اتمع إىل هذه 

ائم ومن أجل مفاسده العظيمة كانت عقوبته أعظم احلال املقلوبة اليت ال ترضاها وال البه

من وجدمتوه يعمل عمل عمل قوم  {أنه قال:  � من عقوبة الزنا ففي احلديث عن النيب

ي اهللا عنهم على قتل الفاعل . واتفق الصحابة رض)1( } لوط فاقتلوا الفاعل واملفعو ل به

يف  � واملفعول به، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا مل خيتلف أصحاب رسول اهللا
قتله سواء كان فاعال أم مفعوال به ولكن اختلفوا كيف يقتل، فقال بعضهم يرجم 
باحلجارة، وقال بعضهم يلقى من أعلى شاهق يف البلد، وقال بعضهم حيرق بالنار وإمنا 
كانت هذه عقوبة تلك الفاحشة ألا قضاء على تلك اجلرثومة الفاسدة اليت إذا ظهرت يف 
اتمع فيوشك أن تدمره تدمري النار للهشيم، ففي القضاء عليها مصلحة اجلميع ومحاية 

  ارمني أن ميلى هلم يف البقاء يف الدنيا فيزدادوا إمثا وطغيانا واهللا عليم حكيم.
أن حتمينا وأمتنا عن مساوئ األخالق وعن موجبات سخطك اللهم إنا نسألك 

وعقابك، وأن ب لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم على عبدك 
  ونبيك حممد وعلى آله وصحبه وأتباعه إىل يوم الدين.

                                                 

  ). 1/300) ، أمحد (2561) ، ابن ماجه احلدود (4462) ، أبو داود احلدود (1456) الترمذي احلدود (1(
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  اخلطبة الرابعة يف أنواع احلدود

 منعا للفساد ورمحة للعاملني احلمد هللا القوي العظيم العزيز احلكيم شرع عقوبة ارمني
وكفارة جلرائم الطاغني املعتدين وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، امللك احلق 
املبني وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أفضل النبيني وقائد املصلحني، وأرحم اخللق أمجعني 

  وسلم تسليما. صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واعرفوا نعمته عليكم وحكمته فيما شرع لكم من 
هذا الدين القومي الكامل اجلامع بني الرمحة واحلكمة رمحة يف إصالح اخللق وحكمة يف 

  سلوك الطريق املوصل إىل هذا اهلدف.
باينة ونزعات خمتلفة فمنها نزعات إىل أيها الناس إن من طبيعة البشر أن يكون هلم أفكار مت

 uθèδ “Ï%©!$# ö/ä3s)n=s{ ö/ä3ΖÏϑsù Ö�Ïù%Ÿ2  {احلق واخلري ومنها نزعات إىل الباطل والشر كما قال تعاىل: 

/ä3ΖÏΒuρ ÖÏΒ÷σ•Β 4 { )1(  :وقال تعاىل}  ¨βÎ) ö/ä3u‹÷èy™ 4®Lt±s9 ∩⊆∪ { )2( وملا كانت النفوس .

الشريرة والرتعات الباطلة واألعمال السيئة يف حاجة ملحة إىل ما يكبح مجاحها وخيفف 
من حدا فرض رب العاملني برمحته وحكمته حدودا وعقوبات متنوعة حبسب اجلرائم 

تصلح الفاسد وتقيم األعوج وتكفر عن ارم جرميته فال جيمع له بني لتردع املعتدي و
  عقوبيت الدنيا واآلخرة.

ففرض عقوبة القاذف الذي يصف احملصنني األعفاء بالزنا فإذا قال املرء لرجل عفيف 
أو امرأة عفيفة عن الزنا يا زاين أو يا زانية طولب بالبينة اليت تثبت ذلك فإن أتى ا وإال 

انني جلدة ومل تقبل له شهادة أبدا وكان من الفاسقني إال أن يتوب وإمنا أوجب اهللا جلد مث

%tÏ  {جلده مثانني محاية لألعراض ودفعا عن مة املقذوف قال اهللا تعاىل:  ©!$# uρ tβθãΒ ö� tƒ 

                                                 

  . 2) سورة التغابن آية: 1(
  . 4) سورة الليل آية: 2(
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ÏM≈ oΨ |Áósßϑ ø9 $# §ΝèO óΟ s9 (#θè? ù'tƒ Ïπyèt/ ö‘ r' Î/ u !#y‰ pκ à− óΟèδρß‰ Î= ô_$$sù tÏΖ≈ uΚ rO Zοt$ ù# y_ { )1( اآليتني. وفرض اهللا .

عقوبة الزاين إذا مل يكن حمصنا بأن جيلد مائة جلدة أمام الناس وينفى عن البلد مدة سنة 
زوجته فإنه يرجم باحلجارة كاملة، أما إذا كان الزاين حمصنا وهو الذي قد تزوج وجامع 

حىت ميوت مث يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع املسلمني. وإمنا أوجب اهللا رمجه 
باحلجارة دون أن يقتل بالسيف ألن اللذة احملرمة مشلت مجيع بدنه فكان من األنسب أن 

›èπu  {يرجم باحلجارة لينال العقاب مجيع بدنه قال اهللا تعاىل:  ÏΡ#̈“9 $# ’ ÎΤ#̈“9 $#uρ (#ρà$ Î#ô_$$sù ¨≅ ä. 

7‰ Ïn≡uρ $yϑ åκ ÷] ÏiΒ sπs� ($ÏΒ ;οt$ ù# y_ ( Ÿωuρ / ä.õ‹ è{ù' s? $yϑ Íκ Í5 ×πsùù&u‘ ’ Îû ÈÏŠ «!$# βÎ) ÷Λ äΖ ä. tβθãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$Î/ ÏΘ öθu‹ ø9$# uρ 

Ì� Åz Fψ$# ( ô‰ pκô¶uŠ ø9 uρ $yϑ åκ u5# x‹ tã ×πx Í←!$sÛ zÏiΒ tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ∩⊄∪ { )2(وقال النيب . � }   البكر بالبكر

وأما الرجم فكان متلوا يف كتاب اهللا قرأه الصحابة رضي  )3( } جلد مائة وتغريب عام

يف  � ي حكمه إىل يوم القيامة كما خطب بذلك عمراهللا عنهم ولكن اهللا نسخ لفظه وبق
باحلق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل اهللا آية  � يوم اجلمعة فقال إن اهللا بعث حممدا

  ورمجنا بعده. � الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول اهللا
د لألخالق أيها املسلمون وإمنا كانت عقوبة الزنا على هذا الوجه ألنه فاحشة مفس

…  {والسلوك  çµ‾Ρ Î) tβ% x. Zπt±Ås≈ sù u !$y™uρ Wξ‹ Î6y™ ∩⊂⊄∪ { )4(  وإنه مفسد للمجتمع بضياع

  األنساب واتباع الشهوات كالبهائم.
لنكراء هدم وأما اللواط وهو مجاع الذكر بالذكر فهو الفاحشة العظمى واجلرمية ا

لألخالق وحمق للرجولة وقتل للمعنوية وجلب للدمار وسبب للخزي والعار، الفاعل ظلم 

                                                 

  . 4) سورة النور آية: 1(
  . 2) سورة النور آية: 2(
) ، ابن ماجه احلدود 4415) ، أبو داود احلدود (1434) ، الترمذي احلدود (1690) مسلم احلدود (3(

  ). 2327) ، الدارمي احلدود (5/327) ، أمحد (2550(
  . 32) سورة اإلسراء آية: 4(
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نفسه حيث جرها إىل هذه اجلرمية واملفعول به أهان نفسه حيث رضي أن يكون مع 
الرجال مبرتلة النسوان ال تزول ظلمة الذل واهلوان من وجهه حىت ميوت ولذلك كانت 

ل حال سواء كان من حمصن أم غري حمصن يقتل الفاعل واملفعول به عقوبة اللواط القتل بك

من وجدمتوه يعمل  { � إذا كان راضيا وكان كل منهما بالغا غري خمتل العقل لقول النيب

واتفق الصحابة على قتله قال شيخ  )1( } عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل واملفعول به

يف قتله سواء كان فاعال أم  � اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا مل خيتلف أصحاب رسول اهللا
مفعوال به ولكن اختلفوا كيف يقتل فقال بعضهم يرجم باحلجارة وقال بعضهم يلقى من 

  أعلى شاهق يف البلد وقال بعضهم حيرق بالنار.
ق رجال كان أو امرأة بقطع يده اليمىن من مفصل الكف قال وفرض اهللا عقوبة السار

ä−Í‘$¡¡9  {تعاىل  $# uρ èπs% Í‘$¡¡9 $# uρ (# þθãèsÜ ø% $$sù $yϑ ßγtƒÏ‰ ÷ƒr&  { )2( وقال النيب � }  تقطع اليد يعين يد

وإمنا فرض اهللا عقوبة السارق بقطع يده حفظا  )3( } السارق يف ربع دينار فصاعدا

لألموال ومنعا للفوضى والعدوان يف اتمع. وفرض عقوبة احملاربني هللا ورسوله وهم قطاع 
أو جيمعون بني أخذ املال وقتل الطرق الذين يعرضون للناس بالقوة فيأخذون أمواهلم 

yϑ$   {النفس فقال:  ‾Ρ Î) (#äτℜ t“ y_ tÏ% ©!$# tβθç/ Í‘$pt ä† ©!$# …ã&s!θß™u‘ uρ tβöθyèó¡tƒuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# # �Š$|¡sù βr& 

(# þθè= −G s)ãƒ ÷ρr& (#þθç6‾= |Áãƒ ÷ρr& yì©Ü s) è? óΟ ÎγƒÏ‰ ÷ƒr& Ν ßγè= ã_ö‘ r&uρ ôÏiΒ A#≈ n= Åz ÷ρr& (#öθxΨ ãƒ š∅ÏΒ ÇÚö‘ F{ فإذا  )4( } 4 #$

قتلوا وأخذوا املال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ومل يأخذوا املال قتلوا بدون صلب وإذا أخذوا 
 املال ومل يقتلوا قطعت أيديهم من مفصل الكف وأرجلهم اليسرى من مفصل العقب وإذا

                                                 

  ). 1/300) ، أمحد (2561) ، ابن ماجه احلدود (4462) ، أبو داود احلدود (1456) الترمذي احلدود (1(
  . 38) سورة املائدة آية: 2(
) ، النسائي قطع السارق 1445) ، الترمذي احلدود (1684) ، مسلم احلدود (6407احلدود () البخاري 3(

) ، مالك احلدود 6/104) ، أمحد (2585) ، ابن ماجه احلدود (4383) ، أبو داود احلدود (4921(
  ). 2300) ، الدارمي احلدود (1575(

  . 33) سورة املائدة آية: 4(
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مل يأخذوا املال ومل يقتلوا بل أخافوا الناس فقط أبعدوا عن البالد حىت ينكف شرهم فإن 
مل ينكف بذلك حبسوا. وإمنا استحق قطاع الطريق هذه العقوبة لعظم جرميتهم وعدوام 

  وإخالهلم باألمن.
الشارب حنو أربعني وجلد فيه أبو بكر أربعني  � وأما شرب اخلمر فجلد فيه النيب

فيه عمر أربعني يف أول خالفته مث ملا عثا الناس يف اخلمر وفسقوا رفع اجللد فيها إىل  وجلد
مثانني حني استشار الصحابة فقال عبد الرمحن أخف احلدود مثانني فأمر به عمر رضي اهللا 

  عنه.
أيها املسلمون هذه هي احلدود والعقوبات جعلها اهللا مناسبة جلرائمها شرعها اهللا 

صونا لدمائهم وأعراضهم وأمواهلم وصالحا تمعهم وأمر بإقامتها فور ثبوا رمحة باحلق و
فال جيوز تأخري إقامة احلد بعد ثبوته إال لعذر شرعي مثل املرض الذي يرجى زواله أو املرأة 
احلامل حىت تضع ويأمن محلها. وقد كان أعداء اإلسالم وامللحدون من املنتسبني إليه 

احلدود ويقولون إن هذا وحشية ولكنهم هم املعيبون اجلاهليون وهم يعيبون اإلسالم ذه 
الوحشيون األمحقون يضعون الرمحة يف غري أهلها ويدافعون عن ارم ليتمادى يف جرمه 
فيكون اتمع كالوحوش يعدو بعضهم على بعض وينتهك بعضه حرمة بعض بال حدود 

يت ال تقام فيها احلدود تنتشر فيها الفوضى وال رادع ويف الواقع أكرب شاهد لذلك فالبالد ال
  ويسودها اخلوف والذعر.

وإنا لنرجو لألمة اإلسالمية أن يوفقها اهللا رجاال خملصني ال تأخذهم يف اهللا لومة الئم 
ال يراعون األمم الكافرة وال خيافون عيبها وال إرجافها وال يغترون مبدنيتها الزائفة الباطلة 

ه وال قريبا لقربه يقيمون حدود اهللا ويغارون حلرماته حىت يستتب وال يراعون شريفا لشرف
  األمن وحتصل الربكات إنه جواد كرمي.
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  اخلطبة اخلامسة يف التحذير من اخلمر

احلمد هللا الذي أباح لنا مجيع الطيبات وحرم علينا اخلبائث واملضرات أباح لنا 
ات عناية منه ووقاية وأشهد أن ال الطيبات تفضال منه ووالية وحرم علينا اخلبائث واملضر

إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله 
  وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل ومتتعوا مبا أحل لكم من الطيبات واشكروه عليها 

yγ•ƒ$  {سبب للمزيد بالقيام بطاعته فإن الشكر  r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (#θè= à2 ÏΒ ÏM≈ t6ÍhŠsÛ $tΒ 

öΝ ä3≈ oΨø% y— u‘ (#ρã� ä3ô© $#uρ ¬! βÎ) óΟçFΖ à2 çν$−ƒÎ) šχρß‰ ç7÷ès? ∩⊇∠⊄∪ { )1(  من واجتنبوا ما حرم عليكم

املطاعم واملشارب لعلكم تفلحون فإن اهللا مل حيرمها عليكم إال لضررها ولو كانت خريا 
ما حرمها عليكم فإن اهللا ذو الفضل العظيم. فلم حيرم عليكم إال ما فيه ضرر يف دينكم أو 

≅‘ { � دنياكم أو فيهما مجيعا قال اهللا تعاىل يف وصف نبيكم Ït ä† uρ ÞΟ ßγs9 ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü9$# ãΠ Ìh� pt ä† uρ 

ÞΟ ÎγøŠn= tæ y]Í× ‾≈ t6y‚ø9 $# ßìŸÒtƒuρ öΝ ßγ÷Ζ tã öΝèδ u� ñÀ Î) Ÿ≅≈ n= øñ F{ $#uρ  ÉL©9 $# ôM tΡ% x. óΟ ÎγøŠn= tæ 4 šÏ% ©!$$sù (#θãΖ tΒ#u ÏµÎ/ çνρâ‘ ¨“ tã uρ 

çνρã� |ÁtΡ uρ (#θãèt7 ¨? $#uρ u‘θ‘Ζ9 $# ü“ Ï%©!$# tΑ Ì“Ρé& ÿ…çµyètΒ � y7 Í×‾≈ s9 'ρé& ãΝèδ šχθßsÎ= ø ßϑ ø9 $# ∩⊇∈∠∪ { )2(.  

إن من اخلبائث اليت حرم اهللا عليكم على  � أيها املسلمون، أيها املؤمنون مبحمد
(اخلمر) وهو كل شيء  بالوحي الذي أوحي إليه ذلكم الشراب اخلبيث � لسان نبيكم

وقال عمر بن  )3( } كل مسكر مخر { � وب قال النيبمسكر من مطعوم أو مشر

(متفق عليهما) ومعىن خامر  اخلمر ما خامر العقل � على منرب رسول اهللا � اخلطاب

                                                 

  . 172) سورة البقرة آية: 1(
  . 157سورة األعراف آية:  )2(
) ، النسائي األشربة 1861) ، الترمذي األشربة (2003) ، مسلم األشربة (5253) البخاري األشربة (3(

) ، مالك األشربة 2/98) ، أمحد (3390) ، ابن ماجه األشربة (3679) ، أبو داود األشربة (5673(
  ). 2090) ، الدارمي األشربة (1597(



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  757

العقل غطاه بالسكر والذهول فاخلمر ليس من نوع معني خمصوص بل هو كل ما أسكر 
  كرا وتلذذا.وغطى العقل واختل به التمييز س

حرام بإمجاع  � أيها املسلمون إن اخلمر حرام بكتاب اهللا تعاىل حرام بسنة رسول اهللا
املسلمني إمجاعا قطعيا معلوما بالضرورة من دين اإلسالم ال خالف فيه وال نزاع وال 

pκ$  {إشكال وال لبس قال اهللا تعاىل:  š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΨ tΒ#u $yϑ ‾Ρ Î) ã� ôϑ sƒ ø: $# ç� Å£ øŠyϑ ø9$# uρ Ü>$|ÁΡ F{ $# uρ 

ãΝ≈s9 ø— F{ $#uρ Ó§ô_Í‘ ôÏiΒ È≅ yϑ tã Ç≈ sÜø‹ ¤±9 $# çνθç7 Ï⊥ tG ô_$$sù öΝ ä3ª= yès9 tβθßsÎ= ø è? ∩⊃∪ $yϑ ‾Ρ Î) ß‰ƒÌ�ãƒ ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# βr& 
yìÏ%θãƒ ãΝä3uΖ ÷� t/ nοuρ≡y‰ yèø9 $# u !$ŸÒøót7 ø9$# uρ ’ Îû Ì�÷Κ sƒ ø: $# Î�Å£ ÷� yϑ ø9 $# uρ öΝä. £‰ ÝÁtƒuρ tã Ì�ø. ÏŒ «! $# Çtã uρ Íο 4θn= ¢Á9 $# ( ö≅ yγsù 

Λ äΡ r& tβθåκ tJΖ •Β ∩⊇∪ { )1(وقال النيب . � } (ويف رواية كل مسكر)  كل مخر

مسلم). وأمجع علماء املسلمني يف مشارق األرض ومغارا وقدمي  (رواه )2( } حرام

الزمان وحديثه على أن اخلمر حرام إمجاعا قطعيا ال ريب فيه فمن قال إا حالل فهو 
كافر يستتاب فإن تاب وأقر بتحرميها ترك وإال قتل كافرا مرتدا ال يغسل وال يكفن وال 

منا يرمس بثيابه يف حفرة بعيدة لئال يتأذى يصلى عليه وال يدفن يف مقابر املسلمني وإ
املسلمون برائحته وأقاربه مبشاهدته وال يرث أقاربه من ماله وإمنا يصرف ماله يف مصاحل 

 (βÎ¨   {املسلمني وال يدعى له بالرمحة وال النجاة من النار ألنه كافر خملد يف نار جهنم: 

©! $# zyès9 tÍ� Ï≈ s3ø9 $# £‰tã r&uρ öΝçλm; #���Ïèy™ ∩∉⊆∪ tÏ$ Î#≈ yz !$pκ� Ïù #Y‰ t/r& ( āω tβρß‰ Ågs† $wŠ Ï9 uρ Ÿωuρ # Z��ÅÁtΡ ∩∉∈∪ tΠ öθtƒ 

Ü= ‾= s)è? öΝ ßγèδθã_ãρ ’ Îû Í‘$̈Ζ9$# tβθä9θà) tƒ !$uΖ oK ø‹ n=≈ tƒ $oΨ ÷èsÛr& ©! $# $uΖ ÷èsÛr&uρ hωθß™§�9 $# ∩∉∉∪ { )3(.  

                                                 

  . 91،  90اآليتان : ) سورة املائدة 1(
) ، النسائي األشربة 1861) ، الترمذي األشربة (2003) ، مسلم األشربة (5253) البخاري األشربة (2(

) ، مالك األشربة 2/98) ، أمحد (3373) ، ابن ماجه األشربة (3679) ، أبو داود األشربة (5673(
  ). 2090) ، الدارمي األشربة (1597(

  . 66:  64ت من ) سورة األحزاب اآليا3(
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املسلمون إن من اعتقد أن اخلمر حالل فهو مضاد هللا مكذب لرسوله خارج عن أيها 

tΒ  {إمجاع املسلمني  uρ È,Ï%$t±ç„ tΑθß™§�9 $# .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ t ¨t6s? ã&s! 3“ y‰ ßγø9 $# ôìÎ6−Ftƒuρ u� ö�xî È≅‹Î6y™ 

tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# Ï&Îk!uθçΡ $tΒ 4’ ‾< uθs? Ï&Î# óÁçΡ uρ zΝ ¨Ψ yγy_ ( ôNu !$y™uρ # ���ÅÁtΒ ∩⊇⊇∈∪ { )1(  أما من شرب اخلمر

وهو يؤمن ويعتقد بأا حرام ولكن سولت له نفسه ا فشرا فهو عاص هللا فاسق عن 
األمور رادعا له ولغريه بشرط  طاعته مستحق للعقوبة عقوبته يف الدنيا أن جيلد مبا يراه والة

يضرب حنو  � أن ال ينقص عما جاء عن السلف الصاحل. كان شارب اخلمر يف عهد النيب
أربعني ومل يسنه بقدر معني بل كان الناس يقومون إليه فيضربونه باأليدي واجلريد 
واألردية والنعال فلما عثا الناس فيها وفسقوا مجع عمر الصحابة رضي اهللا عنهم 

 � ستشارهم يف عقوبة تكون أردع للناس الفاسقني بشرا فقال عبد الرمحن بن عوففا
أخف احلدود مثانني فجعله عمر مثانني، فإذا تكرر من الشارب الشرب وهو يعاقب وال 
يرتدع، فقال ابن حزم: يقتل يف الرابعة وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: يقتل يف الرابعة عند 

ته الناس بدون القتل وهذا عني الفقه؛ ألن الصائل على األموال إذا مل احلاجة إليه إذا مل ين
يندفع إال بالقتل قتل، فما بالكم بالصائل على أخالق اتمع وصالحه وفالحه؛ ألن ضرر 

  اخلمر ال يقتصر على صاحبه بل يتعداه إىل نسله وجمتمعه.
 � الكـل أنس بن ماـهذه عقوبة شارب اخلمر يف الدنيا أما عقوبته يف اآلخرة فق

يف اخلمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشارا وحاملها واحملمولة إليه  � لعن رسول اهللا {

لترغيب رواته (قال يف ا )2( } وساقيها وبائعها وآكل مثنها واملشتري هلا واملشتراة له

من شرب اخلمر يف الدنيا مث مل يتب منها حرمها يف  { � ثقات)، وقال

                                                 

  . 115) سورة النساء آية: 1(
  ). 3381) ، ابن ماجه األشربة (1295) الترمذي البيوع (2(
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ثالثة ال يدخلون اجلنة: مدمن اخلمر وقاطع الرحم   {(رواه مسلم)، وقال:  )1( } اآلخرة

 � (رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه واحلاكم)، وقال )2( } ومصدق بالسحر

(رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح  )3( } مدمن اخلمر إن مات لقي اهللا كعابد وثن {

  ه يف الترغيب).قال
فاتقوا اهللا أيها املسلمون، واجتنبوا اخلمر لعلكم تفلحون، فلقد وصفت اخلمر بأقبح 

وصفها اهللا بأا رجس من عمل الشيطان  � الصفات يف كتاب اهللا ويف سنة رسوله

yϑ$   {وقرا بامليسر واألزالم وعبادة األوثان  ‾Ρ Î) ã� ôϑ sƒ ø: $# ç� Å£ øŠyϑ ø9 $#uρ Ü>$|ÁΡ F{ $#uρ ãΝ≈s9 ø— F{ $#uρ Ó§ô_Í‘ 

ôÏiΒ È≅ yϑ tã Ç≈ sÜø‹ ¤±9 اجتنبوا اخلمر فإا مفتاح كل  { � ، وقال النيب)4( } #$

فإن اخلمر مفتاح  � قال صحيح اإلسناد) وصدق رسول اهللا(رواه احلاكم و )5( } شر

كل شر ومجاع اإلمث كله. إن شارا يفقد عقله ويلتحق باانني، إنه رمبا يقتل نفسه وهو 
ال يشعر ورمبا يزين وهو ال يشعر ورمبا يعتدي على غريه وهو ال يشعر. روى البيهقي 

(اجتنبوا اخلمر فإا أم  أنه قال: � عن عثمان بن عفان {بإسناد صحيح 

، كان رجل فيمن خال قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فأحبته امرأة غوية، )6( } اخلبائث)

فأرسلت إليه جارا أن تدعوه لشهادة فجاء البيت ودخل معها فكانت كلما دخل بابا 
(أي حسناء مجيلة)، جالسة عندها غالم وإناء مخر  ته دونه حىت وصل إىل امرأة وضيئةأغلق

                                                 

) ، النسائي األشربة 1861) ، الترمذي األشربة (2003) ، مسلم األشربة (5253) البخاري األشربة (1(
، الدارمي األشربة  )1597) ، مالك األشربة (2/19) ، أمحد (3373) ، ابن ماجه األشربة (5673(
)2090 .(  

  ). 4/399) أمحد (2(
  ). 3375) ابن ماجه األشربة (3(
  . 90) سورة املائدة آية: 4(
  ). 3371) ابن ماجه األشربة (5(
  ). 5666) النسائي األشربة (6(
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فقالت له إا ما دعته لشهادة وإمنا دعته ليقع عليها أو يقتل الغالم أو يشرب اخلمر، فلما 
رأى أنه ال بد من أحد هذه األمور اون باخلمر فشربه فسكر مث زىن باملرأة وقتل الغالم، 

املؤمنني عثمان: فاجتنبوا اخلمر فإا ال جتتمع هي واإلميان أبدا إال أوشك أحدمها قال أمري 

ال يشرب اخلمر   { � قول النيب � أن خيرج صاحبه. ومصداق ما قاله أمري املؤمنني

): فإذا فعل ذلك فقد خلع ربقة (وللنسائي (متفق عليه)، )1( } حني يشرا وهو مؤمن

(وللحاكم) من زىن أو شرب اخلمر نزع اهللا منه  اإلسالم من عنقه فإن تاب تاب اهللا عليه،
  اإلميان كما خيلع اإلنسان القميص من رأسه.

أيها املسلمون إن اخلمر نقص يف الدين وضرر يف العقل والنفس واتمع أما نقص 
وخلفائه الراشدين ما فيه كفاية  � تعاىل وسنة رسوله الدين فقد بان لكم من كتاب اهللا

وأما ضررها يف العقل فإا متحوه حني شرا إذا سكر وتضعف العقل بعد الصحو ورمبا 
  أدى شرا إىل اجلنون الدائم كما هو معلوم من أقوال أهل الطب.

س كل وأما ضرر اخلمر يف النفس فإن شارب اخلمر جتده دائما يف ضيق وغم وقلق نف
كلمة تثريه وكل عمل يضجره ألن قلبه معلق باخلمر ال يسر إال بتناوهلا وال يفرح إال 

  باالجتماع عليها فال يتقن عمال وال يثمر نتيجة.
وأما ضرر اخلمر يف اتمع فهو إيقاع العداوة والبغضاء بني الناس وقتل املعنويات 

وكبائر اإلمث والفواحش كما شهد بذلك  العالية واألخالق الفاضلة واإلغراء بالزنا واللواط
  اخلبريون باجلرائم وأسباا.

فاتقوا اهللا عباد اهللا واسألوه العصمة من كبائر اإلمث والفواحش والتوبة من مجيع اإلمث 
  واملعاصي وتعاونوا على الرب والتقوى ومنه اإلمث والعدوان.

                                                 

) ، 5659) ، النسائي األشربة (2625) ، الترمذي اإلميان (57) ، مسلم اإلميان (5256) البخاري األشربة (1(
  ). 2106) ، الدارمي األشربة (2/386) ، أمحد (3936) ، ابن ماجه الفنت (4689أبو داود السنة (
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ووفقنا للتوبة النصوح  اللهم جنبنا منكرات األخالق واألعمال واألهواء واألدواء
  واإلنابة إليك واغفر لنا وجلميع املسلمني إنك أنت الغفور الرحيم.
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  اخلطبة السادسة يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر

احلمد هللا القوي العظيم الرقيب الشهيد يدبر خلقه كما يشاء حبكمته فهو الفعال ملا 
ميد حد لعباده حدودا ونظم هلم تنظيما يريد أحكم ما شرع وأتقن ما صنع فهو الويل احل

#   {هلم وقال  x‹≈ yδ ‘ ÏÛ≡ u� ÅÀ $ VϑŠ É) tG ó¡ ãΒ çνθ ãè Î7 ¨? $$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãè Î7 −F s? Ÿ≅ ç6 �¡9 $# s− §� x tG sù öΝ ä3 Î/  tã 

 Ï& Î#‹ Î7 y™ 4  {  )1( ناس على أقسام فمنهم ظامل لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق ال فصار

›š�Ï9≡x  {باخلريات بإذن اهللا وإن اهللا ليملي للظامل حىت إذا أخذه مل يفلته:  x.uρ ä‹÷{r& y7 În/ u‘ 

!# sŒ Î) x‹ s{r& 3“ t� à)ø9 $# }‘Éδ uρ îπuΗ Í>≈ sß 4 ¨βÎ) ÿ…çνx‹ ÷{r& ÒΟŠ Ï9 r& î‰ƒÏ‰ x© ∩⊇⊃⊄∪ { )2(  وأشهد أن ال إله إال اهللا

وحده ال شريك له، امللك القهار فال ضد له وال نديد وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 
القائم بأمر اهللا الناصح لعباد اهللا على الرشد والتسديد صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه 

  سان وسلم تسليما.ومن تبعهم بإح

yγ•ƒ$  {اىل: ـال اهللا تعـم قـان الرجيـوذ باهللا من الشيطـأع r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà) ®?$# 

öΝ à6 −/u‘ 4 āχ Î) s's!t“ ø9 y— Ïπtã$¡¡9 $# í ó x« ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇∪ tΠ öθtƒ $yγtΡ ÷ρt� s? ã≅ yδ õ‹s? ‘≅ à2 >πyèÅÊö� ãΒ !$£ϑ tã ôM yè|Êö‘ r& 
ßìŸÒs? uρ ‘≅ à2 ÏN#sŒ @≅ôϑ ym $yγn= ÷Η xq “ t� s? uρ }̈ $̈Ζ9 $# 3“ t�≈s3ß™ $tΒ uρ Νèδ 3“ t�≈s3Ý¡Î0 £Å3≈ s9 uρ šU# x‹tã «!$# 

Ó‰ƒÏ‰ x© ∩⊄∪ { )3(، }  $pκ š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà) ®?$# öΝä3−/ u‘ (#öθt±÷z $# uρ $YΒ öθtƒ āω ”Ì“ øgs† ì$ Î!#uρ tã Íν Ï‰ s9uρ 

Ÿωuρ îŠθä9 öθtΒ uθèδ A—% ỳ tã Íν Ï$ Î!# uρ $º↔ ø‹ x© 4 āχ Î) y‰ ôãuρ «! $# A,ym ( Ÿξsù ãΝ à6 ‾Ρ §�äós? äο 4θu‹ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Ÿωuρ 

Ν à6 ‾Ρ§� äótƒ «!$$Î/ â‘ρã� tóø9 $# ∩⊂⊂∪ { )4(، }   (#θà)̈? $#uρ $YΒ öθtƒ šχθãèy_ö� è? ÏµŠ Ïù ’ n< Î) «!$# ( §ΝèO 4†‾ûuθè? ‘≅ ä. 

<§ø tΡ $̈Β ôM t6|¡Ÿ2 öΝèδ uρ Ÿω tβθãΚ n= ôà ãƒ ∩⊄∇⊇∪ { )5(، }  (#θà) ¨?$# uρ ©! $# “ Ï% ©!$# tβθä9 u !$|¡s? ÏµÎ/ 
                                                 

  . 153) سورة األنعام آية: 1(
  . 102) سورة هود آية: 2(
  . 2،  1) سورة احلج اآليتان : 3(
  . 33) سورة لقمان آية: 4(
  . 281) سورة البقرة آية: 5(
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tΠ% tnö‘ F{ $# uρ 4 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. öΝä3ø‹ n= tæ $Y6Š Ï% u‘ ∩⊇∪ { )1(، }  (#θà)̈? $# uρ ZπuΖ ÷FÏù āω ¨ t‹ ÅÁè? tÏ% ©!$# (#θßϑ n= sß 

öΝ ä3ΨÏΒ Zπ¢¹ !% s{ ( (#þθßϑ n= ÷æ$# uρ āχ r& ©!$# ß‰ƒÏ‰ x© É>$s) Ïèø9$# ∩⊄∈∪ { )2(.  

عباد اهللا ال تغرنكم احلياة الدنيا وال يغرنكم باهللا الغرور ال تغرنكم األموال وكثرا ال 
به عليكم من العافية واألمان ونضارة الدنيا وزهرا ال يغرنكم ما أنعم اهللا يغرنكم رغد العيش 

وال يغرنكم إمهاله لكم مع تقصريكم يف الواجب والعصيان. إن اغتراركم ذا من األماين 

  .)Ÿξsù ßtΒù'tƒ t�ò6tΒ «!$# āωÎ) ãΠöθs)ø9$# tβρç�Å£≈y‚ø9$# ∩∪ { )3  {الباطلة واآلمال الكاذبة: 

عباد اهللا لقد انتشرت املعاصي يف جمتمع األمة اإلسالمية وأصبح ما كان منكرا باألمس 
معروفا اليوم، أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات تعاملوا بالربا ومنعوا الزكاة ابتعدوا عن 

الدين صدوا عن  احلياء وانتهكوا احلرمات صاروا كالبهائم يطلبون متع الدنيا وإن أضاعوا
سبيل اهللا واتبعوا سبل الكافرين زين هلم سوء أعماهلم فظنوا ذلك حتررا وتقدما وتطورا 
وما علموا أن ذلك هو الرق حتت قيود اهلوى والتأخر عن الفضائل إىل الورى والتدهور 

  إىل اهلاوية والردى.
مرين: أحدمها إن أسباب هذا التدهور ترجع إىل أ � أيها املسلمون املؤمنون مبحمد

ضعف الدين يف النفوس وقوة الداعي إىل الباطل والثانية ضعف األمر باملعروف والنهي عن 
وأن محاية الدين ال تكون إال باألمر باملعروف والنهي عن  �املنكر واملداهنة يف دين اهللا 

حة هللا املنكر، األمر مبا أمر اهللا به رسوله والنهي عما ى اهللا عنه ورسوله بقصد النصي
  ولعباد اهللا.

أيها املسلمون إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر فريضة على هذه األمة اليت هي 

 #$:ä3tFø9uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π̈Βé& tβθããô‰tƒ ’n<Î) Î�ö�sƒø  {دينه: أفضل األمم وأكرمها على اهللا إن استقامت على 

                                                 

  . 1) سورة النساء آية: 1(
  . 25) سورة األنفال آية: 2(
  . 99) سورة األعراف آية: 3(
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tβρã�ãΒù'tƒuρ Å∃ρã�÷èpRùQ$$Î/ tβöθyγ÷Ζtƒuρ Çtã Ì�s3Ψßϑø9$# 4 y7Í×‾≈s9'ρé&uρ ãΝèδ šχθßsÎ=øßϑø9$# ∩⊇⊃⊆∪ Ÿωuρ (#θçΡθä3s? tÏ%©!$%x. (#θè%§�xs? 

(#θàn=tF÷z$#uρ .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ æΛèεu!%ỳ àM≈oΨÉi�t6ø9$# 4 y7Í×‾≈s9'ρé&uρ öΝçλm; ë>#x‹tã ÒΟŠÏàtã ∩⊇⊃∈∪ { )1(.  

أيها املسلمون إنكم إن قمتم ذا الذي أمركم اهللا به كنتم خري أمة أخرجت للناس 
وإن تركتم ذلك كنتم من شرار األمم إنه ال نسب بني اهللا وبني عباده ولكن من اتقاه فهو 

ي عن املنكر ال الكرمي عنده وأكرم الناس عند اهللا اتقاهم له. إن األمر باملعروف والنه

من رأى  { � يقتصر على فئة معينة من الناس إنه واجب على الناس مجيعا قال النيب

ف منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضع

  .)2( } اإلميان

أيها املسلمون إن، منا من يظن أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر خاص بفئة معينة 

رأى  وهذا عام لكل من )3( } من رأى منكم منكرا  {قال  � وهذا ظن فاسد فالنيب

املنكر جيب أن يغريه بيده بالضرب أو غريه فإن مل يستطع فبلسانه بالكالم والنصح 
واإلرشاد أو الكالم مع والة األمور إن مل ينفع الكالم معه وكل واحد منا يستطيع أن 
يتكلم مع املسئولني يف منع املنكر، وجيب على املسئولني إذ بلغهم أن يقوموا مبا أوجب اهللا 

إلصالح، وألن جيتمعوا على ذلك لينالوا الفوز والفالح إن عليهم أن يتركوا عليهم من ا
الدعة والسكون وأن يقوموا هللا خملصني له الدين وسوف تكون العاقبة هلم إن العاقبة 

  للمتقني.
أيها املسلمون، إن األمة ال ميكن أن تكون أمة قوية مرموقة حىت تتحد يف أهدافها 

حىت تقوم باألمر باملعروف والنهي عن املنكر فتكون على دين  وأعماهلا ولن ميكنها ذلك
                                                 

  . 105،  104) سورة آل عمران اآليتان : 1(
) ، النسائي اإلميان وشرائعه 2172) ، الترمذي الفنت (49) ، مسلم اإلميان (913) البخاري اجلمعة (2(

  ). 3/53) ، أمحد (1275) ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (1140) ، أبو داود الصالة (5008(
) ، النسائي اإلميان وشرائعه 2172) ، الترمذي الفنت (49) ، مسلم اإلميان (913) البخاري اجلمعة (3(

  ). 3/53) ، أمحد (1275) ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (1140) ، أبو داود الصالة (5008(
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واحد يف العقيدة والقول والعمل صراطا مستقيما صراط اهللا الذي له ما يف السماوات وما 
لكل واحد هدف ولكل يف األرض. أما إذا مل تقم بذلك فإا تتفكك وتنفصم عراها يكون 

 βÎ) tÏ%©!$# (#θè%§�sù öΝåκs]ƒÏŠ (#θçΡ%x.uρ¨  {لديهم فرحون  واحد طريق وعمل يتفرقون أحزابا كل حزب مبا

$Yèu‹Ï© |Mó¡©9 öΝåκ÷]ÏΒ ’Îû >óx« 4 !$yϑ‾ΡÎ) öΝèδá�øΒr& ’n<Î) «!$# §ΝèO Νåκã♦Îm6t⊥ãƒ $oÿÏ3 (#θçΡ%x. tβθè=yèøtƒ ∩⊇∈∪ { )1(.  

أيها املسلمون، إذا مل نقم بأمر اهللا ونسعى يف إصالح جمتمعنا بااللتزام بدين اهللا فمن 
الذي يقوم ويسعى بذلك وإذا مل نتكاتف على منع الشر والفساد فكلنا هالك. فعن عبد 

إن الرجل من بين إسرائيل كان إذا رأى  � قال رسول اهللا {قال  � اهللا بن مسعود

أخاه على الذنب اه عنه تعذيرا فإذا كان من الغد مل مينعه ما رأى منه أن يكون جليسه 
أو يأكل معه فلما رأى اهللا ذلك منهم ضرب قلوم بعضهم على بعض ولعنهم على لسان 

ول ـال رسـ، مث ق)2( } عيسى ابن مرمي ذلك مبا عصوا وكان يعتدوننبيهم داود و

والذي نفس حممد بيده لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر ولتأخذن على يد  { � اهللا

ض، مث يلعنكم ـوب بعضكم ببعـربن اهللا قلـو ليضالسفيه ولتأطرنه على احلق أطرا أ

وملا فتح املسلمون جزيرة قربص فرق أهلها فبكى بعضهم إىل بعض  )3( } كما لعنهم

يبكي فقيل له ما يبكيك يف يوم أعز اهللا فيه اإلسالم وأهله، فقال  � فرئى أبو الدرداء
أمة قاهرة ظاهرة هلم  إذا هم أضاعوا أمره بينما هي �وحيك ما أهون اخللق على اهللا 

  امللك تركوا أمر اهللا فصاروا إىل ما ترى.
أيها املسلمون، إن من املؤسف املروع أن نرى جمتمعنا اإلسالمي أمة حممد هكذا شعبا 
متفككا، ال يغارون لدين وال خيافون من وبال، ال يتفقد الرجل أهله وولده وال ينظر يف 

ينهاهم عنها ويرى التقصري يف الواجب فال يتداركه جريانه، بل تراه يرى املعاصي فيهم ال 
                                                 

  . 159) سورة األنعام آية: 1(
  ). 4006) ، ابن ماجه الفنت (4336) ، أبو داود املالحم (3048رآن () الترمذي تفسري الق2(
  ). 4006) ، ابن ماجه الفنت (4336) ، أبو داود املالحم (3047) الترمذي تفسري القرآن (3(
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وهذا أيها املسلمون ينذر باحلظر ال سيما مع كثرة النعم واالنغماس يف الترف يقول اهللا 

sŒ#!  {سبحانه وتعاىل:  Î) uρ !$tΡ ÷Šu‘ r& βr& y7 Î= öκ –Ξ ºπtƒö� s% $tΡ ö� tΒ r& $pκ�Ïùu� øIãΒ (#θà)|¡x sù $pκ� Ïù ¨,y⇔ sù $pκ ö� n= tæ ãΑ öθs) ø9 $# 

$yγ≈ tΡ ö� ¨Β y‰ sù # Z��ÏΒ ô‰ s? ∩⊇∉∪ { )1( :}  $£ϑ n= sù (#θÝ¡nΣ $tΒ (#ρã�Åe2èŒ ÏµÎ/ $oΨ óstFsù óΟÎγöŠn= tæ z>≡uθö/ r& Èe≅ à2 

> ó_x« # ¨Lym # sŒ Î) (#θãmÌ� sù !$yϑ Î/ (#þθè?ρé& Ν ßγ≈ tΡ õ‹s{r& ZπtG øót/ # sŒ Î* sù Ν èδ tβθÝ¡Î= ö7 •Β ∩⊆⊆∪ { )2( .  

اللهم أهلمنا رشدنا وهيئ لنا اخلري وامجع كلمتنا على احلق وأبرم ألمتنا أمرا يؤمر فيه 
  ل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك يا رب العاملني.باملعروف وينهى عن املنكر، يعز فيه أه

  أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم.. إخل.

                                                 

  . 16) سورة اإلسراء آية: 1(
  . 44) سورة األنعام آية: 2(
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  اخلطبة السابعة يف الصرب على األذى باألمر باملعروف والنهي عن املنكر

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال سيئات أعمالنا، من يهده 

اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه 
  ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل وأمروا باملعروف واوا عن املنكر واصربوا على ما 
م إن ذلك من عزم األمور، إن املعروف إذا مل يؤمر به ومل حيي بالعمل به والتواصي أصابك

فيه ضاع واضمحل، فادم بذلك جانب من دينكم وصار العمل به بعد ذلك منكرا 
مستغربا بني الناس وإن املنكر إذا مل ينه عنه وحيذر الناس بعضهم بعضا منه شاع وانتشر 

نكر وال يستغرب وقيسوا ذلك مبا انتشر بينكم من منكرات بني الناس وأصبح معروفا ال ي
  كنتم تنكروا من قبل وتستغربون وجودها بينكم.

إن كثريا من الناس ال يشكون يف فرضية األمر باملعروف والنهي عن املنكر وال ميترون 
يف فائدته لألمة ولدينها يف احلاضر واملستقبل ولكنهم يتقاعسون عن ذلك، إما اونا 

تفريطا، وإما اعتمادا على غريهم وتسويفا، وإما جبنا يلقيه الشيطان يف قلوم وختويفا و

yϑ$  {ول: ـواهللا يق ‾Ρ Î) ãΝ ä3Ï9≡sŒ ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# ß∃Èhθsƒ ä† …çνu !$uŠ Ï9 ÷ρr& Ÿξsù öΝ èδθèù$y‚s? Èβθèù% s{uρ βÎ) Λ äΖ ä. 

tÏΖ ÏΒ ÷σ•Β ∩⊇∠∈∪ { )1(.وإما يأسا من اإلصالح وقنوطا ،  

أيها املسلمون ويا أيها املؤمنون إن ختويف الشيطان إياكم أولياءه أو تسليطهم عليكم 
ال ينبغي أن مينعكم عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ ألن ذلك أمر ال بد منه إال أن 

حانا من اهللا وابتالء إن اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر قائم مقام الرسل يشاء اهللا امت

Νèδ  { � كما قال اهللا تعاىل يف وصف خامتهم وسيدهم حممدا ã� ãΒ ù'tƒ Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ öΝ ßγ8 pκ ÷] tƒuρ 

                                                 

  . 175) سورة آل عمران آية: 1(
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Çtã Ì� x6Ψ ßϑ ø9$# { )1(  فإذا كان قائما مقام الرسل فال بد أن يناله من األذى ما يناله كما قد

  القى الرسل.
ولقد القى األنبياء والرسل من أقواهلم أشد األذى وأعظمه حىت بلغ ذلك إىل حد 

%βÎ) tÏ¨   {القتل قال اهللا تعاىل:  ©!$# šχρã� àõ3tƒ ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «! $# šχθè= çG ø)tƒuρ z↵ÍhŠ Î;̈Ψ9 $# Î� ö� tóÎ/ 9aYym 

šχθè= çG ø) tƒuρ šÏ% ©!$# šχρã� ãΒ ù' tƒ ÅÝ ó¡É) ø9$$Î/ š∅ÏΒ Ä¨$̈Ζ9$# Ο èδ ÷�Åe³ t7 sù A>#x‹ yèÎ/ AΟŠ Ï9r& ∩⊄⊇∪ { )2( 

م لبث يف قومه ألف سنة إال مخسني عاما فهذا أول الرسل نوح عليه الصالة والسال
يدعوهم إىل اهللا يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر فكان ملؤهم وأشرافهم يسخرون 

βÎ) (#ρã�y‚ó¡s? $̈Ζ  {منه ولكنه صامد يف دعوته يقول:  ÏΒ $‾Ρ Î* sù ã� y‚ó¡tΡ öΝä3Ζ ÏΒ $yϑ x. tβρã� y‚ó¡n@ ∩⊂∇∪ 

t∃öθ|¡sù šχθßϑ n= ÷ès? tΒ Ïµ‹ Ï?ù' tƒ Ò>#x‹ tã ÏµƒÌ“ øƒ ä† ‘≅ Ïts† uρ Ïµø‹ n= tã ÑU# x‹ tã íΟŠ É)•Β ∩⊂∪ { )3(  حىت قالوا

≈ßyθãΖ   {متحدين له  tƒ ô‰ s% $oΨ tFø9 y‰≈ y_ |N ÷�sYò2r' sù $oΨ s9≡y‰Å_ $oΨ Ï? ù' sù $yϑ Î/ !$tΡ ß‰ Ïès? βÎ) |MΨ à2 zÏΒ 

tÏ% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊂⊄∪ { )4(  وقالوا مهددين له}   È⌡s9 óΟ ©9 ÏµtF⊥ s? ßyθãΖ≈ tƒ ¨ sðθä3tG s9 zÏΒ šÏΒθã_ö� yϑ ø9 $# 

  أي من املقتولني رمجا باحلجارة. )5( } ∪∌⊆⊆∩

وهذا إبراهيم عليه الصالة والسالم خليل الرمحن وإمام احلنفاء لبث يف قومه ما شاء 

yϑ$  {اهللا، يدعوهم إىل اهللا تعاىل، يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر:  sù šχ% Ÿ2 

z># uθy_ ÿÏµÏΒ öθs% HωÎ) βr& (#θä9$s% çνθè= çG ø% $# ÷ρr& çνθè% Ìh� ym { )6(  فما ثىن ذلك عزمه وال أوهنه عن

                                                 

   .157) سورة األعراف آية: 1(
  . 21) سورة آل عمران آية: 2(
  . 39،  38) سورة هود اآليتان : 3(
  . 32) سورة هود آية: 4(
  . 116) سورة الشعراء آية: 5(
  . 24) سورة العنكبوت آية: 6(
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دعوته، مضى يف سبيل دعوته إىل ربه بعزم وثبات وأزال منكرهم بيده فغدا على أصنامهم 
ه يرجعون، فلما رجعوا إىل أصنامهم فكسرها حىت جعلها جذاذا إال كبريا هلم لعلهم إلي

وعلموا أن الذي كسرها إبراهيم طلبوا أن يؤتى به ليوخبوه على أعني الناس فيشهد الناس 
ا: ـال هلم موخبـال بل قـما يقول فهل جنب أن يقول قول احلق يف هذا املقام العظيم ك

}  šχρß‰ ç7÷ètG sùr& ÏΒ ÂχρßŠ «! $# $tΒ Ÿω öΝ à6 ãèxΖtƒ $\↔ ø‹ x© Ÿωuρ öΝä. •� ÛØtƒ ∩∉∉∪ 7e∃é& ö/ä3©9 $yϑ Ï9 uρ 

šχρß‰ ç7÷ès? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ( Ÿξsùr& šχθè= É)÷ès? ∩∉∠∪ { )1( ه ـا هددوه بـذ مـفعزموا على تنفي

%θä9$s% çνθè#)  {و  Ìh� ym (#ÿρç� ÝÇΡ $#uρ öΝ ä3tG yγÏ9#u βÎ) ÷Λ äΖ à2 šÎ= Ïè≈ sù ∩∉∇∪ { )2(  فأضرموا نارا عظيمة

’  {وألقوا إبراهيم فيها وهي أشد ما تكون اتقادا ولكن رب العزة قال هلا  ÎΤθä. # YŠ ö� t/ 

$̧ϑ≈ n= y™uρ #’ n?tã zΟŠ Ïδ≡t� ö/Î) ∩∉∪ { )3( .فكانت بردا ال حر فيه وسالما ال أذى فيه  

حصل له من فرعون املتكرب اجلبار دعاه موسى إىل اهللا العلي األعلى ماذا  � وهذا موسى

 tΒuρ �>u‘ šÏϑn=≈yèø9$#$  {فقال فرعون ساخرا به ، )4( } ∪∌⊆∩ ΡÎ) ãΑθß™u‘ Éb>u‘ tÏϑn=≈yèø9$#‾$  {وقال 

مث توعد موسى  )βÎ) ãΝä3s9θß™u‘ ü“Ï%©!$# Ÿ≅Å™ö‘é& óΟä3ö‹s9Î) ×βθãΖôfyϑs9 ∩⊄∠∪ { )6¨  {وقال مللئه  )5( } ∪⊃⊅∩

فهل خاف موسى  )ÈÍ.s! |Nõ‹sƒªB$# $�γ≈s9Î) “Î�ö�xî y7̈Ζn=yèô_V{ zÏΒ šÏΡθàfó¡yϑø9$# ∩⊄∪ { )7  {قائال 

لك حىت بني لفرعون بل مضى يف ذ �من ذلك وهل وهنت عزميته عن الدعوة إىل اهللا 
من آيات اهللا ما يهتدي به أولو األلباب ولكن فرعون استمر يف غيه واستكباره وقال 

                                                 

  . 67،  66) سورة األنبياء اآليتان : 1(
  . 68) سورة األنبياء آية: 2(
  . 69) سورة األنبياء آية: 3(
  . 16: ) سورة الشعراء آية4(
  . 23) سورة الشعراء آية: 5(
  . 27) سورة الشعراء آية: 6(
  . 29) سورة الشعراء آية: 7(
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‘þ‘ÏΡρâ  {مهددا موسى بالقتل ومتحديا له أن يدعو ربه:  sŒ ö≅ çFø% r& 4 y›θãΒ äíô‰ u‹ø9 uρ ÿ… çµ−/u‘ ( þ’ ÎoΤÎ) 

ß∃% s{r& βr& tΑ Ïd‰ t7ãƒ öΝ à6 oΨƒÏŠ ÷ρr& βr& t� Îγôà ãƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# yŠ$|¡x ø9$# ∩⊄∉∪ { )1(  وقال لوزيره هامان

≈ß  {ساخرا باهللا رب العاملني:  yϑ≈ yγ≈ tƒ È ø⌠$# ’ Í< % [n÷� |À þ’ Ìj?yè©9 à�è= ö/ r& |=≈ t7ó™F{ $# ∩⊂∉∪ |=≈t7 ó™r& 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# yìÎ= ©Ûr' sù #’ n< Î) Ïµ≈ s9 Î) 4 y›θãΒ ’ ÎoΤ Î)uρ …çµ‘Ζ àß V{ $\/ É‹≈Ÿ2 4 { )2( صرب على  � ولكن موسى

حىت كانت العاقبة له وكانت نتيجة فرعون وقومه ما ذكر اهللا: كل ما القاه من فرعون وقومه 

}  öΝåκ̈ΞÎ) Ó‰Ψã_ tβθè%t�øó•Β ∩⊄⊆∪ óΟx. (#θä.t�s? ÏΒ ;M≈̈Ζy_ 5βθãŠããuρ ∩⊄∈∪ 8íρâ‘ã—uρ 5Θ$s)tΒuρ 5ΟƒÌ�x. ∩⊄∉∪ 7πyϑ÷ètΡuρ (#θçΡ%x. 

$pκ�Ïù tÎγÅ3≈sù ∩⊄∠∪ y7Ï9≡x‹x. ( $yγ≈oΨøOu‘÷ρr&uρ $�Βöθs% zƒÌ�yz#u ∩⊄∇∪ { )3(.  

عليه الصالة والسالم وأوذي من جانب اليهود فكذبوه ورموا أمه بالبغاء  وهذا عيسى
أي الزنا وعزموا على قتله واجتمعوا عليه فألقى اهللا شبهه على رجل فقتلوا ذلك الرجل 

Ρ‾$   {وصلبوه وقالوا:  Î) $uΖ ù= tG s% yx‹Å¡pR ùQ $#  |¤Š Ïã t ø⌠ $# zΝ tƒó� tΒ tΑθß™u‘ «!$# { )4(  قال اهللا تعاىل

tΒ$   {مكذبا ملا ادعوه من القتل والصلب:  uρ çνθè= tFs% $tΒ uρ çνθç7 n= |¹ Å3≈ s9 uρ tµÎm7 ä© öΝçλm; 4 ¨βÎ) uρ tÏ% ©!$# 

(#θà n= tG÷z $# Ïµ‹ Ïù ’ Å∀s9 7e7 x© çµ÷Ζ ÏiΒ 4 $tΒ Μçλm; ÏµÎ/ ôÏΒ AΟ ù= Ïæ āωÎ) tí$t7 Ïo? $# Çd©à9 $# 4 $tΒ uρ çνθè= tFs% $KΖŠÉ) tƒ ∩⊇∈∠∪ ≅t/ 

çµyèsù§‘ ª! $# Ïµø‹ s9 Î) 4 tβ% x. uρ ª! $# #¹“ƒÍ• tã $\ΚŠÅ3ym ∩⊇∈∇∪ { )5( .  

لق جاها عند اهللا هل سلم من األذى وهذا خامت الرسل وأفضلهم وسيدهم أعظم اخل
يف دعوته إىل اهللا وأمره باملعروف ويه عن املنكر؟ ال بل ناله على ذلك من األذى القويل 

دعاهم إىل عبادة  �والفعلي ما ال يصرب عليه إال من كان مثله ومل ينته عن دعوته إىل اهللا 

                                                 

  . 26) سورة غافر آية: 1(
  . 37،  36) سورة غافر اآليتان : 2(
  . 28:  24) سورة الدخان اآليات من 3(
  . 157) سورة النساء آية: 4(
  . 158،  157) سورة النساء اآليتان : 5(
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%tΑ$s  {د ـه واحـإل uρ tβρã� Ï≈ s3ø9 $# # x‹≈yδ Ö� Ås≈ y™ ë>#¤‹ x. ∩⊆∪ Ÿ≅ yèy_r& sπoλÎ; Fψ $# $Yγ≈ s9 Î) # ´‰Ïn≡uρ ( ¨βÎ) 

# x‹≈yδ í ó ý s9 Ò>$yfãã ∩∈∪ { )1( الوا ـزوا وقـذوه هـاخت � يـانوا إذا رأوا النبـوك

#  {ساخرين به:  x‹≈yδ r& “ Ï% ©!$# y]yèt/ ª! $# »ωθß™u‘ ∩⊆⊇∪ βÎ) yŠ$Ÿ2 $oΨ �= ÅÒã‹ s9 ôtã $uΖ ÏFyγÏ9# u Iωöθs9 χ r& 

$tΡ ÷� y9 |¹ $yγøŠn= tæ 4 { )2(، }  (#θä9$s%uρ $pκš‰r'‾≈tƒ “Ï%©!$# tΑÌh“çΡ Ïµø‹n=tã ã�ø.Ïe%!$# y7̈ΡÎ) ×βθãΖôfyϑs9 ∩∉∪ { )3( ،}  

tΑ$s% uρ šχθßϑ Î=≈ ©à9$# βÎ) šχθãèÎ6−G s? āωÎ) Wξã_u‘ #�‘θßsó¡̈Β ∩∇∪ { )4( ،}   ÷Πr& tβθä9θà) tƒ Ö� Ïã$x© 

ßÈ−/ u� tI‾Ρ ÏµÎ/ |= ÷ƒu‘ ÈβθãΖ yϑ ø9 بكل ألقاب السوء والسخرية ومل  � فآذوا النيب )5( } ∪⊂⊃∩ #$

يقتصروا على ذلك فحسب بل آذوه باألذى الفعلي فكان أبو هلب وهو عمه وجاره يرمي 

يا بين عبد مناف أي جوار  {فيزيله ويقول  � نيبفيخرج ال � بالقذر على باب النيب

قائم  � بينما النيب  {قال  � . ويف صحيح البخاري عن عبد اهللا بن مسعود} هذا

يصلي عند الكعبة وأبو جهل وأصحاب له جلوس إذ قال قائل منهم أيكم يذهب إىل 
جزور آل فالن أي ناقتهم فيجيء بسالها ودمها وفرثها فيضعه على ظهر حممد إذا سجد 

وضعه على ظهره بني كتفيه قال ابن  � فذهب أشقى القوم فجاء به فلما سجد النيب
نت يل منعة فجعل أبو جهل ومن معه يضحكون وأنا أنظر ال أغين شيئا لو كا � مسعود

ساجد ال يرفع رأسه حىت جاءت  � حىت مييل بعضهم إىل بعض من الضحك ورسول اهللا
الصالة قال اللهم عليك  � ابنته فاطمة تسعى وهي جويرية حىت ألقته عنه فلما قضى النيب

. ويف صحيح )6( } بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش مث مسى فالنا وفالنا

                                                 

  . 5،  4ص اآليتان : ) سورة 1(
  . 42،  41) سورة الفرقان اآليتان : 2(
  . 6) سورة احلجر آية: 3(
  . 8) سورة الفرقان آية: 4(
  . 30) سورة الطور آية: 5(
  ). 1/417) ، أمحد (307) ، النسائي الطهارة (1794) ، مسلم اجلهاد والسري (498) البخاري الصالة (6(
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يصلي  � بينا رسول اهللا {قال:  � البخاري أيضا عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص

ولوى ثوبه يف عنقه  � بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أيب معيط فأخذ مبنكب رسول اهللا
وقال  � فأخذ مبنكيب عدو اهللا ودفعه عن النيب � نقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكرفخ

أتقتلون رجال أن يقول ريب اهللا وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وملا اشتد به األذى من 
قومه خرج إىل الطائف رجاء أن يؤوه ومينعوه من قومه فلقي منهم أشد ما يلقى من أذى، 

أغروا به سفاءهم يقفون له يف الطريق ويرمونه باحلجارة حىت وقالوا اخرج من بالدنا و
فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم استفق إال وأنا بقرن  � أدموا عقبيه قال النيب

  .)1( } الثعالب

وإخوانه  � أيها املسلمون: إن هذا الصرب العظيم على هذا األذى الشديد الذي لقيه النيب
اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر ليصربوا على ما أصام  ألكرب عربة يعتربها املؤمنون

Πr& óΟ÷  {وحيتسبوا األجر من اهللا ويعلموا أن للجنة مثنا  çFö6Å¡ym βr& (#θè= äz ô‰s? sπ̈Ψ yfø9 $# $£ϑ s9 uρ Νä3Ï? ù' tƒ 

ã≅ sW ¨Β tÏ% ©!$# (#öθn= yz ÏΒ Νä3Î= ö6s% ( ãΝ åκ÷J¡¡̈Β â!$y™ù' t7 ø9 $# â!# §�œØ9 $#uρ (#θä9 Ì“ ø9ã— uρ 4 ®Lym tΑθà)tƒ ãΑθß™§�9 $# tÏ% ©!$# uρ (#θãΖtΒ# u 

… çµyètΒ 4 tLtΒ ç�óÇ nΣ «! $# 3 Iωr& ¨βÎ) u� óÇ nΣ «! $# Ò=ƒÌ� s% ∩⊄⊇⊆∪ { )2(.  

                                                 

  ). 4537) البخاري تفسري القرآن (1(
  . 214) سورة البقرة آية: 2(
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  الفرع العاشر يف األمانة

   احملافظة على األمانةاخلطبة األوىل يف

احلمد هللا الذي جعل األمانة يف قلوب الرجال بعد أن أىب عن محلها السماوات 
واألرض واجلبال، جعل األمانة يف قلوب بين آدم ذكورا وإناثا ألنه ركب فيهم عقوال ا 
 يفقهون وبصائر ا يهتدون فتحملوا األمانة خماطرين ليعلوا بأدائها إىل درجة املؤمنني
املتقني أو ليرتلوا بإضاعتها إىل أسفل السافلني، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له 
إله األولني واآلخرين، خلق فأتقن وشرع فأحكم وهو أحكم احلاكمني، وأشهد أن حممدا 
عبده ورسوله الذي بلغ رسالة ربه وأدى أمانته على الوجه األكمل وعبد ربه حىت أتاه 

  هللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما.اليقني صلى ا
أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل وأدوا ما محلتم من األمانة فحملتموه لقد عرض اهللا 
األمانة على السماوات واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها وأشفقن منها ومحلها اإلنسان إنه 

دوا األمانة بالقيام مبا أوجب اهللا عليكم من عبادته وحقوق عباده وال كان ظلوما جهوال أ
ختونوا اهللا ورسوله وختونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ال ختونوا يف ذلك بإفراط أو تفريط 
بزيادة أو نقص فإن اخليانة نقص يف اإلميان وسبب للخسران واحلرمان. ويف احلديث عن 

 - )2( } آية املنافق ثالث {. وقال )1( } ال إميان ملن ال أمانة له  {أنه قال  � النيب

آية املنافق ثالث إذا حدث كذب   { -أي عالمته اليت يتميز ا وخلقه الذي يتخلق به 

 إذا {ال ـ. وق)3( } وإذا وعد أخلف وإذا اؤمتن خان وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم

                                                 

  ). 3/135) أمحد (1(
) ، النسائي اإلميان وشرائعه 2631) ، الترمذي اإلميان (59) ، مسلم اإلميان (33) البخاري اإلميان (2(

  ). 2/536) ، أمحد (5021(
ن وشرائعه ) ، النسائي اإلميا2631) ، الترمذي اإلميان (59) ، مسلم اإلميان (33) البخاري اإلميان (3(

  ). 2/357) ، أمحد (5021(
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مجع اهللا األولني واآلخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فالن ابن 

  يرفع له هذا اللواء فضيحة له بني اخلالئق وخزيا وعارا. )1( } فالن

أيها املسلمون: إن األمانة يف العبادة واملعاملة، فاألمانة يف العبادة أن تقوم بطاعة اهللا 
متتثل أوامره وجتتنب نواهيه ختشى اهللا يف السر والعالنية  � سولهتعاىل خملصا له متبعا لر

ختشاه حيث يراك الناس وحيث ال يرونك ال تكن ممن خيشى اهللا يف العالنية ويعصيه يف 
السر فإن هذا هو الرياء أمل تعلم أن اهللا يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور. أمل تعلم أن 

Πr& tβθç7÷  {اىل: ـله تعاهللا أنكر على من هذه حاله بقو |¡øts† $‾Ρ r& Ÿω ßìyϑ ó¡nΣ öΝèδ §� Å� Ο ßγ1uθøgwΥuρ 4 

4’ n?t/ $uΖ è= ß™â‘ uρ öΝ Íκ ö‰y‰ s9 tβθç7 çFõ3tƒ ∩∇⊃∪ { )2(  ـ}  Ÿωuρr& tβθßϑ n= ôètƒ ¨βr& ©!$# ãΝ n= ÷ètƒ $tΒ šχρ”� Å¡ç„ $tΒ uρ 

tβθãΨ Î= ÷èãƒ ∩∠∠∪ { )3(  - }  tβθà ÷‚tG ó¡o„ zÏΒ Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿωuρ tβθà ÷‚tG ó¡o„ zÏΒ «!$# uθèδ uρ öΝßγyètΒ øŒ Î) 

tβθçG ÍhŠu;ãƒ $tΒ Ÿω 4 yÌ ö� tƒ zÏΒ ÉΑöθs) ø9$# 4 tβ% x. uρ ª! $# $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ètƒ $̧ÜŠ Ït èΧ ∩⊇⊃∇∪ { )4(.  

وأما األمانة يف املعاملة فأن تعامل الناس مبا حتب أن يعاملوك به يف النصح والبيان، وأن 
يه لفظا أو عرفا. فتكون تكون حافظا حلقوقهم املالية وغري املالية من كل ما استؤمنت عل

األمانة بني الرجل وزوجته، جيب على كل منهما أن حيفظ اآلخر يف ماله وسره، فال 

لة عند إن من شر الناس مرت {أنه قال:  � حيدث أحدا بذلك. فقد صح عن رسول اهللا

. )5( } اهللا يوم القيامة الرجل يفضي إىل امرأته وتفضي إليه مث ينشر أحدمها سر صاحبه

وتكون األمانة بني الرجل وصاحبه، حيدثه حبديث سر يعلم أنه ال حيب أن يطلع عليه أحد 

                                                 

) ، أبو داود اجلهاد 1581) ، الترمذي السري (1735) ، مسلم اجلهاد والسري (3016) البخاري اجلزية (1(
  ). 2/142) ، أمحد (2756(

  . 80) سورة الزخرف آية: 2(
  . 77) سورة البقرة آية: 3(
  . 108) سورة النساء آية: 4(
  ). 3/69) ، أمحد (4870أبو داود األدب ( ) ،1437) مسلم النكاح (5(
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إذا حدث الرجل رجال حبديث مث التفت  {مث يفشي سره وحيدث به الناس. ويف احلديث 

  ألن التفاته دليل على أنه ال حيب أن يسمعه أحد. )1( } فهو أمانة

وتكون األمانة يف البيع والشراء واإلجارة واالستئجار، فال جيوز للبائع أن خيون 
ليس يف الصفة، املشتري بنقص يف الكيل أو الوزن أو زيادة الثمن أو كتمان العيب أو تد

وال جيوز للمشتري أن خيون البائع بنقص يف الثمن أو إنكار أو مماطلة مع القدرة على 
الوفاء. وال جيوز للمؤجر أن خيون املستأجر بنقص شيء من مواصفات األجرة أو غري 
ذلك. وال جيوز للمستأجر أن خيون املؤجر بنقص األجرة أو إنكارها أو تصرف يضر 

  أو دكان أو آلة أو مركوب. املستأجر من دار
وتكون األمانة يف الوكاالت والواليات، فيجب على الوكيل أن يتصرف مبا هو 
أحسن وال جيوز أن خيون موكله فيبيع السلعة املوكل يف بيعها بأقل من قيمتها حماباة 
للمشتري، أو يشتري السلعة املوكل يف شرائها بأكثر من قيمتها حماباة للبائع. ويف 

يات كل من كان واليا على شيء خاص أو عام فهو أمني عليه، جيب أن يؤدي الوال
األمانة فيه، فالقاضي أمني واألمري أمني ورؤساء الدوائر ومديروها أمناء، جيب عليهم أن 
يتصرفوا فيما يتعلق بواليتهم باليت هي أحسن يف واليتهم، وفيما ولوا عليه حسبما 

و األوقاف وأوصياء الوصايا كل هؤالء أمناء جيب عليهم يستطيعون، وأولياء اليتامى وناظر
  أن يقوموا باألمانة باليت هي أحسن.

أال وإن من األمانة ما يتصل بالثقافة واإلرشاد والتعليم فعلى القائمني على ذلك من 
خمططي املناهج ومديري األقسام واملشرفني عليها أن يراعوا األمانة يف ذلك باختيار املناهج 

ة، واملدرسني الصاحلني املصلحني، وتثقيف الطلبة علميا وعمليا دينا ودنيا عبادة الصاحل
  وخلقا.

                                                 

  ). 3/380) ، أمحد (4868) ، أبو داود األدب (1959) الترمذي الرب والصلة (1(
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وإن من األمانة يف ذلك حفظ االختبار من التالعب والتهاون حفظه يف وضع األسئلة، 
حبيث تكون يف مستوى الطلبة عقليا وفكريا وعلميا؛ ألا إن كانت فوق مستواهم 

كل عامهم الدراسي، وإن كانت األسئلة دون مستواهم أضرت م وحطمتهم وأضاعت 
أضرت مبستوى الثقافة العامة يف البالد. وحفظ االختبار وقت اإلجابة على األسئلة حبيث 
يكون املراقب فطنا حازما ال يدع فرصة للتالعب وال حيايب ابنا لقريب وال لصديق ألم 

سواء. وحفظ االختبار وقت هنا على درجة واحدة، كلهم يف ذمة املراقب وعهدته 
تصحيح األجوبة حبيث يكون التصحيح دقيقا ال يتجاوز فيه ما يسمح به النظام، حىت ال 

  يظلم أحد على حساب اآلخر وال يرتل طالب إال يف املرتلة اليت يستحقها.
إننا إذا حافظنا على هذه األمانة يف االختبار يف مواضعه الثالثة فهو من مصلحة األمة 

من مصلحة العلم فهو من مصلحة القائمني على االختبارات بأداء الواجب عليهم كلها و
وإبراء ذممهم، ومن مصلحة الطلبة حيث حيصلون على مستوى علمي رفيع وال يكون 
حظهم من العلم بطاقة حيملوا أو لقبا ال يستحقون معناه، وهو من مصلحة العلم حيث 

االختبار أن يكون الناجحون قليال؛ ألن العربة  يقوى ويزداد حقيقة، وال يهمنا عند ضبط
بالكيفية ال بالكمية، وإذا كانوا قليال يف عام كانوا كثريا يف العام الذي يليه حيث يعتادون 

  على اجلد ويستعدون له.
وفقين اهللا وإياكم ألداء األمانة وإبراء الذمة وحفظنا من إضاعتها والتساهل فيها إنه 

  جواد كرمي.
  هذا وأستغفر اهللا يل ولكم.. إخل. أقول قويل
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  اخلطبة الثانية فيما تكون فيه األمانة

احلمد هللا الذي فرض على العباد أداء األمانة، وحرم عليكم املكر واخليانة وأشهد أن 
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له شهادة من يرجو ا النجاة يوم القيامة وأشهد أن حممدا 

ه الرسالة صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه املوصوفني بالعدالة عبده ورسوله الذي ختم ب
  وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل وأدوا األمانة اليت محلتموها وحتملتم مسئوليتها 
محلتموها مبا وهبكم اهللا من العقل وأرسل إليكم من الرسل. أدوا األمانة اليت عرضها اهللا 

رض واجلبال فأبني أن حيملنها وأشفقن منها ومحلها اإلنسان إنه كان على السماوات واأل
ظلوما جهوال. أدوا األمانة فإنكم عنها مسئولون وعلى حسب القيام ا. أو التفريط فيها 
جمزيون، فإما مغتبطون ا مسرورون، وإما نادمون يف إضاعتها حزنون، أدوا األمانة فيما 

  بينكم وبني عباد اهللا.بينكم وبني اهللا وأدوها فيما 
أما أداؤها فيما بينكم وبني ربكم فأن تقوموا بطاعته خملصني له الدين وتتعبدوا مبا 
شرعه متبعني لرسوله غري زائدين عليه وال ناقصني فلن يقبل اهللا عمال حىت يكون خالصا 

  لوجهه موافقا لشرعه.
أوجب اهللا عليكم من حقوقهم  وأما أداء األمانة فيما بينكم وبني العباد فأن تقوموا مبا

حبسب ما يقتضيه العمل الذي التزم به اإلنسان حنو غريه من الناس. فوالة األمور صغارا 
كانوا أو كبارا رؤساء أو مديرين أمانتهم أن يقوموا بالعدل فيما ولوا عليه، وأن يسريوا 

ذلك قريبا وال  يف واليتهم حسبما تقتضيه املصلحة يف الدين والدنيا وأن ال حيابوا يف
وهو الصادق بدون قسم لو  � صديقا وال قويا وال غنيا وال شريفا، فلقد أقسم رسول اهللا

أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطع يدها. أقسم على ذلك علنا وهو خيطب الناس، حينما 
شفع إليه يف رفع احلد عن املرأة اليت من بين خمزوم، أقسم على ذلك تشريعا لألمة وتبيانا 

نهج السليم الذي جيب أن يسري عليه والة األمور. وعلى والة األمور أن يولوا األعمال للم
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من هو أحق ا وأجدر وأقوم وأنفع. إن من خيانة األمة وخيانة العمل أن يوىل على 
  املسلمني أحد وفيهم من هو خري منه يف ذلك العمل.

املطلوب، وأن ال يتأخروا يف واملوظفون أمانتهم يف وظائفهم أن يقوموا ا على الوجه 
أعماهلم أو يتشاغلوا بغريها إذا حضروا مكان العمل وأن ال يتعدوا يف أمر ال يعنيهم فإن 
من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه. إن بعض املوظفني خيدعون أنفسهم حينما حيدثوا 

رة أو الراتب الذي إذا تأخروا عن واجبهم بأن هذه األنظمة ليست أمورا دينية أو أن األج
خدعة يغترون ا. أما النظام فما دام والة األمور قد يأخذه من بيت املال وحنو ذلك، وهذه 

نظموه وهو ال خيالف الشريعة فإن الواجب طاعتهم فيه، وطاعتهم فيه من طاعة اهللا قال اهللا 

. وأما )pκš‰r'‾≈tƒ tÏ%©!$# (#þθãΨtΒ#u (#θãè‹ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ÏÛr&uρ tΑθß™§�9$# ’Í<'ρé&uρ Í÷ö∆F{$# óΟä3ΖÏΒ ( { )1$  {تعاىل: 

الراتب الذي تأخذه من بيت املال فإمنا تستحقه يف مقابلة عمل، فإن قمت بالعمل كان 
وحيرمه على اآلخرين الذين ليسوا يف وظيفة  الراتب حالال لك وإال فما الذي حيلله لك

عن من ال يقوم بواجب وظيفته هو يف استحقاق ما يستحقه من بيت املال ومن ليس 
مبوظف على حد سواء. فاتق اهللا أيها املسلم، وقم مبا يلزمك حنو وظيفتك طاعة هللا واتقانا 

  للعمل، وإبراء للذمة وحتليال لراتب وظيفتك.
نة يف الوظيفة أن ال تقدم معاملة أحد على أحد أوىل منه، ألنه وإن من واجب األما

قريبك أو صديقك أو أهدى إليك هدية أو دفع إليك رشوة، أو ترجو منه أن يسهل لك 
مهمة أخرى من قبله أو لغري ذلك من االعتبارات غري الشرعية، فإن بعض الناس يتهاون 

خصني يقدمان كل منهما معاملة بذلك وهو من خيانة الوظيفة ومن ظلم اخللق جتد ش
فتنتهي معاملة أحدمها يف أيام وال تنتهي معاملة الثاين إال يف شهور من غري اعتبار شرعي 
خيول ذلك التقدمي، رمبا يتعلل بأن هذا شرس جيب أن يفتك منه أو حنو ذلك، وهذا غري 

  له على شراسته.مربر للتقدمي ولوال واجب العدالة لقلت إن الشرس ينبغي أن يؤخر عقوبة 

                                                 

  . 59) سورة النساء آية: 1(
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ورعاة األمور الذين شرفهم اهللا برعاية مصاحل البلد ورزقهم من الوجاهة واحلسب ما 
استحقوا به أن يكون رعاة ملصاحل بلدهم أمانتهم، أن يقوموا ذه الرعاية حق رعايتها، 

حل مشريين فيما ال يستطيعون اإللزام به، وملزمني فيما هلم حق اإللزام به وأن يراعوا املصا
الدينية والدنيوية فيما رفع إليهم وما مل يرفع ألم، رعاة مصلحة البلد ومىت بذلوا اجلهد 
خملصني هللا تعاىل مبتغني مصلحة بلدهم سالكني سبيل احلكمة والعزم فسيوفقهم اهللا تعاىل 

  ويهيئ هلم من املسئولني آذانا صاغية وأعماال جادة فإن اهللا ال يضيع أجر املصلحني.
األمور اخلاصة كالرجل يف أهله وولده، أمانتهم أن يقوموا بتربية أوالدهم ووالة 

وتوجيههم وإرشادهم ومراقبتهم مراقبة تامة، ال سيما يف الوقت الذي تكثر فيه الفنت 
وتشتد فيه املنكرات، فإن األمانة حتتم عليهم الرقابة أكثر مما إذا خفت الفنت وقلت 

كثرت السرقة وكثرت اخليانة نتحفظ فيها أكثر ونطلب هلا  املنكرات، ألسنا يف أموالنا إذا
املكان األحرز فكذلك جيب علينا يف أوالدنا، بل مالحظة أوالدنا أوجب علينا من 
مالحظة املال، ملا يف إمهاهلم من اخلطر علينا وعلى أنفسهم وعلى األجيال املقبلة كلها، إن 

%tÏ   {جلنة إذا تبعونا يف اإلميان: أوالدنا وليس أموالنا هم الذين يصحبوننا يف ا ©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u 

öΝ åκ÷Jyèt7 ¨? $# uρ Ν åκçJ−ƒÍh‘ èŒ ?≈ yϑƒÎ* Î/ $uΖ ø) pt ø: r& öΝÍκ Í5 öΝåκ tJ−ƒÍh‘ èŒ !$tΒ uρ Νßγ≈ oΨ ÷G s9 r& ôÏiΒ Ο ÎγÎ= uΗ xå ÏiΒ &ó x« 4 ‘≅ ä. ¤› Í÷ ö∆$# $oÿÏ3 

|= |¡x. ×Ïδ u‘ ∩⊄⊇∪ { )1( إن كل واحد من الناس ال يرضى أن يكون منعما يف اجلنة .

وأوالده معذبني يف النار. إننا جنزم أن الشخص لو رأى النار يف الدنيا تأكل ولده أو قريبه 
 املعاصي اليت لسعى بكل جهده يف دفعها عنه، أفال يعقل ويقيس كيف يرى ولده يسعى يف

هي أسباب دخول النار مث ال يبايل بذلك مع أن إمهاله يوجب أن يعذب عليه ألنه عاص 

pκ$  {هللا حيث قال سبحانه:  š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (# þθè% ö/ä3|¡àΡ r& ö/ ä3‹ Î= ÷δ r&uρ #Y‘$tΡ $yδ ßŠθè% uρ â¨$̈Ζ9 $# 

äοu‘$yfÏt ø: $# uρ  { )2(.  

                                                 

  . 21) سورة الطور آية: 1(
  . 6) سورة التحرمي آية: 2(
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pκ$  {فاتقوا اهللا أيها املسلمون وأدوا أمانة اهللا اليت محلتموها فقد قال اهللا تعاىل:  š‰r' ‾≈ tƒ 

zƒÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u Ÿω (#θçΡθèƒrB ©! $# tΑθß™§�9 $#uρ (#þθçΡθèƒrB uρ öΝ ä3ÏG≈ oΨ≈ tΒ r& öΝ çFΡ r&uρ tβθßϑ n= ÷ès? ∩⊄∠∪ (#þθßϑ n= ÷æ$# uρ !$yϑ ‾Ρ r& 

öΝ à6 ä9≡uθøΒ r& öΝ ä.ß‰≈ s9÷ρr&uρ ×πuΖ ÷G Ïù āχ r&uρ ©! $# ÿ… çνy‰ΨÏã í� ô_r& ÒΟŠ Ïà tã ∩⊄∇∪ { )1(.  

اعة واخليانة وغفر لنا ولوالدينا وفقين اهللا وإياكم ألداء األمانة ومحانا مجيعا من اإلض
  وجلميع املسلمني إنه هو الغفور الرحيم.

                                                 

  . 28،  27) سورة األنفال اآليتان : 1(
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  اخلطبة الثالثة يف أمانة اختبار الطالب

احلمد هللا أمحده وأشكره وأتوب إليه سبحانه وأستغفره قضى باحلق وأمر بالعدل وهو 
حلمد وهو على السميع البصري، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله ا

كل شيء قدير، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الذي قام بعبادة ربه ونصح أمته وبلغ 
البالغ املبني، فصلوات اهللا وسالمه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم 

  الدين.

!© (βÎ¨ *  {أما بعد: أيها املسلمون فقد قال اهللا تعاىل:  $# öΝ ä.ã� ãΒ ù' tƒ βr& (#ρ–Šxσè? ÏM≈uΖ≈ tΒ F{ $# #’ n< Î) 

$yγÎ= ÷δ r& # sŒ Î)uρ Ο çFôϑ s3ym t ÷t/ Ä¨$̈Ζ9 $# βr& (#θßϑ ä3øtrB ÉΑ ô‰ yèø9$$Î/ 4 ¨βÎ) ©!$# $−Κ ÏèÏΡ /ä3Ýà Ïètƒ ÿÏµÎ/ 3 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. 

$Jè‹ Ïÿxœ # Z��ÅÁt/ ∩∈∇∪ { )1( ، :وقال سبحانه}  $‾ΡÎ) $oΨôÊt�tã sπtΡ$tΒF{$# ’n?tã ÏN≡uθ≈uΚ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ 

ÉΑ$t6Éfø9$#uρ š÷t/r'sù βr& $pκs]ù=Ïϑøts† zø)xô©r&uρ $pκ÷]ÏΒ $yγn=uΗxquρ ß≈|¡ΡM}$# ( …çµ‾ΡÎ) tβ%x. $YΒθè=sß Zωθßγy_ ∩∠⊄∪ { )2( 

سبحان اهللا، ما أظلم اإلنسان وما أجهله، تعرض األمانة على السماوات واألرض واجلبال 
هو الذي حتملها مبا وهبه اهللا فيمتنعن عن محلها مث يأيت اإلنسان فيتحملها نعم إن اإلنسان 

 øŒÎ)uρ x‹s{r& y7•/u‘ .ÏΒ ûÍ_t/ tΠyŠ#u ÏΒ óΟÏδÍ‘θßγàß öΝåκtJ−ƒÍh‘èŒ  {من عقل وما أعطاه من إرادة وتصرف: 

öΝèδy‰pκô−r&uρ #’n?tã öΝÍκÅ¦àΡr& àMó¡s9r& öΝä3În/t�Î/ ( (#θä9$s% 4’n?t/ ¡ !$tΡô‰Îγx© ¡ { )3(، }  óΟÏ%r'sù y7yγô_uρ ÈÏe$#Ï9 $Z‹ÏΖym 4 

|Nt�ôÜÏù «!$# ÉL©9$# t�sÜsù }̈ $̈Ζ9$# $pκö�n=tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7s? È,ù=y⇐Ï9 «!$# 4 š�Ï9≡sŒ ÚÏe$!$# ÞΟÍhŠs)ø9$# { )4(.  

وعبء ثقيل على غري من خففه اهللا عليه، إا التزام اإلنسان  إن األمانة مسئولية عظيمة
بالقيام حبق اهللا وعبادته على الوجه الذي شرعه خملصا له الدين وهي كذلك التزام بالقيام 
حبقوق الناس من غري تقصري، كما حتب أن يقوموا حبقوقك من غري تقصري، وحنن بين 

                                                 

  . 58) سورة النساء آية: 1(
  . 72ورة األحزاب آية: ) س2(
  . 172) سورة األعراف آية: 3(
  . 30) سورة الروم آية: 4(
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واتقنا والتزمنا مبسئوليتها وسنسأل عنها يوم اإلنسان قد حتملنا األمانة ومحلناها على ع
  القيامة، فيا ليت شعري ما هو اجلواب إذ سئلنا يف ذلك اليوم العظيم اللهم تثبيتا وصوابا.

أيها املسلمون، إن اهللا أمرنا أن نؤدي األمانات إىل أهلها وأمرنا إذا حكمنا بني الناس 
 ما، أداء األمانات إىل أهلها واحلكم بني أن حنكم بالعدل، هذان أمران ال تقوم األمانة إال

الناس بالعدل، وإننا اآلن على أبواب اختبارات الطلبة من ذكور وإناث وإن االختبارات 
أمانة وحكم فهي أمانة حني وضع األسئلة وأمانة حني املراقبة وحكم حني التصحيح. أمانة 

تكون على مستوى الطلبة حني وضع األسئلة جيب على واضعي األسئلة مراعاا حبيث 
املستوى الذي يبني مدى حتصيل الطالب يف عام دراسته حبيث ال تكون سهلة ال تكشف 

  عن حتصيل وال صعبة تؤدي إىل التعجيز.
واالختبارات أمانة حني املراقبة فعلى املراقب أن يراعي تلك األمانة اليت ائتمنته عليها 

ة وفوق ذلك دولة بل ائتمنه عليها اتمع كله، إدارة املدرسة، ومن ورائها وزارة أو رئاس
فعلى املراقب أن يكون مستعينا باهللا يقظا يف رقابته مستعمال حواسه السمعية والبصرية 
والفكرية يسمع وينظر ويستنتج من املالمح واإلشارات، على املراقب أن يكون قويا ال 

لة الغش؛ ألن متكني الطالب من تأخذه يف اهللا لومة الئم مينع أي طالب من الغش أو حماو

. ومتكني الطالب من الغش )1( } من غش فليس منا { � الغش غش، وقد قال النيب

ظلم لزمالئه احلريصني على العلم، ادين يف طلبه، الذين يرون من العيب أن ينالوا درجة 
ذا مكن أحدا من هؤالء املهملني الفاشلني يف النجاح بالطرق امللتوية. إن املراقب إ

دراستهم إذا مكنهم من الغش، فأخذ درجة جناح يتقدم ا على احلريصني ادين كان 
ذلك ظلما هلم وكان كذلك ظلما للطالب الغاش، وهو يف احلقيقة مغشوش حيث اخندع 

وال علمه سوى  بدرجة جناح ومهية مل حيصل ا على ثقافة وال علم، ليس له من ثقافته
بطاقة حيمل ا شهادة زيف ال حقيقة، وإذا حبثت معه يف أدىن مسألة مما تنبئ عنه هذه 

                                                 

  ). 2/242) ، أمحد (2224) ، ابن ماجه التجارات (1315) ، الترمذي البيوع (102) مسلم اإلميان (1(
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البطاقة مل حتصل منه على علم. إن متكني الطالب من الغش خيانة إلدارة املدرسة، 
وللوزارة أو الرئاسة اليت من ورائها، وخيانة للدولة وخيانة للمجتمع كله. وإن متكني 

من الغش أو تلقينه اجلواب بتصريح أو تلميح ظلم للمجتمع، وهضم حلقه حيث الطالب 
تكون ثقافته مهلهلة يظهر فشلها عند دخول ميادين السباق، ويبقى جمتمعنا دائما يف تأخر 

إذا رجع األمر  - ويف حاجة إىل الغري، وذلك ألن كل من جنح عن طريق الغش ال ميكن 
عليم والتثقيف لعلمه أنه فاشل فيه. وإن متكني الطالب من أن يدخل جمال الت -إىل اختياره 

الغش كما يكون خيانة وظلما من الناحية العلمية والتقديرية، يكون كذلك خيانة وظلما 
من الناحية التربوية ألن الطالب مبمارسته الغش يكون مستسيغا له هينا يف نفسه فيترىب 

 اإلسالم سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عليه ويرىب عليه أجيال املستقبل، ومن سن يف
  عمل ا إىل يوم القيامة.

إن على املراقب أن ال يراعي شريفا وال قريبا لقرابته وال غنيا ملاله إن عليه أن يراقب 
الذي يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور، عليه أن يؤدي األمانة كما حتملها  �اهللا 

لرمبا قال مراقب إذا أديت واجب املراقبة إىل جنب من ألنه مسئول عنها يوم القيامة. و
يضيع ذلك فقد أرى بعض املضايقات، فجوابنا عليه أن نقول اتق اهللا تعاىل فيما وليت 

tΒ  {اىل ـول اهللا تعـعليه واقرأ ق uρ È,−G tƒ ©!$# ≅ yèøgs† …ã&©! % [ t̀� øƒxΧ ∩⊄∪ { )1( ه: ـوقول}  

tΒ uρ È,−G tƒ ©!$# ≅ yèøgs† … ã&©! ôÏΒ Íν Í÷ ö∆r& #Z� ô£ ç„ ∩⊆∪ { )2(  وقوله}  ÷� É9 ô¹ $$sù ( ¨βÎ) sπt6É)≈ yèø9 $# šÉ) −Fßϑ ù= Ï9 

∩⊆∪ { )3(.  

أيها املسلمون: إن االختبارات حكم حني التصحيح فإن املعلم الذي يقدر درجات 
أجوبة الطلبة، ويقدر درجات سلوكهم هو حاكم بينهم ألن أجوبتهم بني يديه مبرتلة 

                                                 

  . 2) سورة الطالق آية: 1(
  . 4) سورة الطالق آية: 2(
  . 49) سورة هود آية: 3(
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لقاضي، فإذا أعطى طالبا درجات أكثر مما يستحق فمعناه أنه حجج اخلصوم بني يدي ا
حكم له بالفضل على غريه مع قصوره، وهذا جور يف احلكم، وإذا كان ال يرضى أن 
يقدم على ولده من هو دونه فكيف يرضى لنفسه أن يقدم على أوالد الناس من هو 

الطلبة فيعطي أحدهم ما ال  دوم. إن من األساتذة من ال يتقي اهللا تعاىل يف تقدير درجات
يستحق، إما ألنه ابن صديقه أو قريبه أو ابن شخص ذي شرف أو مال أو رئاسة، ومينع 
بعض الطلبة ما يستحق إما لعداوة شخصية بينه وبني الطالب أو بينه وبني أبيه أو غري ذلك 

بة بكل من األسباب وهذا كله خالف العدل الذي أمر اهللا به ورسوله فإقامة العدل واج
حال على من حتب ومن ال حتب، فمن استحق شيئا وجب إعطاؤه إياه ومن ال يستحق 

عبد اهللا بن رواحة إىل اليهود يف خيرب ليخرص  � شيئا وجب حرمانه منه. أرسل النيب
عليهم الثمار والزروع ويضمنهم ما للمسلمني منها، فأراد اليهود أن يعطوه رشوة 

السحت واهللا لقد جئتكم من عند أحب الناس إىل، يعين منكرا عليهم تطعموين  � فقال
وألنتم أبغض إيلّ من عدتكم من القردة واخلنازير وال حيملين بغضي لكم  � رسول اهللا

وحيب إياه أن ال أعدل عليكم، فقالوا ذا قامت السماوات واألرض. تأملوا رمحكم اهللا 
أعظم من حمبة أي  � النيبكان حيب  � هذا الكالم العظيم من عبد اهللا بن رواحة

وبغض شديد  � إنسان، ويبغض اليهود أشد من بغض القردة واخلنازير، حب بالغ للنيب
لليهود مث يقول هلم ال حيملين بغضي لكم وحيب إياه أن ال أعدل  � لليهود يصرح بذلك

  عليكم رضي اهللا عنك وعن مجيع الصحابة.
 �وعاصفة البغض يقول اهللا اطفة احلب إن العدل أيها اإلخوة ال جيوز أن يضيع بني ع

}  $pκš‰r'‾≈tƒ šÏ%©!$# (#θãΨtΒ#u (#θçΡθä. šÏΒ≡§θs% ¬! u!#y‰pκà− ÅÝó¡É)ø9$$Î/ ( Ÿωuρ öΝà6̈ΖtΒÌ�ôftƒ ãβ$t↔oΨx© BΘöθs% #’n?tã 

āωr& (#θä9Ï‰÷ès? 4 (#θä9Ï‰ôã$# uθèδ Ü>t�ø%r& 3“uθø)−G=Ï9 ( (#θà)̈?$#uρ ©!$# 4 āχÎ) ©!$# 7��Î6yz $yϑÎ/ šχθè=yϑ÷ès? ∩∇∪ { )1( 

                                                 

  . 8آية: ) سورة املائدة 1(
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#)   {ويقول سبحانه:  þθäÜ Å¡ø% r&uρ ( ¨βÎ) ©! $# �= Ït ä† šÏÜ Å¡ø)ßϑ ø9 $# ∩∪ { )1( اىل: ـول تعـويق

}  $̈Β r&uρ tβθäÜ Å¡≈ s) ø9 $# (#θçΡ% s3sù zΟ̈Ψ yγyfÏ9 $Y7 sÜ ym ∩⊇∈∪ { )2(  القاسطون هم اجلائرون وهم من

حطب جهنم واملقسطون هم العادلون وهم من أحباب اهللا، ويف احلديث الصحيح عن 

وكلتا  �إن املقسطني عند اهللا على منابر من نور عن ميني الرمحن  {أنه قال:  � يبالن

أهل اجلنة  { � . وقال)3( } يديه ميني: الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا

ثالثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرىب ومسلم 

  (روامها مسلم). )4( } وعفيف متعفف ذو عيال

لوالدين فاتقوا اهللا عباد اهللا وكونوا قوامني بالقسط شهداء هللا ولو على أنفسكم أو ا
  واألقربني.

وفقين اهللا وإياكم ألداء األمانة واحلكم بالعدل واالستقامة وثبتين وإياكم على اهلدى 
  وجنبنا أسباب اهلالك والردى.

أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم ولكافة املسلمني من كل ذنب فاستغفروه إنه هو 
  الغفور الرحيم.

                                                 

  . 9) سورة احلجرات آية: 1(
  . 15) سورة اجلن آية: 2(
  ). 2/160) ، أمحد (5379) ، النسائي آداب القضاة (1827) مسلم اإلمارة (3(
  ). 4/162) ، أمحد (2865) مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها (4(
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  د واألهلاخلطبة الرابعة يف وجوب رعاية األوال

احلمد هللا الذي من علينا بنعمة األوالد، وفتح لنا من أسباب اهلداية كل باب، ورغب 
يف طرق الصالح وحذر من طرق الفساد، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، 
امللك الكرمي الوهاب، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أفضل اخللق بال ارتياب، صلى اهللا 

  ه وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم املآب وسلم تسليما.عليه وعلى آل
أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واشكروه على ما أنعم به عليكم من نعمة األوالد 
واعلموا أن هذه النعمة فتنة للعبد واختبار، فإما منحة تكون قرة عني يف الدنيا واآلخرة 

مكابد الدنيا وصالح حيدوهم إىل الرب يف احلياة  سرور للقلب وانبساط للنفس وعون على
ة ـرة يف دار كرامـوبعد املمات، اجتماع يف الدنيا على طاعة اهللا، واجتماع يف اآلخ

%tÏ  {اهللا:  ©!$# uρ (#θãΖ tΒ# u öΝåκ ÷Jyèt7 ¨? $#uρ Ν åκçJ−ƒÍh‘ èŒ ?≈ yϑƒÎ* Î/ $uΖ ø) pt ø: r& öΝÍκ Í5 öΝ åκtJ−ƒÍh‘ èŒ !$tΒ uρ Νßγ≈ oΨ ÷G s9 r& ôÏiΒ Ο ÎγÎ= uΗ xå ÏiΒ 

& ó x« 4 ‘≅ ä. ¤› Í÷ ö∆$# $oÿÏ3 |= |¡x. ×Ïδ u‘ ∩⊄⊇∪ { )1( وإن من أسباب هذه احملنة أن يقوم الوالد من .

ن رعيته أن يقوم كل من أم وأب واألب هو املسئول األول، ألنه راع يف أهله ومسئول ع
الوالدين على أوالده ويف أوالده مبا جيب عليه من رعاية وعناية وتربية صاحلة ليخلف بعده 
ذرية صاحلة تنفعه وتنفع املسلمني فإن العبد مىت أصلح ما بينه وبني ربه أصلح اهللا له ما 

ء إليه حيصل اخلري بينه وبني اخللق ومع حسن النية واالستعانة باهللا وكثرة دعائه، واللجو

%tÏ   {الكثري والتربية الصاحلة. يقول اهللا تعاىل يف وصف عباد الرمحن  ©!$# uρ šχθä9θà) tƒ $oΨ −/ u‘ 

ó= yδ $oΨ s9 ôÏΒ $uΖ Å_≡uρø— r& $oΨ ÏG≈ −ƒÍh‘ èŒuρ nο §�è% &ãôã r& $oΨ ù= yèô_$# uρ šÉ) −Fßϑ ù= Ï9 $�Β$tΒ Î) ∩∠⊆∪ { )2(  فواهللا ما

سألوا ذلك وقعدوا عن فعل األسباب فإن العقل والشرع كل منهما يقتضي أنك إذا 
سألت اهللا شيئا فال بد أن تفعل ما تقدر عليه من أسبابه فإن كل أحد لو سأل اهللا رزقا 

هبا ولو سأل اهللا ذرية لسعى يف حصول لسعى يف أسبابه ألنه يعلم أن السماء ال متطر ذ
                                                 

  . 21) سورة الطور آية: 1(
  . 74) سورة الفرقان آية: 2(
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الزوجة ألن األرض ال تنبت أوالدا وهكذا إذا سأل اهللا صالح ذريته، وأن تكون قرة عني 
له فال بد أن يسعى مبا يقدر عليه من أسباب ذلك؛ لتكون نعمة األوالد منحة. أما الشطر 

هلهم وجمتمعهم، وذلك الثاين من نعمة األوالد فأن تكون حمنة وعناء وشقاء وشؤما على أ
فيمن مل يقم مبا أوجب اهللا عليه هلم من رعاية وعناية وتربية صاحلة، أمهلهم فلم يبال م 
أكرب مهه حنوهم حني كانوا شهوة قذفها يف رحم األم أضاع حق اهللا فيهم فأضاعوا حق 

هم يف الدنيا اهللا فيه مل حيسن إليهم بالتربية فلم حيسنوا إليه بالرب جزاء وفاقا ففاته نفع

�ö≅è% ¨βÎ) zƒÎ   {واآلخرة، وأصبح من اخلاسرين وليكونن من النادمني  Å£≈ sƒ ø: $# tÏ% ©!$# (# ÿρç� Å£ yz 

öΝ åκ|¦ àΡr& öΝ Íκ�Î= ÷δ r&uρ tΠ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# 3 Ÿωr& y7 Ï9≡sŒ uθèδ ãβ# u� ô£ ã‚ø9 $# ßÎ7 ßϑ ø9$# ∩⊇∈∪ { )1(.  

لقد ضل أقوام اعتنوا بتنمية أمواهلم ورعايتها وصيانتها وحفظها فأشغلوا أفكارهم 
وأبدام وانشغلوا ا عن راحتهم ومنامهم مث نسوا أهلهم وأوالدهم وما هي قيمة هذه 

خيصصوا شيئا من قواهم األموال بالنسبة لألهل واألوالد أليس من األجدر ؤالء أن 
لنعمة اهللا ممتثلني الفكرية واجلسمية لتربية أهلهم وأوالدهم، حىت يكونوا بذلك شاكرين 

pκš‰r'‾≈tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#þθè% ö/ä3|¡à$  {ألمره حيث يقول جل وعال: Ρr& ö/ä3‹Î=÷δr&uρ #Y‘$tΡ $yδßŠθè%uρ â¨$̈Ζ9$# 

äοu‘$yfÏtø:$#uρ $pκö�n=tæ îπs3Í×‾≈n=tΒ ÔâŸξÏî ×Š#y‰Ï© āω tβθÝÁ÷ètƒ ©!$# !$tΒ öΝèδt�tΒr& tβθè=yèøtƒuρ $tΒ tβρâ÷s∆÷σãƒ ∩∉∪ { )2( ،

يكم لقد جعل اهللا لكم الوالية، ومحلكم مسئولية األهل، أمركم بأن تقوا أنفسكم وأهل
تلك النار املزعجة، مل يأمركم أن تقوا أنفسكم فحسب بل أنفسكم وأهليكم، ومن 
عجب أن هؤالء املضيعني ألمر اهللا يف حق أوالدهم وأهليهم لو أصابت نار الدنيا طرف 
من ولده أو كادت، لسعى بكل ما يستطيع لدفعها وهرع إىل كل طبيب للشفاء من 

  أن خيلص أوالده وأهله منها.حرقها، أما نار اآلخرة فال حياول 

                                                 

  . 15ة: ) سورة الزمر آي1(
  . 6) سورة التحرمي آية: 2(



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  788

أيها الناس: إن على كل واحد منا أن يراقب أهله وأوالده يف حركام وسكنام، يف 
ذهام وإيام يف أصحام وأخالئهم، حىت يكون على بصرية من أمرهم، ويقني يف 
 اجتاهام وسريهم، فيقر ما يراه من ذلك صاحلا وينكر ما يراه فاسدا ويكلمهم بصراحة

ويأخذ منهم ويرد عليهم وال يغضب فيجفوهم، ويعرض عنهم فإن ذلك يزيد من البالء 
  والفساد.

إن اإلنسان إذا مل يقم على مراقبة أهله وأوالده وتربيتهم تربية صاحلة فمن الذي يقوم 
عليها؟ هل يقوم عليها أباعد الناس ومن ال صلة له فيهم، أو يترك هؤالء األوالد 

عصف ا رياح األفكار املضللة، واالجتاهات املنحرفة واألخالق واألغصان الغضة ت
اهلدامة، فينشأ من هؤالء جيل فاسد ال يرعى اهللا وال للناس حرمة وال حقوقا جيل 
فوضوي متهور ال يعرف معروفا، وال ينكر منكرا متحررا من كل رق إال من رق 

نعم ال بد أن تكون هذه هي  الشيطان، منطلقا من كل قيد إال من قيد الشهوة والطغيان،
النتيجة إال أن يشاء اهللا. إن بعض الناس يقول معتذرا أنا ال أستطيع تربية أوالدي إم 
كربوا ومتردوا علي، وجوابنا على هذا أن تقول لو سلمنا هذا العذر جدال أو حقيقة واقعة 

أمر اهللا مث فكرنا لوجدنا أنك أنت السبب يف سقوط هيبتك من نفوسهم، ألنك أضعت 
فيهم يف أول أمرهم، فتركتهم يتصرفون كما يشاءون، ال تسأهلم عن أحواهلم، وال تأنس 
باالجتماع إليهم، ال جتتمع معهم على غداء وال عشاء وال غريمها، فوقعت اجلفوة بينك 
وبني أوالدك فنفروا منك ونفرت منهم فكيف تطمع بعد ذلك أن ينقادوا لك أو يأخذوا 

الوجه الذي أمرت أنك اتقيت اهللا يف أول أمرك وقمت بتربيتهم على  بتوجيهاتك، ولو

 pκš‰r'‾≈tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θà)®?$# ©!$# (#θä9θè%uρ Zωöθs% #Y‰ƒÏ‰y™ ∩∠⊃∪ ôxÎ=óÁãƒ$  {ألصلح لك أمر الدنيا واآلخرة: 

öΝä3s9 ö/ä3n=≈yϑôãr& ö�Ïøótƒuρ öΝä3s9 öΝä3t/θçΡèŒ 3 tΒuρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã&s!θß™u‘uρ ô‰s)sù y—$sù #�—öθsù $̧ϑŠÏàtã ∩∠⊇∪ { )1(.  
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أيها الناس: لقد كانت املدارس تأخذ وقتا كثريا من أوقات األوالد، وتتحمل عبئا 
هلذا العام وأقبلت أيام  ثقيال من تربيتهم، واآلن وقد أوشكت املدارس على إغالق أبواا

عطلة الصيف فإن األوالد سيجدون فراغا كبريا، فكريا وزمنيا فعلينا أن حناول ملء هذا 
الفراغ واستغالل هذه الفرصة من أعمال شبابنا مبا يكون نافعا هلم، حىت ال ختمل أفكارهم 

الكتب النافعة  أو يستغلوها مبا يكون لغوا أو ضارا. إنه ميكن استغالل هذه الفرصة بقراءة
كل حبسب طبقته، وما يتحمله عقله أو مبراجعة مقررات السنة اليت جنح إليها أو بأعمال 
نافعة من بيع وشراء ومساعدة أبيه يف أعماله. علينا أن نضاعف جهودنا يف مراقبتهم 

  وتربيتهم، وأن نشعر بأن العبء ثقيل علينا حىت ننمي هذه املضاعفة.
أنبه إىل أمر خطري يفعله بعض الطالب يف كتب دروسهم حني  وذه املناسبة أود أن

ينتهون منها، إم يرمون هذه الكتب يف األسواق تداس باألرجل والنعال، بل يرموا يف 
املزابل مع األقذار واألوساخ إم يرمون هذه الكتب غري مبالني مبا فيها قد تكون كالم اهللا 

أو شرحا لذلك، أو كالما ألهل العلم  � رسول اهللاأو تفسريا لكالم اهللا، أو حديثا عن 
  يتضمن شرح أحكام اهللا، وكل هذا إهانة هلذه الكتب ووضع لقدرها.

فعلى املؤمن أن يتقي ربه وأن يعظم ما أوجب اهللا عليه تعظيمه حىت يكون قائما 
 ليزيده من فضله وإذا انتهى من هذه الكتب فليدخرها عنده أو يهدها ملن �بشكر اهللا 

ينتفع ا، أو يبعها، وإن مل تكن صاحلة لذلك فليحرقها إن شاء إحراقا كامال ال يبقى منها 
شيء، أما أن يرمي ذه الكتب يف املزابل واألسواق فهذا غري الئق وليس من شكر نعمة 

  اهللا عليك الذي سهلها لك حىت أكملت دراستك ا.
وحقوق عبادك واهدنا صراطك  اللهم وفقنا للقيام مبا أوجبت علينا من عبادتك،

  املستقيم، واغفر لنا وللمسلمني إنك أنت الغفور الرحيم.



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  790

  اخلطبة اخلامسة يف حفظ وقت الشباب وقت عطلة املدارس

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
ل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له ومن يضل

اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه 
  ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واشكروه على ما خولكم من األموال واألوالد 
عد ا اإلنسان يف دنياه وآخرته، وإما حمنة تكون واعلموا أن هذه النعمة إما منحة يس

سببا خلسارته وشقوته، فإن راعى اإلنسان هذه النعمة وقام مبا أوجب اهللا عليه فيها فهي 
  منحة وسعادة وإن ضيع واجب اهللا فيها وأمهلها صارت حمنة وشقوة.

هدا كبريا يف أيها الناس: يف هذه األيام خيتتم الشباب عامه الدراسي الذي أمضى فيه ج

نعمتان مغبون  { � النظر والعمل، وسوف يعاين من مشكلة الفراغ اليت قال رسول اهللا

وهاتان النعمتان متوفرتان اآلن لشبابنا فما  )1( } فيهما كثري من الناس الصحة والفراغ

ا من الكثري املغبون فيهما أم سيكون من ذوي احلزم والقوة الذين أدري أيكون شبابن
  يرحبون أوقات صحتهم وفراغهم؟.

أيها الناس إن هذا الفراغ الذي حصل للشباب بعد انقضاء العام الدراسي الذي كانوا 
فيه مشتغلني مستغلني أوقام وقواهم العقلية والفكرية واجلسمية، هذا الفراغ الذي حصل 

ن ينعكس آثاره على نفوسهم وتفكريهم وسلوكهم، فإما أن يستغلوه يف خري ال بد أ
وصالح، فيكون رحبا وغنيمة للفرد واتمع يربح فيه النفس والوقت ويستغل قواه فيما 
يسعده ويسعد أمته وإما أن يستغلوه يف شر وفساد، فيكون خسارة وغبنا للفرد واتمع 

فيما يشقى به وتشقى به األمة وإما أن ميضوا أوقام  خيسر فيه نفسه ووقته، ويستغل قواه

                                                 

) ، 1/258) ، أمحد (4170) ، ابن ماجه الزهد (2304) ، الترمذي الزهد (6049) البخاري الرقاق (1(
  ). 2707الدارمي الرقاق (



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  791

ويضيعوها سدى ال يعملون وال يفيدون يتجولون يف األسواق واالس بأذهان خاوية 
وأفكار ميتة ينتظرون طلوع الشمس وغروا ووجبات غذائهم فتتجمد أفكارهم وتتبلد 

  أذهام ويصريون عالة على اتمع.
جلهيد الذي أمضاه يف عامه الدراسي إذا صارت العطلة فسيجد إن الشباب بعد اجلهد ا

الفجوة الواسعة بني حالته وحالته باألمس وسيحس بالفراغ النفسي والفكري سيقول ماذا 
أعمل مباذا أمضي هذه العطلة ولكن الشباب املتطلع إىل اد والعلى يستطيع أن يستغل 

  هذه العطلة مبا يعود عليه وعلى أمته باخلري.
ميكن أن يستغل وقت العطلة مبذاكرة العلم ودراسته سواء يف دروسه الرمسية املاضية أو 
املستقبلة، أو يف دروس أخرى يتثقف ا ثقافة، فيقرأ يف كتب التفسري القيمة الساملة من 
الزيغ يف حتريف معاين القرآن ويقرأ يف كتب احلديث الصحيحة مثل صحيح البخاري 

التاريخ املعتمدة البعيدة عن األهواء، ال سيما تاريخ صدر اإلسالم  ومسلم، ويقرأ يف كتب
 � وخلفائه الراشدين، ألا سرية وسلوك تزيد القارئ علما بأحوال النيب � كسرية النيب

وخلفائه وحمبة هلم، وفقها يف الدين واألسرار أحكامه وتشريعاته. وليحذر الشباب من 
ى عقيدته وأخالقه وسلوكه سواء كانت كتبا مؤلفة أو النظر أو القراءة فيما خيشى منه عل

صحفا يومية أو جمالت أسبوعية، فإن كثريا من الناس ينظر يف مثل هذا أو يقرؤه يظن أنه 
  واثق من نفسه مث ال يزال الشر يتجارى به فال يستطيع اخلالص منه.

ه أن يستغلها وإن الشباب إذا مل ميكنه استغالل العطلة بالقراءة والنظر، فإنه ميكن
بالعمل البدين يكون مع أبيه يف دكانه أو فالحته أو مصنعه، أو أية مهنة مباحة ميارسها أو 
يشتغل يف عمل حكومي أو شعيب ليكسب من ذلك ويفيد غريه، ويسلم من مخول الذهن 
وتبلبل الفكر واضطراب املنهج والسلوك فإن ذلك ينتج عواقب وخيمة على الفرد 

  واتمع.
شباب إذا مل ميكنه استغالل العطلة بالقراءة والنظر وال بالعمل البدين فإنه ميكنه أن إن ال

يقضي وقتا يف رحلة يكسب ا استطالعا على البالد، وتعرفا على إخوانه ودعوة إىل دين 



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  792

اهللا بشرط أن حيافظ على دينه وخلقه، فيصلي الصالة بوقتها على الوجه املطلوب ويتجنب 
افل، ويستصحب القرناء الصاحلني الذين يذكرونه إذا نسي ويقومونه كل رذيلة وخلق س

إذا اعوج. أيها الناس إننا نتحدث عن الشباب؛ ألم جيل املستقبل ورجال الغد، وأمانة 
يف أعناق من فوقهم ويف أعناق أوليائهم بالذات، ولقد كان للمدرسة أثناء الدراسة دور 

قد أصبح العبء الثقيل واملسئولية على أولياء كبري يف حفظهم ورعايتهم، أما اآلن ف
أمورهم من اآلباء واألمهات واألخوة واألعمام فعلى هؤالء مراعاة أوالدهم، ومحايتهم من 
ضياع الوقت واحنراف العمل والسلوك عليهم، أن يتفقدوهم كل وقت وأن مينعوهم من 

مسئولون وعلى إمهاهلم  معاشرة ومصاحبة من خيشى عليهم منه الشر والفساد، فإم عنهم
  رعايتهم وتأديبهم معاقبون.

pκ$  {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تعاىل  š‰r' ‾≈ tƒ zƒÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u Ÿω (#θçΡθèƒrB ©! $# 

tΑθß™§�9 $# uρ (# þθçΡθèƒrB uρ öΝä3ÏG≈ oΨ≈ tΒ r& öΝ çFΡr&uρ tβθßϑ n= ÷ès? ∩⊄∠∪ (#þθßϑ n= ÷æ$# uρ !$yϑ ‾Ρ r& öΝ à6 ä9≡uθøΒ r& öΝä. ß‰≈s9 ÷ρr&uρ ×πuΖ ÷G Ïù āχ r&uρ 

©! $# ÿ…çνy‰Ψ Ïã í� ô_r& ÒΟŠ Ïà tã ∩⊄∇∪ { )1(.  

أعانين اهللا وإياكم على أداء األمانة وحسن التوجيه والرعاية ووهب لنا منه رمحة 
  وجعلنا هداة مهتدين.

  ول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم.. إخل.أق

                                                 

  . 28،  27) سورة األنفال اآليتان : 1(
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  الفرع احلادي عشر يف القضاء والشهادة

  اخلطبة األوىل يف التحذير من الرشوة

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
د أن ال إله إال سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له وأشه

اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه 
  ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل وقوموا مبا أوجب اهللا عليكم من أداء األمانة يف 
قاصدين بذلك إبراء ذمتكم وإصالح األمور كلها قوموا بذلك خملصني هللا متبعني ألمره 

pκ$  {جمتمعكم:  š‰r' ‾≈ tƒ zƒÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u Ÿω (#θçΡθèƒrB ©! $# tΑθß™§�9 $#uρ (# þθçΡθèƒrB uρ öΝä3ÏG≈ oΨ≈ tΒ r& öΝ çFΡ r&uρ tβθßϑ n= ÷ès? 

∩⊄∠∪ (#þθßϑ n= ÷æ$# uρ !$yϑ ‾Ρ r& öΝ à6 ä9≡uθøΒ r& öΝä. ß‰≈s9 ÷ρr&uρ ×πuΖ ÷G Ïù āχ r&uρ ©! $# ÿ…çνy‰Ψ Ïã í� ô_r& ÒΟŠ Ïàtã ∩⊄∇∪ { )1(.  

أيها املؤمنون: إن األمانة ليست باألمر اهلني، إا دين وذمة ومنهج وطريقة، إا محل 
وما  ثقيل وعبء جسيم ومسئولية عظيمة إا عرضت على السماوات واألرض واجلبال،

أعظمها قوة وصالبة فأبني أن حيملنها وأشفقن منها وحتملتها أنت أيها اإلنسان، حتملتها 
مبا أنعم اهللا به عليك من العقل والفهم ومبا أنزل اهللا إليك من الوحي والعلم، فبالعقل 
والفهم تدركون ومتيزون وبالوحي والعلم تستنريون وتدون، وبذلك كنتم أهال لتحمل 

ألمانة والقيام بأعبائها، فأدوا األمانة كما محلتموها أدوها على الوجه األكمل مسئولية ا
املطلوب منكم، لتنالوا بذلك رضا ربكم وصالح جمتمعكم فإن بضياع األمانة فساد 

  اتمع واختالل نظامه وتفكك أواصره.
سببا  أيها املسلمون: إن من محاية اهللا هلذه األمانة أن حرم على عباده كل ما يكون

وهي بذل املال للتوصل به إىل باطل، إما بإعطاء الباذل ما لضياعها أو نقصها، فحرم الرشوة 

 /Ÿωuρ (#þθè=ä.ù's? Νä3s9≡uθøΒr& Νä3oΨ÷�t/ È≅ÏÜ≈t6ø9$$Î  {ليس من حقه أو إعفائه مما هو حق عليه، يقول اهللا تعاىل: 

                                                 

  . 28،  27) سورة األنفال اآليتان : 1(
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(#θä9ô‰è?uρ !$yγÎ/ ’n<Î) ÏΘ$¤6çtø:$# (#θè=à2ù'tGÏ9 $Z)ƒÌ�sù ôÏiΒ ÉΑ≡uθøΒr& Ä¨$̈Ψ9$# ÉΟøOM}$$Î/ óΟçFΡr&uρ tβθßϑn=÷ès? ∩⊇∇∇∪ { )1( 

≈šχθãè  {ويقول سبحانه يف ذم اليهود:  £ϑ y™ É>É‹ s3ù= Ï9 tβθè=≈ ā2r& ÏM ós�¡= Ï9 4 { )2(  والرشوة

من السحت، كما فسر اآلية به ابن مسعود وغريه وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما 
الراشي واملرتشي، ويف لفظ لعنة اهللا على الراشي واملرتشي. وهذا  � قال: لعن رسول اهللا

أو دعاء على الراشي واملرتشي بلعنة اهللا، وهي الطرد واإلبعاد عن  � إما خرب من النيب
أيها املسلمون إن لعنة اهللا  �رمحة اهللا كما لعن الشيطان فطرد وأبعد عن رمحة اهللا 

ورسوله ال تكون إال على أمر عظيم ومنكر كبري وإن الرشوة ملن أكرب الفساد يف األرض، 
ق عباد اهللا وإثبات ما هو باطل ونفي ما هو حق. إن ألا ا تغيري حكم اهللا وتضييع حقو

الرشوة فساد يف اتمع وتضييع لألمانة، وظلم للنفس يظلم الراشي نفسه ببذل املال لنيل 
الباطل ويظلم املرتشي نفسه باحملاباة يف أحكام اهللا يأكل كل منهما ما ليس من حقه 

  ة ماله إن بقي املال.ويكتسب حراما ال ينفعه بل يضره ويسحت ماله أو برك
إن الرشوة تكون يف احلكم فيقضى من أجلها ملن ال يستحق، أو مينع من يستحق أو 
يقدم من غريه أحق بالتقدمي، وتكون الرشوة يف تنفيذ احلكم فيتهاون من عليه تنفيذه 
بتنفيذه من أجل الرشوة، سواء كان ذلك بالتراخي يف التنفيذ، أو بعمل ما حيول بني 

  عليه وأمل العقوبة إن كان احلكم عقوبة. احملكوم
إن الرشوة تكون يف الوظائف واملسابقة فيها، فيقدم من أجلها من ال ينجح أو تعطى 
له أسئلة املسابقة قبل االمتحان فيوىل الوظيفة من غريه أحق منه، ويف احلديث عن رسول 

وفيهم من هو أرضى  -أي من طائفة  -من استعمل رجال من عصابة  {أنه قال:  � اهللا

(رواه احلاكم وصحح إسناده). وإن الرشوة  } هللا منه فقد خان اهللا ورسوله واملؤمنني

فريسو  تكون يف تنفيذ املشاريع يرتل مشروع عمل يف املناقصة فيبذل أحد املتقدمني رشوة،
                                                 

  . 188) سورة البقرة آية: 1(
  . 42) سورة املائدة آية: 2(
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املشروع عليه مع أن غريه أنصح قصدا وأتقن عمال ولكن الرشوة عملت عملها. وإن 
الرشوة تكون يف التحقيقات اجلنائية أو احلوادث أو غريها، فيتساهل احملققون يف التحقيق 

أنه قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا  � من أجل الرشوة، ويف احلديث عن النيب
(رواه أبو داود ومن حديث عبد اهللا بن بريدة عن أبيه)  لك فهو غلولفما أخذ بعد ذ

فقال: استشهد موالك أو قال: غالمك  � جاء رجل إىل النيب {والغلول إمثه عظيم، فقد 

(رواه اإلمام أمحد بإسناد صحيح).  )1( } يف عباءة غلهافالن، قال: بل جير إىل النار 

وأغرب من ذلك أن تدخل الرشوة يف التعليم والثقافة، فينجح من أجلها من ال يستحق 
النجاح، أو تقدم له أسئلة االمتحان أو يشار إىل أماكنها من املقررات، أو يتساهل املراقب 

مع ضعف مستواه العلمي ويتأخر من هو  يف مراقبة الطالب من أجلها فيتقدم هذا الطالب
  أحق منه لقوة مستواه العلمي.

عباد اهللا لقد مسعتم عقوبة الراشي واملرتشي يف اآلخرة، وهي اللعن والطرد عن رمحة 
اهللا، ومسعتم شيئا من مفاسدها يف اتمع أفال يكون يف ذلك رادع عنها لكل مؤمن خيشى 

على دينه وجمتمعه كيف يرضى أن يعرض نفسه اهللا وخياف عقابه، ولكل خملص حيافظ 
لعقوبة اهللا كيف يرضى أن يذهب دينه وأمانته من أجل حطام من الدنيا ال يدري لعله ال 
يأكله فيموت قبل أن ينعم به، كيف يليق بالعاقل أن يسعى يف فساد اتمع وهالكه. إن 

ا فشت الرشوة يف جهة األعمال أيها املسلمون دروس يأخذها الناس بعضهم من بعض، فإذ
من جهاته انتشرت يف بقية اجلهات وصار على من عمل ا أوال وزرها ووزر من عمل ا 

  مقتديا به إىل يوم القيامة.
خري لكم أن فاتقوا اهللا عباد اهللا، وحافظوا على دينكم وأمانتكم، وفكروا قليال أميا 

اهللا ومثوبته، أم تكونوا جائرين خملدين  تكونوا قائمني بالعدل، بعيدين عن الدناءة حائزين لرضا
  إىل األرض متعرضني لسخط اهللا وعقوبته.

                                                 

  ). 5/33) أمحد (1(
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 ∪⊂∠∩ ™pκš‰r'‾≈tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θà)®?$# ©!$# (#θä9θè%uρ Zωöθs% #Y‰ƒÏ‰y$  {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: 

ôxÎ=óÁãƒ öΝä3s9 ö/ä3n=≈yϑôãr& ö�Ïøótƒuρ öΝä3s9 öΝä3t/θçΡèŒ 3 tΒuρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã&s!θß™u‘uρ ô‰s)sù y—$sù #�—öθsù $̧ϑŠÏàtã ∩∠⊇∪ $‾ΡÎ) 
$oΨôÊt�tã sπtΡ$tΒF{$# ’n?tã ÏN≡uθ≈uΚ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ ÉΑ$t6Éfø9$#uρ š÷t/r'sù βr& $pκs]ù=Ïϑøts† zø)xô©r&uρ $pκ÷]ÏΒ $yγn=uΗxquρ ß≈|¡ΡM}$# ( 

…çµ‾ΡÎ) tβ%x. $YΒθè=sß Zωθßγy_ ∩∠⊄∪ z>Éj‹yèã‹Ïj9 ª!$# tÉ)Ï≈uΖßϑø9$# ÏM≈s)Ï≈oΨßϑø9$#uρ šÅ2Î�ô³ßϑø9$#uρ ÏM≈x.Î�ô³ßϑø9$#uρ 

z>θçGtƒuρ ª!$# ’n?tã tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ÏM≈oΨÏΒ÷σßϑø9$#uρ 3 tβ%x.uρ ª!$# #Y‘θàxî $JϑŠÏm§‘ ∩∠⊂∪ { )1(.  

   يل ولكم يف القرآن العظيم.. إخل.بارك اهللا

                                                 

  . 73:  70) سورة األحزاب اآليات من 1(
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  اخلطبة الثانية يف التحذير من التهاون بالشهادة

احلمد هللا امللك العظيم العزيز احلكيم، له ما يف السماوات وما يف األرض وله احلمد يف 
األرض وال يف السماء يعلم األوىل واآلخرة وله احلكم وإليه ترجعون، ال خيفى عليه شيء يف 

ãΝn=÷ètƒ sπuΖÍ←!%s{ ÈãôãF{$# $tΒuρ ‘Ï  {وما تعلنون ما ختفون øƒéB â‘ρß‰÷Á9$# ∩⊇∪ ª!$#uρ ÅÓø)tƒ Èd,ysø9$$Î/ ( tÏ%©!$#uρ 

tβθããô‰tƒ ÏΒ ÏµÏΡρßŠ Ÿω tβθàÒø)tƒ >óy Î́/ 3 ¨βÎ) ©!$# uθèδ ßì‹Ïϑ¡¡9$# ç��ÅÁt7ø9$# ∩⊄⊃∪ { )1(  وأشهد أن ال إله

إال اهللا وحده ال شريك له يف امللك واحلكم والتدبري، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، 
الذي بني ألمته ما فيه خريها وسعادا وحذرها من سوء العاقبة واملصري صلى اهللا عليه 

  وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان وسلم تسليما.
س اتقوا اهللا تعاىل، وأقيموا الشهادة هللا أقيموها هللا وحده، ال تقيموها أما بعد: أيها النا

لقريب من أجل قرابته، وال لصديق من أجل صداقته، وال لغين من أجل غناه، وال لفقري 
من أجل فقره، وال تقيموها على بعيد من أجل بعده، وال على عدو من أجل عدواته، 

ا أمركم بذلك ربكم وخالقكم ومدبر أموركم أقيموا الشهادة هللا وحده، أقيموها كم
اىل ـانه وتعـال اهللا سبحـا قـواحلاكم بينكم والعامل بسركم وعالنيتكم أقيموها كم

}  * $pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ# u (#θçΡθä. tÏΒ≡§θs% ÅÝ ó¡É) ø9$$Î/ u !# y‰ pκà− ¬! öθs9 uρ #’ n?tã öΝä3Å¡àΡ r& Íρr& È øy‰ Ï9≡uθø9 $# 

tÎ/ t� ø% F{ $#uρ 4 βÎ) ï∅ä3tƒ $†‹ ÏΨ xî ÷ρr& # Z��É) sù ª!$$sù 4’ n< ÷ρr& $yϑ Íκ Í5 ( Ÿξsù (#θãèÎ7 −Fs? #“ uθoλù; $# βr& (#θä9 Ï‰÷ès? 4 βÎ) uρ (# ÿ…âθù= s? 

÷ρr& (#θàÊÌ� ÷èè? ¨βÎ* sù ©! $# tβ% x. $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? #Z�� Î6yz ∩⊇⊂∈∪ { )2(.  

أيها املسلمون: إن الشهادة أمرها عظيم وخطرها جسيم يف حتملها وأدائها فال حيل 

tΒ  {كتماا  uρ $yγôϑ çG ò6 tƒ ÿ…çµ‾Ρ Î* sù ÖΝ ÏO# u …çµç6ù= s% 3 ª! $# uρ $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? ÒΟŠÎ= tæ ∩⊄∇⊂∪ { )3(  وال حيل

أن يشهد إال أن يكون عاملا مبا يشهد به علما يقينا، وأنه مطابق للواقع متاما فال حيل أن 
                                                 

  . 20،  19) سورة غافر اآليتان : 1(
  . 135) سورة النساء آية: 2(
  . 283) سورة البقرة آية: 3(
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يشهد مبا ال يعلم، وال مبا يعلم أن األمر خبالفه بل ال حيل أن يشهد، وال مبا يغلب على ظنه 
  فعلى مثلها فليشهد أو ليترك. حىت يعلمه يقينا كما يعلم الشمس

أيها املسلمون: إن من الناس اليوم من يتهاون بالشهادة فيشهد بالظن ارد، أو مبا ال 
مبا يعلم أن الواقع خبالفه يتجرأ على هذا األمر املنكر العظيم مراعاة لقريب، أو توددا يعلم أو 

إلصالح بذلك زين له سوء عمله فرآه لصديق أو حماباة لغين، أو عطفا على فقري يقول إنه يريد ا
حسنا كما زين لغريه من أهل الشر والفساد سوء عمله فرآه حسنا فاملنافقون زين يف قلوم 

sŒÎ)uρ Ÿ≅ŠÏ% öΝßγs9 Ÿω (#ρß‰Å¡ø#  {النفاق: è? ’Îû ÇÚö‘F{$# (#þθä9$s% $yϑ‾ΡÎ) ßøtwΥ šχθßsÎ=óÁãΒ ∩⊇⊇∪ { )1(  فقال

Iωr& öΝßγ‾ΡÎ) ãΝèδ tβρß‰Å¡ø  {اهللا فيهم: ßϑø9$# Å3≈s9uρ āω tβρá�ãèô±o„ ∩⊇⊄∪ { )2(  عباد األصنام زين يف

tΒ öΝ$  {قلوم عبادا، وقالوا:  èδ ß‰ç6÷ètΡ āωÎ) !$tΡθç/ Ìh� s)ã‹ Ï9 ’ n< Î) «!$# #’ s∀ ø9 ã— { )3(  وهي يف الواقع ال

  تزيدهم من اهللا إال بعدا.
أيها الناس: إن كل مفسد رمبا يدعي أنه مصلح أو رمبا يظن أنه مصلح بسبب شبهة 

تبس عليه اإلفساد باإلصالح أو بسبب إرادة سيئة زينت له، فاتبع هواه عرضت له فال
  ولكن الصالح كل الصالح باتباع شريعة اهللا وتنفيذ أحكامه والعمل مبا يرضيه.

أيها املسلمون: إن من الناس من يشهد لشخص مبا ال يعلم أنه يستحقه بل مبا يعلم أنه 
لك واحلق أن هذا الشاهد مل يرحم املشهود ال يستحقه يدعي أنه عاطف عليه وراحم له بذ

له ومل يرحم نفسه، بل أكسبها إمثا مبا شهد به وأكسب املشهود له إمثا فأدخل عليه ما ال 
  يستحقه وظلم املشهود عليه إن كان فاستخرج منه ما ال جيب عليه.

هد إن من الناس من يشهد للموظف املهمل لوظيفته مبربرات إلمهاله ال حقيقة هلا فيش
له باملرض وهو غري مريض، أو يشهد له بشغل قاهر وهو غري مشغول، أو يشهد له بنقل 

                                                 

  . 11) سورة البقرة آية: 1(
  . 12) سورة البقرة آية: 2(
  . 3سورة الزمر آية: ) 3(
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أهله إىل مقر عمله اجلديد وهو مل ينقلهم، أو باستئجاره سيارة وهو مل يستأجر، أو يشهد 
بأجرة أكثر مما استأجرها به، وكل هذا من الشهادة بالباطل. وإن من الناس من يشهد 

ظيفة منذ وقت كذا وهو مل يقم ا ومل يباشرها، يزعم الشاهد بذلك لشخص بأنه قام بالو
أنه يريد اإلصالح بنفع املشهود له ومل يدر أنه ذه الشهادة ضر نفسه وضر املشهود له 

  وأفسد على نفسه وعلى املشهود له ما أفسد من دينه.

›†$ βÎ) ï∅ä3tƒ  {لقد قال اهللا تعاىل بعد أن أمر بإقامة الشهادة بالقسط، قال:  ÏΨ xî ÷ρr& 

# Z��É) sù ª!$$sù 4’ n< ÷ρr& $yϑ Íκ Í5 ( { )1(  فال تشهد لغين من أجل غناه وال لفقري من أجل فقره، فإن اهللا

  أوىل ما بل أقم الشهادة هللا وحده.
شهادة اإلنسان مبا ال يعلمه علما يقينا مثل الشمس أو مبا يعلم أن  أيها املسلمون: إن

الواقع خبالفه سواء شهد للشخص أو عليه هي من شهادة الزور اليت حذر منها رسول 

ثالثا أال أنبئكم بأكرب الكبائر قالوا بلى يا   { � وجعلها من أكرب الكبائر، فقال � اهللا

رسول اهللا قال اإلشراك باهللا وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال أال وقول الزور 

. وقال )2( } وشهادة الزور فما زال يكررها حىت قالوا ال يسكت أو قالوا ليته سكت

الشرك باهللا وعقوق الوالدين وقتل  {الكبائر، فقال  � ذكر النيب � أنس بن مالك

  .)3( } النفس، وقال أال أنبئكم بأكرب الكبائر قول الزور أو قال شهادة الزور

ليتبني ما  � أيها املسلمون: إن هذين احلديثني الصحيحني الثابتني عن رسول اهللا
التحذير منها بقوله وفعله  � لشهادة الزور والتحذير منها، لقد عظم النيب � تعظيم النيب

عظمه بفعله حيث كان يتحدث عن الشرك والعقوق متكئا، فلما ذكر شهادة الزور جلس 

                                                 

  . 135) سورة النساء آية: 1(
  ). 5/37) ، أمحد (3019) ، الترمذي تفسري القرآن (87) ، مسلم اإلميان (2511) البخاري الشهادات (2(
) ، النسائي حترمي الدم 3018) ، الترمذي تفسري القرآن (88) ، مسلم اإلميان (5632) البخاري األدب (3(

  ). 3/131) ، أمحد (4010(
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ليبني فداحتها وعظمها. وعظمه بقوله حني جعل يكرر القول ا حىت قال الصحابة ال 
(أال) وحني  متنوا أن يسكت، وعظمه أيضا حني صدر القول عنها بأداة التنبيهيسكت، أو 

  فصلها يف حديث أنس عما قبلها من الكبائر، وقال أال أنبئكم بأكرب الكبائر.
أيها املسلمون: أيها املؤمنون باهللا ورسوله أيها الراجون لرمحة اهللا أيها اخلائفون من 

ال مال وال بنون تنظرون  �يوم تقفون بني يدي اهللا عذابه أيها املؤمنون بيوم احلساب 
أمين منكم فال ترون إال ما قدمتم وتنظرون أشأم منكم فال ترون إال ما قدمتم وتنظرون 
أمامكم فال ترون إال النار تلقاء وجوهكم. إنكم ستسألون عما شهدمت به وعمن شهدمت 

  عليه أو شهدمت له فاتقوا واحذروا.
وهو املبلغ عن اهللا القائم بأمر اهللا الناصح لعباده  � وا رسول اهللاأيها املؤمنون تصور

تصوروه وهو يعرض على أمته بنفسه أن ينبئهم بأكرب الكبائر ليحذروها ويبتعدوا عنها 
وتصوروه كأنه أمامكم كان متكئا مث جيلس عند ذكر شهادة الزور وتصوروه يكرر 

ورمت ذلك لعرفتم حقيقة شهادة الزور. لقد ويؤكد أن شهادة الزور من أكرب الكبائر لو تص
عن الشرك والعقوق وهو متكئ مل جيلس، ألن الداعي إىل الشرك والعقوق  � حتدث النيب

ضعيف يف النفوس ألنه خمالف للفطرة لكنه جلس حينما حتدث عن شهادة الزور ألن 
ضعيف العقل  الداعي إليها قوي، وكثري فالقرابة والصداقة والغىن والفقر كلها قد حتمل

حيذر من شهادة  � والدين على أن يشهد بالزور، لكن املؤمن العاقل حينما يعلم أن النيب
الزور هذا التحذير البليغ ال ميكنه أن يقدم على شهادة الزور، مهما كانت األسباب 

  والدواعي.
ة هللا أيها املسلمون: إن شهادة الزور مفسدة للدين والدنيا وللفرد واتمع، إا معصي

ورسوله إا كذب وتان وأكل للمال بالباطل فاملشهود له يأكل ما ال يستحق والشاهد 
يقدم له ما ال حق له فيه. إن شهادة الزور سبب النتهاك األعراض وإزهاق النفوس فإن 
الشاهد بالزور إذا شهد مرة هانت عليه الشهادة ثانية، وإذا شهد بالصغري هانت عليه 
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ألن النفوس مبقتضى الفطرة تنفر من املعصية، واا فإذا وقعت فيها  الشهادة بالكبري
  هانت عليها وتدرجت من األصغر إىل ما فوقه.

أيها املسلمون: إن شهادة الزور ضياع للحقوق وإسقاط للعدالة وزعزعة للثقة 
واألمانة، وإرباك لألحكام وتشويش على املسئولني واحلكام، فهي فساد الدين والدنيا 

لن تزول قدم شاهد الزور حىت يوجب اهللا  {أنه قال:  � اآلخرة ويف احلديث عن النيبو

  (رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد). )1( } له النار

قلوبكم وال فاحلذر احلذر أيها املسلمون من شهادة الزور، وإن زينها الشيطان يف 
تأخذكم يف اهللا لومة الئم، وال تصرفكم عن احلق ظنون كاذبة، أو إرادات آمثة فتشاقوا 

  اهللا ورسوله وتتبعوا غري سبيل املؤمنني.
وفقين اهللا وإياكم إلقامة احلق والعدل والبيان وجنبنا الباطل واجلور والبهتان ومحانا 

  عما يضرنا يف ديننا ودنيانا إنه جواد كرمي.
ول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم ولكافة املسلمني من كل ذنب فاستغفروه إنه هو أق

  الغفور الرحيم.

                                                 

  ). 2373) ابن ماجه األحكام (1(
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  القسم اخلامس يف الفنت

  اخلطبة األوىل يف شيء من الفنت قبل قيام الساعة

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال  سيئات أعمالنا، من

اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه 
  ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واحذروا الفنت ما ظهر منها وما بطن احذروا كل 

#)  {ا يصدكم عن دينكم من مال وأهل وولد: م þθßϑ n= ÷æ$# uρ !$yϑ ‾Ρ r& öΝ à6 ä9≡uθøΒ r& öΝä. ß‰≈s9 ÷ρr&uρ ×πuΖ ÷G Ïù 

āχ r&uρ ©!$# ÿ…çνy‰Ψ Ïã í�ô_r& ÒΟŠ Ïà tã ∩⊄∇∪ { )1( مل وفتنة العقيدة احذروا فتنة القول، وفتنة الع

واآلراء اهلدامة واملشاهدات السيئة، فإن ذلك كله يصدكم عن دينكم ويوجب هالككم 
انظروا إىل سلفكم الصاحل من الصحابة والتابعني ومن تبعهم بإحسان، واسلكوا طريقهم 

أمته مبا سيكون إىل قيام  � فإنكم بذلك أمرمت وبذلك تفلحون إن متسكتم. قد أخرب النيب
أمته بفنت يف آخر الزمان لعلهم حيذرون ويتقون ويرجعون إىل ما  � ة، فأخرب النيبالساع

عن فنت الدين مبا حيدث من املغريات املادية  � كان أسالفهم ويتمسكون. أخرب النيب

بادروا باألعمال فتنا كقطع الليل املظلم يصبح الرجل مؤمنا وميسي  {والفكرية، فقال: 

(رواه مسلم). وأخرب  )2( } كافرا وميسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا

يتقارب الزمان ويقبض العلم   { � عن فتنة اجلهل والطمع والفوضى، فقال � النيب

وتظهر الفنت ويلقى الشح ويكثر اهلرج قالوا يا رسول اهللا وما اهلرج قال 

                                                 

  . 28) سورة األنفال آية: 1(
  ). 2/304) ، أمحد (2195) ، الترمذي الفنت (118) مسلم اإلميان (2(
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(متفق عليه) لقد قبض العلم وقل العلماء الربانيون قل العلماء أهل اخلشية هللا  )1( } القتل

ون صاحبه قدوة يف اخلري والصالح، وأهل اهلداية إن العلم حقيقة هو العلم النافع الذي يك
وخلفائه الراشدين، ولقد ظهرت الفنت شىت من  � والزهد والورع واتباع سنة رسول اهللا

كل نوع ومن كل وجه ظهر الطعن يف اإلسالم والتشكيك يف الدين وتزهيد الناس فيه 
أصوله وسلب حمبته من قلوب الناشئني، تصاعدت الفتنة من جزئيات الدين وفرعياته إىل 

وأركانه وتطورت الفتنة من األفراد، واألقليات إىل أن نسبت إىل الزعماء والرؤساء وتلك 
طامة كربى ومصيبة عظمى أن تتدرج الفنت هذا التدرج وتتوسع هذا التوسع يف حجمها 

هل بعد  � سأل حذيفة بن اليمان رسول اهللا {وشكلها. نسأل اهللا الثبات والسالمة. 

نعم،  � اخلري الذي جاء به من شر قال نعم وهل بعد هذا الشر من خري قال رسول اهللا
وفيه دخن قلت وما دخنه، قال: قوم يستنون بغري سنيت ويهدون بغري هديي تعرف منهم 

ل نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجام قذفوه وتنكر قلت فهل بعد ذلك من شر قا

. ولقد )2( } فيها، قلت: يا رسول اهللا صفهم لنا قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتا

ألقي الشح والطمع يف قلوب العباد حىت منعت الزكاة املفروضة والنفقات الواجبة وطمع 
عن فتنة  �  رسول اهللاإلنسان فيما ليس له به حق وكثرت الفوضى والقتل. لقد أخرب

ينام الرجل النومة فتقبض األمانة  { � األمانة وأا سترفع فال تكاد ترى أمينا يقول النيب

، فيقال إن يف بين فالن من قلبه قال ويصبح الناس يتبايعون وال يكاد أحد يؤدي األمانة
رجال أمينا ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما يف قلبه مثقال حبة من خردل 

                                                 

) ، ابن ماجه الفنت 4255) ، أبو داود الفنت واملالحم (157) ، مسلم العلم (6652) البخاري الفنت (1(
  ). 2/417) ، أمحد (4047(

) ، ابن ماجه الفنت 4244) ، أبو داود الفنت واملالحم (1847) ، مسلم اإلمارة (3411ملناقب () البخاري ا2(
  ). 5/387) ، أمحد (3979(
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لقد قبضت األمانة فال تكاد  � (متفق عليه). ولقد صدق رسول اهللا )1( } من إميان

د وترى ترى أمينا ولقد صار األمناء يعدون باألصابع فترى القبيلة ليس فيها إال أمني واح
الرجل يعجبك يف عقله وظرفه وجلده لكن ليس يف قلبه إميان، ألن األمانة نزعت منه جاء 

ل مىت الساعة فقال إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة قا  {فقال:  � أعرايب إىل رسول اهللا

  (رواه البخاري). )2( } وكيف إضاعتها قال إذا وسد األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة

أال وإن من الفنت الكبرية العظيمة فتنة املال اليت قل من يسلم منها قل من يأخذ املال 
من وجهه ويصرفه يف وجهه فكان احلالل عند كثري من الناس ما حل يف يده بأي طريق 

ليأتني على الناس  { � ما صرفه يف هواه ولو يف احلرام. قال النيبكان واملصروف منه 

(رواه البخاري). ولقد  )3( } زمان ال يبايل املرء مبا أخذ املال أمن احلالل أم من احلرام

فإن كثري من الناس ال يبالون باملال من أي وجه اكتسبوه كأمنا  � صدق رسول اهللا
خلقوا للمال والدنيا وال حساب عليهم يف ذلك وال عقوبة يكسبون املال بالغش 
وبالكذب وبالرشوة وبالربا صرحيا أو خداعا وحيلة ويكتسبون املال بالدعاوي الباطلة 

خري يف مال عاقبته العذاب والنكال. فيدعون ما ليس هلم أو جيحدون ما كان عليهم وال 
فاحذروا أيها املسلمون هذه الفنت واجتنبوها فإا إذا ظهرت عمت اتمع كله وأصابت 

(θà#)  {الصاحل والفاسد قال اهللا تعاىل:  ¨? $#uρ ZπuΖ ÷FÏù āω ¨ t‹ÅÁè? tÏ% ©!$# (#θßϑ n= sß öΝ ä3Ψ ÏΒ Zπ¢¹ !% s{ ( 

(# þθßϑ n= ÷æ$# uρ āχ r& ©! $# ß‰ƒÏ‰ x© É>$s) Ïèø9 ا: ـوقالت زينب أم املؤمنني رضي اهللا عنه )4( } ∪∋⊅∩ #$

وم حممرا وجهه يقول ال إله إال اهللا ويل للعرب من شر قد من الن � استيقظ النيب {
                                                 

) ، 4053) ، ابن ماجه الفنت (2179) ، الترمذي الفنت (143) ، مسلم اإلميان (6675) البخاري الفنت (1(
  ). 5/384أمحد (

  ). 2/361) ، أمحد (59) البخاري العلم (2(
  ). 2536) ، الدارمي البيوع (2/435) ، أمحد (4454) ، النسائي البيوع (1977) البخاري البيوع (3(
  . 25) سورة األنفال آية: 4(
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اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعه اإلام واليت تليها، 

(رواه البخاري). ولقد أخرب  )1( } قيل ألك وفينا الصاحلون قال نعم إذا كثر اخلبث

يوشك أن  {كون صاحب غنم فقال: أن الفرار من الفنت خري للعبد ولو أن ي � النيب

يكون خري مال املسلم غنم يتبع ا شعف اجلبال ومواقع القطر يفر بدينه من 

  (رواه البخاري). )2( } الفنت

إذا تشهد أحدكم   { � يف كل صالة فقالأمته أن يستعيذوا من الفنت  � وأمر النيب

أي قرأ التحيات فليستعذ باهللا من أربع يقول أعوذ باهللا من عذاب جهنم ومن عذاب القرب 
ة ـالة ملدافعـر بالصـمال، وأـومن فتنة احمليا واملمات ومن فتنة املسيح الدج

ليلة  � استيقظ النيب {كما يف حديث أم سلمة رضي اهللا عنها، قالت:  )3( } الفنت

من يوقظ صواحب فزعا يقول سبحان اهللا ماذا أنزل اهللا من اخلزائن وماذا أنزل من الفنت 

  .)4( } احلجرات، يعين زوجاته لكي يصلني، رب كاسية يف الدنيا عارية يف اآلخرة

اللهم جننا من الفنت ما ظهر منها وما بطن اللهم بصرنا باحلق وارزقنا الثبات عليه 
  اللهم أرنا احلق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطال وارزقنا اجتنابه يا رب العاملني.

  م صل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.الله

                                                 

) ، ابن ماجه 2187) ، الترمذي الفنت (2880) ، مسلم الفنت وأشراط الساعة (6650) البخاري الفنت (1(
  ). 6/429) ، أمحد (3953الفنت (

) ، ابن 4267) ، أبو داود الفنت واملالحم (5036) ، النسائي اإلميان وشرائعه (3405املناقب ( ) البخاري2(
  ). 3/43) ، أمحد (3980ماجه الفنت (

) ، 3604) ، الترمذي الدعوات (588) ، مسلم املساجد ومواضع الصالة (1311) البخاري اجلنائز (3(
) ، أمحد 909) ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (983) ، أبو داود الصالة (5514النسائي االستعاذة (

  ). 1344) ، الدارمي الصالة (2/477(
  ). 1695) ، مالك اجلامع (6/297) ، أمحد (2196) ، الترمذي الفنت (6658) البخاري الفنت (4(
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  اخلطبة الثانية يف شيء من الفنت أيضا

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله اهللا 

صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وحده ال 
  والتابعني هلم بإحسان وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل وأنيبوا إليه واثبتوا على دينه واستقيموا إليه فإن دين اهللا 
ل عنه فإن يف ذلك الفساد دين احلق ووسيلة الصالح يف الدنيا واآلخرة واحذروا الزيغ والضال

والشقاوة يف الدنيا واآلخرة واحذروا الفنت احذروا الفنت ما ظهر منها وما بطن. إن الفنت كل 

 yϑ‾ΡÎ) öΝä3ä9≡uθøΒr& ö/ä.ß‰≈s9÷ρr&uρ ×πuΖ÷GÏù 4 ª!$#uρ$!  {ما يصد عن دين اهللا من مال أو أهل أو ولد أو عمل: 

ÿ…çνy‰ΨÏã í�ô_r& ÒΟŠÏàtã ∩⊇∈∪ (#θà)̈?$$sù ©!$# $tΒ ÷Λä÷èsÜtFó™$# (#θãèyϑó™$#uρ (#θãè‹ÏÛr&uρ { )1(  اتقوا فتنة ينتشر شرها

(θà#)  {وفسادها إىل الصاحلني كما أصاب الظاملني  ¨?$# uρ ZπuΖ ÷FÏù āω ¨ t‹ ÅÁè? tÏ% ©!$# (#θßϑ n= sß öΝ ä3ΨÏΒ 

Zπ¢¹ !% s{ ( (#þθßϑ n= ÷æ$# uρ āχ r& ©! $# ß‰ƒÏ‰ x© É>$s)Ïèø9 احذروا فتنة العقيدة الباطلة واآلراء  )2( } ∪∋⊅∩ #$

الفنت أوبئة فتاكة  املنحرفة واألخالق السافلة، واحذروا كل فتنة يف القول أو يف الفعل فإن
سريعة االنتشار إىل القلوب واألعمال إىل اجلماعة واألفراد، فتصيب الصاحل والطاحل يف 

باألعمال فتنا بادروا  {ال: ـن الفنت، فقـأمته م � آثارها وعقوباا. فلقد حذر النيب

كقطع الليل املظلم يصبح الرجل مؤمنا وميسي كافرا وميسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه 

(رواه مسلم). إا فنت مظلمة ال نور فيها كقطع الليل املظلم تؤثر  )3( } بعرض من الدنيا

يف عقيدة املسلم بني عشية وضحاها يصبح مؤمنا وميسي كافرا أو ميسي مؤمنا ويصبح 

                                                 

  . 16،  15) سورة التغابن اآليتان : 1(
  . 25) سورة األنفال آية: 2(
  ). 2/304) ، أمحد (2195) ، الترمذي الفنت (118) مسلم اإلميان (3(
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فرا؛ وذلك ألا فنت قوية ترد على إميان ضعيف أضعفته املعاصي وأكته الشهوات، فال كا
  جيد مقاومة لتلك الفنت وال مدافعة فتفتك به فتكا ومتزقه كما ميزق السهم رميته.

أيها الناس إننا يف هذا العصر، مبا فتح علينا من الدنيا فتداعت علينا األمم من أجلها 
ذا الفتح الدنيوي لعلى مفترق طرق، ويف دور حتول نرجو أال يكون  فاختلطوا بنا. إننا

وسلفكم الصاحل رضي اهللا عنهم  � حتورا فعلى دينكم أيها املؤمنون فاثبتوا ولطريق نبيكم

# βr&uρ¨  {فاسلكوا. يقول ربكم تبارك وتعاىل:  x‹≈yδ ‘ÏÛ≡u� ÅÀ $VϑŠ É) tG ó¡ãΒ çνθãèÎ7 ¨? $$sù ( Ÿωuρ (#θãèÎ7 −Fs? 

Ÿ≅ ç6�¡9 $# s−§� x tG sù öΝä3Î/ tã Ï&Î#‹ Î7y™ 4 öΝ ä3Ï9≡sŒ Νä38 ¢¹ uρ ÏµÎ/ öΝ à6 ‾= yès9 tβθà) −G s? ∩⊇∈⊂∪ { )1( فهذه عباد .

بعوا سبيال خيالفه فتفرق بكم اهللا وصية اهللا تعاىل إليكم أن تتبعوا صراطه املستقيم وأن ال تت
  الطرق عن سبيله وجتترفكم األهواء.

أيها الناس: إن نسمع ونشاهد يف كل وقت فتنا تترى علينا بدون فتور أو ضعف؛ 
جتد مكانا متسعا ومربعا مرتعا فتنا توجب اإلعراض عن كتاب اهللا  - ولألسف - ألا 

وارد ال أقول من هناك فحسب ولكن عن العلم ما والعمل، فتنا تت � تعاىل وسنة رسوله
  من هناك ومن ههنا من أعدائنا ومن بين جلدتنا.

(مثال) من يدعو إىل اختالط النساء بالرجال وإلغاء الفوارق بينهم، إما بصريح  نسمع
القول أو بالتخطيط املاكر البعيد والعمل من وراء الستار وكأن هذا الداعي يتجاهل، أو 

الفطرة واجلبلة اليت خلق اهللا عليها الذكر واألنثى وفارق  جيهل أن دعوته هذه خالف
بينهما خلقة وخلقا، كأن هذا الداعي يتجاهل أو جيهل أن هذا خالف ما يهدف إليه 

ما يوجب بعد  � الشرع من بناء األخالق الفاضلة، والبعد عن الرذيلة فلقد شرع النيب
رجال يف الصالة ويقول خري صفوف املرأة عن االختالط بالرجل فكان يعزل النساء عن ال

النساء آخرها وشرها أوهلا ملاذا؟ ملاذا يكون شر صفوف النساء أوهلا أقرب إىل الرجال من 
آخرها، فكان شرها وآخرها أبعد عن الرجال من أوهلا فكان خريها، إذن فكلما ابتعدت 

                                                 

  . 153) سورة األنعام آية: 1(
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هذا الداعي املرأة عن االختالط بالرجال فهو خري، وكلما قربت من ذلك فهو شر. كأن 
إىل اختالط النساء بالرجال يتجاهل أو جيهل ما حصل ألمة االختالط من الويالت 
والفساد واحنطاط األخالق وانتشار الزنا وكثرة أوالد الزنا حىت أصبحوا يتمنون اخلالص 

  من هذه املفاسد فال يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيال.
براز وجهها وحماسنها وخلع جلباب ونسمع من يدعو إىل سفور املرأة وتربجها وإ

احلياء عنها حياول أن خترج املرأة سافرة بدون حياء، وكأن هذا الداعي جيهل أو يتجاهل 
أن احلياء من جبلة املرأة اليت خلقت عليها، وأن احلياء من دينها الذي خلقت له. قال 

مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل إذا   {. وقال: )1( } اناحلياء من اإلمي { � النيب

. كأن هذا الداعي إىل السفور جيهل أو يتجاهل ما يفضي )2( } مل تستح فاصنع ما شئت

ميالت وحماولة غري اجلميلة أن جتمل نفسها لئال إليه من الشر والفساد واتباع النساء اجل
تبدو قبيحة مع من ميشي من اجلميالت يف السوق، فيبقي جمتمع النساء اإلسالمي معرض 
أزياء. ومن عجب أين قرأت لكاتب من دعاة السفور كالما ساق فيه حديثا ضعيفا، قال 

أن أمساء بنت   {د فيه: إنه حديث صحيح متفق على صحته وهذا احلديث رواه أبو داو

اق فأعرض عنها وقال ـوعليها ثياب رق � (دخلت على النيب أيب بكر رضي اهللا عنها:
إىل ار ـا إال هذا وهذا وأشـيا أمساء إن املرأة إذا بلغت احمليض مل يصلح أن يرى منه

. لكن هذا احلديث ضعيف ألنه غري متصل السند وال موثوق جبميع )3( } وجهه وكفيه

  رواته.

                                                 

) ، النسائي اإلميان وشرائعه 2615) ، الترمذي اإلميان (36) ، مسلم اإلميان (24) البخاري اإلميان (1(
  ). 1679) ، مالك اجلامع (2/147) ، أمحد (4795) ، أبو داود األدب (5033(

  ). 5/273) ، أمحد (4183) ، ابن ماجه الزهد (4797) ، أبو داود األدب (5769) البخاري األدب (2(
  ). 4104) أبو داود اللباس (3(
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ونسمع من الفنت ما يروجه أعداء اإلسالم من الدعاية الكاذبة العارمة لتفخيمهم 
وترويج بضاعة مدنيتهم الزائفة وحضارم املنهارة يروجون ذلك باسم التقدم والرقي 

املي وما أشبه ذلك من العبارات الفخمة اجلزلة اليت تنبهر ا عقول والتطور والتثقيف الع
كثري من الناس، فيصدقون مبا يقال مث يلهثون وراء هؤالء األعداء املروجني بالتقليد األعمى 

≅ã  {والتبعية غري املعقولة، بدون تأمل أو نظر يف الفوارق والعواقب:  yèôfuΖ sùr& tÏΗ Í>ó¡çR ùQ $# 

tÏΒ Ì� ôfçR ùQ $% x. ∩⊂∈∪ $tΒ ö/ ä3s9 y# ø‹ x. tβθãΚ ä3øtrB ∩⊂∉∪ { )1( .فرويدك أيها املخدوع رويدك  

إن كل شيء نافع يف حضارة هؤالء الذين أغرتك دعايتهم وغرتك إن كل نافع فيها 
ع وأمجع فارجع إىل إن قدر ففي الدين اإلسالمي ما هو خري منه وأنفع، وأضبط للمجتم

وسريته وسرية خلفائه وسلف األمة لترى فيها كل خري  � كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله

ôtΒ  {نافع للعامل يف معاشهم ومعادهم يف حاضرهم ومستقبلهم:  uρ ß|¡ômr& zÏΒ «! $# $Vϑ õ3ãm 

5Θ öθs) Ïj9 tβθãΖ Ï%θãƒ ∩∈⊃∪ { )2( ارجع إىل ذلك لترى ما حياول هؤالء األعداء بكل قواهم أن .

=|  {يصدوك عنه ألم يعلمون أنك لو طبقته متاما مللكت عواصم بالدهم:  tFŸ2 ª! $# 

ātÎ= øî V{ O$tΡ r& þ’ Í?ß™â‘ uρ 4 āχ Î) ©! $# ;“ Èθs% Ö“ƒÍ• tã ∩⊄⊇∪ { )3(.  

يف نفوسنا فيجلبوا إلينا بعد أيها املسلمون: أيها املؤمنون إن أعداءنا ليهونون هذه الفنت 

ρ–Šuρ öθs9 tβρã�à#)  {أن أفسدم ليفسدونا ا كما فسدوا õ3s? $yϑx. (#ρã�xx. tβθçΡθä3tFsù [!#uθy™ ( { )4( 

وما زال الناس يف عصرنا هذا يشاهدون ويسمعون كل وقت مظهرا جديدا من مظاهر 
الفنت كل فتنة يستنكرها الناس ويشمئزون حىت إذا النت نفوس بعضهم إليها جاءت فتنة 

  أخرى أعظم منها.
                                                 

  . 36،  35) سورة القلم اآليتان : 1(
  . 50) سورة املائدة آية: 2(
  . 21) سورة اادلة آية: 3(
  . 89) سورة النساء آية: 4(
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من ابتلي ا فليصرب على دينه وليثبت عليه. ويف صحيح وإن السعيد ملن وقي الفنت و

إن أمتكم هذه  { � قال: قال رسول اهللا � مسلم عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص

تنكروا، وجتيء فتنة فريقق بعضها  جعل عافيتها يف أوهلا وسيصيب آخرها بالء وأمور
بعضا وجتيء الفتنة فيقول املؤمن هذه مهلكيت، مث تنكشف وجتيء الفتنة فيقول املؤمن هذه 
هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل اجلنة فلتأته منيته وهو يؤمن باهللا واليوم اآلخر 

  .)1( } وليأت إىل الناس الذي حيب أن يؤتى إليه

عباد اهللا وال تنخدعوا ذه الفنت وال بكثرة الداعني إليها فإن اهلدى هدى فاتقوا اهللا 
  اهللا ودين اهللا ال يتغري بتغري الزمن والباطل ال ينقلب حقا بكثرة الداعني إليه والعاملني به.

  اللهم أصلح لنا ديننا.. إخل.

                                                 

  ). 2/191) ، أمحد (3956) ، ابن ماجه الفنت (4191( ) ، النسائي البيعة1844) مسلم اإلمارة (1(
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  حمذرا منها ����اخلطبة الثالثة يف أمور أخرب ا النيب 

أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله وأعطاه من احلمد هللا الذي 
اآليات ما يؤمن على مثله البشر، شهادة له بصدقه وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 
شريك له يف ألوهيته وملكه، وحكمه وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، الذي بلغ ما أنزل 

ليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه يف هديه إليه من ربه على أكمل وجه وأمته صلى اهللا ع
  وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واحذروا أسباب سخطه وعقابه، وتوبوا إىل ربكم 
بالرجوع عن معصيته إىل طاعته وعن أسباب سخطه إىل بلوغ مرضاته. احذروا ما 

من أمور فيها هالككم  � فإنه الناصح األمني املبلغ، فلقد حذركم � حذركم منه نبيكم
التحذير من أمور أصبحتم اليوم واقعني فيها  � لتحذروها وبينها لكم لتعلموها وجاء عنه

 -الفيء دوال إذا اختذ  { � قال: قال رسول اهللا � أو يف أكثرها. فعن أيب هريرة

-وأطاع الرجل امرأته وعق أمه  -وتعلم لغري الدين  -والزكاة مغرما  -واألمانة مغنما 
 -وساد القبيلة فاسقهم  -وظهرت األصوات يف املساجد  - وأقصى أباه  -وأدىن صديقه 

وظهرت القينات واملعازف  - وأكرم الرجل خمافة شره  -وكان زعيم القوم أرذهلم 
ولعن آخر هذه األمة أوهلا. فارتقبوا عند ذلك رحيا محراء وزلزلة  -وشربت اخلمور 

(رواه الترمذي).  )1( } وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتتابع كنظام قطع سلكه فتتابع

وهذا احلديث وإن كان ضعيف السند لكن له شاهد من احلديث، وشاهد من الواقع، فإن 
  قائق مشهودة ملموسة فاستمعوا.اخلصال املذكورة يف هذا احلديث صارت يف زمننا ح

اخلصلة األوىل: اختاذ الفيء دوال، والفيء ما أفاءه اهللا على املؤمنني فإذا صرف عن 
أهله املستحقني له إىل آخرين ال يستحقونه من أهل الشرف واجلاه والغىن والقوة فقد اختذ 

                                                 

  ). 2211) الترمذي الفنت (1(
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Β ü$!  {دوال قال اهللا تعاىل:  !$sùr& ª!$# 4’ n?tã Ï&Î!θß™u‘ ôÏΒ È≅ ÷δ r& 3“ t�à) ø9$# ¬Tsù ÉΑθß™§�= Ï9 uρ “ Ï% Î!uρ 

4’ n1ö� à) ø9$# 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $#uρ ÈÅ3≈ |¡yϑ ø9 $# uρ È ø⌠ $#uρ È≅‹ Î6¡¡9 $# ö’ s1 Ÿω tβθä3tƒ P's!ρßŠ t ÷t/ Ï !$uŠ ÏΨ øî F{ $# öΝä3Ζ ÏΒ 4 { )1(.  

اخلصلة الثانية: اختاذ األمانة مغنما وهذه ذات معان كثرية منها أن خيون املؤمن يف 
  أمانته اليت اؤمتن عليها فينكرها أو يتصرف فيها كما يتصرف الغامن يف غنيمته.

ة: اختاذ الزكاة مغرما فيؤديها كأا غرامة وضريبة خسرها ال يؤديها لثاخلصلة الثا
وقيام بفريضة من فرائض اإلسالم. ومن أجل  �د هللا بطيب نفس واحتساب أجر وتعب

  اختاذ الزكاة مغرما جتده يبخل ا ما يؤدي منها بتثاقل، ونقص ورمبا وضعها يف غري أهلها.
اخلصلة الرابعة: أن يتعلم العلوم الشرعية لغري الدين فال يتعلمها تقربا إىل اهللا وال حفظا 

ن عباد اهللا وإمنا يتعلمها لنيل املال والشهادة لشريعة اهللا وال رفعا للجهل عن نفسه وع
  واجلاه والرئاسة.

اخلصلة اخلامسة والسادسة: أن يطيع الرجل امرأته ويعق أمه، فإذا أمرته زوجته بشيء 
  لىب مجيع طلبها سريعا، وإذا أمرته أمه به أعرض أو تثاقل أو أتى به ناقصا.

ويقصي أباه جتده مالزما لصديقه  اخلصلة السابعة والثامنة: أن يدين الرجل صديقه
يظهره على أسراره ويستشريه يف أموره أما مع أبيه، فمتباعد عنه كامت عنه أسراه ال يأنس 

  باجللوس عنده وال ينبسط بالتحدث معه.
اخلصلة التاسعة: ظهور األصوات يف املساجد حىت تصبح ال قيمة هلا وال احترام يزعق 

يف بيوم وأسواقهم غري مبالني ببيوت اهللا اليت بنيت  الناس فيها ويصرخون كما يزعقون
  لعبادته وذكره.

اخلصلة العاشرة: أن يسود القبيلة فاسقهم أي أن يكون الفاسق العاصي هللا ورسوله 
سيد قبيلته. إما لظهور الفسق فيهم، وكونه ذا قيمة يف نفوسهم، فيكون السيد فيهم من 

                                                 

  . 7) سورة احلشر آية: 1(
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أثر له يف السيادة والقيادة واألثر كله للمال واجلاه بلغ غاية الفسق. وإما لكون الدين ال 
  فصاحبهما هو السيد وإن كان فاسقا.

اخلصلة احلادية عشرة: أن يكون زعيم القوم أرذهلم والزعيم الرئيس وكان ينبغي له أن 
يكون أعلى قومه دينا وخلقا ورجولة وشهامة ولكن تنعكس األمور فيكون أرذل القوم يف 

  ذلك.
انية عشرة: أن يكرم الرجل خمافة شره فال يكرم الرجل ألنه أهل لإلكرام اخلصلة الث

يف دينه أو خلقه أو جاهه أو إحسانه إىل الناس بل هو خال عن ذلك كله فليس أهال 
لإلكرام ولكن لشره وعدوانه يكرمه الناس خوفا منه. اخلصلة الثالثة عشرة: ظهور القينات 

ازف آالت العزف والطرب. ولقد ظهرت القنيات واملعازف والقينات املغنيات واملع
واملعازف يف زمننا احلاضر ظهورا فاحشا، ما ظهرت مثله قط ظهورا مسموعا باآلذان 
ومشهودا بالعيان يف كل وقت، ويف كل مكان يف البيت والسوق والدكان، ويف وقت 

أنسوا مبا الصالة ومع األذان حىت صارت املعازف متعة كثري من الناس، ومنتهى أنسهم 
يصرفهم عن ذكر اهللا ونسوا ما خلقوا له من عبادة اهللا وتعلقت قلوم مبعصية اهللا 

  وسيجدون غب هذا األنس وحشة، وبعد هذا التعلق انقطاعا وزواال.
أيها املسلمون إن احلليم من الرجال ليقف حريان أمام هذا االنسياب اجلارف إىل 

 السريع يف جمتمعنا جيلس الواحد من رجل أو امرأة آالت اللهو واملعازف، وأمام هذا التغري
ليستمع إىل صوت مغن أو مغنية، أو يشاهد صورته غري مبال بذلك. إن احلليم ليقف 
حريان ال يدري أشيء ران على القلوب حىت التبس األمر عليها وغشى بصائرها ما مينع 

لقلوب فانصرفت عن الرؤية فصارت ال ترى احلق وشكت يف حترمي ذلك. أم شيء أزاغ ا
  احلق مع علمها به وارتكبت املعصية على بصرية مها أمران أحالمها مر.

ال يشك يف  � أيها املسلمون: إن كل من عرف نصوص كتاب اهللا وسنة رسوله
قرا بالزنا واخلمر واحلرير. ففي صحيح البخاري  � حترمي املعازف حىت إن رسول اهللا
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ليكونن من أميت أقوام  {يقول:  � ري، أنه مسع النيبعن أيب عامر أو أيب مالك األشع

يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف، وليرتلن أقوام إىل جنب علم يروح عليهم 
ينا غدا، فيبيتهم اهللا ويضع العلم (يعين الفقري) فيقولوا ارجع إل بسارحة هلم يأتيهم حلاجة

. قال ابن القيم رمحه اهللا تلميذ شيخ )1( } وميسخ آخرين قردة وخنازير إىل يوم القيامة

الصريح آلالت اللهو واملعازف مث ساق  � اإلسالم ابن تيمية: بيان حترمي رسول اهللا
  األحاديث الدالة على ذلك وهي كثرية ساقها يف إغاثة اللهفان.

ملسلمون: لقد كنا إىل زمن قريب ننكر آالت اللهو وتكسر أمام املساجد بعد أيها ا
صالة اجلمعة إتالفا هلا ومنعا النتشارها، فصار الوضع إىل ما ترون فال أدري أنزل وحي 
حبلها لكم، فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقني أم أا التبعية ألكثر الناس بال روية فاقرءوا 

(βÎ  { �إن شئتم قول ربكم  uρ ôìÏÜ è? u� sYò2r& tΒ †Îû ÇÚö‘ F{ $# x8θ�= ÅÒãƒ tã È≅‹Î6y™ «! $# 4 βÎ) 

tβθãèÎ7 −Ftƒ āωÎ) £©à9$# ÷βÎ) uρ öΝ èδ āωÎ) tβθß¹ ã� øƒs† ∩⊇⊇∉∪ { )2(.  

  .فاللهم عفوا وغفرا وهداية وصالحا
ال ـاخلصلة الرابعة عشرة: شرب اخلمور وهي املسكرات من أي نوع كانت ق

، ولقد شربت اخلمر وكثر شاربوها حىت صارت يف )3( } كل مسكر مخر { � النيب

بعض بالد املسلمني تباع علنا وتشرب باألسواق، ورمبا مسوها بغري امسها خداعا وتزيينا يف 
(الشراب الروحي). أال قاتلهم اهللا أين املتعة للروح يف شراب يسلبها  نفوس حىت مسوهاال

                                                 

  ). 4039) أبو داود اللباس (1(
  . 116) سورة األنعام آية: 2(
) ، النسائي األشربة 1861) ، الترمذي األشربة (2003) ، مسلم األشربة (5253) البخاري األشربة (3(

) ، مالك األشربة 2/98) ، أمحد (3390) ، ابن ماجه األشربة (3679، أبو داود األشربة () 5673(
  ). 2090) ، الدارمي األشربة (1597(
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عقلها، مث يعقب تلك السكرة هم وغم ال يزول إال بالعودة للشرب ثانية وثالثة، حىت 
  يقضي على العقل واجلسم والروح فأين الشراب الروحي أىن يؤفكون.

مة أوهلا، واللعن إما أن يكون بلفظه، اخلصلة اخلامسة عشرة: أن يلعن آخر هذه األ
وقد وجد من هذه األمة من يصب اللعنات على بعض السلف الصاحل، وإما أن يكون 
مبعناه بالقدح يف السلف الصاحل وذمهم وذم طريقتهم واعتقاد أا طريق رجعية ال تصلح 

  هلذا العصر.
عقوبة بريح عاصفة أيها املسلمون إن هذه اخلصال إذا حصلت فنحن مهددون بتلك ال

محراء حتمل الرمال، وتدمر املساكن وبزلزلة تصدع األرض، وتفسد العمران وخبسف تتغري 
به معامل األرض، وتزول به جبال عن أماكنها، ومبسخ ميسخ به اإلنسان قردا وخرتيرا، 
وبقذف حبجارة من السماء كما أرسل على قوم لوط، وبآيات أخر من العقوبات من 

  وسيول جارفة وغري ذلك.حروب طاحنة 

?̈(θà#)  {فاتقوا اهللا عباد اهللا:  $# uρ ZπuΖ ÷FÏù āω ¨ t‹ ÅÁè? tÏ% ©!$# (#θßϑ n= sß öΝ ä3Ψ ÏΒ Zπ¢¹ !% s{ ( (# þθßϑ n= ÷æ$#uρ 

āχ r& ©!$# ß‰ƒÏ‰ x© É>$s) Ïèø9$# ∩⊄∈∪ { )1(.  

اللهم جنبنا أسباب سخطك وعقابك، واغفر لنا ولوالدينا وجلميع املسلمني وصلى اهللا 
  عليه وعلى نبينا حممد وعلى آله وصحبته أمجعني.

                                                 

  . 25) سورة األنفال آية: 1(
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  اخلطبة الرابعة يف شيء من املغيبات يكون قبل قيام الساعة

فسنا ومن إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور أن
سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال 
اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه 

  ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما.

≅ö  { � أما بعد: فقد قال اهللا سبحانه وتعاىل لرسول è% ÷βÎ) ü”Í‘ ÷Šr& Ò=ƒÌ� s% r& $̈Β tβρß‰ tãθè? 

ôΘ r& ã≅ yèøgs† … çµs9 þ’În1 u‘ #́‰ tΒ r& ∩⊄∈∪ ãΝÎ=≈ tã É= ø‹tóø9 $# Ÿξsù ã� Îγôà ãƒ 4’ n?tã ÿÏµÎ7 øŠxî #́‰ tnr& ∩⊄∉∪ āωÎ) ÇtΒ 4 |Ós? ö‘ $# ÏΒ 
5Αθß™§‘ …çµ‾Ρ Î* sù à7 è= ó¡o„ .ÏΒ È ÷t/ Ïµ÷ƒy‰ tƒ ôÏΒ uρ ÏµÏ ù= yz # Y‰|¹ u‘ ∩⊄∠∪ zΟ n= ÷èu‹ Ïj9 βr& ô‰s% (#θäón= ö/ r& ÏM≈ n=≈ y™Í‘ öΝ ÍκÍh5u‘ 

xÞ% tnr&uρ $yϑ Î/ öΝÍκ ö‰y‰ s9 4 |Âômr&uρ ¨≅ ä. >ó x« # OŠy‰tã ∩⊄∇∪ { )1(وهو أشرف اخللق  � . أمر اهللا نبيه

وعدون به من العذاب سواء ما يقع يف ال يعلم مىت يقع ما ي � عنده أن يعلن للمأل بأنه
ال يعلم مىت الساعة وال مىت ميوتون، وإمنا علم ذلك عند  � القيامة أو عند املوت، ألنه

عامل الغيب والشهادة رب العاملني، ولكنه سبحانه قد يظهر على غيبه من يرتضيه من خلقه 
ى غيب كثري جممل عل � من الرسل ليبلغوا رساالت رم ولقد أظهر اهللا نبيه حممدا

إال ما أوحاه إليه ربه فمن  � ومفصل فيما أوحاه إليه من الكتاب والسنة، وليس يعلم
قال:  � ذلك ما يف صحيح البخاري ومسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنهما أن النيب

ال تقوم الساعة حىت تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة، دعوما واحدة  {

وحىت يبعث دجالون كذابون قريب من ثالثني، كلهم يزعم أنه رسول اهللا وحىت يقبض 
(وهو القتل) وحىت يكثر  العلم، وتكثر الزالزل ويتقارب الزمان وتظهر الفنت، ويكثر اهلرج

يض حىت يهم رب املال من يقبض صدقته، وحىت يعرضه فيقول الذي فيكم املال، فيف
يعرضه عليه ال إرب يل به، وحىت يتطاول الناس يف البنيان، وحىت مير الرجل بقرب الرجل 
فيقول يا ليتين مكانه، وحىت تطلع الشمس من مغرا، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا 

                                                 

  . 28:  25) سورة اجلن اآليات من 1(
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كن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياا خريا. أمجعون فذلك حني ال ينفع نفسا إمياا مل ت
ولتقومن الساعة وقد نشر الرجالن ثوما بينهما، فال يتبايعانه وال يطويانه ولتقومن الساعة 
وقد انصرف الرجل بلنب لقحته، فال يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه، فال يسقي 

  .)1( } فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إىل فمه فال يطعمها

عن اثين عشرا أمرا يكون قبل قيام الساعة. أخرب أنه ال  � يف هذا احلديث أخرب النيب
تقوم الساعة حىت تقتتل فئتان عظيمتان دعوما واحدة، وفسر هذا مبا جرى يف زمن علي 
ومعاوية رضي اهللا عنهما حيث كان كل من الفئتني يدعو إىل ما يرى أنه احلق، فقتل 

ألفا على ما قيل. أخرب أنه ال تقوم الساعة حىت يبعث دجالون كذابون منهم حنو سبعني 

≈Å3  { � يزعم كل منهم أنه نيب، وقد ظهر كثري منهم وال رسول بعد حممد s9 uρ tΑθß™§‘ 

«! $# zΟ s?$yz uρ z↵ÍhŠ Î;̈Ψ9 $# 3 { )2(.  

أخرب أنه ال تقوم الساعة حىت يقبض العلم واملراد به العلم الشرعي علم كتاب اهللا 
. وكيفية قبضه أن يقبض العلماء كما يف صحيح البخاري عن عبد اهللا بن � وسنة رسوله

إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه  {يقول:  � عمرو بن العاص قال مسعت رسول اهللا

من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حىت إذا مل يبق عاملا اختذ الناس رؤساء جهاال 

أنه ال تقوم الساعة حىت تكثر  � . أخرب النيب)3( } فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا

نوعان زالزل حسية ز األرض، فتدمر القرى واملساكن، وزالزل معنوية  الزالزل وهي
تزلزل اإلميان والعقيدة واألخالق والسلوك، حىت يضطرب الناس يف عقائدهم وأخالقهم 
وسلوكهم، فيعود احلليم العاقل حريان، واحلديث حمتمل لكل منهما وهو يف األول أظهر. 

                                                 

  ). 2/417) ، أمحد (157) ، مسلم الفنت وأشراط الساعة (6704) البخاري الفنت (1(
  . 40ورة األحزاب آية: ) س2(
) ، أمحد 52) ، ابن ماجه املقدمة (2652) ، الترمذي العلم (2673) ، مسلم العلم (100) البخاري العلم (3(

  ). 239) ، الدارمي املقدمة (2/162(
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يتقارب الزمان، فيقرب أوله من آخره وذلك بكثرة  أنه ال تقوم الساعة حىت � أخرب النيب
الغفلة، وفشل األعمال واألوقات حىت ميضي الزمن الكثري وما صنع اإلنسان إال شيئا قليال، 
أو أن معناه سرعة إجناز األمور اليت ال تنجز إال بزمان كثري كما يشاهد يف وسائل النقل، 

أنه ال تقوم الساعة حىت تظهر  � وأخرب النيبووسائل اإلعالم واهللا أعلم مبا أراد رسوله. 
الفنت، فنت الدين والدنيا أما فنت الدين فكل ما يصد عن اإلميان باهللا والقيام بأمره واتباع 

من العقائد الفاسدة واألفكار اهلدامة والسلوك املنحرف، والصد عن ذكر  � هدي نبيه
  مة.اهللا وعن الصالة باالشتغال بالشهوات واللذائذ احملر

وأما فنت الدنيا فما حيصل من القتل واخلوف والسلب والنهب وظهور الفنت، دليل 
أنه ال تقوم  � على ضعف العلم الصحيح واإلميان اخلالص والوالية العادلة. أخرب النيب

الساعة حىت يكثر القتل سواء كان ذلك باحلروب، أم باالغتياالت وقد جرى ذلك. أخرب 
ساعة حىت يكثر املال، وقد كثرت األموال وسوف تزداد حىت يهم أنه ال تقوم ال � النيب

الرجل من يقبض صدقته، وحىت يعرض الرجل املال على الرجل هبة أو صدقة، فيقول ال 
أنه ال تقوم الساعة حىت يتطاول الناس يف البنيان، سواء كان  � حاجة يل به. أخرب النيب

، أو بارتفاعه كل ذلك من التطاول وهو دليل التطاول جبمال البنيان وتشييده واالعتناء به
على اشتغال اخللق يف أحوال دنياهم دون أحوال دينهم، ألن التطاول يف ذلك يشغل 

أنه ال تقوم الساعة حىت  � القلب والبدن، فيلهو به اإلنسان عن مصاحل دينه. أخرب النيب
من األمور العظام اليت يفضل  مير الرجل بقرب الرجل فيقول ليتين مكانه. قال العلماء ملا يرى

املوت عليها من عظيم البالء ورئاسة اجلهالء ومخول العلماء، واستيالء الباطل يف األحكام، 
أنه ال تقوم الساعة حىت تطلع الشمس من  � وعموم الظلم واستحالل احلرام. أخرب النيب

وأمره فيؤمنون، ولكن مغرا وخيتل نظام سريها فيعلم الناس حينئذ أا تسري بتقدير اهللا 
  اإلميان ال ينفع إال من كان مؤمنا من قبل أو كاسبا يف إميانه خريا.

أن الساعة تقوم بغتة وضرب لذلك أربعة أمثال: تقوم والرجالن  � مث أخرب النيب
بينهما ثوب قد فاله يتبايعانه، فال ميكنهما البيع وال طي الثوب. وتقوم والرجل قد 
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ربه فال يتمكن من شربه. وتقوم والرجل يصلح حوض إبله ليسقيها انصرف بلنب ناقته ليش
  فال يسقي فيه. وتقوم وقد رفع اللقمة إىل فمه فال يطعمها.

فاتقوا اهللا عباد اهللا وآمنوا برسوله وأعدوا ليوم القيامة عدته قبل أن يفاجئكم املوت 
  فال تدركون النجاة وال الغوث.

  كم ولكافة املسلمني من كل ذنب.. إخل.أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ول
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  اخلطبة اخلامسة يف التحذير مما يكون يف بعض الصحف واالت

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال 

هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله ا
  وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واحذروا الفنت ما ظهر منها وما بطن احذروا ما 
القلوب، فتصدها عن ذكر يفتنكم عن دينكم وشرفكم وأخالقكم فإن الفنت تسري إىل 

اهللا وعن الصالة. تسري إىل القلوب النقية البيضاء فتكسبها شبهة وظلمة. تسري إىل 
القلوب اليت تلني لذكر اهللا، وختشع لعظمته فتكسبها قسوة واستكبارا. تسري إىل القلوب 

ال  فتفتك ا كما يسري السم إىل اجلسم فيفتك به. احذروا أيها املؤمنون الفنت كلها،
تقولوا حنن مؤمنون حنن مستقيمون ولن تؤثر علينا أسباب الفنت، ال تقولوا هكذا فإن 

 � الـه، فقـال خوفا من فتنتـبالفرار من الدج � سهام إبليس نافذة لقد أمر الرسول

الدجال فلينأ عنه فواهللا إن الرجل ليأتيه وهو حيسب أنه مؤمن فيتبعه مبا يبعث من مسع ب {

(رواه أبو داود)، إن هذا احلديث أيها املؤمنون لعلم تدي به يف  )1( } به من الشبهات

كل مواقع الفنت، أن نبتعد عنها وإن كنا نظن أننا خنرج منها بسالم فإن الرجل ال يأمن 
  على نفسه الفتنة.

ها املؤمنون: لقد كثرت يف عصرنا هذا أسباب الفنت وتنوعت أساليبها، وانفتحت أي
أبواا من كل ناحية، فتحت الدنيا فتنافسها كثري من الناس فأهلكتهم، وجاءت الوسائل 
اإلعالمية ما بني مسموعة ومشاهدة، ويف وقت كثر فيه الفراغ فعكف الناس عليها، 

  وأردم.فضاعت ا مصاحل دينهم ودنياهم 

                                                 

  ). 4/441) ، أمحد (4319) أبو داود املالحم (1(
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إن وسائل اإلعالم يف الصحف واالت وغريها لوسائل فعالة يف اتمع عقيدة 
وسلوكا وأخالقا. إن استعملت يف اخلري وتبصري الناس يف دينهم ومصاحل دنياهم، كانت 
من أفضل الوسائل وأنفعها، وإن استعملت يف ضد ذلك كانت من أضر الوسائل 

الصحف واالت  -يف هذه الوسائل اإلعالمية  وأفسدها. وإن من املؤسف أن يكون
من املؤسف أن يكون فيها ما يدعو إىل الشر والفساد إحلاد يف آيات اهللا،  -وغريها 

وحتريف لكتاب اهللا ودعوة إىل احنطاط األخالق والتحلل من الفضيلة. لقد كنت أمسع 
ة. لقد كنت أمسع الكثري عن ذلك أمسع الكثري عن جمالت األخالق والتحلل من الفضيل

الكثري عن جمالت معينة وكنت أقدم رجال وأؤخر أخرى عن إضاعة الوقت يف قراءة مثل 
هذه االت حىت رأيت من الواجب أن أمر مرورا عابرا على شيء من تلك الصحف 
ألعرف ما فيها من شر أتقيه وأحذر منه فأحتت الفرصة لنفسي يف املرور على جملة النهضة 

الكويت وتدخل إىل بالدنا وتباع يف أسواقنا وتقع يف أيدي شبابنا من ذكور  اليت تصدر يف
وإناث فوجدت املنظر شرا من املسمع. وجدت أقواال نابية يف احلب والغرام منظومة 
ومنثورة. وجدت صورا من النساء مجيلة تثري الشهوة وتفنت القلب إىل حد أا أجرت 

 عنها مبلكة اجلمال فصورت أمجل من تقدم هلا مسابقة لعرض األمجل من النساء واملعرب
على الغالف بصورة مغرية. وجدت تصوير عناق وضم بني رجل وامرأة حتت 

(رسول احلب) وحتته قصيدة كلها غرام باحلب. وجدت أزياء وأشكاال من األلبسة  عنوان
على تلك الصور ال يقرها دين مساوي وال ضمري شريف. وجدت دعاية للتدخني عليها 
صور الرجال ونساء يف أيديهم سجائر. وجدت هذا كله يف حملة سريعة لسبعة أعداد فقط 
وما فاتين من صفحاا وأعدادها األخرى أكثر هذه الة أمنوذج واحد من كثري من 

  االت اليت رمبا تكون أقبح من هذه وأخبث.
باهللا وباسم اإلسالم وبكل فيا أيها املواطنون يا أيها املؤمنون إنين أدعوكم باسم اإلميان 

وصف تستحقونه من شرف وفضيلة أن ال تتسرب إىل بيوتكم وإىل أيديكم مثل هذه 
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االت اليت تصرفكم عن الصراط املستقيم وحترفكم عن أخالقكم وقيمكم إن كل ما 
  يعرض فيها ال بد أن يؤثر على من قرأها مقتنعا ا ومبا تنشره من أفكار ومظاهر.

عباد اهللا وإياكم أن تبذلوا األموال يف شرائها واملسامهة فيها فإن يف ذلك  فاتقوا اهللا
مفاسد كثرية منها إضاعة املال حيث يبذله فيما ال نفع فيه بل فيه مضرة وقد جعل اهللا 

?Ÿωuρ (#θè  {املال للناس قياما تقوم به مصاحل دينهم ودنياهم:  ÷σè? u !$yγx �¡9 $# ãΝä3s9≡uθøΒ r&  ÉL©9 $# Ÿ≅ yèy_ 

ª! $# ö/ ä3s9 $Vϑ≈ uŠ Ï% { )1(  فمن صرف املال يف غري ذلك فقد غريه عما خلق من أجله وصرفه

من إضاعة املال  � يف غري حمله وصدق عليه أنه أضاعه وارتكب ما ى عنه رسول اهللا
سدها إضاعة الوقت الذي هو عند العقالء أمثن من املال ألنه ظرف العمل ونتيجته ومن مفا

أن  � وسعادة املرء وشقاوته وهو مسؤول عنه كما يسأل عن املال فعن ابن مسعود

قدما ابن آدم يوم القيامة حىت يسأل عن مخس عن عمره فيم ال تزول  {قال  � النيب

أفناه وعن شبابه فيم أباله وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وماذا عمل فيما 

(رواه الترمذي وقال غريب قال األلباين ولكنه صحيح لشواهده) ولو أمضى  )2( } علم

 � يث وشرحه وتاريخ حياة النيباإلنسان وقته يف قراءة ما ينفعه كالقرآن وتفسريه واحلد
وخلفائه الراشدين حلصل له خري كثري وكسب عمره يف هذه الدنيا. ومن مفاسد هذه 
االت ما حيدث للقلب من هيام يف احلب وإغراق يف اخليال الذي ال حقيقة له فيه 

ال  كسراب بقيعة حيسبه الظمآن ماء حىت إذا جاءه مل جيده شيئا. يسيح قلبه يف خيال فارغ
حيصل به إال قلق النفس وتشتيت الفكر ونسيان مصاحل دينه ودنياه. ومن مفاسدها تأثريها 
على الفكر واألخالق والعادات حيث يألف ما يقرؤه من أفكار منحرفة وما يشاهده من 
مظاهر فاتنة يف الصور وأزياء األلبسة وغريها فيتأثر بذلك الفرد واتمع وينطبعان ذا 

سد. ومن مفاسدها إغراء ناشريها على نشرها وتقوية رصيدهم املايل لينشروا ما الطابع الفا
                                                 

  . 5) سورة النساء آية: 1(
  ). 539) الدارمي املقدمة (2(
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هو أفظع من ذلك وأقبح مىت سنحت هلم الفرصة فيكون املشتري واملشترك واملتقبل هلا 
  مشاركا يف نشر الفساد وعليه من إمثه نصيب.

ذروها أعوذ باهللا فيا أيها املؤمنون قاطعوا هذه االت وجانبوها وإياكم واقتناءها واح

?̈(θà#)  {من الشيطان الرجيم:  $#uρ ZπuΖ ÷FÏù āω ¨ t‹ ÅÁè? tÏ% ©!$# (#θßϑ n= sß öΝ ä3Ψ ÏΒ Zπ¢¹ !% s{ ( (# þθßϑ n= ÷æ$# uρ āχ r& 

©! $# ß‰ƒÏ‰x© É>$s) Ïèø9 $# ∩⊄∈∪ { )1(.  

اذين اهللا وإياكم من مضالت الفنت ومحانا مجيعا بقوته وعزته من الزيغ والزلل أع
وجعلنا دعاة إىل اخلري والرشاد اة عن الشر والفساد. إنه هو الكرمي اجلواد وصلى اهللا 

  وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

                                                 

  . 25سورة األنفال آية: ) 1(



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  824

  القسم السادس يف أحوال القيامة

  لقيامةاخلطبة األوىل يف بعض أهوال يوم ا

احلمد هللا امللك القهار العزيز اجلبار خلق السماوات واألرض وما بينهما من غري تعب 

y7  {وال اضطرار وأنزل على عبده يف الكتاب والفرقان:  Ï9≡sŒ ¨βr' Î/ ©!$# uθèδ ‘,pt ø: $# … çµ‾Ρ r&uρ Ç‘øt ä† 

4’ tA öθuΚ ø9 $# … çµ‾Ρ r&uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. &ó x« Ö�ƒÏ‰s% ∩∉∪ ¨βr&uρ sπtã$¡¡9 $# ×πuŠ Ï?# u āω |=÷ƒu‘ $pκ�Ïù āχ r&uρ ©!$# ß]yèö7 tƒ tΒ ’ Îû 

Í‘θç7 à)ø9 وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له قوله احلق وله امللك يوم  )1( } ∪∠∩ #$

بده ورسوله أقوم الناس طاعة بفعل املأمور وترك ينفخ يف الصور وأشهد أن حممدا ع
احملظور صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم احلشر والنشور 

  وسلم تسليما.
أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل وفكروا يف دنياكم وآخرتكم يف حياتكم وموتكم 

يمن مضى من السابقني األولني منهم يف حاضركم ومستقبلكم فكروا يف هذه الدنيا ف
واآلخرين ففيهم عربة ملن اعترب عمروا يف هذه الدنيا فعمروها وكانوا أكثر منا أمواال 
وأوالدا وأشد منا قوة وتعمريا فذهبت م األيام كأن مل يكونوا وأصبحوا خربا من 

وف تنتقلون عن األخبار وأنتم على ما ساروا عليه سائرون وإىل ما صاروا إليه صائرون س
هذه الدنيا إىل القبور بعد القصور وسوف تنفردون ا بعد االجتماع باألهل والسرور 
سوف تنفردون بأعمالكم إن خريا فخري وإن شرا فشر إىل يوم النشور وحني ذلك ينفخ 
يف الصور فيقوم الناس من قبورهم لرب العاملني حفاة بال نعال وعراة بال ثياب وغرال بال 

يا رسول اهللا الرجال والنساء مجيعا  {ذا احلديث فقالت عائشة  � دث النيبختان ح

يا عائشة األمر أشد من أن ينظر بعضهم إىل  � ينظر بعضهم إىل بعض فقال

                                                 

  . 7،  6) سورة احلج اآليتان : 1(
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األمر أشد من أن ينظر بعضهم إىل بعض إن األمر إن  � . وصدق رسول اهللا)1( } بعض

أشد من أن ينظر الرجال إىل النساء أو النساء إىل الرجال إنه أعظم من أن تسأل األم عن 

sŒ#  {ولدها واالبن عن أبيه:  Î* sù y‡Ï çΡ ’Îû Í‘θ÷Á9 $# Iξsù z>$|¡Σ r& óΟßγoΨ ÷� t/ 7‹Í≥ tΒ öθtƒ Ÿωuρ šχθä9 u !$|¡tFtƒ 

∩⊇⊃⊇∪ { )2(، }  āχ Î) s's!t“ ø9 y— Ïπtã$¡¡9 $# í ó x« ÒΟŠ Ïà tã ∩⊇∪ tΠ öθtƒ $yγtΡ ÷ρt� s? ã≅ yδ õ‹ s? ‘≅à2 >πyèÅÊö� ãΒ !$£ϑtã 

ôM yè|Êö‘ r& ßìŸÒs? uρ ‘≅ à2 ÏN#sŒ @≅ôϑ ym $yγn= ÷Η xq “ t� s? uρ }̈ $̈Ζ9$# 3“ t�≈ s3ß™ $tΒ uρ Νèδ 3“ t�≈s3Ý¡Î0 £Å3≈ s9 uρ 

šU# x‹tã «! $# Ó‰ƒÏ‰x© ∩⊄∪ { )3( هنالك قلوب واجفة وأبصار خاشعة هنالك تنشر .

الدواوين وهي صحائف األعمال فيأخذ املؤمن كتابه بيمينه ويأخذ الكافر كتابه بشماله 

ãΠ  {ا من أويت كتابه بيمينه فيقول فرحا وسرورا من وراء ظهره فأم äτ !$yδ (#ρâ t� ø% $# ÷µu‹ Î6≈ tFÏ. 

∩⊇∪ { )4(  وأما من أويت كتابه بشماله فيقول حزنا وغما}    Í_tFø‹ n=≈ tƒ óΟ s9 |Nρé& ÷µuŠ Î6≈ tFÏ. 

  {ويدعو ثبورا وهناك توضع املوازين فتوزن فيها أعمال العباد من خري وشر  )5( } ∪∋⊅∩

yϑsù ö≅yϑ÷ètƒ tΑ$s)÷WÏΒ >ο§‘sŒ #\�ø‹yz …çνt�tƒ ∩∠∪ tΒuρ ö≅yϑ÷ètƒ tΑ$s)÷WÏΒ ;ο§‘sŒ #v�x© …çνt�tƒ ∩∇∪ { )6( قال اهللا .

ßìŸÒtΡ  {تعاىل:  uρ tÎ—≡uθyϑ ø9 $# xÝ ó¡É) ø9$# ÏΘ öθu‹ Ï9 Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# Ÿξsù ãΝn= ôà è? Ó§ø tΡ $\↔ ø‹ x© ( βÎ) uρ šχ% Ÿ2 

tΑ$s) ÷WÏΒ 7π¬6ym ôÏiΒ @Α yŠ ö� yz $oΨ ÷� s? r& $pκ Í5 3 4’ s∀x. uρ $oΨ Î/ šÎ7 Å¡≈ ym ∩⊆∠∪ { )7( يف ذلك اليوم ميوج .

الناس بعضهم يف بعض ويلحقهم من الغم والكرب ما ال يطيقون فيقول الناس أال تنظرون 

                                                 

) ، ابن 2083) ، النسائي اجلنائز (2859) ، مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها (6162) البخاري الرقاق (1(
  ). 6/53) ، أمحد (4276ماجه الزهد (

  . 101) سورة املؤمنون آية: 2(
  . 2،  1) سورة احلج اآليتان : 3(
  . 19حلاقة آية: ) سورة ا4(
  . 25) سورة احلاقة آية: 5(
  . 8،  7) سورة الزلزلة اآليتان : 6(
  . 47) سورة األنبياء آية: 7(
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 من يشفع لكم إىل ربكم فيأتون آدم مث نوحا مث إبراهيم مث موسى عليهم الصالة والسالم
فيقول لست هلا ولكن ائتوا حممدا عبدا غفر اهللا  � وكلهم يقدم عذرا مث يأتون إىل عيسى

فيقول مفتخرا بنعمة اهللا أنا هلا فيستأذن  � له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتون إىل النيب
وخير له ساجدا ويفتح اهللا عليه من حمامده وحسن الثناء وعليه ما مل يفتحه  �من ربه 

قبله فيدعه اهللا ما شاء اهللا أن يدعه مث يقول يا حممد ارفع رأسك وقل تسمع على أحد 
واشفع تشفع وسل تعطه. ويف ذلك اليوم يرتل اهللا للقضاء بني عباده وحسام فيخلو 
بعبده املؤمن وحده ويضع عليه سترة ويكلمه ليس بينه وبينه ترمجان فيخربه مبا عمل من 

 عليه فضله فيقول قد سترا عليك يف الدنيا وأنا أغفرها ذنوبه حىت يقر ويعترف فيظهر اهللا
ماؤه أشد بياضا من اللنب وأحلى من  � لك اليوم. ويف ذلك اليوم احلوض املورود حملمد

العسل وأطيب من ريح املسك طوله شهر وعرضه شهر وآنيته كنجوم السماء كثرة 
ب منه شربة ال يظمأ بعدها أبدا أول وإضاءة ال يرده إال املؤمنون به املتبعون لسنته من يشر

الناس ورودا عليه فقراء املهاجرين. يف ذلك اليوم تدىن الشمس من اخللق حىت تكون قدر 
ميل فيكون الناس على قدر أعماهلم يف العرق فمنهم من يكون إىل كعبيه ومنهم من يكون 

. ويظل اهللا من إىل ركبتيه ومنهم من يكون إىل حقويه ومنهم من يلجمهم العرق إجلاما
  يشاء يف ظله يوم ال ظل إال ظله.

يف ذلك اليوم يقول اهللا يا آدم فيقول لبيك وسعديك واخلري كله يف يديك فيقول 
أخرج بعث النار من ذريتك قال وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة 

  وتسعون فعند ذلك يشيب الصغري.
أدق من الشعرة وأحد من السيف يف ذلك اليوم يوضع الصراط على منت جهنم 

وترسل األمانة والرحم فيقومان جنبيت الصراط ميينا ومشاال فيمر الناس عليه على قدر 
أعماهلم جتري م أعماهلم فمنهم من مير كلمح البصر ومنهم من مير كالربق ومنهم من مير 

قال قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم.  � بزحف ومنهم ما بني ذلك ونبيكم
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فأكون أول من جيوز أن يعرب من الرسل بأمته وال يتكلم يومئذ إال الرسل  { � النيب

. ويف حافيت الصراط كالليب معلقة مأمورة )1( } وكالم الرسل يومئذ اللهم سلم سلم

  ت به فمخدوش ناج ومكروس يف النار.تأخذ من أمر

tΠ  {يف ذلك اليوم يتفرق الناس إىل فريقني فريق يف اجلنة وفريق يف السعري:  öθtƒuρ ãΠθà) s? 

èπtã$¡¡9 $# 7‹ Í×tΒ öθtƒ šχθè% §� x tG tƒ ∩⊇⊆∪ $̈Β r' sù šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θè= Ïϑ tãuρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# óΟßγsù ’ Îû 7π|Ê÷ρ u‘ 
šχρç� y9 ósãƒ ∩⊇∈∪ $̈Β r&uρ tÏ% ©!$# (#ρã� xx. (#θç/ ¤‹x. uρ $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ Ç› !$s) Ï9 uρ Íοt� Åz Fψ $# š�Í× ‾≈ s9'ρé' sù ’ Îû É>#x‹ yèø9 $# 

tβρç� |Ø øt èΧ ∩⊇∉∪ { )2(.  

ريب  فاتقوا اهللا عباد اهللا وخذوا هلذا اليوم عدته فإنه مصريكم ال حمالة وموعودكم ال
ول: ـريا على املؤمنني املتقني ألن اهللا يقـفيه وإنه على عظمه وشدته وهوله ليكون يس

}  tβ% Ÿ2uρ $�Β öθtƒ ’n?tã tÍ� Ï≈ s3ø9 $# #Z�� Å¡tã ∩⊄∉∪ { )3(.  

  يعلم ما يف أنفسكم فاحذروه.فآمنوا باهللا واتقوه واعلموا أن اهللا 
اللهم فاطر السماوات واألرض عامل الغيب والشهادة نسألك بأنا نشهد أنك أنت اهللا 
ال إله إال أنت األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد يا ذا اجلالل 

حلقنا واإلكرام يا حي يا قيوم خفف عنا أهوال ذلك اليوم واجعلنا فيه من السعداء وأ
  بالصاحلني يا رب العاملني.

  وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

                                                 

) ، النسائي 2434) ، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (183) ، مسلم اإلميان (773) البخاري األذان (1(
  ). 2803) ، الدارمي الرقاق (2/276) ، أمحد (4309) ، ابن ماجه الزهد (1140التطبيق (

  . 16:  14) سورة الروم اآليات من 2(
  . 26) سورة الفرقان آية: 3(
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  اخلطبة الثانية يف عذاب النار

احلمد هللا مستحق احلمد وأهله اجلازي خلقه جزاء دائرا بني فضله وعدله وأشهد أن 
رسوله أفضل ال إله إال اهللا وحده ال شريك له يف ملكه وحكمه وأشهد أن حممدا عبده و

  خلقه صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومتبعي هديه وسلم تسليما.
أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واتقوا النار اليت أعدت للكافرين وأطيعوا اهللا 
والرسول لعلكم ترمحون اتقوا النار بطاعة اهللا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فإنه ال جناة 

 ذا. اتقوا النار فإا دار البوار دار البؤس والشقاء واخلزي والعار دار من لكم من النار إال
ال يؤمن باهللا واليوم اآلخر ساكنوها شرار خلق اهللا تعاىل من الشياطني وأتباعهم قال اهللا 

pt,‘  {تعاىل خماطبا إلبليس:  ø: $$sù ¨,pt ø: $# uρ ãΑθè% r& ∩∇⊆∪ ¨βV|øΒ V{ tΛ©yγy_ y7Ζ ÏΒ £ϑ ÏΒ uρ y7 yèÎ7 s? öΝåκ ÷]ÏΒ 

tÏèuΗ ød r& ∩∇∈∪ { )1( دار فرعون وهامان وقارون وأيب بن خلف وغريهم من طغاة اخللق ،

وفجارهم دار عبد اهللا بن أيب وأحزابه من منافقي هذه األمة وخونتها. هؤالء سكاا كفار 
ألتم عن مكاا فإا يف أسفل السافلني وأبعد ما فجرة وطغاة ظلمة ومنافقون خونة ولئن س

يكون عن رب العاملني فهي دار عقاب اهللا فأبعدت عن رمحة اهللا وعن دار أولياء اهللا يؤتى 
ا يوم القيامة هلا سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك جيروا حرها شديد 

ناركم هذه ما يوقد بنو   {قال: أنه  � وقعرها بعيد ثبت يف احلديث الصحيح عن النيب

آدم جزء واحد من سبعني جزءا من نار جهنم قالوا يا رسول اهللا إا أي نار الدنيا لكافية 

 � . وعن أيب هريرة)2( } قال إا فضلت عليها بتسعة وستني جزءا كلهن مثل حرها

أتدورن ما  � فسمعنا وجبة أي صوت شيء سقط فقال النيب � كنا عند النيب {قال: 

عني هذا قالوا اهللا ورسوله أعلم قال حجر أرسله اهللا يف جهنم منذ سبعني خريفا يعين سب
                                                 

  . 85،  84) سورة ص اآليتان : 1(
) 2589) ، الترمذي صفة جهنم (2843) ، مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها (3092) البخاري بدء اخللق (2(

  ). 2847لدارمي الرقاق () ، ا1872) ، مالك اجلامع (2/313، أمحد (
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أنه قال:  � (رواه مسلم). ويف الصحيحني عنه )1( } سنة فاآلن حني انتهى إىل قعرها

يقال لليهود والنصارى  {يقال لليهود والنصارى وهم الذين يتسمون اآلن باملسيحيني 

غون فيقولون عطشنا ربنا فاسقنا فيشار إليهم أال تردون فيحشرون إىل جهنم كأا ماذا تب

ä−θÝ¡nΣ  {قال اهللا تعاىل:  سراب حيطم بعضها بعضا فيتساقطون يف النار uρ tÏΒ Ì� ôfßϑ ø9 $# 4’ n< Î) 

tΛ ©yγy_ # YŠ ö‘ Íρ ∩∇∉∪ { )2( ا ظنكم بقوم قاموا على أقدامهم مخسني ألف عام مل عباد اهللا م

يأكلوا فيها أكلة ومل يشربوا فيها شربة قد تقطعت أكبادهم جوعا واحترقت أجوافهم 
 عطشا مث انصرف م إىل النار وهم يطمعون يف الشراب فال جيدون إال النار يلقون فيها:

}  !#sŒ Î) (#θà) ø9é& $pκ� Ïù (#θãèÏÿxœ $oλm; $Z)‹ Íκy− }‘Éδ uρ â‘θàs? ∩∠∪ { )3( :قد مألها اهللا غيظا وحنقا عليهم 

}  ßŠ% s3s? ã” ¨� yϑ s? zÏΒ Åá ø‹ tóø9 yϑ$!   { فواجا يقابلون بالتقريع والتوبيخ:يلقون فيها أ )4( } ) #$ ‾= ä. 

u’ Å+ø9 é& $pκ� Ïù Ólöθsù öΝ çλm; r' y™ !$pκ çJtΡ t“ yz óΟ s9 r& ö/ä3Ï? ù' tƒ Ö�ƒÉ‹ tΡ ∩∇∪ (#θä9$s% 4’ n?t/ ô‰ s% $tΡ u!% ỳ Ö�ƒÉ‹tΡ $uΖ ö/ ¤‹ s3sù $uΖ ù= è% uρ $tΒ 
tΑ ¨“ tΡ ª! $# ÏΒ > ó x« ÷βÎ) óΟ çFΡ r& āωÎ) ’ Îû 9≅≈n= |Ê 9�� Î7x. ∩∪ (#θä9$s% uρ öθs9 $̈Ζ ä. ßìyϑ ó¡nΣ ÷ρr& ã≅ É)÷ètΡ $tΒ $̈Ζ ä. þ’ Îû 

É=≈ pt õ¾r& Î��Ïè¡¡9 $# ∩⊇⊃∪ (#θèùu� tIôã $$sù öΝ ÍκÈ:/Ρ x‹ Î/ $Z) ósÝ¡sù É=≈ysô¹ X{ Î�� Ïè¡¡9 هذا ما يقابلون  .)5( } ∪⊆⊆∩ #$

د دخوهلم النار توبيخ وتقريع وإهانة وتندمي فتتقطع قلوم أسفا وتذوب أكبادهم به عن
كمدا وحزنا ولكن ال ينفعهم ذلك فإذا دخلوها فما أعظم عذام وما أشد عقام 

Μçλm; ÏiΒ öΝ  { يغشاهم العذاب من فوقهم ومن حتت أرجلهم: ÎγÏ% öθsù ×≅ n= àß zÏiΒ Í‘$̈Ζ9$# ÏΒ uρ 

öΝ ÍκÉJøtrB ×≅n= àß 4 y7 Ï9≡sŒ ß∃Èhθsƒ ä† ª! $# ÏµÎ/ … çνyŠ$t7 Ïã 4 ÏŠ$t7 Ïè≈ tƒ Èβθà) ¨? $$sù ∩⊇∉∪ { )6( طعامهم الزقوم وهو .
                                                 

  ). 2/371) ، أمحد (2844) مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها (1(
  . 86) سورة مرمي آية: 2(
  . 7) سورة امللك آية: 3(
  . 8) سورة امللك آية: 4(
  . 11:  8) سورة امللك اآليات من 5(
  . 16) سورة الزمر آية: 6(
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يلجئون  شجر خبيث مر الطعم ننت الريح كريه املنظر يتزقمونه تزقما لكراهته وقبحه ولكن
قال  � إىل ذلك لشدة جوعهم فال يسمنهم وال يغين من جوع. ويف احلديث عن النيب

اتقوا اهللا حق تقاته فلو أن قطرة من الزقوم قطرت يف حبار الدنيا ألفسدت على أهل 

(رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح) فإذا ملئوا بطوم من  } األرض معيشتهم

ال يسمن وال يغين من جوع التهبت أكبادهم عطشا فال يهيأ هلم هذا الطعام اخلبيث الذي 

(βÎ  {الشراب وإم ليستغيثون:  uρ (#θèVŠ ÉótG ó¡o„ (#θèO$tóãƒ & !$yϑ Î/ È≅ ôγßϑ ø9 $% x. { )1(  وهو الرصاص

“  {املذاب  Èθô±o„ oνθã_âθø9 ]š  {حىت تتساقط حلومها  )2( } 4 #$ ø♥ Î/ Ü># u�¤³9 $# { )3( 

ى كره واضطرار شرب اهليم وهي اإلبل العطاش اليت ال تروى من املاء فإذا يشربونه عل
سقط يف أجوافهم قطع أمعاءهم هذا شرام كاملهل يف حرارته وكالصديد يف نتنه وخبثه 

z>%s{uρ ‘≅à2 A‘$¬7  {قال اهللا تعاىل:  y_ 7‰Š ÏΨ tã ∩⊇∈∪ ÏiΒ ÏµÍ←!# u‘ uρ æΛ©yγy_ 4’ s+ ó¡ãƒuρ ÏΒ &!$̈Β 7‰ƒÏ‰ |¹ 

∩⊇∉∪ … çµãã §� yftFtƒ Ÿωuρ ßŠ% x6 tƒ … çµäóŠ Å¡ç„ Ïµ‹ Ï? ù'tƒuρ ßN öθyϑ ø9 $# ÏΒ Èe≅ à2 5β% s3tΒ $tΒ uρ uθèδ ;M Íh‹ yϑ Î/ ( ∅ÏΒ uρ 

ÏµÍ←!# u‘ uρ ë>#x‹ tã ÔáŠ Î= yñ ∩⊇∠∪ { )4( ار ـاس الشر والعـأما لباسهم فلب}  ôM yèÏeÜè% öΝçλm; Ò>$uŠ ÏO 

ÏiΒ 9‘$‾Ρ { )5( م ال تقيهم حر جهنم ولكن تزيدها اشتعاال فيها وحرارة ـعلى قدر أبدا

}  Οßγè=‹ Î/#t� y™ ÏiΒ 5β# t�ÏÜ s% 4 ý øós? uρ ãΝßγyδθã_ãρ â‘$̈Ψ9  Ÿω   {يف عذاب مستمر دائم  )6( } ∪⊂∋∩ #$

ç� ©Ix ãƒ óΟ ßγ÷Ζ tã öΝ èδ uρ ÏµŠ Ïù tβθÝ¡Î= ö7 ãΒ ∩∠∈∪ { )7( ،}  $yϑ ‾= ä. ôM pg¾Ö mΩ Ν èδßŠθè= ã_ öΝßγ≈ uΖ ø9 £‰t/ #�Šθè= ã_ $yδ u� ö� xî 

                                                 

  . 29) سورة الكهف آية: 1(
  . 29 ) سورة الكهف آية:2(
  . 29) سورة الكهف آية: 3(
  . 17:  15) سورة إبراهيم اآليات من 4(
  . 19) سورة احلج آية: 5(
  . 50) سورة إبراهيم آية: 6(
  . 75) سورة الزخرف آية: 7(
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(#θè%ρä‹ u‹ Ï9 z>#x‹ yèø9 $# 3 āχ Î) ©! $# tβ% x. # ¹“ƒÍ• tã $VϑŠ Å3ym ∩∈∉∪ { )1(  وكلما خبت نارها زادها اهللا

Hξx. ( $pκ  {سعريا  ¨Ξ Î) 4‘sà s9 ∩⊇∈∪ Zπtã# ¨“ tΡ 3“ uθ¤±= Ïj9 ∩⊇∉∪ (#θãã ô‰ s? ôtΒ t� t/÷Šr& 4’ ‾< uθs? uρ ∩⊇∠∪ yìuΗ sd uρ # tç ÷ρr' sù 

yϑ$!  {يرتفع م هلبها إىل أعالها:  )2( } ∪∇⊆∩ ‾= ä. (# ÿρßŠ# u‘ r& βr& (#θã_ã� øƒs† !$pκ ÷] ÏΒ (#ρß‰‹ Ïã é& $pκ�Ïù Ÿ≅Š Ï% uρ 

öΝ ßγs9 (#θè%ρèŒ z># x‹ tã Í‘$̈Ζ9 $# “ Ï% ©!$# Ο çFΖ ä. ÏµÎ/ šχθç/ Éj‹s3è? ∩⊄⊃∪ { )3(  ينوع عليهم العذاب فال

ÏπtΡ   {يسترحيون فيقولون:  t“ y‚Ï9 zΟ̈Ψ yγy_ (#θãã ÷Š $# öΝ ä3−/u‘ ô# Ïe sƒ ä† $̈Ζ tã $YΒ öθtƒ zÏiΒ É># x‹yèø9 $# 

∩⊆∪ { )4(.  

واهللا ال يطعمون يف التخفيف الدائم وال يف االنقطاع ولو ساعة وإمنا يسألون أن 
خيفف عنهم يوما واحدا من العذاب ولكن ال جتيبهم املالئكة إال بالتوبيخ والتهكم تقول 

öΝs9  {هلم  uρr& Û�s? öΝ ä3ŠÏ?ù' s? Ν à6 è=ß™â‘ ÏM≈ uΖÉi� t7 ø9$$Î/ ( (#θä9$s% { )5(  أي باألدلة الواضحات فيقولون

tΒ$  {بلى فتقول املالئكة  uρ (# àσ‾≈ tã ßŠ tÍ� Ï≈x6 ø9 $# āωÎ) ’ Îû @≅≈ n= |Ê ∩∈⊃∪ { )6(  فلن يستجاب هلم

ألم مل يستجيبوا للرسل حني دعوهم إىل اهللا وعبادته يف الدنيا وحينئذ يتمنون املوت من 

≈=à7Î  {شدة العذاب فيقولون  yϑ≈ tƒ { )7(  وهو خازن النار}   ÇÙø) u‹ Ï9 $uΖ øŠn= tã y7•/ u‘ ( { )8( 

/   {أي ليهلكنا ومييتنا فيقول هلم  ä3‾ΡÎ) šχθèW Å3≈ ¨Β ∩∠∠∪ { )9(  هلم: ويقال}  ô‰ s)s9 / ä3≈ uΖ÷∞ Å_ 

                                                 

  . 56) سورة النساء آية: 1(
  . 18:  15) سورة املعارج اآليات من 2(
  . 20) سورة السجدة آية: 3(
   .49) سورة غافر آية: 4(
  . 50) سورة غافر آية: 5(
  . 50) سورة غافر آية: 6(
  . 77) سورة الزخرف آية: 7(
  . 77) سورة الزخرف آية: 8(
  . 77) سورة الزخرف آية: 9(
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Èd,pt ø: $$Î/ £Å3≈ s9 uρ öΝä. u� sYø.r& Èd,ysù= Ï9 tβθèδ Ì�≈ x. ∩∠∇∪ { )1( ،}  y7 Ï9≡x‹ x. ÞΟ ÎγƒÌ� ãƒ ª! $# öΝ ßγn=≈ yϑ ôã r& BN≡u�y£ ym 

öΝ Íκö� n= tæ ( $tΒ uρ Ν èδ tÅ_Ì�≈ y‚Î/ zÏΒ Í‘$̈Ψ9 يتوجهون إىل رب العاملني ذي العظمة . )2( } ∪∠∌⊆∩ #$

 %uΖ−/u‘ ôMt7n=xî $uΖøŠn=tã $uΖè?uθø)Ï© $̈Ζà2uρ $YΒöθs$  {واجلالل والعدل يف احلكم والفعال فيقولون: 

šÏj9!$|Ê ∩⊇⊃∉∪ !$oΨ−/u‘ $oΨô_Ì�÷zr& $pκ÷]ÏΒ ÷βÎ*sù $tΡô‰ãã $‾ΡÎ*sù šχθßϑÎ=≈sß ∩⊇⊃∠∪ { )3( فيقول هلم أحكم .

θä↔|¡÷z#)  {احلاكمني:  $# $pκ� Ïù Ÿωuρ Èβθßϑ Ïk= s3è? ∩⊇⊃∇∪ …çµ‾Ρ Î) tβ% x. ×,ƒÌ� sù ôÏiΒ “ ÏŠ$t6Ïã šχθä9θà) tƒ !$oΨ −/ u‘ 

$̈Ψ tΒ# u ö� Ïøî $$sù $uΖ s9 $uΖ ÷Η xqö‘ $#uρ |MΡ r&uρ ç�ö� yz tÏΗ ¿q≡§�9$# ∩⊇⊃∪ ÷Λèεθßϑ è? õ‹sƒ ªB $$sù $‡ƒÌ� ÷‚Å™ # ¨Lym öΝ ä.öθ|¡Σ r& “ Ì� ø.ÏŒ 

Ο çFΖ ä.uρ öΝ åκ÷] ÏiΒ šχθä3ysôÒs? ∩⊇⊇⊃∪ { )4(.  

إن أهون أهل النار عذابا من له نعالن وشراكان من نار  { � عباد اهللا قال النيب

. ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا )5( } يغلي منهما دماغه كما يغلي املرجل يعين القدر

يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ يف النار صبغة  { � وإنه ألهوم عذابا. وقال

أي يغمس فيها مث يقال يا ابن آدم هل رأيت خريا قط هل مر بك نعيم قط فيقول ال واهللا 

به يف الدنيا وقد غمس يف النار غمسة واحدة  . إنه واهللا لينسى كل نعيم مر)6( } يا رب

%βÎ) tÏ¨  {فكيف به وهو خملد فيها أبدا. يقول اهللا تعاىل:  ©!$# (#ρã� xx. (#θßϑ n= sß uρ öΝ s9 Çä3tƒ ª! $# 

t� Ïøóu‹ Ï9 öΝßγs9 Ÿωuρ öΝßγtƒÏ‰ öκ u� Ï9 $̧)ƒÌ� sÛ ∩⊇∉∇∪ āωÎ) t,ƒÌ� sÛ zΟ ¨Ψ yγy_ tÏ$ Î#≈ yz !$pκ� Ïù # Y‰t/ r& 4 { )7(  :ويقول تعاىل

                                                 

  . 78) سورة الزخرف آية: 1(
  . 167) سورة البقرة آية: 2(
  . 107،  106) سورة املؤمنون اآليتان : 3(
  . 110:  108) سورة املؤمنون اآليات من 4(
  ). 4/271) ، أمحد (2604) ، الترمذي صفة جهنم (213) ، مسلم اإلميان (6194) البخاري الرقاق (5(
  ). 3/254) ، أمحد (2807) مسلم صفة القيامة واجلنة والنار (6(
  . 169،  168) سورة النساء اآليتان : 7(
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}  tΒ uρ ÄÈ÷ètƒ ©! $# … ã&s!θß™u‘ uρ ¨βÎ* sù …çµs9 u‘$tΡ zΟ ¨Ψ yγy_ tÏ$ Î#≈ yz !$pκ� Ïù #́‰ t/ r& ∩⊄⊂∪ { )1(  :ويقول تعاىل

}  ¨βÎ) ©! $# zyès9 tÍ� Ï≈s3ø9 $# £‰ tã r&uρ öΝçλm; #��� Ïèy™ ∩∉⊆∪ tÏ$ Î#≈ yz !$pκ� Ïù #Y‰ t/ r& ( āω tβρß‰ Ågs† $wŠ Ï9 uρ Ÿωuρ # Z��ÅÁtΡ 

∩∉∈∪ tΠ öθtƒ Ü= ‾= s)è? öΝßγèδθã_ãρ ’ Îû Í‘$̈Ζ9$# tβθä9θà) tƒ !$uΖ oK ø‹ n=≈ tƒ $oΨ ÷èsÛr& ©! $# $uΖ ÷èsÛr&uρ hωθß™§�9 $# ∩∉∉∪ (#θä9$s% uρ !$oΨ −/ u‘ 
!$‾Ρ Î) $uΖ ÷èsÛr& $uΖ s? yŠ$y™ $tΡ u !#u� y9 ä.uρ $tΡθ�= |Êr' sù gŸξ‹ Î6¡¡9 $# ∩∉∠∪ !$oΨ −/ u‘ öΝÍκ ÌE#u È ÷x ÷èÅÊ š∅ÏΒ É># x‹ yèø9 $# öΝåκ ÷] yèø9$#uρ 

$YΖ ÷ès9 #Z�� Î7x. ∩∉∇∪ { )2(.  

اللهم أجننا من النار وأدخلنا اجلنة دار املتقني األبرار واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمني 
  إنك أنت الغفور الرحيم.

                                                 

  . 23) سورة اجلن آية: 1(
  . 68:  64) سورة األحزاب اآليات من 2(
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  اخلطبة الثالثة يف نعيم اجلنة

احلمد هللا الذي جعل جنات الفردوس لعباده املؤمنني نزال ونوع هلم األعمال الصاحلة 
وجعل ميعاد دخوهلا يوم القدوم عليه وضرب مدة  ليتخذوا منها إىل تلك اجلنات سبال

احلياة الفانية دونه أجال أودعها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر 
وكملها بدوام نعيمها فأهلها خالدون فيها أبدا ال يبغون عنها حوال. واحلمد هللا الذي 

ورين وال منهيني فقامت أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ومل يترك عباده مهال غري مأم
احلجة وانتفت الشبهة وبانت الطريق ملن أراد سلوكها غري أنه حبكمته زين هلم هذه الدار 
فكانت فتنة افتنت ا قوم فغفلوا عما أريد م ونسوا دار القرار وأشهد أن ال إله إال اهللا 

رض ليجزيهم مبا وحد ال شريك له فاطر السماوات واألرض وجامع الناس ليوم امليعاد والع

tΠ   {عملوا من خري وشر:  öθtƒ ß‰Éfs? ‘≅à2 <§øtΡ $̈Β ôM n= Ïϑ tã ôÏΒ 9� ö� yz #\� ŸÒøt ’Χ $tΒ uρ ôM n= Ïϑ tã ÏΒ 

& þθß™ –Šuθs? öθs9 ¨βr& $yγoΨ ÷� t/ ÿ…çµuΖ ÷� t/ uρ # J‰ tΒ r& # Y‰‹Ïèt/ 3 { )1(  وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وأمينه

على وحيه وخريته من خلقه بعثه اهللا تعاىل لإلميان مناديا وإىل دار السالم داعيا وباملعروف 
آمرا وعن املنكر ناهيا وفرض على العباد طاعته والقيام حبقوقه وسد مجيع الطرق إىل اجلنة 

الة ربه ونصح لعباده حىت حلق بالرفيق األعلى فلم يفتحها ألحد إال من طريقه فبلغ رس
وترك أمته على احملجة البيضاء فسلكها الراغبون يف جنات النعيم وعدل ا املخذولون إىل 
طريق اجلحيم فصلوات اهللا وسالمه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم 

  الدين.

þθãã#) *  {أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل:  Í‘$y™uρ 4’ n< Î) ;οt� ÏøótΒ ÏiΒ öΝà6 În/ §‘ >π̈Ψ y_uρ 

$yγàÊó� tã ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÞÚö‘ F{ $# uρ ôN £‰ Ïã é& tÉ) −G ßϑ ù= Ï9 ∩⊇⊂⊂∪ tÏ% ©!$# tβθà) ÏΖ ãƒ ’Îû Ï!# §� œ£9 $# Ï!# §�œØ9 $#uρ 
tÏϑ Ïà≈ x6 ø9$# uρ xá ø‹tóø9 $# tÏù$yèø9 $# uρ Çtã Ä¨$̈Ψ9 $# 3 ª!$# uρ �=Ït ä† šÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $# ∩⊇⊂⊆∪ šÏ% ©!$# uρ # sŒ Î) (#θè= yèsù 

ºπt±Ås≈ sù ÷ρr& (# þθßϑ n= sß öΝ æη |¡àΡr& (#ρã�x. sŒ ©! $# (#ρã�x øótG ó™$$sù öΝ ÎγÎ/θçΡ ä‹ Ï9 tΒ uρ ã� Ï øótƒ šUθçΡ —%!$# āωÎ) ª!$# öΝs9 uρ 
                                                 

  . 30سورة آل عمران آية:  )1(



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  835

(#ρ•� ÅÇãƒ 4’ n?tã $tΒ (#θè= yèsù öΝ èδuρ šχθßϑ n= ôètƒ ∩⊇⊂∈∪ { )1(  سارعوا إىل جنة ال يفىن نعيمها وال يبيد

وليس يف نعيمها انقطاع وال تنغيص وال تنكيد ساكنوها أفضل عباد اهللا الرسل واألنبياء 
ما يف واألولياء واألصفياء والصاحلون والشهداء إخوانا على سرر متقابلني قد نزع اهللا 

 Ÿω  { صدورهم من الغل فكانت صفاء وطهر اهللا ألسنتهم من السوء فقالت صوابا:

tβθãèyϑ ó¡o„ $pκ� Ïù # Yθøós9 Ÿωuρ $̧ϑ‹ ÏOù' s? ∩⊄∈∪ āωÎ) WξŠ Ï% $Vϑ≈ n= y™ $Vϑ≈ n= y™ ∩⊄∉∪ { )2(  يتحدثون بينهم فيما

Ÿ≅t7  {وما من اهللا به عليهم من اهلدى:  جرى عليهم يف الدنيا ø% r&uρ öΝ ßγàÒ÷èt/ 4’ n?tã <Ù÷èt/ 

tβθä9 u !$|¡tFtƒ ∩⊄∠∪ (#þθä9$s% $‾Ρ Î) $̈Ζ à2 ã≅ ö7s% þ’ Îû $uΖ Î= ÷δ r& tÉ) Ïô±ãΒ ∩⊄∉∪ �∅yϑ sù ª!$# $uΖ øŠn= tã $oΨ9 s% uρuρ z># x‹tã 

ÏΘθßϑ ¡¡9 $# ∩⊄∠∪ $‾Ρ Î) $̈Ζ à2 ∅ÏΒ ã≅ ö6s% çνθãã ô‰ tΡ ( …çµ‾Ρ Î) uθèδ •�y9 ø9 $# ÞΟŠ Ïm§�9 $# ∩⊄∇∪ { )3(.  

هلم فيها أزواج مطهرة من كل عيب ودنس خريات األخالق حسان الوجوه قاصرات 
الطرف مقصورات يف اخليام كأن الياقوت واملرجان أنشأهن اهللا إنشاء كامال بديعا 

تحبنب إىل أزواجهن بتحسني الظاهر والباطن أترابا على سن فجعلهن أبكارا دائما عربا ي

öΛ  {واحدة:  èε ö/àS ã_≡uρø— r&uρ ’ Îû @≅≈ n= Ïß ’ n?tã Å7Í←!# u‘ F{ $# tβθä↔ Å3§G ãΒ ∩∈∉∪ öΝ çλm; $pκ� Ïù ×πyγÅ3≈ sù Ν çλm; uρ $̈Β 

tβθãã £‰ tƒ ∩∈∠∪ ÖΝ≈n= y™ Zωöθs% ÏiΒ 5b> §‘ 5ΟŠ Ïm§‘ ∩∈∇∪ { )4(  هلم فيها فواكه كثرية منها يأكلون

قطوفها دانية يتناوهلا من اشتهاها بكل سهولة قائما وقاعدا وعلى كل حال ال مقطوعة وال 
ممنوعة كلما رزقوا منها من مثرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشاا وهلم 

فيها أار من ماء غري آسن وأار من لنب مل يتغري طعمه وأار رزقهم فيها بكرة وعشيا 
من مخر لذة للشاربني وأار من عسل مصفى يطوف عليهم ولدان خملدون منعمون إذا 
رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا يطوفون عليهم بأكواب وأباريق وكأس من معني ال 

                                                 

  . 135:  133) سورة آل عمران اآليات من 1(
  . 26،  25) سورة الواقعة اآليتان : 2(
  . 28:  25) سورة الطور اآليات من 3(
  . 58:  56) سورة يس اآليات من 4(
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ارير، قوارير من فضة قدروها يصدعون عنها وال يرتفون بآنية من فضة وأكواب كانت قو
تقديرا مقدرة ما يشتهيه الشارب حبيث ال تزيد على مقدار ما يشتهيه فيبقى منه فضلة وال 

Ÿξsù ãΝ  {تنقص عما يريده فيحتاج إىل تكملة وفيها ما تشتهيه األنفس وتلذ األعني:  n= ÷ès? 

Ó§ø tΡ !$̈Β u’ Å∀ ÷z é& Μçλm; ÏiΒ Íο §�è% & ãôã r& L!# t“ y_ $yϑ Î/ (#θçΡ%x. tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊇∠∪ { )1(  حيل اهللا عليهم رضوانه

فال يسخط عليهم أبدا ويتجلى هلم فينظرون إليه فال جيدون نعيما أكمل من النظر إىل اهللا 

� }  ×νθã_ãρ 7‹Í× tΒ öθtƒ îοu� ÅÑ$‾Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n< Î) $pκ Íh5u‘ ×οt� Ïß$tΡ ∩⊄⊂∪ { )2(  إذا دخل أهل اجلنة اجلنة نادى

مناد إن لكم أن تصحوا فال تسقموا أبدا وإن لكم أن حتيوا فال متوتوا أبدا وإن لكم أن 
هذه الدار إن  تشبوا فال رموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فال تبأسوا أبدا. أيها املسلمون

مضمونة لكل من آمن باهللا واستقام على أمره سامعا مطيعا راغبا فيما عند اهللا زاهدا فيما يبعده 

 βÎ) šÏ%©!$# (#θä9$s% $oΨš/u‘ ª!$# §ΝèO (#θßϑ≈s)tFó™$# ãΑ̈”t∴tGs? ÞΟÎγøŠn=tæ èπx6Í×‾≈n=yϑø9$# āωr& (#θèù$sƒrB Ÿωuρ¨  {عن اهللا: 

(#θçΡt“øtrB (#ρã�Ï±÷0r&uρ Ïπ̈Ψpgø:$$Î/ ÉL©9$# óΟçFΖä. šχρß‰tãθè? ∩⊂⊃∪ ßøtwΥ öΝä.äτ!$uŠÏ9÷ρr& ’Îû Íο4θuŠysø9$# $u‹÷Ρ‘‰9$# ’Îûuρ Íοt�ÅzFψ$# ( öΝä3s9uρ 

$yγŠÏù $tΒ þ‘ÏStGô±n@ öΝä3Ý¡àΡr& öΝä3s9uρ $yγŠÏù $tΒ tβθãã£‰s? ∩⊂⊇∪ Zωâ“çΡ ôÏiΒ 9‘θàxî 8ΛÏm§‘ ∩⊂⊄∪ { )3(.  

فبؤسا لقوم آثروا الدنيا عليها فباعوا عيشا ال يفىن وال يزول بعيش زائل مملوء بالتنكيد 
إن أضحك قليال أبكى كثريا وإن سر يوما أحزن شهورا آماله آالم وحقائقه أحالم وأوله 

نعموا يف الدنيا كأمنا خلقوا هلا وسلكوا يف حتصيلها كل خماوف وآخره متالف بؤسا لقوم 
واألحزان ومن طريق من حالل أو حرام كأمنا خلدوا هلا وهم يعلمون ما فيها من اهلموم 

تقلبات األحوال وتغريات األزمان بؤسا لقوم نسوا اآلخرة وأمهلوها وتركوا أوامر اهللا 

  .)Ï9 öΝä3ÏΒöθtƒ !#x‹≈yδ $‾ΡÎ) óΟà6≈uΖ�Å¡nΣ ( { )4(θè%ρä‹sù $yϑÎ/ óΟçF�Å¡nΣ u!$s#)  {وأضاعوها غدا يقال هلم: 

                                                 

  . 17) سورة السجدة آية: 1(
  . 23،  22) سورة القيامة اآليتان : 2(
  . 32:  30) سورة فصلت اآليات من 3(
  . 14) سورة السجدة آية: 4(
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اللهم إنا نسألك أن جتعلنا من أهل اجلنات وأن تباعدنا عن النار دار اهللكات وأن 
عيذنا من الكفر والشرك والتنديد إنك جواد كرمي وصلى تتوفانا على اإلميان والتوحيد وت

  اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني.
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  القسم السابع يف مواضيع خمتلفة

  اخلطبة األوىل يف التوبة وشروطها

احلمد هللا امللك الوهاب الرحيم التواب خلق الناس كلهم من تراب وهيأهم ملا 
باب. وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له بال شك يكلفون به مما أعطاهم من األل

وال ارتياب وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الذي أنزل عليه الكتاب تبصرة وذكرى ألويل 
األلباب صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم املآب وسلم 

  تسليما.
إليه فإن اهللا حيب التوابني واستغفروه من  أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا ربكم وتوبوا

ذنبوكم فإنه خري الغافرين توبوا إىل ربكم خملصني به باإلقالع عن املعاصي والندم على 

pκ$  {فعلها والعزم على أن ال تعودوا إليها فهذه التوبة النصوح اليت أمرمت ا:  š‰r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# 

(#θãΖ tΒ#u (# þθç/θè? ’ n< Î) «!$# Zπt/ öθs? %�nθÝÁ‾Ρ 4 |¤tã öΝä3š/ u‘ βr& t� Ïes3ãƒ öΝä3Ψ tã öΝ ä3Ï?$t↔ Íh‹ y™ öΝà6 n= Åz ô‰ ãƒuρ ;M≈̈Ζ y_ 

“ Ì� øgrB ÏΒ $yγÏFøtrB ã�≈ yγ÷Ρ F{ هللا أو ليست التوبة أن يقول اإلنسان بلسانه أتوب إىل ا )1( } #$

اللهم تب علي وهو مصر على معصية اهللا. وليست التوبة أن يقول ذلك وهو متهاون غري 
مبال مبا جرى منه من معصية وليست التوبة أن يقول ذلك وهو عازم على أن يعود إىل 

  معصية ربه وخمالفته.
ده ما من عبأيها الناس توبوا إىل ربكم قبل غلق باب التوبة عنكم فإن اهللا يقبل التوبة 

 yϑ‾ΡÎ) èπt/öθ−G9$# ’n?tã «!$# šÏ%©#Ï9 tβθè=yϑ÷ètƒ$  {مل يغرغر بروحه فإذا بلغت الروح احللقوم فال توبة: 

uþθ�¡9$# 7's#≈yγpg¿2 ¢ΟèO šχθç/θçGtƒ ÏΒ 5=ƒÌ�s% y7Í×‾≈s9'ρé'sù Ü>θçGtƒ ª!$# öΝÍκö�n=tã 3 šχ%x.uρ ª!$# $̧ϑŠÎ=tã $\ΚŠÅ6ym ∩⊇∠∪ 
ÏM|¡øŠs9uρ èπt/öθ−G9$# šÏ%©#Ï9 tβθè=yϑ÷ètƒ ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9$# #̈Lym #sŒÎ) u�|Øym ãΝèδy‰tnr& ÝVöθyϑø9$# tΑ$s% ’ÎoΤÎ) àMö6è? z≈t↔ø9$# Ÿωuρ 

tÏ%©!$# šχθè?θßϑtƒ öΝèδuρ î‘$¤à2 4 y7Í×‾≈s9'ρé& $tΡô‰tFôãr& öΝçλm; $¹/#x‹tã $VϑŠÏ9r& ∩⊇∇∪ { )2( فبادروا أيها .

                                                 

  . 8) سورة التحرمي آية: 1(
  . 18،  17) سورة النساء اآليتان : 2(
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املسلمون بالتوبة فإنكم ال تدرون مىت يفاجئكم املوت وال تدرون مىت يفاجئكم عذاب 

zÏΒ   {اهللا:  r' sùr& ã≅ ÷δ r& #“ t� à)ø9 $# βr& Ν åκu� Ï? ù'tƒ $uΖ ß™ù' t/ $\G≈ uŠt/ öΝèδ uρ tβθßϑ Í←!$tΡ ∩∠∪ zÏΒ r&uρr& ã≅÷δ r& #“ t� à) ø9$# βr& 

Ν ßγu‹ Ï?ù' tƒ $uΖ ß™ù' t/  Y∏àÊ öΝèδ uρ tβθç7 yèù= tƒ ∩∇∪ (#θãΖ ÏΒ r' sùr& t� ò6 tΒ «!$# 4 Ÿξsù ßtΒ ù' tƒ t�ò6 tΒ «! $# āωÎ) ãΠ öθs) ø9$# 

tβρç� Å£≈ y‚ø9 $# ∩∪ { )1(ميدكم بالنعم املتنوعة وأنتم تبارزونه . عباد اهللا هل أمنتم مكر اهللا 

باملعاصي. أما ترون ما وقع بالعامل يف كثري منهم من الضيق يف العيش واحملن. إن ااعة 
بكثري من البالد وال يزال املفكرون يبحثون يف والطوفان ونقص احملاصيل والقحط أحاطت 

هللا ليملي للظامل حىت إذا أخذه مل يفلته: تأمني الغذاء للعامل أفال ختافون أن حيل ذلك بكم. إن ا

}  š�Ï9≡x‹x.uρ ä‹÷{r& y7În/u‘ !#sŒÎ) x‹s{r& 3“t�à)ø9$# }‘Éδuρ îπuΗÍ>≈sß 4 ¨βÎ) ÿ…çνx‹÷{r& ÒΟŠÏ9r& î‰ƒÏ‰x© ∩⊇⊃⊄∪ { )2(.  

سوة القلوب ومرضها وإن الكثري اآلن قلوم قاسية يسمعون إن من عظم العقوبات ق
وكأم ال يسمعون اجليد  � املواعظ والزواجر ويقرءوا يف كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله

منهم إذا مسع املوعظة وعاها حني مساعها فقط فإذا فارقها مخدت نار محاسه واستولت 
يسمع املواعظ تقرع أذنيه يف عقوبة تارك  الغفلة على قلبه وعاد إىل ما كان عليه من عمل

#y *  {الصالة وإضاعتها:  n= sƒm� .ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰÷èt/ ì#ù= yz (#θãã$|Êr& nο 4θn= ¢Á9 $# (#θãèt7 ¨? $#uρ ÏN≡uθpκ ¤¶9 $# ( t∃öθ|¡sù 

tβöθs) ù= tƒ $†‹ xî ∩∈∪ āωÎ) tΒ z>$s? { )3(  ولكنه ال يتوب وكأنه ال يسمع. يسمع املواعظ يف

�ƒuρuρ tÏ.Î÷≅×  {عقوبة مانع الزكاة ومن يتبع الرديء من ماله فيزكي به:  ô³ ßϑ ù= Ïj9 ∩∉∪ tÏ% ©!$# Ÿω 

tβθè? ÷σ ãƒ nο 4θŸ2̈“9 زكاة النفس بالرباءة من الشرك وزكاة املال حيث قدموا الشح  )4( } #$

Ÿωuρ (#θßϑ   {على البذل يف طاعة اهللا:  £ϑ u‹ s? y]Š Î7 y‚ø9 $# çµ÷Ζ ÏΒ tβθà) ÏΨ è? ΝçG ó¡s9 uρ ÏµƒÉ‹ Ï{$t↔ Î/ HωÎ) βr& 

                                                 

  . 99:  97) سورة األعراف اآليات من 1(
  . 102) سورة هود آية: 2(
  . 60،  59) سورة مرمي اآليتان : 3(
  . 7،  6) سورة فصلت اآليتان : 4(
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(#θàÒÏϑ øóè? Ïµ‹ Ïù 4 (#þθßϑ n= ôã $# uρ ¨βr& ©! $# ; Í_xî î‰Š Ïϑ ym ∩⊄∉∠∪ { )1( يسمعون هذا كله وهم مصرون .

على منع الزكاة حيرمون أنفسهم خريات أمواهلم ويدخروا لغريهم ويف احلديث ما ظهرت 
يف أسالفهم ومل الفاحشة يف قوم لوط حىت يعلنوا ا إال فشا فيهم األوجاع اليت مل تكن 

ينقصوا املكيال وامليزان إال أخذوا بالسنني وشدة املؤونة وجور السلطان ومل مينعوا زكاة 
أمواهلم إال منعوا القطر من السماء ولوال البهائم مل ميطروا وال نقضوا عهد اهللا وعهد 
 رسوله إال سلط عليهم عدوا من غريهم فيأخذ بعض ما يف أيديهم وما مل حتكم أئمتهم

  بكتاب اهللا تعاىل إال جعل بأسهم بينهم.
أيها الناس إنه ال توبة مع اإلصرار كيف يكون اإلنسان تائبا من ذنب وهو يصر عليه 
وكيف يكون تائبا من الغش وهو ال يزال يغش يف بيعه وإجارته ومجيع معامالته كيف 

ه الفرصة فيه يكون تائبا من الغيبة أكل حلوم الناس وهو يغتام يف كل جملس سنحت ل
كيف يكون تائبا من أكل أموال الناس بغري حق وهو يأكلها تارة بدعوى ما ليس له وتارة 
بإنكار ما عليه وتارة بالكذب يف البيع وغريه وتارة بالبقاء يف ملك غريه رضاه وتارة بالربا 

من كان ألخيه عنده مظلمة من مال أو عرض   { � الصريح أو التحيل عليه بقول النيب

  .)2( } فليتحلله اليوم قبل أن ال يكون دينار وال درهم إال احلسنات والسيئات

أيها املسلمون إن التوبة الكاملة كما تتضمن اإلقالع عن الذنب والندم على فعله 
ليه تتضمن كذلك العزم على القيام باملأمورات ما استطاع العبد والعزم على أال يعود إ

=� #$!© (βÎ¨  {فبذلك يكون من التوابني الذين استحقوا حمبة اهللا ورضاه:  Ït ä† tÎ/≡§θ−G9 $# �= Ït ä† uρ 

šÌ� ÎdγsÜ tFßϑ ø9 بطلب املغفرة منه فتوبوا أيها املسلمون إىل ربكم واستغفروه  )3( } ∪⊅⊅⊅∩ #$

                                                 

  . 267) سورة البقرة آية: 1(
  ). 2/435) ، أمحد (2317البخاري املظامل والغصب () 2(
  . 222) سورة البقرة آية: 3(
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�èŠÏΗsd tµ•ƒr& šχθãΖÏΒ÷σßϑø9$# ÷/ä3ª=yès9 šχθßsÎ=ø$ #$!» (þθç/θè?uρ ’n<Î#)  {بألسنتكم وقلوبكم: è? ∩⊂⊇∪ { )1( 

بادروا بالتوبة قبل أن يأخذكم املوت فيحال بينكم وبينها ومتوتون على معصية اهللا. إن 
بعض الناس تغره األماين ويغره الشيطان فيسوف بالتوبة ويؤخرها حىت يقسو قلبه باملعصية 

  واإلصرار عليها فتغلق دونه األبواب أو يأخذه املوت قبل املهلة يف وقت الشباب.
وفقنا للمبادرة بالتوبة من الذنوب والرجوع إىل ما يرضيك عنها يف السر اللهم 

  والعالنية فإنك عالم الغيوب.
  أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم.... اخل.

                                                 

  . 31) سورة النور آية: 1(
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  اخلطبة الثانية يف التوبة وشروطها أيضا

احلمد هللا امللك الوهاب الغفور التواب يتوب على التائبني مهما عظمت ذنوم إذا 
بوا إليه ويبدل سيئام حسنات إذا أصلحوا أعماهلم وأنابوا إليه. وأشهد أن ال إله إال اهللا تا

وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن 
  تبعهم بإحسان وسلم تسليما.

ه من معصيته إىل أما بعد: أيها الناس اتقوا ربكم وتوبوا إليه توبوا إليه بالرجوع إلي
طاعته ومن البعد عنه إىل التقرب إليه ومن رجس الذنوب إىل التطهر منها فإن اهللا حيب 

  التوابني وحيب املتطهرين.
إن التوبة من الذنوب واجبة على الفور ال جيوز تأخريها أو التكاسل فيها فإن تأخري 

 � يف كتابه وأمر ا رسولهالتوبة ذنب حيتاج إىل توبة. التوبة واجبة ألن اهللا أمر ا 

�Èβr&uρ (#ρã  {ورتب عليها الفالح والسعادة يف الدنيا واآلخرة قال اهللا تعاىل:  Ï øótFó™$# ö/ ä3−/u‘ §ΝèO 

(# þθç/θè? Ïµø‹ s9 Î) Νä3÷èÏnG yϑ ãƒ $�è≈ tG ¨Β $�Ζ |¡ym #’ n< Î) 9≅ y_r& ‘wΚ |¡•Β ÏN÷σ ãƒuρ ¨≅ ä. “ ÏŒ 9≅ ôÒsù … ã&s# ôÒsù ( { )1(  وقال

يا أيها الناس توبوا إىل اهللا واستغفروه فإين أتوب يف اليوم مئة   { � النيب

إين ألستغفر  {يقول:  � قال مسعت النيب � عن أيب هريرة(رواه مسلم) و )2( } مرة

  (رواه البخاري). )3( } اهللا وأتوب إليه يف اليوم أكثر من سبعني مرة

ورسوله كلها على  أيها املسلمون إن التوبة إىل اهللا واجبة على الفور ألن أوامر اهللا
الفور إذا مل يقم دليل على جواز تأخريها. وتأخري التوبة سبب لتراكم الذنوب والرين على 

داء يف قلبه فإن نكتة سوأن املؤمن إذا أذنب ذنبا كانت  { � القلوب يف احلديث عن النيب

                                                 

  . 3) سورة هود آية: 1(
  ). 4/211) ، أمحد (1515) ، أبو داود الصالة (2702) مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار (2(
) ، أمحد 3816) ، ابن ماجه األدب (3259لقرآن () ، الترمذي تفسري ا5948) البخاري الدعوات (3(

)2/341 .(  
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تاب ونزع واستغفر صقل منها وإن زاد زادت حىت يغلف ا قلبه فذلك الران الذي ذكر اهللا يف 

≅āξx. ( ö  {. )1( } كتابه t/ 2 tβ# u‘ 4’ n?tã ΝÍκ Í5θè= è% $̈Β (#θçΡ%x. tβθç6Å¡õ3tƒ ∩⊇⊆∪ { )2(.  

املسلمون توبوا إىل اهللا توبة نصوحا ميحو اهللا ا ذنوبكم ويكفر عنكم سيئاتكم أيها 

pκ$   {ويرفع درجاتكم:  š‰r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#þθç/θè? ’ n< Î) «! $# Zπt/ öθs? % �nθÝÁ‾Ρ 4 |¤tã öΝä3š/ u‘ βr& t� Ïes3ãƒ 

öΝ ä3Ψ tã öΝ ä3Ï?$t↔ Íh‹ y™ öΝ à6 n= Åz ô‰ãƒuρ ;M≈ ¨Ζ y_ “ Ì� øgrB ÏΒ $yγÏFøtrB ã�≈ yγ÷Ρ F{ $# tΠ öθtƒ Ÿω “ Ì“ øƒ ä† ª! $# ¢ É<̈Ζ9$# zƒÏ% ©!$# uρ 
(#θãΖ tΒ#u … çµyètΒ ( öΝèδ â‘θçΡ 4 të ó¡o„ š÷t/ öΝ Íκ‰É‰÷ƒr& öΝ Íκ È]≈yϑ ÷ƒr' Î/ uρ tβθä9θà) tƒ !$uΖ −/ u‘ öΝÏϑ ø? r& $uΖ s9 $tΡ u‘θçΡ ö� Ïøî $# uρ !$uΖ s9 ( 

y7 ¨Ρ Î) 4’ n?tã Èe≅ à2 & ó x« Ö�ƒÏ‰s% ∩∇∪ { )3( وإن التوبة لن تكون نصوحا مقبولة حىت يتم فيها .

  مخسة شروط:
بأن يكون الباعث هلا حب اهللا تعاىل  �لن تكون مقبولة حىت تكون خالصة هللا 

قا إىل خملوق وال عرضا من وتعظيمه ورجاء ثوابه واخلوف من عقابه فال يريد ا تزل
الدنيا. ولن تكون التوبة مقبولة حىت يكون نادما أسفا على ما فعل من املعصية حبيث يتمىن 

واإلنابة إليه. ولن  �أنه مل يفعل املعصية ألن هذا الندم يوجب االنكسار بني يدي اهللا 
تركه يف احلال  تكون التوبة مقبولة حىت يقلع عن املعصية فإن كانت املعصية بفعل حمرم

وإن كانت بترك واجب فعله يف احلال إن كان ما ميكن قضاؤه وإن كانت مما يتعلق 
حبقوق اخللق ختلص منها وأداها إىل أهلها واستحلهم منها فال تصح التوبة من الغيبة وهو 
مستمر عليها وال تصح التوبة من الربا وهو مستمر على التعامل به. إن كثريا من الناس 

تنصحه ليلقع من املعصية يقابلك بقول اهللا يعيننا على أنفسنا ونعم ما قال فإن اهللا عندما 
إذا مل يعن العبد فال خالص له ولكنها كلمة حق أريد ا باطل أريد ا االعتذار عن 
االستمرار يف املعصية وليست بعذر ألن العبد مأمور مع االستعانة باهللا أن حيرص على ما 

                                                 

  ). 2/297) ، أمحد (4244) ، ابن ماجه الزهد (3334) الترمذي تفسري القرآن (1(
  . 14) سورة املطففني آية: 2(
  . 8) سورة التحرمي آية: 3(
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احرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز. فال تقبل التوبة من ترك  � ينفعه قال النيب
صالة اجلماعة مثال وهو مستمر على ترك اجلماعة وال تقبل التوبة من الغش واخليانة وهو 

ال  �مقيم على ذلك. إن من يدعي التوبة من ذنب وهو مقيم عليه فتوبته استهزاء باهللا 
ذر إليك من فعل شيء وهو مقيم عليه فإنك ال تعتربه إال تزيده من اهللا إال بعدا كمن اعت

  مستهزئا بك العبا عليك.
فاتقوا اهللا أيها املسلمون وتوبوا إىل ربكم وأقلعوا من ذنوبكم واعزموا أن ال تعودوا يف 
املستقبل فلن تكون التوبة مقبولة حىت يعزم التائب أن ال يعود يف املستقبل ألنه مل يعزم 

ه مؤقتة يتحني فيها الفرص املواتية ال تدل على كراهيته للمعصية وهربه على ذلك فتوبت
منها إىل طاعة اهللا عز وجل. وأن تكون التوبة مقبولة حىت تصدر يف زمن قبوهلا وهو ما 
قبل حضور األجل وطلوع الشمس من مغرا فإن كانت التوبة بعد حضور األجل ومعاينة 

ÏM  {املوت مل تقبل قال اهللا تعاىل:  |¡øŠs9 uρ èπt/ öθ−G9 $# šÏ% ©# Ï9 tβθè= yϑ ÷ètƒ ÏN$t↔ ÍhŠ ¡¡9 $# # ¨Lym # sŒ Î) u� |Ø ym 

ãΝ èδy‰ tnr& ÝVöθyϑ ø9 $# tΑ$s% ’ ÎoΤÎ) àM ö6è? z≈ t↔ ø9 إن اهللا يقبل توبة العبد ما مل  { � وقال النيب )1( } #$

(رواه أمحد والترمذي وقال حديث حسن). وإذا كانت التوبة  )2( } يغرغر يعين بروحه

tΠ  {بعد طلوع الشمس من مغرا مل تقبل لقوله تعاىل:  öθtƒ ’ÎA ù' tƒ âÙ÷èt/ ÏM≈ tƒ# u y7 În/u‘ Ÿω ßìxΖ tƒ 

$²¡ø tΡ $pκ ß]≈yϑƒÎ) óΟ s9 ôä3s? ôM uΖ tΒ#u ÏΒ ã≅ö6s% ÷ρr& ôMt6|¡x. þ’ Îû $pκ È]≈yϑƒÎ) # Z�ö� yz 3 { )3(  واملراد بذلك طلوع

نفع نفسا إمياا إذا مل تكن الشمس من مغرا إذا رآها الناس طالعة منه آمنوا أمجعون فال ي
 � آمنت من قبل أو كسبت يف إمياا خريا. وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن النيب

فإذا طلعت طبع على كل قلب  ال تزال التوبة تقبل حىت تطلع الشمس من مغرا  {قال: 

                                                 

  . 18) سورة النساء آية: 1(
  ). 4253) ، ابن ماجه الزهد (3537) الترمذي الدعوات (2(
  . 158) سورة األنعام آية: 3(
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من   {قال:  � أن النيب � (قال ابن كثري حسن اإلسناد) وعن أيب هريرة )1( } مبا فيه

  (رواه مسلم). )2( } تاب قبل أن تطلع الشمس من مغرا تاب اهللا عليه

مون إىل اهللا وأسلموا له وثقوا بأن التوبة النصوح جتب ما قبلها من فتوبوا أيها املسل

≅ö *  {الذنوب مهما عظمت قال اهللا تعاىل:  è% y“ ÏŠ$t7 Ïè≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θèùu� ó�r& #’n?tã öΝ ÎγÅ¡àΡ r& Ÿω 
(#θäÜ uΖø) s? ÏΒ ÏπuΗ ÷q§‘ «!$# 4 ¨βÎ) ©! $# ã�Ï øótƒ z>θçΡ —%!$# $�è‹ ÏΗ sd 4 … çµ‾Ρ Î) uθèδ â‘θàtóø9 $# ãΛÏm§�9 $# ∩∈⊂∪ (# þθç7� ÏΡr&uρ 4’ n< Î) 

öΝ ä3În/u‘ (#θßϑ Î= ó™r&uρ …çµs9 ÏΒ È≅ ö6s% βr& ãΝ ä3u‹ Ï?ù' tƒ Ü>#x‹ yèø9 $# §ΝèO Ÿω šχρç� |ÇΖè? ∩∈⊆∪ (# þθãèÎ7 ¨?$# uρ z|¡ômr& !$tΒ tΑ Ì“Ρé& 
Ν ä3ø‹s9 Î) ÏiΒ Ν à6 În/§‘ ÏiΒ È≅ ö6s% βr& ãΝ à6 u‹Ï? ù' tƒ Ü># x‹yèø9 $# ZπtG øót/ óΟ çFΡr&uρ Ÿω šχρã� ãèô±n@ ∩∈∈∪ βr& tΑθà) s? 
Ó§ø tΡ 4’ tAu� ô£ ys≈ tƒ 4’ n?tã $tΒ àMÛ§� sù ’ Îû É= /Ζ y_ «! $# βÎ) uρ àMΖ ä. zÏϑ s9 tÌ� Ï‚≈ ¡¡9 $# ∩∈∉∪ ÷ρr& tΑθà) s? öθs9 āχ r& 

©! $#  Í_1y‰ yδ àMΨà6 s9 zÏΒ šÉ) −Fßϑ ø9 $# ∩∈∠∪ ÷ρr& tΑθà) s? tÏm “ t� s? z>#x‹ yèø9 $# öθs9 āχ r& ’ Í< Zο §� Ÿ2 
šχθä. r' sù zÏΒ tÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $# ∩∈∇∪ 4’ n?t/ ô‰ s% y7 ø? u !% ỳ  ÉL≈ tƒ# u |M ö/ ¤‹s3sù $pκ Í5 |N ÷� y9 õ3tG ó™$# uρ |MΨ ä.uρ š∅ÏΒ 

tÍ� Ï≈ s3ø9$# ∩∈∪ { )3(.  

حو ا ما سلف من ذنوبنا وتيسر ا أمورنا وترفع ا اللهم وفقنا للتوبة النصوح اليت مت
  درجاتنا إنك جواد كرمي.

                                                 

  ). 1/192) أمحد (1(
  ). 2/395) ، أمحد (2703) مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار (2(
  . 59:  53) سورة الزمر اآليات من 3(
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  اخلطبة الثالثة يف حقوق الرعية والرعاة

احلمد هللا القهار القوي العزيز اجلبار ذلت لعظمته الصعاب وحسرت عن بلوغ غاية 
كربياء واالقتدار حكمته األلباب وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ذو العظمة وال

وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املختار صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه الربرة األطهار 
  وعلى التابعني هلم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واعلموا أن اهللا شرع لعباده على لسان أفضل خلقه 
نظامها وتنظيمها كاملة يف العبادات واحلقوق واملعامالت كاملة يف  شريعة كاملة يف

السياسة والتدبري والواليات جعل الوالية فيها فرض كفاية سواء كانت تشريعية كالقضاء 

pκ$  {أو تنفيذية كاإلمارة فقال تعاىل:  š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθãΨ tΒ# u (#θãè‹ ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™§�9 $# ’ Í< 'ρé&uρ 

Í÷ ö∆F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( { )1( ال  { � فال بد من ويل أمر وال بد من طاعته وإال فسد الناس وقال

(رواه أمحد يف املسند  )2( } ل لثالثة نفر يكونون بأرض فالة إال أمروا عليهم أحدهمحي

(رواه أبو داود  )3( } إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم {) وقال 2ج 177ص 

اجتماع عارض غري مستقر فكيف  التأمري يف السفر مع أنه � ) فأوجب النيب2ج 34ص 
باالجتماع الدائم املستقر. وجاءت هذه الشريعة الكاملة اليت أوجبت الوالية لقيام الناس 
بالعدل جاءت بواجبات على الوالة وعلى الرعية وألزمت كل واحد منها بالقيام ا حىت 

  يستتب األمن وحيل النظام والتآزر بني احلاكمني واحملكومني.
الوالة على رعيتهم فهي النصح واإلرشاد باحلكمة واملوعظة احلسنة بسلوك أما حقوق 

وهم  - إذا أخطأوا  -أقرب الطرق إىل توجيههم وإرشادهم وأن ال يتخذ من خطئهم 
معرضون للخطأ كغريهم من بين آدم لكن ال يتخذ من هذا اخلطأ سلما للقدح فيهم ونشر 

                                                 

  . 59) سورة النساء آية: 1(
  ). 2/177) أمحد (2(
  ). 2608) أبو داود اجلهاد (3(
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هم وكراهيتهم وكراهية ما يقومون به من عيوم بني الناس فإن هذا يوجب التنفري عن
أعمال وإن كانت حقا ويوجب بالتايل التمرد عليهم وعدم السمع والطاعة ويف ذلك 

  تفكيك اتمع وحدوث الفوضى والفساد.
ومن حقوق الوالة على رعيتهم السمع والطاعة بامتثال ما أمروا به وترك ما وا عنه 

 فإن كان يف ذلك خمالفة لشريعة اهللا فال مسع هلم وال ما مل يكن يف ذلك خمافة لشريعة اهللا
 :قال � طاعة ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق ويف الصحيحني عن علي بن أيب طالب

األنصار فلما خرجوا غضب عليهم يف سرية واستعمل عليهم رجال من  � بعث النيب {

بأن تطيعوين قالوا بلى قال فامجعوا يل حطبا  � شيء فقال أليس قد أمركم رسول اهللا
فجمعوا له مث دعا بنار فأضرمها فيه مث قال عزمت عليكم لتدخلنها فقال هلم شاب منهم 

فإن أمركم أن  � من النار فال تعجلوا حىت تلقوا رسول اهللا � إمنا فررمت إىل رسول اهللا
لو دخلتموها ما  � فأخربوه فقال هلم رسول اهللا � تدخلوها فادخلوها فرجعوا إىل النيب

ء السمع والطاعة على املر {: � . وقال)1( } خرجتم منها أبدا إمنا الطاعة يف املعروف

. )2( } املسلم فيما أحب وكره ما مل يؤمر مبعصية فإذا أمر مبعصية فال مسع وال طاعة

على السمع والطاعة يف منشطنا  � بايعنا رسول اهللا  { � وقال عبادة بن الصامت

ويسرنا وأثرة علينا وأن ال ننازع األمر أهله قال إال أن تروا كفرا بواحا ومكرهنا وعسرنا 

  .)3( } عندكم فيه من اهللا برهان

                                                 

) ، أبو داود اجلهاد 4205) ، النسائي البيعة (1840سلم اإلمارة () ، م6726) البخاري األحكام (1(
  ). 1/82) ، أمحد (2625(

) ، أبو داود اجلهاد 1707) ، الترمذي اجلهاد (1839) ، مسلم اإلمارة (6725) البخاري األحكام (2(
  ). 2/142) ، أمحد (2864) ، ابن ماجه اجلهاد (2626(

) ، مالك 5/325) ، أمحد (2866) ، ابن ماجه اجلهاد (1709اإلمارة () ، مسلم 6647) البخاري الفنت (3(
  ). 977اجلهاد (
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أيها الناس إن من طاعة والة األمور اليت أمر ا أن يتمشى املؤمن على أنظمة حكومته 
على املرسومة إذا مل ختالف الشريعة فمن متشى على ذلك كان مطيعا هللا ورسوله ومثابا 

  عمله ومن خالف ذلك كان عاصيا هللا ورسوله وآمثا بذلك.
أما حقوق الرعية على والم فاملسؤولية كبرية واألمر خطري فليس املقصود بالوالية 
بسط السلطة ونيل املرتبة إمنا املقصود ا حتمل مسؤولية عظيمة تتركز على إقامة احلق بني 

ينيا ودنيويا فيجب على الوالة صغارا أو كبارا اخللق بنصر دين اهللا وإصالح عباد اهللا د
إخالص النية هللا سبحانه واالستعانة به يف مجيع أمورهم على ما محلهم من هذه األمانة 
وعليهم أن يطبقوا أحكامه سبحانه وتعاىل حبسب استطاعتهم على الشريف والوضيع 

يف ذلك على ما رسم هلم  والقريب والبعيد ال حيابوا شريفا لشرفه وال قريبا لقربه متمشني

لو أن فاطمة بنت   {حيث قال معلنا ومقسما وهو البار الصادق بدون قسم:  � نبيهم

فمن قام بذلك من والة األمور الصغرية أو الكبرية كان  )1( } حممد سرقت لقطعت يدها

ألمانته نائال ثواب اهللا ورضا اخللق عليه فإن اهللا حيب املقسطني مطيعا هللا ورسوله مؤديا 

إن املقسطني عند اهللا على منابر من نور عن ميني الرمحن وكلتا يديه ميني   { � قال النيب

أهل اجلنة  {. رواه مسلم. وقال: )2( } وأهليهم وما ولواالذين يعدلون يف حكمهم 

ثالثة ذو سلطان مقسط موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرىب مسلم وعفيف 

  . رواه مسلم.)3( } متعفف ذو عيال

يها املسلمون من والة ورعية وقوموا مبا أوجب اهللا عليكم ليستتب األمن فاتقوا اهللا أ
وحيصل التآلف فإن تفرطوا يسلط اهللا بعضكم على بعض فتسلط الوالة على الرعية بالظلم 

                                                 

) ، النسائي قطع 1430) ، الترمذي احلدود (1688) ، مسلم احلدود (3288) البخاري أحاديث األنبياء (1(
رمي ) ، الدا6/162) ، أمحد (2547) ، ابن ماجه احلدود (4373) ، أبو داود احلدود (4898السارق (
  ). 2302احلدود (

  ). 2/160) ، أمحد (5379) ، النسائي آداب القضاة (1827) مسلم اإلمارة (2(
  ). 4/162) ، أمحد (2865) مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها (3(
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وإمهال احلقوق وتسلط الرعية على الوالة باملخالفة والفوضى واالعتزاز بالرأي فال ينضبط 
  الناس وال يصلح هلم حال.

pκ$  {ذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تعاىل: أعو š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΨ tΒ# u (#θãè‹ ÏÛr& ©! $# 

(#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™§�9 $# ’ Í< 'ρé&uρ Í÷ ö∆F{ $# óΟä3Ζ ÏΒ ( βÎ* sù ÷Λäôã t“≈ uΖ s? ’ Îû & ó x« çνρ–Š ã� sù ’ n< Î) «!$# ÉΑθß™§�9$# uρ βÎ) ÷Λ äΨ ä. 

tβθãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$Î/ ÏΘ öθu‹ ø9 $# uρ Ì�Åz Fψ $# 4 y7 Ï9≡sŒ ×� ö�yz ß|¡ômr&uρ ¸ξƒÍρù' s? ∩∈∪ { )1(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم... اخل.

                                                 

  . 59) سورة النساء آية: 1(
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  اخلطبة الرابعة يف األطوار اليت مر ا املسجد األقصى

ده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن إن احلمد هللا حنم
سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا 
وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه 

  ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما.
أما بعد: أيها الناس فلقد مضى على احتالل اليهود املسجد األقصى أكثر من مثاين 
سنوات وهم يعيثون به فسادا وبأهله عذابا ويف هذه األيام أصدرت حمكمة يهودية حكما 
جبواز تعبد اليهود يف نفس املسجد األقصى ومعىن هذا احلكم الطاغويت إظهار شعائر الكفر 

 � جد اإلسالمية حرمة. إنه املسجد الذي أسري برسول اهللايف مسجد من أعظم املسا
إليه ليعرج من هناك إىل السماوات العلى إىل اهللا جل وتقدس وعال. إنه لثاين مسجد وضع 

يا رسول اهللا  {قال قلت  � يف األرض لعبادة اهللا وتوحيده ففي الصحيحني عن أيب ذر

أي مسجد وضع يف األرض أول قال املسجد احلرام قلت مث أي قال املسجد األقصى قلت 

. إنه لثالث املساجد املعظمة يف اإلسالم اليت تشد )1( } كم بينهما قال أربعون سنة

ال تشد الرحال إال  { � الرحال إليها لطاعة اهللا وطلب املزيد من فضله وكرمه قال النيب

. إنه )2( } واملسجد األقصى � إىل ثالثة مساجد املسجد احلرام ومسجد الرسول

وابنيه سوى إمساعيل. املسجد الذي يقع يف األرض املقدسة املباركة مقر أيب األنبياء إبراهيم 
مقر إسحاق ويعقوب إىل أن خرج وبنيه إىل يوسف يف أرض مصر فبقوا هنالك حىت 

فرارا  � صاروا أمة جبانب األقباط الذين يسوموم سوء العذاب حىت خرج م موسى
منهم وقد ذكر اهللا سبحانه وتعاىل بين إسرائيل ذه النعمة الكبرية وذكرهم موسى نعم اهللا 

                                                 

) ، 690ساجد () ، النسائي امل520) ، مسلم املساجد ومواضع الصالة (3186) البخاري أحاديث األنبياء (1(
  ). 5/156) ، أمحد (753ابن ماجه املساجد واجلماعات (

  ). 1410) ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (1132) البخاري اجلمعة (2(
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بذلك وبغريه إذ جعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا وآتاهم ما مل يؤت أحد من عليهم 
العاملني يف وقتهم وأمرهم جبهاد اجلبابرة الذين استولوا على األرض املقدسة وبشرهم 

ÉΘ  {بالنصر حيث قال:  öθs)≈ tƒ (#θè= äz ÷Š $# uÚö‘ F{ $# sπy™£‰ s)ßϑ ø9 $#  ÉL©9 $# |=tG x. ª! $# öΝ ä3s9 { )1(  وإمنا

كتبها اهللا هلم ألم يف ذلك الوقت أحق الناس ا حيث هم أهل اإلميان والصالح 

(ô‰s  {والشريعة القائمة:  s9uρ $oΨ ö;tFŸ2 ’ Îû Í‘θç/ ¨“9$# .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ Ì� ø.Ïe%!$# āχ r& uÚö‘ F{ $# $yγèOÌ� tƒ y“ ÏŠ$t6Ïã 

šχθßsÎ=≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊃∈∪ ¨βÎ) †Îû #x‹≈ yδ $Zó≈ n= t7 s9 BΘ öθs) Ïj9 šÏ‰ Î7≈ tã ∩⊇⊃∉∪ { )2(وا عن ـ. ولكنهم نكل

�βÎ) $pκ¨  {اد: ـاجله Ïù $YΒ öθs% tÍ‘$¬7 y_ $‾Ρ Î) uρ s9 $yγn= äz ô‰ ‾Ρ 4 ®Lym (#θã_ã� øƒs† $yγ÷Ζ ÏΒ { )3( وا: ـوقال

}  # y›θßϑ≈ tƒ $‾Ρ Î) s9 !$yγn= äz ô‰ ‾Ρ # Y‰t/ r& $̈Β (#θãΒ# yŠ $yγŠ Ïù ( ó= yδ øŒ $$sù |MΡ r& š�š/ u‘ uρ IξÏG≈ s) sù $‾Ρ Î) $oΨ ßγ≈ yδ 

šχρß‰ Ïè≈ s% ∩⊄⊆∪ { )4(  ذا الكالم النافر حرم اهللا ولنكوهلم عن اجلهاد ومواجهتهم نبيهم

عليهم األرض املقدسة فتاهوا يف األرض ما بني مصر والشام أربعني سنة ال يهتدون سبيال 
ثرهم أو كلهم إال من ولدوا يف التيه فمات هارون وموسى عليهما الصالة حىت مات أك

والسالم وخلفهما يوشع فيمن بقي من بين إسرائيل من النشء اجلديد وفتح اهللا عليهم 
األرض املقدسة وبقوا فيها حىت آل األمر إىل داود وسليمان عليهما الصالة والسالم فجدد 

ناه قبل ذلك. وملا عتا بنو إسرائيل عن أمر رم بناء بيت املقدس وكان يعقوب قد ب
وعصوا رسله سلط اهللا عليهم ملكا من الفرس يقال له خبتنصر فدمر بالدهم وبددهم قتال 

بعد انتقامه  �وأسرا وتشريدا وخرب بيت املقدس للمرة األوىل مث اقتضت حكمة اهللا 
جديدا وأمدهم بأموال وبنني من بين إسرائيل أن يعودوا إىل األرض املقدسة وينشأوا نشأ 

uΗ$   {وجعلهم أكثر نفريا فنسوا ما جرى عليهم وكفروا باهللا ورسوله  ©>à2 öΝ èδu !% ỳ 7Αθß™u‘ 
                                                 

  . 21) سورة املائدة آية: 1(
  . 106،  105) سورة األنبياء اآليتان : 2(
  . 22) سورة املائدة آية: 3(
  . 24) سورة املائدة آية: 4(
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$yϑ Î/ Ÿω #“ uθôγs? öΝ åκß¦ àΡ r& $Z)ƒÌ� sù (#θç/ ¤‹Ÿ2 $Z)ƒÌ� sùuρ tβθè= çG ø) tƒ ∩∠⊃∪ { )1(  فسلط اهللا عليهم بعض

ملوك الفرس والروم مرة ثانية واحتلوا بالدهم وأذاقوهم العذاب وخربوا بيت املقدس 
ورسله عليهم  �ما علوا تتبريا. كل هذا بسبب ما وقعوا فيه من املعاصي والكفر باهللا وتربوا 

مث بقي  )y7Ï9≡x‹x.uρ ’Ík<uθçΡ uÙ÷èt/ tÏΗÍ>≈©à9$# $KÒ÷èt/ $yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβθç7Å¡õ3tƒ ∩⊇⊄∪ { )2  {الصالة والسالم: 

بنحو ثلثمائة سنة حىت أنقذه  � املسجد األقصى بيد النصارى من الروم من قبل بعثة النيب
يف السنة  � ليفة الراشد عمر بن اخلطاباهللا من أيديهم بالفتح اإلسالمي على يد اخل

اخلامسة عشرة من اهلجرة فصار املسجد األقصى بيد أهله ووارثيه حبث وهم املسلمون: 

}  y‰ tãuρ ª!$# tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u óΟä3Ζ ÏΒ (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9 $# óΟ ßγ̈Ζ xÎ= ø⇐ tG ó¡uŠs9 ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# $yϑ Ÿ2 

y# n= ÷‚tG ó™$# šÏ% ©!$# ÏΒ öΝÎγÎ= ö6s% £uΖ Åj3uΚ ã‹ s9 uρ öΝ çλm; ãΝåκ s]ƒÏŠ ”Ï% ©!$# 4 |Ós? ö‘ $# öΝ çλm; Νåκ ¨] s9Ïd‰ t7 ãŠs9uρ .ÏiΒ Ï‰÷èt/ 
öΝ ÎγÏùöθyz $YΖ øΒ r& 4  Í_tΡρß‰ ç6÷ètƒ Ÿω šχθä. Î� ô³ ç„ ’ Î1 $\↔ ø‹ x© 4 tΒ uρ t�x Ÿ2 y‰÷èt/ y7 Ï9≡sŒ y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ tβθà) Å¡≈ x ø9$# 

وبقي يف أيدي املسلمني حىت استوىل عليه النصارى من الفرنج أيام احلروب  )3( } ∪∋∋∩

هـ فدخلوا القدس يف حنو مليون  492الصليبية يف الثالث والعشرين من شعبان سنة 
د واستولوا على ما فيه من ذهب مقاتل وقتلوا من املسلمني حنو ستني ألفا ودخلوا املسج

وفضة وكان يوما عصيبا على املسلمني أظهر النصارى شعائرهم يف املسجد األقصى 
أن اهللا هو املسيح  -فنصبوا الصليب وضربوا الناقوس وحلت فيه عقيدة إن اهللا ثالث ثالثة 

نصارى يف وهذا واهللا من أكرب الفنت وأعظم احملن وبقي ال - ابن مرمي واملسيح ابن اهللا 
احتالل املسجد األقصى أكثر من تسعني سنة حىت استنقذه اهللا من أيديهم على يد صالح 

هـ، وكان فتحا مبينا 583رجب سنة  27الدين األيويب يوسف بن أيوب رمحه اهللا يف 
ويوما عظيما مشهودا أعاد اهللا فيه إىل املسجد األقصى كرامته وكسرت الصلبان ونودي 

                                                 

  . 70) سورة املائدة آية: 1(
  . 129) سورة األنعام آية: 2(
  . 55) سورة النور آية: 3(
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ت فيه عبادة الواحد الديان مث إن النصارى أعادوا الكرة على املسلمني فيه باألذان وأعلن
وضيقوا على امللك الكامل ابن أخي صالح الدين فصاحلهم على أن يعيد إليهم بيت 

هـ، فعادت دولة 626املقدس وخيلوا بينه وبني البالد األخرى وذلك يف ربيع اآلخر سنة 
أمر اهللا مفعوال واستمرت أيدي النصارى  الصليب على املسجد األقصى مرة أخرى وكان

هـ، وبقي يف أيدي 642عليه حىت استنقذه امللك الصاحل أيوب ابن أخي الكامل سنة 
هـ ـ احتله اليهود أعداء اهللا ورسوله مبعونة 1387املسلمني ويف ربيع األول سنة 

ة وزرائهم أوليائهم من النصارى وال يزال حتت سيطرم ولن يتخلوا عنه وقد قالت رئيس
فيما بلغنا إن كان من اجلائز أن تتنازل إسرائيل عن تل أبيب فليس من اجلائز أن تتنازل 
عن أورشليم القدس نعم لن تتنازل إسرائيل عن القدس إال بالقوة وال قوة إال بنصر من اهللا 

pκ$  {وال نصر من اهللا إال بعد أن ننصره:  � š‰r' ‾≈ tƒ zƒÏ% ©!$# (# þθãΖ tΒ#u βÎ) (#ρç� ÝÇΖs? ©! $# öΝ ä.÷� ÝÇΖtƒ 

ôM Îm6s[ãƒuρ ö/ä3tΒ# y‰ø% r& ∩∠∪ { )1(  وإن نصرنا هللا ال يكون باألقوال الرباقة واخلطب الرنانة اليت

ا واهللا ملشكلة دينية حتول القضية إىل قضية سياسية وهزمية مادية ومشكلة إقليمية وإ
ال يكون إال باإلخالص له والتمسك بدينه  �إسالمية للعامل اإلسالمي كله، إن نصر اهللا 

ظاهرا وباطنا واالستعانة به وإعداد القوة املعنوية واحلسية بكل ما نستطيع مث القتال لتكون 
  كلمة اهللا هي العليا وتطهر بيوته من رجس أعدائه.

ائنا من بالدنا مث نسكنهم قلوبنا بامليل إىل منحرف أفكارهم أما أن حناول طرد أعد
والتلطخ بسافل أخالقهم أما أن حناول طردهم من بالدنا مث يالحقهم رجال مستقبل أمتنا 
يتجرعون أو يستمرئون صديد أفكارهم مث يرجعون يتقيؤونه بيننا. أما أن حناول طردهم 

فاتنة وصحف مضلة. أما أن حناول طردهم من من بالدنا مث نستقبل ما يرد منهم من أفالم 
بالدنا مع ممارسة هذه األمور فذلك التناقض البني واملسلك غري السليم والفجوة السحيقة 

āχ  {بيننا وبني النصر:  u� ÝÇΖuŠs9 uρ ª!$# tΒ ÿ…çν ç� ÝÇΨ tƒ 3 āχ Î) ©! $# :”Èθs) s9 î“ƒÌ“ tã ∩⊆⊃∪ tÏ% ©!$# βÎ) 

                                                 

  . 7) سورة حممد آية: 1(
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öΝ ßγ≈ ¨Ψ ©3̈Β ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# (#θãΒ$s% r& nο 4θn= ¢Á9 $# (# âθs?#u uρ nο 4θŸ2̈“9 $# (#ρã� tΒ r&uρ Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ (#öθyγtΡ uρ Çtã Ì� s3Ζ ßϑ ø9$# 3 ¬! uρ 

èπt6É)≈ tã Í‘θãΒ W{ املعروف ووا عن املنكر نعم أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا ب )1( } ∪⊆⊇∩ #$

هـ غدا تغين أم كلثوم يف 87ال كما قال بعض املذيعني أيام احلرب مع اليهود يف عام 
قلب تل أبيب. صلى اهللا على رسوله وسلم لقد صلى غداة فتح مكة مثاين ركعات إما 
شكرا هللا تعاىل على الفتح خاصة أو تعبدا بصالة الضحى والعبادة من الشكر وهكذا حال 

لفاحتني يف اإلسالم يعقبون الفتح بالشكر والتقوى فاتقوا اهللا أيها املسلمون وأنيبوا إىل ا
  ربكم وأقيموا شريعته وأطيعوا اهللا ورسوله إن كنتم مؤمنني.

اللهم انصر اإلسالم واملسلمني وطهر املسجد األقصى من اليهود والنصارى واملنافقني 
  نك جواد كرمي.واغفر لنا ولوالدينا وجلميع املسلمني إ

                                                 

  . 41،  40) سورة احلج اآليتان : 1(
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  وخلفائه ����القسم الثامن يف سرية النيب 

  ����اخلطبة األوىل يف جممل سرية النيب 

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا 

 شريك له وأشهد أن حممدا عبده اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه وحده ال
  والتابعني هلم بإحسان وسلم تسليما.

ما يكون به عربة لكم  � أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل وتعلموا من سرية النيب
 النبيني وهو خامت � واطالع على حكمة ربكم يف تقديره وتشريعه. فلقد بعث اهللا نبيه

وإمامهم وأفضلهم يف أشرف بقاع األرض يف أم القرى ومقصد العاملني فدعا إىل توحيد 
اهللا تعاىل ثالث عشرة سنة كلها يف مكة وحدث له يف تلك املدة تلك اآلية الكربى أن 
أسرى اهللا به ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى مث عرج به يف تلك الليلة من 

لسماوات العلى بصحبة جربيل الروح األمني فارتقى به مساء مساء حىت بلغ األرض إىل ا
سدرة املنتهى ووصل إىل مستوى مسع فيه صريف أقالم القضاء والتدبري ويف تلك الليلة 
فرض عليه الصلوات اخلمس فصالهن فريضة على ركعتني ركعتني إال املغرب فثالث 

ث سنوات قبل اهلجرة وملا هاجر زيدت ركعات لتوتر صالة النهار وبقي على ذلك ثال
الظهر والعصر والعشاء فصارت أربعا أربعا للمقيمني وبقيت ركعتني للمسافرين ويف السنة 
األوىل من اهلجرة شرع اهللا للمسلمني األذان واإلقامة ويف السنة الثانية فرضت مقادير 

فرض اهللا على الناس  الزكاة وبينت األنصباء وفرض اهللا صيام رمضان ويف السنة التاسعة
  حج البيت من استطاع إليه سبيال.
بالقتال بعد اهلجرة حيث كان لإلسالم دولة  � ولقد أذن اهللا تعاىل لرسوله

وللمسلمني قوة ففي رمضان من السنة الثانية كانت غزوة بدر الكربى حني خرج 
أبو سفيان بثلثمائة وبضعة عشر رجال من أصحابه ألخذ عري قريش الذي توجه  � النيب

من الشام إىل مكة فبعث أبو سفيان إىل أهل مكة يستصرخهم إلنقاذ عريهم فخرجوا 
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وبينهم على  � بصناديدهم وكربائهم ما بني تسعمائة وألف رجل فجمع اهللا بني رسوله
غري ميعاد يف بدر فنصره اهللا عليهم وقتل منهم سبعني رجال من بينهم الكرباء والرؤساء 

يف ذلك مشركو قريش بنحو ثالثة آالف رجل ليأخذوا بالثأر من وأسر سبعني وكان 
م خرج إليهم فقاتلهم بنحو سبعمائة من أصحاب وكان  � فلما علم النيب � النيب

يف ثنية اجلبل  � النصر هلم حىت وىل املشركون األدبار إال أن الرماة الذين جعلهم النيب
كوه حني ظنوا أن املعركة انتهت بظهور حيمون ظهور املسلمني وال يربحون عن مكام تر

هزمية املشركني ولكن الفرسان من املشركني كروا على املسلمني حني رأوا الثنية خالية 

(ô‰s  { �فانتكس األمر وصار كما قال اهللا  s9 uρ ãΝà6 s% y‰ |¹ ª! $# ÿ… çνy‰ôã uρ øŒ Î) ΝßγtΡθ�¡ßss? 

ÏµÏΡ øŒ Î* Î/ ( #_̈Lym # sŒ Î) óΟ çFù= Ï±sù öΝçFôã t“≈ oΨ s? uρ ’ Îû Ì�øΒ F{ $# ΜçG øŠ|Átã uρ .ÏiΒ Ï‰÷èt/ !$tΒ Ν ä31u‘ r& $̈Β šχθ™6Åsè? 4 
Ν à6ΨÏΒ ̈Β ß‰ƒÌ� ãƒ $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Ν à6Ψ ÏΒ uρ ̈Β ß‰ƒÌ� ãƒ nοt� Åz Fψ $# 4 §Ν èO öΝà6 sùt� |¹ öΝ åκ÷] tã öΝä3uŠ Î= tFö;uŠ Ï9 ( ô‰s) s9uρ $x tã 

öΝ à6Ψtã 3 ª!$# uρ ρèŒ @≅ ôÒsù ’ n?tã tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ∩⊇∈⊄∪ { )1(.  

ويف ربيع األول من السنة الرابعة كانت غزوة بين النضري وهم إحدى قبائل اليهود 
فخرج إليهم حني قدمها فنقضوا العهد  � الثالث الذين كانوا يف املدينة وعاهدوا النيب

 þθ‘Ζsßuρ Οßγ‾Ρr& óΟßγçGyèÏΡ$̈Β ΝåκçΞθÝÁãm zÏiΒ «!$# ãΝßγ9s?r'sù ª!$# ôÏΒ ß]ø‹ym#)  {صوم: فتحصنوا حب � النيب

óΟs9 (#θç7Å¡tGøts† ( t∃x‹s%uρ ’Îû ãΝÍκÍ5θè=è% |=ôã”�9$# 4 tβθç/Ì�øƒä† ΝåκsEθã‹ç/ öΝÍκ‰Ï‰÷ƒr'Î/ “Ï‰÷ƒr&uρ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# { )2(  وخرجوا

  منها أذلة فرتل بعضهم يف خيرب وبعضهم يف الشام.
 � ويف شوال من السنة اخلامسة كانت غزوة األحزاب الذين حتزبوا على رسول اهللا

من مشركي قريش وغريهم بتحريض من اليهود من بين النضري الذين أرادوا أن يأخذوا 
حني أجالهم من املدينة فعسكروا حول املدينة بنحو عشرة آالف مقاتل  � ر من النيببالثأ

اخلندق على املدينة من الناحية الشمالية فحماها اهللا تعاىل من األعداء  � فضرب النيب
                                                 

  . 152) سورة آل عمران آية: 1(
  . 2) سورة احلشر آية: 2(
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‘Šu¨   {فأرسل اهللا عليهم رحيا شرقية عظيمة باردة:  uρ ª!$# tÏ% ©!$# (#ρã� xx. öΝ ÎγÏà ø‹tóÎ/ óΟ s9 (#θä9$uΖ tƒ 

# Z�ö� yz 4 ’ s∀ x. uρ ª! $# tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# tΑ$tFÉ) ø9 $# 4 šχ% x. uρ ª! $# $‡ƒÈθs% # Y“ƒÍ• tã ∩⊄∈∪ { )1(  ويف ذي القعدة من

دينة فقتل رجاهلم وسىب بين قريظة آخر قبائل اليهود يف امل � هذه السنة حاصر النيب
فأورث اهللا نبيه واملؤمنني  � ذريتهم ونساءهم لنقضهم العهد الذي بينهم وبني النيب

  أرضهم وديارهم وأمواهلم.
ويف ذي القعدة من السنة السادسة كانت غزوة احلديبية اليت كانت فيها بيعة الرضوان 

لعمرة فصده املشركون بنحو ألف وثلثمائة رجل من أصحابه يريد ا � حني خرج النيب
عن ذلك مع أن عادم أن ال يصد أحد عن البيت فأرسل إليهم عثمان بن عفان 

أصحابه لقتال قريش ويف ذلك أنزل اهللا تعاىل:  � ليفاوضهم فأشيع أنه قد قتل فبايع النيب

}  * ô‰s) ©9 š_ÅÌ u‘ ª! $# Çtã šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# øŒ Î) š�tΡθãèÎƒ$t7 ãƒ |M øtrB Íοt� yf¤±9 $# zΝ Î= yèsù $tΒ ’ Îû öΝ ÍκÍ5θè= è% 

tΑ t“Ρ r'sù sπuΖŠÅ3¡¡9 $# öΝÍκ ö� n= tã öΝ ßγt6≈ rOr&uρ $[s÷G sù $Y6ƒÌ� s% ∩⊇∇∪ zΟÏΡ$tótΒ uρ Zοu�� ÏVx. $pκ tΞρä‹ è{ù' tƒ 3 tβ% x. uρ ª! $# #¹“ƒÌ“ tã 

$Vϑ‹ Å3ym ∩⊇∪ { )2(.  

ويف حمرم من السنة السابعة كانت غزوة خيرب وهي حصون اليهود ومزارعهم يف 
فيها لنقضهم العهد وحتريضهم كفار قريش وغريهم على قتال  � احلجاز فغزاهم النيب

  أرضهم وقسمها بني املسلمني. � فحاصرهم حىت فتح اهللا عليه فغنم النيب � النيب
كانت غزوة فتح مكة حني نقضت قريش العهد الذي  ويف رمضان من السنة الثامنة

يف احلديبية فخرج إليهم يف حنو عشرة آالف من أصحابه ففتح  � كان بينها وبني النيب
  اهللا عليهم وطهر أم القرى من الشرك وأهله ودخل الناس به يف دين اهللا أفواجا.

اهية له فاجتمعوا قد فرغ من قتال قريش وال ن � غري أن هوازن وثقيف ظنوا أن النيب
له يف حنني فخرج إليهم يف شوال من السنة الثامنة لقتاهلم يف حنو اثين عشر ألفا وأعجب 

                                                 

  . 25) سورة األحزاب آية: 1(
  . 19،  18) سورة الفتح اآليتان : 2(
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بعض الناس بكثرم وقالوا لن نغلب اليوم من قلة فأراهم اهللا تعاىل أن النصر من عنده ال 

‰ô  {بسبب الكثرة وأنزل يف ذلك:  s) s9 ãΝà2u� |Ç tΡ ª! $# ’Îû zÏÛ# uθtΒ ;οu��ÏW Ÿ2 � tΠ öθtƒuρ A ÷uΖ ãm � øŒ Î) 

öΝ à6 ÷G t6yfôã r& öΝ à6 è?u� øYx. öΝn= sù Çøóè? öΝ à6Ζ tã $\↔ ø‹ x© ôM s%$|Êuρ ãΝà6 ø‹ n= tæ Ù⇓ö‘ F{ $# $yϑ Î/ ôM t6ãmu‘ §ΝèO 
Ν çGøŠ ©9 uρ šÌ� Î/ ô‰•Β ∩⊄∈∪ §ΝèO tΑ t“Ρ r& ª! $# … çµtG t⊥‹ Å3y™ 4’ n?tã Ï&Î!θß™u‘ ’ n?tã uρ šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# tΑ t“Ρ r&uρ #YŠθãΖ ã_ óΟ ©9 

$yδ ÷ρt� s? z> ¤‹tã uρ šÏ% ©!$# (#ρã� x x. 4 š�Ï9≡sŒuρ â!# t“ y_ tÍ� Ï≈ s3ø9 $# ∩⊄∉∪ { )1(.  

أن الروم قد  � ويف السنة التاسعة من شهر رجب كانت غزوة تبوك حني بلغ النيب
إليهم يف زمن عسرة ويف أيام شدة احلر وطيب الثمار  � يريدون غزوه فخرج مجعوا له

وقت الرطب واملسافة بعيدة فرتل يف تبوك حنو عشرين يوما ومل يكن قتال مث رجع إىل 
املدينة وأقام فيها وكاتب من حوله من زعماء الكفار يدعوهم إىل اإلسالم وصارت الوفود 

  مهم ويتعلمون منه دينهم.تأيت إليه من كل وجه يعلنون إسال
حياة جهاد وعمل ودعوة إىل اهللا ودفاع عن دينه حىت  � هكذا كانت حياة النيب

بعد أن أكمل اهللا به الدين وأمت به النعمة على املؤمنني وكانت وفاته يوم  �توفاه اهللا 
ه االثنني يف الثاين عشر أو الثالث عشر من شهر ربيع األول. فصلوات اهللا وسالمه علي

  وعلى آله وأصحابه وأتباعهم إىل يوم الدين.

                                                 

  . 26،  25سورة التوبة اآليتان : ) 1(
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  ����اخلطبة الثانية يف مبدأ حياة النيب 

احلمد هللا الذي أرسل الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكموا بني 
الناس فيما اختلفوا فيه باحلق املبني وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له إله األولني 

ن حممدا عبده ورسوله املبعوث إىل اخللق أمجعني صلى اهللا عليه وعلى واآلخرين وأشهد أ
  آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واشكروه على ما أنعم به على عباده من إرسال 
 ميكن أن يهتدي إىل الرسل وإنزال الكتب ونشر احلق بني اخللق فإن العقل البشري ال

معرفة اخلالق تفصيال وال ميكنه أن يتعبد هللا مبا ال يدركه حتصيال وال ميكنه أن يعامل غريه 
بطريق احلق والعدل إال بالوحي الذي بني اهللا به كيف يعرف العبد ربه وكيف يقيم عبادته 

ق ومتممني وكيف يعامل غريه فكان الرسل عليهم الصالة والسالم مبينني لعبادة اخلال
  ملكارم األخالق.

كان الناس على ملة واحدة دين أبيهم آدم فلما كثروا تفرقت كلمتهم واختلفت 
آرائهم فبعث اهللا إليهم رسله ليقوم الناس بالقسط فبدأ اهللا الرسالة بنوح عليه الصالة 

خامت النبيني وأفضلهم أرسله اهللا تعاىل على حني  � . فمحمد� والسالم وختمها مبحمد
فترة من ساللة إمساعيل بن إبراهيم من صميم العرب فكان أكرم الناس نسبا وأطيبهم 

مبكة يف يوم االثنني يف الثاين من شهر ربيع األول وقيل يف الثامن وقيل يف  � مولدا فولد
التاسع وقيل يف العاشر وقيل يف الثاين عشر وقيل يف السابع عشر وقيل يف الثاين والعشرين 

ي أهلك اهللا به أصحاب الفيل اللذين أرادوا هدم الكعبة فأنزل اهللا فيهم سورة يف العام الذ
  من القرآن.

ولدته أمه آمنة من أبيه عبد اهللا بن عبد املطلب وقد رأت أمه قبل والدته أنه خرج 
وماتت أمه باألبواء  � منها نور أضاءت له قصور الشام فمات أبوه يف املدينة قبل أن يولد

ينة وهو يف السادسة من عمره فكفله جده عبد املطلب مث مات ورسول يف طريق املد
يتيم األبوين واجلد ولكن اهللا تعاىل آواه وهو نعم  � يف الثامنة من عمره فنشأ � اهللا
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املوىل ونعم النصري فيسر اهللا له عمه أبا طالب شقيق أبيه فضمه إىل عياله وأحسن كفالته 
مبا اشتغل  � يف ماله وحاله. ولقد اشتغل � سبب النيبوأحبه حبا شديدا وبارك اهللا له ب

به األنبياء من قبل، اشتغل يرعى الغنم وما من نيب إال رعى الغنم ليعتاد بذلك حسن 
بالتجارة فاشتهر عند  � الرعاية والتصريف فيما يكون راعيا له يف املستقبل مث اشتغل

امسة والعشرين من عمره تزوج الناس بالصدق واألمانة وحسن املعاملة مث ملا بلغ اخل
خدجية رضي اهللا عنها وهلا أربعون سنة وقد تزوجت قبله برجلني وكانت رضي اهللا عنها 
من شريفات نساء العرب موصوفة بالعقل واحلزم والذكاء ورزقها اهللا منه ابنني وبنات 

هم ماتوا يف أربع وكان أوالده كلهم منها إال إبراهيم فإنه من أم ولده مارية القبطية وكل
حىت ماتت رضي اهللا عنها يف السنة العاشرة من  � حياته إال فاطمة. ومل يتزوج عليها

  البعثة قبل اهلجرة بثالث سنني فتزوج بعدها عائشة.
معظما يف قومه حمترما حيضر معهم يف مهمات األمور فحضر حلف الفضول  � وكان

هلها وكان حكما يف قريش عند نزاعها الذي تعاقدوا به على درء املظامل ورد احلقوق إىل أ
يف وضع احلجر األسود يف مكانه حني هدمت الكعبة فتنازعوا أيهم يضع احلجر مكانه 

رداءه ووضع  � فحكموه بينهم وانقادوا لقضائه فبسط � فقيض اهللا هلم رسول اهللا
اء احلجر فيه مث قال ألربعة من رؤساء قريش ليأخذ كل واحد منكم جبانب من هذا الرد

 � بيده الكرمية فوضعه يف مكانه فكان له � فحملوه حىت إذا أدنوه من موضعه أخذه
ذا احلكم العادل شرف كبري ونبأ عظيم وكان صلوات اهللا وسالمه عليه حمفوظا من 
عبادة األوثان وشرب اخلمور وعمل امليسر. وملا بلغ األربعني من عمره جاءه الوحي من 

دئ به من الوحي الرؤيا الصادقة فكان ال يرى رؤيا إال جاءت اهللا تعاىل فكان أول ما ب
مثل فلق الصبح مث حبب اهللا إليه اخلالء وهو االنفراد عن ذلك اتمع الفوضوي يف عقيدته 
وعبادته فكان خيلو بغار حراء وهو اجلبل الذي عن ميني الداخل إىل مكة من طريق الشرائع 

حىت نزل عليه الوحي هناك فجاءه جربيل فقال اقرأ فقال ما أنا بقارئ أي  {ويتعبد فيه 
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 ù&t�ø%$# ÉΟó™$$Î/ y7În/u‘ “Ï%©!$# t,n=y{ ∩⊇∪ t,n=y{ z≈|¡ΣM}$# ôÏΒ  {الثالثة قال له جربيل: ال أحسن القراءة ويف 

@,n=tã ∩⊄∪ ù&t�ø%$# y7š/u‘uρ ãΠt�ø.F{$# ∩⊂∪ “Ï%©!$# zΟ‾=tæ ÉΟn=s)ø9$$Î/ ∩⊆∪  zΟ‾=tæ z≈|¡ΣM}$# $tΒ óΟs9 ÷Λs>÷ètƒ ∩∈∪ { )1(  فرجع

 يكن معهودا له من قبل فدخل إىل أهله يرجف فؤاده ألنه رأى أمرا عظيما مل � النيب
على خدجية فقال هلا وأخربها اخلرب لقد خشيت على نفسي فقالت كال واهللا ما خيزيك اهللا 
أبدا إنك لتصل رمحك وحتمل الكل وتكسب املعدوم وتقري الضيف وتعني على نوائب 

العار  . فاستدلت رضي اهللا عنها بأفعاله اجلميلة على أن حكمة اهللا تأىب أن يلحق} احلق

  {اىل: ـزل اهللا تعـصار نبيا فأن � واخلزي مثل هذا. وبرتول هذه اآليات على حممد

$pκ š‰r' ‾≈ tƒ ã� ÏoO£‰ ßϑ ø9$# ∩⊇∪ óΟ è% ö‘É‹Ρr' sù ∩⊄∪ y7 −/ u‘ uρ ÷�Éi9 s3sù ∩⊂∪ y7 t/$u‹ÏOuρ ö� ÎdγsÜ sù ∩⊆∪ t“ ô_”�9 $#uρ ö�àf÷δ $$sù 

∩∈∪ { )2(.  

صار نبيا رسوال إىل مجيع الثقلني فدعا إىل اهللا وبشر وأنذر فخص وعم فأنذر  وبذلك
عشريته األقربني مث بقية اخللق أمجعني حىت أكمل اهللا به الدين وأمت به النعمة على املؤمنني 

‰ô   {وأظهر دينه ونصره وهم نعم املوىل ونعم النصري ويف هذا يقول اهللا تعاىل:  s)s9 £tΒ ª! $# 

’ n?tã tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# øŒ Î) y]yèt/ öΝÍκ� Ïù Zωθß™u‘ ôÏiΒ ôΜÎγÅ¡àΡ r& (#θè= ÷G tƒ öΝ Íκ ö�n= tæ ÏµÏG≈ tƒ# u öΝÍκ� Åe2t“ ãƒuρ ãΝ ßγßϑ Ïk= yèãƒuρ 

|=≈ tG Å3ø9$# sπyϑ ò6 Ït ø: $# uρ βÎ) uρ (#θçΡ% x. ÏΒ ã≅ ö6s% ’Å∀ s9 9≅≈n= |Ê AÎ7 •Β ∩⊇∉⊆∪ { )3(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. اخل.

                                                 

  . 5:  1) سورة العلق اآليات من 1(
  . 5:  1) سورة املدثر اآليات من 2(
  . 164) سورة آل عمران آية: 3(
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  بعد البعثة ����اخلطبة الثالثة يف مبدأ حياة النيب 

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
ل فال هادي له وأشهد أن ال إله وحده سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضل

ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني 
  هلم بإحسان وسلم تسليما.

pκ$  {ملا أنزل اهللا قوله تعاىل:  � أما بعد: فإن رسول اهللا š‰r' ‾≈ tƒ ã�ÏoO£‰ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪ óΟ è% ö‘ É‹Ρr' sù ∩⊄∪ 

y7 −/ u‘ uρ ÷�Éi9 s3sù ∩⊂∪ y7 t/$u‹ ÏOuρ ö� ÎdγsÜ sù ∩⊆∪ t“ ô_”�9 $#uρ ö�àf÷δ $$sù ∩∈∪ { )1( ممتثال ألمر ربه متوكال  � قام

عليه واثقا به فدعا الناس إىل عبادة اهللا وكان بدء الدعوة سرا فآمن به رجال من قريش 
مخسة من املبشرين باجلنة  � يديه وأسلم على � وكان أوهلم إسالما أبا بكر الصديق

عثمان بن عفان وعبد الرمحن بن عوف والزبري بن العوام وسعد بن أيب وقاص وطلحة بن 
عبيد اهللا وهؤالء اخلمسة مع أيب بكر وعلي بن أيب طالب وزيد بن حارثة هم الثمانية 

سرا جيتمع م  � املوصوفون بالسبق إىل اإلسالم. وأسلم غريهم فكان رسول اهللا
ويرشدهم إىل ما أرشده اهللا إليه من اإلسالم يف دار األرقم بن أيب األرقم ملدة ثالث سنني 

‰íy÷  {حىت أنزل اهللا عليه قوله:  ô¹ $$sù $yϑ Î/ ã� tΒ ÷σ è? óÚÌ� ôã r&uρ Çtã tÏ. Î� ô³ ßϑ ø9$# ∩⊆∪ { )2( 

الصفا فجعل ينادي يا بين فهر يا بين عدي يا بطون قريش فاجتمع الناس على  � فصعد {

 � إليه حىت كان الرجل إذا مل يستطع أن يأيت أرسل رسوال لينظر اخلرب فلما اجتمعوا قال هلم

فقال له عمه أبو هلب تبا لك أهلذا مجعتنا  )3( } خاصة وإىل الناس كافة إين رسول اهللا إليكم

                                                 

  . 5:  1) سورة املدثر اآليات من 1(
  . 94) سورة احلجر آية: 2(
) ، أمحد 3363القرآن () ، الترمذي تفسري 208) ، مسلم اإلميان (4492) البخاري تفسري القرآن (3(

)1/307 .(  
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ôM  {وسخر به ومبا قال فأنزل اهللا فيه سورة:  ¬7s? !# y‰ tƒ ’ Î1r& 5= yγs9 ¡= s? uρ ∩⊇∪ { )1(  مث أنزل

‘ö  {اهللا على رسوله:  É‹Ρr&uρ y7 s? u��Ï±tã šÎ/ t� ø% F{ ال ـوق � مـفجمعه )2( } ∪⊇⊆⊅∩ #$

واهللا لو كذبت الناس كلهم ما كذبتكم واهللا إين لرسول اهللا إليكم خاصة وإىل الناس  {

فتكلم القوم  } ن ولتبعثن ولتحاسنب ولتجزون وإا جلنة أبدا أو لنار أبداعامة واهللا لتموت

كالما لينا لكن أبا هلب قال خذوا على يديه قبل أن جتتمع العرب عليه فإن سلمتموه ذللتم 
وإن منعتموه قتلتم فمانعه أبو طالب وقال لنمنعنه ما بقينا. مث انصرف اجلمع بدون طائل 

دعو إىل اهللا تعاىل علنا وجهرا وكان الناس يسخرون به يقولون ظل ي � ولكن رسول اهللا
جعل يسفه عقول  � هذا غالم عبد املطلب يكلم من السماء هذا ابن أيب كبشة. مث إنه

املشركني ويبني بطالن عبادم لألصنام فكلمت قريش أبا طالب أكثر من مرة ليمنع 
أن يبقي عليه وعلى  � ول اهللامن ذلك وهددوه فأشار أبو طالب على رس � رسول اهللا

يا عم واهللا لو وضعوا  {أن عمه سيخذله فشق ذلك عليه وقال  � نفسه فظن رسول اهللا

 }  أو أهلك دونهالشمس يف مييين والقمر يف يساري ما تركت هذا األمر حىت يظهره اهللا

مث بكى وانصرف فناداه عمه وقال يا ابن أخي قل ما أحببت فواهللا ال أسلمك إليهم أبدا. 
يف الدعوة وازداد أذى قومه له بالقول والفعل فكان أبو جهل إذا  � فاستمر رسول اهللا

 رآه يصلي اه وأغلظ عليه القول وقال أمل أك. وكان يوما يصلي وحوله مأل من قريش
فقال بعضهم لبعض أيكم يعمد إىل جزور آل فالن فيأيت بدمها وسالها فيضعه بني كتفيه 

وضعه بني كتفيه فثبت رسول  � إذا سجد فانبعث أشقى القوم به فلما سجد رسول اهللا
ساجدا والقوم يضحكون ويسخرون حىت جاءت ابنته فاطمة وهي جويرية صغرية  � اهللا

فيطرحه ويقول أي جوار  � على بابه فيخرج رسول اهللا فألقته عنه وكانوا يرمون القذر

                                                 

  . 1) سورة املسد آية: 1(
  . 214) سورة الشعراء آية: 2(
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فكانوا يعذبوم بالطعن والضرب والنار  � هذا. واشتد أذى قريش ملن آمن برسول اهللا
يقوي أصحابه ويشجعهم على الصرب قال لعمار بن ياسر وأهله وهم  � فكان رسول اهللا

وملا رأى اشتداد األمر بأصحابه أذن هلم  } صربا آل ياسر فإن موعدكم اجلنة {يعذبون 

وأشار إىل احلبشة فهاجر إليها  } تفرقوا يف األرض فإن اهللا سيجمعكم {باهلجرة وقال 

يف السنة اخلامسة من البعثة عشرة رجال ومخس نساء مث رجعوا بعد ثالثة أشهر ولكن 
ألصحابه باهلجرة مرة  � مر وشرهم يستفحل فأذن رسول اهللاملشركني ما زال أذاهم يست

ثانية إىل احلبشة يف السنة السابعة من البعثة فهاجر إليها فوق الثمانني من الرجال ودون 
  العشرين من النساء فأكرمهم النجاشي وجعل هلم احلرية يف دينهم.

كفار قريش له وهو فبقي يف مكة يالقي الشدائد والباليا من أذية  � أما رسول اهللا
صابر حمتسب منفذ ألمر اهللا وقد مات عمه أبو طالب وزوجته خدجية يف السنة العاشرة 

إىل الطائف يدعو قبائل ثقيف إىل اإلسالم فلم جيد  � من البعثة فاشتد األمر عليه مث خرج
إىل مكة  � منهم إال السخرية واألذى ورموه باحلجارة حىت أدموا عقبيه فرجع النيب

لها يف جوار املطعم بن عدي وصار يعرض نفسه على القبائل يف املواسم كل عام ودخ
يتتبع الناس يف منازهلم يدعوهم إىل عبادة اهللا وحده ال شريك له. فبينما هو عند العقبة 
لقي رهطا من اخلزرج أراد اهللا م خريا فعرض عليهم اإلسالم وتال عليهم القرآن فلما 

نة أخربوهم ودعوهم إىل اإلسالم حىت فشا فيهم فلما كان العام رجعوا إىل قومهم باملدي
اثنا عشر رجال منهم فبايعوه وبعث معهم مصعب بن عمري  � املقبل قدم على رسول اهللا

يقرئهم القرآن ويعلمهم اإلسالم فكثر اإلسالم يف املدينة فلما كان العام املقبل قدم من 
على أن مينعوه  � وامرأتان فبايعوا رسول اهللا حنو سبعني رجال � األنصار إىل رسول اهللا

مما مينعون منه نساءهم وأبناءهم إذا هاجر إليهم فكان يف ذلك فاحتة خري لإلسالم 
  واملسلمني وفخر عظيم لألنصار رضي اهللا عنهم.
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يف تبليغ دعوة اإلسالم من األذى والتعب  � عباد اهللا إن فيما جرى على رسول اهللا
  يل األبصار.واملشقة لعربة ألو

فاتقوا اهللا أيها املسلمون واعتربوا واصربوا على ما يصيبكم يف الدعوة إىل دين اهللا 
  وانتظروا فإن العاقبة للمتقني وإن اهللا موالكم نعم املوىل ونعم النصري.
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  ����اخلطبة الرابعة يف هجرة النيب 

والشكر له احلمد هللا الذي أرسل رسله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله 
على ما أوالنا من واسع كرمه وفضله وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له هدى 
من هدى بفضله وأضل من أضل حبكمته وعدله وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املصطفى 

  من مجيع خلقه صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وصحبته وسلم تسليما.
شهر ربيع األول من العام الثالث عشر من البعثة وصل أما بعد: ففي هذا الشهر 

إىل املدينة مهاجرا من مكة البلد األول للوحي وأحب البالد إىل رسول اهللا  � النيب
ورسوله خرج من مكة مهاجرا بإذن ربه بعد أن قام مبكة ثالث عشرة سنة يبلغ رسالة 

سوى الرفض لدعوته  ربه ويدعو إليه على بصرية فلم جيد من أكثر قريش وأكابرهم
ومن آمن به حىت آل األمر م إىل تنفيذ  � واإلعراض عنها واإليذاء الشديد للرسول

حيث اجتمع كرباؤهم يف دار الندوة وتشاوروا ماذا  � خطة املكر واخلداع لقتل النيب
حني رأوا أصحابه يهاجرون إىل املدينة وأنه ال بد أن يلحق م  � يفعلون برسول اهللا

النصرة والعون من األنصار الذين بايعوه على أن مينعوه مما مينعون منه أبناءهم وجيد 
ونساءهم وحينئذ تكون له الدولة على قريش فقال عدو اهللا أبو جهل الرأي أن نأخذ من 
كل قبيلة فىت شابا جلدا مث نعطي كل واحد سيفا صارما مث يعمدوا إىل حممد فيضربوه 

ريح منه فيتفرق دمه يف القبائل فال يستطيع بنو عبد مناف ضربة رجل واحد فيقتلوه ونست
  أن حياربوا قومهم مجيعا فريضون بالدية فنعطيهم إياها. � يعين عشرية النيب

اهللا أكرب هكذا خيطط أعداء اهللا للقضاء على رسول اهللا وذا القدر من املكر واخلديعة 

øŒ   { �ولكنهم ميكرون وميكر اهللا كما قال اهللا  Î) uρ ã� ä3ôϑ tƒ y7 Î/ zƒÏ% ©!$# (#ρã� x x. x8θçG Î6ø[ãŠ Ï9 ÷ρr& 

x8θè= çG ø) tƒ ÷ρr& x8θã_Ì� øƒ ä† 4 tβρã� ä3ôϑ tƒuρ ã�ä3ôϑ tƒuρ ª! $# ( ª!$# uρ ç� ö� yz tÌ� Å6≈ yϑ ø9$# ∩⊂⊃∪ { )1( فأعلم اهللا .

قد جتهز من قبل للهجرة إىل  � مبا أراد املشركون وأذن له باهلجرة وكان أبو بكر � نبيه

                                                 

  . 30) سورة األنفال آية: 1(
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 � فتأخر أبو بكر )1( } على رسلك فإين أرجو أن يؤذن يل { � املدينة فقال له النيب

فبينما حنن يف بيت أيب بكر يف حنر  {. قالت عائشة رضي اهللا عنها � ليصحب النيب

على الباب متقنعا فقال أبو بكر فداء له أيب  � الظهرية يف منتصف النهار إذا برسول اهللا
وقال أليب بكر أخرج من  � وأمي واهللا ما جاء به يف هذه الساعة إال أمر فدخل النيب

قد أذن يل يف اخلروج فقال أبو  � عندك فقال إمنا هم أهلك بأيب أنت وأمي فقال النيب
بكر الصحبة يا رسول اهللا قال نعم فقال يا رسول اهللا فخذ إحدى راحليت هاتني فقال 

وأبو بكر فأقاما يف غار جبل ثور ثالث  � مث خرجا رسول اهللا )2( } بالثمن � النيب

ليال يبيت عندمها عبد اهللا بن أيب بكر وكان غالما شابا ذكيا واعيا فينطلق يف آخر الليل 
وصاحبه إال وعاه حىت يأيت به  � إىل مكة فيصبح مع قريش فال يسمع خبرب حول النيب

من كل وجه وتسعى بكل وسيلة  � إليهما حني خيتلط الظالم فجعلت قريش تطلب النيب
لوا ملن يأيت ما أو بأحدمها ديته مئة من اإلبل ولكن اهللا كان حىت جع � ليدركوا النيب

معهما حيفظهما بعنايته ويرعامها برعايته حىت إن قريشا ليقفون على باب الغار فال 
وحنن يف الغار لو أن أحدهم نظر إىل قدميه  � قلت للنيب � يروما. قال أبو بكر

. حىت )3( } ال حتزن إن اهللا معنا ما ظنك يا أبا بكر باثنني اهللا ثالثهما {ألبصرنا فقال 

إذا سكن الطلب عنهما قليال خرجا من الغار بعد ثالث ليال متجهني إىل املدينة على 
فت أبو بكر فقال يا طريق الساحل فلحقهما سراقة بن مالك املدجلي على فرس له فالت

فدنا سراقة  )4( } ال حتزن إن اهللا معنا  { � رسول اهللا هذا الطلب قد حلقنا فقال النيب

غاصت يدا فرسه يف األرض حىت مس بطنها  � منهما حىت إذا مسع قراءة رسول اهللا
                                                 

  ). 6/198) ، أمحد (4083) ، أبو داود اللباس (2176) البخاري احلواالت (1(
  ). 6/198) ، أمحد (4083) ، أبو داود اللباس (3694) البخاري املناقب (2(
) ، أمحد 3096) ، الترمذي تفسري القرآن (2381) ، مسلم فضائل الصحابة (3453خاري املناقب () الب3(

)1/4 .(  
  ). 1/3) ، أمحد (2009) ، مسلم الزهد والرقائق (3419) البخاري املناقب (4(
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نهضت فلما أخرجت يديها صار األرض وكانت أرضا صلبة فرتل سراقة وزجرها ف
ألثرمها عثان ساطع يف السماء مثل الدخان قال فوقع يف نفسي أن سيظهر أمر رسول 

ومن معه فركبت فرسي حىت جئتهم  � فناديتهم باألمان فوقف رسول اهللا � اهللا
إنك متر على إبلي  � وأخربم مبا يريد الناس م وعرضت عليهم الزاد واملتاع وقال للنيب

نمي مبكان كذا فخذ منها حاجتك فقال ال حاجة يل يف ذلك وقال أخف عنا فرجع وغ
سراقة وجعل ال يلقى أحدا من الطلب إال رده وقال كفيتم هذه اجلهة فسبحان اهللا واحلمد 

وصاحبه ليظفر ما  � هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب رجل ينطلق على فرسه طالبا للنيب
دائهما من الكفار فلم ينقلب حىت عاد ناصرا معينا مدافعا يعرض فيفخر بتسليمهما إىل أع

عليهما الزاد واملتاع وما يريدان من إبله وغنمه ويرد عن جهتهما كل من أقبل حنوها 
  وهكذا كل من كان اهللا معه فلن يضره أحد وتكون العاقبة له.

يهم كانوا إل � وملا مسع أهل املدينة من املهاجرين واألنصار خبروج رسول اهللا
وصحبه حىت يطردهم حر  � خيرجون صباح كل يوم إىل احلرة ينتظرون قدوم رسول اهللا

وتعاىل النهار واشتد احلر رجعوا إىل  � الشمس فلما كان اليوم الذي قدم فيه رسول اهللا
 � بيوم وإذا رجل من اليهود على أطم من آطام املدينة ينظر حلاجة به فأبصر رسول اهللا

قبلني يزول م السراب فلم ميلك أن نادى بأعلى صوته يا معشر العرب هذا وأصحابه م
معهم  � جدكم يعين هذا حظكم وعزكم الذي تنتظرون فهب املسلمون للقاء رسول اهللا

وإيذانا باستعدادهم للجهاد والدفاع دونه رضي  � السالح تعظيما وإجالال لرسول اهللا
م ذات اليمني ونزل يف بين عمرو بن عوف يف بظاهر احلرة فعدل  � اهللا عنهم فتلقوه

قباء وأقام فيهم بضع ليال وأسس املسجد مث ارحتل إىل املدينة والناس معه آخرون يتلقونه 
خرج الناس حني قدمنا املدينة يف الطرق وعلى البيوت  � يف الطرقات قال أبو بكر

جاء حممد. وقال أنس بن والغلمان واخلدم يقولون اهللا أكرب جاء رسول اهللا اهللا أكرب 
إين ألسعى بني الغلمان وأنا يومئذ غالم والناس يقولون جاء حممد جاء حممد  � مالك
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الذي هو أحب الناس إليهم.  � هكذا يردد الناس هذه الكلمات فرحا مبقدم رسول اهللا
  فيا له من مقدم مأل القلوب فرحا وسرورا ومأل اآلفاق جة ونورا.

املدينة وكل قبيلة من األنصار تنازع األخرى زمام ناقته الرتول  � فقدم رسول اهللا {

يقول دعوها فإا مأمورة وإمنا  � عندنا يا رسول اهللا يف العدد والعدة واملنعة ورسول اهللا
فلما انتهت به إىل مكان مسجده بركت فلم يرتل عنها رسول  �أنزل حيث أنزلين اهللا 

قد أطلق هلا الزمام فسارت غري بعيد مث التفتت خلفها  � حىت وثبت ورسول اهللا � اهللا
هذا إن شاء اهللا املرتل وكان هذا املكان  � فعادت إىل مكاا األول فربكت فقال النيب

ما ليشتريه منهما فيتخذه مسجدا فقاال بل فساومه � لغالمني يتيمني فدعامها رسول اهللا
به لك يا رسول اهللا فأىب أن يقبله منهما هبة حىت ابتاعه منهما وقال أي بيوتنا أقرب قال 
أبو أيوب أنا يا رسول اهللا هذه داري وهذا بايب قال فانطلق فهيئ لنا مقيال ففعل مث جاء 

وكان حربا من أحبار اليهود فقال أشهد فقال قوما على بركة اهللا مث جاء عبد اهللا بن سالم 
أنك رسول اهللا وأنك جئت حبق وقد علمت يهود أين سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن 
أعلمهم فادعهم فاسأهلم عين قبل أن يعلموا أين أسلمت فإم إن علموا به قالوا يف ما ليس 

هود ويلكم اتقوا اهللا فواهللا يا معشر ي � إىل اليهود فأتوا إليه فقال النيب � يف فأرسل النيب
الذي ال إله إال هو إنكم لتعلمون أين رسول اهللا حقا وأين جئتكم حبق قالوا ما نعلم ذلك 
قال فأي رجل فيكم عبد اهللا بن سالم فقالوا سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا قال 

د اهللا بن سالم قد أرأيتم إن أسلم قالوا حاش هللا ما كان ليسلم فأعاد فأعادوا وكان عب
يا ابن سالم اخرج عليهم فخرج فقال يا معشر  � اختبأ لينظر ما يقولون فقال النيب

اليهود اتقوا اهللا فواهللا الذي ال إله إال هو إنكم لتعلمون أنه رسول اهللا وأنه جاء حبق فقالوا 
م قوم ت أمل أخربك يا رسول اهللا أ � فقال عبد اهللا للنيب � له كذبت فأخرجهم النيب

خرج من بلدة  � . هذه أيها املسلمون هجرة رسول اهللا)1( } أهل غدر وكذب وفجور

                                                 

  ). 4/176) ، أمحد (3694) البخاري املناقب (1(



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  870

ليقيم دعوة اهللا ويصلح ا عباد اهللا. فاتقوا اهللا عباد اهللا واهجروا املعاصي لتقوموا بإحدى 

 (βÎ¨  {اهلجرتني ومن ترك شيئا هللا عوضه اهللا خريا منه ومن اتقى وأحسن كان اهللا معه: 

©! $# yìtΒ tÏ% ©!$# (#θs) ¨? $# tÏ% ©!$# ¨ρ Ν èδ šχθãΖ Å¡øt ’Χ ∩⊇⊄∇∪ { )1(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم... اخل.

                                                 

  . 128) سورة النحل آية: 1(
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  اخلطبة اخلامسة يف غزوة احلديبية

ذ باهللا من شرور أنفسنا ومن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعو
سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا 
وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن 

  تبعهم بإحسان وسلم تسليما.
موا أن من أهم العلوم وأنفعها علم سرية أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واعل

وتاريخ حياته ومعرفة ما هو عليه يف عباداته ومعامالته يف أهله وأصحابه وأوليائه  � النيب
األسوة واإلمام تدون بنور شريعته وتسريون على سنته ويف هذا الشهر  � وأعدائه ألنه

من املدينة إىل مكة  � يبأعين شهر ذي القعدة من السنة السادسة من اهلجرة خرج الن
يريد العمرة ومعه من أصحابه حنو ألف وأربعمائة فأحرم من ذي احلليفة فلما علمت 

حىت  � النيب فسار {قريش بذلك مجعوا له مجوعا ليصدوه عن البيت ويقاتلوه على ذلك 

إذا كان يف الثنية اليت يهبط عليهم منها بركت ناقته وامسها القصواء فزجرها الناس لتقوم 
ما خألت  � فلم تقم فقالوا خألت القصواء خألت القصواء أي حزنت فقال النيب

القصواء وما ذاك هلا خبلق ولكن حبسها حابس الفيل والذي نفسي بيده ال يسألوين خطة 
حرمات اهللا إال أعطيتهم إياها مث زجرها فوثبت فعدل عن قريش حىت نزل  يعظمون فيها

 � إليهم عثمان بن عفان � بأقصى احلديبية وفزعت قريش لرتوله عليهم فبعث النيب
أبا سفيان وعظماء  � ويدعوهم إىل اإلسالم فبلغ عثمان � ليخربهم مبا يريد رسول اهللا
إن شئت أن تطوف بالبيت فطف به فقال ما  فقالوا له � قريش ما بعثه به رسول اهللا

 � واحتبست قريش عثمان عندها فبلغ النيب � كنت ألفعل حىت يطوف به رسول اهللا
أصحابه إىل البيعة على القتال وأن ال يفروا إىل املوت وجلس  � أن عثمان قتل فدعا النيب

ه عن عثمان ويف حتت شجرة مسرة يف احلديبية فجعلوا يبايعونه وأخذ بيد نفسه فقال هذ

(ô‰s *   {ذلك يقول اهللا تعاىل:  ©9 š_ÅÌ u‘ ª! $# Çtã šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# øŒ Î) š�tΡθãèÎƒ$t7 ãƒ |M øtrB Íοt� yf¤±9$# 



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  872

zΝ Î= yèsù $tΒ ’Îû öΝ Íκ Í5θè= è% tΑ t“Ρr' sù sπuΖŠÅ3¡¡9 $# öΝ Íκ ö�n= tã öΝ ßγt6≈ rOr&uρ $[s÷G sù $Y6ƒÌ� s% ∩⊇∇∪ zΟ ÏΡ$tótΒ uρ Zοu�� ÏVx. $pκ tΞρä‹ è{ù' tƒ 3 
tβ% x. uρ ª!$# #¹“ƒÌ“ tã $Vϑ‹ Å3ym ∩⊇∪ { )1(. أنه ال يدخل النار واحد بايع حتت  � وأخرب النيب

الشجرة فبينما هم كذلك جاء بديل بن ورقاء اخلزاعي وكانت خزاعة ذوي نصح 
وأم سيقاتلونه ويصدونه عن البيت فقال  � خربه مبا أعدت قريش لرسول اهللافأ � للنيب
أكتهم احلرب وأضرت  إنا مل جنئ لقتال أحد وإمنا جئنا معتمرين وإن قريشا قد � النيب

م فإن شاءوا ماددم مدة وخيلوا بيين وبني الناس فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما 
ال فقد مجوا وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده ألقاتلهم على أمري دخل فيه الناس فعلوا وإ

فقام عروة  � هذا حىت تنفرد سالفيت ولينفذن اهللا أمره فأخرب بديل قريشا مبا قال له النيب
قد عرض خطة رشد فاقبلوها  � بن مسعود الثقفي فقال لقريش إن هذا يعين النيب

كلما تكلم بكلمة أهذ  � جعل يكلم النيبف � ودعوين آته فقالوا ائته فجاء إىل النيب
ومعه  � وكان املغرية بن شعبة ابن أخي عروة قائما على رأس النيب � بلحية النيب

السيف وعليه املغفر فكلما أهوى عروة بيده ضرا املغرية بنعل السيف وقال أخر يدك عن 
قا أن يفروا إين ألرى أشوابا من الناس خلي � فقال عروة للنيب � حلية رسول اهللا

لعروة أمصص بظر الالت أحنن نفر عنه وندعه مث جعل عروة  � ويدعوك فقال أبو بكر
فواهللا ما تنخم خنامة إال وقعت يف كف واحد منهم فدلك ا  � يرمق أصحاب النيب

وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه أي على 
كلموا خفضوا أصوام عنده وما حيدون النظر إليه تعظيما له. فلما فضل ماء وضوئه وإذا ت

رجع عروة قال واهللا لقد وفدت على امللوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي فما 
رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب حممد حممدا. مث ذكر هلم ما شاهده 

فقام رجل من بين كنانة فقال دوين  من الصحابة وأنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها
هذا فالن وهو من قوم  � وأصحابه قال النيب � آته فقالوا ائته فلما أشرف على النيب

                                                 

  . 19،  18:  ) سورة الفتح اآليتان1(



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  873

يعظمون البدن أي اإلبل املهداة إىل البيت فابعثوها إليه فبعثوها إليه وأقبل الناس إليه يلبون 
عثت قريش سهيل بن عمرو بن فقال سبحان اهللا ما ينبغي هلؤالء أن يصدوا عن البيت. مث ب

الكاتب فقال اكتب بسم  � فدعا النيب � عبد مشس وكان خطيب قريش ليصاحل النيب
اهللا الرمحن الرحيم فقال سهيل اكتب بامسك اللهم ألم ينكرون اسم الرمحن فقال 

 اكتب بامسك اللهم مث � املسلمون واهللا ال نكتبها إال بسم اهللا الرمحن الرحيم فقال النيب
قال هذا ما قاضى عليه حممد رسول اهللا فقال سهيل واهللا لو كنا نعلم أنك رسول اهللا ما 

واهللا  � صددناك عن البيت وال قاتلناك ولكن اكتب حممد بن عبد اهللا فقال رسول اهللا

يف  � ، وإمنا تساهل النيب} إين لرسول اهللا وإن كذبتموين اكتب حممد بن عبد اهللا

لك من تعظيم حرمات اهللا حبقن الدماء احلاصل ذا الصلح وقد موافقة سهيل ملا يف ذ

والذي نفسي بيده ال يسألونين خطة يعظمون فيها حرمات اهللا إال أعطيتهم  { � قال

 � م الذي مساه اهللا فتحا على أن ال يدخل النيبمث جرى الصلح العظي )1( } إياها

وأصحابه مكة هذا العام وعلى أن يعتمر يف العام املقبل فيخلوا بينه وبني مكة ثالثة أيام 
ليس معه إال سالح الراكب والسيوف يف القراب وعلى أن من جاء من قريش إىل 

ملسلمني مل يردوه املسلمني ردوه إىل قريش وإن كان مسلما ومن جاء إىل قريش من ا
وعلى وضع احلرب بني املسلمني وقريش عشر سنني وعلى أن من أحب أن يدخل يف عهد 

دخل فيه ومن أحب أن يدخل يف عهد قريش دخل فيه فراجع املسلمون رسول  � النيب

نعم إن من ذهب منا إليهم فأبعده اهللا ومن جاء منهم فسيجعل اهللا له   {فقال  � اهللا

يا رسول اهللا ألسنا على احلق وعدونا على   { � . وقال عمر للنيب)2( } فرجا وخمرجا

إين رسول اهللا ولست  � بلى قال فلم نعطي الدنية يف ديننا فقال رسول اهللا الباطل قال
وقال  � أعصيه وهو ناصري وراجع عمر أبا بكر فقال له مثل ما قال رسول اهللا

                                                 

  ). 2765) ، أبو داود اجلهاد (2583) البخاري الشروط (1(
  ). 3/268) ، أمحد (1784) مسلم اجلهاد والسري (2(
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ما زلت أصوم  )1( } استمسك بغرزه فواهللا إنه على احلق قال عمر فعملت لذلك أعماال

المي الذي تكلمت به يومئذ حىت وأصلي وأتصدق وأعتق من الذي صنعت خمافة ك
أصحابه أن ينحروا ما معهم من اهلدي وأن  � رجوت أن يكون خري. مث أمر رسول اهللا

حيلقوا رؤوسهم وحنر هديه وأمر حالقه فحلق رأسه. فلما رأى الصحابة ذلك قاموا فنحروا 
وحلق بعضهم بعضا حىت كاد يقتل بعضهم بعضا من الغم مما صنع م املشركون من 
صدهم عن بيت اهللا الذي أوىل الناس به رسول اهللا وأصحابه ويف العام املقبل خرج 

من املدينة معتمرا يف ذي القعدة وأمر أصحابه أن يكشفوا عن املناكب اليمىن وأن  � النيب
حيب إغاظة املشركني بكل ما  � يرملوا يف طوافهم لريى املشركون جلدهم وقوم وكان

ما كان من آيات اهللا فلقد شكى  � وة احلديبية من آيات النيبيستطيع ولقد كان يف غز
الصحابة قلة املاء وبني يديه إناء يتوضأ منه فوضع يده فيه فجعل املاء يفور من بني يديه 

  كأمثال العيون فشربوا وتوضأوا وكانوا حنو ألف وأربعمائة.
دينهم وشعائر أيها املسلمون هكذا كان أعداء اإلسالم حياولون صد املسلمني عن 

دينهم تارة بالقوة وتارة باملكر واخلديعة فاحذروهم واعرفوا مكرهم وخديعتهم وقابلوهم 
  مبا هو أشد فإم ميكرون وميكر اهللا واهللا خري املاكرين.

اللهم اجعلنا ممن يعرفون أعداءهم وحيذروم اللهم اجعلنا أشداء على الكفار رمحاء 
  ا وجلميع املسلمني برمحتك يا أرحم الرامحني.بيننا اللهم اغفر لنا ولوالدين
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  ����اخلطبة السادسة يف بعض آيات النيب 

احلمد هللا الذي أرسل رسوله باحلق املبني وأيده باآليات البينات لتقوم احلجة على 

=š�Î  {املعاندين:  ôγuŠ Ïj9 ôtΒ š�n= yδ .tã 7πoΨ Íh‹ t/ 4 z÷óstƒuρ ôtΒ �†yr .tã 7πoΨ Íh‹ t/ 3 āχ Î) uρ ©! $# ìì‹ Ïϑ |¡s9 

íΟŠ Î= tæ ∩⊆⊄∪ { )1(  وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له إله األولني واآلخرين وأشهد

به والتابعني أن حممدا عبده ورسوله سيد األنبياء واملرسلني صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحا
  هلم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما.

أما بعد: فإن اهللا تعاىل أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا حجة 
بعد الرسل ولذلك أيدهم باآليات البينات الدالة على صدقهم وصحة رسالتهم قال اهللا 

‰ô  {تعاىل:  s)s9 $uΖ ù= y™ö‘ r& $oΨ n= ß™â‘ ÏM≈ uΖ Éi�t7 ø9 $$Î/ $uΖ ø9 t“Ρ r&uρ ÞΟßγyètΒ |=≈ tG Å3ø9 $# šχ# u”�Ïϑ ø9 $#uρ tΠθà) u‹ Ï9 â¨$̈Ψ9 $# 

ÅÝ ó¡É)ø9 $$Î/ ( { )2(ما من األنبياء نيب إال قد أعطي من اآليات ما مثله   { � . وقال النيب

فأيدهم اهللا تعاىل بالبينات لتقوم احلجة على كل معاند وليؤمن من  )3( } آمن عليه البشر

 � آمن عن اقتناع وبصرية فينشرح صدره لإلميان ويطمئن إليه قلبه. ولقد كان لنبينا حممد
آيات شرعية وآيات كونية. أما اآليات  � ا وأجلها كانت آياتهمن هذه اآليات أعظمه

 � ات للنيبـون آيـاىل للذين يطلبـالشرعية فأعظمها هذا القرآن العظيم يقول اهللا تع

}  óΟs9 uρr& óΟ ÎγÏ õ3tƒ !$‾Ρ r& $uΖ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã |=≈ tFÅ6 ø9 $# 4‘n= ÷Fãƒ óΟ ÎγöŠn= tæ 4 āχ Î) ’ Îû š�Ï9≡sŒ Zπyϑ ômt� s9 3“ t� ò2ÏŒuρ 

5Θ öθs) Ï9 šχθãΖ ÏΒ ÷σãƒ ∩∈⊇∪ { )4(ويقول النيب . � } يا أوحاه اهللا وإمنا كان الذي أوتيته وح

. نعم إن هذا القرآن العظيم آلية كربى )5( } فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة
                                                 

  . 42) سورة األنفال آية: 1(
  . 25) سورة احلديد آية: 2(
  ). 2/451) ، أمحد (152) ، مسلم اإلميان (6846) البخاري االعتصام بالكتاب والسنة (3(
  . 51) سورة العنكبوت آية: 4(
  ). 2/451) ، أمحد (152) ، مسلم اإلميان (4696) البخاري فضائل القرآن (5(
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uΖ$!  {ألنه جاء مصدقا لكتب اهللا السابقة وحاكما عليها وناسخا هلا:  � للنيب ø9t“Ρ r&uρ y7ø‹ s9 Î) 

|=≈ tG Å3ø9$# Èd,ysø9 $$Î/ $]% Ïd‰|ÁãΒ $yϑ Ïj9 š÷t/ Ïµ÷ƒy‰ tƒ zÏΒ É=≈tG Å6 ø9 $# $�Ψ Ïϑ ø‹ yγãΒ uρ Ïµø‹ n= tã ( Νà6 ÷n$$sù Ο ßγoΨ ÷� t/ !$yϑ Î/ 

tΑ t“Ρ r& ª! $# ( Ÿωuρ ôìÎ6®Ks? öΝèδ u !#uθ÷δ r& $£ϑ tã x8u !% ỳ zÏΒ Èd,ysø9 . كان هذا القرآن آية كربى )1( } 4 #$

ألنه كان على وصف رسالته يف عمومها ومشوهلا وصالحها وإصالحها فهو  � للنيب
كتاب عام شامل صاحل لكل زمان ومكان مصلح ألمور الدنيا واآلخرة فهو أساس الشريعة 

ملا يشتمل عليه من األخبار الصادقة  � والشريعة شاهدة له كان القرآن آية كربى للنيب
وتربية واألحكام العادلة املرضية واإلصالحات  اهلادفة والقصص احلسىن اململوءة عربة

االجتماعية والفردية. وكان القرآن آية كربى يف لفظه ومعناه وأثره يف النفوس وآثاره يف 
األمة فهو آية لألمة كلها من أوهلا إىل آخرها كل املسلمني يتلونه كما يتلوه أول هذه 

}   $‾Ρل منها الرعيل األول:  األمة وميكنهم أن ينهلوا من معني أحكامه وحكمه كما Î) 

ßøtwΥ $uΖ ø9 ¨“ tΡ t� ø.Ïe%!$# $‾Ρ Î)uρ …çµs9 tβθÝà Ï≈ ptm: ∩∪ { )2(هذه الشريعة الكاملة يف  � . ومن آيات النيب

بد فيما بينه وبني ربه العقيدة والعبادة واألخالق واآلداب واملعامالت وتنظيم سلوك الع
وفيما بينه وبني اخللق لو اجتمع العامل كلهم على أن يأتوا مبثل هذه الشريعة ما استطاعوا 
إىل ذلك سبيال ألا شريعة اهللا العليم مبا يصلح خلقه احلكيم مبا يشرعه هلم الرحيم مبا 

الشريعة  يكلفهم به. وإن كل ما جاء من صالح أو إصالح يف أي نظام من النظم فإن
احملمدية اإلسالمية ما هو أصلح منه وأنفع للخلق. وإن كان البشر ال يستطيعون أن يأتوا 

 � مبثل هذه الشريعة يف صالحها وإصالحها كان ذلك آية وبرهانا على أن شريعة حممد
  هي شريعة اهللا تعاىل.

ا فمنها ما فكثرية جدا ال متكن اإلحاطة  � وأما اآليات الكونية الدالة على رسالته
جبله اهللا عليه من مكارم األخالق ومعايل اآلداب وحماسن األعمال قال ملك غسان وقد 

                                                 

  . 48) سورة املائدة آية: 1(
  . 9) سورة احلجر آية: 2(
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إىل اإلسالم واهللا لقد دلين على هذا النيب األمي أنه ال يأمر خبري إال كان أول  � دعاه النيب
آخذ به وال ينهى عن شر إال كان أول تارك له وأنه يغلب فال يبطر ويغلب فال يضجر 

يفي بالعهد وينجز باملوعود وأشهد أنه نيب. وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف و
(اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح) وهو كتاب قيم ينبغي للمسلم قراءته ال  كتابه

سيما يف هذا العصر الذي كثر فيه انتشار النصارى بني املسلمني يف القطاع احلكومي 
 � من أمرهم قال شيخ اإلسالم إن سرية النيب والشعيب ليكون اإلنسان على بصرية

وأخالقه وأقواله وأفعاله وشريعته من آياته فإنه كان من أشرف أهل األرض نسبا من 
صميم ساللة إبراهيم وكان من أكمل الناس تربية ونشأة مل يزل معروفا بالصدق والرب 

به وال جرت  والعدل ومكارم األخالق وترك الفواحش والظلم ال يعرف له شيء يعاب
عليه كذبة قط وال ظلم وال فاحشة بل كان أصدق الناس وأعدهلم وأوفاهم بالعهد مع 
اختالف األحوال عليه من حرب وسلم وأمن وخوف وغىن وفقر وظهور على العدو تارة 

  وظهور العدو عليه تارة.
ة ففي الكونية ما شاهده الناس يف اآلفاق السماوية واآلفاق األرضي � ومن آيات النيب

اآلفاق السماوية كثرت الشهب يف السماء إلحراق الشياطني اليت تستمع أخباء السماء 
ن اجلن: ـاىل عـال اهللا تعـق � حممدكثرت الشهب محاية لوحي اهللا الذي يرتله على 

}  $‾Ρr&uρ $̈Ζä. ß‰ãèø)tΡ $pκ÷]ÏΒ y‰Ïè≈s)tΒ Æìôϑ¡¡=Ï9 ( yϑsù ÆìÏϑtGó¡o„ tβFψ$# ô‰Ågs† …çµs9 $\/$pκÅ− #Y‰|¹§‘ ∩∪ { )1( 

آية فأراهم القمر شقني حىت رأوا غار حراء بينهما وكانت كل  � وطلبت قريش من النيب
واجتمع  من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى � شقة منه على حذاء جبل وأسري بالنيب

إليه األنبياء فصلى م إماما مث عرج به إىل السماوات وقابل يف كل مساء من قابل من 
األنبياء والرسل وسلم عليهم فردوا عليه وحيوه وبلغ سدرة املنتهى ومكانا مسع فيه صريف 

ن األقالم وكلمه اهللا تعاىل مبا أراد وتراجع بني اهللا تعاىل وبني موسى فيما فرض اهللا عليه م

                                                 

  . 9) سورة اجلن آية: 1(
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الصلوات وعرضت عليه اجلنة وأدخلها وعرضت عليه النار فرآها كل هذا كان يف ليلة بل 
 �ال اهللا ـق � دـيف بعض ليلة وهو من أعظم آيات اهللا الدالة على صدق نبينا حمم

}  ô‰ s) s9 3“ r&u‘ ôÏΒ ÏM≈tƒ# u ÏµÎn/ u‘ #“ u� ö9 ä3ø9$# ∩⊇∇∪ { )1( وجاءه رجل وهو خيطب يوم اجلمعة .

فقال ادع اهللا أن يغيثنا فدعا فثار السحاب أمثال اجلبال فما نزل عن املنرب حىت كان املطر 
يتحادر على حليته فبقي أسبوعا حىت دخل رجل يف اجلمعة األخرى فقال ادع اهللا أن 

ة إال انفرجت فخرج الناس ميسكها عنا فدعا وجعل يشري إىل السحاب فما يشري إىل ناحي
  ميشون يف الشمس.

شيئا كثريا فمنها ما رواه جابر بن  � ويف اآلفاق األرضية شاهد الناس من آيات النيب

والركوة  -ركوة  � يدي النيبعطش الناس وكان بني  {عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال 

فجهش الناس حنوه فقال ما لكم قالوا ليس عندنا ماء نشرب وال نتوضأ  -إناء من جلد 
إال ما بني يديك فوضع يده يف الركوة فجعل املاء يفور بني أصابعه كأمثال العيون فشربنا 

. )2( } ناوتوضأنا قيل جلابر كم كنتم قال كنا ألفا ومخسمائة ولو كنا مائة ألف لكفا

وهو يف مجلة من أصحابه قد عصب بطنه من اجلوع فذهب  � وأتى أنس إىل رسول اهللا
فقال أبو طلحة ألم سليم  � أنس إىل أيب طلحة وهو زوج أمه فأخربه مبا شاهد من النيب

وحده  � زوجته هل من شيء قالت نعم كسر من خبز ومترات إن جاء رسول اهللا
فنظر إيل فقلت أجب  � عنهم قال أنس فذهبت إىل النيبأشبعناه وإن جاء معه آخر قل 

ملن معه قوموا فإذا أبو طلحة على الباب فقال يا رسول اهللا إمنا هو  � أبا طلحة فقال النيب
شيء يسري فقال هاته فإن اهللا سيجعل فيه الربكة مث أمر بسمن فصب عليه ودعا فيه مث قال 

هم عشرة عشرة وكانوا مثانني حىت شبعوا مث أكل ائذن لعشرة فقال كلوا ومسوا اهللا مث أدخل
  وأهل البيت حىت شبعوا وأهدوا البقية للجريان. � رسول اهللا

                                                 

  . 18) سورة النجم آية: 1(
  ). 27) ، الدارمي املقدمة (3/329) ، أمحد (77) ، النسائي الطهارة (3921غازي () البخاري امل2(
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خيطب اجلمعة إىل جذع خنلة يف املسجد فلما صنع له املنرب وقام عليه  � وكان النيب
إليه فوضع  � كما حتن العشار حىت نزل النيب � أول مجعة حن اجلذع إىل رسول اهللا

ما أخرب به من أمور الغيب اليت وقعت  � يده يسكنه حىت سكن. وكان من آياته عليه

يأيت يف آخر الزمان قوم حدثاء   { � كأمنا يشاهدها بعينه كقوله � طبقا ملا أخرب

م يقولون من خري قول الربية ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم األسنان سفهاء األحال

ال يزال من أميت أمة قائمة بأمر  { � . وقوله)1( } من الرمية ال جياوز إميام حناجرهم

فقد  )2( } ال من خالفهم حىت يأتيهم أمر اهللا وهم على ذلكاهللا ال يضرهم من خذهلم و

كان ذلك وهللا احلمد فما زال يف هذه األمة أمة قائمة بأمر اهللا تعاىل ال يضرهم من خذهلم 
من اليهود  � وال من خالفهم على كثرة ما غزى دينهم من أعدائهم حىت يف عهد النيب

كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة قال  � والنصارى واملشركني فعن أنس بن مالك
فعاد نصرانيا فكان يقول ما يدري حممد إال ما كتبت له  � وآل عمران فكان يكتب للنيب

فأماته اهللا فدفنوه فأصبح وقد لفظته األرض فقالوا هذا فعل حممد وأصحابه ملا هرب منهم 
ض فقالوا هذا فعل نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له وأعمقوا فأصبح وقد لفظته األر

حممد وأصحابه ملا هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له وأعمقوا يف األرض ما 
استطاعوا فأصبح وقد لفظته األرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه وتركوه منبوذا 

  وهكذا ينتصر اهللا من أعداء اهللا تعاىل ويري الناس فيهم آياته حىت يتبني هلم احلق.
ا اهللا أيها املسلمون وثقوا بوعد اهللا إن كنتم صادقني وال تيأسوا من روح اهللا. إنه فاتقو

  ال ييأس من روح اهللا إال القوم الكافرون.
  أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم... اخل.

                                                 

) ، أبو داود السنة 4102) ، النسائي حترمي الدم (1066) ، مسلم الزكاة (3415) البخاري املناقب (1(
  ). 1/88) ، أمحد (4767(

  ). 4/93) ، أمحد (1037) ، مسلم اإلمارة (3442) البخاري املناقب (2(
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  ����اخلطبة السابعة يف معراج النيب 

 يعد وال يستقصى احلمد هللا الذي أنعم علينا بنعم ال حتصى ودفع عنا من النقم ما ال
من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى وعرج به  � وسبحان الذي أسرى بعبده حممد

بصحبة جربيل األمني إىل السماوات العلى وأراه من آياته العظيمة الكربى وأشهد أن ال 
إله إال اهللا وحده ال شريك له ذو األمساء احلسىن والصفات الكاملة العليا الذي خلق 

السماوات العلى وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الذي فضله اهللا بالعلم والرشد األرض و
فما ضل وما غوى وأدبه فأحسن تأديبه فما زاغ بصره وما طغى صلى اهللا عليه وعلى آله 

  وأصحابه الكرماء وعلى التابعني هلم بإحسان ما دامت األرض والسماء وسلم تسليما.
تعاىل واشكروه على ما أنعم به عليكم من النعم الكربى أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا 

واآلالء اجلسيمة العظمى فإن نعم اهللا علينا سابغة وآالءه متوالية متتابعة لقد جعلنا اهللا خري 
أمة أخرجت للعاملني وفضل نبينا على سائر األنبياء واملرسلني واختصه خبصائص ملا ينلها 

ن تقدم أو تأخر. فمن خصائصه العظيمة ذلك أحد من البشر ولن يصل إليها أحد مم
املعراج الذي فضله اهللا به قبل أن يهاجر من مكة فبينما هو نائم يف احلجر يف الكعبة أتاه 
آت فشق ما بني ثغرة حنره إىل أسفل بطنه مث استخرج قلبه فمأله حكمة وإميانا يئة ملا 

يقال هلا الرباق يضع خطوه عند سيقوم به مث أيت بدابة بيضاء دون البغل وفوق احلمار 
وبصحبته جربيل األمني حىت وصل بيت املقدس فرتل هناك وصلى  � منتهى طرفه فركبه

وشرفه  � باألنبياء إماما كل األنبياء واملرسلني يصلون خلفه ليتبني بذلك فضل رسول اهللا
هذا قال جربيل وأنه اإلمام املتبوع مث عرج به جربيل إىل السماء الدنيا فاستفتح فقيل من 

قيل ومن معك قال حممد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم ايء جاء ففتح 
له فوجد فيها آدم فقال جربيل هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلم عليه فرد عليه السالم وقال 

واح مرحبا باالبن الصاحل والنيب الصاحل وإذا على ميني آدم أرواح السعداء وعلى يساره أر
األشقياء من ذريته فإذا نظر إىل اليمني سر وضحك وإذا نظر قبل مشاله بكى مث عرج به 
جربيل إىل السماء الثانية فاستفتح... إخل. فوجد فيها حيىي وعيسى عليهما الصالة والسالم 
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ومها ابنا اخلالة كل واحد منهما ابن خالة اآلخر فقال جربيل هذان حيىي وعيسى فسلم 
عليهما فردا السالم وقاال مرحبا باألخ الصاحل والنيب الصاحل مث عرج به  عليهما فسلم

جربيل إىل السماء الثالثة فاستفتح.. اخل. فوجد فيها يوسف عليه الصالة والسالم فقال 
جربيل هذا يوسف فسلم عليه فسلم عليه فرد السالم وقال مرحبا باألخ الصاحل والنيب 

فقال  � ماء الرابعة فاستفتح.. اخل. فوجد فيها إدريسالصاحل مث عرج به جربيل إىل الس
جربيل هذا إدريس فسلم عليه فسلم عليه فرد السالم وقال مرحبا باألخ الصاحل والنيب 
الصاحل مث عرج به جربيل إىل السماء اخلامسة فاستفتح.. اخل. فوجد فيها هارون بن عمران 

عليه فرد عليه السالم وقال  فقال جربيل هذا هارون فسلم عليه فسلم � أخا موسى
مرحبا باألخ الصاحل والنيب الصاحل مث عرج به جربيل إىل السماء السادسة فاستفتح.. إخل. 

فقال جربيل هذا موسى فسلم عليه فسلم عليه فرد عليه السالم  � فوجد فيها موسى
يك قل وقال مرحبا باألخ الصاحل والنيب الصاحل فلما جتاوزه بكى موسى فقيل له ما يبك

أبكي ألن غالما بعث بعدي يدخل اجلنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أميت فكان بكاء 
مث عرج به جربيل إىل  � موسى حزنا على ما فات أمته من الفضائل ال حسدا ألمة حممد

فقال جربيل هذا  � السماء السابعة فاستفتح... اخل. فوجد فيها إبراهيم خليل الرمحن
عليه فسلم عليه فرد السالم وقال مرحبا باالبن الصاحل والنيب الصاحل. أبوك إبراهيم فسلم 

 � على هؤالء األنبياء تكرميا له وإظهارا لشرفه وفضله � وإمنا طاف جربيل برسول اهللا
وكان إبراهيم اخلليل مسندا ظهره إىل البيت املعمور يف السماء السابعة الذي يدخله كل 

عبدون ويصلون مث خيرجون وال يعودون يف اليوم الثاين يأيت يوم سبعون ألفا من املالئكة يت
إىل سدرة املنتهى فغشيها من  � غريهم من املالئكة الذين ال حيصيهم إال اهللا مث رفع النيب

أمر اهللا من البهاء واحلسن ما غشيها حىت ال يستطيع أحد أن يصفها من حسنها مث فرض 
لة فرضي بذلك وسلم مث نزل فلما مر مبوسى اهللا عليه الصالة مخسني صالة كل يوم ولي

قال ما فرض ربك على أمتك قال مخسني صالة يف كل يوم فقال إن أمتك ال تطيق ذلك 
وقد جربت الناس قبلك وعاجلت بين إسرائيل أشد املعاجلة فارجع إىل ربك فاسأله 
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تقرت فرجعت فوضع عين عشرا وما زال يراجع ربه حىت اس � التخفيف ألمتك قال النيب
  الفريضة على مخس فنادى مناد أمضيت فريضيت وخففت على عبادي.

اجلنة فإذا فيها قباب اللؤلؤ وإذا تراا املسك مث نزل  � ويف هذه الليلة أدخل النيب
حىت أتى مكة بغلس وصلى فيها الصبح فلما أصبح أخرب قريشا مبا رأى  � رسول اهللا

ن والتكذيب وقالوا كيف تزعم يا حممد أنك فكان يف ذلك امتحان هلم وزيادة يف الطغيا
أتيت بيت املقدس ورجعت يف ليلة وحنن نضرب إليه أكباد اإلبل شهرا يف الذهاب وشهرا 

يصفه هلم حيث جاله اهللا له  � يف الرجوع فهات صف لنا بيت املقدس فجعل النيب
اس إىل أيب بكر فجعل ينظر إليه وينعته هلم فبهتوا وقالوا أما الوصف فقد أصاب وجاء الن

فقالوا إن صاحبك يقول كذا وكذا فقال إن كان قاله فقد صدق. مث جاءه وحوله 
شيئا قال أبو بكر صدقت فسمي الصديق من  � املشركون حيدثهم فكلما قال رسول اهللا

  وأرضاه. � أجل ذلك
فاعتربوا أيها املؤمنون ذه اآليات العظيمة واشكروا اهللا على هذه النعم اجلسيمة 
واسألوه أن يثبتكم على اإلميان إىل املمات وأن حيشركم يف زمرة أوليائه وحزبه فإن حزب 

ÉΟôf̈Ψ9  {(بسم اهللا الرمحن الرحيم)  اهللا هم املفلحون أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: $# uρ 

# sŒ Î) 3“ uθyδ ∩⊇∪ { )1(  إىل قوله}   ô‰ s)s9 3“ r&u‘ ôÏΒ ÏM≈ tƒ# u ÏµÎn/ u‘ #“ u� ö9 ä3ø9$# ∩⊇∇∪ { )2(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. اخل.

                                                 

  . 1) سورة النجم آية: 1(
  . 18) سورة النجم آية: 2(
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  ����اخلطبة الثامنة يف صفات النيب 

احلمد هللا الذي من على من شاء من عباده بصفات الكمال ورفع بعضهم على بعض 
أعطاهم من تلك اخلصال وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك درجات ليبلوهم فيما 

له امللك الكبري املتعال وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املبعوث ليتمم مكارم األخالق 
وحماسن األعمال صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان ما تعاقبت األيام 

  والليال وسلم تسليما.
الناس اتقوا ربكم واعلموا ما له من احلكم البالغة يف شرعه وخلقه  أما بعد: أيها

وجزائه فله احلكمة البالغة الصادرة عن علم تام ورمحة واسعة شرع الشرائع فأحكمها 

/š�š  {وخلق املخلوقات فأتقنها ووضع اجلزاء على وقف احلكمة والعدل والفضل:  u‘ uρ 

ß,è= øƒs† $tΒ â!$t±o„ â‘$tFøƒs† uρ 3 { )1( و:  � وضع الرسالة العظمى يف حممد}   ª! $# ãΝ n= ôãr& ß]ø‹ ym 

ã≅ yèøgs† …çµtG s9$y™Í‘ 3 { )2(  وضعها فيمن أكمله اهللا خلقة حيث جاء جسده كامال متناسبا

ربعة من الرجال ليس بالطويل البائن وال القصري بعيد ما بني  � حسنا مجيال فكان
املنكبني ضخم األعضاء بتناسب رحب الصدر وكان أحسن الناس وجها أزهر اللون 

عجهما أسبغ احلواجب يف مشربا حبمرة مستدير الوجه مع سهولة اخلدين أكحل العينني أد
غري قرن بينهما دقيق األنف حسن الفم مفلج األسنان براق الثنايا كث اللحية حسنها. قال 

توفاه اهللا وليس يف رأسه وحليته عشرون شعرة بيضاء إمنا كان مشط عند  � أنس بن مالك
دله مث العنفقة ويف الصدغني والرأس يسريا له شعر يبلغ شحمة أذنيه إىل مكنبيه كان يس

عدل إىل تفريقه على جانيب الرأس هذه صفاته اخللقية أكمل صفات الرجال بينتها لكم 
لتكون لكم آية عندما ترونه يف النوم ألن من رآه يف املنام على صفته الثابتة عنه فقد رآه 

  حقا ألن الشيطان ال يتمثل به.

                                                 

  . 68) سورة القصص آية: 1(
  . 124) سورة األنعام آية: 2(
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ال اهللا ـق قأما صفاته اخللقية فكان أكمل الناس خلقا يف مجيع حماسن األخال

y7   {اىل: ـتع ‾ΡÎ) uρ 4’ n?yès9 @,è= äz 5ΟŠ Ïà tã ∩⊆∪ { )1( أكرم الناس يعطي  � ففي الكرم كان

عطاء ال تبلغه امللوك سأله رجل فأعطاه غنما بني جبلني فرجع إىل قومه فقال يا قوم 
شيئا  � ما سئل رسول اهللا � اقة قال جابرأسلموا فإن حممدا يعطي عطاء من ال خيشى ف

لو كان  � فقال ال وعلق به األعراب يسألونه أن يقسم بينهم يف مرجعه من حنني فقال
لقسمته بينكم مث ال جتدوين  -يعين عدد هذه األشجار إبال -يل عدد هذه العضاه نعما 

ضي عليه الشهر خبيال وال كذوبا وال جبانا. وكان يؤثر على نفسه فيعطي العطاء ومي
والشهران ال يوقد يف بيته نار. أهديت إليه مشلة فلبسها وهو حمتاج إليها فسأله إياها رجل 
فأعطاه إياها فالمه الناس فقالوا كان حمتاجا إليها وقد علمت أنه ال يرد سائال فقال إمنا 

أو حمتاج أو  يف حمله ينفق املال هللا ويف اهللا إما لفقري � سألتها لتكون كفين. وكان كرمه
  يف سبيل اهللا أو تأليفا على اإلسالم أو تشريعا لألمة.

أشجع الناس وأمضاهم عزما وإقداما كان الناس يفرون وهو  � ويف الشجاعة كان
ملا التقى املسلمون والكفار يعين يف حنني ووىل  � ثابت قال العباس بن عبد املطلب
و الكفار وأنا آخذ بلجامها أكفها يركض بغلته حن � املسلمون مدبرين طفق رسول اهللا

 )2( } أنا النيب ال كذب أنا ابن عبد املطلب {إرادة أن ال تسرع وكان يقول حينئذ 

فما يكون أحد  � كنا إذا اشتد البأس وامحرت احلدق اتقينا برسول اهللا � وقال علي
أحسن الناس وأجود الناس وأشجع  � كان رسول اهللا � و منه. قال أنسأقرب إىل العد

راجعا قد  � الناس لقد فزع أهل املدينة ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول اهللا
سبقهم إىل الصوت واستربأ اخلرب على فرس أليب طلحة عري والسيف يف عنقه وهو يقول 

                                                 

  . 4) سورة القلم آية: 1(
) ، أمحد 1688) ، الترمذي اجلهاد (1776) ، مسلم اجلهاد والسري (2709) البخاري اجلهاد والسري (2(

)4/281 .(  
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ومع هذه الشجاعة العظيمة كان لطيفا رحيما فلم يكن فاحشا وال  )1( } راعوالن ت {

متفحشا وال صخابا يف األسواق وال جيزئ بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح قال أنس 
عشر سنني فما قال يل أف وال لشيء صنعته مل صنعته وال لشيء تركته  � خدمت النيب

هم وحيادثهم ويداعب صبيام ويضعهم يف حجره ملا تركته. وكان ميازح أصحابه وخيالط
ورمبا بال الصيب يف حجره فال يعنف. وكان جييب دعوة احلر والعبد والغين والفقري ويعود 
املرضى يف أقصى املدينة ويقبل عذر املعتذر وكان يسمع بكاء الصيب فيسرع يف الصالة 

إذا قام محلها وإذا سجد وضعها خمافة أن تفنت أمه وكان حيمل ابنة بنته وهو يصلي بالناس 
من  � وجاء احلسن واحلسني ورسول اهللا خيطب الناس فجعال ميشيان ويعثران فرتل النيب

yϑ$!  {: صدق اهللا ورسوله {املنرب فحملهما فوضعهما بني يديه مث قال  ‾Ρ Î) öΝä3ä9≡uθøΒ r& 

ö/ ä.ß‰≈ s9÷ρr&uρ ×πuΖ ÷G Ïù 4 { )2(  نظرت إىل هذين الصبيني ميشيان ويعثران فلم أصرب حىت قطعت

 � . قال احلسني بن علي رضي اهللا عنهما سألت أيب عن سرية النيب} حديثي ورفعتهما

يف جلسائه فقال كان دائم البشر سهل اخللق لني اجلانب يتغافل عما ال يشتهي وال يؤيس 
راجيه ال يتكلم إال فيما رجا ثوابه وإذا تكلم عنده أنصتوا له حني يفرغ وكان يصرب 
للغريب على اجلفوة يف منطقه ومسألته وال يقطع على أحد حديثه حىت يتجوزه فيقطعه 

أزهد الناس يف الدنيا وأرغبهم يف اآلخرة خريه اهللا بني أن يكون  � كانبانتهاء أو قيام. و
وهو  � ملكا نبيا أو عبدا نبيا فاختار أن يكون عبدا نبيا. قال أنس دخلت على رسول اهللا

على سرير مزمول بالشريط وحتته وسادة من أدم وحشوها ليف ودخل عمر وناس من 
 � ال النيبـى فقـه فبكـط يف جنبـالشرير أثر ـفرأى عم � الصحابة فاحنرف النيب

ما يبكيك يا عمر قال ومايل ال أبكي وكسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من  {

                                                 

  ). 2772( ) سنن ابن ماجه كتاب اجلهاد1(
  . 15) سورة التغابن آية: 2(
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تكون هلم الدنيا ولنا اآلخرة الدنيا وأنت على احلال الذي أرى فقال يا عمر أما ترضى أن 

  .)1( } قال بلى قال هو كذلك

فاختذوها نرباسا لكم تأمتون ا وتأخذون  � هذه أيها املسلمون درر من أخالق النيب
داء به: ـرنا باالقتـارم األخالق وأمـوتسريون عليها وتدون فإن اهللا جبله على مك

}  (#θãΨ ÏΒ$t↔sù «! $$Î/ Ï&Î!θß™u‘ uρ Äc É<̈Ψ9 $# Çc’ ÍhΓW{ $# ”Ï% ©!$# Ú∅ÏΒ ÷σ ãƒ «!$$Î/ ÏµÏG≈ yϑ Î= Ÿ2uρ çνθãèÎ7 ¨? $# uρ öΝà6 ‾= yès9 

šχρß‰ tG ôγs? ∩⊇∈∇∪ { )2( رزقنا اهللا وإياكم حمبة هذا النيب الكرمي ووفقنا التباع هديه وسننه .

  تينا اليقني أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم.... اخل.حىت يأ

                                                 

  ). 3/140) أمحد (1(
  . 158) سورة األعراف آية: 2(
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  ����اخلطبة التاسعة يف حياة أيب بكر 

يف خري القرون واختار له من األصحاب أكمل  � احلمد هللا الذي بعث نبيه حممدا
الناس عقوال وأقومهم دينا وأغزرهم علما وأشجعهم قلوبا قوما جاهدوا يف اهللا حق جهاده 

ين وأظهرهم على مجيع العاملني وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له إله فأقام م الد
األولني واآلخرين وأشهد أن حممدا عبده ورسوله خامت النبيني وإمام املتقني صلى اهللا عليه 

  وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما.
عاىل واعرفوا ما من اهللا به على نبيكم من الصحابة أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا ت

الكرام ذوي الفضائل العديدة واخلصال احلميدة الذين نصر اهللا م اإلسالم ونصرهم به 
وكان منهم اخللفاء الراشدون األئمة املهديون الذين قاموا باخلالفة بعد نبيهم خري قيام 

والتمكني فكانت خالفتهم أفضل خالفة فحافظوا على الدين وساسوا األمة بالعدل واحلزم 
يف التاريخ يف مستقبل الزمان وماضيه تشهد بذلك أفعاهلم وتنطق به آثارهم وكان أجلهم 

عبد اهللا بن عثمان فما طلعت الشمس وال غربت  � قدرا وأعالهم فخرا أبا بكر الصديق
. فقد � النيبيف أمته بإشارة من  � على أحد بعد النبيني خري من أيب بكر خلف النيب

يف حاجة فأمرها أن ترجع إليه  � أن امرأة جاءت إىل النيب {ثبت يف صحيح البخاري 

أن يكتب كتابا أليب بكر مث  � وهم )1( } فقالت أرأيت إن مل أجدك قال فائيت أبا بكر

، ويف رواية: معاذ اهللا أن خيتلف املؤمنون يف )2( } يأىب اهللا واملسلمون إال أبا بكر  {قال 

على الناس يف الصالة واحلج فقد أمر أن يصلي أبو بكر بالناس  � أيب بكر وخلفه النيب
يف احلج سنة تسع من اهلجرة وكل هذا إشارة  وجعله أمريا على الناس � حني مرض النيب

سوى أيب بكر خللفه  � إىل أنه اخلليفة من بعده ولو كان أحد يستحق اخلالفة بعد النيب
  يف الصالة واحلج. � النيب

                                                 

  ). 3676) ، الترمذي املناقب (2386) ، مسلم فضائل الصحابة (3459) البخاري املناقب (1(
  ). 4/322) ، أمحد (4660) أبو داود السنة (2(
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(سيد  من سادات قريش وأشرافهم وأغنيائهم شهد له ابن الدعنة � كان أبو بكر
حني قال له إنك تكسب  � ة للرسولالقارة) أمام أشراف قريش مبا شهدت به خدجي

املعدوم وتصل الرحم وحتمل الكل وتقري الضيف وتعني على نوائب احلق. فلما بعث 
 � إىل اإلميان به وتصديقه ومل يتردد حني دعاه إىل اإلميان والزم النيب � بادر � النيب

ت أسلم على طول إقامته مبكة وصحبه يف هجرته والزمه يف املدينة وشهد معه مجيع الغزوا
يديه مخسة من العشرة املبشرين باجلنة وهم عثمان بن عفان والزبري بن العوام وسعد بن أيب 
وقاص وطلحة بن عبيد اهللا وعبد الرمحن بن عوف. واشترى سبعة من املسلمني يعذم 

وعامر بن فهرية الذي  � الكفار بسبب إسالمهم فأعتقهم منهم بالل مؤذن رسول اهللا
ومدلول كالمه  � أعلم الناس برسول اهللا � جرما ليخدمهما. كانصحبهما يف ه

إن عبدا خريه اهللا بني الدنيا وبني ما  {يف آخر حياته وقال  � وفحواه. فقد خطب النيب

أن املخري رسول اهللا فبكى فعجب  � م أبو بكرففه )1( } عنده فاختار ما عند اهللا

قال فيه  � أحب الناس إىل رسول اهللا � الناس من بكائه ألم مل يفهموا ما فهم. وكان

ماله وصحبته أبو بكر ولو كنت إن أمن الناس علي يف  {وهو خيطب الناس  � النيب

. وجاء مرة إىل )2( } متخذا من أميت خليال الختذت أبا بكر ولكن أخوة اإلسالم ومودته

فقال يا رسول اهللا إنه كان بيين وبني ابن اخلطاب شيء فأسرعت إليه مث ندمت  � النيب

يغفر اهللا لك يا أبا بكر   { � فسألته أن يغفر يل فأىب فأقبلت إليك فقال النيب

مث إن عمر ندم فأتى مرتل أيب بكر فسأل أمث أبو بكر قالوا ال فجاء إىل  )3( } ثالثا

لعمر ما يكره  � يتمعر حىت أشفق أبو بكر أن يقول النيب � فجعل وجه النيب � النيب

                                                 

  ). 81) الدارمي املقدمة (1(
  ). 3/18) ، أمحد (3660) ، الترمذي املناقب (2382) ، مسلم فضائل الصحابة (454) البخاري الصالة (2(
  ). 3461) البخاري املناقب (3(
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إن اهللا  { � كنت أظلم مرتني فقال النيبفجثا على ركبتيه فقال يا رسول اهللا واهللا أنا 

بعثين إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساين بنفسه وماله فهل أنتم تاركون يل 

  فما أوذي بعدها. )1( } صاحيب مرتني

ابة عند النوازل والكوارث ففي صلح احلديبية مل يتحمل كثري أثبت الصح � وكان
يف  � وبني قريش حىت إن عمر راجع النيب � من الصحابة الشروط اليت وقعت بني النيب

سواء  � ذلك وشق عليه األمر وراجع أبا بكر فكان جواب أيب بكر كجواب النيب
وأنكر موته وقال  � عمراندهش املسلمون لذلك حىت قام  � بسواء. وملا تويف النيب

(من خالف)  وليبعثنه اهللا فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم � واهللا ما مات رسول اهللا
فقبله وقال بأيب أنت وأمي طبت حيا  � جاء فكشف عن رسول اهللا � ولكن أبا بكر

وميتا مث خرج إىل الناس فصعد املنرب فخطب الناس بقلب ثابت وقال أال من كان يعبد 

y7  {حممدا قد مات ومن كان يعبد اهللا فإن اهللا حي ال ميوت وتال: حممدا فإن  ¨ΡÎ) ×M Íh‹ tΒ 

Ν åκ̈Ξ Î) uρ tβθçFÍh‹ ¨Β ∩⊂⊃∪ { )2(، }  $tΒ uρ î‰£ϑ pt èΧ āωÎ) ×Αθß™u‘ ô‰ s% ôM n= yz ÏΒ Ï&Î#ö7 s% ã≅ß™”�9 $# 4  'Î* sùr& |N$̈Β ÷ρr& 

Ÿ≅ ÏFè% ÷Λäö6n= s)Ρ $# #’ n?tã öΝ ä3Î6≈ s) ôã r& 4 tΒ uρ ó= Î= s)Ζtƒ 4’ n?tã Ïµø‹ t6É) tã n= sù §�ÛØ tƒ ©! $# $\↔ ø‹ x© 3 “ Ì“ ôfu‹ y™uρ ª! $# 

tÌ� Å6≈ ¤±9 راجعه عمر  � يب. وملا أراد أن ينفذ جيش أسامة بعد وفاة الن)3( } ∪⊇⊇⊆∩ #$

 � وغريه من الصحابة أن ال يسري اجليش من أجل حاجتهم إليه يف قتال أهل الردة ولكنه
ولو أن الطري ختطفنا. وملا  � صمم على تنفيذه وقال واهللا ال أحل راية عقدها رسول اهللا

وارتد من ارتد من العرب ومنعوا الزكاة عزم على قتاهلم فراجعه من  � مات رسول اهللا
 � جعه يف ذلك فصمم على قتاهلم قال عمر فعرفت أن ذلك هو احلق. وصفه عليرا

 � فقال كنت أول القوم إسالما وأخلصهم إميانا وأحسنهم صحبة وأشبههم برسول اهللا
                                                 

  ). 3461) البخاري املناقب (1(
  . 30) سورة الزمر آية: 2(
  . 144) سورة آل عمران آية: 3(
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هديا ومستا وأكرمهم عليه خلفته يف دينه أحسن خالفة حني ارتدوا ولزمت منهاج رسول 
ال تزيله القواصف متواضعا يف نفسك عظيما كنت كاجلبل ال حتركه العواصف و � اهللا

  عند اهللا أقرب الناس عندك أطوعهم هللا وأتقاهم.
فسار الناس سرية محيدة وبارك اهللا يف مدة  � توىل أبو بكر اخلالفة بعد رسول اهللا

خالفته على قلتها فقد كانت سنتني وثالثة أشهر وتسع ليال ومات ليلة الثالثاء بني املغرب 
ة ثالث وعشرين من مجادى الثانية سنة ثالث عشرة من اهلجرة. ومن بركته أن والعشاء ليل

فإن هذا من حسناته رضي اهللا  � خلف على املسلمني أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب
  عنهما وعن مجيع الصحابة.

(šχθà   {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تعاىل:  Î6≈ ¡¡9 $# uρ tβθä9 ¨ρF{ $# zÏΒ 

tÌ� Éf≈ yγßϑ ø9 $# Í‘$|ÁΡ F{ $# uρ tÏ% ©!$# uρ Νèδθãèt7 ¨? $# 9≈ |¡ômÎ* Î/ š†ÅÌ §‘ ª! $# öΝ åκ ÷]tã (#θàÊu‘ uρ çµ÷Ζ tã £‰tã r&uρ öΝçλm; 

;M≈ ¨Ζy_ “ Ì�ôfs? $yγtFøtrB ã�≈yγ÷Ρ F{ $# tÏ$ Î#≈ yz !$pκ� Ïù #Y‰ t/ r& 4 y7 Ï9≡sŒ ã— öθx ø9 $# ãΛÏàyèø9 $# ∩⊇⊃⊃∪ { )1(.  

  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.. اخل.

                                                 

  . 100) سورة التوبة آية: 1(
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  ����اخلطبة العاشرة يف حياة عمر بن اخلطاب 

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
لل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يض

وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن 
  تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واعرفوا حكمته البالغة يف شرعه وخلقه وتقديره 
للرسالة إىل اخللق ذا الدين الكامل لينشره بني العاملني  � نبيه حممدا فإنه سبحانه اختار

واختار له من األصحاب أفضل الناس بعد النبيني أبر هذه األمة قلوبا وأعمقها علما 
وأقومها عمال وأقلها تكلفا جاهدوا يف اهللا حق جهاده يف حياة نبيهم وبعد وفاته فنصر اهللا 

  رهم على كل األديان وأهلها.م الدين ونصرهم به وأظه
كان منهم اخللفاء الراشدون األئمة املهديون الذين قضوا باحلق وبه كانوا يعدلون 
فكانت خالفتهم أفضل خالفة يف مستقبل الزمان وماضيه تشهد بذلك أفعاهلم وتنطق به 
آثارهم أبو بكر الصديق عبد اهللا بن عثمان وأبو حفص الفاروق عمر بن اخلطاب وأبو 

علي بن أيب طالب رضي  � بد اهللا ذو النورين عثمان بن عفان وأبو احلسن ابن عم النيبع
ورفيقه يف الغار الذي نطق مبا نطق  � اهللا عنهم أمجعني. وكان أفضلهم خليفة رسول اهللا

عام احلديبية حني اشتد األمر على كثري من املهاجرين واألنصار وثبت  � به رسول اهللا
ونصر اهللا به اإلسالم حني ارتد من ارتد من العرب بعد  � يوم وفاة النيباهللا به املسلمني 

. وكان من بركته على هذه األمة ونصحه هلا ووفور عقله وصدق فراسته � موت النيب
ه ـال فيـالذي ق � أن استخلف على األمة بعده وزيره وقرينه عمر بن اخلطاب

لقد كان فيما قبلكم من األمم ناس حمدثون يكلمون من غري أن يكونوا أنبياء  { � النيب

والذي نفسي بيده ما لقيك  {خياطب عمر  � . وقال)1( } فإن يك يف أميت فإنه عمر
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  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  892

وسأل عمرو بن العاص رسول  )1( } الشيطان سالكا فجا قط إال سلك فجا غري فجك

اب ـال مث عمر بن اخلطـقال مث من ق {عن أحب الرجال إليه فقال أبو بكر  � اهللا

أنه كان يرتع من بئر فجاء أبو بكر فرتع ذنوبا أو  � خرب النيب. وأ)2( } وعد رجاال

قال مث أخذها ابن اخلطاب من يد أيب بكر فاستحالت يف  -يعين دلوا أو دلوين  - ذنوبني 
يده غربا فلم أر عبقريا من الناس يفري فريه حىت ضرب الناس بعطن ولقد صدق اهللا 

بعد أيب بكر رضي اهللا عنهما وقوي سلطان ورسوله الرؤيا فتوىل اخلالفة عمر بن اخلطاب 
اإلسالم وانتشر يف مشارق األرض ومغارا ففتحت بالد الشام والعراق ومصر وأرمينية 
وفارس حىت إنه قيل إن الفتوحات يف عهده بلغت ألفا وستا وثالثني مدينة مع سوادها بىن 

ا فيهم خري قيام قال مع سعة خالفته مهتما برعيته قائم � فيها أربعة آالف مسجد وكان
شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا إن اهللا أعز به اإلسالم وأذل به الشرك وأهله وأقام شعائر 
الدين احلنيف ومنع من كل أمر فيه نزوع إىل نقض عرى اإلسالم مطيعا يف ذلك اهللا 

ا يف متحذيا حذو صاحبيه مشاور � ورسوله وقافا عند كتاب اهللا ممتثال لسنة رسول اهللا
أموره السابقني األولني مثل عثمان وعلي وطلحة والزبري وغريهم ممن له علم أو رأي أو 
نصيحة لإلسالم وأهله حىت إن العمدة يف الشروط على أهل الذمة على شروطه فقد 

على أهل الذمة من النصارى وغريهم ما ألزموا به أنفسهم من إكرام املسلمني  � شرط
واألسامي وغريها وأن ال يظهروا الصليب على كنائسهم وال يف والتميز عنهم يف اللباس 

شيء من طرق املسلمني وأن ال ينشروا كتبهم أو يظهروها يف أسواق املسلمني ولقد 
مينع من استعمال الكفار يف أمور األمة أو إعزازهم بعد أن أذهلم اهللا قال أبو  � كان

اتلك اهللا أما ـقال ما لك قا فـإن يل كاتبا نصراني � موسى األشعري قلت لعمر

                                                 

  ). 1/171) ، أمحد (2397) ، مسلم فضائل الصحابة (3120) البخاري بدء اخللق (1(
) ، أمحد 3885) ، الترمذي املناقب (2384) ، مسلم فضائل الصحابة (3462) البخاري املناقب (2(

)4/203 .(  
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pκ$ *   {ول: ـت اهللا يقـمسع š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (#ρä‹ Ï‚−G s? yŠθåκ u� ø9$# #“ t�≈|Á̈Ζ9 $# uρ u !$u‹ Ï9÷ρr& ¢ öΝåκ ÝÕ÷èt/ 

â !$uŠ Ï9 ÷ρr& <Ù÷èt/ 4 { )1(  أال اختذت حنيفا يعين مسلما قال قلت يا أمري املؤمنني يل كتابته وله

  دينه قال ال أكرمهم إذ أهام اهللا وال أعزهم إذ أذهلم اهللا وال أدنيهم إذا أقصاهم اهللا.
وكتب إليه خالد بن الوليد يقول إن بالشام كاتبا نصرانيا ال يقوم خراج الشام إال به 

تستعمله فكتب خالد إىل عمر أنه ال غىن بنا عنه فرد عليه ال تستعمله  فكتب إليه عمر ال
فكتب إليه خالد إذا مل نستعمله ضاع املال فكتب إليه عمر مات النصراين والسالم. ولقد 
كانت هذه السياسة احلكيمة لعمر من منع تويل غري املسلمني ألمور املسلمني وإن كانت 

حيث حلقه مشرك ليقاتل  � توحاة من سياسة النيبشيئا بسيطا كانت هذه السياسة مس

مع  � . ولقد كان أمري املؤمنني عمر)2( } إين ال أستعني مبشرك { � معه فقال النيب

هذا احلزم واحليطة ألمور املسلمني يف جمانبة أعدائهم والغلظة عليهم سببا قويا لنصر 
املسلمني وكان يكتب إىل عماله حيذرهم من الترفع واإلسراف كتب إىل اإلسالم وعزة 

عتبة بن فرقد وهو يف أذربيجان فقال يا عتبة إنه ليس من كد أبيك وال من كد أمك 
فأشبع املسلمني يف رحاهلم مما تشبع منه يف رحلك وإياك والتنعم وزي أهل الشرك ولباس 

ا وال صديقا. الناس عنده سواء. يروى عنه أنه كان احلرير. وكان ال حيايب يف دين اهللا قريب
إذا ى عن شيء مجع أهله فقال إين يت الناس عن كذا وكذا وإم لينظرون إليكم نظر 
الطري إىل اللحم واهللا ال أجد أحدا منكم فعل ما يت عنه إال أضعفت عليه العقوبة وكان 

عليكم عمايل ليضربوا جلودكم وال يقوم يف الناس يف مواسم احلج فيقول إين ال أبعث 
ليأخذوا أموالكم ولكن أبعثهم إليكم ليعلموكم دينكم وحيكموا فيكم بسنة نبيكم فمن 

مهتما بأمور الرعية صغريها وكبريها. خرج  � فعل به سوى ذلك فلريفعه إيل. وكان

                                                 

  . 51) سورة املائدة آية: 1(
) ، ابن ماجه اجلهاد 2732و داود اجلهاد () ، أب1558) ، الترمذي السري (1817) مسلم اجلهاد والسري (2(

  ). 2496) ، الدارمي السري (6/149) ، أمحد (2832(
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إال ركبا  ذات ليلة إىل احلرة ومعه مواله أسلم فإذا نار تسعر فقال يا أسلم ما أظن هؤالء
قصر م الليل والربد فلما وصل مكاا إذا هي امرأة معها صبيان يتضاغون من اجلوع قد 
نصبت هلم قدر ماء على النار تسكتهم به ليناموا فقال عمر السالم عليكم يا أهل الضوء 
وكره أن يقول يا أهل النار ما بالكم وما بال هؤالء الصبية يتضاغون قالت املرأة يتضاغون 

ن اجلوع قال فأي شيء يف هذا القدر قالت ماء أسكتهم به أومههم أين أصنع طعاما حىت م
يناموا واهللا بيننا وبني عمر فقال يرمحك اهللا وما يدري عمر بكم قالت أيتوىل أمرنا ويغفل 

ورجع مهروال فأتى بعدل من دقيق وجراب من شحم وقال ألسلم  � عنا فبكى عمر
محله عنك يا أمري املؤمنني فقال أنت حتمل وزري يوم القيامة أمحله على ظهري قال أنا أ

فحمله حىت أتى املرأة فجعل يصلح الطعام هلا وجعل ينفخ حتت القدر والدخان يتخلل من 
حليته حىت نضج الطعام فأنزل القدر وأفرغ منه يف صحفة هلا فأكل الصبية حىت شبعوا 

هللا خريا أنت أوىل ذا األمر من عمر وجعلوا يضحكون ويتصارعون فقالت املرأة جزاك ا
  فقال هلا عمر قويل خريا.

أيها املسلمون هكذا كانت سرية اخللفاء يف صدر هذه األمة حني كانت الرعية قائمة 
بأمر اهللا خائفة من عقابه راجية لثوابه فلما بدلت الرعية وغريت وظلمت نفسها تبدلت 

  أحوال الرعاة وكما تكونون يوىل عليكم.
املسلمون مع هذه السرية العظيمة فإن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب قتل شهيدا  أيها

يف آخر شهر ذي احلجة من السنة الثالثة عشرة من اهلجرة فقد خرج لصالة الصبح وكان 
إذا مر بني الصفني قال استووا حىت إذا مل ير فيهم خلال تقدم فكرب ورمبا قرأ سورة يوسف 

الركعة األوىل حىت جيتمع الناس فما هو إال أن كرب فطعنه غالم  أو النحل أو حنو ذلك يف
جموسي فتناول عمر يد عبد الرمحن بن عوف فقدمه يف الصالة. فرضي اهللا عن عمر وجزاه 



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  895

م: ـال اهللا فيهـابة الذين قـري الصحـريا لقد كان من خـالم واملسلمني خـعن اإلس

}  šχθà) Î6≈ ¡¡9 $#uρ tβθä9 ¨ρF{   .. إىل آخرها).)1( } #$
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  القسم التاسع يف التوقيت وخصائص بعض األيام

  اخلطبة األوىل يف ابتداء التاريخ

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
لنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا سيئات أعما

وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أرسله بني يدي الساعة بشريا ونذيرا 
وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا فبلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة وجاهد يف اهللا 

 وسالمه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم حق جهاده فصلوات اهللا
  الدين.

أما بعد: أيها الناس فإننا هذا األسبوع نستقبل عاما جديدا إسالميا هجريا ابتداء عقد 
اليت ابتدأ ا تكوين األمة  � سنواته من أجل مناسبة يف اإلسالم أال وهي هجرة النيب

كمه املسلمون ومل يكن التاريخ السنوي معموال به يف اإلسالمية يف بلد إسالمي مستقل حي
ففي السنة الثالثة أو الرابعة من  � أول اإلسالم حىت كانت خالفة عمر بن اخلطاب

أنه يأتينا منك كتب ليس هلا تاريخ فجمع  � كتب إليه أبو موسى األشعري � خالفته
خوا كما تؤرخ الفرس عمر الصحابة رضي اهللا عنهم فاستشارهم فيقال إن بعضهم قال أر

مبلوكها كلما هلك ملك أرخوا بوالية من بعده فكره الصحابة ذلك فقال بعضهم أرخوا 
وقال آخرون من  � بتاريخ الروم فكرهوا ذلك أيضا فقال بعضهم أرخوا من مولد النيب

مبعثه وقال آخرون من مهاجره فقال عمر اهلجرة فرقت بني احلق والباطل فأرخوا ا 
اهلجرة واتفقوا على ذلك تشاوروا من أي شهر يكون ابتداء السنة فقال  فأرخوا من

بعضهم من رمضان ألنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن وقال بعضهم من ربيع األول ألنه 
املدينة مهاجرا واختار عمر وعثمان وعلي أن يكون من  � الشهر الذي قدم فيه النيب

الذي يؤدي املسلمون فيه حجهم الذي به متام احملرم ألنه شهر حرام يلي شهر ذي احلجة 
والعزمية على اهلجرة فكان ابتداء  � أركان دينهم والذي كانت فيه بيعة األنصار للنيب

  السنة اإلسالمية اهلجرية من الشهر احملرم احلرام.
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أيها املسلمون إن من املؤسف حقا أن يعدل املسلمون أكثرهم اليوم عن التاريخ 
إىل تاريخ النصارى امليالدي الذي ال ميت إىل دينهم بصلة ولئن كان  اإلسالمي اهلجري

لبعضهم شبهة من العذر حني استعمر بالدهم النصارى وأرغموهم على أن يتناسوا 
تارخيهم اإلسالمي اهلجري فليس هلم اآلن أي عذر يف البقاء على تاريخ النصارى امليالدي 

مهم وغشمهم ولقد مسعتم ما قيل من أن وقد أزال اهللا عنهم كابوس املستعمرين وظل
  الصحابة رضي اهللا عنهم كرهوا التأريخ بتاريخ الفرس والروم.

أيها املسلمون إننا اليوم نستقبل عاما جديدا إسالميا هجريا شهوره الشهور اهلاللية 

βÎ) nο¨  {اليت هي عند اهللا تعاىل يف كتابه كما قال تعاىل:  £‰Ïã Í‘θåκ ’¶9 $# y‰ΖÏã «!$# $oΨ øO$# u� |³ tã 

# \�öκ y− ’ Îû É=≈ tFÅ2 «! $# tΠ öθtƒ t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# š⇓ö‘ F{ $# uρ !$pκ ÷] ÏΒ îπyèt/ ö‘ r& ×Π ã� ãm 4 { )1(  الشهور اليت

=š�tΡθè *  { � جعلها اهللا تعاىل مواقيت للعامل كلهم قال اهللا t↔ ó¡o„ Çtã Ï'©# Ïδ F{ $# ( ö≅ è% }‘Ïδ 

àM‹Ï%≡uθtΒ Ä¨$̈Ψ= Ï9 { )2(  مواقيت للناس كلهم بدون ختصيص ال فرق بني عرب وعجم ذلك

دخول الشهر وخروجه فمىت رؤي  ألا عالمات حمسوسة ظاهرة لكل أحد يعرف ا
اهلالل من أول الليل دخل الشهر اجلديد وخرج الشهر السابق. ليست كالشهور اإلفرجنية 
شهورا ومهية غري مبنية على مشروع وال معقول وال حمسوس بل هي شهور اصطالحية 

لم خمتلفة بعضها واحد وثالثون يوما وبعضها مثانية وعشرون يوما وبعضها بني ذلك ال يع
هلذا االختالف سبب حقيقي معقول لكنها عورضت من قبل األحبار والرهبان فتأمل أيها 
املسلم كيف يعارض رجال دين اليهود والنصارى يف تغيري أشهر ومهية خمتلفة إىل اصطالح 
أضبط ألم يعلمون ما لذلك من خطر ورجال دين اإلسالم ساكتون بل مقرون لتغيري 

مية بل العاملية اليت جعلها اهللا لعباده حيث عدل عنها املسلمون التوقيت بالشهور اإلسال
أكثرهم إىل التوقيت بالشهور اإلفرجنية وقد سئل اإلمام أمحد رمحه اهللا فقيل له إن الفرس 

                                                 

  . 36) سورة التوبة آية: 1(
  . 189) سورة البقرة آية: 2(
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أياما وشهورا يسموا بأمساء ال تعرف فكره ذلك أشد الكراهة وروي عن جماهد أنه كان 
  يكره أن يقال آذارماه.

مون إننا هذه األيام نستقبل عاما جديدا إسالميا هجريا ليس من السنة أن أيها املسل
حندث عيدا لدخوله أو نعتاد التهاين ببلوغه فليس الغبطة بكثرة السنني وإمنا الغبطة مبا 
أمضاه العبد منها يف طاعة مواله فكثرة السنني خري ملن أمضاها يف طاعة ربه شر ملن 

د على طاعته وشر الناس من طال عمره وساء عمله، إن علينا أمضاها يف معصية اهللا والتمر
أن نستقبل أيامنا وشهورنا وأعوامنا بطاعة ربنا وحماسبة أنفسنا وإصالح ما فسد من 
أعمالنا ومراقبة من والنا اهللا تعاىل عليه من األهل من زوجات وأوالد بنني وبنات 

  وأقارب.

 %þθè#)  {معنيون وعنه يوم القيامة مسؤولون:  فاتقوا اهللا عباد اهللا وقوموا مبا أنتم به

ö/ ä3|¡àΡr& ö/ ä3‹Î= ÷δ r&uρ #Y‘$tΡ $yδ ßŠθè% uρ â¨$̈Ζ9 $# äοu‘$yfÏt ø: $# uρ { )1(  قوموا بذلك على الوجه األمت األكمل

اجب واعلموا أن أعضاءكم ستكون عليكم مبرتلة اخلصوم يوم القيامة أو على األقل بالو

#  {يوم خيتم على األفواه وتكلم األيدي واألرجل مبا كسب اإلنسان قال اهللا تعاىل:  ¨Lym 

# sŒ Î) $tΒ $yδρâ !% ỳ y‰ Íκy− öΝÍκ ö� n= tã öΝ ßγãèôϑ y™ öΝèδ ã�≈ |Áö/r&uρ Νèδ ßŠθè= ã_uρ $yϑ Î/ (#θçΡ% x. tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊄⊃∪ (#θä9$s% uρ 
öΝ ÏδÏŠθè= ß∨ Ï9 zΝÏ9 öΝ ›?‰Îγx© $oΨ ø‹ n= tã ( (#þθä9$s% $uΖ s) sÜΡr& ª! $# ü“ Ï% ©!$# t,sÜΡ r& ¨≅ ä. &ó x« uθèδ uρ öΝä3s) n= s{ tΑ̈ρr& ;ο §� tΒ 

Ïµø‹ s9 Î)uρ tβθãèy_ö� è? ∩⊄⊇∪ $tΒ uρ óΟçFΖ ä. tβρç� ÏItG ó¡n@ βr& y‰ pκ ô¶tƒ öΝä3ø‹ n= tæ ö/ ä3ãèøÿxœ Iωuρ öΝä. ã�≈|Áö/ r& Ÿωuρ öΝä. ßŠθè= ã_ 
Å3≈ s9 uρ óΟ çF⊥ oΨ sß ¨βr& ©!$# Ÿω ÞΟ n= ÷ètƒ # Z��ÏW x. $£ϑ ÏiΒ tβθè= yϑ ÷ès? ∩⊄⊄∪ ö/ ä3Ï9≡sŒuρ â/ä3–Ψ sß “ Ï% ©!$# Ο çG⊥uΖ sß ö/ ä3În/ t�Î/ ö/ ä31yŠ ö‘ r& 

Ν çGóst6ô¹ r' sù zÏiΒ zƒÎ� Å£≈ sƒ ø: $# ∩⊄⊂∪ { )2(.  

عباد اهللا إن كل عام جيد يعد املرء نفسه بالعزمية الصادقة واجلد ولكن متضي عليه 
األيام وتنطوي الساعات وحاله مل تتغري إىل أصلح فيبوء باخليبة واخلسران مث ال يفلح وال 

                                                 

  . 6) سورة التحرمي آية: 1(
  . 23:  20) سورة فصلت اآليات من 2(
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قبله فإن ينجح فاغتنموا األوقات عباد اهللا بطاعة اهللا وكونوا كل عام أصلح من العام الذي 
كل عام مير بكم يقربكم من القبور عاما ويبعدكم عن القصور عاما يقربكم من االنفراد 

   بأعمالكم ويبعدكم من التمتع بأهليكم وأوالدكم وأموالكم.
عباد اهللا واهللا ما قامت الدنيا إال بقيام الدين وال نال العز والكرامة والرفعة إال من 

ن والطمأنينة والرخاء إال باتباع منهج املرسلني ولئن خضع لرب العاملني وال دام األم
استمرت زهرة الدنيا مع املعاصي واالحنراف إن ذلك الستدراج يعقبه اإلهالك واإلتالف 

?þθç/θè#)  {فاعتصموا بطاعة اهللا عن عقوبتكم:  uρ ’ n< Î) «!$# $�èŠ ÏΗ sd tµ•ƒr& šχθãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ÷/ä3ª= yès9 

šχθßsÎ= ø è? ∩⊂⊇∪ { )1(.  

اللهم إنا نسألك بأنا نشهد أنك أنت اهللا ال إله إال أنت األحد الصمد الذي مل يلد ومل 
يولد ومل يكن له كفوا أحد يا منان يا بديع السماوات واألرض يا ذا اجلالل واإلكرام يا 

نسألك أن جتعل عامنا هذا وما بعده عام أمن وطمأنينة عام علم نافع وعمل حي يا قيوم 
صاحل عاما تسبغ به علينا نعمك وترزقنا شكرها عاما تصلح به والة أمورنا ورعيتنا عاما 

  تيسرنا فيه للهدى وتيسر اهلدى لنا إنك جواد كرمي رؤوف رحيم.

                                                 

  . 31) سورة النور آية: 1(
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  اخلطبة الثانية يف األشهر احلرم

ه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن إن احلمد هللا حنمد
سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا 
وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه 

  والتابعني هلم بإحسان وسلم تسليما.
ا بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل وتيقنوا أن هللا تعاىل احلكمة البالغة فيما يصطفي من أم

خلقه فاهللا تعاىل يصطفي من املالئكة رسال ومن الناس ويفضل من األوقات ومن األمكنة 
أماكن ففضل اهللا تعاىل مكة على سائر البقاع مث من بعدها املدينة مهاجر خامت األنبياء 

من بعدمها بيت املقدس مكان غالب األنبياء الذين قص اهللا علينا نبأهم وجعل مث  � حممد
ملكة واملدينة حرما دون بيت املقدس وفضل اهللا تعاىل بعض الشهور واأليام والليايل على 
بعض فعدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهرا يف كتاب اهللا يوم خلق السماوات واألرض 

ة وذو احلجة واحملرم ثالثة متوالية وشهر رجب الفرد بني منها أربعة حرم وهي ذو القعد
مجادى وشعبان وخري يوم طلعت فيه الشمس يوم اجلمعة وليلة القدر خري من ألف شهر 
فعظموا رمحكم اهللا تعاىل ما عظمه اهللا فلقد ذكر أهل العلم أن احلسنات تضاعف يف كل 

فاضل وشاهد هذا يف كتاب  زمان ومكان فاضل وأن السيئات تعظم يف كل زمان ومكان

y7  {يقول اهللا تعاىل:  � اهللا تعاىل وسنة رسوله tΡθè= t↔ ó¡o„ Çtã Ì� öκ¤¶9 $# ÏΘ# t�ysø9 $# 5Α$tFÏ% ÏµŠ Ïù ( ö≅ è% 

×Α$tFÏ% ÏµŠ Ïù ×��Î6x. ( { )1( املسجد احلرام:  وقال تعاىل يف}  tΒ uρ ÷Š Ì�ãƒ ÏµŠ Ïù ¥Š$ysø9 Î* Î/ 5Ο ù= ÝàÎ/ çµø% É‹ œΡ 

ôÏΒ A>#x‹ tã 5ΟŠ Ï9 r& ∩⊄∈∪ { )2(.  

حدود  وإنكم اليوم تستقبلون األشهر احلرم الثالثة فال تظلموا فيهن أنفسكم التزموا
اهللا تعاىل أقيموا فرائض اهللا واجتنبوا حمارمه أدوا احلقوق فيما بينكم وبني ربكم وفيما 

                                                 

  . 217ورة البقرة آية: ) س1(
  . 25) سورة احلج آية: 2(
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بينكم وبني عباده واعلموا أن الشيطان قد قعد البن آدم كل مرصد وأقسم اهللا ليأتينهم من 
بني أيديهم ومن خلفهم وعن أميام وعن مشائلهم وال جيد أكثرهم شاكرين أقسم هللا بعزة 

 ليغوينهم أمجعني إال عباد اهللا املخلصني إن الشيطان حلريص كل احلرص على إغواء بين اهللا
آدم وإضالهلم يصدهم عن دين اهللا يأمرهم بالفحشاء واملنكر حيبب إليهم املعاصي ويكره 
إليهم الطاعات يأتيهم من كل جانب ويقذفهم بسهامه من كل جبهة إن رأى من العبد 

نه وأقعده فإن عجز عنه من هذا اجلانب جاءه من جانب الغلو رغبة يف اخلري ثبطه ع
والوسواس والشكوك وتعدي احلدود يف الطاعة فأفسدها عليه فإن عجز عنه من جانب 
الطاعات جاءه من جانب املعاصي فينظر أقوى املعاصي هدما لدينه فأوقعه فيها فإن عجز 

دوا من املعاصي فإذا وقع يف عنه من هذا اجلانب حاوله من جانب أسهل فأوقعه فيها 
شرك املعاصي فقد نال الشيطان منه بغيته فإن املرء مىت كسر حاجز املعصية أصبحت 
املعصية هينة عليه صغرية يف عينه يقللها الشيطان يف نفسه تارة ويفتح عليه باب التسويف 

مفتوح وربك غفور  تارة يقول له هذه هينة افعلها هذه املرة وتب إىل اهللا تعاىل فباب التوبة
رحيم فال يزال به يعده ومينيه وما يعده إال غرورا فإذا وقع يف هذه املعصية اليت كان يراها 
من قبل صعبة كبرية وهانت عليه تدرج به الشيطان إىل ما هو أكرب منها وهكذا أبدا حىت 

عن سهل  إىل هذا التدرج فيما رواه اإلمام أمحد � خيرجه من دينه كله ولقد أشار النيب

إياكم وحمقرات الذنوب فإمنا مثل حمقرات الذنوب كمثل  {قال  � أن النيب � بن سعد

قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود حىت أنضجوا خبزهم وإن حمقرات الذنوب مىت 

  .) { )1ا صاحبها لكه يؤخذ

عباد اهللا احذروا مكايد الشيطان ومكره فإنه يتنوع يف ذلك ويتلون فهذا يأتيه من قبل 
اإلميان والتوحيد فيوقعه يف الشك أحيانا ويف الشرك أحيانا وهذا يأتيه من قبل الصالة 

ل ا أو صرفها فيوقعه يف التهاون ا واإلخالل وهذا يأتيه من قبل الزكاة فيوقعه يف البخ

                                                 

  ). 5/331) أمحد (1(



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  902

يف غري مستحقها وهذا يأتيه من قبل الصيام فيوقعه فيما ينقضه من سيء األقوال واألفعال 
وهذا يأتيه من قبل احلج فيوقعه يف التسويف به حىت يأتيه املوت وما حج وهذا يأتيه من 
 قبل حقوق الوالدين واألقارب فيوقعه يف العقوق والقطيعة وهذا يأتيه من قبل األمانة
فيوقعه يف الغش واخليانة وهذا يأتيه من قبل املال فيوقعه يف اكتسابه من غري مباالة 

واجلهالة تارة ويأخذ الرشوة أحيانا وبإمهال فيكتسبه عن طريق احلرام بالربا تارة وبالغرور 
عمله تارة إىل غري ذلك من أنواع املعاصي وأجناسها اليت يغر ا الشيطان بين آدم مث يتخلى 

م أحوج ما يكونون إىل املساعد واملعني امسعوا قول اهللا تعاىل يف غرور الشيطان ألبوينا آدم عنه
وحواء حني أسكنهما اهللا تعاىل اجلنة وأذن هلما أن يأكال رغدا من حيث شاءا من أشجارها 

ولكن  )Ÿωuρ $t/t�ø)s? ÍνÉ‹≈yδ nοt�yf¤±9$# { )1  {ومثارها سوى شجرة واحدة عينها هلما باإلشارة 

tΒ $yϑ$  {الشيطان وسوس هلما وقال:  ä38 uη tΡ $yϑ ä3š/ u‘ ôtã Íν É‹≈ yδ Íοt� yf¤±9 $# HωÎ) βr& $tΡθä3s? È ÷s3n= tΒ 

÷ρr& $tΡθä3s? zÏΒ tÏ$ Î#≈ sƒ ø: $# ∩⊄⊃∪ !$yϑ ßγyϑ y™$s% uρ ’ ÎoΤ Î) $yϑ ä3s9 zÏϑ s9 šÏ⇔ ÅÁ≈ ¨Ψ9 $# ∩⊄⊇∪ $yϑ ßγ9 ©9 y‰ sù { )2(  أي

�ρá‘9  {أنزهلما من مرتبة الطاعة وعلو املرتلة  äóÎ/ 4 { )3( وامسعوا خداعه لقريش يف ،

øŒ  {اخلروج إىل بدر وختليه عنهم حيث يقول اهللا تعاىل يف ذلك:  Î) uρ z−ƒy— ÞΟ ßγs9 ß≈ sÜ ø‹¤±9$# 

óΟ ßγn=≈ yϑ ôã r& tΑ$s% uρ Ÿω |=Ï9$xî ãΝ à6 s9 tΠ öθu‹ ø9 $# š∅ÏΒ Ä¨$̈Ζ9 $# †ÎoΤ Î) uρ Ö‘% ỳ öΝà6 ©9 ( $£ϑ n= sù ÏN u!# t� s? Èβ$tG t⁄Ï ø9 $# 
}Ès3tΡ 4’ n?tã Ïµø‹ t7 É)tã tΑ$s% uρ ’ ÎoΤ Î) Öü“ Ì� t/ öΝà6Ζ ÏiΒ þ’ÎoΤ Î) 3“ u‘ r& $tΒ Ÿω tβ÷ρt� s? þ’ ÎoΤ Î) Ú’% s{r& ©!$# 4 ª! $#uρ ß‰ƒÏ‰ x© 

ÅU$s) Ïèø9 ه عنه ـ تعاىل يف خداع الشيطان لكل إنسان وختليوامسعوا قول اهللا )4( } ∪∇⊇∩ #$

≅È  {ول اهللا تعاىل: ـحيث يق sVyϑ x. Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# øŒ Î) tΑ$s% Ç≈ |¡Σ M∼ Ï9 ö� à ò2$# $£ϑ n= sù t�x x. tΑ$s% ’ ÎoΤÎ) 

Ö ü“ Ì�t/ y7Ζ ÏiΒ þ†ÎoΤ Î) ß∃% s{r& ©! $# ¡> u‘ tÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩⊇∉∪ tβ% s3sù !$uΚ åκ tJt6É)≈ tã $yϑ åκ ¨Ξr& ’Îû Í‘$̈Ζ9 $# È øt$ Î#≈ yz $pκ� Ïù 4 
                                                 

  . 35) سورة البقرة آية: 1(
  . 22:  20) سورة األعراف اآليات من 2(
  . 22) سورة األعراف آية: 3(
  . 48) سورة األنفال آية: 4(
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y7 Ï9≡sŒuρ (#äτℜ t“ y_ tÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊇∠∪ { )1(، }   tΑ$s% uρ ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# $£ϑ s9 z ÅÓè% ã�øΒ F{ $# āχ Î) ©! $# öΝ à2y‰ tã uρ 

y‰ ôã uρ Èd,pt ø: $# ö/ ä3›?‰tã uρuρ öΝ à6 çFø n= ÷z r'sù ( $tΒ uρ tβ% x. u’Í< Νä3ø‹ n= tæ ÏiΒ ?≈ sÜù= ß™ HωÎ) βr& ÷Λ äl è?öθtã yŠ óΟ çG ö6yftG ó™$$sù 
’ Í< ( Ÿξsù ’ ÎΤθãΒθè= s? (#þθãΒθä9 uρ Νà6 |¡àΡr& ( !$̈Β O$tΡ r& öΝà6 Åz Î� óÇ ßϑ Î/ !$tΒ uρ ΟçFΡ r& �†Å� Î� óÇ ßϑ Î/ ( ’ ÎoΤÎ) ßN ö�x Ÿ2 

!$yϑ Î/ Èβθßϑ çG ò2u� õ° r& ÏΒ ã≅ö7 s% 3 ¨βÎ) šÏϑ Î=≈ ©à9 $# öΝßγs9 ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9 r& ∩⊄⊄∪ { )2(.  

عباد اهللا إن كل ما جتدون يف نفوسكم من تكاسل عن الطاعات واون باملعاصي فإنه 
فاستعيذوا باهللا منه فإن يف ذلك الشفاء  من وساوس الشيطان ونزغاته فإذا وجدمت ذلك

Β̈$  {اىل: ـال اهللا تعـخالص قـوال Î) uρ š�̈Ζ xî u”∴tƒ zÏΒ Ç≈ sÜø‹ ¤±9 $# Øø ÷“ tΡ õ‹ ÏètG ó™$$sù «! $$Î/ 4 … çµ‾Ρ Î) 

ìì‹ Ïϑ y™ íΟŠ Î= tæ ∩⊄⊃⊃∪ āχ Î) šÏ% ©!$# (# öθs) ¨?$# #sŒ Î) öΝ åκ¡¦ tΒ ×# Í×‾≈ sÛ zÏiΒ Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# (#ρã� ā2x‹ s? #sŒ Î* sù Ν èδ 

tβρç� ÅÇ ö7 •Β ∩⊄⊃⊇∪ { )3(  اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم واجعلنا من عبادك املخلصني الذين

ليس له سلطان عليهم وعلى رم يتوكلون واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمرنا وثبت 
  على القوم الكافرين إنك جواد كرمي غفور رحيم. أقدامنا وانصرنا

                                                 

  . 17،  16) سورة احلشر اآليتان : 1(
  . 22) سورة إبراهيم آية: 2(
  . 201،  200عراف اآليتان : ) سورة األ3(
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  اخلطبة الثالثة يف قصة موسى مع فرعون

احلمد هللا العلي الكبري املتفرد باخللق والتدبري الذي أعز أولياءه بنصره وأذل أعداءه 
خبذله فنعم املوىل ونعم النصري وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله 

و على كل شيء قدير وأشهد أن حممدا عبده ورسوله البشري النذير والسراج احلمد وه
  املنري صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واذكروا أيام اهللا لعلكم تذكرون اذكروا أيام اهللا 
عهم لعلكم تشكرون واذكروا أيام اهللا خبذل أعدائه ومن واالهم لعلكم بنصر أنبيائه وأتبا

  تتقون واذكروا أيام اهللا إذا أنزل للقضاء بني عباده يوم القيامة لعلكم توقنون.
أيها الناس إن نصر اهللا تعاىل ألوليائه يف كل زمان ومكان وأمة انتصار للحق وذلة 

إىل يوم القيامة ألم يسرون بذلك وينعمون به للباطل وأخذ للمتكرب ونعمة على املؤمنني 
باال. ويف هذا الشهر كانت جناة موسى عليه السالم وقومه من فرعون وجنوده فلقد أرسله 
اهللا تعاىل إىل فرعون باآليات البينات والربهان القاطع على نبوته إىل فرعون وقومه فرعون 

موسى باآليات العظيمة ودعاه إىل الذي تكرب على املأل وقال أنا ربكم األعلى فجاءه 
را ـون منكـتوحيد اهللا تعاىل خالق السماوات واألرض رب العاملني فقال فرع

tΒ$  {ابرا: ـومك uρ �> u‘ šÏϑ n=≈ yèø9 أنكر الرب العظيم الذي قامت بأمره  )1( } ∪⊃⊅∩ #$

ه آية تدل على وجوده وربوبيته وعلمه وقدرته وحكمته السماء واألرض ويف كل شيء ل
وأنه الرب الواحد الذي جيب إفراده بالعبادة كما هو متفرد باخللق والتدبري فأجابه موسى: 

}  �> u‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ $tΒ uρ !$yϑ ßγoΨ øŠt/ ( βÎ) Λ äΖ ä. tÏΖ Ï%θ•Β ∩⊄⊆∪ { )2(  فإن يف السماوات

واألرض وما بينهما من اآليات ما يوجب اإلميان واليقني فرد فرعون ساخرا مبوسى ومستهزئا 

                                                 

  . 23) سورة الشعراء آية: 1(
  . 24) سورة الشعراء آية: 2(
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را هلم أصلهم فأجاب موسى مذك )Ÿωr& tβθãèÉΚtGó¡n@ ∩⊄∈∪ { )1  {به وحمتقرا له قائال ملن حوله: 

  {وأنه خملوقون مربوبون وكما خلقوا فهم صائرون إىل العدم طريقة آبائهم األولني فقال: 

ö/ä3š/u‘ �>u‘uρ ãΝä3Í←!$t/#u tÏ9̈ρF{$# ∩⊄∉∪ { )2(  ت فرعون فادعى دعوى الكاذب املغبون وحينئذ

فطعن بالرسول ومبن أرسله  )βÎ) ãΝä3s9θß™u‘ ü“Ï%©!$# Ÿ≅Å™ö‘é& óΟä3ö‹s9Î) ×βθãΖôfyϑs9 ∩⊄∠∪ { )3¨  {فقال: 

فأجاب موسى مبينا من األحق بوصف اجلنون أهو املؤمن باهللا خالق السماوات واألرض 

<�  {فقال:  ومالك املشرق واملغرب أم املنكر لذلك u‘ É−Î� ô³ yϑ ø9$# É>Ì� øóyϑ ø9 $# uρ $tΒ uρ !$yϑ åκ s] øŠt/ ( βÎ) 

÷Λ äΖ ä. tβθè= É) ÷ès? ∩⊄∇∪ { )4(  فلما عجز فرعون عن مقاومة احلق وأفحمه موسى باحلجة

د ـد فتوعـاب والوعيـملتكربون من اإلرهوالربهان جلأ إىل ما جلأ إليه العاجزون ا

È  {ائال: ـن قـال والسجـموسى باالعتق Í.s! |N õ‹ sƒ ªB$# $�γ≈ s9 Î) “ Î�ö� xî y7 ¨Ζ n= yèô_V{ zÏΒ 

šÏΡθàfó¡yϑ ø9 $# ∩⊄∪ { )5( يث إن له من ومل يقل ألسجننك ليزيد يف إرهاب موسى ح

القوة والسلطان ما مكنه من سجن الناس الذين سيكون موسى من مجلتهم على حد 
يأيت باآليات واضحة وضوح النهار وفرعون  � ديده إن اختذ إهلا غريه وما زال موسى

uΖ$  {حياول بكل جهوده ودعاته أن يقضي عليها بالرد والكتمان حىت قال ملوسى:  oK ÷∞ Å_r& 

$oΨ y_Ì� ÷‚çG Ï9 ôÏΒ $uΖ ÅÊö‘ r& x8Ì� ósÅ¡Î0 4 y›θßϑ≈ tƒ ∩∈∠∪ š�̈Ζ t� Ï? ù'uΖ n= sù 9� ósÅ¡Î0 Ï&Î# ÷V ÏiΒ ö≅ yèô_$$sù $uΖ oΨ ÷� t/ y7 uΖ ÷� t/uρ 

# Y‰Ïã öθtΒ āω …çµà Î= øƒ éΥ ßøtwΥ Iωuρ |MΡ r& $ZΡ% s3tΒ “ Yθß™ ∩∈∇∪ { )6( عن الرؤية فيه  مستويا ال حيجب

                                                 

  . 25) سورة الشعراء آية: 1(
  . 26) سورة الشعراء آية: 2(
  . 27) سورة الشعراء آية: 3(
  . 28) سورة الشعراء آية: 4(
  . 29) سورة الشعراء آية: 5(
  . 58،  57) سورة طه اآليتان : 6(
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واد وال جبل فواعدهم موسى موعد الواثق بنصر اهللا تعاىل واعدهم يوم الزينة وهو يوم 
عيدهم يف رابعة النهار ضحى فاجتمع الناس وأتى فرعون بكل ما يستطيع من كيد 

öΝ  {ال هلم موسى: ـر فقـومك ä3n= ÷ƒuρ Ÿω (#ρç� tIø s? ’ n?tã «! $# $\/É‹ Ÿ2 /ä3tG Åsó¡ãŠsù 5>#x‹ yèÎ/ ( ô‰ s% uρ 

z>% s{ ÇtΒ 3“ u� tIøù$# ∩∉⊇∪ { )1(  فوقعت هذه الكلمة الواحدة الصادرة عن إميان ويقني وقعت

قبة لنيب من السالح الفتاك فتنازعوا أمرهم بينهم وتفرقت كلمتهم وصارت العابني الناس أشد 

 %u’Å+ø9é'sù äοt�ys¡¡9$# tÏ‰Éf≈y™ ∩⊆∉∪ (#þθä9$s {وأعلن خصومه من السحرة إميام به:  � اهللا موسى

$̈ΖtΒ#u Éb>t�Î/ tÏϑn=≈yèø9$# ∩⊆∠∪ Éb>u‘ 4y›θãΒ tβρã�≈yδuρ ∩⊆∇∪ { )2(  :وقالوا لفرعون حني توعدهم}   s9 

x8t� ÏO÷σ œΡ 4’ n?tã $tΒ $tΡ u!% ỳ š∅ÏΒ ÏM≈uΖ Éi� t7ø9 $# “ Ï% ©!$# uρ $tΡ t� sÜsù ( ÇÙø% $$sù !$tΒ |MΡr& CÚ$s% ( $yϑ ‾Ρ Î)  ÅÓø)s? Íν É‹≈yδ 
nο 4θuŠpt ø: $# !$u‹ ÷Ρ ‘$!$# ∩∠⊄∪ !$‾Ρ Î) $̈Ζ tΒ# u $uΖ În/ t�Î/ t� Ïøóu‹ Ï9 $uΖ s9 $uΖ≈ u‹≈sÜ yz !$tΒ uρ $oΨ tG ÷δ t� ø. r& Ïµø‹ n= tã zÏΒ Ì� ósÅb¡9 $# 3 ª!$# uρ ×� ö�yz 

#’ s+ö/ r&uρ ∩∠⊂∪ { )3( م  � وما زال فرعون ينابذ دعوة موسىحىت استخف قومه فأطاعوه إ

ϑ£$!  {كانوا قوما فاسقني قال اهللا تعاىل:  n= sù $tΡθà y™# u $oΨ ôϑ s) tGΡ$# óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ öΝ ßγ≈ oΨ ø% t�øî r' sù šÏèuΗ ød r& 

∩∈∈∪ öΝßγ≈ oΨ ù= yèyfsù $Z n= y™ WξsVtΒ uρ šÌ� Åz Eζ Ïj9 ∩∈∉∪ { )4(  وكان من قصة إغراقهم أن اهللا أوحى

إىل موسى أن يسري بقومه ليال من مصر فاهتم لذلك فرعون اهتماما عظيما فأرسل يف 
فاجتمع الناس إليه  �للوصول إليه ألمر يريده اهللا مجيع مدائن مصر أن حيشر الناس 

ϑ£$   {فخرج م يف إثر موسى وقومه ليقضي عليهم حىت أدركهم عند البحر األمحر:  n= sù 

# uℜt� s? Èβ$yèôϑ yfø9 $# tΑ$s% Ü=≈ ysô¹ r& # y›θãΒ $‾Ρ Î) tβθä. u‘ ô‰ ßϑ s9 ∩∉⊇∪ { )5(  البحر أمامنا فإن خضنا غرقنا

                                                 

  . 61طه آية:  ) سورة1(
  . 48:  46) سورة الشعراء اآليات من 2(
  . 73،  72) سورة طه اآليتان : 3(
  . 56،  55) سورة الزخرف اآليتان : 4(
  . 61) سورة الشعراء آية: 5(
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βÎ) z¨  {وفرعون وقومه خلفنا وسيأخذوننا فقال هلم موسى كال أي لستم مدركني:  Éë tΒ 

’ În1u‘ ÈÏ‰ öκ u� y™ ∩∉⊄∪ { )1(  قة بوعد اهللا على ما فيه النجاة وهذا واهللا غاية اإلميان والثأي سيدلين

   {فضربه  )Èβr& >Î�ôÑ$# x8$|ÁyèÎn/ t�óst7ø9$# ( { )2  {اىل إىل موسى: ـره فأوحى اهللا تعـونص

t,n= xΡ $$sù { )3( اثىن عشر طريقا صار هذا املاء السيال بينهما ثابتا كأطواد  � بإذن اهللا

اجلبال فدخل موسى وقومه ميشون بني جبال املاء يف طرق يابسة أيبسها اهللا بلحظة آمنني 
حاله فلما تكاملوا خارجني وتبعهم فرعون جبنوده داخلني أمر اهللا البحر أن يعود إىل 

  {رق: ـون الغـا أدرك فرعـفانطبق على فرعون وجنوده حىت غرقوا عن آخرهم فلم

tΑ$s% àMΖ tΒ#u … çµ‾Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) ü“ Ï% ©!$# ôM uΖ tΒ# u ÏµÎ/ (#þθãΖ t/ Ÿ≅ƒÏℜ u� ó�Î) O$tΡ r&uρ zÏΒ tÏϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# ∩⊃∪ { )4( 

≈z  {ولكن مل ينفعه اإلميان حينئذ فقيل له توبيخا:  t↔ ø9 !# u ô‰s% uρ |M øŠ|Átã ã≅ ö6s% |MΖ ä.uρ zÏΒ 

tÏ‰ Å¡ø ßϑ ø9$# ∩⊇∪ { )5(  :قال اهللا تعاىل}   óΟx. (#θä.t� s? ÏΒ ;M≈ ¨Ζy_ 5βθãŠ ãã uρ ∩⊄∈∪ 8íρâ‘ ã— uρ 5Θ$s) tΒ uρ 

5ΟƒÌ� x. ∩⊄∉∪ 7πyϑ ÷ètΡ uρ (#θçΡ% x. $pκ� Ïù tÎγÅ3≈ sù ∩⊄∠∪ y7 Ï9≡x‹x. ( $yγ≈ oΨ øOu‘ ÷ρr&uρ $�Β öθs% zƒÌ� yz# u ∩⊄∇∪ $yϑ sù ôM s3t/ ãΝÍκ ö� n= tã 

â !$yϑ ¡¡9 $# ÞÚö‘ F{ $# uρ $tΒ uρ (#θçΡ% x. zƒÌ� sàΖ ãΒ ∩⊄∪ { )6(  فأورث اهللا بين إسرائيل أرض فرعون وقومه

ارمني ألن بين إسرائيل حينذاك كانوا على احلق سائرين ولوحي اهللا الذي أنزله على 

 „āχÎ) uÚö‘F{$# ¬! $yγèOÍ‘θãƒ tΒ â!$t±o  {: وعد اهللاموسى متبعني فكانوا وارثني ألرض اهللا كما 

                                                 

  . 62) سورة الشعراء آية: 1(
  . 63) سورة الشعراء آية: 2(
  . 63) سورة الشعراء آية: 3(
  . 90) سورة يونس آية: 4(
  . 91ورة يونس آية: ) س5(
  . 29:  25) سورة الدخان اآليات من 6(
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ôÏΒ ÍνÏŠ$t6Ïã ( èπt7É)≈yèø9$#uρ šÉ)−Fßϑù=Ï9 ∩⊇⊄∇∪ { )1(- }   ô‰s) s9uρ $oΨ ö;tFŸ2 ’ Îû Í‘θç/ ¨“9 $# .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ Ì�ø. Ïe%!$# 

āχr& uÚö‘F{$# $yγèOÌ�tƒ y“ÏŠ$t6Ïã šχθßsÎ=≈¢Á9$# ∩⊇⊃∈∪ ¨βÎ) †Îû #x‹≈yδ $Zó≈n=t7s9 BΘöθs)Ïj9 šÏ‰Î7≈tã ∩⊇⊃∉∪ { )2(.  

أيها الناس إن جناة نيب اهللا موسى وقومه من عدو اهللا فرعون وجنوده لنعمة كربى 

املدينة وجد اليهود يصومون اليوم  � ملا قدم النيب {وهلذا  �تستوجب الشكر هللا 

العاشر من هذا الشهر شهر احملرم فقال ما هذا قالوا يوم صاحل جنى اهللا فيه موسى وقومه 

 )3( } أنا أحق مبوسى منكم فصامه وأمر بصيامه � من عدوهم فصامه موسى فقال النيب

 � . إال أنه)4( } وسئل عن فضل صيامه فقال أحتسب على اهللا يكفر السنة اليت قبله {

أمر بعد ذلك مبخالفة اليهود بأن يصام العاشر ويوما قبله وهو التاسع أو يوما بعده وهو 
عليه فيكره أن يصوم يوم العاشر وحده بل يضيف إليه يوما قبله أو يوما احلادي عشر. و

  بعده وإضافة التاسع إليه أفضل من احلادي عشر.
وفقين اهللا وإياكم لشكر نعمته وحسن عبادته ومحانا من شرور أنفسنا برعايته إنه 

  جواد كرمي.
  أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم... اخل.

                                                 

  . 128) سورة األعراف آية: 1(
  . 106،  105) سورة األنبياء اآليتان : 2(
) ، ابن ماجه الصيام 2444) ، أبو داود الصوم (1130) ، مسلم الصيام (1900) البخاري الصوم (3(

   ).1759) ، الدارمي الصوم (1/310) ، أمحد (1734(
  ). 5/311) ، أمحد (752) الترمذي الصوم (4(
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   بعض خصائص يوم اجلمعةاخلطبة الرابعة يف

احلمد هللا الذي جعل يوم اجلمعة أفضل أيام األسبوع وجعل فيه ساعة الدعاء فيها 
جماب ومسموع وخصه خبصائص ليعرف الناس قدره فيقوموا به على الوجه املشروع 
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له القوي القهار مبيد األجناد واجلموع وأشهد 

عبده ورسوله أتقى عابد وأهدى صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم  أن حممدا
  بإحسان يف القنوت واخلضوع وسلم تسليما.

أما بعد: أيها الناس اتقوا اهللا تعاىل واشكروه أن جعلكم من هذه األمة وخصكم ذه 
لكم من الفضائل  وإن مما ادخره اهللا �امللة فأصبحتم بذلك خري األمم وأكرمها على اهللا 

 � هذا اليوم املبارك يوم اجلمعة فقد أضل اهللا عنه اليهود والنصارى وهداكم له قال النيب

الناس  ما طلعت الشمس وال غربت على يوم خري من يوم اجلمعة هدانا اهللا له وضل {

  .)1( } عنه فالناس لنا فيه تبع هو لنا ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم األحد

فاعرفوا أيها املسلمون حق هذا اليوم املبارك وما اختص به من الفضائل لعلكم 
تقومون بتعظيمه وتعرفون أمهيته ففيه متام خلق السماوات واألرض فقد خلقهما اهللا يف 

وآخرها يوم اجلمعة وفيه خلق أبوكم آدم وفيه أدخل اجلنة وفيه  ستة أيام أوهلا يوم األحد
أخرج منها وفيه تقوم الساعة. ففي هذا اليوم ابتداء الدنيا وانتهاؤها يف هذا اليوم ساعة ال 
يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل اهللا شيئا إال أعطاه إياه ما مل يسأل إمثا وأرجى 

وما بعد العصر فساعتكم هذه فيها صالة اجلمعة الساعات لإلجابة ساعتكم هذه 
وانتظارها وساعة بعد العصر فيها صالة حتية املسجد وانتظار صالة املغرب ومن كان يف 
املسجد ينتظر الصالة فهو يف صالة. فتحروا أيها املسلمون ساعة اإلجابة يف هذا اليوم 

  لعلكم تدركوا فتفوزون مبا تسألون.

                                                 

  ). 2/519) ، أمحد (1083) ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (1368) النسائي اجلمعة (1(
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غسل  { � تأكد االغتسال فيه لصالة اجلمعة قال النيب ومن خصائص هذا اليوم

أي على كل بالغ فال ينبغي للمسلم أن يترك  )1( } اجلمعة واجب على كل حمتلم

االغتسال ليوم اجلمعة ألنه أمر مؤكد جدا. قال ابن القيم رمحه اهللا ووجوبه أقوى من 
لوضوء من مس النساء ومس الذكر والرعاف واحلجامة والقيء وأقوى من وجوب ا

يف التشهد. وينبغي أن يتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إىل  � وجوب الصالة على النيب
املسجد فيشتغل بالصالة والقراءة والذكر حىت يأيت اإلمام. وينبغي أن يتقدم يف املكان كما 

وال يتأخر. ولقد رأيت بعض احملسنني احملبني للخري يأتون تقدم يف الزمان فيدنو من اإلمام 
مبكرين للمسجد لكنهم يصلون يف مؤخرة املسجد وهذا خالف السنة بل السنة أن 

تقدموا وائتموا يب وليأمت بكم من  { � يتقدموا ويكملوا الصف األول فاألول قال النيب

  (رواه مسلم). )2( } وراءكم ال يزال قوم يتأخرون حىت يؤخرهم اهللا

ومن خصائص هذا اليوم صالة اجلمعة وخطبتها اليت أمر اهللا بالسعي إليها يف كتابه 

pκ$   {فقال تعاىل:  š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΖ tΒ# u #sŒ Î) š”ÏŠθçΡ Íο 4θn= ¢Á= Ï9 ÏΒ ÏΘ öθtƒ Ïπyèßϑ àfø9 $# (#öθyèó™$$sù 4’ n< Î) Ì� ø.ÏŒ «! $# 

(#ρâ‘ sŒuρ yìø‹ t7ø9 $# 4 öΝä3Ï9≡sŒ ×�ö� yz öΝä3©9 βÎ) óΟçGΨ ä. tβθßϑ n= ÷ès? ∩∪ { )3( وأمجع املسلمون على فرضيتها .

من ترك ثالث مجع اونا طبع اهللا على   { � من التهاون ا فقال � النيبوحذر 

أقوام عن تركهم اجلمعات أو ليختمن اهللا على قلوم  لينتهني { � . وقال)4( } قلبه
                                                 

) ، 341) ، أبو داود الطهارة (1375) ، النسائي اجلمعة (846) ، مسلم اجلمعة (840) البخاري اجلمعة (1(
) ، الدارمي 230) ، مالك النداء للصالة (3/60) ، أمحد (1089ها (ابن ماجه إقامة الصالة والسنة في

  ). 1537الصالة (
) ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة 680) ، أبو داود الصالة (795) ، النسائي اإلمامة (438) مسلم الصالة (2(

  ). 3/34) ، أمحد (978فيها (
  . 9) سورة اجلمعة آية: 3(
) ، ابن ماجه إقامة الصالة 1052) ، أبو داود الصالة (1369النسائي اجلمعة ( ) ،500) الترمذي اجلمعة (4(

  ). 1571) ، الدارمي الصالة (3/425) ، أمحد (1125والسنة فيها (
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فما أعظم حرمان هؤالء الذين اختذوا يوم اجلمعة يوما للرتهة  )1( } فليكونن من الغافلني

يف الرب خيرجون فيدعون صالة اجلمعة أما خيشى هؤالء أن يشملهم هذا احلديث أما 
عن ذكره املعرضني عن أمره أما  خيشون أن يطبع اهللا على قلوم فيكونوا من الغافلني

خيافون أن يبدهلم اهللا ذا األمن والرخاء خوفا وشدة. لقد حرموا أنفسهم االجتماع 
باملسلمني يف هذا اليوم العظيم وحرموا أنفسهم هذه الصالة اليت تكفر ما قبلها من صغائر 

قد حرموا أنفسهم الذنوب وحرموا أنفسهم ذكر اهللا ودعاءه يف الصالة ويف اخلطبة واهللا ل
خريا كثريا وعرضوها إمثا كبريا ففي األيام غري يوم اجلمعة متسع لرتهام وشغل لفراغهم 
الفكري والنفسي وحل ملللهم احلاصل بالعمل فإن عندهم نصف النهار األخري واسع صاحل 

ني للرتهة ولكن إذا كانوا خيرجون يوم اجلمعة ويؤدون صالة اجلمعة يف املساجد مع املسلم
  فال حرج عليهم.

ومن خصائص هذا اليوم أنه ال جيوز ملن تلزمه اجلمعة أن يسافر بعد األذان هلا حىت 
يصلي إال أن يؤديها يف بلد يف طريقه أو خياف فوت سفره مثل أن يريد السفر يف الطائرة 

  وخيشى أن تفوته إن تأخر.
  فيه. � ومن خصائص هذا اليوم استحباب كثرة الصالة على النيب

ومن خصائصه أن اهللا تعاىل يتجلى فيه ألوليائه املؤمنني يف اجلنة ويزورونه فيكون 
أقرم منه أقرم إىل اإلمام وأسبقهم إىل زيارة اهللا أسبقهم إىل اجلمعة، خرج عبد اهللا بن 
مسعود إىل اجلمعة فوجد ثالثة قد سبقوه رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد مث قال مسعت 

هم إىل ـدر رواحـإن الناس جيلسون يوم القيامة من اهللا على ق {ول ـيق � رسول اهللا

أن اهللا اختذ يف اجلنة واديا أفيح من  { � . ويف حديث أنس بن مالك)2( } اجلمعة

مسك أبيض جيتمع فيه أهل اجلنة يوم اجلمعة فيجيء النبيون فيجلسون على منابر من نور 

                                                 

  ). 1570) ، الدارمي الصالة (1/239) ، أمحد (1370) ، النسائي اجلمعة (865) مسلم اجلمعة (1(
  ). 1094( ) ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها2(
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مث جييء الصديقون والشهداء فيجلسون على منابر من ذهب مث جييء أهل الغرف 
إليه فيقول هلم أنا الذي  فينظرون �فيجلسون على كثبان املسك فيتجلى هلم رم 

صدقتكم وعدي وأمتمت عليكم نعميت وهذا حمل كراميت فسلوين فيسألونه الرضى فيقول 
رضاي أنزلكم داري وأن لكم كراميت فسلوين فيسألونه الرضى فيشهد هلم بالرضا مث 
يسألونه حىت تنتهي رغبتهم مث يفتح هلم يوم اجلمعة ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال 

على قلب بشر فليسوا إىل شيء أحوج منهم إىل يوم اجلمعة ليزدادوا من كرامة اهللا  خطر

  .} والنظر إىل وجهه الكرمي فذلك يوم املزيد

  أيها املسلمون إن يومكم هذا يوم عظيم فعظموه وإن خريه جسيم فاغتنموه.
  مي.وفقين اهللا وإياكم لتعظيم شعائره العظيمة ونيل ذخائره اجلسيمة إنه جواد كر
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  هـني فيـب مراعـن اخلطـا انتفاءه مـا انتهى ما أردنـوإىل هن
  نـما كان أنسب للوقت وأشد يف احلاجة واهللا نسأل أن ينفع به م 
  قرأه ومسعه إنه جواد كرمي وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ونبيه 

  حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني. 
  
  
  
  

  العاملني).(مت كتاب اخلطب واحلمد هللا رب 
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  780 .......................... إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها وإذا حكمتم بني الناس

  451 ........................ ات جنات جتري من حتتها األارإن اهللا يدخل الذين آمنوا وعملوا الصاحل
  502 ................................... إن املنافقني يف الدرك األسفل من النار ولن جتد هلم نصريا

  518، 502، 501، 169 ..... إن املنافقني خيادعون اهللا وهو خادعهم وإذا قاموا إىل الصالة قاموا
  705، 575، 360 .......... إن ربك يعلم أنك تقوم أدىن من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من

  392، 72 ................ ن ربكم اهللا الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام مث استوى علىإ
  751، 746، 338 .......................................................... إن سعيكم لشىت

  895، 380  ............ إن عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهرا يف كتاب اهللا يوم خلق السماوات
  39 ..................................................  إن يف السماوات واألرض آليات للمؤمنني

  190 ................. لنهار آليات ألويل األلبابإن يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل وا
  428، 420  ........................ إن كانت إال صيحة واحدة فإذا هم مجيع لدينا حمضرون

  474 .................. إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم ويبشر املؤمنني الذين يعملون الصاحلات
  462 ...................... إن ينصركم اهللا فال غالب لكم وإن خيذلكم فمن ذا الذي ينصركم من
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  247 ........................................................................ إنا أعطيناك الكوثر
  217 ................................................................... لناه يف ليلة القدرإنا أنز

  780، 273  ................. إنا عرضنا األمانة على السماوات واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها
  875، 114  ............................................... إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون

  888، 54 ............................................................. إنك ميت وإم ميتون
  678، 418  ......................................... إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون

  884، 805، 288 ............................ ده أجر عظيمإمنا أموالكم وأوالدكم فتنة واهللا عن
  837 ............................... إمنا التوبة على اهللا للذين يعملون السوء جبهالة مث يتوبون من قريب

  199 .............................. إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوم
  665، 125  ................... إمنا املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم واتقوا اهللا لعلكم ترمحون

  443 .............................. ا ذكر اهللا وجلت قلوم وإذا تليت عليهمإمنا املؤمنون الذين إذ
  753 ........................... إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض فسادا أن

  766 ...................... إمنا ذلكم الشيطان خيوف أولياءه فال ختافوهم وخافون إن كنتم مؤمنني
  425 ........................................... إمنا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون

  654، 143  ................. منون بآيات اهللا وأولئك هم الكاذبونإمنا يفتري الكذب الذين ال يؤ
  24 ........................... إين توكلت على اهللا ريب وربكم ما من دابة إال هو آخذ بناصيتها إن
  427، 419  ................. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أىن حييي هذه اهللا

  770، 478  ...............  أو يلقى إليه كرت أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظاملون إن تتبعون
  515 ...................................................................... أولئك هم الوارثون

  136 ..................................... أولئك جيزون الغرفة مبا صربوا ويلقون فيها حتية وسالما
  773 ............................................  أوال يعلمون أن اهللا يعلم ما يسرون وما يعلنون

  445، 421، 103، 35 .  أومل يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا
  874 ........................... م إن يف ذلك لرمحةأومل يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه

  467 ........................... أوملا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أىن هذا قل هو من عند
  396، 6 .........................  أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا ميشي به يف الناس كمن مثله

  540 .............................................. أومن ينشأ يف احللية وهو يف اخلصام غري مبني
  500، 163  .......................................................... إياك نعبد وإياك نستعني

  31 ............................................................. ترك سدىأحيسب اإلنسان أن ي
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  636، 599  ....................... اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وال تتبعوا من دونه أولياء قليال
  404، 253  ............ اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصالة إن الصالة تنهى عن الفحشاء

  595 .......................... ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللا فإن مل تعلموا آباءهم فإخوانكم
  81، 80 ........................... وزينة وتفاخر بينكم وتكاثراعلموا أمنا احلياة الدنيا لعب وهلو 

  860، 51 ......................................................... اقرأ باسم ربك الذي خلق
  356 ............................................... اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا

  618، 617، 241 ... احلج أشهر معلومات فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال فسوق وال جدال
  213 .................................. احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا

  499، 163  ............................................................ ملنياحلمد هللا رب العا
  477 .......................................الذي جعل مع اهللا إهلا آخر فألقياه يف العذاب الشديد

  599 ...................... الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال وهو العزيز الغفور
  44، 27 ................ الذي خلق سبع مساوات طباقا ما ترى يف خلق الرمحن من تفاوت فارجع

، 442، 373، 264، 255، 223 اهللا ولوالالذين أخرجوا من ديارهم بغري حق إال أن يقولوا ربنا 
461 ،465 ،490 ،852  

  458 ......................... الذين استجابوا هللا والرسول من بعد ما أصام القرح للذين أحسنوا
  65 ........................... الذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم إميانا
  682 .......................... الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان

  766، 755  .............. لذين يتبعون الرسول النيب األمي الذي جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراةا
  436 ................. الذين حيملون العرش ومن حوله يسبحون حبمد رم ويؤمنون به ويستغفرون

  586، 413، 7 ............. الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إىل النور بإذن رم
  562، 557، 553، 548 . اهللا بعضهم على بعض ومبا أنفقواالرجال قوامون على النساء مبا فضل 

  499 .......................................................................... الرمحن الرحيم
  752، 748  ....................  الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وال تأخذكم ما

  525 .................................................................. الشمس والقمر حبسبان
  525، 436، 43 ......... اهللا الذي خلق السماوات واألرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من

  433، 260  ............ ع مساوات ومن األرض مثلهن يترتل األمر بينهن لتعلموااهللا الذي خلق سب
  32 ................... اهللا الذي خلقكم من ضعف مث جعل من بعد ضعف قوة مث جعل من بعد قوة

  431، 45 ................ اهللا الذي رفع السماوات بغري عمد تروا مث استوى على العرش وسخر
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  439 ............................................. اهللا خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل
  371 ........................ ن يشاء من عباده ويقدر له إن اهللا بكل شيء عليماهللا يبسط الرزق مل

  118 ...........................  املال والبنون زينة احلياة الدنيا والباقيات الصاحلات خري عند ربك
  826 ..................................  امللك يومئذ احلق للرمحن وكان يوما على الكافرين عسريا

  370 ................... انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولآلخرة أكرب درجات وأكرب تفضيال
  500 ................................................................... ستقيماهدنا الصراط امل

  163 .................................................................. بسم اهللا الرمحن الرحيم
  494، 253، 119 .................................................... بل تؤثرون احلياة الدنيا
  862، 52 ............................................................. تبت يدا أيب هلب وتب

  658 .................. تتجاىف جنوم عن املضاجع يدعون رم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون
  38 ................... تسبح له السماوات السبع واألرض ومن فيهن وإن من شيء إال يسبح حبمده

  828 ............................ لغيظ كلما ألقي فيها فوج سأهلم خزنتها أمل يأتكمتكاد متيز من ا
  40 ............................. تلك آيات اهللا نتلوها عليك باحلق فبأي حديث بعد اهللا وآياته يؤمنون

  302 ....................... تلك حدود اهللا ومن يطع اهللا ورسوله يدخله جنات جتري من حتتها األار
  782 ....................... تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت وال قومك من

  487 ...........................................................  إنكم أيها الضالون املكذبونمث
  158 ................................  مث أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من املشركني

  136 .................... جنات عدن يدخلوا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريام واملالئكة
  167، 161  ..........................  حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا هللا قانتني

  476 .............................................. ب ارجعونحىت إذا جاء أحدهم املوت قال ر
  75 ................................. حىت إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون

  896 .......................  حىت إذا ما جاءوها شهد عليهم مسعهم وأبصارهم وجلودهم مبا كانوا
  252، 112  ................ حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلرتير وما أهل لغري اهللا به واملنخنقة

  96 .....................................................  خالدين فيها أبدا ال جيدون وليا وال نصريا
  404 .................. مواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم ا وصل عليهم إن صالتك سكنخذ من أ

  27 ...................... خلقكم من نفس واحدة مث جعل منها زوجها وأنزل لكم من األنعام مثانية
  823 ............................. ذلك بأن اهللا هو احلق وأنه حييي املوتى وأنه على كل شيء قدير

  495، 432  ................. ذلك بأم شاقوا اهللا ورسوله ومن يشاقق اهللا ورسوله فإن اهللا شديد
  655، 618  ............... ذلك ومن يعظم حرمات اهللا فهو خري له عند ربه وأحلت لكم األنعام



  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 

  920

  618 .......................................... ذلك ومن يعظم شعائر اهللا فإا من تقوى القلوب
  439 .................... رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل وكان

  829 ................................................ سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار
  793 .................. سحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهممساعون للكذب أكالون لل

  59 ............................... سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق أومل
  652 .......................... سيحلفون باهللا لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم
  440 ........................... سيقول الذين أشركوا لو شاء اهللا ما أشركنا وال آباؤنا وال حرمنا

  17، 12 ........................... إله إال هو واملالئكة وأولو العلم قائما بالقسط شهد اهللا أنه ال
  588، 581، 220 ... شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان

  860 ...................................................................  علم اإلنسان ما مل يعلم
  485 ......................................................................  على سرر موضونة

  768 ....................................................  فأتيا فرعون فقوال إنا رسول رب العاملني
، 556، 535، 28 ..... و فارقوهن مبعروف وأشهدوا ذويفإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أ

631 ،699 ،782  
  80 ................................................................. فإذا جاءت الطامة الكربى

  499 ............................. فإذا قضيتم الصالة فاذكروا اهللا قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا
  824 ................................... فإذا نفخ يف الصور فال أنساب بينهم يومئذ وال يتساءلون

  780، 155  ...................  ها ال تبديلفأقم وجهك للدين حنيفا فطرة اهللا اليت فطر الناس علي
  487 ................................................................. فأما إن كان من املقربني

  32 ........................... فأما عاد فاستكربوا يف األرض بغري احلق وقالوا من أشد منا قوة أومل
  441 .................................................................... فأما من أعطى واتقى

  230، 88 .......................................................... فأما من أويت كتابه بيمينه
  824 ........................................ فأما من أويت كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه

  119، 97، 80 ................................................................ فأما من طغى
  728 ............................ تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم يف الدين ونفصل فإن

  691 ........................... فإن مل يستجيبوا لك فاعلم أمنا يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع
  420 .................................................................. فإمنا هي زجرة واحدة

  905 ....................... فأوحينا إىل موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود
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  470، 209، 191 .................................. نفاذكروين أذكركم واشكروا يل وال تكفرو
  861، 52 .............................................. فاصدع مبا تؤمر وأعرض عن املشركني

  786، 565  ............ فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن اخلاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم
  462 ................... فبما رمحة من اهللا لنت هلم ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك

، 223، 173، 166 . قون غيافخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات فسوف يل
501 ،505 ،508 ،838  

  900 .......................... فدالمها بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت هلما سوآما وطفقا خيصفان
  478 .............................................. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن وال جمنون

  835 .............................. فذوقوا مبا نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب اخللد
  102 ................................................................. فسبح باسم ربك العظيم

  694 ..............................................  نباء يومئذ فهم ال يتساءلونفعميت عليهم األ
  478 ............................................................... فقال إن هذا إال سحر يؤثر

  378 ........................................................ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا
  419 ............................ فقلنا اضربوه ببعضها كذلك حييي اهللا املوتى ويريكم آياته لعلكم

  484 ........................................................................ فكانت هباء منبثا
  835، 658  ..................... فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون

  31 .................... ربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهمفال و
  904 ................................................ فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أمجعني

  904، 385  ................................. فلما تراءى اجلمعان قال أصحاب موسى إنا ملدركون
  30 ....................... فلما فصل طالوت باجلنود قال إن اهللا مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس

  765، 405  ..................... فتحنا عليهم أبواب كل شيء حىت إذا فرحوافلما نسوا ما ذكروا به 
  674، 627، 403، 105 ......................... فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن املرسلني

  352 .............................................................. فلوال أنه كان من املسبحني
  479 ...................................................... فليأتوا حبديث مثله إن كانوا صادقني

  275 .............................. فما أوتيتم من شيء فمتاع احلياة الدنيا وما عند اهللا خري وأبقى
  767 ............................. قومه إال أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأجناه اهللا منفما كان جواب 

  448 .............................. فما لكم يف املنافقني فئتني واهللا أركسهم مبا كسبوا أتريدون أن
  230، 87، 81 .......................................  فمن ثقلت موازينه فأولئك هم املفلحون
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  308 ..........................  فمن خاف من موص جنفا أو إمثا فأصلح بينهم فال إمث عليه إن اهللا
  824، 517  ..................................................... رهفمن يعمل مثقال ذرة خريا ي

  647 ............................. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف األرض وتقطعوا أرحامكم
  77 ............................. فهل ينظرون إال الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأىن هلم

  900 .....................  فوسوس هلما الشيطان ليبدي هلما ما ووري عنهما من سوآما وقال ما
  526 ............................................... فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون

  508، 501  .................................................................. فويل للمصلني
  486 ......................................................................... يف سدر خمضود

  654 ........................  يف قلوم مرض فزادهم اهللا مرضا وهلم عذاب أليم مبا كانوا يكذبون
  606، 605، 604، 233 ..... فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وهللا على الناس

  102، 99 .......................................................... فيها يفرق كل أمر حكيم
  903 ............................................ قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى

  768 ................................... تعبدون من دون اهللا ما ال ينفعكم شيئا وال يضركمقال أف
  903، 768، 384 .................................. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم نون
  426 ................................................. قال إين عبد اهللا آتاين الكتاب وجعلين نبيا

  831 ............................................................ قال اخسئوا فيها وال تكلمون
  496، 228  ...............  قال اهبطا منها مجيعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مين هدى فمن

  902، 383  ............................... السماوات واألرض وما بينهما إن كنتم موقننيقال رب 
  903، 384  ..............................  قال رب املشرق واملغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون

  903، 383  ..................................................  قال ربكم ورب آبائكم األولني
  827، 95 .............................................................. قال فاحلق واحلق أقول

  902، 768، 383 ............................................... قال فرعون وما رب العاملني
  905، 385  .................................................... قال كال إن معي ريب سيهدين

  903، 768، 384 ............................. اختذت إهلا غريي ألجعلنك من املسجونني قال لئن
  903، 383  ....................................................... قال ملن حوله أال تستمعون

  904 ........................ قال هلم موسى ويلكم ال تفتروا على اهللا كذبا فيسحتكم بعذاب وقد
  905، 468  .................... قال موسى لقومه استعينوا باهللا واصربوا إن األرض هللا يورثها من

  634، 156  .............. سي إين خشيت أن تقول فرقت بنيقال ياابن أم ال تأخذ بلحييت وال برأ
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  830 ........................... قالوا أو مل تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما
  768 ..............................................  قالوا حرقوه وانصروا آهلتكم إن كنتم فاعلني
  831 ................................................ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالني

  767 ..............................................  قالوا لئن مل تنته يانوح لتكونن من املرجومني
  904 ........................ ن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنتقالوا ل

  850 ........................  قالوا ياموسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حىت خيرجوا منها
  850 ........................... قالوا ياموسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك
  767 ........................... قالوا يانوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا مبا تعدنا إن كنت من

  515، 510، 164، 94 .................................................... قد أفلح املؤمنون
  221 ........................................................................ قد أفلح من تزكى

  433 ..................... قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق األرض يف يومني وجتعلون له أندادا ذلك
  374 ..................................... قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم مباء معني

  42، 38 ............................ قل أرأيتم إن جعل اهللا عليكم الليل سرمدا إىل يوم القيامة من إله
  398 ........................... أيتم ما أنزل اهللا لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحالال قلقل أر

  214 ..................................................................... قل أعوذ برب الفلق
  815 ........................................ قل إن أدري أقريب ما توعدون أم جيعل له ريب أمدا

  79 ................................................................... قل إن األولني واآلخرين
  476 ........................  قل إن املوت الذي تفرون منه فإنه مالقيكم مث تردون إىل عامل الغيب

  575، 197  ................. من عباده ويقدر له وما أنفقتم من قل إن ريب يبسط الرزق ملن يشاء
  414 .......................................... قل إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني

  674 .......................... قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم واهللا
  838 .............................. قل إمنا أنا بشر مثلكم يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحد فاستقيموا

  399 .............................. ظهر منها وما بطن واإلمث والبغي بغريقل إمنا حرم ريب الفواحش ما 
  493 ................................. قل بفضل اهللا وبرمحته فبذلك فليفرحوا هو خري مما جيمعون

  479 ......................................................  قل تربصوا فإين معكم من املتربصني
  738، 406  ................... قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أال تشركوا به شيئا وبالوالدين

  55 .......................... قرآن ال يأتونقل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا ال
  569، 566  ........... قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلم إن اهللا

  535، 530  .................. قل من حرم زينة اهللا اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي
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  885 .........................  قل ياأيها الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعا الذي له ملك السماوات
  844، 378  ................... أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا إنقل ياعبادي الذين أسرفوا على 

  370 ............................. قل ياعبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا يف هذه الدنيا
  768 .................................................. قلنا يانار كوين بردا وسالما على إبراهيم

  668 .................................... كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو األلباب
  808، 461، 30 ................................  كتب اهللا ألغلنب أنا ورسلي إن اهللا قوي عزيز

  259، 258  ............ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم
  478 ...........................كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إال قالوا ساحر أو جمنون
  122 .......................... كل نفس ذائقة املوت وإمنا توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن

  830 ...........................................................................  كال إا لظى
  358 .................................................................. كال بل تكذبون بالدين

  842 ................................................  ال بل ران على قلوم ما كانوا يكسبونك
  905 ............................................................. كم تركوا من جنات وعيون

  900 ....................... كمثل الشيطان إذ قال لإلنسان اكفر فلما كفر قال إين بريء منك إين
  490، 327  .......... كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون

  43 ............................ ق النهار وكل يفال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر وال الليل ساب
  487 ........................................................................ ال بارد وال كرمي

  456 ...........................ال جتد قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسوله
  635، 154  ................ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم اهللا الذين

  665، 127، 124 ...... ال خري يف كثري من جنواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بني
  24 ............................................................ ال يسأل عما يفعل وهم يسألون
  834 ........................................................... ال يسمعون فيها لغوا وال تأثيما
  829 ............................................................ال يفتر عنهم وهم فيه مبلسون

  595 ......................... ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا
  261 ........................ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن

  328 ......................... إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرمي ذلكلعن الذين كفروا من بين 
  850 ....................... لقد أخذنا ميثاق بين إسرائيل وأرسلنا إليهم رسال كلما جاءهم رسول

  874، 115  ....................... لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم
  830 .......................................... لقد جئناكم باحلق ولكن أكثركم للحق كارهون
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  540 .................. عليه ما عنتم حريص عليكم باملؤمنني لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز
  881، 877  ................................................... لقد رأى من آيات ربه الكربى

  870، 856  .............. لقد رضي اهللا عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة فعلم ما يف قلوم
  742 ....................... لقد كان لسبإ يف مسكنهم آية جنتان عن ميني ومشال كلوا من رزق ربكم

  582 ..................... كان يرجو اهللا واليوم اآلخر لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن
  476 ........................ لقد كنت يف غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد
  860 ........................ لقد من اهللا على املؤمنني إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم يتلو عليهم
  857، 460، 259 ........ لقد نصركم اهللا يف مواطن كثرية ويوم حنني إذ أعجبتكم كثرتكم فلم

  439 ............................. ألرض وما فيهن وهو على كل شيء قديرهللا ملك السماوات وا
  706 .............................. لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون وما تنفقوا من شيء فإن اهللا

  437 ............................ له معقبات من بني يديه ومن خلفه حيفظونه من أمر اهللا إن اهللا ال
  369 .................... له مقاليد السماوات واألرض يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر إنه بكل شيء

  86 ............................................................ ا ولدينا مزيدهلم ما يشاءون فيه
  828 ....................... هلم من فوقهم ظلل من النار ومن حتتهم ظلل ذلك خيوف اهللا به عباده

  546 ............................. ليس بأمانيكم وال أماين أهل الكتاب من يعمل سوءا جيز به وال جيد
  602 ............................................................. ليلة القدر خري من ألف شهر

  430 .............. ما أشهدم خلق السماوات واألرض وال خلق أنفسهم وما كنت متخذ املضلني
  137 .............................. اب من مصيبة إال بإذن اهللا ومن يؤمن باهللا يهد قلبه واهللاما أص

  438، 98 ............... ما أصاب من مصيبة يف األرض وال يف أنفسكم إال يف كتاب من قبل أن
  811 ........................... ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرىب

  428، 420  ...................... ما خلقكم وال بعثكم إال كنفس واحدة إن اهللا مسيع بصري
  110 ..................... ما كان ألهل املدينة ومن حوهلم من األعراب أن يتخلفوا عن رسول اهللا
  816 ..................... ما كان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اهللا وخامت النبيني وكان

  694، 660  ............................................. ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد
  500، 163  ................................................................. مالك يوم الدين

  487 ............................. وأار من مثل اجلنة اليت وعد املتقون فيها أار من ماء غري آسن
  197 ......................... مثل الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل

  340 ............................................... مسومة عند ربك وما هي من الظاملني ببعيد
  688 ...................................................................... من أي شيء خلقه
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  494 ..................... من الذين هادوا حيرفون الكلم عن مواضعه ويقولون مسعنا وعصينا وامسع
، 223، 157، 147، 82 .. نه حياة طيبة ولنجزينهممن عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيي

355  
  610، 83 ....................... من كان يريد احلياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهلم فيها وهم

  83 ........................... من كان يريد حرث اآلخرة نزد له يف حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا
  62 ....................................................................  ن والقلم وما يسطرون

  410، 112  ................ ومن يبخل هاأنتم هؤالء تدعون لتنفقوا يف سبيل اهللا فمنكم من يبخل
  487 ..................................................................... هذا نزهلم يوم الدين

  829، 486، 96 ............ هذان خصمان اختصموا يف رم فالذين كفروا قطعت هلم ثياب من نار
  843 .......................... هل ينظرون إال أن تأتيهم املالئكة أو يأيت ربك أو يأيت بعض آيات

  834 ............................................. هم وأزواجهم يف ظالل على األرائك متكئون
  855 ........................ ل الكتاب من ديارهم ألول احلشر ماهو الذي أخرج الذين كفروا من أه

  449 ........................هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو
  109، 106  ........... هو الذي جعل لكم األرض ذلوال فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه وإليه
  22 ..................... هو الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام مث استوى على العرش يعلم

  536، 530، 106 ........ لكم ما يف األرض مجيعا مث استوى إىل السماء فسواهنهو الذي خلق 
  751، 746  ..................  هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن واهللا مبا تعملون بصري

  27 ......................... هو الذي يصوركم يف األرحام كيف يشاء ال إله إال هو العزيز احلكيم
  25 ............................ حيمهو اهللا الذي ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة هو الرمحن الر

  619 ........................ وأمتوا احلج والعمرة هللا فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي وال حتلقوا
  715 ..................... وآتوا النساء صدقان حنلة فإن طنب لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا

  544، 262  ........................ وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه
  780 ................... تهم وأشهدهم على أنفسهم ألستوإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذري

  743، 677، 424 ....... وإذ تأذن ربكم لئن شكرمت ألزيدنكم ولئن كفرمت إن عذايب لشديد
  900 ....................... وإذ زين هلم الشيطان أعماهلم وقال ال غالب لكم اليوم من الناس وإين

  428، 420، 419 ........... وإذ قال إبراهيم رب أرين كيف حتي املوتى قال أومل تؤمن قال بلى
  427 .................................... تم نفسا فادارأمت فيها واهللا خمرج ما كنتم تكتمونوإذ قتل

  426، 418  ............... وإذ قلتم ياموسى لن نؤمن لك حىت نرى اهللا جهرة فأخذتكم الصاعقة
  865 .................... وإذ ميكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو خيرجوك وميكرون وميكر
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  765، 559، 332 .......... لوإذا أردنا أن لك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القو
  882 ..........................  وإذا جاءم آية قالوا لن نؤمن حىت نؤتى مثل ما أويت رسل اهللا اهللا

  770 ...............................  وإذا رأوك إن يتخذونك إال هزوا أهذا الذي بعث اهللا رسوال
  603، 216  ........... وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا

  322 ....................... لوهن أن ينكحن أزواجهن إذاوإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال تعض
  797 .....................................  وإذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض قالوا إمنا حنن مصلحون

  457 ........................ وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا
  443 ....................... وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إميانا فأما الذين

  238 .................. على كل ضامر يأتني من كل فج عميقوأذن يف الناس باحلج يأتوك رجاال و
  374 ........................... وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم

  116 ............................................................ وأضل فرعون قومه وما هدى
  622، 524، 519، 172 ................................ وأطيعوا اهللا والرسول لعلكم ترمحون

  259 ........................ وأطيعوا اهللا ورسوله وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم واصربوا إن
  462، 110  ................. وا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللاوأعد

  834 .......................................................  وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون
  742 ........................  وأقسموا باهللا جهد أميام لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى

  175 ................................ وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترمحون
  517، 180، 170 ........................... ركعوا مع الراكعنيوأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وا

  414 .............................................. وإهلكم إله واحد ال إله إال هو الرمحن الرحيم
  487 ........................................................ وأما إن كان من املكذبني الضالني

  830، 306  .................  وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن خيرجوا منها أعيدوا
  784 ....................................................... وأما القاسطون فكانوا جلهنم حطبا

  411 ................................................................... وأما بنعمة ربك فحدث
  112 ....................... افن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن اهللا ال حيب اخلائننيوإما خت

  824 .................................... وأما من أويت كتابه بشماله فيقول ياليتين مل أوت كتابيه
  901 ................................... وإما يرتغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللا إنه مسيع عليم

  841 ........................ وأن استغفروا ربكم مث توبوا إليه ميتعكم متاعا حسنا إىل أجل مسمى
  813 ....................... ع أكثر من يف األرض يضلوك عن سبيل اهللا إن يتبعون إال الظنوإن تط

  677، 23 ................................... وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها إن اهللا لغفور رحيم
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  641 ..................  وإن جاهداك على أن تشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما وصاحبهما
  717، 711، 315 ....... وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن

  784 ........................... وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدامها
  361 ................. وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة وأن تصدقوا خري لكم إن كنتم تعلمون
  796 ..................  وإن كنتم على سفر ومل جتدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا

  62 .................................................................... وإن لك ألجرا غري ممنون
  576 ....................... الذي نعدهم أو نتوفينك فإمنا عليك البالغ وعلينا وإن ما نرينك بعض

  353 ......................................... وإن منكم إال واردها كان على ربك حتما مقضيا
  806، 761، 50 ....... وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله

  482 ................................... وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم
  876 ........................... لسمع فمن يستمع اآلن جيد له شهابا رصداوأنا كنا نقعد منها مقاعد ل
  862 .................................................................  وأنذر عشريتك األقربني

  464 ............... وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف يف قلوم الرعب
  875 .......................... وأنزلنا إليك الكتاب باحلق مصدقا ملا بني يديه من الكتاب ومهيمنا

  709، 344  .................. وأحسنوا إنوأنفقوا يف سبيل اهللا وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة 
  253 ...................... وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأيت أحدكم املوت فيقول رب لوال

  883 ..................................................................  وإنك لعلى خلق عظيم
، 713، 712، 323 ..... وأنكحوا األيامى منكم والصاحلني من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء

717 ،734  
  607، 414  ................ تنصرون وأنيبوا إىل ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب مث ال

  468 ........................  وأورثكم أرضهم وديارهم وأمواهلم وأرضا مل تطئوها وكان اهللا على
  673 ................... وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس املستقيم ذلك خري وأحسن تأويال

  382 ...........................................  وآية هلم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون
  769 ........................................................  واترك البحر رهوا إم جند مغرقون

  534 ..........................................................  أعدت للكافرينواتقوا النار اليت
، 736، 726، 559، 330 ..... واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن اهللا شديد

762 ،803 ،805 ،814 ،822  
  761، 330  ................. واتقوا يوما ترجعون فيه إىل اهللا مث توىف كل نفس ما كسبت وهم ال
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  629 ..................... صغريا واخفض هلما جناح الذل من الرمحة وقل ريب ارمحهما كما ربياين
  505، 501، 404، 253، 165 ....... واستعينوا بالصرب والصالة وإا لكبرية إال على اخلاشعني

  829 ........................................................ واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد
  120 ............................................................ واعبد ربك حىت يأتيك اليقني

  640، 630، 627 ........ واعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرىب
  111 ............................  تفرقوا واذكروا نعمة اهللا عليكم إذواعتصموا حببل اهللا مجيعا وال

  801 ................................ واعلموا أمنا أموالكم وأوالدكم فتنة وأن اهللا عنده أجر عظيم
  475 .......................... واألرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج يج

  436 ..............................واخليل والبغال واحلمري لتركبوها وزينة وخيلق ما ال تعلمون
  143 .............................................لئك هم املتقونوالذي جاء بالصدق وصدق به أو

  436 .................... والذي خلق األزواج كلها وجعل لكم من الفلك واألنعام ما تركبون
  724، 720  ........................ والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقتروا وكان بني ذلك قواما

  785، 778  ................... والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإميان أحلقنا م ذريتهم وما ألتناهم
  196 ............................. ها وأنابوا إىل اهللا هلم البشرىوالذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدو

  343 ................................ والذين تبوءوا الدار واإلميان من قبلهم حيبون من هاجر إليهم وال
  102 ......................... والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم يف الظلمات من يشأ اهللا يضلله ومن

  456 ..................... والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد
  738، 669، 406 ............. هللا إهلا آخر وال يقتلون النفس اليت حرم اهللاوالذين ال يدعون مع ا

  670 ............................................................ والذين هم لفروجهم حافظون
  600 ......................... والذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغري ما اكتسبوا فقد احتملوا تانا
  751، 748، 409 ............ والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني

  785 ........................... لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعني واجعلنا والذين يقولون ربنا هب
  341 ......................... والذين ميسكون بالكتاب وأقاموا الصالة إنا ال نضيع أجر املصلحني
  647 ........................... والذين ينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر اهللا به أن

  893، 889  ................. والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان
  753، 740، 408 .............. ق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من اهللاوالسار

  431، 37 ..................................................... والسماء بنيناها بأيد وإنا ملوسعون
  431 ............................................................. والسماء رفعها ووضع امليزان
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  526، 76، 43، 39 ........................ والشمس جتري ملستقر هلا ذلك تقدير العزيز العليم
  489، 326، 228 .................................................................. والعصر

  549 .................... رجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعنوالقواعد من النساء الاليت ال ي
  782 ..........................  والالئي يئسن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم فعدن ثالثة أشهر

  365 ............... واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا وجعل لكم السمع واألبصار
  439، 365  ......................................................... واهللا خلقكم وما تعملون

  688، 672  ............... وات أن متيلواواهللا يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشه
  358 .......................................................... واهللا يعلم ما تسرون وما تعلنون

  548، 545  .............. واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق
  881 ........................................................................ والنجم إذا هوى

  475 ........................................................... والنخل باسقات هلا طلع نضيد
  649 .......................... والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة

  484 ....................................................................... ل بساوبست اجلبا
  431، 44 ........................................................... وبنينا فوقكم سبعا شدادا

  525، 364  ................... وترى اجلبال حتسبها جامدة وهي متر مر السحاب صنع اهللا الذي أتقن
  694، 476، 391 ............................ وجاءت سكرة املوت باحلق ذلك ما كنت منه حتيد

  244 ...................... وجاهدوا يف اهللا حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم يف الدين من
  905 ........................ البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حىت وجاوزنا ببين إسرائيل

  431، 44 ................................. وجعلنا السماء سقفا حمفوظا وهم عن آياا معرضون
  426 ......................... وأوصاين بالصالة والزكاة ما دمت حيا وجعلين مباركا أين ما كنت 

  835، 94 ................................................................ وجوه يومئذ ناضرة
  451 .................................. وجيء يومئذ جبهنم يومئذ يتذكر اإلنسان وأىن له الذكرى

  448، 70 ................ من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إميانكم كفارا حسدا منود كثري 
  808، 454  ................. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فال تتخذوا منهم أولياء
  352 ........................  وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى يف الظلمات

  882، 418  ........................ وربك خيلق ما يشاء وخيتار ما كان هلم اخلرية سبحان اهللا وتعاىل
  856، 464، 68 .................  ورد اهللا الذين كفروا بغيظهم مل ينالوا خريا وكفى اهللا املؤمنني

  833، 92 ........ وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات واألرض أعدت للمتقني
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  628، 106  ................ وسخر لكم ما يف السماوات وما يف األرض مجيعا منه إن يف ذلك آليات
  742، 677، 412 .............. آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل وضرب اهللا مثال قرية كانت

  486 .......................................................................... وطلح منضود
  93 ............................................................................... وظل ممدود

  770 ............................ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب
  851، 461  ................ وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض

  374، 101، 34، 22  ........ لرب والبحر وماوعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو ويعلم ما يف ا
  486 ........................................................................... وفاكهة كثرية

  37 ................................................................. ويف األرض آيات للموقنني
  38 .............. ويف األرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وخنيل صنوان وغري صنوان

  441 ......................... وقال الذين أشركوا لو شاء اهللا ما عبدنا من دونه من شيء حنن وال
  831 ........................... ما تربءوا منا كذلكوقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتربأ منهم ك

  830 ..................... وقال الذين يف النار خلزنة جهنم ادعوا ربكم خيفف عنا يوما من العذاب
  901 ................. وقال الشيطان ملا قضي األمر إن اهللا وعدكم وعد احلق ووعدتكم فأخلفتكم

  769 ....................  وقال فرعون ذروين أقتل موسى وليدع ربه إين أخاف أن يبدل دينكم أو
  769 ..................................... صرحا لعلي أبلغ األسباب وقال فرعون ياهامان ابن يل

  262، 261  ....................  وقالت اليهود يد اهللا مغلولة غلت أيديهم ولعنوا مبا قالوا بل يداه
  485 ................................ وقالوا احلمد هللا الذي أذهب عنا احلزن إن ربنا لغفور شكور

  770 ................................................ وقالوا ياأيها الذي نزل عليه الذكر إنك نون
  502 ......................... يكفر ا ويستهزأ وقد نزل عليكم يف الكتاب أن إذا مسعتم آيات اهللا

  569، 563، 549، 193 .  وقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل وأقمن الصالة وآتني
  643 ....................... وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك

  829 .................... وقل احلق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظاملني
، 558، 555، 550 ... يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن وال يبدين زينتهنوقل للمؤمنات 

563 ،840 ،897  
  900 .........................  وقلنا ياآدم اسكن أنت وزوجك اجلنة وكال منها رغدا حيث شئتما وال

  436 .................... وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رمحته وذلك هو الفوز العظيم
  769، 416  ..................... هللا وما قتلوه وماوقوهلم إنا قتلنا املسيح عيسى ابن مرمي رسول ا
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  407 ........................... وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعني بالعني واألنف باألنف
، 761، 496، 330، 328 .... وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظاملة إن أخذه أليم شديد

838  
  851 .......................................... وكذلك نويل بعض الظاملني بعضا مبا كانوا يكسبون

  411 ..................... مسته ليقولن هذا يل وما أظن الساعةولئن أذقناه رمحة منا من بعد ضراء 
  728 .......................... ولئن سألتهم ليقولن إمنا كنا خنوض ونلعب قل أباهللا وآياته ورسوله

  480 ....................... ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض ليقولن اهللا قل احلمد هللا بل
  480 ........................................... ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اهللا فأىن يؤفكون

  821 ........................... اهللا لكم قياما وارزقوهم فيهاوال تؤتوا السفهاء أموالكم اليت جعل 
، 700، 408، 294، 291 . وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا ا إىل احلكام لتأكلوا

792  
  250 ....................... وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه وإنه لفسق وإن الشياطني ليوحون
  724 ........................ وال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد ملوما

  663 ............................................................... وال تطع كل حالف مهني
  740 ......................... وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا

  752، 749، 669 ................................ وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيال
  695 ............................. وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن حىت يبلغ أشده وأوفوا

  398 ......................... ل وهذا حرام لتفتروا علىوال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب هذا حال
  457 ............................ وال نوا يف ابتغاء القوم إن تكونوا تأملون فإم يأملون كما تأملون

  685 ..................... وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم يف أنفسكم
  257 ............................................ وال حيسنب الذين كفروا سبقوا إم ال يعجزون

  570 ............................ ضله هو خريا هلم بلوال حيسنب الذين يبخلون مبا آتاهم اهللا من ف
  762 .......................... ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر

  114 ................... ولقد أرسلنا رسال من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من مل نقصص
  718، 711، 315 ....... ولقد أرسلنا رسال من قبلك وجعلنا هلم أزواجا وذرية وما كان لرسول

  705، 79 ................ خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ولقد جئتمونا فرادى كما
  431 ............................................. ولقد جعلنا يف السماء بروجا وزيناها للناظرين

  413 ...................................................  ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني
  475، 438، 85 ........ ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وحنن أقرب إليه من حبل
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  32 ..........................  أيام وما مسنا من ولقد خلقنا السماوات واألرض وما بينهما يف ستة
  44 .........................................ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن اخللق غافلني

  855، 459  ................... ولقد صدقكم اهللا وعده إذ حتسوم بإذنه حىت إذا فشلتم وتنازعتم
، 468، 465، 462، 450 ولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي الصاحلون

850 ،905  
  624، 414، 251، 142 ...كا ليذكروا اسم اهللا على ما رزقهم من يمة األنعامولكل أمة جعلنا منس

  749 ...................................... ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون
  740، 408، 336 ......................... ولكم يف القصاص حياة ياأويل األلباب لعلكم تتقون

  708 ................... ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن مل يكن هلن ولد فإن كان هلن ولد فلكم
  36، 33، 29، 23، 20 .. اء احلسىن فادعوه ا وذروا الذين يلحدون يف أمسائه سيجزونوهللا األمس

  428 ...........................  وهللا غيب السماوات واألرض وما أمر الساعة إال كلمح البصر أو هو
  454، 448  ................... ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم قل إن هدى اهللا

  138 ...................... وال واألنفس والثمراتولنبلونكم بشيء من اخلوف واجلوع ونقص من األم
  378 ........................ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض

  496 .................... ولو اتبع احلق أهواءهم لفسدت السماوات واألرض ومن فيهن بل أتيناهم
  78 ........................... ولو ترى إذ يتوىف الذين كفروا املالئكة يضربون وجوههم وأدبارهم

  493 ............................. ا لوال فصلت آياته أأعجمي وعريب قلولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالو
  525 ........................... ولو يؤاخذ اهللا الناس مبا كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن

  843 ...................... وليست التوبة للذين يعملون السيئات حىت إذا حضر أحدهم املوت قال
  16 .............................وما أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن

  139، 137  ........................ ا كسبت أيديكم ويعفو عن كثريوما أصابكم من مصيبة فبم
  259 .................................... وما أصابكم يوم التقى اجلمعان فبإذن اهللا وليعلم املؤمنني

  425، 423، 418، 35 .................................... وما أمرنا إال واحدة كلمح بالبصر
  453 ...................................................... وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون

  31 .......................وما خلقنا السماء واألرض وما بينهما باطال ذلك ظن الذين كفروا فويل
  31 ............................................. خلقنا السماوات واألرض وما بينهما العبنيوما 

  432، 45 ................. وما قدروا اهللا حق قدره واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسماوات
، 605، 551، 541، 367، 317 . وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمرا أن يكون هلم

635  
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  888، 54 ................. قتل انقلبتموما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو 
  374، 38 ................. وما من دابة يف األرض إال على اهللا رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها

  397، 9 ....................... ومن أحسن قوال ممن دعا إىل اهللا وعمل صاحلا وقال إنين من املسلمني
  78 ............................  ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو قال أوحي إيل ومل يوح إليه

  496 ........................... ة ضنكا وحنشره يوم القيامة أعمىومن أعرض عن ذكري فإن له معيش
  420، 22 ............... ومن آياته أن تقوم السماء واألرض بأمره مث إذا دعاكم دعوة من األرض
  185 ...................... ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ال تسجدوا للشمس وال للقمر

  401 ................................ ومن اإلبل اثنني ومن البقر اثنني قل آلذكرين حرم أم األنثيني أما
  91، 90 ....................... جد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما حمموداومن الليل فته

  366 .................... ومن الناس من يشتري هلو احلديث ليضل عن سبيل اهللا بغري علم ويتخذها
  442 ................................ ومن الناس من يقول آمنا باهللا وباليوم اآلخر وما هم مبؤمنني

  13 ........................... ومن الناس والدواب واألنعام خمتلف ألوانه كذلك إمنا خيشى اهللا من
  173 ........... خرجت فول وجهك شطر املسجد احلرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم ومن حيث

  757، 432، 45 ..........  ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني
  653، 551  .................. ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني

  739، 407  ............. ا وغضب اهللا عليه ولعنهومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه
  830 ......................................... ونادوا يامالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون

  384 ..................... ونادى فرعون يف قومه قال ياقوم أليس يل ملك مصر وهذه األار جتري
  485 ................................... ونزعنا ما يف صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلني

  828 ..........................................................  ونسوق ارمني إىل جهنم وردا
  824 ......................  ليوم القيامة فال تظلم نفس شيئا وإن كان مثقالونضع املوازين القسط 

  476 .........................................................  ونفخ يف الصور ذلك يوم الوعيد
  493 .......................... ونرتل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني وال يزيد الظاملني إال

  724، 720  ............ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغري معروشات والنخل والزرع خمتلفا
  591 ...................... أيام وكان عرشه على املاءوهو الذي خلق السماوات واألرض يف ستة 

  730، 717، 712 .......... وهو الذي خلق من املاء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا
  428، 420  .............. وهو الذي يبدأ اخللق مث يعيده وهو أهون عليه وله املثل األعلى يف

  380 ............................ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار مث يبعثكم فيه
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  422 ..................... ياح بشرا بني يدي رمحته حىت إذا أقلت سحابا ثقاالوهو الذي يرسل الر
  377 ...................... وهو الذي يرتل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رمحته وهو الويل احلميد

  640 .......................... ووصينا اإلنسان بوالديه محلته أمه وهنا على وهن وفصاله يف عامني
  378 ............................ ويا قوم استغفروا ربكم مث توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا

  688، 672، 364 .......... لونك عن الروح قل الروح من أمر ريب وما أوتيتم من العلم إالويسأ
  839 ...................  ويسألونك عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف احمليض وال تقربوهن

  400 ...................................... ويسألونك عن ذي القرنني قل سأتلو عليكم منه ذكرا
  767 ...................... ويصنع الفلك وكلما مر عليه مأل من قومه سخروا منه قال إن تسخروا

  673 .......................................................................... ويل للمطففني
  378 ................................. وميددكم بأموال وبنني وجيعل لكم جنات وجيعل لكم أارا

  633، 351  ...................... وينجي اهللا الذين اتقوا مبفازم ال ميسهم السوء وال هم حيزنون
  826، 79 ................................................... ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون

  701 ...................... ويوم نبعث يف كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على
  285، 283  ............. احلكمة من يشاء ومن يؤت احلكمة فقد أويت خريا كثريا وما يذكر يؤيت

  673، 548  ................. ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه وليكتب
  729، 31 .......................... ياأيها الذين آمنوا إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اهللا

  152، 149  ................... ا وجوهكم وأيديكمياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلو
  395، 5 ................... ياأيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا يف االس فافسحوا يفسح

  470، 111  ...................... ياأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا اهللا كثريا لعلكم
  908، 182  .................. ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر

، 272، 270، 266، 198، 30  آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكمياأيها الذين 
496 ،703 ،745 ،777 ،845 ،848  

  448 ..................... ياأيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا
  852، 461، 263 ...................  ياأيها الذين آمنوا إن تنصروا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكم

  570 .............................. ن آمنوا إن كثريا من األحبار والرهبان ليأكلون أموالياأيها الذي
  838، 578، 203، 202 ........ ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من

، 756، 350، 348، 293 .... ياأيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من
758  

  695 .............................. أحلت لكم يمة األنعام إال ما ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود
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  722، 267، 130 ............  ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون
  689، 682، 295 ............ ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني

، 660، 552، 320، 317، 279، 252، 133 . ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا
704 ،722 ،787 ،795  

  653، 143  ....................................... ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقني
  662 .............................. ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثريا من الظن إن بعض الظن إمث وال

  192، 188  ............................................. ياأيها الذين آمنوا اذكروا اهللا ذكرا كثريا
  67 ...........................  م إذ جاءتكم جنود فأرسلناياأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اهللا عليك

  389، 360، 160 .................. ياأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا اخلري
  842، 837  .................... ياأيها الذين آمنوا توبوا إىل اهللا توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر
، 670، 557، 318، 193 ...... ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس واحلجارة

778 ،786 ،896  
  597، 588، 585، 212  ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم

  408، 407  ................. ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف القتلى احلر باحلر والعبد
  755، 435، 347 .......... ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا هللا إن كنتم

  798، 796  ................ الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء هللا ولو على أنفسكم ياأيها
  783 ................................. ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامني هللا شهداء بالقسط وال جيرمنكم

  702 ............................. ياأيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون
  682، 301  ................................ هللاياأيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا ا

  891، 455  ...................ياأيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء
  455 ...................... ياأيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم باملودة

  537، 305، 282 .............. ياأيها الذين آمنوا ال حتلوا شعائر اهللا وال الشهر احلرام وال اهلدي
، 779، 716، 311، 277 ...... ا ال ختونوا اهللا والرسول وختونوا أماناتكم وأنتمياأيها الذين آمنو

791 ،792  
  619 ......................... ياأيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا
  313 ........................... ياأيها الذين آمنوا ال حيل لكم أن ترثوا النساء كرها وال تعضلوهن

  741، 409، 362 .......... أن يكونوا خريا منهمياأيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى 
  2 ........................ ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته
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  861، 860، 51 ................................................................ ياأيها املدثر
  27 ............................ ياأيها الناس إن كنتم يف ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب مث
  104 ............................ ياأيها الناس إن وعد اهللا حق فال تغرنكم احلياة الدنيا وال يغرنكم

  824، 761، 330، 89، 84، 80 ......... ياأيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم
، 722، 330، 315 ...  ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

761  
  761، 335، 330، 89 ........ ياأيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما ال جيزي والد عن ولده وال

  492، 11 ................ د جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ملا يف الصدور وهدىياأيها الناس ق
  435 ...................... ياأيها الناس كلوا مما يف األرض حالال طيبا وال تتبعوا خطوات الشيطان

  317، 316، 314 ........... ياأيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدن وأحصوا العدة واتقوا
  565، 558، 555، 551 ......  عليهن منياأيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني

  509، 171  ..............  يابين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه
  539، 535، 530 ......... يابين آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى

  850 .................... ياقوم ادخلوا األرض املقدسة اليت كتب اهللا لكم وال ترتدوا على أدباركم
  560 ...................... اء النيب لسنت كأحد من النساء إن اتقينت فال ختضعن بالقول فيطمعيانس

  639، 178  ..............  يريد اهللا ليبني لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم واهللا
  447 ............................... يريدون أن يطفئوا نور اهللا بأفواههم ويأىب اهللا إال أن يتم نوره

  667 ........................... هللا وأصلحوايسألونك عن األنفال قل األنفال هللا والرسول فاتقوا ا
  895 .......................  يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس واحلج وليس الرب بأن تأتوا

  400 ..........................  يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إمنا علمها عند ريب ال جيليها
  898، 447  .................... يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري وصد عن سبيل

  400 ....................... بات وما علمتم من اجلوارحيسألونك ماذا أحل هلم قل أحل لكم الطي
  773 ........................ يستخفون من الناس وال يستخفون من اهللا وهو معهم إذ يبيتون ما ال

  576 ...................... يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز
  670 .............................................. يعدهم ومينيهم وما يعدهم الشيطان إال غرورا

  796 ........................................................ يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور
  390 ..................................... لليل والنهار إن يف ذلك لعربة ألويل األبصاريقلب اهللا ا

  601 .......................................................... ينبأ اإلنسان يومئذ مبا قدم وأخر
  708، 302  .................... يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني فإن كن نساء فوق
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  298 .........................................................................  يوم تبلى السرائر
  833 .................. يوم جتد كل نفس ما عملت من خري حمضرا وما عملت من سوء تود لو أن

  229 ................  كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات محل محلها وترىيوم تروا تذهل 
  85 ................................. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم مبا كانوا يعملون

  432، 45 ..............  يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا
  420 .............................. يوم يدعوكم فتستجيبون حبمده وتظنون إن لبثتم إال قليال

  230 .................................................................... يوم يفر املرء من أخيه
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  فهرس األحاديث
  198 ..................... أتؤدين زكاة هذا، قالت، ال قال أيسرك أن يسورك اهللا ما سوارين من نار،

  213 ................... أتدري ما ذاك ؟ قال ال، قال تلك املالئكة دنت لصوتك، ولو قرأت ألصبحت
  747 ............................................................. أتشفع يف حد من  حدود اهللا

  523 ................ ف املؤخرأمتوا الصف املقدم، مث الذي يليه، فما كان من نقص، فليكن يف الص
  9 ..................... أتيت النيب فقال ما جاء بك فقلت كرب سين ورق عظمي وأتيتك لتعلمين ما

  518، 169  ............... أثقل الصالة على املنافقني صالة العشاء وصالة الفجر، ولو يعلمون ما
  415 ......................................................  أجعلتين هللا ندا بل ما شاء اهللا وحده

  214 .......................................................................أخربوه أن اهللا حيبه
  61 ................. يه برد غليظ احلاشية فأثرت حاشيتهأدركه أعرايب فجذبه جذبا شديدا وكان عل

  322 ................... إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض
  727 ........ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبري

  593 .........................  إذا أقبل الليل من هاهنا، وأشار إىل املشرق، وأدبر النهار من هاهنا،
  810 ........................ إذا اختذ الفيء دوال  واألمانة مغنما  والزكاة مغرما  وتعلم لغري الدين

  638 ................... إذا استيقظ أحدكم من نومه فليقل احلمد هللا الذي رد علي روحي وعافاين
  679 ..................... إذا بعت من أخيك مثرا فأصابته جائحة فال حيل لك أن تأخذ منه شيئا مب

  804 .................... هللا من أربع يقول أعوذ باهللاإذا تشهد أحدكم أي قرأ التحيات فليستعذ با
  772، 309  ................. إذا مجع اهللا األولني واآلخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فيقال

  774 ......................................... إذا حدث الرجل رجال حبديث مث التفت فهو أمانة
  845 ................................................... إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم

  564 ................................................ إذا خرجت إحداكن للمسجد، فال متس طيبا
  191 ................... حيبها، فإمنا هي من اهللا، فليحمد اهللا عليها، وليحدثإذا رأى أحدكم رؤيا 

  610 ........................... إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يف املسجد، فقولوا ال أربح اهللا جتارتك
  669 ................... إذا زىن الرجل خرج منه اإلميان فكان عليه كالظلة فإذا أقلع أي تاب رجع

  350 ........ يف الرابعة فاقتلوهإذا سكر فاجلدوه مث إن سكر فاجلدوه مث إن سكر فاجلدوه فإن عاد 
  177 .............. إذا شك أحدكم يف صالته، فلم يدر كم صلى ثالثا، أما أربعا، فليطرح الشك،

  178 ....... إذا شك أحدكم يف صالته، فليتحر الصواب، فليتم عليه، مث ليسلم، مث ليسجد سجدتني
  134 .............................................. إذا طبخت مرقة، فأكثر ماءها، وتعاهد جريانك
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  437 ............. من أبواب املسجد مالئكة يكتبون األولإذا كان يوم اجلمعة كان على كل باب 
  395، 15، 5 ......  إذا مات العبد انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية أو علم ينتفع به من

  8 .............................. إذا مررمت برياض اجلنة فارتعوا  قالوا يا رسول اهللا وما رياض اجلنة
  504 ................. أرأيتم لو أن را بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم مخس مرات هل يبقى من

  246 ................ ربع ال جتوز يف األضاحي العرجاء البني ظلعها والعوراء البني عورها واملريضةأ
  737، 725  ............................................ أشد الناس عذابا يوم القيامة املصورون

  423 .................. أصابت الناس سنة على عهد النيب فبينما النيب خيطب يف يوم مجعة قام إعرايب
  290 ....................................................... أعطوا األجري أجره قبل أن جيف عرقه

  594 ................................................................... أفطر احلاجم واحملجوم
  595 ....................................... أفطرنا على عهد النيب يف يوم غيم، مث طلعت الشمس

  269 ................ أقسم حممد وهو الصادق املصدوق أنه لو سرقت فاطمة بنت حممد لقطع يدها
  520 .............. أقيمت الصالة، فأقبل علينا رسول اهللا بوجهه، فقال  أقيموا صفوفكم، وتراصوا

  520 ................ بأيدي إخوانكم، أقيموا الصفوف، وحاذوا بني املناكب، وسدوا اخللل، ولينوا
  747 .............................. أقيموا حدود اهللا القريب والبعيد وال تأخذكم يف اهللا لومة الئم

  471 ................................ أكثروا من شهادة أن ال إله إال اهللا قبل أن حيال بينكم وبينها
  638 ........................................................ أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا

  151 ....................... أال أدلكم على ما ميحو اهللا به اخلطايا، ويرفع به الدرجات ؟ قالوا بلى
  502 ..............................................إال أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من اهللا برهان

  647 .......................... أال أنبئكم بأكرب الكبائر ثالث مرات قلنا بلى يا رسول اهللا قال اإلشراك
  159 .............  أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد

  527 ........................ باده،أما بعد فإن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا خيوف اهللا ما ع
  49 ............... أما بعد فإن خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد وشر األمور حمدثاا

  54 ....................  أما بعد فإن من كان يعبد حممدا فإن حممدا قد مات ومن كان يعبد اهللا فإن
  156 ........... أما بعد، فإن خري احلديث كتاب اهللا، وخري اهلدي هدي حممد وشر األمور حمدثاا

  522 ...................... رأسه قبل اإلمام أن حيول اهللا رأسه رأس محار، أوأما خيشى الذي يرفع 
  268 ................................. أمر النيب بطاعة من له األمر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك

  581 ............ أمرنا رسول اهللا أن خنرجهن يف الفطر واألضحى العواتق واحليض وذوات اخلدور،
  625 ................. أمرنا رسول اهللا أن نستشرف العني واألذن وأن ال نضحي مبقابلة وال مدابرة
  656 ................... أمه دعته فقالت تعاىل أعطك فقال النيب ما أردت أن تعطيه قالت مترا فقال
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  99 .....................  إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوما، نطفة، مث يكون علقة مثل
  807 ................... أن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنها دخلت على النيب وعليها ثياب رقاق

  187 ........................  له قال  قل ال إله إال اهللاأن أعرابيا قال يا رسول اهللا علمين كالما أقو
  675 .............. إن أكثر ما أخاف عليكم ما خيرج اهللا لكم من بركات األرض قيل وما بركات

  809 .................. إن أمتكم هذه جعل عافيتها يف أوهلا وسيصيب آخرها بالء وأمور تنكروا،
  887 ................. إن أمن الناس علي يف ماله وصحبته أبو بكر ولو كنت متخذا من أميت خليال

  831 ................... هل النار عذابا من له نعالن وشراكان من نار يغلي منهما دماغهإن أهون أ
  101 ........................ أن أول ما خلق اهللا القلم قال له اكتب قال وماذا أكتب قال اكتب ما هو

  639 ..................................................... إن أوىل الناس باهللا من بدأهم بالسالم
  387 ................... إن األعمال تعرض فيهما على اهللا تعاىل فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم

  150 ............ غسل وجهه خرجت خطايا وجهه مع املاء، وإذا غسل يديه ورجليه إن الرجل إذا
  660 ................... أن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبني فيها أي ما يتثبت وال يعلم هل هي خري
  303 .................... أن الرجل ليعمل أو املرأة بطاعة اهللا ستني سنة مث حيضرمها املوت فيضاران

  139 ............................... مل فما يزال يبتليهإن الرجل ليكون له عند اهللا املرتلة فما يبلغها بع
  166 ................. إن الرجل لينصرف، وما كتب له إال عشر صالته تسعها مثنها سبعها سدسها

  533 ........................................................... إن الرقى والتمائم والتولة شرك
  22 ...............  إن السماوات السبع واألرضني السبع بالنسبة إىل الكرسي الذي وسع السماوات

  184 .....................ال حلياته،إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ال خيسفان ملوت أحد، و
  565 ................ إن الشيطان قد أيس أن تعبدوا األصنام يف أرض العرب، ولكنه سريضى منكم

  637 ................................................. إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله
  650، 639  ............ إن الصدق يهدي إىل الرب وإن الرب يهدي إىل اجلنة وال يزال الرجل يصدق

  357 .................... اب السماء دواإن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إىل السماء فتغلق أبو
  659، 654  ........... إن الكذب يهدي إىل الفجور وإن الفجور يهدي إىل النار وال يزال الرجل

  356 ........................................ إن اللعانني ال يكونون شفعاء وال شهداء يوم القيامة
  708 .......................................... إن اهللا أعطى كل ذي حق حقه فال وصية لوارث

  909 .....................  نة يومأن اهللا اختذ يف اجلنة واديا أفيح من مسك أبيض جيتمع فيه أهل اجل
  887 ................... إن اهللا بعثين إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساين بنفسه وماله
  646 .................... إن اهللا تعاىل خلق اخللق حىت إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام

  388 ................................ أن اهللا تعاىل يرتل إىل السماء الدنيا كل ليلة حني يبقى ثلث الليل
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  637 ................................................................  إن اهللا مجيل حيب اجلمال
  302 ......................................  قد أعطى كل ذي حق حقه، فال وصية لوارثإن اهللا

  697، 674  ........... إن اهللا قسم بينكم أخالقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن اهللا يعطي الدنيا
  816 ...................... إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض

  659 ............................................................ إن اهللا ليبغض الفاحش البذيء
  637، 121  . كلة، فيحمده عليها، ويشرب الشربة، فيحمده عليهاإن اهللا لريضى عن العبد يأكل األ

  496 ................................................. إن اهللا ليملي للظامل حىت إذا أخذه مل يفلته
  388، 120  .......... إن اهللا وتر حيب الوتر وأقله ركعة واحدة، وأكثره إحدى عشرة ركعة وهو

  843 ............................................. إن اهللا يقبل توبة العبد ما مل يغرغر يعين بروحه
  139 ............................... بيبتيه فصرب عوضته منهما اجلنةإن اللهقال إذا ابتليت عبدي حب

  841 .................. أن املؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء يف قلبه فإن تاب ونزع واستغفر
  564، 558، 554 ............. إن املرأة إذا استعطرت، فمرت بالس فهي كذا وكذا يعين زانية

  559، 554  ............................... إن املرأة تقبل يف صورة شيطان، وتدبر يف صورة شيطان
  847، 784  ............... اهللا على منابر من نور عن ميني الرمحنوكلتا يديه ميني إن املقسطني عند

  13 ...................... إن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا مبا يصنع وإن العامل ليستغفر
  909 ........................... إن الناس جيلسون يوم القيامة من اهللا على قدر رواحهم إىل اجلمعة

  683 ................... يات ترى منأن النيب أتى ليلة أسري به على قوم بطوم كالبيوت فيها احل
  533 ................... أن النيب أخذ حريرا وذهبا، فقال  هذان حرام على ذكور أميت حل إلناثهم

  541، 532  ....... أن النيب رأى خامتا من ذهب يف يد رجل، فرتعه وطرحه، وقال  يعمد أحدكم
  669 ...................... أن النيب رأى يف املنام ثقبا مثل التنور أعاله ضيق وأسفله واسع فيه لغط

  176 ................ هر أوالعصر ركعتني، مث سلم فأخربوه بأنه نسي، فتقدم،أن النيب صلى م الظ
  177 ................... أن النيب صلى، فقام يف الركعتني، فسبحوا به، فمضى يف صالته، فلما كان

  656 ........................ أن النيب عد الكبائر وفيها اليمني الغموس قيل وما اليمني الغموس قال
  690 ...................... بالشعريأن النيب قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري 

  76 .................. أن النيب قال أليب ذر حني غربت الشمس أتدري أين تذهب قلت اهللا ورسوله
  76 .................... أن النيب قال ال تقوم الساعة حىت تطلع الشمس من مغرا فإذا طلعت ورآها

  585 .......................... أن النيب كان ال يزيد يف رمضان، وال غريه على إحدى عشر ركعة
  686، 298  ............... حيوزها التجار إىل رحاهلم أن النيب ى أن تباع السلع حيث تبتاع حىت
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  571 ........................ أن امرأة أتت النيب ومعها ابنة هلا، ويف يد ابنتها مسكتان غليظتان من
  886 ..................... أن امرأة جاءت إىل النيب يف حاجة فأمرها أن ترجع إليه فقالت أرأيت إن
  609 ...................... أن امرأة قالت  يا رسول اهللا إن فريضة اهللا على عباده يف احلج أدركت

  740 .................... من بين خمزوم كانت تستعري املتاع وجتحده فأمر النيب بقطع يدهاأن امرأة 
  593 ..................... إن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه
  211 ...................... إن بالال يؤذن بليل، فكلوا، واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ال

  213 .......................... نيب قبلك فاحتة أن جربيل قال للنيب  أبشر بنورين أوتيتهما مل يؤما
  702 ........... إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا

  142 ................ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وهناك صرب ثالث، وهو الصرب
  709 ............. أن رجال قال يا رسول اهللا أي الصدقة أفضل ويف لفظ أعظم أجرا قال أن تصدق

  541، 532  ..... إىل رسول اهللا وعليه خامت من ذهب، فأعرض عنه رسول أن رجال قدم من جنران
  214 ..........  إن سورة من القرآن ثالثني آية شفعت لصاحبها حىت غفر له تبارك الذي بيده امللك

  703، 695  .............إن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما وإن كذبا وكتما حمقت بركة بيعهما
  887 ................................. ختار ما عند اهللاإن عبدا خريه اهللا بني الدنيا وبني ما عنده فا

  53 .....................إن عبدا من عباد اهللا خريه اهللا بني الدنيا وبني ما عند اهللا فاختار ما عند اهللا
  537 ......................... قال له أال أبعثك على ما بعثين عليه رسول اهللا أن علي بن أيب طالب

  707 .................. أن عمر بن اخلطابأصاب أرضا خبيرب مل يصب ماال أنفس عنده منه فجاء إىل
  349 ................... ا ملن شرب املسكر أن يسقيه من طينه اخلبال قيل وما طينةإن عند اهللا عهد

  214 .....................................................  إن قل هو اهللا أحد تعدل ثلث القرآن
  144 .................. أن لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، وخيزى به بني الناس يقال هذه

  636 ........................................... إن حمقرات الذنوب مىت يؤخذ ا صاحبها لكه
  415 .............. قفتهم  زعمائهم وذلك قبلأن معاذ بن جبل قدم الشام فوجدهم يسجدون ألسا

  642 .................................................... إن من أبر الرب صلة الرجل أهل ود أبيه
  773 ................... إن من شر الناس مرتلة عند اهللا يوم القيامة الرجل يفضي إىل امرأته وتفضي

  319 .......................................... أن من قال لصيب تعال هاك مث مل يعطه فهي كذبة
  332 ................... ذيراإن من كان قبلكم كانوا إذا عمل فيهم العامل باخلطيئة جاءه الناهي تع
  416 ...................... أن ناسا جاؤوا إىل النيب فقالوا يا رسول اهللا يا خرينا وابن خرينا وسيدنا

  68 ...................... إن هؤالء وأشار إىل اليهود قد نزلوا على حكمك فاحكم فيهم مبا شئت، قال
  675 ................ إن هذا املال خضرة حلوة من أخذه حبقه ووضعه يف حقه فنعم املعونة هو وإن
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  71 ............. دونكم وإن خيرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج إن خيرج وأنا فيكم فأنا حجيجه
  883 ...................................................... أنا النيب ال كذب أنا ابن عبد املطلب

  470، 189  ............ أنا عند ظن عبدي يب، وأنا معه إذا ذكرين، فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف
  186 ................. أنا عند ظن عبدي، وأنا معه حني يذكرين، فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي،

  94 ............................................... ون القمر ليلة البدرإنكم سترون ربكم كما تر
  699 ............... إمنا أنا بشر وإنكم ختتصمون إيل ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض

  747 ....................  إمنا أهلك الذين من قبلكم أم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا
  296، 250  ....................................... إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى

  522 .......................... عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذاإمنا جعل اإلمام ليؤمت به، فال ختتلفوا 
  532 ..........................................................إمنا يلبس احلرير من ال أخالق له

  584 ........................ أنه قال إن يف اجلنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون ال يدخله
  132 ........................................ إنه كان ضرابا للنساء، ولكن انكحي أسامة بن زيد

  14 ......................... أنه لن تزال طائفة من أمته على احلق ظاهرين ال يضرهم من خذهلم وال من
  706 ..................... أم ذحبوا شاة فتصدقوا ا سوى كتفها فقال النيب بقي كلها غري كتفها
  666 .....................  إما ليعذبان وما يعذبان يف كبري أما أحدمها فكان ال يستربئ من البول

  717 ................. إين أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنيت فليس مين
  841، 60 ..............................ثر من سبعني مرةإين ألستغفر اهللا وأتوب إليه يف اليوم أك

  892 ....................................................................  إين ال أستعني مبشرك
  70 ................. أهدت امرأة يهودية إىل رسول اهللا شاة مسمومة فأكل منها هو وبعض أصحابه

  784 .............. أهل اجلنة ثالثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل
  847 ............. أهل اجلنة ثالثة ذو سلطان مقسط موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرىب

  166 ................. أول ما حياسب به العبد يوم القيامة من عمله صالته، فإن صلحت فقد أفلح،
  739 .............................................. أول ما يقضي بني الناس يوم القيامة يف الدماء

  899 .................. إياكم وحمقرات الذنوب فإمنا مثل حمقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد
  254 .................... بالتكبري أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر للهفأكثروا فيها من ذكر اهللا

  772 ................ آية املنافق ثالث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤمتن خان وإن صلى
  772، 309  ........ آية املنافق ثالث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان وإن صلى

  144 ........................ آية املنافق ثالث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤمتن خان
  472 ........ نة فسأله سائل من جلسائه كيف يكسبأيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حس
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  551 ...................................... أميا امرأة أصابت خبورا، فال تشهد معنا العشاء اآلخرة
  715 ................. أميا امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو هلا وما

  237 ..............................................................  أيها الناس السكينة السكينة
  95 ...................... ا ألفسدتاتقوا اهللا حق تقاته فلو أن قطرة من الزقوم قطرت يف حبار الدني

  708، 117  .................................................... اتقوا اهللا واعدلوا بني أوالدكم
  758 ......................................................... اجتنبوا اخلمر فإا مفتاح كل شر

  407 ............... اجتنبوا السبع املوبقات الشرك باهللا والسحر وقتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق
  738 .................... اجتنبوا السبع املوبقات قيل يا رسول اهللا وما هن قال الشرك باهللا والسحر

  160 ..................................................................... وعكماجعلوها يف رك
  707 ................................................................ احبس أصلها وسبل مثرا

  385 .................................................. احتسب على اهللا أن يكفر السنة اليت قبله
  106 ..............  احرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز وإن أصابك شيء فال تقل لو أين

  513، 172  ....................................................... ارجع فصل، فإنك مل تصل
  256 ....................... ارموا بين إمساعيل، وإمساعيل أبو العرب فإن أباكم كان راميا، وأنا مع

  256 ........................ موا واركبوا، وأن ترموا أحب إيل من أن تركبوا، ومن ترك الرمي بعدماار
  564 ......................... استأخرن، فإنه ليس لكن أن حتتضن الطريق، عليكن حبافات الطريق

  558 ..................... استأخرن، فإنه ليس لكن أن حتتضن الطريق، عليكن حبافات الطريق، فكانت
  804 ...................... من اخلزائن وماذااستيقظ النيب ليلة فزعا يقول سبحان اهللا ماذا أنزل اهللا 

  803 ....................... استيقظ النيب من النوم حممرا وجهه يقول ال إله إال اهللا ويل للعرب من
  74 ........................ استيقظ النيب من نومه حممرا وجهه وهو يقول ال إله إال اهللا ويل للعرب

  266 ................................................ امسعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي
  391 .... اك قبل فقرك وفراغكاغتنم مخسا قبل مخس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغن

  620 .................... اغسلوه مباء سدر وال ختمروا رأسه وال حتنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا
  244 .............................................. افعلي ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف بالبيت

  604 ..................... اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، وتقيم الصالة،
  752 ،748  ............................................... البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام

  213 .............................................. البيت الذي تقرأ فيه البقرة ال يدخله الشيطان
  733 ........... التمس ولو خامتا من حديد فالتمس فلم جيد فزوجه على أن يعلمها شيئا من القرآن

  236 .............................................................................. احلج عرفة
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  190 ............................................... احلمد هللا الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا
  807 ......................................................................... احلياء من اإلميان

  265 ......................  ة، قالوا ملن يا رسول اهللالدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيح
  684، 295  ............. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري والتمر بالتمر

  508 .............................................. الذي تفوته صالة العصر كأمنا وتر أهله وماله
  295 ...................................  الربا ثالث وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه

  683 .................................... رجل أمهالربا ثالثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح ال
  562 ................................................... الرجل راع يف أهله ومسؤول عن رعيته

  646 ....................... الرحم متعلقة بالعرش تقول من وصلين وصله اهللا ومن قطعين قطعه اهللا
  121 ................. الساعي على األرملة واملساكني كااهد يف سبيل اهللا، وأحسبه قال كالصائم

  846، 266  ................. السمع والطاعة على املرء املسلم فيما أحب وكره ما مل يؤمر مبعصية
  798 ..................... الشرك باهللا وعقوق الوالدين وقتل النفس، وقال أال أنبئكم بأكرب الكبائر

  504 ..................................... الصلوات اخلمس مكفرات ملا بينهن ما اجتنبت الكبائر
  609 ....................... العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة

  728، 502  ............................. كفر العهد الذي بيننا وبينهم الصالة، فمن تركها، فقد
  339 ........................... العينان زنامها النظر واألذنان زنامها االستماع واللسان زناه الكالم

  52 .............. اللهم إين أشكو إليك ضعف قويت وقلة حيليت وهواين على الناس يا أرحم الرامحني
  211 ................................................... اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت

  281 .................................... اللهم من ويل من أمر أميت شيئا فشق عليهم فاشقق عليه
  106 ..........................  القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف ويف كل خري املؤمن

  319، 123  ............................................. املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا
  554 ..............................................  املرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان
  559 ..............................................  املرأة عورة، فإذا خرجت اسشترفها الشيطان

  357 ............................................. املستبان ما قاال فعلى البادئ ما مل يعتد املظلوم
  130، 128  .......... سلم ال يظلمه، وال يسلمه، ومن كان يف حاجة أخيه كان اهللاملسلم أخو امل

  437 ....................................... املالئكة يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار
  590 .................... النيب خرج عام الفتح إىل مكة يف رمضان، فصام فقيل له إن الناس قد شق
  352 .................... باتوا يف غار فاحندرت عليهم من اجلبل صخرة سدت الغار فال يستطيعون
  805، 801  ............  بادروا باألعمال فتنا كقطع الليل املظلم يصبح الرجل مؤمنا وميسي كافرا
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  594 ....................................................................... بالغ يف االستنشاق
  729 ......................... بايعنا رسول اهللا على أن ال ننازع األمر أهله إال أن تروا كفرا بواحا

  846، 266  ........... بايعنا رسول اهللا على السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا
  191 ..................   توكلت على اهللا، اللهم إين أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أوبسم اهللا

  846 ...............  بعث النيب سرية واستعمل عليهم رجال من األنصار فلما خرجوا غضب عليهم
  268 ................ بعث النيب سرية واستعمل عليهم رجال من األنصار، فلما خرجوا وجد عليهم

  9 ............................................................................ بلغوا عين ولو آية
  498 ....................... ال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا،بين اإلسالم على مخس شهادة أن 
  728، 166  ................................................ بني الرجل وبني الكفر ترك الصالة
  502 ......................................................... بني العبد وبني الكفر ترك الصالة

  771 .................... بينا رسول اهللا يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أيب معيط فأخذ مبنكب
  770 ................ قائلبينما النيب قائم يصلي عند الكعبة وأبو جهل وأصحاب له جلوس إذ قال 
  55 ....................... بينما النيب خيطب يف يوم اجلمعة قام أعرايب فقال يا رسول اهللا هلك املال

  127 ........ بينما رجل ميشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق، فأخره، فشكر اهللا له، فغفر له
  531 .................... بينما رجل ميشي يف حلة  إزار ورداء تعجبه نفسه، مرجل رأسه، خيتال يف

  88 ............. يناه ضحك حىت بدت ثناياه فقال له عمر ما أضحككبينما رسول اهللا جالس إذ رأ
  558، 554  .................................................................. بيون خري هلن

  650 ................. ختلفعن غزوة تبوك فلم خيرج مع النيب بال عذر فلما رجع النيب جاء املتخلفون
  723 ................................ تزوج رجل يف عهد النيب امرأة على نعلني فأجاز النيب نكاحه

  315 ....................................  قيامةتزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم األمم يوم ال
  712 .......................................... تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم يوم القيامة

  210 ............................................................ تسحروا فإن يف السحور بركة
  707 ................................ تصدق بأصله ال يباع وال يوهب وال يورث ولكن ينفق مثره

  666، 126  ............. تعدل بني اثنني صدقة، وتعني الرجل يف دابته، فتحمله عليها، أو ترفع له
  665 ................... ني ومخيس فيغفر اهللا يف ذلك اليوم لكلتعرض األعمال على اهللا يف كل اثن

  125 ................ تعرض األعمال يف كل يوم اثنني ومخيس، فيغفر اهللا يف ذلك اليوم لكل امريء
  633 ................................................ تعرف على اهللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة

  628 ..................... تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد اخلميصة تعس عبد اخلميلة
  355 .................. تعس عبد اخلميلة تعس عبد اخلميصة إنتعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم 
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  908 ............. تقدموا وائتموا يب وليأمت بكم من وراءكم ال يزال قوم يتأخرون حىت يؤخرهم اهللا
  753 ........................................... تقطع اليد يعين يد السارق يف ربع دينار فصاعدا

  798 ............................ ثالثا أال أنبئكم بأكرب الكبائر قالوا بلى يا رسول اهللا قال اإلشراك
  712 .................................. وم وذكر منهم الناكح يريد العفافثالثة حق على اهللا ع

  584 ....................... ثالثة ال ترد دعوم الصائم حني يفطر، واإلمام العادل، ودعوة املظلوم
  758 .......................... ثالثة ال يدخلون اجلنة مدمن اخلمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر

  698، 638  .............. ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب
  538 .........................  يكلمهم اهللا يوم القيامة، وال ينظر إليهم، وال يزكيهم، وهلمثالثة ال

  532 ......................... ثالثة ال يكلمهم اهللا، وال ينظر إليهم يوم القيامة، وال يزكيهم، وهلم
  631 ..................... ثالثة ممن كانوا قبلنا انطلقوا فآواهم املبيت إىل غار فاحندرت صخرة من

  706 ....................بريحاء كان النيبجاء أبو طلحة  وكان له حديقة قبلة مسجد النيب تسمى 
  588 .......................... جاء أعرايب إىل النيب فأخربه أنه رأى اهلالل، فقال  أتشهد أن ال إله

  794 ................... جاء رجل إىل النيب فقال استشهد موالك أو قال غالمك فالن، قال بل جير
  629 ....................... جاء رجل إىل النيب فقال يا رسول اهللا إين أشتهي اجلهاد وال أقدر عليه

  629 ................... ا رسول اهللا هل بقي من بر أبوي شيء أبرمها بهجاء رجل إىل النيب فقال ي
  214 ................................................................. حبك إياها أدخلك اجلنة

  859 .................... حىت نزل عليه الوحي هناك فجاءه جربيل فقال اقرأ فقال ما أنا بقارئ أي
  635 ........................................... خالفوا املشركني وفروا اللحى وأحفوا الشوارب

  554 .............. الرسولخرج النيب من املسجد، وقد اختلط الرجال مع النساء يف الطريق، فقال 
  359 ................... خرج علينا رسول اهللا وحنن يف صفة باملدينة فقال  إين رأيت البارحة عجبا
  121 ................... خلق اهللا ابن آدم على ستني وثلثمائة مفصل من ذكر اهللا، ومحد اهللا، وهلل

  157 ................................................................... خري اهلدي هدي حممد
  523 ................................................. خري صفوف الرجال أوهلا، وشرها آخرها
  564، 551  .......................................... خري صفوف النساء آخرها، وشرها أوهلا

  512 ........... دخل رجل املسجد ورسول اهللا جالس، فصلى صالة ال يطمئن فيها، مث جاء، فسلم
  737 ............................................................ دع ما يريبك إىل ما ال يريبك

  575 ........................ ذبح آل النيب شاة، فتصدقوا ا، ومل يبق منها إال الكتف، فدخل النيب
  19 ..................... ذلك بأين جواد واجد ماجد أفعل ما أريد عطائي كالم، وعذايب كالم، إمنا

  499 ...................... األمر اإلسالم، وعموده الصالة، وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهللا رأس
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  683 ..............  رأى يف منامه را من دم فيه رجل قائم وعلى شط النهر رجل بني يديه حجارة
  523 .................. رأى قوما يف مؤخر املسجد، فقال تقدموا، فأمتوا يب، وليأمت بكم من بعدكم

  231 ................................... وتكفرن العشريرأيتكن أكثر أهل النار؛ ألنكن تكثرن اللعن، 
  640 ........................ رجال أتى النيب فقال أبايعك على اهلجرة واجلهاد أبتغي األجر من اهللا

  641 ....................  رجال قال يا رسول اهللا إين أشتهي اجلهاد وال أقدر عليه قال هل بقي من
  520 ........................................... رصوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا باألعناق

  58 ....................... الذي نفسي بيده مارفع النيب يديه يستسقي وما رأينا يف السماء قزعة فو
  129 ......................... سئل النيب عن الغيبة، فقال  هي ذكرك أخاك مبا يكره فقيل يا رسول اهللا

  802 ................  سأل حذيفة بن اليمان رسول اهللا هل بعد اخلري الذي جاء به من شر قال نعم
  621 ..................... سئل عما يلبس احملرم فقال ال يلبس القميص وال العمامة وال الربنس وال

  415 ................................... اه فيسلم عليه أينحين له فقال السئل عن الرجل يلقى أخ
  729 ...................... سئل عن قتال أئمة اجلور والظلم هل يقاتلون فقال ال تقاتلوهم ما صلوا
  640 ..................... سألت النيب أي العمل أحب إىل اهللا تعاىل قال الصالة على وقتها قلت مث

  741، 407  .................................................. سباب املسلم فسوق وقتاله كفر
  470 ...................  قال الذاكرون اهللا كثرياسبق املفردون قالوا وما املفردون يا رسول اهللا

  256 ..................... ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم اهللا  فال يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه
  481 .................... مسعت النيب يقرأ يف املغرب بالطور فلما بلغ هذه اآليات كاد قليب أن يطري

  520 .......................................... سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من متام الصالة
  502 ...................... قالوا يا رسول اهللا أفال ننابذهمشرار أئمتكم الذين تبغضوم، ويبغضونكم، 

  863 ......................................................... صربا آل ياسر فإن موعدكم اجلنة
  139 ....................... صداع املؤمن وشوكة يشاكها، أو شيء يؤذيه يرفعه اهللا ا يوم القيامة

  884 ............... صدق اهللا ورسوله إمنا أموالكم وأوالدكم فتنة نظرت إىل هذين الصبيني ميشيان
  176 ....................... صالة ؟ قال وما ذلك، قالواصلى النيب الظهر مخسا، فقيل له أزيد يف ال

  626 ....................................................  صلى النيب يوم النحر مث خطب مث ذبح
  181 .................... صلى بنا رسول اهللا يوما الصبح، فقال أشاهد فالن ؟ قالوا ال، قال أشاهد
  567، 550، 194 ..... صنفان من أهل النار مل أرمها بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون

  231 .................. ر نساء كاسيات عاريات، مائالت،صنفان من أهل النار مل أرمها بعد، وذك
  387 .............................................. صوم ثالثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله

  355 ................... طوىب لعبد آخذ بعنان فرسه يف سبيل اهللا أشعث رأسه مغربة قدماه إن كان
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  536 ...................... عائشة رضي اهللا عنها اشترت منرقة، والنمرقة الوسادة أو املخدة، وكان
  142 ................. ذلك ألحد إال للمؤمن إن أصابته عجبا ألمر املؤمن إن أمره كله خري، وليس

  153 .................. عشر من الفطرة قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق املاء، وقص
  877 ............... عطش الناس وكان بني يدي النيب ركوة  والركوة إناء من جلد  فجهش الناس

  866 ....................................................... على رسلك فإين أرجو أن يؤذن يل
  53 ...................... يف صحبته وماله أبو بكر على رسلك يا أبا بكر مث قال إن أمن الناس علي

  653 ................. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إىل الرب وإن الرب يهدي إىل اجلنة وال يزال
  49 ..................... عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي متسكوا ا وعضوا

  758 ................................... عن عثمان بن عفانأنه قال  اجتنبوا اخلمر فإا أم اخلبائث
  908 ....................................................... تلمغسل اجلمعة واجب على كل حم

  636 ....................................................................... غريوا هذا الشيب
  684 .............................. فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
  174 ..............................  فإذا قال يعين اإلمام مسع اهللا ملن محده، فقولوا ربنا ولك احلمد

  826 ..................... فأكون أول من جيوز أن يعرب من الرسل بأمته وال يتكلم يومئذ إال الرسل
  191 ........................  أن يقول اللهم إين أسألك خري املوجل وخريفأمر النيب الرجل إذا دخل بيته 

  706 .................... فإن الصحابة حني قدموا املدينة كان فيها بئر تسمى بئر رومة ال حيصلون
  132 ............. فإن النيب جاءته فاطمة بنت قيس تستشريه يف نكاح رجلني خطباها من املسلمني،

  588 ................................................ فإن غيب عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني
  527 ................................. تصدقوا، وصلوا حىت يفرج اهللا عنكمفادعوا اهللا، وكربوا، و

  184 ................................................................ فادعوا، وتصدقوا، وصلوا
  866 ...................... فبينما حنن يف بيت أيب بكر يف حنر الظهرية يف منتصف النهار إذا برسول

  870 ................... فسار النيب حىت إذا كان يف الثنية اليت يهبط عليهم منها بركت ناقته وامسها
  861 ................ دي يا بطون قريش فاجتمعفصعد على الصفا فجعل ينادي يا بين فهر يا بين ع

  868 ...................... فقدم رسول اهللا املدينة وكل قبيلة من األنصار تنازع األخرى زمام ناقته
  60 ................... فكان إذا رأى غيما أو رحيا عرف ذلك يف وجهه فقالت عائشة يا رسول اهللا

  661 ............................................................  فكل املسلم على املسلم حرام
  60 ......................... قاهم النيبفلقد فزع أهل املدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت فتل

  60 ................ فلقد قام يصلي حىت تورمت قدماه فقيل يا رسول اهللا أليس قد غفر اهللا لك
  690 ....................................... فمن زاد أو استزاد فقد أرىب اآلخذ واملعطي فيه سواء
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  385 ......................................... فنحن أحق مبوسى منكم فصامه وأمر الناس بصيامه
  122 .................................................... يف بضع أحدكم يعين إتيان أهله صدقة

  659 ................. على رجل مستلق على قفاه وآخر قائم عليه يف رؤيا النيب وأتاه ملكان فمروا
  642 .......................... يف قصة الثالثة الذين آواهم املبيت إىل غار فدخلوه فانطبقت عليهم

  576 ................................  فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر
  705 ........................ قال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول اهللا ما منا أحد

  584 ..................... له إال الصوم، فإنه يل، وأنا أجزي به، والصوم قال اللهكل عمل ابن آدم
  343 ................. قال النيب لسعد بن أيب وقاص وقد عاده يف مرض أمل به واستشاره يف الوصية

  891 ............................................. قال مث من قال مث عمر بن اخلطاب وعد رجاال
  463 ................. قال حذيفة بن اليمان لقد رأيتنا مع رسول اهللا يف غزوة اخلندق فصلى رسول

  764 ................. الرجل من بين إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب اه قال رسول اهللا إن
  42 ............. قال رسول اهللا حيث غربت الشمس أتدري أين تذهب قلت اهللا ورسوله أعلم قال

  64 .............................................................. قولوا اهللا موالنا وال موىل لكم
  662 ................ قيل للنيب أرأيت إن كان يف أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته

  568 ....................................................................... كاسيات عاريات
  675 .................................................................. كالذي يأكل وال يشبع

  687، 298  ...  كان الناس يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم النيب أن يبيعوه حىت ينقلوه
  582 .............................. كان النيب ال يغدو يوم الفطر، حىت يأكل مترات، ويأكلهن وترا

  599، 591، 586 ............................... كان النيب يصلي من الليل ثالث عشرة ركعة
  521 .................  ناحية إىل ناحية ميسح صدورنا، ومناكبنا، كان رسول اهللا يتخلل الصف من

  521 ................... كان رسول اهللا يسوي صفوفنا، حىت كأمنا يسوي ا القداح، حىت رآنا أنا
  603 ....... كان ركوع النيب وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبني السجدتني قريبا من السواء

  598 .................................. كان ال يزيد يف رمضان وال غريه على إحدى عشرة ركعة
  262 ................ يف مرض املوت  ما زلت أجد من األكلة اليت أكلت من الشاة يوم كان يقول

  174 .......... كشف النيب الستر ورأسه معصوب يف مرضه الذي مات فيه، والناس صفوف خلف
  660 ...................................... كفى باملرء إمثا ويف رواية كذبا أن حيدث بكل ما مسع

  623 ........................................................................ كل بدعة ضاللة
  756 ..................................................... كل مخر  ويف رواية كل مسكر حرام

  126 ................................ س عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمسكل سالمى من النا
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  545 ................................................... كل شرط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل
  102 .......................................................كل شيء بقدر حىت العجز والكيس

  204 .................. كل عمل ابن آدم له، احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف، قال اهللا تعاىل
  813، 755  ................................................................. كل مسكر مخر

  737 .................... يف جهنم كل مصور يف النار جيعل له بكل صورة صورها نفس يعذب ا
  725 ....................... كل مصور يف النار جيعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه يف جهنم

  600 ................................... كلكم يناجي ربه، فال جيهر بعضكم على بعض يف القرآن
  192 ........................ كلمتان حبيبتان إىل الرمحن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان يف امليزان،

  471، 187  ................. إىل الرمحنكلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان يف امليزان، حبيبتان 
  827 ................. كنا عند النيب فسمعنا وجبة أي صوت شيء سقط فقال النيب أتدورن ما هذا
  97 ....................  كنا عند النيب فسمعنا وجبة أي صوت شيء وقع فقال النيب أتدرون ما هذا

  621 ...............................................كنت أطيب رسول اهللا إلحرامه قبل أن حيرم
  128 ................................................................... كونوا عباد اهللا إخوانا

  69 ................. اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله يفتح اهللا علي يديهألعطني الراية غدا رجال حيب 
  472، 187  ..................  ألن أقول سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب أحب

  325 ..................................... ألن يهدي اهللا بك رجال واحدا خري لك من محر النعم
  208 ................. ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم األحزاب

  772، 309  ...........................................................  ان ملن ال أمانة لهال إمي
  678 ............................. ال تتبايعوا هذه الثمار حىت يبدو صالحها وال تبيعوا الثمر بالتمر

  866 ...................................................................... ال حتزن إن اهللا معنا
  53 ............................................... ال حتزن إن اهللا معنا ما ظنك باثنني اهللا ثالثهما

  866، 351  ............................ ال حتزن إن اهللا معنا ما ظنك يا أبا بكر باثنني اهللا ثالثهما
  638 ...................................وف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلقال حتقرن من املعر

  621 .........................................................................  ال ختمروا رأسه
  698، 296  ........................ ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا حمارم اهللا بأدىن احليل

  210 ....................................................... ال تزال أميت خبري ما أخروا السحور
  843 ........ ال تزال التوبة تقبل حىت تطلع الشمس من مغرا فإذا طلعت طبع على كل قلب مبا فيه

  411 .............. ئفة من أميت ظاهرين على احلق اليضرهم من خذهلم حىت يأيت أمر اهللاال تزال طا
  821 ...................  ال تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حىت يسأل عن مخس عن عمره فيم أفناه
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  849 ........ ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد املسجد احلرام ومسجد الرسول واملسجد األقصى
  588 ................................. وا العدة ثالثنيال تصوموا حىت تروه، فإن غم عليكم فأكمل

  25 ........................................ ال تقولوا السالم على اهللا من عباده فإن اهللا هو السالم
  815 ................ ال تقوم الساعة حىت تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة، دعوما

  532 ................................. ال تلبسوا احلرير، فإنه من لبسه يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة
  620 ............................................................. ال تلبسوا ثوبا مسه الزعفران

  564، 549  ...................................... وا إماء اهللا مساجد اهللا وبيون خري هلنال متنع
  730 ................... ال تنكح األمي حىت تستأمر وال تنكح البكر حىت تستأذن قالوا يا رسول اهللا

  313 .............................................................. ال تنكح البكر حىت تستأذن
  303 ......................................................................... ال وصية لوارث

  702، 701، 324 ............................ ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه
  407 .................... ثالث الثيب الزاين والنفس بالنفس والتاركال حيل دم امريء مسلم إال بإحدى 

  845 ............................... ال حيل لثالثة نفر يكونون بأرض فالة إال أمروا عليهم أحدهم
  664 ............  ال حيل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث فمن هجر فوق ثالث فمات دخل النار
  125 ............ ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث، فمن هجر فوق ثالث، فمات دخل النار

  65 .................................................... ج معنا إال من شهد القتال يف أحدال خير
  607، 233  .............. ال خيلون رجل بامرأة، إال ومعها ذو حمرم، وال تسافر املرأة، إال مع ذي

  647 ...................................................... ال يدخل اجلنة قاطع يعين قاطع رحم
  349 ................................................................ ال يدخل اجلنة مدمن مخر

  667، 663، 125 ........................................................ ال يدخل اجلنة منام
  738، 407  ............................ اماال يزال املؤمن يف فسحة من دينه ما مل يصب دما حر

  878 ....................  ال يزال من أميت أمة قائمة بأمر اهللا ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم
  669 ....................................................... ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن

  759، 348  ........................................... ال يشرب اخلمر حني يشرا وهو مؤمن
  141 .................  ال يصيب املؤمن من هم، وال غم، وال أذى إال كفر اهللا به عنه حىت الشوكة

  284 ............................. إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر ال يفرك مؤمن مؤمنة
  171 ................ ال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ، ولو صلى وعلى بدنه جناسة

  290 ...................... ال يكسب عبد ماال من حرام فيتصدق به فيقبل منه فيبارك له فيه وال يتركه
  620 ....................................................... ال ينكح احملرم وال ينكح وال خيطب
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  739، 407  ...........................  من قتل رجل مسلملزوال الدنيا يعين كلها أهون عند اهللا
  648 ...................... لعن اهللا من ذبح لغري اهللا لعن اهللا من لعن والديه لعن اهللا من آوى حمدثا

  690 ........................... لعن رسول اهللا آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هو سواء
  295 .............. لعن رسول اهللا آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء يعين يف اإلمث

  546 ............................  الرجل يلبس لبسة املرأة، واملرأة تلبس لبسة الرجللعن رسول اهللا
  546 .................. لعن رسول اهللا املتشبهني من الرجال بالنساء واملتشبهات من النساء بالرجال

  757، 348  ........ لعن رسول اهللا يف اخلمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشارا وحاملها واحملمولة
  127 ................... كما شاء من شجرةلقد رأيت رجال يتقلب يف اجلنة أي يروح فيها وجييء 

  596 ...........  لقد رأيت رسول اهللا يصب املاء على رأسه من العطش أو من احلر يعين وهو صائم
  890 ................. لقد كان فيما قبلكم من األمم ناس حمدثون يكلمون من غري أن يكونوا أنبياء

  187 ................ لقيت ليلة أسري يب إبراهيم اخلليل عليه السالم، فقال أقرئ أمتك مين السالم،
  906 ......................... لنيب املدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر من هذا الشهرملا قدم ا

  494، 451، 82 .......................... ملوضع سوط أحدكم يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها
  884 ............................................................................... لن تراعوا

  528 ......................  لن تروا ذلك حىت تروا أمورا يتفاقم شأا يف أنفسكم، وتساءلوا بينكم
  800 .......................................... لن تزول قدم شاهد الزور حىت يوجب اهللا له النار

  739، 407  ............ لو أن أهل السماء وأهل األرض اشتركوا يف دم مؤمن ألكبهم اهللا يف النار
  847 .............................................. لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها

  522 .......................  لو يعلم الناس ما يف النداء  يعين األذان والصف األول، مث مل جيدوا إال
  803 .................... من احلرامليأتني على الناس زمان ال يبايل املرء مبا أخذ املال أمن احلالل أم 

  646 ................................ ليس الواصل باملكافئ ولكن الواصل إذا قطعت رمحه وصلها
  573 ................................................ ليس على املسلم يف عبده، وال فرسه صدقة

  72 ................  ليفرن الناس من الدجال حىت يلحقوا باجلبال قالت أم شريك فأين العرب يومئذ
  813، 367  ...................... ليكونن من أميت أقوام يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف

  510 ..................................................... تهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهملين
  908 ............ لينتهني أقوام عن تركهم اجلمعات أو ليختمن اهللا على قلوم فليكونن من الغافلني

  513 ............................... لينتهني أقوام عن رفع أبصارهم إىل السماء، أو ال ترجع إليهم
  181 .......... لينتهني أقوام عن ودعهم اجلمعات أو ليختمن اهللا على قلوم مث ليكونن من الغافلني

  638 ........................................................... ما أسفل من الكعبني ففي النار
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  172 ................. ما أسفل من الكعبني فهو يف النار، ومن صلى يف ثوب خفيف يرى من ورائه
  537 ...................................................  ما أسفل من الكعبني من إزار ففي النار

  122 ... ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك
  250 ...................................................... ما أر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكل

  510 .......................................... ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إىل السماء يف صالم
  71 ........................ما بني خلق آدم إىل قيام الساعة أمر أكرب من الدجال وأنه ما من نيب إال

  559، 554  .................................. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء
  562 ..................... ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل احلازم من إحداكن

  630 ........................................ ل يوصيين باجلار حىت ظننت أنه سيورثهما زال جربي
  519 ........................... ما صليت وراء إمام قط أخف صالة، وال أمت صالة من رسول اهللا

  907 ................ ما طلعت الشمس وال غربت على يوم خري من يوم اجلمعة هدانا اهللا له وضل
  245 ....................... ما عمل ابن آدم يوم النحر عمال أحب إىل اهللا من إراقة دم، وإنه لتأيت

  874 ........................... ء نيب إال قد أعطي من اآليات ما مثله آمن عليه البشرما من األنبيا
  281 .................. ما من عبد يسترعيه اهللا رعية ميوت يوم ميوت وهو غاش لرعيته إال حرم اهللا

  144 ................. ما من عبد يسترعيه اللهرعية ميوت يوم ميوت، وهو غاش رعيته، إال حرم اهللا
  139 ...................... جلنة بفضل رمحته إياهمما من مسلم له ثالثة مل يبلغوا احلنث، إال أدخله اهللا ا

  139 ...........ما من مسلم يشاك بشوكة فما فوقها، إال كتب له ا درجة، وحميت عنه ا خطيئة
  138 ............... ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه، إال حط اهللا من سيئاته كما حتط

  139 ....................... ما منكن من امرأة تقدم ثالثة من الولد، إال كانوا هلا حجابا من النار،
  884 ............... يا عمر قال ومايل ال أبكي وكسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه ما يبكيك

  139 ...........................ما يزال البالء باملؤمن واملؤمنة يف نفسه وولده حىت يلقى اهللا تعاىل،
  803 ...................مىت الساعة فقال إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة قال وكيف إضاعتها قال

  470 ................................. وامليتمثل الذي يذكر اهللا والذي ال يذكر اهللا كمثل احلي 
  333 ................... مثل القائم يف حدود اهللا والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار

  326 ................. مثل املداهن يف حدود اهللا والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم
  758، 348  .......................................... مدمن اخلمر إن مات لقي اهللا كعابد وثن

    .............. 662ا وجوههم وصدورهم مر النيب ليلة املعراج بقوم هلم أظفار من حناس خيمشون
  127 ............... مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، فقال واهللا ألحنني هذا عن املسلمني ال

  290 .......................................................................... مطل الغين ظلم
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  807 ........................... مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل إذا مل تستح فاصنع ما شئت
  570 ....................... من آتاه اهللا ماال فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع  وهي احلية اخلايل

  701 .................... حب أن يزحزح عن النار ويدخل اجلنة فلتدركه منيته وهو يؤمن باهللامن أ
  433 ....................... من أخذ شربا من األرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضني

  793 ................ من استعمل رجال من عصابة  أي من طائفة  وفيهم من هو أرضى هللا منه فقد
  190 ...................... له، له امللك، من استيقظ من الليل، فقال ال إله إال اهللا وحده ال شريك

  656 .................... من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب اهللا له النار وحرم عليه اجلنة
  433 .................................. من اقتطع شربا من األرض بغري حقه طوقه إىل سبع أرضني

  700 ..................... من اقتطع شربا من األرض ظلما طوقه اهللا به يوم القيامة من سبع أرضني
  648 .................... ل اهللا وهل يشتم الرجل والديهمن الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسو

  256 ...................... من بلغ بسهم يف سبيل اهللا يعين من رمى فأصاب فهو له درجة يف اجلنة
  706 ............................ من بىن هللا مسجدا يبتغي به وجه اهللا تعاىل بىن اهللا له بيتا يف اجلنة

  844 ..................................... من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغرا تاب اهللا عليه
  182 ............................................. اهللا على قلبهمن ترك ثالث مجع اونا ا طبع 

  908 ................................................ من ترك ثالث مجع اونا طبع اهللا على قلبه
  542، 533، 531 .................................................. من تشبه بقوم فهو منهم

  531 ........................... من تعظم يف نفسه، واختال يف مشيته، لقي اهللا، وهو عليه غضبان
  538، 531  ..................................... من جر ثوبه خيالء مل ينظر اهللا إليه يوم القيامة

  165 ........ هن ومواقيتهن، وعلم أن حق منمن حافظ على الصلوات اخلمس ركوعهن وسجود
  166 ................... من حافظ عليها يعين الصلوات كانت له نورا، وبرهانا، وجناة يوم القيامة،

  747 ............................. من حالت شفاعته دون حد من حدود اهللا فقد ضاد اهللا يف أمره
  609 ........................................ من حج فلم يرفث، ومل يفسق رجع كما ولدته أمه

  415 ..................................................... من حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك
  698 ......................... ف على مال امرئ مسلم بغري حق لقي اهللا وهو عليه غضبانمن حل

  145 ...... من حلف على ميني يقتطع ا مال امريء مسلم هو فيها فاجر لقي اهللا وهو عليه غضبان
  266 ......................................من خلع يدا من الطاعة لقي اهللا يوم القيامة ال حجة له

  626 ................................................. من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكاا أخرى
  595 ........................ فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض من ذرعه القيء أي غلبه

  268 ........ من رأى من أمريه شيئا يكرهه فليصرب فإنه من فارق اجلماعة شربا فمات فميتته جاهلية
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، 334، 331، 325 . من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه
763  

  646 ..............................  أثره فليصل رمحهمن سره أن يبسط له يف رزقه وأن ينسأ له يف
  643 ................... من سره أن ميد له يف عمره ويوسع له يف رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق

  15، 13، 8 ......... من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا له به طريقا إىل اجلنة وإن املالئكة
  452 ........................ من مسع بالدجال فلينأ عنه  أي فليبعد عنه فواهللا إن الرجل ليأتيه وهو

  819 ....................... الدجال فلينأ عنه فواهللا إن الرجل ليأتيه وهو حيسب أنه مؤمنمن مسع ب
  757، 348  .......................... من شرب اخلمر يف الدنيا مث مل يتب منها حرمها يف اآلخرة

  229 ................................ من صام رمضان، وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر
  625 .................... من ضحى منكم فال يصبحن بعد ثالثة يف بيته شيء فلما كان العام املقبل

  580، 48 .............................................. مال ليس عليه أمرنا فهو ردمن عمل ع
  781، 698، 287، 277 ................................................. من غش فليس منا
  704 ...................................................................... من غش فليس مين

  704 ...........................................................من غشنا أو من غش فليس مين
  144 ..................................................................... من غشنا فليس منا

  472 .......  من قال سبحان اهللا وحبمده يف يوم مائة مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر
  471 ...................................................... من قال ال إله إال اهللا خالصا من قلبه

  471، 187  ............... من قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد، وهوعلى
  471 ....................... من قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على

  187 ..................... من قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك، وله احلمد، وهو على
  191 ..................... ، توكلت على اهللا، وال حول والمن قال يعين إذا خرج من بيته بسم اهللا

  591 ..................................... من قام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
  598 ........................................... من قام مع اإلمام حىت ينصرف كتب له قيام ليلة

  585 ...................... من قام مع اإلمام حىت ينصرف من الوتر، وإذا قمتم من آخر الليل، وأحببتم
  408 ...................................... أو يقاد من قتل له قتيل فهو خبري النظرين إما أن يفدي
  471 .............................................. من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل اجلنة

  839 .......................من كان ألخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم قبل أن ال
  629 .............................................. من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليصل رمحه

  660، 115  ............................ من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت
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  630 ............................................. م اآلخر فليكرم جارهمن كان يؤمن باهللا واليو
  621 ............................ من مل جيد نعلني فليلبس اخلفني ومن مل جيد إزارا فليلبس سراويل

  205 .......... من مل يدع قول الزور والعمل به واجلهل، فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه
  541، 533  ................. من مات من أميت، وهو يتحلى بالذهب حرم اهللا عليه لباسه يف اجلنة

  605 ..............................................................  فليطعهمن نذر أن يطيع اهللا
  595 ................. من نسي وهو صائم، فأكل، أو شرب، فليتم صومه، فإمنا أطعمه اهللا، وسقاه

  750 .......................... من وجدمتوه يعمل عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل واملفعو ل به
  753، 741، 409، 340، 337 ... من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل واملفعول به

  737 ............ رام كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يقع فيهمن وقع يف الشبهات وقع يف احل
  13، 5 ........................................................ من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين

  64 .................................................................... من يردهم عنا وله اجلنة
  827 .................. ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعني جزءا من نار جهنم قالوا

  872 ........... رجانعم إن من ذهب منا إليهم فأبعده اهللا ومن جاء منهم فسيجعل اهللا له فرجا وخم
  789 ........................................ نعمتان مغبون فيهما كثري من الناس الصحة والفراغ

   ....................................... 174اين رسول اهللا عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد
    ........................................................... 681ى النيب عن ربح ما مل يضمن

   ............................................................... 680ى رسول اهللا عن النجش
  541 .................................................. هذان حرام على ذكور أميت حل إلناثهم

  348 ...................................................................... هي مفتاح كل شر
  180 ....................  املنافقني صالة العشاء وصالة الفجر، وأم وأخرب أن أثقل الصلوات على

  256 ....................... وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة، أال إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي
  160 ......................  وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أي حري أن يستجاب لكم

  609 ............. وأن امرأة أخرى قالت يا رسول اهللا إن أمي نذرت أن حتج، فلم حتج حىت ماتت،
  874 .............. وإمنا كان الذي أوتيته وحيا أوحاه اهللا فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة

  121 .................... واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي ا وجه اهللا إال أجرت عليها حىت ما جتعله
  730 ..................................................................... والبكر يستأمر أبوها

  313 ................................................................... والبكر يستأمرها أبوها
  764، 328  ........... نكر ولتأخذن علىوالذي نفس حممد بيده لتأمرن باملعروف ولتنهون عن امل

  872 .............. والذي نفسي بيده ال يسألونين خطة يعظمون فيها حرمات اهللا إال أعطيتهم إياها
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  890 ................ والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إال سلك فجا غري فجك
  668 .............................................................. والقرآن حجة لك أو عليك

  638 ....................... أدلكم على واهللا ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا وال تؤمنوا حىت حتابوا أال
  630 ........................ واهللا ال يؤمن واهللا ال يؤمن واهللا ال يؤمن قيل يا رسول اهللا لقد خاب

  862 .................... واهللا لو كذبت الناس كلهم ما كذبتكم واهللا إين لرسول اهللا إليكم خاصة
  549 ........................................................................  وبيون خري هلن

  698 ................... وختاصم رجالن عند النيب يف أرض فقال للمدعي ألك بينة قال ال قال فلك
  321 ................................................. رأة بنعلني فأجاز النيب نكاحهاوتزوجت ام

  733 ................................................. وتزوجت امرأة على نعلني فأجاز نكاحها
  56 ....................... وجاء قوم إىل رسول اهللا فقالوا يا رسول اهللا إن لنا بعريا قد ند يف حائط

  906 .......................... وسئل عن فضل صيامه فقال أحتسب على اهللا يكفر السنة اليت قبله
  180 ................  ملسجد، فرخص له، فلماوصح عنه أن أعمى جاءه، وليس له قائد يقوده إىل ا

  56 .................... وعن علي بن أيب طالبقال كنت مع النيب مبكة فخرجنا يف بعض نواحيها فما
  156 ........................................................... وفروا اللحي واحفوا الشوارب

  711 ....................... وقال النيب يف الرد على قوم قال أحدهم أنا أصلي الليل أبدا وقال الثاين
  321 .................... قال النيبوقال لرجل  التمس ولو خامتا من حديد  فالتمس فلم جيد شيئا ف

  719 ............... وقال لرجل التمس ولو خامتا من حديد فلم جيد شيئا فقال النيب هل معك شيء
  723 ...................  وقال لرجل يريد أن يتزوج امرأة التمس ولو خامتا من حديد فلم جيد شيئا

  719، 322  ........  وقال له رجل يا رسول اهللا إين تزوجت امرأة على أربع أواق يعين مئة وستني
  70 ................  عنها كان النيب يقول يف مرضه الذي مات فيه يا عائشةوقالت عائشة رضي اهللا

  718 ............................... وقد تزوج رجل يف عهد النيب امرأة بنعلني فأجاز النيب نكاحه
  60 ........................ وقد خري بني أن يكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا فقال ال بل أكون عبدا نبيا
  362 ...................... اوقد مر النيب بقربين فقال  إما ليعذبان وما يعذبان يف كبري أما أحدمه

  236 ......................................................... وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف
  615 .......................................................... وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف

  638 ............  وكان إذا استيقظ من منامه يقول احلمد هللا الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور
  306 ........................ وكان يقرأ يف فجر يوم اجلمعة بعد الفاحتة يف الركعة األوىل آمل ترتيل

  698 ......................... كاتبه وشاهديه وقال هم سواءولعن رسول اهللا آكل الربا وموكله و
  182 ......................  ولقد أخرب النيب عن الراعي يتخذ الغنم على رأس ميل أو ميلني، فيتعذر
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  563 ........................................................................ وليخرجن تفالت
  663 ..................... ومر بقربين فقال إما ليعذبان وما يعذبان يف كبري أي يف أمر شاق تركه

  129 ............................................... ومن كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته
  520 ........................................ ومن قطع صفا قطعه اهللا ومن وصل صفا وصله اهللا،

  550 .................... ونساء كاسيات عاريات مائالت مميالت رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة
  656 ............................... ويل للذي حيدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له مث ويل له

  886 ............................................................ يأىب اهللا واملسلمون إال أبا بكر
  739 ...................... يأيت املقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه متلببا قاتله باليد األخرى تشخب

  831 ..................... يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ يف النار صبغة أي يغمس فيها
  878 .................. يأيت يف آخر الزمان قوم حدثاء األسنان سفهاء األحالم يقولون من خري قول

  184 ......................... يا أمة حممد واهللا ما من أحد أغري من اهللا أن يزين عبده، أو تزين أمته
  527 ........................  أن يزين عبده، أو تزين أمته،يا أمة حممد واهللا ما من أحد أغري من اهللا

  206 ......... يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
  329 ........................ يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن اللهيقول لكم مروا باملعروف واوا عن

  841 ............................ يا أيها الناس توبوا إىل اهللا واستغفروه فإين أتوب يف اليوم مئة مرة
  19 .................... ابن آدم إنك ما دعوتين ورجوتين غفرت لك على ما كان منك وال أبايل يا

  770 ........................................................... يا بين عبد مناف أي جوار هذا
  658 ......................... يا رسول اهللا أخربين بعمل يدخلين اجلنة أو يباعدين من النار قال لقد

  645 ........................... يا رسول اهللا أخربين مبا يدخلين اجلنة ويباعدين من النار فقال النيب
  646 .................  ت أين أعتقت وليديت قال أوفعلت قالت نعم قال أما أنكيا رسول اهللا أشعر

  872 ....................  يا رسول اهللا ألسنا على احلق وعدونا على الباطل قال بلى قال فلم نعطي
  647 ................ يا رسول اهللا إن يل قرابة أصلهم ويقطعوين وأحسن إليهم ويسيئون إيل وأحلم

  733 .................... مئة وستني يا رسول اهللا إين تزوجت امرأة على أربع أواق من الفضة يعين
  849 ................. يا رسول اهللا أي مسجد وضع يف األرض أول قال املسجد احلرام قلت مث أي

  823 .................... يا رسول اهللا الرجال والنساء مجيعا ينظر بعضهم إىل بعض فقال يا عائشة
  641 ..................يا رسول اهللا قدمت علي أمي وهي راغبة أي راغبة يف أن تصلها ابنتها أمساء

  644 ................ حبسن صحبيت قال أمك قال مث من قال أمك قاليا رسول اهللا من أحق الناس 
  642 ................... يا رسول اهللا هل بقي من بر أبوي شيء أبرمها بعد موما قال نعم الصالة

  34 ............................ يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروين ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين
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  19 ................ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا يف صعيد واحد فسألوين
  21 ............ بادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحديا ع

  862 ................. يا عم واهللا لو وضعوا الشمس يف مييين والقمر يف يساري ما تركت هذا األمر
  243 .....  يا عمر إنك رجل قوي ال تزاحم على احلجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه

، 711، 315  .. فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرجيا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
717  

  662، 357  ...............  يا معشر من آمن بلسانه ومل يدخل اإلميان قلبه ال تغتابوا املسلمني وال
  801 .................... يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفنت ويلقى الشح ويكثر اهلرج قالوا

  887 .............................................................. يغفر اهللا لك يا أبا بكر ثالثا
  357 ..............................................................يفضحه ولو يف جوف رحله

  828 ................... يقال لليهود والنصارى ماذا تبغون فيقولون عطشنا ربنا فاسقنا فيشار إليهم
  85 ....................... يقول اهللا تعاىل يا آدم فيقول لبيك وسعديك واخلري كله يف يديك فيقول
  802 ..................... ينام الرجل النومة فتقبض األمانة من قلبه قال ويصبح الناس يتبايعون وال

  309 ...................... يظل أثرها مثل الوكت، مث ينامينام الرجل نومة فتقبض األمانة من قلبه ف
  804 ................ يوشك أن يكون خري مال املسلم غنم يتبع ا شعف اجلبال ومواقع القطر يفر

  204 ......................  يوشك عبادي الصاحلون أن يلقوا عنهم املؤونة واألذى، ويصريوا إليك
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  63 ................................................... �الفرع الرابع غزوات النيب 

  71 ................................................ مس يف أشراط الساعةالفرع اخلا
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  148 ........................................................... القسم الثالث العبادات

  148 ........................................................ الفرع األول الطهارة

  159 ............................................ الفرع الثاين  الصالة وما يتعلق ا

  197 ...................................................... الثالث يف الزكاةالفرع 

  204 ............................... الفرع الرابع يف الصيام وزكاة الفطر وعيد الفطر

  232 ............................................ الفرع اخلامس يف احلج واألضحية

  255 ........................................................ الفرع السادس اجلهاد

  265 ........................................................ القسم الرابع يف املعامالت
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  286 ...........................................  الفرع الثاين البيوع واكتساب املال

  302 .............................................. الفرع الثالث يف الوقف والوصية

  312 ........................................................... القسم اخلامس النكاح

  312 .................................................. الفرع األول شروط النكاح

  321 ...................................................... الفرع الثاين يف الصداق

  324 ............................................... القسم السابع يف احلدود والقصاص

  324 ................................. الفرع األول األمر باملعروف والنهي عن املنكر
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