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 وجوب مراؿبة اهلل. -22

 اخلطبة إوػ

َوَكْسَتِعقـُُه، َمْن ََيِْدِه اهللُ َؾالَ ُمِضلَّ َفُه، َوَمْن ُيْضؾِْل َؾالَ َهاِدَي إنَّ اْْلَْؿَد هللِِ َكْحَؿُدُه 

ًدا َظْبُدُه َوَرُشوُفُه. يَك َفُه، َوَأنَّ ُُمَؿَّ    َفُه، َوَأْصَفُد َأْن َٓ إَِفَه إَِّٓ اهلل َوْحَدُه َٓ ََشِ

 أما بعد.

 ؾقا أَيا ادممـون.

ؾنن ربَّؽم افعؾقَم اخلبَر ٓ يعزُب ، وافعؾِن وافغقِو وافدفادِة اتؼوا اهللَ تعاػ يف افِّسِ 

ظـه مثؼاُل ذرٍة يف افسامواِت وٓ يف إرِض وٓ أصغُر من ذفك وٓ أـربُز، ااشربُبؽم 

ٍة َخربْرًا َيربَرُه  تعاػ ذـُره ظذ افـَّؼرِ ِ وافِؼطؿِر وافؼؾقِل وافؽثِر ﴿َؾَؿْن َيْعَؿربْل ِمْثَؼرباَل َذرَّ

ًا َيَرُه ﴾ (7) ٍة ََشّ ربْقـَاُه يِف ، َوَمْن َيْعَؿْل ِمْثَؼاَل َذرَّ َْ  َأْح
ٍ
أ ربلَّ َءْ ـُ ؿال ظربز جـابربه﴿ ﴿َو

 . إَِماٍم ُمبٍِغ﴾

 ظباَد اهللِ.

أخَزـم بلكه رؿقٌو ظذ أظامفِؽم، ظاملٌ بام يف كػوِشؽم، ٓ ختػربى  -جلَّ وظال-إن اهللَ 

خاؾقٌة، ؾافّسُّ ظـده ظالكقٌة، أخَزـم بربلفك فتخرباؾوه وختَدربْوه وتراِؿبربوه، ظؾقه مـؽم 

شت أشامُؤه﴿﴿َواْظَؾُؿوا َأنَّ اهللَ َيْعَؾُم َمربا يِف َأْكُػِسربُؽْم َؾاْحربَلُروُه﴾ وؿربال ، ؾؼال تؼدَّ
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اَن َظَؾْقُؽْم َرِؿقبًا﴾ ـَ  تعاػ﴿﴿إِنَّ اهللَ 

 ( ِ)حِظ كوَف باألفعاِل واألركانِ      فهو الرقوُب عذ اخَلواطِِر و اللوا   

ن اِضالَع  َح كػَسه وأحوَّ كجاَته أن يستحِِضَ ويتقؼَّ َْ ظباَد اهللِ، إن افواجَو ظذ من َك

ـه محَؾه ظذ خٍر ـثٍر، ودؾرب   اهللِ ظذ طاهِره وباضـِه، وٓ صكَّ أن من اظتؼَد ذفك وتقؼَّ

ا ظظقاًم، ؾاهللُ   صفقٌد؛ وفلفك ؾؼد جعربلَ افـبقُّ ظذ ـ -جلَّ وظال-ظـه َشًّ
ٍ
ْربذ ِل ءأ

َن اضالِظه ظذ أحربواِل ظبرباِده مربن أظربذ  -جل وظال -مراؿبَة اهللِ اهلل ظؾقه وشؾم وتقؼُّ

أن تعبَد اهللَ كيىَّك »ظن اإلحساِن ؿال﴿  مؼاماِت افِديِن، ؾؾام ُشِئَل صذ اهلل ظؾقه وشؾم

َبَد اهللَ أَيا ادممـون مسَتحِِضربًا ُؿرَبربه وأكربه ومن ظ، «تراه، فإن مل تكْن تراه فإىه َيراك

بغ يديه ـلكه يراه أوجَو فه ذفك خدقًة وخوؾًا وهقبًة وتعظقاًم هللِ رِب افعادغ، ـام أن 

َن اضالِع اهللِ ظذ ظبِدِه اِؿُل افعبَد ظذ إحسرباِن افعبربادِة، وبربلِل اِفربِد يف إهاِمفربا  تقؼُّ

يف حِثِه صربذ اهلل ظؾقربه وشربؾم  ذفك افـبيُّ صذ اهلل ظؾقه وشؾموتْؽِؿقؾِفا، وؿد كبََّه إػ 

الِة ؾؼال صذ اهلل ظؾقربه وشربؾم﴿  َّْ إن أحدَدكم إاا قداَم   »ادممـغ ظذ اخلُدوِع يف اف

ه بونَه وبنَي القبلةِ   . «صالتِه فإىه يناجي ربَّه، أو إن ربَّ

 أَيا ادممـون.

ؾُ  ظذ رِسه وظالكقتِه وباضـِه وطاهِره، وأكه ٓ خيػربى إن إيامَن افعبِد بلن اهللَ يراه ويطَّ 
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ظؾقه ءٌأ من أمِره من أظظِم أشباِب ترِك ادعايص افظرباهرِة وافباضـربِة؛ وإكربام يِّسربُ  

اإلكساُن ظذ كػِسه بادعايص وافلكوِب إذا ؽػَل ظن هلا إمِر؛ وفلفك ؿال اهللُ تعرباػ 

ِك أهل افـاِر يف افلكوِب  وَن َأْن َيْدربَفَد َظَؾربْقُؽْم  يف بقاِن هتوُّ ـُْتْم َتْسَتِسُ ـُ وادعايص﴿﴿َوَما 

ثرِبرًا ََِّّربا َتْعَؿُؾربوَن  ـَ ْن َطـَـُْتْم َأنَّ اهللَ ٓ َيْعَؾربُم 
ْم َوَفؽِ ـُ ْم َوٓ ُجُؾوُد ـُ اُر َْ َشْؿُعُؽْم َوٓ َأْب

م َؾَلْصَبْحُتم من اخل ـُ ين﴾َوَذفِؽم طـُُّؽم افِلي َطـَـتم بِرِبُؽم َأْردا ؾؿربن ؿربام يف ، ارِسِ

د دَعرباِده، واشربتَوى  ؿؾبِه أكه ٓ ختػى ظذ اهللِ خاؾقٌة، راؿَو ربَّه وحاشربَو كػَسربه وتربزوَّ

ِِ اهللَ حوداُم  »ظـده افّسُّ واإلظالُن؛ وفلفك ـان من وصاياه صذ اهلل ظؾقه وشربؾم﴿  د اتَّ

يف افِّسِ وافعالكَقِة، حقث يراك افـاُس وحقُث ٓ يَرْوَكربك، ؾخدربقُة اهللِ  ﴿أْي ؛ « َكنت

تعاػ يف افغقِو وافدفادِة من أظظِم ما يـِجي افعبَد يف افدكقا وأخربرِة؛ وفربلفك ـرباَن 

 افـبِي صذ اهلل ظؾقه وشؾم﴿ 
ِ
وـان  ،« ِأسيُلك خْشوَتك   الَغوِب والشهادة»من دظاأ

 ًا ما يـِدُد ؿوَل افداظِر﴿ اإلمام أمحُد ـثر

 إذا ما خؾوَت افدهَر يومًا ؾال تؼربْل        خؾربربوُت وفؽن ؿْل ظعَّ َرِؿقو

 ()وٓ حتَسبنَّ اهللَ يغػربربربُل شاظًة          وٓ أنَّ مربا خَيػربى ظؾربقه َيِغقو
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اخلؾربواِت، ؾربنن  ؾاتؼوا اهللَ ظباَد اهللِ يف افِّس وافعؾِن، وإيرباـم واكتفرباَك ُمربارِم اهللِ يف

ُته، ومن أظجربِو مربا ُروي يف  افرجل فقْقو افلكَو يف افِّس ؾقْبُح وظؾقه أثُره وملفَّ

هلا أن رجاًل ـان يرايب يف افِّس، ٓ يعؾم به أحٌد، ؾؿرَّ ذاَت يوٍم بْبقاٍن يؾعبون ؾؼربال 

ي إػ بعُضفم فبعٍض﴿ جاأ آـُل افِربا! ؾـؽَس رأَشه، وؿال يف كػِسربه﴿ رِب أؾدربقت رِسِ 

افْبقاِن. ؾتاَب من ذكبِه، ومجَ  ماَفه، وؿال﴿ رِب إين أِشربٌر، وإين ؿربد اصربسيُت كػ رب 

ه وإظالُكربه، ؾؿربرَّ ذاَت يربوٍم  َق بامفِه ـِؾربه واشربتؼاَم رسُّ مـك هبلا اداِل ؾلظتِْؼـي، وتْدَّ

بَقِة، ؾؾام رأوه ؿال بعُضفم فبعٍض﴿ اشؽتوا ؾؼد جاَأ ؾالٌن افعابربدُ  ِْ ، ؾبؽربى بلوفئك اف

 ذفك افرجُل. 

ربَحْت، ومربن بُحسربِن  ؾسبحاَن من بـػحاِت ؾضؾِه اتََّسربَعت افُؼؾربوُب فاميربامِن واكَؼَ

هدايتِه وتوؾقِؼه اكجؾت ظن افؼؾوِب طؾامُت اِفِل واكؼَدَعت، وكعوُذ بربه جربلَّ وظربال 

كقا وأخرِة.   من خزِي افدُّ
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 اخلطبة افثاكقة 

 أما بعد.

ؾاتؼوا اهللَ ظباَد اهللِ، واْخَدْوه يف افغقِو وافدفادِة، ؾنن اهللَ ؿد أظدَّ دن راؿَبُه وَخِدربَقه 

َْهرَباُر  ْٕ تَِفربا ا ِري ِمْن حَتْ أْجرًا ظظقاًم، ؾؼال شبحاكه﴿﴿َجَزاُؤُهْم ِظـَْد َرهِبِْم َجـَّاُت َظْدٍن ََتْ

َْن َخِقَ َربَّربُه﴾َخافِِديَن ؾِقَفا َأَبدًا َرِِضَ اهللُ َظـُْفْم وَ 
، وَخربََّّ مربن َرُضوا َظـُْه َذفَِك دِ

َـَُّة فِْؾُؿتَِّؼَغ َؽْرَ َبِعقٍد * َهَلا َمربا ُتوَظربُدوَن  ِْ ، ؾؼال﴿﴿َوُأْزفَِػِت ا َخِدَقه يف افَغْقِو وافِّسِ

اٍب َحِػقٍظ * َمْن َخِقَ افرمحَن بافَغقِو َوجاَأ بؼْؾٍو ُمـقٍو * ُاْدُخ  ؾوهربا بَِسربالٍم فُِؽِل َأوَّ

 .ذفك يوُم اخلُُؾوِد * هلُْم ما َيَداُؤوَن ؾِقَفا﴾

أما أوفئك افلين خفَّ ؿربدُر اهللِ يف ؿؾربوهبم وضربُعَف يؼقربـُفم وإيامُهربم ؾسربارظوا يف 

ِط يف افلكوِب وادعايص  يف أوؿاِت اخلؾواِت، ومل َيرَظْوا حقَّ ارتؽاِب ادوبؼاِت، وافتورُّ

رِب إرِض وافسامواِت ﴿َيْسَتْخُػوَن ِمَن افـَّاِس َوٓ َيْسَتْخُػوَن ِمَن اهللِ َوُهَو َمَعُفْم إِْذ 

، ؾلؿوُل هلم﴿ اشربتِؿعوا إػ هربلا اْلربديِث افعظربقِم، ُيَبِقُتوَن َما ٓ َيْرََض ِمَن اْفَؼْوِل﴾

بسـٍد جقٍد من حديِث ثوباَن  رِض اهلل ظـه ؿربال﴿ ؿربال رشربوُل  "شـِن ابِن ماجه"ؾػي 

تي ييتون يوَم القوامِة بَحَسنَاٍت أمامداِل »اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم﴿  ألعَلَمنَّ أقوامًا من ُأمَّ

ؿربال ثوبربان﴿ يربا رشربوَل اهلل  «هباًء مناموراً  -عز وجل -جباِل هتامَة بوضًا، فوجعُلها اهلل

                                 



almosleh.com 

 
6 

أما إهنم إخدواُىكم ومدن »أٓ كؽوَن مـفم وكحن ٓ كعؾم!! ؿال﴿  ِصْػفم فـا، َجِؾفم فـا

ِجْلَدتِكم وييُخُذون مدن اللودِل مدا تيُخدُذون، ولكدنهم أقدوامخ إاا خَلدْوا بمحدارِم اهللِ 

 . «اىتهكوها

ؾام أحوَجـا أَيا ادممـون إػ تلمِل هلا اْلديِث واشتحضاِره، ٓ شقام يف هله إيرباِم 

ت أشباُبه، ؾؾم يبَق ماكٌ  وٓ حرباجٌز يف ـثربٍر مربن ادتلخرِة افتي ـ ُثر ؾقفا افػساُد وتقّسَّ

 إحقاِن إٓ أن خياَ  افعبُد ربَّه يف افِّس وافعؾِن. 

ؾـسلل اهلل أن يعقــا ظذ حؼوِؿه وضاظتِه، ؾنن من افسبعِة افربلين يظؾُّفربم اهللُ يف طِؾربه 

 .«ل: إين أخاُف اهللَ ربَّ العادنيرجلخ َدعْته امرأةخ ااُت َمنِصٍب ومجاٍل، فقا»

 

 

                                 


