
almosleh.com 

 
1 

 الِغقَبةُ  -آفاُت الؾساِن  -13

 اخلطبة األوػ 

ؾِؾح َؾالَ َهاِدَي  ـح ُيضح ـح ََيحِدِه الِلُ َؾالَ ُمِضؾَّ َفُف، َوَم َتِعقـُُف، َم َؿُدُه َوَكسح َد لِلِِ َكحح َؿح إِنَّ اْلح

َفُد َأنح الَ إَِفَف إاِلَّ ا ًدا َظبحُدُه َوَرُشقُفُف.َفُف، َوَأصح يَؽ َفُف، َوَأنَّ ُُمَؿَّ َدُه الَ ََشِ    لِل َوحح

 أما بعد.  

َشيهؽ فهف، إفهف  ؾنن أصدَق اْلديِث ـتاُب الِل؛ وأصفد أن ال إفهف إال الِل وحهده ال

ُؼوا اَّللََّ َوُقوُلووا َقوًو ً َدوِديدًا يُ األوفغ واآلخريـ.  ا الَِّذيَن آَمـُوا اتَّ َ ًْ َلُؽوً  ﴿َيا َأُّيه
ًصوؾِ

 . َأًعََمَلُؽً  َوَيًغِػًر َلُؽً  ُذُكوَبُؽً  َوَمًن ُيطِِع اَّللََّ َوَرُدوَلُه َفَؼًد َفاَز َفًوزًا َعظِقًَم﴾

ؾالِلُ تعاػ أمرـؿ  أَيا ادممـقن  بتؼهقاه، وأن تؼقفهقا ؿهقالً شهديدًا مسهتؼقاًل ظهدالً، 

 أظالفِؽؿ، ومغػرَة ذكقبِؽؿ. ووظَدـؿ ظذ ذفؽ إصالَح 

إن مـ كِعِؿ الِلِ افعظقؿِة، وفطائِػ صـِعف افبديعِة، هذا افؾسهاَن افهذي أَيا ادممـقن، 

 بف تتؽؾؿقن وتـطؼقن، أو ظالَّ يف ؿؾقبِؽؿ وأكػِسؽؿ ُتعربقن.   

 ()فننَّ لساَن ادرِء مػتاُح قؾبِِه        إذا هو أبَدى ما يؼوُل من الَػ ِ 

 ممـقن.أَيا اد

َـّ الِلُ هبا ظؾهقؽؿ فتكهؽروه وتعبهدوه، ؿهال  إن افؾساَن مـ كعِؿ الِلِ اجلؾقؾِة، افتل امت
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﴾تعاػ:  ـُ  الرَّ ﴿، وؿال شبحاكف: ﴿َأََلً َكًجَعًل َلُه َعًقـًَْيِ َولَِساكًا َوَشَػَتًْيِ َه ( َظؾَّهَؿ 1ْحح

آَن   ُؼرح كحَساَن  2افح ِ َبَقانَ 3( َخَؾَؼ اْلح َؿُف افح ﴾( َظؾَّ
 . 

 افكهقطاِن؛ بهف يبؾهُغ 
ِ
ـِ ِ ظهـ أوفقهاء ؾبف يتالَيُز افؽػُر مـ اْليالِن، ويػسُق أوفقاُء افرْح

افعبُد وارَف اجلـاِن، وبف َيقي يف درـاِت افـراِن، ؾػل افصهحقحغ مهـ حهديث أ  

، بالؽؾؿوةِ  إنَّ العبَد لقتؽؾ ُ »ؿال:صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ   أن افـبلريض الِل ظـف   هريرة 

ُ فقفا، َيِزله هبا إىل الـاِر أبعَد ما بَْي ادرشِق وادغرِب   .«ما يتبْيَّ

بالؽؾؿِة مون ِرووواِن اَّللِ،   يؾؼوي بوا بوا ً،  إن العبَد لقتؽؾَّ ُ »:ويف رواية افبخاري

دخِط اَّللِ تعاىل،   يؾؼي بالؽؾؿِة من  يف اجلـِة، وإن العبد لقتؽؾَّ ُ  يرفُعه اَّللُ هبا درجاٍت 

 .«با با ً، ُّيوي هبا يف كاِر جفـ 

ؾاتؼقا الِلَ ظباد الِلِ، واحذروا أفِسهـَتؽؿ، ؾناها مهـ أظظهِؿ مها يهقِؿُعؽؿ يف أشهباِب 

ؾ  صذ الِل ظؾقف   اهلالِك، واحػظقها، ؾنن حػَظفا مـ أشباِب افػقِز وافـجاِة، ؾؼد تؽػَّ

مهـ  "افصهحق  "اَن مـطَؼهف باجلـهِة داِر افسهالِم، ؾػهلوشؾؿ  دـ حػَظ فساَكف، أو ص

من يضؿُن يل »بـ شعد  ريض الِل ظـف  ؿال: ؿال  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ : شفؾ حديث
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 .«مابْي حًلَقًقه، وما بْي رجؾًقه أوؿُن له اجلـَّةَ 

ؿهٍؾ ويف افسمذيِّ أن معاذًا  ريض الِل ظـف  شلل افـبلَّ  صذ الِل ظؾقف  وشهؾؿ  ظهـ ظ

ُيدخُؾف اجلـََّة، ويباِظُده ظـ افـاِر؟ ؾلخزه  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  ببعِض أبقاِب اخلهِر، 

، ثؿ ؿال  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ :  ك بِؿالِك ذلو  كؾهوه»وصـقِف افِزِّ ؿهال ، «؟أ  أخِزُ

يا رشقَل ؾؼؾت: « ُكفَّ عؾق  هذا»معاذ: بذ يا رشقل الِل، ؾلخذ بؾساِن كػِسف، وؿال: 

ثؽؾًت  ُأمه ! وهل ُيؽبه الـاُس يف الـاِر عذ »: الِل، وإكا دماخذون بال كتؽؾؿ بف؟ ؾؼال

 . «وجوِهِف  إ  حصائُد ألِسـتِف 

ؾاتؼقا الِلَ ظباد الِلِ، واحػظقا أفسـَتؽؿ ظـ ـؾِّ ما يغضُب الِلَ ويسهخُطف، وؿقِّهدوها 

ف مـ ظالماِت اْليالِن بالِلِ وافققِم اآلخِر، ؿال  بؾجاِم افؼِع، ؾنن حػَظ افؾساِن وصقاكتَ 

«من كان يممُن باَّللِ والقوِم اآلخوِر فؾقؼوًل خورًا أو لقصوُؿت»صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ : 

  . 

 ..ظباد الِل

إن افـاطَر يف حاِل أـثِر افـاِس افققَم، الشقال أوؿاُت افػراِغ واالجتالظاُت يهرى أمهرًا 

بًا جؾالً  ، يرى افـهاَس، صهغَرهؿ وـبهَرهؿ، ذـهَرهؿ وأكثهاهؿ، صهباهَبؿ ظجبًا، وَخطح

 وصقَبفؿ، ؿد أضؾؼقا أفسـَتفؿ، وتساهؾقا يف االحساِز ظـ آؾاِِتا وؽقائؾِفا.
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هرًا بافسهقء   ثًا بادعايص، وترِوجيًا فؾؿـؽراِت، يرى َجفح يرى خقضًا يف افباضؾ، وحتدُّ

يرى صفادَة افزوِر وافػاحَش مـ افؼقِل، مـ افؼقِل، ؾرى افؽذَب وافِغقبَة وافـؿقؿَة، و

، يرى افؾغَق وافتكاؽَؾ بال يرضُّ وال ُيػقُد، ـلكَّـها   كسهؿعح ؿهقَل الِل  ـَ يرى افسبَّ وافؾع

﴿ وـهلن الِلَ تعهاػ   يؼهؾ:  ،﴿َما َيًؾِػُظ ِموًن َقوًوٍل إِ َّ َلَدًيوِه َرقِقوٌب َعتِقوٌد﴾تعاػ: 

 .  َدـًَؽُتُب َما َقاُلوا﴾

 .اد الِلظب

َط ؾقفها ـثهٌر مهـ افـهاِس، إال أنَّ أخطَرهها  هذه آؾاٌت خطرٌة، وأمراٌض ؾتَّاـٌة، تقرَّ

مًا، وأـثَرها اكتكارًا، وأصعبَ  فا ظالجًا ذفؽ افهداُء افهدويُّ افهذي َيهِدُم ادجتؿهَع، ُجرح

، ؾقهقؽ
ِ
ََ اْلهبِّ واْلخهاء ض ُظرا افتقاصِؾ ؾقف، ويؼِصهؿ أوا ؽ بـقاَكف، ويؼقِّ ر ويػؽِّ

، ذفؽ اخلؾُؼ ادـحهرُف 
ِ
َة، ويبذُر بذوَر افعداء ـُ افـػقَس، ويػسُد ادقدَّ افصدوَر، ويكح

، وير  األحؼاَد، ويكقُع افػاحكَة، وافػساَد بغ ادهممـغ،  ـَ افدينُء افذي يبثُّ افضغائ

 أتدرون ما هل تؾؽ اآلؾُة، وما هق ذفؽ افبالُء أَيا اْلخقان؟ 

﴿َو  َيًغَتوًب فؼرآُن افعظقُؿ بؼبِحفا وحتريِؿفا، ؿهال الِل تعهاػ: إاا افِغقبُة افتل كطَؼ ا

َ  َأِخقِه َمًقتًا َفَؽِرًهُتُؿوُه﴾  .َبًعُضُؽً  َبًعضًا َأُُيِبه َأَحُدُكً  َأًن َيًلُكَل حَلً

ر مـفا حتهذيرًا ظظهقاًل، ؾؼهال   وؿد اك ظـفا افـبلُّ  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  ـثرًا، وحذَّ
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 .«كله ادسؾِ  عذ ادسؾِ  حراٌم، دُمه وماُله وعرُوه»ظؾقف  وشؾؿ :  صذ الِل

الربا ثالثٌة »:وظـ افزاء بـ ظازب  ريض الِل ظـف أن افـبل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  ؿال

وه، وإن أربوى الربوا ادوتطالُة ادورِء يف  َْ الرجوُل أمَّ ودبعون بابًا، أيرُسها مثل أن يوـؽ

 واْلديث ال بلس بف. ، «عرِض الرجِل ادسؾ ِ 

 أَيا ادممـقن.

 إن افِغقبَة ُجرٌم ـبٌر، اشتفان بف أـثُر افـاِس، وإاا مـ أربك افربا وأظظِؿ افػجقِر. 

 أَيا ادممـقن.

ادسؾؿغ ظذابًا صديدًا، وكؽهاالً ظظهقاًل، ؾػهل إنَّ الِلَ تعاػ أظدَّ فؾقافِِغغ يف أظراِض 

مسـِد اْلمام أْحد بسـد جقد ظـ أكس  ريض الِل ظـف  ؿال: ؿهال رشهقل الِل  صهذ الِل 

دا ُعِرج يب مررت بؼوٍم ب  أظػواٌر مون كحواٍس، وؿ وون وجووَهف  »ظؾقف  وشؾؿ : 

حلووَم الـواِس،  فؼال: هم ء الذين يلكؾون ؟وصدوَره ، فؼؾت: من هم ء يا جزيُل 

 .«ويَؼُعون يف أعراِوف 

 ؾاتؼقا الِل ظباد الِل، ؾنن افِغقبَة ـبرٌة مـ ـبائِر افذكقِب، وظظائِؿ اآلثاِم. 

 أَيا ادممـقن..
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د فسهاَكف  احػظقا أفسـَتؽؿ مـ افِغقبة، ومـ ـؾِّ آؾهٍة مفؾؽهٍة، ؾؽهؿ مهـ إكسهان جهرَّ

 !وأفػاٍظ تـفش األظراَض اكاً  مؼراضًا فألظراض، بؽؾالٍت تـض  ؾحكًا وؿبحًا،

ٍـّ ظذ افعباِد، واكتفاٌك ْلرماِِتؿ، مهٌز ودهٌز، حهط   إرساٌف يف ؿبقِ  افؼقل وشقِئف،  ََتَ

، وههذا ـهذا ،وتـؼقٌص  وههذا ،ؾفذا ضقيٌؾ، وذاك ؿصهٌر،  وههذا أْحهُؼ، وذاك ؽبهل 

 ـذا!!!

فؾـهاس مها يؼؾهُؼ افهـػَس ؾػل ادجؾِس افقاحِد تسؿُع مـ افقؿقعِة يف اخلؾِؼ، وافغقبة 

ر افؼؾَب افسؾقَؿ، ويمذي ظباَد الِل ادممـغ، ؾنكا لِل وإكها  افسقيَة، ويػسد افطقيَة، ويعؽِّ

 إفقف راجعقن. 

يـ، ؾهنن  اشتفتاٌر باخلؾؼ، واشتخػاٌف باْلرمات، شػٌف يف افعؼهؾ، وضهالٌل يف افهدِّ

أي: فغرت ؛فبحر دزجتف بالء ا -أي: خؾطت؛افؽؾؿَة افقاحدَة مـ افِغقبة فق ُمِزجت 

ه هبا همالء؟! ،فقكف  ؾال باُفؽؿ بادجافِس افطُّقاِل وافؽؾالِت افعراِض، افتل يتػقَّ

ؾػل افصحق  ظهـ ظائكهة ريض الِل ظـفها ؿافهت فؾـبهلِّ  صهذ الِل ظؾقهف  وشهؾؿ : 

لؼد قؾِت كؾؿًة، لوو ُمزجوت »فؼال:  -تعـل أاا ؿصرة-حسُبؽ مـ صػقَة ـذا وـذا 

 .«حر دزجتهبَمء الب

 ؾاحذروا أَيا ادممـقن.

، تمـُؾ ؾقفا ْلقُم ادهممـغ، وتـتفهُؽ 
ٍ
احذروا هذه ادجافَس، ؾناا جمافس َشٍّ وبالء
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 ؾقفا حرماُِتؿ، وِتدُر أظراُضفؿ، ؾفل مـ أشباِب افعطِب ومقارد اهلالِك. 

خهرًا  وافقاجُب ظذ مـ جؾس يف هذه ادجافِس اْلكؽاُر ظذ أهؾِفها، ؾهنن يف ذفهؽ

 ظظقاًل.

ؾقف افؼقاُم بال أوجَب الِلُ تعاػ مـ إكؽاِر ادـؽهِر، حقهث ؿهال افـبهل  صهذ الِل ظؾقهف  

من رأى مـؽ  مـؽرًا فؾقغًره بقِده، فنن َل يسوتطع فبؾسواكِه، فونن َل يسوتطع »وشؾؿ  : 

 .«فبؼؾبِه

بُّ ظـ أظراِض ادسؾؿغ، ويف ذفؽ ظظقُؿ األجهِر، وجزيهُؾ اف ، ؾػهل وؾقف افذَّ
ِ
عطهاء

 -أي: يف َغقبتِه؛من ذبَّ عن ِعرِض أخقه بالَغقبِة »ادسـد ؿال  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ : 

ا عذ اَّللِ أن يعتَؼه من الـار  .«كان حؼًّ

َك ؾاتؼقا الِلَ أَيا ادممـهقن، وُذبُّهقا ظهـ أظهراِض  إخهقاكِؽؿ، مهروا ادغتهاَب ادتفهقِّ

بادعروِف، وااقه ظـ ادـؽِر، ؾنن   تستطقعقا اْلكؽاَر ظؾقف ؾال جيقز فؽؿ افبؼهاُء معهف 

وهق ظذ هذه اْلاِل، مـ أـِؾ ْلقِم ادسؾؿغ، ؾؼقمقا ظـهف حتهك ضهقَض يف حهديٍث 

 ؽره. 
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 اخلطبة افثاكقة 

 أما بعد . 

قَئ مـ افؼهقِل، ؾنكهف اتؼقا الِلَ ظباد الِلِ ، وذروا طاهَر اْلثِؿ وباضـف، ذروا افِغقبَة وافسَّ

 مما حيبُط اْلسـاِت، وُيذِهب ادروءاِت، وُيقفِج افعبَد افدرـاِت. 

 أَيا ادممـقن..

ه افـبلُّ  صذ الِل ظؾقف  وشهؾؿ  دها شهئؾ  إن افغقبة افتل اك الِلُ ورشقُفف ظـفا ما ؾَّسَّ

افغقبهُة  ، ؾفذا مقزاُن ؿسٍط؛ وضابُط ظدٍل فتؿققز«خاك بَم يؽرهذكُرك أ»ظـفا ؾؼال: 

 ظـ ؽِرها، ؾؽؾُّ مـ ذـر ؽَره بال يؽرُهف يف ِؽقبتِف، ؾؼد وؿع يف افِغقبِة ال ُمافَة. 

 أَيا ادممـقن..

مٌة بافؽتاِب وافسـِة وإمجاِع  أههِؾ افعؾهِؿ، وههذا يؼتره حتهريَؿ افِغقبهِة إن افِغقبَة ُمرَّ

زوا  قِر افتل جقَّ مطؾؼًا، وفؽـ وؿع يف ـالِم مجاظٍة مـ أهِؾ افعؾِؿ االشتثـاُء فبعِض افصُّ

 ؾقفا ذـَر افَغرح بال يؽره.

ـ فف ُؿدرٌة ظهذ  ؾؿـ ذفؽ: ادظؾقُم، ؾنن فف أن يتظؾَّؿ بذـِر مـ َطَؾَؿف، واؽتقابِف ظـَد مح

ف.إكصاؾِف وإحؼا  ِق حؼِّ

ُر افَغهِر ؾهقال يؽهرُه: افـصهقحُة فؾؿسهؾؿغ يف ديهـِفؿ  ـح ومـ افصقِر افتل جيقُز ؾقفا ِذ

وُدكقاهؿ، ـذـِر أهِؾ افػسِؼ وافؼِّ وافؽػِر وافبهدِع، فقحهذر ادسهؾؿقن مهـ ؾسهِؼفؿ 

هؿ، أو فقلخذوا ظذ أيِدَيؿ ويؿـعقهؿ مـ اْلؾساِد.  وَشِّ
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هذه بعُض افصقِر افتل جيقُز ؾقفا افؽالُم ظـ افغِر بال يؽره، ؾعذ ادسؾِؿ أن يتَّؼَل الِلَ 

 تعاػ افعَع افؽبَر حؼَّ تؼقاه، ؾقال يليت ويذر.

ـَ أن هذا ادهتؽؾَؿ  َؼ مـ ادصؾحِة يف افؽالِم ظـ افغِر، وأن يتقؼ ـِ أن يتحؼَّ وظذ ادمم

ف ظؾقهف األمهُر، ؾافسهالمُة ال يعهدهُلا  ٌء، وألن  طهَئ ؾقف ممـ َتقُز ؽقبُتف، ؾنن اصهتبَ 

بافسؽقِت وافعػِق خٌر مـ أن  طَئ يف افغقبِة وافعؼقبهِة، واألصهُؾ أن أخهاك ادسهؾَؿ 

ِض.   ُمػقُظ افغقبِة، مصقُن افِعرح

 أَيا ادممـقن.

ـِ أال َيؾَِج يف افؽالِم ظـ افغِر، إال ظذ بصرٍة، وأن  يؼصَد بؽالِمف إن ظذ افعبِد ادمم

ـُ تقؿقة رْحف الِل:  -ال بهدَّ فهف  "افـصَ  لِلِ ورشقفِف وفؾؿسؾؿغ، ؿال صقُخ اْلشالِم اب

هِد   -أي: دـ يتؽؾُؿ يف ؽِره بال يؽرُه يف ؽقبتف؛ ـِ افـقِة، ؾؾهق تؽؾهَؿ بحهؼٍّ فَؼصح مـ حس

ألجهِؾ الِلِ  ـان بؿـزفِة مـ يؼاتهُؾ ْحقهًة وريهاًء، وإن تؽؾَّهؿ،يف األرِض وافػسادِ  عؾقاف

ـَ  ي صًا فف افدِّ
 ،تعاػ خمؾِ

ِ
، خؾػهاء

ِ
ـان مـ ادجاِهِديـ يف شهبقِؾ الِلِ، مهـ َوَرثهِة األكبقهاء

 . ( "افرشؾِ 

 أَيا ادممـقن.

إن افِغقبة تعُظُؿ بحسِب حاِل ادغتاِب، ؾؾقست ؽقبُة ظامهِة افـهاِس ودمههاِئفؿ ـغقبهِة 

وفذفؽ تغؾَّظهت افغقبهُة  "م رْحف الِل: أهِؾ افعؾِؿ وافتؼك وافصالِح، ؿال صقخ اْلشال
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، ؾؽؾال ـان أظظؿ إيالكًا ـان اؽتقاُبف أصدَّ  ـِ  . "بحسِب حاِل ادمم

ؾاتؼقا الِلَ أَيا ادممـقن، واحػُظقا أفسـَتؽؿ وُصقكقها، ؾنكف َمـ تَرَك فساَكف ُمرخك 

ٍر، ؾؽؿ هؿ افذيـ افعـاِن، شؾؽ بف افكقطاُن يف ـؾِّ َمقحداٍن، وشاَؿف إػ صػا ُجُرٍف ها

تؽؾَّؿقا يف أوِل األمِر بحؼٍّ وهدى، ثؿ اشتزهلؿ افكقطاُن َؾَقَفُغقا يف أظراِض إخقااؿ؛ 

 زيغًا وهقًى.

 

 

                                 


