
almosleh.com 

 
1 

 . صالُح الؼؾقِب  -05

 اخلطبة إوىل .

ـْ ُيْضؾِْؾ َفالَ َهاِدَي  ـْ ََيِْدِه الِلُ َفالَ ُمِضؾَّ َلُف، َوَم  ِإنَّ اْْلَْؿَد لِلِِ َكْحَؿُدُه َوَكْسَتِعقـُُف، َم

ًدا َظْبُدُه َوَرُشقُلُف.َلفُ  يَؽ َلُف، َوَأنَّ ُُمَؿَّ    ، َوَأْصَفُد َأْن َٓ إَِلَف إَِّٓ الِل َوْحَدُه َٓ ََشِ

 أما بعد. 

 فقا أَيا ادممـقن.

لهـ تسهتؼقَؿ لؽهؿ إٓ  -جهؾ وظهال -اتؼقا الِلَ حؼَّ تؼاتِهف، واظؾؿهقا أن تؼهقى الِل

 -فاِت بالز ِّ والطاظاِت  وذهذا فهنن الِلَبنصالِح قؾقبِؽؿ وتطفِرها مـ إمراِض وأ

بعَث الرشهَؾ وأكهزَل الؽتهإَل حصهالِح الؼؾهقِب وتطفِرهها، وتزكقتِفها  -جؾ ذكُره

 وتطققبِفا.

كقػ ٓ ؟ وبالؼؾإِل يعرُف العبُد ربَّف، فقتعرُف ظذ أشامِئف وصػاتف، وبالؼؾهإِل يعؾهؿ 

 العبهدُ  يػؾهُ   ف ويرجقه، وبالؼؾهإِل ربف وخيافُ  العبد أمَر الِل وهنقف، وبالؼؾإِل حيإل العبدُ 

ـْ َأَتهك الِلَّ ،الؼقامة  ويـجق يقمَ  َّٓ َمه قال الِل تعاىل: ﴿َيْقَم ٓ َيـَْػهُع َمهاٌل َوٓ َبـُهقَن ِ إِ

بَِؼْؾإٍل َشؾِقٍؿ﴾
()

بؼؾإٍل شؾقٍؿ مـ كؾ ِّ صفقٍة ختالُػ أمَر الِلِ وهنَقف، ومهـ أي: أتك الِلَ   

 كؾ ِّ ُصبفٍة تعارُض خَزه وكبَله. 

َر إىل الِل تعاىل شُر الؼؾقِب ٓ شُر  وبالؼؾإِل يا ظباد الِل ُيؼطُع شػُر أخرِة، فنن السَّ
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 إبداِن. 

كبا  قطُع ادسافِة بالؼؾقِب إلقِف ٓ ِر فقَق مؼاظِد الرُّ  نِ بالسَّ

فلفضُؾ الـاِس مهـ شهؾؽ ضريهَؼ الـبهل ِّ  صهذ الِل ظؾقهف  "قال ابـ رجإل رمحف الِل: 

وشؾؿ  وخقاص ِّ أصحابِف يف آجتفاِد يف إحقاِل الؼؾبقَِّة، فهنن شهػَر أخهرِة ُيؼطهُع 

 . "بسِر الؼؾقِب، ٓ بسر إبدان

مهـ  "  مسهؾؿصهحق"مـ ظبهِده، فػهل  والؼؾإُل يا ظباد الِل هق مقضُع كظِر الِلِ 

إن اهللَ ال يـُظرُر »حديث أيب هريرة  ريض الِل ظـف أن الـبل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  قال: 

«إىل ُصوِركم وأبشاِركم، وإكام يـظُر إىل قؾوبِؽم وأعاملِؽم
()

. 

فقا لِلِ العجإُل، مـ أققاٍم رصفقا جؾَّ اهتامِمفؿ يف حتسنِي طهقاهرهؿ، وفػؾهقا ظهـ 

 ا أصدَق ما قالف ابـ الؼقؿ رمحف الِل: قؾقِِبؿ وأفئدِِتؿ، وم

 ()أظامِل بؾ بحؼائِؼ احيامنِ   فالػضُؾ ِظـِد الِلِ لقس ُبصقرِة ال

مهـ حهديث  "الصهحقحني"وبصالِح الؼؾإِل يا ظبهاد الِل تصهُؾُ  إجسهاُد، فػهل 

اجلسِد أٓ وإنَّ يف »الـعامن بـ بشر ريض الِل ظـف أن الـبل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ قال: 

 مضغًة، إذا صُؾَحت صُؾَ  اجلسهُد كؾُّهف، وإذا فسهدت فَسهَد اجلسهُد كؾُّهف، أٓ وههل
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«الؼؾإُل 
()

  . 

أَيا ادممـقن بالِلِ ورشقلف،ِ يا مـ ترجقن الِلَ والداَر أخرَة، ظؾقؽؿ بحػِظ قؾقبِؽؿ 

ـِ الـظِر فقفا وبذِل ادجفقِد يف اشتؼامتِفا، واظؾؿقا أكف لـ يهت ؿَّ لؽهؿ وإصالِحفا وحس

 ما ترجقكف مـ صالِح قؾقبِؽؿ حتك تسؾَؿ قؾقُبؽؿ مـ أربعِة أمقٍر: 

أن تسَؾَؿ مـ الرشِك صغِره وكبِره، فنكف مـ أظظؿ مػسداِت الؼؾقِب، قهال األول: 

 وخقفِهف وظبادتِف ُمبتِف بتقجقفِ  إٓ – لؾؼؾإل: أي – لف صالح وٓ"ابـ الؼقؿ رمحف الِل: 

 .  ()"ورجاِئف

تسَؾَؿ مـ البدظِة وخمالػِة السـِة، فنن كؾَّ بدظهٍة ضهاللٌة، وكهؾ ضهاللٍة يف أن الثاين: 

 الـاِر، فنذا امتأل الؼؾإُل بالبدِع أطؾَؿ، وإذا أطؾَؿ مِرَض ومل يص . 

أن تسؾَؿ مـ الشبفاِت التل تزيُغفا وحتؿُؾفا ظهذ اتبهاِع اذههقى والتؽهذيإِل الثالث: 

 .  باْلؼ ِّ

 التل مترُضفا وتػسُدها.  أن تسؾَؿ مـ الشفقاِت الرابع: 

 أَيا ادممـقن.

إن السالمَة مـ هذه أفاِت الؽزى، ٓ تتلتَّك إٓ بلشباٍب، ٓ بهد مهـ إخهِذ ِبها، 

 ومؼدماٍت ٓ بد مـ حتصقؾِفا. 

فؿـ أشباِب صالِح الؼؾقِب واشتؼامتِفا: إخُذ بهالؼرنِن العظهقِؿ، تهالوًة وحػظهًا 
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أكزَلف صػاًء دا يف الصهدوِر وههدى، ورمحهًة -بحاكف وتعاىل ش-وتدبرًا وتعؾُّاًم، فنن الِل 

ُؽْؿ َوِصهَػاٌء دَِها يِف  ـْ َرب ِّ َا الـَّاُس َقْد َجاَءْتُؽْؿ َمْقِظَظٌة ِم لؾؿممـني، قال الِل تعاىل: ﴿َيا َأَيُّ

ُدوِر َوُهدًى َوَرمْحٌَة لِْؾُؿْمِمـنَِي﴾ الصُّ
()

 . 

فالؼرنُن أبؾُغ مقظظٍة دـ كاَن لهف قؾهإٌل أو ألؼهك السهؿَع وههق صهفقٌد، وههق أكػهُع 

دا يف الصدوِر مـ أمراِض الشبفاِت والشفقاِت، قهال ابهـ الؼهقؿ رمحهف  ػاءإدويةص

مجاُع أمهراِض الؼؾهقِب ههل أمهراُض الشهبفاِت والشهفقاِت، والؼهرنُن صهػاٌء "الِل: 

 . ()"لؾـقظني 

ِؽ بهف،  فلقبؾقا ظذ كتاِب  الِل يا ظباَد الِلِ، فنكف ٓ صالَح لؽؿ، وٓ شعادَة إٓ بالتؿسُّ

 فاظتصؿقا بف ومـ يعتصْؿ بالِلِ فؼد ُهدي إىل رصاٍط مستؼقٍؿ. 

ومـ أشباِب صالح الؼؾقب واشتؼامتِفا: إظامُرها بؿحبِة الِل تعهاىل،ٍ فهال فهالَح وٓ 

ِة الِلِ تعاىل، قال الـبل  صهذ الِل ظؾقهف  صالَح وٓ اشتؼامَة وٓ لذَة وٓ ضِقإَل إٓ بؿحبَّ 

ثالٌث من ُكنَّ فقه وَجَد هبنَّ حالوَة اإليامِن: أن يؽون اهللُ ورسوُله أحَب إلقره »وشؾؿ : 

«مما سوامها
()

فادحبُة أظظُؿ واجبات الديـ "، قال صقخ احشالم ابـ تقؿقة رمحف الِل: 
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ـِ  ي  .()"وأكثُر أصقلِف وأجؾُّ ققاظِده، بؾ هل أصُؾ كؾ ِّ ظؿٍؾ مـ أظامِل احيامِن والد ِّ

فاجتفدوا يا ظباَد الِلِ يف حتصهقِؾ ُمبَّهِة الِلِ تعهاىل، واظؾُؿهقا أن ضريَؼفها إكهَز أداُء 

، قال الِل تعهاىل يف اْلهديث يف الـقافِؾ وادستحباِت  الػرائِض والقاجباِت، وآجتفادُ 

ُب إيلَّ بالـوافِل حتى أحبَّه»احذهل:  «وما يزاُل عبدي يتؼرَّ
()

. 

ُـّ  ومـ أشباِب صهالِح الؼؾهقِب وتطققبِفها: ِذكهُر الِل تعهاىل: ﴿َأٓ بِهِذْكِر الِلَِّ َتْطَؿهِئ

اْلُؼُؾقُب﴾
()

الذي ال يذُكُر مَثَل الذي يذكُر ربَّه و»وقال الـبل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ : ،

«وادقِت  ربَّه كؿَثِل احلي  
()

  . 

فذكر الِل تعاىل أَيا ادممـقن جالُء الؼؾقِب، فنن الؼؾإَل يصهدُأ كهام يصهدُأ الـحهاُس 

وجالُؤه ذكُر الِلِ تعاىل، فلكثروا أَيها ادممـهقن مهـ ذكهِر الِلِ تعهاىل يف مجقهِع  ،والػضةُ 

الصباح وادساء، وفِر ذلؽ مـ ادـاشباِت،  إوقاِت، ٓ شقام يف أدباِر الصؾقاِت، ويف

 فنهنا مـ أظظِؿ ما يصؾُِ  الؼؾقَب. 

ظباد الِل، إن مـ أشباِب صالِح الؼؾقِب: تطفَرها مهـ أفهاِت وإمهراِض، التهل 

، فنن هذه إمراَض تػسهُد   والش  ِّ
ِ
تػِسُدها وتعطُبفا كاْلسِد والغؾ ِّ والعجإِل والرياء
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ظهذ تطفهِر  -بهارك الِل فهقؽؿ-ف واشهتؼامتِف، فاحرصهقا الؼؾإَل وترصُفف ظـ صحتِ 

 قؾقبِؽؿ مـ هذه أفاِت، فنكف ٓ كجاَة لؾؼؾإِل إٓ بالـجاِة مـفا. 

وشهماَلف إصهالَح  أَيا ادممـقن! إن مـ أهؿ ِّ أشباِب صالِح الؼؾهقِب: دظهاَء الِلِ 

 الـبه
ِ
، ومهـ دظهاء

ِ
ل ِّ  صهذ الِل ظؾقهف  الؼؾإِل وتطققَبف، فنن شمال ذلؽ مـ أكػِع الدظاء

َف قؾوَبـا عذ طاعتِك»: وشؾؿ  «الؾفمَّ مرصَف الؼؾوِب رص 
()

: ومهـ دظائهف أيضهاً  ،

()«يا مؼؾَب الؼؾوِب ثب ت قؾبي عذ ديـِك»
فلكثروا مـ شمال الِل التثبقَت وإصالَح ، 

 الؼؾقب. 
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 اخلطبة الثاكقة

 أما بعد.

 فقا أَيا ادممـقن.

تقبقا إىل الِلِ تقبًة كصقحًا، فنن الذكقَب فساُد الؼؾقِب وخراُِبا، فػل الصحقِ  قهال 

ِصِر ُعوًدا ُعروًدا»: الـبل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  َفرَلى   ،ُتْعَرُض اْلِػَتُن َعَذ اْلُؼُؾوِب َكاحْلَ

ا ُكؽَِت فِقِه ُكْؽَتٌة َسْوَداءُ  هَبَ َرَها ُكؽِرَت فِقرِه ُكْؽَترٌة َبْقَضراُء َحتَّرى َوَأى  َقْؾٍب َأْكؽَ  ،َقْؾٍب ُأْْشِ

رَؿَواُت َواألَْرُض :َتِصَر َعَذ َقْؾَبْْيِ  ُه فِْتـٌَة َما َداَمرِت الََّّ َػا َفاَل َتُُض  َعَذ َأْبَقَض ِمْثِل الصَّ

ًقا الَ َيْعِرُف َمْعُروًفا َوالَ ُيـْؽِرُ ، ا َكاْلُؽوِز ُُمَخ  َب  َواآلَخُر َأْسَوُد ُمْرَبادًّ ُمـَْؽرًرا إاِلَّ َمرا ُأْْشِ

()«ِمْن َهَواهُ 
فبنيَّ هذا اْلديُث أثَر الذكقِب ظذ الؼؾإِل، وأكف يطِؿُسفا وخيتُؿ ظؾقفها،  ،

ـُ ادبارك رمحف الِل:  كام قال اب

 وقد يورُث الذل  إدماََنا  رأيُت الذكوَب متقُت الؼؾوَب 

 ()عصقاَُناوخٌر لـػَِّك   وترُك الذكوِب حقاُة الؼؾوِب 

ويف اْلديِث أيضًا أثُر التقبِة يف تصػقِة الؼؾإِل وتطفِره وتـؼقتِف، قال صهقخ احشهالم 

الؼؾإُل إذا تاَب مـ الذكقِب كان ذلهؽ اشهتػرافًا مهـ ختؾقطاتِهف "ابـ تقؿقة رمحف الِل: 

حقَث خؾَط ظؿاًل صاْلًا ونخر شقئًا، فنذا تهاَب مهـ الهذكقِب ختؾصهت قهقُة الؼؾهإِل 
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ف لألظامِل الصاْلِة، واشساَح الؼؾإُل مـ تؾؽ اْلهقادِث الػاشهدِة التهل كاكهت وإرادتُ 

ت وكشهلت مهـ صهؿقِؿ "، وقال ابـ الؼقؿ رمحف الِل: ()"فقف فنذا ظزمت التقبُة وصحَّ

ت ظؾقف مـ السقئاِت، حتك كلهنا مل تؽـ، فنن التائإَل مـ الذكإِل  الؼؾإِل أحرقت ما مرَّ

 .  ()"كؿـ ٓ ذكإَل لف

أَيا ادممـقن مـ التقبِة وآشتغػاِر، فنن التقبهة لؾهق الؼؾهإَل وتزيهؾ ظـهف  فلكثروا

أوضاَر ادعايص والسقئاِت، فػل الصحق  مهـ حهديث إَفهر ِّ ادهز  أن رشهقَل الِل  

إكه لقغراُن عرذ قؾرب، وإين ألسرتغػُر اهللَ ي القروِم ما رَة »صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  قال: 

« ٍمرة
()

  . 

ظذ إصالِح قؾهقِبؿ، إن مهـ أشهباِب اشهتؼامةِ ِ الؼؾهإِل وصهالِحف: أَيا اْلريصقن 

ـْ ُيَعظ ِّهْؿ  تعظقَؿ الِلِ تعاىل الذي يـشُل ظـف تعظقِؿ أمِره وهنِقف، قاَل الِلُ تعاىل: ﴿َذلَِؽ َوَمه

ـْ َتْؼَقى اْلُؼُؾقِب﴾ َا ِم َصَعاِئَر الِلِ َفنهِنَّ
()

لِلَ ، وصعائُر الِلِ هل أوامُره وكقاهقف، فعظ ِّؿقا ا

 يصؾْ  لؽؿ قؾقَبؽؿ ويغػْر لؽؿ ذكقَبؽؿ. -شبحاكف وتعاىل -

ومـ أشباِب صالِح الؼؾقب وتطققبِفا: اْلهرُص ظهذ الُبعهِد ظهـ أشهباِب فسهاِدها 
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 ِحَجاٍب َذلُِؽْؿ َأْضَفُر 
ِ
ـْ َوَراء َـّ ِم َـّ َمَتاظًا َفاْشَللقُه وخراِِبا، قال تعاىل: ﴿َوإَِذا َشَلْلُتُؿقُه

﴾لُِؼُؾقبُِؽْؿ  َـّ َوُقُؾقِِبِ
()

هعدي رمحهف الِل:  ـِ الس ِّ وكؾهام بعهد "، قال الشقخ ظبهُد الهرمح

"احكساُن ظـ إشباِب الداظقِة إىل الرش ِّ فنكف أشؾُؿ لف وأضفُر لؼؾبف
()

 . 

 يػسُد قؾَبؽ أَيا العبُد، فاحرص ظذ لـُّبِف والبعِد ظـف، فنن قؾبؽ أظظهُؿ 
ٍ
فؽؾُّ يشء

 فسَدْت ظؾقؽ حقاُتؽ ونخرُتؽ.  ما متؾُؽف، وإذا فسَد ظؾقؽ

 وزكفا فلكت خر مـ زكاها.  ،ونت كػقَشـا تؼقاها،الؾفؿ أصؾ  قؾقَبـا 

 

 

                                 

 

 


