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 أسباب ادغػرة. -55

 اخلطبة إوىل 

َهاِدَي  ِإنَّ اْْلَْؿَد لِلِِ َكْحَؿُدُه َوَكْسَتِعقـُُه، َمْن ََيِْدِه الِلُ َفالَ ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضؾِْل َفالَ 

ًدا َطْبُدُه َوَرُسوُلُه. يَك َلُه، َوَأنَّ ُُمَؿَّ    َلُه، َوَأْشَفُد َأْن َٓ إَِلَه إَِّٓ الِل َوْحَدُه َٓ ََشِ

 أما بعد.

ُؼوا الِلَ إِنَّ الِلَ َخبِيرٌ  َمْت لَِغٍد َواتَّ ُؼوا الِلَ َوْلَتـُْظْر َكْػٌس َما َقدَّ ِذيَن آَمـُوا اتَّ َا الَّ بِيَا  ﴿َيا َأَيه

 . َتْعَؿُؾوَن﴾

 أَيا الـاس.

ابون» ، فـحن أَيا الـاُس ميوصُن اططاييا  «كلُّ ابِن آدَم خطَّاٌء وخُر اخلطَّائني التَّوَّ

تـيا هيذه اليدكقا  والسقئاِت، أكا وأكت يا طبيَد الِلِ، مسيتودُ  اليذكوِب وااػيواِت، نرَّ

يارٌة، كػيِت، وأطاَن طذ ذليك بزخُرفِفا، وما فقفا من الشفواِت وادؾذا  أمَّ
ِ
ٌس بالسيوِ

د، وطذ باِب ادعايص والسيقئاِت قياٌٌم  وشقطاٌن رجقٌم طذ باِب الصاْلاِت قاطٌد يزهِّ

اَصَك ادُْْسَتِؼقَم ) ُب ﴿َقاَل َفبَِا َأْنَوْيَتـِي َْٕقُعَدنَّ َاُْم ِِصَ ُثمَّ ٔتَِقيـَُّفْم ِميْن َبيْ ِ  (61يرنِّ

ٌِؾِِفْم َوٓ ََتُِد َأْكَثَرُهْم َشاكِِرينَ َأْيِدَيِْم وَ   . ﴾ِمْن َخْؾِػِفْم َوَطْن َأْيَاِِنِْم َوَطْن َشَا
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 أَيا الـاس.

ٌٌ لؾطاطيِة واسحسياِن  كِب والِعصقاِن، وهْجٌر وتيْر هذه حاُل كثٍر مـَّا، إقامٌة طذ الذَّ

فنكا لِلِ وإكا إلقه راجعيون، فيال مؾجيَل ، ﴾﴿َوَما َأْكَثُر الـَّاِس َوَلْو َحَرْصَت بُِؿْمِمـِ َ 

وا إََِل الِلِ إِِّنِّ  وٓ مالَذ وٓ مػرَّ وٓ َوَزَر إٓ طػُو الِلِ ورمحُته ومغػرُته وإحساُكه: ﴿َفِػره

 .﴾َلُؽْم ِمـُْه َكِذيٌر ُمبِ ٌ 

ي َػِّ َُ َف َطيـُْؽْم َوُخؾِيَ  طباَد الِلِ، إن ربَّؽم طػٌو كريٌم َجواٌد َبرٌّ رحيقٌم ﴿ُيِرييُد الِلُ َأْن 

ضعقػًا يف َخؾِؼه وبِـقتِه، ضعقػًا يف رأِيه وإرادتِه، فؿن رمحِة الِلِ بـَا  ﴾اِسْكَساُن َضِعقػاً 

 ختػقُػه طـَّا:

 (4)هو العػوُّ فَعػُوه َوِسَع الَوَرى                لوٓه غاَر إرُض باإلكسانِ و

ِقُؾييوا َمييْقاًل  ًَ ييَفَواِت َأْن  ييِذيَن َيتَّبُِعييوَن الشَّ ﴿َوالِلُ ُيِريييُد َأْن َيُتييوَب َطَؾييْقُؽْم َوُيِريييُد الَّ

، فربـا الزه الرؤوُف الرحقُم أَيا ادممـون واسُع ادغػرِة والرمحِة ﴿َوِسيْعَت  ﴾َطظِقاً 

 َرمْحًَة َوِطْؾًا 
ٍ
ِ ، فيالِلُ جيل  ﴾إِنَّ َربََّك َواِسُع ادَْْغِػَرِة قال جلَّ شلكه:﴿ ، ﴾ُكلَّ ََشْ

عؽيم يف جيوِده  مًا صؿَّ يف طاله مل يزل ذا طػٍو طن الذكِب، مل يزل جيود ويعػو ِمـًَّة وتؽره

ُفوا َطَذ َأْكُػِسيِفْم  ِذيَن َأْْسَ وكرِمه ومغػرتِه وإحساكِه، فؼال سبحاكه: ﴿ُقْل َيا ِطَباِدَي الَّ
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ِحقمُ  ٓ َتْؼـَُطوا ِمنْ  ُه ُهَو اْلَغُػوُر الرَّ ُكوَب ََجِقعًا إِكَّ  . ﴾َرمْحَِة الِلِ إِنَّ الِلَ َيْغِػُر الذه

بعؾِؿه وِحؽؿتِيه وفضيؾِه ورمحتِيه لـقيِل طْػيِوه صذ الِل طؾقه  وسؾم   وقد جعَل الِلُ 

طيًة، فاجتفيدوا يف إ خيِذ وحصوِل مغػرتِه أسبابًا وصرقًا كثيرًة طدييدًة يسيرًة متـوِّ

بلسباِب العػِو وادغػرِة، فنن الذكوَب وادعايَص سالسُل وأنالٌل يف ُطـُِ  صاحبِفا، ٓ 

ه مـفا إٓ طػُو الِلِ ومغػرُته، فالِلُ يدطوكم يا طباَد الِلِ لقغػَر لؽم من ذكوبِؽم، وقد  يػؽه

ْرِ إلقه سيبحاكه، فؼيال: ﴿َوَسياِرُطوا إََِل   َمْغِػيَرٍة ِميْن أمركم بحثِّ اطُطا وإْساِ  السَّ

ْت لِْؾُؿتَِّؼ َ  َاَواُت َوإَْرُض ُأِطدَّ ُؽْم َوَجـٍَّة َطْرُضَفا السَّ  .  ﴾َربِّ

ـا إىل السامءِء الاميكقا »ويف الصحقح  قال رسوُل الِل  صذ الِل طؾقه  وسؾم :  يـزُل ربُّ

له؟ من يسامللـي  كلَّ لقؾٍة حني يبؼى ثُؾُث الؾقِل أِخُر، فقؼوُل: من ييُطوين فلستجقَب 

وطػيُوه ورمحُتيه أهيَل  ِحؾُؿهفسبحان من َوِسَع  «؟فُلططَِقه ؟من يستغػُرين فلغػَر له

 الساواِت وإرِض. 

 فقا أَيا الـاس :

 كم ذا التلخُر ٓ إقالَع َيصحُبه         وٓ طزيؿَة هذا العجُز والؽسُل 

بلسباِب العػِو والغػراِن قبَل فيواِت إواِن، أٓ فالبداَر البداَر يا طباَد الِلِ إَل إخِذ 

 حتبهون أن يغػَر الِلُ لؽم والِلُ نػوٌر رحقٌم . 
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ل به العبُد مغػرَة الِلِ وطػَوه كثرُة التوبِة وآستغػاِر؛  أَيا ادممـون! إن أطظَم ما حيصِّ

َيهبا َجقَع ادممـ ، فؼال تعاَل:﴿َوُتوُبوا إََِل الِلِولذلك أمَر الِلُ  اْدُْمِمـُيوَن َلَعؾَُّؽيْم  ا ََجِقعًا َأَيه

ِذي َيْؼَبُل التَّوَبَة َطْن ِطَباِدِه ،وقد وطد الِل التاٌب  بالؼبول ، ﴾ُتْػؾُِحونَ  فؼال تعاَل:﴿َوُهَو الَّ

قَِّئاِت   . ﴾َوَيْعُػو َطِن السَّ

قبَؾفيا؛ فبالتوبيِة يؿحيو الِلُ  فبادروا طباَد الِلِ إَل التوبِة الـصوِح، فنن التوبَة َُتبه ميا

اططايا ويعػو طن السقئاِت، أٓ وإن التوبَة الصادقَة يا طباَد الِلِ ٓ تؽوُن إٓ بياسقالِ  

ذيؾيِة، وَردِّ  طن ادعصقِة، والـدِم طذ مواقعِة اططقئِة، والعزِم طذ طيدِم العيودِة إَل الرَّ

الدكقا أهوُن من طذاِب أخرِة، فنذا فعؾت ادظاملِ إَل أهؾِفا أو استحالِام، فنن طذاَب 

أَيا ادممُن هذا فلبرْش فنكك حبقيُب الِلِ، فينن الِل حييبه التيواب  وحييبه ادتطفيرين، 

ِذيَن إَِذا َفَعُؾوا َفاِحَشًة َأْو َضَؾُؿوا َأْكُػَسُفْم َذَكيُروا  فؽوكوا طباَد الِلِ ممن وصَف الِلُ: ﴿َوالَّ

ييوا َطييَذ َمييا َفَعُؾييوا َوُهييْم َفاْسييَتْغَػُروا الِلَ  ُكوَب إَِّٓ الِلُ َومَلْ ُيَِله لِييُذُكوهِبِْم َوَمييْن َيْغِػييُر الييذه

 .﴾َيْعَؾُؿونَ 

 : يا طبادي » فلكثروا طباَد الِل من التوبِة وآستغػاِر، قال الِل تعاَل يف اْلديِث اسايِّ

 . «قعًا، فاستغِػروين أغػْر لؽمإكؽم ختطِئون بالؾقِل والـفاِر، وأكا أغػُر الذكوَب مج

ُر به اططايا وحتُصُل به مغِػرُة السقئاِت إطاَل الصاْلاَت،  أَيا ادممـون! إّن مما تؽػَّ
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اٌر دَِْن َتاَب َوآَمَن َوَطِؿَل َصاِْلًا ُثمَّ اْهَتَدى  .﴾قال الِل تعاَل : ﴿َوإِِّنِّ َلَغػَّ

َِ رجٌل إَل الـبيِّ  فاْلسـاُت   قئاِت، فػي الصحقِح جا ُر اططايا والسَّ والصاْلاُت تؽػِّ

فؼال : يا رسوَل اهللِ، إين طاجْلامُت امامرأًة أ أقاام ادييـامِة، وإين »صذ الِل طؾقه  وسؾم 

فا، فلكا هذا فاْقِض ّأ ما شامئَت، فؼامال لامه طؿامُر  ر  اهلل  أصبُت مـفا ما دوَن أن أمسَّ

ا ك اهللُ لو سْتَت كػَس ق قال: فؾم يُرد الـبيُّ  صذ اهلل طؾقه  وسؾم شقئًا، طـه : لؼي ستَ 

يالَة  فؼام الرجُل فاكطؾَق فلرسَل إلقه الـبيُّ رجاًل، وتال طؾقه هامذه أيامة: ﴿َوَأِقيِم الصَّ

ييقَِّئاِت ذَ  ْقييِل إِنَّ اْْلََسييـَاِت ُيييْذِهْبَن السَّ لِييَك ِذْكييَرى َصييَريَفِ الـََّفيياِر َوُزَلػييًا ِمييَن الؾَّ

اكِِرينَ   .  (﴾لِؾذَّ

 والصيالِة 
ِ
فاتؼوا الِلَ طباَد الِلِ، واستؽثِروا مين إطياِل الصياْلاِت، مين الوضيوِ

.  والصدقِة والصوِم واْلجِّ واجلفاِد ونِر ذلك من أبواِب اطِر وُسبِل الِزِّ

 أَيا ادممـون.

ُجيوِده وكَرِميه وإحسياكِه ورمحتِيه أن يغػيَر إن الِلَ ٓ يتعاَضُم ذكبًا أن يغِػَره، بل مين 

ُكوَب ََجِقعيًا إِكَّيُه ُهيَو  لؾؿستغِػِر الدققَ  واجلؾقَل، الصغَر والؽبَر : ﴿ إِنَّ الِلَ َيْغِػُر اليذه

ِحقمُ   .﴾اْلَغُػوُر الرَّ
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 ()تعاضَؿـي ذكبي فؾء قركُته             بعْػِوا ك ريب كان طػُوا ك أطظمَ 

 الؾفم إكك طػو حتب العػو فاطف طـا .
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 اططبة الثاكقة

اْلؿُد لِل الذي تتالشى وتضؿحُل يف واسيِع طػيِوه ومغػرتِيه اططاييا واليذكوُب، 

ٓ إله إٓ الِل اجليواُد الؽيريُم اليزه ن وأشفد أ ،أمحُده طذ حؾِؿه وواسِع جوِده وكرِمه

  الِل طؾقه  وسؾم .الرحقُم، وأشفد أن ُمؿدًا طبده ورسوله  صذ

 أما بعد.

فاتؼوا الِلَ طباد الِلِ، وأحِسـوا إن الِلَ حيبه ادحسـ ، واطؾؿوا أن مما حتُصُل به مغػرُة 

قال رسوُل الِل صذ الِل طؾقه   "الصحقح "فػي ،الغػوِر الرحقِم اسحساَن إَل اطؾِ  

َي بِئرًا فـَزَل فقفا فرِشَب ثم بقـء رجٌل يؿم بطريٍق اشتيَّ طؾقه العطُش، فوَج »وسؾم : 

َخَرَج، فنذا كؾٌب يؾفُث، يلكُل الثَّرى من العطِش، فؼال الرجُل: لؼي َبَؾَغ هذا الؽؾامُب 

ه ماًء، ثم أمَسَؽه بِػقامِه  من العطِش مثَل الذي كاَن قي بؾَغ مـِّي، فـزَل البئَر، فؿأَل ُخػَّ

له فغػَر لهق قالوا: ياما رساموَل اهللِ، إنَّ  فشؽَر اهللُ،حتى رقَِي فسؼى الؽؾَب  -أي: بػِؿه؛

 . «لـا أ البفائِم أجرًا؟ فؼال  صذ اهلل طؾقه  وسؾم : أ كلِّ كبٍي رصبٍة أجرٌ 

 فاكظْر إَل هذا كقَف نَػَر الِلُ ُ له بسبِب سؼِقِه الؽؾَب؟!

صيذ الِل طؾقيه  قيال  "صيحقح مسيؾم  "، ويف﴾﴿َوَأْحِسـُوا إِنَّ الِلَ حُيِبه ادُْْحِسيـِ َ 

لؼي رأيُت رجاًل يتؼؾَّب أ اجلـِة أ شجرٍة قَطَعفا من ضفِر الطريامِق، كاكامت )»وسؾم :
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 .  «تمِذي ادسؾؿني

فاجتفدوا طباَد الِلِ يف اسحساِن إَل اطؾِ ، وٓ حتِؼَرنَّ من ادعروِف شقئًا :﴿َما َيْػَعُل 

. ﴿إِنَّ الِلَ ٓ ُيِضيقُع َأْجيَر ﴾َوَكاَن الِلُ َشياكِرًا َطؾِيقاً  الِلُ بَِعَذابُِؽْم إِْن َشَؽْرُتْم َوآَمـُْتمْ 

 .﴾وقال جلَّ ذكُره : ﴿إِكَّا ٓ ُكِضقُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َطَؿالً  ،﴾ادُْْحِسـِ َ 

 ()ففو الشؽوُر فؾْن يضقَِّع سعقَفم          لؽن يضاطُػه بال حسبان

يِذيَن فال   يَن الَّ َتْبخؾن يا طبَد الِل طيذ كػِسيك بالصياْلاِت، فيي ﴿إِنَّ اْطَياِْسِ

وا َأْكُػَسُفْم َوَأْهؾِقِفْم َيْوَم اْلِؼَقاَمِة َأٓ إِنَّ الظَّيادَِِ  يِف َطيَذاٍب ُمِؼيقمٍ  َوَميْن مَلْ ﴿ ﴾َخِِسُ

 .﴾َيُتْب َفُلوَلِئَك ُهُم الظَّادُِونَ 

 

 

 

                                 


