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كى -56  .الزِّ

 .اخلطبة األوىل

َتِعقـُُه، َمنح ََيحِدِه الِلُ َفالَ مُ إ َؿُدُه َوَكسح َد لِلِِ َكحح َؿح ؾِلح َفالَ َهاِدَي نَّ اْلح ِضلَّ َلُه، َوَمنح ُيضح

ًدا َطبحُدُه َوَرُسوُلُه. يَك َلُه، َوَأنَّ ُُمَؿَّ َدُه الَ ََشِ َفُد َأنح الَ إَِلَه إاِلَّ الِل َوحح    َلُه، َوَأشح

 .أما بعد

فاتؼوا الِلَ أَيا ادممـون، واحذروا أسباَب َسَخطِه وُموجباِت ِ ِطؼابِه، فنن طذذاَب الِلِ 

ا جاَء ال ُيَردُّ طن الؼوِم ادجذرم،، فذذروا طبذاَد الِلِ ضذاهَر ا وذِم وباصـَذه،  ذغَره إذ

كى وتقسَر  وكبَره لعؾؽم تػؾحون، أال وإنَّ ِمن كبائِر ا وِم وطظائِم الذكوِب ضفوَر الزِّ

كى من أماراِت خراِب العاملِ وفساِد كظاِم الؽوِن، و قرِب أسبابِه وُسُبؾِه، فنن ضفوَر الزِّ

أطلانةِِ أرش أ»: وسؾم  الِل طؾقه ذ  قال  "الصحقح،"ققاِم الساطِة، فػي  ِِ مننأرشاط

ىى أطلعلُم،أويظَهَرأطجلهُل،أويظهَرأطلزِّ  . «يقلَّ

 .طباد الِل 

تِذِه  كى وتقسَر حتصقؾِه واكتشاَر أسبابِه من أطظِم أسباِب َغَضِب الِلِ ومؼح إن ضفوَر الزِّ

دذا كسذػت الشذؿُس: وسؾم  الِل طؾقه ذ  قال  "صحقح،ال"وطاِجِل طؼوبتِه، فػي 

يةأرشمَ أحممٍد،أوطهللِأإىهأالأرشحَدأرشغُرأمنأطهللِأرش أيزيَنأِبُدهأرشوأتزيَنأرَشَمُتنه،أينةأرشمنَ أحممنٍد،أ»

أ. «وطهللألوأتعلمو أمةأرشِلُمألضِحكُتمأقلواًلأولبكوُتمأكثرطًأ
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ُم األطذرَر ورذرُب الػقذاَ  فدلَّ هذا طذ أن فاحشَة الزكذى تغضذُب اابذاَر وتؼصذ

 والؼػاَر، ففي من أطظِم أسباِب الػؼِر والدماِر. 

 أَيا ادممـون.

 وجديذِد األمذذراِ  
ِ
كذى مذذن أطظذِم أسذذباِب ضفذوِر غريذذِب األدواء إن فاحشذَة الزِّ

، حتى يعؾِـوا هبا إال فشذا فذقفم  ومـؽراِت األسؼاِم، فنهنا مل تظفر الػاحشُة   قوٍم قطح

ا، كر قذال الطاطوُن و الِل  ذذ  األوجاُع التي مل تؽن َمَضتح   أسالفِفم الذين َمَضوح

هذي  وها كحُن القوَم كشاهُد  دَق ما أخز به من ال يـطُِق طن اهلوى، ففاوسؾم  طؾقه

 تـترُش   بالِد ا باحقِة والػجوِر، أطَقتح مَفَرَة 
ِ
معضالُت األمراِ  ومـؽراُت األدواء

ت اخل َ ، وحرَّ
ِ
َىنىأزاَء، و دَق الِلُ ومن أ دُق من الِلِ ققاًل: األصباء ﴿َوالأَتْقَرُبنوطأطلزِّ

ُهأَكةَ أَفةِحَشً أَوَسةَءأَسبِواًل﴾  . إِىَّ

 أَيا ادممـون.

، وإكذه دذن  ِِ ُرُسذِل َمذن غذَزَ كى مركوٌز   الِػَطِر، مؼرٌر   َشائذ إن قبَح فاحشِة الزِّ

طن طؿرو بذن مقؿذون  " حقحه"خاري   طجائِب الؼصِص واألخباِر، ما رواه الب

قردًطأزىىأبقردٍة،أفةجتمَعأطلقروُدأفرمجومهنةأ ِ ررشيُتأيفأطجلةهلو "األودي رمحه الِل قال: 

كى مستؼبٌح ممؼوٌت، حتى طـد بعض اْلقواكاِت.  "حتَّىأمةتة  فدلَّ هذا طذ أن الزِّ

كى إكه كان فاحشًة  وسذاَء سذبقاًل، ففذو والِلِ أقذَبُح طباد الِل، اتؼوا الِلَ وال تؼربوا الزِّ

                                 

  (.21( سورة ا رساء ))

  (. 2738) " حقح البخاري"( )
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طيِنأسبقٍل وَشُّ صريِق خزيٍّ وطذاٍب   الدكقا واآلخرِة، أما الذدكقا فذذ:  طىَِونُ أَوطلنزَّ ﴿طلزَّ

ِمنُن ًْ أَوطِحٍدأِمنُْهََمأِمةَئَ أَجْلَدٍةأَوالأَتْيُخْذُكْمأِِبََِمأَررْشَفٌ أيِفأِديِنأطهللِأإِْ أُكنُْتْمأُت وَ أَفةْجلُِدوطأُكلَّ

ِمننَِي﴾بِأ ًْ َفٌ أِمَنأطدُْ
ََمأَطةئِ َذطَِبُ َِ . ةهللِأَوطْلَوْوِمأطآلِخِرأَوْلَوْشَهْدأ ِ  ، هذا إن كاكا غَر ُمصـَ،ح

ُُها رميٌّ باْلجارِة حتى ادوِت، هذه طؼوبذُة   َفَحدُّ
ِ
اكقة ُمصـَ،ح اين والزَّ أما إن كان الزَّ

 الِل طؾقذه ذذ  الصحقح، قذال البَدِن، وأطظُم من ذلك وأشدُّ طذاُب الؼؾِب، فػي 

َِ مـذه ا يذرِن، «الأيزينأطلزطينأحنيأيزينأوهوأمًمنٌأ»: وسؾم  ، فنذا زكى العبُد اكخؾ

حابِة فوَق رأِسه ما داَم طذ هذذه ادعصذقِة، فذنن شذاَء الِلُ  -أي: ا يرن9-وكان  كالسَّ

ه طؾقه.   سؾَبه إياه، وإن شاَء جلَّ وطال ردَّ

 أَيا ادممـون.

طؼوبُته   الدكقا، أما طؼوبُته   الززِخ بعد ادوِت، وقبَل أن َيؼوَم الـذاُس لذربِّ  هذه

 قال: قذال رسذوُل الِلِ ريض الِل طـه  العاد،، فر رواه البخاري طن سؿرَة بِن جـدٍب 

ررشيُتأطللولَ أرجلنيأرشتوةينأفيخَرجةين،أفةىطلقُتأمعهَمأفنٌاطأرشىنةأ»:وسؾم  الِل طؾقه ذ 

أورشسفلهأوطسٌع،أيوقدأتحَتنهأىنةٌر،أفونهأرجنةٌسأوىانةٌءأببنةٍءأِذ ٌٌ أمثِلأطلتنووِر،أرشِالهأيوِّ

ََنَدتأرجعنوط،أفقلنُتأ ِرطٌة،أفٌاطأرُشوقدتأطلنةُرأطرتفعوطأحتىأيكةدوطأخيرجنو ،أوإاطأ

ُجلنِي:أمنأهًالء؟أقةال:أهمأطلزىةةُأ مذا أطظذم طذذاهبم وأشذد  ،فال إله إال الِل. «للرَّ

                                 

  (.1( سورة الـور ))

  ( .75(، ومسؾم )1184( أخرجه البخاري ))

  ( .5414) " حقح البخاري"( )
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 بمسفم. 

 ممـون.أَيا اد

أرَشَثةمنًة أيضنةِ أأما طذاهُبم   اآلخرِة، فؼال جلَّ وطال فقه:  ٌَ ﴿َوَمْنأَيْفَعْلأَالَِكأَيْل

 .  لهأطلعذطبأيومأطلقوةم ﴾

فاتؼوا الِلَ طباَد الِلِ حقَّ تؼاتِه، واجتـبوا هذه الػاحشَة ادبقـَة وادوبؼَة الؽبرَة، فنن الِل 

نُهأَكنةَ أَفةِحَشنً أ﴿الوقوِع فقفا:  تعاىل هناكم طن قرباهِنا فضاًل طن َىنىأإِىَّ َوالأَتْقَرُبوطأطلزِّ

 . ﴾َوَسةَءأَسبِوالًأ

 أَيا ادممـون.

كذى: التسذاهَل   أسذبابِه ودواِطقذه،  إن من أطظذِم أسذباِب الوقذوِع   فاحشذِة الزِّ

 األجـبقاِت   األسذواِق أو الصذُحِ  
ِ
أو  كنصالِق البرِص   ادحرماِت والـظِر لؾـساء

 ادجالِت، أو من خالِل الشاشات والؼـواِت.

ومن أسبابِه أيضًا: سرُع األغاين التي هتقُِّج الـػوَس طذذ الرذائذِل وسذرِع الؽؾذرِت 

 التي تبعث   الؼؾِب الشفواِت.

 واخلؾذذوُة هبذذن   البقذذوِت 
ِ
ومذذن أسذذباِب الزكذذى يذذا طبذذاَد الِلِ: االخذذتالُو بالـسذذاء

 فاتؼوا الِل الذي إلقه ترجعون. والسقاراِت وغِر ذلك. 

 أَيا ادممـون.

                                 

  (.58-57( سورة الػرقان ))

  (.21( سورة ا رساء ))
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ُجُؾُفمح بَِر َكاُكوا  ِدَيِمح َوَأرح ِسـَُتُفمح َوَأيح َفُد َطَؾقحِفمح َألح َم َتشح احذروا هذا القوَم ﴿َيوح

َؿُؾونَ   .﴾َيعح

ُموالً﴾ ُػَماَد ُكلُّ ُأوَلِئَك َكاَن َطـحُه َمسح َبرَصَ َوالح َِ َوالح ؿح  . واطؾؿوا: ﴿ إِنَّ السَّ

كذى، فذنن   الـبذيَّ فاحػظوا طباَد الِلِ أبصاَركم وأسرَطؽم وأرُجَؾؽم وأيديؽم طن الزِّ

طلعونةِ أتزىَوةِ أوزىةمهنةأطلنظنُر،أوطناىنة أتزىونة أوزىةمهنةأ»قال: وسؾم  الِل طؾقه ذ 

ْجُلأتزينأوزىةه ةأطالستَمُع،أوطللاة أيزينأوزىةهأطلكالُم،أوطلوُدأتزينأوزىةهةأطلبطُش،أوطلرِّ

قأالكأرشوأيكذُبه  . «طخُلطة،أوطلقلُبأهيوىأويتمنَّى،أوطلفرُجأيصدِّ


 

                                 

  (.25( سورة ا رساء ))

( من حديث ابن طباس ريض الِل طـفر، و ححه األلباين   ضالل ااـة 2891( أخرجه أمحد ))

(682.) 
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 اخلطبة الثاكقة

فاتؼوا الِل أَيا ادممـون وقوا أكػسذؽم َش الزكذى إكذه كذان فاحشذة وسذاء ! أما بعد

بادروا إىل  ،احػظوا أبصاركم وجوارحؽم طر يدطو إلقه الشقطان ويزيـه لؽم ،سبقالً 

تػؽذروا   طواقبذه الوخقؿذة   الذدكقا ،ض لؾبرص وأحصذن لؾػذرج الزواج فنكه أغ

ا زوا و ابروا وتذكروا ما أطده الِل لعباده ادتؼذ، مذن ااـذان والـعذقم ،واآلخرة 

تذكروا طؼوبة العا ذ، ومذا أطذده الِل هلذم مذن العذذاب ،والػوز برضا الِل الؽريم 

َذأَيَدْيِهأَيُقوُسأَينةأَوَيْوَمأيَأ﴿ وبئس ادصر ذهبت الؾذات وبؼقت اْلرسات َِ أطلظَّةِِلُأ َعضو

ِْذأُفالىًةأَخلِواًلأ﴾ ُسوِسأَسبِواًل أَيةأَوْيَلَتىأَلْوَتنِيأَِلْأرَشَّتَّ ْذُتأَمَعأطلرَّ َ  . َلْوَتنِيأطَّتَّ

قوا أهؾقؽم أزواجؽم أبـاءكم بـذاتؽم هذذه البؾقذة الؽذزى فذامـعوا ! أَيا ادممـون

بادروا إىل تزويج من بؾغ مذن أبـذائؽم وبـذاتؽم  ،لرشطـفم أسباب الػساد ودواطي ا

فنن أسباب االكحراف كثرة ودواطي الػسذاد مـترشذة وأسذبابه مقرسذة ،تمخروا ذلك وال 

وصرقه مذلؾة ال سقر   هذه العصور ادتلخرة التي ضع  فقفا ا يرن وراجت فقفا سذوق 

 الشقطان. 

توبوا قبل فوات األوان، تب يا طبد الِل  ،ونطباد الِل توبوا إىل الِل مجقعًا لعؾؽم تػؾح

استؽثروا طباد  ،من الـظرة ادحرمة والؽؾؿة الؼبقحة والزلة اخلػقة والسقئة الظاهرة

 .الِل من أطرل الز واخلر فنن اْلسـات يذهبن السقئات

 

                                 

 (.17-16( سورة الػرقان ))


