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ل -8 ُـّ  من مظاهِر ضْعِف افتو

 اخلطبة األوىل: 

إِنَّ اْْلَْؿَد لِلِِ َكْحَؿُدُه َوَكْسَتِعقـُُه، َمْن ََيِْدِه الِلُ َؾاَل ُمِضلَّ َفُه، َوَمْن ُيْضؾِْل َؾاَل 

ًدا َظْبُدُه  يَك َفُه، َوَأنَّ ُُمَؿَّ َهاِدَي َفُه، َوَأْصَفُد َأْن َٓ إَِفَه إَِّٓ الِل َوْحَدُه َٓ ََشِ

 َوَرُشوُفُه.

ا َبْعُد.   َأمَّ

 ؾقا أَيا ادممـون، ظباد الِل.

ؽبِة  اتؼوا الِلَ واظبُدوه وحَده ٓ َشيَك فه، وأؾِرُدوه شبحاكه وتعاػ بافرَّ

ِل، ؾنن افتوـَل مجاُع اإليامِن، ؾنكه ٓ  ُـّ  وافسماِل وافتو
ِ
هبِة واخلوِف وافرجاء وافرَّ

َل معه، ؿال الِل تعاػ: ﴿َوَظَذ  ُـّ ـُْتْم ُمْمِمـَِغ﴾ إيامَن دن ٓ تو ـُ ُؾوا إِْن  َـّ  ،الِِل َؾَتَو

ِل ادُْْمِمـُوَن﴾ َـّ ؼوا  .وؿال ظز جـاُبه: ﴿َوَظَذ الِلَِّ َؾْؾَقَتَو ؾاتؼوا الَِل ظباد الِل، وحؼِّ

إيامَكؽم بصدِق آظتامِد ظؾقه جلَّ صلُكه يف جؾِب ـلِّ خٍر، واظؾؿوا أَيا 

ِل ظذ الِلِ، ؿال الِل تعاػ: ﴿إِكَّاَم ادممـون، أكه ٓ يستؼ ُـّ قم فؽم إيامٌن إٓ بافتو

ِذيَن إَِذا ُذـَِر الُِل َوِجَؾْت ُؿُؾوُُبُْم َوإَِذا ُتؾَِقْت َظَؾْقِفْم آَياُتُه َزاَدْْتُْم إِياَمكًا  ادُْْمِمـُوَن افَّ
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ُؾوَن﴾ َـّ ِْم َيَتَو اه، وٓ أي: ٓ يرجون ِشواه، وٓ يؼص ؛ َوَظَذ َرُبِّ دون إٓ إيَّ

يؾوذون إٓ بَجـابِه، وٓ يطؾبون حواِئَجُفم إٓ مـه، وٓ يرؽُبون إٓ إفقه، ما صاَء 

َب ْلؽِؿِه، وٓ رادَّ فؼضاِئِه، ربُّ ادؼِق  ـاَن وما مل يشْل مل يؽْن، ٓ معؼِّ

 وادغرِب، ٓ إفه إٓ هو ؾاختذوه وـقاًل. 

 أَيا ادممـون.

وأظظِم أثاِم افتي ُبِعَ ُبا ـثٌر من افـاِس ضعَف  إن من أـِز أؾاِت 

ِل ظذ الِلِ، وافتعؾَق بغِره، وآظتامَد ظذ شواه. ُـّ  افتو

 أَيا ادممـون.

إن ظالماِت ضعِف افتوـِل ظذ الِلِ تعاػ ـثرٌة يف حقاِة افـاِس افقوَم، ؾؿن 

 تؾك ادظاهِر:

ت ، ، أو أصابتفم إشؼاُم أن ـثرًا من افـاِس إذا كزفت ُبم إمراُض  تعؾؼَّ

ؿؾوُُبم بإشباِب اِْلسّقِة، وَؽػؾوا ظن ؿوفه ظز وجل: ﴿َوإَِذا َمِرْضُت َؾُفَو 

 أو َيْشِػِغ﴾
ِ
، ؾتجد ؾريؼًا ممن ُأصقبوا بإمراِض ظؾَّؼوا ؿؾوَُبم بإضباء

، ومـفم ؾريٌق جاَب افػق
ِ
اء ايَف وافؼػاَر، إدويِة، ورجوا مـفم افشػاَء وزواَل افدَّ

َب يف إمصاِر، يالحُق افسحرَة  َق وؽرَّ وؿطع افصحاِرَي وافبحاَر، وَشَّ
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، ؾخربوا ؿؾوَُبم إلصالِح 
ِ
اء َّ ، وـشَف افَّضَّ

ِ
وادشعوذين، يرجو مـفم رؾَع افبالء

اَن ِرَجاٌل ِمَن اإْلِ  ـَ ُه  ْكِس أبداِِنم، ؾػسدت ؿؾوُُبم، وَوِهـَت أبداُِنم ﴿َوَأكَّ

نِّ َؾَزاُدوُهْم َرَهؼًا﴾َيُعوُذوَن   . بِِرَجاٍل ِمَن اْْلِ

اؾًا أو شاحرًا أو ـاهـًا ؾسلفه ؾصدؿه  ؾاتؼوا الِل ظباد الِل، ؾنن من أتى ظرَّ

ٍد صذ الِل ظؾقه وشؾم ، ؾؽقف يا ظبَد الِل، تطُؾُب  َػَر بام أكزَل ظذ ُمؿَّ ـَ ؾؼد 

َحرِة وافَؽَػرِة افذين ٓ حوَل هلم وٓ ؿوَة، وتغػُل ظن الِلِ افذي  افشػاَء من افسَّ

 جيقُب ادضطَّرَّ إذا دظاه ويؽشُف افسوَء؟!

 ـقف تقلَس من روحه ورمحتِه، وؿد وشعت رمحُته ـلَّ يشء؟!  

ُّ  ،ظؾقه افسالم،أما شؿعت كبيَّ الِل أيوَب    ـَِي افَّضُّ وهو يؼول: ﴿ َأِّنِّ َمسَّ

امِحَِغ﴾  ؟!َوَأْكَت َأْرَحُم افرَّ

أمل تَر ـقف أجابه افؽريُم ادـاُن ﴿َؾاْشَتَجْبـَا َفُه َؾَؽَشْػـَا َما بِِه ِمْن ُُضٍّ َوآَتْقـَاُه 

َرى فِْؾَعابِِديَن﴾ ـْ  . َأْهَؾُه َوِمْثَؾُفْم َمَعُفْم َرمْحًَة ِمْن ِظـِْدَكا َوِذ

 افؽفـَة واد
ِ
شعوذين ؾاتؼوا الِل ظباد الِل، وإياـم إياـم إياـم أن تلتوا همٓء

دًا مممـًا خٌر فك من أن  حتَت أيِّ طرٍف، ؾألن متوَت يا ظبد الِل، مريضًا موحِّ
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َم الِلُ َظَؾْقِه اْْلَـََّة  ْك بِالِلِ َؾَؼْد َحرَّ ُه َمْن ُيْؼِ متوَت صحقحًا معاىًف مِؼـًا، ؾـ﴿ إِكَّ

 . َوَمْلَواُه افـَّاُر َوَما فِؾظَّادَِِغ ِمْن َأْكَصاٍر﴾

 ادممـون.أَيا 

إن من مظاهِر ضعِف افتوـِل أِنم إذا كزفت ُبم ادصائُب، وأصابتفم 

وا إػ ؽِر مفَرٍب، ؾتِجُد افواحَد من همٓء إذا  افـوائُب ؾِزُظوا إػ ؽِر مػزٍع، وؾرُّ

ه إػ خمؾوٍق مثؾِه يطؾُب صػاظَته وؽوَثه وحتؼقَق ضؾبِه، وفو أنَّ  كافْته كائؾٌة توجَّ

الِلَ فؽاَن خرًا هلم، ضرؿوا ـلَّ باٍب، وشؾؽوا ـلَّ شبقِل، إٓ أِنم همٓء صَدُؿوا 

ؽػؾوا ظن الِلِ، افذي إذا أراَد صقئًا ؿال فه ـْن ؾقؽوُن، ؾنكه شبحاكه ؿد ؿال: 

ْل َظَذ الِلَِّ َؾُفَو َحْسُبُه﴾ َـّ ـافٍّ من َيثُِق به يف كوائبِِه ومفامتِه،  :أي ؛﴿َوَمْن َيَتَو

 ه وأؿؾَؼه. يؽػقه ما أهَّ 

ؾاتؼوا الِل ظباد الِل، وأكزفوا حاجاتِؽم بافذي يـاِدي ـلَّ فقؾٍة، ؾقؼوُل: من 

 يدظوِّن ؾلشتجقب فه؟ من يسلُفـي ؾلظطقه؟ من يستغػُرِّن ؾلؽػر فه؟ 

جاء رجٌل إػ افربقع بن ظبد افرمحن يسلفه أن يؽؾَِّم إمَر يف حاجٍة فه، 

أْي أخي، اؿُصْد إػ الِل ظزَّ وجلَّ يف أمِرك جتْده ثم ؿال: ،ؾبؽى افربقُع رمحه الِل 

رسيعًا ؿريبًا، ؾنِّن ما ضؾبت ادعوكَة من أحٍد يف أمٍر أريُده إٓ الِلَ، ؾلِجُده ـرياًم 
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َل ظؾقه.  َـّ  ؿريبًا دن ؿصَده وتو

ِل ظـد بعِض افـاِس: افتشاؤَم،  ُـّ ظباد الِل، إن من مظاهِر ضعِف افتو

ِِ أو إرؿام أو إفواِن أو إيام أو افشفوِر وافتطَر ببعِض إشام  أو إصخا
ِ
ء

ِم ؿال صذ الِل ظؾقه وشؾم:  ِك ادحرَّ ْته »وؽر ذفك، ؾنن ذفك من افؼِّ من َردَّ

 .  « َالطِّريُة عن حاجتِه فقْد أرَشك

باْلسـاِت إٓ الِلُ جلَّ وظال، وٓ ؾاتؼوا الِلَ ظباد الِل، واظؾؿوا أكه ٓ يليت 

يدؾُع افسقئاِت إٓ الِلُ شبحاكه، ؾعؾِّؼوا ؿؾوَبؽم بالِلِ يا ظباَد الِلِ، واظتؼدوا ؿوَفه 

َّٓ ُهَو َوإِْن ُيِرْدَك بَِخْرٍ َؾال  اِصَف َفُه إِ ـَ جل وظال: ﴿َوإِْن َيْؿَسْسَك الُِل بَُِّضٍّ َؾال 

ِحقُم﴾َرادَّ فَِػْضؾِِه ُيِصقُب بِِه   . َمْن َيَشاُء ِمْن ِظَباِدِه َوُهَو اْفَغُػوُر افرَّ
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 اخلطبة الثانية: 

ؾون،  ِـّ ُل ادتو َـّ ؾُت وظؾقه ؾؾقتو َـّ اْلؿُد لِلِ افذي ٓ إفَه إٓ هو، ظؾقه تو

ُل  َـّ دا أمحُده جل وظال، ؾفو ـاٍف من يتو ظؾقه، وأصفُد أن ٓ إفه إٓ الِل، وأن ُمؿَّ

 ظبُده ورشوهُلصذ الِل ظؾقه وشؾم. 

 ؾاتؼوا الِل ظباد الِل.

 أَيا ادممـون.

ُل ظذ الِلِ، ؾنن أهَل افسامواِت وأهَل إرِض، إكَسفم  َـّ أكتم أحقُّ من يتو

ِل ظذ الِل تعاػ يف حتصقِل ُمراِدهم، ُـّ وحتؼقِق ُمبَتَغقاِْتم  وِجـَّفم ُمتاجون إػ افتو

ِظفا.   ظذ اختالؾِفا وتـوُّ

َل ظذ الِِل  ُـّ ُؾوا أَيا ادممـون، ظذ من بقِده إمُر وفه اْلؽُم، ؾنن افتو َـّ -ؾتو

من أظظِم أشباِب حصوِل ادطؾوِب، وإمِن من ادرهوِب، ؿال  -جلَّ وظال

لُتم عىل اهللِ»افـبي صذ الِل ظؾقه وشؾم:  لِه لرزَقُكم كام  لو أنَّكم توكَّ حقَّ توكُّ

أي:  ؛وتُروُح بِطاناً  -أي: تذهب يف الصباِح جائعةً –يرُزُق الطرَي َتغُدو ِِخاصًا 

 . «ترجُع يف املساء شبعى

 أَيا ادممـون.

                                 

( من حديث ظؿر بن اخلطاب ريض الِل ظـه ، و صححه 3455(، وافسمذي )386( أخرجه أمحد ))

 افسمذي.
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ِل أن أهَؾه هم أؿوى اخلؾِق إيامكًا، وأصؾَبفم ثباتًا،  ُـّ إن من ؾضائِل افتو

ؾغ، وأرشَخُفم يِؼقـًا، وهم أِحبَّاُء  ِـّ الِلِ وأهُل ُكرصتِه وتليقِده، إن الِلَ حيبُّ ادتو

ومن يؽن الِلُ تعاػ حسَبه وـاؾَقه ومراظَقه ؾؼد ؾاَز افػوَز افؽبَر، ؾنن ادحبوَب 

ُب وٓ يـُبِعُد وٓ حُيِجُب.  ٓ ُيعذِّ

 

 


