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 .ػقةوؿػات مع اإلجازة افصق -37

 اخلطبة إوػ

ـْ ُيْضؾِْؾ َؾاَل َهاِدَي َفُف،  إِنَّ اْْلَْؿَد هلل ـْ ََيِْدِه اهللُ َؾاَل ُمِضؾَّ َفُف، َوَم َكْحَؿُدُه َوَكْسَتِعقـُُف، َم

ًدا َظبُْدُه َوَرُشقُفُف. يَؽ َفُف، َوَأنَّ ُُمَؿَّ  َوَأْصَفُد َأْن َٓ إَِفَف إَِّٓ اهلل َوْحَدُه َٓ ََشِ

 د.أما بع

أَيا ادسؾؿقن إن مرجع ـثر منـ ادكنؽالت افديـقنة أو آجتةظقنة أو إخالؿقنة 

وافسؾقـقة يف ؾسات اإلجازات افصقػقة ذفؽ افػنرا  ااالنؾ افنخيي  نقؿ ظنذ أـثنر 

ـبٌر مـ افقؿت افػار  افنخيي  افـاس يف هخيه افػسة ؾة آجازة ظـد أـثر افـاس إٓ ـؿ  

يػف ؾفل أوؿات شالبة وضاؿات معطؾة مـ خنر افندكقا أو ٓ حيسـ اشتعةفف وٓ تك

كعؿتان مغبقن ؾقفة » حغ ؿال:  وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  أخرة وفؼد صدق رشقل اهلل 

 .  «ـثر مـ افـاس: افصحة وافػرا 

أَيا ادممـقن إكة ـان افػرا  كعؿة ٕن اشتغالفف يف افطاظة وافز يرؾع درجنة افعبند 

ؾنن افدكقا مزرظة أخرة وؾقفا  6صؾ فف بخيفؽ شعادة افدكقا وكعقؿ أخرةظـد ربف وحي

افتجارة افتل يظفر ـسبفا وربحفا يقم يؼقم افـاس فرب افعنادغ، وفنخيفؽ وّجنف اهلل 

وإمة بعده إػ اشتثةر افػنرا  بآجتفناد يف افطاظنة  وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  تعاػ كبقف 

 هلل تعاػ ؾؼال جؾ وظال: ﴿ َؾنَِذا َؾَرْؽَت َؾاْكَصْب وافـصب وافتعب ؾقة يؼرب إػ ا

                                 

 (. 2146( أخرجف افبخاري))
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َؽ َؾاْرَؽْب﴾ . ورس هخيا افتقجقف أَيا ادممـقن أن افعبد إكة خؾنؼ فعبنادة اهلل َوإَِػ َربِّ

ثِنرًا  ـَ نَؽ  نْر َربَّ ـُ تعاػ وحده ٓ َشيؽ فف يف ـؾ وؿت وحغ ؾؼال جؾ وظنال: ﴿َواْذ

بْ  ُْسنقَن َوِحنَغ  َؽناِر﴾َوَشبِّْح بِاْفَعِقِّ َواإْلِ ُُ وؿنال شنبحاكف: ﴿َؾُسنْبَحاَن اهللَِّ ِحنَغ 

َْرِض َوَظِكنّقًا َوِحنَغ ُتْظِفنُروَن﴾ ُتْصبُِحقَن  ْٕ َةَواِت َوا وؿنال  َوَفُف اْْلَْؿُد يِف افسَّ

فنف مـنف منـ  ؾنذا ؾر  اإلكسان مما ٓ بند ﴾َؽ َحتَّك َيْلتَِقَؽ اْفَقِؼغُ تعاػ: ﴿ َواْظُبْد َربَّ 

 أصغال افدكقا ؾؾقعد إػ ؽاية وجقده وهل ظبادة اهلل تعاػ. 

أَيا ادممـقن إن افػرا  كعؿة مفدرة مضقعة ظـد ـثر مـ افـاس بؾ هق شنبب ـثنر 

 مـ ادػاشد وافؼور افديـقة وافدكققية ؾؿـ ذفؽ: 

ـثر مـ أن افػرا  ادفدر شبب فتسؾط افكقطان بافقشاوس افػاشدة افتل يـكل ظـفا 

 ؾـػسؽ إن مل تكغؾفا باْلؼ واخلر صغؾتؽ بافباضؾ وافؼ.  ،آكحراؾات وادعايص

أَيا ادممـقن إن افػرا  افسالب شبب فؽثر مـ إمراض اجلسؿقة وافـػسقة اْلسقة 

صنذ  ؾحؼ ظذ ـؾ مممـ أن يلخخي بة أمر اهلل تعاػ بف وبة أوىص بف افـبنل  ،وادعـقية

اؽتنـؿ سسننًا ؿبنؾ سنس: صننبابؽ، صنحتؽ، ؾراؽنؽ، ؽـننا ، » :وشنؾؿ  اهلل ظؾقنف

 .  «حقاتؽ

                                 

 . 4-3( افؼح: )

 . 14( آل ظؿران: مـ أية)

 . 44افروم:  ()

 . 55( اْلجر: )

( وؿال : هخيا حديث صحقح ظذ َشط افكقخغ ومل  3412( أخرجف اْلاـؿ يف ادستدر  رؿؿ ) )
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 أن كؼػ معف ظنددًا منـ أَيا ادممـقن إن ـقػقة ؿضاء اإلجازة افصقػقة أمر حيتاج إػ

  افقؿػات. 

مع افكباب ذـقرًا وإكاثًا: أَينا افكنباب أكنتؿ ظنةد إمنة ورصنقدها  الوقفة األوىل

ؾبصالحؽؿ واشتؼامتؽؿ تصؾح إمة  ،ومستؼبؾفا وذخرها ورس هنضتفا وبـاة جمدها

وظقؽؿ بقاجبؽؿ ومؾمـؿ  :ومـ أهؿ ظقامؾ حتؼقؼ صالحؽؿ واشتؼامتؽؿ ،وتستؼقؿ

تسنتؼبؾقن إجنازتؽؿ افسنـقية ؾنيناـؿ  ،وها أكتؿ أَيا افكباب ،أوؿاتؽؿ بافـاؾع ادػقد

ـثنر ؾننهنة أصنؾ ـثنر منـ آكحنراد ومصندر أ 6وإياـؿ إياـؿ وافػرا  وافبطافنة

 ـة ؿال إول:  ،افضالل

 ةمػسدة فؾؿرء أي مػسد                   ةإن افكباب وافػرا  واجلد

يف ديـ أو دكقنا وٓ تسـقهنا هنبنًا  ،وا أوؿاتؽؿ يف هخيه آجازة بافـاؾع وادػقدممؾاؾ

 ،وؿد يرس اهلل تعناػ فؽنؿ يف هنخيه إزمنان ؿـنقات ظديندة ،فكقاضغ اإلكس واجلـ

 ،بؾ وإيةكؽنؿ ،خالاا أوؿاتؽؿ وتـؿقن ؿدراتؽؿ وظؾقمؽؿ ومعارؾؽؿتستغؾقن مـ 

ؾنهننا منـ ريناض اجلـنة وؾقفنا خنر  ،ؾؿـفا حؾؼ افؼرآن افؽريؿ ادـتؼة يف ادساجد

 ظظقؿ. 

تؾؽ افدروس افعؾؿقة وافدورات  :ومـ هخيه افؼـقات افتل حتػظقن هبا أوؿاتؽؿ

ب ظؾقف معرؾتف مـ ظؾقم افؼيعة وؾقفا يتعؾؿ افكاب ما جي ،افتل تؼام هـا وهـا 

ومـ هخيه افؼـقات أيضًا ادراـز افصقػقة افتل يؼد ظؾقفا أشاتخية ؾضالء  ،وافديـ

                                                                                

  (.  365(، وافؼضاظل يف مسـد افكفاب رؿؿ )  31345 رجاه ، وابـ أيب صقبة رؿؿ ) 
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ؾػقفا  ،يعؿؾقن ظذ إصغال أوؿات افكباب بة يػقدهؿ ويـػعفؿ ،ومربقن كجباء

وؾقفا افدورات افعؾؿقة وافثؼاؾقة ؾاحرصقا أَيا افكباب  ،إككطة افسوحيقة وادفـقة

وؽافب ادكسـغ ؾقفا هؿ  ،ؾنن ؾقفا خرًا ـثراً  ،ذ آكضةم إفقفا وآشتػادة مـفاظ

 أهؾ اخلر وافصالح مـ افكباب: 

 صبابًا ـة اإلشالم يرىض خاللؼًا 

 أؿامقا فقاء افديـ مـ بعد صندظف
7 

 وديـننًا ووظقننًا يف اشننقداد ادػننارق 

 وأظؾننقا فننقاء اْلننؼ ؾننقق اخلاللننؼ
7 

ُن  وؿتنؽ  ،احرص ظذ صغؾ وؿتؽ بتجارة أو زراظة أو صنـاظةؾنن أبقت هخيا ؾ

ؾنن كػسؽ إن مل تكغؾفا بناْلؼ صنغؾتؽ بافباضنؾ  ،وحتػظؽ مـ َشور افػرا  وأهؾف

افنخييـ يزيـنقن فنؽ ادـؽنر  ،وٓبد. وإيا  يا أخل اْلبقب ورؾؼة افسقء وؿركاء افؼن

 مـفؿ ؾرار  مـ إشد.  ؾػرَّ  6ويدظقكؽ إفقف

إن  ،مع أوفقاء إمقر مـ أباء وإمفات ؾلؿقل اؿ: أَيا إؾاضنؾ: الوقفة الثانية

ـّ ظؾقؽؿ بافقفد ذـقرًا وإكاثاً   وتؾؽ مـ مــف افؽبار.  ،اهلل تعاػ م

ـّ كجابة إوٓد              مــ اإلفف ظذ افعباد ـثرة   وأجّؾف

ـنة  ،دة وافطاظنةومحؾؽؿ اهلل تعاػ مسموفقة تربقتفؿ وحػظفؿ وتـكئنتفؿ ظذ افعبا

ـنؾ مقفنقد يقفند ظنذ افػطنرة ؾنلبقاه َيقداكنف أو »:وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  ؿال افـبل 

ؾة تؼقمقن بف افققم منـ حسنـ افسبقنة وافرظاينة واْلػنظ   «يـكاكف أو يؿجساكف

جتـقكف ثقابًا وأجرًا ظـد اهلل يف أخنرة وبنرًا وإحسناكًا يف  ،وافصقاكة فػؾخيات أـبادـؿ

                                 

 (. 4341( أخرجف افبخاري ))
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ـَ  ،وؿد ـؾػؽؿ اهلل وأمرـؿ بحػظفؿ ووؿايتفؿ ،افدكقا نخِيي َنا افَّ ؿال اهلل تعناػ: ﴿ َينا َأَيا

َجاَرُة﴾ صنذ  وؿد ؿنال افـبنل  آَمـُقا ُؿقا َأْكُػَسُؽْؿ َوَأْهؾِقُؽْؿ َكارًا َوُؿقُدَها افـَّاُس َواْْلِ

بقنت  وادنرأة راظقنة يف ،وافرجؾ راع يف أهؾف ومسمول ظـ رظقتنف: »وشؾؿ  اهلل ظؾقف

رواه افكقخان. ؾؿحاؾظتؽ ظذ أوٓد  ورظايتنؽ  «زوجفا ومسموفة ظـ رظقتفا

مؼدمننة روريننة  ،اننؿ وآجتفنناد يف إصننالحفؿ وإبعننادهؿ ظننـ افػسنناد وأهؾننف

 ٓشتؼامتفؿ وصالحفؿ.  

 ـان ظقده أبقه ظذ ما                  ويـكل كاصئ افػتقان مـا  

ؾؾؿ جيؾس ؾقف إٓ شاظات ؿصارًا يف كنقم أو  ،فؾإب افخيي أدار طفره ٕوٓده وبقت

ؾؾنؿ يؾتػنت ٕوٓده وٓ  ،وؿد أخخيت مكاؽؾف بتالبقب ؿؾبف وصغؾت فبف وؿؾبف ،أـؾ

 هؾ ؿام بة أوجب اهلل ظؾقف؟ ،فسبقتفؿ وإصالحفؿ

 رجقن متك يكاؤون  ،ذـقرًا وإكاثاً  ،وإب افخيي تر  اْلبؾ ظذ افغارب ٕوٓده

 ،ويـامقن أـثر افـفار ويصاحبقن أهنؾ افسنقء ،ون إػ افػجرومع مـ يريدون، يسفر

 هؾ ؿام بحػظفؿ ورظايتفؿ؟ ،وَياتػقن أهؾ افؼ

وامتطنت صنحقن افؼن  ،وإب افخيي أدخؾ إػ بقتنف وشنالؾ اإلؾسناد وافندمار

 ،واكتؼت جمالت افؼ وأَشضة اخلراب يف حجنر أوٓده ،وأضباق افبالء صفقة بقتف

 ظذ افز وافتؼقى؟!!هؾ ؿام بتـكئة أوٓده 

                                 

  . 2( افتحريؿ: )

 (. 4465ومسؾؿ ) (453( أخرجف افبخاري))
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ٓ ماتسؿعقن. . ؾقنا  ،ماتروكف مـ أحقال أبـاء همٓء ،إن اجلقاب ظذ هخيه إشئؾة

نن ،أوفقنناء إمننقر مننروا أوٓدـننؿ بننادعرود  ،اهؿاتؼننقا اهلل ؾننقؿـ اشننسظاـؿ اهلل إيَّ

ن ،ورؽبقهؿ ؾقف احػظنقهؿ ظنـ ؿركناء افسنقء  ،روهؿ مـنفواهنقهؿ ظنـ ادـؽنر وكػِّ

أصنغؾقا أوؿنا ؿ يف هنخيه  ،عدوهؿ ظـ وشنالؾ اإلظنالم افػاشندأب ،وأصحاب افؼ

وبنادروا بنخيفؽ ـؾنف يف أوالنؾ  ،اإلجازة بة يعقد ظؾنقفؿ بنافـػع يف دينـفؿ ودكقناهؿ

 ؾنن إمر ـة ؿقؾ:  ،أظةرهؿ

 فا اخلكبتَ مْ وٓ تؾغ إذا ؿقَّ                  افغصقن إذا ظدفتفا اظتدفت إنّ 
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 اخلطبة افثاكقة

 ا بعد.أم

وأظندوا  ،ؿند صندوا حؼنالبفؿ ـمع أوفئنؽ افنخيي الوقفة الثالثةؾقا أَيا ادممـقن إن 

يف  ،ومقاضـ افػتـة افعؿقناء ،أمتعتفؿ وحجزوا مراـبفؿ فؾسػر إػ بالد افؽػر وافبالء

افغرب أو افؼق وما صاهبفا مـ افبؾدان افعربقة أو اإلشالمقة. . . إػ هنمٓء أؿنقل: 

دنا ؾقنف منـ  6ؾنن افسػر إػ تؾؽ افبالد ُمنرم ٓ جينقز 6ػسؽؿ وأهؾقؽؿاتؼقا اهلل يف أك

وأدكاهنا مقاؾؼنة  ،تعريض افـػس وإهؾ وافقفد فؾػتـة افتل أظالها افؽػر باهلل تعاػ

ؾنن تؾؽ افنبالد  ،ادـؽر وافػجقر اشتساؽةُ  :أو ظذ أؿؾ إحقال ،ادعايص وافخيكقب

واكسؾخت أجسنادهؿ ظنـ زي أهنؾ  ،نوادصايػ ؿد تعرت ؿؾقب أهؾفا ظـ اإلية

ّد ؾُعن ،واكتؼت بغ أهؾفا اخلؿنقر وطفنر افزكنك واخلـنا ،اْلكؿة واْلقاء واإلشالم

 ؾنكا هلل وإكا إفقف راجعقن.  ،ادـؽر معروؾًا وادعرود مـؽراً 

وأكت  ،ؾؼد ظرض كػسف فؾػتـ وإخطار 6وٓ صؽ أن مـ ذهب إػ تؾؽ إمصار

 اهلل ظؾقنفصنذ  ؾؼد ؿنال افـبنل  ،ي ظـ افػتـ صغرها وـبرهايا ظبد اهلل ملمقر بافـل

يف ؾتـة افدجال وأخز أن خر مال ادسؾؿ يف آخر افزمان ؽـؿ يتبع هبنا صنعػ  وشؾؿ 

 ،وأظاذكا اهلل وإياـؿ مـ افػتـ ما طفنر مـفنا ومنا بطنـ اجلبال يػر بديـف مـ افػتـ

أن ظؾنقفؿ وزر ـنؾ ذكنب يؼارؾنف  :وفقعؾؿ همٓء ادػتقكقن بافسنػر إػ تؾنؽ افنبالد

مـ دظا إػ ضالفة ـنان ظؾقنف : »وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  ؿال افـبل  ،أوٓدهؿ و أهؾقهؿ

                                 

 (. 44( أخرجف افبخاري ) )
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 . «مـ اإلثؿ مثؾ آثام مـ تبعف ٓ يـؼص ذفؽ مـ آثامفؿ صقئاً 

ؾلؿقل امٓء: أكتؿ ينا  ،هل مع ورثة إكبقاء مـ افدظاة وضؾبة افعؾؿ الوقفة األخرية

إن  ،ٕمة ظؾقؽؿ آمااا وركت افنقؽؿ بلبصنارها وهنقت إفنقؽؿ بلؾئند اا تمـ ظؼد

ادسموفقة افتل أكقطت بؽؿ وأفؼقت ظذ ـاهؾؽؿ يف تقجقف افـاس وتربقتفؿ ودظنق ؿ 

 ،ٓ شقة يف هخيا افزمان افخيي ـثر ؾقف افباضؾ وافػسناد ،أظظؿ مـ ؽرـؿ ،وتبصرهؿ

افتغرينب واإلؾسناد وؿقينت ؾقنف  وككط دظاة ،وكػؼت ؾقف شؾع أهؾ افؽػر واإلْلاد

ؾإمة مفددة بجحاؾؾ همٓء ادػسديـ ادسبصغ افنخييـ  ،أشباب افزيغ وآكحراد

 ويلضروهنؿ ظذ افؽػر وافػسقق وافعصقان أضرًا.  ،جيرون افـاس إػ افػساد جراً 

ٓ يسق  فؽنؿ افنتخع ظـنف وٓ  ،ـبر خطر ،ؾقاجبؽؿ إزاء هخيا افقاؿع ادػزع ادرير

ؾاجتفندوا يف  ،جقع ظـف، ؾسابؼقا بار  اهلل ؾقؽؿ أظداءـؿ واظؿؾقا بؿضناء وجندافر

 ،واضرؿقا ـؾ باب فـؼن اخلنر بنغ افـناس ،اشؾؽقا ـؾ شبقؾ ،افدظقة إػ اهلل تعاػ

منروا  ،وظؾؿقا اجلاهؾ وأرصندوا افتالنف ودفنقا اْلنالر ،شاؾروا إػ افؼرى وإمصار

وا انؿ افباضنؾ فـاس مـ افػساد وافعصقان، ظنرا حخيروا ا ،بادعرود واهنقا ظـ ادـؽر

واجفقا افغارة افكعقاء افتل يكـفا خصنقم اإلشنالم  ،واـكػقا زيػف ،واهتؽقا شسه

ؿاومقا وشالؾ افتدمر واإلؾساد  ،بافعؾؿ وافبقان وافدظقة وافصز واإليةن ،وأظداؤه

 ،عنة وافؽتناب ادػقنداكؼوا افؽؾؿة افطقبة وادحارة افـاؾ ،بقشالؾ افبـاء واإلرصاد

وفقبخيل  ،تؽؿظاأؿقؿقا افدروس وافؽؾةت يف مساجدـؿ وأحقالؽؿ وجمافسؽؿ وإجتة

                                 

 (. 6231( أخرجف مسؾؿ ))
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يف مننقاضـ  واإلؽناثلا  ،منـؽؿ يف جمافنف: ؾادندرس يف حؾؼتنف وادنريب يف مرـنزه ـنؾ  

ؾنن ما ـنان هلل يبؼنك ومنا ـنان فغنره  ،أخؾصقا يف ذفؽ ـؾف هلل تعاػ ،آحتقاج إفقف

ؾؼنك ادسنؾؿ يوفنق أن  ،حتؼروا مـ أظةل افز وافدظقة صنقئاً  ٓ ،فرياحيخيهب أدراج ا

 بقجف ضؾؼ.  هأخا

ـْ  واظؾؿقا أكؽؿ إذا أخخيتؿ بخيفؽ مـ أحسـ افـاس ؿقًٓ ؿال اهلل تعاػ: ﴿َوَم

ـَ ادُْْسؾِِؿَغ﴾ ـِل ِم ـْ َدَظا إَِػ اهللَِّ َوَظِؿَؾ َصاِْلًا َوَؿاَل إِكَّ َّ ـُ َؿْقًٓ مِم  .َأْحَس
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