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.اإِلجوزةُ  -17  

 اخلطبة األوىل 

َد هلل َؿح ؾِؾح َفاَل َهوِدَي َلُف،  إِنَّ اْلح ـح ُيضح ـح ََيحِدِه اهللُ َفاَل ُمِضؾَّ َلُف، َوَم َتِعقـُُف، َم َؿُدُه َوَكسح َكحح

ًدا َظبحُدُه  يَؽ َلُف، َوَأنَّ ُُمَؿَّ َدُه الَ ََشِ َفُد َأنح الَ إَِلَف إاِلَّ اهلل َوحح  َوَرُشقُلُف.َوَأصح

 أمو بعد.

 .أَيو ادممـقن 

إهنو أيوٌم قالئُؾ معدودٌة، ويستؼبؾ ظدٌد كبٌر منـ الطنالِ،، وكنقرًا وإكو نًو اإلجنوزَة 

غقن فقفو مـ الدراشِي والقاجبوِت، وغِر ولؽ مـ االلتزاموِت،  السـقيَي الؽزى، يتػرَّ

ًِ الػورِغ، الذي ال وهذه اإلجوزُة يف حؼقؼتِفو ظـد كثٍر مـ الطالِ، كؿٌّ هو ئٌؾ مـ القق

ـَ دفعًو ظجقبنًو، وَيندُره إهنداَر  ـُ اشتعامَلف وال ترصيَػف، بؾ إن أكثَرهؿ يدفُع الزم ُُيِس

ٌٍ ال يـػنُع، أو اجنتامٍع  ـح ال خيشك فؼرًا، وال يرُقُى مقتًو، فنن ضوَل هبؿ الؾقُؾ فبحدي َم

الـفوُر، فبولـَّقِم ظذ الػرِش، أو التؼؾُّنى  مشوهدِة أو شامِع مو يرضُّ وُيػزُع، وإن ضوَل هبؿظذ 

 ظؾقفو.

َؿِر يف إظداٍد، فؾام رأيً أن  رِة والسَّ فح وهؿ يف أضراِف الـفوِر، إمو يف األشقاِق، أو لؾسَّ

ِِ لممنِي أن كؼنَػ منع هنذه اإلجنوزِة الؽنزى  ن هذه هل اْلوُل كون مـ واجِى الـُّصح

ُم فق ـو، وإن هذه اْلول وقػوٍت، كعولٍ فقفو أخطوَءكو، وكؼقِّ فو معقَجـو، وُكرصد فقفو ضولَّ

، وَصَدَق رشقُل اهلل ل هل ـٌ حؼقؼلٌّ كعؿتان مغبوون » :إو يؼقل وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  غب
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 . «فقفام كثري من الـاس: الصحة والػراغ

اه، أو ٍنٍد أ َّؾنف، أو  ند  فؿـ أمه يقمًو مـ أيومف يف غر حؼٍّ قضنوه، أو فنرٍ  أدَّ

ؾف  ، أو خٍر أشسف، أو ظؾؿ اقتبسف، فؼد ظؼَّ يقَمف، وطؾؿ كػسف. حصَّ

 أَيو ادممـقن.

ـُ يف شنػٍر إ   ُر بف أكػَسـو أكـو يو ظبوَد اهللِ يف شػٍر، صنلُكف ظظنقٌؿ، فنـح إن أوَل مو كذكِّ

الداِر اآلخرِة، فِؿـَّو مـ يؼطُع مراحَؾ شػِرِه بام يريض اهللَ تعو ، يف الُبؽقِر واآلصنوِل، 

ُِ اآلخرِة، واكؼشنَع طنالُم الندكقو  ِنَد و  الؾقؾ وأضراِف الـفور، حتك إوا ضؾع صب
ِ
آكوء

ـَِّة َخالِوِديَن فِقَفوا َموا َماَموِ   شعَقف، وابتفٍ بام أظدَّ اهللُ لف ا الَِّذيَن ُسِعُدوا َفِػي اْْلَ ﴿َوَأمَّ

اَمَواُت َواأْلَْرُض إٓ َما َشاَء َربَُّك َعَطاًء َغرْيَ َمْ   . ُذوٍذ﴾السَّ

 ربِّف، فؼطَع مراحَؾ شػِرِه 
ِ
وِمـَّو مـ أقبؾ ظذ صفقاتِف وحظقِظ كػسف، وغػَؾ ظـ لؼوء

بؿسوخِط اهلل، فؾقس لف هؿٌّ يف هذه اْلقوِة الدكقو إال بطـُف وفرُجنف، حتنك إوا جنوء ينقَم 

ًَ بقـن ه يف هذه الدكقو، قول: يو لقن ـَ ظؿَؾف وشعَقف، وكسَبف وكدَّ ل وبقـَنؽ الؼقومِي، وظوي

.  ُبعدَ  ـُ ، فبئس الؼري  ادرشَقْيح

نون بنف، ينقَم  فوتؼقا اهللَ ظبوَد اهللِ، واشتعؿؾقا حقوَتؽؿ يف ضوظي اهلل تعنو ، ومنو ُتوُّ

ـَ أكف يف شػٍر ُتؼَطُع مراحُؾف، إمو إ  جـٍي،  تبقضُّ وجقٌه وتسقدُّ وجقٌه، فنن العبَد إوا أيؼ

 فِؽوك كػِسف مـ ظذا، اهلل وغضبِف. وإمو إ  كوٍر، جدَّ واجتفد، وشعك يف 

                                 

  ( مـ حديٌ ابـ ظبوس ريض اهلل ظـفام.2176( أخرجف البخوري ))

 ( .701( شقرة هقد: ))
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 أَيو ادممـقن.

ُر بف أكػَسـو يو ظبوَد اهلل، ققُل اهلل تعو :  ﴿َفوَِِذا َفَرْغوَ  َفاْكَصوْ. . َوإىَِل إن  ويَن مو كذكِّ

 . َربَِّك َفاْرَغْ.﴾

منـ حنديٌ ابنـ ظبنوس ريض اهلل ظنـفام،  وشنؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  وروي ظـ الـبل 

اغتوـم »قول:  وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  وفقف حػص بـ برقون أن الـبل وصححف اْلوكؿ، 

 .  «مخسًا قبَل مخٍس، وذكر مـفا: فراَغك قبَل ُشغؾِك

فنن اإلكسوَن يف هذه الدكقو البد لف مـ اكشغوٍل بام يصؾِ دكقوه، مع ققومف بنام أمنر اهللُ 

ُِ هبو دكقنوه، 
وجنى ظؾقنف أن يبنودَر إ  ظؿنٍؾ بف، فنوا فرغ العبُد مـ أظاملِِف، التل ُيصؾِ

، ُترفع بف درجُتف، وُتؼوُل بف َظثحرُتف، ويثؼُؾ بف مقزاُكف. ٍِ  صول

ًٍ وحٍْي، فؾنؿ ععنؾ اهللُ   ؿ أكتؿ أَيو ادممـقن، ملمقرون بعبودة اهلل تعو  يف كؾِّ وق

اْعُبوْد ﴿وَ تعو  لعبودتف أمدًا تـتفل ظـَده، فوظؿؾ قبؾ مقتِؽ يو ظبد اهلل، قول اهلل تعو : 

 . َربََّك َحتَّى َيْلتَِقَك اْلَقِؼنُي﴾

 أَيو ادممـقن.

إن مـ أهؿِّ وقػوتِـو مع هذه اإلجوزِة هل كقػقُي قضوِئفو، فنن كثرًا مـ الـنوس يغقنُى 

                                 

 ( .1-1( شقرة الرشح: ))

وكؿ: وهنذا إشنـود ( قنول اْلن70611( والبقفؼنل يف الشنعى )1112( أخرجف اْلوكؿ يف ادستدرك ))

 صحقِ ظذ َشط الشقخْي، ومل خيرجوه.

 ( .99( شقرة اْلجر: ))



almosleh.com 

 
4 

ـُ قضنوُء  ُِ هلذه اإلجوزة، بسبى جفؾِف بلبقاِ، اخلِر، التل يؿؽن ظـف االشتثامُر الصحق

ِر أَيو اآلبوُء واألولقنوُء، وأَينو الشنبوُ، والطنالُ، كثنرٌة، اإلجوزِة فقفو، فلبقاُ، اخل

متعددٌة، تستقظُى الطوقوِت، وحتػُظ األوقوَت، وتؼنل السنقئوِت، وتـؿنل الؼندراِت، 

ُؼ مـ خالهلو كثٌر مـ اخلراِت، فؿـ األبقاِ، التل تؼه فقفنو هنذه اإلجنوزُة  ويتحؼَّ

فو ظذ خِر كالٍم وأحسـِف وأصدِقف، يؾتؼنقن ِحؾُؼ الؼرآِن الؽريِؿ، يؾتؼل ادشوركقن فق

 ظذ كالِم اهلل تعو ، الذي حتَقو بف الؼؾقُ، وتطقُى.

عقا أوالَدكنؿ ظنذ  و اآلبوُء، وصجِّ و الشبوُ،، واحِرُصقا ظؾقفو أَيُّ فوحرصقا ظؾقفو أَيُّ

 الدخقِل فقفو، فنهنو خٌر لؽؿ، لق كـتؿ تعؾؿقن. 

 أَيو ادممـقن.

 التل ُتؼه فقفو هذه اإلجوزاُت الدوراِت والندروَس العؾؿقنَي، إن مـ أبقا، اخلر

 التل ازداكً هبو ادسوجُد، فنن فقفو خرًا كثرًا.

ون مـ العؿك، وَيندون منـ  فقفو يؼسُ، ادرُء مـ أهِؾ العؾِؿ واإليامِن، الذيـ يبرصِّ

 الضاللِي.

 ؽوِمفو. وفقفو يتعؾؿ ادممـقن مو عى معرفُتف مـ ظؾقِم الرشيعِي وأح

 أَيو ادممـقن. 

ادراكَز الصقػَقي، التل  -وكقرًا وإكو وً -إن مـ الؼـقاِت التل حُتػُظ هبو أوقوُت الشبوِ، 

ُيرِشف ظؾقفو أشوتذٌة فضالُء، ومربقن كجبوُء، يعؿؾقن ظذ إصغوِل أوقوِت الشبوِ، بنام 

وادفـقنُي، ولنق مل يؽنـ  يػقُدهؿ ويـػُعفؿ، فػقفو األكشطُي الثؼوفقُي، واألظامُل السوُيقيُ 
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 فقفو إال حػُظ الشبوِ، مـ االجتامظوِت السقئِي لؽون ولؽ خرًا كثرًا. 

 أَيو ادممـقن.

ًِ اهللِ اْلنراِم، ومسنجِد  إن مـ أبقاِ، اخلِر التل ُتؼه هبنو اإلجنوزُة السنػَر إ  بقن

 رشقِل اهلل ظؾقف أفضؾ الصالة والسالم.

 األرحوِم، وزيورُة األصحوِ، واإلخقاِن.  وممو تستغُؾ فقف اإلجوزُة صؾيُ 

 .أَيو ادممـقن

 
ِ
َر أولقنوَء األمنقِر، منـ اآلبنوء إن مـ الققػوِت ادفؿِي يف إقبوِل هذه اإلجوزِة أن كنذكِّ

واألمفوِت وغِرهؿ برضورِة العـويِي بلوالدهؿ صغورًا وكبنورًا، وكنقرًا وإكو نًو، فننهنؿ 

والرظويِي واْلػِظ والصنقوكِي قندرًا كبنرًاذ وولنؽ  ُيتوجقن يف هذه الػسِة، مـ العـوييِ 

أهنؿ يف فراٍغ ظـ األصغول، والػراُغ السوئُى اخلويل مـ التقجقِف واالشنتثامِر منـ أكنز 

 أشبو، االكحراف ودواظل الضالل: 

 ()إن الشباَب والػراَغ و اِْلَدة         مػسدٌة لؾؿرِء أيُّ مػسدة

ل كُثرت فقفنو أشنبوُ، الضنالِل، التنل تتخطَّنُػ الشقام يف هذه األزموِن، الت 

 الـوَس ظـ رصاِط اهللِ ادستؼقِؿ.

فوحرصقا أَيو األولقوُء ظذ إصغوِل أوالِدكؿ بام يػقندهؿ وُيػظفنؿ، وإينوكؿ   

 إيوكؿ والتػريَط يف ولؽ، فنن األمَر ِجدُّ خطٌر.

.
ِ
 احػظقهؿ مـ أصحوِ، السقء

                                 

 األرجقزة الزهديي. –(  مـ ديقان أيب العتوهقي )
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 سدِة لمخالِق واألديوِن.احػظقهؿ مـ الؼـقاِت الػضوئقِي ادػ

 احػظقهؿ مـ االهتامموِت اهلوبطِي، والسفراِت الػورغِي.

أصِغُؾقهؿ بوألظامِل التل حتػُظ أوقوََتؿ، وتـؿل قندراَِتؿ، واشنتعقـقا بنوهلل يف ولنؽ 

، واحتسبقا األجَر ظـَد اهللِ، فنننَّ منـ خنِر منو تنركتؿ بعنَدكؿ ورينًي ؿواصزوا ظؾقف

ر اهللَ  وتعُبُده، وتدظق لؽؿ بخر.  صوْلًي، تذكِّ
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 اخلطبة الثاكقة 

 أمو بعد. 

 فقو أَيو ادممـقن.

ُركؿ يف هذه الققػِي مـ أمٍر ظظقٍؿ، اشتفوَن بف كثٌر مـ الـوِس، وهق السنػُر  إكـل أحذِّ

 إ  اخلورج، السػُر إ  بالِد الؽػِر، أو بالِد ادعصقِي والػسِؼ.

 ،
ِ
ـِ البالء ُِ الرجُؾ فقفو مممـًو صنوْلًو، السػُر إ  مقاض ، إ  بالٍد يصب

ِ
والػتـِي العؿقوء

 ويؿيس فوشؼًو ظوصقًو.

ٍد: إن السػَر إ  اخلورِج لؾـزهني حنراٌم، ال  !أَيو ادممـقن إكـل أققُل بال صؽٍّ وال تردُّ

عقز، ال يشؽُّ يف ولؽ َمـ ظرَف مو يف تؾؽ البالد مـ الِػتـ، التل هل كِؼَطنِع الؾقنِؾ 

 ِؿ.ادظؾ

، مو طفر مـفو ومو بطـ، فنن رشقَل اهلل  ـَ  اهلل ظؾقنفصنذ  فوحَذروا أَيو ادممـقن الػت

وا َشوَعَ  اِْلَبواِل »قد قول:  وشؾؿ  أي: ُيوِشُك َأْن َيُؽوَن َخرْيَ َماِل ادُْسؾِِم َغـٌَم َيْتَبُع ِِبَ

َع الَؼْطِر ، َيِػرُّ بِِديـِِه ِمَن الِػَتنِ  -رؤوسفا
 .«َوَمَواقِ

فؽقػ كؼقُل يف أققاٍم وهبقا بلكػِسفؿ وأهؾِقفؿ وأوالِدهؿ، وكقرًا وإكو نًو، إ  بنالٍد، 

، اكترشت فقفو اخلؿقُر والرشوُر، وطفر فقفو الزكك واخلـو؟! ٌُ والرشُّ  كُثَر فقفو اخلب

قنف ظؾ َأَمو خيوُف هذا أن يؼؾَى اهللُ قؾَبف، أو أن يزيَغ برَصه، أو ُيسؾبف اإليامَن، أو يـنزَل 

                                 

 ( مـ حديٌ أيب شعقد اخلدري ريض اهلل ظـف.71( أخرجف البخوري ))
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يوِن.   شخُط اهللِ القاحِد الدَّ

، فننن قنول قوئنؾ:  فوتؼقا اهلل ظبود اهلل، فنكف ال عقز لؽؿ السػُر إ  بالِد الػتـِي والرشِّ

ًَ ققَل اهللِ العزيِز اْلؽقؿ : ﴿ُقْل َكواُر اْلرُّ صديٌد، فلققل لف: أخل بورك اهلل فقؽ، أكسق

 .وَن﴾َجَفـََّم َأَشدُّ َحّرًا َلْو َكاُكوا َيْػَؼفُ 

، وا دوا اهللَ أن جَعَؾ لؽؿ يف بالِدكؿ مو ُيصُؾ  فوصزوا ظبود اهلل، وا بتقا ظذ اْلؼِّ

 بف مؼصقُدكؿ، مـ الـزهِي والػسحِي والزاِد. 

الققػي األخنرة، أحنثُُّؽؿ فقفنو اقعنًو ظنذ كرِشن اخلنِر بنْي الـنوس، ! أَيو ادممـقن

ضؾبُي العؾِؿ، وأهُؾ اخلِر، فنن ظؾقفؿ واجبًو ظظقاًم،  ودظقَِتؿ إ  الِزِّ والتؼقى، ال شقام

ال شقام يف هذه األزموِن ادتلخرِة، التل راجً فقفو شقُق الػسوِد، وكشط أهُؾ اإلفسوِد، 

ِغ واالكحراِف. يح  وققيً فقفو أشبوُ، الزَّ

 فوجتفدوا أَيو ادممـقن يف الدظقِة إ  اهللِ، بوْلؽؿِي وادقظظِي اْلسـِي.

 قا اجلوهَؾ، وأرصُدوا الضولَّ التوئَف، ُمُروا بودعروف، واهنقا ظـ ادـؽر.ظؾِّؿُ 

اكرشوا اخلنَر بنْي الـنوس، واشنتؿدوا منـ اهلل التقفقنَؼ واإلظوكنَي، واظؾؿنقا أن العوقبني 

 لؾؿتؼْي، وكػك بربؽ هوديًو وكصرًا. 

شنلل اهللَ الؽنريَؿ، ر،َّ هذه أَيو ادممـقن بعُض الققػوِت ادفؿِي، التل كحتوُجفو اقعنًو، فل

 العرِش العظقِؿ أن يـػعـو بام شؿعـو، وأن ُيسؿعـو مو يـػعـو. 
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