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ْحُر وصمُمه -9  .افسِّ

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

ًدا َظْبُدُه َوَرُشوُفُه. يَك َفُه، َوَأنَّ ُُمَؿَّ  َفُه، َوَأْصَفُد َأْن الَ إَِفَه إاِلَّ الِل َوْحَدُه الَ َذِ

ا َبْعُد.أَ    مَّ

ؾاتؼوا الِلَ ظباَد الِلِ، ؾنكه من يتَِّق الِلَ جيعْل فه من أمِره يرسًا، أال وإنَّ من تؼوى 

َز ظذ ؿضاِئه وؿدِره يف  -شبحاكه وتعاػ-الِلِ أَيا ادممـون صؽَره  ، وافصَّ
ِ
اء َّ يف افرسَّ

، ؾننَّ الِل
ِ
 وظـد افبالء

ِ
اء ون وبام تؽرهون، فَرى يبتؾقؽم بام ُُتب -جلَّ وظال- افَّضَّ

بُّون، وصَزـم ظذ ما تؽَرُهون، ثم بعد ذفك إفقه ُترَجعون، ؾقُـاَدى 
م ؾقام ُُتِ ـُ ُصؽَر

اـِرون أْن تِْؾُؽم اجلـُة، ُأوِرثُتؿوها بام ــتم تعؿؾون.   افصابرون وافشَّ

 أَيا ادممـون.

ؾَل ظذ اختالِف أفواِِنا إن مما َيبَتِع الِلُ به بعَض ظباِدِه األمراَض واألشؼاَم وافع

حِر، ؾنكه داٌء ظظقٌم، وبالٌء مبٌغ، وذٌّ  ها وأظظَؿفا افبالُء بافسِّ وأكواِظفا، إال أنَّ أصدَّ

ق بغ األحباِب،  مستطٌر، ُيػِسُد افعؼوَل واألفباَب، ويـؽُس اآلراَء واألذواَق، ُيػرِّ

 َوَزْوِجِه وُيػسُد ظقَش األصحاِب، وصدَق الِلُ حقث ؿاَل ؾقه: ﴿ُيػَ 
ِ
ُؿوَن بِِه َبْغَ ادَْْرء رِّ

يَن بِِه ِمْن َأَحٍد إِ   . ﴾الَّ بِنِذِن الِلَِوَما ُهْم بَِضارِّ
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 ا ادممـون.أَي

إن افسحَر ذكٌب ظظقٌم، وِوزٌر ـبٌر، وُجرٌم خطٌر، ؿرَكه الِلُ تعاػ بافؽػِر 

َقاضِغَ  نَّ افشَّ
َػَر ُشَؾْقاَمُن َوَفؽِ ـَ : ﴿وَما  ْحَر َوَما ُأْكِزَل وافشكِّ َػُروا ُيَعؾُِّؿوَن افـَّاَس افسِّ ـَ  

اَم َكْحُن ؾِْتـٌَة َؾال اَمِن ِمْن َأَحٍد َحتَّى َيُؼوال إِكَّ  َظَذ ادََْؾَؽْغِ بَِبابَِل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما ُيَعؾِّ

 .َتْؽُػْر﴾

ِك، ؾؼال  صذ الِل ظؾقه وشؾموؿد جعؾه  ؾقام   ظؾقه وشؾمصذ الِلرِديَف افؼِّ

حرَ  ادوبؼات : اجتـبوا»يرويه افبخاري:  َك بالِلِ وافسِّ  .«افؼِّ

 أَيا ادممـون.

ُهْم  حِر ما هو ـػٌر بالِلِ افعظقِم، ؿال الِلُ تعاػ: ﴿ َوَيَتَعؾَُّؿوَن َما َيَُّضُّ إن من افسِّ

اُه َما َفُه  ْوا بِِه َواَل َيـَْػُعُفْم َوَفَؼْد َظؾُِؿوا دََِن اْصَسَ يِف اآْلِخَرِة ِمْن َخاَلٍق َوَفبِْئَس َما َذَ

اُكوا َيْعَؾُؿوَن﴾، هذا جزاُؤه يف اآلخرِة. ـَ  َأْكُػَسُفْم َفْو 

ه، وُتبطُِل  قِف، َتبُِغ رأَشه ظن َجسِده، تؼطُع ذَّ وأما َجزاُؤه يف افدكقا ؾَّضبٌة بافسَّ

ُر من ؽقِّه.   شعَقه، وُتذِّ

 أَيا ادممـون.

عَي يف ذفك وافتسبَُّب إن من أ حِر فه، أو افسَّ ظظِم اجلـايِة ظذ ادسؾِم ظؿَل افسِّ

ؾقه، ؾنن ذفك طؾٌم ظظقٌم، وبغٌي مرتُعه َوخقٌم، ؾننَّ من ضعاِف اإليامِن بالِلِ وافقوِم 
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حِر أو أهؾِه فتحؼقِق مآِربِه افػاِشدِة، وكقِل َأؽراِضه ادـحرؾِة،  اآلخِر من َيؾجُل إػ افسِّ

َحرِة فَقسَحروا فه ؾالكًا أو ؾالكًة؛ بغقًا وظدوًا وُتصق ِديئِة، ؾَقذهُب إػ افسَّ ِل أهداؾِه افرَّ

 وطؾامً 

ِب.   إؾساٌد يف األرِض، وإيذاٌء فؾخؾِق، وإشخاٌط فؾرَّ

 أَيا ادممـون.

إن همالء افبغاَة اجلـاَة ادػِسِدين يف األرِض، افذين يسَحرون افـاَس، أو يتسبَّبون 

َأ مـفم افـبيُّ  يف ذفك ؿد صذ الِل ظؾقه ، ؾقام صحَّ ظـه ؾؼال صذ الِل ظؾقه وشؾمتزَّ

ن فه، أو َشَحر أو ُشِحر فه  »: وشؾم َن أو ُتُؽفِّ َ فه، أو َتؽفَّ َ أو ُتطِرَّ فقس ِمـَّا َمن تطرَّ

». 

َأ مـه ُمؿٌد   وادممـون.  صذ الِل ظؾقه وشؾمؾقا خقبَة من تزَّ

 َد الِلِ، وإياـم وافظؾَم، ؾنن افظؾَم طؾامٌت يوَم افؼقامة. ؾاتؼوا الِلَ ظبا

 أَيا ادممـون..

حَر رضٌر ال كػَع ؾقه بوجٍه من افوجوِه، ـام ؿال جل وظال: ﴿َوَيَتَعؾَُّؿوَن  إن افسِّ

ُهْم َوال َيـَْػُعُفْم ﴾ ـام أن من شحَر مسؾاًم أو شَعى يف ِشحِره ؾنكه ال حيصُل  َما َيَُّضُّ

ل بنبطاِل شعِي ادػسِدين، ؾؼال: ﴿ إِنَّ  -جل وظال-فام ؾَعَل؛ ألنَّ الِلَ مؼصوُده م تؽػَّ
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اِحُر َحقُْث الِلََّ ال ُيْصؾُِح َظَؿَل ادُْْػِسِديَن ﴾ ، وؿد ؿال شبحاكه: ﴿َوال ُيْػِؾُح افسَّ

 .َأَتى﴾

، ؾاتؼوا الِلَ ظباد الِلِ، وذروا طاهَر اإلثِم وباضـَه، وإياـم ودروَب افش
ِ
ؼاء

َدى.   ومسافَك افرَّ

 أَيا ادممـون.

 ادبِغ: ـثرَة ذـِر الِل تعاػ، ؾنن 
ِ
إن من أظظِم أشباِب افوؿايِة من هذا افبالء

ِره  ـْ ه رٌء، ؾحاؾظوا ظباَد الِلِ ظذ  -جل وظال-افؼؾَب إذا ـان ممتؾِئًا بِذ مل يَّضَّ

ؿى اإلهلق ِة، ـؼراءِة أمِّ افؽتاِب، وآيِة افؽرد، األذـاِر افؼظقِة، واألوراِد افـبويِة، وافرُّ

وخواتقِم شورِة افبؼرِة، وشورِة اإلخالِص وادعوذتغ، وؽِر ذفك من األدظقِة 

 واألذـاِر. 

وـُل ظؾقه يف مجقِع ومن أشباِب افوؿاية أيضًا: صدُق االظتامِد ظذ الِلِ تعاػ، وافت

ْل َظَذ الِلِ َؾُفَو َح األموِر: َـّ ؾوا أَيا ادممـون ؛ ْسُبُه﴾﴿َوَمْن َيَتَو َـّ أي: ـاؾِقه، ؾعؾقه تو

 فعؾؽم تػؾحون. 
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 اخلطبة افثاكقة

 أما بعد .

 .ؾقا أَيا ادممـون

حِر أو بغِره من األمراِض واألشؼاِم افصُز ظذ  إن افواجَب ظذ من ابُتع بافسِّ

 الِلِ وؿدِره، ؾنن افصَز واالحتساَب مؽسٌب ْلظوِظ َجزي
ِ
ؾِة، وأجوٍر ـثرٍة: ﴿ ؿضاء

ابُِروَن َأْجَرُهْم بَِغْرِ ِحَساٍب﴾ اَم ُيَوَّفَّ افصَّ  .إِكَّ

ارًة فه وُمسَتْعَتبًا،  ؾاصز يا ظبَد الِلِ، ؾننَّ مرَض ادممِن وبالَءه جيعُؾه الِلُ برمحتِه ـػَّ

ِع إػ الِلِ، وشمافِه افشػاَء، ؾنكه ال صػاَء إ  وافتََّّضُّ
ِ
ظاء ال ِصػاُؤه: ﴿َوإَِذا وظؾقك بافدُّ

، وأطِفْر اْلاجَة وافػاؿَة، ؾنن افدظاَء ، َمِرْضُت َؾُفَو َيْشِػِغ ﴾
ِ
واْصُدق الِلَ يف افدظاء

، يرؾُعه ويعاجلُه:افصادَق 
ِ
ْن جُيِقُب ادُْْضَطرَّ إَِذا َدَظاُه َوَيْؽِشُف ظدوُّ افبالء ﴿أمَّ

وَء﴾  .افسُّ

 افؽبِر، وإياك ثم إياك ثم إياك  ُاشُؾك األشباَب افؼظقَة يف رؾعِ 
ِ
هذا افبالء

ؾغ، ؾنن همالء ُيػِسُدون  افغ وادخرِّ جَّ َحرِة وادشعوِذين، أو تتبَع افدَّ ومالحؼَة افسَّ

اَن ِرَجاٌل  ـَ ُه  اِن: ﴿ َوَأكَّ يَّ بون األبداَن، ويوِؿعون يف ؽضِب الِلِ ادؾِك افدَّ افؼؾوَب، وخيرِّ
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نِّ َؾَزاُدوُهْم َرَهؼا ً﴾ْكِس َيُعوُذوَن بِ ِمَن اإلِ  ؾال خَر ظـدهم، بل والِلِ  ، ِرَجاٍل ِمَن اجْلِ

َر افـبيُّ  وِر وشقُئ األموِر، وؿد حذَّ من إتقاِِنم،  صذ الِل ظؾقه وشؾمهم مـبُع افؼُّ

َػَر بام ُأكزَل ظذ »: صذ الِل ظؾقه وشؾمؾؼال  ـَ َؿه، ؾؼد  من أتى ـاِهـًا أو شاِحرًا ؾصدَّ

دٍ   .«ُمؿَّ

دًا خٌر فك ِق الِلَ أَيا ادممُن، ؾؾِئن متوَت مِريضًا ُممِمـًا ُمَوحِّ من أْن  -والِلِ  -ؾاتَّ

 متوَت صحقحًا معاًَّف مؼـًا. 

 افؾفم إكا كعوُذ بك من افؼِك ـؾِّه.  


 

 

 

                                 

  (.7( شورة اجلن ))

 (.5059(، وصححه األفباين ـام يف صحقح افسؽقب وافسهقب )2165( أخرجه افبزار ))


