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 .ؼني ادت   مـ صػاِت  -99

 اخلطبة األوىل 

َد هللإ ِ َؿح َتِعقـُ  ن  اْلح َؿُدُه َوَكسح ؾِؾح َفاَل َهاِدَي َلُف، َكحح ـح ُيضح ـح ََيحِدِه اهللُ َفاَل ُمِضؾ  َلُف، َوَم ُف، َم

ًدا َظبحُدُه َوَرُشقُلُف. يَؽ َلُف، َوَأن  ُُمَؿ  َدُه الَ ََشِ َفُد َأنح الَ إَِلَف إاِل  اهلل َوحح  َوَأصح

 أما بعد .

 .فقا أَيا ادممـقن

ر وال ـِ ، والغقِب والشفادِة، فنن تؼقى اهللِ تعاىل أوصقؽؿ بتؼقى اهللِ تعاىل يف الِّسر َعَؾ

ـُ ما أطفرتؿ ُدوا  ،وأفضُؾ ما اد َخرتؿ ،أكرُم ما أرسرُتؿ، وأزي دتؿ  ﴿َوَتَزو  وخُر ما تزو 

َقى﴾ اِد الت ؼح َ الز   .َفنِن  َخرح

واحتساابًا، إن تؼقى اهللِ جؾ وظال حؼقؼُتفا العؿُؾ بطاظِة اهللِ تعاىل إيامكاًا  !ظباد اهلل

 أمرًا وهنقًا.

هق َمـ يػعُؾ ما أمَر اهللُ بف إيامكًا باهلل وتصديؼًا بقظِده، وهاق ماـ  ،فالتؼلُّ يا ظباَد اهلل

ُك  َتَرَك ما هنك اهلل ظـف إيامكًا باهللِ وخقفًا مـ ظؼابِِف، فالتؼقى: هل التزاُم ما أمَر اهلل، وترح

ظؼابف، فتؼقى اهلل جؾ وظاال لقسات صاعقرًا  ما هنك اهللُ ظـف: رجاَء ثقابِف، وخقفًا مـ

ـُ  ، قال ظؿُر ب ـِ ر والعؾ فاِرغًا جامدًا، ال أثَر لف وال ثؿَر، بؾ هل مراقبُة اهللِ تعاىل يف الِّسر

لقس تؼقى اهللِ بصقاِم الـ فاِر وققاِم الؾقاِؾ والتخؾاقِ  فِاقام َبانَي "ظبِد العزيِز رمحف اهلل: 
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َقى اهلل ِ ـ  َتؼح
ا  ذلؽ، َلؽِ ً َد َذلَِؽ َخرح ـح ُرِزَق َبعح َض اهلل ُ، َفَؿ َسَ َم اهلل ُ، َوَأَداُء َما افح ُك َما َحر  َترح

 ٍ ٌ إىَِل َخرح  . ()"َفُفَق َخرح

 .أَيا ادممـقن

إن لؾتؼقى صػاٍت وِخصاالً وشامٍت وآدابًا، َجَعَؾفا اهللُ شبحاكف وتعاىل دالئاَؾ ظاذ 

ـَ األظاامِل  أهؾِفا وظالماٍت َُيتدى هبا، َقِؿ وُماِشا جتؿُع أصقَل االظتؼاِد وفضائَؾ الشر

 وضقرَب اخِلصاِل.

اَب فِقاِف ُهادًى  ُُ ال َريح َتاا
ؽِ فؿـ تؾؽ الصػاِت: ققُل اهلل جؾ وظال: ﴿أمل . َذلَِؽ الح

َغقحاِب َوُيِؼقُؿاقَن  لِؾحُؿت ِؼنَي﴾ ِمـُاقَن بِالح ـَ ُيمح ي
ِِ ا ثؿ وصػفؿ شبحاكف وتعاىل فؼال: ﴿ال 

ـح َقبحؾِاَؽ  ِزَل إَِلقحاَؽ َوَماا ُأكحاِزَل ِما ِمـُقَن باَِم ُأكح ـَ ُيمح ي
ِِ ـَاُهؿح ُيـحِػُؼقَن . َوال  الَة َوِِم ا َرَزقح الص 

ِخَرِة ُهؿح ُيقِقـُقَن﴾  .  َوبِاْلح

اِق  ِ اقا ُوُجاقَهُؽؿح ِقَباَؾ ادحَ ح اِز  َأنح ُتَقلُّ ومـ صػاِت ادتؼني: ققلف تعااىل: ﴿َلاقحَس الح

ُِ َوالـ بِقرنَي َوآتَ  َتا
ؽِ ِخِر َوادحاَلِئَؽِة َوالح ِم اْلح َققح ـَ بِاهلل ِ َوالح ـح آَم ِز  َم ـ  الح

ُِ َوَلؽِ ِر ك ادحَاَل َوادحَغح

ُِ َوَأَقاا َقاا اِئؾنَِي َويِف الرر بِقِؾ َوالس  ـَ الس  َقَتاَمك َوادحََساكنَِي َوابح َبك َوالح ُؼرح َم َظَذ ُحبرِف َذِوي الح

 
ِ
ااء  َوالا  

ِ
َبلحَشااء ـَ يِف الح اابِِري ِدِهؿح إَِذا َظاَهاُدوا َوالص  َكاَة َوادحُقُفقَن بَِعفح الَة َوآَتك الز  الص 
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ـَ َصَدُققا َوُأوَلِئَؽ ُهُؿ ادحُت ُؼقَن﴾ ي
ِِ َبلحِس ُأوَلِئَؽ ال   .َوِحنَي الح

 .أَيا ادممـقن

بادِة هللِ تعاىل وحاَده ال َشياَؽ لاف: ﴿َوَماا إن مـ أبرِز صػاِت ادتؼني: إخالَص الع

َكااَة َوَذلِاَؽ  ُتاقا الز  الَة َوُيمح ـَ ُحـََػاَء َوُيِؼقُؿقا الص  ي ِصنَي َلُف الدر
ُبُدوا اهلل َ ُُمحؾِ  ُأِمُروا إاِل  لَِقعح

َؼقرَؿِة﴾ ـُ الح ُظقَن َماعَ  ِدي ـَ ال َيدح ي
ِِ اهلل ِ إََِلاًا  قال تعاىل يف وصػ ظباِده وأولقاِئف: ﴿َوال 

 ، فحبُّفؿ وخقُفُفؿ ورجاُؤُهؿ وظبادُُتُؿ كؾُّفا هللِ وحَده ال َشيَؽ لف.آَخَر﴾

افؿ ضاائٌػ ماـ الشاقطاِن،  !ظباد اهلل إن مـ صػاِت ظباِد اهلل ادتؼاني: أهناؿ إذا مس 

روا فنذا هؿ مبَّصا ك  َِ وا يف الطاظات، أو اكتفؽقا صقئًا مـ ادحرمات َت  ون، فاالفؼَّص 

اؿ أكاابقا، كاام قاال  قا تاابقا، وإىل رهبر ، بؾ إذا زلُّ إرصاَر ظذ اخلطلِ، وال ُمِِض  يف الغلر

اوَن﴾ ُروا َفانَِذا ُهاؿح ُمبحَِّصُ ك  َِ قحَطاِن َتا ـَ الش  ُفؿح َضاِئٌػ ِم ا إَِذا َمس  َؼقح ـَ ات  ي
ِِ تعاىل: ﴿إِن  ال 

 
 

ـَ إَِذا َفعَ  ي
ِِ ُؾقا َفاِحَشًة َأوح َطَؾُؿقا َأكحُػَساُفؿح َذَكاُروا اهلل َ ، وقال تعاىل يف وصِػفؿ :﴿َوال 

ااوا َظااَذ َمااا َفَعُؾااقا َوُهااؿح  ح ُيَِّصُّ َُ إاِل  اهلل ُ َومَل ُكق ُِّ ِػااُر الاا ـح َيغح ُكقهِبِؿح َوَماا ُِ َػُروا لِاا ااَتغح َفاشح

َؾُؿقَن﴾  .  َيعح

 .أَيا ادممـقن
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 -ظقَؿ حدوِده وَشائِعف وأحؽاِمافأي: تع-إن مـ صػاِت ادتؼني تعظقَؿ صعائِر اهللِ 

﴾ ُِ ُؼُؾاق اَقى الح ـح َتؼح َا ِم ـح ُيَعظرؿح َصَعاِئَر اهلل ِ َفنهِن  ، فاادتؼقن قال اهلل تعاىل: ﴿َذلَِؽ َوَم

يعظرؿقن ضاظَة اهللِ وأوامَره، فقحؿُؾفؿ ذلؽ ظذ ضاظتِف واتباِع َشِظف، ويعظرؿقن هنَقاف 

 أمِره. فقؿـُعفؿ ذلؽ مـ معصقتِف وُمالػةِ 

 .أَيا ادممـقن

إن مـ صػاِت ادتؼني: العػَق ظـ  ادخطئني، واإلظراَض ظاـ ااااهؾني، والصاػَ  

اَقى﴾ ُُ لِؾت ؼح اَر ُػاقا َأقح وقاال تعااىل : ﴿َوإَِذا  ظـ ادسقئني، قال اهلل تعاىل : ﴿َوَأنح َتعح

وا كَِرامًا﴾ ِق َمرُّ وا بِالؾ غح َاِهُؾقَن َقاُلقا َشالمًا﴾وقال : ﴿َوإَِذا َخاَضَبفُ  َمرُّ  . ُؿ ااح

 .أَيا ادممـقن

إن مـ صػاِت ادتؼني: العادَل يف األماِر كؾراف، ففاؿ ظاادلقن يف أقاقاَِلؿ وأظامَِلاؿ 

قا ، ظدٌل مع الؼريِب والبعقِد والصاديِؼ والعادور وادساؾِؿ  وأهؾِفؿ وحؽِؿفؿ وما ُولُّ

ِرمَ  ،والؽافرِ  ُُ قال اهلل تعاىل : ﴿َوال ََيح اَر ِدُلقا ُهاَق َأقح ِدُلقا اظح ٍم َظَذ َأال  َتعح ـ ُؽؿح َصـَآُن َققح

َقى﴾  .  لِؾت ؼح

دَق َياِدي  دَق يف األققاِل واألظامِل، فنن الصر ظباد اهلل..إن مـ صػاِت ادتؼني: الصر
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، والزُّ َيدي إىل ااـةِ  ـَ آَمـُقا ات   ،إىل الزر ي
ِِ َا ال  ُؼاقا اهلل َ َوُكقُكاقا َماَع قال تعاىل : ﴿َيا َأَيُّ

اِدِقنَي﴾  .الص 

ُبفاِت وادؾتبساِت التل مل يتض ح أمُرها، هؾ هال حاالٌل أو  ومـ صػاُتؿ: ترُك الشُّ

ال يبؾُغ العبُد حؼقؼَة التؼقى حتك يَدَع ماا "حراٌم؟ فعـ ابـ ظؿر ريض اهلل ظـفام قال: 

مـ ادتؼني حتك يدَع ما ال بلَس بف حاِرًا  ، فال يبؾُغ العبُد أن يؽقنَ ()"َحاَك يف الصدرِ 

 ِما بف بلٌس.

ظاقن ظـ الشبفاِت بسكاِفا فنكف مـ اتؼك الشبفات فؼاد اشتزأ لديـف  فادتؼقن يتقر 

وظرضف، أي: شؾؿ لف ديـُف وِظرُضف، ومحَؾف ذلؽ ظذ ترِك طاهِر اإلثاِؿ وباضـِاف، فػال 

نِ  : ) وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  الصحقحني قال رشقل اهلل  ْْ ِِ َفَمْن َتَرَك َما ُشبَِّه َعَلْيِه ِمنَن إل

 (َكاَن ِلَِا إلْسَتَباَن َأْتَركَ 

ظباَد اهللِ.. هِه بعُض صػاِت ادتؼاني، الاِيـ ال خاقٌف ظؾاقفؿ وال هاؿ ،زكاقن، 

ِِ بلظامَِلؿ.  ،فلشتغػر اهللَ الِي ال إلَف إال هق ِػ حاَِلؿ وظدِم األخ ـح َوصح  ِم
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 لثاكقةاخلطبة ا

َُ ادتؼاني، وَجَعاَؾ تؼاقاه شابقَؾ الـجااِة ل ولاني  َر بتؼقاه قؾاق اْلؿُد هلل الِي ظؿ 

 واْلخريـ وبعد، 

، وارتساؿت هباا األقاقاُل  ُِ فنن تؼاقى اهللِ أَياا ادممـاقن إذا اشاتؼرت يف الؼؾاق

ـَ الاثرامِر، وأظؼبات أضقاَب اْلثااِر يف الادكقا، ويف اْلخارِة د اِر واألظامُل أثؿَرت أحس

 الؼرار.

ـح َيت ِؼ اهلل َ ََيحَعؾح  فؿـ فقائِدها يا ظباَد اهلل: أهنا شبٌب لتَقسِر الَعسِر، قال تعاىل: ﴿َوَم

ًا﴾ ِرِه ُيِّسح ـح َأمح  .َلُف ِم

ُِ وإَيااِد ادخاارِو واْلؾاقِل ظـاد اصاتباِك  وتؼقى اهللِ تعاىل شبٌب لتػريِج الُؽارو

. ُِ  اخلطق

ـح َيت اِؼ اهلل َ ََيحَعاؾح وهل شبٌب لػتِ  ُشُبؾ اال تزاِق، قال اهلل تعاىل :﴿َوَم ُِ واالرح كتسا

َتِسُب﴾ ـح َحقحُث ال َ،ح ُف ِم ُزقح  .َلُف َُمحَرجًا .َوَيرح

 أَيا ادممـقن..

: معقاُة كٍَّصا وحػامٍت و ؽانٍي  ـِ إن مـ فقائِد تؼقى اهللِ: الػقَز بؿعق ِة الرحقِؿ الارمح

ـَ  ي ِِ ـَ ُهؿح ُُمحِسـُقَن﴾ ﴿إِن  اهلل َ َمَع ال  ي
ِِ ا َوال  َؼقح  .ات 

                                 

  ( .4( شقرة الطالق ))
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اِر، قال تعاىل  ومـ فقائدها: أهنا شبٌب لؾسالمِة والـجاِة مـ كقِد الػجاِر ومؽِر الؽػ 

وا َوَتت ُؼاقا ال  اِزُ َرُحقا هِبَا َوإِنح َتصح ُهؿح َوإِنح ُتِصبحُؽؿح َشقرَئٌة َيػح ُؽؿح َحَسـٌَة َتُسمح حَسسح : ﴿إِنح َ 

قٌ ﴾َيُاُّ  َؿُؾقَن ُُمِ  . ُكؿح َكقحُدُهؿح َصقحئًا إِن  اهلل َ باَِم َيعح

ومـ فقائِد تؼقى اهلل جؾ وظال: أن اهللَ ُيعطل هبا العبَد كاقرًا، يؿقراُز باف اْلاؼ  ظاـ 

ـَ آَمـُقا  ي
ِِ َا ال  ، قال اهلل تعاىل : ﴿َيا َأَيُّ َُ الباضِؾ، ففل فرقاٌن يضالُء ادسالَؽ والادرو

َقاكًا﴾إِنح تَ   .  ت ُؼقا اهلل َ ََيحَعؾح َلُؽؿح ُفرح

 أَيا ادممـقن..

اتؼقا اهللَ تعاىل، فنن تؼقى اهللِ شبٌب لتعظقِؿ األجقر ومضاظػتِفا وتؽػاِر الساقئاِت 

تُِؽؿح  ُؼقا اهلل َ َوآِمـُقا بَِرُشقلِِف ُيمح ـَ آَمـُقا ات  ي
ِِ َا ال  ِ  ورفِع ظقاقبِفا، قال تعاىل: ﴿َيا َأَيُّ َؾانيح كِػح

ِػرح َلُؽؿح َواهلل ُ َغُػقٌر َرِحقٌؿ﴾ حُشقَن بِِف َوَيغح َتِِف َوََيحَعؾح َلُؽؿح ُكقرًا َ  ـح َرمحح وقاال تعااىل:  ِم

رًا﴾ ظِؿح َلُف َأجح رح َظـحُف َشقرَئاتِِف َوُيعح ـح َيت ِؼ اهلل َ ُيَؽػر  . ﴿َوَم
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