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 .ٔح ٌالػرْ  الؼؾٔق  أشبآب  -49

 ألٌىل اخلطبة ا

َْ ْلٓه،  يَّ اْٖلْٖؿْد هللإ ٔ ْمٖن ٓيٖضؾٖٔل ْفاْل ْهأد ٌْ  اهللٓ ْفاْل ٓمٔضلَّ ْلٓه، 
ًٔ ٔد ْكٖسْتٔعقـٓٓه، ْمٖن َْيٖ ٌْ  ًٓ ْكٖحْؿٓد

ْرٓشوٓلٓه. ٌْ  ًٓ ُدا ْظبٖٓد ْأيَّ ُٓمْؿَّ ٌْ يْك ْلٓه،  ًٓ ْٗ َْشٔ ٖحْد ٌْ ْأٖصْفٓد ْأٖي ْٗ إْٔلْه إَّٔٗ اهلل  ٌْ 

   . أما بعد

 .ا ادممـويفقا أَي

إي هذً الداْر التي كحقا ٌكعقٓش فقفا لقست داْر قراّر، بلل هلي دآر زٌاّو ٌارللاّو، 

ْجٔر ٌالؽْدٔر ٌالضلقٔق ٌالؼؾلٔق    كثرِة آٗٓمفا ظديدِة مهوٓمفا ٌغؿوٓمفا، فلشباب الضَّ

َ: معاكلاّة أ ﴿لقد َخَلقنا اإلىساَن يف كَبد﴾هذً الدكقا كثرِة متـوظِة، قاو اهلل تعاىل: 

ّة، ٌالـاطٓر   أحوأو الـلأس يلرٍ ٔدلٖدْن هلذا   ٌاقٔعفلم ٌمعأصلفم،  ٌصدّة ٌمشؼَّ

 فالدكقا جمبولِة ظذ األكدأر ٌالشدائٔد:

 ()صفوًا من األقذاِر واألكدارِ                         ُجبِلت عىل كَدٍر وأىت تريُدها

مع هذً اْلؼقؼلٔة، ٌاللتخِؾٔص ملن أشلبأب ٌإكام يتاميٓز الـآس ٌيػٔسقوي   التعامٔل 

 الضقٔق ٌالؽْدٔر. 

 أَيا اإلخوة الؽراى.

                                 

  ( . 9( شورة البؾد ) )

 . 2/202( الؽشؽوو )
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رغٖم ما كعقٓشه   هذا العٔن من ٌشائٔل الراحٔة ٌأشبأب رْغٔد العلقٔش ٌهـأئله، إٗ 

، ٌهذا يوجب ظذ كلِّ من رٔغْب   السعادٔة  جٔر ٌالؼؾٔق   ازدياّد ٌظؾوٍّ أي معدْو الضَّ

بأِبا اْلؼقؼقٔة، التي حيصل ِبا شؽوٓي الػمأد ٌدالٓح البأو ٌاشتؼامٓة أي يبحْث ظن أش

 اْلأو ٌزٌآو الضجٔر ٌالؼؾٔق. 

 أَيا ادممـوي.

اإليامٓي  :هذً اْلقاةٔ  ا ضؿلكقـٓة الـػٔس ٌلِؿٓل مشانِّ إي أظظْم األشبأب التي لٓصل ِب

َكنٍر َأْو ُأْىَىنى َوُهنَو  َمْن َعِمَل ﴿الصادٓن ٌالعؿٓل الصالٓح، قاو اهلل تعاىل:  ََ َصاِِلًا ِمنْن 

ِمٌن َفَلنُْحوَِونَُّه َحَواًة َطوَِّبًة َوَلنَْجِزَينَُّهْم َأْجَرُهْم بَِيْحَسِن َما َكاُىوا َيْعَمُلونَ  ًْ  . ﴾ُم

اٌء شَكَر فكنان خنًًا لنه  »الراشٔخ َيوٓي ظذ العبٔد ما يؾؼاً:  فباإليامي إْن أصاَبْته رسَّ

اٌء صرَب فكان خًًا لهوإن أصابتْ   ادرٕسلأت  كل ما يطرقلٓه ملن  ففو   خرّ  «ه رضَّ

 ٌقدّر ﴿
ّ
 بؼضاء

ّ
ًٔ، فؽِل يشء فعلالْى الضلجٓر  إىا كنلَّ ءٍء َخَلقنناُه بَِقنَدر﴾ٌادؽأر

ٌالؼؾٓق؟! فاهللٓ غالِب ظذ أمٔرً ٌلؽنَّ أكثْر الـأس ٗ يعؾؿلوي، فلادممٓن اللذَ يبٓنل 

ٌقدٔرً   كلِّ ما حيدٓث له ٌيصقٓبه؛ يسؾٓم ملن التخلِبٔط الـلاجم ظلن تؼؾلب  قضاْء اهللٔ

 األحوأو. 

 أَيا اإلخوة الؽراى.

                                 

 ( .49( شورة الـحل ) )

 ( .  8135( أخرجه مسؾم ) )

  ( .94( شورة الؼؿر ))
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ملا إي مما يعنٓي اإلكساْي ظذ إزالٔة الؼؾٔق ٌاهلمِّ من حقاتٔه أي يوضِّْن كػْسه ظذ مالقلأة 

ْته ٌيعنٓي اإلكسايْ  ٓكه ظؾقه ٌيزيٓل ظـه ٔصدَّ ، فني ذلك َيوِّ ًٓ  ظذ اخلرٌٔج مما حلَّ به ٌكزْو. يؽْر

رُا   كلِّ أمؤرً أكؿْل األحوأو ٌأحسْن الـتائٔج  فني ذللك  ؛أما إذا كاي اإلكسآي مؼدِّ

 يؤقٓعه   كثّر من األزمأت ٌالضوائٔق. 

 .أَيا ادممـوي

أي يلتخذَّ اإلكسلآي ظلن األٌهلأى ٌاخلقلاٗٔت، فلني  :إي مما يزيٓل الؼؾْق ٌالضلجرْ 

 سالْى لألٌهأى ٌاخلقاٗٔت من أظظٔم ادـغصأت. اٗشت

ٌمن أبرٔز هذً اخلقاٗٔت التي يعاين مـفا كثِر ملن الـلأس التخلِوٓم ملن ادسلتؼبٔل 

، فقخرسل بلذلك إدلالْح  ،ٌادجفوؤ  ِٔ ٌاٗصتغآو بذلك ظن معاجلٔة الواقٔع ٌاْللا

نْم ) ﴿تعلاىل:  يؤمه بسبب همِّ يوّى مل يدركه، بل قد ٗ يدرٓكله، قلاو اهلل ( 02َفنَيْوَى َهُ

نمْ  ًا َهُ ًْ ا َعَزَم اأْلَْمُر َفَلْو َصَدُقوا اَّللََّ َلَكاَن َخن ََ فنيلاكم أَيلا  ﴾َطاَعٌة َوَقْوٌل َمْعُروٌف َفٌِ

﴿ وعىل اَّلل  اإلخوٓة ٌاٗشتسالْى لألٌهأى ٌاخلقاٗٔت، بل ثٓٔؼوا باهللٔ تعاىل ٌاركـوا إلقه

 . ني ﴾فتوكلوا إن كنتم مًمن

 .أَيا ادممـوي

إيَّ مما يساظٓد ادرْء ظذ اجتقأز ادشؽالٔت ٌاألزمأت أي ٗ يعطْي ادشؽؾْة أكلْز ملن 

حجٔؿفا، فني ذلك خيؾٓق الؼؾْق ٌاٗضطراْب، ٌهذا شبب لتشِتٔت أفؽلأرً ٌغرٔقله   

                                 

 ( .20،23( شورة ُمؿد ))

  (.21( شورة ادائدة ))
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 مشؽالٔت متعاقبّة ٗ خمرْج له مـفا. 

الضقٔق أي يستشعْر ادرٓء أي الشدْة ٌالضلقْق مفلام ٌمما يعني ظذ اخلرٌٔج من الؼؾٔق ٌ

ضاٗ ففام إىل زٌاّو، فدٌآى اْلأو من ادحأو؛ ٌهذا الشلعوٓر يػلتٓح لله أبلواْب األملٔل 

ٌيعقـٓه ظذ الصٔز؛ ٌبالصٔز يتخطَّى ادرٓء الصعاْب، فام أظطي أحلِد ظطلاُء خلرُا ٌٗ 

 أٌشْع من الصٔز.

 .ادٔة ٌزٌاو الؽدٔر كثرٓة ذكٔر اهلل تعاىلٌمما يعنٓي ظذ حصؤو السع
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 اخلطبة الثاكقة

ٌالصالة ٌالسالى ظذ كبقـا  ،ظؾم اإلكساي ما مل يعؾم ،اْلؿد هلل الذَ ظؾم بالؼؾم

ٌظذ آله ٌأدحابه  ،ُمؿد ادبعوث إىل ظامة الورٍ باْلق ٌاهلدٍ ٌالـور ٌالضقاء

 . ؼقاءٌظذ شائر ظباد اهلل األت ،األضفار األكؼقاء

  أما بعد.

فنكـا ٗ  ؛اظؾؿوا أكـا ظـدما كتحدث ٌكتؽؾم ظن العؾم ٌفضؾه ٌمـزلة أهؾه ،ظباد اهلل

بل كتحدث ٌكخاضب اجلؿقع  ،أٌ َشحية من ادجتؿع ،كخاضب بذلك فئة من الـاس

ً دٓ رٔ ٗ يْ  ،فالعؾم لقس ٌقػُا ظذ ضائػة من الـاس ،الصغر ٌالؽبر، الذكر ٌاألكثى

َ   ،أحد إذ العؾم حيتاجه كِل  ،مباح لؾجؿقع بل هو ،غرهم كبارُا ٌدغارُا -بـا  فحر

ْزٓ  -ذكورُا ٌإكاثاُ 
أي كبذو ٓقصارٍ جفدكا   لصقل العؾم ٌكسبه. فال يؿـعن كبرُا كٔ

 ،فني اشتدراه ادعايل فضقؾة ؛شـه أي يطؾب العؾم ٌيتػؼه ٌيستدره ما فات من ظؿرً

ٌقد ٓحؽي أي بعض العؾامء  ،من أي تؽوي كبرُا جاهالُ ٌألي تؽوي كبرُا متعؾاُم أٌىل 

إٗ أكه يستحي من كز شـه فؼاو له: يا هذا  ،رأٍ صقخُا كبرُا حيب العؾم ٌجمالسه

 مـك   أٌله ؟ أتستحي أي تؽوي   آخر ظؿره أفضْل 

يرٍ أي بعض كبار من ذاع  ،ٌادطالع   شر العؾامء الػضالء ٌاألئؿة الـبالء

 ذكرهم ٌترددت أشامؤهم   جمالس الذكر ٌكتب العؾم ٌدٌاٌين دقٓتفم ٌظال

 ،إٗ بعد أي تؼدمت ِبم السن ،مل يبدؤٌا رحؾتفم   ضؾب العؾم ٌلصقؾه ؛السـة

ٌمع هذا كؾه حازٌا الػضائل ٌبؾغوا األماين ٌكاي هلم من األثر   زماهنم ٌبعدً ما 
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اهلل تعاىل ٌمـَّه ﴿ْذلْٔك ْفٖضٓل اهللَّٔ ٌالرس   هذا أي العؾم فضِل من  ،حػظه التاريخ هلم

اهللَّٓ ٓذٌ اٖلْػٖضٔل اٖلْعظٔقٔم﴾ ٌْ ٓيٖمتٔقٔه ْمٖن ْيْشآء 
()

فؾقست الػضائل العؾؿقة ٌادراتب العؾقة  

بل  ،مرهوكة باألشباب ادادية من حضور أْلْؾق ٌقراءة الؽتب ٌثـي الركب فحسب

 ألٌو: فالعؾم حؼقؼته ما قاله ا ،األمر أظظم من ذلك

 فتؾك مواهٓب الرمحٔن لقسٖت 

 دّ لللللللللٌلؽن ٗ غـى ظن بذٔو جف
0 

 لٓصللللٓل باجتفللللاّد أٌ بؽسللللّب  

 ()بللللنخالّج ٌجللللدٍّ ٗ بؾٔعللللّب 

0 

بصدن التوجه إىل  -يا من شؾؽتم درٌب العؾم ٌركبتم مـاهج الطؾب-فعؾقؽم 

 تعاىل: ﴿ْما ْيٖػْتٔح اهللَّٓ قاو اهلل ،ٌدظائه بٓذوٍّ ٌخضوع أي يرزقؽم ظؾاُم كافعاُ  ،اهلل تعاىل

ٓهْو اٖلْعٔزيٓز  ٌْ  
ًٔ ْما ٓيٖؿٔسٖك ْفال ٓمٖرٔشْل ْلٓه ٔمٖن ْبٖعٔد ٌْ لٔؾـَّأس ٔمٖن ْرمٖحّْة ْفال مٓمٖٔسْك هْلْا 

اْٖلْؽٔقٓم﴾
()

 . 

ٌضابط هذا  ،اظؾؿوا أي من العؾم ما ٗ يعذر العبد بجفؾه ٌتركه! أَيا ادممـوي

كاي ذلك   العؼائد أٌ األحؽاى،  شواءِ  ،به دين العبد العؾم أكه هو الذَ يستؼقم

ٌالذَ  ،ٌجيؿع أدوو ما جيب معرفته   العؼائد ٌاألحؽاى حديث جزيل الطويل

ظن اإلشالى ٌاإليامي ٌاإلحساي ٌظن  ٌشؾم  اهلل ظؾقهدذ  فقه أكه شلو الـبي 

هذا )ألدحابه:  ٌشؾم  اهلل ظؾقهدذ  فني   آخر اْلديث قاو الـبي ،أمارات الساظة

                                 

 . 23( اْلديد: )

 (.2/805)"مدارج السالؽني"(  )

 . 2( فاضر: )
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(جزيل أتاكم يعؾؿؽم ديـؽم
()

ٌقد تقرست لألمة   هذً اْلؼبة من التاريخ شبٓل  

العؾم ٌٌشائل لصقؾه، فالدرٌس قائؿة ٌادحاِات متوافرة ٌاألَشضة العؾؿقة 

ٌالؽتب الديـقة مـترشة مقرسة. ففل بعد هذا من ظذر أى هل بعد ذاه من مزّر لتػم 

ٌٗ  ،ٗ، ٌلؽـه اإلظراض ظن اخلر ٌالزهد   الز ٌالرضا باجلفلاجلفل بني األمة ؟ 

ٌٗ  ،فؿن كاكت هذً حاله فنكه خٓيشى أي ٗ ٓيرجى فالحه ،حوو ٌٗ قوة إٗ باهلل

ٌمن تركه ٌأدبر ظـه كاي  ،فني من أظرض ظن العؾم أظرض اهلل ظـه ،يممل دالحه

أبو الك الذَ قاو فقه ٌكاي هو اخلامس اهل ،ضالله مستحؽاُم ٌرصادً مستبعداُ 

اغد ظادُا أٌ متعؾاُم أٌ مستؿعُا أٌ ُمبُا ٌٗ تؽن اخلامس )ريض اهلل ظـه:  الدرداء

 . ٌقاو ابن الؼقم رمحه اهلل: فتفؾٔك(

ٌاجلفل داء قاتل 

 ػاؤًلللللللللٌص

 من شـة كص من الؼرآي أٌ 
0 

 أمراي   السكقب متػؼاي 

 ٌضبقب ذاه العامل الربائ 
0 

 فؼـا اهلل ٌإياكم إىل العؾم الـافع الراشخ ٌرزقـا أٌفر اْلظ ٌالـصقب. ٌ


 

                                 

 . 4( أخرجه مسؾم   اإليامي من حديث أيب هريرة ريض اهلل ظـه برقم )

جامع بقاي العؾم "(، ٌاكظر 145/ 1، ٌالػسوَ 224ج "153"رٌاً البقفؼي   اددخل ()

 (.3/93)"ٌفضؾه

 (.228ج) "متن الؼصقدة الـوكقة"( )


