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۲ 

 اخلطبة األوىل

سيئات إّن احلمد هلل حنمده تعاىل ونستعينُه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن 
 أعمانلا من يهديه اهلل فال مضّل هل ومن يضلل فال هادي هل.

 أشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل األحد الصمد.

وأشهد أّن حممداً عبده ورسوهل بعثه اهلل رمحًة هلذه األمة بشرياً ونذيراً ومعلّماً وداعياً إىل اهلل 
من ظلمات الّّشك إىل نور اتّلوحيِد ومن ظلمات بإذنه ورساجاً منرياً أخرج اهلل به هذه األمة 

 :اجلهل إىل نور العلم فصلوات ريب وسالمه عليه وىلع آهل وسلّم تسليماً كثرياً أما بعد

ريض اهلل - عبّاس ابنعن  )۱( أهل الّسنن وأمحد وغريهمبعض أيّها املسلمون ِعباد اهلل روى 
الم إين غ يا»: فقال ة  ل هل: وهو رديفه ىلع دابّ قا _صىل اهلل عليه وسلم_ أن انليب -تعاىل عنهما

علّمك لكمات ينفعك اهلل بِهّن 
ُ
ِل  احفظ اهللحيفظك  احفظ اهللأ

َ
جتده جتاهك إذا سألَت فَاْْسأ

ّمة لو اجتمعت ىلع أن ينفعوك بيشٍء،
ُ
لم ينفعوك  اهلل وإذا اْستعنت فاْسَتِعن باهلل، واعلم أّن األ

ولو اجتمعت ىلع أن يرّضوك بيشء لم يرضوك إال بيشٍء قد كتبه  إال بيشٍء قد كتبه اهلل لك،
 .رواه الرتمذي وقال حديث حسن صحيح «اهلل عليك، ُرفِعت األقالم وَجّفت الّصحف

فانظر إىل هذا اتّلعليم انلبوي العظيم أعطى اهلل نبيّه جوامع اللِكم وهو يُعلُّم الّشاّب املؤِمن 
العقيدة الصحيحة ويوّجهه إىل طريق انلجاِة وإىل طريق حفظ اهلل هل فنحن أيضاً حباجة ماّسة 

                                                           

[ وقال احلافظ ابن رجب يف "جامع العلوم 12988[]12/238[ والطرباين ]2803[]5/18[ وأمحد ]2516الرتمذي ](  1)
[: وقد روي هذا احلديث عن ابن عباس من طرق كثرية من رواية ابنه يلع ومواله عكرمة 19واحلكم" يف احلديث ]

 بن عبد اهلل وعمر موىل غفرة وابن أيب مليكة وغريهم. انتىه املراد. اهلل وعطاء بن أيب رباح وعمرو بن دينار وعبيد
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۳ 

الك من أن نعلم شبابنا وبناتنا بل وأنفسنا وجمتمعنا ىلع أن نعرف الطريق املنجية من اهل
هالك ادلنيا وهالك اآلخرة وخاّصًة يف مثل هذه األزمان واألوقات الُمحرجة اليت حصل فيها 
من ابلالء وحصل فيها من الّش واملصائب اليت عّمت كثرياً من بالد اإلسالم ومن جمتمعاته 

سباب عتماد عليه وعمل األواملضايق والِمحن ال تُرفع إال بالرجوع اىل اهلل واالق آزِ املفهذه 
اليت تكون سبباً يف أن حيفظك اهلل من الّزلل حيفظك اهلل من املعايص حيفظك اهلل أن تتهّور 
فتقتُل مسلماً بغري حق أو ترتكب فاحشًة أو تأكل ِرَباً أو تعمل منكراً فإذا حفظت رشع اهلل 

حَسنُتم ﴿ «فاجلزاء من جنس العمل»وحفظت حدوده فأبّش أن اهلل حيفظك 
َ
حَسنُتم إِن أ

َ
أ

َسأتُم فَلَها
َ
نُفِسُكم ِإَون أ

َ
وا ﴿[ وقال جّل وعال: ٧]اإلرساء:  ﴾ِِل يَن آَمنوا إِن تَنُُصُ َها اَّلذ يُّ

َ
يا أ

قداَمُكم
َ
َ يَنُُصُكم َوُيثَب ِت أ هُ ﴿[ وقال: ٧]حممد:  ﴾اَّللذ ُ َمن يَنُُصُ نذ اَّللذ [ أي ٤0]احلج:  ﴾َوََلَنُُصَ

رصك اهلل ىلع نفسك من اهلوى تتغلّب ىلع نفسك فأعظم إذا نرصت رشع اهلل ودين اهلل ن
 والشيطان يعنُي نفسك ىلع اهلوى ثم العدو اآلخر نفُسك األّمارة بالّسوء، لك عدّو مالزم

الُكّفار أعداء آخرون فإذا كنت ال تستطيع أن جتاهد نفسك ما تستطيع أن جتاهد العدّو اآلخر 
املجاهد احلقييق  اهلل أكرب، )۱(«نفسه جاهد من ملجاهدا» -صىل اهلل عليه وسلم-فلهذا قال انليب

ن املعارك قد تستمر شهر شهرين ثالثة وتنتيه بفضل اهلل لكن ألمن جاهد نفسه القوي 
ادلنيا مستمرة إىل أن  شهواتأنت يف معركة مع هوى نفسك ومعارك مع الشيطان ومعارك مع 

تموت فإذا كنت قوّي العزم قوي اإليمان قوّي اإلرادة تستطيع تتحّكم ىلع نفسك وهواك 
وتتغلّب ىلع عدّوك الشيطان فتستمّر يف طاعة اهلل، إذاً فيحفظك اهلل  من كثري  من الّزلل بل 

                                                           

[ طبعة الرسالة وهو صحيح وهل 39/381رواه اإلمام أمحد ]و –ريض اهلل عنه  -قطعة من حديث فضالة بن عبيد ( 1)
 شواهد.
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٤ 

َ َمَع اَّلذ ﴿جّل وعال:  اهلل قال حيفظك من املحن والفنت، يَن ُهم ُُمِسنونَ إِنذ اَّللذ  ﴾يَن اتذَقوا َواَّلذ
 .[128]انلحل: 

حيفظك" إذا حفظت دين اهلل تصري من املتّقني فإذا كنت من املتقني اكن اهلل معك  احفظ اهلل"
ِ  حافِظوا﴿قال اهلل:  حبفظه ولكئِه ونرصه وتأييده، الةِ الوُسطى َوقوموا َّلِلذ لَواِت َوالصذ لََعَ الصذ

ينَ ﴿[ وقال: 238ة: ]ابلقر ﴾قانِتيَ  ولئَِك يف َجن اٍت   َُهم لََع َصالتِِهم ُُيافِظون َواَّلذ
ُ
أ

ا حافظ ىلع صالته صار من أهل اجلنّة. ُُتافظ ىلع برصك ال ـّ [ مل35-3٤]املعارج:  ﴾ُمكَرمونَ 
َ  قُل﴿تنظر إىل احلرام:  زىك لَُهم إِنذ اَّللذ

َ
بصارِهِم َوَيحَفظوا فُروَجُهم ذلَِك أ

َ
وا ِمن أ لِلُمؤِمنَي َيُغض 

 [.30]انلور:  ﴾يَصَنعونَ َخبرٌي بِما 

 فُروَجُهم َواحلافِظيَ ﴿ إىل قوهل: ..﴾َوالُمؤِمناتالُمسلِمَي َوالُمسلِماِت َوالُمؤِمنَي  إِنذ ﴿وقال: 
اكِرينَ ﴿ثم قال:  ﴾َواحلافِظات َ  َِِواَّل  جًرا وَ  َكثرًيا اَّللذ

َ
ُ لَُهم َمغفَِرةً َوأ َعدذ اَّللذ

َ
اكِراِت أ  ﴾َعظيًمااَّل 

 .[35]األحزاب: 

فاذلي حيفظ رشع اهلل حيفظ نفسه من الّزلل واإلثم والفجور، حيفظه اهلل وأعظم ما حيفظك 
 - يوسف نبيه  ىلعفانظر كيف يمنّت اهلل تقع يف املعصية واجلُرم هذه أعظم كرامة لك، أال

 ﴾لََك َهيَت  قالَت﴿ة يف دار ُملك أوقد راودته إمرأة عظيمة مجيلة مهي - عليه الصالة والسالم
ن َرأى بُرهاَن  َولََقد﴿

َ
 .[2٤]يوسف:  ﴾َرب ِهَهمذت بِهِ َوَهمذ بِها لَوال أ

ِِلَُصَِف  َكذلَِك ﴿ هل وجل. قيل رأى شيئاً فيه موعظة عصمه اهلل عزّ  ملا هم؛ بُرهان رّبه أىفلّما ر
وَء َوالَفحشاَء إِنذُه ِمن ِعبادِنَا   .[2٤]يوسف:  ﴾الُمخلَصيَ َعنُه الس 
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- فرطت يف حق اهلل وتهّورت فإنه خيذلك وإذاوجل حيفظك اهلل  فباإلخالص واملراقبة هلل عزّ 
حفظه ىل نفسك وإىل الشيطان فمن صدق مع اهلل وحفظ رشع اهلل إويولكك  -والعياذ باهلل

 اهلل، قد يقول قائل ذاك نيب نعم هو نيب معصوم ولكن األنبياء هم أعبد انلاس وأفضل انلاس
 .فحفظهم اهلل فلهذا اكنوا حيافظون ىلع أخالقهم العايلة وىلع دينهم وهم معصومون

بسند حيسنه األبلاين عن  )۱(مام الرتمذيعند اإل كما ومن الصاحلني من حيفظه اهلل من الّزلل،
،  قال: –ريض اهلل عنهما  –اهلل بن عمرو بن العاص عبد  يِب َمْرثَد 

َ
اَكَن رَُجٌل ُيَقاُل هَلُ: َمْرثَُد ْبُن أ

ٌة بَِِغٌّ بَِمكَّ 
َ
ِِتَ بِِهُم الَمِدينََة، قَاَل: َوََكنَْت اْمَرأ

ْ
َة َحَّتَّ يَأ رْسَى ِمْن َمكَّ

َ
َة ُيَقاُل َوََكَن رَُجاًل حَيِْمُل األ

َة حَيِْملُُه، قَاَل: فَِجئُْت َحَّتَّ لََها: َعنَاٌق وَ  َساَرى َمكَّ
ُ
ََكنَْت َصِديَقًة هَلُ، َوإِنَُّه اَكَن وََعَد رَُجاًل ِمْن أ

برَْصَْت َسَوادَ 
َ
َة يِف يَلْلَة  ُمْقِمَرة ، قَاَل: فََجاَءْت َعنَاٌق فَأ ِظِّلِّ  اْنتََهيُْت إِىَل ِظلِّ َحائِط  ِمْن َحَوائِِط َمكَّ

ْهاًل َهلُمَّ ِِبَنِْب ا
َ
ا اْنتََهْت إََِلَّ َعَرفَْت، َفَقالَْت: َمْرثٌَد؟ َفُقلُْت: َمْرثٌَد. َفَقالَْت: َمرَْحبًا َوأ  حلَائِِط فَلَمَّ
ْهَل اخِليَاِم، َهَذا الرَّ 

َ
نَا، قَالَْت: يَا أ ُ الزِّ َم اَّللَّ حَيِْمُل ُجُل فَِبْت ِعنَْدنَا اللَّيْلََة. قَاَل: قُلُْت: يَا َعَناُق َحرَّ

ْو ََغر  فََدَخلُْت، َفَجا
َ
اَءُكْم، قَاَل: َفتَِبَعِِن َثَماِنيٌَة وََسلَْكُت اخلَنَْدَمَة فَاْنتََهيُْت إِىَل َكْهف  أ رَسَ

ُ
ُءوا أ

، قَاَل: ُثمَّ رَجَ  ُ َعِنِّ اُهُم اَّللَّ ِِس َوَعمَّ
ْ
ِِس َفبَالُوا َفَظلَّ بَْولُُهْم ىلَعَ َرأ

ْ
ُعوا َورََجْعُت َحَّتَّ قَاُموا ىلَعَ َرأ

ْكبُلَُه فََجعَ 
َ
لُْت إِىَل َصاِحيِب فََحَملْتُُه َوََكَن رَُجاًل ثَِقياًل َحَّتَّ اْنَتَهيُْت إِىَل اإلِْذِخِر، َفَفَكْكُت َعنُْه أ

ُ َعلَيِْه وََسلَّ  ِ َصىلَّ اَّللَّ َتيُْت رَُسوَل اَّللَّ
َ
لُُه َوُيْعِييِِن َحَّتَّ َقِدْمُت الَمِدينََة، فَأ مْحِ

َ
َم َفُقلُْت: يَا رَُسوَل أ

َّ َشيْئًا َحَّتَّ  ُ َعلَيِْه وََسلََّم فَلَْم يَُردَّ يلَعَ ِ َصىلَّ اَّللَّ ْمَسَك رَُسوُل اَّللَّ
َ
نِْكُح َعنَاقًا؟ فَأ

َ
، أ ِ  : نََزلَْت اَّللَّ

اِن ﴿ ْو  الزذ
َ
انَِيُة اَل َينِْكُحَها إاِلذ َزاٍن أ ْو ُمْْشَِكًة َوالزذ

َ
[، َفَقاَل 3]انلور:  ﴾ُمْْشِكٌ اَل َينِْكُح إاِلذ َزانَِيًة أ

                                                           

 [ ]تفسري سورة انلور[ وسنده حسن.31٧٧رواه الرتمذي يف سننه ]( 1)
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٦ 

ُ َعلَيِْه وََسلََّم:  ِ َصىلَّ اَّللَّ وْ  زَانَِية   إاِلَّ  َيْنِكحُ  اَل  الزَّايِن  َمْرثَدُ  يَا»رَُسوُل اَّللَّ
َ
َكة   أ  اَل  َيةُ وَالزَّانِ  ُمْْشِ

وْ  زَانٍ  إاِلَّ  َيْنِكُحَها
َ
 «.َتْنِكْحَها َفاَل  ُمْْشٌِك، أ

فالرّجل حني يكون عنده إرادة قوية وعزم وحفظ حلدود اهلل حيفظه اهلل فحفظه اهلل من 
الفجور ثم حفظه اهلل أيضاً من العدو لم يسلّط عليه الكفرة واملّشكني بل هم فوق رأسه 

أن ينظروا ُتت احلجر والصخرة فهذا من حفظ اهلل فنحُن  يفطنوا فوق كهف  صغري ولم
لكمة  «حيفظك احفظ اهلل» وجل من الّزلل واملحن حباجة أن حنفظ ديننا يلحفظنا اهلل عزّ 

 احفظ «حيفظك احفظ اهلل» لشاب من أهله -صىل اهلل عليه وسلم-عظيمة من يِفْ رسول اهلل
معَ  إِنذ ﴿ اًل، قال اهلل:أن تستمع باط ومن سمعك من الِغناء من الِغيبة  ُكُّ  َوالُفؤادَ  َوابلََُصَ  السذ

ولئَِك 
ُ
 [ 36]اإلرساء:  ﴾َمسئواًل  َعنهُ  اكنَ  أ

 الرأس وما حوى وابلطن وما حوى" فتحفظ احفظ ": بن مسعوداحفظ برصك كما جاء عن ا
من »: -صىل اهلل عليه وسلم-لسان قال انليبوبرص ومن سمع انلفع  فيه من آالت رأسك وما

ريض اهلل  –عن سهل بن سعد رواه ابلخاري  «يضمن يل ما بني حلييه وفخذيه أضمن هل اجلنة
 .-عنه 

من و إذا حفظت لسانك من ابلاطل وفمك من أكل احلرام وحفظت بطنك من أكل احلرام،
إِنذ ﴿ من أكل اخلديعة ُكن حُمافظاً ىلع نفسك،ومن أكل الِغش ومن أكل الّربا، وأكل الرشوة، 

مواَل اَلَتاىم ُظلًما إِنذما يَأُُكوَن يف بُطونِِهم ناًرااَّلذ 
َ
[ هذا ما حفظ نفسه 10]النساء:  ﴾يَن يَأُُكوَن أ

سيأكل نار، فأنت ُتفظ رأسك من األفاكر ابلاطلة وُتفظ قلبك من األفاكر  ةخريف اآل
 -صىل اهلل عليه وسلم-اكن عليه انليب املنحرفة والعقائد الفاسدة فانتبه نلفسك ُكن ىلع ما
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وأصحابه الكرام وسلف األمة فنحن إذا حفظنا رشعنا فأبّشوا باخلري املخارج تأتيكم بإذن 
اهلل وإن حصل من ابلالء ما حصل فاألمر يسري أنت تريد الفرج يف يوم ويللة؟ اهلل قد خيتربك 

تليك ويبتليك فتحتاج أن تصرب بالفقر هل ستصرب يبتليك ِبار السوء يبتليك خبصم مؤذي يب
ن   الم﴿ السنة والسنتني واثلالث واألربع والعّش والعّشين حَّت تلىق اهلل

َ
َحِسَب اِل اُس أ

َ
أ

ن يَقولوا آَمن ا وَُهم ال يُفَتنونَ 
َ
يَن َصَدقوا   يرَُتكوا أ ُ اَّلذ يَن ِمن قَبلِِهم فَلََيعلََمنذ اَّللذ َولََقد َفَتنذا اَّلذ
[ أفحسب انلاس أن يرتكوا هماًل وال يبتلون يف دينهم 3-1]العنكبوت:  ﴾نذ الاكذِبيَ َوََلَعلَمَ 

رَسلنا نوًحا إىِل ﴿ودنياهم، وهلذا يف هذه السورة يف سورة العنكبوت ذكر اهلل قصة نوح: 
َ
َولََقد أ

لَف َسَنٍة إاِل  ََخسَي اعًما
َ
 ذكر قصة نوح واملناسبة يف[ 1٤]العنكبوت:  ﴾قَوِمهِ فَلَبَِث فيِهم أ

، يعِن بعض األحيان يبتليك اهلل بطوِل الّزمن يلنظر هل ستصرب عليه السالم يه طول االبتالء
بسخرية من شخص، تطيش أفاكرك وتعامل جارك بما ال  أم أنك تنحرف ِبوعة يوم بعري،

السنتني واثلالث يلنظر ستصرب وُتفظ دينك أم ال، فنوح يسخر منه  يستحق يبتليك اهلل،
بدأوا  «قولوا ال هلإ إال اهلل تفلحوا»؟ هذه السنني الطويلة من عند أن قال هلم: سنني مه كمقو

إِن تَسَخروا ِمن ا فَإِن ا  قاَل ﴿ يسخرون منه لكما مّر عليه مجاعة من أمته ومن قومه سخروا منه
 .[38]هود:  ﴾تَسَخرونَ نَسَخُر ِمنُكم َكما 

رِض ِمَن ﴿ مجيع املّشكني ايف األخري دعوة واحدة أهلك اهلل بهو
َ
ِ ال تََذر لََعَ اِل َوقاَل نوٌح َرب 

َونوًحا ﴿فأغرقهم مجيعاً كما تعرفون وجنّاه اهلل ومن معه كما قال:  [26]نوح:  ﴾الاكفِريَن َدي اًرا
هلَُه ِمَن الَكرِب الَعظيمِ 

َ
يناهُ َوأ يَن  َونََُصناهُ ِمنَ ﴿ ﴾إِذ نادى ِمن قَبُل فَاسَتَجبنا ََلُ َفَنجذ الَقوِم اَّلذ

بوا بِآياتِنا [ فانظر كيف نرصه ىلع قومه أهلكهم وجنّاه من املّشكني ٧٧-٧6]األنبياء:  ﴾َكذذ
وظلمهم وَكن يف كرب عظيم ِسنني طويلة، فال تستعجل بالفرج أهم يشء أن تأمل من اهلل 
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من أعظم الفرج ويكون عندك رجاٌء عظيم فالرجاء العظيم يف قلبك ويف عزمك ونيّتك هذا 
قال اهلل:  يف احلديث  -عليه الصالة والسالم-أسباب الفرج فظّن باهلل ظنّاً حسناً فقد قال: 

 -ريض اهلل عنهم-وهكذا اكن ظّن الصحابة «أنا عند ظّن عبدي يب فليظّن بما شاء» القدِس
 لََغِت َوبَ ﴿ا سورة األحزاب كيف نزل بهم ابلالء فلما اشتّد بهم الكرب قال اهلل عنهم: ؤوفاقر

ِ  َوَتُظن ونَ  احَلناِجرَ  الُقلوُب  نونا بِاَّللذ  ﴾ُهنالَِك ابُتِِلَ الُمؤِمنوَن َوُزلزِلوا زِلزااًل َشديًدا﴿ ﴾الظُّ
ُ  وََعَدنَا ما﴿املنافقون ماذا قالوا والعياذ باهلل؟ ف[ 11-10]األحزاب:   ﴾ُغروًرا إاِل   َورَسوَُلُ  اَّللذ
سعة  اهلل منال يأمل ما يأمل من اهلل الفرج واملخرج وعنده دين  [ فاذلي ما12]األحزاب: 

ى الُمؤِمنوَن ﴿سيأِت أمن واستقرار، ما عندهم هذا، لكن أهل اإليمان: ال رزق و
َ
ا َرأ َولَم 

ُ َورَسوَُلُ َوما زاَدُهم إاِل  إيمانًا َوتَسليًما ُ َورَسوَُلُ َوَصَدَق اَّللذ حزاَب قالوا هذا ما وََعَدنَا اَّللذ
َ
 ﴾اِل

ُ  َوَكَف ﴿: افرجهلم [ فجعل اهلل 22]األحزاب:  ُ  َواكنَ  القِتاَل  الُمؤِمنيَ  اَّللذ  ﴾َعزيًزا قَوِيًّا اَّللذ
وإن تكالب ايلهود وانلصارى  حسن [ إذاً املؤمن يكون عنده أمل باهلل25]األحزاب: 

اخلري فأنت ال ايا ىلع قىلع املسلمني فال شّك أن اهلل يُبيق هلذه األمة ب من املجرمني وغريهم
رز ما تظن لو ضاق عليك ابليت ما

ُ
ل ىلع اهلل يف كذا ال تُقل خالص سنموت ال، إقْبِ  يف أ

إمرأة مقبلة ىلع اهلل ُمتحّجبة عفيفة طيبة  -عليها السالم  – وانظر إىل مريم واستعن باهلل ،
َليها َزَكرِيذا الِمحراَب وََجَد ُُكذما َدَخَل عَ ﴿كيف جعل اهلل هلا رزقاً يأتيها إىل بيتها إىل قعر دارها 

َ يَرُزُق َمن يَشاُء بَِغريِ  ِ إِنذ اَّللذ ن  لَِك هذا قالَت ُهَو ِمن ِعنِد اَّللذ
َ
ِعنَدها رِزقًا قاَل يا َمرَيُم أ

بتليت بالء عظيماً ضاقت 3٧عمران:  ]آل ﴾ِحساٍب 
ُ
[ وابتليت بعد ذلك بغالم من غري زوج أ

  فََحَملَتُه فَانتََبَذت بِهِ َماكنًا قَِصيًّا﴿ هلل هلا خمرجاً وفرجاً:بها األرض بما رحبت فجعل ا
جاَءَها الَمخاُض إىِل ِجذِع اِلذخلَةِ قالَت يا ََلَتين ِمتُّ قَبَل هذا َوُكنُت نَسًيا َمنِسيًّا

َ
]مريم:  ﴾فَأ
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تدل ُتت شجرة ال طعام وال رشاب ال  امرأةنواع ابلالء أالصاحلون ابتلوا ب -[ اهلل أكرب22-23
فلم يرتكها  «حيفظك احفظ اهلل»« أنيس حَّت فارقت أهلها فاهلل معها حافظ هلا لكرثة عبادتها

ال  ََتَزين َقد َجَعَل َربُِّك ََتَتِك ََسِيًّا﴿وجل:  ربها عز
َ
فَناداها ﴿[ 2٤]مريم:  ﴾فَناداها ِمن ََتتِها أ

ال  ََتَزين ﴿ ملا ودلت ناداها الغالم الصغري اذلي لم يتلكم مثله، ﴾ِمن ََتتِها
َ
فَناداها ِمن ََتتِها أ

ِ 2٤]مريم:  ﴾قَد َجَعَل َربُِّك ََتَتِك ََسِيًّا  اي هو: " ماٌء جيري من ُتتها جعل اهلل نهرً [ قيل الّسَّ
ي إََِلِك ِِبِذِع اِلذخلَةِ تُساقِط عَ ﴿ يف احلال ثم يقول هلا:  امرأة[ 25]مريم:  ﴾لَيِك ُرَطًبا َجنِيًّاَوُهز 

وادلة ال تستطيع أن ُتّرك رّبما ُغصناً صغرياً فكيف بنخلة عظيمة بمجّرد أن المستها وهّزتها 
قليالً فإذا بالّرطب الّطيب يزنل عليها فيأتيها اخلري والفرج من املآلك واملشارب ويأنّسها ودلها 

تمّر ىلع ايلهود املتّهمني هلا فإذا يه تشري إيله ال تكلمهم يتلكّم معها بعد والدتها فإذا بها و
ِ آتاِنَ الِكتاَب وََجَعَلين نَبِيًّا﴿فينطق  وصان   قاَل إِن  َعبُد اَّللذ

َ
يَن ما ُكنُت َوأ

َ
وََجَعليَن ُمباَراًك أ

اكةِ ما ُدمُت َحيًّا الةِ َوالزذ فضل اهلل ورمحته  [ فيا عباد اهلل ال تيأسوا من31-30]مريم:  ﴾بِالصذ
ِ  رمََحَت  إِنذ ﴿فإنه سبحانه وتعاىل رحيم بأويلائه وعباده  ]األعراف:  ﴾الُمحِسنيَ  ِمنَ  قَريٌب  اَّللذ

56]. 

 نفسكم بطاعة ربكم وأحسنوا إىل جريانكم وفقرائكم وأيتامكمفأحسنوا أل
الرمّحاء يرمحهم » «رمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماءا»وأراملكم حيسن اهلل إيلكم 

منها  افنحن حباجة أن نكون كما سمعتم حمافظني ىلع مجيع رشيعتنا ال نأخذ جزءً  )۱(«الرمحن
                                                           

وسنده فيه أبو قابوس مقبول كما  «الرامحون يرمحهم الرمحن ارمحوا من يف األرض .... » [ بلفظ:192٤رواه الرتمذي ](  1)

متفق عليه. وقال الشيخ األبلاين )صحيح( كما يف  «من ال يرحم انلاس ال يرمحه اهلل» منهايف اتلقريب وهل شواهد 
 [.925"الصحيحة"]
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ونرتك األخرى فالقصص يف القرآن تزيد أهل اإليمان إيماناً وأهل اثلبات ثباتاً فما أحوج 
ا من الِعرب ففيه-عليه الصالة والسالم-سنّة رسوهلم واؤويقرانلاس أن يتدبّروا كتاب رّبهم 

اليشُء الكثري ال تظن أن اهلل سيرتكك وأنت عبده وإن ُمت يف هذه احلال فأنت من الُكرماء 
الرمحن  بن حجر يف تهذيب اتلهذيب لرتمجة عبداعند اهلل، ذكر اإلمام املّزٌي واخترصه اإلمام 

خل ىلع احلّجاج عم الكويف رمحه اهلل اكن من الُعبّاد وأهل العلم والفضل فابتِّل أن دنبن أيب 
 نه قد قتل أمًة من األمم من أهل اإلسالماجلماجم أل أيامت يَ مِّ واحلّجاج الظالم قد قتل أمماً وسُ 

فإذا  (تق اهلل قتلت أهل اإلسالماتق اهلل يا حّجاج )ا: قال هل فوعظه فكأنه - لألسف -
ْغِلق عليه مخسَة 

ُ
باحلّجاج يأمر به للحبس وقال ُسّدوا عليه ابلاب بدون طعام ورشاب فأ

هذا الرّجل  اذهبوا فادفِنواثم بعد اخلمسَة عّش ايلوم قال احلّجاج  -اهلل أكرب- عّش يوماً 
ال فق «.حيفظك احفظ اهلل»قائم يصِّل  -اهلل أكرب-ففتحوا باب الغرفة فإذا الرجل قائٌم يصِّل

 . احلّجاج مع ظلمه رِسْ حيُث شئت تركه" وعِلم أن اهلل حفظه

واستغفروا اهلل  .فنحن حنتاج أن نتعلم ادلين اذلي ينفعنا اهلل به ة يف تارخينا كثريفالِعرَب 
 .العظيم

 ثانيةاخلطبة ال
حممدا احلمد هلل محدا كثرياً مبارَكً فيه وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل وأشهد أن 

 :أما بعد - تسليماً كثرياً  - صىل اهلل عليه وىلع آهل وسلم - عبده ورسوهل

وجل عن عبد  كريم من عباده اكن من أنبيائه والقائمني  قال اهلل عزّ  -عباد اهلل-أيها انلاس
بن مَّّت ايونس  " مة  كفرت واعندت "يونس عليه الصالة والسالمأوجل ب بتاله اهلل عزّ ابأمره 

 ذونه.ؤويمنه ي انلّون هذا انليّب الكريم داع قومه وحاول سنني وهم يسخرون ولّقب بذ
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مهلتهم ثالثٌة أيام إن لم  -جّل وعال- فداع عليهم أّن اهلل يهلكهم فجاء اخلرب من عند ربه
فقومه ملا علموا خروجه  سافريتوبوا يأتيهم اهلالك فخرج ُمغاضباً لقومه غضبان عليهم ثم 

من وسطهم تابوا إىل اهلل ففزعوا إىل اهلل فخرجوا وأوالدهم، وما عندهم من املوايش إىل 
خيالف احلق ما خيالف الواقع  الكم نيب ماإىل اهلل وعلموا أنه  الصحراء يبكون ويترّضعون

قَرَيٌة آَمَنت َفَنَفَعها  فَلَوال اكنَت﴿فزعوا إىل اهلل قال اهلل: فسيأتيكم بعد ثالثة أيام هالك 
نيا َوَمتذعناُهم إىِل حيٍ  ا آَمنوا َكَشفنا َعنُهم َعذاَب اخلِزِي يِف احَلياةِ ادلُّ  ﴾إيمانُها إاِل  قَوَم يونَُس لَم 

 [. 98]يونس: 

قبل هو يف صحة واعفية واهلل أكرب اتلوبة حَّت من الّشك والكفر تنفع صاحبها إذا تاب 
اهلل  تعدتطلع الشمس من مغربها ينفعه اهلل بها فهذه األمة أسلمت و وتاب قبل أنالغرغرة 

عليه -املحنة اثلانية ىلع يونس أن يرفع عنها العذاب وابلالء فرفعه اهلل جّل وعال هذا أمر،
خرج إىل ابلحر كما هو معلوم يف القرآن فركب السفينة فلما وّسطوا يف  -الصالة والسالم

"ثُقلت السفينة البد من شخص  القها جّل وعال فاستهموا قالواابلحر وقفت السفينة بأمر خ
نريم به ابلحر حَّت ختف السفينة وإال سنهلك مجيعاً "فاستهموا فوقعت القرعة ىلع خريهم 

وجل أن يبتليه بسبب أنه َغضب قومه ترك ادلعوة  أراد اهلل عزّ -عليه الصالة والسالم-يونس
فَساَهَم فَاكَن مَِن ﴿بتالء فاستهموا وابتِّل بهذا اال أدبه ربهف -اهلل املستعان-إىل اهلل 

[ معناه من املغلوبني فُريم به يف ابلحر بأمر اهلل جّل وعال القدري 1٤1]الصافات:  ﴾الُمدَحضيَ 
وهذه حمنة أخرى فبيق يف احلوت أياماً وربما شهوراً والعلم عند اهلل  -عظيم- تلقمه حوتاثم 

سمه أن يهلك ولكن من ِحفظ اهلل هل أيضاً بسبب طاعته كم بيق حَّت حنُل جسمه وَكد ج
وجل وادلعوة إىل اتلوحيد ربنا جّل وعال تلمام عدهل  األوىل وعبادته الكثرية وتوحيده هلل عز
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لم يهمل ذلك أبداً فلم يزل حيفظه يف بطن احلوت ولم يأذن للحوت بعرصه معروف احليوان 
 فَساَهَم فَاكَن ِمَن الُمدَحضيَ ﴿ انليب الكريم حفظ هذااهلل لكما دخل يف جوفه يعرصه لكن 

نذُه اكَن ﴿[ أي ُمالم ىلع تركه ادلعوة 1٤2-1٤1]الصافات:  ﴾فَاتلََقَمُه احلوُت َوُهَو ُمليمٌ  
َ
فَلَوال أ

صافات: ]ال ﴾َفَنَبذناهُ بِالَعراءِ َوُهَو َسقيمٌ   لَلَبَِث يف بَطنِهِ إىِل يَوِم يُبَعثونَ   ِمَن الُمَسب ِحيَ 
نبَتنا َعلَيهِ َشَجَرةً ِمن يَقطيٍ ﴿[ اهلل أكرب 1٤3-1٤5

َ
[ انظر هذا اخلرب العظيم 1٤6]الصافات:  ﴾َوأ

والقصة العجيبة خيرب اهلل نبيه حممداً ليك خيرب أمته فهذا انليّب اكن يف بطن احلوت فقال لكمة 
ن لَن نَ ﴿اتلوحيد 

َ
ن ال إََِل إاِل  َوَذا اِل وِن إِذ َذَهَب ُمغاِضًبا َفَظنذ أ

َ
لُماِت أ قِدَر َعلَيهِ فَنادى يِف الظُّ

الِميَ  نَت ُسبحانََك إِن  ُكنُت ِمَن الظ 
َ
فَاسَتَجبنا ََلُ َوََنذيناهُ ِمَن الَغم ِ َوَكذلَِك نُنِِج   أ

 .[88-8٧]األنبياء:  ﴾الُمؤِمنيَ 

من أهل اتلوحيد ومن زق أو مصائب عظائم وهم آللمؤمنني مجيعاً إذا حصلت هلم م بشارة
أهل الطاعة فال ييأسوا من رمحة اهلل وفضله فاهلل بهم رحيم ولو بلغ من ابلالء ما بلغ فإنه 
لطيف بعباده جّل وعال فانظر هذا انليب جعل اهلل هل فرجاً وهو يف هذا املاكن املظلم "ظلمات 

أزمة أكرب من  هل هناك -سبحانه وتعاىل-بعضها فوق بعض " ولكن ربنا قادر ىلع لك يشء
يف دخوهل انلار وجناه  أزمة يونس؟ ما نقول أزمة أكرب إال ما يقاربها قصة إبراهيم عليه السالم،

نَت ُسبحانََك إيِّن ُكنُت ِمَن الّظاملنِي» :فانظر جمّرد أنه اعرتف وقال اهلل منهم،
َ
اآلن  «ال إهِلَ إاِّل أ

املساء إىل نصف الليل وآخر من العرص  لكّما اشتّدت ىلع بعض انلاس األمور صار يُغِّن من
متفّرج ىلع الكرة واللهو واللعب هل هذا سبب من أسباب الفرج؟ أنت تريد أن حيفظك اهلل 
وأنت لكما اشتّدت عليك األمور فررت من اهلل وهربت ورشدت كما يّشد ابلعري من صاحبه 

ن الرجوع؟ أين حفَظ رشع أين حماسبتك نلفسك؟ أين اتلوبة؟ أي اهلل أينك أين فكرك؟ يا عبد
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۱۳ 

نَت ُسبحانََك إيِّن ُكنُت »اهلل يلحفظك اهلل؟ هذا انليب وهو نيب يُسبّح اهلل يف ابلحر 
َ
ال إهِلَ إاِّل أ

إِنذ َمَع   َمَع الُعرِس يرًُسا فَإِنذ ﴿الفرج ال تيأس لك يشء ىلع اهلل يسري:  هجاء «ِمَن الّظاملنِي
 .[6-5]الّشح:  ﴾يرًُساالُعرِس 

نذُه اكَن ِمَن الُمَسب ِحي﴿ نالُعّس الواحد هل يّسا
َ
انظر فالتسبيح يف حال الرّخاء والعبادة  ﴾فَلَوال أ

يف حال الرّخاء تنفعك يف حال الّشدة وتنفع أبنائك وربما أبناء أبنائك نعم ، فيونس ذكر اهلل 
أيضاً، فأنت ُتاسب نفسك وتأمر أهلك  الشدةويف حال  الشدةأنه اكن من املسبحني قبل عنه 

اهلل ما يضيعك أبداً فكن حريصا حلفظ دين اهلل وتذّكر هذه وبالصالة والعبادة واذلكر و.و. 
نذُه اكَن ِمَن الُمَسب ِحيَ ﴿ القصة

َ
-1٤3]الصافات:  ﴾لَلَبَِث يف بَطنِهِ إىِل يَوِم يُبَعثون  فَلَوال أ

[ الصحراء 1٤5]الصافات:  ﴾َفَنَبذناهُ بِالَعراءِ ﴿ األرض [ أي يوم القيامة ثم أخرجه إىل1٤5
 يف إال اهلل فلّما وصل إىل عندهم علم ما وال أهل ما هساحل ابلحر ال بيوت ال قوم يستقبلون

نبَتنا َعلَيهِ ﴿ابلحر جسمه ضعيف ال يستطيع امليش أنقذه اهلل بشجرة يف احلال ينبتها  ساحل
َ
َوأ

 " وحنوها اءاكدّلب  أرضية [  قيل الشجرة من يقطني يه: "1٤6صافات: ]ال ﴾َشَجَرةً ِمن يَقطيٍ 
كرّبها اهلل فتكون مظللة عليه حَّت ال يهلك من الشمس فأكل  كبريةوال مانع أن تكون 

و يَزيدونَ ﴿ من هذه الشجرة حَّت قوي جسمه ثم رجع إىل قومه داعياً 
َ
لٍف أ

َ
رَسلناهُ إىِل ِمائَةِ أ

َ
 َوأ

 .[1٤8-1٤٧]الصافات:  ﴾َفَمتذعناُهم إىِل حيٍ فَآَمنوا  

لكن بعد شدة وأزمة  وصار يف رسور اهلل أكرب قّر عينه أيضا باإليمان أن آمن قومه وأصحابه
جأ إىل اهلل ونرجع إيله فنحفظ ديننا وحنفظ أبصارنا حنفظ عقونلا من نلكبرية فعلينا أن 

 .األفاكر اهلّدامة نتوب إىل اهلل من مجيع ذنوبنا
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۱٤ 

فنسأهل تعاىل أن يتوب علينا وعليكم وأن يرمحنا وإياكم امهلل إنا نسألك اهلدى واتلىق  
والوباء والّربا امهلل إنا نسألك أن تهدينا سبل السالم  ءالغالوالعفاف والغىن امهلل ارفع عنا 

وأقم -وأن تعيننا ىلع ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إنك سميع ادلاعء واحلمد هلل رب العاملني
 .الصالة


