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 : الخطبة األولى 

 

لى ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل لو، ومن يضلل تعانحمده الحمد هلل 
فال ىادي لو، وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك، وأشهد أن محمدا عبده ورسولو صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو وسلم 

 ثيراتسليما ك

ًَ َأََُّٓا َٓا } َُ اتَُّقِْا آَمُيِْا الَِّرٓ ُِ َحقَّ اللَّ َّ َّاَل ُتَقاِت ٌَ ََّأىُته ِإالَّ َتُنُْت   (1){  201=  مُِّطِلُنْ

َِّجََا ِمِيََا ََّخَلَق َّاِحَدٍٗ ىَِّفٍظ مًِّ َخَلَقُكه الَِّرٖ َزبَُّكُه اتَُّقِْا اليَّاُع أَََُّٓا َٓا } َُ َّاتَُّقِْا َِّىَطاّٛ َكِثريّا ِزَجااّل ِمِيََُنا ََّبثَّ َش ٌَ الَِّرٖ اللَّ ُِ َتَطاُٛلْ  ِب
َّ َّاأَلِزَحاَو َُ ِإ ٌَ اللَّ  (2){   2=  َزِقٔبّا َعلَُِٔكِه َكا

ًَ َأََُّٓا َٓا} َُ اتَُّقْا آَمُيْا الَِّرٓ ِْاّل َُّقُْلْا اللَّ َُ ُِٓطِع ََّمً ُذُىَْبُكِه َلُكِه ََِّٓغِفِس َأِعَناَلُكِه َلُكِه ُِٓصِلِح  00=  َضِدٓدّا َق ُُ اللَّ ِْشّا َفاَش َفَقِد ََّزُضَْل   02=  َعِظٔنّا َف
}(3) 

 

 ..بعد أما

فإن أصدق الحديث كالم اهلل، وخير الهدي ىدي محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وشر األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل 
 وكل ضاللة في النار،بدعة ضاللة، 

 : أيها المسلمون، موقف من مواقف حياة النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم

 ِمنَ  الصَّْوتَ  َأفْ َهمِ  فَ َلمْ ".  َمْسُعودٍ  أَبَا اْعَلمْ : "  َخْلِفي ِمنْ  َصْوتًا َفَسِمْعتُ  بِالسَّْوِط، ِلي ُغاَلًما َأْضِربُ  ُكْنتُ :  اْلَبْدِري   َمْسُعودٍ  أَبُو قَالَ 
:  قَالَ ".  َمْسُعودٍ  أَبَا اْعَلمْ  َمْسُعوٍد، أَبَا اْعَلمْ : "  يَ ُقولُ  ُىوَ  فَِإَذا َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  ُىوَ  ِإَذا ِمنِّي َدنَا فَ َلمَّا:  قَالَ . اْلَغَضبِ 
 َأْضِربُ  اَل :  فَ ُقْلتُ :  قَالَ ".  اْلُغاَلمِ  َىَذا َعَلى ِمْنكَ  َعَلْيكَ  َأْقَدرُ  اللَّوَ  َأنَّ  َمْسُعودٍ  أَبَا اْعَلمْ : "  فَ َقالَ  َىْيَبِتِو، ِمنْ  السَّْوطُ  َيِدي ِمنْ  َفَسَقطَ 
 (4)."َأَما َلْو َلْم تَ ْفَعْل َلَمسَّْتَك النَّاُر  . قَاَل : "أَبًَدا بَ ْعَدهُ  َمْمُلوًكا

 

عليو وآلو وسلم، فيو فوائد غزيرة، تربوية، وتعليمية، وموعظة كافية بالغة، لكل من ، من مواقف حياة النبي صلى اهلل موقف عظيم
 تجرأ، وغرتو قوتو على ظلم الناس.
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ومع ذلك قد يزل الكريم،  .فقهائهم، كما قال أصحاب السير ، ومن أبا مسعود، إنو من كبار الصحابة، ومنأبو مسعود
 الجواد، ويخطئ العاقل.ويكبو 

رضي اهلل عنو وأرضاه، ورأى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ىذا الظلم، فلم يسكت على ذلك الظلم، ونادى أخطأ أبو مسعود 
اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا  : من بعيد، من أول نظرة نظر فيها ضعيفا يستضعف، نادى بأعلى صوتو من بعيد

 . اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود:  زال يقرب وىو يرفع صوتو مسعود " وال

ونستفيد من ىذا  عظيم بالغ، حتى سقط السوط من يد أبي مسعود؛ ىيبة لرسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وصحبو وسلم. تحذير
ظالمها أمة محرومة، تفقد من  الموقف أن على ىذه األمة أن تبادر في رفع الظلم عن المظلوم، فإن أمة ال تأخذ حق المظلوم من

 الخير الكثير ما تفقد.

 .(1)"  ِدْيِدَىاشَ  نْ مِ  َضِعْيِفَهالِ  ْؤَخذُ ي ُ  اَل  مَّةً أُ  َقدِّسُ ي ُ  اَل  اهللَ  نَّ إِ بل ىا ىو نبينا صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقول : " 

ثُ ْوِنيحَ حين رجع مهاجرة البحر : " قال وىا ىو أيضا صلى اهلل عليو وآلو وسلم  " فقام فتى  َحَبَشةِ الْ  ْرضِ أَ ي فِ أَيْ ُتْم رَ ا مَ  َأْعَجبِ بِ  دِّ
فقال : يا رسول اهلل، كنا جلوًسا، فمرت امرأة من عجائز رىابينهم، وعليها قلة من ماء،  فقام شاب منهم، فوضع يده بين كتفيها، 

وضع اهلل الكرسي، وجمع األولين واآلخرين، وتكلم ثم ضربها حتى سقطت الجرة من رأسها، وقامت فقالت : ستعلم يا غدر إذا 
األيدي واألرجل ما موقفي وموقفك بين يدي اهلل رب العالمين. أو : ستعلم أمري وأمرك في ذلك اليوم بين يدي اهلل رب العالمين. 

". أو كما قال عليو الصالة قويهم  نْ مِ  َضِعيِفِهمْ لِ  ْؤَخذُ ي ُ  اَل ا ْومً ق َ  اهللُ  َقدِّسُ ي ُ  ، اَل َدَقتْ صَ فقال النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم : " 
 (2).والسالم

 

عليو الصالة والسالم أن على ىذه األمة أن ال تنظر إلى الضعيف حتى تعين على أخذ الحق ممن ظلمو، فانظر كيف يبين النبي 
 وممن أخذ حقو.

" من قواعد ديننا العظيم الذي أخبرنا بو النبي عليو الصالة والسالم، وجاءت بو األحاديث الصحيحة، قاعدة : ىي قاعدة  بل ىا
" أو قال :  ْحِجُزهُ تَ قالوا : يا رسول اهلل قد علمنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال : "  " اْظُلومً مَ  وْ أَ ا اِلمً ظَ  َخاكَ أَ  ُصرْ انْ 
 ". ْلمِ الظ   نِ عَ   ْمنَ ُعوُ تَ " 
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قال أبو مسعود رضي اهلل عنو : فسقط السوط من  جاء بنصر المظلوم، والتعاون مع المظلوم على أخذ الحق من الظالم. فديننا
 ". اْلُغاَلمِ  َىَذا َعَلى ِمْنكَ  َعَلْيكَ  َأْقَدرُ  اللَّوَ  َأنَّ  َمْسُعودٍ  أَبَا اْعَلمْ يدي، فقال النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم :  " 

 

إن اهلل أقدر عليك منك على ىذا " قال عليو الصالة والسالم :  لمن كان لو قلب، أو ألقى السمع وىو شهيد. موعظة بالغة
 الغالم" . 

 جبابرة األرض ؟ أين

الظلمة والطغاة الذين غرتهم أموالهم، وكثرة أسلحتهم وعتادىم وجندىم من، تذكر ضعفهم أمام قوة اهلل، وعجزىم أمام قدرة  أين
تذىب تلك الغطرسة، وذلك  .كنإذا أراد اهلل أن يهلكهم فبقول :  فواهلل إنهم أحقر من الذباب، بل ومن جناح البعوض.؟ اهلل

 صاحبها.الظلم والطغيان، مهما بلغت قوة 

 .(1)" ْفِلْتوُ ي ُ  مْ لَ َخَذُه أَ  َذاإِ  تَّىحَ ، لظَّاِلمِ لِ  ُيْمِليلَ  اهللَ  نَّ إِ أبي موسى رضي اهلل عنو، أن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قال : "  نعجاء 
ُِ َأِلْٔه َغِدْٓد =  }وقرأ :  َّ َأِخَر ْ٘ ِإ َٕ َظاِلَن ٍِ َّ  (2){  201ََّكَرِلَك َأِخُر َزبَِّك ِإَذا َأَخَر اِلُقَسٚ 

 

ُِ اأَلِبَصاُز =} : فليتذكر الظلمة ٍِْو َتِػَخُص ِفٔ ٍُِه ِلَٔ ٌَ ِإىََّنا َُٓؤخُِّس َُ َغاِفاّل َعنَّا َِٓعَنُل الظَّاِلُنْ َّ اللَّ  .(3) {  21 َّاَل َتِحَطَب

إن اهلل يعلم سرىم ونجواىم، ولكنو يمهل وال يهمل جل  أن اهلل ال يرى ما يصنعون؟ وال يسمع ما يطغون ويبغون؟أظن الظالمون 
 إذا أخذ الظالم ال يفلتو.  جاللو، وتقدست أسماؤه، وعظم شأنو.

 

 ". ُغاَلمِ الْ ا ذَ ىَ ى لَ عَ ِمْنَك  َعَلْيكَ  ْقَدرُ أَ  وُ َللَّ " قال عليو الصالة والسالم : 

ويمشي في  بعض المؤرخين، أن رجال مقطوع اليد من الكتف، كان يمشي في الناس، ويقول : من رآني فال يظلمن أحدا. ذكر
قد ذىبت يده، فقيل لو : ما شأنك؟ فقال : إن  -أي : ليعتبر  - السوق وبين الناس، وىو يقول : من رآني فال يظلمن أحدا.

فمررت يوما بصياد ورأيت معو سمكة كبيرة  -أي : كان جنديا من جنود البغاة والظلمة  -لظلمة قصتي عجيبة. كنت من أعوان ا
أعجبتني، فقلت : أعطني السمكة. فأبى علي وقال : إني أبيعها وأشتري بها طعاما لصبياني. فقال ذلك الرجل : فأخذتها منو 

األلم من شدة العض، فذىبت إلى الطبيب، فشكوت لو األلم. ظلما، ثم انطلقت بها، وفي الطريق عضت على إبهامي، فلم أحتمل 
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قال :  -إنو يريد أن يتخلص من شدة ذلك األلم  -فقال : ليس لك إال أن تقطع إبهامك، وإال ذىبت يدك. قال : اقطعها. 
بلغت كفك، وليس لك إال فقطعها، ثم سرى األلم إلى كفي، واشتد األلم، فلم أتحمل األلم، فرجعت إليو، فقال : إنها اآلكلة، قد 

أن تقطع. قال : اقطعها. فقطعها ،ثم سرى األلم، حتى أخذ يأخذ يده كلها حتى قطعت كتفو. فنصحو ناصح وقال لو : ليس لك 
. قال : فذىبت ألتمس ذلك الصياد، أبحث عنو في كل مكان، فلما اعضو إال أن تنظر من ظلمت، وإال أخذتك اآلكلة عضًوا 

ركبتيو، وأقول لها : يا سيدي، أسألك باهلل إال عفوت عني. قال : فعفا عني، فقلت لو : ىل كنت دعوت علي رأيتو، جفوت أقبل 
حين أخذت منك تلك السمكة؟ فقال : نعم. قال : ما قلت؟ قال : قلت : اللهم إن ىذا تقوى علي بقوتو على ضعفي، على رزق 

ن اهلل أراك قدرتو فّي، وإني تائب إلى اهلل، ولن أعود إلى الظلمة، وال أطرق لهم عيالي، اللهم أرني قوتك فيو. قال  الرجل : فواهلل، إ
 بابا.

هلل أقدر ، أحيت تلك السمكة بعد موتها؛ ليكون عبرة للمعتبرين؛ ليكون آية من آيات قدرة اهلل القدير سبحانو وتعالىقدرة اهلل 
نهم ضعفاء أمام قوة المظلوم، إنهم ضعفاء أما قوة المظلوم، فالمظلوم على ىؤالء الظلمة، وإن ظلموا، وإن طغوا، وإن استضعفوا، فإ

 قوي باهلل رب العالمين، إنو ال ترد دعوتو، تسري بالليل.

 

كان من الوزراء في دولة البرامكة، ثم ُغل ىو وأبوه بالقيود في السجون، فقال ألبيو : يا أبتي، بعد العز إلى ما خالد البرمكي 
فقال أبوه :  -بعد ذلك الملك، وتلك الوزارة، وذلك الجاه صارت السجون، ومغاًل باألغالل ومصفًدا بالقيود أي :  -نحن فيو؟! 

 يا بني دعوة مظلوم، سرت بليل ونحن عنها غافلون، واهلل غير غافل عنها.

 

 ال الدماء، وانتهكوا األعراض. يفرح الظالمون، إن دمروا البيوت، وخربوا العمران، وآذوا المسلمين، وسفكوا اليفرح الطغاة،  ال
 فإن اهلل أقدر عليهم منهم على الضعفاء والمساكين. ايفرحو 

 

 َمْظُلومِ الْ  ْعَوةُ دَ أبي ىريرة رضي اهلل عنو، أن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قال : "  عن رعاك رب العالمين إلى ما جاءانظر 
 .(1)" ْفِسوِ ن َ ى لَ عَ  ورُهُ جُ فُ ف َ ًرا اجِ فَ  انَ كَ  ِإنْ وَ ، ْسَتَجابَةٌ مُ 

ىو النبي صلى اهلل  ىا عظيمة للمظلوم، ويا لو من سوط عظيم، وسيف مسلول على الظالمين. دعوة المظلوم..يا لها من بشارة 
ْيَس لَ ِإنَُّو فَ ، َمْظُلومِ الْ  ْعَوةَ دَ  قِ اتَّ وَ عليو وآلو وسلم يقول لمعاذ حين أرسلو إلى اليمن، يوصيو بتلك الوصايا العظام، ومنها يقول لو : " 

نَ هَ ب َ   .(2)" َجابٌ حِ  اهللِ  بَ ْينَ وَ ا ي ْ
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 ْقَدرُ أَ  وُ لَلَّ ، َلْم أبَا ِمْسُعودٍ اعْ " قال :  ..ألنصرنِك ولو بعد حين، تُرفع دون الغمام، ويقسم اهلل رب العالمين : إنها دعوة المظلوم
 يا رسول اهلل ىو حر لوجو اهلل." قال : فقلت :  ُغاَلمِ ا الْ ذَ ى ىَ لَ عَ ِمْنَك  َعَلْيكَ 

 !الموعظةكفتو ىذه  ىذه القلوب التي تخاف اهلل، التي تخاف لقاء اهلل جل وعال.نحتاج إلى 

ستظلم؟ مئة سنة؟ ولو  كم الظلمة اليوم من المواعظ الكثيرة، ال زالوا يظلمون، ويطغون ويبغون، وكأنهم خالدون في دار الدنيا. أين
 أبو مسعود بادر إلى إصالح خطئو، إلى تكفير سيئاتو. ألف سنة. فإنك ستقف بين يدي اهلل رب العالمين.

 

ًَ =  }قال تعالى :  ًَ الطََِّّٔئاِت َذِلَك ِذِكَسٚ ِللرَّاِكِسٓ ٍِِب َّ اِلَحَطَياِت ُِٓر فلم يطلب من غالمو العفو، ويبقى عنده . (1){  222ِإ
وتلك القلوب إذا ُعمرت بتقوى اهلل نفعتها المواعظ، . قال : يا رسول اهلل، ىو حر لوجو اهلل. مملوًكا، بل بادر مباشرة إلى أن يعتقو.

َْ َغَِْٔد =  } قال تعالى :. وانتفعت بالذكرى. ٍُ َّ ِّ َأِلَقٙ الطَِّنَع  ُُ َقِلْب َأ ٌَ َل َّ ِفٕ َذِلَك َلِرِكَسٚ ِلَنً َكا  . (2){  70ِإ

 ستغفر اهلل إنو ىو الغفور الرحيم..أ
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 : الخطبة الثانية 

 

على إحسانو، والشكر لو على توفيقو وامتنانو، وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك تعظيما لشانو، وأشهد أن نبينا الحمد هلل 
 يوم الدين.محمد الداعي إلى رضوانو صلى اهلل عليو وآلو وصحبو وسلم تسليما كثيرا إلى 

 

 ".َأَما َلْو َلْم تَ ْفَعْل َلَمسَّْتَك النَّاُر قال النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم : "  معاشر المسلمين!

 الظلم، ظلمات في الدنيا واألخرى. إنو

 الظلم، شقاء في الدنيا واألخرى. إنو

 الظلم، خيبة وخسارة في الدنيا واألخرى. إنو

 أخذ حسنات الظالم، فُيطرح الظالم في النار، إال ما رحم رب العالمين.يس". المظلوم َأَما َلْو َلْم تَ ْفَعْل َلَمسَّْتَك النَّاُر " 

" قالوا : من ال دينار لو وال درىم. ؟ ُمْفِلسُ الْ  نِ مَ  َتْدُرونَ أَ أبي ىريرة رضي اهلل عنو، أن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قال : "  عن
ا، ذَ ىَ  مَ دَ  َسَفكَ وَ ا، ذَ ىَ  الَ مَ  َأَكلَ وَ ا، ذَ ىَ  َقَذفَ وَ ا، ذَ ىَ  َتمَ شَ  َوَقدْ  يَْأِتيوَ ، َصَدَقةٍ وَ  ِصَيامٍ وَ  َصاَلةٍ بِ  ِقَياَمةِ الْ  ْومَ ي َ  ْأِتييَ  نْ مَ  ُمْفِلسُ الْ قال : " 

 .(1)" ارِ النَّ ي فِ  أُْلِقيَ فَ ، وِ َليْ عَ  حَ طُرِ فَ  يَِّئاتِِهمْ سَ  نْ مِ  ذَ ُأخِ  َسَناتُُو حَ  ِنَيتْ فَ  ِإنْ فَ ، َسَناتِوِ حَ  نْ مِ ا ِلَهذَ وَ ، َسَناتِوِ حَ  نْ مِ ا َهذَ لِ  يُ ْؤَخذُ ف َ ا، ذَ ىَ  َضَربَ وَ 

إلى ذىبْت إلى المظلومين، ذىبْت  ، ينظر إلى الصالة، إلى الصيام إلى الزكاة، أين ولت؟ أين ذىبْت أجورىا؟ىذا حال الظالم
الذي اغتبتو، ذىبْت إلى الذي سببتو، ذىبْت إلى الذي أكلَت مالو، ذىبْت إلى الذي طعنت في عرضو، ذىبْت إلى الذي سفكَت 

 . ثم ُأخذ من سيئاتهم، فطرحت عليو، فأُلقي في النار، دمو، ذىبْت إلى المظلومين

ٌَ  }يوم لقاء اهلل رب العالمين، أما سمعوا قول اهلل جل وعال : يا لحال الظالمين!  َُ َغاِفاّل َعنَّا َِٓعَنُل الظَّاِلُنْ َّ اللَّ َّاَل َتِحَطَب
ُِ اأَلِبَصاُز =  ٍِْو َتِػَخُص ِفٔ ٍُِه ِلَٔ َْاْٛ =  ُمَِِطِعنَي ُمِقِيِعٕ ُزُِّٛضَِِه اَل َِٓسَتدُّ ِإلََِِِٔه َطِسُفَُِه  21ِإىََّنا َُٓؤخُِّس ٍَ ََّأىِرِز اليَّاَع   27ََّأِفِئَدُتَُِه 

ََّىتَّ ََْتَك  ًَ َظَلُنِْا َزبََّيا َأخِِّسَىا ِإَلٙ َأَجٍل َقِسٍٓب ىُِّجِب َدِع َِْو َِٓأِتَُِٔه اِلَعَراُب َفَُٔقُْل الَِّرٓ ََّلِه َتُكُْىِْا َأِقَطِنُته مًِّ َقِبُل َٓ ِبِع السُُّضَل َأ
َّ ََّضَسِبَيا َلُكُه اأَلِم  22اٍل = َما َلُكه مًِّ َش ًَ َلُكِه كََِٔف َفَعِلَيا ِبَِِه  ََّتَبَّٔ ًَ َظَلُنِْا َأىُفَطَُِه  ًِ الَِّرٓ   24َثاَل = ََّضَكيُتِه ِفٕ َمَطاِك
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ُُ اِلِجَباُل = ٍُِه ِلَتُصَّل ِمِي ٌَ َمِكُس َِّإٌ َكا ٍُِه  ُِ َمِكُس َِّعيَد اللَّ ٍُِه  َّ   24 ََّقِد َمَكُسِّا َمِكَس ُُ ِإ ِِ ُزُضَل َِّعِد َُ ُمِخِلَف  َّ اللَّ َفاَل َتِحَطَب
َُ َعِصْٓص ُذّ اِىِتَقاٍو =   .(1){  20اللَّ

 م؟ مكرىتذكروا ىل 

ُُ اِلِجَباُل =  } ٍُِه ِلَتُصَّل ِمِي ٌَ َمِكُس َِّإٌ َكا ٍُِه  ُِ َمِكُس َِّعيَد اللَّ ٍُِه  َّ  24ََّقِد َمَكُسِّا َمِكَس َُ َعِصْٓص ُذّ اِىِتَقاٍو  َفاَل َتِحَطَب َّ اللَّ ُُ ِإ ِِ ُزُضَل َِّعِد َُ ُمِخِلَف  اللَّ
 =20  }. 

". أما لو لم يتب الظالمون للفحتهم النار، أما لو لم تفعل للفحتك النار " قال :  الظالمين من انتقام اهلل رب العالمين!يا ويل 
لشؤم يا لشؤم الظلم، فيا  اهلل عز وجل ليأخذ حق المظلوم، وإن كان ىرة.ولكانوا حطًبا للنار، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، إن 

 الظلم!

هَ حَ  رَّةٍ ىِ ي فِ اَر النَّ  َرَأةٌ امْ  َخَلتِ دَ أبي ىريرة، أن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قال :"  عن هَ أَ  يَ ىِ  اَل فَ ا، َبَست ْ َهات َ  يَ ىِ  اَل وَ ا، ْطَعَمت ْ  رََكت ْ
 .(2)"ْرِض اأْلَ  َشاشِ غَ  نْ مِ  ْأُكلُ تَ 

 يضيق على أمة محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم.كيف بمن  ، ماتت جوًعا بحصار تلك المرأة، فدخلت النار في ىرة.ىرة ظُلمت
كيف بمن يضيق عليهم عيشهم، ويحاربهم في قوتهم، ويحاربهم في طعامهم وشرابهم، ودوائهم وضرورياتهم،  كيف يُقبل بمن 

 بمن يسعى إلى تجويعهم، إلى تخويفهم، إلى ترويعهم.دي على حقوقهم، كيف عتي

ِِْو اِلُنِجِسِمنَي  } ، ومن غضب الجبار الذي قال :هاالنار، واهلل إنو لقريب من قريب منأما إنو  ًِ اِلَق ُُ َع  (3){      = َّاَل َُٓسدُّ َبِأُض
 العبد على أن اهلل أمهلو، فإن اهلل لن يهملو. فال يفرحالقوم المعتدين،  نعالقوم الظالمين،  عن

 .(أََبًدا بَ ْعَدهُ َلُو  َمْمُلوًكا ، َفَما َضَربَ أََبًدا بَ ْعَدهُ  َمْمُلوًكا َأْضِربُ  اَل  اهللِ  ُسولَ ا رَ يَ  اْلَحقِّ بِ  َعَثكَ ب َ  الَِّذيوَ ):قال 

 

الذكرى تنفع أىل اإليمان، أما من فسدت قلوبهم،  يستفيد من أكرمو اهلل بصالح القلب، من المواعظ.ىكذا معاشر المسلمين 
قال اهلل  فإنهم ال ينتفعون حتى يأخذىم رب العالمين أخًذا أليًما، ىذا حال الظالم لنفسو، ال يستفيد من مواعظ القرآن والسنة.

َّاَل َِٓص}تعالى :  ْ٘ لِِّلُنِؤِمِينَي  ََّزِحَن َْ ِغَفاْٛ  ٍُ ٌِ َما  ًَ اِلُقِسآ  .(4) { 21ُٓد الظَّاِلِننَي َإالَّ َخَطازّا = َُّىَيصُِّل ِم
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أما الذين ظلموا أنفسهم بعدم  رب العالمين بمن ينتفع بالمواعظ، المؤمنون، الخائفون من اهلل رب العالمين.ىذا بيان من اهلل 
 وعال، والعمل بما أمر اهلل.اإليمان بالقرآن، بعدم العمل بأحكام القرآن، بعدم تدبر آيات الرحمن، بعدم اجتناب ما حرم اهلل جل 

 . فال يزيدىم ذلك إال خسارا، خسارة في الدنيا، وخسارة في األخرى

أسأل اهلل أن ينفعنا  (. ودٍ عُ سْ ا مَ بَ أَ  مْ لَ ) اعْ تلك بعض المقتطفات، من ىذا الحديث العظيم :  إخوة اإليمان!

 وإياكم بها وسائر المسلمين.
 إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والفوز بالجنة والنجاة من النار . اللهم

يا حي يا قيوم، يا ذا الجالل واإلكرام، يا رب العالمين اللهم نج عبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم كن  اللهم
 لهم ظهيرا، وناصًرا ومعينا.

جمد الدماء  اللهمومن أراد بها سوًء اللهم فخذه أخذ عزيز مقتدر،  اللهممين خيًرا فأعنو، من أراد ببالدنا وسائر بالد المسل اللهم
 في عروقو، اللهم اقتلو بحده وحديده.

 عليك بأعداء الدين أجمعين، أرنا فيهم عجائب قدرتك، وشدة نقمتك، وتحول عافيتك، وجميع سخطك، اللهم

 كيد الكائدين، وتآمر المتآمرين.احفظ بالدنا وسائر بالد المسلمين، من  اللهم 

 ارفع ىذه الغمة عن بالدنا وسائر بالد المسلمين. اللهم

واجمعنا بنبينا وآلو وأصحابو وعبادك المؤمنين في الفردوس األعلى يا رب  اللهم إنا نسألك الفردوس األعلى من الجنة. اللهم
 العالمين.

 وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو 
 (1)لم.وس
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