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  ِالدليل. كرِ مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذ 

 الخطبة األولى
 أن وأشدهد نعمتده، غسدوابِ  علدى وأشدكره سدبحانه أحمدده مغفرته، من ميؤوس   وَل رحمته، من مقنوط   غير هلل الحمد
وقائددنا  وحبيبندا نبيندا أن وأشدهد تده،بجنَّ  اتقداه من ووعد ه،بعقوبتَ  عصاه من توعد له شريك َل وحده هللا إَل إله َل

 مدن ومصدطفاه ، هِتدبريَّ  مدن هربِ د صدفيُّ  ته،بشدريَّ  فدي عظديمٌ  تده،نبوَّ  فدي صادقٌ  خلقته، في كاملٌ  رسوُل هللا محمدا  
ددد طاعتددده، إلدددى نيالمنقددداد وأصدددحابه آلددده وعلدددى عليددده، وبدددارك وسدددلم هللا صدددلى يرتددده،خِ   ،ِملَّتدددهو  بدينددده نيكالمتمسِ 

 :اإليمانإخوة  بعد اأمَّ . .. هتِ رعَ وشِ  ههديِ  على وحافظ ،بسنة النبي ِ  واستمسك منهجه على سار ومن والتابعين

أعتذر منكم عن غيابي عنكم وقد انشغلت بتجهيِز دار  استأجرتها ألنتِقدل إليهدا، ولعدلَّ ُجلَّكدم ِميلدي ُيعداني ُمشدكَلة 
ددِل ُكددلَّ ب ددعِة أشددهر  مددن دار  إلددى دار، والحمددد هلل أوَل وآِخددر ا علددى أن أبقانددا فددي هددذه الحددر  ممددن يسددكنون  التنقُّ

 لِخيام...الدور، ولم يكُتب علينا ُسكنى ا

أيها األحبَّة الكرام، كلٌّ ِمنَّا عندما يبدأ باَلنتقال إلى دار  جديدة تراه يبددأ أوََّل بتنظيفهدا وترتيبهدا وتجهيزهدا قبدل أن 
ددن أميددر وأميددر متفاني ددا بالددذاِا فددي خدمددة المكددان الددذ  يُحدد َّ رحالدده فيهددا ددز وُيزخددِرِّ وُيحسِ  ، ثددمَّ َل يلبدد  أن ُيجهِ 

ددال  لدده ومعتني ددا بدده مزيددد عنايددة، لكددي َل ُيددرو مندده إَل الجميددل والحسددن ولكددي َل ُيطَّلددع سيسدتقبل ضدديوفه فيدد ه، ُمجمِ 
 على عوراته ومياِلبه.

ددل الغرفددة الفالنيددة  ددز هددذا واشددتر  هددذه وجمِ  منَّددا نجهددز الدددار التددي سددننتقل إليهددا، وأمُّ العيددال تقددول صددلِ ح ِتلددك وجهِ 
 والمكان الفالني َلستقبال ال يوِّ...

لي قليال  أُينفُق عاِقٌل كلَّ ماله على دار  اسدتأجرها أشدهرا َل يددر  أيُمددُّ هللا فدي ُعمدره ليسدكنها هدذه  فقلت لها: تمهَّ
 األشهر؟!!

تفكَّددرا فددي األمددر أميددر أيهددا السددادة فنظددرُا فددي حددال الدددنيا وحالنددا فيهددا، وكددم ُيشددبه حالنددا حددال هددذا المسددتأِجر 
 الذ  ترك أشهر ا وسيترك!!

يشبه حاَل الجاهل الدذ  صدرَِّ ُجهدده واسدتغرَق وقتَده وأنفدق مالده علدى دار  اسدتأجرها شدهرين أو ثالثدة!! كدم مم 
 ُيشِبه حاله حالنا مع هذه الدنيا، وهي داُر عبور  سريع ننشغل بها وننسى دار الُمقامة والمستقرِ  والمعاد!!
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نتقل إليددده ونسدددتقرُّ فيددده، ننسدددى مكدددان اَلسدددتقرار، ُنزخدددِرُِّ هدددذه الددددنيا وُنصدددِلحها وننسدددى تهيسدددة المكدددان الدددذ  سدددن
رَرارَ  ))ِإن  وننسى تهيسة الزاِد الذ  سيأتي من ُيفتِ شه وُيحاسبنا عليه فإمَّا نعيٌم وإمَّدا جحديٌم وسدعير..  َبأ  َنِعريم   َلِفري األأ

ارَ  َوِإن   *  [14-13]اإلنفطار: (( َجِحيم   َلِفي الأُفج 

 وأحبب من شئت فأنت مفاِرقه اعمل ما شئت فإن ك ميِ ت ...

 َل محالدددددددددددددة.. مفاِرقددددددددددددده فأندددددددددددددت شدددددددددددددست مدددددددددددددن وأحبدددددددددددددب َل محالدددددددددددددة، ميِ دددددددددددددتٌ  فإنَّدددددددددددددك شدددددددددددددست مدددددددددددددا اعمدددددددددددددل
دة  أيهدا السدادة ] ذكرهدا ابدن كييدر فدي البدايدة والنهايدة   -رحمده هللا – الرشديد هدارون  [10/236أذكر في هذا قصَّ

 يمدددح والكددل والشددعراء الوجهدداء مددن الندداس إليدده دعددا ثددمَّ  ،وأنفددق عليدده وهيَّنددُه وهخرفدده بنائدده فددي أبددد ف قصددر ا بنددى
 ،رأسده طرق دامُ  سدامت ا، نظدر إليده هدارون الرشديد فدرآه العتاهيدة أبدا إَلَّ  ،وُييني وُيظهر إعجابه بهذا القصِر ومدا فيده

 :الئقا رأسهأبو العتاهية  فرفع العتاهية؟ أبا يا عندك ما: هارون  له فقال

 القصور شاهقة ِظل ِ  ِفي **** َساِلًما َلكَ  َبَدا َما ِعشأ 
ُبُكورِ  إلى الرواح لدى *** اشتهيت بما عليك غدىيُ   الأ

 !! ]وقد أعجبه الكالم[هيه: هارون  له فقال أطرق، ثم

 :ُمكِمال   يبكي وهو رأسه العتاهية أبو فرفع 

َرَجةِ  ِضيقِ  َعنأ  *** َتَقعأَقَعتأ  النُُّفوُس  َفِإَذا ُدورِ  َحشأ  الصُّ
َلمُ  َفُهَناكَ   رورغُ  في ِإّل   ُكنأتَ  َما ******** ُموِقًنا َتعأ

 فمددا! دعددوه: "الرشدديد هددارون  فقددال ذلددك، علددى العتاهيددة أبددا الندداُس  َفدداَلمَ  ، - هللا رحمدده - الرشدديد هددارون  فبكددى
 ".غيره قنيصدَ 

َلُمرروا قددال وقولدده الحددق: –وهللا تعددالى أ أيهددا السددادة  َحَيرراةُ  َأن َمررا ))اعأ َيا الأ نأ ررو   َلِعررب   الرردُّ ررَنُكمأ  َوَتَفرراُرر   َوِزيَنررة   َوَلهأ  َبيأ
َوالِ  ِفي َوَتَكاُثر   َمأ َوأَّلدِ  األأ َجبَ  َغيأث   َكَمَثلِ  َواألأ ارَ  َأعأ ُكف  َفرًّا َفَتَراهُ  َيِهيجُ  ُثم   َنَباُتهُ  الأ ِررَرةِ  َوِفري ُحَطاًمرا َيُكونُ  ُثم   ُمصأ  اْلأ
َوان   ّللا ِ  نَ مِ  َوَمغأِفَرة   َشِديد   َعَذاب   َحَياةُ  َوَما َوِرضأ َيا الأ نأ ُغُروِر(( َمَتاعُ  ِإّل   الدُّ  [.20:الحديد] الأ

متددا  الُغددرور لمغددرور  جاهددل  َل يددوِقن بدداليوم اآلِخددر، كَمَيددِل مددن يغتددرُّ بُخ ددرِة األر   -أيهددا السددادة  –الدددنيا  
وقددد أصددابها غيدد  السددماءا تنبددُت األر  وتخ ددرُّ فُيعجددب بهددا الجاِهددل ويظنُّهددا سددتبقى وسددتدوم هكددذا  وبهائهددا

دا َيُكدونُ  ثُدمَّ  ُمْصدَفراا َفَتَراهُ  َيِهيجُ  ُثمَّ خِ رة، فال تلب  هذه الُخ رة أن تنقلب ُصفرة  وأن تيبس )) (( يدأتي وقدت ُحَطام 
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دا، ))الحصاد فترو هذه األر  التي أعجبت النَّاس و   َشدِديدٌ  َعدَذا ٌ  اآْلِخدَرةِ  َوِفديغرَّا الُكفَّدار وقدد أصدبحت ُحطام 
( ...اللهدم َوِرْضدَوانٌ  ّللاَِّ  ِمدنَ  َوَمْغِفدَرةٌ أو ) (َشدِديدٌ  َعدَذا ٌ (( في اآلخرة حيدُ  المسدتقر، إم دا )َوِرْضَوانٌ  ّللاَِّ  ِمنَ  َوَمْغِفَرةٌ 

 امُتبنا في أهِل مغفرِتك وِرضواِنك.

هذه الدنيا التي نغترُّ بها ونتقاتل عليها ونتخاصم ألجلها، هدالَّ فكَّرندا بنسدبة  وتناسدب كدم تسداو  أمدام أيها السادة 
ِرررَرِة ِإّل  َقِليررل  ))اآلخدرة إن كنَّددا مدؤمنين حقاددا بدداليوم اآلِخدر؟! وهللا تعددالى يقدول:  َيا ِفرري اْلأ نأ َحَيرراِة الرردُّ  ((َفَمررا َمَترراُع الأ

 [38]التوبة:

خمسين سنة؟ سبعين؟! مسُة سنة؟! ما قيمدة المسدة  ؟هذه الفانية؟ كم سنعيش في هذه الحياة الدنيامم سنعيش في 
أمام الالنهاية؟! ما قيمة المسة سدنة أمدام الالنهايدة!؟ مدا قيمدة المسدة سدنة أمدام أبدِد اآلبددين؟ مدا قيمدة الدذ  ينتهدي 

 أمام الذ  َل ينتهي؟

 َندامَ :  َقدالَ  ، - عنه هللا رضي - مسعود بن هللا عبد عن((  صحيح حسن: ))  وقالوفي هذا أخرج التِ رمذُ ،  
، َعَلى - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول  َلدكَ  اتََّخدْذَنا َلدوْ  ، هللاِ  َرُسدولَ  َيا:  ُقْلَنا ، َجْنِبهِ  في أثَّرَ  َوَقدْ  َفَقامَ  َحصير 
َيا ِلي َما)) :  -روحي فدداه  – َفَقالَ  .[ وثيرة]أ  فرشة  طريَّة   ِوَطاء   نأ َيا فري َأَنرا َمرا ؟ َوِللردُّ نأ ََل   َكَراِكرب   ِإّل   الردُّ رَت  اسأ
تَ   (( َوَتَرَكَها َراحَ  ُثم   َشَجَرة   َتحأ

ددا تحتهددا دقددائق ثددمَّ أممددل سدديره...  هددذا مقدددار بقائنددا فددي الدددنيا بالنسددبة ل خددرة، كرامددب  مددرَّ بشددجرة  فاسددتظلا مرتاح 
 أين من كان قبلنا؟ أين الملوك؟ أين الطواغيت؟ أين الجبابرة؟أين آباؤنا؟ أين أجدادنا؟ 

 ؟ وتيجانُ  أكاليل   منهم *** وأين يمن   من التيجان َذوو الملوك أين
ادُ  شاده ما وأين  ساساُن؟ الفرس في ساسه ما *** وأين إرم   في شد 
 كانوا ما القوم فكأن َقَضوا حتى ***  له َمرد ّل أمر الُكل ِ  على أتى

 
دا مدن ذهدب، أيدن حدافظ أسدد الدذ  قتدل عشدراا  أين القذَّافي الذ  لقَّب نفسه ملك ملوك أفريقيا وجعدل لنفسده تاج 

اآلَلِّ مدددن األبريددداء ليبقدددى فدددي السدددلطة؟ أيدددن مدددن تفرعندددوا فدددي هدددذه الددددنيا متجبِ دددرين مدددن ملدددوك العدددر  والعجدددم 
 مة، فإمَّا نعيٌم وإمَّا جحيم...ذهبوا إلى دار المقاثم غدوا تحت األر ، السابقين؟ تجبَّروا سنين ا

 كانوا ما القوم فكأن َقَ وا له ***  حتى َمرد َل أمر الُكل ِ  على أتى

 أين من هخرِّ وعمَّر، أين من شاد وبنى، أين من عمروها وكأنَّهم سُيخلَّدون فيها؟! 
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 هللا رسدول فدي هدذا كدالم لنسدمعو  ،ومعناهدا قيمتهدا يقدةَلبدَّ أن يعدرِّ المدؤمن وأن يعدي حق السادة أيها الدنيا هذه
 عبدد بدن جدابرِ  َعدنْ  ُمسدلم اإلمدام أخرجده الدذ  الصدحيح الحددي  فديو  وصدفها، كيد  -صلى هللا عليده وسدلَّم  –
وقِ  َمر   -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسولَ  أن»:  - عنهمدا هللا رضي - هللا  الَعرَوالي، بعض من دارال ، بالسُّ

ي   فمر   َكَنَفَتيأه، والناس ،[  مشو ه]  َأَسك   ِبَجدأ ]  بردرهم له هذا َأن   ُيِحبُّ  َأيُّكم:  قال ثم بُأذنه، وأرذ فتناوله َميِ ت 
 كران َحي را كران لرو ِإنه ؟ به نصنع ما بشيء، لنا َأن ه نحب ما:  قالوا ؟ والدرهم مبلٌغ قليٌل َل قيمة عظيمة له [

نيا فوهللا:  -روحي فداه  – قالف. ]جيفة ومشوَّه!![ َأَسك   َأن هُ  فيه عيبا    «عليكم هذا من هللا على َأهأونُ  َللدُّ

 أخرجده الدذ  الحددي  ففي ولهذا عليكم، هذا من هللا على أهون بكلِ  ما فيها  الدنيا له، قيمة َل ميِ ت مشوَّهٌ  جد ٌ 
:  َقدالَ  ، - عنده هللا رضدي - السداعد  سدعد بدن سدهلِ  عدن((  صدحيح حسن حدي : ))  وقال التِ رمذُ ، اإلمام
َيا َكاَنررت َلرروأ )):  - وسددلم عليدده هللا صددلى - هللا رسددول َقدالَ  نأ رردَ  َتعأررِدلُ  الرردُّ  َكرراِفراً  َسررَقى َمررا ، َبُعوَضررة   َجَنرراحَ  هللا ِعنأ
َها َبةَ  ِمنأ  ((َماء   َشرأ

 ُحطامهددا، أجددل مددن تكب ددرون يو  حتددالون وي كددذبون وي بأسددبابها، يتقدداطُع النَّدداسو  أجلهددا، مددننتعددادو  التددي الدددنيا هددذه
 أيدن ولكن ذلك، ِمن أقلَّ  وَل بعوضة   جَناح عند هللا تساو   َل كلُّها الدنيا هذهيسفك بع هم دماء بعض  ألجلها، 

ا بع هم يقتل والناس حقاا، بهذا يوقن من أين حقَّا، بهذا يؤمن من  !!الدنيا ُلعاَعة ألجل بع  

 الجندددود وُجنِ ددددا األرتدددال ُسددديِ رارأيندددا كيدددَ   قبلددده فيمدددا كمدددا الماضدددي األسدددبو  وفدددي حقادددا بهدددذا يدددؤمن مدددن أيدددن
 النصدب، وحدواجز المكوس معابر علىفي الشمال والغر   النفوذ أصحا  تقاتل ألجل ، ألجل ماذا؟؟المسامين
 أسدديادهم فيقددودهم الحددق، طريددق أضدداعوا الددذينقليلددي الدددين،  األغبيدداء الجنددودِ  مددنأيهددا األحبَّددة  دائمددا وال ددحية
دا ماجده ابدن أخرجده وفيمدا واآلخرة... يخسرون آخرتهم بددنيا غيدرهم، الدنيا شر ِ  إلى ائهموكبر   -إلدى النبدي  مرفوع 
ِزَلةً  الن اسِ  َشر ِ  ِمنأ )):  - وسلم عليه هللا صلى دَ  َمنأ مَ  هللاِ  ِعنأ ِقَياَمِة، َيوأ د   الأ َهبَ  َعبأ َيا آِرَرَتهُ  َأذأ رِهِ  ِبُدنأ  ..((.َغيأ

، فق  أضا  آخرته بدنيا غيره.ليته استمتع أو   انتفع! كالَّ

 !اآلِخر؟ وباليومِ  باهلل أسياده ُيطيع الذ  الجند  هذا يؤمن هل ترو  يا

قدون  فدون ختلِ المُ  المتقداتلون  القدادة هدؤَلء يؤمن هل ترو  يا  يدا الُمسدلمين، ةمديلعز  الُم دِعفون  المسدلمين لجمدع المفرِ 
 !!حقاا؟ وباليوم اآلِخر باهلل يؤمنونَ  هل! وأخفى؟ السرَّ  يعلمُ  بر     يؤمنون  هل ترو 
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 علددى تكددالبهم ورأو هماندده أهددل بعددض إلددى نظددر إذ -مددن أئمددة التددابعين رحمهددم هللا  – البصددر   الحسددن هللا رحددم
! هدؤَلء؟ الحسدا  بيدوم أمؤِمندون : "فقال ...اآلخرة عن وغفلتهم ألجلها ألرحامهم وقطيعتهم عليها وتقاتلهم الدنيا،
،  ".الدين يوم وماِلك كذبوا مالَّ

أرحدامهم، ولمددا  اقطَّعددو  لمدا ، ولدو كددانوا يؤمندون بيددوِم الحسداِ  حقاددا لمدا بدددر هدذا مددنهماحقاددا بداهلل يؤمنددون  كدانوا لدو
 !!الُدنيا ُلعاعة ألجل جيرانهم، قاتلوا ولما ،سفكوا دماءهم

 يدأتي بع دهمبدل إنَّ  –سدبحاَنه  وعدال جدلَّ  – اآلخدرة ر  ِ  عدن بدل اآلِخرة، عن وغِفلت الدنيا بحب امتألا قلو ٌ 
ق أن ان  م يريد ،وبكالمه هللا بآياا لُيزاِود هذا بعد  حدب ِ  غلبدة مظداهر ندرو  ونحدنونكذِ   ما نرو،  نسمع ما ُنصدِ 
، تلددك المظدداِهر التددي كشددفت الددبعض وقددد طغددى علددى قلددوبهم حددبُّ النفددوس علددى واسددتيالئها القلددو ، علددى الدددنيا
 حسدا  علدىذلدك  كدان لدوو  ،والسديِ  العدالي الواسدعة والشدهرةِ  العدريض، الجداه عن البح  إَلَّ  لهم هم   فالالدنيا، 
دده الجدداه والسددلطة والشددهرة  فتددرو أحدددهم يتقلَّددب فددي رأيدده بددل فددي ديندده وثوابتدده ...والف دديلة الدددينِ  تددارة  وتددارة، همُّ

 والرياسة...  نعم أيها السادة، هذا حاُل من طغى حبُّ الدنيا على قلبه أياا كان قوله وتظاهُره!

 أن يدددرون  َل حددرام، أو حددالل   نأِمدد ُيبددالون  َل اليددروااا وت ددخيم األمددوال، جمددع سددوو  هددمٌّ  لهددم لدديس وآخددرون  
لدددو دامدددت لددددامت لمدددن قدددبلهم، َل يددددرون أن علددديهم وهر الحدددرام، وللورثدددِة التمتُّدددع بددده، َل يددددرون أن الددددنيا  الددددنيا
 صدحيحه فدي مسدلم روو  وقدد اآلِخدرة، عدذا ِ  مدن سداعة   عذا  تنسيهم لن الدنيا كلَّ  أنشيسا، و  اآلخرة من ليست
َتى)) :  - سدلمو  عليده هللا صدلى - هللا رسول َقالَ : قال - عنه هللا رضي – أنس عن ْأ َعِم ُير َيا أهأرلِ  ِبرأنأ نأ  ِمرنأ  الردُّ
مَ  الن ارِ  أهألِ  َبغُ  الِقَياَمِة، َيوأ َغةً  الن ارِ  في َفُيصأ ربا  فري الثروب ُيغمس كما وُيخرجفي النار  ُيدرل أي] َصبأ  ،[ الصِ 
راً  َرأيأتَ  َهلأ  ، آَدمَ  ابأنَ  َيا:  ُيَقالُ  ُثم   ] ينسدى كدلَّ  ...((َربِ   َيرا َوهللاِ  ّلَ :  َفَيُقرولُ  ؟ َقر ُّ  َنِعريم   ِبركَ  َمرر   َهرلأ  ؟ َقر ُّ  َريأ

نعيم الدنيا، يقول لم أر نعيم ا ق ، وهو ِمن أنعم أهدل األر ، بَصدبغة  ُصدِبغها فدي الندار... ثدمَّ أتبدع روحدي فدداه 
َتى ))قدال: [  ْأ َيا فرري ُبَْسراً  الن راسِ  ِبأَشررد ِ  َوُير نأ ررَبغُ  ، الَجن رةِ  أهأرلِ  ِمررنأ  الردُّ َغةً  َفُيصأ ]أ  ُيددخل فددي  ، الَجن رةِ  فرري َصربأ

ة   ِبكَ  َمر   َهلأ  ؟ َق ُّ  ُبْساً  َرأيأتَ  َهلأ  ، آَدمَ  ابأنَ  َيا:  َلهُ  َفُيَقالُ  الجنَّة لحظاا وُيخرج منهدا ...[ :  فَيُقرولُ  ؟ َقر ُّ  ِشرد 
س   ِبي َمر   َما َوهللِا، ّلَ  ةً  َرأيأتُ  َوّلَ  َق ُّ، ُبْأ  ا.ه (( َق ُّ  ِشد 

 هددذه السددنواا المعدددودة فددي الدددنيا لدددنيا، َل يُظددنَّن أولسددك الددذين يتناهشددون الدددنيا بددأنَّ ل اآلخددرة بالنسددبةهكددذا هددي 
 .ستنسيهم ساعة  من عذا  هللا
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ا مددن الملددوك والجبددابرة والطواغيددت، كييددٌر مددنهم مدداا وهددو بسددلطانه  مييددٌر مددن الندداس يسددألنا، مددا بالنددا نددرو عديددد 
وجاهدده، كييددٌر مددنهم هددر  بمسدداا الماليددين وعدداا وتددنعَّم بهددا خددارج الددبالد، ثددمَّ مدداا ولددم ينددتقم هللا مندده ولددم وعددزِ ه 

 يقتصَّ للمظلومين منه فيما يبدو ويظهُر للناس، فكي  هذا وأين عدُل هللا؟!!

حسددا  ودار العدددل فنجيددب أيهددا السددادة بددأن هددذه الدددنيا ليسددت دار العدددِل الُمطلددق، إنَّمددا العدددل الحقيقددي يددوم ال
، ذاك الدذ  ينتظدرهم فدي َيدَرهُ  َشدراا َذرَّة   ِمْيَقدالَ  َيْعَمدلْ  َوَمدنْ  َيَرهُ  َخْير ا َذرَّة   ِمْيَقالَ  َيْعَملْ  َمنْ المطلق هي اآلِخرة، هناِلك 

ليددل الدددنيا اآلخدرة ومددا الحيدداة الدددنيا فددي اآلخددرة إَل متدداٌ  وغددروٌر وشديٌء َل ُيددذكر، فإيَّدداك أخددي الُمسددلم أن تغتددر بق
 ))ُقرلأ ، فليسرت الردنيا مرن اْلِرررة إّل  قليرل القليرل، الزائل الذ  متع هللا به الظلمة، َل تغترَّ بسنواا  مرَّا عليهم

َيا َمَتاعُ  نأ ِرَرةُ  َقِليل   الدُّ ر   َواْلأ َأَلُمونَ  َوَّل  ات َقى ِلَمنِ  َريأ  [.77]النساء: َفِتياًل(( ُت

اد عددن قددد أخددرج اإلمددام ُمسددلم، و  صددلى هللا عليدده  -، َقدداَل: َقدداَل رسددول هللا -رضددي هللا عندده  -الُمْسددَتْوِرد بددن َشدددَّ
ُبَعُه في الرَيمِ : -م وسلَّ  َعُل َأَحُدُكمأ ُأصأ َيا في اْلِرَرِة ِإّل  ِمثأُل َما َيجأ نأ ِجرُع  ،[ أ  فدي البحدر ] )) َما الدُّ َُررأ ِبرَم َيرأ َينأ َفلأ
ر لو غمستها فيه وأخرجتها؟ كمسُتنِقُص من البحدر؟!! هكدذا هدي الددنيا الفانيدة ... بم تعود اصبعك من البح! ((

ز ... -أخي المؤمن  -من اآلخرة األبديَّة الباقية   فانظر فيم تعمل وأ  بيت  ستزيِ ُن وتجهِ 

ن ُكمُ )) َد ّللا ِ َحقٌّ َفاَل َتُغر  َيا َوَّل َيغُ  َيا َأيَُّها الن اُس ِإن  َوعأ نأ َحَياُة الدُّ َغُرورُ الأ ِ الأ ن ُكمأ ِباَّلل   [.5:فاطر] ((ر 

َحَيراةُ  َهرِذهِ  َوَمرا)) أيها األحبَّة: اإلخوة، أيهايا  َيا الأ نأ رو   ِإّل   الردُّ ارَ  َوِإن   َوَلِعرب   َلهأ ِررَرةَ  الرد  َحَيرَوانُ  َلِهريَ  اْلأ  َكراُنوا َلروأ  الأ
َلُمونَ   َل التدي الهانسدة الحيداةهدي  الباقيدة، الحيداةهي  الحقيقية، الحياة هي اآلخرة الدار إن: أ  [64:العنكبدوا] ((َيعأ
ررا.. فدداختر لنفسددك بددم تتجهددز للرحيددل، ولالنتقددال إلددى دار الُمسددتقرِ  التاليددة .انق دداء وَل لهددا هوال  َطَغررى َمررنأ  ))َفَأم 

َحَياةَ  َوآَثرَ ( 37) َيا الأ نأ َجِحريمَ  َفرِإن  ( 38) الدُّ َمرأأَوى  ِهريَ  الأ َس  َوَنَهرى َربِ رهِ  َمَقرامَ  َررا َ  َمرنأ  َوَأم را( 39) الأ  َعرنِ  الرن فأ
 .[41-37]الناهعاا:(( (41) الأَمأأَوى  ِهيَ  الأَجن ةَ  َفِإن  ( 40) الأَهَوى 

قددول  أو اللهددم إنددا نسددأُلَك جنَّددة المددأوو ومددا قددرَّ  إليهددا مددن قددول  وعمددل ونعددوُذ بددك مددن الندداِر ومددا قددرَّ  إليهددا مددن 
 عمل... أقول ما تسمعون وأستغفر هللا لي ولكم فاستغفروه فيا فوه المستغفرين.
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 الخطبة الثانية:

 َوَلَقرردأ ): الَبرايددا ر  ِ  وصددي ةُ  الوصددايا خيددر هللا عبدداد اصددطفى، الددذ  عبددده علددى وسددالم ا وصددالة   وكفددى هلل لحمدددا
َنا يأ ِكَتابَ  ُأوُتوا ال ِذينَ  َوص  ِلُكمأ  ِمرنأ  الأ  الِعصدمة هللاِ  فِبتقدوو  هللا، عبدادَ  هللاَ  فداتَّقوا[. 131:النسداء]( ّللا َ  ات ُقروا َأنِ  َوِإي راُكمأ  َقربأ
:الِمَحددن مددن والسددالمة الِفددتن، مددن ن ُكمُ  َفررال) ... واعلمددوا عبدداد هللا أن هللا تعددالى أمرنددا قددائال  َحَيرراةُ  َتُغررر  َيا الأ نأ  َوّل الرردُّ

ن ُكمأ  َغُرورُ  ِباَّلل ِ  َيُغر   .[5:فاطر] (الأ

جهددل و  ،تكالددب عليهددا المتكدداِلبون  مددا هال حددديينا عددن الدددنيا، مددا هال حددديينا عددن هددذه الفاِنيددة التدديأيهددا األحبَّددة: 
وغِفددل عددن آخرِتهددا الغددافلون، هددذه الدددنيا أيهددا السددادة، أسدداء الددبعض فهددم توجيدده هللا ورسددوله حقيقتهددا الجدداهلون، 
 الدنيا. للتعامل الصحيح مع

 البعض فِهم أن الزُّهد في الدنيا يعني العجز والكسل والخنو  والخ و  وإضاعة النَّفِس والعيال!!

ترو البعض يدَّعي كذب ا أو يفهم خطأ  الزهد في الدنيا، فتراه وقد قعدد عدن العمدل، تدراه وقدد أضدا  مدن يعدوُل مدن 
ا، ورسدول هللا  دا وقعدود  صدل ى هللا عليده  –هوجِته وبنيه وأهله، يفهم الزهد في الدنيا، عجز ا وكسال  وخ وع ا وخنوع 

ْمنيقول:  –وسلم  ْمن الضرعي  (القوي رير  وأحرب  إلرى هللا )الم  وقولده الحدق  : –وهللا تعدالى يقدول   مرن المر
(( ُ َسَن ّللا  ِسنأ َكَما َأحأ َيا َوَأحأ نأ َس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ ِرَرَة َوَّل َتنأ اَر اْلأ ُ الد  َتِغ ِفيَما آَتاَك ّللا  َفَساَد ِفري َوابأ ِغ الأ َك َوَّل َتبأ ِإَليأ

َ َّل ُيِحبُّ ا ِض ِإن  ّللا  َرأ ِسِدينَ األأ  .[77]القَصص: ((لأُمفأ

ارَ  ّللاَُّ  آتَداكَ  ِفيَمدا َواْبَتغِ  ْنَيا ِمدنَ  َنِصديَبكَ  تَدْنَس  َوََل  اآْلِخدَرةَ  الددَّ ، فأندت بشدٌر ولسدت مدالك، أندت إنسداٌن لدك رغائدب الددُّ
هددك إلددى  الخيددر فيهددا، وشددهواا، أتددى اإلسددالم، وأتددى الشددر ، وأتددت التوجيهدداا الربانيَّددة والسددنَّة النبويَّددة لكددي توجِ 

ا حقيقيادا فدي الددنيا، تتدنعَّم مدن غيدِر َسدرِّ  فيمدا أحدل هللا  ُم عليك الخبائ  لكي تكون هاهد  فُتِحلُّ لك الطيِ باِا وُتحرِ 
 وتجتنب ما حرَّم ...

لددة، فهددذا لدديس ُههددد   -أيهددا األحبَّددة  –الزهددد الحقيقددي فددي الدددنيا  ددع  وَل الذِ  ا وَل َل يعنددي الخنددو  وَل الفقددر وَل ال َّ
 يرضى هللا لُمسلم  هذا!

 هو أن تكون الدنيا في يدك َل أن تكون في قلبك. الزهد الحقيقي
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، جهَّز جيش الُعسدرة مدن مالده، وقدال  –رضي هللا عنه  –عيمان بن عفَّان  كان من أغنى الصحابة وأميرهم ماَل 
ِم َبعأرردَ  َعِمررلَ  َمررا ُعثأَمررانَ  َضررر   َمررا))يومهددا  -صددل ى هللا عليدده وسددلَّم  –عندده رسددول هللا  ]حدددي  حسددن أخرجدده  (( الَيرروأ

] ، ولدم تكدن فدي قلبدها لدم يتعلَّدق قلبده انت فدي يددهيوَصُ  بالزهد ألن  الدنيا ك  –رضي هللا عنه  – ، وكان التِ رمذ  
د الحقيقددي، الزاِهددَل ُيعدداد  أرحامدده ألجددِل الدددنياا ُيقاِتددُل إخواندده ألجددل الدددنيا، و  فالزاهددد الحقيقددي َل بحددبِ  الدددنيا...

ألنَّ الددددنيا فدددي يدددده وليسدددت فدددي قلبددده، فدددال يتعلَّدددق بهدددا، وَل ينشدددِغل بالزائدددل عدددن  ،يصدددِبر وإن جدددار عليددده إخوانددده
 ..الباقي

هدذا الندو  مدن النداس، ممدن الددنيا فدي يددهم  –صدل ى هللا عليده وسدلَّم  – رسدول هللاامتددح  -أيها األحبَّة  –لذلك 
رونها ُنصدددرة  وِخدمدددة  لددددين هللا، فقدددال  روحدددي فدددداه كمدددا فدددي الحددددي  الدددذ  أخرجددده  –يجعلونهدددا طاعدددة  هلل ويسدددخِ 

َبَعررِة َنَفررر  ))إن َمرر:  -التِ رمددذ ُّ وقددال " حسددن صددحيح " َيا ألرأ نأ ]يِصدد  رسددول هللا حددال الندداس فددي الدددنيا مددع : ا الرردُّ
: ال فيقول، األمو  ْنَيا ألْرَبَعِة َنَفر  د   [إنََّما الدُّ ، َوَيِصرُل ِفيرِه َفُهَو َيت ِقي ِفيِه َرب هُ  ين ا [] أ  دِ  َرَزَقُه هللُا َماًّل َوِعلمًا، َعبأ
ًا، َفهذا بأفَضِل الَمَناِزلِ َرِحَمهُ  َلُم هلِل ِفيِه َحق  د  َرَزقُه هللُا عِ ، َوَيعأ ُزقأرُه  دين دا وتقدوو وخشدية هلل[أ  ]لأمرًا، . َوَعبأ َوَلرمأ َيرأ

،: َلوأ أن  ِلي مَ َماًّل، َفُهَو َصاِدُق النِ ي ِة، َيُقولُ  ُرُهَمرا َسرَواء   ]أ  الُمصدِلح[ اًّل َلَعِملُت ِبَعَمِل ُفالن   .َفُهرَو بني ِترِه، فأجأ
دددزا غاهي دددا،  ، لجهَّ ددد]يقدددول لدددو رهقندددي هللا مددداَل  ا، لكفلدددت يتيم  ا، ألنفقدددت علدددى حلقدددة ُقدددرآن، ألعندددُت لبنيدددُت مسدددِجد 

ا... ينو  وهو فقير، فهو بنيَّته   فأجرهما سواء. -إن كان صاِدق ا  -ُمحتاج 

دددددددددددددددا الصدددددددددددددددنفان الباقيدددددددددددددددان، فُيكمدددددددددددددددل رسدددددددددددددددول هللا   صدددددددددددددددل ى هللا عليددددددددددددددده وسدددددددددددددددلَّم واصدددددددددددددددفا لهمدددددددددددددددا..[ –أم 
ُزقأُه ِعلأماً  د  َرَزَقُه هللا َماًّل، َوَلَم َيرأ ، َغيِر ِعلأم ، َّل َيت ِقي ِفيرِه َرب رُه، َوَّل َيِصرُل ِفيرِه َرِحَمرهُ في َماِلِه ب، َفُهَو َيخبُ  َوَعبأ

َبرِث الَمَنراِزلِ وَ  ًا، َفهرَذا بَأرأ َلُم هلِل ِفيِه َحق  ... أم دا الصدن   !ة هللانعمدة هللا فدي معصدي اسدتخَدم]والعيداُذ بداهلل،  .َّل َيعأ
زُ  [الرابع:  رد  َلرمأ َيرأ رُت ِفيرِه بَعَمرلِ  ]َل مدال وَل ديدن[ ،َمراًّل َوَّل ِعلأمراً قأرُه هللُا َوَعبأ  َفُهرَو َيُقروُل : َلروأ أن  ِلري َمراًّل َلَعِملأ
]أ  بعمددِل ذِلددك الُمفِسددد، ينددو ، لُكنددُت ارتكبددُت المنهيَّدداا، وفعلددُت المعاصددي والموِبقدداا، ولتطاولددت علددى  ،ُفرراَلن  

((السيسة نال اإلثم ولم يتقلَّب في ملذَّاا الدنيا[ ]بنيَّته الفاسدة  ،ِتهِ َفُهَو بِني   الناس ...[ ُرُهَما َسَواء   . َفِوزأ
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الددنيا قدوٌَّة، تنفدع الُزهدد بالددنياا ففهم أن ن –صل ى هللا عليه وسلَّم  –أراد منَّا النبي  – ها السادةأي   - هذه المعاييرب
وبنا، أمَّدا إن كاندت الددنيا عداِمرة  فدي قلوبندا، ما دامت الدنيا في يدنا وليست في قل، هم على دينهمالمسلمين وتعينُ 

 والعياذ باهلل الحاِلقُة تحِلُق الدين. نتباغض، ونتقاتل عليها، فتلك

ُجو َكانَ  َمنأ ) قال تعالى: رِميعُ  َوُهروَ  ْلت   ّللا ِ  َأَجرلَ  َفِإن   ّللا ِ  ِلَقاءَ  َيرأ َعِلريمُ  الس  ِسرهِ  ُيَجاِهردُ  َفِإن َمرا َجاَهردَ  َوَمرنأ * الأ  ِلَنفأ
َعاَلِمينَ  َعنِ  َلَغِنيٌّ  ّللا َ  ِإن    [ .6-5:العنكبوا] (الأ

َمراَلُهمأ ِفيَهرا َوُهرمأ : أم ا الصن  اآلخر فحالهم في قوله تعالى ِهمأ َأعأ َيا َوِزيَنَتَها ُنَو ِ  ِإَليأ نأ َحَياَة الدُّ )َمنأ َكاَن ُيِريُد الأ
َس َلُهمأ ِفي اْلِرَرِة ِإّل الن اُر َوَحِبَ  َما َصَنُعوا ِفيَهرا َوَباِطرل  َمر َخُسوَن *ُأوَلِئَك ال ِذيَن َليأ ا َكراُنوا َيعأَمُلروَن( ِفيَها ّل ُيبأ

 [16-15]هود:

ار ألنهددم شددغلوا قلددوبهم وعقددولهم فددي الدددنيا وعصددوا ربهددم، وغِفلددوا عددن ديددنهم، وكانددت لدديس لهددم فددي اآلِخددرة إَل النَّدد
هددم، تسددابقوا فيهددا ورك ددوا فيهددا حتددى وقعددوا فددي ُحَفددر قبددورهم ... اللهددم َل تجعلنددا مددنهم وَل تحشددرنا الدددنيا أمبددر همِ 

وليسدت فدي قلدوبهم، اجعلندا اللهدم مدن الزاهددين فدي الددنيا حقادا، ارهقندا  معهم، اللهم اجعلندا ممدن الددنيا فدي أيدديهم
 من حي  َل نحتِسب، وأغننا من حي  َل نحتِسب...

 إني دا   فأمِ نوا


