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

 الخطبة األولى
ددِّ  َُّ  إنَّ الحمد هلل، نحمدُد  ونسدتعيُنه ونسدتهديه ونسدتغفر ، ونعدوُذ بداهلل مدن شدرورِّ أنفسدنا وسدياانِّ أعمالندا، َمدنه َ هه

ا، ددد  شِّ ددَد َلددُه َولِّي ددا ُمره ددلِّله َفَلددنه َتجِّ تَدددِّ َوَمددنه ُي ه وأشددهد أنه إ إلدده إإ هللُا وحددد  إ شددريك لدده، وأشددهد أنَّ نبيَّنددا  َفُهددَو الهُمهه
ا عبُد  ورسوُله، وصفيُّه وخل يُله، أرسله ربُّه بالهدى ود ن الحقِّّ لُيظهر  على الد ن كلِّه ولو كرِّ  المشدركون، محمد 

لين، ومن سدار علدى دربهدم  فصلواُن ربِّي وسالمه عليه وعلى آل بيته الطيِّّبِّين الطاهرين، وأصحابِّه الُغرِّ الُمحجَّ
دا بعدُد إخدوة اإليمدان يقدول هللا تعدا واهتدى بُِّهداهم إلدى  دوم الدد ن، ع َلَلدى لى وهدو أحكدم القدانلين: أمَّ َّللُا )) َلَقدد  َمد َّللا 

دمع ال كِ  ِهم  آَياِتِه َويعَزكِ يِهم  َويعَعلِ معهع لعو َلَلي  فعِسِهم  َيت  وًلا ِم   َأن  ِمِنيَ  ِإذ  َبَعَث ِفيِهم  َرسع َمدَة َوِنن  َادانعوا ِمد   ال معؤ   ْ ِح ََ َوال  َتدا
لع َلِفي َضََلٍل معِبيٍ  ((  ام مقام الرسالة النبوية. [.164مران: ]آل عِّ َقب  ح للبشرية مهَّ  آيٌة قرآنية توضِّّ

ددقه.  منَّ هللا على المدممنين بعظديم ف دله وكرمده، ف رسدل إلديهم رسدوإ  مدن أنفسدهم، يعرفونده ويعرفدون أصدله وصِّ
ُب  تلدددوا علددديهم آيدددان هللا،  تلدددوا علددديهم القدددرآَن موصدددال  لهدددم رسدددالة هللا سدددبحانه. ويدددزكيهم، ُ ربِّددد ي نفوَسدددهم وُيهددد ِّّ

ُل َلفِّي  َمة، يعلِّمهم بالقرآن وبسنته نبيُّنا العدنان، َوإِّنه َكاُنوا مِّنه َقبه كه  َضاَلٍل ُمبِّيٍن.أخالَقهم. َوُيَعلُِّمُهُم الهكَِّتاَب َوالهحِّ

مَّةِّ النبي  مران، ووَرَد مرَّة  أخرى في سدورة الُجُمعدة  -صلى هللا عليه وسلم-ه ا البيان لُِّمهِّ ورد مرَّة  في سورة آلِّ عِّ
المهدامَّ نفدا الترتيدر ... فلهد ا الترتيدر معندى خطيدر وتوجيدُه  -سدبحانه وتعدالى  -وفي كِّال المدرتين ُ رتِّّدر ربُّندا 

كمدة، فمدا فانددة الع لدوم لِّمدن َلدم تزكدو نفسده، وأنَّدى خبير؛ في كِّالُهما وردن:  زكيهم، قبدل أن ُيعلَِّمُهدم الكتداب والحِّ
ددى بدد ن تكددون أهددال لرفدد ِّ رايددة اإلسددالم  ددى بدد ن تكددون أهددال لحمددل ُشددعلةِّ الددد ن، أنَّددى لنفددوٍس لددم ُتزكَّ لنفددوٍس لددم ُتزكَّ

 وُنصرةِّ المسلمين؟!!

 مهمٌَّة أساسيَّة بعث هللا بها األنبياء إلى البشرية... -أ ُّها السادة  -التزكية 

َلَح مَ  َم َربِ ِه َفَصدلَّللاى )14   َتَزكَّللاى )))َقد  َأف  َيا )15( َوَذَكَر اس  َحَيداَة الدَدن  وَن ال  ِررع َقدى 16( َبدل  تعدؤ  درو َوَأب  ِخدَرةع َخي  ( َواْل 
عوَلى )17) ِف األ  َراِهيَم َومعوَسى )18( ِإنَّللا َهَذا َلِفي الَصحع ِف ِإب  حع  [.19-14]األعلى:  (((19( صع
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دددددددددددددددة مَّ  التزكيدددددددددددددددة، ومدددددددددددددددا أدراه مدددددددددددددددا التزكيدددددددددددددددُة؟... التزكيدددددددددددددددُة أ ُّهدددددددددددددددا األحبَّدددددددددددددددة، بعدددددددددددددددث هللا األنبيددددددددددددددداء بمهِّ
ي مدددا ُ رضدددي هللَا  دددرِّ والَعلدددن، وتدددوخِّّ تكدددون بت د دددر الدددنفا، وتكدددون بالعنايدددة بُحسدددن السدددريرة، وبتعظددديمِّ هللا فدددي السِّ

 باإلتزام بشريعته وعدمِّ التحاُ ل عليها.
ن منطلدددٍق مدددن منطلقدددان التغييدددر األساسدددية ومرتَكدددٍز مدددن عنددددما نتحددددَّل عدددن التزكيدددة والتربيدددة فدددنحن نتحددددَّل عددد

 مرتكزان بناء األمَّة اإلسالمية.

مددا لددم نبدددأ باإجتهدداد علددى النفددوس وتزكيتهددا، فاإنقيدداد للحددال الظدداهِّر مددن  -أ َّهددا األحبَّددة  –لددن َيحددُدل التغييددر 
 ق الطويل، وما أكثرها.غير تزكيٍة وإ تربية قد  ورِّد صاحَبه المهالِّك، فَيسُقط في فِّتن الطري

ددَرةِّ  -أ َّهددا السددادة  –كيددال إ  والنفددوس البشددرية غلددر عليهددا الميددل إلددى الملدد َّانِّ اآلنيَّددة علددى حسدداب الوعددود ال يِّّ
َبِنيَ  َوال قَ الُمستقبليَّة، وفي ه ا يقول ربُّنا ربُّ البرِّيَّة:  َهَواِت ِمَ  النِ َساِء َوال  َب الشَّللا يِ َ  ِللنَّللااِس حع َطدَرِة ))زع يِر ال معَقن  ِِ َندا

ع  َّللُا َيا َل َحَيدداِة الددَدن  ِا َذِلددَي َمَتددانع ال  َحددر  َعدداِم َوال  َن  َمِة َواأل  ددِل ال معَسددوَّللا َخي  ددِة َوال  َِ ((ِمددَ  الددذَّللاَهِب َوال ِف َّللا َمدد  دد ع ال  ددَد ع حعس    ِلن 
مران:   [.14]آل عِّ

، تميدددل إلدددى النسددداء واألوإد واألمدددوال واألنعدددامِّ النفدددوس تميدددل إلدددى الملددد ان اآلنيدددة، تميدددل إلدددى الشدددهوان الدنيويدددة
ة ...  وال هرِّ والفِّ َّ

 النفوس تميل إلى المل ان اآلنية، فما ال ي يصرفها عنها، وما ال ي يحجبها عنها وما ال ي ُيصبُِّّرها عليها؟!

تربيدة التدي تددف  اإلنسدان إلدى إّنهدا التربيدُة التدي تعدزز فدي القلدر تعظديم هللا، إنهدا ال -أ ُّها السدادة  -إّنها التزكية 
ددا وتدد كيرها ب القِّهددا ووعدددِّ  ووعيددد  لكددي إ  نسددى اإلنسدداُن وإ تفتُددَر هِّمَّتُدده،  )) َوَلَقددد  مراقبددة نفسدده ومحاسددبتها دانم 

دا (( ما لع َفَنِسَي َوَلم  َنِجد  َلهع َلز  َنا ِإَلى آَدَم ِم   َقب  تُده، فالبددَّ لده اإلنسدان بطبعده  نسدى وت دُعال هِّمَّ [. 115]طده: َلِهد 
ددن التدد كير؛  ددن التدد كير الدددانم، إبدددَّ لدده مِّ َر  )مِّ َشددى )9))َفددَذكِ ر  ِإن  َنَفَعددِل الددذِ ك  ( َوَيَتَجنَّللابعَهددا 10( َسددَيذَّللاكَّللارع َمدد   َيخ 

ددَقى ) َش  ز [. 11-9]األعلددى:  ( ((11األ  المربددي التدد كيُر يكددون لَِّمددن ُعلِّددم، وهددو مقددام التربيددة، وفيهددا إ بددد مددن أن ُيعددزِّ
 في الناس المراقبة ال اتية.

أمددٌر  -أ ُّهددا السددادة  –المراقبددة ال اتيددة والقِّددَيُم الراقيددة األخالقيددة إ تكددون إإ بالتربيددة والتزكيددة... التربيددة والتزكيددة 
م تلِّددداٌل عدددن مجدددرَّد التعلددديم؛ كثيدددٌر مدددن النددداس  تدددوهم وي ُلدددط بينهمدددا، كثيدددٌر مدددن النددداس يظندددون أن التعلددديم هدددو 
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ة!!، يظنون أنَّ إعطاء المعلومة فقط هو التربية!! وفي الحقيقة كم مِّن متعلٍِّم لم ُ ربَّى، كم من طبيدٍر افتقدد التربي
الرحمددة واإلنسددانية، كددم مددن مهندددٍس لددم ُ ددتقن عملدده، وكددم مددن معلِّددٍم لددم ُي لِّددع فددي مِّهنتدده، وكددم مددن طالِّددر علددٍم 

ا وباع د نه بعَرٍض من الدنيا ق  ليل... همإء ُعلِّموا وتعلَّموا، لكنَّهم لم ُ ربَّوا ولم تزكوا نفوسهم.شرعيٍّ غدا ُمرقِّع 

ا جلي دددا فدددي أيامندددا هددد  ، وقدددد انتشدددرن المعاهدددد الشدددرعية، والمددددارس التعليميدددة،  ولكدددم  هدددر هددد ا المدددرُض واضدددح 
المزمندددددة والحلقدددددان القرآنيدددددة، بدددددل وتعدددددددن الجماعدددددان اإلسدددددالميَّة... ولكدددددنَّ مجتمعندددددا إزال يعددددداني األمدددددراض 

 اإلجتماعيَّة ال طيرَة السرطانيَّة!!

ددن قبلهددا اآلبدداء واألمَّهددان فددي البيددون، همُّهددم فقددط أن  كيددال إ أ ُّهددا األحبَّددة ؟! وهدد   المعاهددد وتِّلددك الحلقددان، ومِّ
أو يحفددأ أبنددا هم، أن يحفظددوا القيددل والقددال، وأن يجددادلوا فيمددا ُيسددَمُ  وُيقددال، إ هددمَّ لهددم سددوى العالمددان النظريددة 

بيددة...أ ن التربيدة؟ أ ددن التزكِّيددة؟! كيددال سيسدمو هدد ا الطفددل وهدد ا الطالددر  الشدهادان األكاديميددة، أو الُنصددرة التحزُّ
!! ه؟!! أ ن التزكية؟ أ ن التربية؟ إ  هتمون بها بل لم يسمعوا عنها أصال  هِّ وروحِّ  بنفسِّ

ل طيلة حياة وكانت َأول ه ومَهمَّاتِّه، سنين طويلة ُ ربدي النبديُّ تلك التزكية التي كانت ُشغَل النبيِّّ الشاغِّ  –ى مهامِّّ
أصددحابه ليكونددوا أهددال لحمددلِّ الرسددالةِّ وليكونددوا أهددال لُِّنصددرةِّ الددد ن، فلدديا كددلُّ مددن آمددن  -صددلَّى هللا عليدده وسددلَّم 

ُر علدى حملِّهدا ويصدبر علدى مشداق العمدل ألج ر على حملهدا، لديا كدلُّ مدن آمدن بفكدرٍة يقددِّ لهدا، بفكرٍة وتبنَّاها يقدِّ
ل لك كان إبدَّ من تربيٍة مستمرة، وإ بدَّ مِّن ت كيٍر دانم، ووعٍأ متكدرٍر حتدى تصدير المبدادع العقليدة والش صدية 

ا؛ لدد لك كددان أصددحاب النبددّي  ددن  -صددلَّى هللا عليدده وسددلَّم -اإلنسددانية شدديا ا واحددد  إ ُيجدداوِّزون حفددأ عشددر آيددان مِّ
لم ويعمل لم والعمل".القرآن حتى  تعلموا ما فيهن من العِّ  وا بما فيهنَّ من العمل، " قالوا فعلِّمنا العِّ

يكفي لتش يع مشكلتنا ه   األيدام وللبحدث عدن حدلِّّ لهدا أن نتفكَّدر فدي بداٍب بسديط مدن أبدواب التزكيدة التدي مدرَّ 
دددار بددد لوان العددد ا دددة سدددنين ا  تعدددرَّض لهدددم الكفَّ دددا،  دددوم لبثدددوا فدددي مكَّ ب بهدددا الصدددحر الكدددرام رضدددي هللُا عدددنهم جميع 

 واإلساءة، ولم ي ذنِّ هللا لهم  ومها بقتالهم بل كان األمر لهم ب ن يكفوا أ دَ هم!!

م؟!! كيدال هد ا وهدم أهدل  كيال ه ا؟! ُ تعرَُّض لهم باإل  اء واإلساءة، وُيقَتُل بعُض إخوانِّهم، ويممرون بكالِّّ أ دد هِّ
دددٍة، إ  رضدددى أحددددهم ال ددديم  دددن قبدددلِّ اإلسدددالمِّ –حميَّدددٍة عربيِّّ دددروا ولدددو قاتددد -مِّ ل أحدددُدهم القدددوم وحدددد ، مددد  ذلدددك ُأمِّ



 10من  5الصفحة  التربية والتزكية أولويات التغيير :الجمعة خطبةعنوان 
 

 

ددروا بكددالِّّ أ دددِّ هم  ومهددا، وكمددا قددال العلمدداء: " كددان اختبددار الصددحابةِّ الكددرام بكددال أ ددد هم  ددهم، وُأمِّ بمجاهدددة أنفسِّ
كمة منه؟  ومنعهم من القتال لمَّا كانوا في مكة أعظَم وأشقَّ على نفوسهم من أمرهم بالقتال"... لِّم ه ا؟ ما الحِّ

ا للنفا.ليعلمهم أ  ن الشجاعة واإلقدام عند الُمسلِّم تكون هلل وحد  إ حميَّة  وإ عصبية  وإ هوى وإ انتقام 
م. م حيث أمر  هللا أن ُيحجِّ م، وُيحجِّ م حيُث أمَر  هللا أن ُيقدِّ  الُمسلِّم شجاعته وحميَُّتُه منوطٌة ب مرِّ هللا، ُيقدِّ

مون حيددث ربَّدداهم قبددل اإلذن لهددم بالقتددال ليكددون قتدداُلهم منو  ددا بدد مرِّ هللا، إ قتددال هددوى وإ شددهوة وإ ُسددلطة، ُيقدددِّ ط 
مون حيث أمِّروا باإلحجام.  أمِّروا باإلقدام وُيحجِّ

ح بَمسوح الملتزمين. ، ف اه  ندف  بحميته وشهوته ولو تزيا بزي المتد نين ولو تمسَّ  أما من لم ُ ربَّ ولم ُ زهَّ

ددن أمثِّلددةِّ  التزكيددة للصددحابة فلنتفكَّددر فددي موضددوع النفقددة  وكدد لك أ ُّهددا السددادة لددو أردنددا أن نتفكَّددر فددي مثدداٍل آَخددر مِّ
م  ِرَءداَء والصدقة، العرب كانوا  تفداخرون بدالجود وكدَرم ال ديافة، فقدال هللا تعدالى لهدم:  دَواَلهع دوَن َأم  )) َوالَّللادِذيَ  يعنِفقع

ِمنعددونَ  دداا (( النَّللاداِس َوًَل يعؤ  دا َفَسدداَء َقِرينا َطانع َلددهع َقِرينا ددي  ِخددِر َوَمدد  َيكعدِ  الشَّللا ِم اْل  َيو  ِ َوًَل ِبدال  َّللِا نددبههم هللا [. 38]النسداء:  ِبددا
تعالى وح َّرهم ب نَّ اإلنفاق رياء  وُسمعة إ أجَر فيه، وإ َيصُلح لحَملةِّ الد نِّ وأنصارِّ الشدريعة، فدال ُبددَّ مدن جعدل 

 سبيل هللا وحيُث  رضى هللا.إنفاقهم هلل؛ في 

دداهم، بهدد   التربيددة  ددن حملددةِّ الددد نِّ الدد  َن  -أ ُّهددا السددادة  -أدبهددم هللا تعددالى، وربَّدداهم وزكَّ لِّ مِّ تددّم إعددداُد الجيددلِّ األوَّ
 بلَّغوا الرسالة ونشروا الشريعة، جيلِّ صحابة النبي صلى هللا عليه وسلم.

بدَّ أن نعلدم بد نَّ العنايدة باعدداد الندواة الصدلبة لحملدة المشدروع اإلسدالمي وإنَّا إن أردنا الفالح في قابل السنوان إ
 نبغددي أن تكددون أولددى أولويَّاتِّنددا، وأهددمَّ مهمَّاتِّنددا، ألّن األفكددار والمبددادع إ تمشددي بنفسددها وإ بدد اتها، إنمددا يحملهددا 

التربيدة والتزكيدة... إ يسدُقطون  أناس مممنون بها، ُم لِّصون لها، أشداء ثابتون عليها، أخ وا الوقت الكافي مدن
عنددد أول فتنددٍة بالمددال، إ ُيفتنددون عنددد أول فتنددٍة بالُسددلطة، إ  بغددون عندددما يكددون السددالح بددين أ ددد هم ... أمثددال 
همإء إ بدَّ من العنايدة بتدربيتهم وتدزكيتهم مدن اآلن لكدي  دت لَّع جيدل المسدتقبل مدن المشداكِّل التدي نعداني منهدا 

 اليوم.

ٍد عدددن نتيجدددة غيددداب التربيدددة والتزكيدددة، لمدددا فقددددنا التربيدددة ولعدددل حال ندددا اليدددوَم أ ُّهدددا السدددادة أكبدددر مثددداٍل وأعَظدددُم شددداهِّ
والتزكيدددة، ابتليندددا بطغيدددان بعدددض المعددداني المظهريدددة علدددى حسددداب الشدددعور العدددام بجدددوهر الدددد ن، علدددى حسددداب 
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مقاصدددد اإلسدددالم اإليمانيَّدددة والتربويَّدددة الشدددعور والقيدددامِّ بمقاصدددد الدددد نِّ األساسدددية، علدددى حسددداب الشدددعور والقيدددامِّ ب
رنا نرى من  الحق الناس على النوافل والصدغانر، ويقد   دن حيدث  ددري وإ  ددري  -واألخالقية... صِّ بد كبرِّ  –مِّ

ا. ن ُصنع   الكبانر ويتُره أفرضِّ الفرانض، وهو يظنُّ أنه ُيحسِّ

ح قبددل التربيددة الطويلددة للععصددبة المؤمنددة ))إن حمددل السددَلورحددم هللا شدديم المجاهددد ن عبددد هللا عددزام  ددوم قددال: 
دع أم  الناِس وتقَض لليهم م اِجعهم((.  يعتبر أمراا خطيرا ألنَّللا حَملة السَلح سيتحولون إلى لصاباٍت تعهدِ 

در اهتماماتندا، سديبقى هد ا قانمدا مدا دام  ولعل ه ا ما نرا  جلي ا في زماننا، وسديبقى هد ا قانمدا مدا دامدت التربيدة آخِّ
َن علدى مكدارِّم األخدالقِّ وطيدرِّ أبنا ن لم تحفيظ ا وإ ُ ربَّدوه د، فُيحفَّظون العِّ ا   هبون إلى المدارِّس والمعاهِّد والمساجِّ

 األنُفا!!

ددددهم، إ ُ َربَّددددوَن علددددى مراقبددددة هللا، إ ُ َربَّددددوَن علددددى تعظدددديمِّ هللا، مددددا دامددددت دروسددددنا  إ تددددتم تددددربيتهم وإ تزكيددددة نفوسِّ
ن، ُنغفِّددل ولقاءاتندا وتوجيهاتنددا ألبن انندا وبناتنددا، قيددل وقدال، همُّنددا فيهدا الظدداهِّر، همُّنددا الريداُء وُنغفِّددل السدرانر والبددواطِّ

 اإليمان واإلحسان، ن شى البَشر، وإ ن شى الديَّان، ن شى العيَر وإ ن شى الحرام، فسيبقى ه ا حاُلنا.

دم ُمراقبدة هللا فددي ددن تعظديم ال لدق، وُنعلُِّمهددم بد نَّ الحددرام  ومتدى رأ ندا أنفسددنا نهدتمُّ بتربيدة أبناننددا، ُنعظِّّ قلدوبهم أكثدر مِّ
يجر اإحتراز منه أوإ قبل العير، ويجِّر تحدرِّي مدا ُ رضدي هللا قبدَل مدا ُ رضدي البشدر، عنددها فقدط نكدون علدى 
ددة، اللهددم تُددر علينددا حتددى نتددوب واغفِّددر ذنبنددا إنَّددك  ُل التغييددر فددي هدد  األمَّ أنددت الطريددقِّ الصددحيح لبندداء جيددٍل ُيحدددِّ

  غفَّار ال نوب ... أقول ما تسمعون وأستغفر هللا لي ولكم فاستغفرو  فيا فوز الُمستغفِّرين.
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 الخطبة الثانية:

))َوَلَقددد  الحمددد هلل وكفددى وصددالة  وسددالم ا علددى عبددد  الدد ي اصددطفى، عبدداد هللا خيددر الوصددايا وصددّيُة ربِّّ الَبرايددا: 
ََ ِم    ِكَتا َنا الَّللاِذيَ  أعوتعوا ال  ي  َ(َوصَّللا َّللُا وا  ِلكعم  َوِنيَّللااكعم  َأِن اتَّللاقع بداد هللا، فبتقدوى هللا العِّصدمة  [.131]النسداء:(  َقب  فداتقوا هللا عِّ

))َأَلدم  َتدَر ِإَلدى الَّللادِذيَ  يعَزَكدوَن من الفِّتن، والسالمة من المَِّحن. واعلموا عباد هللا بد ّن هللا تعدالى قدال وقولدُه الحدق: 
ع  َّللُا م  َبِل  فعَسهع  [.49]النساء:  يعَزكِ ي َم   َيَشاءع َوًَل يعظ َلمعوَن َفِتيَلا((َأن 

ُل النددداُس عدددن  ددداهِّره، ومدددازال الحدددد ث عدددن  تزكيتُدددك الحقيقيدددة تكدددون فيمدددا هدددو بيندددَك وبدددين هللا، إ فيمدددا  تحددددَّ
ه ا ددك التددي بددين جنبيددك وفددمادِّ لدد ي بددين التزكيددة، مددازال الحددد ث عددن الحقيقددةِّ والَجددوهر، مددا زال الحددد ث عددن نفسِّ

ك،  َماِلكعم  "أضُلعِّ م  وأل  ْع ظعرع ِإَلى قعلعوِب ، َولِك   َين  م  َوِراع ، َوًَل ِإَلى صع م  َساِداع ظعرع ِإَلى أج   ]روا  ُمسلِّم[ " فاهلل تعالى ًَل َين 

دك، وأن تجتهدد علددى إيماندك، لكدد ي هللا تعدالى، يعلدُم خانَِّنددة األعدُين ومددا ُت فدي الصددور، إبدددَّ أن تجتهدد علددى نفسِّ
ا للناس، فمن ُ راني النداس ويتدوخَّى الحدالل والحدرام أمدام النداس فقدط فهد ا عبدٌد للنداس، أمدا  ا هلل إ عبد  تكون عبد 
دك، فايماُندك  ُكها، إُبدَّ أن تجتهد على إيمانك وعلدى تزكيدة نفسِّ من يعُبد هللا ف اه إذا اختلى بمحارِّم الناس إ  نتهِّ

دة، وه ة في الرخاء والشِّّ  و المعين على الصبر واإبتالء.هو الُعدَّ

حددد ث ا عملي دا تطبيقي دا، فدال بددَّ مدن أن نتدد اكر بعدَض مدا ورَد فدي الشدرع مددن  -أ ُّهدا األحبَّدة  –ولكدي يكدون حدد ثنا 
 ُطرقِّ تزكية النفا:

َع للدى يدِد معدرٍَ  صدالح  ِق وأهَمها: التددَد لع تلي الطعرع نده، فمدن جداَلَا  وأوَّللا  جداَنا، والمدرُء علدى ُتالزُِّمده وتدتعلَُّم مِّ
د ن خليلِّه.. ف  ن من بحث لولدِّ  عن مربٍّ صالٍح حكيم يسمو بد خالق الولدد وبسدلوكه، بحالِّدهِّ قبدل مقالِّده، ب َدبِّده 

ه؟؟ لمِّه وتحفيظِّ  قبل عِّ

ِق تزايددِة الددنفِ  أَيهددا األحبَّللاددة: المداومددة للددى األذاددار المسددنونة  ِعددرع ا مددن أبددواب  وردداني  ددد  وهدد ا بدداٌب عظدديٌم جِّ
ُر  -أ ها السادة  –تزكيةِّ النفا، فالتسبيح واألذكار  َد كلماٍن ُتقال ه رَمة، بدل هدي كلمداٌن ُتقدال وتكدرَّ ليست مجرَّ

ا ويقين ا باهلل. م في القلر اعتقاد  ا في الَجنان )أي في القلر(... ُترسِّّ م اعتقاد  َر وترسِّّ  على اللسان لُِّتقرِّ
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ر فدي قلبدي تنزيده هللا عدن كدلِّّ نقيصدة،  سبحان هللا والحمد هلل وإ إلده إإ هللا ُرهدا علدى لِّسداني لُِّتَقدرِّ وهللا أكبدر، أكرِّ
ر فدي قلبدي توحيدد هللا وتعظيمدده، فدال إلده إإ هللا؛ إ ُمتصدرَِّ  فددي  ر فدي قلبدي حمددد هللا علدى كدلِّّ نعمدٍة، لُِّتَقددرِّ لُِّتَقدرِّ

ا  ونحد ر... هد ا شد ن التسدبيح أ هدا اإلخدوة، َتكدرار ه ا الكدونِّ إإَّ هللا. وهللا أكَبدر وأقدوى وأعظدم مدن كدلِّّ مدا ن د
ا في القلر. م معانيه اعتقاد   ه ا الكالم، لتترسَّ

دد الشدرعية  دا  داهر  اإلتدزام والتدد ُّن، بدل إنَّ بعَ دُهم درس فدي المعاهِّ عري، أ دن نحدن ونحدُن ندرى أناس  ويا ليت شِّ
ددل صددلوانِّ النوافِّددل، تددرا ُ  ددل األذكددار، إ وِّرد عنددَد  وإ وارِّد، شدد نه فددي ذلددك شدد ن  والحلقددانِّ القرآنيددة، وتددرا  ُ همِّ ُ همِّ

(( المنددافقين الدد  ن قددال هللا تعددالى عددنهم  َ ِإًلَّللا َقِلدديَلا َّللُا وَن  كعرع .... حتددى المنددافِّقين  دد كرون هللا، [142]النسدداء:))َوًَل َيددذ 
ا، قالوا: "َمن إ  ، فما بالك بمن إ وِّرد له أبد   وِّرد له فال وارد له وإ مدد"ولنهم   كرونه قليال 

كر، القدرآن الكدريم، رسدالُة هللا إلدى  ونحن نتحدَّل عن الوِّرد فالبدَّ أن نعلم ب نَّ أعظم ه ا الوِّرد وأوإ  بالعنايةِّ والد ِّّ
خلقه، كتاُبه الُمنزل على نبيِّّه الُمرسل، رسالٌة من ربِّّ األرباب وُمسدبِّّر األسدباب إلدى خلقده، رماهدا الدبعض وراء 

َمى ) هورِّ  وأعرَض عنهدا،  ِقَياَمِة َأل  َم ال  رع ع َيو  شع كاا َوَنح  ِري َفِإنَّللا َلهع َمِعيَشةا َضن  َرَض َل   ِذا  ( َقاَل 124))َوَم   َأل 
ن لع َبِصيراا ) َمى َوَقد  اع َتِني َأل  َِ  ِلَم َحَشر  َسدى )( َقاَل َاَذِلَي َأَتت دَي آَياتعَندا َفَنِسديَتَها َوَادَذِلَي ال  125َر َم تعن  ((( 126َيدو 

 [126-124]طه:

  هجرون القرآن وأحسنهم حاإ من يقرأُ  من رم اَن إلى رم ان!!

ددا ذكددر هللا تزكيددة الددنفا مددن مهددامِّ النبددي سددبقها بقولدده:  ِهم  آَياِتددِه((أبهددا السددادة، لمَّ لعددو َلَلددي  ... فآيددان القددرآن ))َيت 
مدده هللا فددي اآليددان، ولكددن أي وقراءتدده بتدددبٍُّر وتفكُّددٍر بدداٌب عظدديٌم مددن أبددوا ب التزكيددة، ومدددخٌل أسدداٌس لهددا ولهدد ا قدَّ

 تالوٍة نقصد وأ ها نعني؟؟

ددنا. ونحدن نتحددَّل عدن التربيدة والتزكيدة،  هل نتحدَّل عمَّن ُيسابِّق مسابقة  بتالوة القدرآن؟ بالت كيدد لديا هد ا َمقصِّ
، والقيددام بمددا  لددم والعمددل، وفددي هدد ا الحددد ُث نحددن نتحدددَّل عددن تددالوٍة تفيددد تعظدديم هللا أوإ  أمددر ثاني ددا، تددالوٌة تنفددُ  العِّ

دَلمي  َمنِّ عبدِّ هللاِّ بدن َحبيدٍر السَّ مدن كبدارِّ التدابعين رحمهدم  -ال ي روا  اإلمام أحمد في ُمسَند  َعنه َأبِّي َعبهدِّ الرَّحه
َِ النَّللاِبيِ  َقداَل:  -هللا  َحا ِرءعَنا ِم   َأص  َرَنا َم   َااَن يعق  دوِل  -هللا لليه وسلمصلى -"َحدَّللا َتِرءعدوَن ِمد   َرسع م  َاانعوا َيق  َأنَّللاهع
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 ِ دِم  -صلى هللا لليه وسلم-َّللُا ِعل  َلمعدوا َمدا ِفدي َهدِذِ  ِمد   ال  دَر  َحتَّللادى َيع  عخ  دِر األ  دذعوَن ِفدي ال َعش  َر آَياٍت َفدََل َيد خع َلش 
َعَمَل" َم َوال  ِعل  َنا ال  َعَمِل َقالعوا َفَعِلم   َوال 

ل م ال ي إ  نف  العمل، والتالوة التي إ تدنعكِّا تربيدة ، والتربيدة التدي إ تدنعكا تزكيدة  وأخالقدا وممارسدة فمدا فالعِّ
درآَن لبيددو وصدبيانو ًل ِللدَم أشبه متعلَِّمها ومعلَِّمهدا بمدا روي عدن الحسدن البصدري عنددما قدال:  ))قدد َقدرأ هدذا القع

حتى إنَّللا أحدَدهم ليقدول: لهللا لقدد قدرأتع القدرآن فمدا أسدقطلع منده لهم بتدويله، حِفظوا حعروفه وضيَّللاعوا حعدود ، 
لعٍق وًل َلمل، لهللا مدا هدو ِبحفدِح حعروِفده ونضداَلِة  لَّللاه، ما يعر  للقرآِن لليه أررو في خع حرفاا، وقد لهللا أسقَطه اع

  ء((حدوِد ، لهللا ما هؤًلء بالحْماِء وًل الَوَزَلة، ًل اثَّللار هللاع في الناِس مثَل هؤًل

إ كثَّر هللا في الناس أمثال هدمإء، ممدن ُيكثدرون القيدل والقدال، ويمشدون بالفتندة بدين الرجدال، ويتظداهرون بدالعلمِّ 
هم أثٌر في ُخُلٍق وإ عَمل.  والتعلُّم، إ ُ رى للقرآن على أحدِّ

ددراا فيهددا، وتددَلوة آيدداِت هللا متدددبِ راا لهددا،  نعددم أيهددا السددادة، معَلزمددةع مددرٍَ صددالح، والمداومددة للددى األذاددار متفكِ 
َو مهمة م  أبواَ تزاية النف ، تلك التزكية التي تقوم على مرتكزاٍن أساسية مدن العقاندد والقديم واألفكدار،  أبوا

 تلك المرَتكزان سنتحدَّل عنها إن أحيانا هللا إلى قابِّل.

در  عدن تدالوة آيدان هللا وتعظيمهدا، فالبددَّ أن ُند َ كِّر ونندو  بمصداٍب وقبل أن أختِّم كالمي وقد كدان الحدد ث فدي آخِّ
جَلدل حَصددل فددي األسدبوع الماضددي، أإ وهددو قصددال الطيدران األفغدداني األمريكددي لحفددل ت دري  حفظددٍة للقددرآن فددي 
مدرسددٍة بوإيددة قندددوز فددي أفغانسددتان، وقددد استشددهد أكثددر مددن ماددة وخمسددين مددن المسددلمين كثيددٌر مددنهم مددن حفظددة 

ددٍة تددد كِّرنا بحادثددة قتدد ببادددرِّ  -صددلَّى هللا عليدده وسددلَّم  –ل الُقددرَّاء مددن أصدددحاب النبددي القددرآن وطلبددة العلددم فددي قصَّ
معونة، إذ أتت النبيَّ أحياٌء وقبانل من العرب فطلبوا منه أن  رسل معهم مدن يعلِّمهدم القدرآن واإلسدالم، فلمدا بلد  

دداُر وغدددروا بهددم وقتلددوهم جميعددا ولددم  ددنُ  مددن الصددحابة  ومهددا إ ددٌد أو الصددحابة ذاه المكددان حاصددرهم الُكفَّ ّإ واحِّ
بعددها ثالثدين  ومدا يقُندُت  -صدلَّى هللا عليده وسدلَّم  –اثنين، فما حزن النبي  وم ا كما حدزِّن علديهم، ومكدث النبدي 

ددوان وُعَصدديَُّة َعَصددتِّ هللا ورسددوَله...  فددي صددالته بعددد الركددوع األخيددر  دددعوا علددى قدداتليهم؛  دددعو علددى رِّعددل وَذكه
علدى مدا مدرَّ بده فدي حياتده مدن مصدانر وابدتالءان لدم  درِّد ب نَّده قندَت شدهرا  -م صلَّى هللا عليه وسدلَّ  –رسول هللا 

ة مقتل الُقرَّاء مِّن أصحابِّه  دا  –كامِّال  إإ في قِّصَّ ة فعلده علدى مقَتدلِّ حفظدةِّ  –رضي هللا عنهم جميع  ، إحظدوا ردَّ
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، ومنداراُن الهددى، وَحَفَظدُة الشدريعة القرآن، حزِّن ُحزن ا شد دا ودعا على قداتليهم شدهر ا، كيدال إ وهدم َحَملدة الدد نِّ 
ة فعل الدول اإلسالمية على تلك الجريمدة الم سداوية التدي  ... ويا ليت شعري، أ ن ه ا ال ي ُقلنا من موقال وردَّ

 .حصلت في أفغانستان... اللهم تقبَّل الشهداء وشا  الجرحى وانتقم بعظيم ُقدرتِّك من المجرمين وأذنابِّهم

اهدددا أندددت وليُّهدددا وموإهدددا اغفِّدددر لهدددا وتوّإهدددا برحمتدددك يدددا أرحدددم اللهدددم آن نفوسدددنا  تقواهدددا وزكِّهدددا أندددت خيدددر مدددن زكَّ
 الراحمين ...

 


