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

 الخطبة األولى
د بداهلل   ونعدوذُ  ه،رُ ونسدتفف   ونسدتهديه هونسدتعينُ  نحمدُده هلل، الحمد   إنَّ  دأنفُ  شدرور   نم  ُ  الندا،أعم   وسدياات   ناس  َُّ دد   دن  َ ه  م 

ا ددد  ش  ل ي ددا ُمر  ددد  ل ددُه و  ل ددن  ت ج  ددل ل  ف  ددن  ُيض  م  ت ددد  و   نبيَّنددا أنَّ  لدده، وأشددهد شددري    ال وحددده هللاُ  إال إلدده ال أن   وأشددهد ،ف ُهددو  ال ُمه 
ا كون، شدر  المُ  كر ه ولو كل  ه الدَن على لُيظهره الحق    ودَن بالهدى ربُّه أرسله وخليُله، وصفيُّه ورسوُله، عبُده محمد 

لين، الُفر    وأصحاب ه رين،الطاه   الطي  ب ين بيته آل وعلى عليه وسالمه رب  ي فصلواتُ   هدمدرب   علدى سدار ومن الُمحجَّ
ددا ،الددددَن َددوم إلدددى داهمُهددب   واهتدددى يددة التربيدددة كنَّددا قددد  ؛إخددوة اإليمدددان بعددددُ  أمَّ ثنا فددي لقائندددا الماضددي عدددن أهم   تحددددَّ

ددن قبل دده،  ددة النبددي   واألنبيدداء  م  ثنا عددن مهمَّ مْ  ))َيْتُلووووالتزكيددة، كنَّددا قددد تحدددَّ مْ  آَيات وو    َعَلووْيم   اْلك َتووا َ  َوُيَعلي ُمُموومُ  َوُيووَكِّي يم 
ْكَمةَ  (( َضََلل   َلف ي َقْبلُ  م نْ  َكاُنوا َوإ نْ  َواْلح   [.164مران:]آل ع   ُمب ين 

ثنا عددن التربيددة وأ  نَّددا فددي كميددٍر مددن مشدداك لنا، وفددي أسددباب ضددعف نا وفشددل نا هدداهددا وخطورت  ميَّت  هتحدددَّ ، وقلنددا بأنَّددا إن تمعَّ
نا... لوجدنا بدأنَّ م دردَّ كميدٍر مدن ذل د   وسوء تقدَرنا وفساد  اختياراتنا، إن تمعَّنا في أسباب ضعف نا واختراق نا وانهزام 

د داخدل مدن داخلندا، مدن يدأتي الدذ  هدو األكبدر العددوعف التربيدة وعددم االكتدراه بهدا، فيعوُد إلى ض د نا،نفوس   نم 
رنا، داخل ل  كانت التربية وكانت التزكية، وكان إصدالح النفدو   لذ صفوفنا، بين منو  مجتمعاتنا، داخل من ُأس 

لى   واإلصالح. التفيير أولوياتوصقُلها، من أ و 

لددة لمنسددان تشددمل ثالث ددا،  -والتربيددة تعنددي العنايددة-عندددما نتحدددَّه عددن التربيددة  البدددَّ أن نعلددم أنَّ التربيددة المتكام 
ن   ثدالٌه يجدا العنايدُة بهدا عنددما تربدي أبنداءب،   تربيدة  ، ((الروح   وتربيةَ  العقل   وتربيةَ  ن  دَ البَ  ))تربيةَ   وتربيدة   الب دد 
(( وتربية   العقل    .الروح 

 فدي قلدوب اآلبداء تجداه ، وهدذه رريدزٌة وفطدرٌة جعلهدا هللاويحم يه يهأمَّا تربية البدن فتكون بما ُيفذيه وُيصل ُحه ويقو    
داألبناء، عند  البشر  ورير ه م م ن الكائنات،  ه   الصدفار وحمداَت هم حتدى مُ ترى الوالدة والوال د يجهدان فدي تفذيدة أوالد 

هدم ال تتجداوز هدذه التربيدة الفرائزيدة التدي تقدوم بهدا الحيواندات  يكبروا، ولعلَّ ُجلَّ تربية بعض ُأسدر  مجتمعندا ألوالد 
كمدددا يقدددوم بهدددا البشدددر؛ فدددبعُض النَّدددا  َُربُّدددون أوالدهدددم فقدددك ب تعدددامهم وتسدددمين أجسدددامهم، كمدددا ُتربدددي الحيواندددات 

دددرنا ال ُتفل دددح فيهدددا، فتربيدددة البددددن ال تكدددون حتدددى هدددذه كميددد –التربيدددة البدنيَّدددة  –أوالدهدددا، بدددل حتدددى هدددذه  ٌر مدددن أس 
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ه، فالبددَّ  ب تعام ه فقك، بل بتقويته وحجا  ما يضرُّه عنه، فكما تهتمُّ ب تعام  ولد ب، البدَّ م ن أن تهتمَّ بتقويدة جسدد 
و بدنده ويقويده، أن تعنى برياضته وتدريب ه وتمرينه، ومراقبتده لحجبده عمَّدا يُضدر أو ال َنفدو، وتوجيهده إلدى مدا َنفد

ا قوي ددا أهددال  لُنصددرة  دَددن هللا، فددالمؤمُن القددو   ددل المشدداق، ليكددون شدداب ا صددندَد  ليكددون ذا جسددٍد قددوٍ  قددادٍر علددى تحمُّ
سدم السددليم... ولددن أتيدل الحدددَ  عددن التربيددة  خيدٌر وأحدداُّ إلددى هللا مدن المددؤمن الضددعيف، والعقدل السددليم فددي الج 

ح.  البدنية فالمعنى مفهوٌم واض 

دا التربيددة التددي هددي محددور حدددَمنا، ومحددور اهتمامنددا اليددوم فهددي تربيددة العقددل  والددروح، تلدد  التربيددة التددي ذكرناهددا أ مَّ
، وحددَمنا اليدوم أََّهدا )مرتككات  أساسية من العقائود والقويم  واألفكوار(في األسبوع الماضي وقلنا بأنها قائمٌة علدى 

 اإليمانيددددة االعتقاديددددة، ولقددددد ذكرنددددا سددددابق ا علددددى منبر نددددا بددددأنَّ السددددادة عددددن العقائددددد فقددددك، حدددددَمنا عددددن المرتكددددزات  
يكوون حتوى يتمل و  نفوَ  اسنسوان  الظون، أو الشو    يقبول ال للواقوع ُمطوابق   يقينيٌّ جازم   اعتقاد  هي ))العقيدة: 

مات   واختيارات و  مصَدرَ  د ((ومنبوع سولوك   توجُّ   لدي  بعقيددٍة ، إنهدا العقيددة، وكدل مدا يقبدل الظدن والشد  فدي نفس 
ددا  و  ،لددذل  وجددا االعتندداء بهدداتعتق دددها،  أعددرت تمامددا ُأُسدد   اإليمددان التددي يجددا أن جددا أن يالتركيددز عليهددا، وج 

ددحة  أرر سددها فددي قلددا ولددد  منددذ نعومددة أةفددار ه، بصددورٍة ريددر مباشددرٍة قبددل أن يعددي حتددى، وبصددورٍة مباشددرة واض 
يجددا أن تكددون محددور ا أساسدددي ا مددن محدداور اهتمدددام  -أَُّهددا السدددادة  –عندددما يعددي ويفهددم ويكُبدددر، أسدد  اإليمددان  

ددا، فمددن  ددا، البددد أن نتعاهدددها إخددوة  وجيران ددا وأصدددقاء  نددذك  ر بهددا بعضددنا بعض  ا أو معل  م  ددا، شدديع  المربددي، أب ددا أو أم 
ل عند سق ك  و  مصيبة لأوَّ  عند ستسلمضُعف إيماُنه ا  . ف تنة أوَّ

ل فتنددة المددال أو السددلطة أو القددوَّة ألنَّدده لددم َُربَّددى تربيددة  ولقددد أتلنددا الحدددَ  فددي لقا ددن سددقك فددي أوَّ ئنددا الماضددي عمَّ
 صحيحة كافي ة  وافي ة.

ددا ومرتكددزات ألنهددا أصددٌل َتفددرع عندده مددا بعددده، أُسدد  اإليمددان  ال  -أَهددا السددادة  –أسدد  اإليمددان، أسددميناها أُسس 
ئ ك ت ددده ، اهلل ،ب ددد أقصدددد بهدددا أركدددان اإليمدددان  المعروفدددة؛   اإليمدددانُ  م ال  ُكُتب ددده ، و  ُرُسدددل ه ، و  م   و  ، و ال ي دددو  دددر  خ  ر   اآل  دددد  ي دددر ه   وال ق   خ 

ر  ه   ش  ه.و   ((، بل أتحدَّه اليوم عن مرتكزات هذا اإليمان  وعن ُأسس 

ُلها: تعظيُم هللا تعالى. عها في قلوبنا وأن نفر سها في قلوب  أبنائنا، وأوَّ ت يجا أن نرس    ُمرتكزاٌت س 
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يًعووا َواأْلَْرُض  َقووْدر     َحووق   ّللا َ  َقووَدُروا ))َوَموواتعظدديم هللا فددي النفددو ،  ووَماَواتُ  اْلق َياَمووة   َيووْومَ  َقْبَضووُت ُ  َجم   َمْطو ي ووات   َوالس 
ين      [67]الُزمر:(( ُيْشر ُكونَ  َعم ا َوَتَعاَلى ُسْبَحاَن ُ  ب َيم 

ددددددددددددم ُحرمات دددددددددددده، مددددددددددددن لدددددددددددد ددددددددددددم هللا  لددددددددددددن ُيعظ   ددددددددددددم هللا  لددددددددددددن َتحددددددددددددرَّ الحددددددددددددالل والحددددددددددددرام،مددددددددددددن لددددددددددددم ُيعظ    م ُيعظ  
الضدددارُّ الندددافو، الُمعطدددي لدددذل  كدددان البددددَّ مدددن تعظددديم  هللا أوَّال فدددي النفدددو ، بدددأن نعلدددم يقين دددا بدددأنَّ هللا تعدددالى هدددو: 

ار المنتق ُم  ر الجبَّار العزيز القهَّ ، القدَُر القاد  ُفوُّ ، الُمنتق ُم الع  لُّ زُّ الُمذ  الذ  ال ُيعجزه شيء فدي األر  المان و، الُمع 
 وال في السماء.

ندددا تعظددديم هللا فدددي النفدددو ،  البددددَّ مدددن ردددر  ذلددد  فدددي قلوبندددا وفدددي قلدددوب أبنائندددا وبناتندددا، إخوانندددا وأخوات ندددا، أزواج 
دددن التدددذكير   دددا م  دددن التدددذكير  عظددديم قددددرة هللا، ب وُذر  يَّات ندددا، البددددَّ دائم  دددا م  البددددَّ مدددن كمالددده وجاللددده وجمالددده، ب البددددَّ دائم 

 عائشة رضي هللا عنها: أمُّ المؤمنين قالت ل قابه، لذالترهيا من ع  الترريا بمواب ه و 

لَ  َنَكلَ  إ ن َما" ل   م نَ  ُسوَرة   القرآن م نْ  َنَكلَ  َما َأو  ْكرُ  ف يَما  اْلُمَفص  ْسََلم  إ َلى الن اُس  َثا َ  إ َذا َحت ى َوالن ار   اْلَجن ة   ذ   اسْ 
دددددددددددددددددددددددددددددددن حددددددددددددددددددددددددددددددددَ ٍ  ]بعدددددددددددددددددددددددددددددددٌض " ... َواْلَحوووووووووووووووووووووووووووووووَرامُ  اْلَحوووووووووووووووووووووووووووووووََللُ  َنوووووووووووووووووووووووووووووووَكلَ   البعدددددددددددددددددددددددددددددددار [ أخرجددددددددددددددددددددددددددددددده م 

م هللا؟!!  فما قيمة كلمة  الحالل  والحرام عند من لم ُيعظ  

ددلددم يُ  وأنَّددى دد فدده حددقَّ عر  لددم يه، و يمددعظتحددق  هللا معظ   دد فه حددقَّ معرفتدده، وال وص  ، أن ُيطيددو أمددر  هللا وأن يجتن ددا فتهص 
ددل أن [14-13]ندوح: َأْطوَواًرا(( َخَلَقُكومْ  َوَقودْ  * َوَقواًرا لِل     َتْرُجوونَ  اَل  َلُكومْ  ))َموا نواهيده؟! ، أنَّدى لمدن لدم يعدر ت الُمرس 

ددم هللا ولددم َددؤمن  رها، ومددا معنددى الحددالل والحددرام عنددد مددن لددم ُيعظ   ددم رسددالت ُه وأن ُيعطي هددا حقَّهددا وأن يعددر ت ق ددد  ُيعظ  
ر.  بالحساب واليوم  اآلخ 

ددا البدداب المدداني مدن أبددواب التربيددة اإليمانيددة، فهدي  بوعددد هللا تربيددة اليقددين البداب األول: تعظدديم  هللا  فددي النفدو ، أمَّ
ه،  ب دا نبيَّده، ه علدى المقددور، صدبرُ  ا يقين العبد بالمشدروع؛ يكدون فعلى حس  تعالى ووعيد  وقدد قدال هللا تعدالى معات 

يَن اَل ُيوق ُنوووونَ َفاْصوووب ْر إ ن  َوْعوووَد ّللا   َحوووقٌّ )) ن َ  ال وووَل  ف  فُّون [60]الدددروم: ((َواَل َيْسوووَتخ  ، فالدددذَن ال َوق ندددون  بددداهلل، يسدددتع 
ه، بل ويدفعون ريرهم إلى االستعفات بها، أمدا عبداد هللا المدؤمنين فأولاد   فُّون بوعد هللا ووعيد  ب ُحرمات هللا يستع 

  فدددددددددددددددددددددددددددددي حق  هدددددددددددددددددددددددددددددم:المدددددددددددددددددددددددددددددابتون بمدددددددددددددددددددددددددددددا أيقندددددددددددددددددددددددددددددوا بدددددددددددددددددددددددددددددأنَّ وعدددددددددددددددددددددددددددددد  هللا حدددددددددددددددددددددددددددددق، قدددددددددددددددددددددددددددددال هللا
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وا َصوَبُروا َوَكواُنوا أ نَيات َنوا ُيوق ُنوونَ )) وًة َيْموُدوَن أ َمْمر َنوا َلم  ْنُمْم َأئ م  ندون بوعدد هللا فيرجدون َوق [.24]السدجدة: ((َوَجَعْلَنا م 
ر ه هللا كائن، وأنَّ ُمراد  رحمته ويعافون وعيدُه وعذابه، َوق نون  يقين ا   هللا ناف ذ.ال يقبل الش  بأنَّ ما قدَّ

مرتكٌز أساٌ  َبع  المقة الدائمة والطمأنينة المستقرَّة في نفو  المؤمنين فال يعر ت اليدأُ   -أَها السادة  -هذا 
ُه  ددا إلدددى قلددوب هم، وال يعدددر ت الدددُذلُّ سددبيال  إلدددى مدددنهجهم، وهددم الدددذَن جعلددوا بددداهلل وحدددده ثقددت هم، وعلدددى هللا وحدددد  تريق 

ل ُهم، وهددذا  ددا فيمددا ربَّددى النبددي اعتمددادهم وتددوكُّ عليدده صددحبه الك ددرام، ليكونددوا   -م ى هللا عليدده وسددل  صددل   -كددان أساس 
دددددددددده الت  رمددددددددددذ ،  أهددددددددددال لحمددددددددددل أعبدددددددددداء  الرسددددددددددالة، وكلُّنددددددددددا يحفدددددددددد  الحدددددددددددَ   الحسددددددددددن  الصددددددددددحيح الددددددددددذ  أخرج 

:َومددا  ، ف   -م ى هللا عليدده وسددل  صددل   -ن ابددن  عبدداٍ  رضددي هللا عنهمددا ، ق ددال  : كنددت خلددف النَّبددي  عدد )) َيووا  ق ددال 
ووي أعليُمووَ  َكل َمووات  ُغووَلمُ  ووْدُ  ُتَجاَهووَ ، إ َذا َسوومْلَس َفاسووَمل   : اْحَفوو   َ  َيْحَفْظووَ ، اْحَفوو    َ ، إني  ، وإ َذا اْسووَتَعْنَس  َتج 

ْن أاهلل ، َواْعَلمْ  وَة َلوْو اْجَتَمَعوْس َعَلوى أْن َيْنَفُعووَش أ َشويْ  َلوْم َيْنَفُعووَش إال  َفاْسَتع  ، أ َشويْ  َقوْد َكَتبوُ  ُ  َلو َ : أن  اأُلم 
وَش إال  أ َشووويْ  َقوووْد َكَتَبوووُ  ُ  َعَلْيوووَ ، ُرف َعوووس  اأَلْقوووََلمُ  وَش أ َشووويْ  َلوووْم َيُضووورُّ وووس  َوإ ن اجَتَمُعووووا َعَلوووى أْن َيُضووورُّ   َوَجف 

حُف((  .الصُّ

أ  ال كالم بعد هدذا الكدالم، مدا قددَّره هللا كدائن، لدن َنفعد  أحدٌد إذا أراد هللا ُضدرَّب، ولدن ي ُضدرَّب أحدٌد إذا أراد هللا 
 تعالى نفع   وحماَت  .

ددق  وعدد   عندما يستقرُّ  د ُ  تسدتق رُّ ووعيدده،  هللا هذا التعظديُم هلل وهدذا اليقدين بص  ه فدي نفدو  العبوديَّدة هلل وحدد وتترسَّ
العبوديوة الُمطلقوة القائموة علوى االستسوَلم هلل وحوَد  مرتكوًكا ثالًثوا مون مرتكوكات التربيوة  لتكدون خيرة  المدؤمنين، 
 اسيماني ة للُمسل م.

بددد فراد هللا بالحاكميَّدددة واالستسدددالم ل حكدددام  يكدددون  العبوديدددة تمدددامُ ؟! ... تمددداُم العبوديَّدددةالعبوديدددة، ومدددا أدراب مدددا 
: محبدة ءُ ش  من أعظم ما َرب دى عليده الدنَّ كان  -أَُّها السادة – ، ولذل ويةخر  الدنيوية واألُ  مصلحةُ الشرعية ففيها ال

 همدا،كم  حُ تقدديمها علدى محبدة كدل أحدد، واالستسدالم ألمرهمدا، واالنقيداد ل  و   -مى هللا عليده وسدلَّ صدلَّ  -هللا ورسوله 
وُدوا ) وتقديُم ُحكم  هللا ورسول ه على أمر  كل   أحدد، ُنوَن َحت ى ُيَحكي ُموَش ف يَما َشَجَر َبْيَنُمْم ُثم  اَل َيج  )َفََل َوَربي َ  اَل ُيْؤم 

ْم َحَرًجا م م ا َقَضْيَس َوُيَسلي ُموا َتْسل يًما( م   .[65]النساء: (ف ي َأْنُفس 
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وأيق ددن بصدددق  وعددد هللا كددان مندده االستسددالُم الُمطلددُق لُمددراد  هللا ولشددرع  هللا ولددو خددال ف  ذل دد  مددن آمددن  بعظمددة  هللا، 
 هواه، ألنَُّه َوق ن بأنَّ المصلحة  الحقيقيَّة هي فيما أمر هللا تعالى به وأتى به الشرُع الشريف.

هدا هللا علدى ذل د ، إالَّ علدى نفدوٍ  شداق  صدعٌا علدى النفدو ، إال  علدى نفدوٍ  أعان -أَهدا السدادة  -هذا التسليم 
ه، ولدذل  كاندت  تربيوة الثبَّتها هللا على ذل د ، إالَّ علدى نفدوٍ  صدبَّرت حالهدا علدى ُمدراد  هللا فصدبَّر ها هللا علدى ُمدراد 

ددا فددي سددبيل هللاحوو  الثبووات والصووبر والتضووحية علووى  ددن ُمرتكددزات  التربيددة اإليمانيَّددة للددنف   مرتكددز ا أساسددي ا رابع  م 
دل المعيندة  علدى  المسلمة، تل  التربيدة التدي بددأناها بتعظديم هللا واليقدين  بوعدده ووعيدده، لتكدون ت لد  مدن أهدم   العوام 

دد -صددلَّى هللا عليدده  وسددلَّم   –الصددبر، ذاب  الصددبُر الددذ  ربَّددى النبدديُّ  ا إلددى الصددحابة الك ددرام وجعلهددم َتطلَّعددون دائم 
 من هو أعظُم منهم صبر ا.

مين تضحيات هم في سبيل هللا، بدل وجههدم للتط لُّدو  إلدى مدن هدو  على ررم  عظيم تضحيات هم لم َلتفتوا إليها ُمستعظ 
ددح   ددنهم، ولعددلَّ مددن أوض  مددا أعظددُم تضددحية  مددنهم، إلددى مددن جاهددد أكمددر مددنهم، إلددى مددن بددذل فددي سددبيل هللا أكم ددر م 

بَّدداب  ب ددن  األ ر ت    دَُ  الصددحيُح الددذ  رواه اإلمدداُم البعددار  عددن، الحدديصددور هددذا المشددهد ،  -رضددي هللا عندده – خ 
  َُّ ُسول   ن ا إ ل ى ر  و  ك  : ش  لَّم   -ق ال  س  ل ي ه  و  لَّى هللُا ع  دُر  - ص  ت ن ص  ب ة ، ُقل ن ا ل دُه: أ ال  ت س  ل   الك ع  ة  ل ُه ف ي ة  د  ٌد ُبر  س   و ُهو  ُمت و 

َُّ  ل ن دا؟ ل ن ا، أ   ُعو  داُر سدوء العدذاب فقدال  ال  ت د  دة يسدوُمُهُم الُكفَّ :[  -روحدي فدداه  –] َدوم كدانوا ُمست ضدعف ين فدي مكَّ
 : ْنَشوار  َفُيوَضوُع َعَلوى َرأْ " ق دال  ُْ أ اْلم  ، َفُيْجَعُل ف يو  ، َفُيَجوا ُجُل ف يَمْن َقْبَلُكْم ُيْحَفُر َلُ  ف ي اأَلْرض  و   فَ َكاَن الر  ُيَشوقُّ س 

وْن َعْظوم  َأْو َعَصو و   م  يود  َموا ُدوَن َلْحم  ين و  ، َوُيْمَشوُ  أ َمْمَشواا  الَحد  ُ  َذل َ  َعْن د  ، َوَما َيُصدُّ ُ  أ اْثَنَتْين  ، َوَموا َيُصودُّ ب 
َْ إ   وْن َصوْنَعا ويَر الر اِّ وُب م  ين   ، َوّللا   َلُيوت م ن  َهوََلا اأَلْموَر، َحت وى َيس  َ، َأو  َذل َ  َعْن د  َلوى َحْضوَرَمْوَت، اَل َيَخواُإ إ ال  ّللا 

ُلونَ  ْئَب َعَلى َغَنم   ، َوَلك ن ُكْم َتْسَتْعج    ."الَلي 

دددُر وبدددالل  دددا  –تعيلدددوا أَُّهدددا السدددادة، خبددداُب وُسدددميَّة وياس  دددن الصدددحابة الك دددرام،  -رضدددي هللا عدددنهم جميع  وريدددُرُهم م 
دب رون فدي الصدحراء وُيطفدُأ الجمدُر بشدحم  دة ُيص  وريُرهم م ن ُضعفاء المسلمين، ممَّن كانوا ُيعذَّبون في رمضداء مكَّ

زَُّه وتمكين ه   ... ةهور هم، بذلوا أعظم التضحيات  لدَن هللا وكميٌر منهم لم يشهدوا نصر دَن  هللا  وع 

ددنهم،  ضددحوا كددلَّ هددذه التضددحيات ويددأمرهم النبددي بمزيددٍد مددن الصددبر، ويضددر ب لهددم األمملددة عمَّددن ضددحَّى أكمددر  م 
دنكم" ، َربدي  -روحدي فدداه  –وعمَّن بذ ل  أكم ر  م نهم ألجل دَنه، لسان حال ه  : "اصدب روا فهنال د  مدن صدب ر أكمدر م 



 10من  7الصفحة  أسس ومرتكزات التربية اإليمانية :الجمعة خطبةعنوان 
 

 

اَهووا ))َوَمووانفوسددهم وُيهي  ددُاهم ليكونددوا أهددال لحمددل الرسددالة،  ينَ  إ ال   ُيَلق  اَهووا َوَمووا َصووَبُروا ال ووَل  وويم (( َحوو ي   ُذو إ ال   ُيَلق   َعظ 
لت:  .[35]ُفص  

ب  علدى  لذل  أَها األحبَّة، فالتربية علدى الصدبر والتضدحية أسداٌ  مدن أسد  التربيدة اإليمانيدة، البددَّ أن ُتعل  دم  ولدد 
ددي  رمددان، الصددبر، ولددو ُكنددت ميسددورا ال يجددُا أن ُتعط  ددن الح  ده علددى شدديٍء م  ولددد ب كلَّمددا تل ددا، البدددَّ مددن أن تعددو  

دن أُسد    نوا فد نَّ الدن ع م  ال تددوم... التربيدة علدى الصدبر والتضدحية أسداٌ  م  البدَّ من تعويده على الصبر، اخشوش 
د عليدد ا فددي نفددو  المسدلمين، وهددذا مددا يسدداع  ددع  ددم التربيدة  اإليمانيَّددة، أسدداٌ  يجددُا أن يكددون  راس  ه أسدداٌ  خددام ٌ  ُمه 

ا فدددددددددددددددددددددددددددددي عقول ندددددددددددددددددددددددددددددا وقلوب ندددددددددددددددددددددددددددددا، خالصدددددددددددددددددددددددددددددته دددددددددددددددددددددددددددددع  ووووووووووووووووووووووووووووو : يجدددددددددددددددددددددددددددددا أن يكدددددددددددددددددددددددددددددون راس   أن 
ول(هَل  ال شيْ في  ًَل كوان أو آج  قداب فدي ،  الودنيا سويُمرُّ دون حسوا   )عواج  دل هللا المدواب  أو الع  ف مَّدا أن ُيعج  

الَّ  ره ليددوٍم ال تنفددُو فيدده الشددفاعة   ددن   الدددنيا أو أن َددؤخ   ن   م  م نُ ا ل ددهُ  أ ذ  ددي   لددرَّح  ر ض  فصددبُر الصددابرين وإجددراُم ، ق ددو ال   ل ددهُ  و 
ْثَقوالَ  َيْعَمولْ  ))َفَمونْ  المجرمين وإحساُن المحسدنين وإسداءُة الُمسدياين لدن تمدرَّ هكدذا دون جدزاٍء وحسداب  َخْيوًرا َذر ة   م 

ْثَقالَ  َيْعَملْ  َوَمنْ  * َيَر ُ  دنا وفدي نفدو   أبنائندا بأنَّده مدا مدن  [8-7]الزلزلة: َيَرُ (( َشرًّا َذر ة   م  د  فدي نفوس  ... البدَّ أن ُنرس  
درة  در ا أمامد  فدي اآلخ  ساب، فترى ثمرة ف عل  فدي الددنيا وتدرى ذلد  حاض  يي ُكْم َواَل ))شيٍء سيمرُّ دون ح  َلوْيَ  أ َمَموان 

وْد َلو ا ُيْجوَك أ و   َواَل َيج  ويًراَأَمان يي  َأْهل  اْلك َتا   َمْن َيْعَمْل ُسوًْ وْن ُدون  ّللا   َول يًّوا َواَل َنص  أَدن جدزاء و . [123:النسداء] ((ُ  م 
يَّة الباقيدة،  رة  األبد  ورة، الدنيا الفانية من جزاء اآلخ  ا أموام اِخ  ْنَيا اْلَحَيواة   َمَتوا ُ  ))َفَموافالدنيا ال تعدوا شويًً  ف وي الودُّ

َرة   خ  ْنَيا اْلَحَيواةُ  َهوَل     ))َوَموا، [38]التوبدة: َقل يل (( إ ال   اِْ وب   َلْموو   إ ال   الودُّ ارَ  َوإ ن   َوَلع  وَرةَ  الود  خ  ويَ  اِْ  َكواُنوا َلووْ  اْلَحَيوَوانُ  َلم 
الددذ  يجددا أن ال يفيددا عددن عقددل الُمسددلم  هددو المرتكددز السددادُ   -أَُّهددا األحبَّدة  –وهددذا [. 64العنكبددوت:]َيْعَلُموووَن(( 

الدددنيا ُزهددد العددار فين، يعُمُرهددا كمددا أمددرُه هللا أن يعُمرهددا، تكددون الدددنيا فددي َددده  وال ، فيزهددد المددؤمُن فددي قلب ددهعددن وال 
 تكون في قلب ه.

درة   –أَها السادة  -ستة مرتكزاٍت ذكرناها  هي أُسُ  ومرتكزاُت التربيدة اإليمانيدة، هدي أمدوٌر البددَّ أن تكدون حاض 
دُا أن يكدون في ذهن   عندما تتعاتى مو ولد ب منذ نعومة  أةاف ره،  دون  أن تلق  نها إَهدا تحفيظ دا وهدو صدفير، يج 

دُا أن ُتربَّدى عليهدا أجيداُل األمَّدة المحمَّديدة، ليعدُرج  سلوُك   يفُرُ  في عقل ه وقلب ه، هدذه المرتكدزات السدتة التدي يج 
 باختصار: جيل التمكين والنصر، وُلترفو الراية اإلسالمية وليعود  مجد األمَّة المحمَّديَّة... أعيُدها
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مران:  [. 185]آل ع 

د  وتربيت د  ألبنائد ، ليقدوى إيماُند ،  ست ُة ُمرتكزاتٍ  تعاهدها واحفظها لتكون  عقيدة  في قلب د  ومرتكدز ا فدي تعليم 
ا،  دا صدحيح  اد  يقيُن ، لكي تفهم  الُسنن الكونية فهم  دوليزد  ر علدى فالمسدلم المتدوازن يفهدم ُسدنن هللا الكونيدة ويص  

للمبددات   هددو الددزاد الددذ  َدددفع ، ف يماُندد  أَُّهددا الُمسددل مإيمانددهفددي كددل   ذل دد  ة، َدفعدده يَّددويصددب ر علددى البل  أهداف دده 
 على الطريق الذ  َرتضيه هللا تعالى: 

 مه  الف   للمؤمن دَننا في فالنصر***             هت  وسنَّ  الهاد  خلق مواتفهَّ 

 م  دُ ت   لم بالصبر محنة للمصطفى *** ضتر  ع   فكم حزانا  أ النف  بواذه  تُ  ال

 م  الحر   من الهاد  جخر  أُ  فقد قسرا  ***       كممساكن   من خرجتم تكونوا ف ن

 مد  الع  و  تماليُ  بين الطفولة قضى***         قاتبة العلق   فعيرُ  تجوعوا وإن

 واأللم والرمضاء السالسل عن***                ووالده اار  وعمَّ  بالال   سلوا

 مباألج   اللي    اعتصام ممل بالقلا ***   معتصم فاإليمان سمالج   بواعذَّ  إن

 [(1997-1924  عقيالن فرح * ]شعر أحمد

واألبصار ثب  ت قلوبنا على دَن ، قو   إيماننا واشُدد عزائمندا، وثب  تندا علدى الحدق   حتدى نلقداب  اللهم يا ُمقل  ا القلوب  
 أستفف ر هللا لي ولكم فاستفف روه فيا فوز  الُمستففرينو وأنت راٍ  عنَّا، أقول ما تسمعون 
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 الثانية الخطبة
)َوَلَقووْد الحمددد هلل وكفددى وصددالة  وسددالم ا علددى عبددده الددذ  اصددطفى، عبدداد هللا خيددر الوصددايا وصددي ُة رب   الب رايددا: 

وْن َقوْبل ُكْم َوإ ي واُِّْم َأن   يَن ُأوُتووا اْلك َتواَ  م  ْيَنا ال َل   بداد هللا، فبتقدوى هللا الع صدمةفداتقوا هللا ع   [.131]النسداء: ات ُقووا ّللا َ(َوص 
ن  .من الف تن، والسالمة من الم ح 

وقبل أن أنهي حدَمي اليدوم أَُّهدا األحبَّدة، أودُّ أن أجيدا علدى سدؤاٍل متكدرر سدألني إيداه كميدٌر مدن اإلخدوة، بسدبا 
كيَّدٍة محتمل دة لن ظدام األسدد  ومدن معده مدن القدوَّات اإلَرانيَّدة والميلشديات  ما َُروَُّج وُيذاع في األخبار عن ضدربٍة أمري

الطائفيَّددة، فيسددأل األحبَّددة: هددل يجددوز الفددرُح بددذل  ؟ وهددل يجددوز االستبشدداُر بددذل  ؟ هددل يجددوز أن نعتب ددر ذلدد  مددن 
 نصر  هللا للمؤمنين؟

ليددأ  وإن بدددت لهددم بارقددُة أمددٍل مددا، وفددي بعددض النددا  أَهددا األحبددة ُيشدديو اليددأ  والقنددود بددين النددا ، َدددفعهم ل
 َتت ب ووعَ  َحت ووى الن َصوواَر   َواَل  اْلَيُمووودُ  َعْنوو َ  َتْرَضووى ))َوَلوونْ مسددألت نا هندداب مددن يجيددا النددا  قددائال  لهددم قول ددُه تعددالى: 

ل َتُممْ   !!![.120]البقرة: ((...م 

ددٌق صدحيح خاتدا هللا تعدالى بده نبيَّده، ولكدن مدا وجده االسدتدالل بده علدى سدؤال نا؟!!  هدذا لدي  هذا كالٌم حق  ص 
ع ها، فاهلل تعالى أنبأنا عن أعدائنا قائال  وقوُله الحدق:  يًعوا ))َتْحَسوُبُممْ موض   اَل  َقوْوم   أ وَمن ُممْ  َذل و َ  َشوت ى َوُقُلووُبُممْ  َجم 

 [.14]الحشر: َيْعق ُلوَن((

ل فللُمسدل م أن يفدرح بدذل  ،  وإن ُكنت أنا شعصي ا ال أتوقَُّو أن يحُصل شيٌء حقيقٌي من هذه التهدَدات، وإن حص 
درهُم هللا تعدالى: بدأن يفل دا الدروُم أهدُل الكتداب  وقد فر ح المسلمون من الصحابة الكرام في حادثٍة ُمشداب هة، َدوم بشَّ

.  المجو   الُفر  

ي   أَُّهدا األحبَّددة رلبدت دولدُة الفدرُ  المجددوُ  دولدة  الدروم  وهدم نصددارى أهدُل الك تداب فدارتمَّ الُمسددل مون فدي زمدن النبد
 لذل  ، ل م  ارتمَّ المسلمون؟!! عدو  لهم رل ا  عدو ا لهم!!

ود، ولك ون  العوداوَة مرات وب(ولك نَّ األعدداء مرات دٌا أَُّهدا األحبَّدة؛    أشددُّ عدداوة  للمسدلمين فدالُفرُ  المجدو  )الكفوُر واح 
( ُغل َبووس  1الووم )))ولهددذا أنددزل  هللا تعددالى فددي كتاب دده العزيددز فددي مطل ددو سددورة  الددروم: مددن النصددارى أهددل  الكتدداب، 
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وُم ) ْم َسوَيْغل ُبوَن )2الرُّ ْن َأْعد  َغَلب م  وْن قَ 3( ف ي َأْدَنى اأْلَْرض  َوُهْم م  ون يَن لِل    اأْلَْموُر م  وْن َأْعوُد ( ف وي أ ْضوع  س  ْبوُل َوم 
ُنوَن ) يُم )4َوَيْوَمً َل  َيْفَرُح اْلُمْؤم  ح  ُْ َوُهَو اْلَعك يُك الر   [5-1]الروم: (( (5( ب َنْصر  ّللا   َيْنُصُر َمْن َيَشا

در عددو ٍ  ىدوٍ  لهدم علدهللُا تعالى أنبأنا عن فدرح  المدؤمنين بانتصدار  عد دا، ولهدذا كدان للمسدل م أ آخ  ن أشددَّ عدداوة  ولؤم 
ددر  أشدددَّ عددداوة  وإضددرار ا، ولكددنَّ المددؤم ن قلُبدده ال َتعلَّددُق إال بدداهلل،  يفددرح  ويبددته   إذا سددلَّك هللُا عدددو ا لدده علددى عدددوٍ  آخ 

هم وعلددى مصددالحهم، فهددو يعددي أصددال  بددأ ددل علددى اجتهدداد  ه، ال َتوكَّ ُلدده واعتمدداده عليدده وحددد  نَّهم ُيقددات لون فيكددون توكُّ
مائنا وقتالنا، وال لمصلحٍة لندا حقيقيَّدة، ولكدن  ة، ال ُحب ا ب نا، وال ثأر ا لد  ا بناء  على مصال حُهم العاصَّ بعضهم بعض 

ا للمسلمين يجوز للمسلمين أن يفرحوا بها...  ل مصلحٍة محضٍة لهم قد يكون فيها مصلحٌة أيض 

دددُهم علدددى ب عدددض، اللهدددم أهلددد  الظدددالمين بالظدددال مين، نسدددأُل هللا تعدددالى أن َُهل ددد  أعدددداءنا جمي عدددا، وأن ُيسدددل  ك  بعض 
م سالمين برحمت   يا أرحم الراحمين ... إني داٍع فأم  نوا دَن من بينه   وأخر ج المؤمنين الموح  


