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

 الخطبة األولى
ُ  الندا،أعم   وسديئاتِ  ناِسدأنفُ  شدرورِ  نِمد بداهللِ  ونعدوذُ   ،رُ ونسدتغفِ  ونسدتهديه هونسدتعينُ  نحمدُد  هلل، الحمد   إنَّ  َُّ دِد  دن  ي ه  م 

ا ِشددد  ِلي ددا ُمر  ل ددن  ت ِجددد  ل ددُه و  ددِلل  ف  ددن  ُي   م  ت ددِد و   نبيَّنددا أنَّ  لدده، وأشددهد شددري    ال وحددد  للاُ  إال إلدده ال أن   وأشددهد ،ف ُهددو  ال ُمه 
ا كون، شدرِ المُ  كِر  ولو كلِ ه الدين على لُيظهر  الحق ِ  ودين بالهدى ربُّه أرسله وخليُله، وصفيُّه ورسوُله، عبُد  محمد 
لين، الُغر ِ  وأصحاِبه رين،الطاهِ  الطيِ ِبين بيته آل وعلى عليه وسالمه ربِ ي فصلواتُ   هدمدربِ  علدى سدار ومن الُمحجَّ
ددا ،الدددين يددو  إلددى داهمُهددبِ  واهتدددى ِتدده، وقددد ُكنَّددا نتحدددَّ  فددي  ؛إخددوة اإليمددان بعدددُ  أمَّ لقاؤنددا بكددم يتجدددد بحددوِل للا وقوَّ

، عددن المرتكددزاِت األسددا  التددي يجددى أن ُيربَّددى عليهددا الددنَّ ُء مرتكززتا ا الترةيززة ايسزز ميةلقاءاتنددا الماةددية عددن 
وقلندا بننَّهدا وتجاِربده الفاِشدلة، تحدد نا يومهدا عدن التربيدة  لقريىاإلسالمي، لكي نتجاوز عقبات وأخط اء الماةي ا

فدي اللقدداء فقدد شددرحناها  -أيهددا األحبَّدة – أمدا العقائدد ،مرتكزتا   أساسززية مززق العقالزد والقززيما واألفكززارتقزوم للززى 
مدور  التدي البددَّ ِمدن أن تكدون تلد  األعددناها ستة مرتكزات، و ؛ وعمدت ها لتربية اإليمانيةا مرتكزات وبيَّناالماةي 

 تتعاطى مع ولِدك منذ نعومِة أظاِفر ...حاِةرة  في ذهِن  عندما 

ه -أوال ] تعظيم هللا  أعيُدها باختصار:  هوالصزبر  للزى م زرادا  - ثالثزا كمز واالستسز م لح   - ثانيزا واليقيق بولدا
ز  و  -رابًعا ز   أو  جا ال تعزدو الزدنيا  أن  السادسزة و  – اليقيق بأن  ال شيء  فزي الزدنيا سزيمرو دون حسزاا ِلاجا

دا اليدو  أيُّ  [،اآلخرة شيئا أمام هدا األحبَّدة فحددي نا عدن هذ  األسس الستة ال بدَّ من أن ُتغدر  فدي قلدوب أبنائندا، أمَّ
الجاِنددى القِيمددي، حدددي نا عددن القدديم، وعددن المرتكددزات الِقيميَّددة التددي يجددى أن تكددون حاِةددرة  فددي أذهددان المسددلمين 

ك ا كقاِسٍم مشترك متَّفٍق عليه في مجتمعاتنا، وأن تكون ال تربية قائمة  عليها بشكل أسدا ، وأن تكدون عدامال  مشدتر 
 ُمتَّفق ا عليه.

دح وُنجلِ دي معندى القديم بشدكِل واِةدح، فلعدل الدبع   - أيُّها السدادة -لقيم عندما نتحدَّ  عن ا فالبددَّ مدن أن نوةِ 
أننددا عندددما نتحدددَّ  عددن والحقيقددة أي هددا السددادة،  يظددن بددننَّ هددذ  الكلمددة تعبِ ددر عددن أي ُخلددٍق أو سددلوك أو هدددف...

 القددددديم، فدددددنحن نتحددددددَّ  عدددددن ندددددوٍا خددددداا مدددددن األخدددددالق والسدددددلوك والمعدددددايير واألهدددددداف، فالقيمدددددة اإلجتماعيدددددة:
 السدلوك على موافقةمعيار  لل معا ، األفراد تعامل طرق  إلى شيريُ  المجتمع، ةمن عليه متعارف      اوأس ،عيار  م"
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 االجتماعي دة القديم ُتعددُّ  هدو المقبدول ومدا خالفهدا هدو المرفدوض، لدذل  مدا وافقهدا ...المقبدول غيدر ورف  المقبول،
 ."وت من استقرار  المجتمع أفراد بين تربط التي الروابط أهم ومن المجتمعات، به تبنى ما أقوى  من واألخالق

قيمة  عندد المسدلمين، فدني فكدرٍة تنتيندا  وصون األعراض، وسنةرب لكم م اال لكي تتِ ح الِفكرة، العفَّة والطهارة
ددة وصددون األعددراضعِ )مددع قيمددة  –والعيدداُذ بدداهلل  –يتنددافى  وأي طددرٍح ينتينددا وأي سددلوٍك نددرا   ددا  (فَّ سنرف دده جميع 

دددة وصدددون األعدددراض، قيمدددة  متجدددذِ رة  فدددي أذهانندددا  بشدددكٍل تلقدددائي وحتدددى دون تفكيدددر، ألنندددا كمسدددلمين مسدددنلة العفَّ
، لددذل  ال تددراهم وةددمائرنا، أمددا فددي ال مجتمعددات الغربيَّددة الكددافرة هددذ  القيمددة ليسددد موجددودة  عندددهم كقيمددٍة أصددال 

يعتِرةدون علددى السددلوكيات واألفكددار التددي تمددسُّ هددذا الجاندى. ولددو اعتددرض  بعُ ددهم فلددن يدد اِزر  المجتمددع تلقائي ددا 
 .يتفقون عليها راض ليسد قيمة  عندهمبذل  وسيحتاج لسوق األِدلَّة والبراهين والُحجج، ألنَّ العفَّة وصون األع

رات..ولعلنا بهذا الم ال فهمنا معنى القيمة،   كمعياٍر وأساٍ  وقاعدٍة مشتركة ُتبنى عليها األفكار والتصوُّ

هدي القديم  الُكبدرى والمرتكدزات القيميَّدة األساسدية  تكدونُ فكِ در سدوي ا فدي قديٍم أساسديَّة، ، لو أردنا أن نإذن أيها السادة
يتبعها كل ما بعدها مدن سدلوك وأخدالق، يجى أن نربي عليها أبناءنا وأن نوطِ ن عليها نفوسنا، قي م  أساسيَّة  التي

ومدا بعددها ف درا  لهدا يجدى في منظومتنا التربويَّدة لتكون هي البرمجة األسا  لعقولنا وعقول أبنائنا، لتكون أصال  
زة؟!فنين سنِجد هذ  الق أن يواِفقها وال ُيخاِلفها ... رة  موج   ي م ُمختص 

عن عشدراِت األمدوِر المطلوبدِة فدي السدلوك  ، ألننا لم ننت اليو  لنتحدَّ  عن عشرات القيم،نقول مختصرة  موجزة
يددة اإليجابيدة مدن نظددرٍة إسدالمية. قددي م  نتحددَّ  عدن أصددل القديم المعيار ... فداليو  أتينددا لال أبدددا واألخدالق واألفكدار،

خد وتجذَّرت في قلوب النا  هان ما بعدها، فما بعدها ت ب ع  لها.   أساسيَّة متى ترسَّ

إن " :قدالالددكتور محمدد عيدال الكبيسدي حفظده للا،  ك يدرا مدا قالدهأعجبندي  وأنا أبحث عن هذا الموةوا حقيقة  
ددا  ددال  قدديم،  هددا جميع  دَّ  القدديم اإلسددالمية أصددلُ هددي  ال ددة أصددوٍل نظرنددا فددي أصددل القدديِم اإلسددالميَّة، لوجدددنا أن مر 

لم ؟هذ  الِقي م هي ، فماواها تب ع  لهاوكل  ما سِ   "قال هي: الرحمة والعبودي ة والعا

بط مددا يصدددر كددون معيددار ا ي ددأبنائنددا، لتأذهددان فددي أذهاننددا و  يٍم،  ال ددة مرتكددزات  يجددى أن تكددون راسددخة  قدد  ددال ُ 
ا وما نرف نقب  ما  دُ كون معيار ا ُيحد ِ عنَّا، لت  .هُله جميع 
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ُز عليه في نشاط  المنزلية والمسجديَّة والمدرسيَّة. التربوية؛ اتنا ال  قيٍم يجى أن تكون ِمحور ا ُيركَّ

 (.الرحمة والعبودي ة والعالم)

فددي قولدده تعددالى:  –صددلَّى للا عليدده وسددلَّم  –غايددة إرسددال النبددي بهددا للا تعددالى وهددي التددي اختصددر  الرحمززة أواًل:
يَق    َرْحَمةً  إاال   َأْرَسْلَناكَ  َِوَما)  [.107]األنبياء:لاْلَعاَلما

الطيِ دى ... وغيدر ذلد   والسدلوكِ  التعامدلقيمدُة األخدالق الحسدنة أيدن قيمدُة قد يسنل السائل أين قيمُة العدل؟ أيدن 
 يم اإلسالمية، أين هي؟من الق

، وكددلُّ مددا سدديخِطُر ببالدد  ينبددع عددن أجيبدد  أخددا اإلسددال ، بنننددا نددذكر القدديم الكليَّددة األصددليَّة، وكددلُّ مددا ستسددنل عندده
زقَ  َرْحَمة   َفباَما ِِ، فالرحمة منبع الف ائل، الرحمة منبع األخالق الحسدنة، هذ  القيم ال ال  زمْ  لاْنز َ  ّللا ا  ما  َوَلزوْ  َله 

وا اْلَقْلبا  َغلايظَ  َفظًّا ك ْن َ   [.159]آل ِعمران:     َحْولاكَ  ماقْ  اَلْنَفضو

يدددر  ول دددِد  ُ بالرحمدددة يدددرحم اإلنسدددان ولدددد  ، الرحمدددة تشدددمُل السدددلوك القدددويم رُّ والديددده، بالرحمدددة يصدددُل ، بالرحمدددة يِبددد وغ 
أخطداء زوجتده، بالرحمدة يعفدو بالرحمدة يتجداوز عدن بالرحمة يعطف على المسكين وال دعيف واليتديم، و أرحامه، 

يعِطدُف علدى الصدغير، بالرحمدة ء إليده، بالرحمدة يدوقِ ر الكبيدر، بالرحمدة ُيحِسن إلى من أساحمة ر عمَّن ظلمه، بال
ا كددان أو كدداِفر ا،  يتعامددل بالُحسددنى مددع الُمخدداِلف وُيحِسددن الظددن، بالرحمددة يكددون تعامددل المسددلم مددع اإلنسددان ُمسددلم 

 َلزقا  ّللا    َيْنَهزاك م   ِِاَل  ايته ويبرُّ  ويقِسط إليه طالما أنه مسدالم  ال يعتددي عليندا وال ُيقاِتلندا،فيرجو إسال  الكاِفر وهد
يقَ  مْ  َلمْ  ال ذا يقا  فاي ي َقاتال وك  مْ  َوَلزمْ  الزدِّا زوك  زقْ  ي ْخراج  مْ  ما َيزاراك  وه مْ  َأنْ  دا زط وا َتَبزرو مْ  َوت ْقسا زبو  ّللا َ  إان   إاَلزْيها ز ي حا يَق  اْلم ْقسا  طا

... لديس فقددط أن تمتنعددوا عدن أذي ددِتهم، بددل أن ُتعداملوهم بددالخير واإلحسددانوهم وتقِسدطوا إلدديهم، رُّ أن تب دد [.8]الممتحندة:
 وإذا كان هذا مع الكفار فكيف يجى أن يكون الحال بين المسلمين؟!!

األماندة، لدين الكدال  ولطُفدُه، ة ُمددقِ ق لرأيندا بدننَّ ُمعظدم السدلوكيات اإليجابيَّدة، )الِصددق، ظدر  لو نظرنا أيها السادة ن  
تُدردُّ إلدى هدذ  ُجلُّ هذ  السلوكيات اإليجابيَّدة ... وغيرها( صون األعراضلغدِر والخيانة، اجتناب السرقة، تجنُّى ا

 القيم ال ال ة التي ذكرنا )الرحمة والعبودي ة والِعلم(.
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دددددددددددددا ألنهدددددددددددددا  ؟!ذا العبوديَّدددددددددددددةلمدددددددددددددا  قيمدددددددددددددة  كل يدددددددددددددة، أجمدددددددددددددل  أمر هدددددددددددددا ربُّ البريدددددددددددددة فدددددددددددددي قولددددددددددددده تعدددددددددددددالى:أي  
ق   َخَلْق    َِِوَما ْنَس  اْلجا ونا    إاال   َوايْا  إسالميَّة  أصليَّة  ُكلِ يَّة. قيمة   .[56]الذاريات:لاَيْعب د 

ا هلل وحددد ، تعمددُل الخيددر أنددد  ترجددو األجددر الحقيقدديَّ مددن للا وحددد ،  ،بدددافٍع ذاتدديأيُّهددا اإلنسددان أنددد ُخِلقددد عبددد 
، ال تتبدع إال أمدر للا، وال تفعدُل إال مدا ُيرةدي وحدد تشُعُر بالِعزَّة والكرامِة والحريَّة، فنند عبدد  هلل وحدد  وتدابع  هلل 

مَّاُكمُ  ُهو  ، ))لغير للاوال التبعيَّة للا، ال ترةى العبودية لغير للا  ِلِمين   س   ((...ال ُمس 

بهددا ، عبوديددة  تخدداُف فددي للا لومددة  الئددموالقددوة فددال  عبوديَّددة  تستشددعر بهددا العددزَّة، عبوديَّددة  تستشددعر بهددا الشددجاعة
ا ل  إلى الخيرات، وحاِجب ا عن الُمنكرات.  تحتِسى األجر عند للا في ُكلِ  أعماِل  الدنيويَّة، لتكون داِفع 

رَّة ُأخدرى بدنن يحِكمندا األصداغر، لدن نرةدى مدرَّة ا فلن نرةى ماتنعإذا فهمناها في مجتموحد  قيمة   العبودية هلل
ا ُأخرى بنن وال  لغيدر للا يتسلَّط علينا المفسدون وأن يسيء بيننا المجرمون، فنحن عبيد للا حق دا ولدن نكدون عبيدد 
 ى للا...خدم ا لسو 

 هدذا ألنندا عبيدد  ل  وال نسُكد عن منكر وال ُنداِهن لباطل، كلُّ ال نقبل اإلهانة وال ننا  على ال يم وال نرت ي الذُ 
دخد فدي نفوسدنا  ذا نفهم قيمدة العبوديدةكههلل وحد ، و  دا لندا إلدى كدلِ  خيدرلهلل، تلد  القيمدة التدي لدو ترسَّ  كاندد دافع 

ا عن ُكلِ  شر  .وماِنع 

 فهي قيمة العالم. - ها األحب ةأيو  -أم ا القيمة الثالاثة الخطيرة 

ر ولددن نتقدددَّ ، ولددن ن   ز  مشددِكالِت الحاِةددر وعقبددات االنتقددال إلددى  ،خددُرج مددن ُعنددِق الزجاجددةلددن نتطددوَّ ولددن نتجدداو 
رٍ  آمن مستقبلٍ   الِعلدُم، أن أن يكدون   نا، ما لم ُنجذِ ر قيمة الِعلم فدي أذهدان أبنائندا؛، ما لم ُنعلي قيمة  الِعلم بينمتطوِ 
فكدلُّ المجتمعدات  ِسمة  غاِلبة  على مجتمعنا، وقيمة  راسخة  في عقوِلنا وعقوِل أبنائنا، ،لم والعلماءتعظيم العِ  يكون  

مة ترى لدديهم رِة الُمتقدِ  ا، هدو تعظديُم الِعلدِم والُعلمداء، وبهدذا أتدى اإلسدالُ  قبدل قيمدة  وبيدنهم المتح ِ  وقاِسدم ا مشدترك 
 لماء.ألٍف وأربعمئِة عا ، أتى بتعظيم الِعلِم والع

عقلده، لكدي نبندي جديال  واعي دا ينقداد لمدن ُيخاِطدى البدَّ من أن ُنعظِ دم  قيمدة  الِعلدم نتحدَّ  عن إعالِء قيمِة الِعلم، إذ 
 .ال لمن يتالعى بعاِطف ِته
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 دمَّ ، لدم الدذي يعدِرف بده اإلنسداُن نفسدهُ عدن العِ  أوَّال   فنحن نتحدَّ  - أيها السادة -عندما نتحدَّ  عن العلِم كقيمٍة 
دُن معيشدتهم...(. إذ  ر حيدات ُهم، وُيحسِ  يعِرُف ربَّه، ُ مَّ بعد ذِل  ينتي كلُّ علٍم ُيساِعد البشر، )ُيخفِ ف آالمهدم، وُيطدوِ 

 البدَّ من هذ  النظرة الكلِ ية الشاملة لقيمة الِعلم.

: أولدديس المطلددوب  ؟! كيددف بدده ربَّددُه ه اإلنسدداُن الِعلددم الددذي يعددِرف بددأوَّال وهنددا قددد يعتددِرُض معتددِرض  ويسددنُل سددائل 
؟!  يقول الشيخ: أن يعِرف اإلنسان نفسه أوَّال 

 ، إن لدم يعدرف بدنن  ،مق لم يعراف نفس  لق يعراف رة ز فأقول ل  أخ اإلسال ، البدَّ لإلنسان أن يعِرف نفسده أوَّال 
فددي هددذ  األرض ليعُمرهددا ولُيحِسددن  ُددمَّ لُيحاسددى علددى عمِلدده إن خيددر ا فخيددر، وإن شددر ا  للا تعددالى خلقدده واسددتخلف هُ 

ه فلن يعِرف  ربَّه.  فشر، فلن يعِرف  ربَّه، من لم يعِرف نفس 

ددد  أيهدددا اإلنسدددان، أن تعدددِرف  بننَّددد  مخلدددوق   هدددذ  جدددل عمدددارة ُمسدددتخلف  أل كدددرَّ مُ أصدددل  البددددَّ منددده، أن تعدددِرف نفس 
د عليهدا، األرض من قبِل أن ت ز    إانِّاي لاْلَمَ لاَكةا  َرةوكَ  َقالَ  َِِوإاذْ وج   َمزقْ  فايَهزا َأَتْجَعز    َقزال وا َخلايَفزةً  اأْلَْرضا  فازي َجالا

د   َماءَ  َوَيْسفاك   فايَها ي ْفسا كَ  ن َسبِّاح   َوَنْحق   الدِّا  ... [.30]البقرة: َتْعَلم وَن   اَل  َما َأْلَلم   إانِّاي َقالَ  َلكَ  َون َقدِّاس   باَحْمدا

دا  ُمكدرَّ  مخلدوق  عندما قلنا أن يعِرف اإلنسان نفسه، فمن ذِل  أن يعِرف بننَّه  أمدر للا مالئكتده بالسدجود لده تكريم 
ا وا لاْلَمَ لاَكزةا  ق ْلَنا َوإاذْ ِِ وتشدريف  د  َدمَ  اْسزج  وا آلا زقَ  َكزانَ  إاْبلازيَس  إاال   َفَسزَجد  زقِّا  ما ذ وَنز    َرةِّاز ا  َأْمزرا  َلزقْ  َفَفَسزقَ  اْلجا  َأَفَتت خا
ي َتزز    ززقْ  َأْولاَيززاءَ  َوذ رِّا ززي ما ونا و   َلك ززمْ  َوه ززمْ  د  لكددي ُتكددرَّ  اإلنسددان  اهددأيُّ ُخِلقددد ... [.50]الكهددف:   َبززَداًل  لالظ ززالامايقَ  باززْئَس  َلززد 

دل ولكدي ُتسدتخل ف فيهدابطاعدة للا ،  ولكدي تعُمدر األرض   ْمَنزا َِِوَلَقزدْ سزالر المخلوقزا ،  ولكدي ُتف َّ   َدمَ  َبنازي َكر 
ْلَناه مْ  الط يِّاَبا ا  ماقَ  َوَرَزْقَناه مْ  َواْلَبْحرا  اْلَبرِّا  فاي َوَحَمْلَناه مْ  يً    َخَلْقَنا مام قْ  َكثاير   َلَلى َوَفض    [.70]اإلسراء: َتْفضا

د اينساني ة.واألص  في البشر التكريم، تكر  ،فاألص  في اينسان التكريم لي لمجر   يم  أو 

ُ   -حبَّددة هددا األأيُّ  -هدذ  هددي الرسددالة اإلسددالمية  هددذ  هددي الرسددالة التددي تبنددي دولددة  قويَّددة، دولددُة اإلسددالِ  التددي ُيكددرَّ
زولَ  أن  في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاريُّ ومسدِلم،  .فيها اإلنسان ألنَّه إنسان  َلَلْيز ا  هللا   َصزل ى - هللاا  َرس 

ْ   - َوَسزل مَ  دنَّة األمدر بددالوقوِف للجندازِة إذا مددرَّت ...  َفَقززامَ  َجَنززاَزة ، باز ا  َمززر  ] روحدي فددا ، وقددد ورد فدي صددحيح السُّ
، إان    : َفقاي َ  فوقف النبي صلَّى للا عليه وسلَّم [ ي  ودا  .  «َنْفًسا َأَلْيَسْ  »: َفَقالَ  َيه 
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ددددددددددددددددا؟ ددددددددددددددددا بشددددددددددددددددريَّة، أليسددددددددددددددددد نفس   .ُف لددددددددددددددددنفٍس تفلَّتددددددددددددددددد منددددددددددددددددي إلددددددددددددددددى النددددددددددددددددار!!أال أِقدددددددددددددددد! أليسددددددددددددددددد نفس 
دينه بل ألجدل أصدل تكريمده البشدري أنا ال أقف ألجل ها السادة لجنازة اإلنسان إن مرَّت ألجل إنسانيَّته، نقف أيَّ 

ددخد هددذ  القيمددُة فددي أذهاننددا يكددون مددا بعدددها تبددع  لهددا ... أن أعددِرف نفسددي، فننددا ُخِلقددد لكددي اإلنسدداني،  إن ترسَّ
ددا، كرَّمنددي للا تعددالى ك نسددان،  ا بددنني ُمسددِلم، للا  ددمَّ زادنددي  ،ُخِلقدددُ أعُمددر  األرض بالطاعددة، وُخِلقددُد مكرَّم  تشددريف 

وا ِِق  ْ وأم رني بالسير في هذ  األرض بما ُيرةي للا،  ير  وا اأْلَْرضا  فاي سا ز    ّللا    ث زم   اْلَخْلزقَ  َبَدأَ  َكْيفَ  َفاْنظ ر   ي ْنشا
َرةَ  الن ْشَأةَ  ير    َشْيء   ك  ِّا  َلَلى ّللا َ  إان   اآْلخا   [.20]العنكبوت: َقدا

لم إن لم يعرف ب  اينسان نفس  ومهم ت  ول قت  بمق حول ؟!!  وما فالدة العا

السددادة عددن قيمدة الِعلددم، فددنحن نتحددَّ  عددن قيمددٍة تددفعنا دائمددا ألن نربددي أبناءندا علددى تعظدديم عنددما نتحدددَّ  أيهدا 
كدل اختصداٍا يخدد  أهدل األرض ))  سدائر العلدو ، وفدي على بلوغ تلد  المرتبدة فدي  الِعلِم والعلماء، فيتشجعون 

وغيدر ذلد  مدن العلدو  التدي ... والتجدارة الزراعدة والصدناعةفدي و دسة والِطدى والفيزيداء والكيميداء، في الشرا والهن
 .((تنفع البشر

دا، ولكنندا نتحددَّ   فدنحن أيها األحبَّدة عندما نتحدَّ  عن قيمة الِعلم ال نعندي أن ُيصدبح كدل الندا  علمداء، ال طبع 
ا عام ا في المجتمع  .عن قيمٍة معيارية تكون سلوك 

لطة أما العاِلم ) فدي مخت لدف االختصاصدات فدال ُنعظِ م صا ،فيما م ى كنا وال زلنا ُنِجلُّ صاحى المال حى السُّ
درة القويِ دة فيربدون أبنداؤهم وال ُيلتفُد في مجتمعنا له! ... هكذا كان والزال حالنا ي به به ، أما المجتمعات المتح ِ 

 على إجالل الِعلِم والُعلماء.

ُ  عن إجالل الِعلدِم والُعلمداء  نحداِرب الُخرافدة واإلشداعة ، ائرنا وفدي سدلوكنافدي ةدمنتحدَّ  عن قيمة الِعلم، نتحدَّ
ال  بددالعقول والقناعددات، بجيددٍل ينقدداد أبندداؤ  ُرجُ فنخدد ِعلددم والعلمدداءعلددى االنقيدداد للُنربددي أبناءنددا  ،واألوهددا   فددي حياِتنددا

 .األوهاُ  والخرافاتالعواِطف، وال ت  ِ ُر فيهم ت  ر فيهم 

ززقَ  َشززرايَعة   َلَلززى َجَعْلَنززاكَ  ِِث ززم  الجدداِهلين، الُمبطلددين خلددف  ال ينقددادون فددتكددون  لددديهم الحصددانة الكافيددة   اأْلَْمززرا  ما
يقَ  َأْهَواءَ  َتت باعْ  َواَل  َفات باْعَها  [.18]الجا ية:   َيْعَلم ونَ  اَل  ال ذا
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خلدف مدن يطدرح  ،واقعيدة حلدوال  خلف من يطرح لهدم  في الُمستقبل يسيرون أبناؤنا الذين نربيهم على هذ  القيم، س
ددرَّب  ُهدددى وِعلددم، ال علددى وهددٍم وعواِطددف، فيسدديرون علددى ممكنددة عمليَّددة  تطبيقيددة   منطقيَّددة  لهددم حلددوال   بددون الُمج  ُيجرِ 

ي َِِأَفَمقْ  ويقعون  في الُمخرَّب، ي َأم قْ  َأْهَدى َوْجها ا  َلَلى م كابًّا َيْمشا َراط   َلَلى َسوايًّا َيْمشا   [.22]الُمل : م ْسَتقايم    صا

اعتبدددار هدددذ  القددديم الددد ال  أصدددال ومرتكدددزا لسدددائر القددديِم  ا السدددادة القتنعندددا مبددددئيا بصدددوابلدددو تفكرندددا بدددتمعن  أيهددد
لززم اإلسددالمية  فكددل سددلوٍك إيجددابي وكددلُّ قيمددٍة إيجابيددة تددردُّ إلددى هددذ  القدديِم ُمجتِمعددة...  ِالرحمززة والعبودي ززة والعا
ري والمجتمعي هذ  الِقي م فلنجعل ا ننطلق منه في بنائنا األس   .أساس 

، يرحمددون الحيددوان ، اغددِر  فدديهم قيمددة الرحمددة، ليكونددوا رحيمددين يرحمددون البشددر  ،عندددما تخاِطددى أوالد ك وأهلدد 
رالنبات، يرحمون   عن امدرأٍة دخلدد الندار فدي ِهدرَّةٍ  -صلَّى للا عليه وسلَّم  – ألم يحدِ  نا النبي ... يرحمون الحج 

شاِل األرض، ألدم يحدد نا النبديُّ   -صدلَّى للا عليده وسدلَّم  – حبستها فال هي أطعمتها وال هي تركتها تنكل من خ 
، فمددا وبالنباتددات مطلوبددة ... الرحمددة بالحيوانددات عِطدد كلددٍى بُسددقيا  عددن بغدديٍ  مددن بغايددا بنددي إسددرائيل ُغِفددر لهددا

 !!، أليسد آك د  وأوجىنلميبال  بالرحمة باإلنسان، فما بالنا بالرحمة بالمس

ة والخشونة؟!  دَّ  وهنا قد يسنل السائل، أين إذ ا ما حد تنا عنه من التربية على الصبِر والشِ 

ا قِوي دا  ا مدع أن ُتربِ دي ول دد  أقول ل  أخا اإلسال : التربية على غر  الرحمِة فدي القلدى، ال تتندافى وال تتعدار ُض أبدد 
ددل النوائددى يكددون أهددال  ددل فالرحمددة فددي القلددِى شدديء،  ،والصددبر عليهددا والشدددائدلتحمُّ والقدددرة علددى الصددبر والتحمُّ

ة دددَّ ا وخشددونة العددي  أمددر  آخددر، نربددي ولدددنا علددى الصددبر والشِ  ال  قاسدديا ولكددن هددذا ال يعنددي بددنن يكددون قلبدده صددلد 
 رحمة فيه وال ِرقَّة وال لين.

المرتكدددزاُت الِقيميدددة للمشدددروا فهدددي  رة  فدددي أذهاِنندددايجدددى أن تكدددون حاِةددد)الرحمدددة والعبوديدددة والِعلدددم(  دددال  قددديٍم 
 تعدالى اختدار  للاإن شداء للا الجيدل القداِد ، جيدل  نربي عليهدا سد)الرحمدة والعبوديدة والِعلدم(  دال  قديٍم ، اإلسالمي
 وجمعه للا تعالى... للا تعالى، واصطفا 
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تهجيدر الُمسدِلمين األخيدر، لللا لعلَّده لخيدٍر أراد  للا، طين متشائمين مما يحُصدل مدن حب  ك ير  من إخواِننا نراهم مُ 
ا عدن  دورِتهم، وك يدر  غيدرهم بداا دينده وعداد إلدى ُح دن أن يبيعوا ديدنهم، وأن يتراجعدو  النا  الذين رف وا ه الء

 ، بل هناك من نك ص على عقبيه وغدا ُيقاِتل مع الشبيحة...النظا  وسوى وةعه

ددكبالمقابددل  ددروا مددن ديدداِرهم، للا تعددالى جم  هدد الء النددا  تمسَّ  ،هددم فددي هددذ  األرض ألمددٍر أراد ع  وا بدددينهم حتَّددى ُهجِ 
، وغل بدُة ظنندا بددننَّ للا تعدالى سدُيخِرُج مدن بيددنهم، ومدن ذراريهدم وأبندائهم، جدديال  يكدون أهدال  لرفدع رايددة ق دا لخيدٍر و 

ددة اإلسددالميَّة، ولتحريددر هددذ  األرض،  جاهدددين لكددي نتجدداوز فددي تعاون وسددن ئته،ى تنِشددهددذا الجيددل سددنعمل علدداألمَّ
  .نَّكم قو   تستعِجلون تربيته أخطاء الماةي، وكلنا  قة  ويقين  بنن للا ناِصر دينه، ولكِ 

 ممالقِ  من عالِ  او البحر من عاتٍ   ***  يزعزعها ال سارت للا مواكى
 عد  إلى والدنيا السالطين ن  أ     ***    علموا فقد لمخلوق  يهتفون  ال
 والنسم الخلق باري  هلل والحمد     ***      هتافهم الجل ى في أكبر للا

 [(1997-1924أحمد فرح عقيالن )]شعر  
 

 أقول ما تسمعون وأستغفر للا لي ولكم فاستغفرو  فيا فوز المستغفرين.
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 الخطبة الثانية:
َِوَلَقززْد الحمددد هلل وكفددى وصددالة  وسددالم ا علددى عبددد  الددذي اصددطفى، عبدداد للا خيددر الوصددايا وصددي ُة ربِ  الب رايددا: 

 َ زوا ّللا  زْق َقزْبلاك ْم َوإاي زاك ْم َأنا ات ق  يَق أ وت زوا اْلكاَتزاَا ما ْيَنا ال ذا  بداد للا، فبتقدوى للا الِعصدمةفداتقوا للا عِ  [.131]النسداء: َوص 
ن  .من الِفتن، والسالمة من الِمح 

، أود أن أنبِ ه إلى ةدرورة التعداطي الدواعي والحدِذر والديقم مدع مدا نشدهد  وقبل أن أنهي حدي ي اليو  أيُّها األحبَّة
هدم أن وقدف القتدال بدين ءن وعماليمن حالة االنفدالت األمندي الدذي نعيشده فدي هدذين اليدومين، وقدد سداء المجدرم

وا عمالءهددم وأتبدداعهم لكدديفدد اإلخددوة المتخاصددمين لكددي ال نهنددن بمددا اصددطلح عليدده ، وأماننددا ُيفسدددوا علينددا أمننددا نزُّ
ر المسدد ولية، وأن نكددون يقظددين حددِذرين ددا أن نكددون علددى قددد  ، ال تكددن هدددف ا سددهال إخواننددا، وهددذا يتطلَّددى منددا جميع 

الهم  تيقَّم في حيِ د ، انتبده للغربداء، انتبده ألي ، كن واِعي ا متيقِ ظ ا حِذر ا، يستخدمون  وأند ال تشعر وال تكن ُطعم 
 أو وقفد. سيارة أو دراجة غريبة ُرِكند

جهول هدو عددو حتدى ه، فكلُّ مل ٍَّم ممدون أن تعرفوا من هو وأن ُيميط ل ا بينكم ال تسمحوا ألي ُمل َّم بنن يتجول
 نتبين عكس ذِل .

المسدتطاا، قدف قبدل الحدواِجز المعروفدة بهددوء وأطفد  ال دوء ِسر على الطرقات الرئيسدية وتجنَّدى الفرعيدة قددر 
، أمددا الحددواجز المجهولددة فددي المندداطق ال حددواِجز فيهددا فددال ولحمايِتدد  وتعامددل معهددم بدداحترا  فهددم وقفددوا لحراسددت 

 تِقف لها وحاول تجاوزها بسرعة ...

ولُنكِ دددر الددددعاء، وفدددي هدددذا البددداب ندددا علددى مدددا ابتالن بددداهلل أوال وآِخدددرا ولنسدددتعِ  -أيهدددا السدددادة  – فلننخددذ باألسدددباب
 َيك زقْ  َلزمْ  :قدال عنهمدا للا رةدي ُعم ر   ب نِ  للاِ  ع ب دِ  عنستحِ ر حدي ا أخرجه أبو داود وابن ماجه بسنٍد صحيح أ

ززول   َلَوا ا  َهززَل اَلءا  َيززَد   -  َوَسززل مَ  َلَلْيزز ا  هللا   َصززل ى - هللاا  َرس  ززيقَ  الززد  ززيقَ  ي ْصززباح   حا ززي َوحا ززم  "  :ي ْمسا ززي الله   َأْسززَأل كَ  إانِّا
ْنَيا فاززي اْلَعافاَيززةَ  ززَرةا، الززدو ززم   َواآْلخا ززي الله  يناززي فاززي َواْلَعافاَيززةَ  اْلَعْفززوَ  َأْسززَأل كَ  إانِّا ْنَيززايَ  دا ززم   َوَمززالاي، َوَأْهلاززي َود   اْسززت ْر  الله 
م   َرْوَلاتاي، َو ماقْ  َلْوَراتاي، ، َبْيقا  ماقْ  اْحَفْظناي الله  ينازي، َوَلزقْ  َخْلفازي، َوماقْ  َيَدي  زَمالاي، َوَلزقْ  َيما زقْ  شا  َفزْوقاي، َوما
 " َتْحتاي ماقْ  أ ْغَتالَ  َأنْ  باَعَظَمتاكَ  َوَأل وذ  

 إني داٍا فنمِ نوااللهم إنا نسنُل  العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا واآلِخرة وحسن الِختا ... 


