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

 الخطبة األولى
ددكِّيَنةَ  َأْنددَزلَ  الَّددذِّي للِّ  اْلَحْمدددُ  نِّيَن، ُقُلددوبِّ  فِّددي السَّ يَنددةَ  َوَجَعددلَ  الُمددْؤمِّ ، َوْقدد    ُكددل ِّ  فِّددي َلُهددمْ  ُمالزَِّمددةً  الطَُّمْأنِّ ددين   َأْحَمددُد ُ  َوحِّ
لُ  بِّهِّ  َوُأومِّنُ  َعَلْيهِّ، َوُأْثنِّي اْلَحْمدِّ  مِّنَ  أَْهل   َلهُ  ُهوَ  بَِّما ُسْبَحاَنهُ  دلَّ  َفدال للاُ  َيْهددِّ ِّ  َمنْ  َعَلْيهِّ، َوَأَتَوكَّ  ُيْضدلِّلْ  َوَمدنْ  َلدُه، ُمضِّ

يَ  َفدال ، َعدالَّ ُ  َلدهُ  َشدرِّي َ  ال َوْحدَد ُ  للاُ  إِّالَّ  إَِّلدهَ  الَّ  َأن َوَأْشدَهدُ  َلدُه، َهدادِّ ْكرِّ ِّ  الُغُيدوبِّ ددَدائِّدُ  َوَتُهدونُ  الُقُلدوُب، َتْطَمدئِّنُّ  بِّدذِّ  الشَّ
دددًدا َسدددي َِّدَنا َأنَّ  َوَأْشدددَهدُ  َوالُخُطدددوُب، ، بِّالنَّْصدددرِّ  َربُّدددهُ  َأيَّدددَد ُ  َوَرُسدددوُلُه، للاِّ  َعْبددددُ  ُمَحمَّ دددكِّيَنةَ  َوَأْندددَزلَ  الُمبِّدددينِّ  َوَعَلدددى َعَلْيدددهِّ  السَّ
نِّيَن، دديَن، َوَأْصددَحابِّهِّ  آلِّددهِّ  َوَعَلددى َعَلْيددهِّ  َوَبددارِّ ْ  َوَسددل ِّمْ  َصددل ِّ  اللَُّهددمَّ  الُمددْؤمِّ  َيددو ِّ  إَِّلددى بِّإِّْحَسددان  وتددابعيهم ومددن تددبعهم  َأْجَمعِّ

ينِّ   .الد ِّ

َّللَاري ))إخوة اإليمدان، يقدول للا تعدالى وهدو أحكدم القدائلين:  َبْعُد، َأمَّا ِي ي أ ذ  بيذ ََّ َّللَاري  ِي َم بيذ َُ قولوذومو و ذُّي ط َطم  نوذوا و  َ  مم  ن ِي الَّذ
ي  ََّ َُ ُّي لووبو  ط َطم   .[28]الرعد  ((اَلقو

دل للا بهدا بهدا علدى المتَّقدين،  السكينة والطمأنينة، نَِّعم  عظيمة، ومراتُِّب جليلة أنعم للا بهدا علدى المدؤمنين، وتفضَّ
 وذكرها ربُّنا سبحانه وتعالى في مقا  الممدوحين، فما هي السكينة؟ وماهي الطمأنينة؟ وكيف السبيل إليهما؟

دددا  دددْيءِّ  إَِّلدددى الَقْلدددبِّ  ُسدددُكونُ فهدددي  :-أيهدددا السدددادة  – َندددةَ الطَُّمْأنِّيأمَّ َرابِّهِّ  َوَعدددَد ُ  الشَّ ددديَ  َوَقَلقِّدددهِّ، اْضدددطِّ دددنْ  َأثَدددر   َوهِّ  آثَدددارِّ  مِّ
كِّيَنةِّ، كِّيَنةَ ف السَّ يَنةَ  بَِّداَية   السَّ َهاَية ، َوالطَُّمْأنِّ دكِّيَنةُ  نِّ يًندا َتُكدونُ  السَّ ، َبْعددَ  حِّ دين  دلَ  حِّ ُندَبْعدَدَها  لَِّيصِّ يَندةِّ  إَِّلدى ون الُمْؤمِّ  الطَُّمْأنِّ

ين   َوْق    ُكل ِّ  فِّي مُتالزُِّمهُ  الَّتِّي  .َوحِّ

 للا بدذكر المطمدئن ِّ  اإلنسدانِّ  حجدوارِّ  فتدر   الجدوارح، على تفيض فإنَّها بعد ذل  القلب في السكينة أصلُ إن كان و 
والخشدددوت، تدددرا  مرتددداح البدددال مطمدددئنَّ الفدددؤادِّ ُمسدددتقِّر  الهددددوء، تدددر  عليهدددا أثدددر السدددكينة أثدددرَ ، تدددر  عليهدددا وعبادتدده

تلدد  األمددراُض النفسددية التدددي ال  النفسددية، واألمددراض واالضددطراب القلددق عصددرُ  هبأنَّدد يتميددزالتفكيددر فددي عصددر  
د  أو استقرار، نى، وال بتشرُّ  تل  األمراض النفسدية التدي يكفدي لندا أن نعلدم بدأنَّ أعلدى نَسدبِّها هدي تتعلق بفقر  أو غِّ

مددة، بددل يكفددي أن تعلمددوا أيهددا األحبَّددة بددأنَّ أعلددى نسددبِّ  نتحددار فددي العددالم حققتهددا الدددول اال فددي الدددولِّ الغنيَّددةِّ الُمتقد ِّ
يَّددة مددن  األكثددر غنددى، الدددول األكثَددُر رخدداًء وثددراًء ورفاهيددة، تلدد  الدددول التددي تددؤم ِّن للنسددان ُكددل  احتياجاتدده الماد ِّ

 دول هي السبَّاقة في نَسبِّ االنتحار، لماذا؟!!ساعة والدته إلى ساعة موته، تل  ال
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 القلدقألنَّ الناس على الُرغم مما توفَّر لهم فهدم يعيشدون فيهدا خدواًء روحًيدا واضدطراًبا نفسديًا فظيًعدا أبدرز مظداهر  
 والتوتر والتشت .

ن النداس حتدى غددونا مدا أحدثتده وسدائل التواصدل االجتمداعي بدي -أيُّهدا األحبَّدة  –وزاد الطين بِّلة في هدذا البداب 
 التهمدددي  عجلدددةشدددعُر وكدددأنَّ ي الفعدددل  ال االنفعدددال خلدددف اليدددو  إنسدددان يلهددد  المفقدددودة، السدددكينة عصدددرَ  نعددديُ  
 وجدود ، يحقدقيتدوهَّم أنده بدذل  فقد   شديء كدل مد  ويتفاعدل يعلدق أن البدد لدذا للحظدات، ساكًنا بقي إن هستطحنَ 
لة  مفعول  بها، كائنات  فقددت السدكينة والطمأنيندة دائًما الطلب تح  قلقة كائنات  بعد هذا والنتيجة ، كائنات  منفعِّ

 والراحة النفسية.

التي أتى األنبياء ليداووا قلوب المرضى والتائهين بها، ليدداووا الحيدار  والغدافلين بجميدل والُطمأنينة تل  السكينة 
ها، تل  السكينة التي يطمئن بها المؤمنون،  ويسَعُد بها الموفَّقون، ويسدعى إليهدا العداقلون، تلد  لطفِّها وروعة أنسِّ

 في أوقات اللذَّة واأللم.كما في أوقات الُحزنِّ والفرح،   السكينة التي يثب ُِّ  للا بها عباد  المؤمنين

طدددوا وال يستسدددلموا وال يطدددي  فدددال يقنَ وتثب ِّدددُتهم االضدددطراب، تدددنفعهم السدددكينة قددد  و  ،الُحدددزنِّ قددد  و  ،وقدددُ  الخدددو 
ين ة   أ َنذَ     الَّذِي  هوذو  ) أحالُمهدم،ال تسدُفه وال تتيه عقدولهم و حجُرهم  ِي ذ َ   قولوذوبي  فيذي السَّ نيي مي َْ وا اَلموذ ادو د  ََ ذ انذا   ليي  ذع   إييم   م 
مَ  نَ  َأْكَثرَ  َوَما ،(إييم اني ي نِّيَن  ُقُلوبُ  فِّيَها اْضَطَرَبْ   الَّتِّي الَمَواطِّ كِّيَنةَ  للاُ  َفَأْنَزلَ  الُمْؤمِّ ْم، السَّ  الَخدْو ُ  َعدْنُهمُ  َفدَزالَ  َعَلدْيهِّ

َراُب،  .اأَلْسَبابِّ  ُمَباَشَرةِّ  فِّي للاِّ  ُسنَّةِّ  َحَسبَ  اجَتَهُدوا َأنِّ  َبْعدَ  َواالْضطِّ

دة، فكيف يكون   ؟!التثبي  وقَ  الفرح واللذَّةوإذا كان هذا شأَن الثبات وق  الخو  والُحزنِّ والش ِّ

درتِّهم  وال يبُغدوا والكدي ال َيطُغد لمدؤمنينالسدكينة والُطمأنيندة دافًِّعدا ل وقَ  الفدرح واللدذَّة تكدون  ددوا فدي أوالهدم وآخِّ فُيفسِّ
ذُب "  حدثنا للا عنه إذ: بفرح  على شاكلة فَرَح الكافرين، كقارون موسى الذي ََّ  ذ  يوحي َْ إينَّ  ق ا   ل هو ق َوموهو ذ  ط َفذر 

  َ ي ريحي  [.76]الَقَصص: "اَلف 

دكِّيَنةَ  َأَرادَ  مدنالحكديم، والفداجر التافده السدفيه، بين المدؤمن الحلديم  إنَّها الفرق ها السكينة والطمأنينة، إنَّ   َوَطَلَبَهدا السَّ
، حددديثنا اليددو  عددن طريددق عددن سددبيل الشددعور بالسددكينة ، وحددديثنا اليددو َأْسددَباَبَها َوَباَشددرَ  َسددبِّيَلَها َسددَل َ   أيهددا األحب ددة

 والراحة النفسية؟ والطمأنينة لشعور بالسِينةا
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َل راحة البدال، وُطمأنيندة القلدب، وسدكينة الدنف.؟؟ ... أيها األحبة : كيف للنسان المؤمن أن  مًعافلنتفكَّر  ُيحص ِّ
 بضُ  أسباب  اخترنا لكم أهمَّ سبعة  منها:

كِّيَنةَ  الُهُدوءَ  لِّلِّْنَسانِّ  َحق ِّقُ أوُل األسباب التي تُ و  يَندةَ  َدائًِّمدا مَنُحدهُ َوت ،ارَ َواالسدتِّْقرَ  َوالسَّ ، الطَُّمْأنِّ يَمدانِّ  بِّاسدتِّْمَرار   بِّداللِّ  اإلِّ
يضِّ  َعَلْيهِّ، َوالتََّوكُّلِّ  ،َتَعاَلى ْبرِّ  إَِّلْيهِّ  اأُلُمورِّ  َوَتْفوِّ ََ )  وعال جلَّ  ا ُ َقَض  َما َعَلى َوالصَّ و  نوريدي  ف م  ي هو  أ نَ  ََّ َْ  ن َ دي  ي َشذر 
َدر هو  ََ  ليإليَسالمي ص  م  لَّهو  أ نَ  نوريدَ  و  َدر هو  ي َجع لَ  يوضي ي يقا   ص  جا   ض  ر  أ نَّم ا ح  عَّدو  َّللا  م اءي  فيي ي صَّ  [.125اآلية من: األنعا ] (السَّ

َ  ): اإلقبدددال علددى ذكدددر للا بتفكُّددر  وتددددبُّر ى الُطمأنينددةتدددي ُتعددين علدددتلددد  األسددباب ال وثدداني ن ِي نوذذذوا الَّذذذ َُ  مم  ذذذُّي ط َطم   و 
مَ  َّللَاري  قولوومو و ِي ي  بي َّللَاري  أ ذ ََّ ِي ي  بي ََّ  َُ ُّي لووبو  ط َطم   [.28:الرعد] (اَلقو

دد: ى السددكينةوثالدد  األسددباب المعينددة علدد حبة المؤمنددة التددي تثب ِّدد  اإلنسدداَن وتعيندده علددى طريددق الحددق، وأروت الصُّ
ه للا علينا مِّن حالِّ النبي  دديق  مثال  عن ذل  ما َقصَّ ذا )) إيذَ الهجدرة،  يدو َ  م  صداحبه الصِّ  اَلغ ذاري  فيذي هوم 

ذذو و  إيذَ  بيهي  ي قو ذذاحي نَ  ذ   ليص  ذذا ََّ   إينَّ  ط َحذذَ  و  ف ذذأ َنَ     م ع ن  ين ت هو  ََّ ِي ذذ ل َيذذهي  س  هو  ع  نوذذود   و أ نَّذذد  َوه ذذا ل ذذمَ  بيجو ع ذذل   ط ر  ج  ذذة   و  ليم  َ   َّللا  ن ِي  الَّذذ
وا رو ليم ةو  الُسَفل ى ك ف  َّللا  ي  و  و  اَلعوَلي ا هيي   ََّ ََّ يَ   و  َي كييم (( ع  د. [40]التوبدة: ح  حبة المؤمندة، تُدذك ُِّر  الصدديق الصدالِّ ، والصُّ

 بالل وُتثب ُِّت  في أوقاتِّ المِّحن.

ددا  ددن رابدد  األسددباب المعينددة علددى السددكينة والطمأنينددة:أمَّ دد فهددي مِّ ددها حبةالصُّ الصدداحبة، أال وهددي ، أال وهددي أخصُّ
ََ  قدال تعدالى: ،والزوج الزوجة ذ مي ل ذق   أ نَ  مي اطيذهي  ))و  ََ  ل كوذمَ  خ  ذ مَ  مي ِو ذ ذا أ َنفوسي نووا أ َزو اج  ِو ذا ليت َسذ ع ذل   إيل َي   ج  ة   ب َيذن كومَ  و  دَّ ذو   م 
َحم ة   ر  ي ات   ذ ليك   فيي إينَّ  و  َوم   َل  ((  ليق  ون  كَّرو كوذمَ  الَّذِي  هوذو  )) :تعالى وقال [.21]الدرو :ن ت ف  ل ق  ََ  خ  ذ ة   ن َفذ    مي ذد  ع ذل   و احي ج   و 
ا َن   ا مي َوج    َ   ز  ا ليي َسِو  [.189اآلية من: األعرا ] ((إيل َي  

نده عون  لآلخدر علدى على راحة النف.، عون  لآلخر  -أيها األحبَّة  – الزوجيين فكل  من طمأنيندة البدال، بمدا يأم ِّ
 وعون  على طاعة للا ومشاق ِّ الحياة. ووقاية   لشري  حياته من راحة  وحماية  وُمتعة  وصون  

ذذا خذذام  األسذذباب المعينذذة علذذى   قِّلَّددة االخددتالل بالندداس لغيددر طاعددةهددي ف :الذذنف  طمأنينذذةسذذِينة الذذروْي و أمَّ
، و )ك  صددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالة جماعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة  ودرسِّ علدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم  ونحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوِّ ذلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ...(طلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبِّ رزق 

دد القلدب)ونخدصُّ مدنهم السدفهاُء والُجهدالء(  كثرة االختالل بالنداس  وتضدي ُ  األخدالق، ، وتندزتُ وُتشدت  الدروح ،ُتفسِّ
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يذأطي علذى ": أنَّده قدال ، وبالذات في زمن الفتن والفساد، وفي هذا رو  البخاري عن رسدول للا األوقاتنفي. 
]حيد  يندزل  طذرع الق  الجبا ، ومواقيذ ]أو َشعَف[ع ف  س  الناس زمان طكون الغنم فيه خير ما  المسلم، ن َتب عو ب ا 

 مخالطدة السدفهاء الجهدالء، يفِّدرُّ  بدينده مدن الفِّدَتنَيفِّدرُّ بدينده مدن  ."َت  ، ي فيذُر بدننذه مذَ الفيذ [لكد ُ ا المطُر وينب 
 فيحقق راحة باله وهدوء نفسه.

ددا سددادس مددا يعددين علددى : فددأداء والواجبددات وإيفدداء الحقددوق للمخلوقددات، كبددر ِّ الطمأنينددة والسددكينة أيُّهددا السددادة وأمَّ
.رات، والتغاضي للناس عن الزالَّ األرحا ، والعفو والصف  والتجاوز عن العثَ لةِّ الوالدين، وصِّ   تِّ

فأنَّى لمن آذ  الناس وأضرَّ بهدم أن يشدعر بهددوء الدنف. وطمأنيندة القلدب، أنَّدى لمدن اسدتعد  خلدق للا عليده أن 
  الُمتََّفدق علددى صددحته وفدي الحدددي ،يشدعر براحددة البدال وسددكينة الدروح، أن ددى ذلدد  لمدن عددقَّ والديده وقطَّدد  أرحامدده

 : -روحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي فِّدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا   – يقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددول
ذة  "  مو موع لَّق  حي ذل هو لو الرَّ ص  ذل نيي، و  ص  ََ و  ذ ذو و: م  ِي ط قو ََ ق ط ع نيذي، ق ط ع ذهو لو ،  بيذالع َر ذ م  فكيدف لمدن قطعده للا أن  ".و 

 ، كيف لمن قطعه للا أن يستشعر الطمأنينة في قلبه؟!تستقرَّ روحه

لَّ مددا حددرَّ  للاُ  ؟!حقددوق الندداس حراًمددا أن يهنددأ لدده بددالأنَّددى لمددن أكددل  ددن ُيفتيدده ليسددتحِّ مددن  أنَّددى ذلدد  لمددن يبحدد  عمَّ
ُأ ضددمير مددن معدده  ُفددالن  أو ُفددالنه بفتددو  ، يظددن أنَّددأمددوالِّ الندداسِّ وحقددوقِّهم ضددمير  هددو مددات مددن زمددن   -سددُيهد ِّ

ارمِّيُّ  أحمدد روا   الذي حسنال الحدي وفي  -بعيد!! َما فدي والددَّ  عنده للا رضدي - َمعبدد   بدن َوابَِّصدةَ  عدن، ُمْسدَنَدْيهِّ
ذذو  أط َيذذ و  :َقددالَ  - سو ذذا    ،- موسذذل   عليذذه ل ىصذذل   - ل ر  َي  ط َسذذأ و  جُّذذ   : ))ف ق  ذذ ]جئدد  تسددأل عددن (( ؟ البيذذر ي  ع 

ا    ن ع َم،:  قوَل و معيار معرفة األعمال الصالِّحة؟[  ، اَست َف ي  : ))ف ق  ذا: البذرُ  ق َلب ك  ، إيل َيذهي  اَطم أنَّذ  م   و اَطمذأنَّ  الذنَّف و
، إيل َيذذهي  َلذذبو ذذا: و اإلَثذذمو  الق  ذذا    م  ، فذذي ح  د   الذذنََّف ي دَّ ط ذذر  ، فيذذي و  ذذَدري وإن أفتددا  ُفددالن   .(( و أَفتوذذو    النَّذذاسو  أَفت ذذا    و إنَ  الصَّ

َر ل  فالن  وُفالن، وإن   ؟؟!وإن أفتو  استف  قلب لضمير ، ئًة حبَّة فتو  مهد ِّ  أعطا وُفالن، وإن برَّ

تدؤذي النداس،     السدكينة طالمدا أنَّدقلب  لدن يطمدئن وأنَّ روحد  لدن تعدرِّ  إن أفتا  الناس وأفتو ، أقسم ل  بأنَّ 
ولددن  ،لددن يطمددئن قلبدد فتأكددل المددال الحددرا  أو مددا فيدده ُشددبهة  طالمددا أندد  تتعددد  علددى حقددوق الندداس، طالمددا أنَّدد 

 .َوأْفُتو َ  النَّاُس  أْفَتا َ  َوإنْ تسكن روح  



َمأِْنينَة   الّسِكينَة  ) السكينة المفقودة :الجمعة خطبةعنوان   8من  6الصفحة  (في زمن القلق والتوتر َوالطُّ
 

 

بددل حتددى الحيددواَن والنبددات لددي. البشددَر فقدد    طالمددا أندد  تددؤذي خلددق للا ، ولددن تسددُكَن روحدد ، لددن يطمددئنَّ قلُبدد
َر طمأنيندةإن آذيتهم فستشُعر بأذ  فدي صددرِّ  ولدن  والحجر، تدأمر  النبويَّدة ولهدذا أتد  األحاديد بدال، ال تستشدعِّ
ددلًما وسددالًما مدد  الطبيعددة حتددى مددن ر والنبددات وإلددى الشددج إلددى الحيددوان حتددى باإلحسددان أيًضددا ليعددي  اإلنسددان سِّ

 .، فيطمئنَّ قلبه، وتسُكن روحهحوله

، وسدكينة الدنف.ِّ  فيمدا ُيعدين علدى ُطمأنيندة القلدب السبب السابُِّ  األخيُر أيها السادة من األسباب التدي ندذُكُرهاأمَّا 
 ،فالصددالة بخشددوت  وخضددوت - وسددل م عليدده للا صددل ى -لنبددي فهددي المداومددة علددى العبددادة بددالنحو الددذي سددنَّه لنددا ا

كددلُّ  ،عددن الشددهوات ومددا يسددتلزمه مددن صدديا  الجددوارح عددن المعاصددي دِّ َسددالجَ  وصدديا ُ  ،القددرآن بتفكُّددر  وتدددبُّر وتددالوةُ 
ذا ل ك بييذر ة  )) ، قال تعالى: والُخشوتةِّ السكينَ  مِّن أعظم ما يعين على تحصيلِّ ذلِّ   ةي و إينَّ   ذال  َبري و الصَّ ينووا بيالصَّ و اَست عي

  َ ي عي اشي ل ى اَلخ  مَ  *إيذَّ ع  م ي ي قوو ر  َم موال  َ  ي ظوُنون  أ نَّ و ن ِي عوون   الَّ َم إيل َيهي ر اجي  [.46-45]البقرة: ((و أ نَّ و

ذا)) ه قدال:أنَّد - وسدل م عليده للا صل ى -عن رسولِّ للا  ،اإلما  ُمسلم وفي صحي ِّ  م  ذع   و  ََ  ب َيذ    فيذي ق ذَوم   اَجت م  ذ  مي
ون هو  لي، َّللايت اب   ن تلوون   لي  بويووتي  سو ار  ي ت د  ل َ   إيذَّ  بين م، و   َ مو  ن  ل َي ي ين ةو  ع  ِي مو  السَّ يَت و ذةو، و غ شي َحم  مو  الرَّ ذَت و فَّ ح   الم ال ئيك ذةو، و 
ذ ك ر هومو  ََ  لو  و  هو  فييم  َند   .((عي

كدُر للا بتفكُّدر  وتأمُّدل :العبادة أيُّها السادة ، مدن أعظدمِّ مدا الصالة بخشوت  وخضوت، وتالوة القرآن بتدبُّر  وتفكُّر، وذِّ
المبددار  الددذي نعددي  أياَمدده اآلن إالَّ دورة  سددنويَّة  رمضددانَ  ومددا شددهرُ ُيعددين علددى ُطمأنينددة القلددب وسددكينة الددنف.، 

فدددي ملكدددوت رب ِّهدددا، شدددهر الصددديا  والقيدددا  وتدددالوة  أرواحندددايهيُئندددا للا بهدددا، لتتطهدددر أجسدددادنا مدددن أدرانهدددا، ولتسدددمو 
كر والدعاء، نِّعم العون لننال السكينة والُطمأنينة التي نبغي.  القرآن، شهر الذ ِّ

عباداَتنددا فددي  باداتنددا فددي رمضددان نؤديهددا فددال نددزداد بهددا إال إرهاًقددا وتددوتًُّرا، نددؤد ِّيولكددن يددا ل سددف، كثيددر  مددن ع
 !؟هذا أيُّها األحبَّة لماذاوخواًء للقلب، فال نزداد بها إال تشتًُّتا للنف. واختالًجا للروح،  رمضان

ان، ومددا هددذا إال ألننددا نؤديهددا إال تددوتًُّرا، ال نشددعُر بالسددكينة واالطمئنددنددؤدي العبددادات فددي رمضددان فددال نددزداد بهددا 
يها حقيقًة كما علدى ُيضدي  أحددنا السداعاتِّ الطويلدة فدي اللهدو علدى التلفداز و   ُأمِّرنا أن تؤدَّ  ظاهًرا ولكننا ال نؤد ِّ

فددإذا أطددال اإلمددا  أو الخطيددب عشددر دقددائق ضدداق  أنفسددنا وفددي سددهرات اللغددو التافدده والكددال ِّ الفددارِّ  ...  الجددوال
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بماليددددين الدددددوالرات تجددددارًة مشدددداكل الكددددرة األرضددددية وسددددنبي  كنَّددددا سددددنحل تلدددد  الدددددقائق العشددددر ذرًعددددا وكأننددددا فددددي 
 األمريكية!!

ساعات  تمضي وكلٌّ منا عينه في جوَّالِّه أو على الت ِّلفاز .... عشُر دقائق إضافية ُيطيل بها اإلمدا  صدالته، أو 
ُد فددي يطيددُل بهددا الخطيددُب فددي ُخطبتِّدده، أو دقيقتددان ُيطيددل بهمددا  دده، نشددُعُر وكددأنَّ أرواحنددا تتصددعَّ الُمدددر ُِّس فددي درسِّ

 السماء!!

الصدالة التدي كدان الصالة التي ُتحق ِّق السكينة والُطمأنينة أخا اإلسال  هي صالة  تحتاُج خضوًعا وخشوًعا، تل  
منهدا يدا إمدا  " فدإذا " لسان حالنا معها: " أرحنا "أرحنا ب ا يا بال  يقول عنها:  - وسل م عليه للا صل ى -النبي 

ُيسدابق  فتدرا   القدرآن تلدى باإلما  ينقُرها نقًرا، وإذا بالبعض يفرح بكثرة ركعات  لدم يحقدق فيهدا شدرل الطمأنيندة، وإذا
ددددددددددد األثددددددددددر؟َمددددددددددبعدددددددددددد الختَ   ات يقددددددددددرُأ هذرمددددددددددًة ال يعددددددددددي مددددددددددا يلفِّدددددددددد ، ثددددددددددمَّ نسددددددددددأل بعددددددددددد ذلدددددددددد : لمدددددددددداذا ال نجِّ

 بالطمأنينة؟!نشعُر ال ؟! لماذا ال نشُعر بالسكينةلماذا 

ُل السكينة!! كيف ستشعر  بالطمأنينة وصالُتَ  تنقُرها نقًرا كنقرِّ الدي ،  تظنُّ أنَّ  سُتحص ِّ

د ، لتشدُعر بالُطمأنيندة تقر هدا هدذتا ال تددري تالوة القرآنِّ التي  ُجعلِّ  لتتدبَّر كال  للا، فتسمو بنفسِّ  وعقلِّ  وروحِّ
 ما تقرأ!!

هذ  العبادات بهذ  الهيئدة وعلدى  ومضامينها، ثمَّ لم نحسن حتَّى في هيئتها وأدائها،عبادات  فرغناها من معانيها 
 الروح وسمو ِّها.ال يمكن أن تكون أبًدا سببا لهدوء  ،سببا لسكينة النف.أبًدا  ال يمكن أن تكون  هذا الحال

كرِّ ، خاشدعين المدوقنين المطمئندين بدذكر  السدعيدين بوصدلِّ ، القدانتين ال ،اللهدم اجعلندا مدن المنقدادين لشدرع  بددذِّ
 أقول ما تسمعون وأستغفر للا فاستغفرو  فيا فوز المستغفرين.

  



َمأِْنينَة   الّسِكينَة  ) السكينة المفقودة :الجمعة خطبةعنوان   8من  8الصفحة  (في زمن القلق والتوتر َوالطُّ
 

 

 :الخطبة الثانية

ذذَد للا خيددر الوصددايا وصددي ُة رب ِّ الَبرايددا:  الحمددد لل وكفددى وصددالًة وسددالًما علددى عبددد  الددذي اصددطفى، عبددادَ  ل ق  )و 
 ََ َ  أووطووا اَلكيت اب  مي ن ِي َين ا الَّ صَّ ََّ (و  ذوا  فداتقوا للا عبداَد للا، فبتقدو  للا العِّصدمة  [.131]النسداء: ق ذَبليكوَم و إييَّذاكوَم أ ني اطَّقو

َحدن،  دَن المِّ واعلمدوا إخدوة اإليمدان بدأنَّ تقدو  للا فدي السدر ِّ والعلدن مدن أعَظدمِّ مدا ُيعدين علدى من الفِّتن، والسالمُة مِّ
افة لمددا ذكرنددا، وقدد ذكرنددا اليددو  سددب  أسدباب  تعيُندد  علددى تحصدديل تحقيدق سددكينة الددنف. واطمئنددان القلدب، باإلضدد

ديَّة  دحبة الصدالحة والزوجدة الَمرضِّ كرِّ والصُّ السكينة لنفسِّ  والطمأنينة لقلب ، )) فاإليمان بدالل والمداومدة علدى الدذ ِّ
سددباب  تعيندد  علددى وإيفدداء الحقددوق للخلددق وقِّلَّددة مخالطددة السددفهاء والقيددا  بالعبددادات علددى أكمددلِّ وجدده  (( سددبعة أ

ددل اإلنسدداُن  ددكِّيَنَة فإنَّهدداتحصدديل السددكينة والطمأنينددة، ومتددى حصَّ  َوَسددَكَن ِّ  بَِّهددا، اْطَمددَأنَّ  الَقْلددبِّ  َعَلددى َنَزَلددْ   إَِّذا السَّ
ْنَسانَ  َفَأْلَبَس ِّ  بَِّسَببَِّها  الَجَوارِّحُ  فَّدةِّ  لَِّبداَس  اإلِّ ، العِّ ْكَمدةِّ  الل َِّسدانَ  َوَأْنَطَقد ِّ  َوالَوَقدارِّ ، بِّالحِّ دَوابِّ  َوال ُهْجدًرا، َيُقدولُ  َفدال َوالصَّ
قُ  يَد، الَقولَ  َيُقولُ  َبلْ  ُزوًرا، َيْشَهدُ  َوال ُفُجوًرا َيْنطِّ دِّ  .َوُمفِّيد   َنافِّ    ُهوَ  َما ُكلَّ  ُيَحق ِّقُ  الَّذِّي السَّ

كِّيَنةِّ  َبادَ  - بِّالسَّ هُ  - للاِّ  عِّ ْنَسانُ  ُيَواجِّ بَ  اإلِّ ْت، َمْهَما الَمَصاعِّ دَدائِّدِّ  َعَلى َوَيَتَغلَّبُ  اْشَتدَّ  فِّدي َوَيسدَتمِّرُّ  َجلَّدْ ، َمْهَمدا الشَّ
دديُر ُ  الَحَيدداةِّ  دديَرة ، َوُهددًد  ُنددور   َعَلددى َمسِّ ددبَ  يواجدده َوَبصِّ بَ  الَمَتاعِّ ، َوُحْسددنِّ  َجددْأ    بِّرَِّباَطددةِّ  َوالَمَصدداعِّ  بُِّقددوَّة   يجتازهددا َيقِّددين 
ْنَهدا َعلَّمَ يدت َوَتْسلِّيم ، يَطد مِّ دنْ  َوالَحدَذَر، ةَ الحِّ   . يرتقدي بنفسده لتكدون نفًسدا ُمطمئنَّدةَوالَقدَدرِّ  الَقَضداءِّ  َعَلدى َتَسدخُّ    َغْيدرِّ  مِّ
ددرَّاءِّ  فِّدديُمطمئنَّددًة  ددرَّاءِّ  السَّ ، اأَلْخددذِّ  فِّدديُمطمئنَّددًة  ،َوالضَّ دد فِّدديُمطمئنَّددًة  َوالَعَطدداءِّ ددَعةِّ  ْيقِّ الض  ، َوالسَّ  الَخْيددرَ  َتْبددُذلُ  َوالرََّخدداءِّ
بُّددهُ  ، لُِّكددل ِّ  َوُتحِّ ُبَها َيَتَطلَّدد ُ  ال النَّدداسِّ ْندددَ  َمددا إَِّلددى َصدداحِّ ْقددَدارِّ  إِّالَّ  اآلَخددرِّينَ  عِّ ، التََّندداُف.ِّ  إَِّلددى َيدَفُعددهُ  َمددا بِّمِّ ددرِّيفِّ  الَّددذِّي الشَّ
ُلهُ  ،واالجتهاد  الَعَملِّ  إَِّلى ُيوصِّ دهِّ  النَّفد  لُِّيَحق ِّقَ  الَبنَّاءِّ  النفد  ألمَّتِّده، ُيحق ِّدُق لهدم لُِّيَحق ِّدقَ ، َوَطنِّدهِّ ل النفد  لُِّيَحق ِّدقَ ، لُِّمجَتَمعِّ
َعاَدةَ   .َوالَهَناءَ  السَّ

ددَيْ   الَّتِّددي الددنَّْفُ.  َهددذِّ ِّ  ذا   للاِّ َشددَر َ  َعَلددى الَعددْرضِّ  َيددو َ  َتَنددالُ مكافأُتهددا األخيددرة،  اْطَمَأنَّددْ  هددذ  الددنف. التددي وَ  َرضِّ
ا ي ا)): العظديم الن َِّداءِّ  عيي * اَلموَطم ُّينَّةو  النََّف و  أ نَّتو   م يكي  إيل ى اَرجي ي ة   ر  يَّة   ر اضي ليي * م َرضي ب ادي  فيي ف اَدخو ليي * عي  و اَدخو
نَّتيي  .[30-27]الفجر: ((ج 

اجعلندا مدن الُمطمئنَّددة نفوسدهم، الخاشدعةِّ قلدوبهم، السداكنةِّ أرواُحهددم،  اللهدم اجعلندا ممدن ُينداد  علدديهم بهدذا الندداء،
 هذا خير عون  لنا لنرتقي بأنفسنا وقلوبنا وأرواحنا وعقولنا... إني دات  فأم ِّنوا اللهم اجعل رمضاننا


