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

 الخطبة األولى
دن بداهللِّ  ونعدوذُ  ونسدتفُِِّر ، ونسدتهديه ونسدتعيُنه نحمدُد  هلل، الحمد   إن   دنا شدرورِّ  مِّ الندا، وسدياا ِّ  أنُِسِّ دن   أعم  ددِّ  م   ّللا ُ  ي ه 

ت دددِّ  ف ُهددو   ددن   ال ُمه  م  ددلِّل   و  ل ددن   ُيض  ددد   ف  لِّيًّددا ل ددهُ  ت جِّ ا، و  ددد، شِّ  نبي نددا أن   وأشددهد لدده، شددري    ال وحددد  هللاُ  إال إلدده ال أن   وأشددهد ُمر 
ا  الُمشدرِّكون، كرِّ  ولو كل ِّه الدين على لُيظهر  الحق ِّ  ودين بالهدى ربُّه أرسله وخليُله، وصِيُّه ورسوُله، عبُد  محمد،

لين، الُفر ِّ  وأصحابِّه الطاهِّرين، الطي ِّبِّين بيته آل وعلى عليه هوسالمُ  رب ِّي فصلوا ُ   دربِّهدم علدى سدار ومن الُمحج 
ل اوا النَّاا    َأيَُّهاا ))َياا: يقول هللا تعالى وهو أحكم القداللين اإليمان؛ إخوة بعدُ  أم ا الدين، يوم إلى بُِّهداهم واهتدى  ك 
ضِ  ِفي ِممَّا َرأ َطانِ  خ ط َواتِ  َتتَِّبع وا َوَل  َطيِ ًبا َحََلًل  األأ يأ و   َلك امأ  ِإنَّه   الشَّ ُ مأ  ِإنََّماا * م ِباي    َعاد  ْأم ر  او ِ  َيا َشاا ِ  ِبالسُّ  َوالأَفحأ
ول وا َوَأنأ  َلم وَن(( َل  َما ّللاَِّ  َعَلى َتق   [.169-168]البقرة:  َتعأ

ُ مأ َمغأِفَرًة )):  -عز  مِّن قالدل- ويقولُ  َشاِ  َوّللاَّ  َيِعد  ُ مأ ِبالأَفحأ ْأم ر  َر َوَي َفقأ ُ م  الأ َطان  َيِعد  يأ اًَل َوّللاَّ  َواِساع  لشَّ ه  َوَفضأ ِمنأ
 [.268:  ]البقرة(( َعِليم  

ددّي  فددي ُسددننه و اإلمددام  روى ، والعقيدددة إخددوة اإليمددان  عليدده هللا ىصددل  - النبددي   أن   ،"سددند مُ " فددي أحمدددُ  اإلمددامُ الت ِّرمِّ
 .((المال   أ مَّتي فتنةَ  وإنَّ  فتنًة، مَّة  أ   لكل ِ  إنَّ )): قال -موسل  

َسان   ))َفَْمَّاقال تعالى:  نأ َتََله   َما ِإَذا اْلِأ َرَمه   َربُّه   ابأ ُأ اَرَم ِ  َربِ اي َفَيق ول   َوَنعََّمه   َفَْ ُأ اَتََله   َماا ِإَذا َوَأمَّاا( 15) َأ  َفَقاَدرَ  ابأ
هِ  َقه   َعَليأ ِرم ونَ  َل  َبلأ  َكَلَّ ( 16) َأَهاَن ِ  َربِ ي َفَيق ول   ِرزأ َيِتيمَ  ت كأ اونَ  َوَل  (17) الأ ِِي ِ  َطَعااِم َعَلاى َتَحاضُّ ا ( 18) الأِمسأ

ُ ل ونَ  ْأ ًَل  التَُّراثَ  َوَت ُأ بًّا الأَمالَ  َوت ِحبُّونَ ( 19) َلمًّا َأ  [.20-15]الِجر:  (((20) َجمًّا ح 

علددددى  طِّ والتسدددلُّ   مجيدددرانكم، بدددل ولالعتدددداء علدددى أرحدددامقطيعدددة لو  إخدددوان م،ا يددددفعكم لمعددداداة بًّدددبدددون المدددال حُ حِّ تُ 
 ، وهللا خبيٌر بما تعملون!!أن تسِ وا دماءكم مبلغ   ل م، حتى بلغ األمرُ ضعِا

ددق خبيددٌر بحددال المددذمن الددّي يتحددر  هللا تعددالى خبيددٌر بمددا تعملددون،  ى الحددالل الطيددب، وخبيددٌر بحددال المنددافق الِاسِّ
ددبها ، وخبيدد الحددرام؛ المددال أكددل فددي لتسدداهِّ الم  ىصددل  - رسددول هللا أنالبخدداري  وفدديٌر بحددال مددن ال يتنددز   عددن الشُّ
، النا  على ليْتي َّ )) :قال -موسل   عليه هللا  .((الحرام  َ مِ  أم الحَلل أِم َ : المالَ  أخذَ  بما المر    يبالي ل زمان 
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ددا، نددرى الن ددمومددا، وفددي حالنددا خُ هددّا مددا نشددهد  ونددرا  فددي  ماننددا عُ هددا السددادة أي  وتدداهلل  علددى  أواتجددر  اس وقددد صوص،
دا، ندرى النداس وقدد ، نرى الن اس الحرام مدا لديل لهدم، وفدي  فدي أخدِّّ  واتسداهلوقد تجر أوا على حقوق بعضدهم بعض،

ُُ و  المكدوس   يأخدُّ يقطدع الطريدق و قته، وفدي معوندة مدن ندوا سدرِّ بيع ماال يمل ون، وفدي شدراء مدا تيق    األتداوا يِدرِّ
 فددي أكددل مددال األرامددل واأليتددامعلددى الندداس... ال يتور عددون عددن الحددرام، تسدداهلوا فددي أخددّ مددا لدديل لهددم، تسدداهلوا 

ه متدددى ُيرف دددعثدددم بعدددد ذلددد  تدددراهم يتسددداءلون عددد ...والمسددداكين عدددن دعدددالهم متدددى يتسددداءلون  !ن عدددّا  هللا وسدددخطِّ
 ُتقب ل ويرف ع هللا بها البالء! وعن صدقاتهم متى ؟!ُيستجا 

رونه!!!  يِعلون كل  هّا ثم  يستبطاون نصر هللا ويستأخِّ

ددن  أخرجدده اإلمددام مسددلم فددي صددحيحه مددا في -أي هددا األحب ددة  – كددل أسددالتهم هددّ وجددوا   ي ددر ة   أ بِّددي ع  هللا رضددي - ُهر 
ُسددولُ  ق ددال  : ق ددال   -عندده ددل ى- هللاِّ  ر  ل ي ددهِّ  هللاُ  ص  ددل م   ع  س  ، َأيَُّهااا"  : -و  َباال   َل  َطيِ ااب   للاَ  ِإنَّ  النَّااا   ًبااا، ِإلَّ  َيقأ  للاَ  َوِإنَّ  َطيِ 
ِمِني َ  َأَماارَ  َسااِليَ ، ِبااهِ  َأَماارَ  ِبَمااا الأم اامأ اال   َأيَُّهااا َيااا)) :َفَقااالَ  الأم رأ س  ل ااوا الرُّ َباااتِ  ِماا َ  ك  َمل ااوا الطَّيِ  ااي َصاااِلًحا، َواعأ  ِبَمااا ِإنِ 

ل اوا آَمن وا الَِّذي َ  َأيَُّها َيا)): َوَقالَ  ،[51: المذمنون ] ((َعِليم   َتعأَمل ونَ  َبااتِ  ِما أ  ك  ُ مأ  َماا َطيِ  ارَ  ث امَّ   .[172: البقدرة](( َرَزقأَناا َُ  َذ
االَ  ج  ااَفرَ  ي ِطياال   الرَّ ااَع َ  السَّ َبااَر، َأشأ ااهِ  َيم اادُّ  َأغأ ااَماِ ، ِإَلااى َيَديأ ، َيااا السَّ ، َيااا َربِ  ااَرب ه   َحااَرام ، َوَمطأَعم ااه   َربِ   َحااَرام ، َوَمشأ
ه   َحَراِم، َوغ ِذيَ  َحَرام ، َوَملأَبس  َتَجاب   َفَْنَّى ِبالأ  ."ِلَذِلَك؟ ي سأ

 ؟! وهو ال يتو  عن الحرام أن ا ُيستجا  له وأن ا ُيصل ح حاله

دل ى-؟ ورسدول هللا أن ا يتو  إلدى رب ِّده؟! وأن دا لده أن يدرى الخيدر فدي أوالد  وذر ِّيتده ل ي دهِّ  هللاُ  ص  دل م   ع  س  فدي  -يقدول  -و 
ب و ل»: -والنسالي الترمّي أخرجهالحديث الّي  م   َيرأ حت   ِم أ  َنَبتَ  َلحأ  .«به َأولى النَّار   كاَنتِ  إل س 

ُبو ال مٌ  ي ر  دمسدكينة أو نني دة خدِّّ ميدرا ِّ أخدتٍ ل يتديٍم، مدن أ، من أكل ماباُسحٍت؛ لحٌم نبت من رِّ  مِّن   ن ب ت   ل ح  ن ، مِّ
دد ددر، ن رشددوة،سددرقة، مِّ ددن قِّمدداٍر وميسِّ لددوٍل، مددن مكددوٍس ، مددن نُ حددراٍم حر مدده هللا مددن بيددع مددا ال يملدد ، مددن تددداولِّ  مِّ
ق ِّهامن اسدتدانٍة مدع ني دة عددم وفالهدا، مدن مندع الزكداة وحِّ ، وأتاوا  هدّا ُسدحٌت مدا كدان مدن  دل ف... ، رمدانِّ ُمسدتحِّ
ل ى-ورسول هللا حرام،  ل ي هِّ  هللاُ  ص  ل م   ع  س  ب و ل»يقول:  -و  م   َيرأ حت   ِم أ  َنَبتَ  َلحأ وفدي  .«باه َأولاى النَّار   كاَنتِ  إل س 

 .ق  أم ه وأبا عِّ ترى ولد  يأبى إال أن ي  هللا،  ترا  يأبى إال أن يعصي  فحراٌم عليه الجن ة"، إال  حديٍث آخر: "
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ق، ترى األ   ويسدقيهم مدن  الحدراممدن يجهد في إطعدام أوالد ، فديطعمهم الجاهل الفافِّل المسكين الفبي أو الِاسِّ
دمدر  ُيِندي عُ سهم من الحدرام، الحرام وُيلبِّ  دن ِّهدمتهم، ثدم  فدي خِّ رونده وال يعتندون بده، ، فدال يبِّ يتن درون لده حدال  كِّب درِّ سِّ

ويتدنع م الورثدة  ،الحدرام الدّي اكتسدبه فيحمدل إثدم   ، يدوم  يمدو .. ثم يمدو في دار العجزة. هبل ولعل بعضهم يرمي
أن  يدأبى إالومدن نبدت لحمده مدن ُسدحٍت  ،الندار أولدى بدهفحٍت وال يترحمون عليه، فمن نبت لحمه مدن ُسد ميراثِّهب

 رب ه وأن يعق  والد  الّي أطعمه من الحرام.يعصي 

ل ددة عددنوفددي البخدداري  و   رجااالً  إن)): قددال -موسددل   عليدده هللا ىصددل  - النبددي   أن  :  -اعنهدد هللا رضددي- األنصددارية خ 
ضون  ؛ بغير للا مال في يتخوَّ  .((القيامة يوم النار فلهم حق  

؛ بفيدر هللا مدال في يتخو ضون  رجاال،  إن ، مسداعداٌ  أتدت للِقدراء، معونداٌ  أتدت للمجاهددين، مداٌل لديل لهدم حدقٍ 
ضون  رجالً  إن)) يأكلها عليهم أو يأخّ منها بفير حقٍ  ...رواتُِّب للعمال أو الموظِين،   بغيار للا مال في يتخوَّ

؛  .((القيامة يوم النار فلهم حق  

اع ةٌ  و ال   ُخل ددةٌ  و ال   فِّيددهِّ  ب ي ددعٌ  ال  فددانظر أخددا اإلسددالم فددي حالدد  ومالِّدد ، وحاسددب نِسدد  قبددل أن تحاسددب فددي يددوٍم  ددِ   ش 
ددافُِّرون    يااوم عبااد   ماقاادَ  تاالول   ل))  : -موسددل   عليدده هللا ىصددل  -، فددي يددوٍم قددال عندده رسددول هللا الظ ددالُِّمون   ُهددمُ  و ال   
 أنفقاه؟ وفايمَ  اُتسابه؟ أيا  ما  مالاه وعا  فياه؟ فعل فيم لمهعِ  وع  أفناه؟ فيم هرِ عم   ع  سْلي   حتى القيامة
 .صحيح" "حسن: وقال الترمّي، والحديث روا   (( أبَله؟ فيم جسمه وع 

ددتِّمُ يددوم  دوالر،ا دوالر،ا، ل عندده درهمددا درهمددا، ليددرة، ليددرة، ، سُتسددأهُ أنِقت دد فمالدد  مددن أيددن اكتسددبته وفدديم ل ددى ن خ  م   ع  ددو اهِّهِّ  أ ف 
ُت  ل ُِّمن ا م   و  يهِّ دُ  أ ي دِّ ه  ت ش  ُجُلُهم   و  ا أ ر  اُنوا بِّم  ُبون   ك   ... ي   سِّ

 وِطياِب  أصاله، بِحال ِ ) :المدال صدالحُ  يكدونُ  مدان  اعلدم أحاسب نِس  قبدل أن ُتحاسدب و و  أخا اإلسالم، راجع نِس 
 ومشاروعيَّةِ  كساِبه، وِطياِب  أصاله، )ِحال ِ ، ثَلثة شروط  يجب أن تتحقق فاي الماال (همصدرِ  ومشروعيَّةِ  ُسِبه،
أن  الدر ق مقسدوم، وأن  الحدالل مبدارٌي فيده، وأن  الحدرام ممحدوُق  أخدا اإلسدالم ولدتعلميبارك لك للا  فيه،  مصدرِه(

ق،ا ونهب،ا  ق،ا وحر   وُيصرُف على األمراُ وفي المستشِيا .وسرِّقة.. البركة، يضيع نر 
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رُ ط  المال الحرام ال تُ صدقا  من ال أن   -أخا اإلسالم  –م ولتعل   دمدن أ   مال   ه ِّ  لُسدحتِّ ولدو تصدد قا علدى أكدلِّ  ر  ص 
اال   ِإنََّمااا) :لقولدده تعددالىمندده،  ، للا إن  )): ولقددول رسددول هللا .[27: المالدددة] (الأم تَِّقااي َ  ِماا َ  ّللاَّ   َيَتَقبَّ  إل يقباال ل طيِ ااب 
 .((طيِ ًبا

 أن -عندده هللا رضددي- هريددرة أبددي عددن حسددٍن، بإسددنادٍ  لحدداكما ومسددتدري بددان،حِّ  وابددنِّ  زيمددةخُ  ابددن صددحيحي وفددي
يااتَ  إذا" :قددال -موسددل   عليدده هللا ىصددل  - النبددي    مث اا حراًمااا مااالً  جمااعَ  وماا  عليااَك، مااا قضاايتَ  فقااد مالااك زكاااةَ  أدَّ
قَ  ، فيه يِ   لم به تصدَّ  ".عليه إصر ه وكان أجر 

دددن يعملدددون بدددالحرام، ويتدددداولون الربدددا، وينشدددرون الِدددواحِّ ، وهدددم يبندددون المسددداجد،  نسدددمع كًيدددر،ا فدددي اإلعدددالم عم 
 :يقددول لهددم -موسددل   عليدده هللا ىصددل  -ويصددنعون الموالددد للِقددراء، ويتصدددقون علددى األرامددل واأليتددام ... رسددول هللا 

 أي، وكان ذنبُه عليه!! ".عليه إصُر  وكان أجٌر، فيه يُكن لم به تصد ق   ُثم حرام،ا ماال،  جمع   ومن"

درة بدن القاسدم عدن حسٍن؛ بإسنادٍ  داود   أبي مراسيل وفي  :-موسدل   عليده هللا ىصدل  - هللا رسدول قدال: قدال أنده ُمخيمِّ
قَ  أو رِحَماه، باه فوصالَ  ] أي ِم  حارام   مَْثم م  مالً  اُتسبَ  م " ِماعَ  للا؛ سابيل فاي أنفَقاه أو باه، تصادَّ  ج 

ِذفَ  جميًعا هلُّ ك   ذلك  ".جهنم في فق 

ًقدال  ذر ة،  ل ِّ ماله، فاهلل تعالى ال ُيضيُع مِّ ًرا َذرَّة   ِمثأَقالَ  َيعأَملأ  ))َفَم أ لو تصد ق مِّن حِّ  ِمثأَقاالَ  َيعأَمالأ  َوَم أ  * َيَره   َخيأ
دد، [8-7]الزلزلددة:  َيااَره (( َشاارًّا َذرَّة   ددا أن يجمددع مالدده مددن الحددرامِّ ُكل دده فيصِّ دده، بدده لأم  م  ددهُ  أو بدده، يتصددد ق   أو رحِّ  فددي ينِق 

ا ُكلُّه ذل  فسُيجم عُ  هللا؛ سبيل  ثم  ُيقّ ف في النار!! جميع،

قيأال يا كافلة  ها *** ويح ِّ ال تزني وال تتصد   األيتامِّ مِّن كد ِّ فرجِّ
جدامِّع هدال  سدمع ذلد  هال  سمع ذل  آكدل الربدا و هللا طي ٌِّب ال يقبُل إال  طي ِّب،ا، وهللا طي ٌِّب ال يقبل إال  مِّن الُمت قين، ف

 ...عِ ُِّ  بيو  اآلمنينمُ وهال  سمع ذل   الُم ل والضرالب
رة!! سمع ذل  وارتدع وتا  وأنا ، من ق بلِّ أن ُيعج ِّل هللاهال     العّا  في الدنيا قبل اآلخِّ

ددن سدددواي وللحدددديث بقيدددة ن ملهدددا إن  ...اللهددم أننندددا بحاللددد  عدددن حرامدد  وبطاعتددد  عدددن معصددديت  وبِضدددل  عم 
 .أحيانا هللا إلى قابل

 أقول ما تسمعون وأستفِر هللا لي ول م فاستفِرو  فيا فو  المستفِرين.


