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

 لخطبة األولى:ا

ااا الملاااكِ  هلل الحماااد  عظااايم إلاااهٍ  مااان فسااابحانه ،والنهاااايَ  الليااالَ  رخَّ وَسااا والقمااارَ  الشااامَ   خلاااقَ  ،ايالجبَّااا العظااايمِ  ايالقهَّ
وو َ ))  اعتااه عاان خاارجَ  ماان بالعقوبااةِ  توعااد الصااعاب، لقوتااه والناا  الرقاااب لااه خضااع   ب َمووا الَنوواَ   ّللَاَ  َوَلوووي َؤَااذ 

ر َها َعَلى َتَركَ  َما َكَسَبوا َرَهمي  َوَلك ني  م ني َداَبة   َظهي  أعماالهم علاى ويجاازيهم ،[45اآلياة مان: فاا ر] ((َمَسم ى   َأَجل   إ َلى َؤَاذ  
ََ  له شريك ال وحد  هللا إال إله ال أن وأشهد الحساب، اوم  وأشاهد ايتيااب، وال شاكٍ  غيارِ  نِما  بااهللِ مان أيقانَ شاهاد
 المابب  ااوم إلاى بإحساان لهم والتابعين صحبهو  آله وعلى عليهوسلََّم وبايَك  هللا صلى ،ويسوله عبد  محمدا أنَّ 
ا الَسَماء   ف ي َجَعلَ  اَل  ي ))َتَباَركَ  ا بعد إخَو اإليماان:أمَّ  ا ف يَها َوَجَعلَ  َبَروج  َراج  ي َوَهووَ  * َمن ير ا َوَقَمر ا س   َجَعولَ  اَلو  

لَ  ليَفة   َوالَنَهارَ  الَليي  [.62-61]الفرقان: َشَكور ا(( َأَرادَ  َأوي  َؤَ َكرَ  َأني  َأَرادَ  ل َمني  ذ 

وولَ  َذَلووقَ  اَلوو  ي ))َوَهوووَ  آيااٌة تاادلُّ علااى أنَّااه الواِحااُد، تبااايك هللا يبُّنااا،لااه فااي كاالِي شاايء  ،يبُّناااهللا  تبااايكَ   َوالَنَهووارَ  الَليي
َس  َقَمرَ  َوالَشمي َبَحوَن(( َفَلك   ف ي َكل   َوالي في مدايات يسيرون، ال يط ون وال اب اون، كالي يساير  كلٌ  [.33]األنبيااء:  َيسي

عَ  ،بقدِي  الذي قدَّي  هللا لاه ء   َكلَ  َأتيَقنَ  اَل  ي ّللَا   ))َصني َعَلووَن(( ب َموا َذب يور   إ َنو َ  َشيي وَبا    ))َفوال قَ   [،88]النمال: َتفي صي  اْلي 
لَ  َوَجَعلَ  َس  َسَكن ا الَليي َقَمرَ  َوالَشمي َبان ا َوالي ؤرَ  َذل كَ  َحسي د  َعل يم  اليَعز يز   َتقي  [.96]األنعام:(( الي

َ  : "-يِحمُه هللا -يقول اإلمام ابن كثيرفي تفسير هذ  اآليات  امس ابانا   َوالسَقَمارَ  َوالشَّ ِرَياانِ  َأيس   ُحسس  ُمَقانَّنٍ  ِبِحَساابٍ  َيجس
ٍي، ااُلُكَها َمَناااِزلُ  منهمااا لكااليٍ  باال يضااطرب، وال رات يَّاا اَل  ُمَقاادَّ اايسفِ  ِفااي َيسس ااَتاِء، الصَّ ااِتاَلفُ  َذِلااكَ  َعَلااى َفَيَتَرتَّاا ُ  َوالشِي  اخس

االِ  الفصااول واخااتالف  أوقااات بااذلك تنضااب ل -أاَّهااا األحبَّااة  – ". قاادَّي هللا هااذ  األقاادايَوِقَصاار ا ُ ااوال   َوالنََّهااايِ  اللَّيس
َس  َجَعلَ  اَل  ي ))َهوَ  ،المعاامالت وآجال العبادات، َياء   الَشمي َقَمورَ  ض  َلَمووا َمَنواز  َ  َوَقوَدَر َ  َنوور ا َوالي ون ينَ  َعوَددَ  ل َتعي  الس  
َسابَ  لَ  ب اليَحق    إ ّلَ  َذل كَ  ّللَاَ  َذَلقَ  َما َواليح  َيات   َيَفص   م   اْلي َلَمووَن(( ل َقوي ، جعلهاا لكام وسايلة  لتنضاب  معكام [5]ااوُن : َيعي

 والشهوي، فتِصحَّ معامالتكم وتنضب  أمويُكم.األيام 

َس  َّل ))كٌل من الشم  والقمر والنجوم وسائر األفالك، كلي يسير بقَدٍي محادد،  َبغ ي الَشمي ر كَ  َأني  َلها َؤني َقَمورَ  َتودي  الي
لَ  َوَّل  َبَحونَ  َفَلك   ف ي َوَكل   الَنهار   ساب قَ  الَليي ِدارُ  ذِلكَ  ،[40: يا ] ((َيسي ِدارِ  َجايٍ  َجِميعُ ، فالالسَعِليمِ  السَعِزيزِ  َتقس  السَعِزيازِ  ِبَتقس

ٍء، ِبُكليِ  السَعِليمِ  ُيَخاَلُف، َواَل  ُيَماَنعُ  اَل  الَِّذي ُزبُ  اَل  َشيس َيسضِ  ِفي َذيٍََّ  ِمثسَقالُ  ِعلسِمهِ  َعنس  َيعس َماِء. ِفي َواَل  األس  السَّ
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وجعاال لنااا فيهااا آياااٍت ، حياتناااتسااتقيم بهااا  ساانَّ لنااا فااي هااذا الكااون ُسااَنن او  نااا وسااوَّاناخَلقَ  يبُّنااا وموالنااا، هللا تعااالى
ااا،  د إيماننااا، عظيماة ليسااتقيم إيمانناا أيض  رنا بعظاايمِ  هااذا الكااون  جعال لنااا فايلكااي يقاوي إيماُننااا، لكاي نجاادِي  ماا ُاااذكِي

ُرنا بعظاايمِ  غاادونا لكااون، هااذ  اآلياااُت التااي نراهااا فااي هااذا ا، هااذ  اآليااات التااي  وقهاارِ قوتااه وجبروتااه  قديتااه، مااا اااذكِي
الماؤمَن إال إيماناا بااهلل الواحاد  وهللا ماا تزيادُ هاذ  اآلياات  ،من العلوم كياف تجاري هااهر اإيَّا  نعِرف بما علَّمنا هللا 

 القهاي.

لميااا يحصاال عناادما تماار وهااو عِ  بعااد صااالَ العشاااء بساااعة، ساايكون خسااوٌف كلِيااٌي للقماار، -هااا السااادَأاَّ -اليااوم و 
فاالقمُر يساتمدُّ ناوي  مان الشام ، فاإذا مارَّت األيض بينهماا  بين الشم  والقمار علاى خاٍ  مساتقيٍم واحاد،األيض 

علااى خاا ٍي مسااتقيٍم واحااد حصاال خسااوف القماار، ااارا  الناااس وقااد باادأ ي ياا  الباادي ُجزئي ااا حتااى يختفااي  اام يظهاار، 
 أحمر ا بلون الدم.

األيض بااااين الشاااام والقماااار علااااى نفاااا  االسااااتقامة فيحصااااُل  عرفنااااا التعلياااال العلمااااي، وعرفنااااا أنااااه بقاااادِي هللا تماااارُّ 
رنا بخااالٍق قااادٍي مقتااِدي،  ُف هللا بااه عباااد ، يحصاال الخسااوف الااذي اااذكِي الخسااوف، يحصااُل الخسااوف الااذي يخااوِي

رنا بيوٍم قاال عناه خااِلقُ يحصل الخسوف الذي  َذاالقَمار:  اذكِي َبَصورَ  َبور  َ  ))َفوِ  َقَمورَ  َوَذَسو َ ( 7) الي وعَ َوجَ ( 8) الي  م 
َس  َقَموورَ  الَشوومي َسووانَ  َيَقووو َ ( 9) َوالي ني َمئ وو    اْلي  وونَ  َؤوي َمَفوور   َأؤي َمئ وو    َرب  ووكَ  إ َلووى( 11) َوَزرَ  َّل  َكووَّ ( 10) الي ووَتَقر   َؤوي  اليَمسي

 [.12-7]القيامة:(( (12)

، وقاااد كاااان النااااس فاااي ذاك الزماااان  -صااالَّى هللا علياااه وسااالَّم– ف  الشااام  فاااي زمااان النباااييِ ف القمااار وُكِساااِساااخُ 
ووافاق كساوف الشام  فاي  لماوِت عظايٍم مان البشاِر أو والدتاه،الشم  ُتكسف أو أنَّ القمَر ُيخَسف اتوهمون أنَّ 
الشاام  لمااوت إبااراهيم". هكااذا  ُكِسااَف " :بااراهيم، فقااال الناااسمااوَت ولااد  إ  -صاالَّى هللا عليااه وساالَّم–زماان النبااي 

 توهَّموا بما حِفظوا من كالم الجاهليَّة.

إن هاو  وهو الصادق األمين، وهو الذي ماا انِطاق عان الهاوي  ،ماعليِ مُ   -صلَّى هللا عليه وسلَّم–فقام فيهم النبي  
 الشوومَس  إ نَ "يوحااي فاادا : فقااال وهااو الااذي ُبِعااَن بااداِن الحااق لياادَفع ُترَّهاااِت الجاهليااة، قااام فاايهم ، إال وحااٌي ُاااوحى

فان ّل هللا، آيات   من آؤتان والقمرَ  فالاذي خَساف  ".عبواد  بهموا هللاَ  َيخوو    ولك ن لحيات ، وّل ،أحد   لموت   ؤنكس 
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ا دائمااافه دائمااا، والااذي كَسااالقماار قااادٌي علااى أن يخِساا ووَتمي إ ني ))، ف الشاام  قااادٌي علااى أن يكِساافها ساارمد  َقوولي َأَرَأؤي
َياء  َأَفَّ َتسي َجَعَل  َر ّللَا  َيأيت يَكمي ب ض  م  اليق َياَمة  َمني إ َل   َغيي ا إ َلى َؤوي َمد  َل َسري َكَم الَليي  [.71]القصص:  ((َمَعونَ ّللَاَ َعَليي

ِم السِقَياَماِة ِإنس َجَعَل َّللاَُّ َعَليسُكُم اللَّيسَل سَ أنتم وُكلُّ علوِمُكم، وكلُّ ما سيعرفه البشر إلى أن تقوم الساعة،  ا ِإَلى َااوس َمد  رس
َمُعونَ  ِ َيأسِتيُكمس ِبِضَياٍء َأَفاَل َتسس  !!!َمنس ِإَلٌه َغيسُر َّللاَّ

وَر ّللَا  َيو)) م  اليق َياَمة  َمني إ َلو   َغيي ا إ َلى َؤوي َمد  َكَم الَنَهاَر َسري َتمي إ ني َجَعَل ّللَاَ َعَليي وَقلي َأَرَأؤي ول  َتسي َّ كَ أيت يَكمي ب َليي َنوَن ف يو   َأَفو
َرونَ   [.72: القصص] ((َتبيص 

ركم بخااااِلق أفااال ُتبِصااارون أاهااا النااااس هااذ  اآليااااِت العظيمااة،  أفاااال ُتبِصااارون أاهااا النااااس هااذ  اآليااااِت التااي تاااذكِي
 األكوان، خاِلق األيضين والسماوات، أفال ُتبِصرون، أفال تعِقلون، أفال تتدبَّرون...

ر  -السااادَهااا أاَّ -هااذ  اآليااات  فااي  الاادنيا تأخااذناالااذان  نحاانتااه، و ه وقوَّ جبروِتاا ديتااه، بعظاايمِ قُ  هللا بهااا بعظاايمِ  نااااذكِي
 ، متجاهلين قدَي مسبِي  األسباب.، الهثين خلف األسبابدوامِتها

رك بموقِعاك أاهاا اإلنساان، فماا أناا  إالي  ٌَ نحياا فاي هاذ  األيض فن فال قلايال، فتاأتي هاذ  اآلياات العظيماة لتاذكِي ذيَّ
َ  فااي بحااٍر ماان المجاارَّات التااي تحااوي مليااايات النجااوِم والكواِكاا ، ِماان ُصاانِع هللا  صاا يَر علااى أيٍض ال تعاادوا ذيَّ

اي.  العزيِز القهَّ

َ فعِل النبي تتعالوا معي لنلذلك   الكسوف والخسوف.لمَّا حصل والصحابة  -صلَّى هللا عليه وسلَّم–عرف يدَّ

ااا حصاال ذلااك  ا -صاالَّى هللا عليااه وساالَّم– زماان النبااييِ لمَّ ااا شااداد  اس يجاارُّ يداء ، ونااادي: وخاارج إلااى النَّاا ،فااِزَ  فزع 
، قبال كالِي يكاوٍ  يقارأ الفاتحاة وساجودان يكوعاان منهماا كعاةٍ يَ  كاليِ  فاي يكعتاين، وصالَّى كبَّار  مَّ "الصالَُ جامعة"، 

، قارأ قبال الركاو  تليهاا التاي مان أ اولَ  قاراءٍَ  كالَّ  وجعال والقعاود، والساجود والركاو َ  والقياامَ  القاراءََ  وأ الَ وسوَي، 
، وأ اال الساجود والقعاود كمثال  ،بقليال من ذلك األول سوَي البقَر، وما بعد  أقصرُ  وأ اال الركاو  بمقاداِي الاتالَو

 كسوو القمور أو  ذسوو أي  –رأؤتموهما  "فِذا :حتى انكشف األمر، وقد قال يوحي فادا   الصالَ أ ال ذلك،
 هللا "فوادَعوا: -هاذ  األحاداان متفاٌق عليهاا وكال– ، وفاي حاداٍن آخارؤنجلي" حتى وصل وا هللا فادعوا -الشمس
  ."وتصَدقوا وَصل وا وكب  روا
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ا كاان شاأنهم، وهاذا شاأن ذكاهمع الكساوف والخساوف،  ، وهكذا كان شأن الصحابة الكرامهكذا كان سلوك النبييِ 
اا لل اافلين، كماا جعلهاا جبروتاه وساطوته و  قديتاه بعظيمكل من أيقن بأنَّ هذ  اآليات جعلها هللا  تقوياة  ليقاين تنبيه 

 المؤمنين.

ووق   ف ووي ))إ نَ  ض   الَسووَماَوات   َذلي َري َّ    َواألي ووت  وول   َواذي َبوواب   أل َول ووي َْلَيووات   َوالَنَهووار   الَليي َلي ؤنَ ( 190) األي َكَرونَ  اَلوو    ّللَاَ  َؤوو ي
ا ق َيام ا مي  َوَعَلوى َوَقَعود  ض   الَسوَماَوات   َذليوق   ف وي َوَيَتَفَكوَرونَ  َجَنووب ه  َري و َ  َموا َرَبَنوا َواألي ّ   َهوَ ا َذَلقي  ِ َحاَنكَ  َبوا  َفق َنوا َسوبي
ل   َمني  إ َنكَ  َرَبَنا( 191) الَنار   َعَ ابَ  ذ  َتو َ  َفَقدي  الَنارَ  َتدي َزيي وني  ل لَظوال م ينَ  َوَموا َأذي َصوار   م  عيَنا إ َنَنوا َرَبَنوا( 192) َأني  َسوم 
ي ا ي َمَناد  َنوا َأني  ل ْلي يَمان   َؤَناد  ف ري  َرَبَنا َفآَمَنا ب َرب  َكمي  آم  وَرار   َموعَ  َوَتَوَفَنا َسي  َئات َنا َعَنا َوَكف  ري  َذَنوَبَنا َلَنا َفاغي َبي ( 193) األي

َتَنا َما َوآت َنا َرَبَنا ز َنا َوَّل  َرَسل كَ  َعَلى َوَعدي مَ  َتخي ل  َ  َّل  إ َنكَ  اليق َياَمة   َؤوي يَعادَ  َتخي  .[194-190: ]آل ِعمران(( (194) اليم 

هاا إلاى ما تزيادهم هاذ  اآلياات إال  ،هكذا حال أهل اإليمانذا حال أهل اإليمان مع آيات الرحيم الرحمن، كه توجُّ
أهال اإليماان  ،سابحانه وتعاالىولاه يغباة  ويهباة مناه وباه  إالَّ  ،عظيم يحماة هللايجاء  بهللا، إالي  خوف ا من، إال هللا 

ال اهاااابون إال هللا، وال ُيعظِيماااون إال هللا، وال ارجاااون إال هللا، وال يخاااافون إال هللا، يأخاااذون  -أاُّهاااا الساااادَ – بهاااذا
اا ال تتعلاق إال باااهلل وحااد  سابحانه وتعااالى، فهاوولكان قلااوبهم ساابِيِ  األسااباب مُ  بالساب   اعااة  ألمارِ  ال القاادار الفعَّ

ُعونَ  َوالَِّذانَ ل، ذِ القابض الباس ، الُمِعزُّ المُ  ، هو المعطي المانع الخافض الرافعالمقتدي ِلُكاونَ  َماا ُدوِناهِ  ِمانس  تَادس  َيمس
ِميرٍ  ِمنس  ا. نُفِسهم، الذان تدعون ِمن دوِن هللا ال يمِلكون ألِقطس  َضرًّا وال نفع 

ف علااى هللا قصااد الساابيل، فماانهم ماان ضااعُ  نس ولِكاا هللا أمرنااا باألخااذ بالسااب  بااأنَّ  -أاُّهااا األحبَّااة  – نسااي الاابعض
تعلَّاااق قلباااه باألساااباب ونساااي ُقاااديََ ُمسااابِيِ  األساااباب، هاااذا ضاااعيُف  ،وحااادها باسااابإيماناااه وكاااان يقيناااه علاااى األ

 اإليمان، هذا مهزوُز اإليمان.

دعي ا حيان ال ااديي ولام يأخاذ بماا أمار  هللا باه ُمامن عصى يبَّه مان وكان في مقاِبل ذلك أيضا، جاِهُل اإليمان، 
 ُمدعي ا االعتماد على هللا!!التوكُّل على هللا، 

هللا تعالى قال وكان حقًّا عليناا نصار الماؤمنين، ونحان بهاذا مؤمناون موقناون، ولكناه هاو أيضاا مان أمرناا قاائال: 
 وأعدوا، واصبروا، واعتصموا، وال تنازعوا.
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ُهااك للتااواُزِن فااي هااذ  الاادنيا، اإليمااان الحقيقااي أاهااا ا فتأخااذ بالسااب  بمقااداي االسااتطاعة، ولكاانَّ لسااادَ، إيماااٌن اوجِي
القلاا  ال اتعلَّااُق إال بمسااب  السااب ، ولكاانَّ القلاا  ال اتعلَّااُق إال باااهلل، ولكاانَّ القلاا  مطماا ٌن بااأني أعااداء هللا مهمااا 

 وأيادوا ، فمكر هللا أعظم، وما قدَّي  هللا كائن. مكروا

،همفاي قلااوبِ  اإليماان الحااقالصاحابة الكاارام لماا وقااع  ا ال اهتاازُّ اا كااان إيمااُنهم  اِبت ااا ياِساخ  كاان كاال واحاٍد ماانهم  ، لمَّ
 يسعى لنصرَِ داِن هللا ولو بُمفرِد  ال يَكلُّ وال يَملُّ وال يستسِلم... ،زيعمل وال يعجَ  أمَّة

ااة بااين صااناداد  ،ِجسااما وهااو ِماان أضااعف الصااحابةِ  -يضااي هللا عنااه وأيضااا  – فهااذا اباان مسااعود يقااف فااي مكَّ
 قريٍش اتحداهم بكلمة التوحيد في بي  هللا الحرام فضربو  آذو  ولم تأخذ  في هللا لومُة الئم.

تفاااق مااع وقااد تاامَّ اال  -صاالَّى هللا عليااه وساالَّم–وَصااَل إلااى النبااي  -يضااي هللا عنااه وأيضااا  – وهااذا أبااو بصاايرٍ 
ا يدَّ  إلى قريش، فماا كاان مان أباي بصايرس أاا َ س أستسالمس ال وهللا  قريش اوم الُحدابية، وفيه أنَّ من أتى محمَّد 
، لم يعَجز ولم يستسِلم، مضى مع من أخاذ  مان قاريش حتاى إذا كاانوا فاي الطرياق غاافلهم واساتلَّ سايف أحادهم 

مكاااٍن بعيااٍد عاان المدانااة إلااى ساااِحل ، نااأي بنفسااه إلااى  -يااه وساالَّمصاالَّى هللا عل–وقااتلهم، ولكااي ال ُيحااِرج النباايَّ 
ا التحق باه، فانظَّم قاعادَ جهااٍد مساتِقلَّة عان النباي  َة مسلم  صالَّى هللا –البحر، وصاي كلي من أياد الخروج من مكَّ

أن لاو أعاادهم  -صالَّى هللا علياه وسالَّم–فُي ير على قواِفل قريش، حتى غاددت قاريش تترجاى النبايي  -عليه وسلَّم
 إليه!!!

عَّال، هذا شاخٌص هذا شخٌص ولكنَّه بإيمان ياسٍخ كرسوخ الجبال، هذا شخٌص وَقَر في قلبه أنَّ هللا تعالى هو الفَ 
 يُنه على هللا ولي  على األسباب.مؤمن وقع يق

قلااوبهم إيماااٌن ال  ماان أمثااال أول ااك الشااباب الااذان وقاار فاايم يأانااا فااي عصااِرنا، كاا -أاُّهااا األِحبَّااة –وفااي زماننااا 
وا باااالنفِ  والنفاااي ، وال اااالي  اهتاااز... أول هاااذ  الثاااوَي المبايكاااة، لَكااام يأاناااا ِماااَن الشاااباِب الصاااادقين، الاااذان ضاااحُّ
موا التضاحيات قبال الفاتح  لام اادي أحادهم بأنَّناا سانحري أياٍض  والرخيص، أول ك الذان وقفوا في وجه الظاِلم وقادَّ

ٌح بااين أااادانا، وساانختِلف فيمااا بيننااا،  ُاامَّ سُيصااِلُح هللا حالنااا وسننتِصاار بااإذِن وسنسااوُد عليهااا، وسااي دو معنااا سااال
 يبِينا... لم اروا كل هذا ولم يعاانو ، إنَّما وَقَر في صدوِيهم إيماٌن ياسخ دفعهم للوقوِف في وجه الظلمة والط اَ.
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 ،يقيلاااون وال يساااتقيلون، يقيااانهم بااااهلل كبيااار ون، اللُّاااال يَكلُّاااون وال يمَ وهاااذا حاااال الماااؤمنين فاااي كااالِي زمااااٍن ومكاااان، 
 ، كلما يأوا آية  زادتهم إيمان ا.ون باذلين جهدهمو قتهم به عالية، يسعَ 

 كلما يأوا آية زادتهم يقين ا بعظمة هللا، وبُقديَِ هللا، وبعظيم جبروته وملِكه سبحانه وتعالى.

وِحلماااه علاااى  يتاااه، ولتعلماااوا أيضاااا عظااايم يحمتاااهفاااانظروا إخاااَو اإليماااان فاااي عظااايم آياااات هللا، لتعرفاااوا عظااايم قد
 عباد .

يعلام  هاذ  األيض التاي ال تعادوا كلهاا يأس دباوٍس باين ملياايات النجاوم والمجارات التاي ال -أاُّها السادَ – تخيلوا
تاذكَّروا  ُمنتهاها إال هللا، انظروا اليوم خسوف القمر وتفكَّروا وتذكَّروا أان أنتم وما حجُمكم وأاان تعيشاوَن وتِقفاون،

أن هااذ  األيض ُكلَّهااا بكاال مااا عليهااا ماان البشاار ال تعاادوا ُنقَطااة  وال أقاالَّ ِماان ذلااك فااي بحااِر مااا خلقااه هللا ... ومااع 
هللا وال يخااُف نقماة  من يظلم خلقَ  من ُيشِرك مع هللا! من ُيحاد هللا! من يكفر باهلل!هذا فعلى ههر هذ  األيض 

تفكَّااروا فااي ذِلااك لكااي تعرفااوا ساافاهة  !!يضااين والنجااوم والشااموَس واألقمااايالااذي بيااد  تحريااك السااماواِت واأل هللا
 أول ك وِخفَّة عقوِلهم وفجويهم، ولتعرفوا في المقاِبل مدي يحمة هللا وكرم هللا وِحلِم هللا.

، انساااى خاااالق ومسااايِير النجاااوم الحاااقَّ سااابحانه وينساااى الجبااااي القهااااي المتكبِيااار  الُمَتكبِياااررُ ويتكبَّاااالُمتَجبِيااار،  رُ اتجبَّااا
انسااا الجاِهااُل ال اِفااُل خاِلقهااا وبايئهااا ومساايِيَرها، الااذي ُيساايِيُرها فااي كاالِي لحظااٍة ولمحااة ونَفاا  والكواكاا  واألفااالك، 

َس  ّل)) بمقداٍي ال تزيغ عنه وال تط اى، َبغ ي الَشمي ر كَ  َأني  َلَهوا َؤني َقَمورَ  َتودي ولَ  َوّل الي  َفَلوك   ف وي َوَكول   الَنَهوار   َسواب قَ  الَليي
َبَحونَ    [.40-38:اا ] ((َيسي

اٌي قاِدٌي هللا  ها الناس إنَّ وهللا أاُّ  اٌل لما اريدمقتديٌ عظيٌم جبَّاٌي قهَّ ل حزنناا فرحاا، وهزيمتناا  فعَّ ، قادٌي على أن يحاوِي
ما،  وانصرا، وتراجعنا تقدي ني َ  َلَكمي  إ ن  ي ّللَا   إ َلى ))َفف ر  ؤر   م  َعَلووا َوَّل  * َمب وين   َن   وا ّللَا   َموعَ  َتجي وي آَذورَ  إ َله  و َ  َلَكومي  إ ن   ني  م 

ؤر   (( َن     [51-50]الذاييات: َمب ين 

وا ِ   ِإَلى َفِفرُّ  أمِر  واجتناب نواهيه. بالتزامَّللاَّ

َعُلوا َواَل  ا َّللاَِّ  َمعَ  َتجس موا أمر غيِر هللا على هللا ِإَله   .آَخَر  بأن ُتقدِي
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ااأمريكاا  اا ويوسايا ا،ليساا  إله  اا إاارانو  ا،ليساا  إله  اا تركيااو  ا،ليساا  إله  حكومااات ، دول األيض قا بااة  فا ا،ليساا  إله 
موا أمر غيِر هللا علاى هللا،  يَنوا...))العالِم أجمع كلهم مخلوقاٌت وعبيٌد هلل وحد ، فال ُتقدِي وَتع  َّ   اسي وب َروا ب وا  إ نَ  َواصي

َض  َري َباد     م ني  َيَشاءَ  َمني  َؤور َثَها َّ    األي َعاق َبةَ  ع  َمَتق يَن(( َوالي  [.128]األعراف: ل لي

 ، ولتعلموا أنَّ النصر انتِظر من أقاَم ذلك.والتِزموا أمر  ،اتقوا هللا

، ومااا خِساارنا هاال تعلمااون أاُّهااا السااادَس!! وهللا الااذي ال إلااه إال هااو، مااا انكشااف  سااوءاتنا، ومااا ُفِضااح  عوياتنااا
ااا  منا أماار غيااِر هللا علااى هللا، أمرنااا هللا باالعتصاااِم بحبِلااه المتاايِن، فتنازعنااا، أمرنااا أن ال نطيااع أياضااينا، إالي لمي قاادَّ

موا أمار غياِر  َ  عليناا وأ عنااهم فقادَّ د علينا الفَجَرََ الفسقة، فجعلناهم ساد الذان كفروا، فأ عناهم، أمرنا أن ال نسوِي
 ...هللا على هللا

موا أمار أمريكاا  هاجم الكفَّاي حل ، فأمرت أمريكا أهال ديعاا أن ال اتحرَّكاوا وهللا أمارهم أن انصاروا إخاوانهم، فقادَّ
هااجم األعاداء يياف ِحماص، فاأمر الكفااُي أهاَل  على أمر هللا، ووعَد أمريكا على وعِد هللا، فما كان  عااقبتهمس!!

َ  تلو أخري. ، فما كان لنصرِتهم ال و ة أن ال اتحرَّكوا  عاِقبتهمس!! فسقط  المنا ق والُمدن واِحد
مون أمر غيِر هللا على هللا، ولاو اعتصاموا باأمِر هللا، ولاو استمساكوا باداِن هللا، ولاو اساتعانوا بااهلل  في كلِي مرََّ ُيقدِي
ا علينا نصَر المامنين((وصبروا لكان حقًّا على هللا أن انُصَرهم،   .))وكان حقًّ

 من ال اؤمن باهلل!! ولكنَّ أفعاَلنا أفعالُ نحن أاها الناس مشكلتنا مشكلُة إيماٍن مع هللا، نحن ندَّعي اإليمان 
ا قااِهرا قااِدي ا مقتاِدي ا جبَّااي ا بياد  ملكاوت الساماوات واأليض سابحانه وتعاالى عماا لو آمنيا  ا أحاد  بأنَّ هناك إله  واحاد 

ناااا وأغناناااا  منا أماااَر غياااِر هللا علاااى أمااِر هللا، ولكاااان هللا أعزَّ ُيشااِركون، لماااا أشاااركنا مااع هللا أماااَر غياااِر هللا، ولماااا قاادَّ
 كموا أحودكم جوو    فوي لَيخَلوقَ  اْليموان إنَ  "ود تجداد إيماننا، فرسول هللا قال: ونصَرنا ... فلنبدأ من الليلة ولنعا

 .والحاكم وقال الهيثمي إسناُد  حسنفي الكبير  الطبراني يوا   .قلوبكم" في اْليمان يجدد أن هللا فاسألوا الثوب، يخَلق

دفرصٌة لنا اليوم فيما نرا  من آياٍت كونية، يجعلها هللا لنا لكي  إيمانناا، لكاي نزياد يقينناا، لكاي ُنعظِياَم هللا فاي  نجادِي
ُل إال على هللا، وال نسأُل غيَر هللا...  قلوبنا فال نرجو إال هللا، وال نتوكَّ

ااا، يااا ماان تنشاار الااذُّعر  وقااد مااا الخااوف قلبااك، تااذكَّر أن هللا بااين المساالمين يااا ماان أهمتااك الاادنيا وامااتا قلبااك همًّ
 هللا وال تبالي. ُكن معو لِي شيء قدار، على كُ 
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 ...وتقف ببابهم الساعات الطويلة يامن تسأل الخلق

اااذه  أحااُدنا إلااى الطبياا  ويِقااف ببابااه ساااعاٍت  ويلااة، وهللا تعااالى هااو الشااافي، يقااف أحاادنا بباااب ماان قصااد  
لاااك: ال ولكااان أقاااول ال تأخاااذ باألساااباب! "بحاجاااٍة سااااعاٍت اتزلَّاااُف إلياااه، وهللا هاااو الُمعطاااي ... أناااا ال أقاااول لاااك: 

 تجعل األسباب يبًّا من دوِن هللا.

يا من تريُد الِرزق، اسع واعمل واساأِل هللا، ياا مان تقاف سااعاٍت ببااب الطبياِ  ُمنتِظار ا، هاالي وقفا  باين اادي هللا 
 ِنصف ساعة تسأل هللا الشفاء، وأن  تقف هناك الساعات الطويلةس!!

ياة والولاد، تقضاي السااعات فاي ذلاك، يا من تسعى وتسأل وتبحن من عيادٍَ إلاى أخاري ترياُد  أن ارُزقاك هللا الذُّيِي
وز  َ خذ باألسباب، ولكن هال وقف  دقائق باين اادي مساب  األساباب، فاي سااعٍة مان آِخار الليال، سااعَة   َرب َنوا "َؤني

َلة   كلَ  َوَتَعاَلى َتَباَركَ  َيا، الَسَماء   إ َلى َليي ني ينَ  الد  َقى ح  ل   َثَلثَ  َؤبي ،اْل الَليي ر  َعون ي َموني  َيقوو َ  ذ  يبَ  َؤودي وَتج   َموني  َلوَ ، َفَأسي
َأَلن ي َيَ ، َيسي ط  َتغيف َرن ي َمني  َفَأعي ف رَ  َيسي  .]متفٌق عليه[ َلَ " َفَأغي

يااة، تسااأل هللا تعااالهااالَّ  ى  وقفاا  بباااب يبِيااك الكااريم القاااِدي، ولااو يبااع مااا تقااُف بباااب الخلااق، تسااأل هللا تعااالى الذيِي
هللا تعالى الماال، تساأل هللا تعاالى النصار علاى األعاداء... قااين هاذا بفعلاك حقيقاة  لتعاِرف مقاداي الشفاء، تسأل 

 إيمانك.

ا أاها اإلنساان، بأنَّاك مخلاوٌق وأن هللا تعاالى هاو تذكرولت خااِلق الخلاق، تاذكر أناك الضاعيف وأن هللا القاوي،  دائم 
ي  هللا هو المعطاي، تاذكر أن ماا قادَّ تعالى ك المحتاج وأن هللا ال ني، تذكر أني  تعالى هو هللا وأني  ر أنك الفقيرتذك

 ...وأن العاقبة للمتقين وأنَّ مكَر هللا أعظم ِمن مكِر الماِكرين، كائن،

 اَل  ِإنَّاهُ ، والقناو  واالنجراي خلف حرب الشاائعات النفساية علاى الماؤمنين، إيااك والياأس أخا اإلسالم إياكختام ا: 
مُ  ِإالَّ  َّللاَِّ  َيوسحِ  ِمنس  َايسَأُس   .السَكاِفُرونَ  السَقوس

َكر، ُذكِير إذا ِممَّن وإياكم هللا جعلني  وإذا صابر، ابُتلاي وإذا شاكر، أُعِطي إذاِممَّن و  اعتبر، وِعظ إذاممن و  ادَّ
 فاست فرو  فيا فوز المست فرين. ولكم لي هللا وأست فر هذا، قولي أقول است فر،و  تاب أذن 

 


