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

 الخطبة األولى
ردِ  َمرن   أعَمالنرا، وسريئاتِ  أنُفِسرنا شررورِ  ِمن باهللِ  ونعوذُ  ونستغِفُره، ونستهديه ونستعيُنه نحمُده هلل، الحمدَ  إن    ّللا ُ  َيه 

تَرردِ  َفُهرروَ  ررِلل   َوَمررن   ال ُمه  ا، َوِليًّررا َلررهُ  َتِجرردَ  َفَلررن   ُيض  ِشررد،  نبي نررا أن   وأشررهد لرره، شررريكَ  ال وحررده للاُ  إال إلرره ال أن   وأشررهد ُمر 
ا  ِرهَكررر ولرررو كلِ ررره الررردين علرررى لُيظهرررره الَحررر  ِ  وديرررنِ  بالهررردى ربُّررره أرسرررله وخليُلررره، وصرررفيُّه ورسررروُله، عبرررُده محمرررد،

لررين، الُغررر ِ  وأصررحاِبه الطرراِهرين، الطيِ ِبررين بيترره آل وعلررى عليرره وسررالُمه ربِ رري فصررلواتُ  الُمشررِركون،  ومررن الُمحج 
 اإليمان: إخوة بعدُ  أم ا …الدين يوم إلى ِبُهداهم واهتدى درِبهم على سار

رجررون، وفرري يررده عُ  دَ سررجِ المَ  ة، ر  خررل َمرردَ  -صررل ى للا عليرره وسررل م-رسررول للا روى اإلمرراُم مسررلم  فرري صررحيحه أن  
خامررة، نُ  دِ المسررجِ  ةِ بَلررفرري  ِ ون فرررأى رُجررالشررجرة، دخررل المسررجد وفرري يررده عُ  نَ ِمرر صررنِ خلررة كالغُ ن الن  ِمرر رجررونُ والعُ 
صرل ى -ن الري  سيصرلي فيره إمامرا؟ رسرول للا بلة المسجد، ومَ تفل في  ِ ل؟ فَ ل، أين تَ رة، تفَ ادِ ه بَ ت بِ لَ عجِ  رجل  

 !!!-للا عليه وسل م

 ؟-صررررررل ى للا عليرررررره وسررررررل م-للا  رسررررررولِ  ، فمررررررا كرررررران شرررررر نُ خامررررررة، د نُ بلررررررة المسررررررجِ دخررررررل المسررررررجد فرررررررأى فرررررري  ِ 
خامرة النُّ  ف  برل وبيرده العرجرون فحرك  ال وللا،  رال الكالم لهرم؟  أغلظالصحابة الكرام؟ التفت إليهم يوبخهم؟  عَ  ر  

أن  بُّ ِحررم يُ ُكررفرري المسررجد،  ررال أيُّ  لررو   رام وهررم جُ أ بررل علررى الصررحابة الِكرر م  ف مكانهررا،  ُرربررالعرجون حتررى نظ رر
عنا، َشررخلة مررا،  ررال فشرركِ رفرروا أن هنررا  مُ ، يعنرري لررم يتكلمرروا، عَ للا عنرره، فيقررول راو  الحرردين فخشررعنا َض عرررِ يُ 

حرررب أن م يُ ُكرررشرررعنا، ف عادهرررا روحررري فرررداه ال ال رررة  رررال أيُّ خَ ض للا عنررره،  رررال فعررررِ أن يُ  بُّ ِحررركرررم يُ علررريهم أيُّ ر فكرررر  
با مرررا لهرررم ومهررري ِ عل ِ داه مُ فقرررال روحررري ِفررر ،ال أحرررد يحرررب أن يعررررض للا عنررره: ال أينرررا ]أ  ض للا عنررره،  رررالواعررررِ يُ 

فرنن  ،ل وجهره وال عرن يمينرهَبر ِ  قن  ل وجهره، فرال يبُصرَبر تعرالى  ِ ي فرنن للاصل ِ كم إذا  ام يُ أحدَ  إن  " :،  ال[اي، رب ِ ومُ 
وكرران المسررجد فرري  ".أو ليبصرر  تحررت رجلرره اليسرررى  ، وبرره يقررل ب وبرره هكرريا وأمسررك  ررر َ لت برره بررادرة فَلررعجِ 

 .ولم يكن فيه الحصير وال السجاده مفروشة بالتراب والحصى زمانهم أرُض 

التغييرر الحقيقري فري  ثَ حردِ ا أراد أن يُ لم ر -صل ى للا عليه وسل م-رسول للا  الحظوا أيها األحبة الكرام كيف أن  
ه الصرحابة مرن  برل أن ينظفهرا لمرا كران الصرحابة ليردعوه عل الخيرات، لو نب  الصحابة الكرام بادر بنفسه إلى فِ 
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هري  يمرة عظيمة  ة، يمَ نا  ِ مُ عل ِ يُ  -صل ى للا عليه وسل م-ن ينظفها، كانوا بادروا إلى فعل الخير، رسول للا هو مَ 
ن نسرررع إلررى فعررل الخيررر مررن  بررل أن عررن  يمررة تعنرري أ ،المبررادرة، حرردي نا اليرروم أيهررا األحبررة عررن  يمررة المبررادرة

،  يمررة المبررادرة تعنرري أن أ رروم إلررى تغيررر المنكررر مررن تلقرراء امباشررر،  ا لب،رر اطلررب منررا ومررن  بررل أن يُ ر برره أمررر، مَ نرر  
-مهرا النبري  رالوا إن كنرت إمرامي فكرن أمرامي، عل  ة ب رهرا األحِ يُّ ه إلري، المبرادرة أمباشر يوج  نفسي من غير أمر 
، كرانوا مرون المبرادرة منرهبرادرا فري كرل خيرر فيتعل  للصرحابة الكررام بالقردوة فكرانوا يرونره مُ  -صل ى للا عليه وسرل م

اهم علررى أن ربراهم علررى المبرادرة، رب رر -مصررل ى للا عليره وسررل  -إذا حمري الررو يح احتمرى الصررحابة برسرول للا 
ذكررر للا لنررا أوصررا   ال ررة مررن النررا ، أوصررا  ل ال ررة أنررواع مررن النررا  فرري  و ررد ،سررابقين بررالخيرات وايكونرر

َر  َنا ُ م  ): )عال تهم مع أمر للا فقال تعالى و وله الح  َطَفي َنا ال ِيينَ  ال ِكَتابَ  َأو  ِسرهِ  َظراِلم   َفِمرن ُهم   ِعَباِدَنا ِمن   اص   ِلَنف 
َتِصد   َوِمن ُهم   لُ  ُهوَ  َذِلكَ  ّللا ِ  ِبِنذ نِ  َخي َراتِ ِبال   َساِب    َوِمن ُهم   ُمق   [.32(( ]فاِ ر:ال َكِبيرُ  ال َفض 

ِسررهِ  َظرراِلم   َفِمررن ُهم  )) َتِصررد   َوِمررن ُهم  ))هرريا الرري  يسررمع كررالم للا  ررم ال يطيررع وال يجررب  ررال: (( ِلَنف   َسرراِب    َوِمررن ُهم   ُمق 
ررلُ  ُهرروَ  َذِلرركَ  ّللا ِ  ِبررِنذ نِ  ِبررال َخي َراتِ  علررى أن  -صررل ى للا عليرره وسررل م-اهم النبرري الصررحابة الكرررام رب رر ((ال َكِبيرررُ  ال َفض 

ااَماَوا ا )) :ر للا تعرالىسررابقين للخيررات، يسررمعون أَمرريكونروا  ااَتا السه َوَساااُرواوا ُلَلااى َمَرُفااَرة  ُمااَن َروَُكاااَم َوَجنهااة  َوَراا
  َ للا  أمرررب مررنهم، يسررمعون طَلررل خيررر مررن  بررل أن يُ فيسررارعون فرري ُكرر .[133]آل ِعمررران: ((ُلَلماتهُقااينَ َواأَلََرضا أاُوااده

َ  ُللهااُ  َن  َمناااوا ُقاا))تعررالى:  ااَماُد َواأَلََرُض أاُوااده َءااَرُض السه ااَتا ََ وا ُلَلااى َمَرُفااَرة  ُمااَن َروَُكاااَم َوَجنهااة  َوَراا (( اّللهُ َساااُققا
 .يقومون بالعمل دون أن يطلب منهم ،فيتسابقون في الطاعات، يتسابقون في الخيرات [.21]الحديد:

يرا رسرول للا مرالي إن  تلرت فري : " رال -صرل ى للا عليره وسرل م-أحد سر ل أحرد الصرحابة الكررام رسرول للا  يومَ 
ألقرى التمررات وأ برل علرى   ويرل"!: "إنره لعمرر  ال، فنذا به يرمي تمرات كن بيده "،ةلك الجن  " : ال ؟"سبيل للا

 .ل والحدين في البخار  ومسلمتِ العدو فقاتل حتى  ُ 

فري أبناننرا  أن نغرسرها د  ال ُبر ها الحبة،  يمرة المبرادرة  يمرة  الصحابة أي   -صل ى للا عليه وسل م-ى النبي هكيا رب  
ب منه، ك يرر مرن النرا  إن أمرر د  إن أحجم عن العمل الصالح حتى وإن لم يطلب ولن ِ ونساءنا، ال بد أن أؤ 

رر ا أن تعاتبرره إن لررم يقررم بالعمررل مررن ه، األولررى بررك أخررا اإلسررالم إن كبررر الولررد وغرردا واعي،ررُبرريعاتِ ر ولررده برر مر فقص 
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ررتلقرراء نفسرره، لرريح لرره أن ينتظررر حتررى تقررول لرره افعررل كرريا، سرراعد جررد   د ك فرري كرريا، سرراعِ   فرري كرريا، سرراعد عم 
ا به هيا ليح  رَ مِ ك، نظف كيا، هيا يطب  ما أُ مَ أُ   ا.ر، بادِ مُ شخص،

ك بحاجرة إلرى أم ر أن تر مر، ألرم تررَ من غيرر به ، أربي ولد  ألم تر جد  بحاجة مساعدة فلماذا لم تقم المبادر
، هريه  قافرة عظيمرة افتقردناها فري مجتمعاتنرا ؟!م من تلقاء نفسك من دون أن تر مرلماذا لم تقُ  ،من يحمل عنها

شررخق  يرراد  ومرر  ر فرري المجتمررع، أول مررا يوصررف الشررخق  ف بهررا كررلُّ بررة يوَصررهررا األحال قافررة والقيمررة أي  
، لريلك فيمرا مضرى زمرن ه شرخق مبرادرر في أسرته وفي مجتمعه وفي بيئته، يقولون أن  القياد  الحقيقي الم   ِ 

عمرررل فررري العمرررل تسرررعى دانمرررا لقترررل روح المبرررادرة، مرررن كانرررت والزالرررت الحكومرررات الفررراجرة واألنظمرررة العمليرررة 
ح صررل ِ طلررب منررك  ررد تعا ررب و ررد تسرر ل، إن حاولررت أن تُ  مررت بعمررل خيررر لررم يُ أنرره إن  ملرروظيفي الحكررومي يعالرر

تكرون  قافرة شرانعة فري ا من غير أن ت مر تعا رب، مرن  لرب منرك إصرالحه؟ ال يريردون ل قافرة المبرادرة أن أمر، 
المبرررادرين هرررم الررري  يغيررررون، كرررل ال رررورات فررري األرض مرررن  رررام بهرررا؟ مرررن الررري  أشرررعل  لمررراذا؟ ألن   ،المجتمرررع

أشعلوا الشرارة التي ستحرق الظالمين والتي ستكون نرورا  بادرون نا  مُ ن الي  حر  النا  خلفها؟ أُ مَ ا؟ شرارته
 .يضيء الدرب للمظلومين والمستضعفين

،  يمرة أمرنرا للا -صرل ى للا عليره وسرل م-ة  يمرة غرسرها النبري  يمرة المبرادرة،  يمرة المبرادر  نعم أيها األحبة إنهرا
في وجه ماذا؟ في وجه الكسل والتسويف، في وجه الكسرل الري  كران  ،بها في  وله وسارعوا، في  وله وسابقوا

رزِ  َوال َحَزِن، ال َهم ِ  ِمنَ  ِبكَ  أَُعوذُ  ِإنِ ي الل ُهم   " :كل صباح يقول -صل ى للا عليه وسل م-يستعيي منه   َوال َكَسرِل، َوال َعج 
لِ  ي نِ  َوَضَلعِ  َوال ُجب ِن، َوال ُبخ  مرم، طرات الهِ حبِ مرن مُ  -صرل ى للا عليره وسرل م-ستعيي رسرول للا "، يالرِ َجالِ  َوَغَلَبةِ  الد 

، هريه التري تقعرد اإلنسران "الرجرال الدين و هرُ  بةُ لَ والبخل وغَ  والجبنُ  والكسلُ  العجزُ " :ها رسول للاهيه التي عد  
ررعررن العمررل والمبررادرة وتدفعرره إلررى اليرر علررى العكررح تمامررا،  -صررل ى للا عليرره وسررل م-ا رسررول للا    والقنررو ، أم 

سررو  أدر ، سررو  أجاهررد، ) ؛فون المسررو ِ  كَ ، لرريلك  ررال العلمرراء هَلرريسررتعيي مررن الكسررل ويرر مر  بعرردم التسررويف
  فررري دراسررته فرررنذا سررو ِ قطرررار العمررر يمضرري، تررررى الطالررب يُ إذا بِ ، و ...(سررو  أعمررل وسرررو  وسررو  وسررو 

خر فري البريار وتكرون النتيجرة ياره فرنذا بره يتر فري ِبر  ُ زارع يسرو ِ فيكون من الراسبين، تررى الُمره ئباالمتحان يفاج
للا عليره ى صرل  -ورسرول للا  ...وسرو  و َ وَسر و َ ترى الشاب يقرول َسرعليه يوم الحصاد، ترى المجاهد  شر،ا
 !من الحالي القادم أصعبُ  ر  من التسويف ألن  حي ِ يُ  -مسل  
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فراغتنم مرا أنرت  مسر وليات   سرما وأك ررَ ضرعف جِ وأنا ِسر البعض يظن أن القادم أفضرل، فري القرادم سرتكون أكبررَ 
  برل وصرحتك هرمرك،  بل شبابك: خمح  بل خمسا،  اغتنم"يقول لك:  -صل ى للا عليه وسل م-فرسول للا فيه، 

 الرريهبي ووافقرره الشرريخين شررر  علررى الحرراكم ]صررححه". موتررك  بررل وحياتررك شررغلك،  بررل وفراغررك فقررر ،  بررل وغنررا  سررقمك،

 حسن[ وإسناده":  الفتح"  في الحافظ و ال

مررك، ف جسررد ، اغتررنم شرربابك  بررل هر نعررم أخررا اإلسررالم اغتنمهررا، أنررت ا ن شرراب  ررو  فرري  ابررل األيررام سيضررعُ 
، اغتررنم صررحتك  بررل ا ن وأنررت صررحيح  ررو  مررا يرردريك مررا فرري المسررتقبل  ررد تبتلررى بمرررض مررااغتررنم صررحتك 

 !!م يستيقظ، نام ولَ "س توب غدا" :ك، وغنا   بل فقر ، وفراغك  بل شغلك وحياتك  بل موتك،  الَ مِ سقَ 

اق شيخي إن شاء للا لَ خَ  ،س توب غدا سرتخرج حيرا ، ما يدريك ا ن أنرك س توب، اغتنم حياتك  بل موتك غد،
أيضرا فرري  -صررل ى للا عليره وسررل م-غرردا، رسرول للا إن نمررت اليروم ستسرتيقظ  أن رك مرن هريا المسررجد، مرا يرردريك

وا ُقاألَوَماال رال: الحردين الحسرن الرري  رواه الترمري   تخطررر    فكرررة إيجابيرة أ  بررادروا باألعمرال بر (()) َقاااُدرا
وا ُقاأَلَوَمااُل َسااَبءا   ببالرك وال تنتظرر ا خررين َهااَ  )) كم عررن العمرلأ   برل أن ترر تيكم سربع عوانر  تعريق (())قاااُدرا

وَن لاله َفقرا   جه ، َأَو ماَفندا ، َأَو َموتا  ماَجتزا  ، َأَو َهَرما  ، َأَو ُغنى  ماطُريا ، َأَو َمَراا  مافُسدا   مانسيا  َتَنَتُظرا اَل َفَشار  الده
((َغاُئب   اَنَتَظرا  اَوةا أدَهى َوَأَمار  اَوَة فالسه ا، أ  برادروا بر   فكررة صرانبة بر   فعرل برادروا ب عمرال سربع،  ، َأَو السه

حسررن وال تنتظررر ا خرررين وال تسررو  للمسررتقبل، ففرري المسررتقبل  ررد تصرراب بررالمرض الهرررم والكبررر و ررد يكررون 
تن، رسررول للا أوصررانا أن نعمررل ألنرره  ررد ترر تي أزمنررة فيهررا ، و ررد تكررون الِفررةأو السرراعالمرروت و ررد يكررون الرردجال 

أ  بررادروا أيهررا النررا   (فتنااا  َقَطااُع اللهَيااُ  الماَظُلااُم)قااادروا قاألومااال فررداه: روحرري ،  ررال لفررتن تقعرردنا عررن العمرر
ُا ، ناا  َقَطاُع اللهَياُ  الماَظُلاُمفتقاادروا قاألوماال ))  بل أن ت تيكم فتن تعيقكم عن العمل باألعمال الصالحة ياَصاب

جا ا ماَؤمُ  اُفرا  الره اُفرا  َمُسي ، َويا نا  َوياَمُسي ََ ُا ََ نيا(( رواه مسلم.ماؤُمنا  وياصب  ، َ بيعا ُد َنها قَءَرض  ُمَن الد 

ربريهم علرى أن  ،وربي أوالد  علرى  يمرة المبرادرة ،خا اإلسالم، بادر بكل خير، ساب  وسارع بالطاعاتر أفبادِ 
ربريهم بر ن تكرون  ،فري ذلرك ةدو ربريهم لكري يكونروا ُ ر ،ب مرنهمطَلريقوموا للعمل من  بل أن ت مرهم ومن  برل أن يُ 

، المبادرة ال تعلم أبدا بالكالم، مهمرا  لرت ألبنانرك كونروا مبرادرين لرن يكونروا مبرادرين مرا لرم يرروا  دوة حسنة لهم
 بررل أن يحرردث الصررحابة لمررا رأى النخامررة فرري  بلررة المسررجد دخررل وحكهررا المبررادرة منررك، لرريلك كرران شرر ن النبرري 

لما يرا  ولرد  تررى الخطر  فرال ترفعره وال تغيرره، تررى الشريء فري غيرر موضرعه فتتكاسرل عرن وضرعه هو أوال، 
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م علِ رحسرنة فري المبرادرة، كريلك المُ ، ال بد أوال أن تكن  وة ون مبادرا؟ ت مره بالمبادرة أمرا!!في مكانه، كيف سيك
واله للا رعايرة رعيرة، ال برد أن َمرن في الصف، كيلك الداعية في دعوته، كيلك الشري  فري مسرجده، كريلك كرل 

را أمامهم بالخيرات لكي يت سوا وراءه بيلك ولكي يكونروا مبرادرين، اللهرم اجعلنرا مرن المبرادرين بادِ قداما مُ مِ يكون 
بالمعرو  والناهين عرن المنكررات أ رول مرا تسرمعون واسرتغفر للا لري  ا مرينفي الخيرات السابقين بالطاعات 

 .وز المستغفرينولكم فاستغفروه فيا ف
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 الخطبة الثانية:

 َوَلَقادَ )): البرايرا رب ِ  وصري ةُ  الوصرايا خيررُ  للا، عبراد اصرطفى، الري  عبده على وسالم،ا وصالة،  وكفى، هلل الحمد
َيَنا اوا َأنُ  َوُإيهاكامَ  َقَبُلكامَ  ُمنَ  اَلُكَتابَ  أاوتاوا الهُ  نَ  َوصه َ( اتهقا  الِعصرمة للا فبتقروى  للا، عبراد للا فراتقوا ،[131:النسراء] (َّللاه

 سررهأن للا تعررالى أمرنررا برر مر برردأ فيرره بنفسرره و نررى بمالنكررة  د ن واعلمرروا عبرراد للاالِمَحرر مررن والسررالمة الفررتن، مررن
ث بالعالم جنه وإنسه فقال تعالى ولم يزل  انال عليما وآمرا حكيما: )إن للا ومالنكته يصلون علرى النبري يرا و ال

أيها الريين آمنروا صرلوا عليره وسرلموا تسرليما( اللهرم صرلى علرى محمرد وعلرى آل محمرد كمرا صرليت علرى إبرراهيم 
 إني داع ف منوا ...وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حمد  مجيد


