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نصائح وتوجيهات لصالح البالد والعباد
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ٔ/هلل حكمة يف ابتالء عباده ٕ/احملن تأديب ورفع
درجات للصاحلُت ٖ/من األمور اليت تدفع البالء وتعُت
عليو ِّ
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صفات ادلسلم التقي النقي /ٙسوء أحوال كثَت من
ادلسلمُت ووجوب التوبة /ٚضرورة احملافظة على الدماء
ورعاية ادلقدسات

الشيخ

الشيخ د :يوسف أبو سنينة

عدد الصفحات ٕٔ
الخطبة األولى:
احلمد هلل اذلادي النصَت ،يهدي َم ْن يشاء إىل صراط مستقيم ،القائل:
ِ
ِ
ِ
ِ
ك َى ِاديًا
ُت َوَك َفى بَِربِّ َ
(وَك َذل َ
ِب َع ُد ًّوا م َن الْ ُم ْج ِرم َ
ك َج َع ْلنَا ل ُك ِّل نَِ ٍّ
َ
صَتا)[الْ ُفرقَ ِ
ِ
ان ،]ٖٔ :حنمده -سبحانو وتعاىل ،-الذي أنَز لعباده
َونَ ً ْ
وقهر بأىل التوحيد أىل الشرك واخلالف،
الصاحلُت َ
وعد االستخالفَ ،
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ونشهد أال إلو إال اهلل ،تعزز بعز كربيائو ،وتوحد بدوام بقائو ،ونور مبعرفتو
أوسع عطاه ،وما أعظم عُاله ،سبحان َم ْن فتَح
قلوب أوليائو ،فسبحانو ما َ
عبده
حممداُ ،
ووىبَها عطاياه ومنَح ،ونشهد أن سيدنا وموالنا ً
وشرحَ ،
قلوبًا َ
وخص
ورسولُو ،الطاىر الزكي ،أرسى قو َ
وبٌت دولةَ التوحيدُ ،
اعد الدينَ ،
بادلقام احملمود ،واحلوض ادلورود ،اللهم صل وسلم وبارك عليو ،وعلى آلو
أصحاب العهود ،وخَت اجلنود.
أما بعد فيا عباد اهلل :يقول نبينا -صلى اهلل عليو وسلم" :-ما من عبد
أصيب مبصيبة فقال كما أمره اهلل -تعاىل :-إنا هلل وإنا إليو راجعون ،اللهم
فعل اهلل ذلك بو".
خَتا منها إال َ
أجرين يف مصيبيت وأعقبٍت ً
عبدا ابتاله ،وإذا ابتاله صربه ،إن الرجل لتكون
عباد اهلل :إن اهلل إذا أحب ً

لو الدرجة عند اهلل -تعاىل -ال يبلغها بعمل حىت يُبتلى ببالء يف جسمو،
فيبلغها بذلك ،إن العبد إذا أذنب ذنبا فأصابتو شدةٌ أو بالءٌ يف الدنيا فاهللُ
ٍت ،إن الذىب ُيرب
ُ
أكرم من أن يعذبو ثانيًا ،قال لقمان البنو" :يا بُ َّ
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قوما ابتالىم ،فمن
بالنار ،والعبد الصاحل يرب باالبتالء" ،فإذا أحب اهللُ ً
رضي لو الرضا ،ومن سخط فلو السخط.
احملن تأديب من اهلل ،واألدب يا عباد اهلل ال يدوم ،فطوىب دلن تصرب على
التأديب وثبت عند احملنة ،من أفضل آداب الرجال أهنم إذا نزلت بأحدىم
جائحة أو وباء استعمل الصرب عليها وأذلم نفسو الرجاء لزواذلا ،واحملن فيها
ختليص من الذنب ،وتنبيو من الغفلة ،وتعرض للثواب ،وتذكَت بالنعمة،
وحض على الصدقة ،واستدعاء للمثوبة ،ينزل اهلل على كل عبد من البالء
ّ
بقدر ما وىبو من ادلعرفة؛ لتكون معرفتو عونًا على بالئو ،فالصرب مفتاح
الفرج ،وذترة الصرب الظفر ،وعند اشتداد البالء يأيت الرخاء.
ِّ
كر ،قال اهلل -تعاىل -يف
ومن األمور اليت تدفع العقوبةَ و َ
العذاب و َ
احملن الذ ُ
ِ
ِ
ث ِيف بَطْنِ ِو
ُت * لَلَبِ َ
حق يونس -عليو السالم( :-فَلَ ْوَال أَنوُ َكا َن م َن الْ ُم َسبِّح َ
إِ َىل ي وِم ي ب عثُو َن)[الصاف ِ
ات ،]ٔٗٗ-ٖٔٗ :فسبحان اهلل دتنع العذاب،
َ ْ ُْ َ
(وَما َكا َن اللوُ ُم َع ِّذبَ ُه ْم َوُى ْم
واالستغفار كذلك؛ لقولو -جل وعالَ :-
يَ ْستَ ْغ ِف ُرو َن)[ ْاألَنْ َف ِال.]ٖٖ :
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ومن أعظم األشياء الرافعة للشدة والوباء وادلصائب وادلتاعب العظام ،كثرة
الصالة والسالم على النِب -عليو الصالة والسالم ،-يقول احلق -جل
وعال( :-ولَو أَن أَىل الْ ُقرى آمنُوا وات َقوا لََفتَحنَا علَي ِهم ب رَك ٍ
ات ِم َن الس َم ِاء
َْ
ْ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ ْ ََ
ض ولَ ِكن َكذبوا فَأَخ ْذنَاىم ِمبَا َكانُوا يك ِ
ْسبُو َن * أَفَأ َِم َن أ َْى ُل الْ ُقَرى أَ ْن
َ
َو ْاأل َْر ِ َ ْ ُ َ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ًحى
يَأْتيَ ُه ْم بَأْ ُسنَا بَيَاتًا َوُى ْم نَائ ُمو َن * أ ََوأَم َن أ َْى ُل الْ ُقَرى أَ ْن يَأْتيَ ُه ْم بَأْ ُسنَا ُ
َوُى ْم يَ ْل َعبُو َن * أَفَأ َِمنُوا َمكَْر الل ِو فَ َال يَأْ َم ُن َمكَْر الل ِو إِال الْ َق ْوُم
اسرو َن)[ ْاألَعر ِ
ْ ِ
اف.]ٜٜ-ٜٙ :
َْ
اخلَ ُ
وحنن اليوم -يا عباد اهلل -يف حمن وبالء ،أحوالنا ال تسر إال األعداء ،فإذا
أردمت النجاة فعليكم بالعودة إىل اهلل؛ فهو القادر على كشف البالء والغالء
واذلم والغم ،توجهوا إليو ِّ
بالذ ْكر ،فهذا من أسباب َذىاب ما أنتم فيو،
لص ِّديق عن النِب -صلى اهلل عليو
وسبِّحوه وتبتلوا إليو ،فقد َورد عن ا ِّ
وسلم -قال" :عليكم بال إلو إال اهلل واالستغفار ،فأكثروا منهما؛ فإن
إبليس قال :أىلكت الناس بالذنوب وأىلكوين بال إلو إال اهلل واالستغفار،
أيت ذلك أىلكتهم باألىواء وىم حيسبون أهنم مهتدون ،وحيسبون
فلما ر ُ

 5من 11

صنعا" ،وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص عن رسول اهلل -
أهنم حيسنون ً
صلى اهلل عليو وسلم -قال" :شعار أميت إذا ُحلوا على الصراط :ال إلو إال
أنت" ،وعن ابن عمر -رضي اهلل عنهما -قال" :قال صلى اهلل عليو
َ
وسلم :ليس على أىل ال إلو إال اهلل وحشة يف قبورىم ،وال منشرىم وكأين
بأىل ال إلو إال اهلل ينفضون الًتاب عن رؤوسهم ويقولون :احلمد هلل الذي
أعددت لكل ٍ
حول ألقاه يف
أذىب عنا احلََز َن" ،ولسان حال ادلؤمن يقول:
ُ
َ
الدنيا واآلخرة :ال إلو إال اهلل ،ولكل ىم وغم ما شاء ،ولكل نعمة :احلمد
هلل ،ولكل رخاء وشدة الشكر هلل ،ولكل أعجوبة سبحان اهلل ،ولكل ذنب
أستغفر اهلل ،ولكل مصيبة :إنا هلل وإنا إليو راجعون.
عامال بعمل
أنت مقيم على األوزارً ،
أيها المسلم :ال تتمن منازل األبرار و َ
ال ُفجار ،أكثِْر من الصلوات واألعمال الصاحلات وادلربات ،يف اخللوات
واجللوات ،وال يغرنك األمل فتذىب بالعمل ،إياك مث إياك والْم ِ
الىي ،أو
َ
عشرة الْم ِ
الىي ،إياك واخلالعة والشناعة والزم األدب مع أىلو ،واسأل اهلل
ُ
من فضلو ،كم ساكت أبلغ من ناطق ،وراجل أشجع من فارس.

 6من 11

وأنتم يا أهل بيت المقدس :أطفالكم رجال ،وشبابكم أبطال ،وشيوخكم
أحدا إال
أبدال ،وادلسلم -يا عباد اهلل -يقتات من كسب ديينو ،ال يلقى ً
مبتسما ،يسابق إخوانَو بالسالم ،سليم الصدر من الغش واحلقد واحلسد،
ً
مالزم ِّ
للذ ْكر ،مشغول القلب باهلل ،خَتا متواضعا ،الناس سادلون من لسانو
ويده ،وىكذا يب أن يكون اجملتمع ادلسلم ،وتلك ىي صفات أمتنا
ادلرحومة ،أخالقهم كردية ،ومعامالهتم رحيمة ومستقيمة ،وعقوذلم وقلوهبم
سليمة ،أصحاب عهد ووفاء ،ونقاء وصفاء ،حيافظون على األعراض
واحلرمات ،واألرض وادلقدسات ،يسهرون من أجل مصلحة األمة.
والذي نراه اليوم غَت ذلك؛ فاتصف األمراء باجلرب وادلهانة ،والتجار
بالكذب واخليانة ،والعلماء باحلسد واجلهالة ،واألغنياء بالبخل والبطالة،
ىانت عليهم ادلنابر ،ضمائرىم خبيثة ،يغلب عليهم حب الدنيا الدنية،
والرشوة واذلدية ،والسحت احلرام ،وتالعبوا بالشريعة واألحكام ،وباعوا
الدين واإلديان فال دين إال أندر النادر ،وال مسئول يسر اخلاطر ،بطر وقهر
وتكرب واتباع للهوى ،وقول بال فعل ،دين أحدىم على لسانو ،يكذبون
على اهلل ،ويصدون عن سبيل اهلل ،وكأهنم مل يسمعوا قول اهلل( :لِيَ ْسأ ََل
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ِ ِ
ِِ
َحز ِ
اب ،]ٛ :أترى إذا سأل الصادقُت أيًتك
الصادق َ
ُت َع ْن ص ْدق ِه ْم)[ ْاأل ْ َ
ادلعتدين بغَت سؤال ،فهم يف زي الصاحلُت ،وعملهم عمل ادلعرضُت.
إذا وقعت الواقعة ،وإذا وقعت احلملة ،ول ْوا على أدبارىم وأعقاهبم ناكصُت،

اللهم فرج الكربات ،واختم أعمالنا بالصاحلات ،وارفعنا أعلى الدرجات،
وتقبل شهداءنا يف الغرفات ،واكتب الشفاء للمرضى واجلرحى ،وأطلق
سراح أسرانا ،وأطلق سراح األسرى ،واستجب الدعوات واللهفات ،ادعوا
اهلل وأنتم موقنون باإلجابة ،فيا فوز ادلستغفرين استغفروا اهلل.
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الخطبة الثانية:
احلمد هلل منجي من شاء من عباده ادلؤمنُت من اذللكة ،ومصطفي ما شاء
من بالده دلزيد من اإلديان والربكة ،ونشهد أال إلو إال اهلل ،فطوىب دلن
وحده ،وتبا دلن أشركو ،ونشهد أن سيدنا ونبينا حممدا عبده ورسولو،
ادلخصوص بالفضل الذي ما بلغو سواه ،مولده مبكة ،ومهاجره طيبة،
وملكو بالشام ،فهي ألمتو خَت مملكة ،صلى اهلل عليو وعلى آلو ،ومن
اقتفى طريقو وسلكو.
أما بعد ،فيا أيها المصلي ،أيها العابد الساجد :وىبَك اهلل -تبارك
بصَتا مبكائد
وتعاىل -من نعمو السوابغ ،وأوردك عطاءه وادلنافع ،وال زلت ً
خبَتا بُ َد ِعهم وحيلهم ،والعاقل -يا عباد اهللَ -م ْن يَعِظُهم.
الناسً ،
وأنت يا أيها المؤمن :يا َم ْن َعلِ َم تلو َن الزمان ،ابتالءات وفنت ،واختبارات

وحمن ،اعتداءات وخالفات ومشاحنات رغم الصعاب واآلالم واجلراح
دائما ،جتاوزت كل اخلطوط
واألتراح ،حوادث القتل اليت ما زلنا حنذر منها ً
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احلمراء ،وخَت شبابنا يف سجون الظلم والظالم ،كفى بكل ذلك ،حنن
حباجة دلن حيرس الديار ،وليس دلن يزج يف السجن األخيار ،ولألسف
الشديد ،أن نرى يف ىذه األيام وىم قلة قليلة ،ونفوسهم وقلوهبم مريضة،
سرب ممت ِ
ادلسلمُت ،رغم ادلعاناة الشديدة ،واألوضاع الصعبة ،من
لكات
تُ ِّ
َ
ىدم للبيوت ،وحماوالت إخراج الناس من ديارىم؛ سواء يف بطن اذلوى أو
سلوان ،أو يف الشيخ جراح ،وتضييق اخلناق عليهم ،كل ىذا يندرج حتت
الشدة وادلعاناة اليت نالقيها يف ىذه األيام ،ورغم كل ذلك ،فإننا واحلمد هلل
متمسكون بأرضنا ،وديارنا ،وواحسرتاه وواأسفاه على من فرط بأرضو
وداره ،والت ساعة مندم.

ب عن
عباد اهلل :لقد أمرنا ادلوىل -تبارك وتعاىل -بإعزاز الدين ،والذ ِّ
احلرمي ،ورعاية مقدسات ادلسلمُت يف الدىر الصاحل ،والزمان ادلطمئن،
فكيف بنا يف ىذه األيام ،وقد اضطرب احلال ،وانتهكت احملرمات
وادلقدسات؟ وحورب الدين ،ونيل جانبو بالضيم ،وقصد عقره باذلدم،
والواجب على أصحاب ادلسئولية القيام باإلصالح ودفع الفنت والبغي
والفساد ،رغم غاية اخلالف والظلم واالعتساف والتعدي من سائر
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اجلهات؛ فساد موجود يف ىذه األيام ،نرى رجاال ليس ذلم اعتقاد ،وإاما
انتقاد ،ال ينظرون هلل نعمة ،وال يقرون باحلرمة ،وال ترى ذلم نفسا مطيعة،
وال آذانا للحق مسيعة ،والشكوى منهم ظاىرة والقلوب منهم نافرة ،واألمن
مفقود ،والغال موجود ،والناس يف ىرج ومرج ،فلو أن اإلمام احلسن البصري
جاءىم ما عظموه ،أو أن أوي ًسا القرين دلا قبلوه ،بل رمبا تعاظموا على
مليك األرض والسما ،وظنوا أن ذلم عليو فضال لكوهنم بادعائهم أصلحوا
لو البالد ،وما حصل منهم إال الفساد؛ مزقوا وفرقوا ،فأين ىؤالء من
السلف الصاحل؟ واحلمد هلل ما وجد يف زماهنم قتل وال هنب وال غدر وال
أمر مبنكر وال أقروا عليو ،وال رأوا معروفًا إال أمروا بو ،أو دلوا عليو ،مع غاية
من االعتقاد والعلم وتعظيم أىل الفضل ،وإىانة كل خسيس لئيم ،فاألمن
كان موجودا ،والعدل ممدودا ،والشقي مفقودا ،فسبحان من يعلم األسرار
ويبهر األبرار وخيذل الفجار.
أردمت النجاةَ -يا عباد اهلل -فاسلكوا مسالكها؛ إن السفينة ال جتري
إذا ُ
على اليبس.
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أعاذنا اهلل وإياكم من اختالف األىواء ،واتباع اآلراء ،والزيغ خلف
السفهاء ،اهلل -تعاىل -خلقنا لعبادتو ،وأمرنا بالوحدة فإن فيها القوة
وادلنعة ،كلمة التوحيد دتسكوا هبا ،طوىب دلن جاء بقلب سليم وعمل يف
مصاحل ادلسلمُت.
اللهم أَ ْح ِس ْن عاقبتَنا يف األمور كلها ،وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب
اآلخرة ،احرسنا بعينك اليت ال تنام ،واكنفنا بركنك الذي ال يرام ،وارحنا
بقدرتك علينا أنت الثقة لنا ورجاؤنا ،اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين
وقهر الرجال ،وغلبة األعداء ومشاتتهم ،اللهم اغفر لنا وارحنا وارض عنا
وتقبل منا ،وأدخلنا اجلنة وننا من النار ،وأصلح لنا شأننا كلو ،وانصرنا
على من بغى علينا ،وأدرك ثأرنا ممن ظلمنا وارحم شهداءنا ،واشف
جرحانا ،وداو مرضانا ،اللهم ألف بُت قلوبنا ،وأصلح ذات بيننا ،واىدنا
سبل السالم ،وننا من الظلمات إىل النور ،وجنبنا الفواحش ما ظهر منها
وما بطن ،وبارك لنا يف أمساعنا وقلوبنا و أزواجنا وذرياتنا ،وتب علينا إنك
أنت التواب الرحيم.
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اإلحس ِ
ِ
ِ ِ ِ
ان َوإِيتَ ِاء ِذي الْ ُق ْرَىب َويَْن َهى َع ِن
عباد اهلل( :إن اللوَ يَأْ ُم ُر بالْ َع ْدل َو ْ ْ َ
الْ َف ْح َش ِاء َوالْ ُمْن َك ِر َوالْبَ ْغ ِي يَعِظُ ُك ْم لَ َعل ُك ْم تَ َذك ُرو َن)[الن ْح ِل ،]ٜٓ :فاذكروا
(ولَ ِذ ْك ُر الل ِو أَ ْكبَ ُر
اهلل العظيم اجلليل يذكركم ،واشكروه على نعمو يزدكمَ ،
واللو ي علَم ما تَصنَ عو َن)[الْعْن َكب ِ
وت.]ٗ٘ :
َ ُ َْ ُ َ ْ ُ
َ ُ

