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إ َّن الحمد للَّه ،نحمده ونستعينه ،من يهده اللَّه فل مض َّل له،
ومن يضلل فل َادَ له ،وأشهد أن ال إله إ َّال اللَّه ،وْده ال
شريك له ،وأ َّن مح َّمدًا عبده ورسوله.
أَ َّما بَ ْعد :فاتَّقوا الله تعالى أيُّها النَّاس ْ َّق تقاته وال تموت َّن
إ َّال وأنتم مسلمون.
عبَ ا َد الله :أيَّام معلومات ومعدودات مضََََََ فيها زكاء
للنُّفوس وطهَََارة للقلوب ،ورفعَََة للَََدَّرجَََات ،وتكفير
سََََََيئَات أيَّ اٌ َم َ
َ ْ َي خير أيََّ ام الَدُّنيا وفيها من
لل َّ
الدُّروس والعبر ما ينبغي أن يبقى له كبير األثر في ْياتنا.
الصََََََحيحَةت ،والتَّوْيد ال،الَ ،ونب
دروس في العَقي دَِ َّ
الشَََََر ووسَََََاِله ،دروس في مكارم األخلَ ،وْسَََََن
صبر بأنواعه.
التَّعامل ،دروس في ال َّ
َو َحديث ال َيوٌ ـَََََََ رْمكم الله ـَََََََ عن واْ تد َو من أبرز
وأجل دروس تلك األيَّام.
أَ ََل َوه َو :م َراقَبَ ُ الل ه بَبَا َركَ َوبَعَالَى ،وتمام االنقياد له ج َّل
وعل ،وتعظيم أوامره ،وأوامر رسََََََوله اََََََلَّى الله عليه
وسلَّم ونواَيه ،والوقوف عند ْدود شرعه ع َّز وج َّل.
أص ع عَمي من أاَََوا الدين وله ا ل َّما عدَّد شَََي
َو َهذَا ْ
اإلسلم مح َّمد بن عبد الو ََّاب رْمه الله :األاوا الثَّلثة
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الَّتي يجب على اإلنسََََََان معرفتها قاا :األاََََََل الثَّاني:
معرفة دين اإلسَلم باألدلَّة ،وَو :االستسلم للَّه بالتَّوْيد،
واالنقياد له ب َّ
الطاعة ،وال،لوص من الشر .
عبَا َد الله :يظهر َ ا االنقياد في مواطن كثيرةت فمن ذلك:
صحيح ( :إذا رأيتم َلا ذَ الح َّجة،
أنَّه ل َّما جاء الحديث ال َّ
وأراد أْدكم أن يضََحي ،فليمسََك عن شََعره وأِفاره ).
لَ َّم ا ََا ََ اََ ْمر ََا ََ َمعَه الَّ َّ ْعمي َواَل ْمَََّا  ،وتمام االنقياد
فأمسك المض ُّحون عن ذلك ْتَّى ض َّحوا.
الش ْرب بََّ ِْديد َما ي َ
َ َِّى به من اإلبل والبقر والغنم
ََا ََ َّ
فجاء االلتزام به ه األاََََناف ،وجاء تحديد السََََ َّن المعتبر
فيها فجاء معه االلتزام به ا السن ولو كان ما دونه أشهى
منََه لح ًمََا ،وجََاء تحََديََد العيوب المََانعََة من اإلجزاء
فرأي النَّاس يتفقَّدون أض َاْيهم عند ش َراِها ويجتنبون ما
كَان منهَا معي ًبَا ،وجَاء تحَديَد وقَ الَ َّبح بَدايَةً ونهَايةً
فجاء معه التزام كل ذلك.
َو َه َكذَا ـ عبَا َد الله ـ في ال َِ جاء ال َّ
شرع بتحديد مواقيته
َّ
الزمَََانيََََّة فَََالتزمهَََا الحَََا ُّي ،والمكَََانيََََّة فَََالتزمهَََا،
ومحظورات اإلْرام ف َاجتنبه َا ،وْ َدَّد َّ
الشََََََرع الوقوف
بعرفة اليوم التَّاسَََََ إلى غروب َّ
الشَََََمَ فالتزم الح َّجاي
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المكَََان و َّ
الزمَََان ،وَكَََ ا المبيَََ بمزدلفَََة ليلَََة العيَََد
فالتزموا و َّ
السَعي سبعةً،
الطواف بالبي سَبعة أشَواطت  ،و َّ
ورمي الجمرة بسب ْصيا ت
ت فالتزموا ذلك زمانًا ومكانًا
وكيفيَّةً وعددًا.
ي ْؤ َمر َ
ون ب ال ذَّ ْبِ للَّ ه في َ بحون ل َه ،يرمرون ب َالحلق أو
التَّقصََََََير فيحلقون أو يقصََََََرون ،يرمرون بَََاإلْرام
فيحرمون ،وباإلْلا فيحلُّون.
امَََّ ًاَل ََ ْمره َووقوفًا ع ْن َد حدوده.
بَ ْعمي ًما للَّه ََ َّع َوع َََل َو ْ
عبَا َد اللهَ :هذه بَ ْعض َم َماهر اَل ْنقيَاد َو َ
غ ْير َها كََير.
فليكن َ ا ْالنا طيلة ْياتنا .ال تتوان يا عبد الله في ش َيءت
أمر الله به ،وال تقدم على شََََََيءت نها الله عنه ،اجتهد
في َّ
الطَََاعَََات ،وابتعَََد عن المح َّرمَََات ،اْرص غَََايَََة
ْراك أن ال يرا الله تعالى ْيث نها  ،أو يفقد ْيث
أم ر .
جعلني اللَه وإيََّ اكم م َّمن يمتثَل أمره ،ويجتنب نهيه ويعظم
شعاِره ،ويلتزم ْدوده ،وم َّمن يستم القوا فيتَّب أْسنه.
بَار اللََه لي ولكم في القران العظيم ،ونفعنَا بمَا فيَه من
اْلَ وال كر الحكيم ،وأقوا ما تسَََمعون وأسَََتغفر الله لي
الرْيم.
ولكم من كل ذن ت
ب فاستغفروه إنَّه َو الغفور َّ
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سلم على رسوا الله .أ َّما بعد:
صلة وال َّ
الحمد للَّه وال َّ
فَ ْلََّك ْن َه ذه ال دسروس في مراقب َة اللََه ج َ َّل وعل والوقوف
عند ْدوده منه ًجا نسير عليه طيلة ْياتنا.
َما أَذ َن الش َّْرب لَنَا بف ْعله فَ ْلنَ ْفعَ ْله ،وما لم يأذن به فلنجتنبـَه:
الرسوا ف ،وه وما نهاكم عنه فانتهوا } الحشر 7
{ وما اتاكم َّ
ف
َم ا أَذ َن َّ
الش ْرب لَنَ ا بقولَه فلنقلَه ،ومَا لم يَأذن بَه فلنك َّ
ألسََََََنتنا عنه ( :ومن كان يرمن بالله واليوم اْلخر ،فليقل
َ.
خي ًرا أو ليصم
) أخرجه الب،ار ُّ
اس
َما أَذ َن َّ
ب و لب ت
الش ْرب لَنَا أن نتمت َّ به من طع تام وشََََرا ت
ي اََََََلَّى الله
فلنتمت َّ به وما لم يأذن فل نقربه يقوا النَّب ُّ
عليه وس َلَّم ( :كلوا واش َربوا والبس َوا وتص َدَّقوا ،في غير
َ.
إسرافت  ،وال م،يل ت
ة ) أخرجه الب،ار ُّ
الش ْرب لَنَا أن نتمت َّ به من نظ تر وش َهو تة فلنتمت َّ به
َما أَذ َن َّ
ضََََََوا من
وما لم يأذن فالح ر الح ر { :قل للمرمنين يغ ُّ
أبصََََََارَم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إ َّن اللَّه خبير
بما يصَََنعون ،وقل للمرمنات يغضَََضَََن من أبصَََارَ َّن
ويحفظن فروجه َّ
ن } ...النور 03ـ 03
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الش ْرب لَنَا به من المعاملت فلنتعامل به وما لم
َما أَذ َن َّ
رم الربا } البقرة 572
يأذن به فلنتركه { :وأْ َّل اللَّه البي وْ َّ
َه ذَا  -ع َب ا َد الل ه  -مَا يجَب أن يكون عليََه المرمن طيلَة
عمره { إنَّما كان قوا المرمنين إذا دعوا إلى اللَّه ورسوله
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك َم المفلحون،
ومن يط اللَّ َه ورسََََََول َه وي،و اللَّ َه ويتَّق َه ف َأولئ َك َم
الفاِزون } النور 23ـ 25
ع َب ا َد الل ه :ولتكن ََ ه الَدُّروس في مراقبَة الله ج َّل وعل
هج َا نربي عليََه
وتعظيم أوامره والوقوف عن َد ْ َدوده من ً
علَى م َراقَبَ ُ الله
أبنَاءنَا ومن تحَ رعَايتنَا فَ َم ْن بَ َربَّى َ
وعلم أ َّن َّ
اللََه ال ي،فى عليََه شََََََيء في األري وال في
السَََََماء وأنَّه { :يعلم ما في البر والبحر وما تسَََََقن من
َّ
ب
ورق َ تة إ َّال يعلمه َا وال ْب َََّ تة في ِلم َات األري وال رط َ ت
ين } األنعام 25
وال ياب تَ إ َّال في كتا ت
ب مب ت
علَى َه ذَا فعَل مَا يفعل إرضََََََا ًء للَّه ج َّل وعل
َم ْن بَ َربَّى َ
وابتغا ًء لثوابه وتر ما يتر إرضا ًء للَّه وخشيةً لعقابه.
علَى َه ذَا ،وتهيََّ أت لَه المعصََََََيَة يو ًما ،وتم َّكن
َم ْن بَ َربَّى َ
منها ،وغاب عن أنظار البشََََر عند ذلك سََََيردعه خوف
الله ورجاؤه ،وعلمه باطلع الله على كل أْواله.
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ي رقيب.
إذا ما خلوت الدََّر يو ًما فل تقل  ...خلوت ولكن قل عل َّ
وال تحسب َّن الله يغفل مــــا مضى  ...وال َّ
أن ما ي،ـفى عليه يغيب.

سلموا  -رْمكم الله  -على من أمركم الله
ث َّ َ
صلسوا َو َ
سلم عليه فقاا سبحانه { :إ َّن اللَّه وملِكته
صلة وال َّ
بال َّ
يصلُّون على النَّبي يا أيُّها الَّ ين امنوا الُّوا عليه وسلموا
ما }األْزاب 25
تسلي ً

اللَّه َّم ال على مح َّم تد واا مح َّمدت ،كما الَّي على إبراَيم،
واا إبراَيم ،إنَّك ْميد مجيد ،الله َّم بار على مح َّم تد واا
مح َّمدت ،كما بارك على إبراَيم ،واا إبراَيم ،إنَّك ْميد مجيد.

اللَّه َّم أع َّز اإلسلم والمسلمين ،اللَّه َّم وانصر عباد
َ يا عزيز.
الموْدين ،اللَّه َّم وعليك بأعدِك يا قو ُّ
اللَّه َّم أالح أِ َّمتنا ووالة أمورنا ،اللَّه َّم وفق والة أمرنا لما
ب وترضى ،اللَّه َّم خ بنواايهم للبر والتَّقوى ،اللَّه َّم
تح ُّ
وفقنا وإيَّاَم لهدا  ،واجعل عملنا في رضا  ،اللَّه َّم من
أرادنا وديننا وبلدنا بسوءت فردَّ كيده إليه ،واجعل تدبيره
َ يا عزيز.
تدم ً
يرا عليه ،يا قو ُّ
ي العظيم ي كركم ،واشكروه على
عباد الله :اذكروا الله العل َّ
نعمه يزدكم ول كر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

