
فال ُمِضلَّ له،  ه هللاُ نا، من يهدِ أعمالِ  نا ومن سيئاتِ أنفسِ  رورِ من شُ  ��ِ  ه، ونعوذُ ه ونستغفرُ ه ونستعينُ ، حنمدُ �ِ  احلمدُ 

.هه ورسـولُ أن حممًدا عبدُ  له، وأشهدُ  ريكَ ه ال شَ وحدَ  إال هللاُ  أن ال إلهَ  فال هاِدَي له، وأشهدُ  ومن ُيْضِللْ   

)الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقوا َهللا َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ َ� أَيـَُّها (  

ُهمَ ( َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ اتـَُّقوا هللاَ ا رَِجاالً َكِثريًا َوِنَساًء وَ َ� أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

)الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ هللاَ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا  

وَلُه فـََقْد ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع َهللا َوَرسُ * َ� أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقوا َهللا َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديًدا (

: أما بعد) .. َفاَز فـَْوزًا َعِظيًما  

ا، وُكلَّ ُحمَْدثٍة ُحمْد��ُ  وشرَّ األمورِ  ،وسلمَ  عليهِ  لى هللاُ صَ  مدٍ حمُ  اهلدي هديُ  تعاىل، وخريَ  هللاِ  كالمُ   احلديثِ  فإنَّ أحسنَ 

.ارِ يف النَّ  اللةٍ ضَ  ِبْدَعٌة، وُكلَّ ِبْدَعٍة ضاللٌة، وكلَّ   

انكسفِت : الناسُ  ؛ فقالَ الذي ماَت فيه إبراهيُم ابُن النَّيبِّ صلى هللاُ عليِه وسلمَ  يف اليومِ  مسُ انكسفِت الشَّ 

 فخرجَ ، ِإنَّ الشَّْمَس َواْلَقَمَر َال َخيِْسَفاِن إّال ِلَمْوِت َعِظيمٍ : يـَُقوُلونَ  يف اجلَاِهليَّةِ َكانُوا و ، إبراهيمَ  الشمُس ملوتِ 

 ه بَدلَ أهلِ  رعَ دِ  ه، فأخذَ يف لباسِ  أخطأَ  أنَّهه زعِ وِمن فَ ، َخيَْشى َأْن َتُكوَن السَّاَعةُ ًعا زِ فَ  لمَ وسَ  عليهِ  هللاُ  ىلص

َكَسَفِت : (رضَي هللاُ عنها أمساءَ  كما قالتْ ،  تى املسجدَ ه حىت أَ ليلبسَ  نتظرْ ر�ا ومل يَ ه جَ وهو ُجيرُّ  ، وخرجَ الّرِداءِ 

).هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََفزَِع فََأْخطَأَ ِبِدرٍْع َحىتَّ أُْدرَِك ِبرَِدائِِه بـَْعَد َذِلكَ  الشَّْمُس َعَلى َعْهِد النَِّيبِّ َصلَّى  

أطَاَل اْلِقَياَم ِقَياماً َطوِيالً َحنًْوا من ، مااهلَ طَ أَ  كعتنيِ َر  مفصلَّى �، اسُ النَّ  إليهِ  واجتمعَ  حىت انتهى إىل املسجدِ 

َتِضُح ِ�ْلَماِء من يُ  بـَْعضُ َكاَن ىت  ح ،ِقَراَءِة ُسورَِة اْلبَـَقَرةِ  الصُُّفوُف  ُمثَّ َ�َخََّر َوَ�َخََّرتِ ، َجَعُلوا خيَِرُّونَ و صلي يـَنـْ

ومل َيْسُجْد ِقَياماً  امَ ُمثَّ رََكَع ركوًعا َطِويًال، ُمثَّ قَ ، معه اسُ ُمثَّ تـََقدََّم َوتـََقدََّم النَّ  ،إىل النَِّساءِ  واَخْلَفُه حىت انـْتَـهَ 

ُمثَّ َرَفَع فََأطَاَل ُمثَّ َسَجَد ، َطوِيالً وهو ُدوَن اْلِقَياِم اَألوَِّل، ُمثَّ رََكَع رُُكوعاً َطوِيالً وهو ُدوَن رُُكوِعِه اَألوَّلِ 

ُفُخ يف اَألْرِض  هِ يف سجودِ  علَ جَ فَ ، َفَكاَنْت أَْرَبَع رََكَعاٍت َوأَْرَبَع َسَجَداتٍ  ،َكذلكَ َفَصَنَع   امَ َسْجَدتـَْنيِ، ُمثَّ قَ  يـَنـْ

بـَُنا َوَحنُْن َنْستَـْغِفُرَك، � ربِّ أمل تعْدين أالَّ فٍّ أُ  فٍّ أُ : قالَ فَ ، بكيويَ 
بـُُهْم وأ� ِفيِهْم، � َربِّ ِملَ تـَُعذِّ

، َربِّ ِملَ تـَُعذِّ

.الشَّْمسُ  ُمثَّ َسلََّم فـََرَفَع رَْأَسُه وقد َجتَلَّتِ ، ستغفرونَ يَ  مْ م وهُ �ُ عذِّ عْدين أن ال تُ أمل تَ  ،� فيهمم وأَ �ُ تعذِّ   



بَـرَ  َ َوأَثـَْىن عليه، ُمثَّ َرِقَى اْلِمنـْ صحََّح عقيدَة اجلاهليِة : ماذا قاَل يف هذا املقاِم العظيِم؟، أوالً ُمثَّ  ،َفَحِمَد ا�َّ

ِإنَّ الشَّْمَس َواْلَقَمَر آيـََتاِن من آَ�ِت ا�َِّ عزَّ وجلَّ َال يـَْنَكِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحٍد  ،اسُ أَيـَُّها النَّ : (الَ قَ ، فالباطلةَ 

ذهلِة،  ُمثَّ ذكَر احلكمةَ ، )هوال حلياتِ 
ُ
َ يـُْرِسُلَها ُخيَوُِّف ِ�َا ِعَباَدُه، فإذا رَأَيـُْتْم : (قالَ فمن هذه اآليِة امل َوَلِكنَّ ا�َّ

، فاحلكمُة من كسوِف الشَّمِس وخسوِف القمِر هو ختويُف ِهللا تعاىل )لُّوا حىت تـَْنَجِليَ شيًئا من ذلك َفصَ 

م معروفَة  يتوبوَن، حىت وإن كانْت ظَاِهرُة اخلسوفِ  لعباِده من أشياٍء قد وقعْت لعلَّهم يرجعوَن، وإىل ر�ِّ

إىل من ُحكَم عليه �لِقصاِص، كيَف يعلُم  وانظروا، إذا َوقَعتْ  ولكْن يبقى أثُرهاالسَّبِب، معلوَمَة الوقِت، 

.سبَب اُحلكِم، ووقِت الِقصاِص، ولكن إذا حضَر املوعُد، ا�اَرْت ُقواُه، ومل حتِمْله رِجالهُ   

 َوَذِلُكْم حنيَ  ،النَّارَ  يَّ لقد ُعِرَضْت َعلَ  هوالذي نفسي بيدِ : (ُمثَّ ذكَر عليه الصَّالُة والسَّالُم، رؤيَته للنَّاِر فقالَ 

َوَلَقْد رأيُت َجَهنََّم ، رَأَيـُْتُموِين َ�َخَّْرُت َخمَاَفَة َأْن ُيِصيَبِين من َلْفِحَها، حىت إين ُألْطِفئُـَها َخْشَيَة َأْن تـَْغَشاُكمْ 

.وترغيبٍ ، فاملقاُم مقاُم ختويٍف وترهيٍب، ال مقاَم تبشٍري )رَأَيـُْتُموِين َ�َخَّْرتُ  َحيِْطُم بـَْعُضَها بـَْعًضا حنيَ   

َورَأَْيُت : (واليت جتلُب غضَب ِهللا تعاىل وعقابَه، فقالَ ، حتذيراً لألمَِّة من أعماِهلم، أهِل النَّارِ ُمثَّ ذكَر بعَض 

.)يف النَّارِ  -أمعاَءه-َب َجيُرُّ ُقْصَبُه وهو الذي َسيََّب السََّوائِ  ،-َماِلكٍ  أَبَو ُمثَاَمَة َعْمَرو بنَ -فيها ابَن حلَُيٍّ   

من أتى �ألو�ِن إىل جزيرِة العرِب، وهو أوُل من بدََّل ديَن إبراهيَم عليه السَّالُم، من  هذا الرَّجُل هو أولُ ف

يف بالِد اإلسالِم َشرقاً وَغر�ً، وانظْر إىل عدِد اليوَم قـَلِّْب َطرَفَك و عبادِة األصناِم،  التَّوحيِد اخلالِص إىل

َشاهِد، 
َ
ُتدعى ف، كلَّ حنيٍ ِدماُء التَّوحيِد  على َعتباِ�ا يزوُرها وَحيجُّ إليها املاليُني، فُرتاُق اليت األضرحِة وامل

، وُحيلُف �ا، ويُنذُر هلا، وُتساُق إليها الَقرابُني، خبشوٍع ربِّ العاملنيَ من دوِن ويُطلُب منها الّرِزَق والولَد 

، ما أشبَه فسبحاَن هللاِ ِء أولياُء يشفعوَن لنا عنَد ِهللا، إمنا هؤال: قٍني، فإذا ُنصَح أحُدهم، قالَ وَتضرٍُّع ويَ 

ُؤَالِء : (اللَّيلَة �لَبارحِة، قالوا كما قاَل أسالُفهم َويـَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن ا�َِّ َما َال َيُضرُُّهْم َوَال يَنَفُعُهْم َويـَُقوُلوَن هَٰ

).ِمبَا َال يـَْعَلُم ِيف السََّماَواِت َوَال ِيف اْألَْرِض ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىلٰ َعمَّا يُْشرُِكونَ  ُشَفَعاُؤَ� ِعنَد ا�َِّ ُقْل أَتـُنَـبُِّئوَن ا�ََّ   

وكم من متيمٍة قد ُعلِّقْت على الصُّدوِر، �بِه اآلالُف،  دَ ساحٍر وكاهٍن وعرَّاٍف، يتزاحُم عنِمن َكم وانظْر  

رِك وأسبابِه، صغريِه وكبريِه،فاحلذَر � عبلتأَيت �خلِري وتدفَع الشُّروَر،  .عظيِمه وحقريِه اَد ِهللا من الشِّ  



تـَُعذَُّب ِ�ِرٍَّة هلا  ،-اْمَرأًَة من ِمحْيَـَر َسْوَداَء طَُواَلةً -َورَأَْيُت فيها َصاِحَبَة اْهلِرَِّة : (ُمثَّ قاَل عليه الصَّالُة والسَّالمُ 

ها ُكلََّما ريتُ َوَال َتَدُعَها َ�ُْكُل من َخَشاِش اَألْرِض حىت َماَتْت ُجوًعا، أُ  ،تـَْرِبُطَها فلم ُتْطِعْمَها ومل َتْسِقَها

َها َها ،أَقْـبَـَلْت نـََهَشتـْ مبن يظلُم سُيفعُل إذا كاَن هذه املرأُة ُعذِّبْت يف حيواٍن، فكيَف ف، )وَُكلََّما أَْدبـََرْت نـََهَشتـْ

َنا َبِين آَدَم َوَمحَْلَناُهْم ِيف اْلبَـّرِ َواْلَبْحِر َوَرَزقْـَناُهم ّمَِن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َوَلَقْد َكرَّمْ : (اإلنساَن، وهللاُ تعاىل يقولُ 

َّْن َخَلْقَنا تـَْفِضيًال  م وأرواِحهم وأعراِضهم وأمواِهلم، يف كيَف مبن يظلُم املسلمَني، يف ديِنهبل  ، )َعَلٰى َكِثٍري ممِّ

.، وال تسمُع إال من أذٍن واحدٍة، فالظُّلُم ظُلماٌت يوَم القيامةِ ٍني واحدةٍ ظلِّ قوانَني ال ترى إال بع  

وََكْم َقَصْمَنا ِمن قـَْريٍَة َكاَنْت ظَاِلَمًة َوأَنَشْأَ� : (تعاىلو  اجلبَّاُر سبحانَهوالقريُة اليت َيشيُع فيها الظلُم يقِصُمها 

َوتِْلَك اْلُقَرى َأْهَلْكَناُهْم َلمَّا ظََلُموا (جعَل لكلِّ شيٍء أجًال، تعاىل قد  لكنَّ هللاَ ، و )بـَْعَدَها قـَْوًما آَخرِينَ 

َوالَ (، وأخطرُ يف الدُّنيا، فهناَك موعٌد آخُر، هو أشدُّ عقاُب الظُّلِم ، فإن مل يكْن )َوَجَعْلَنا ِلَمْهِلِكِهم مَّْوِعًدا

ُرُهْم لِيَـْوٍم َتْشَخُص ِفيِه األَْبَصاُر َحتَْسَنبَّ اّ�َ َغاِفالً َعمَّا يـَْعَمُل الظَّاِلُموَن  َا يـَُؤّخِ ُمْهِطِعَني ُمْقِنِعي ُرُءوِسِهْم * ِإمنَّ

).َال يـَْرَتدُّ ِإلَْيِهْم َطْرفـُُهْم َوأَْفِئَدتـُُهْم َهَواءٌ   

كان َيْسرُِق   ،َجِنهِ ُمتَِّكئاً يف النَّاِر على ِحمْ  ،فيها َصاِحَب اْلِمْحَجنِ  ورأيتُ : (ُمثَّ قاَل صلى هللاُ عليه وسلمَ 

فسَّرقُة النَّاِس وأكُل حقوِق ، )َوِإْن ُغِفَل عنه َذَهَب بِهِ  ،إمنا تـََعلََّق ِمبِْحَجِين : الَ فَِإْن ُفِطَن له قَ  ،اْحلَاجَّ ِمبِْحَجِنهِ 

رسلَني، كما قاَل عل
ُ
يه اآلدميَني، إمثٌ عظيٌم يستوجُب غضَب ربِّ العاملَني، ملعوٌن على لساِن أشرِف امل

ُ السَّارِقَ : (الصَّالُة والسَّالمُ  ).َوَيْسرُِق اْحلَْبَل فـَتُـْقَطُع َيُدهُ  ،َيْسرُِق اْلبَـْيَضَة فـَتُـْقَطُع َيُدهُ  ،َلَعَن ا�َّ  

فلم أََر َمْنَظًرا َكاْليَـْوِم َقطُّ أَْفَظَع، َورَأَْيُت  ،أُرِيُت النَّارَ  قدْ لَ  هي بيدِ سِ فْ والذي نَـ : (ُمثَّ قاَل صلى هللاُ عليه وسلمَ 

؟ قال ِمبَ �: َأْكثـََر َأْهِلَها النَِّساَء، قالوا ؟: ِقيلَ  ،ِبُكْفرِِهنَّ : َرُسوَل ا�َِّ  ،َيْكُفْرَن اْلَعِشريَ  :قالَ  ،َيْكُفْرَن ِ��َِّ

ْحَساَن لو َأْحَسْنَت إىل ِإْحَداُهنَّ  ًرا  :قالتْ  ،ُمثَّ رََأْت ِمْنَك شيئاً  ،الدَّْهَر ُكلَّهُ  َوَيْكُفْرَن اْإلِ ما رأيُت ِمْنَك َخيـْ

كم وكُ )َقطُّ  سدى إليَك نِعمًة ِمن إنساٍن، أو لصاحِب النِّعِم امللِك العزيِز ن أَ فَر النِّعمِة واإلحساِن، مل، فإ�َّ

).َكْرُمتْ َألَزِيَدنَُّكْم َولَِئْن َكَفْرُمتْ ِإنَّ َعَذاِيب َلَشِديدٌ َوِإْذ َ�َذََّن رَبُُّكْم لَِئْن شَ : (املنَّاِن، كما قاَل تعاىل  

.يل ولكم هللاَ  قويل هذا، وأستغفرُ  أقولُ   



 رمحةً  ه املبعوثَ رسولَ  أنَّ  له، وأشهدُ  ريكَ ه ال شَ وحدَ  إال هللاُ  أن ال إلهَ  أشهدُ و ، العاملنيَ  ربِّ  �ِ  احلمدُ 

:أما بعد .. مجعنيَ ه أَ ه وصحبِ عليه وعلى آلِ  صلى هللاُ  مدٌ حمُ ، للعاملنيَ   

َ� : (لنفِسه، فقالَ  َرقِّ وألطِف نداٍء، حيُث نسَب األمَّةَ ُمثَّ يُنادي �يب هو وأمي عليه الصَّالُة والسَّالُم �

َ� أُمََّة ُحمَمٍَّد َلْو تـَْعَلُموَن َما َأْعَلُم َلَضِحْكُتْم  ،ُتهُ مَ ْزِينَ َعْبُدُه أَْو تـَْزِينَ أَ أُمََّة ُحمَمٍَّد ِإْن َأَحٌد َأْغيَـَر ِمَن ا�َِّ َأْن يَـ 

ُتْم َكِثريًا َكْم يَغاُر هللاُ تعاىل على ما حيدُث يف كلِّ وقٍت من هذه املعصيِة العظيمِة، .. ، فيا ِهللا )قَِليال َولََبَكيـْ

يف بعِض البُلداِن  وأصبحَ الُت الفاضحُة، اليت أصبحْت ُسوقاً ألهِل الباطِل راحبًة، ورَاجْت فيها األفالُم وا�

رَجعوا �ملرأِة إىل اجلاهليِة اجلَهالِء، ُدوُر الدَّعارِة طافحًة، ويف بعِض البُلداِن ُيسموَ�ا صداقاٍت �صحًة، 

.ملاذا ُخيوُِّف هللاُ تعاىل البشَر؟: ُمثَّ نقوُل إذا خسَف القمرُ بعَد أن رفَعها اإلسالُم إىل الَعلياِء،   

فَِإَذا اْنَكَسَف : (بوصا� النَّيبِّ صلى هللاُ عليه وسلَم وقَت وقوِع اُخلسوِف، حَني قالَ أيُّها األحبَُّة فعلينا 

وا وادعوا هللاَ فتصدقوا وَصلُّ : (، وقالَ )َأَحُدُمهَا فَافْـَزُعوا ِإَىل اْلَمَساِجدِ  ولنحذْر الغفلَة عن آ�ِت ِهللا ، )وا وكربِّ

ُق املشاهدَة والتَّصويَر، وننسى ما أراَده ِمنَّا العزيِز اخلبريِ  فنجعَلها حد�ً ، َب خطريٌ فإنَّ الِعقا تعاىل .يستّحِ  

َوَخَسَف * فَِإَذا بَرَِق اْلَبَصُر : (يوِم القيامِة؟، كما قاَل تعاىلشراِط خسوُف القمِر � بل ينبغي أن يُذكَِّر�

َع الشَّْمُس َواْلَقَمُر * اْلَقَمُر  ْنَساُن يـَْوَمِئٍذ أَْيَن اْلَمَفرُّ * َومجُِ ، فعلينا عباَد ِهللا �خلوِف إذا خسَف )يـَُقوُل اْإلِ

.ليَس لُه حٌد وال أطرافٌ  فعذاُب ِهللا إذا جاَء،، القمُر، فإنَّ هللاُ تعاىل ُخيّوِفُنا لنخاَف، فإذا مل َخنَفْ   

  وإ�كم من املتَّعظنيَ  علنا هللاُ جَ 
ُ
هم ذلك إمياً� ورجوًعا ؛ فيزيدُ عتِربونَ ويَ  تأمَّلونَ يَ  هللاِ  آ�تِ  عندَ  فونَ قِ يَ  ، الذينَ عتِربينَ امل

دى ك اهلُ اللهم إ� نسألُ  دَّ� إليك رد�ا مجيالً، اللهم ردَّ� إليك رد�ا مجيالً، اللهم ردَّ� إليك رد�ا مجيالً،، اللهم ر إىل هللاِ 

َمن زكَّاها، أنت وليُّها وموالها، اللهم حبِّب إلينا  تقواها، وزكِّها أنت خريُ آِت نفوسنا  اللهم ،ىنوالغِ  فةَ قى والعِ والتُّ 

ى اللهم اشِف مرضا� ومرض، ، واجعلنا من الراشدينَ والعصيانَ  والفسوقَ  نا، وكرِّه إلينا الكفرَ وزيِّنه يف قلوبِ  اإلميانَ 

 بالدِ  آمًنا مطمئن�ا وسائرَ  اجعل هذا البلدَ  اللهم، امحنيَ لرَّ ا م � أرحمَ قلو�ِ  ، واغفر ملو�� ومو�هم، وألِّف بنيَ املسلمنيَ 

 � هذا خاصَّةً ، عن بلدِ منها وما بطنَ  ، ما ظهرَ الِفَنتِ  وسوءَ  واملَِحنَ  ، والزالزلَ والو�ءَ  ، اللهم ارفع عنَّا الغالءَ املسلمنيَ 

ربنا إ� ظلمنا  ،ضاكَ ه يف رِ عملَ  واجعلْ  داكَ � هلُ أمرِ  ويلَ  قْ فِّ وَ  اللهمَّ ، العاملنيَ  ، � ربَّ عامَّةً  املسلمنيَ  بالدِ  وعن سائرِ 

نـَْيا َحَسَنًة َوِيف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ ( ،من اخلاسرينَ  لنا وترمحنا لنكوننَّ  نا وإن مل تغفرْ أنفسَ  .)َربـََّنا آتَِنا ِيف الدُّ  




