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 ةبَ ائِ غَ  يمُ اهِ فَ مَ 
 هـٓٗٗٔ/ٖ/ٛ

 اخلطبة األوىل
  ا بعد:أم  

الدنيا  ساقُ  تلتفُ  العصيبة، حيَ  االحتضارِ  يف حلظاتِ 
 وأىلُ  ادلوت، التفَ  فراشِ هنع هللا يضر على كان ،  اآلخرة بساقِ 
و مواسًيا لنفسِ  فيقول واحزانه، ،حزانه: واوزوجتُ  ، تقولُ وحولَ 
 و.ا وحزبَ حممدً  ،نلقى األحبة اغدً  وافرحاه، :مصحًحا ذلاو 

 والنهايةِ الصادق،  للحبِّ  احلقيقي   التصحيحُ  وإن  
 نداءِ  يف اإلسالم، ورافعُ  األولُ  ادلؤذنُ  وىوَ  ،ال كيفَ   ،ادلفرحة
 .طيبة أرجاءِ  يف التوحيدِ 

، هعصرِ يف  ادلفاىيمُ  حي اختلطتِ ، وىا ىو إماٌم آخر
ََ و: أواَل أصحابِ  لو أحدُ  يف الفنت، قالَ  الناسُ  وماجَ     تر  احل
على  الباطلِ  ظهورَ  إن   !قال: كال عليو الباطل؟ ظهرَ  كيفَ 
 َِّ  نا بعدُ من اذلد  إىل الضاللة، وقلوبُ  القلوبُ  تنتقلَ  أنْ  ،احل
 !للحَ الزمةٌ 
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، ادلفاااىيم اخاتال ِ  يف زمانِ  ماان تار قٍ  "العلـم" ماا أعظامَ 
 كااال    ورحااامَ  ،أمحاااد اإلماااامَ  للاُ  ادلصاااطلحات، فااارحمَ وانتكااااِس 

 اخلري، ويسدُد الناس. األخطاء، وينشرُ  يصوبُ  معلمٍ 
 :  الكرامأيها 

والعقال،  البادنِ  مانَ  ادلركبُ  اجملموعُ  ىوَ  اإلنسانُ  إذا كانَ 
 االىتمااااامُ ذلااااا  وذلاااااا كااااانَ  ،العقاااال ىااااو حاااا    ادلفاااااىيمِ  فحاااا   
 يف أصوِل الشريعة ومقاصِدىا. الكبريُ 
مفاىيمهااا،  بتفا االِ  إمنااا تتفا االُ  ،قاطبااة األرضِ  وأماامُ  

ا، حضاااار ِ  ونساااي َ  ،األماام قااايمَ  شااكل  تُ  ،ن ىاااه ادلفااااىيمإإذ 
فاااألمم  ،يف األرض التاادافعِ  ساانةِ  ماانْ  جاازءٌ  =ادلفاااىيم معركااةُ و 

 بناااااااءَ  أن   دركُ تُاااااا؛ ألهنااااااا وىيبتهااااااا مفاىيمهااااااا تفاااااارضُ  القويااااااةُ 
 ،ادلفااىيم ىيمنةِ  من خاللِ  كونُ ي= احلضارة وتشييدَ  اإلنسانِ 
 ادلصطلحات.  وتصديرِ  ل،العقو  وتغيريِ 
 

 املسلمني:  معاشرَ 
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 ى للاُ ناااا صااال  الكااال  لنبيِّ  ادلعجااازةُ  ىاااوَ  القااارآنُ  إذا كاااانَ و 
 فااااااىيمِ ادل صاااااناعةُ  ،و ادلهماااااةمااااان مرتكزاتِااااا فااااا ن   ،موسااااال   علياااااوِ 

 فهااااي مفاااااىيمُ  ،اصاااالحً ا مُ صاااااحلً  ادلساااالمُ  ليكااااونالصااااحيحة؛ 
َِ  مااانْ  اإلنساااانَ  تنقااالُ   اإلساااالم، ومااانَ  عةِ إىل َسااا ،األد ن  اااي

 رُ ا التحااار  الااا  َ ااا ،هلل العبودياااةِ  خاااال  إىل، للا لغاااريِ  العبودياااةِ 
 وال ،للا لغريِ  وال يسجدُ  ،للا فال ينثي لغريِ  لإلنسانِ  احلقيقي  

 .للا غريَ  يعبدُ 
 ،التوحيااااد لال إلااااو إال للا كلمااااةِ  مفهااااومَ  أن   وذلاااااا  اااادُ 

: احليااااة يف عاااا ِ  للااادخولِ  احلقيقااايُ  فتااااحُ ادل( رساااول للا حممااادٌ 
ِإن   أْلَْمـىَت ُ ٱَوََل  أْلَْحيَـاء ُ ٱَوَمـا َيْسـَوِى  ) :والعقال الاروحِ  حياةِ 
 .(ْلُقُبىرِ ٱَوَماء أَنَت ِبُْسِمعٍٍۢ م ن ِِف  ،ُيْسِمُع َمن َيَشاء ُ  ّلل َ ٱ

الكل  يف  التحولِ  الكل  لإلنسان، ونقطةُ  إهنا اليقظةُ 
َِ  ا عنِ و منفكً نفسَ  جيدُ  حيثُ  ،وحياتِ  ، رافةواخلُ ابألوىام ِ  التعل

 َِ  سبحانو وتعاىل. ه ابلعبادةِ ، وإفرادِ هوحدِ  ابهللِ  إىل التعل
 مفهومٌ  فهوَ  ،احلياة مفهومَ  أتملىا مثاًل حفظكم هللا

عنها، وىو  اإلنسانِ  ىاه الدنيا إىل رحيلِ  يتجاوزُ  ،عظيم
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 ىا يف أذىانِ بتحريرِ  اإلسالمُ ين ال  عُ  ادلفاىيمِ  أعظمِ من 
 البشر.

 ا ىوَ إمن   ،اإلسالم يف ظلِ  ادلوتَ  أن ،ناشريعتِ  مجالِ  ومن
 حبثِّ  ،الشريعة عبقريةُ  ا كانتْ وىنَ ، إىل دار من دارٍ  رحيلٌ 
وىي ال   الثاين مرِ العُ  مشاريعِ اخللود:  على مشاريعِ  ادلؤمنِ 

َقَطَع َعَمُلُه ِإَذا ) :ملسو هيلع هللا ىلصنا رسولُ  أوصى  ا َماَ  اإِلْنَساُن انـْ
وَـَفُع ِبِه، َوَوَلٌد  ِإَل  ِمْن َثاَلٍث: َصَدَقٌة َجارِيٌَة، َوِعْلٌم يـُنـْ

 .صحيح إبسنادرواه الرتماي   (َصاِلٌح َيْدُعى َلهُ 
 النكاادُ  الفصااامُ  ها:الــي ينب ــح ح ــ ي ُ  ومــن املفــاهيمِ 

 ،همبعِضااااا عنااااادَ  التااااادينُ  أصااااابحَ ؛ حياااااُث لاااااَواخلُ  الااااادينِ  بااااايِ 
َِ  ال متات   ،جوفاء عباداتٍ   وىااا مفهاومٌ  ،بصالة احلسانِ  للخلا
  لِقااايف خُ  عليااا َ  زادَ  لاااَ فمااانْ خُ  الااادينُ  إذِ  ،للااادين مغلاااو ٌ 

 ، ولقاادْ كمااا يقولااو اإلماااُم اباان القاايم   يف دينِاا علياا َ  زادَ  فقاادْ 
 عاااانِ  النهاااايُ  ىااااوَ  =الصااااالة إبقامااااةِ  األماااارِ  مقصااااودَ  للاُ  جعاااالَ 

َهـــ ت َعـــِن ) :وادلنكااار الفحشااااءِ  ـــاَلََّ حـَنـْ ـــاَلََّ ِإن  ال   ـــِم ال   َوَأِق
ا فصاامً  همبعِضا عنادَ   ادُ  الياومَ  نافما ابل( اْلَفْ َشاِ  َواْلُمنَكرِ 
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َِ اخلُ  ا بااااايَ نكااااادً  علياااااو إال عالمااااااات  ال تظهااااارُ ! والاااااادين؟ لااااا
نـَت )و: لنبيِّا للاُ  ولقاد قاالَ  !والفظاظاة والشدةِ  التكشريِ  َولَـْى ُُ

 . (اْلَقْلِب ََلنَفضُّىا ِمْن َحْىِلكَ َفظًّا َغِليَظ 
 للعقلِ  احلقيقي   التنويرَ  ف ن  وبعُد أيها اإلخىَُّ يف هللا، 

 ، تل َ والسنة القرآنِ  و مبفاىيمِ بسقيِ  كونُ يا إمن   ،البشريِّ 
 إىل صناعةِ  ،الكون ىامشِ  منْ  العربَ  ال  نقلتِ  ادلفاىيمُ 

 ،العظيمة إىل السيادة، ىاه ادلفاىيمُ  التبعيةِ  األحداث، ومنَ 
 احلصونِ  قبلَ  ادلدائن، واألرواحَ  قبلَ  العقولَ   ا ال  فتحوا
 ادلشيدة.
ُ ِميثَاَق ) أعىذ ابهلل من الشيطان الرجيم:  َوِإْذ َأَخَا اَّلل 

ُتُكم مِّن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة ُُث  َجاءَُكْم َرُسوٌل  الن ِبيَِّي َلَما آتَاياْ
م َصدٌِّق لَِّما َمَعُكْم لَتُاْؤِمُنن  ِبِو َولََتنُصرُن ُو ۚ َقاَل أَأَقاَْرْرُُتْ َوَأَخْاُُتْ 

ِلُكْم ِإْصرِي ۖ َقاُلوا أَقاَْرْراَن ۚ َن  َعَلٰى ذَٰ قَاَل َفاْشَهُدوا َوَأاَن َمَعُكم مِّ
ِلَ  َفُأولَِٰئَ  ُىُم اْلَفاِسُقوَن 18الش اِىِديَن ل ( َفَمن تَاَوىل ٰ بَاْعَد ذَٰ

ُغوَن َوَلُو َأْسَلَم َمن يف الس َماَواِت 18ل َر ِديِن اَّللِ  يَاباْ ( أَفَاَغياْ
 .(َواأْلَْرِض َطْوًعا وََكْرًىا َوِإلَْيِو يُاْرَجُعونَ 
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 اخلُطبة الثانية

  عباد هللا! :أم ا بعد
 الفتوةِ ل مفهومُ  :ُح  ح الي ينب ح أنْ  املفاهيمِ  ومنَ 
  ولقدْ فجور،  ، ومقولةَ زور ثوبَ  اليومَ  لبستِ أُ  فقدْ  (والرجولة
 فقدْ  ،ومنتهى الشهامة ،ادلروءة كم ذروةَ سلفِ  عندَ  كانتْ 
 وال تعارضْ  ا،فقريً  الفتوة؟ فقال: ال تنافرْ  عنِ  اجلنيدُ  سئلَ 
 عن عثراتِ  بن عياض: الفتوة: الصفحُ  الفضيلُ  وقالَ  .اغنيً 

  .ةاإلخو 
، اليااوم جيالِ  بايَ  الفتاوةِ  ياي مفاااىيمَ شاعري مان  ُ  فلياتَ 

 الرفيعة. واآلدابِ  ،الصحيحة ادلفاىيمِ على ويربيهم 
 ادلفاااىيمُ  تلاا َ  ها:الــي ينب ــح ح ــ ي ُ  ومــن املفــاهيمِ 

 أىاااالِ  بعاااا ِ  فااااوأدُ  ؛وأدٌ  للجاىليااااةِ  كااااانَ   فاااا نْ  ،ابدلاااارأة ادلتعلقااااةِ 
 ، كمثاااااالهاااااااحقوقِ  ة، ومصااااااادرةُ أادلااااار  شخصاااااايةِ  إلغاااااااءُ ناااااا زمانِ 
 رحامٍ  ىااا قطاعُ وماا علماوا أن ، ىا الزواج على من تكرهإجبارِ 
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 ه من فاسـ ٍ ُرميوَ   زوجَ  منْ كما قال الشعيب رمحاو للا: ،  وظلم
 !هارحَ  قطعَ  فقدْ 

و الاااي تعيُشاا فالعاااابُ  ،واقااعاللااو  يشااهدُ  وىاااا ادلفهااومُ 
 يف زىاارةِ  فتااابلُ ، قطااع رمحهااا يعااادلُ  =ال تر اااه ماانْ  مااعَ  ادلاارأةُ 
 .انضار ِ  يف ريعانِ  ومتوتُ ، اشبا ِ 
 آفااةُ ، الشااهرة مفهااومُ  ها:الــي ينب ــح ح ــ ي ُ  املفــاهيمِ  ومــنَ 

 ورحاامَ  ،اومطلبًاا نً ُماا للناااسِ  وغاادتْ ، ىااا العضااالوداؤُ  العصاارِ 
ـــــْهَرَُّ ل قاااااال:حاااااي  الااااار ْوَ ي للاُ  ـــــ ٌ  آفَـــــةٌ  الشُّ  ،اهـــــايو ر   ُو

ـــ ٌ  رَاَحـــةٌ  واخلمـــى ُ   لاااتْ بِ جُ  النفاااوسُ  وإذا كاناااتِ  يوىقاهـــا( ُو
 قلاوبِ  مانْ  خيارجُ  اَما آخارَ  الرائساةُ وكانات ، الشهرة على حبِّ 
احلقيقاي  ادلفهاومَ  فا ن   ،السالف بعا ِ  عنْ  رَ ثِ ا أُ كمَ ،  الصاحلي
 تكاااااونَ  أنْ  ،الساااااماء أىااااالِ  ا عنااااادَ معروفًااااا تكاااااونَ  أنْ  للشاااااهرةِ 
 ،  يف السااماءابِساا نااادي للاُ يُ  وأنْ  ،ا يف ادلااا األعلااىمشااهورً 

 يف األرضِ  مغماورٍ  منْ  ، فكمْ و فأحب  فالانً  إي أحب     جليلُ 
 يف السماء، وللا ادلستعان. مشهورٍ 
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يف  وىاي تكثارُ  أن ح ـ حَ  الـي بـبُ  الفرعيةِ  ومن املفاهيمِ 
 الــــ خ ِ  "بدايــــةُ مفهااااوم  الليااااةِ  والنزىاااااتِ  ،الساااافرِ  مواساااامِ 
يف  وىااوَ  ،يعاازم علااى الساافر ا إنْ هم َماافبعُضاا الســفر" بــرخ ِ 

ا َماا وىاوَ  ماع العشااءِ  ادلغاربَ  أوِ  ،العصار ماعَ  الظهارَ  ماعُ جيو بيتِا
باال  ،راجااح غااريُ  تصاار ٌ و، وىاااا حيِّاا و أو مسااجدِ يف بيتِاا زالَ 

 ماانْ  كالُ   أمجاعَ فقاال: ل يف األوساا ِ  ادلناارِ  ابانُ  حكاى اإلمجااعَ 
 أنْ  السااافرَ  للااااي يريااادُ  علاااى أن   العلااامِ  أىااالِ  مااانْ  عناااوُ  حنفااا ُ 
ا الااا  منَهااا القرياااةِ  بياااوتِ  مجياااعِ  عااانْ  ا خااارجَ إذَ  الصاااالةَ  يقصااارَ 
 الااااارحالتِ  واجلماااااع، وآدابِ  القصااااارِ  أحكاااااامِ  مُ عل ااااا، وتَ ج(خيااااار 

ادلفاىيم اخلاطئاة يف  والنزىات، مهٌم يف ىاه األ م، وما أكثرَ 
 والتسديد. النصحَ  ال  تستوجبُ ، ىاا ادليدان

 عباد هللا:
 الاااااواعي أنْ  ادلسااااالمِ  مااااانَ  حتتااااااجُ  ،كثااااارية  مفااااااىيمُ  وىنااااااكَ  
 ىا لاااي َ وادلعرفاااة، وانتشاااارُ  أىااال العلااامِ  افيَهااا ويراجاااعَ  هاااا،يتأملَ 
 بصاااارية، واحلكمااااةُ  نااااور، والااااوعيُ  فااااالعلمُ  ا،يف صااااوا ِ  جااااةً حُ 

  فالح.
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مااان علمااااء ووالة أماااور،  القاااومِ  ألولئااا َ  وثنااااءٌ  دعااااءٌ ىنااا و 
 عاانْ  ينفااونَ  ،مهم وأوقااا ِ وا أنفَساا، الاااين بااالُ وأساااتاة ومااربيَ 
، اجلاااىلي وأتوياالَ  ،ادلبطلااي وانتحااالَ  ،الغااالي حترياافَ  الاادين
 يف اجلهود.  للاُ  ، وابركَ ىطاخلُ  للاُ  سددَ 

  منْ  ا ً فَ ًعا، وشِ اسِ قًا وَ زْ رِ ، وَ ًعافِ ًما ّنَ لْ ك عِ لُ أَ سْ  نَ ّن  إِ  اللهم  
 بعائ ٍ  ا العلمَ   عن  يعِ  حُ ََل  م  هُ املني، الل  العَ   رَّ  يَ  دا ٍ  ُ ِّ 
ُْ واَ   ِ اَل ا الَ  ذَ يَ  ا ِبانعٍ  نمنعه عن  وََل   رام.إل


