
أن  شهدُ ، أَ �بٍ  كلِّ   اهلدايةِ  سبابِ له فيها من أَ  فتحَ وَ  ،بابِ الشَّ  مبرحلةِ  على اإلنسانِ  نعمَ الذي أَ  �ِ  احلمدُ 

، اخلبريُ  اللطيفُ  ، وهووإليه املصريُ  املنشأُ  ، فمنهُ والتقديرِ  �خلْلقِ  له، انفردَ  ريكَ ه ال شَ وحدَ  إال هللاُ  ال إلهَ 

، بابِ دى، وأيََّده �لشَّ �هلُ  ه، بـََعثَه هللاُ ه ورسولُ نا، حممًدا عبدُ نا وقدوتَ نا، وإمامَ � وحبيَب قلوبِ سيدَ  أنَّ  أشهدُ و 

 ه، واجزِه عنَّا خريَ ه وصحابتِ عليه وعلى آلِ  اللَُّهمَّ صلِّ وسلمْ ، اخلطابِ  وفْصلِ  ه �لتـَُّقى وزيـََّنه �حلكمةِ وأرسلَ 

ر لنا اتِّباعَ ما جزيَت نبي�ا عن أمتِ  ه، واجعلنا اللُهمَّ حمبتِ  نا ُحبسنِ ه، وضاِعْف لنا ثوابَ ُسنتِ  ه، والتزامَ ْ�جِ  ه، ويّسِ

:أمَّا بعدُ ..  شفاعِته حْوِضه وأهلِ  ِمْن ُروَّادِ   

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى ِمحَاٍر يـَُقاُل َلُه ُعَفيـْرٌ : نهُ عَ  هللاُ  رضيَ  جبلٍ  بنُ  معاذُ قاَل  : فـََقالَ  ،ُكْنُت رِْدَف النَِّيبِّ َصلَّى ا�َّ

ُ َوَرُسولُُه َأْعَلمُ  :قـُْلتُ  ،)؟َوَما َحقُّ اْلِعَباِد َعَلى ا�َِّ  ،َهْل َتْدرِي َحقَّ ا�َِّ َعَلى ِعَباِدهِ  ،َ� ُمَعاذُ ( فَِإنَّ ( :قَالَ  ،ا�َّ

ًئا َوَحقَّ اْلِعَباِد َعَلى ا�َِّ َأْن ال يـَُعذَِّب َمْن َال ُيْشرُِك بِِه  ،َحقَّ ا�َِّ َعَلى اْلِعَباِد َأْن يـَْعُبُدوُه َوَال يُْشرُِكوا بِِه َشيـْ

ًئا رُ  ،َ� َرُسوَل ا�َِّ  :فـَُقْلتُ  ،)َشيـْ ْرُهْم فـَيَـتَِّكُلوا( :قَالَ  ؟،بِِه النَّاسَ  أََفال أَُبشِّ ).ال تـَُبشِّ  

يستغلُّ املوقَف وهو فها هو الشَّباِب، عقيدِة بعليه وسلَم  هذا موقٌف من مواقِف عنايِة النَّيبِّ صلى هللاُ 

القِة وحقيقُة عَ ريِق احلياِة، فيها خريطُة طَ  قليلٍة،، وكلماٍت جليلةٍ خلَفه على الدَّابِة، بنصيحٍة  الشَّابَّ  رِدفُ يَ 

.كبُري املستقبلِ   وصغَري احلاضِر، هو ،، هو رجُل الغدِّ ألنَّ غالَم اليومَ  ،أتعلموَن ملاذا؟ العبِد �إللِه،  

حوَله عنَد  أبنائهموقَف اجتماِع يستغلُّ  عليه السَّالمُ ، فها هو يعقوُب وهكذا اعتىن األنبياُء بعقيدِة أبنائهم

أَْم ُكنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر يـَْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ قَاَل لَِبِنيِه َما تـَْعُبُدوَن ِمن بـَْعِدي : (املوِت فيوصيهم �لتَّوحيدِ 

ًا َواِحًدا َوَحنْنُ  ََك َوِإلََٰه آَ�ِئَك ِإبـَْراِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحاَق ِإهلَٰ كانت ، ولذلَك  )َلُه ُمْسِلُمونَ  قَاُلوا نـَْعُبُد ِإهلَٰ

يف أحِلِك  مل ينَس الدَّعوَة إىل التَّوحيدِ يوسُف عليه السَّالُم  عقيدًة راسخًة يف قلوِب أبنائه، حىت أنَّ 

جنِ  ا َأن َواتـَّبَـْعُت ِملََّة آَ�ِئي ِإبـَْراِهيَم َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب َما َكاَن لَنَ : (األوقاِت، فها هو يقوُل ألهِل الّسِ

َنا َوَعَلى النَّاِس َولَِٰكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال َيْشُكرُ  ِلَك ِمن َفْضِل ا�َِّ َعَليـْ كيَف ال وهو ،  )ونَ نُّْشرَِك ِ��َِّ ِمن َشْيٍء ذَٰ

:يف بيِت النُّبوِة، وصدَق القائلُ  قد رضَع العقيدَة الصَّحيحةَ   

عوََّده أبوه انَ علـى ما كَ * ** انَّ ِن مِ اوينَشأُ �شُئ الفتي  
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غاِر الشَّباِب و العنايُة بعقيدِة  فها هو لقماُن .. ُج األنبياِء فهو أيضاً منهُج احلُكماِء كما أنَّه منه.. الّصِ

ِإْذ قَاَل لُْقَماُن ِالبِْنِه َوُهَو يَِعظُُه (بماذا بدأَ؟، ف..  معُه وإقبالِه على املوعظةِ  هيستغلُّ موقَف وجوِد ابنِ  احلكيمُ 

ْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ  .وال شيَء قبَل التَّوحيدِ .. ، فالتَّوحيُد أوًال )َ� بـَُينَّ َال ُتْشرِْك ِ��َِّ ِإنَّ الشِّ  

..أيُّها األحبَُّة   

فعلينا  الدِّيِن، ال تثبُت معه إال أقداُم الرَّاسخَني،العقيدِة و هناَك ُشبهاٌت يف .. اليوُم هناَك ِصراُع عقائَد 

لحدينَ األبناِء والبناِت  بتحصنيِ 
ُ
.التَّوحيِد بربِّ العاملنيَ ترسيِخ ، واستغالِل املواقِف يف من أخطاِر امل  

أََملْ تـََر َأنَّ ا�ََّ يـَْعَلُم َما ِيف السََّماَواِت : (حنتاُج إىل استغالِل املواقِف يف التَّذكِري مبُراقبِة ِهللا تعاىل، فهو القائلُ 

ِلَك وَ َوَما ِيف اْألَْرِض مَ  َال ا َيُكوُن ِمن جنََّْوٰى َثَالثٍَة ِإالَّ ُهَو رَاِبُعُهْم َوَال َمخَْسٍة ِإالَّ ُهَو َساِدُسُهْم َوَال أَْدَىنٰ ِمن ذَٰ

، بل ما هو أعظُم )َشْيٍء َعِليمٌ َأْكثـََر ِإالَّ ُهَو َمَعُهْم أَْيَن َما َكانُوا ُمثَّ يـُنَـبِّئـُُهم ِمبَا َعِمُلوا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ ا�ََّ ِبُكلِّ 

نَساَن َونـَْعَلمُ : (من ذلكَ  .)َوَحنُْن أَقْـَرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ َما تـَُوْسِوُس بِِه نـَْفُسُه  َوَلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ  

 إىل خايل دمحم بنِ  فأنظرُ ، يف الليلِ  قومُ أَ  سننيَ  ثالثِ  ابنُ  يبٌّ وأ� صَ  كنتُ ( :رمحَه هللاُ سهُل التَّسُرتي يقوُل 

وال أحَد يراُه، فكيَف استغلَّ املوقَف، يف الليِل طفٌل ينظُر إىل رجٍل ُيصلي  ،)وهو يصلي �لليلِ  وارسِ 

أن  من غريِ  مراتٍ  ثالثَ  لْ قُ : قالَ  ،ه؟أذكرُ  كيفَ : فقلتُ  ،؟الذي خلقكَ  هللاَ  أال تذكرُ : يل يوماً  فقالَ (

 ذلك يف كلِّ  قلْ : ه، فقالَ ذلك ليايل مث أعلمتُ  إيلَّ، فقلتُ  �ظرٌ  اهدي، هللاُ شَ  معي، هللاُ  هللاُ : كلسانَ  حتركَ 

بعد  ه، فلما كانَ يف قليب حالوتُ  ه، ووقعَ ، فقلتُ مرةٍ  شرةَ ه، فزادين إىل إحدى عَ ه وأعلمتُ ، فقلتُ مراتٍ  سبعَ  ليلةٍ 

إليه هل  و�ظرٌ  ،همعَ  هللاُ  من كانَ  ،هلُ � سَ : يل عليه، مث قالَ  وداومْ  كَ ما علمتُ  احفظْ : يل خايل قالَ  ،سنةٍ 

 الكثريَ  أصومُ  ه، وكنتُ كلَّ   القرآنَ  فظتُ حَ  سننيَ  تَّ سِ  لغتُ ملا بَ  ، ُمثَّ واملعصيةَ  كَ إ�َّ : قالَ  ،ال: قلتُ  ،عصيه؟يَ 

.كبريٌ فإذا استقرَّْت مراقبُة ِهللا تعاىل يف قلِب الصَّغِري، فال ختْف عليه من الِفِنت وهو  ) .. من األ�مِ   

َوالَنفُس داعَيٌة ِإىل الطُغيانِ ***  َوِإذا َخَلوَت ِبرِيَبٍة يف ظُلَمةٍ   

ِإنَّ الَّذي َخَلَق الَظالَم يَراين***  فِاسَتحي ِمن َنَظِر اِإلَلِه َوُقل َهلا  



ُ لََنا ُهَو  ُقْل َلْن ُيِصيبَـَنا: (ومعىن قولِه تعاىلحنتاُج إىل تعليِم األبناِء اإلمياَن �لَقضاِء والَقدِر،  ِإالَّ َما َكَتَب ا�َّ

أنَّ هللاَ تعاىل وحَده هو الذي ميلُك تصريَف األموِر،   ونربيهم على، )َمْوَالَ� َوَعَلى ا�َِّ فـَْليَـتَـوَكَِّل اْلُمْؤِمُنونَ 

ُ ِبُضّرٍ َفَال َكاِشَف َلُه ِإالَّ ُهَو َوِإْن يُ : (كما قاَل ُسبحانَه رِْدَك ِخبَْريٍ َفَال رَادَّ لَِفْضِلِه ُيِصيُب بِِه َوِإْن َميَْسْسَك ا�َّ

).َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ   

يف الكوِن إمنا هو وتر�ُح النُّفوُس عندما تعلَم أنَّ ما حيدُث  ،أنَّ األمَر كلَّه �ِ عندما تؤمُن الُقلوُب تطمئُن 

م ، الذيَن ال يؤمنوَن �ِ� االنتحارُ يف  َيْكثـُرُ ولذلَك ، مبشيئِة هللاِ  يظنُّوَن أنَّ يف املوِت الرَّاحُة والِفراُر، أل�َّ

م مل يعلموا حكمِة ِهللا يف خلِق العبادِ  ،اإلحلادُ  ِصغارِهم وِكبارِهموانتشَر بَني       .أل�َّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ُكنُت َخلَف : ا قالَ مَ نهُ عَ  هللاُ  بِن عبَّاٍس رضيَ  َعْن عبِد هللاِ  ، فاستغلَّ عليه النَّيبِّ َصلَّى ا�َّ

جتَِْدُه  َحيَْفْظَك، احَفِظ هللاَ  احَفِظ هللاَ : � ُغالُم إّينِ أعلُِّمُك َكلماتٍ (: له فقالَ  الصَّالُة والسَّالُم املوقفَ 

دَّةِ  ، تَعرَّْف إىل ِهللا يف الرَّخاءِ ُجتَاَهكَ  ، وإذا اسَتعْنَت فاسَتِعْن ��ِ ، فاسأِل هللاَ  ْلتَ إذا َسأَ ، يـَْعرِْفك يف الشِّ

لَك، وإِن اجتمعوا  إالَّ بشيٍء قد َكتَـَبُه هللاُ  بشيٍء، مل ينفعوكَ  على أْن ينفعوكَ  أنَّ األُمََّة لو اجتمعتْ  واعلمْ 

طََأَك مل َيُكن لُِيِصيَبَك، ، واعَلْم أنَّ ما أخعليكَ  على أْن َيضرُّوَك بشيٍء، مل يضرُّوك إالَّ بشيٍء قد كتبُه هللاُ 

 ،وما أصاَبَك مل َيُكن لُيخِطَئَك، واعَلْم أنَّ النَّْصَر َمَع الصَِّرب، وأنَّ الَفرََج َمَع الَكْرِب، وأنَّ مَع الُعْسِر ُيسراً 

مؤمناً بقضائه ، تعاىل ُخياطُب ربَّه ، وقْل كما قاَل الشَّافعيُّ رمحَه هللاُ )وَجفَِّت الصُُّحفُ  ،رُِفَعِت األقالمُ 

:وقدرِه، مطمئناً بعدلِه وحكمِته  

َوَما ِشْئُت إن َملْ َتشْأ ملَْ يكنْ ***  َما ِشْئَت َكاَن، وإْن مل أَشأْ   

َفِفي الِعْلِم َجيري الَفَىت َواْلُمِسنْ ***  َخلْقَت الِعَباَد ِلَما َقْد َعِلْمتَ   

ُهْم َسِعيدٌ  ُهْم َشِقيٌّ، َوِمنـْ ُهْم ***  َفِمنـْ ُهْم َحَسنْ َوِمنـْ قَِبيٌح، َوِمنـْ  

نْ عِ تُ  وذاَك أعنَت، وذا ملَْ ***  َعَلى َذا َمنَـْنَت، َوَهذا َخذْلتَ   

.حيمُ الرَّ  ه هو الغفورُ فاستغفروه إنَّ  ذنبٍ  من كلِّ  املسلمنيَ  يل ولكم ولسائرِ  هللاَ  وأستغفرُ  ،قويل هذا أقولُ   



ه ومن اهتدى ه وصحبِ ، وعلى آلِ واملرسلنيَ  األنبياءِ  امتِ على خَ  المُ والسَّ  الةُ ، والصَّ العاملنيَ  ربِّ  �ِ  احلمدُ 

:، أما بعدُ ينِ الدِّ  �داه إىل يومِ   

..أيُّها األحبَّة   

َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا : (عقيدُة الوالِء والرباِء اليوَم أيضاً حتتاُج إىل تذكٍري، وحتتاُج إىل توضيٍح، فا�ُ تعاىل قالَ 

ُهْم ِإنَّ ا�ََّ َال تـَتَِّخُذو  نُكْم فَِإنَُّه ِمنـْ  َال يـَْهِدي ا اْليَـُهوَد َوالنََّصاَرٰى َأْولَِياَء بـَْعُضُهْم َأْولَِياُء بـَْعٍض َوَمن يـَتَـَوهلَُّم ّمِ

ا مقاُم رِضا �لُكفِر ومقاُم ُذلٍّ  واحملبِة،واإلخاِء ، فمنَع من التَّويل والنُّصرِة )اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ  وكيَف يتوىل  ،أل�َّ

َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم َأْولَِياَء : (، كما قاَل عزَّ وجلَّ وُحيبُّهم؟ املسلُم أعداَء ِهللا تعاىل

ُ َعِن  َهاُكُم ا�َّ تـُْلُقوَن ِإلَْيِهْم ِ�ْلَمَودَِّة َوَقْد َكَفُروا ِمبَا َجاءَُكْم ِمَن احلَْقِّ )، وقاَل ُسبحانَه يف موضٍع آخرَ : (الَّ يـَنـْ

، ) ا�ََّ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيَ الَِّذيَن َملْ يـَُقاتُِلوُكْم ِيف الدِّيِن َوملَْ ُخيْرُِجوُكم ّمِن ِدَ�رُِكْم َأن تـَبَـرُّوُهْم َوتـُْقِسطُوا إِلَْيِهْم ِإنَّ 

َّ واإلحساَن والَعدَل، ا  فأ�َح الربِّ .دعوٍة لإلسالِم ومقاُم ِعزٍّ، فهناَك فرٌق بَني املقامِني عظيمٌ  امُ مقأل�َّ  

عيًدا عين، يف بَ  الصغُري يلعبُ  ابين، و من املذ�عِ  الكرميِ  للقرآنِ  كنُت ُأصغي إىل تالوةٍ : تقوُل أحُد األمَّهاتِ 

، وتال القارُئ صفٍ سنَني ونِ  ها ابَن ثالثِ حينُ  ، وكانَ من املكعَّباتِ  بيتٍ  ، ُمنَهمًكا بُصنعِ الُغرفةِ  أركانِ  أحدِ 

 صرخً نتفُض ويَ يَ  لطِّفلِ فإذا � ،)َوقَاَلِت اْليَـُهوُد َوالنََّصاَرى َحنُْن أَبـَْناُء ا�َِّ َوَأِحبَّاُؤهُ (: ال قوَله تعاىلفيما تَ 

: قولونَ يَ  صارىاليهوُد والنَّ  ،!مسعِت � أمي؟: ُمستنكًرا مث التفَت إيلَّ وقالَ  .. ذبواكَ   .. ذبواكَ : بغَضبٍ 

ِيت َفَطَر النَّاَس ِفْطَرَت ا�َِّ الَّ .. (ُسبحاَن ِهللا ..  ذلك؟كَ   ، أليسَ م أعداُء هللاِ ذبوا، هُ وأحبَّاُؤه، كَ  م أبناُء هللاِ إ�َّ 

َها  ِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َولَِٰكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال َعَليـْ ).يـَْعَلُمونَ َال تـَْبِديَل ِخلَْلِق ا�َِّ ذَٰ  

 بالدِ  وسائرَ  ستقراً آمنا مُ  ، واجعل هذا البلدَ الدينِ  أعداءَ  ، ودمرْ واملشركنيَ  الشركَ  ، وأذلَّ واملسلمنيَ  اإلسالمَ  اللَُّهمَّ أعزَّ 

 بك من زوالِ  مَّ إ� نعوذُ اللَّهُ  نا،� وذر�تِ نا، وأصلح أبناءَ نا، اللَُّهمَّ أصلح بناتِ شبابَ  ، اللَُّهمَّ أصلحْ العاملنيَ  � ربَّ  املسلمنيَ 

حفظ ا، اللَُّهمَّ وفتنةٍ  شرٍّ  ، ومن كلِّ ومكروهٍ  سوءٍ  من كلِّ اللهمَّ بك  ك، نعوذُ عافيتِ  ولِ ك، ومن حتَ نقمتِ  ةِ ك ومن فجاءنعمتِ 

 � ربَّ  مستقرةً  حفظها آمنةً ا ، اللَُّهمَّ والفاسقنيِ  الكفرةِ  وتدبريِ  ،الكائدينَ  من كيدِ  املسلمنيَ  بالدِ  وسائرَ  هذه البالدَ 

 �م � ربَّ  وأيد احلقَ  ،، اللَُّهمَّ أيدهم �حلقِ ، اللَُّهمَّ أعنهم على احلقِّ السالمِ  هم سبلَ هدِ انا و والتَ  ، اللَُّهمَّ أصلحْ العاملنيَ 

).َربـََّنا تـََقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليمُ ( العاملني،  




