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 اإلنسان ومسؤوليته

 

إن الحؿد هلل، كحؿده وكستعقـه وكستغػره، وكعوذ باهلل من شرور أكػسـا 

ومن سقئات أعؿالـا، من يفده اهلل فال مضل له، ومن يضؾل فال هادي له، 

  اهلل وحده ال شريك له، وأشفد أن محؿًدا عدده ورسوله  وأشفد أن ال إله إال

]آل (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)

 .[201عؿران:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )

 .[2]الـساء:(ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ے ے ۓ ۓ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

  [42-40]األحزاب:(﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

ا بعُد...  أمَّ

ڀ ڀ ڀ ٺ ): خؾق اإلكسان يف أحسن تؼويم، قال  فنن اهلل 

: أكرم وأفضل تؽريم، قال  وأكرمه اهلل  [4]التني:(  ٺ ٺ ٺ

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )

ء:(  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ   [07]اإلرسا

 أكعم عؾى اإلكسان بـعٍم كثقرة:  واهلل 

  :ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ )قال سدحاكه

o  p 
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  [07-8]البلد:(  ڻ

  وقال :( ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ڦڀ  ):[07]لقامن  

  وقال :(ىئ ىئ ی ی ی ی جئ خب  ):[35]النحل  

 على جنس اإلىسان بالعلم والَفهم:  وامتنَّ اهلل 

  قال :(ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ىئ  ):[005]النساء  

  وقال :( ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ

  [08]النحل:(  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

روحه، وأسجد له حقـؿا خؾق آدم خؾؼه من تراب، وكػخ فقه من  واهلل 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ )مالئؽة قدسه، قال سدحاكه: 

  [00-00]ص: (  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

مه أعظم  هؽذا عداد اهلل خؾق اهلل  هذا اإلكسان يف أحسن صورة، وكرَّ

تؽريم، وذلك لؿفؿٍة عظقؿة، ولغايٍة جؾقؾة، أتدرون ما هي يا عداد اهلل؟ إهنا 

لعالؿقن، فلكت يا أيفا اإلكسان ما ُخؾِؼت يف هذه الدكقا، إقامة العدودية هلل رب ا

وما ُخؾِؼت عرب هذه األصوار، وما ُخؾؼت يف هذه الصورة، وما ُأعطقت العؾم 

 والَػفم إال لُتؼقم العدودية هلل رب العالؿقن 

  يؼول اهلل :(چ چ چ چ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

]الذاريات: (  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

35-38]  

 يؼول و :( ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ۋ

  [57]الروم:(  ەئ ەئ
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  :ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )ويؼول سدحاكه

  [050]األنعام:(  ۈ

 ( ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ): ولذلك كاكت دعوة األكدقاء  

إهنا الغاية العظؿى، والؿفؿة الؽربى التي من أجؾفا خؾؼـا  ىعم عباد اهلل:

م العدودية هلل وحده ال شريك له، وذلك بالشفادة له بالوحداكقة، أن ُكؼق اهلل 

الؿستحق لؾعدادة وحده ال شريك  الخالق وما سواه مخؾوق، وأكه  وأكه 

له، فال أحد يستحق أن ُيعَدد، وال أن ُيصَرف له شيٌء من العدادة إال اهلل رب 

العالؿقن، وكذلك ما يتدع هذا من أوامر اهلل وأوامر رسوله 

 ومن مـاهي اهلل ،  ومـاهي رسوله  

أكت تعقش يف هذه الدكقا يف مرحؾٍة قصقرٍة، ويف  :ولذلك يا أيها اإلىسان

حقاٍة صغقرة، وعن قريٍب سرتتحل إلى داٍر أبديٍة سرمدية7 فلقم وجفك لؾدين 

 حق العدادة، وأِقم الػرائض، واجتـب الـواهي، فنن اهلل  حـقًػا، واعدد اهلل 
ذا األمر العظقم، والحذر الحذر من اإلخالل هبذا الؼصد العظقم خؾؼك لف

: الذي من أجؾه خؾؼك اهلل رب العالؿقن، يؼول الـدي 
َواطِونُ  يقول اهلل تعالى: إِىِّي َخَلْقُت ِعَباِدي ُحنََفاءَ »  .(0)«َفاْجَتاَلْتُهْم الشَّ

ن، وإلى الحذر الحذر من أن تـحرف بنيؿاكك وديـك إلى ما يدتغقه الشقطا

ما ُيزيِّـه لك، فلقِم العدودية هلل رب العالؿقن، وكؼي إيؿاكك وإسالمك ويؼقـك 

ره، ومن كل ما من شلكه أن ُيػسده7 ألن الؿوعد  من كل ما من شلكه أن ُيؽدِّ

اهلل، وهـاك داٌر أبديٌة سرمديٌة يخُؾد فقفا الـاس، ويدؼون فقفا أبدية اهلل رب 

 إال الجـة أو الـار العالؿقن، ولقس فقفا من دار 

                                                           

  ◙( عن عقاض بن حؿار الؿجاشعي 1532أخرجه مسؾم )(2)
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، وكؿا رزقـا اهلل وإياكم الجـة، ووفؼـا وإياكم إلقامة العدودية كؿا أراد 

أقول ما تسؿعون وأستغػر اهلل لي ولؽم ، بقَّن رسوله 

 ولسائر الؿسؾؿقن من كل ذكٍب وخطقئة، ويا فوز الؿستغػرين أستغػر اهلل  
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 اخلطبة الثانية
 

والشؽر له عؾى توفقؼه وامتـاكه، وأشفد أن ال إله  الحؿد هلل عؾى إحساكه،

إال اهلل وحده ال شريك له، وأشفد أن محؿًدا عدده ورسوله، صؾَّى اهلل وسؾَّم 

 وبارك عؾقه وعؾى آله وأصحابه وإخواكه وسؾَّم تسؾقًؿا مزيًدا 

 أما بعد...

ة ال بد من فاتؼوا اهلل يا عداد اهلل، ولقعؾم كل مسؾٍم أن له دوٌر يف هذه الحقا

أدائه عؾى مسرحفا حتى تـتفي هذه الدكقا، فلكت ما ُخؾِؼت عدًثا، ولن ُترتك 

  ، فلقم العدادة هلل ُسًدى، بل ُأمرت وُكفقت من اهلل 

ه  ولتعؾم يا عدد اهلل أكه كؿا أمرك اهلل  بنخالص العدودية له، وبالتللُّ

ك له، أمرك  ا، وأن تؽون معطاًء بؽل بلن تؽون إكساًكا فاعاًل مثؿرً  والتـسُّ

 خقر: 

  أمرك برب الوالدين، قال :(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ڍ  )

  [03]األحقاف:

  وأمرك بصؾة الرحم، قال :(ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڦ  )

  [0]النساء:

  وأمرك بلن تؽون لؾؿممـقن رؤوًفا رحقًؿا صقًِّدا معطاًء، قال :( ۈ

َمَثُل »: ، وقال الـدي [07]احلجرات:(  ٴۇ ۋ ې
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   (0)«َكاْلُبنَْواِن َيُشدُّ َبْعُضُه َبْعًضا ن لِْلـُمْؤِمنِ اْلُمْؤمِ 

فلحسن إلى والديك، وِصل الرِحم، وكن ودوًدا ألقًػا يملف مع الؿممـقن 

  جؿقًعا، هؽذا أمرك اهلل 

أعطاكا جؿؾًة من الـصائح والوصايا التي  ولذلك كدقُّـا 

الؽِدِر، وبالتواصل هبا كتواصل مع الـاس أجؿعقن7 وذلك بالتواضع وعدم 

وعدم االكؼطاع، وبالتعايش التعايش السؾقم مع الـاس أجؿعقن عؾى أمر اهلل، 

  وعؾى هدي رسول اهلل 

من خالل هذه الـصوص العظقؿة أعطاكا توازًكا وتـاغًؿا بقن  واهلل 

الروح والجسد، بقن متطؾدات الروح ومتطؾدات الجسد، وبقن السعي إلى 

كقا يف عؿؾقٍة تـُم عؾى وسطقٍة واعتدال، كقف ال وهي من اآلخرة مع إعؿار الد

اهلل رب العالؿقن، ومن أصدق من اهلل حؽًؿا، ومن أصدق من اهلل ققاًل، ومن 

 أصدق من اهلل حديًثا 

ترجؿًة عؿؾقًة من خالل أقواله،  وقد ترجؿفا كدقُّـا 

يؼول:  ، فاهلل ومن خالل أفعاله، ومن خالل تصرفاته 

(  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)

فؽؿا أن قؾدك معؾٌَّق باهلل، وكؿا أن سعقك لؾدار اآلخرة، فنن هذا  [03]امللك:

كؾه ال يؿـع من إعؿار الدكقا وذلك عن صريق الحالل، وذلك بسؾوك الطريق 

الؿستؼقم، وبسؾوك الطرق الجقدة الصحقحة التي بقَّـفا رسول اهلل 

  

َعة، وهذا يرفض ذلك الؽس بل إن كدقـا  ل، وتؾك الدَّ

                                                           

  ◙ بي موسىعن أ (1252(، ومسؾم )152أخرجه الدخاري )(2)
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الرتاخي، وذلك الؾقن الذي ُيؿارسه كثقٌر من الـاس يف التعامل مع الدكقا، فؽان 

يـفى عن الدطالة والؽسل، وكان يلمر بالعؿل والـشاط واالجتفاد، بل إكه 

  يحثُّـا وُيحرضـا يف أحرج لحظة وهي عـد ققام الساعة ويف

  (0)يد أحدكا فسقؾة يرمقفا ويزرعفا

تحريًؽا لتؾك األجساد التي صالؿا  ل ذلك من الـدي ك

أخؾدت إلى األرض، ولتؾك الـػوس التي لم تشم رائحة الفؿة العالقة، وإكؿا 

هي هؿٌة دوكقة يحثُّفا عؾى اكتساب ما يف هذه الدكقا من الؿصالح الخاصة 

 والعامة 

واالعتدال، إهنا شريعتـا شريعة اإلسالم، شريعة الوسطقة  اهلل: ىعم يا عباد 

، ووفؼـا اهلل وفؼـا اهلل وإياكم لؾػفم عـه وعن رسوله 

الؾفم وإياكم التداع الؽتاب والسـَّة، وهداكا وإياكم إلى ما فقه رضواكه والجـة، 

صلِّ عؾى محؿٍد يف األولقن، وصلِّ عؾى محؿٍد يف اآلخرين، وصلِّ عؾى 

 محؿٍد ما دامت السؿوات واألراضقن 

م والؿسؾؿقن، واكصر عدادك الؿوحدين، الؾفم احؿي الؾفم أعزَّ اإلسال

حوزة الدين، الؾفم وفؼـا وجؿقع الؿسؾؿقن والؿسؾؿات لؾعؿل الذي 

ُيرضقك عـا يا رب العالؿقن، الؾفم اغػر لجؿقع الؿسؾؿقن والؿسؾؿات، 

الؿممـقن والؿممـات، األحقاء مـفم واألموات، الؾفم حدِّب إلقـا اإليؿان 

ا، وكره إلقـا الؽػر والػسوق والعصقان، واجعؾـا من عدادك وزيِّـه يف قؾوبـ

                                                           

 «ـتخبالؿ»(، وعدد بن حؿقد يف 1252(، والطقالسي )21652حؿد )أخرجه أ (2)

السؾسؾة »، وصححه األلداين يف ◙( من حديث أكس بن مالك 2123)

  (85/ 2) «الصحقحة
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 الراشدين، ربـا آتـا يف الدكقا حسـة، ويف اآلخرة حسـًة، وقـا عذاب الـار 

الؾفم وفِّق إمامـا وولي أمركا بتوفقؼك، وأيده بتليقدك، الؾفم اكصر به 

وألدسه يا ديـك، وأعزَّ به كؾؿتك، واجعؾه عوًكا وكصًرا لإلسالم والؿسؾؿقن، 

ام  ربـا لداس الصحة والعافقة إكك عؾى كل شيٍء قدير، ووفِّق الؾفم جؿقع حؽَّ

اإلمارات لؿا ُتحب وترضى، وُخْذ بـواصقفم لؾرب والتؼوى، واجعل هذا الدؾد 

 آمـًا مطؿئـًا وسائر أوصان الؿسؾؿقن يا رب العالؿقن 

تؼوم الساعة، وال الؾفم اجعل التؼوى لـا أربح بضاعة، وثدِّت أقدامـا يوم 

تجعؾـا يف دكقاكا هذه يا ربـا من أهل التػريط واإلضاعة، الؾفم وفؼـا لفداك، 

واجعل أعؿالـا يف رضاك، وأدخؾـا الجـة يا رب العالؿقن، ويا أكرم األكرمقن، 

 وقوموا إلى صالتؽم يرحؿـي ويرحؿؽم اهلل 

 

 


