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 ذوي القربى
 

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

ومن سقئات أطؿالـا، من يفده اهلل فال مضلَّ له، ومن يضؾل فال هادي له، 

َّٓ اهلل  ًدا طبده ورسوله.وأشفُد أن ٓ إله إ  وحده ٓ شريك له، وأشفد أنَّ محؿَّ

]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: (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٹٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٿٺ ٺ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ )

 .[07-00]األحزاب:  (﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

ا بعد:  أمَّ

ل يف كتابه كلَّ شيء، قال  إنَّ اهلل  فقا طباد اهلل، ٺ ٺ ٺ ): فصَّ

معالم الحؼوق والحدود  ، وبقن اهلل [9]اإلسراء: (ٿ ٿ ٿ ٿ

أهل اإلسالم بلدائفا، وذلك بتوفقر الحظوظ ذويفا، وبنيصال  --وأمر 

 الحؼوق إلى مستحؼقفا. 

العـاق  أٓ وإنَّ من جؿؾة الحؼوق التي تعؾَّؼت هبا الذمم وأصبحت ققًدا يف

طظَّم  ما يتعؾق بحؼوق ذوي الؼربى، وما يتعؾق بصؾة إرحام، ذلك أنَّ اهلل 

o  p 
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وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ): --شلن ذوي الؼربى يف الؼرآن، قال  

 .[12]اإلسراء: (ۈئ

ں ں ڻ  ڱڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ): وقال 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ): ، وقال [72]الـساء: (ڻ

اهلل  ، والـصوص يف كتاب[38]البقرة: (ۉ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

 .مستػقضٌة يف التلكقد طؾى حؼوق ذوي الؼربى وإرحام 

ا كبقُّـا  فؾؼد أبدى وأطاد يف مسللة ذوي الؼربى  أمَّ

ما لفذا الجـس من الحؼوق والحظوظ  وإرحام، وبقن 

ـَّة وتؽاثرت واتحدت  والواجبات: ولذلك تضافرت كصوص الؼرآن والسُّ

طؾى العـاية هبا وأكَّفا تـتظم من طؾى وجوب صؾة ذوي الؼربى وإرحام، و

 جؿؾة الحؼوق والواجبات الؿؽؾَّف هبا اإلكسان.

، أوجب ذلك يف الؼرآن، وأوجبه كبقُّـا  ولذلك ربـا 
طٌد بالعذاب إلقم، يؼول  ويف الؿؼابل من أخل هبذا الواجب العظقم ففو متوَّ

﮲  ): اهلل  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

 . [72رة:]البق (﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ): ويؼول 

 .[12]الرعد: (﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮸﮴ ﮵ ﮶ ﮷

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ): ويؼول 

 .[17-11]محؿد: (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ڈ
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أي: قاصع  (1)«ٓ َيْدُخُل الَجـََّة َقاطِعٌ »يؼول:  والـبي 

 رحم.

ؿسائل والواجبات إنَّ مسللة ذوي الؼربى وإرحام من أهم ال عباد اهلل:

ولألسف الشديد أخلَّ هبا كثقٌر من  -أيُّفا الؿسؾؿون-الؿـوصة بلطـاقـا جؿقًعا 

الـَّاس يف هذا الزمان، حقـؿا أصبحت الؿاديات هي الغالبة فاطتؾت طؾى 

رت الصدور وجػَّت الؿشاطر وقست الؼؾوب،  وشائج الؼربى، وحقـؿا تصحَّ

 الواجبات.لم يؾتػت الـَّاس إلى هذا الواجب من 

يلمركا بصؾة إرحام، وبنيتاء ذوي الؼربى، وهؽذا كبقُّـا  وربـا 

 إِنَّ اهلل َتَعالى َخَؾَق الَخْؾَق َحتَّى إَِذا » -اهلل طباد–، ولتعؾؿوا

ِحُم، َفَؼاَلْت: َهَذا مَؼاُم اْلَعائِِذ ِبَك ِمَن اْلَؼطِقَعِة، َقاَل: َكَعْم،  َفَرَغ ِمـُْفْم َقاَمِت الرَّ

َأَما َتْرَضْقَن َأْن َأِصَل َمْن َوَصَؾِك، َوَأْقَطَع َمْن َقَطَعِك؟ َقاَلْت: َبَؾى، قال: فَذلَِك 

 .(2)«َلِك 

إنَّ مسللة صؾة إرحام لقست بالؿسللة الفقـة، إكَّفا سبٌب من  عباد اهلل:

أسباب رضا اهلل، وسبٌب من أسباب محبة اهلل، وسبٌب من أسباب دخول جـَّة 

ة.اهلل، و  سبٌب من أسباب طؿوم الخقرات والربكات طؾى مجؿوع إُمَّ

وإنَّ قطقعة الرحم، وإنَّ قطقعة ذوي الؼربى وإرحام سبٌب من أسباب 

دخول الـَّار، وسبٌب من أسباب البالء والشمم طؾى مجؿوع الـَّاس: ولذلك 

ث قال:  -◙-كان ابن مسعوٍد  إذا جؾس مجؾًسا وأراد أن يتحدَّ

، هل فقؽم قاصع رحمف فنكَّـا كريد أن كدطو اهلل، ودطوة قاصع )كاشدتؽم اهلل

                                                           

 .◙(، من حديث جبقر بن مطعم 2556(، ومسؾم )5984أخرجه البخاري ) (1)

 .◙(، من حديث أبي هريرة 2554ومسؾم )(، 4834أخرجه البخاري ) (2)
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 (1)الرحم ترتد لفا أبواب السؿاوات(. 

كاكوا يبعدون قاصع الرحم طن  -◙-وهؽذا كان أبو هريرة 

 (2)مجالسفم ويؼولون: )بؾغـا أنَّ الرحؿة ٓ تـزل طؾى مجؾٍس فقه قاصع رحم(

 .-كسلل اهلل السالمة والعافقة-

 -◙-حقـؿا جاءه طؿر بن الخطَّاب  وكبقُّـا 

حبِّس »يستشقره يف أسفؿه يف خقرب أن يجعؾفا وقًػا هلل رب العالؿقن، فؼال له: 

 .(3)«أصَؾفا واْجَعل َثَؿرتفا يف األقربقن

أكثر الـَّاس  -◙-يؼول أكُس بن مالك: )كان أبو صؾحة إكصاري 

ًٓ يف الؿديـة، وكان طـده حديؼة ُيؼال لفا: بق ر حاء، وكان الـبي أموا

  يدخؾفا ويشرب من ماٍء فقفا صقب، فؾؿا أكزل اهلل 
جاء أبو صؾحة  [91]آل عؿران: (پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)قوله: 

فؼال: يا رسول اهلل طؾم  --إكصاري إلى رسول اهلل 

الـَّاس أنَّ أفضل أموالي بقر حاء، وإكِّي جعؾتفا يف سبقل اهلل، فؼال له رسول اهلل 

-- :« قال: فجعؾفا يف أبـاء طؿومته  «َعْؾَفا فِي األَْقَربِقنِ اْج
                                                           

، ح 158/ 9(، والطرباين يف الؿعجم الؽبقر )24242أخرجه معؿر يف جامعه ) (1)

(، من حديث إطؿش طن ابن 7592(، والبقفؼي يف شعب اإليؿان )8793

 .◙مسعود 

، وإكؿا من حديث طبد اهلل بن أبي أوىف ◙لم أجده من حديث أبي هريرة  (2)

◙. 

(، والبقفؼي يف 63(، والبخاري يف إدب الؿػرد )489/ 2د يف الزهد )أخرجه هـا

 (، وضعػه إلباين يف ضعقف إدب الؿػرد.7594شعب اإليؿان )

(، من حديث طؿر بن الخاصب 1632(، ومسؾم )2737أخرجه البخاري ) (3)

◙. 
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-◙-)(1). 

اًرا، ففذه أسؿاء بـت أبي بؽٍر  -إنَّ صؾة الرحم ٓ تـؼطع ولو كاكوا ُكػَّ

قالت: )أتتـي أمي وكاكت مشركة، وهي راغبة، فاستػتقت رسول  -▲

ِك »يف صؾتفا، فؼال:  --اهلل  ، (2)وكاكت مشركة( «ِصِل ُأمَّ

 .(3)يصل أًخا له مشرًكا هبدية -◙-ؿر بن الخطَّاب وكان طُ 

 جسور مدِّ  إلى يدطو وروطته جؿاله بؽل ديــا، هو هذا -اهلل عباد–كعم 

 هذه إحقاء إلى ويدطو الؼربى، وذوي إرحام من إقربقن مع التواصل

ك أنَّ هذه الوشقجة متى كاكت حقًَّة بقن ذل بالحقاة، كابضةً  وجعؾفا الوشقجة،

ته.الـَّ   اس فارُجفم واطرف بلنَّ الربكة كازلٌة إلقفم بحول اهلل وقوَّ

يف هذا الؿجتؿع ولو  إنَّ صؾة إرحام إذا شاطت يف مجتؿٍع بارك اهلل 

: -العؾم أهل طـد بحٍث  محل إسـاده كان وإن–كان كافًرا، جاء يف الحديث 

 -مسؾؿقن غقر مأكَّف بؿعـى–إن اهلل خؾق خؾًؼا ولم يـظر إلقفم مـذ أن خؾؼفم »

 .(4)«رحؿفم صؾة بسبب وأعؿارهم أموالفم يف بارك تعالى اهلل لؽن

 البالقي إراضي تجعل الرحم صؾة أنَّ  كقف -اهلل طباد يا–اكظروا 

هبا الربكة يف إطؿار ويف إموال ويف الذرية: ولذلك  طدكاًكا، ويـؿي اهلل 

رزِقه، وأن ُيـَْسَل له يف َمن َأَحبَّ أن ُيْبَسَط له يف »قال:  كبقُّـا 

                                                           

 (.998(، ومسؾم )1461أخرجه البخاري ) (1)

 (.1443) (، ومسؾم2624أخرجه البخاري ) (2)

 .¶(، من حديث ابن طؿر 2468(، ومسؾم )886أخرجه البخاري ) (3)

(، 7282(، والحاكم )12556، ح 85/ 12أخرجه الطرباين يف الؿعجم الؽبقر ) (4)

، وضعػه ¶ابن طباس، (، من حديث 7596والبقفؼي يف شعب اإليؿان )

 (.2425إلباين يف السؾسؾة الضعقػة )
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 .(1)«َرِحَؿه َفْؾَقِصْل  أجؾه، يف: يعـي–َأَثرِِه  

ن الؼربى ذوي صؾة إكَّفا الرحم، صؾة إكَّفا -اهلل عباد–كعم   هبم لك مؿَّ

ات، وإخوال  إسباب من سبٌب  كاإلخوة وإخوات، وإطؿام والعؿَّ

 ولتعؾؿوا -اهلل طباد يا–والخآت وغقرهم من ذوي الؼربى، أٓ فؾتتؼوا اهلل 

ق حق   هذا بلنَّ   هذا طن سائؾؽم  واهلل ذمؿؽم، به وُشِغَؾت أطـاقؽم، يف ُصوِّ

 .الؼقامة يوم الحق

وهذا الحق بذله سفٌل مقسوٌر بحول اهلل وقوته، من ذلك التواصل بقن 

ذوي الؼربى: وذلك بالزيارات وبالتفادي، وبالفبات والصالت، فنكَّفا من 

 لؼربى وإرحام.صؾة ذوي ا

الوقوف معفم يف الـوائب والؿؾِّؿات حقـؿا تـتاهبم كائبة، أو تؼع  أمٌر آخر:

يف ساحتفم كازلة، فالواجب أن يـتػض الرحم إلى رحؿه، وأن يؼف سـًدا له، 

اًل وإكَّؿا فرًضا.  وأن يؼف معقـًا له، وهذا حق  لقس تػضُّ

ة صدقةً  أو زكاةً  كاكت سواءً  صدقةٌ  لديك كاكت إذا -اهلل طباد–كذلك   طامَّ

وئ وئ ۇئ ۇئ ):  يؼول والؿساكقن، الػؼراء من الؼربى ذوي هبا فصل

 .[12]اإلسراء: (ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

إنَّ كثقًرا من الـَّاس لديفم كػسقٌة طجقبٌة غريبة، يصؾون إباطد وهم 

يعؾؿون طن إقارب مدى حاجتفم إلى الزكاة وإلى الصدقات والفبات، 

ًة،  ي له العجب، والـبي وهذا أمٌر يـؼض وضع قاطدًة طامَّ

 يف -اهلل طباد يا–فصؾوا أرحامؽم وأقربائؽم  (2)«َضْعَفا فِي اأْلَْقَربِقنِ »فؼال: 

 .وططاياكم هباتؽم ويف صدقاتؽم، ويف زكواتؽم،

                                                           

 .◙(، من حديث أكس بن مالك 2557(، ومسؾم )2467أخرجه البخاري ) (1)

 سبق تخريجه. (2)
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زيارهتم حال مرضفم، فننَّ من الواجب طؾقك أن تزور قريبك أمٌر آخر: 

ازته حقـؿا يؿوت، وكذلك ٓ يـؼطع إمر، حقـؿا يؿرض، وكذلك أن تتبع جـ

بل من الؿشروع يف حؼك تجاهفم أن تصؾفم بعد الوفاة، فؾؼد جاء رجٌل إلى 

فؼال: )يا رسول اهلل، هل بؼي من برِّ والدي شيٌء  الـبي 

هؿا به بعد موهتؿاف( قال:  ََلُة َعَؾْقِفَؿا »أبرُّ ، -يعـي: الدعاء لفؿا-الصَّ

ْستِْغَػاُر لَ 
ِ

َّٓ ِبِفَؿا، َوإِْكَراُم َصِديِؼِفَؿاَوآ َٓ ُتوَصُل إِ ِحِم الَّتِي   (1)«ُفَؿا، َوِصَؾُة الرَّ

 هذه من الحؼوق الؿتعؾؼة بك أيُّفا الؿسؾم تجاه رحؿك وأقاربك.

 ومعـى الؿؼابؾة، قضقة طؾى تؼف ٓ إرحام قضقة -اهلل طباد–كذلك 

َّٓ  ييعط وٓ وصؾه، من إلى يصل ٓ اإلكسان أنَّ  ذلك طاه، فننَّ هذا أط من إ

َلْقَس الَواِصُل »: مرفوٌض مع إرحام: ولذلك قال كبقُّـا 

يعـي: الواصل حؼقؼة لقس هو من يؼوم بالؿؽافلة، إذا زارك  (2)«بِالُؿَؽافِئ

اك طزيته، وإذا سؾَّم طؾقك سؾَّؿت طؾقه، هذه لقست صؾة، هذه  زرته، وإذا طزَّ

 ة.مؽافلة، هذا قصاص، هذه موافا

َؿا الَواِصُل الَِّذي إَِذا ُقطَِعت َرِحَؿه َوَصَؾَفا» هذا  «َلْقَس الَواِصُل بِالُؿَؽافِئ إِكَّ

يشؽو أرحاًما  هو الواصل: ولذلك جاء رجٌل إلى الـبي 

، يؼول: )يا رسول اهلل إنَّ لي --له، يشؽوهم إلى الـبي 

، وأح
ّ
ُؾم طـفم أقارب أصؾفم ويؼطعوين، وُأحِسن إلقفم ويسقئون إلي

.)
ّ
 ويجفؾون طؾي

يا له من مـظٍر فظقع! يا لفا من معامؾٍة قاسقة! يا لفا من طالقٍة متوترة! 

                                                           

، وضعػه ◙(، من حديث مالك بن ربقعة الساطدي 5142أخرجه أبو داود ) (1)

 (.4936إلباين يف مشؽاة الؿصابقح )

 .¶(، من حديث طبد اهلل بن طؿرو 5991أخرجه البخاري ) (2)
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  !

ّ
، وأحُؾم طـفم ويجفؾون طؾي

ّ
أصؾفم ويؼطعوين، وأحسن إلقفم ويسقئون إلي

فم الَؿّل »: فؼال له الـبي   (1)«لئن كـت كؿا قؾت فؽلكؿا ُتِسػُّ

ماد أتدرون ما الؿلف الرماد الحار، ك لكك تضع يف أفواهفم ويف وجوهفم الرَّ

 الحار.

َٓ َيَزاُل عؾْقَك ِمن اهلل ظفقر ما ُدمَت عؾى ذلك»ثمَّ قال له:  يا هلل من هذه  «و

من هذا  العالقة، ومن هذا التعامل، ومع ذلك أراد الـبي 

َّٓ يـزل إلى حضقض هذه  الرجل، أراد مـه أن يبؼى يف طؾقاء أخالقه ومجده وأ

َٓ َيَزاُل عؾْقَك ِمن اهلل ظفقر»ق السقئة، وقال له: إخال  .«و

أين كحن من هذا الُخُؾقف! تؼطَّعت كثقٌر من إرحام بسبب: واهلل ما سؾَّم 

 يف العقد، واهلل ما هـَّلين بـجاح الولد، والؿرأة تؼول: 
ّ
، واهلل ما اتصل طؾي

ّ
طؾي

ور السػؾقة الطقـقة التي واهلل ما هـَّلتـي بؿولود البـقة، وغقر ذلك من إم

 ستذهب هباًء وتبؼى الرحم طالقًة.

عاماًل ت وأرحامؽم أقاربؽم مع وتتعامؾوا -اهلل طباد يا–أٓ فؾتتؼوا اهلل 

شرطقًّا بعقًدا طن هذه الـزغات الشقطاكقة، وبعقًدا طن هذه إخالق التي ٓ 

ؾدار أخرة يؿؽن وٓ يـبغي أن تؽون من أخالق أهل اإليؿان الذين يعؿؾون ل

َّٓ من أتى اهلل بؼؾٍب سؾقم.  لقـجوا من يوٍم ٓ يـػع فقه ماٌل وٓ بـون إ

كعاين ضاهرًة طجقبة يف مجتؿعاتـا يعرففا من هو مختؾٌط بواقع الـَّاس! 

أرحاٌم قد تؼطَّعت، وأقارب قد تدابروا وتشاحـوا ٕتػه إسباب، واهلل الذي 

َّٓ هو إّكفا ٕسباٌب دكقو ا كؿقؿة، ٓ إله إ ا غقبة، وإمَّ ية، غالبفا أسباٌب دكقوية إمَّ

ا  ا قؾَّة طؼل، بحقث أنَّ اإلكسان يؼبل أي شيء، وإمَّ ا غقرة، وإمَّ ا حسد، وإمَّ وإمَّ

تػسقر مواقف تػسقًرا مغؾوًصا لقس له رصقد من الواقعقة والحؼقؼة فتدابر 

                                                           

 .◙(، من حديث أبي هريرة 2558أخرجه مسؾم ) (1)
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 السالمة اهلل كسلل–الـَّاس وتشاحـوا: ولذلك ُسؾَِبت الربكة من الـَّاس 

 .-والعافقة

 الحق هبذا قوموا الوشقجة، هذه أحقوا ،-اهلل طباد يا–صؾوا أرحامؽم 

ڇ )به، أترضون أن تدخؾوا تحت هذه أية:   اهلل أمركم الذي الواجب

ڈ ژ ژ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

 ف![17-11]محؿد: (ڑ ڑ ک ک ک

الَجـََّة  ٓ َيْدُخُل »أترضون أن يؽون لؽم كصقٌب من هذا الحديث: 

ف! أترضون أن تػِرحوا الشقطان بؿثل هذه إطؿالف! فنكَّه كؿا قال (1)«َقاطِعٌ 

قطاَن قد يئَس أن يعبَدُه الؿصؾُّوَن وَلؽن »: --الـبي  إنَّ الشَّ

ش بقن إقارب وإرحام، ويجعل طرق الحسد  (2)«يف التَّحريِش بقـَفم فقحرِّ

 والبغضاء كابًضا.

 وذلك الشقطان، وطؾى أكػسؽم طؾى تـتصروا أن -اهلل طباد يا–فعؾقؽم 

َقت ولذلك رحؿة: وإكَّفا شجـة، فنكَّفا الرحم بصؾة  أٓ الرحؿة، من الرحم ُسؿِّ

 . طؾقؽم ٓ لؽم إمر فننَّ  -اهلل طباد يا– اهلل فؾتتؼوا

ـَّة، وهداين وإيَّاكم إلى ما فقه  وفؼـي اهلل وإياكم ٓتباع الؽتاب والسُّ

 ـَّة.رضواكه والج

أقول ما تسؿعون وأستغػر اهلل لي ولؽم ولسائر الؿسؾؿقن من كل ذكٍب 

 وخطقئة، ويا فوز الؿستغػرين، أستغػر اهلل.

                                                           

 سبق تخريجه. (1)

 .◙(، من حديث جابر 2812أخرجه مسؾم ) (2)
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 اخلطبة الثانية
 

الحؿُد هلل طؾى إحساكه، والشؽر له طؾى توفقؼه وامتـاكه، وأشفد أن ٓ إله 

َّٓ اهلل وحده ٓ شريك له، وأشفد أنَّ محؿًدا طبده ورسوله صؾَّى اهلل طؾقه - إ

 .-وطؾى آله وأصحابه وإخواكه وسؾَّم تسؾقًؿا مزيًدا

ا بعد:  أمَّ

 اهلل، تؾؼون يوم كجاتؽم سبب التؼوى أنَّ  واطؾؿوا -اهلل طباد يا–فاتؼوا اهلل 

كرته يف خطبتي إولى حق  ٓزم وحتٌم واجٌب ذ الذي الحق هذا إنَّ  :اهلل عباد

ى الـَّاس أن يرتػعوا طن هذه السػؾقات طؾى كلِّ مسؾم أن يصل رحؿه، وطؾ

، وطن هذه إمور التي ستذهب ويبؼى طارها الفرصؼقَّاتالطقـقَّات وطن هذه 

يوم الؼقامة، طؾقفم أن يرتػعوا بلخالقفم وبؼقؿفم، وفقؿا يؿؾقه طؾقفم كتاب 

 .رهبم وُسـَّة كبقفم 

 وأرحامؽم ٕقاربؽم طالؿقًّا سالًما صدوركم يف -اهلل طباد يا–احؿؾوا 

ا إيتاءً  الؼربى ذوي وإيتاء الرحم صؾة إنَّ  أجؿعقن، ولؾـَّاس  سبٌب  وماديًّا معـويًّ

من  وما رحؿه، وصل أحدٍ  من وما كـػه، لقَّن أحدٍ  من فؿا الخقر، أسباب من

َّٓ طاش راحًة وصؿلكقـًة يسبح هبؿا سبًحا  أحٍد أصؾح ما بقـه وبقن أقاربه، إ

 طظقًؿا.

ع رحؿه ودخل يف مشؽالٍت وقالقل وأزمات مع أقاربه وما من أحٍد قطَّ 

َّٓ طاش سجـًا يف هذه الدكقا، ففذه الؿشؽؾة تلكل معه وتشرب   كؿا–إ
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 طباد يا–دره، أٓ فاكطؾؼوا ص يف وضقًؼا وقؾًؼا أزمةً  يعاين ولذلك -يؼولون

 .واإلحسان والعػو الرحؿة من الرحب الػضاء هذا إلى -اهلل

 ويف كػسك أكت، أكت كعم، أكت ال
َّ
، أكت الذي تـظر إلي

َّ
ذي تسؿع إلي

صورٌة من صورة قطقعٍة بقـك وبقن رحؿك أسللك باهلل ٓ خرجت من هذا 

َّٓ وأغؾؼت هذا الؿؾف، وفتحت باًبا مع أرحامك وأقاربك تصطؾح  الؿسجد إ

معفم وتؿد يدك إلقفم، وتـظف صدرك تجاهفم من هذه الؾحظة تبقت هذه 

 الـقَّة.

–ر من أن يلتقك الشقطان فقـػخ يف جقبك، ويستػزك بلموٍر والحذر الحذ

م الـدم، أشد طؾقفا ستـدم -واهلل ًٓ  قدِّ  رب اهلل طـد يرفعك هذا فننَّ  تـاز

، إذا ماد الؿشؽؾة كاكت إذا العالؿقن، ًٓ م تـاز ية فسامح واطُف واصػح، وقدِّ

قك ا ق هبا طن طرضك فقـجِّ ًة كغقبٍة وكالٍم فتصدَّ يف يوٍم  هلل كاكت معـويَّ

 تتؿـَّى فقه حسـًة واحدة!

الحذر الحذر من أن يؼودك الشقطان، بل اجعؾه خاسًئا مدحوًرا: ولذلك 

طباد اهلل أموٌر واهلل يـؼضي لفا العجب، إخوٌة وأخوات بقـفم من الؼطقعة 

الشيء الذي يؽاد أن يظؾم له ما بقن السؿاء وإرض بسبب ققل وقال، 

شقطاٍن من شقاصقن اإلكس دخل بقـفؿا فلفسد هذا  وبسبب مؽٍر ُكبَّار من

الرحم وتؾك العالقة، فذهبت العؼول وضُؿر اإليؿان، وضُعف القؼقن فغؾبت 

 مثل هذه الؼضايا حتَّى صغت هذه الؼطقعة وصغى هذا العداء بقن إرحام.

، وأن يؽوكوا طؾى هدي رسول اهلل طؾى الـَّاس أن يتؼوا اهلل 

الؽرام  ، وطؾى هدي الصحابة- -. 
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الذي كان قد كػل  -◙-وأختم خطبتي بؼصة أبي بؽٍر الصديق 

مْسطًحا، كػؾه ورطاه وأكػق طؾقه واحتضـه، فتػاجل أبو بؽٍر يف مسللة اإلفك، 

تػاجل وُصِعق حقـؿا سؿع بلنَّ مسطًحا من ضؿن الذين ٓكوا يف طرض طائشة 

حؾف فاكتػض غقرًة طؾى ابـته وطرضه، و حبقبة رسول اهلل 

 (1)أن يؼطع الصؾة مع مسطًحا وُحقَّ له ذلك، ولو كـَّا لعؿؾـا أكثر من ذلك.

ڃ ڃ چ چ چ )أراد غقر ذلك، يؼول سبحاكه:  لؽن اهلل 

گ  کژ ڑ ڑ ک ک ک)يف آخر أية قال:  (چ ڇ ڇ ڇ ڇ

اًفا طـد كتاب اهلل، فؼال: )بؾى، بؾى  [11]الـور: (گ گ وكان أبو بؽٍر وقَّ

  لي فلطاد الـػؼة إلى ُمسَطح(.أحبُّ أن يغػر اهلل

قضقٌة خاضفا ُمسطح لقست بإمر السفل، لقست غقبة أو كؿقؿة، وإكَّؿا 

ٍل قاده طبد اهلل بن ُأبي بن  ٓك يف طرض طائشة حقـؿا وقع ضحقة إطالٍم مضؾِّ

َّٓ قال: )كعم،  سؾول إيذاًء لؾـبي  فؿا كان من أبي بؽر إ

 أحب أن يغػر اهلل لي(.

أكت الذي دار يف خؾدك صورة هذه الؼطقعة ٕجل كؾؿٍة  بربك أكت،

تاففة، بربك أٓ يستحق مـك هذا إمر أن تـفقه أن مثاًلف! أٓ يستحق إمر 

مـك أن تعود إلى رحؿك وأقربائكف! بؾى وربي، ولؽن ٓ يعؼؾفا إٓ 

 العالؿون.

الصالة  الذي أمركم اهلل  صؾُّوا طؾى حبقبؽم 

                                                           

 .▲(، من حديث طائشة 2774(، ومسؾم )2661أخرجفا البخاري ) (1)
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ل وهو أصدق الؼائؾقن، وقد بدأ بالصالة طؾى كبقه وثـَّى والسالم طؾقه فؼا

ڄ ڄ )بؿالئؽة قدسه، وأيَّه بؽم أيفا الؿممـون، فؼال وهو أصدق الؼائؾقن: 

 (ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڃڄ ڄ ڃ ڃ

 .[22]األحزاب:

َمْن َصؾَّى َعَؾيَّ َصََلًة َواِحَدًة َصؾَّى اهللُ »: وقال كبقُّؽم 

الؾَّفم صلِّ طؾى محؿٍد يف إولقن، وصلِّ طؾى محؿٍد  (1)«َعَؾْقِه َعْشَر َصَؾَواٍت 

يف أخرين، وصلِّ طؾى محؿٍد ما دامت السؿاوات وإراضقن، وارَض الؾفم 

طن آله إصفار، وأصحابه إخقار ٓ سقؿا إئؿة الحـػاء أبي بؽٍر وطؿر 

وطثؿان وطؾي، وطن سائر الصحابة أجؿعقن وطن التابعقن ومن تبعفم 

 اٍن إلى يوم الدين وطـَّا بجودك وكرمك يا رب العالؿقن.بنحس

دين، واحِم حوزة  الؾَّفم أطز اإلسالم والؿسؾؿقن، واكصر طبادك الؿوحِّ

الدين، الؾفم اجعل هذا البؾد آمـًا مطؿئـًا وسائر أوصان الؿسؾؿقن يا رب 

به ديـك العالؿقن، الؾَّفم وفق ولي أمركا بتوفقؼك وأيِّده بتليقدك، الؾفم اكصر 

وأطز به كؾؿتك، وألبسه لباس الصحة والعافقة يا رب العالؿقن، ووفِّق الؾَّفم 

ام اإلمارات لؿا تحب وترضى وخذ بـواصقفم لؾرب والتؼوى، جؿق ع حؽَّ

وارحم الؾفم من مات مـفم يا رب العالؿقن، الؾفم اغػر جؿقع الؿسؾؿقن 

 والؿسؾؿات الؿممـقن والؿممـات إحقاء مـفم وإموات.

الؾفم ارزقـا خشقتك يف الغقب والشفادة، وكؾؿة الحق يف الغضب 

ر والغـى، وكسللك الؾفم كعقًؿا ٓ يـػذ، وقرة طقٍن ٓ والرضا، والؼصد يف الػؼ

                                                           

 .◙(، من حديث أبي هريرة 448أخرجه مسؾم ) (1)
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تـؼطع، وكسللك الرضا بعد الؼضاء، وبرد العقش بعد الؿوت، وكسللك الؾفم 

لذة الـظر إلى وجفك، والشوق إلى لؼائك يف غقر ضراء مضرة وٓ فتـة مضؾة 

 برحؿتك يا أرحم الراحؿقن.

َّٓ بذكٍب مغػور، وط ؿٍل صالٍح متؼبٍَّل مشؽور الؾفم ٓ تػض جؿعـا هذا إ

 إكَّك أكت العزيز الغػور، وقوموا إلى صالتؽم يرحؿـي ويرحؿؽم اهلل.

 

 

 

 


