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ُاُومقاصد

 
 م 2202يو ليو 51  ُاه

ُفيُمحكمُهُللهُُالحمد ُ نُ:التنزيلُهُالقائله يَنُمه يَُخلَقَك ْمَُوالَّذه ُاْعب د واَُربَّك م ُالَّذه قَْبلهك ْمُ}يَاُأَيَُّهاُالنَّاس 
يَكُلَهُأولُ  الَُشره َوْحدَهُ   ُ إهلَهَُإهالَُّللاَّ أَْنُالُ ُُبالُانتهاءُ ُُوآخرُ ُُبالُابتداءُ ُُلَعَلَّك ْمُتَتَّق وَن{،َوأَْشَهدُ 

،َُوأشهد ُُالوترُ  ك ف ًواُأََحدُ  الذيُلَْمُيَلهدَُْولَْمُي ولَدَُْولَْمُيَك ْنُلَهُ  َمدُ  َورَُُالصَّ دًاَُعْبد هُ  َحمَّ ُم  ُُ.س ول هُ أَنَّ
ُُه ُفيهُأنَُُّالعلمُهُفمبلغُ  ُكلهمُ ُللاهُُخلقُهُهُخيرُ وأنَُُُُُُّ***ُُبشر 

ُعليهُللنبوةُخاتم ُ ُويشهد ُُيلوحُ ُنُنورُ مُهُُُُُ***ُُُُُأغر 

ُُفيإذُقالُُ***ُُسمهُهالُالنبي ُ ُاسمَُُاإلله ُُوضمَُّ ُأشهد ُُالخمسه ُالمؤذن 
ُفذوُُُ***ُُُُُُُليجلَّه ُُنُاسمهُهمُهُله ُُوشقَُّ ُوهذاُمحمد ُُمحمود ُُالعرشه

هُُُوباركُُُْوسلمُوزدُُُْ،ُفاللهمُصل ُه ُُوأنابَُُُوتابَُُُىُوصامَُنُصلَُّخيرُمَُُُ،المختارُهُُعلىُالنبي 

واُُواُواعتمرُ الذينُحجُُُُّاألطهارُهُُوصحبهُهُُوعلىُآلهُهُُالحرامُهُُبالبيتُهُُوطافَُُُبالمشعرُهُُووقفَُ

 .اُكثيًراوسلمُتسليمًُاُُمُمغفورًُهُ اُوذنب ُمُمشكورًُُوسعيهُ مُمقبواًلُهُ فكانُحجُُّ

يَنُآَمن واُاتَّق واُُُُالغفارُهُُبتقوىُالعزيزُهُُهاُاألخيارُ يُأيُُّمُونفسُه.....ُفأوصيكُ ُُاُبعد ُأمَُّ }يَاُأَيَُّهاُالَّذه

وَن{ُ)ألُعمرانُ: ْسلهم  َُوأَْنت ْمُم  ُإهالَّ وت نَّ َُواَلُتَم  ُت قَاتههه ََُحقَّ ُُ(102َّللاَّ

ُ انَخطبتهُُاُوعنوانُ نَوزارتهُُ(ُعنوانُ اهَُاُومقاصد ُهَُغايات ُُاإلسالمُهُفرائضُ )ُ:للاهُُعبادَُُ

ُ: اللقاءُهُعناصرُ 

ُب نهَىُ :ُأواًلُ ْسالَم َُعلَىَُخْمس  ُ اإله

ُ  ا.هَُاُومقاصد ُهَُغايات ُُاإلسالمُهُفرائضُ ثانيًا:ُ

ُىُمُهاالسمَُُهيُالغاية ُُاألخالقُ وأخيًراُ:ُثالثًا ُ.والعباداتُهُنُالفرائضه

ُالسادة ُأيُُُُُُُُُّ ُأحوجنَُُبدايةًُُُ:ها ُالدقائقُهاُُما ُأنُُُْالمعدودةهُُُفيُهذه ُُُاُعننَحديث ُُُيكونَُُُإلى ُُفرائضه

ُُُحقيقي ُُُبالُإسالمُ ُُمسلمينَُُُونَُالكثيرُُأصبحَُقدُُوُُوخاصةًُُُ،اهَُاُومقاصدُههَُغاياتهُُُاإلسالمُه ُماُإالَّ

ُ،والُيخشاه ُُُإلىُرزقهُهُُوالُيطمئنُ ُُفيُوعدهُهُُوالُيثقُ ُُبالوحدانيةُهُللهُُُوعالُيشهد ُُُجلَُُُّللا ُُُرحمَُ

ُُويأكلُ ُُعنُالمباحاتُهُُيصومُ ُُ،والمنكرُهُُعنُالفحشاءُهُُوالُيبتعد ُُُاألماناتُهُُىُويضيعُ صل ُهي ُُُو

ُُُيتطاولُ ُُ،بالىاُوالُي ُالربَُُُنُمالُهمُهُُيحجُُُُّ،البناتُهُُحقوقَُ ُُُعلىُأعراضه نُُمُهُُيوالُيستحُهُُالناسه

ُماُتشاءُ ُفاصنعُُْولمُتستحهُُيالليالُهُعاقبةَُُُتخشَُُإذاُلمُُُُْالقائلُهُدرُُُّوللهُُُللاهُ

ُُفالُوللاهُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُالحياءُ ُذهبَُوالُالدنياُإذاُُخيرُ ُماُفيُالعيشه
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ُُنُحديثُهمُهكماُفيُالصحيحينُُُُه ُوأركانَُُاإلسالمُهُُفرائضَُُُيعرفُ ُُاُوبالُشكُ نَكلُُُُّ:هاُالسادة ُأيُُّ

ُع َمَرُُ هُُ قَالَُُُ–عنهماُُُُللاُُرضىُُ–اْبنه َُّللاَّ ُُ  : – وسلمُُعليُهُُللا ُُُىصلَُُُّ–قَاَلَُرس ول  ْسالَم  ب نهَىُاإله

ُُ ُالصَّالَةهُ،َُوإهيتَاءه هُ،َُوإهقَامه َُّللاَّ دًاَُرس ول  َحمَّ ُم  َوأَنَّ  ُ َّللاَّ َُشَهادَةهُأَْنُالَُإهلَهَُإهالَُّ َكاةهُ،َُعلَىَُخْمس  الزَّ

َُرَمَضانَُ ُ،َُوَصْومه ه ُكلمةًُُُالتوحيدُهُُفكلمة ُ (( َواْلَحج  ُاأللسنة ُهَُتردد ُُُليس ُقولُ فحسبُُُُا ُ،وعملُ ُُبل

ُفعنُُُُالقيامةُهُُيومَُُُفيُالميزانُهُُاُشيءُ الُيساويهَُُُالتوحيدُهُُوكلمة ُ ُاْلعَاصه وُْبنه هُْبَنَُعْمره َعْبدََُّللاَّ
َُوَسلَّمَُُُيَق ولُ  َعلَْيهه  ُ هَُصلَّىَُّللاَّ َُّللاَّ ُُُ:ُ)قَاَلَُرس ول  ء وسه ْنُأ متىَُعلَىُر  اًلُمه َُرج  ََُسي َخل هص  َُّللاَّ إهنَّ

يَوُْ ُ ُاْلَخاَلئهقه يَق ول  ث مَُّ ُ اْلبََصره ُ َمد ه ُ ثْل  مه ُ ل   جه ُسه ُك لُّ الا جه يَنُسه َوتهْسعه تهْسعَةًُ ُ َعلَْيهه ُ فَيَْنش ر  ُ اْلقهيَاَمةه َمُ

ُُ ُفَيَق ول  ُأَفَلََكُع ذْر  هُفَيَق ول  ُاَلُيَاَُرب  ْنَُهذَاَُشْيئًاُأََظلََمَكَُكتَبَتهيُاْلَحافهظ وَنُفَيَق ول  ُمه ر  اَلُيَاُُأَت ْنكه

ُُ ه أََُرب  فهيَهاُأَْشَهدُ  ُبهَطاقَةُ  ج  اَلُظ ْلَمَُعلَْيَكُاْليَْوَمُفَتَْخر  ْندَنَاَُحَسنَةًُفَإهنَّهُ  ُلََكُعه ُبَلَىُإهنَّ ْنُاَلُفَيَق ول 

هَُماُهَُ ُيَاَُرب  ْرَُوْزنََكُفَيَق ول  ُاْحض  فَيَق ول  َوَرس ول هُ  دًاَُعْبد هُ  َحمَّ ُم  أَنَّ َوأَْشَهدُ   ُ َُّللاَّ ههُاْلبهَطاقَة ُُإهلَهَُإهالَّ ذه

ُفَُ فهيَُكفَّة  َُواْلبهَطاقَةُ  ُفهيَُكفَّة  ت  الَّ جه ُالس ه ُفَقَاَلُإهنََّكُاَلُت ْظلَم ُقَاَلُفَت وَضع  ته الَّ جه ههُالس ه َطاَشْتَُُمَعَُهذه

يَسىَُهذَا ُأَب وُعه هَُشْيء (ُقَاَل َُّللاَّ ُاْسمه َُمَع ُيَثْق ل  فاََل ُاْلبهَطاقَةُ  َُوثَق لَْت ت  الَّ جه .ُُُُالس ه يب  َُغره َُحَسن  يث  َحده

َُوَسلََّمُقَاَلَُمْنُُُُالصامتُهُُبنُهُُعبادةهُُُحديثَُُُبلُتأملُْ َعلَْيهه  ُ َصلَّىَُّللاَّ ُه َعْنُالنَّبهي  َعْنهُ   ُ َيَُّللاَّ َرضه

َعْبد ُ يَسىُ عه ُ َوأَنَّ َوَرس ول هُ  َعْبد هُ  دًاُ َحمَّ م  ُ َوأَنَّ لَهُ  يَكُ َشره اَلُ َوْحدَهُ   ُ َُّللاَّ إهالَّ إهلَهَُ اَلُ أَْنُ دَُ ُهَُُشهه َّللاَّ

أَْلقَاَهاُإهُ َوَكلهَمت هُ  اْلَجنَّةََُعلَىَُماَُوَرس ول هُ   ُ َّللاَّ ُأَدَْخلَهُ  َُحقٌّ َُوالنَّار  َحقٌّ َواْلَجنَّةُ  ْنهُ  ُمه وح  لَىَُمْريََمَُور 

ُأَيََّهاَُشاَء( ُالثََّمانهيَةه ْنُأَْبَوابهُاْلَجنَّةه َُُوَزادَُمه ْنُاْلعََمله ُُُواُُالُإلهَُقول ُفُأخرجهُالبخاريَُكاَنُمه ُإالَّ

لَه ُُ))واُُفتنعمُ ُُ،للا ُ َوْجَههُ  ُإهالَُّ ُشيءَُهالهك  ُت ْرَجع ونَُُٱك لُّ ْكم َُوإهلَْيهه [.ُال88ُ]القصص:ُُ((ْلح 

ُُُإلهَُ ُُ))ُُُللا ُإالَّ َُمْنَُعلَْيَهاُفَان  َرب َكُذ وُُك لُّ ُوَُٱَويَْبقَٰىَُوْجهُ  له ـٰ ُُٱْلَجْل ُُفأي26ُُّ]الرحمن:((إلْكَرامه ،ُُ

ُكنَُّ ُُاُقبلَُكنَُُُّجيلُ ُُ،ُوأيُُّاإلسالمُهُُاُقبلَُكنَُُُّأمةُ ُُ!!.ُأيُُّنكونُ سُُأمةُ ُُا!!ُوأيُُّأصبحنَُُأمةُ ُُا،ُوأيُُّأمة 

ُُهَُالُإلَُُُاُقبلَُ.ُكنَُّالقرآنُهُُبغيرُهُُنحنُ ُُكيانُ ُُ،ُوأيُُّاإليمانُه ها،ُربَُُُّالُتعرفُ ُُ،ُأمةًُوثنيةًُُُأمةًُُُُللا ُإالَّ

ُُنُالمبادئُهمُهُُالُتعرفُ ُُ،ُأمةًُعاقةًُُُا،ُأمةًُاُبعضًُهَُبعضُ ُيقتلُ ُ،ُأمةًُتغدرُ ُُ،ُأمةًُللحجرُهُُتسجد ُُُأمةًُ

ُُانَربُُُُّ.ُفقالَُُُاإلنسانيةُهُُاُرسولَُإلينَُُفأرسلَُُُ،اىُُشأنهَُيعلُهُُاُ،ُوأنُْقدرهَُُُيرفعَُُُأنُُُْللا ُُُا.ُفأرادَُشيئًُ

((ُُ ُُٱه َو فهى بَعََثُ ىُ تههُهٱلَّذه ـٰ ءايَ ْمُ َعلَْيهه يَتْل وُ ْمُ ْنه  م  َرس والًُ ي يَنُ ُُُُأل م  م  ه  َوي عَل م  ْمُ َبُُٱَوي َزك يهه ـٰ تَ ْلكه

بهينُ ٱوَُ مُّ ُ لَفهىَُضلَل  ُ قَْبل  نُ َكان واُْمه َوإهنُ ْكَمةَُ ُُ[.ُفوقف2َُ]الجمعة:ُُ((ْلحه ُوسطَُُُالمختارُ ُُالنبيُُُّ

ُُهَُالُإلَُُأنُُْوليشهدَُُليعلنَُُوالضاللُهُبالكفرُهُتموجُ ُصحراءُ  ُ...للاهُُرسولُ ُامحمدًُُوأنَُُُّالملكُ إالَّ

ُُالُإلهَُُفضلَُُُهاُالحبيبُ أيُُُّفتذكرُْ ُُالُإلهَُُُللا،ُوعظمةًُإالَّ ُُالُإلهَُُُللا،ُوقدسيةَُإال  ُُللا.ُإال 

ُُُهَُومعنىُالُإلَُ ُُُبحقُ ُُالُمعبودَُُُُللا ُإال  ُُُُللا.ُومعنىُالُإلهَُإالَّ ُُوالُمرغوبَُُُالُمطلوبَُُُ،ُللاإالَّ

ُومعنىُالُإلَُُ،ُللاوُإالَُّوالُمدعُ  ُُالُإلهَُُُاُبقوةهُحياُُُا،ُفتكونَُعبدًُُللهُُتعيشَُُأنُُْ،ُللاهُإالَّ ُُللا،ُإال 
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ُُُومعنىُالُإلهَُ عليهُُُُىُللاهُصلَُُُّرسولُللاهُُُوبمحمدُ ُُا،دينًُُُاُوباإلسالمُهرباُُُىُباللهُترضَُُُأنُُُْ،ُللاإال 

ُُُالُإلهَُُُا،ا،ُومربياُقدوةً،ُوإمامًُوسلمُُ ُُُوُبهاُوحديُالُإلهَُُللاُأخل ُإالَّ يُالُُبهاُذنبهُُُُللاُيغفرُ إال 

ُُإلهَُ ُُيُالُإلهَُبهاُعمرُهُُللاُأختمُ إال  ُُيُالُإلهَُبهاُقبرُهُُللاُأدخلُ إال  ُيُ.يُبهاُرب هُُللاُألقَُإال 

الصَّالَةهُ ُ الفرقانُ ُُ،اإلسالمُهُُوجوهرُ ُُ،الدينُهُُعماد ُُُالصالة ُُُ:َوإهقَامه ُُُ،واإليمانُهُُالكفرُهُُبينَُُُوهيُ

ُُنُأدرانُهمُهُُللقلبُهُُ،ُوطهرة ُالخيرُهُُ،ُومبعثُ البر ُهُُوهيُمصدرُ ُُ،والعباداتُهُُالقرباتُهُُوهيُرأسُ 

ُُُالذنوبُه واآلثامُهوالمعاصه يصلحُ هَُفبصالحُهُُ،يُ يفسد ُهَُوبفسادُهُُ،ه ُكلُُُُّالعملُ ُُاُ .ُُه ُكلُُُُّالعملُ ُُاُ

اُفقدُُهَُنُتركَُومَُُُالدينَُُُاُفقدُأقامَُهَُنُأقامَُمَُُُالدينُهُُعماد ُُُالصالة ُُُ،هُهورب هُُُالعبدُهُُبينَُُُصلة ُُُالصالة ُو

هُُُلحديثُهُُالدينَُُُهدمَُ ُ)عليهُوسلمُُُُىُللا ُصلَُُُّالنبي  هه َسنَامه ْرَوةُ  َوذه اَلةُ  الصَّ ود هُ  َُوَعم  ُاأْلَْمره َرأْس 

َهاد ( أَنَّه ُُُُْنُأَبهيُه َرْيَرةَُفعَُكُُىُلرب هُفصل ُهُُوالمعاصيُفإذاُأذنبتَُُُالذنوبَُُُتكفرُ ُُبلُالصالة ُُُاْلجه

هَُصلَّىُُ َعَُرس وَلَُّللاَّ َُُسمه ُك لَّ ُفهيهه ل  ك ْمُيَْغتَسه ُنََهًراُبهبَابهُأََحده ُأََرأَْيت ْمُلَْوُأَنَّ َُوَسلََّمُيَق ول  َعلَْيهه  ُ َّللاَّ

ُالصَُّ ثْل  َُشْيئًاُقَاَلُفَذَلهَكُمه ْنُدََرنههه ُقَال واُاَلُي ْبقهيُمه ْنُدََرنههه ُذَلهَكُي ْبقهيُمه َُخْمًساَُماُتَق ول  ُيَْوم  لََواته

ُيَمُْ ُاْلَخَطايَا(اْلَخْمسه بههه  ُ وَُّللاَّ ُ.ح 

َكاةهُُ ُالزَّ همُُلنفوسُهُُطهرةًُُُسبحانهُوتعالىُعلىُعبادهُهُُاُللا ُهَُفرضَُُُمالية ُُُعبادة ُُُالزكاة ُُُ:َوإهيتَاءه

ُُالكريمُهُُوتعالىُفيُكتابهُهُُه ُسبحانَُُوقدُقالُللا ُ نُالخطاياُ،ُكيفُالُ؟مُمُههُه،ُولصحائفُهالبخلُهُُنمُه

(( ُُ ْن مه ذُْ ُ خ  لَه ْمَُوَّللاَّ ُ َسَكن  َُصاَلتََكُ إهنَّ ْمُ َعلَْيهه ُ بهَهاَُوَصل ه ْمُ يهه َوت َزك ه ه ْمُ ر  ت َطه ه ْمَُصدَقَةًُ أَْمَوالههه

َُعلهيمُ  يع  ُُاُلمحقُهمُكانُذلكُسببًُهُهأموالُهُزكاةَُُالناسُ ُ:ُإذاُمنعهُوفيُالمقابلُه 103التوبةُ:ُ )  َسمه

ُمُهُُالبركةُه َحبََسُُ) :ُُعنهُُرضيُللا ُُُبريدةَُُُاُلحديثُه،ُمصداقًُنُاألرضه َكاةَُإهالَُّ َوالََُمنََعُقَْوم ُالزَّ

َعْنه م ُاْلقَْطرَُ  ُ ُ  ُ.رواهُالبيهقي .« (َّللاَّ

َُرَمَضانَُ ُُُاإيمانًُُُه ُنُصامَُوتعالىُلمَُُُه ُسبحانَُُللا ُُُتكفلَُُُقدُُ،مباركُ ُُعظيمُ ُُهوُشهرُ   ُ:َوَصْومه

ُُرضىُللا ُُُُمنُحديثُأبيُهريرةَُُُ مسلمُ ُُ،ُففيُصحيحهُنُذنوبهُهىُمُهماُمضَُُُاُبغفرانُهواحتسابًُ

ُُعنهُقالُُ ه َُرس وَلَُّللاَّ َمْنَُصاَمَُرَمَضاَنُإهيَمانًاَُواْحتهَسابًاُُ》: قَالَُُُ-صلىُللاُعليهُوسلم-أَنَّ

تَُ َماُ لَهُ  إهيَمانًاَُواْحتهَسابًاُغ فهَرُ ُ اْلقَدْره لَْيلَةَُ قَاَمُ َُوَمْنُ ذَْنبههه ْنُ تَقَدََّمُمه َماُ لَهُ  ْنُذَْنبههغ فهَرُ 》قَدََّمُمه
هَُُُعنُهُُ–ُُعنهُُللاُُرضىُُ–وروىُالبخاريَُعْنُأَبهىُه َرْيَرةَُُ ُُُ–ُُوسلمُُعليهُُللا ُُُىصلَُُُّ–ُُالنَّبهي 

ُ 《 قَالَُ ائهمه ُالصَّ ُفَمه ُ،َُولََخل وف  ىُبههه لهيُ،َُوأَنَاُأَْجزه ْوَمُفَإهنَّهُ  الصَّ ،ُإهالَُّ ُآدََمُلَهُ  ُاْبنه َُعَمله ك لُّ

ُ ْسكُهأَْطيَب  يحهُاْلمه ْنُره هُمه ْندََُّللاَّ ُ 》. عه

ُُالتاسعةُهُفيُالسنةُهُللا ُُه ُالحرامُ،ُوقدُفرضَُُللاهُُإلىُبيتُهُ:ُفهوُالحجُُُّهذهُاألركانُ ُاُخامسُ أمُ 

علىُُُُللا ُُُه ُفرضَُُُ،عميمُ ُُللمسلمينَُُُه ُونفع ُُُعظيمُ ُُه ُب ُاثوُُمالية ُُُبدنية ُُُعبادة ُُُوالحجُُُُّ،للهجرةهُ

يملكُ ُُالمستطيعهُ ُ))ُُوعالُُُُجلَُُُّفقالَُُُوالراحلةَُُُالزادَُُُالذيُ َمنه ُ اْلبَْيته ُ جُّ حه ُ النَّاسه َعلَىُ هُ َّ َوّلِله

ينَُ ُاْلعَالَمه َُعنه ََُغنهيٌّ َُّللاَّ َُسبهياًلَُوَمْنَُكفََرُفَإهنَّ ُيكفرُ ُوالحجُُّ،ُ 97آلُعمرانُ:ُ )   اْستََطاَعُإهلَْيهه

ُإاُُهَُاُوكبيرَُهَُصغيرَُُُالذنوبَُ أبيُُُُاُكماُفيُصحيحُالبخاريُمنُحديثُههَُإلىُأهلُهُُالمظالمُهُُُرد ُال 
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هُفَلَْمُيَْرف ْث،ُولَْمُُعنهُُُُرضىُللا ُُُهريرةَُ َّ ُّلِله :َُمنَُحجَّ عليهُوسلََّمُيقول  َُصلَّىُللاُ  ُالنبيَّ ْعت  َسمه

ه ُ أ مُّ ُولَدَتْهُ  ُ.يَْفس ْق،َُرَجَعَُكيَومه

ُُُجالهُُُُجلَُُُّاُالملكُ وشرعهَُُُاإلسالمُ اُُهَُشرعَُُُنُفريضةُ ماُمُه:هاُالسادة ُلكنُأيُُّ ُُعظيمُ ُُُولهاُأثرُ إال 

ُُُ.نُاللقاءُهيُمُهالثانهُُيعنصرُهوهذاُهوُُ،والمجتمعهُُُالفردُهُعلىُسلوكُهُيظهرُ ُُوكبيرُ 

ا:ُ
ً
ُثاني

 
ُُاإلسالم ُُفرائض

 
ُغايات

 
ُه

 
ُاُومقاصد

 
ُ  ا.ه

ُالسادة ُأيُُّ ُفريضةُ ماُمُهُُ:ها ُمُهُُن ُالفرائضه ُإال ُُُجلَُُُّاُللا ُهَُشرعَُُُن ُأجلُهُمُهوعال ُُوغاياتُ ُُساميةُ ُُأهدافُ ُُن

؛ُالشرعيةُهُُالتكاليفُهُُجميعهُُُ،ُوهذاُشأنُ ابهُُنُالقيامُهغىُمُهإليهاُوتبتَُُُيقصد ُُُعظيمةُ ُُومقاصدَُُُنبيلةُ 

إنَُّألنَُّ العالمينُالُُُُغنيٌُُُّ-تعالىُُ-للاَُُُألنَُُُّ؛المجتمعهُُُوإصالحهُُُالفردُهُُإلىُإصالحهُُُماُتهدفُ هاُ عنُ

يضرُُُُّعبادة ُُُه ُتنفع ُ والُ وإنَُُُّهُعصيانُ العابدين،ُ اقتضتُْالعاصين،ُ ُاستخالفَُُُالعالية ُُُه ُحكمت ُُُماُ

ُاإلنسانهُُُالنوعهُ ُاألرضه ُفي ُليعمرَُي ُأكملُهُُاُويستقرَُّهَُ؛ وكيفُُُُوانسجامُ ُُعيشةُ ُُوأوفقُهُُنظامُ ُُفيهاُعلى

الخيرُ ُُه ُسبحانَُُشرائعهُهُُكلُُّوُُال؟ هذهُُهُهأمرُهُُفيُعاجلُهُُللعبادُهُُالجمة ُُُوالمنافعُ ُُالعظيمُ ُُفيهاُ مُفيُ

ذلك،ُُُُ،ُإلىُغيرُهالضميرُهُُ،ُوراحةُهالطيبُهُُوالرزقُهُُاألحوالُهُُ،ُواستقامةُهالقلوبُهُُنُصالحهُالدنيا،ُمُه

وعال،ُُُُجلَُُُّإلىُوجههُهُُ،ُمعُالنظرُهالنعيمُهُُبدارُهُُالكبيرُهُُ،ُوالفوزُهالحميدةهُُُنُالعاقبةُهمعُماُفيُذلكُمُه

ُُهُبماُرزقَُه،ُوقناعت ُوراحت ُُُالقلبُهُُطمأنينة ُاُُهَُنُغايتهُمُهُُالتوحيدُهُُوكلمة ُُُوكيفُال؟ُُبرضاهُُوالفوزُه

ُالتيُقالُعنهاُربناُُُُالطيبة ُُُ،ُوهذهُهيُالحياة ُبغيرهُهُُتعلقهُهُُ،ُوعدمُ للا ُ ْنُذََكر  َلَُصالهًحاُمه }َمْنَُعمه

ُُ ن  ْؤمه أ ْنثَىَُوه َوُم  َُماَُكان واُيَْعَمل وَن{ُ]النحل:ُأَْوُ ْمُأَْجَره ْمُبهأَْحَسنه يَنَّه  َولَنَْجزه َطي هبَةًُ َحيَاةًُ فَلَن ْحيهيَنَّهُ 

يَنُوعالُُُُقالُجلَُُُّ،والحسدَُُُوالحقدَُُُالغلَُُُّوتذهبُ ُُالصدرَُُُوتريحُ ُُالنفسَُُُفهيُتطمئنُ [97ُُُُ }الَّذه

ُُ ْكره ْمُبهذه ُق ل وب ه  {ُ]الرعد:ُُآَمن واَُوتَْطَمئهنُّ ُاْلق ل وب  هُتَْطَمئهنُّ َُّللاَّ ْكره هُأاَلُبهذه ،ُةُهي ُالمدنهُُُقيامَُُُنَُّإبلُُ،28َّللاَّ

وانتظامَُالحضارةهُُُوازدهارَُ وطيبَُالحياةهُُُأمرُهُُ،ُ ُ،ُُُ لمُهالعيشه ثمراتُه،ُ قالُالمباركةُ ُُالتوحيدُهُُنُ ُ،

ُأَْهَلُاْلق َرىُآَمن واَُواتَّقَْواُُ {ُ]األعراف:ُُتعالى:ُ}َولَْوُأَنَّ َُواأْلَْرضه َنُالسََّماءه ُمه ْمُبََرَكات  لَفَتَْحنَاَُعلَْيهه

أنَُُُّالصالة ُوُُوكيفُال؟96ُُ ُُُهُهورب هُُُالعبدُهُُبينَُُُهاُصلة ُمعُ ُُُاهَُاُومقاصدُههَُاُوغايتُههَُنُثمرتهُمُهُُأنَُُُّإال 

ُُُنمُهُُيَُّاألخالقهُُُالجانبَُ ُُُ،ُوتزكيةُهالسلوكُهُُ،ُوتقويمُهالفضائلُهُُغرسه ُُُُوعالُُقالُجلَُُُّ،النفوسه )َوأَقهمه

يَْعلَم َُماُتَْصنَع ُ  ُ َُوَّللاَّ هُأَْكبَر  َُّللاَّ ْكر  َُولَذه ْنَكره َُواْلم  ُاْلفَْحَشاءه ُالصَّالةَُتَْنَهىَُعنه بلُُ،ُ(45وَنُ)الصَّالةَُإهنَّ

ُتعزيزُههَُعلىُمواقيتهُُُالصالةهُُُإقامةُهُُنُمقاصدمُه ُفي ُالصَّالةَُُُُوعالُُقالُجلَُّ،ُُالوقتُهُُاحترامُهُُقيمةُهُُا }إهنَّ

ُُ َمْوق وتًا{، تَابًاُ كه نيَنُ ْؤمه الم  َعلَىُ الزاد ُُُالصالة ُوَكانَْتُ يطفئُ ُُالروحيُُُُّهيُ ُلظَُُُالذيُ النفوسه ُُىُ

نُالُيدركونُمَُُُالحنيفُ ُُالشرع ُُُكماُتوعدَُُُ. الصدرَُُُ،ُوتشرحُ القلبَُُُ،ُفتنيرُ للاهُُُإلىُنورُهُُالمتعطشةُه

ُُُالخيرَُُُ،ُويمنعونَُاألخالقُهُُبسوءُهُُفيتصفونَُُُالصالةهُُُحقيقةَُ ُيقولُ ُُ،ُحيثُ األليمُهُُبالعذابُهُُعنُالناسه

َويَْمنَع وَنُه ُسبحانَ ي َراء وَنُ*ُ يَنُه ْمُ الَّذه َساه وَنُ*ُ ْمُ يَنُه ْمَُعنَُصاَلتههه الَّذه َصل هيَنُ*ُ ل هْلم  ُ :ُ}فََوْيل 

همُُلكنَُُُّنصليممُُاه ُاُسمَُّهَُعنُوقتهُُُالصالةهُُُبها.ُأيُتأخيرُ ُُعنهاُمتهاونونَُُُأيُغافلونَُُُ).اْلَماع ونَُ

تهاون ُلمَُّ لوُُفيُجهنَُُُّوقيل:ُهوُوادُ ُُ،العذابُهُُوهوُشدة ُُُمُبويلُ اُوعده ُهَُوهاُعنُوقتُهواُوأخرُ اُ مُ

ُلذابتُُُْفيهُجبالُ ُُسيرتُْ ُيتهاونُ مَُُُوهوُمسكنُ ُُهُهحرُ ُُنُشدةهُمُهُُالدنيا ُُُ،اهَُاُعنُوقتهُهَُويؤخرُ ُُبالصالةهُُُن
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ُ ْمُُُوعالُُقالُجلُاُُ!ياربُسلمُُُُ،علىُماُفرطَُُُتعالىُويندمَُُُإلىُللاهُُُيتوبَُُُُأنُْإالَّ هه ْنُبَْعده )فََخلََفُمه

ُفََسْوَفُيَْلقَْوَنَُغيااُ ُأََضاع واُالصَّالةََُواتَّبَع واُالشََّهَواته ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(59)مريمُآيةُرقمُُسورةُ(َُخْلف 

وتدعوُ،ُوالتواد ُهُوالتعاونُهُوالتراحمُهُالتكافلُهُهاُتدعوُإلىأنَُّاُهَُنُمقاصدُهمُهُالزكاة ُوُوكيفُال؟

ُُُتطهيرُهُُإلى هُُُنُالبخلُهاُمُههَُوتزكيتهُُُالنفسه اُإلىُُفيهاُإحسانًُُُكماُأنُاُُُ،األحقادُهُُ،ُوضغائنُهوالشح 

ُم،ُوإعفافًُهُهاُلحاجتهُهم،ُوسدًُقلوبهُُاُبينَُ،ُوتأليفًُالخلقُه :ُُوعالُقالُجلَُُّ ،السؤالُهُعنُذل ُهُاُللناسه

ُلَه ْمَُوَّللاَّ ُ َُصاَلتََكَُسَكن  ْمُإهنَّ َُعلَْيهه ْمُبهَهاَُوَصل ه يهه ه ْمَُوت َزك ه ر  ْمَُصدَقَةًُت َطه ه ْنُأَْمَوالههه ذُْمه ُُ}خ  يع  َُسمه

ُهت ُُُفالزكواتُ َعلهيم {،ُُ ُُومقصد ُُُعظيمُ ُُالمؤمنينُوهذاُهدفُ ُُبينَُُُوالمحبةُهُُاألخوةهُُُيُأواصرَُقو 
ُُكماُفيُصحيحهُُُعليهُوسلمُُىُللا ُصلَُُُّاإلسالمُهُُونبيُُُُّاإلسالمُ ُُدعاُإليهُهُُاإلسالمُهُُنُمقاصدُهمُهُُنيلُ 

نهيَنُُُنُحديثُهمُهُُمسلمُ  ْؤمه ُاْلم  َُوَسلََّمَُمثَل  َعلَْيهه  ُ هَُصلَّىَُّللاَّ َُّللاَّ ُقَاَلُقَاَلَُرس ول  ير  ُبَشه ُْبنه النُّْعَمانه

ْمُمَُ ْمَُوتَعَاط فههه هه مه ْمَُوتََراح  هه ُفهيُتََواد ه ُاْلَجَسده َسائهر  ُتَدَاَعىُلَهُ  ع ْضو  ْنهُ  ُإهذَاُاْشتََكىُمه ُاْلَجَسده ثَل 

ى(ُُ مَّ َُواْلح  ُُهُيحبطُ ألنَُُُّ؛واألذىُوالرياءُهُُنُالمن ُهمُهُُيُوالمتصدقَُاإلسالم ُالمزك ُهُُحذرَُوبهالسََّهره

ينَُُُأَيَُّهاُُيَا}ُاُُنَقالُربُُُُّاألعمالَُ ل واُُاَلُُُآََمن واُُالَّذه يَُُواأْلَذَىُُبهاْلَمن ُهَُُصدَقَاتهك مُُُْت ْبطه َُُمالَه ُُُي ْنفهقُ َُُكالَّذه

ئَاءَُ ُُُره نُ َُُواَلُُُالنَّاسه هُُُي ْؤمه ُفَتََرَكهُ اآْلَخُهَُُواْليَْومُهُُبهاّلِلَّ َوابهل  ُفَأََصابَهُ  ُت َراب  َُعلَْيهه َُصْفَوان  َكَمثَله ُفََمثَل هُ  ره

اَُكَسب و مَّ ُمه وَنَُعلَىَُشْيء  ر  ينََُصْلدًاُاَلُيَْقده يُاْلقَْوَمُاْلَكافهره اَلُيَْهده  ُ ُُه سبحانَُُللا ُُُوقدُتوعدَُُُ(اَُوَّللاَّ

مانعُه الزكاةَُوتعالىُ اآلخرةهُُُشديدُهالُُبالعذابُهُُيُ ُُُُفيُ فقال يَنُ وعال))ُُجلَُّ،ُ الَّذه ُ يَْحَسبَنَّ َواَلُ

ُُ ْمُبَْلُه َو ُه َوَُخْيًراُلَه  ْنُفَْضلههه مه  ُ ُيَْوَمُيَْبَخل وَنُبهَماُآتَاه م َُّللاَّ ل واُبههه ق وَنَُماُبَخه ْمَُسي َطوَّ ُلَه  َشرٌّ

بهَماُتَْعَمل وَنَُخبهيرُ   ُ َُوَّللاَّ َُواأْلَْرضه ُالسََّماَواته يَراث  هُمه َّ َُوّلِله وفي180ُُُُآلُعمرانُ:ُُ ) اْلقهيَاَمةه

ُأَبَُلمُُصحيحُمس هُُُُيَعْن َُّللاَّ ُقَاَلَُرس ول  ُيَق ول  بهُُ » : -صلىُللاُعليهُوسلم-ه َرْيَرةَ ْنَُصاحه َماُمه

ُنَارُ  ْن َصفَائهَحُمه ُلَهُ  ف هَحْت ُاْلقهيَاَمةهُص  ُيَْوم  ُإهذَاَُكاَن ُإهالَّ ْنَهاَُحقََّها ىُمه ُي َؤد ه ُالَ ة  َىُُُُذََهب َُوالَُفهضَّ فَأ ْحمه

فَي كُْ َجَهنََّمُ ُ نَاره فهيُ َكاَنَُُعلَْيَهاُ ُ يَْوم  فهيُ لَهُ  يدَْتُ أ عه بََردَْتُ ك لََّماُ هُ  َوَظْهر  َوَجبهين هُ  َجْنب هُ  بهَهاُ َوىُ

اُإهلَى َُوإهمَّ اُإهلَىُاْلَجنَّةه إهمَّ ُفَي َرىَُسبهيل هُ  بَاده َُحتَّىُي ْقَضىُبَْيَنُاْلعه يَنُأَْلَفَُسنَة  َخْمسه هُ  ْقدَار  ُ.النَّارُهُُمه

ُوهيُأاَلُبرىُُالكُ ُُغايتهُهُُنُأجلُهماُمُهوإنَُُُّالبطونُهُُتجويعهُُُنُأجلُهمُهُُعَُرُهماُشُ ُُوالصيامُ ُُوكيفُال؟

ُُُُانَقالُربُُّ،ُُوالعلنُهُُفيُالسر ُهُُه ُ(ُومراقبت ُوجلَُُُّ)عزَُُُّىُللاُهتقوَُ يَنُآَمن واُك تهَبَُعلَْيك م  }يَاُأَيَُّهاُالَّذه

ْنُقَْبلهك ْمُلَعَلَّك ْمُتَتَّق وَن{ُكماُأنَُّ يَنُمه يَام َُكَماُك تهَبَُعلَىُالَّذه د ُالص ه ه المسلَمُالصبَرُومحاسَنُُُهُيعو 

ُاُُنَنبيُُُُّقالُُ،وجميلُ ُُطيبُ ُُخلقُ ُُعلىُكل ُهُُللتربيةُهُُمدرسة ُُُفالصيامُ ُُ،األخالقُه َعلَْيهه )َصلَّىُللاُ 

أَْوَُشاتََمه ،ُفَْليَق ْل:ُإهن هيُصَُ ُقَاتَلَهُ  ؤ  ُاْمر  نَّة ،ُفاَلَُيَْرفْثَُوالَُيَْجَهْل،َُوإهنه يَام ُج  ائم (،َُُوَسلََّم(:ُ)الص ه

نصيب،ُُُُصيامهُهُُنُثوابُهمُهُُله ُُُمنهُفليسَُُُالغايةَُُُ،ُوالُيحققُ الصيامُهُُحقيقةَُُُنُالُيعرفُ اُمَُأمَُّ
هُحاجةُ نَنبيُُُُّيقولُ ُُحيثُ  ُ،ُفليَسُّلِلَّ ُوالعمَلُبههه وره َُوَسلََّم(:ُ)منُلمُيدَْعُقوَلُالزُّ َعلَْيهه اُ)َصلَّىُللاُ 

وشرابَه (،ُويقولُ  ههُُُُىُللا ُ)صلَُُُّبأنُيدََعُطعاَمهُ  نُصيامه مه ُحظُّهُ  ُصائم  بَّ عليهُوسلم(:ُ)ر 

ُ.الجوع ُوالعَطشُ 
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ُُُأنُُُُّهُهمقاصدُهنُُمُهُُوالحجُُُُّوكيفُال؟ ُُُتزكية ُه ُالعبوديةُهُُ،ُوتربية ُللنفوسه ُمعاني ،ُُوالطاعةُهُُلهاُعلى

أنَُّفضاًلُ ُُالذنوبُهُُلتكفيرُهُُعظيمة ُُُهُفرصة ُُعلىُ ،ُُ الصحيحينُُكما ُُُُ:فيُ ه َرْيَرةَ أَبهىُ ُُ–َعْنُ

ُُ »: – وسلمُُعليُهُُللاُُصلُىُُ–ُُالنَّبهيُُُُّ،قَالَُُُقَالَُُُ–ُُعنُهُُللاُُرضى َُهذَا فَلَْمَُُمْنَُحجَّ اْلبَْيَتُ،ُ

ه ُ أ مُّ َُولَدَتْهُ  ُُُيغرسُ هُُكماُأنَُّ  )) يَْرف ْثُ،َُولَْمُيَْفس ْقُ،َُرَجَعَُكيَْومه ،ُالحميدةَُُُالفضائلَُُُفيُالنفوسه

ُثمرتَه ُ،ُوالُي ُالكريمةَُُُواألخالقَُ ُُمنهُكيومُهُُالحاجُُُُّمبروًراُيعود ُُُوالُيكونُ ُُالمرجوةَُُُؤتيُالحجُّ

ُأمُُُُّولدته ُ للاُُُُماُيغضبُ ُُعنُكل ُهُُوابتعدَُ،ُُوالجدالَُُُوالفسوقَُُُالرفثَُُُه ُصاحب ُُُاجتنبَُُإذاُُه،ُإال 
ُفاََلَُرفََثَُواَلُف س وَقَُواَلُُاُنَوعالُقالُربُُُّجلَُّ ُاْلَحجَّ نَّ ُفََمْنُفََرَضُفهيهه َُمْعل وَمات  ُأَْشه ر  }اْلَحجُّ

َّللاَّ ُ ُيَْعلَْمهُ  ْنَُخْير  هَُوَماُتَْفعَل واُمه اْلَحج  دَاَلُفهيُ يَاُجه ُ التَّْقَوىَُواتَّق ونه ُ اده الزَّ َُخْيَرُ فَإهنَّ د واُ َُوتََزوَّ

اأْلَْلبَابه{،ُُ هُُُنُمقاصدُهومُهأ ولهيُ ُهُُالمسلمونَُُُيتعارفَُُُأنُُُْالحج  وا.ُُويتناصحُ ُُويتواصواُبالحق 

ُُنُغربُه،ُمُهعميقُ ُفج  ُُنُكل ُهمُهُيأتونَُ ُُفيُبيتُهُا،ُيجتمعونَُهَُاُوشمالُههَُاُوجنوبهُهَُوشرقهُُاألرضه

ون،ُُونُويتناصحُ ،ُيتعارف ُمكةَُُُى،ُفيُرحابُه،ُفيُمنَ،ُفيُعرفات،ُفيُمزدلفةَُالعتيقُهُُللاهُ

ُبعًضا،ُويرشد ُبعضُ ُُويعلمُ  ُبعضًُبعضُ ُُهم ُبعًضاُويواسُهبعضُ ُُاُويساعد ُهم ُبعضُ هم ُبعًضا،ُي هم

ُالعلماءُهونُمُهيسمع ُو،ُُوآجلة ُُُعاجلة ُُُمصالحُ  ُفيهُهُُن ُالهدايةُهمُهُُما ،ُُالرشادُهُُإلىُطريقُهُُواإلرشادُهُُن

ُُُللاهُُُإلىُتوحيدُهُُالسعادةهُُُوسبيلُه ،ُوإلىُُنُالطاعاتُهمُهُُعلىُعبادهُهُُه ُ،ُإلىُماُأوجبَُله ُُُواإلخالصه

حرَُّ مُهُُمَُماُ ليحذرُ عليهمُ المعاصيُ وليعرف ُنُ حدودَُوها،ُ البر ُهويتعاون ُُُللاُهُُواُ علىُ ُواُ

ُُُليسُمجردَُُُاإلسالمُ ف. والتقوى ،ُلهاُبالواقعهُُُلها،ُوالُعالقةَُُُالُثمرةَُُُُُأوُشعاراتُ ُُطقوس 

ُُأوُيخلفَُُُأوُيخونَُُُ،ُأوُيكذبَُه ُيُجارَُ،ُويؤذُهويحتكرَُُُليغشَُُُّنُصالتهُهيُمُهصل ُهالمُ ُُفيخرجُ 

ُأويرجعُ ُُاُلمُيكنُْشيئًُُُكأنَُُُّومعاصيهُهُُإلىُذنوبهُهُُنُصومهُهمُهُُالصائمُ ُُأويخرجُ ُُ.أوُالوعدَُُُالعهدَُ

نُعليهُمُهُُإلىُماُكانَُُُهُهنُحج ُهمُهُُالحاجُُُُّأوُيرجعُ ُُ.ماُتصدقَُُُه ُكأنَُُُّوشحهُهُُيُإلىُبخلهُهالمزك ُه

ُأنُُُْفإياكَُُُ،عليهُوسلمُُىُللا ُصلَُُُّمنهُالنبيُُُُّالذيُحذرَُُُالحقيقيُُُُّوهذاُهوُاالفالسُ ،ُُالتقصيرُه

ُالذينُصلُُّتكوَنُمُه ُُُواُحقوقَُواُوأكل ُواُواعتمرُ واُوحجُُّواُوصامُ ن ُالناسَُوظلمُ ُُالناسه ُُفتكونَُُُوا

ُُ.والندامةُهُالحسرة ُُيومَُُالقيامةُهُالهالكينُالخاسرينُالمفلسينُيومَُنُمُه

أبيُهريرةَُُُُُُُُ النبيُُُُّرضيُللا ُُُفعنُ قالُ قال:ُ ُُُُالمختارُ ُُعنهُ عليهُوُسلم }ُُُُصلُّىُللاُ 

نُْ ْفلهَسُمه ُاْلم  َواَلَُمتَاَعُ،ُفَقَاَلُإنَّ ْرَهَمُلَهُ  ُفهينَاَُمْنُاَلُده ْفلهس  ُ؟ُقَال واُاْلم  ْفلهس  وَنَُمْنُاْلم  ُأ متىُأَتَدْر 

َُوَزَكاة َُويَأْتهيَُوقَدَُْشتََمَُهذَاَُوقَذََفَُهذَاَُوأََكَلَُما يَام  ُبهَصاَلة َُوصه َلَُهذَاَُُمْنُيَأْتهيُيَْوَمُاْلقهيَاَمةه

ُ،ُفَإهْنُفَنهيَْتَُحَسنَات هُ  ْنَُحَسنَاتههه َُوَهذَاُمه ْنَُحَسنَاتههه َوَسفََكُدََمَُهذَاَُوَضَرَبَُهذَاُفَي ْعَطىَُهذَاُمه

ُُ}ُ َحُفهيُالنَّاره ُث مَُّط ره َحْتَُعلَْيهه ْنَُخَطايَاه ْمُفَط ره ذَُمه ُأ خه َيَُماَُعلَْيهه ُ،رواهُمسلمقَْبَلُأَْنُيَْقضه

ُُبلَُعَُ ُ:ُ}ُي ْحَشر  َُوَسلََّمُيَق ول  َعلَْيهه  ُ هَُصلَّىَُّللاَّ ْعتَُرس وَلَُّللاَّ قَاَلُ:َُسمه ُ أ نَْيس  ُ هُْبنه َُّللاَّ َعْبده ْنُ

َمْنُبَع دََُكَمُا ُيَْسَمع هُ  ُبهَصْوت  نَاد  ْمُم  يهه فَاةًُع َراةًُغ ْراًلُب ْهًماُ،ُفَي نَاده ُح  يَْوَمُاْلقهيَاَمةه بَادُ  يَْسَمع هُ ُُاْلعه

نُْ مه َلُاْلَجنَّةََُوأََحدُ  ُأَْنُيَدْخ  ُاْلَجنَّةه ْنُأَْهله ُمه ََحد  يُأله ُاَلُيَْنبَغه ُالدَّيَّان  َبُ:ُأَنَاُاْلَملهك  َُُمْنُقَر  ُالنَّاره ُأَْهله
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ُأَْنُيَُ ُالنَّاره ْنُأَْهله ُمه ََحد  يُأله ُفََماُفَْوقََهاُ،َُواَلُيَْنبَغه َُحتَّىُاللَّْطَمةه بهَمْظلهَمة  ْندَه ُيَْطل ب هُ  َلُالنَّاَرَُوعه دْخ 

هَُكْيَفَُوإهنََّما فََماُفَْوقََهاُ}َُواَلُيَْظلهم َُربُّكُأََحدًاُ{ُق ْلنَاُيَاَُرس وَلَُّللاَّ َحتَّىُاللَّْطَمةُ  نَأْتهيَُُُمْظلهَمةُ 

َواَلُ ُ{ فَاقًاُ وه َجَزاًءُ ُ َوالسَّي هئَاته ُ بهاْلَحَسنَاته قَاَلُ ؟ُ ب ْهًماُ غ ْراًلُ ع َراةًُ فَاةًُ {ُح  أََحدًاُ َربُّكُ يَْظلهم ُ ُ

ُالطبراني ُبَكثرةهَُصالتههاُوَصدقَتههاُُُُأخرجه ُت عَرف ُامرأة ُ)صلىُللاُعليهُوسلم( ُلنبينا ،ُوذ كر

(،ُوذ كرتُلهُامرأةُت عرفُ ها،ُغيَرُأنَّهاُت ؤذيُجيرانَهاُبهلهسانهها؟ُفقال:ُ)هَيُفيُالنَّاره وصيامه

وَصدقَتههاُوَصالتهها،ُو هاُ جيرانَهاُبقهلَّةهُصيامه ت ؤذيُ َوالُ ُ، األَقهطه نُ مه ُ باألَثواره ُ تَتَصدَّق  أنَّهاُ

ُُ(بهلسانهها؟ُفقال:ُ)هَيُفيُالجنَّةُه
ُُُالثانيةُالخطبة ُ.......................ليُولكمُالعظيمَُُللاَُُيُهذاُواستغفرُ قولُهُأقولُ 

ُُُوالُحمدَُُُللهُُُالحمد ُ ُُُستعانُ والُي ُُُللاهُُُوبسمُهُُُله ُإالَّ يَكُُُُُبهُهإالَّ الَُشره َوْحدَهُ   ُ أَْنُالُإهلَهَُإهالَُّللاَّ َوأَْشَهدُ 

ُ َوَرس ول هُ  دًاَُعْبد هُ  َحمَّ ُم   وبعد ُ...............................ُُُُُُُُُُلَهَُوأَنَّ

ا
ً
ُُثالث

 
اُ:األخالق

ً
ُُوأخري

 
ُُهيُالغاية

 
ُُ:والعبادات ُُنُالفرائضُ ىُم ُاالس

ُُُإليهاُجميعُ ُُدعتُُُْنبيلة ُُُوغاية ُُُعظيمُ ُُ:ُهناكُمقصد ُهاُالسادة ُأيُُّ ُللا ُُُه ُماُشرعَُُُبلُكلُُُُّالفرائضه
عليهُوُسلمُُ نُبعثتهُهمُهُُىاألسمَُُُبلُالغاية ُوعالُبلُهيُُُُجلُا كماُُُُفقالَُُُهيُاألخالقُ صلَّىُللاُ 

ُُُُأبيُهريرةًُُُفيُحديثُه ُاأْلَْخاَلقه َم َمَُمَكاره ُأله تَم ه ثْت  ُب عه {ُ:ُ ُقَاَل ُأَنَّه  َُوَسلََّم َعلَْيهه  ُ َصلَّىَُّللاَّ ُه ُالنَّبهي  َعْن

األدبُهُُ{ فيُ البخاريُ ؟ُُ.المفردُهُُرواهُ الُ نبيُُّنَنبيُُُُّوكيفُ هوُ دينُ نَودين ُُُ,األخالقُهُُاُ هوُ ُُاُ

شريعة ُنَوشريعت ُُُ,األخالقُه هيُ ُُنَوقرآن ُُُ,األخالقُهُُاُ قرآنُ ا ُُانتشرَُُُفباألخالقُهُُ,األخالقُهُُهوُ

ُُُإلىُبالدُهُُ,ووصلَُُُمكانُ ُُفيُكل ُهُُاإلسالمُ  ُُ،النهرُهُُماُوراءَُُُوبالدُهُُاألندلسه ُسادَُُُوباألخالقُهُ

العالمَُ ُالمسلمونُ ُوباألخالقُه،ُ ُ الحضاراتُ بنَت ُُ ُ،يُ ُاألخالقُ فُ ُعنوانُ ُ ُصالحهُُ ُُاألممُهُ

ُُُُُُُُُُ.واألفرادُهُالشعوبُهُفالحهُُ،ُومعيارُ والمجتمعاتُه

ُ وامُذهب ُهُ أخالق ُُذهبتُُْوهمُ ُفإنُُُْ***ُُماُبقيتُُْاألخالقُ ُماُاألممُ إنَُُُُُُُُُُُُُُّ

ُهُُ***ُُهمرجع ُُلألخالقُهُكَُأمرُهُصالحُ وُُُُُُُُُُُ  تستقمُ ُباألخالقُهُمُالنفسَُفقو 

ُوعويالاُمأتمًُُعليهمُ ُفأقمُُُْ***ُُمفيُأخالقهُهُالقومُ ُإذاُأصيبَُوُُُُُُُُُُُُُ

ُُُلذاُُ َعلَْيهه  ُ هَُصلَّىَُّللاَّ َُّللاَّ َُوَسلََّمُكماُفيُحديثُأَبهيُه َرْيَرةَُقَاَلُقَاَلَُرس ول  َعلَْيهه  ُ قالَُصلَّىَُّللاَّ

َواْليَْومُه هُ ُبهاّلِلَّ ن  ي ْؤمه َوَمْنَُكاَنُ َُجاَرهُ  ي ْؤذه ُفاََلُ ره اآْلخه ُ َواْليَْومه هُ بهاّلِلَّ ُ ن  ي ْؤمه َُُُُوَسلََّمَُمْنَُكاَنُ ره اآْلخه

ْتُ(ُ ُفَْليَق ْلَُخْيًراُأَْوُلهيَْصم  ره ُاآْلخه هَُواْليَْومه ُبهاّلِلَّ ن  َوَمْنَُكاَنُي ْؤمه ْمَُضْيفَهُ  ُمتفقُعليهُفَْلي ْكره
ُ،أوُالصمتُهُُ،الحسنُهُُوالقولُهُُ،الرحمُهُُوصلةُهُُ،الضيفُهُُإكرامُهُُنُُمُهُُ،حسنة ُُُهذهُأخالقُ ُُفكلُُّ

ُهُُللهُُُكَُوعبادتهُُُكَُلطاعتهُُُنتاجُ ُُوماُهنَُّإُُه ُوهذاُكلُُّ...ُُوقيمُ ُُومبادئَُُُفيُأخالقُ ُُتجسدَُُُفاإليمانُ  ُُرب 

...فسلُْ دمتَُُُاألوانُهُُفواتُهُُقبلَُُُكَُنفسَُُُالعالمينُ وقتُهُُماُ الفرائضُ ُُالمهلةُهُُفيُ ُ أثرتُ ُُهلُ
اُهلُتخلقنَُُ؟القرآنُهُُاُبأخالقُه؟هلُتخلقنَُُاإلسالمُهُُاُبأخالقُه؟هلُتخلقنَُُانَفيُأخالقهُُُوالعباداتُ 

العدنانُهالمصطفَُُُبأخالقُه ُهلُأحسنَُُُّ؟ىُ الناسه إلىُ ابتعدنَمكانُ ُُفيُكل ُهُُاُ ماُُُُاُعنُكل ُه؟ُهلُ
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اُُهلُخرجنَُُ؟والمنكرُهُُالفحشاءُهعنُُاُُوابتعدنَُُاُُنَنُصالتهُاُمُ تعلمنَهلُُُُالملكُالعالمُ؟ُُيغضبُ 

ُُُبتطهيرُهُُنُالزكاةهُاُمُهبالتقوى؟ُهلُخرجنَُُالصيامُهُُنُمدرسةُهمُه هلُُُُ؟والحسدُهُُنُالحقدُهمُهُُالنفسه

هُُُنُمدرسةُهاُمُهتعلمنَ ُُأصبحتُُُْالعباداتُهُأنَُّأمُُُُا؟هَُاُولذاتهُهَُعلىُالدنياُوشهواتهُُُالبكاءُهُُعدمُهبُُالحج 

الُمعنىُُُُاطقوسًُُُأصبحتُُُْالعباداتُهُُأمُأنَُُُّ،ياربُسلمُُنُجوع ُيُمُهوالُتغنهُُُالُتسمنُ ُُعاداتُ 

ُ.اُياربُسلمهَُنُورائهُمُهُلهاُوالُهدفَُ

ُللاَُُُواعلمُأنَُُُّ،هلةُهالمُ ُُفيُوقتُهُُماُدمتَُُُ،للاهُُُفيُجنبُهُُعلىُُماُفرطتَُُواندمُُُْ،كإلىُرب هُُُدُْع ُفَُ

هُُُكَُعنكُوعنُعبادتهُُوهوُالغنيُُُّ،كَُبتوبتهُُيفرحُ  ُإهلَىَُّللاَّ ُأَْنت م ُاْلف قََراء  قالُتعالىُ)ُيَاُأَيَُّهاُالنَّاس 

ْبك مُْ *ُإهْنُيََشأُْي ذْهه يدُ  ُاْلَحمه ه َوُاْلغَنهيُّ  ُ ُ{]سورةَُُُوَّللاَّ يز  هُبهعَزه َُوَماُذَلهَكَُعلَىَُّللاَّ يد  َُجده ُبهَخْلق  َُويَأْته

ُُ[17-15ُفاطرُ:آيةُرقمُ)ُ

ُ تَبَاَرَكَُوتعالىُُُْبنُهُُوعنُُأَنَسه  ُ ُقَاَلَُّللاَّ َُوَسلََّمُيَق ول  َعلَْيهه  ُ هَُصلَّىَُّللاَّ َُرس وَلَُّللاَّ ْعت  ُقَاَلَُسمه َمالهك 

ُلََكَُعلَىَُماَُكاَنُفهيَكَُواَلُأ بَُ لىُيَاُاْبَنُآدََمُلَْوُايَاُاْبَنُآدََمُإهنََّكَُماُدََعْوتَنهيَُوَرَجْوتَنهيَُغفَْرت 

ُأ بَُبَلَغَْتُذ ن وب كَُ ُلََكَُواَل ُاْستَْغفَْرتَنهيَُغفَْرت  ُث مَّ ُالسََّماءه ُُاَُعنَاَن ُبهق َرابه ُأَتَْيتَنهي ُلَْو ُإهنََّك ُآدََم ُاْبَن ُيَا لى

ُبهيَُشْيئًاُأَلَتَْيت َكُبهق َرابهَهاَُمْغفهَرةً( ك  لَقهيتَنهيُاَلُت ْشره َُخَطايَاُث مَُّ ُه ُفع ُنالُتُُللاَُُُأنَُُُّواعلمُُُْاأْلَْرضه

ُُُُطاعة ُ تضرُُّ،الطائعين معصية ُوالُ نفعُ إنَُُُّ،العاصيينُُهُ ُوضررُ ُُ،اهَُلصاحبهُُُالطاعةُهُُماُ

ُُهَُلفاعلُهُُالمعصيةُه ُۖوعالُُُُقالُجلَُّا هه فَلهنَْفسه َصالهًحاُ َلُ َعمه ْنُ مَّ َُُربُّكََُُُوَماُُُۗفَعَلَْيَهاُُأََساءََُُُوَمنُُُْ﴿ُ

مُ  ﴾ُبهَظالَّ 46ُ :فصلتُل هْلعَبهيده

ُأبتُْ تتوبُ نفسُهُ ُيُ احتيالُهُ ُيفماُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ برزَُإ***ُ ُذاُ ُالعباد ُُ الجاللُهُ  لذيُ

مُهوقامُ  قبورُهواُ ُهمُ نُ ُ كارىسُ ُ ُ بأوزارُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ***ُ ُكأمثالُهُ  الجبالُهُ

ن ُ ُُالصراطُ ُُصبَُوقدُ ُ ُ ُ ُ ُ يجُ ُ لكيُ ُ ُ ُ مَُ***ُ فمنهمُ يكبُُّوزواُ الشمالُُنُ ُ  ِعلىُ

مَُ يسيرُ ومنهمُ ُنُ ُلدارُهُ ُ ُ ُ ُ ُ عدلُ ُ ُ ُ ُ ُ***ُ ُتلقاه ُُ ُالعرائسُ ُ  ُيبالغوالُهُ
هُُلهُالمهيمنُ ُيقولُ  ُيفالُتبالُهُلكُالذنوبَُُغفرتُ ُُُُ***ُُُُياُولي 

ُالصالةَُُلكمُوأقمُُْوهُيغفرُْمُواستغفرُ كُ يذكرُُْواُللاَُذكرُ ا:ُُللاهُُعبادَُ

            كتبهُالعبدُالفقيرُإلىُعفوُربه
                      

 د/ محمد حرز                                   كتبه العبد الفقير إلى عفو ربه

 إمام بوزارة األوقاف 

 


