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بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
تغققب الؼدوات الحسـة

3443/2/3هـ

فؾؼد أكعؿ اهلل عؾك أولقائف الؿتؼقـ ،فؿ ّـ عؾقفؿ بلكؿؾ الصػات ،وأجؾ إعؿال،
وأجؿؾ إخالق ،صدقًا يف اإليؿان ،وسداد ًا يف إققال ،وكؿا ً
ٓ يف إخالق ،ولؼد
جؿع سبحاكف تؾؽ الؽؿآت ،يف صػقتف مـ خؾؼف ،محؿد صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ
،خاتؿ الـبققـ ،وإمام الؿرسؾقـ ،فؿدحف بذلؽ وأثـك عؾقف ،ممكد ًا ذلؽ بالؼسؿ
العظقؿ ﴿ َوإِك ََّؽ َل َع َؾك ُخ ُؾ ٍؼ َعظِ ٍ
قؿ﴾ ثؿ وجف سبحاكف أهؾ اإليؿان ،إلك آقتداء بـبقف
َان َل ُؽؿ فِل رس ِ
قل اهللِ ُأ ْس َق ٌة َح َسـَ ٌة ل ِ َؿ ْـ ك َ
َان
َ ُ
عؾقف الصالة والسالم فؼالَ ﴿ :ل َؼدْ ك َ ْ
ِ
يرجق اهلل وا ْلققم ا َ ِ
الر ُس ُ
قل َف ُخ ُذو ُه َو َما ك ََفاك ُْؿ
َْ ُ
اهلل كَث ًقرا﴾ وقال ﴿ َو َما َآ َتاك ُُؿ َّ
َ َ َْ َ
ٔخ َر َو َذك ََر َ
َعـْ ُف َفا ْكت َُفقا﴾ قال ابـ كثقر رحؿف اهلل" :هذه أية أصؾ كبقر ،يف التلسل برسقل اهلل
رأس
صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ ،يف أققالف وأفعالف وأحقالف ،فنكف صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ ُ
ِ
ُ
والحقض
وصاحب الؿؼا ِم الؿحؿقد،
وأكؿؾ الخؾؼ ،وإما ُم أه ِؾ التؼقى ،
إخقار،
ُ
وأول مـ يجقز الصراطُ ،
وأعظؿ الشػعاء شػاعة يف أهؾ التقحقدُ ،
وأول
الؿقرود،
ُ
ستػتح باب الجـة ويدخ ُؾفا؛ فؿـ أحب مرافؼتف يف الجـة فؾقتخؾؼ بلخالقف،
مـ َي
ُ
ِ
ِ
ِ
الر ُس َ
اهلل
اهلل َو َّ
قل َف ُلو َلئ َؽ َم َع ا َّلذي َـ َأ ْك َع َؿ ُ
ولقحذر مخالػتف ،ولقؾزم صاعتف ﴿ َو َم ْـ ُيط ِع َ
الشفدَ ِاء والصال ِ ِ
ِ
ِ
حق َـ َو َح ُس َـ ُأو َلئِ َؽ َرفِق ًؼا * َذل ِ َؽ
َ َّ
الصدِّ يؼق َـ َو ُّ َ
َع َؾ ْق ِف ْؿ م َـ الـَّبِ ِّقق َـ َو ِّ
ا ْل َػ ْض ُؾ مِ َـ اهللِ َو َك َػك بِاهللِ َعؾِ
أصحاب الـبل صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ،
قؿا﴾ ولفذا كان
ُ
ً
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ِ
ِ
والقعد مـ اهلل بغاية التؽريؿ،
بالثـاء العظقؿ،
أعظؿ الـاس فقز ًا بعد الـبققـ،
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وصدق
وكؿال اتباعفؿ لف،
لحسـ اقتدائفؿ بف،
والـعقؿ الؿؼقؿ ،وذلؽ
والرضقان
إيؿاهنؿ بف ،وهؽذا مـ اتبعفؿ بنحسان مـ قرون إمة ،فنكف يؾحؼ هبؿ ،ويػقز
قن مِ َـ ا ْلؿ َف ِ
اج ِري َـ َوإَك َْص ِ
قن إَ َّو ُل َ
السابِ ُؼ َ
ار َوا َّل ِذي َـ
ُ
برفؼتفؿ ،كؿا قال سبحاكفَ ﴿ :و َّ
ان ر ِضل اهلل َعـْفؿ ور ُضقا َعـْف و َأعَدَّ َلفؿ جـ ٍ
ٍ
َّات َت ْج ِري َت ْحت ََفا إَك َْف ُار
ا َّت َب ُع ُ
ُ ْ َ
ُ َ
قه ْؿ بِنِ ْح َس َ َ ُ ُ ْ َ َ
ِ
ِ
ِِ ِ
قؿ﴾.
َخالدي َـ ف َقفا َأ َبدً ا َذل َؽ ا ْل َػ ْق ُز ا ْل َعظ ُ
أيفا الؿسؾؿقن :ومـ الؼدوة الصالحة الؿحؿقدة ،اقتدا ُء الذرية بأباء الصالحقـ،
ِ
رفعة الدرجة ،وجؿ ِع
فقؿا هؿ عؾقف مـ الصالح وآستؼامة ،فنن ذلؽ مـ أسباب
الشؿؾ يف الجـة ﴿وا َّل ِذيـ َآمـُقا وا َّتبعتْفؿ ُذريتُفؿ بِنِيؿ ٍ
ان َأ ْل َح ْؼـَا بِ ِف ْؿ ُذ ِّر َّيت َُف ْؿ َو َما
َ
َ َ َ َ َ ُ ْ ِّ َّ ُ ْ َ
َاه ْؿ مِ ْـ َع َؿؾِ ِف ْؿ مِ ْـ َش ْل ٍء﴾ فلخرب سبحاكف عـ فضؾف وكرمف ،ولطػف بخؾؼف
َأ َل ْتـ ُ
وإحساكف إلقفؿ ،أن الؿممـقـ إذا اتبعتفؿ ذريتفؿ باإليؿان ،يؾحؼفؿ اهلل بآبائفؿ يف
لتؼر أعق ُـ أباء بإبـاء ؛ فقجؿع سبحاكف بقـفؿ عؾك
الؿـزلة ،وإن لؿ يبؾغقا عؿؾفؿ؛ َّ
أحسـ القجقه ،بلن يرفع مـ هق َّ
أعظؿ
أقؾ عؿالً ،وأدكك درجة ،إلك قريبف الذي هق
ُ
عؿالً وأعؾك مـزلة.
الصالح الؿحؿقد ،إكؿا يؽقن مـ الالحؼ بالسابؼ ،يف
واإلتباع
فآقتدا ُء الحسـ،
ُ
ُ
ِ
والخؾؼ الجؿقؾ ،الذي مدحف
اإليؿان باهلل ،والعؿ ِؾ الصالح الذي يحبف اهلل ويرضاه،
ْت مِ َّؾ َة َق ْق ٍم ٓ
اهلل ،كؿا قال سبحاكف عـ يقسػ عؾقف السالم أكف قال﴿ :إِكِّل َت َرك ُ
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ِ
ِ
ِ
ُقن بِاهللِ َو ُه ْؿ بِا َ
قؿ َوإِ ْس َح َ
ٔ ِخ َر ِة ُه ْؿ كَافِ ُر َ
ُي ْممِـ َ
اق
ون * َوا َّت َب ْع ُت م َّؾ َة َآ َبائل إِ ْب َراه َ
َان َلـَا َأ ْن ك ُْش ِر َك بِاهللِ مِ ْـ َشل ٍء َذل ِ َؽ مِ ْـ َف ْض ِؾ اهللِ َع َؾ ْقـَا َو َع َؾك الـ ِ
قب َما ك َ
َّاس
َو َي ْع ُؼ َ
ْ
َو َلؽِ َّـ َأ ْك َث َر الـ ِ
َّاس ٓ َي ْش ُؽ ُر َ
ون﴾ ففؽذا يؽقن إبـاء الصالحقن ،خؾػًا لؿـ سؾػ،
ويؽقن أباء الؿممـقن ،قدوة لألبـاء يف الخقر.
فاتؼقا اهلل أيفا أباء ،وكقكقا قدوة صالحة ٕبـائؽؿ يف الخقر ،وحاسبقا أكػسؽؿ،
وتػؽروا يف حالؽؿ بعد الؿقت ،فؼد أبؾغ يف اإلعذار ،مـ تؼدم باإلكذار ﴿ َأ َو َل ْؿ
ُكعؿركُؿ ما يت ََذكَّر فِ ِ
قف َم ْـ َت َذك ََّر َو َجا َءك ُُؿ الـ َِّذ ُير﴾
َ ِّ ْ ْ َ َ ُ
فالؾفؿ ..................................
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الخطبة الثاكقة:
الحؿد هلل الذي أمركا بآقتداء بلهؾ الخقر والرشاد ،وهناكا عـ آقتداء بلهؾ الشر
والػساد ،وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف ،شفاد ًة تـػع قائؾفا يقم الؿعاد،
وأشفد أن محؿد ًا عبده ورسقلف ،وخقرتف مـ سائر العباد ،صؾك اهلل وسؾؿ عؾقف
وعؾك آلف وصحبف .أما بعد:
عباد اهلل  :ومع تغقرات الزمان  ،وتؼؾبات إحقال ،وآكػتاح عؾك العالؿ  ،بؽافة
القسائؾ  ،اهتزت عـد البعض الثقابت  ،وتغقرت الؼدوات ،و ُأبرز لؾشباب والبـات
ٍ
قدوات تاففة ،ففذا يتابعف الؿاليقـٕ ،كف يستفزئ بالديـ ،وذاك ارتػع اسؿفٕ ،كف
،
يؽشػ عقرتف ،وتؾؽ يتابعفا الؿاليقـ ٕكف تظفر مػاتـفا ،وكؾؿا زادت يف التعري؛
زاد إتباع ،وغقرهؿ اشتفر بتصقير كػسف مع زوجف  ،حتك يف غرفة الـقم ،يف مـظر
قدوات الشباب
يـدى لف الجبقـ  ،ويستػز الصالحقـ ،ويحرك غقرة الؿحافظقـ،
ُ
والبـات الققم -إٓ مـ رحؿ اهلل  -ا ّلالهقن والعابثقن ،والؿغـقن والراقصقن،
والؿستفرتون الضاربقن بالؼقؿ عرض الحائط.
ُ
وققؿ
أخالق إكبقاء،
عباد اهلل :غقبت عـ شبابـا وبـاتـا
ُ
وسؿت الصحابة والتابعقـ ُ ،
ِ
أئؿة الفدى وأعال ِم الديـ ،قؾ لل بربؽ :مـ قدوات شبابـا وبـاتـا الققم ؟ أهؿ
إكبقا ُء والؿرسؾقن؟ أم هؿ الصحابة والتابعقن؟ أم هؿ إئؿ ُة الؿفديقن؟ أهـ
أمفات الؿممـقـ؟ أهـ الصالحات؟ أهـ الؼاكتات؟ أهـ الؿتؿسؽات بالعػة
ُ
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والحقاء؟ أهـ الخافضات لألصقات؟ أهـ الؼائؿات بحؼقق أباء وإمفات
وإزواج ؟
فقا معشر اإلباء :أبـاؤكؿ يف أعـاقؽؿ أماكة  ،وتربقتؽؿ لفؿ دياكة ،إلك الفدى ردوهؿ،
وعؾك الحؼ ااصروهؿ ،فنكؽؿ بقـ يدي اهلل مقققفقن ،وعـفؿ مسمولقن.

