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  وهوعنه    رضي هللا  اْْلُطَّابأ  ُبن   ُعممركان [ (14َلْم ي مْعلمْم ِبأمنَّ اَّللَّم ي مرمى )أ]قال تعاىل: 
 : فسمع صوت  ابئعة اللنب  وهي تقول ، لالطمئنان على  رعيته  كعادتهليال  يتجول 
قد هنى   أمري املؤمننيأنَّ اي أماه أَل تعلمي  :ضعي  املاء على  اللنب ،فقالت  الفتاة البنتها 

اي :فقالت  الفتاة ال يراان اآلن  اْْلُطَّابأ  ُبن   ُعممربنييت  اي :قالت   عن خلط  اللنب  ابملاء
أنَّ عمر بن  والتاريخ ريالس ذكر أهل و ،أماه إن كان عمر ال يراان فإنَّ ربَّ  عمر يراان  

 غالمرضي هللا عنهما  مرُّو على    ومعه األحنف بن قيس آنذاك اْلطاب وهو أمري املؤمنني
أان  :الراعيالغالم فقال  الغنم  من هذهبعنا شاة  :رضي هللا عنه  راعي غنم فقال له  عمر

بعنا شاة   :فقال له  عمر رضي هللا عنه خيتربهوالغنم لسيدي أان عبد مملوك أان ما أملك شيئا 
رفع إصبعه إىل  ؟!وأين هللا  :الراعيالغالم فقال و قل لسيدك أكلها الذئب   من هذه الغنم

ي ، وأان  بعتهاأقول لسيدي  أكلها  الذئب   ؟!السماء وقال أين هللا  ِأ وهو  ؟!أين رب أ
فذهب إىل سيد هذا  حىت إخضلت حليته رضي هللا عنهفبكي عمر  يبموجود وهو يعلم  

كلمة أعتقتك يف الدنيا أرجوا هللا أن   واشرتاه وأعتقه وقال عمر رضي هللا عنه الغالم الراعي
وأنت    أين هللا ، بتصرفاتك  أين هللا ،منهج حياة    أين هللا ، تعتقك من النَّار يوم القيامة 

وأنت  تنشر احلرام عرب البلوتوث توزع    أين هللا، احلرام تسهر علىلكي  تضغط األزرار
وأنت   ؟! أين هللا ، إىل حمارم هللاوأنت   تنظر بعينك   أين هللا ، الفاحشة  يف  الذين آمنوا
 ،الراب والرشوة  على  قائمة ومجيع معامالتك  ؟! أين هللا ، هللاتسمع ِبذنك  ما يسخط 

 وأنت تسرق وختتلس األموال العامة للشعب  ؟! أين هللا
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   وأنت تبعثر  أموالك ميينا  ومشاال عرب سفرايت متعددة للخارج  اترة حضور  ؟! أين هللا    
واترة  ،يكثر  فيها  العري  والفساد  اليت الشواطئهناية السنة واترة الذهاب إىل  احتفاالت

وهو يعلم  علم يقني  أنَّه يوجد  ، احلالل واحلرام امسه  ئشال  يوجد عندها  اليتإىل البلدان 
 ه  يف  هذه السفرايتتضيع الذييف بلده وحييه وأقاربه  من هم ِبمس احلاجة إىل  هذا املال 

وأنت تعطي للناس عهود ومواثيق ، فإذا فزت أو ظفرت ابلشئ الذي تريد  ؟! أين هللا ،
 وتساوم وتصطاد وأنت  تطارد  أين هللا ، ومواثيقكختليت عن مجيع  عهودك الوصول إليه ، 
لإلقاع هبن يف   حتت أي سبب وتستغل ظروفهن وحاجتهن  يف أعراضهن بنات املسلمني

أما   ، االجتماعيأوحال الرذيلة وتدمري مستقبلهن وإفساد صورهتن عرب مواقع التواصل 
يمْستمْخُفونم مأنم النَّاسأ ومالم يمْستمْخُفونم مأنم اَّللَّأ  ) قال تعاىل: ] يوما  ما أن  هللا  يراك  استشعرت

ُ ِبأما ي مْعممُلونم حمُأيطًا    نساءسورة ال [ ( 108ومُهوم ممعمُهْم إأْذ يُ ب مي أُتونم مما الم ي مْرضمى مأنم اْلقمْولأ ومكمانم اَّللَّ
وصدق من قال : وإذا خلوت بريبة يف ظلمة   ****  والنفس داعية  إىل الطغيان      فاستح 

 إأذما مما خملمْوتم الدَّْهرم ي مْوًما فمال ت مُقلْ    من نظر اإلله وقل هلا  ****  إنَّ الذي خلق الظالم يراين 

ْفمى  .**** ..نبمَّ هللام ي مْغفمُل سماعمًة ومالم حتمْسم     خملمْوُت وملمكأْن ُقْل عملميَّ رمقأْيبُ  **** ... ومال أمنَّ مما خيم
ا  نستشعرها ونتذكرها يف حياتنا اليومية فال شك أنَّ عندم ؟! أين هللاإذن كلمة   عملمْيهأ يمغأْيبُ 

ونكون يف حصن حصني من  ما بنا ويغري هللا أموران ستستقيم وتتحسن أحوالنا وتتغري أوضاعنا 
، ونفوز ونفلح كما فاز األولون والصاحلون من عباد هللا ،  نسأل نزغات الشياطني وأعوانه 

وأن يبصران هللا أن يوفقنا ملا حيبه ويرضاه وأن يرزقنا اإلخالص يف القول والعمل وأن يتوب عنَّا 
 هو الغفور الرحيم. أقول قويل هذا وأستغفر هللا يل ولكم، فاستغفروه إنهبعيوبنا ، 
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 ثانية:الخطبة ال
ُه ال  احلمُد هلل على إحسانأه، والشكُر ل ه عل ى توفيقأ ه وامتنانأ ه، وأش هُد أن ال إل ه إال هللاُ وح دم
شريك له تعظيًما لشأنه، وأشهد أن حممًدا عبُده ورسولُه، صلى هللا عليه، وعل ى آل ه وص حبه 

لن  ا يف  ك  ل  معي  ة هللا  أن نستش  عره  ا النَّ  اس  يأ  ينبغ  ي علين  ا ب مْع  ُد:وس  لم تس  ليًما كثريًا.أممَّ  ا 
ْ ت م    رم أمنَّ اَّللَّم ي مْعلم    ُم مم    ا يفأ ) ق    ال تع    اىل: ]وه    ذا  مص    داقا لميي    ة الكرمي    ة مك    ان و زم    ان  أمَلم

ثمٍة إأالَّ ُهوم رمابأُعُهْم  ومالم َخمْسمٍة إأالَّ ُه وم سمادأُس ُهْم السَّمماوماتأ وممما يفأ اأْلمْرضأ مما يمُكوُن مأن َّنَّْومى ثمالم
ُلوا ي مْومم اْلقأ  يماممةأ إأنَّ اَّللَّم ومالم أمْدَنم مأن ذملأكم ومالم أمْكث مرم إأالَّ ُهوم ممعمُهْم أمْينم مما كمانُوا ُثَّ يُ ن مب أئُ ُهم ِبأما عممأ

م ن  ع اص هلل  مل ا  استش عر املعية ك م   ومن فوائد إستشعار سورة اجملادل ة [ (بأُكل أ شمْيٍء عملأيم  
اللهم صل على حممد وعل ى آل حمم د    ضال إهتدى  من  ربه وكم إىلاملعية   عاد  وأانب  

الله م ابرك عل ى حمم د وعل ى كم ا ص ليت عل ى إب راهيم وعل ى آل إب راهيم إن ك ،ي د  ي د، 
وأرض اللهم عن اْللفاء  آل حممد كما ابركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك ،يد  يد

ومعم   نأ األمئأمَّ   ةأ  الراش   دين  أيب بك   ر وعم   ر و عثم   ان وعل   ى وع   ن مجي   ع الص   حابة والت   ابعني
نأيفم ةم ومالأ ٍك والش افأعأيأ  وأمْ،م دم ومعم نأ األمْولأيم اءأ والصَّ احلأأنيم  وم ن ت بعهم سحس ان  اْلُمْهتمدأينم أميب حم

 إىل يوم الدين  
 

 
      

 
 


