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بعم هللا الشحمً الشحُم
العنُىت لذفع مىسوها
2442/21/32هـ
ًقىى هللا حعالى﴿ :هى الزي أهضى العنُىت في قلىب اْلؤمىين ليزدادوا إًماها مع إًمانهم
ولله جىىد العماواث وْلاسض ومان الله علُما حنُما﴾ ًقىى الؽُخ ابً ظعذي سحمه
هللاً :خبر حعالى عً مىخه على اْلؤمىين ،بئهضاى العنُىت في قلىبهم ،وهي العهىن
والطمأهِىت ،والثباث عىذ هضوى اْلحً اْلقلقت ،وْلامىس الصعبت ،التي حؽىػ القلىب،
وجضعج ْلالباب ،وجظعف الىفىط ،فمً وعمت هللا على عبذه في هزه الحاى ،أن ًثبخه
وٍشبط على قلبه ،وٍنزى علُه العنُىت ،لُخلقى هزه اْلؽقاث بقلب زابذ ،وهفغ
مطمئىت ،فيزداد بزلو إًماهه ،وٍخم إًقاهه.
عباد هللا :في خظم هزه ْلاحذار  ،واؼخذاد اهدؽاس هزا الىباء ،لثرث إلاصاباث ،
وحعذدث الىفُاث ،ووصلذ لبعع اْلعاسف وْلاقاسب ،وأصبح ْلامش حقُقت واقعت
ملمىظت  ،فبذأ الخىف والقلق ًذب في بعع الىفىط ،وٍفذ في بعع العضائم ،قاى
ابً الجىصي سحمه هللا  :فئهني سأًذ عمىم الىاط ًنزعجىن لنزوى البالء  ،اهضعاجا ًضٍذ
عً الحذ ،لأنهم ما علمىا أن الذهُا على را وطعذ  ،وهل ًيخظش الصحُح إال العقم؟
والنبير إال الهشم؟ واْلىجىد ظىي العذم؟
فاطمئىىا ًاعباد هللا  :ففشجه قشٍب ﴿بذٌع العماواث وْلاسض وإرا قض ى أمشا فئهما
ًقىى له لً فُهىن﴾
فاظخمعو بحبل هللا  ،والجأ الُه ،واهطشح بين ًذًهً ،ب مً رهىبو  ،أقلع عً
معاصُو ،عظم هللا حق حعظُمه ،وآمً به حق إًماهه  ،جىمل علُه ،واسفع ؼهاًخو
إلُه ،وأًقً أهه لً ًشدك خائبا.
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الخطبة الثانية
عباد هللا  :مً باب وطع ْلامىس في هصابها  ،وْلاحذار في ظُاقها ،وجقذًش اْلعائل
بقذسها ،فال نهىى مً أمشها  ،وال هخجاهل آزاسها.
لخعلم ًاعبذهللا  :أن هزا الىباء بذأ ًىحعش وٍظعف في أمالً عذة مً العالم ،وهزا
مبؽش بضواله بئرن هللا  ،وال ًخفالم قىى اْلخخصين بأن لثير مً الىاط ًصاب به
وَؽفى مىه دون أن ٌؽعش به  ،وألثر اْلصابين به ٌؽفىن مىه بئرن هللا  ،وأقل القلُل
ًقذس عليهم اْلىث بعببه  .وعأى هللا أن ًهىهىا  ،ممً اصطفاهم هللا في صمشة الؽهذاء،
فعً أبي هشٍشة ،سض ي هللا عىه  ،قاى :قاى سظىى الله صلى هللا علُه وظلم « :الؽهذاء
خمعت :اْلطعىن ،واْلبطىن ،والغشٍق ،وصاحب الهذم والؽهُذ في ظبُل الله» مخفق
علُه.
زم اعلمىا أن اْلىث أجل عىذ هللا معلىم ،ومصير على الخلق محخىم ،ولخعلمىا أن عذد
الىفُاث في العالم بعبب الاهفلىهضا اْلىظمُت ً ،ضٍذ عً عذد الىفُاث بعبب مىسوها ،
وعذد الىفُاث بعبب حىادر العُاساث عىذها قشابت  011شخص مل ؼهش  ،فهل بعىا
ظُاساجىا ؟ وجشلىا اظخعمالها خىفا مً اْلىث بعببها ؟ بل اجخزها ْلاظباب اْلاوعت مً
وقىع الحىادر  ،مً دعاء الخشوج مً اْلنزى  ،ودعاء الشمىب ،والخقُذ بالعشعت
اْلطلىبت  ،واظخخذام الحضام ،وغيرها مً ْلاظباب  ،ولزلو فلىنً مع مىسوها وغيرها،
وعطيها حقها مً الاهخمام ،ووعمل بما ًلضم مً ْلاظباب ﴿ ،فالله خير حافظا وهى أسحم
الشاحمين﴾.

