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:األوىلاخلطبة

إن احلؿَد هلِل، َكْحَؿُدُه وكستعقـُُه وكستغػُره، وكعوُذ بوهللِ من رشوِر أكػِسـو، ومن شقئوِت 

ه، ومن يضؾْل ؾال هودَي فه، وأصفُد أن ٓ إفه إٓ اهللُ وحده أظامفِـو، من هيِدِه اهللُ ؾال ُمضلَّ ف

 .ملسو هيلع هللا ىلصٓ رشيَك فه، وأصفُد أن حمؿًدا ظبُده ورشوُفه 

 .[201]آل عمران:﴾ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 ٺٿ  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

  .[1]افـسوء:﴾  ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ﮳﮴ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-77]إحزاب: ﴾﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵

ٍد أما بعد ٌِ ـتوُب اهلل، وَخَر افـُفَدى ُهَدى حُمَؿَّ ، ورشَّ إموِر ملسو هيلع هللا ىلص: ؾنن خَر احلدي

 حمدثوُُتو، وـلَّ حمدثٍي بدظي، وـلَّ بِْدظٍي ضالفي.

ا وأرشل كبقه حمؿدً  ،وأكزل افؼرآن ،ؿد جوء بوإلشالم إن اهلل  : أُُيا ادسلمون عباد اهلل 

 اجلفُل  ويزوَل ، افـوُر واحلُق واهلُدى من أجل أن حيصَل  ،ظؾقه أؾضل افصالة وافسالم

 ڃ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ وافَرَدى وافَعؿى

 ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ  چ ڃ ڃ ڃ
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 ک ک ڑ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

ٺ ٺ ﴿، [16-15]ادوئدة: ﴾  ڳ گ گ گ گ ک  ک

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ     ڦ  ڦ 

 .[12:]اجلؿعي ﴾ڦ ڦ ڄ

 .افتََّطُر  هَلُو، وافتحذير مـه، وإن ممو جوء اإلشالم بوفـفي ظـه: أُُيا ادسلمون

 ٌل أوووٓ ُحُص  ،أو َكػعٌ  أثرٌ  وفقس هلو  ،َجؾى ادـوؾع ودؾِع ادؽروب ُتستخدم ذم افطَِّرة

ظؾقه أهُل  َدَرَج  مرٌ أ وإكام : أو جؾِى خر ،شبًبو فدؾِع رٍش وَضر ومل جيعؾفو اهلل  ،وؿعٌ  

بلصقوء  وَتطَّروا ،وَتطَّروا من افصوحلغ ،وَتطَّروا ِمن افُرُشل ،َؾَتَطروا ِمن إكبقوء ،اجلوهؾقي

 .خمتؾػي

ةُ : أُُيا ادسلمون َرَ
ـون أحدهم إذا أراَد  ؾنن أهُل اجلوهؾقي   ،أصؾفو ِمن َزجر افطر وافطِ

مه افطر إػ إموم  : ؾنذا وأظامفه َزجر افطرَ  من صوؤكهِ  وأو صقئً  ،كِؽوًحوأو  ،أو أمًرا ،شػًرا

 .ُتريد اميض ؾقام أكً نِ أَ : وهذا معـوه ،أو أخذ إػ افقؿغ َشّؿوه َشوكًِحو ،َشّؿوه َكوضًِحو

ًٓ َشّؿوه َبوِرًحو وإذا  َ  أوِ ، أخذ افطر صام َّٓ  :وهذا معـوه ،وه َؿِعقًداه إػ اخلؾس َشؿَّ ادمَّ  َأ

 .من ُشـَن اجلوهؾقي ُيعَتزُ  هذه إصقوء  منوافتشوؤُم ، أردت ََتيض ؾقام

هي افتشوؤم  أصؾفو ذم َزجر افطر ؾنن افطَِرة وافطَِرُة فقسً حمصورًة ذم افطر وإن ـون

أو  ،ِمن َكسٍى  ،أو مؽونٍ ، ِمن زمونٍ ، أو حقوانٍ ، ِمن إكسونٍ  ،أو معؾوم، أو مسؿوعٍ  ،َمرئٍي  بؽل 

 .معـى افطَِّرة ل مو حيصُل افشتوؤُم به يدخل ذم ؽؾ، أو أفوانٍ  ،اشم
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 ،من إكبقوء وَيَتشوئؿون مـفم وجيعؾوَن شبى ادصوئِى  وإن ادؼـغ ـوكوا يَتطَّرون 

ٱ  ٻ  ٻ  ﴿: ظن ؿوِم موشى ؿول اهلل  ،وافـَؽبوت بسبى إكبقوء وافصوحلغ

ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   

 .[131]إظراف: ﴾ٹ  ٹٹ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ﴿: َظن ؿوِم صوفح أهنم ؿوفوا فه وؿول اهلل  

 .[47:]افـؿل ﴾ڃ   چ  چ

ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ﴿: ظن أصحوِب افؼريي وؿول اهلل  

 ﴾ ک  گ  گگ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  کڑ   ڑ  ک  ک            

 .[19-18]يس:

ې  ې   ى  ﴿ :ُمَتَطرين متشوئؿغ ـام أخز اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصفـبقـو حمؿد  وؿول ادؼـون 

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ       ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  

 .[78:]افـسوء ﴾  ی    جئ     حئ   مئ  ىئ

 :أهُل اجلاهلوة كاىوا َيَتطَّرون بيشواء ُُمتلفة

إػ توشع هذا حتى وصل بل  ،ون ؾقه افسػروٓ يعزم ،ؾؽوكوا يَتطَّرون ِمن صفِر صػر

من تزوج » :وـذبً  ملسو هيلع هللا ىلصويروون ظن افـبي  ،حدهم ٓ يتزوج ذم صػرأوصور  ،بعض ادسؾؿغ

 .«يف صفر فقد كفر

ًٓ أو ذهبً إػ افوراء  بوفطقور :وكان أهل اجلاهلوة َيَتشائمون  .إذا أخذت ِصام
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ؿوفً أم ، َيْعِؼدون ؾقه وٓ َيـَؽِحونؾال  ،ِمن صفِر صوال :وكان أهل اجلاهلوة َيَتشائمون

وَدَخَل وَبـَو يب ذم صوال ؾلُي كسوئه  ،ذم صوال ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رشوُل  َظَؼَد يب :ادممـغ ظوئشي 

 .ذم صوال أم ادممـغ  أم شؾؿي ملسو هيلع هللا ىلصوهؽذا تزوج كبقـو  مسؾم أخرجه ،ظـده مـي أْحظى 

 ،ل موجوًدا ذم أوشوط ادسؾؿغيزا وٓ إربعوء،  يوم من :نَيَتشائموكان أهل اجلاهلوة و

ِذًبو وزوًرا- ملسو هيلع هللا ىلصويروون ظن افـبي   .«يوم ىحٍس مستِمر، من صفر أربعاءر آخ»: -ـَ

ْس ، ِمن َظرج ي:صخًصو ؾقه َظوه إذا َفَؼوا أهنم  :أهل اجلاهلوة منه مءَيَتشا وهكذا ِِمَا ـُ  ،أو 

م ءذم ضريؼه تشوأظرج ؾرأى  ػًراأحدهم شراد ؾنذا أ، مـه ؾنهنم َيَتشوئؿون، أو َظَؿى ،أو َظَور

 .م ِمن َشػِرهءأَظَؿى تشو وإذا رأى  ،ِمن َشػِره

ؾنذا  ،وفروائح افؽرهييب أو ،وافَذِمقؿي ،َيَتشوئؿون بوفصور افؼبقحي :َيَتشائمون به وهكذا ِِمَا

رهي ،ادـظر    ؿبقَح  َشػر أو أراد أمًرا َؾَؾِؼَي رجاًل خرج أحدهم إػ  ـَ م ءنكه َيَتشوؾ يأو َصَم رائحي 

 .من ذفك

ًٍ ؾنهنم يعتؼدون  يإذا أتً افبوم :م به أهل اجلاهلوةءا َيَتشاِموهكذا  أن أحًدا من  ظذ بق

 .أهل هذا افبقً شقخرج مقًتو

َؾُعوا ، وِمن أؾعول ادؼـغ ،وـل هذا ِمن صلن اجلوهؾقي وافواجى ظذ ادسؾؿغ أن َيَسَ

  .ظذ اهلل  يؽوكوا متوـؾغ  وأن ،ظن ذفك

: ؿول ملسو هيلع هللا ىلصأن افـبي   من حديٌ أيب ُهريرة صحقحقِفامأخرج افبخوري ومسؾم ذم 

  .«ال عدوى وال طِرة وال هامَة وال صفر»
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: ؿول ملسو هيلع هللا ىلصأن افـبي  ، وأخرج افبخوري ومسؾم من حديٌ ظبد اهلل بن ظؿر 

  .«وال طِرة العدوى»

 ملسو هيلع هللا ىلصن افـبي أ  من حديٌ أيب ُهريرة صحقحقفاموأخرج افبخوري ومسؾم ذم 

الكلمة الصاحلة » :يو رشول اهلل ومو افػلل؟ ؿول :وافوؿ ،«وخرها الفيل ،ال طرة» :ؿول

 .«يسمعها أحدكم

ـون حُيى افػلل ويؽره  ملسو هيلع هللا ىلصأن افـبي  : من حديٌ أيب ُهريرة دمحد بنشـود َحسنٍ وٕ

 .افطَِرة

 العدوى وال»: ؿول ملسو هيلع هللا ىلصأن افـبي  ،من حديٌ أكس بن موفك  افصحقحغوذم 

 .«الكلمُة الطوبة، الكلمُة الصاحلة ،طِرة وُيعجبني الفيُل الصالح

  .«ال طَِرة»: ؿول ملسو هيلع هللا ىلصأن افـبي  ودسؾم من حديٌ جوبٍر 

و و يو رشول اهلل :أكه ؿول َؾِؿي صحقح مسؾم من حديٌ معوويي بن احلؽم افس  وذم  إكَّ

وَن؟ َؿوَل  ُ ٌء ََيُِد »: ِمـَّو ِرَجوٌل َيَتَطرَّ ُمْ َذلَِك ََشْ َّنَّ هنم :أي «وَىُه يِف ُصُدوِرِهْم َفال َيُصدَّ  ؾال َيُصدَّ

  .ظام أرادوا وظام ظزموا، وظام َكَووا، وظام ؿصدوا 

بسـد صحقح من حديٌ ظبد اهلل بن مسعود  ه،وابن موج ،وافسمذي ،وأيب داود ،وٕدمحد 

كٌ »: ؿول ملسو هيلع هللا ىلصأن افـبي   ُة ِِشْ ُة ِِشْ ، الطَِّرَ كٌ ٌك، الطَِّرَ الطَِّرَ  .«ُة ِِشْ

هم  : قال النووي ُع وأبطوـون ذفك َيُصد   ،وهنى ظـه، ؾهظن مؼوِصدهم ؾـػوه افؼَّ

ور  اهـ. وأخز أكه فقس فه تلثٌر ذم جؾى ادـوؾع ودؾِع ادَضَّ
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وؾقفو ، افتحذير من افطَِّرة فوؾق ،وكصوص كبويي ،هذه دٓئُل ؿرآكقي :أُيا ادسلمونفوا  

صلن ادؼـغ، ومن صلن افؽوؾرين، ومن صلن أهل اجلوهؾقي، ؾوفواجى  من بقون أن افطِّرة

 .، وأن جيتـبوهذم ذفك  ظذ ادسؾؿغ أن َيَتُؼوا اهلل 

َبي، أو افبقً، ـام جوء ذم اؾػي ادرأِة، أو افدَّ  :إن كان وإن ِما حيصل التشاؤم به

وهؽذا جوء ذم صحقح ، من حديٌ ظبد اهلل بن ظؿر وشفل بن شعٍد  افصحقحغ

 .مسؾم من حديٌ جوبر 

إيوَي وإيوـم أن كؼع ذم هذا افبوب افذي حذركو ِمـُْه افؼرآُن وافُسـي،  :فوا أُيا ادسلمون

واهلل ، ؿد ظذ ذفك ؾـرجع ظام ظزمـو ظؾقه، وأن كعتأن كؼع ذم افَتطَُّر فـحذر ـل احلذر من 

 .[159ظؿران: ]آل ﴾ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ ﴿: يؼول 

اخلطبةالثانية:

وأصفُد أن ٓ إفه إٓ  ،وٓظدوان إٓ ظذ افظودغ ،وافعوؿبي فؾؿتؼغ ،احلؿدهلل رب افعودغ

 :وأصفُد أن حمؿًدا ظبده ورشوفه ،اهلل

 من هذا ادرضِ  افَعْبدُ  إذا ابُتعَ  :أُيا ادسلمون عباد اهلل
ٍ
ء َؾلراَد َؾَتَؿؽن من ؿؾبه  اخلطر بَِقْ

  :أن فِعالجِه أدويي :فلَوعلم، ه، وِصػوءه، ودواءهالَج ظِ 

 .افتوـُل ظذ اهلل  :أىَفُعها وأَعَظُمها هو

ظؾقك افطَِّرة أو افتشوؤم َؾُؽن ُمَتوـاًِل ظذ اهلل، مسَتعقـًو به ذم  ًإذا َهَجؿَ  :فوا أُيا ادسلم

 .كجؾى موَيـَػُعك، وَدؾع موَيُض  
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]آل  ﴾  ک  گ  گ  گ ﴿: ن ـتوبهذم شبعِي مواضع م ؿول اهلل 

 .[122ظؿران:

 .[81افـسوء:]﴾    ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ﴿: ذم ثالثِي مواضع من ـتوبه وؿول شبحوكه

 .[23ادوئدة:]﴾ مئ   ی  جئ  حئ     ی  ی ﴿ :شبحوكه وؿول

 .[3افطالق:]﴾ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ﴿: شبحوكهوؿول 

 .[12إبراهقم:]﴾ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ﴿ :شبحوكهوؿول 

 .[67يوشس:]﴾   ۓ    ڭ   ڭ     ڭڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴿ :وؿول 

ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ﴿: وؿول َجلَّ صلكه

 .[58افػرؿون:]﴾ ڄ   ڄ

ُة »: أكه ؿول ملسو هيلع هللا ىلصبعد أن أخز ظن كبقـو   قال عبداهلل بن َمْسُعْودٍ  ٌك، الطَِّرَ ُة ِِشْ الطَِّرَ

كٌ  ُة ِِشْ ٌك، الطَِّرَ لِ  :ؿول «ِِشْ ـ   .ومو ِمـَّو إٓ َوَفؽِنَّ اهللََّ ُيْذِهُبُه بِوفتََّو

 .ؿطع افتشوؤم بوفتوـل ظذ اهلل واهلل ؾ ظبد مً يوءؾنذا تشو

 ك.ِه، وِذـرِه، وافصدؿِي، وؽر ذفتِ اإلؿبول ظذ ظبودِة اهلل، وضوظ :وإن ِِمَا ُيَعاَلُج به التشاؤم

 .[77احلٍ:]﴾ ڱ  ڱ     ں  ں﴿ : اهلل ؿول

أمر إمي  ملسو هيلع هللا ىلصؾنن افـَّبِي ، هلذا إذا حصؾً إشبوُب افتي ؾقفو ََتويٌس فؾِعبود ـوفَؽسوفو

َدؿِي، وافِعتِق، إػ ؽر ذفك من أكواع  أن َُتَرَع إػ افصالِة، وافِذـِر، وافعبودِة، وافطَّوظِي، وافصَّ

 .افِعبودات
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يص وافذكوب هي افشمُم ظذ ترك ادعويص وافذكوب ؾنن ادعو :ومن ِعالج الَتطَّر عباد اهلل

ی  ی  ی  جئ   حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  ﴿: ؿعوت، ؿول اهلل تادج

 .[37افشورى:]﴾    حب

ی  ی        جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ               جب  حب   خب       مب   ﴿: وؿول اهلل َجلَّ صلكه

 .[41افروم:]﴾  ىب   يب  جت  حت

 .[129كعوم:إ]﴾ ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳     ﮴  ﮵           ﮶ ﴿ :وؿول 

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   ﴿ :وؿول شبحوكه

  .[96]إظراف: ﴾ڀ  ٺ            ٺ  ٺ  ٺ   ٿ

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ   ٿ  ٿ  ٿ   ﴿ :وؿول اهلل 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڤ

 .[112افـحل:]﴾ ڃ

هي شبى وهي شبى ادصوئى، و، وادعويص ظبود اهلل هي شبى افشمم ؾوفذكوب 

  .وشبى ـل رٍش وَضر، هي شبى افؼوروافـؽبوت، 

، ظؼوهلم ذم أفسـَتِفم، وشالمًي ذم  ادسؾؿون شالمًي ذم معويشفم، وشالميً  ؾنذا أراد 

 .وجتـوب ادعويص وافذكوبب مؾعؾقف وجوارحفم،  شامظفم، وأ، بصورهمأو

مُم حؼقؼيً  :فطوئس ادعورفذم  قال احلافظ ابن رجب   .ذم ادعويص افش 

مم إٓ بودعويص  :ؿول ظذ   وإذا َشِخط اهلل ،ؾنهنو ُتسِخط  اهلل :وافذكوب وذم اجلؿؾي ؾال ص 

 اكتفى. .ـام أن اهلل إذا َرِِضَ ظذ ظبده َشُعد ذم افدكقو وأخرة ،َصِؼَي ذم افدكقو وأخرة ظبده 



 :اخلطبة الثانية
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: ٕهِل افؼَّ وافػتـي وادُبوظدةُ  أهل اخلر وُمصوحبتفم، جموفسي  :من عالج التَّطَُّر عباد اهللو

الِ الرجل عذ دي»: يؼول ملسو هيلع هللا ىلصؾنن افـبي   ،أخرجه أبو داود  «لن خلوله فلونظر أحدكم من ُُيَ

فشقخـو  افصحقح ادسـدواحلديٌ ذم  وافسمذي بسـد حسٍن من حديٌ أيب هريرة 

  .اإلموم افوادظي 

 .«من أحبادرء مع  »: ملسو هيلع هللا ىلصوؿول افـبي 

وإن أحببً  ،ؾنن أحببً أهل اخلر ــً معفم :شتؽون مع من أحببً ،ؾلكً يو ظبد اهلل

 .أهل افؼ ــً معفم

 .بوهلل  ُحْسُن افظنِّ   :عباَد اهلل ُرِ التَّط ومن عالج

 ملسو هيلع هللا ىلصن افـبي ظ ،من حديٌ أيب هريرة  صحقحقفامأخرج افبخوري ومسؾم ذم ؾؼد 

  .«َد َظنِّ َعْبِدي ِب َأَىا ِعنْ : اهلل : قال» :ؿول

  .افصقحقح ادسـدوهو ذم أخرجه أدمحد من حديٌ أكس و

َأَىا : ؿول»: ؿول اهلل ، بسـٍد صحقح وأخرجه أدمحد من حديٌ واثؾي بن إصؼع 

 .«َفَلَوُظن ِب ماَشاء ِعنَْد َظنِّ َعْبِدي ِب 

ن حمسـًو  :اهلل عبد فوا بربك أكه يبَتؾقك، أو أكه  إيوك أن ُتيسء افظن ،وهلل ب افظنَّ ـُ

 .ظؿل َصوحِلًو وأْحِسن افظن بربك وؾ ،ُيعوِؿُبك، أو أن يؼطع رزؿك

مالزمُي إموـن افطقبي، وجُموَكبي إموـن اخلبقثي، أٓ  :عباَد اهلل وَدفعه ُرِ التَّط ومن عالج

من حديٌ  حقحغافصـام ذم  بامذا كصحه ذفك افَعوملِ  ،ئي َكْػسٍ وترون افرجل افذي َؿَتَل م

 ؟ئي كػٍس هل فه من توبيوإكه ؿتل م :وؿول ،جوء هذا افرجل إػ هذا افَعوملِ  ؟يب شعقٍد أ



  خطرها يف اجملتمعطرية وال                             
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 :اكطؾق إػ أرِض ـذا وـذاؿول فه:  ،فؽن أتى فه بوفعالج؟ وَمن حيول بقـك وبغ افتوبي: ؿول

 .نهنو أرُض ُشوءوٓ َتَرِجع إػ أرضك ؾ ،ظُبِد اهلل معفموؾ ؾنن هبو ُأكوًشو يعُبدون اهلل

ؿول ٕصحوبه دََّو  ملسو هيلع هللا ىلصأن افـَّبِي  ،بن ظؿر اهلل  من حديٌ ظبد غافصحقحوجوء ذم 

ال تدخلوا بووت القوم ادعذبني إال أن تكوىوا باكني، خشوة »: مر ظذ ديوِر ؿوم ثؿود ؿول هلم

 .«أن يصوبكم ما أصاهبم

 .ةدَّ ِك، وافُؽػر، وافـِػوِق، وافرِّ افؼ ـل هذا ذم افتحذير من ادواضن اخلبقثي، افتي تدظو إػ

إموـن افصوحلي من أجل وادؽٌ ذم  ،ظؾقـو بؿالزمِي افبالد افَطْقبي :فوا معاِش ادسلمني

 .وأن َكِجد اخلر َطوِهًرا وبوِضـً 

 :ظؾقـو بوفعؿل بوفؽتوب وافسـّي، وافُبعد ظن ُشـن أهل اجلوهؾقي :أُيا ادسلمون عباد اهلل

أظرج، أو  يرة ؿد َتَػشً واكتؼت، ؾؽم دمد من مسؾم خيرج إػ َظَؿؾِه َؾَقَؾؼىؾنن هذه افطِّ ِ

 س.أن رأيُتك وكحن ذم كح مـذ :هذا افَقْوم كحس: ويؼول مءأظؿى ؾنذا به يتشو

  .[48إحزاب:]﴾   ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ﴿: ؾقو ظبداهلل اتِق اهلل

 .إفقكشتغػرك وأتوب أ ،ٓ إفه إٓ أكً ،شبحوكك افؾفم وبحؿدك
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