خُطُبُةُُالجُمعُةُُبُاللُغُةُُالعُرُبُيُةُ
التُارُيخُ٢٠٢٢-٠٢-11ُ:

المُوُضُوعُُ:اْلفعالُالتيُتؤديُإلىُظلُ ه
اّللُيومُالقيامةُ
بســــــــــــــــــــــم ه
ُاّللُالرح همنُالر ۪حيمُ ُ

ّللُ ُتُعُالىُُ ُفُيُ القُرُآنُُ ُالكُرُيمُ » :وماُ يستويُ اْلع همىُُ
قُالُُ ُا ه ُ

اّللُتعالىُماُيليُبخصوصُأساسُالعُدلُ:
اْلساسيةُلْلسًلمُ.قالُ ه ُ

»ي۪ٓاُايهاُال ۪ذينُ هامنواُكونواُقو ۪امينُبالقسطُشهد۪ٓاء ه
ُّللُولوُع هل۪ٓىُ

ينُانُيكنُغنيًّاُاوُف ۪قي اراُف ه
اّللُاو هلىُ
انفسكمُاوُالوالدينُواْلقر ۪ب َۚ

واُوانُتل ُ۫ٓو ۪ٓاُاوُتعرضواُفان ه
ُاّللُكانُ
بهماُفًلُتتبعواُاله هو۪ٓىُانُتعدل َۚ

بماُتعملونُخ ۪بي اراُ«ُُ 3.

۪ٓيءُقل۪يًلا ُماُ
والب ۪صيرُوال ۪ذينُ هامنواُوعملواُالصالحاتُوْلُالم ۪س ُۜ

أيُهاُالُحُضورُالُكرامُ!ُ ُ

ُاّللُصل ه
وُقالُرسول ه
ىُاّللُعليهُوسل ُمُ » :سبعةٌُيظلهمُاّللُفيُظلهُ

يقضيُطفولتهُفيُعبادة ُ ه
اّللُ .هذاُالشابُيحفظُنفسهُ،وعبادتهُ

تتذكرونُ«ُ 1.

والشخصُ الثانيُ الذيُ يكسبُ حقُ ظلُُ ه
اّللُُهوُ الشابُ الذيُ

يومُ ْلُُظلُ إْلُ ظلهُ إما ٌمُعاد ٌل ُ،وش ٌ
ابُنشأُفيُعبادةُ اّللُتعالىُ،

ص ُتعلُقُقلبهُبالمسُاجدُ
تشهدُعلىُإيمانهُ .أماُالثالثُ،فهوُشخ ٌ

الُفقالُ:
بُ،وجمُ ٍ
عليهُ،وتفرقاُعليهُ،ورج ٌلُدعتهُامرأةٌُذاتُمنص ٍ

اّللُُ.فًلُ ينبغيُ للمؤمنُ إْلُ أنُ يحبُ أخيهُ فيُُ ه
البعضُ فيُُ ه
اّللُ.

ورج ٌلُقلبهُمعل ٌقُفيُالمساجدُ،ورجًلنُتحاباُفيُاّللُ:اجتمعاُ

ويصليُجماعةاُ .أماُالمجموعةُالرابعةُ،فهمُالذينُيحبونُبعضهمُ

إنيُ أخافُ اّلل ُ،ورج ٌلُ تصدقُ بصدق ٍةُ فأخفاها ُ،حتىُ ْلُ تعلمُ

فُقالُُالنبيُُُصلىُ ه
اّللُ عليهُ وسل ُمُُْ» :لُُُتدخلونُ الجنةُ حتىُ

شمالهُماُتنفقُيمينهُ،ورج ٌلُذكرُاّللُخال اياُففاضتُعيناهُ «ُ ٢ُ.

أماُبعدُ،أُيُهُاُالُخُوُةُُالُكُرُامُُ،وُاْلُخُوُاتُُالُكُرُيمُاتُ!ُ ُ

سُتُنُتُهُيُ حُيُاتُنُاُُعندُُُوُقُتٍُُُْلُُ نُعُرُفُهُ ُ،وُبُعُدُُُذُلُكُُُسُتُبُدُأُُُرُحُ ُلتُنُاُ

تؤمنواُ،وْلُتؤمنواُحتىُتحابواُ[ُ4.« ]...
أُيُهُاُالُمُؤُمُنُونُُوُالُمُؤُمُنُاتُ!ُ

اّللُ،هوُالرجلُالذيُدعتهُإلىُالزناُامرأ ٌةُ
والخامسُالذيُيظله ُ ه ُ

إُلىُ ُالُخُرُةُُ .كماُسيأتيُيومُالقيامةُح ًّقاُ،ويجتمعُجميعُالناسُُ،

جميلةٌُذات ُسمعةُ ،ولكنهُيعرضُعنُذلكُُ .فيحميُهذاُالرجلُ

اباُ عنُ حياتهُُُ.فيُ ذلكُ اليومُ،
صُ ح س ا
هناك ُ،سيقدمُ كلُ شخ ٍ

دائ اماُُ.أماُ السادسُ الذيُ يستظلُُبظلُ ه
اّللُُ،فُهوُ الذيُ يتصدقُ

استقباْلا ُممتا ازاُلبعضُعبادهُ.

اّلل ُفيُالخلوةُ،وعيُناهُتفيضانُبالدموعُ .هذهُالدموعُتعبي ٌرُعنُ
هُ

انُ يسمىُ "المحشر"ُُ.
منُ النبيُ آدمُ حتىُ آخرُ إنسا ٌُنُُ،فيُ مك ٍ

اهُ
اّللُُير ُ
نفسهُ منُ الحرام ُ،ويحافظُ علىُ عفته ُ،وْلُ ينسىُ أنُُ ه ُ

اّللُ
سنتلقىُإجابةاُعلىُكلُعم ٍلُقمناُبهُعلىُاْلرضُ .وسُيوفرُ ُ ه ُ

يراُ،فإنُالشخصُالسابعُهوُمنُذكرُ
ويسترُعلىُهذاُالفعلُ .وأخ ا

أُيُهُاُالُمُسُلُمُونُُ،وُالُمُسُلُمُاتُ! ُ

صداقةُ فيُ حبُ ه
اّللُُ.وينضجُ اليمانُ فيُ قلبهُ ويطفئُ النُارُ يومُ

دعوناُ نرىُ ماُ هيُ اْلعمالُ التيُ ستنتهيُ فيُ ظلُُ ه
اّلل ُ،بحسبُ
النبيُُُ.أوْلا  ُ،هؤْلءُ همُ اْلُئمةُُالصالحين ُ،فيُ جميعُ مجاْلتُ
الحياة ُ،منُ السلطةُ داخلُ اْلسرةُ حتىُ سلطةُ الدولةُُ.إنُ كانُ
صُ،
الرئيسُ عادْلا ُ فيُ اتخاذُ القرار ُ،وْلُ ينتهكُ حقوقُ أُيُ شخ ٍ

القيامةُُ.سأختمُ خطبتيُ بدعاءٍ ُ:اللهمُُُاجعلناُ ننتميُ إلىُ منُ
توضعُتحتُظلكُيومُالقيامةُ،آمين.
ُ
ُاُلُمُتُرُجُمُُ:أُحُمُدُبُولُوت

اّللُ .فُالُعدلُ،هوُأحدُالمبادئُاْلخًلقيةُ
فإنهُيقومُبعم ٍلُيرضي ُ ه ُ

الُوقفُُالُسًُلُمُيُُالهُولُنُدُيُ
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