
 

 1 

 (ن تكون من اخلاسرينأاحذر )
 لظفرييبن ضحوي الد اخ

، ََنَْمُدُه وَنْسَتِعيُنُه وَنْستَ ْغِفرُُه، ونَ ُعوُذ ِِبهلِل ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا وِمْن َسيِ َئاتِ   ِإنَّ احلَْمَد ّلِلَِِّ
ْحَدُه  وَ أَْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِدِه هللاُ َفََل ُمِضلَّ َلُه، وَمْن ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه، وَأْشَهُد َأن َّلَّ إِلََه ِإَّلَّ هللاُ 

َ َحقَّ تُ قَ  اتِِه َوََّل ََتُوُتنَّ ََّل َشرِيَك َلُه، وَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َعْبُدهُ َوَرُسولُُه، )ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اّلِلَّ
 .ِإَّلَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُموَن(

 :هللاد عباأما بعد فيا عباد هللا: 
والسعادة  ،سارة واهلَلكاخلد عن عوكلهم يسعى للب ،دم يبحث عن الربح والنجاةآابن كل 

خرة آلواخلسارة حق اخلسارة هي خسارة ا ،ودخول اجلنة خرةآلحق السعادة هي سعادة ا
َواْلَوْزُن يَ ْوَمِئٍذ ) ،َيكم من النريانإجاران هللا و أهل اجلنة و أَيكم من إعلنا هللا و ج ،ودخول النار

 َخِسُروا( َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه َفُأولَِئَك الَِّذيَن 8احلَْقُّ َفَمْن ثَ ُقَلْت َمَوازِيُنُه َفُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن )
 .(أَنْ ُفَسُهْم ِبَا َكانُوا ِِبََيتَِنا َيْظِلُمونَ 

 : عباد هللا
ا صلى هللا عليه وسلم ووضحها نبين، بني هللا تعاىل صفات اخلاسرين يف كتابه املبنيلقد 

هنم سلكوا أفمن صفاهتم اجلامعة  ،وَنذر مسالكهم وصفاهتم، لنجتنب دروهبم، َتام التبيني
يتخذ الشيطان وليًا من دون هللا فقد خسر  ومن) ،عرضوا عن ذكر الرمحنأطريق الشيطان و 

الشيطان  حزبعليهم الشيطان فأنساهم ذكر هللا أولئك  استحوذ): وقال تعاىل(، مبيناً  خسراانً 
سباب اخلسارة الكفر ِبهلل والشرك به ذلك أعظم أو  (،أَّل إن حزب الشيطان هم اخلاسرون

ِبهلل  وكفرواآمنوا ِبلباطل  الذين)، ن مات عليه غري اتئب منهإالذنب الذي َّل يغفره هللا للعبد 
فاحذروا ، (كفروا ِبَيت هللا أولئك هم اخلاسرون  والذين) :وقال سبحانه .(أولئك هم اخلاسرون

من  الذينأوحي إليك وإىل  ولقد)، عظم الذنوبأظلم الظلم و أالشرك ِبهلل كبريه وصغريه فهو 
 .(لك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من اخلاسرينقب

 :هللاعباد 
فكن على يقني من دينك  ،نكارهم للبعث واملعاد واحلشر يوم احلسابإ :صفاهتمومن 

ويرتك شرعه وكتاب ربه  ومن حيكم عقله، مور الدينأواحذر مسالك امللحدين واملشككني يف 
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ي كتاب يقع يف أ أوَّل تقر  ،هل الشبهات فالشبهات خطافةمعك ألوَّل تلق بس ،وسنة نبيه
، القلب ضعيفففَل تسلم عقلك وقلبك هلم  ،شد خطرهمأوما هل الضَلل أكثر أفما  ،يدك

إَّل ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين  يلبثواحيشرهم كأن مل  ويوم) :قال تعال
زينا هلم أعماهلم  ِبآلخرةالذين َّل يؤمنون  إن) :وقال تعاىل ،(مهتدينكذبوا بلقاء هللا وما كانوا 

 :وقال تعاىل ،(هلم سوء العذاب وهم يف اآلخرة هم األخسرون الذين أولئك *فهم يعمهون 
وهم حيسبون أهنم  الدنياضل سعيهم يف احلياة  الذين *أعماًَّل  ِبألخسرينهل ننبئكم  قل)

كفروا ِبَيت رهبم ولقائه فحبطت أعماهلم فَل نقيم هلم يوم القيامة   الذين أولئك *حيسنون صنعاً 
 .(وزانً 

 :هللاعباد 
عداء رب العاملني من اليهود املغضوب عليهم والنصارى طاعتهم أل ومن صفات اخلاسرين

الذين آمنوا إن تطيعوا الذين  أيها َي): قال تعاىل، شبه هبم والسري على سننهموالت ،النيالض
 ،ميانإلعزه هللا ِبأفمن تبع دين القوي العزيز  ،(نيردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسر كفروا ي

َكالَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َكانُوا َأَشدَّ قال تعاىل: )، خرةآلخزاه يف الدنيا واأذله هللا و أومن اتبع الكافرين 
ْمَتَع الَِّذيَن ِمْن ِمْنُكْم قُ وًَّة َوَأْكثَ َر أَْمَواًَّل َوأَْوََّلًدا فَاْسَتْمتَ ُعوا ِِبَََلِقِهْم فَاْسَتْمتَ ْعُتْم ِِبَََلِقُكْم َكَما اْستَ 

نْ َيا َواآْلِخَرِة َوأُولَِئَك ُهُم قَ ْبِلُكْم ِِبَََلِقِهْم وَ  ُخْضُتْم َكالَِّذي َخاُضوا أُولَِئَك َحِبَطْت أَْعَماهُلُْم يف الدُّ
                     (.اخْلَاِسُرونَ 

سلموا  ،حزاهبم وضَلَّلهتمأئهم و او هأاخلاسرون هم من جعلوا دينهم حسب  :هللاعباد 
الناس  ومن) :قال تعاىل، ومل يثبتوا عند الفنت على احلق والسنة، نس واجلنإلنفسهم لشياطني اأ

به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر  اطمأنعلى حرف فإن أصابه خري من يعبد هللا 
 .(املبنيالدنيا واآلخرة ذلك هو اخلسران 

ومل يتق هللا يف ، رضي ِبملال احلرام والكسب اخلبيث، خرتهآمن قدم دنياه على اخلاسرون 
عن  أوَّلدكمأيها الذين آمنوا َّل تلهكم أموالكم وَّل  َي)، نفقهأين اكتسبه وفيم أجتارته وماله من 

: )ذلك أبهنم استحبوا احلياة الدنيا وقال تعاىل ،(ذكر هللا ومن يفعل ذلك فأولئك هم اخلاسرون
قوم الكافرين، أولئك الذين طبع هللا على قلوهبم ومسعهم على اآلخرة وأن هللا َّل يهدى ال

يما يرضي ربه يبخل ف ،اآلخرة هم اخلاسرون( يفوأبصارهم وأولئك هم الغافلون، َّل جرم أهنم 
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أَلْخَسُروَن ُهُم ا» ِظلِ  اْلَكْعَبِة  يفَعْن َأِِب َذرٍ  قَاَل انْ تَ َهْيُت إِلَْيِه َوُهَو يَ ُقوُل  ،حسان والصدقةإلمن ا
َفَجَلْسُت  شأينَما  شيء يفأَيُ َرى  شأينقُ ْلُت َما « َوَربِ  اْلَكْعَبِة ، ُهُم اأَلْخَسُروَن َوَربِ  اْلَكْعَبِة 

ِِب أَْنَت َما َشاَء اّلِلَُّ ، فَ ُقْلُت َمْن ُهْم أبَِ  وتغشاينإِلَْيِه َوْهَو يَ ُقوُل ، َفَما اْسَتطَْعُت َأْن َأْسُكَت ، 
ِ قَاَل  وأمي   .[رواه البخاري] «اأَلْكثَ ُروَن أَْمَواَّلً ، ِإَّلَّ َمْن َقاَل َهَكَذا َوَهَكَذا َوَهَكَذا » ََي َرُسوَل اّلِلَّ

اخلسارة ف ،سباب النجاةأوابذل  ،شد احلذر من صفات اخلاسرينأفاحذر َي عبدهللا 
ونشر  معراض الناس والكذب عليهألوغ يف عظم اخلسارات الو أومن ، خرةآلاحلقيقية خسارة ا

»  :قَالَ  -صلى هللا عليه وسلم-َعْن َأِِب ُهَريْ َرَة َأنَّ َرُسوَل اّلِلَِّ ف، دهم وغيبتهمالشائعات ض
ِإنَّ اْلُمْفِلَس ِمْن » قَالُوا اْلُمْفِلُس ِفيَنا َمْن ََّل ِدْرَهَم َلُه َوََّل َمَتاَع. فَ َقاَل «. ا اْلُمْفِلُس أََتْدُروَن مَ 

َقْد َشَتَم َهَذا َوَقَذَف َهَذا َوَأَكَل َماَل َهَذا َوَسَفَك  وأييتيَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِبَصَلَةٍ َوِصَياٍم َوزََكاةٍ  أييتأُمَِِّت 
َدَم َهَذا َوَضَرَب َهَذا فَ يُ ْعَطى َهَذا ِمْن َحَسَناتِِه َوَهَذا ِمْن َحَسَناتِِه فَِإْن فَِنَيْت َحَسَناتُُه قَ ْبَل َأْن 

 [.رواه مسلم] «.النَّاِر  يفيُ ْقَضى َما َعَلْيِه ُأِخَذ ِمْن َخطَاََيُهْم َفطُرَِحْت َعَلْيِه ُُثَّ طُرَِح 
هللَا الَعِظيَم ِل َوَلُكْم ِمْن ُكلِ  َذْنٍب فَاْستَ ْغِفُروُه، ِإنَُّه ُهَو الَغُفوُر  أَُقوُل َما َتْسَمُعوَن َوَأْستَ ْغِفرُ 

  .الرَِّحيمُ 
 اخلطبة الثانية

، َوالصَََّلُة َوالسَََّلُم َعَلى َرُسوِل هللِا َوَعَلى آلِِه َوَصْحِبِه َوَمِن ات ََّبَع ُهَداُه، َوَأْشَهُد  احلَْمُد ّلِلَِِّ
ُ َوْحَدُه ََّل َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ َأن َّلَّ إِلَ   .َه ِإَّلَّ اّلِلَّ

 :أَمَّا بَ ْعدُ 
  .َفُأوِصيُكْم َونَ ْفِسي بِتَ ْقَوى هللِا، َفَمِن ات ََّقى هللَا َوقَاُه، َوَنَصَرُه وََكَفاهُ  

 ِعباَد هللِا:
ارة سيف خن الناس كلهم أقام هللا تعاىل علينا احلجة يف كتابه يف سورة واحدة بني فيها ألقد 

وصرب ، مر ِبملعروف وهنى عن املنكرأىل هذا الدين و إودعى ، وعمل ِبا علم ،منآمن علم و َّل إ
ْنَساَن َلِفي  َواْلَعْصرِ ( :ال تعاىلق ،مةوسار على درب سلف األالسنة الكتاب و على  ِإنَّ اأْلِ
اَل الشَّاِفعيُّ َرمِحَُه ق ،قِ  َوتَ َواَصْوا ِِبلصَّرْبِ(ِإَّلَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َوتَ َواَصْوا ِِبحلَْ  ُخْسرٍ 

ُهْم.  هللاُ تَ َعاىَل: َلْو َما أَنْ َزَل هللاُ ُحجًَّة َعَلى َخْلِقِه ِإَّل َهِذِه السُّوَرَة َلَكَفت ْ
 ..... اسرينن الفائزين وَّل جتعلنا من اخلاجعلنا ماللهم 


