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العزة
ممخص الخطبة

ٔ -معنى العزة -ٕ .منبع عزة المؤمن -ٖ .مظاىر عزة المؤمن -ٗ .نماذج لعزة اإليمان-٘ .
مفاىيم خاطئة لمعزة.

-------------------------

الخطبة األولى

ِِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
ون [المنافقون.]8:
ين ال َي ْعمَ ُم َ
ين َولَك َّن اْل ُم َنافق َ
يقول اهلل تعالىَ :وِلمو اْلع َّزةُ َولِ َر ُسوِلو َوِلْم ُم ْؤ ِمن َ
عباد اهلل ،إن العزة في المغة ىي الرفعة واالمتناع والغمبة ،وقد جعميا اهلل تعالى خاصة بو وبرسولو
وأتباعو من المؤمنين ،وعزة المسمم ليست شيئا ُيشترى بالمال ،وليس منبعيا شبابو أو قوتو أو بيتو

وسيارتو أو غير ذلك؛ ألن ىذه األشياء يشاركو فييا بل قد يتفوق عميو فييا الكافر والفاجر ،ولكن
مصدر عزة المسمم إيمانو باهلل ،فيوم يكون مؤمنا يكون عزيزا ،وبقدر ما يكون إيمانو قويا فكذلك

تكون درجة عزتو والتي تنبع من عزة اهلل تعالى ،فالمسمم إن اتبع أوامر اهلل واجتنب نواىيو وان ىو
ان ُي ِر ُ
يد اْل ِع َّزةَ َفِممَّ ِو اْل ِع َّزةُ
أسمم نفسو وروحو وقياده لشرع اهلل آنذاك يكون عزيزا ،قال تعالىَ :م ْن َك َ
ِ
يعا [فاطر.]ٔٓ:
َجم ً

جميا في عبوديتو لربو واستغنائو بو عن الناس جميعا ،قال نبينا (( :شرف المؤمن
وتبدو عزة المسمم ّ
صالتو بالميل ،وعزه استغناؤه عما في أيدي الناس)) .وكمما تطمع المسمم إلى ما في أيدي الناس
وطمع فيو وتعمقت نفسو بو زاد ذلّو وعظم احتقار الناس وبغضيم لو ،يقول النبي (( :ازىد في الدنيا
يحبك اهلل ،وازىد فيما بأيدي الناس يحبك الناس)) .فالمال ليس من أسباب العزة ،بل قد يكون من

أسباب الذل واليوان ،ولقد كان خير الناس وأصحابو رضوان اهلل عمييم أعز الناس وأشرفيم وما كانوا
من األغنياء؛ ألن اعتزازىم بدينيم كان الباعث ليم لفعل الخير واألمر بالمعروف والنيي عن

المنكر ،ونحن يوم تركنا شرع اهلل وراءنا ظيريا وآثرنا العاجمة عمى اآلخرة فسمط اهلل عمينا ىذا الذ ّل
الذي تعيشو أمة اإلسالم ،يقول النبي (( :إذا ضن الناس بالدينار والدرىم وتبايعوا بالعينة وتبعوا

أذناب البقر وتركوا الجياد في سبيل اهلل أدخل اهلل عمييم ذال ،ال يرفعو عنيم حتى يراجعوا دينيم)).
عباد اهلل ،إن ىذه الحياة ابتالء من اهلل تعالى ،وىي دار تكميف واختبار ،فاهلل تعالى يريد من عباده

أن يطمبوا العزة من مصدرىا وأن ال يتعجموا الفوز والنصر والغنيمة في الدنيا؛ ألنيم طالب آخرة،

فإن أتت معيا الدنيا فبيا ونعمت .إن اهلل تعالى لو أراد ألرسل جنوده ومالئكتو فيزموا أعداءه بممح
البصر ،ولكن اهلل تعالى يريد اختبار إيمانيم وصبرىم ،يقول تعالى :ولَو ي َش َّ
ص َر ِم ْنيُ ْم
اء الموُ النتَ َ
َْ َ ُ
ِ ِ
ض ُك ْم بَِب ْع ٍ
ض [محمد.]ٗ:
َوَلك ْن ل َيْبمُ َو َب ْع َ

موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

لقد ذاقت امرأة فرعون طعم العزة بعد إيمانيا ،فمم تكن لمتخمّى عنو ولو أذاقيا فرعون سوء العذاب،
لذا دعت اهلل تعالى بقولياَ :ر ِّ
ب ْاب ِن ِلي ِع ْن َد َك َب ْيتًا ِفي اْل َجَّن ِة َوَن ِّجنِي ِم ْن ِف ْرَع ْو َن َو َع َمِم ِو َوَنجِّنِي ِم ْن
َّ ِ ِ
عزة ماشطة ابنة فرعون التي سقط المشط من يدىا
ين [التحريم .]ٔٔ:وأعجب من ذلك ّ
اْل َق ْوِم الظالم َ

ورب
ذات يوم فقالت :بسم اهلل ،فرفعت ابنة فرعون رأسيا وقالت :أبي؟ فقالت الماشطة :ال ،ربي ّ
ك
أخبر أبي بذلك إ ًذا ،فقالت :أخبريو ،فأتى بيا فرعون وىو ليس لديو أدنى ش ّ
أبيك اهلل ،فقالت لياُ :
نفس الكالم بك ّل عزة وأنفة .امرأة ذاقت طعم العزة تتحدى وال
أنيا ستتراجع ،فسأليا فأعادت عميو َ
أكبر طاغية في التاريخ ،فأحضر فرعون قد ار من نحاس فأوقد عمييا النار حتى احمرت
تياب َ

كالجمرة ،فأعاد عمييا الكالم فثبتت عمى دينيا ،فأخذ طفال ليا رضيعا فألقاه في القدر فإذا بالرضيع

الحبة ،وما ىي إال لحظات واذ بو فحمة سوداء ،فيل النت أو استكانت؟ قالت
ينحمس كما تنحمس ّ
لو تمك المؤمنة :لي عندك حاجة وىي أن تجعل رفاتي ورفات أبنائي في قبر واحد ،فقال لياِ :
لك

فأي صبر ىذا؟! وأي عزة بدين اهلل عند تمك
ىذا ،ثم ألقاىم واحدا تمو اآلخر وىي تنظر وتحتسبّ ،
المرأة؟! لقد عممت ىذه المرأة أنيا ىي الفائزة في حساب اهلل ،وأن فرعون وحزبو ىم الخاسرون،
فاختارت الفوز عمى الخسران ،وىذا ما ينبغي أن نرّبي أنفسنا وأبناءنا عميو ،فال نرضى بالذل
والخسران.

أقول قولي وأستغفر اهلل.

-------------------------

الخطبة الثانية

الحمد هلل ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل.

يظن الجاىمون ،فيذا بالل الحبشي وصييب
وبعد :إن عزة المسمم ال تنبع من عروبتو وأرضو كما ّ
الرومي وسممان الفارسي لم يضرىم أنيم من العجم ،كما أنو ما ضر الصحابة شيء عندما ىاجروا
إلى الحبشة ،فقد كانوا أعزة بإسالميم وان لم تكن األرض أرضيم؛ ألن األرض أرض اهلل تعالى،

فإسالمنا وجيادنا وتمسكنا بعاداتنا وتقاليدنا التي منبعيا اإلسالم ىو مصدر عزتنا وتميزنا عن سائر

األمم.

والعجيب أن من إخواننا المسممين من طغت الدنيا والمادية عمى بصائرىم فأعمتيم ،حتى أصبحوا

يرون أن الخير والتقدم والعزة ك ّل العزة في اتباع الغرب في عاداتيم وألبستيم وتحمميم األخالقي،
فتعمقت قموبيم وقموب أبنائيم بيم ،فالعزة عندىم باتباع الغرب ولزوم غرزه وعدم مخالفة ىديو ،فالمرأة
وبناتيا متكشفات متبرجات يتبعن كل ناعق في عالم الموضة واألزياء ،واألبناء ال تكاد تفرقيم عن

شبيتو بكافر أو فاجر؛ إذ إن
البنات إال بضحالة تفكيرىم وسطحيتيم ،يكاد أحدىم يطير فرحا إن ّ
ِ
ِ
َن لَيم ع َذابا أَِل َِّ
ذلك ما يطمب ويريد ،ولقد قال اهلل تعالىَ :ب ِّش ْر اْلم َن ِافِق َ ِ
ين
ون اْل َكاف ِر َ
ين َيتَّخ ُذ َ
يما الذ َ
ين بأ َّ ُ ْ َ ً ً
ُ
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ِ َِّ ِ ِ
ِ
ون اْلمؤ ِمنِين أَي ْبتَ ُغ ِ
أَوِلي ِ
يعا [النساء.]ٖٔ1 ،ٖٔ8:
اء م ْن ُد ِ ُ ْ َ َ َ
ون ع ْن َد ُى ْم اْلع َّزةَ َفِإ َّن اْلع َّزةَ لمو َجم ً
َْ َ
فسبحان اهلل! كيف انقمبت الموازين؟! إن الشاب ذا الشخصية الضعيفة إذا لبس ثوب بالده الذي يدل
أحس بالذل لعدم تميزه ،ولكن ما إن يمبس المباس الغربي حتى تعود إليو الحياة
عمى إسالمو انكسر و ّ
ويشعر بالعزة ،وكذا المرأة الجاىمة تشعر بأنيا ذليمة ومدفونة تكاد تختنق إذا لبست حجابيا وتسترت

فإن العزة واألنفة تعود إلييا وتشعر بشخصيتيا
عن أعين الناس ،فإذا أسفرت عن وجييا ومفاتنيا ّ
أي طعم لمحياة بال عقيدة تميز المسمم عن غيره؟! وأي
وكيانيا
ّ
المميز وتشعر بطعم ومعنى الحياة ،و ّ
معنى لمحياة من دون ىدف من أجمو يحيا اإلنسان ومن أجمو يموت؟!

إن آالف الكفار يدخمون بالدنا يوميا ،لم نجد واحدا منيم يرتدي ثيابنا ،بينما مئات األلوف منا يذىب

إلى الخارج كميم تقريبا يمبسون الزي الغربي ويتشبيون بيم حتى في أصغر التفاصيل الدقيقة،

وصدق الفاروق عمر رضي اهلل عنو إذ يقول( :إنا كنا أذ ّل قوم فأعزنا اهلل باإلسالم ،فميما نطمب
أعزنا اهلل بو أذلّنا اهلل).
العز بغير ما ّ
ّ
الميم أعز اإلسالم والمسممين ،وأذل الشرك والمشركين...

