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كأس العالـ
ممخص الخطبة

ٔ -اقتراب حموؿ ضيؼ ثقيؿ -ٕ .نعمة الفراغ -ٖ .الترويح في اإلسالـ -ٗ .الحرص عمى

الطاعات -٘ .تضييع الصموات المكتوبة -ٙ .ذـ الغضب -ٚ .التحذير مف البغضاء والشحناء.

 -ٛتضييع حقوؽ الوالديف واألىؿ -ٜ .الفرح إنما ىو بفضؿ اهلل -ٔٓ .الفرح المذموـ -ٔٔ .أدب

المسمـ في الكالـ -ٕٔ .عظـ أمر اليميف -ٖٔ .حرمة الرىاف الرياضي -ٔٗ .الحب مع اهلل تعالى.
-------------------------

الخطبة األولى

عباد اهلل ،خطبتنا في ىذا اليوـ المبارؾ األغر عف قضية ىامة قمما يتنبو ليا الناس ويتفطنوف

وفرة كؿ أربع سنوات،
كرةٌ َّ
لخطورتيا ،حيث سيشيد العالـ بعد أياـ معدودة حدثا رياضيا معروفا ،لو َّ
فينشغؿ بو الصغير والكبير والرجاؿ والنساء ،فتتعطؿ في موسمو األعماؿ ،وتضطرب منو البيوت

واألحواؿ .سيح ّؿ بعد أياـ قميمة ضيؼ ثقيؿ عمينا ،يدوـ شي ار أو أكثر مف ذلؾ ،لو تاريخ طويؿ في
زياراتو ،إنو منافسات كأس العالـ لكرة القدـ.
ولنا مع ىذه التصفيات وقفات وجب التأمؿ فييا والمراجعة قبؿ أف يقع الكثير منا فريسة شباكيا،

فتناؿ مف دينو قبؿ أف تناؿ مف دنياه:

الصحة والفراغ)) رواه
كثير مف الناس:
الوقفة األولى :يقوؿ رسوؿ اهلل (( :نعمتاف
ّ
ٌ
مغبوف فييما ٌ
البخاري.
قضية ليا ِ
اقعية عمى
ع َ
صبغة و ّ
ليي ّ
إف ّ
باد اهللّ ،
قضيةَ إشغاؿ الفراغ بالمّيو والمّعب والمرح والفرح َ
كثير مف المجتمعات ،بؿ قد ُّ
اليومية ،ال يمكف تجاىمُيا لدى ٍ
يشتد األمر ويزداد عند
مضمار الحياة
ّ
ِ
ِ
ونحوىا.
طؿ وىذه التصفيات
كالع َ
وجود موجبات الفراغ ُ

السرور عمى النفس والتنفيس عنيا
والتّرويح والتّرفيو ػ َ
عباد اهلل ػ ال بأس بو ،وىو مف قبيؿ إدخاؿ ّ
ِ
َّاف حياتِو ِّ
يؤكد أحقِّية ىذا الجانب في حياة
النبي إب َ
وزميا عف ّ
وتجديد نشاطيا ّ
السآمة و َ
الممؿ ،وواقعُ ّ

أكنت تجالس رسوؿ اهلل ق قاؿ :نعـ ،كاف
قمت لجابر بف سمرة:
َ
اإلنساف ،يقوؿ سماؾ بف َحربُ :
الجاىمية ،ويضحكوف
الشعر عنده ،ويذكروف أشياء مف أمر
الصمت ،وكاف أصحابو يتنا َشدوف
ّ
طوي َؿ ّ
َ

ي في األدب المفرد عف أبي سممة بف عبد
فيبتسـ معيـ إذا ضحكوا .رواه مسمـ .وأخرج البخار ّ
ُ
ِ
األشعار في
الرحمف قاؿ :لـ يكف أصحاب رسوؿ اهلل منحرفيف وال متماوتيف ،وكانوا يتناشدوف
َ
ٍ
دارت حماليؽ عينيو .وذكر
أمر جاىميتيـ ،فإذا أريد ُ
أحدىـ عمى شيء مف دينو َ
مجالسيـ ويذكروف َ
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ألستجـ نفسي بالشيء مف المّيو ِ
المحرـ،
غير
ابف عبد البر رحمو اهلل عف أبي الدرداء ّأنو قاؿّ ( :إني
ّ
ّ
أمور
اإلنساف قد ُح ّمؿ مف التكاليؼ ًا
ي" :ولقد رأيت
فيكوف أقوى ليا عمى
ّ
َ
الحؽ) .يقوؿ ابف الجوز ّ
صعبة ،و ِمف أثقؿ ما حمؿ مداراةُ ِ
اب
نفسو وتكميفيا
الصبر َّ
تكره ،فر ُ
عما ّ
الصو َ
أيت ّ
َ
ُّ
تحب وعمى ما َ
َ
اليوة َبيف مفيوـ
غير ّأننا ّ
الصبر بالتسمية والتمطّؼ ّ
نود أف ّ
قطع طريؽ ّ
لمنفس"َ .
َ
نبيف ىنا وجوَ ّ

المرح في عصرنا الحاضر مف أخطاء ومحرمات.
اإلسالـ لمتّرويح والتّسمية وبيف ما يخالط المّيو و َ
إعطاء
أف فييا
غراء ،جاءت بالتّكامؿ والتّوازف والتّوسُّط ،ففي حيف ّ
واعمموا ّ
َ
أف شريعةَ اإلسالـ شريعة ّ
ِ
النافع ومنو دوف ذلؾ .فقد
أف منو
ّ
فإف فييا كذلؾ ما يد ّؿ عمى ّ
النفس حقَّيا مف التّرويح والتسميةّ ،
َ
أف النبي قاؿ(( :ك ّؿ ٍ
َّ
غير تأديب الرجؿ فرسو ومالعبتو أىمو
صح عند النسائي وغيره ّ
ليو باطؿ َ
ّ
ورميو بسيمو)) الحديث.

امة ال تأخذ مف
الوقفة الثانية :الحرص عمى الطاعات والثبات عمييا ،فإف األعماؿ الصالحة بِ َع َّ

سر.
الناس وقتًا طويالً ما لـ ُي َش ِّرع الناس ألنفسيـ ما لـ يأذف بو اهلل ،فيشقوا عمى أنفسيـ ويرىقوىا ُع ًا
فاعمـ ػ أييا المسمـ ػ أنؾ في ميداف سباؽ ،واألوقات تُْنتَيَب ،واياؾ إياؾ والخمود إلى الكسؿ ،وال ناؿ

مف ناؿ إال بالجد والعزـ ،وثمرة األمريف َّ
أف تعب المحصؿ لمفضائؿ راحة في المعنى ،وراحة المقصر

في طمبيا تعب و َشيف ،إف كاف ثََّـ فَ ْي ٌـ لديؾ يا رعاؾ اهلل.
والدنيا كميا إنما تراد ِلتُ ْع َبر ال ِلتُ ْع َمر ،وما ينالو أىؿ النقص بسبب فضوليا واالنشغاؿ بيا عما ىو
خير منيا فإنو يؤذي قموب معاشرييا حتى تنحط ،و ِمف ثََّـ يأسؼ أمثاؿ ىؤالء عمى َف ْقِد ما وجوده

أصمح ليـ ،في حيف إف تأسفيـ ربما يكوف شبو عقوبة عاجمة عمى تفريطيـ.

فيا أخي ،إف كنت مف أىؿ الطاعات والقربات فال تدع لمشيطاف عميؾ سبيال فيتركؾ عف فعؿ ما

أفوت مشاىدة ىذه اليجمة ،فإف
اعتدت عميو مف خير وبر وصمة رحـ ،وال تقؿ :ال أستطيع أف ّ
ىجمة الشيطاف عمى قمبؾ ىي التي تحوؿ دوف عممؾ لمخير والمبادرة إليو ،فزّيف الشيطاف لؾ

االشتغاؿ بالمشاىدة واإلفراط فييا حتى ينغمس فييا عقمؾ وقمبؾ ،فيثقؿ ويركف إلييا فيبرد ،ولذلؾ

اضحا في اإلقالؿ مف المباحات المميية والتي يأنس ليا القمب فتقعده عف قُربة
كاف نيج السمؼ و ً
مستحبة أو فرصة سانحة ،ولذلؾ قاؿ اإلماـ أحمد رحمو اهلل" :إني ألدع ما ال بأس فيو خشيو الوقوع

مما فيو بأس".

يضيع الكثير مف
الوقفة الثالثة :إف خالؿ مشاىدة ىذه المباريات عمى الشاة المرئية الصغيرة ّ
المسمميف صمواتيـ المكتوبة فضال عف النافمة ،يضيعونيا عف أوقاتيا ،وفي ىذا خطر كبير عمى
ِ
األمر
إيماف المسمـ وطاعتو لمواله ،ولقد روي عف رسوؿ اهلل أنيا عمود الديف حيث قاؿ(( :رأس

اإلسالـ ،وعموده الصالة ،وذروة سنامو الجياد في سبيؿ اهلل)) .ىذه الصالة التي فرضيا اهلل عمى
ِ
يف ِكتَ ًابا َّم ْوقُوتًا [النساءِ ،]ٖٔٓ:كتَ ًابا أي :فريضة،
رسولو وعمى أمتوِ :إ َّف َّ
الصالَةَ َك َان ْ
الم ْؤ ِمن َ
ت َعمَى ُ
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ٍ
عجب أف
َم ْوقُوتًا :موقوتا بوقت ،لك ّؿ صالة وقتيا التي ال تصح إال فيو إال أف يكوف ثََّـ عذر .ومف
يجيؿ قوـ مف المسمميف قدر ىذه الصموات أو يتجاىموه ويتغافموا عنو حتى كانت الصالة في أعينيـ
مف أزىد األعماؿ قدرا ،وصاروا ال يقيموف ليا وزنا في حساب أعماليـ ،وال يبذلوف ليا وقتا مف

ساعات أعمارىـ.

فأي ديف ػ يا عباد اهلل ػ ليذاق! أي ديف ػ يا عباد اهلل ػ لشخص يدع ىذا العمؿ ،يدع الصالة بسبب

مشاىدة مباراة مع يسر عمميا ووقتيا وكثرة ثوابيا وعظـ مصالحيا ومنافعيا عمى القمب والبدف والفرد

أف مف لـ يحافظ عمى ىذه الصموات فميس لو نور وال برىاف
والجماعة والقوؿ والعمؿق! وأخبر النبي ّ
وال نجاة يوـ القيامة ،ويحشر مع أئمة الكفر :فرعوف وىاماف وقاروف وأبي بف خمؼ.

فأي ديف لشخص يدع الصالة بسبب مباراة ،فال يصمييا في المسجد ،واذا ما انتصؼ وقت المباراة

بيف الشوطيف نقرىا نقر الديؾ حتى ال تفوتو التعقيبات عمى أحداثياق! ىذا إذا ما صالىا بعد خروج

وقتيا ،فيؿ يؤ ِمف ىذا بالوعيد عمى مضيعيا في كتاب اهلل تعالى وفي سنة رسولو عمى مف تياوف بيا
الشيو ِ
َّ
َّ
ؼ
ؼ ِم ْف َب ْعِد ِى ْـ َخْم ٌ
ات َف َس ْو َ
أو تغافؿ عنياق! قاؿ اهلل تعالىَ :ف َخَم َ
َض ُ
ؼأ َ
اعوا الصَّالةَ َوات َب ُعوا َ َ
َّ
ِ
ص ِال ًحا [مريـ .]ٙٓ ،ٜ٘:وىذه اآلية ظاىرة في أف مف أضاع
َيْم َق ْو َف َغيِّا ِإال َم ْف تَ َ
آم َف َو َعم َؿ َ
اب َو َ
َّ
ؾ فيو أف
آم َف ،ومما ال ش ّ
الصالة واتبع الشيوات فميس بمؤمف؛ ألف اهلل تعالى قاؿِ :إال َم ْف تَ َ
اب َو َ
مشاىدة ىذه التصفيات ال تتعدى كونيا مف الشيوات ،وقاؿ سبحانو :فَوْي ٌؿ ِلْممصمِّ َِّ
يف ُى ْـ َع ْف
يف الذ َ
ُ َ َ
َ
وف [الماعوف.]٘ ،ٗ:
صالتِ ِي ْـ َس ُ
اى َ
َ
فاتقوا اهلل عباد اهلل ،وحافظوا عمى صمواتكـ في كؿ حيف ،فماذا يبقى مف دينكـ إذا ضيعتموىا بسبب

فإف آخر ما تفقدوف مف دينكـ الصالة ،قاؿ اإلماـ أحمد" :كؿ شيء ذىب آخره لـ يبؽ منو
كرةّ ،
شيء".

الوقفة الرابعة :الغضب بسبب ىفوة أو سقطة أو ضياع فرصة في المباراة ،وىذا الغضب في غير

محمّو ،بؿ والتصرؼ أحيانا بعد الغضب بما يخالؼ الشرع ،فإنو مف الخصاؿ المذمومة ،ومف سمات

أىؿ الجيؿ والحمؽ والخرؽ ،وىو مف أخطر الذنوب ،ومف أسباب موت القموب وفوات المطموب
وتشوه الصورة ونقص الخمؽ ،وموجبات الندـ واإلصابة بالصرع ،وموجبات فساد الطبع.

فاتقوا ىذا الغضب واحذوره ،واذا ابتميتـ بو فداووه وعالجوه ،فقد جاء الشرع بما يقضي عمى الغضب

وينجي مف العطب .ومف ذلؾ االستعاذة باهلل تعالى مف الشيطاف ،وتذكر ما توعد اهلل بو أىؿ البغي

والعدواف .وأرشد مف غضب وىو قائـ أف يجمس ،فإف ذىب عنو واال فميضطجع ،وقاؿ (( :إف

الغضب مف الشيطاف ،واف الشيطاف خمؽ مف النار ،وانما تطفأ النار بالماء ،فإذا غضب أحدكـ

فميتوضأ)) ،وروي عنو أنو قاؿ لرجؿ(( :ال تغضب ولؾ الجنة)) .إف الغضب شعبة مف شعب

الجنوف ،إنو يغير اإلنساف؛ ولذا النبي يقوؿ(( :أال تنظروف إلى احمرار عينيو وانتفاخ أوداجو)) ،فإف
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الغضب يحوؿ بيف العبد وبيف التصرؼ في األمور ،فربما يحممو الغضب عمى أف يفعؿ أفعاالً يندـ

عمييا إذا فاء مف غضبو ،فمف عباد اهلل ال يتماسؾ عندما يغضب ،يقوؿ ما يتمنى أنو ما قالو،
أمر يندـ عمى فعمو بعد ذلؾ .كيؼ تجعؿ قطعة جمد ِ
ممتمئة باليواء تفسد عميؾ دينؾ
ويفعؿ ًا
ودنياؾق!

الوقفة الخامسة :الخالؼ والشقاؽ والشحناء بيف المشاىديف المشجعيف ،فيذا ينتصر ليذا الفريؽ،

وذاؾ ينتصر لذاؾ الفريؽ ،فيحدث بينيـ الفرقة والنزاع ،فيجافي بعضيـ بعضا ،روي أف رسوؿ اهلل

ناسا مف أصحابو تنازعوا فقاؿ قائؿ منيـ :يا لممياجريف ،وقاؿ قائؿ منيـ :يا لألنصار،
بمغو أف ً
غاضبا يجر ردائو فقاؿ(( :أبدعوى الجاىمية وأنا بيف أظيركـق!
فخرج سيدنا رسوؿ اهلل مف بيتو
ً

دعوىا فإنيا منتنة)).

ألي كاف
لقد بعث سيدنا المصطفى لمقضاء عمى العنصريات الجاىمية المنتنة ميما كاف نوعيا و ّ
انتسابيا ،وليقيـ بدالً منيا صرح اإليماف الذي يجتمع تحت لوائو جميع المؤمنيف إخو ًانا متحابيف،

تربط بينيـ رابطة واحدة وشيجة واحدة وىي رابطة اإليماف ووشجية اإلسالـ ،قاؿ اهلل تعالىَ :يا أَيُّيَا
ت اْلب ْغضاء ِمف أَ ْفو ِ
َِّ
ِ ُّ
ُّ
اى ِي ْـ
آم ُنوا ال تَتَّ ِخ ُذوا بِ َ
ط َانةً ِم ْف ُدونِ ُك ْـ ال َي ْألُ َ
الذ َ
يف َ
ون ُك ْـ َخ َباالً َودوا َما َعنت ْـ َق ْد َب َد ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
ِ
ِ
وف [آؿ عمراف.]ٔٔٛ:
ورُى ْـ أَ ْك َب ُر قَ ْد َبيََّّنا لَ ُك ْـ َ
اآليات ِإ ْف ُك ْنتُ ْـ تَ ْعقمُ َ
َو َما تُ ْخفي ُ
ص ُد ُ
معا ىذا الحديث النبوي المتفؽ عميو :عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (( :ال
ولنق أر ً
تحاسدوا ،وال تناجشوا ،وال تباغضوا ،وال تدابروا ،وال يبع بعضكـ عمى بيع بعض ،وكونوا عباد اهلل

إخو ًانا .المسمـ أخو المسمـ ،ال يظممو ،وال يخذلو ،وال يكذبو ،وال يحقره ،التقوى ىا ىنا ػ ويشير إلى
صدره ثالث مرات ػ ،بحسب امرئ مف الشر أف يحقر أخاه المسمـ ،كؿ المسمـ عمى المسمـ حراـ؛
دمو ومالو وعرضو)).

الوقفة السادسة :ضياع حقوؽ الوالديف بالبر والزوجة واألبناء بأداء واجب األمانة فييـ خالؿ مشاىدة
المباريات ،بأف يكوف حاؿ المشاىد متعمقا بالمباراة ،فال يطيع والديو إذا طمباه في أمر ما ،ويضيع

حقوؽ زوجو وأبنائو ،والنبي يقوؿ(( :كمكـ راع ،وكمكـ مسؤوؿ عف رعيتو)) .وعقوؽ الوالديف ػ أييا

اإلخوة ػ مف أكبر الكبائر بعد اإلشراؾ باهلل ،وكيؼ ال يكوف كذلؾ وقد قرف اهلل برىما بالتوحيد فقاؿ
ؾ أَالَّ تَ ْع ُب ُدوا ِإالَّ ِإيَّاهُ َوبِاْل َو ِال َد ْي ِف ِإ ْح َس ًانا [اإلسراء ،]ٕٖ:وقاؿ تعالىُ :ق ْؿ تَ َعالَوا أ َْت ُؿ َما
ضى َرُّب َ
تعالىَ :وقَ َ
َح َّرَـ َربُّ ُك ْـ َعَم ْي ُك ْـ أَالَّ تُ ْش ِرُكوا بِ ِو َش ْيًئا َوبِاْل َو ِال َد ْي ِف ِإ ْح َس ًانا [األنعاـ.]ٔ٘ٔ:
وف
اؽ َبنِي ِإ ْس َرائِ َ
َخ ْذ َنا ِميثَ َ
بؿ ىي مف المواثيؽ التي أخذت عمى أىؿ الكتاب مف قبمناَ ،وِا ْذ أ َ
يؿ ال تَ ْع ُب ُد َ
ِ
ِ
ِ َّ َّ ِ ِ ِ
يف وقُولُوا ِل َّمن ِ
اس ُح ْسًنا [البقرة .]ٖٛ:وىا نحف
إال الم َو َوباْل َوال َد ْي ِف إ ْح َس ًانا َوذي اْلقُ ْرَبى َواْل َيتَ َ
امى َواْل َم َساك ِ َ
نسمع بيف الحيف واآلخر ػ ولألسؼ ػ مف أبناء اإلسالـ مف يزجر أمو وأباه لمجرد أف طمبا منو أم ار
يسبيما ،وىذه جريمة كبيرة.
أثناء مشاىدة ومتابعة المباراة ،وقد ينيرىما أو ّ
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أييا اإلخوة ،مف أبشع الجرائـ ،ليست في اإلسالـ فحسب ،بؿ في عرؼ جميع بني آدـ ،أقوؿ :إف
َّ
يما أي:
انتشارىا نذير شؤـ وعالمة خذالف لألمة ،قاؿ الييثمي عند قولو تعالىَ :وُقؿ ليُ َما قَ ْوالً َك ِر ً
الميف المطيؼ المشتمؿ عمى العطؼ واالستمالة وموافقة مرادىما وميميما ومطموبيما ما أمكف ،ال
ض لَيما ج َناح ُّ
سيما عند الكبر ،و ْ ِ
الر ْح َم ِة ثـ أمر تعالى بعد القوؿ الكريـ بأف يخفض
الذ ِّؿ ِم َف َّ
اخف ْ ُ َ َ َ
َ
ليما جناح الذؿ مف القوؿ ،بأف ال ُيكمَّما إال مع االستكانة والذؿ والخضوع ،واظيار ذلؾ ليما،
واحتماؿ ما يصدر منيما ،ويرييما أنو في غاية التقصير في حقيما وبرىما.

مقدما عمى الجياد في سبيؿ اهلل ،ففي الصحيحيف مف حديث
وىا ىو رسوؿ اهلل يجعؿ ّ
حؽ الوالديف ً
عبد اهلل بف مسعود قاؿ :سألت رسوؿ اهلل :أي األعماؿ أحب إلى اهللق قاؿ(( :الصالة عمى وقتيا))،

أيضا
قمت :ثـ أيق قاؿ(( :ثـ بر الوالديف)) ،قمت :ثـ أيق قاؿ(( :ثـ الجياد في سبيؿ اهلل)) .وعنو ً

أف النبي قاؿ(( :رضا الرب في رضا الوالد ،وسخط الرب في سخط الوالد)) رواه الترمذي وصححو
ابف حباف.

تتنزؿ الرحمات وتكشؼ الكربات.
وبر الوالديف مف أعظـ القربات وأج ّؿ الطاعات ،وببرىما ّ
البيتية ولوازـ األسرة لمجرد
أما األبناء والزوجة فحدث وال حرج ،ىذه المسكينة تتعطّؿ كؿ متطمباتيا ّ

بداية صفارة االنطالؽ التي يصفّر معيا الشيطاف ،فينذر كؿ مف حولو بعدـ الحراؾ والكالـ ،والويؿ
يشوش ،والويؿ لمف يطمب حاجة أو يسأؿ معروفا ،وما أدراؾ ما
كؿ الويؿ لمف يعبر أماـ الشاشة أو ّ

ينتج عف ذلؾ مف المشكالت العائمية والفتف االجتماعية ،وال حوؿ وال قوة إال باهلل.

الوقفة السابعة :بـ يفرح المؤمنوفق ىؿ بفوز ىذا الفريؽ وانتصاره عمى خصموق! ال ،إنما يفرح

المؤمنوف بفضؿ اهلل ورحمتو .افرحوا ػ أييا الناس ػ بفضؿ اهلل ،أي :اإلسالـ ورحمتو ،أي :القرآف،

دنيوية تنسي فضؿ اهلل ومنتو ،بؿ ىي
ومنة تفضؿ اهلل بيا عميكـ ،ليست نعمةً
فإنيما أعظـ نعمة ّ
ّ
تقرب إلى اهلل تبارؾ وتعالى ،وتشعر بالفرح والسرور بيذه المنة
نعمة عظيمة إسالمية قرآنية دينية ّ

الربانية الكريمة ،ذلؾ خير مف كؿ ما يجمعو الناس مف زينة الدنيا وزىرتيا ومتاعيا المضمح ّؿ عف
ِ
ِِ ِ
قريبُ ،ق ْؿ بِفَ ْ َّ ِ
وف [يونس.]٘ٛ:
ض ِؿ المو َوبِ َر ْح َمتو َفبِ َذل َؾ َفْم َي ْف َر ُحوا ُى َو َخ ْيٌر م َّما َي ْج َم ُع َ

ويخرج عف السيطرة ،فتمتيب بو المشاعر ،وتنفعؿ
وأما الفرح المذموـ فيو الفرح المطمؽ الذي َيخرج ُ
وىز وطرب ومجوف ومطاردات بالسيارات وزغاريد وشماتات ،فرح لمجرد فوز ىذا
معو الجوارح ،قفز ّ
أو خسارة ذاؾ ،فرح بغرور الدنيا ولعبيا وباطميا وليوىا وزينتيا ،ويفتخروف بذلؾ ويتباىوف ،ويميو

بذلؾ ويمعب الشيطاف بعقمو ويذىب كؿ مذىب بسبب ىذا اإلفراط في الفرح ،وبيذه الطريقة يكوف

اليـ
الفرح مذموما وباطال ومنييا عنو في شرع اهلل وسنة رسوؿ اهلل  .ويقابؿ ذلؾ الحزف الشديد و ّ
تعـ البيت والصمت والوجوـ والغـ والحداد ،فال طعاـ ،وال
الغـ لمجرد خسارة الفريؽ ،فتجد الكآبة ّ
و ّ
شراب ،وال نوـ ،وال أحباب ،دموع ونحيب ،وجوه خاشعة عاممة ناصبة ،وال حوؿ وال قوة إال باهلل
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العمي العظيـ.

تيش أو تبش أو تفرح أو تحزف إال بما
فيا أييا اإلخوة الكراـ ،نسأؿ اهلل تعالى أف ال يجعؿ قموبنا ّ
يرضي اهلل تعالى ،آميف.
بارؾ اهلل لي ولكـ في فيـ القرآف العظيـ ،ونفعني واياكـ بما في السنة مف نيج كريـ...
-------------------------

الخطبة الثانية

الحمد هلل رب العالميف ،وال عدواف إال عمى الظالميف ،والصالة والسالـ عمى إماـ المتقيف وقدوة
الناس أجمعيف ،وعمى آلو وصحبو والتابعيف.

أما بعد :فيا عباد اهلل ،فأما الوقفة الثامنة :فمع أخالؽ المسمـ في الكالـ ،الكالـ الطيب ،الكالـ

يتفوه إال بكالـ
الحسف ،الكالـ النافع الذي يحقّؽ الخير وييدؼ لمخير ،فمساف المسمـ ميذب ،ال ّ
آمر عباده المؤمنيف بذلؾ فقاؿ :وقُولُوْا ِل َّمن ِ
اس ُح ْسًنا [البقرة،]ٖٛ:
طيب ينفع ويفيد ،قاؿ اهلل تعالى ًا
َ
َح َس ُف ِإ َّف َّ
اف
اف َي َنزغُ َب ْي َنيُ ْـ ِإ َّف ال َّش ْي َ
الش ْي َ
وقاؿ جؿ جاللوَ :وُقؿ لّ ِع َب ِادى َيقُولُوْا الَّ ِتى ِى َى أ ْ
اف َك َ
طَ
ط َ
ِل ِ
إل ْن َس ِ
اف َع ُد ِّوا ُّمبِ ًينا [اإلسراء ،]ٖ٘:وفي الحديث(( :ليس المسمـ بالسباب وال بالمعاف ،وال بالفاحش وال
بالبذيء)).

فيا أخي المشاىد ليذه المباريات والتصفيات ،حذار مف االتصاؼ بأخالؽ أىؿ النار؛ السباب بينيـ،
ِ
ص ُد ِ
ورِىـ ّم ْف ِغ ّؿ ِإ ْخ َو ًانا
ولعف بعضيـ لبعض يوـ القيامة ،المؤمنوف بخالؼ ذلؾَ ،وَن َزْع َنا َما فى ُ
ِ
يف [الحجر.]ٗٚ:
َعَمى ُس ُرٍر ُّمتَ َقابِم َ

ينجر لمسب والشتـ
نعـ أييا المسمموف ،إف المسمـ مسؤوؿ عف كؿ تصرفاتو وألفاظو وأفعالو ،فال ّ
والمعف عمى الالعبيف و ِ
مدربا أو فريقا أو
الف َرؽ ،فمف يشفع لو ىذا الفريؽ أو ذاؾ إذا ما ّ
سب العبا أو ّ
مشاىدا أو حكما يوـ القيامة ،لذا وجب عمينا ػ أييا المسمموف ػ أف نحاسب أنفسنا وأف نحسب

لتصرفاتنا ألؼ حساب.

أييا المسمموف ،لقد أصبح كثير مف المسمميف اليوـ ال يبالوف بتصرفاتيـ وما يصدر عنيـ مف أقواؿ،

وقد يكوف في ىذه األقواؿ ما فيو خسارة دينيـ ودنياىـ ،روى اإلماـ الترمذي والنسائي وغيره مف

حديث بالؿ بف الحارث أف رسوؿ قاؿ(( :إف الرجؿ ليتكمـ بالكممة مف رضواف اهلل تعالى ،ما يظف أف
تبمغ ما بمغت ،فيكتب اهلل لو بيا رضوانو إلى يوـ القيامة ،واف الرجؿ ليتكمـ بالكممة مف سخط اهلل

تعالى ،ما يظف أف تبمغ ما بمغت ،فيكتب اهلل عميو بيا سخطو إلى يوـ القيامة)) ،فكاف عمقمة أحد

منعنيو حديث بالؿ بف الحارث.
رواة ىذا الحديث يقوؿ :كـ مف كالـ َ
عباد اهلل ،ولقد أصبح المعف والقذؼ عادة عند كثير مف الناس في ىذا الزماف؛ حتى أصبح وكأنو
تحية عند البعض ،مع أف المعف كبيرة مف كبائر الذنوب ،ذلؾ أف المعف معناه الطرد واإلبعاد عف
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رحمة اهلل عز وجؿ ،فما بالؾ فيمف يكوف ىذا دأبو مع أبنائو واخوانوق! قاؿ رسوؿ اهلل (( :ليس

المؤمف بالطعاف وال بالمعاف وال الفاحش والبذيء)) رواه اإلماـ الترمذي .بؿ إف المعانيف يحرموف في

اآلخرة مف الشفاعة لغيرىـ ،روى اإلماـ مسمـ رحمو اهلل في صحيحو(( :إف المعانيف ال يكونوف يوـ
القيامة شفعاء وال شيداء)).

أييا المسمموف ،ثـ ىناؾ مسألة ميمة تكثر حيف مشاىدة ىذه المباريات ،وىي الحمؼ ،واف شأف

جرد كممة تمر عمى المساف،
اليميف عند اهلل عظيـ ،وخطر التساىؿ بيا جسيـ ،فميست اليميف م ّ
ولكنيا عند اهلل عيد وميثاؽ ،يجب عمى المسمـ أف يقؼ عند حده ويوفيو حؽ قدره ،فقد قاؿ(( :مف
حمؼ باهلل فميصدؽ ،ومف حمِؼ لو باهلل فميرض ،ومف لـ يرض فميس مف اهلل)) ،قاؿ اهلل تعالى:

احفَظُوا أ َْي َم َان ُك ْـ ،قاؿ ابف عباس( :يريد :ال تحمفوا) ،فيكوف معنى اآلية ىو النيي عف الحمؼ .فال
َو ْ
ينبغي لممسمـ أف يكوف متسرًعا في اليميف إال عند الحاجة؛ فإف كثرة الحمؼ تد ّؿ عمى االستخفاؼ
بالمحموؼ بو وعدـ تعظيمو وتوقيره.

ال
واعمموا ػ رحمكـ اهلل ػ أف كثرة الحمؼ مف صفات الكفار والمنافقيف ،قاؿ تعالى في صفات الكفارَ :و َ
يف َى َّم ٍاز َّم َّش ٍ
تُ ِطع ُك َّؿ حالَّ ٍ
ؼ َّم ِي ٍ
اء بِ َن ِم ٍيـ .فنيى سبحانو عف طاعة الحالؼ ،وىو مف يكثر الحمؼ،
َ
ْ
ِ
ِ
وف [المجادلة ]ٔٗ:وقاؿ عنيـ :اتَّ َخ ُذوا أ َْي َم َانيُ ْـ
وف َعمَى اْل َكذ ِب َو ُى ْـ َي ْعمَ ُم َ
وقاؿ عف المنافقيفَ :وَي ْحمفُ َ
ِ َّ ِ
وف [المنافقوف ،]ٕ:أي :جعموا الحمؼ وقاية يتوقوف
اء َما َك ُانوا َي ْع َممُ َ
ص ُّدوا َع ْف َسبِيؿ المو ِإنَّيُ ْـ َس َ
ُجَّن ًة فَ َ
بيا ما يكرىوف ،ويخدعوف بيا المؤمنيف .ومف قبميـ حمؼ إبميس المعيف آلدـ وزوجو ليخدعيما
باليميف ،قاؿ تعالى عف إبميس :وَقاسميما ِإِّني َل ُكما َل ِمف َّ ِ ِ
يف َف َدالَّ ُى َما بِ ُغ ُر ٍ
ور [األعراؼ،ٕٔ:
َ ْ
الناصح َ
َ َ َ َُ
َّ
ٕٕ] ،أي :أقسـ ليما إنو يريد ليما النصح والمصمحةَ ،ف َدال ُى َما بِ ُغ ُر ٍ
ور أي :خدعيما بذلؾ القسـ
وأوقعيما في المعصية.
الوقفة التاسعة والتي قد يقع فييا بعض الناس :المراىنة بحيث يتراىف شخصاف أو مجموعتاف عمى

مشجع الفريؽ الميزوـ بتقديـ مبمغ مالي أو وجبة عشاء لصاحبو
ّأنو إذا فاز الفريؽ
المعيف فإنو يقوـ ّ
ّ
بعد انتياء المباراة ،وىذا الرىاف باطؿ ،فإف ألزـ الخاسر باإلطعاـ فاألكؿ منو حراـ ،واف استضافيـ
ِ
َِّ
الـ ِر ْج ٌس
َنص ُ
بطيب نفسو فيو حالؿ ،قاؿ تعالىَ :يا أَيُّيَا الذ َ
آم ُنوا ِإَّن َما اْل َخ ْم ُر َواْل َم ْيس ُر َواأل َ
يف َ
اب َواأل َْز ُ
ِ
َّ
اف فَ ْ ِ
يد َّ
ِم ْف َعم ِؿ َّ
الش ْيطَ ِ
اء ِفي
الش ْي َ
وف ِإنَّ َما ُي ِر ُ
َف ُيوِق َع َب ْي َن ُك ْـ اْل َع َد َاوةَ َواْل َب ْغ َ
اف أ ْ
ط ُ
اجتَن ُبوهُ لَ َعم ُك ْـ تُْفم ُح َ
ض َ
َ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
وف [المائدة.]ٜٔ ،ٜٓ:
ص َّد ُك ْـ َع ْف ذ ْك ِر المو َو َع ْف الصَّالة فَيَ ْؿ أ َْنتُ ْـ ُمنتَيُ َ
اْل َخ ْم ِر َواْل َم ْيس ِر َوَي ُ

سبؽ إال في خؼ أو ٍ
صؿ)) أخرجو أبو داود
وعمدة ىذا الباب حديث واحد ىو قولو (( :ال َ
حافر أو َن ْ
بؽ ىو ما ُي ْدفع عند الفوز بالرىاف .والخؼ :إشارة إلى سباؽ اإلبؿ .والحافر :إشارة إلى
الس ُ
وغيره .و َ

سباؽ الخيؿ .والنصؿ :إشارة إلى السباؽ برمي السيـ .فيذه األمور الثالثة قد أجاز اإلسالـ المراىنة
يتفرج عمييا بنص الحديث.
فييا لمف يقوـ بيا بنفسو ال مف ّ

موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

الوقفة العاشرة :وجعمتيا الوقفةَ األخيرة ألنيا ميمة وأىـ ما يجب أف نختـ بو ،فيي تدخؿ في اعتقاد

يقدـ حبيـ عمى حب اهلل ورسولو بالتعمّؽ المفرط الذي
حبة المفرطة لالعبيف بحيث ّ
المسمـ ،وىي الم ّ
يوصؿ لمشرؾ ،بحيث تصبح كالمحبة المختصة محبة العبودية ،وىي المذكورة في قولو تعالى َ :و ِم َف
ُّونيـ َكح ِّ َّ ِ َِّ
ِ
اس مف يتَّ ِخ ُذ ِمف ُد ِ َّ ِ
َّ
آم ُنوا أَ َش ُّد ُحبِّا ِلمَّ ِو  ،فأخبر تعالى أف
وف المو أ َْن َد ًادا ُيحب َ ُ ْ ُ
ْ
الن ِ َ ْ َ
ب المو َوالذ َ
يف َ
يحب اهلل تعالى فيو ممف اتخذ مف دوف اهلل أندادا فى الحب
أحب مف دوف اهلل شيئا كما ّ
مف ّ
ناؤكـ
والتعظيـ؛ ألف اهلل توعد مف قدـ ىذه المحبة عمى محبة اهلل ،قاؿ تعالى ُ :ق ْؿ ِإ ْف َك َ
اف َآب ُ
اؤ ُك ْـ َوأ َْب ْ
ِ
ِ
َح َّ
ب ِإلَ ْي ُك ْـ
وىا َوتِ َج َارةٌ تَ ْخ َش ْو َف َك َس َ
َم َوا ٌؿ ا ْقتََرْفتُ ُم َ
ض ْوَنيَا أ َ
اد َىا َو َم َساك ُف تَْر َ
َوِا ْخ َوانُ ُك ْـ َوأ َْزَو ُ
اج ُك ْـ َو َعش َيرتُ ُك ْـ َوأ ْ
ِِ
ِ
َّ
ِ َّ
ِِ
ٍ ِ
ِ
ِ َّ ِ
يف  ،فتوعد
َم ِِره َوالموُ ال َي ْيدي اْل َق ْوَـ اْل َفاسق َ
م َف المو َوَر ُسوِلو َو ِجيَاد في َسبِيمو َفتََرب ُ
َّصوا َحتَّى َيأْت َي الموُ بِأ ْ
سبحانو مف قدـ ىذه المحبوبات الثمانية عمى محبة اهلل ورسولو واألعماؿ التي يحبيا ولـ يتوعد عمى
مجرد حب ىذه األشياء؛ ألف ىذا شيء جبِؿ عميو اإلنساف ،ليس اختياريا ،وانما توعد مف قدـ

محبتيا عمى محبة اهلل ورسولو ومحبة ما يحبو اهلل ورسولو ،ويالحظ أثره عمى سموكو وأخالقو ظاى ار

وباطنا ،فال بد مف إيثار ما أحبو اهلل مف عبده وأراده عمى ما يحبو العبد ويريده .
ٍ ِ
ٍِ
ضي المَّوُ َع ْنوُ أ َّ
اؿ:
َّاعةُق َق َ
َّاع ِة َف َق َ
َف َر ُجالً َسأ َ
اؿَ :متَى الس َ
َؿ النَّبِ َّي َع ْف الس َ
َ
وع ْف ثَابت َع ْف أ ََنس َر َ
اؿ :ال َشيءِ ،إال أَِّني أ ِ
ُح ُّ
ت))،
ب المَّ َو َوَر ُسولَوُ  ،فَقَ َ
ت لَيَاق)) قَ َ
َح َب ْب َ
ت َم َع َم ْف أ ْ
اؿ(( :أ َْن َ
َع َد ْد َ
(( َو َما َذا أ ْ
َْ
ت))َ ،قا َؿ أ ََنسَ :فأ ََنا أ ِ
ُح ُّ
ب النَّبِ َّي
َق َ
َح َب ْب َ
ت َم َع َم ْف أ ْ
اؿ أ ََن ٌسَ :ف َما َف ِر ْح َنا بِ َش ْي ٍء َف َر َح َنا بِقَ ْو ِؿ النَّبِ ِّي (( :أ َْن َ
ٌ
َع َم ِال ِي ْـ .وفي رواية :أ َّ
َف َر ُجالً
َع َم ْؿ بِ ِمثْ ِؿ أ ْ
َّاى ْـ َوِا ْف لَ ْـ أ ْ
وف َم َعيُ ْـ بِ ُحبِّي إِي ُ
َوأ ََبا َب ْك ٍر َو ُع َم َرَ ،وأ َْر ُجو أ ْ
َف أَ ُك َ
ت لَيَا ِم ْف َكثِ ِ
َؿ َّ
ير
ت َليَاق)) َق َ
وؿ المَّ ِوق َق َ
َّاعةُ َيا َر ُس َ
َسأ َ
َع َد ْد ُ
اؿَ :ما أ ْ
َع َد ْد َ
اؿَ (( :ما أ ْ
النبِ َّي َ :متَى الس َ
الة وال صوٍـ وال ص َد َق ٍة ،ولَ ِكِّني أ ِ
ٍ
ُح ُّ
ت َم َع َم ْف أحببت)).
ب المَّ َو َوَر ُسوَلوَُ ،ق َ
اؿ(( :أ َْن َ
ص َ َْ َ َ
َ
َ
فتذكر ػ يا أخي الشاب ػ مصير أحبابؾ يوـ القيامة ،فإف كانوا مف أىؿ الجنة والنعيـ كنت معيـ ،واف
كانوا مف أىؿ النار والسعير فال حوؿ وال قوة إال باهلل العمي العظيـ.

فاتقوا اهلل عباد اهلل ،وتوبوا إليو ،وال تقعوا في المعاصي وكثرة الذنوب ،قاؿ ابف القيـ رحمو اهلل تعالى

في كتابو الداء والدواء" :ومف عقوبات المعاصي أنيا تزيؿ النعـ وتحؿ النقـ ،فما زالت عف العبد إال

بذنب ،وال حمت بو نقمة إال بذنب" ،وقاؿ أحد السمؼ رحمو اهلل تعالى" :ما نزؿ بالء إال بذنب ،وما
رفع إال بتوبة" ،وقاؿ تعالى :وما أَصاب ُكـ مف ُّم ِ
ت أ َْيِدي ُك ْـ َوَي ْعفُوْا َعف َكثِ ٍ
ير
ص َيب ٍة فَبِ َما َك َس َب ْ
ََ َ َ ْ ّ
[الشورى .]ٖٓ:ولقد أحسف القائؿ:
إذا كنت ِفي نعمة فارعيا…فإف اْلمعاصي تزيؿ النعـ
فرب العباد سريع النقـ
وحطيا بطاعة رب العباد… ّ
ُ
واياؾ والظمـ ميمااستطعت…فظمـ العباد شديد الوخـ
وسافر بقمبؾ بيف الورى…لتبصر آثار مف قد ظمـ
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فتمؾ مساكنيـ بعدىـ…شيود عمييـ وال تتيـ

وما كاف شيء عمييـ أضر…مف الظمـ وىو الذي قد قصـ
صموا بالجحيـ وفات النعيـ…وكاف الذي ناليـ كالحمـ

جميعا مف أىؿ محبتو ورضوانو.
جنبني اهلل واياكـ أسباب سخطو وعقابو ،وجعمنا
ً
َّر ِ
اىـ بِاْلبأْس ِ
ِ
اء َل َعمَّيُ ْـ
اء َوالض َّ
ُمٍـ ِم ْف َقْبمِ َؾ َفأ َ
َخ ْذ َن ُ ْ َ َ
أعوذ باهلل مف الشيطاف الرجيـَ ،وَل َق ْد أ َْر َسْم َنا إَلى أ َ
َّف لَيـ َّ
وف َفمَ َّما
الش ْي َ
ض َّرُعوا َولَ ِك ْف قَ َس ْ
ْس َنا تَ َ
َيتَ َ
اف َما َك ُانوا َي ْع َممُ َ
ط ُ
ض َّرُع َ
اء ُى ْـ َبأ ُ
وف َفمَ ْوال ِإ ْذ َج َ
ت ُقمُوبُيُ ْـ َوَزي َ ُ ْ
ِ
ِ
وف
اب ُك ِّؿ َش ْي ٍء َحتَّى ِإ َذا فَ ِر ُحوا بِ َما أُوتُوا أ َ
َخ ْذ َن ُ
َن ُسوا َما ُذ ِّك ُروا بِو فَتَ ْح َنا َعمَ ْي ِي ْـ أ َْب َو َ
اى ْـ َب ْغتَةً فَِإ َذا ُى ْـ ُمْبم ُس َ
ِ
َِّ
ِ
ظمَ ُموا َواْل َح ْم ُد ِلمَّ ِو َر ِّ
يف [األنعاـ.]ٗ٘-ٕٗ:
يف َ
ب اْل َعالَم َ
َفقُط َع َدابِ ُر اْل َق ْوِـ الذ َ
ِ
َّ
أال وصموا ػ عباد اهلل ػ عمى رسوؿ اليدى ،فقد أمركـ اهلل بذلؾ في كتابو فقاؿِ :إ َّف الم َو َو َمالئ َكتَوُ
ِ
ِ
النبِى يا أَيُّيا الَِّذيف ءام ُنوْا ُّ
ي ُّ
َّ
يما [األحزاب...]٘ٙ:
صم َ
َ
ُ َ
َ
صموْا َعَم ْيو َو َسمّ ُموْا تَ ْسم ً
َ َ
وف َعَمى ّ

