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حسرات
إن الحمد ل نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه

 ونعوذ بال من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده ا فل مضل له، ومن يضلل
.فل هادي له

.أشهد أن ل إله إل ا وحده ل شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير
 وأشهد أن محمدا عبد ا ورسوله أرسله ا رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به

.العقول
.

.صلى ا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان
.وسلم تسليما كثيرا

( ، أما بعد)يا أيها الذين أمنوا اتقوا ا حق تقاته، ول تموتن إل وأنتم مسلمون :
.عباد ا، فأعلموا أن المتأملM لحالنLا نحنK المسلمين اليوم

فها KخرKعلى الدنيا وز Qكبير Qوما حصل فيه من انفتاح ، Lوالفتن Lزماننا وما ظهر فيه الفات Lوحال 
.حتى ظن أهلها أنهم قادرون عليها، أو مخلدون فيها

 إن المتأملM لذلك ليشعرK بالرهبةL والشفاقL والخوفL الشديدL من مظاهرL وعواقبL هذه
.الحال

جرM كتابL علمL الغي Kإذ قد قست منا القلوب، وتحجرت العيون، وه
 إن

 ذكر اليوم الخر يمسح على قلوب المستضعفين والمضطهدين والمظلومين مسحة يقين
 تسكن معه قلوبهم، ثم تثبت شماء وهي تتطلع لما أعده ا للصابرين من نعيم يKنسى

.معه كل ضر وبلء وسوء وعناء
.وتتطلع لما أعده للظالمين من بؤس يKنسى معه كل هناء

.فهيا معي يا عباد ا إلى مشاهد من الحسرة أسأل ا أن ل تكونوا من أهل الحسرة
.عل ذلك أن تصلح معه القلوب، وتتجه إلى علم الغيوب وتنقاد الجوارح إلى العمل الصالح

:إنه يوم الحسرة
، وتوعدM بهL وهدد، قال ا عز وجل Mبه وخوف Mانذر Qالحسرة، يوم Kومما أدراك ما يوم :

(و أنذرهم يومM الحسرةL إذ قضيM المرK وهم في غفلةQ وهم ل يؤمنون)
 إنذارK و إخبار في تخويفQ وترهيبQ بيومL الحسرةL حين يقضى المر، يوم يجمعK الولون

.والخرون في موقفQ واحد، يسألون عن أعمالهم
دM سعادةn ل يشقى بعدها أبدا Lو أتبع سع Mفمن آمن.

MمLوند Mوتحسر KهMوأهل Kه Mنفس Mبعده أبدا، وخسر Kل يسعد nوعصى شقي شقاء Mومن تمرد 
.ندامةn تتقطعK منها القلوبK وتتصدعK منه الفئدةK أسفا

Kل يمكن Qوناره على وجه Lسخطه Lرضاء ا وجنته واستحقاق Lمن فوات Kأعظم Qحسرة Kوأي 
ظرونM ويقولون نعم هذا الموت Kمعه الرجوع.

.
،قال

.(وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي المر وهم في غفلة وهم ل يؤمنون)
.آه من تأوه حين إذQ ل ينفع، ومن عيونQ صارت كالعيون مما تدمع

 إنها حسرةK بل حسرات، أنباءp مهولت، نداماتp وتأسفاتp ورد ذكرها في غير ما آية من
.اليات تصدرK عن معرضين عن اليات ولهين ولهيات عن يومK الحسرة والحسرات

بتصرف يسير) قل هو نبأ عظيم(نذكر بعض منها في هذه الخطبة من رسالة  .
نا ما دمنا في مهلةQ من أعمارQ وأوقات وقبلM أن Lأنفس Mوعظات، علنا أن نحاسب pإنها تذكرة 

.نندمM حيث ل ينفعK ندمK ول حسرات



أجاركم ا من الحسرات"فمن هذه الحسرات  ":

:الحسرة& على أعمال� صالحة�
nفضاعت وصارت هباء ،Qومنة Qجب Kوع Qمن رياء Lالعمال Kبطلت Kوكدرتها م Kشابتها الشوائب 

Qواحدة Qإلى حسنة Kما يكون Kأشد Lفيه Kالنسان Qمنثورا، في وقت:
(وبدا لهم من اL ما لم يكونوا يحتسبون)

(وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاط بهم ما كانوا به يستهزئون)
Lالرواق Mإذا كانت ممزقة………pخيام Qمن برد Mتقيك Mفكيف

.الفضل عند ا ليس بصورة العمال بل بحقائق اليمان
.القصد وجه ا بالقوال والطاعات والشكران

.بذاك ينجو العبد من حسراته ،ويصير حقا عابد الرحمن

:الحسرة& على التفريط' في طاعة' ا
Lها مع نسيان Lبزيف Lها، والغترارLها وحرامLوراء الدنيا حلل Lفي اللهث Lالقصير Lالعمر Lوتصرم 

:الخرةL وأهوالLها
(أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب ا وإن كنت لمن الساخرين )

(أو تقول لو أن ا هداني لكنت من المتقين )
(أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين )

(بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين )
ول حصلتK على علمQ من الباقي.يا ضيعة العمرL ل الماضي انتفعتK به……

أني لكلL الذي قدمتKه ل قي..بلى علمتK وقد أيقنتK وا أسفا……

:الحسرة& على التفريط' في النفس' والهل
ك بعد ما فتنتM بهم، ذلك هو Kهم مع نفسMهم وتخسرMهم من عذاب جهنم، يوم تفقدMأن تقي 

:الخزيK والخسار والحسرةK والنار، حالك
والسهم مني نحو صدري يرسلK..بعضي على بعضي يجxردK سيفه……

KشعلKتوقد في خيام عشيرتي…………وأنا الذي يا للمصيبة أ Kالنار

( Kالقيامة، آل ذلك هو الخسران Mهم وأهليهم يوم Mقل إن الخاسرين الذين خسروا أنفس 
.(المبين

:الحسرة& على أعمال� صالحة
Lا Mالعصيب إلى من تعديت حدود Lعليها، ولكنها ذهبت في ذلك اليوم Lكان المل بعد ا 

:فيهم فظلمتMهم في مالQ أو دمQ أو عرض، فكنتM مفلساn حقا
.(وقد خابM من حمل ظلما)

Lعليك من سيئات Kك وهذا من حسناتك، ثم تفنى الحسنات فيطرحLهذا من حسنات Kفيأخذ 
Lالجبار بفعل Lمن النار وجنبك سخط Qفي النار، أجارك ا من سامع Kهم ثم تطرحMمن ظلمت 

.ما يرضي الواحدM القهار

لساء' أهل' السوء :حسرة& ج&
pعظيمة Kإنها لحسرة ، Lهم عن الفضيلةMويصدون ،Lهم إلى الرذيلةMانساقوا معهم يقودون Mيوم 

:في يومL الحسرة يعبرون عنها بعضL اليدي يومM ل ينفعK عضK اليدي كما قال ربي
(ويومM يعMضK الظالم على يديه يقولK يا ليتني اتخذتK مع الرسولL سبيل )

(ياويلتى ليتني لم أتخذ فلناn خليل )
.(لقد أضلني عن الذكرL بعد إذ جاءني وكان الشيطانK للنسانL خذول )



:حسرة& التباع& المقلدين لكل' ناعق
:يوم يتبرأ منهم من تبعوه بالباطل فل ينفعهم ندم ول حسرة

(ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة ل جميعا، وأن ا شديد العذاب)
(إذا تبرأ الذين أتKبعوا من الذين أتMبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم السباب )

(وقال الذين أتبMعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرءوا منا )
.(كذلك يرويهم ا أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار )

:حسرة الظالمين المفسدين في الرض
 الذينM يصدون عن سبيلL ا ويبغونها عوجا، حين يحملون أوزارMهم وأوزار الذين يضلونهم

: بغيرL علم، وحين يسمعون عندها قول ا
 فأذن مؤذنp بينهم أن لعنتK ا على الظالمين، الذين يصدون عن سبيلL ا ويبغونها )

Lكافرون Lعوجا وهم بالخرة ).
 ومن أعظم المشاهد حسرة في يوم القيامة يوم يكفر الظالمون بعضهم ببعض ويلعن

:بعضهم بعضا محتدين ومتبرئين فذلك قول ا
 قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والنس في النار، كلما دخلت أمة )

(لعنت أختها
 حتى إذا إداركوا فيها جميعا قالت أخراهم الولهم ربنا هؤلء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا )

(من النار
(قال لكلQ ضعف ولكن ل تعلمون )

.(وقالت أولهم لخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون )
 فيا حسرة الظلمة وأعوانهم حين يعلمون فداحة جريمتهم في تنفيذ رغبات الظالمين،

:لكن حيث ل ينفعهم علم العالمين، وعندها لسادتهم يقولون
:لكن حيث ل ينفعهم علم العالمين، وعندها لسادتهم يقولون

؟) إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار )
 فإذا بالسادة أذلة قد عنت وجوههم للحي القيوم ل يملكون لنفسهم شيئا ول

:يستطيعون يقولون
.(إنا كل فيها، إنا ا قد حكم بين العباد )

بغى ما عدا يمط اللسان. إن ل غضبة لو وعاها من………
:كم من ظالم يردد

 وقال الذين كفروا للذين أمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، وما هم بحاملين من)
 خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، وليحملن أثقالهم وأثقال مع أثقالهم، وليسألن يوم

.(القيامة عما كانوا يفترون
.فالعقلء بمقولتهم ل يغترون، وإن فعلوا فأنهم يوم إذ في العذاب والحسرة مشتركون
 تصور معي أخي ذلك الجو من الحسرة والخزي والندامة المخيمة على المستضعفين

.والمستكبرين
.أتباع ضعفاء يتهمون زعمائهم بالحيلولة بينهم وبين اليمان

.ومستكبرون يقولون لتباعهم أنتم المجرمون دعوناكم فكنتم مجيبين
 لو رأيتهم إذ وقفوا عند ربهم من غير إرادة ول اختيار مذنبون ترهقهم ذلة في انتظار الجزاء

.لرأيت أمرا مهول، يتراجعون، يرجع بعضهم إلى بعض القول
.يلوم بعضهم بعضا

.ويؤنب بعضهم بعضا
.ويلقي بعضهم تبعة ما هم فيه على بعض

:يقول أتباع الظلل الذين اKستضعفوا لقادة الضلل الذين استكبروا
.( لول أنتم لكنا مؤمنين )

 يقولونها جاهرين بها صادعين في وقت لم يكونوا في الدنيا بقادرين على هذه المواجهة،
 كان يمنعهم الذل والضعف والستسلم، وبيع الحرية التي وهبها ا لهم والكرامة التي

.منحهم ا إياها
أما اليوم يوم الحسرة فقد سقطت القيم الزائفة وواجهوا العذاب فهم يقولونها غير



:خائفين 
.( لول أنتم لكنا مؤمنين )

 حلتم بيننا وبين اليمان، زينتم لنا الكفران فتبعنكم فأنتم المجرمون وبالعذاب أنتم جديرون
.وله مستحقون

 ويضيق الذين استكبروا بهم ذرعا إذ هم في البلء سواء ويريد هؤلء الضعفاء أن يحملوهم
 تبعة الغواء الذي صار بهم إلى هذا البلء، عند إذ يردون عليهم ويجيبونهم في ذلة

:مصحوبة بفظاظة وفحشاء
(أنحن صددناكم عن الهدى؟ )

 ا أكبر كانوا في الدنيا ل يقيمون لهم وزنا، ول يأخذون منهم رأي، ول يعتبرون لهم وجودا،
.ول يقبلون منهم مخالفة، بل حتى مناقشة

:أما اليوم، يوم الحسرة فهم يسألونهم في استنكار الذلء
.(أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم ؟ بل كنتم مجرمين )

.زينا لكم الجرام؟ نعم، لكنا لم نكرهكم عليه، فما لكم علينا من سلطان
.آما أنه لو كان المر في الدنيا لقبع المستضعفون ل ينبسون ببنت شفه

 لكنهم في الخرة حيث سقطت الهالت الكاذبة، والقيم الزائفة، وتفتحت العيون المغلقة،
 وظهرت الحقائق المستورة فلم يسكت المستضعفون ول هم يخنعون، بل يجابهون من

:كانوا لهم يذلون ويقولون
.(بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بال ونجعل له أندادا )

.مكركم لم يفتر ليل ول نهارا للصد عن الهدى
.تزينون لنا الضلل وتدعوننا إلى الفساد، وتقولون إنه الحق

.ثم تقدحون في الحق وتزعمون أنه باطل، فما زال مكركم بنا حتى أغويتمونا وفتنتمونا

:يا عباد ا
.إن صور المكر تتنوع وتختلف من عصر لخر

 ففي وقت نزول القرآن كانت تتخذ أشكال من الشعار في منتديات الجاهلية توجه فيها
.التهم الباطلة لرسول ا صلى ا عبيه وسلم ومن معه

.أو بصد الراغبين عن سماع الحق وتفويته عليهم
.أو بإثارة نعرة الباء والجداد والتهويل من خطر تركها

.هذا جل ما عند الجاهلية الولى من مكر الليل والنهار، و وا إنه لعظيم
 لكن ماذا يساوي ذلك المكر الول عند مكر الليل والنهار في زماننا الحاضر في أكثر ديار

 المسلمين، والذي ينطبق تماما بلفظه ومعناه على المكر الموجود الن الذي يعمل على
:مدى الربع والعشرين ساعة

.فما يكاد المذياع يفتر من مكره حتى يأتي دور التلفاز
.وما يكاد التلفاز يفتر من مكره حتى يأتي دور الفيديو

.ثم يأتي دور البث المباشر
.ثم المجلة الهابطة، فالقصة الخليعة، وهكذا دواليك دواليكM مكر بالليل والنهار

هل يعذر المسلم في فتح فكره وبيته لمكر الليل والنهار؟؟؟
:كل وا ل يعذر، لن المفسدين المتسلطين لن يعذروه بين يدي ا يوم القيامة بقولهم

.(أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم ؟ بل كنتم مجرمين )
:ويرد هؤلء المستضعفون

.(بل مكر الليل والنهار )
.ثم يدرك الجميع أن هذا الحوار البائس ل ينفع هؤلء ول هؤلء إل براءة بعضهم من بعض

.علم كل منهم نه ظالم لنفسه، مستحق للعذاب فندم حين ل ينفع الندم
:ويتمنى سرا أن لو كان على الحق واليمان

روا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الغلل في أعناق الذين كفروا، هل يجزون إل ما) xوأس 
فيا للحسرة والندم)كانوا يعملون .



:الحسرة& على أعمال� محدثة�
 وعباداتQ لم يأذن ا بها ولم يتبعK فيها رسولK ا صلى ا عليه وسلم، ويحسبK أهلها

:أنهم يحسنون صنعا
 قل هل ننبئكم بالخسرين أعمال، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون )

.( أنهم يحسنون صنعا
 لكنها تضيعK في وقتL الحاجةL الماسة إليها فهم الخسرون أعمال وساءوا أعمال، أعمالMهم

 كرمادQ اشتدت به الريحK في يومQ عاصف أو كسرابQ بقيعةQ يحسبه الظامئانK ماءn، حتى إذا
Kعنده فوفاه حسابه Mووجد ا nلم يجده شيأ Kجاءه.

 والذين كفروا أعمالهم كسرابQ بقيعةQ يحسبه الظامئان ماءn، حتى إذا جاءهK لم يجده شيئا )
Kعنده فوفاه حسابه Mووجد ا ).

وبكل معنى للضلل تدثرا..يا أيها اللهي الذي افترش الهوى…

ما خاب ذو عقل إذا ما فكرا.إن كنت ذا عقل ففكر برهة…………

:الحسرة& على أموال� جمعت من وجوه الحرام
وةQ وغشQ غصب وسرقةQ واحتيالQ وغيرLها Lورش nربا.

 فيا ل أي حسرةQ أكبر على امرؤQ يؤتيMه اK مالn في الدنيا، فيعملK فيه بمعصيةL ا، فيرثMه
ه لغيره Kوزره عليه وأجر Kا، فيكون Lفيه بطاعة Kه فيعملMغير.

 أي حسرة أكبر على امرؤ أن يرى عبدا كان ا ملxكه إياه في الدنيا يرى في نفسه أنه
.خبر من هذا العبد، فإذا هذا العبد عند ا أفضل منه يوم القيامة

 أي حسرة أكبر على امرؤ أن يرى عبدا مكفوف البصر في الدنيا قد فتح ا له عن بصره
.يوم القيامة وقد عميM هو، إن تلك الحسرة لعظيمة عظيمة

 أي حسرة أكبر على امرؤ علم علما ثم ضيعه ولم يعمل به فشقيM به، وعمل به من
.تعلمه منه فنجى به

.أي حسرة أعظم من حسرات المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم
 يوم تبلى السرائر وينكشف المخفي في الضمائر ويعرضون ل يخفى منهم على ا

.خافية، ثم يكون المأوى الدرك السفل من النار ثم ل يجدون لهم نصيرا

:أما الحسرة& الكبرى فهي
:عندما يرى أهلM النار أهلM الجنةL وقد فازوا برضوانL ا والنعيم المقيم وهم يقولون

؟) أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا )
.( قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة ا على الظالمين )

:وحسرة أعظم
Lالنار أهل الجنة Kينادي أهل Mيوم :

(أن أفيضوا عينا من الماءL أو مما رزقكم ا )
.( قالوا إن اM حرمهما على الكافرين )

:وحسرة أجل
:حين ينادي أهلK النارL مالكاn خازن النار

.(ليقضي علينا ربك )
.( قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحقL ولكن أكثرMكم للحق كارهون )

:ومنتهى الحسرة 'وقصاراها
:حين ينادون ربMهم عز وجل وتبارك وتقدس
.( ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فأنا ظالمون )

:فيKجبMهم بعد مـدة
.( اخسئوا فيها ول تكلمون )

.فل تسأل، ل ينبسون ببنت شفة وإنما هو الشهيق والزفير
Kل رقة تغني ول جزع Mعهم هيهاتKرحم تضرKفلم ي Kطال الزفير



.فيا حسرة المقصرين

.ويا خجلة العاصين

الخطبه الثانيه

.عباد ا وبعد هذا البيانL من كتاب الرحمنL عن صورL الخزي والحسرةL والخسران
هل آن لنا أن نعدM لهذا الموقفL العظيمL عدته؟

Lالمخزية Lهذه المواقف Lأهل Lمن صفات Lجاهدين على الخلص Mونعمل.
.آن لنا أن نKخلص العبادةM ل وحده، ونجردM المتابعةL لرسولL اL صلى ا عليه وسلم

 آن لنا أن نحذرM من كلL ناعقQ ملبسQ خائنQ يمكرK في الليلL والنهار قبل أن تقولM نفسK يا
 حسرتاه ول مناة حين مناصقبل ان تاتي عليها الحسرة الكبرى حينما يتبرأ منها شياطين

:النس والجن الذين أضلوها ثم ل يغنوا عنا ل
(وقالوا ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل )

 عباد ا في يومL القيامة يبحثK كلL إنسان عن أي وسيلة مهما كانت ضعيفة واهية لعلMها
.تصلKحK لنجاته من غضبL ا

ر المناقشاتK والمحاورات بين الباء والبناء Kولذلك تكث.
.والزواج والزوجات

.والكبار المتسلطين والصغار التابعين
.بين الغنياء الجبارين والفقراء المنافقين

 كل يحاول إلقاء التبعة على غيره، لكن حيث ل تنفع المحاورات ول الخصومات ول التنصل
:من التبعات، ثم ل يكون إل الحسرات

إلى ربه يوم وما خاب صابرK.إلى ا يا قومي فما خاب راجع……
.اللهم آنس وحشتنا في القبور، وآمن فزعنا يوم البعث والنشور

.اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين
 اللهم إنا نعوذ بك من علم ل ينفع، ومن قلب ل يخشع، ومن نفس ل تشبع، ومن دعاء ل

.يسمع
 اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وأخرتنا التي إليها

.معادنا، وأجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر
.

.اللهم كن للمستضعفين والمظلومين والمضطهدين
.اللهم فرج همهم ونفس كربهم وارفع درجتهم واخلفهم في أهلهم

.اللهم أزل عنهم العناء وأكشف عنهم الضر والبلء
يا سميع الدعاء. اللهم أنزل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل بهم من البلء .

.اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم
.وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

.سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلم على المرسلين، والحمد ل رب العالمين
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