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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
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.وتتطلع لما أعده للظالمين من بؤس Kينسى معه كل هناء
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: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 أ Kتبعوا 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 (
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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( ؟ (
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تصور معي أخي ذلك الجو من الحسرة والخزي والندامة المخيمة على المستضعفين
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.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
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.خافية ،ثم يكون المأوى الدرك السفل من النار ثم ل يجدون لهم نصيرا
:أما الحسر &ة الكبرى فهي
ن ا والنعيم المقيم وهم يقولون
ة وقد فازوا برضوا L
ل الجن L
ل النار أه M
:عندما يرى أه M
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
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ل النار أهل الجن L
 :يو M
م ينادي أه K
)أن أفيضوا عينا من الما Lء أو مما رزقكم ا (
ا حرمهما على الكافرين (
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:وحسرة أجل
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النار مالكا خازن النار
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:حين ينادي أه K
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).ليقضي علينا ربك (
بالحق ولكن أكث Mركم للحق كارهون (
 ).قال إنكم ماكثون لقد جئناكم
L
:ومنتهى الحسرة 'وقصاراها
:حين ينادون ربMهم عز وجل وتبارك وتقدس
 ).ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فأنا ظالمون (
:ف KيجبMهم بعد مـدة
 ).اخسئوا فيها ول تكلمون (
.فل تسأل ،ل ينبسون ببنت شفة وإنما هو الشهيق والزفير
ع
تضرعهم
الزفير فلم Kيرحم
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M
هيهات ل رقة تغني ول جز K
K
K

.فيا حسرة المقصرين
.ويا خجلة العاصين
الخطبه الثانيه
صور الخزي والحسر Lة والخسران
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ن من كتاب
.عباد ا وبعد هذا البيا L
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هل آن لنا أن نع Mد لهذا الموق L
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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 (
كل إنسان عن أي وسيلة مهما كانت ضعيفة واهية لعلMها
عباد ا في يو Lم القيامة
K
يبحث L
با
ح لنجاته من غض L
.تص Kل K
المناقشات والمحاورات بين الباء والبناء
.ولذلك تك Kثر
K
.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
صابر
إلى ا يا قومي فما خاب راجع…….إلى ربه يوم وما خاب
K
.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
.اللهم أنزل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل بهم من البلء .يا سميع الدعاء
.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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