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 كن رجل عامة
 ه18/8/1439

 د. ناصر بن محمد األحمد
 رابط الخطبة على اليوتيوب:

https://www.youtube.com/watch?v=XeqUsjB
YOgs 

 : الخطبة األولى
 .. إن احلمد هلل

أن  يف كتب التاريخ والسري والرتاجم كثريا    ونقرأ نسمع أما بعد: أيها املسلمون:
 مل الفالين كان رجل عامة.فالن من الناس رجل عامة، وأن العا

رجال عامة، كعمران  ء بكوهنملرتاجم عددا  من األجالا لقد َوَسَم أهل التاريخ وا
الثبت خالد  أبو إسحاق الفزاري، واحلافظاألوزاعي و بن حصني رضي اهلل عنه، و 

 ان، وغريهم كثري.بن عبد اهلل الطحا 
أيت مثل األوزاعي ر ما " :مسعت أبا إسحاق الفزاري يقول :ارقال علي بن بكا 

فأما األوزاعي فكان رجل عامة، وأما الثوري فكان رجَل خاصِة نفِسِه،  !الثوريو 
قلت أليب " :وقال إبراهيم اجلوهري ".هلذه األمة الخرتت هلا األوزاعي ت  ريا ولو خ  
كان   :فقال ؟فضيل بن عياض، أو أبو إسحاق الفزاري :أيهما أفضل :أسامة

 ".بو إسحاق رجل عامةنفسه، وكان أ فضيل رجلَ 
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ة ء بأنه رجل خاصا وهنا تنبيه مهم: وهو أنه عندما يقال عن أحد العلماء األجالا 
ة اجملتمع يف جانب قياد يربز عن غريهمل ألنه وإن ، فإن هذا ليس مبنقصة له
يف جوانب أخرى حيتاجها  عن غريه رزبيكون قد فقد  والتصدر لقضايا العامة،

ف ِتح له يف الزهد  ف ِتح له يف الفقه يف الدين، وقرينه إمام   يكون إماما   كأن اجملتمع،
والورع، وذاك إمام فتح له يف باب االحتساب، وآخر إمام يف جانب العطاء 

أتقاهم له، وكل   ِلق له، وأكرم العباد على اهلل تعاىلواإلنفاق، وكل مسخر ملا خ  
 .تعاىل وإياكم رضاه وعفوه ة حمتاجة  إىل كلٍّ، رزقنا اهللعلى بوابة ثغٍر، واألم

 أخي املسلم: هل فكرت أن تكون رجل عامة؟.
لو أردنا اخلري جملتمعنا وألمتنا، فليحرص كل واحد منكم أن يكون رجل عامة، 

 كيف أكون رجل عامة؟ ما هي مسات رجل العامة؟.ولو سألتين  
ذلك الرجل الذي وقف نفسه على الناس حاضرا  اجلواب: رجل العامة: هو 

ساعيا  لنفعهم، ومتصدرا   علمهم وينصح هلم، وحيمل مهومهم،ي   :ضوح بينهمبو 
 .خلدمتهم وحل مشكالهتم، بكل رحابة صدر وبشاشة وجه

ستطيع محل مهوم إذ ال ي :اخلشوع واليقظة والتقدم يف العمل رجل العامة: كثري
صاحل صاحل العامة على املوتقدمي امل لعمل على نفعهم وتبيني قضاياهمالناس وا

نْفس  غافلة، وشخصية شحيحة الزاد هزيلة الراحلة، وخري الزاد التقوى.  اخلاصة
سبحانه، ضعيف رجاء ما فمن كان رقيَق احملبة والتعظيم خلالقه، قليَل اخلشية منه 

 وإصالح قلبه وتقوية الصلة خبالقهألوليائه، مِقالا من تزكية نفسه  أعده اهلل تعاىل
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ل يف هذا السبيل على وجهه مهما أراده وتاقت إليه مل يقَو على املضي الطوي
بد نفسه. فال بد للرواحل من خشوع وبكاء، واستكثار من عبادة القلب، وال 

بد ال فتنبه هلذا:  للمتصدر لقضايا الناس من صالة وقراءة وذكر وطول قيام.
 للمتصدر لقضايا الناس من صالة وقراءة وذكر وطول قيام.

احلامل هلموم األمة من حضور قلب وب عد عن الغفلة، وحذر وال بد لرجل العامة 
ع احلياة وشهواهتا ورضا أرباهبا، سواء أكان ذلك يف الليل أم ا من االغرتار مبت

 النهار، يف احلضر أم السفر.
ف ِطَرت النفوس على عدم حمبة االلتفاف حول نفوٍس  :ورعرجل العامة: فيه زهد و 

ت على سلوك رَ سَ حال هذه الدنيا الفانية، وجَ نسيت اآلخرة، وتعلقت بشدٍة بأو 
أي طريق وخوض أي مفازة ما دام ذلك موصال  هلا إىل حتصيل امللذات والظفر 
َكينان  بالرئاسات. فالزهد والورع ركيزتان أساسيتان يف شخصية رجل العامة، إذ ُي 
املرء من احتساب األجر، والصرب على األذى، وسالمة الصدر، ونزع الغل، 

دم احلديث عن النفس، وتوقيي رؤية العمل واستعظامه، وحذر التعامل واخلوض وع
فيما ُي َْهل، وعدم انتظار الثناء والشكر، وترك االنتقام للنفس والوقيعة يف الناس، 

ة أو السماح لآلخرين بالتكلم يف جملسه حبديث غيبة، كما حيوالن بني املرء واملنا 
ه إليهم، أو أن يلج يف املزامحة هلم على على الناس مبا قدمه هلم وأحسن ب

 دنياهم. 
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وأشد الزهد والورع على هذا الصنف من الناس ما تعلق جبانب املال، وذلك ملا 
 يالقيه أحدهم من ضغط العامة وكثرة إحلاحهم وشدة احتياجهم.

نتان للعبد من االتزان والت َُّؤدة،  :تواضعرجل العامة: فيه حلم و  كي ومها خصلتان ُمَ 
والرفق واللني، وسعة الصدر واحتمال دواعي الغضب، والتبسم وطيب احمليا 
وإظهار البشاشة، واخللطة الواعية للناس بكافة مستوياهتم وأطيافهم، وحسن 
اإلنصات هلم ومساع مهومهم وقضاياهم، والبدار بقدر املستطاع إىل معونتهم وحل 

ول عن قضاياهم. وقد  مشكالهتم، مع السرت عليهم، وترك احلديث غري املسؤ 
 جلياا  يف حياة أرباب هذا الشأن.كان هذا 

 الصدقة، كرُيا   فمن مل يكن طويَل اليد، كثريَ  :التصدق اد كثريجو رجل العامة: 
إذ اجلود مسويد  للوضيع، رافع  للشريف،  ،واجنفلوا عنه باذال  للمعروف بَ َغَضه اخللق  

د، فالسخاء وكثرة اإلنفاق والعطاء ب  العبَد لدى األضدابِ حارس  لألعراض، حمَ 
 .؟صفات الزمة لرجل العامة، وإال فكيف له أن يظفر بقبول الناس وينال حمبتهم

فمن ترك مقولة احلق وداهن الواقع يف منكٍر،  :صدع باحلقرجل العامة: حمتسب ي
وٍُّل سائٍغ يف ترك األمر والنهي أغضب احلق وسقط مع علمه وقدرته، من دون تأ

ومن ََثَّ يكون قد افتقد بتقصريه ذلك أهمَّ عوامل النجاح  من أعني اخللق،
ومكونات القدرة على توجيه اآلخرين وصناعة وجهتهم. وكلما كان املوقف 

صح لألمة وألصق هبمومها وأن ب، وأصدع باحلق كثرة أو جرأة يف عقل،أرضى للر 
وجها والتأثري فيها ونيل مودهتا. كان أملَك لقلوب العامة، وأقدر على ول  ياهاوقضا
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وليس األمر بقاصر على احلسبة على سالطني اجلور، بل إن ذلك شامل 
والدعوة من لالحتساب على زيغ العامة وما قد يقع فيه بعض املنتسبني إىل العلم 

 بدع واحنرافات ظاهرة.
ج ِبلت النفوس على التعلُّق جبمال النفس،  :ظهرحسن املرجل العامة: رجل وقور 

ولذا ال  والسمت احلسن، والوحشة من ضد ذلك،ورقة الكلمة، وحسن الزي، 
بد لرجل العامة من مالحظة رعاية زِييه، وجتميل مظهره، وتطييب لفظه، واالتسام 

ا ب. أمكنا قبل اليوم نضحك ونلع" :رمحه اهلل قال األوزاعيباهلدوء واحلشمة، 
 ".فال أرى أن يسعنا ذلك، وينبغي أن نتحفط قتَدى بناإذا صرنا أئمة ي  

االجتهاد يف بذل العلم أيها املسلمون: إضافة إىل ما سبق فينبغي لرجل العامة 
ال يكون طالب العلم مبارَكا  حىت  :والنصح للعامة واإلجابة عن استفساراهتا

ة، مستثمرا  كل فرصة، متفننا  يف ي  ْعََن باإلكثار من بذل العلم واجلود بالنصيح
 .اختيار الوسيلة النافذة إىل قلوب الناس وعقوهلم

وهذا  :العناية خبدمة الناس وبذل الو سع يف الشفاعة هلم والقيام بقضاياهمَث 
اجلانب هو الشيء امللموس واللب الظاهر لرجل العامة، ولن يتمكن املرء من 

اهر، وزاد عظيم من العلم والصرب القيام بذلك ما مل يكن لديه احتساب ظ
واحلكمة، وحسن الفهم، والتسامح، والشعور العايل باملسؤولية جتاه هذه األمة، 
وامتالك الدافع القوي يف إظهار حماسن الديانة، ورفع الظلم، وحتقيق العدالة لكل 

 أم وضيع. ريٍب أم بعيد، شريفٍ ق :أحدٍ 
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، وجعل رمفاتيح إحسان وبوابات أج وحده بأن أتاح لهوأن يرى املنة هلل تعاىل 
الناس واقفني ببابه حمتاجني إليه، ومل ُيعله كذلك، ُما حيمله على مزيد استغفار 

 الجتهاد يف التحلي مبرتبة الشكر.من التقصري، ويدعوه إىل ا
معايشة  أكثَر للناس، والقيام ببذل النفس، وإعطاء الوقت،  :يتطلب منه وهو

وسائل، واختاذ مكان ظاهر ُي ِْكن للعامة الوصول بسهولة وعدم اديخار السبل وال
 مشكالهتم وطلب قضاء حوائجهم منه.إليه لعرض 

واملتأمل يف واقعنا الدعوي اليوم يرى جبالء حاجة أمتنا إىل رجال عامة حتلَّْوا هبذه 
السمات العظيمة، فانربوا خلدمة الناس، وحتقيق مقاصد الديانة، والعمل على 

ألمة من أن يتصدرها فكريا  أو اجتماعيا  زائغ  يقودها إىل التهلكة، حفظ سياج ا
اعه أو صاحب شهوة ليس له من هدف إال بناء جمده وسؤدده، وحتقيق أطم

 ومصاحله، وتأسيس أعمدة شرفه.
إحسانك توفيَقك  ك وعظيمِ لطفِ  ك ودقيقِ فاللهم أهلمنا رشدك، وهبنا مبنيك وجودِ 

تك، واجعلنا من الذائدين عن دينك وكتابك وعرض ك، واستخدمنا يف طاعوبركتَ 
ابعني هلم نبيك، وصلى اهلل وسلم على النيب املختار، وعلى الصحب واآلل والت

 بإحسان إىل يوم الدين.
 

 بارك اهلل ..
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 : الخطبة الثانية
 احلمد هلل ..

بالتأمل الدقيق يف بعض أحاديث النيب صلى اهلل عليه  أما بعد: أيها املسلمون:
 سلم اليت نعرفها:و 
 يكن ذلك الرجل يعلم أن اليوم الذي أما  فيه الشوك عن طريق الناس، كان مل

 أفضل أيام حياته إذ غفر اهلل له به.
ذلك اليوم الذي سقت فيه   ومل تكن املرأة البغيا تتوقع أن يكوَن أسعد أيام حياهتا

 هقه العطش فشكر اهلل صنيعها وغفر هلا.كلبا  أر 
يوسف عليه السالم كان ذلك اليوم الذي انتصر فيه على داعي  إن أسعد أيام

( فرتقاى يف معارج القرب، معاذ اهللالغريزة ووقف يف وجه امرأة العزيز قائال : )
 (.إنه من عبادنا املخلصنيوحظي جبائزة: )

هلم: "اعملوا ما شئتم فقد  غزوة بدر مل يكن يف حسباهنم أن يقالالذين شهدوا 
 غفرت لكم".

مل يكن  ،ا طأطأ طلحة ظهره للنيب صلى اهلل عليه وسلم يوم أحد ليطأه بقدمهومل
 : "أوجب طلحة". أي اجلنة.يتوقع أن يقول له الرسول صلى اهلل عليه وسلم

عزا الدهر وسعادة األبد مبوقف يهيئ اهلل له  خي املبارك: إن العبد قد يكتب لهأ
عبده فريى فيه قيمة إُيانية أو  فرصته، ويقدر له أسبابه، حينما يطالع على قلب
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أخالقية حيبها، فت شرَق هبا نفسه وتنعكس على سلوكه مبوقف ُيثل نقطة مضيئة يف 
 مسريته يف احلياة، ويف صحيفة أعماله إذا ع رضت عليه يوم العرض.

إن السعادة األبدية قد تكون بالنسبة لك أخي املسلم يف فرصة، وفرصة واحدة 
 فقط.

 ك: أين يومك؟ هل أدركته أم ليس بعد؟.فيا أيها املبار 
 توقع أن يكون أسعد أيامك، واللحظة اليت تدخل هبا اجلنة بسبب:

 دمعة يف خلوة.
 أو خمالفة هوى  يف رغبة.

 أو يف سرور تدخله على مسلم.
 أو مسَح رأس يتيم.

 أو تقبيل قدِم أما.
 أو قول  كلمة حق.
 أو إغاثة ملهوف.
 أو نصرة مظلوم.

 أو كظم غيظ.
 إقالة عثرة.أو 

 رت عورة.أو سَ 
 أو سدُّ َجوعة.
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 وهكذا فأنت ال تعلم من أين ستأتيك ساعة الساعد.
أيها األخ املبارك: ليكن لك يف كل يوم عمل  على نية أن يكون عملك املنجي 

 والذي بسببه ستدخل اجلنة. فلعله يكون يومك املوعود  .. يوم العمر.
 

 اللهم ..


