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 صدقة جارية

 عالىإهداء ثواب هذا الكتاب إلى روح أخي عبد الحميد رحمه الله ت

 اسأل الله العظيم أن يرفعك بكل آية في هذا الكتاب درجة

 لك بكل حرف فيه حسنة  باسأل الله العظيم أن يكت 

 اسأل الله العظيم أن يغفر لك بكل حرف فيه سيئة  

 اسأل الله العظيم أن ينور قبرك بكل صالة فيه  

 نبي صلى الله عليه وسلم العلى 

 في الجنةاسأل الله العظيم أن يبني لك بكل عشر في الكتاب قصرا  
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

املقدمة

إنَّ احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسا وسيئات أعمالنا ؛ من يهده اهلل فال 

مضل  له ومن يضل  فال دا ل له و وأشلهد أن ل إله إل اهلل و ده ل شريه له وأشهد أن امدا ع ده    

[201آل عمران : ُتَقاِتِه َوَلا َتُموُتنَّ ِإلَّا َوَأْنُتْم ُمْسِلُموَن  ]َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َ قَّ   وورسوله 

 .

     َِمْنُهم َّ َخ َوَقَلَق ِمْنَها َجْوَاَها َوَب َا َواِ َد ُُْم ِمْن َنفو ُُُم اللَِّذل َقَلَق ِرَااًلا َكِثرًيا  ايَلا َأيُّهَلا النلَّاُا اتَُّقوا َربَّ

ُُْم َرِقيً ا  ]النساء : َوِنَساًء َواتَُّقوا اللََّه  . [2الَِّذل َتَساَءُلوَن ِبِه َوالوَأْرَ اَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْي

 ( ُُْم َوَمْن ُيِط00َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا َقْوًلا َسِديًدا ُُْم ُذُنوَب ُُْم َوَيْغِفْر َل ُُْم َأْعَماَل ِع ( ُيْصِلْح َل

. [02و  00اللََّه َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَج َفْوًجا َعِظيًما  ]األ زاب : 

وشر األمور ادثاتها  أمللللللللا بعلللللد؛   فدن أحلدي احلديِ كتاب اهلل وقري اددل ددل امد      

 وك  ادثة بدعة وك  بدعة ضاللة وك  ضاللة يف النار .

:ثـــم أمــا بعـــد

ن فما م ون اهلل تعاىل  لنا على ك  قري و ذرنا من ك  شرأعلينا أقي املسلم:  فمن فض  اهلل تعاىل

باب من أبواب الشر  وما منو ومنحنا مفتا هباب يدقلنا عليه ويسُننا  ار كرامتهو إل  لنا عليه 

دذا سفر  يفو  .إياهو .........على الوسائ  اليت جتن نا  منهو و لنا ذرنا  إل وي عدنا عن انابه

و كان  دذه اطخط   1012اىل 2118 ار  عمع  فيه مجموعة من اطخط  اليت ألقيتها ما بن ملا

أس ابو و عشرَ  أو وعشرَ قواعد أو وعشرَ مثار أو وعشرَ وسائ فيها  عشرية ذكرتحتم  عناوين 

 يةو وتربو ًاو و ضمنتها قصص- لل  عليها من القران الُريمو و سنة النيب األمن حل  اهلل عليه وسلم

 يااألذوو رًا منظومًا منثورًاو ونوا ر أ بية يرشفها السمع مداماو ومتي   علميةو ًاإميانيةو و نُت ًامواقف

تأقذ بأيدل  السلو و وتزيد يف اإلميانو و تهذب األقاليو و تقوم   السليمة إىل ااسنها غراماو

................. االلهواحليارى إىل رب ال ارل االل 
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 بغيته................................ وجيد فيهايجد القارئ الُريم ضالته س ✍

و ومن فنن إىل فننو ومن جدرَ إىل جدرَ أقرىو روضة إىلنه ينتق  من روضة أسيجد القارئ الُريم  ✍

 مثاردا...................................جيذبه ع ريدا وطي  

 مرغوب.............سيجد القارئ نفسه أمام طريق مع د للوحلول إىل ك  مأمول واحلصول على ك   ✍

تعم  بعشرياتها لتنال من بركاتها ول يُن  ظه متعة القراءَ فحس  ب   أنالقارئ  أقيفعليه  ✍

 ..ه.االلاستنهض دمته وعزميته للوحلول إىل ك  مثرَ يف ذله الُتاب لتنال رضى رب األرباب ا  

والُتاب سيجد فيه الداعية واطخطي  واحملاضر بغيته فهي ما َ علمية اادزَ ل حيتاج معها إىل ✍

 عناء ال حِ ول حلعوبة القتيار........................

وأسأل اهلل تعاىل أن ينفع به ش اب األمة اإلسالميةو وأن يُون دم مبثانة السراج الذل يضيء دم يف 

أن جيع  ذله يف ميزان  سناتنا يوم ل ينفع فيه مال ول بنون إل من أتى اهلل  احلوالهو وسط تله

  سليم.بقل  

للسالُنو  للعاملنو واجةوحللوات اهلل وسالمة على إمام السلف امل عوث رمحة للعاملنو وقدوَ  

 و جة على الع ا  أعمعن ... 

 اطخالدوتفوج بالفض  الُ ري     إن شئ  أن حتظى جبنَّة ربنا

 جتد اإلعانة من إلهخ مااد    فانهض لفع  اطخري واطري بابه

 عمع الفضائ  عمع فذخ ناقد   واعُف على دذا الُتاب فدنه

 فيما يقرب من رضاء الوا د     يهدل إليه كالم أفض  مرس 

 وا ع لُات ه وك ِّ مساعد      فأ م قراءته بقل  قالص

 تأليف:

 سالمة / السيد مرا  ع د العزيزالشيخ

 غفر اهلل له ولوالديه وجلميع املسلمن

abo_hamam2012@yahoo.com 
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 مثرات االتباع العشر

 اخلطبة األوىل 

أما بعد: فحياكم اهلل أيها األقوَ األفاض  وط تم وطاب ممشاكم وت وأمت عميعًا من اجلنة منزل و 

احلليم الُريم ا  وعال الذل عمعين مع  ضراتُم يف دذا ال ي  الطي  امل ار  على طاعته وأسأل اهلل 

 و أن جيمعنا يف اآلقرَ مع سيد الدعاَ املصطفى يف انته و ار مقامته وإنه وىل ذله والقا ر عليه ..

عشر  ذكرتأما بعد: فيا أ  اب احل ي  حللى اهلل عليه وسلم نقف اليوم مع مثرات الت اع العشر وقد 

 مثرات ملن ات ع قطى رسول اهلل حللى اهلل عليه وسلم .........

 جُد أبوابسيا من له ك ُُّ املالئلله ت  يا رب محدًا ليَ غيلللر  ُيحمد 

 ُدللللورأي  بابه واسلللعًا ل يوحَل          ك ُِّ ُمَملَُّه قد أوحللدت 

 م فتهجدواعافللوا لواهه نومه     املؤمنللون بنور واهه ءامنللوا

 أم أن  يف ضرب ادوى ُمتَجلُِّد      قالوا ادوى واحل  د  َتْعُنوا له 

 فح يُ  قليب يف احلياَِ "امُد      قل  احمل للة للذل مح  ادلللدى 

 ...........الفوائد اجلمة يف إت اع النيب والقتداء به  ىوديا لنر

 سبب من أسباب حمبة اهلل تعاىل.صلى اهلل عليه وسلم إتباعه واالقتداء به  أن-أوال:  ✍

معاشر املو دين :من أا  الثمار لت اع النيب املختار حللى اهلل عليه وسلم ا ة العزيز الغفار و كفى  

ِْْفْر َلُكْم َو ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّه َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اللَُّه} يقول س حانه وتعاىلبها عطية و اائزَ   َي

: عن احلسن ال صرل : -رمحه اهلل -يقول بن را   [13]آل عمران:  {ُذُنوَبُكْم َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم )

يقولون يا رسول اهلل : إنا حن  ربنا شديدا فأ   اهلل أن جيع  حمل ة  كان ناا علي عهد النيب 

ْْ ُقْل ِإْن ُكْنُتْم}علما فأنزل اهلل ت ار  وتعاىل  ِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواللَُّه ُتِحبُّوَن اللََّه َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اللَُّه َوَي

أ   إليُم من  قد قرن اهلل بن ا ته وا ة رسوله يف قوله :  [13]آل عمران:  {َغُفوٌر َرِحيٌم 

 [ .. 14] التوبة   اهلل بأمره  ياهلل ورسوله واها  يف س يله فرتبصوا  تى يأت

 .أثر الرسول  ىاهلل كلها مسدو َ إل من اقتف كما قال اجلنيد وغريه من العارفن الطري إىل

 اهلداية إىل الصراط املستقيم .صلى اهلل عليه وسلم ومن فوائده إتباعه  -ثانيا:  ✍

نَِّبيِّ اْلُأمِّيِّ َوَرُسوِلِه الَفآِمُنوا ِباللَِّه }يقول س حانه وتعاىل حللى اهلل عليه وسلم أمة احل ي  احمل وب  

فطري ادداية كلها مسدو َ إل  [351]األعراف:  {الَِّذي ُيْؤِمُن ِباللَِّه َوَكِلَماِتِه َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم َتْهَتُدوَن

. الطري كلها مسدو َ إل طريق من اقتفى -رمحه اهلل -:  جلنيدقال ا  ى أثر الرسول فطريق من اقت
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: وعزتي وااللي لو أتين من ك  طريق واستفتحوا من ك  باب ما اهلل عليه وسلم النيب حللىأثر 

 فتح  دم  تى يدقلوا قلفه .

 .[31]املؤمنون:  {َوِإنََّك َلَتْدُعوُهْم ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم}وحلدي اهلل 

 وأعتصم بها .  العظيم ملن أحيا سنة النيب  اجلزاء-ثالثا:  ✍

األمن لقد كثر قري ربنا وطاب فها دو اجلزاء العظيم ملن ا يا سنة النيب  :األحباب أيها اإلخوة

 قال:  قال عن النيب   بالسنة يعدل الشها َ يف س ي  اهلل مائة مرَ عن أبي دريرَ  فالعتصام

 ( 3شهيد ) ةأار مائ له املتمسه بسنيت عند فسا  أميت

أ يا سنيت فقد أ ياني ومن أ ياني كان معي يف اجلنة : من قال: قال رسول اهلل   وعن أنَ 

( .2 ) 

ذله فهو فض  أية اُمة أو  ىقال : العلم ثالثة فما سو عن النيب   وعن ع د اهلل بن عمرو 

 (1سنة قائمة أو فريضة عا لة . )

 الفوز العظيم ملن أطاعه واقتدى به : -رابعا:  ✍

الفوج العظيم و عندما يصفه اهلل تعاىل العظيم بانه فوج عظيم فاعلم  :و من مثرات الت اع أيها األ  اب

َوَمْن ُيِطِع  }يقول س حانه ان اهلل اعد ألدله مال عن رات و ل أذن مسع  ول قطر على قل  بشر 

 .[33]األحزاب:  {اللََّه َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًما 

( َوَكَواِعَب َأْتَراًبا 12( َحَداِئَق َوَأْعَناًبا )13ِإنَّ ِلْلُمتَِّقنَي َمَفاًزا )}قوله  ويوضح س حانه ذله الفوج يف

                                                                                          [13 - 13]النبأ:  {( َوَكْأًسا ِدَهاًقا 11)

 الرمحة.سبب من أسباب   إتباعهأن  -خامسا:  ✍

معاشر احمل ن: إن من مثرات الت اع أن تنهال عليه الرمحات و تتنزل عليه اطخريات من اهلل تعاىل  

فاهلل تعاىل وعد ووعده الصدي وقال قوله احلق أن فأد  ات اع دم أوفر الناا  ظا برمحة اهلل تعاىل 

َوَرْحَمِتي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء  }قال   رمحته وسع  ك  شيء وأنه اع  احلظ األوفر ألت اع امد 

 .[351]األعراف:  {َفَسَأْكُتُبَها ِللَِّذيَن َيتَُّقوَن َوُيْؤُتوَن الزََّكاَة َوالَِّذيَن ُهْم ِبآَياِتَنا ُيْؤِمُنوَن

                                                           
 201األل اني يف املشُاَ ح وضعفه  2/201حلحيح وفيه امد بن حلاحل العدول قال اديثمي يف مجمع الزوائد  - 2
 1441 أقراه الطرباني يف األوسط ح - 1

/  1) -إرواء الغلي  يف ختريج أ ا يِ منار الس ي  و ضعفه األل اني  يف ا  88و احلارث يف مسنده ح  0141أقراه احلاكم ح  - 4

204) 
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ََو َعِن النَِّ يِّ حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّفإنها الرمحة املعرب عنها يف احلديِ  ِماَئُة : " ِللَِّه َمَعْن َأِبي ُدَرْيَر

َِو َوالوِجنِّو َوالوَهَوامِّو َفِ َها َيَتَعاَطُفوَنو َوِبَها َي ًَ َبْيَن الوِدْن َراَ ُموَنو َوِبَها َتَرْ َمةخو َأْنَزَل ِمْنَها َرْ َمًة َواِ َد

 .(4َ اَ ُه " )ِقَياَمِة َيْرَ ُم ِبَها ِعَتْعِطُف الوَوْ ُش َعَلى َأْوَلاِ َداو َوَأقََّر ِتْسَعًة َوِتْسِعَن ِإَلى َيْوِم الو

 واآلخرة.إتباعه سبب من أعظم أسباب الفالح والنجاح يف الدنيا  أن-سادسا:  ✍

أقي املسلم ك  يسعى يف دذه احلياَ من اا  النجاح و الفالح و لُن كثريا من الناا خيطئون طرقهم  

و تتفري بهم الس    و لُن املؤمن احلصيف دو الذل يعي إن الفالح و النجاح إمنا دو يف ات اع النيب 

معينها فهو من حللى اهلل عليه وسلم فمن  ق  مدرسة الن وَ و تربى على أقالقها ونه  و ع  من 

 َفالَِّذيَن َآَمُنوا ِبِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتََّبُعوا النُّوَر الَِّذي ُأْنِزَل يقول س حانه وتعاىل النااحن الراحبن 

ما ور  عن السلف واألئمة من إت اع سنته والقتداء [353َمَعُه ُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن  ]األعراف : 

 ( 5بهدية)

أما ما ور  عن السلف واألئمة من إت اع سنته والقتداء بهدية وسريته... فحدثنا ... عن را  من آل و

قالد بن أسيد أنه سأل ع د اهلل بن عمر: يا أبا ع د الرمحن إنا جند   حلالَ اطخوف وحلالَ احلضر ول 

ول نعلم شيئا فدمنا جند حلالَ السفر ؟ فقال : ابن عمر : يا ابن أقي إن اهلل بعِ إلينا امدا 

 (.1نفع  كما رأيناه يفع  )

بها تصديقا بُتاب اهلل  ذوولَ األمر بعده سننا ألق وقال عمر بن ع د العزيز : سن رسول اهلل 

واستعمال بطاعة اهلل و وقوَ على  ين اهلل ليَ أل د تغريدا ول ت ديلها ول النظر يف رأل من قالفها 

انتصر بها منصور و ومن قالفها وات ع غري س ي  املؤمنن وله اهلل  من اقتدى بها فهو مهتدل ومن

 (3تعاىل ما توىل وأحلاله اهنم وساءت مصريا . )

 (1وقال ابن شهاب : بلغنا عن راال من أد  العلم قالوا : العتصام بالسنة جناَ و)

و واحلُمةو أقول ما تسمعونبار  اهلل لي ولُم يف القرآن والسنةو ونفعين وإياكم مبا فيهما من ال ينات 

 وأستغفر اهلل لي ولُم ولسائر املسلمن من ك  ذن خ وقطيئةخو فاستغفروه إنه دو الغفور الر يم.

                                                           
 ( م28/ 1081(و مسلم )1411ال خارل ) - 4

 باقتصار . 12 – 28ص  1الشفا ج - 8
 (101/  1) -غوامض األمساء امل همة و(1101رقم ) -األوسط لبن املنذر - 1

 -( إبطال التأويالت 228رقم ) -شرح أحلول اعتقا  أد  السنة واجلماعة لاللُائي و (441رقم ) -الفقيه واملتفقه للخطي  ال غدا ل  - 0

 (11رقم )

( العواحلم 22رقم ) -شرح أحلول اعتقا  أد  السنة واجلماعة لاللُائي (و 008رقم (140/  1) -املدق  إىل السنن الُربى لل يهقي  - 8

 (110 ص) -من القواحلم 
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 اخلطبة الثانية

 احلمد هلل على إ سانه.

 أما بعد أيها املسلمون: .................................

 سابعا: دخول اجلنة: ✍

ََ أقي املسلم ومن مثرات الت اع  قول اجلنة    لى حل -رضي اهلل عنه: أنَّ َرُسول اهلل  -َعْن َأبي درير

َمْن : »َيدُقُلوَن اجَلنََّة إَلّا َمْن أَبى  قيَ : َوَمْن َيأَبى َيا َرُسول اهلل؟ َقاَلُأمَِّتي ُك ُّ »َقاَل:  -اهلل عليه وسلم 

 (9) «َوَمْن َعَصاِني َفَقْد أَبىَأَطاَعِني َ َقَ  اجَلنََّةو 

وقال الطييب: ومن أبى عطف على اذوفو أل عرفنا الذين يدقلون اجلنة والذل أبى ل نعرفهو 

وكان من  ق اجلواب أن يقال من عصانيو فعدل إىل ما ذكره تن يهًا به على أنهم ما عرفوا ذا  ول 

  اجلنةو ومن ات ع دواه وجل عن الصواب دذاو إذ التقدير من أطاعين ومتسه بالُتاب والسنة  ق

 (4وق  عن الطريق املستقيم  ق  النار فوضع أبى موضعه وضعًا للس   موضع املس  . )

 ثامنا العزة يف اتباع النيب صلى اهلل عليه وسلم والذل والصْار على من خالف أمره  ✍

األقرَ و من أثار البتداع الذل و معاشر احمل ن: إن من مثرات الت اع العزَ و الرفعة يف الدنيا و 

ْيِف َعِن اْبِن ُعَمَرو َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: ُبِعْثُ  َبْيَن َيَدِل السَّاَعِة ِبالسَّالصغار  

َوالصََّغاُر َعَلى َمْن الذِّلَُّة َوُاِعَ  ُرْمِحي َ تَّى ُيْعَ َد اللَُّه َوْ َدُه َلا ُيْشَرَ  ِبِه َشْيٌء َوُاِعَ  ِرْجِقي َتْحَ  ِظ ِّ 

 (20) َقاَلَف َأْمِرل و َوَمْن َتَش ََّه ِبَقْوما َفُهَو ِمْنُهْم

ثال لمت -حللى اهلل عليه وسلم  -دذا يدل على أن العزَ والرفعة يف الدنيا واآلقرَ مبتابعة أمر الرسول 

 (.(80)سورَ النساء آية ) {الرَُّسوَل َفَقْد َأَطاَع اللََّه : مَّْن ُيِطِعمتابعة أمر اهللو قال تعاىل

َُ َوِلَرُسوِلِه َوِللوُمْؤِمِنَنوقال تعاىل:  َمن َكاَن ُيِريُد }وقال تعاىل: (.(و 8)سورَ املنافقون آية ) {َوِللَِّه الوِعزَّ

َُ َاِميًعا ََ َفِللَِّه الوِعزَّ  (.(20. )سورَ فاطر آية ){الوِعزَّ

 تاسعا احلياة اإلميانية:  ✍

فالت اع للرسول حللى اهلل عليه وسلم  لي    ه؛ كما أن مثرته غفران الذنوب ويف ات اعه حللى اهلل عليه 

م ِلَما َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنواو اْسَتِجيُ واو ِلّلِه َوِللرَُّسوِل ِإَذا َ َعاُك}وسلم فالح الع د وجنا ه؛ كما قال تعاىل: 

[. فأمر اهلل املؤمنن 14فال: ]األن{ُُْم َواْعَلُمواو َأنَّ الّلَه َيُحوُل َبْيَن الوَمْرِء َوَقلوِ ِه َوَأنَُّه ِإَلْيِه ُتْحَشُروَنُيْحِيي

                                                           
حللى اللَّه عليه -(و باب القتداء بسنن رسول اللَّه 11و كتاب العتصام بالُتاب والسنة )141/ 24أقراه: ال خارل يف الصحيح  - 1

 (0180(و احلديِ )1) -وسلم

 (2211و وال يهقي يف "الشع " )8/424شي ة  أقراه ابن أبي - 20

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





00 
 

بأن يستجي وا للرسولو فيما أمردم ونهادمو وذله احلياَ الطي ة؛ كما قال ابن القيم رمحه اهلل: إذ 

ن استجاب هلل ولرسوله ظادرًا وباطنًاو فهؤلء دم األ ياء وإن ماتواو احلياَ احلقيقية الطي ة دي  ياَ م

وغريدم أموات وإن كانوا أ ياء األبدانو ودذا كان أكم  الناا  ياَ أكملهم استجابة لدعوَ الرسول 

حللى اهلل عليه وسلمو فدن ك  ما  عا إليه بقية احلياَو فمن فاته ازء منه فاته ازء من احلياَو وفيه 

 (22) حلياَ حبس  ما استجاب للرسولمن ا

 عاشرا شرط قبل األعمال: ✍

ا َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَل ﴿: -تعاىل-قال  -حللى اهلل عليه وسلم  -ودو موافقُة العم  لسنَِّة رسوِل اهلل 

ََلَّ ُسُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأْن َيُكوَن َلُهُم اْلِخَيَرُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمْن َيْعِص اللََّه َوَر وَلُه َفَقْد 

َنٌة ِلَمْن َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَس َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي ﴿: -تعاىل-وقال اهلُل  و[11]األحزاب:  ﴾َََلاًلا ُمِبيًنا 

ُم وقال تعاىل:  [،23]األحزاب:  ﴾َكاَن َيْرُجو اللََّه َواْلَيْوَم اْلآِخَر َوَذَكَر اللََّه َكِثرًيا 
ُ
اك

َ
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ُ
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ُ
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َ
ُسوُل ف اِب ﴾ ]الحشر: الرَّ

َ
َعْن  [،7ِعق

ََ ِمْنُهَما َذا َدَأْمِرَنا ِفي َأْ َدَث َمْن َعاِئَشَةو َقاَلْ : َقاَل َرُسوُل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ؛ (21) َلْي

 يف الع ا َِو فعمُله غرُي مق ول. -حللى اهلل عليه وسلم  -أل: َمن قاَلف سنََّة النيبِّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ( بتصرف.88الفوائد لبن القيم )ص - 22

 (2028( و ومسلم )1110أقراه ال خارل ) - 21
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 املعينة على حتصيل العلم الشرعي ةاألسباب العشر

 الخطبة األولى 
أما بعد: فحياكم اهلل أيها األقوَ األفاض  وط تم وطاب ممشاكم وت وأمت عميعًا من اجلنة منزل و 

وأسأل اهلل احلليم الُريم ا  وعال الذل عمعين مع  ضراتُم يف دذا ال ي  الطي  امل ار  على طاعته 

 جيمعنا يف اآلقرَ مع سيد الدعاَ املصطفى يف انته و ار مقامته وإنه وىل ذله والقا ر عليه ..و أن 

 أن-حللى اهلل عليه وسلم -أقي املسلم: إنَّ العلم دو أشرف األشياء لذا ما طل  اهلل من ن يه  بعد:أما 

فلو كان شيء أشرف من العلم ألمر "  [224: طه] ﴾ ِعلوًما ِجْ ِني َربِّ َوُقْ ﴿يسأله املزيد إل من العلم 

حللى -من العلم وقال  ل املزيد منه كما أمر أن يستزيدهأن يسأ -حللى اهلل عليه وسلم -اهلل تعاىل ن يه 

 ( 24)[ الوَأْنِ َياِءَوَرَثُة الوُعَلَماَء ِإنَّ ] -اهلل عليه وسلم 

أن دنا  أس اب عديدَ تعن املرء على طل  العلم و حتصيله فين غي ملن أرا   وإيا :اعلم علمين اهلل 

 العلم أن يتأ ب بتله اآل اب و يتحلى بتله الفضائ 

 إخالص النية يف الطلب: ✍

فأول ال واعِ أيها األخ الُريم على حتصي  العلم إقالص النية يف طل ه وأن يريد به واه اهلل تعاىل 

 وامل اراََ به امل ادا وأل يريد

قل هو  وتنوير و به والعم  تعاىل اهلل واه به يقصد بأن العلم طل  يف النية عماعة:  سن ابن قال

فضله  و وعظيم رضوانه من أعد ألدله ملا و والتعرض القيامة يوم تعاىل اهلل من والقرب و باطنه وحتلية

 سفيان قال                            .                                                          

                                         نييت . من أشد عليَّ  شيئًا عاجل  الثورل : ما

 اهلل و رجقنا اإلقالص من و به والنفع و الدنيا يف بالعلم ولالنتفاع و اآلقرَ يف للنجاَ إذًا  بد فال

 إياه . وإياكم

 مقاًل فيه كان من إل و مفتخرًا أ ر  ومبا و معج ًا بالعلم جتد " وقلما : املاور ى احلسن أبو يقول

و  متواهًا فيه كان من و فأما .أكثره فيه بالدقول نال أنه و وحيس  قدره جيه  قد ألنه ؛ مقصرًا

  24به . العج  عن يصده ما  نهايته إ را  عن والعجز غايته بعد من يعلم و فهو مستُثرًا ومنه

 منه نال ومن و ناله أنَّه وظن وبأنفه مشخ منه شربًا نال فمن :أش ار ثالثة العلم الشعيب: وقد قال

 أبدًا .  أ دًا يناله ل فهيهات الثالِ الشرب وأما و ينله مل أن وعلم و نفسه إليه حلغرت الثاني الشرب

                                                           
 (1184( و )1184( يف العلمو باب احلِ على طل  العلمو والرتمذل رقم )4141( و )4142رواه أبو  او  رقم ) - 24
 ( .13والدين ص) الدنيا أدب 33
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 إقالحله  تى يُون العلم جا ا له يف الدنيا و اآلقرَ  وأن يتعهدفعلى طال  العلم أن جيد  نيته 

 :األدب قبل الطلب: ثانيا ✍

اشتهر عند السلف إرسال من بواعِ الطل  أن يتأ ب ق   أن يطل  لذا و اعلموا ع ا  اهلل أن  

الص يان عند بلوغهم سن التمييز إىل مؤ ب و ُيحفظهم القرآن وُيعلمهم م ا ئ القراءَ والُتابة ويشرف 

على تأ ي هم وتربيتهم وتعليمهم السم  واددل واطخلق احلسن و فدذا بلغوا سن التُليف أ ضردم 

مجالَ العلماء ليقتدوا بهم يف السم  واددل والع ا َ والعم  و ثم بعد ذله خيراهم إىل  لقات العلم 

 .وقد ُأطلق لق  مؤ ب على عماعة ممن تفرغوا لتأ ي  الص يان و وُعرفوا بذله .

سفيان بن سعيد الثورل ) كانوا ل خيراون أبناءدم لطل  العلم  تى يتأ بوا ويتع دوا  ع د اهلل ل أبوقا

 (28عشرين سنة ()

بن امل ار  ) طل   األ ب ثالثن سنة و وطل   العلم عشرين سنة و وكانوا يطل ون  ع د اهللوقال 

 (21األ ب ق   العلم ()

وأقرج اطخطي  يف اجلامع بسنده إىل ماله بن أنَ قال : قال المد بن سريين ) كانوا يتعلمون  

 ( 20اددل كما يتعلمون العلم ()

وبسنده إىل إبراديم بن   ي  الشهيد قال : قال لي أبي ) يا ُبين إي  الفقهاء والعلماء و وتعلم منهم 

 ( 28لي له من كثري من احلديِ ()إ أ  وقذ من أ بهم وأقالقهم ودديهم و فدن ذا  

 ثالثا : العمل بالعلم: ✍

رضي اهلل عنه و دو يقول )كان الرا  منا إذا تعلم -ع د اهلل بن مسعو  احل ي  إىلو استمع أقي  

 (21)بهن(عشر آيات ل يتجاوجدن  تى يعرف معانيهن و العم  

 (10)ارحت ( العلم بالعم  فدن أاابه و إل  يهتف-عنهرضي اهلل  – وقال علي

أحلحاب احلديِ و أ وا جكاَ دذا احلديِ و قالوا : يا أبا نصر و  يا» يقول: احلارثوبشر بن  نع

 (12)اعملوا من ك  مائيت  ديِ خبمسة أ ا يِ « كيف نؤ ل جكاته ؟ قال : 

                                                           
  1/131انظر حلية األولياء ألبي نعيم األصبهاني  - 35

 3/331غاية النهاية يف طبقات القراء البن اجلزري  - 31

 اجلماع ألخالق الراوي وآداب السامع  - 33

  2وأدب اإلمـالء للسمـعاني ص 3/18اجلـماع ألخـالق الراوي وآداب السـامع للخطيب البـْدادي  31

 2ص 3تفسري ابن كثري ج - 39

 312ص  2و وكيع كما يف اجلامع ج  33/  2واه  ابن عبد الرب يف اجلامعجر - 28

 (283/ ص  3)ج  -اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب البْدادي  - 23
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ما كت    ديثا عن النيب حللى اهلل عليه وسلم إل وقد عمل  به و  تى مر بي »  أمحد:قال لي 

و فأعطي  احلجام  ينارا » أن النيب حللى اهلل عليه وسلم ا تجم  وأعطى أبا طي ة  ينارا « احلديِ 

 (11)« تى ا تجم  

و مرَ تُن من إذا بلغه شيء من اطخري فاعم  به ول» يقول : مسع  عمرو بن قيَ املالئي و يقول : 

 (14)«أدله 

 التقوى: رابعا: ✍

لطال  أن حيقق التقوى اليت دي من أقوى ال واعِ اليت ينال  نه ين غيأالُرام اعلموا  اإلقوَأيها  

 } تعاىلس حانه و  لبها الع د العلم فاهلل تعاىل امرنا بها و اقربنا أن من  ققها علمه اهلل تعاىل فقا

ُُ ِّ َشْيءخ َعِليٌم )َواتَُّقوا اللََّه  ُُُم اللَُّه َواللَُّه ِب  {[181(  ]ال قرَ/181َوُيَعلُِّم

َُِتاَب }ودي وحلية اهلل لألولن واآلقرين من ع ا هو قال اهلل تعاىل:   ِمْن َوَلَقْد َوحلَّْيَنا الَِّذيَن ُأوُتوا الو

ُوُفُروا َف ُُْم َوِإيَّاُكْم َأِن اتَُّقوا اللََّه َوِإْن َت  {َكاَن اللَُّه َغِنياا َ ِميًدا ِدنَّ ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الوَأْرِض َوَقْ ِل

ُُْم ُفْرَقا }: -عز وا   -قال اهلل  ( .242)النساء: من اآلية  ًنا َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َتتَُّقوا اللََّه َيْجَعْ  َل

ُُْم ُُْم َسيَِّئاِت َُفِّْر َعْن ُُْم َواللَُّه ُذو الوَفْضِ  الوَعِظيِم  َوُي  ( .11: )األنفال اآلية {َوَيْغِفْر َل

متثال الع د لتقوى ربه عنوان السعا َو وعالمة الفالحو وقد رت  الّله ا -رمحه اهلل  –يقول السعدل 

أشياءو ك  على التقوى من قري الدنيا واآلقرَ شيئا كثرياوفذكر دنا أن من اتقى الّله  ص  له أربعة 

 :وا د منها قري من الدنيا وما فيها

األول: الفرقان: ودو العلم واددى الذل يفري به حلا  ه بن اددى والضاللو واحلق وال اط و 

 .واحلالل واحلرامو وأد  السعا َ من أد  الشقاوَ

طالي وعند الثاني والثالِ: تُفري السيئاتو ومغفرَ الذنوبووك  وا د منهما  اق  يف اآلقر عند اإل

 .الاتماع يفسر تُفري السيئات بالذنوب الصغائرو ومغفرَ الذنوب بتُفري الُ ائر

َعِظيِم ُذو الوَفْضِ  الو َواللَُّه}الرابع: األار العظيم والثواب اجلزي  ملن اتقاه وآثر رضاه على دوى نفسه. 

}(14  ) 

                                                           
 (283/ ص  3)ج  -اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب البْدادي  - 22

 (285/ ص  3)ج  -ادي اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب البْد - 21

 139/ ص  3)ج  -تفسري السعدي  - 23

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





05 
 

 أنه قال : -رمحه اهلل  -عن الشافعي 

 فأرشدني إىل تر  املعاحلي    شُوت إىل وكيع سوء  فظي               

 ونور اهلل ل يؤتاه عاحلي      وقال اعلم بأن العلم نور                    

 :املثابرة واالستمرار على طلب العلم:  أيها األحباب  خامسا: ✍

علم والصرب عليه وأن حيتفظ به بعد يتعن على طال  العلم أن ي ذل اجلهد يف إ را  الاعلموا أنه  

حتصيلهو فدن العلم ل ُيَنال برا ة اجلسمو فيسله املتعلم عميع الطري املوحللة إىل العلم ودو ُمَثاب على 

َُ ِفيَها الوِع»َعِن اْبِن َع َّاااو َقاَل: ذله؛ ملا ث   يف حلحيح مسلم  َ  َسهَّلوَمو ِإلَّا َما َسَلَه َرُاٌ  َطِريًقا َيلوَتِم

( . فليثابر طال  العلم وجيتهد ويسهر الليالي ويدع عنه ك  ما يصرفه 18« ) «الوَجنَِّةِإَلى َطِريًقا َلُه اللَُّه 

 أو يشغله عن طل  العلم.

اهلل  رضي -وللسلف الصاحل قضايا مشهورَ يف املثابرَ على طل  العلم  تى إنه يروى عن ابن ع اا 

 -أنه سئ  مبا أ رك  العلم؟ قال: بلسان سؤولو وقل  عقولو وبدن غري ملول وعنه أيضا  -عنه 

لوُ  ِلَرُا ا ِمَن  َعَلْيِه َوَسلََّم ُقَعِن اْبِن َع َّاااو َقاَل: َلمَّا ُقِ َض َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اهلُل -رضي اهلل عنه 

َقاَل: َواَعَجً ا َلَه َيا الوَأْنَصاِر: َدُلمَّ َفلوَنْسَأْل َأحْلَحاَب َرُسوِل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َفِدنَُّهُم الوَيْوَم َكِثرٌيو َف

 َعَلْيِه َوَسلََّم َمْن ِفيِهْم؟ ي النَّاِا ِمْن َأحْلَحاِب َرُسوِل اللَِّه حَللَّى اهلُلاْبَن َع َّااا َأَتَرى النَّاَا َيفوَتِقُروَن ِإَلْيَه َوِف

ُِ َعِن َقاَل: َفَتَرَ  َذِلَه َوَأقوَ لوُ  َأْسَأُل َأحْلَحاَب َرُسوِل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َفِدْن َكاَن َيْ ُلُغِن ي الوَحِدي

التَُّراِب َفَيْخُرُج َفَيَراِني َفَيُقوُل: ِمَن  َعَليَّالرِّيُح َتْسِفي َوُدَو َقاِئٌ  َفَأَتَوسَُّد ِرَ اِئي َعَلى َباِبِه  الرَُّاِ  َفآِتي َباَبُه

: َلا َأَنا َأَ قُّ َأْن َلَيا اْبَن َعمِّ َرُسوِل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َما َااَء ِبَه؟ َدلَّا َأْرَسلوَ  ِإَليَّ َفآِتَيَهو َفَأُقو

ِِ َفَعاَش َدَذا الرَُّاُ  الوَأْنَصاِرلُّ َ تَّى َرآِني َوَقِد اْاَتَمَع النَّاُا  ْوِلي َ آِتَيَهو َقاَل: َفَأْسَأَلُه َعِن الوَحِدي

 .(11) َيْسَأُلوَنِني َفَيُقوُل: َدَذا الوَفَتى َكاَن َأْعَقُ  ِمنِّي

نه أ -رمحه اهلل  -ثابر املثابرَ الُ ريَو ويروى أيًضا عن الشافعي ودُذا ين غي لطال  العلم أن ي

استضافه اإلمام أمحد ذات ليلة فقدم له العشاءو فأك  الشافعي ثم تفري الراالن إىل منامهماو ف قي 

يا  »يفُر يف استن اط أ ُام من  ديِو ودو قول النيب حللى اهلل عليه وسلم:  -رمحه اهلل  -الشافعي 

( أبا عمري كان معه طائر حلغري يسمى النغري و فمات دذا الطائر فحزن 10« )ما فع  النغري  أبا عمري

عليه الصيبو وكان النيب حللى اهلل عليه وسلم يداع  الص يان ويُلم ك  إنسان مبا يليق بهو فظ  

 ط تنطول اللي  يستن ط من دذا احلديِ ويقال : إنه استن ط منه أكثر من ألف فائدَو ولعله إذا اس

                                                           
 (11( )2199) 33/ 1أخرجه: مسلم  - 25
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ومل يتوضأ  -رمحه اهلل  -فائدَ ار إليها  ديِ آقرو ودُذا  تى تتم فلما أذن الفجر قام الشافعي 

 ثم انصرف إىل بيتهو وكان اإلمام أمحد يثين عليه عند أدله فقالوا له:

يا أبا ع د اهلل كيف تثين على دذا الرا  الذل أك  فشرب ونام ومل يقمو وحللى الفجر بدون وضوء؟ 

إلمام الشافعي فقال: )أما كوني أكل   تى أفرغ  اإلناء فذله ألني ما وادت طعاًما أطي  من فسأل ا

طعام اإلمام أمحد فأر ت أن أمأل بطين منهو وأما كوني مل أقم لصالَ اللي  فدن العلم أفض  من قيام 

َ ء من حلالاللي و وقد كن  أفُر يف دذا احلديِو وأما كوني مل أتوضأ لصالَ الفجر فُن  على وضو

 العشاء ( 

أنه ذكر عن الُسائي إمام أد  الُوفة يف النحو أنه طل  النحو فلم يتمُنو ويف يوم من األيام واد منلة 

حتم  طعاًما دا وتصعد به إىل اجلدار وكلما حلعدت سقط  و ولُنها ثابرت  تى ختلص  من دذه 

وحلل  الغايةو فثابر  تى حلار إماًما  العق ة وحلعدت اجلدارو فقال الُسائي : دذه النملة ثابرت  تى

 يف النحو.

ودذا ين غي لنا أيها الطل ة أن نثابر ول نيأا فدن اليأا معناه سد باب اطخريو وين غي لنا أل نتشاءم 

 ب  نتفاءل وأن نعد أنفسنا قرًيا.

 احلفظ:سادسا  ✍

وض ط ما تعلمه إما حبفظه يف  جي  على طال  العلم احلرص على املذاكرَو اعلموا بار  اهلل فيُم أنه  

حلدرهو أو كتابتهو فدن اإلنسان عرضة للنسيانو فدذا مل حيرص على املرااعة وتُرار ما تعلمه فدن ذله 

 يضيع منه وينساه وقد قي :

 العلم حليد والُتابة قيده ... قيِّد حليو   باحل ال الواثقة                     

 تصيد غزالة ... وترتكها بن اطخالئق طالقةفمن احلماقة أن                   

يَن َوالَِّذ }ومن الطري اليت تعن على  فظ العلم وض طه أن يهتدل اإلنسان بعلمهو قال اهلل تعاىل: 

 (.20)امدو اآلية :  {اْدَتَدْوا َجاَ ُدْم ُدًدى َوآَتاُدْم َتقوَواُدْم 

فُلما عم  اإلنسان بعلمه جا ه اهلل  فًظا (01)مريم اآلية :  {ُدًدى َوَيِزيُد اللَُّه الَِّذيَن اْدَتَدْوا  }وقال 

 . {َجاَ ُدْم ُدًدى  }وفهًماو لعموم قوله: 

بار  اهلل لي ولُم يف القرآن والسنةو ونفعين وإياكم مبا فيهما من ال ينات واحلُمةو أقول ما تسمعونو 

 وقطيئةخو فاستغفروه إنه دو الغفور الر يم.وأستغفر اهلل لي ولُم ولسائر املسلمن من ك  ذن خ 
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 اخلطبة الثانية

 احلمد هلل على إ سانه.

 أما بعد أيها املسلمون: .................................

 سابعا: مالزمة العلماء: ✍

ثم بأد  العلمو ويستعن مبا  -عز وا   -أيها اإلقوَ الُرام جي  على طال  العلم أن يستعن باهلل  

كت وا يف كت هم؛ ألن القتصار على مجر  القراءَ واملطالعة حيتاج إىل وق  طوي  خبالف من الَ إىل 

قد م إل بالتلقي من املشايخ و فعامل ي ن له ويشرح له وينري له الطريقو وأنا ل أقول: إنه ل ُيدَر  العل

يدر  اإلنسان بالقراءَ واملطالعة لُن الغال  أنه إذا ما أك ُّ إك اًبا تاماا و ورجي الفهم فدنه قد خيطئ 

كثرًيا ودذا يقال: من كان  ليله كتابه فخطؤه أكثر من حلوابه و ولُن دذا ليَ على اإلطالي يف 

 احلقيقة.

العلم على املشايخ و وأنا أنصح طال  العلم أيًضا أل يتلقف من ك  شيخ  ولُن الطريقة املثلى أن يتلقى

يف فن وا دو مث  أن يتعلم الفقه من أكثر من شيخ؛ ألن العلماء خيتلفون يف طريقة استدلدم من 

الُتاب والسنةو وخيتلفون يف آرائهم أيًضاو فأن  جتع  له عامًلا تتلقى علمه يف الفقه أو ال الغة ودُذا 

أل تتلقى العلم يف فن وا د من شيخ وا دو وإذا كان الشيخ عنده أكثر من فن فتلتزم معهو ألنه إذا  و

تلقي  علم الفقه مثال من دذا ودذا واقتلفوا يف رأيهم فماذا يُون موقفه وأن  طال ؟ يُون موقفه 

 احلريَ والشهو لُن التزامه بعامل يف فن معن فهذا يؤ ل إىل را ته.

ومما يعن ع  طل  العلم التحلي   العيش.والصرب على َيق  القوت،باليسري من  لرَـا تاسـعا: ا  ✍

ل اإلمام أبو  نيفة لل رمحه اهلل تعاىل ل : يستعان على الفقه جبمع  اقبالرضا و الصرب ع  شظف العيش 

 ادم وويستعان على  ذف العالئق بأقذ اليسري عند احلااة ول يز  .  
اهلل تعاىل لللل : ل ي لح أ د من دذا العلم ما يريد  تى يضربه الفقر و ويؤثره  قال اإلمام ماله لللل رمحه

 على ك  شيء .

قال الشافعي للل رمحه اهلل تعاىل للل : ل يطل  أ د دذا العلم باملله وعز النفَ فيفلح و ولُن من طل ه   

 بذل النفَ وضيق العيش وقدمة العلماء أفلح .

 لصرب على الذل .وقال أيًضا : ل يدر  العلم إل با

 . ل يصلح طل  العلم ملفلَوقال ـ رمحه اهلل ـ : 

 فقي  : ول الغين املُفي !!  فقال : ول الغين املُفي .
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 قال إبراديم اآلارل : من طل  العلم بالفاقة ورث الفهم .

احلالل ن  قال ابن عماعة : من أعظم األس اب املعينة على الشتغال والفهم وعدم املالل أك  اليسري من

ذله أنَّ كثرَ األك  اال ة لُثرَ الشرب وكثرته اال ة للنوم وال ال َ وقصور الذدن وفتور احلواا وكس  

 اجلسم و دذا مع ما فيه من الُرادية الشرعية والتعرض طخطر األسقام ال دنية "

ياًل نوم فقد رام مستحثم قال : " ومن رام الفالح يف العلم وحتصي  ال غية منه مع كثرَ األك  والشرب وال

 18يف العا َ "

 والعلماء.التواَع للعلم  عاشرا: ✍

إقوَ اإلسلالم ومن  أس اب  صول العلم التواضع و عدم الُرب فدن الُرب مانع من موانع طل  العلم فال   

 قالوا:ينال العلم متُرب 

 العالي.كالسي   رب للمُان       العلم  رب للمتعالي                

 ناحلح.كما ينقا  املريض لط ي   اذي  أمورهوويشاوره يف  ملعلمهوفين غي لطال  العلم أن ينقا  

 قال الشافعي ل رمحه اهلل ل :

 ولن تُرم النفَ اليت ل تهينها   أدن دم نفسي فهم يُرمونها                

 فهو أقرب إىل ط قتهوينظر معلمله بعن ال رتام ويعتقلد كملال أدليتله وراحانه على أكثر      وين غي أن

 انتفاعه به ورسوخ ما مسعه منه يف ذدنه .

اللهم اسرت عي  معلمي عين ول تذد   وقال:وقد كان بعض السللف إذا ذد  إىل معلمه تصلدي بشيء   

 بركة علمه مين .

 يدل ماله ل رمحه اهلل ل حلفًحا رفيًقا دي ة له لئال يسمع وقعها .كن  أحلفح الورقة بن  الشافعي:قال 

وقال أمحد بن  ن   طخلف األمحر : ل أقعد إل بن يديه أمرنا أن نتواضع ملن نتعلم منه وقال الربيع 

 : واهلل ما اارتأت أن أشرب املاء والشافعي ينظر إليَّ دي ة له .

القوم عامة   عنه لللل قال : من  ق العامل عليه أن تسلم علىويف وحلية اامعة لإلمام علي لللل رضي اهلل 

وختصلله بالتحية و وأن جتلَ أمامه و ول تشللرينَّ عنده بيد  و ول تعمدنَّ بعينه غريه و ول تقولن : 

مجلسه و ول تأقذ بثوبه و ول تلح عليه  قال فالن قالف قوله و ول تغتابن عنده أ ًدا و ول تسلار يف 

 تش ع من طول حلح ته و فدمنا دو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليها منها شيء . إذا كس  و ول

 الدعاء...........................................
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 الزكاة  تارمن مث فيض اإلله بعشرة مثار

 الخطبة األولى 
أل وأس منزلوأما بعد: فحياكم اهلل أيها األقوَ األفاض  وط تم وطاب ممشاكم وت وأمت عميعًا من اجلنة 

اهلل احلليم الُريم ا  وعال الذل عمعين مع  ضراتُم يف دذا ال ي  الطي  امل ار  على طاعته و أن 

 له والقا ر عليه ..جيمعنا يف اآلقرَ مع سيد الدعاَ املصطفى يف انته و ار مقامته وإنه وىل ذ

كي الُريم أتدرى ملاذا تزكي؟ ما دي األدداف الن يلة والغايات السامية من إقرااه أيها املسلم املز

 للزكاَ؟

 اجلواب حبول املله الوداب 

 :ولرسولهطاعة هلل  : تزكيأوال ✍

عظم الدوافع اليت تدفع الغين إلقراج جكاته أن اهلل تعاىل أمرنا بها يف كتابه العزير أأقي املسلم إن من 

 الطاعة الفوج العظيم يف الدنيا ويف دذهاهلل عليه وسلم  ولرسوله حللىعز وا   ونطيع هللفنحن نسمع 

ََ يُمواَوُيِق ُ َنَفاَء الدِّيَن َلُه ُمْخِلِصَن اللََّه ِلَيْعُ ُدوا ِإلَّا ُأِمُروا َوَما} اهلل تعاىل واآلقرَ قال ََ َوُيْؤُتوا الصََّلا  الزََّكا

 [8: ال ينة] {الوَقيَِّمِة ِ يُن َوَذِلَه

ٌَُن حَلَلاَتَه ِإنَّ َعَلْيِهْم َوحَل ِّ ِبَها َوُتَزكِّيِهْم ُتَطهُِّرُدْم حَلَدَقًة َأْمَواِلِهْم ِمْن ُقْذ}  {َعِليٌم َسِميٌع َواللَُّه َلُهْم َس

 [204: التوبة]

 َ تَّى النَّاَا َ ُأَقاِت َأْن ُأِمْرُت» :-وسلم عليه اهلل حللى- اللَِّه َرُسوُل َقاَل َقاَل: ُعَمَر ْبِن اللَِّه َعْ ِد َعْن

ََو َوُيِقيُموا اللَِّهو َرُسوُل ُمَحمًَّدا َوَأنَّ اللَُّه ِإلَّ ِإَلَه َل َأْن َيْشَهُدوا ََا َوُيْؤُتوا الصَّاَل  َعَصُموا َذِلَه َفَعُلوا َفِدَذا .لزََّكا

 ُمْسِلٌم َرَواُه (11)«. اللَِّه َعَلى َوِ َساُبُهْم َوَأْمَواَلُهْم ِ َماَءُدْم ِمنِّى

 :تزكي حتى تكون مسلما ثانيا ✍

معاشر املو دين: و من مثرات الزكاَ أن يتمم املسلم الغين أركان إسالمه فالزكاَ دي ا د األركان   

 يهعل الّله حللى الّله رسوُل قاَل قال: عنهما الّله رضي عمر ابن عناطخمسة اليت ي نى عليها اإلسالم 

َا على اإِلْسالُم ُبِنَي"  وسلم:  الصَّالَِو إقاِمَو اللَِّهو َرُسوُل ُمَحمَّدًا وأنَّ لَُّهوال ِإلَّ ِإلَه ل أن َشهاَ َِ:  َقْم

 حلحيحيهما  يف رويناه(40)"  َرَمَضاَن َوحَلْوِم َواحَلجِّو الزَّكاَِو َوإيتاِء

                                                           
 (2881( و وأبو  او  )10( و ومسلم )0188( و )0184( و )1118( و )1114أقراه ال خارل ) - 11
40 - 
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 سهم اإلسالم أسهم مثانية اإلسالم قال وسلم عليه اهلل حللى النيب عن عنه اهلل رضي  ذيفة وعن

 سهم املنُر عن والنهي سهم باملعروف واألمر سهم ال ي  و ج سهم والصوم سهم والزكاَ سهم والصالَ

 ال زار رواه(  لغريه  سن( ) سهم ل من قاب وقد سهم اهلل س ي  يف واجلها 

 اإلميان:برهان على قوة  الزكاةثالثا:   ✍

َأِبي  َعْنو اعلموا علمين اهلل تعاىل و إياكم: أن إقراج الزكاَ بردان و  لي  على قوَ إميان حلا  ها  

َماِلهخ اأَلْشَعِرلُّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل الّلِه حللى اهلل عليه وسلم: "الّطُهوُر َشطوُر اإِلمَياِن. َوالوَحْمُد هلل َتْمأُل 

َُ ُنوٌر.  الصَُّدَقُة والوِميَزاَن َوُسْ َحاَن اهلل َوالوَحْمُد هلل َتْماَلِن )َأْو َتْمأُل( َما َبْيَن السَُّماَواِت َواأَلْرِض. َوالصُّاَل

ْو َأ ُبْرَداٌن. َوالصُّْ ُر ِضَياٌء. َوالوُقْرآُن ُ جٌُّة َلَه َأْو َعَلْيَه. ُك ُّ النُّاِا َيْغُدو. َفَ ايٌع َنفوَسُه. َفُمْعِتُقَها

 مسلم أقراه( 42)ُموِبُقَها".

 فالصدقة بردان على حلدي من قال: أنا مسلم؛ ألن  ياَ الناا م نادا املعاوضةو وأن  تدفع الثمن

وتأقذ السلعة عاالةو فدذا تصدق  مباله ومل تأقذ عوضًا عاااًل فأين العوض؟ املؤمن باهلل واليوم 

اآلقر يتصدي وخيفي حلدقته؛ ألنه يتعام  مع من ل ختفى عليه قافيةو ويدفع القلي  والُثري رااء 

 وبأن اهلل سيظله يف ما سيُون له يوم يلقى ربهو فهي بردان على إميانه باهللو وإميانه باليوم اآلقرو

 ظ  حلدقته يوم القيامة.

 تنال أخوة عباد اهلل املوحدين: رابعا: حتى ✍

ومن مثرات الزكاَ أيها األ  اب أنها تُاف  ااتماعي بن أفرا  اجملتمع يتولد ذله التُاف  عن  

ٌَ الوُمْؤِمُنوَن ِإنََّما} قال اهلل تعاىل واملظلة الربانيةاإلقوَ اإلميانية  ُُْمَأ َبْيَن َفَأحْلِلُحوا ِإْقَو  اللََّه َواتَُّقوا َقَوْي

ُُْم  [20: احلجرات] {ُتْرَ ُموَن َلَعلَّ

ََ َوَأَقاُموا َتاُبوا َفِدْن} ََ َوآَتُوا الصََّلا ُُْم الزََّكا  [22: التوبة] { َيْعَلُموَن ِلَقْوما الوآَياِت َوُنَفصُِّ  الدِّيِن ِفي َفِدْقَواُن

 : حتى تطهر نفسك من البخل و الشح و تزكي نفسك  تزكي:  خامسا ✍

من مثرات الزكاَ أنها تطهر النفَ من الشح و ال خ  و األثرَ و كذله تطهر املال  األحباب: ومعاشر 

ٌَُن حَلَلاَتَه ِإنَّ ِهْمَعَلْي َوحَل ِّ ِبَها َوُتَزكِّيِهْم ُتَطهُِّرُدْم حَلَدَقًة َأْمَواِلِهْم ِمْن ُقْذ} و تنميه  قال اهلل تعاىل  َلُهْم َس

 [204: التوبة] {َعِليٌم َسِميٌع َواللَُّه

 الظُّلوَم َفِدنَّ َوالظُّلوَم اُكْمِإيَّ:»  -وسلم عليه اهلل حللى- اللَِّه َرُسوُل َقاَل َقاَل الوَعاِص ْبِن َعْمِرو ْبِن اللَِّه َعْ ِد َعْن

 َمْن َأْدَلَه َفِدنَُّه َوالشُّحَّ َوِإيَّاُكْم َشالتََّفحُّ َوَل الوُفْحَش ُيِح ُّ َل اللََّه َفِدنَّ َوالوُفْحَش َوِإيَّاُكْم الوِقَياَمِة َيْوَم ُظُلَماٌت

                                                           
 (218( و والنسائي يف "عم  اليوم والليلة" )4820( و والرتمذل )114( و ومسلم )184أقراه كذله الدارمي ) - 42
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ُُْم َكاَن :  َفَقاَل ُاٌ َر َفَقاَم«.  َفَفَجُروا وِرِبالوُفُج َوَأَمَرُدْم َفَ َخُلوا ِبالوُ ْخِ  َوَأَمَرُدْم َفَقَطُعوا ِبالوَقِطيَعِة َأَمَرُدْم َقْ َل

 (41)« َوَيِدِه ِلَساِنِه ِمْن الوُمْسِلُموَن َسِلَم َمْن:»  َ ِديِثِه ِفى ُشْعَ ُة َقاَل َأفوَضُ ؟ اإِلْساَلِم َأىُّ اللَِّه َرُسوَل َيا

 القرب:حتى تنجو من عذاب سادسا:  ✍ 

و من مثرات الزكاَ النجاَ من عذاب القرب فالزكاَ  صانة ربانية حيصن بها املرء نفسه :أمة اإلسالم  

ََ َقاَل: " ِإنَّ الوَميَِّ  َلَيْسَمُع َقفوَق ِنَعاِلِهْم ِ َن ُيَولُّوَن َعْنُهو َفِدْن َكاَن ُمْؤِمًنمن عذا القرب  ا َعْن َأِبي ُدَرْيَر

َُ َكاَنِ   َُ َعْن َيَساِرِهو َوَكاَن ِفْعُ  الوَخَرأوِسِهِعْنَد الصََّلا ْيَراِت ِمَن: و َوَكاَن الصَِّياُم َعْن َيِميِنِهو َوَكاَنِ  الزََّكا

َُ: َتالصََّدَقِةو َوالصَِّلِةو َوالوَمْعُروِفو َوالوِدْ َساِن ِإَلى النَّاِا ِعْنَد ِرْاَلْيِهو َفُيْؤَتى ِمْن ِقَ ِ  َرأوِسِهو َف ُقوُل الصََّلا

اِرِهو َسا ِمْن َقْ ِلي َمْدَقٌ و ُثمَّ ُيْؤَتى َعْن َيِميِنِهو َفَيُقوُل الصَِّياُم: َما ِمْن َقْ ِلي َمْدَقٌ و ُثمَّ ُيْؤَتى َعْن َيَم

َُ: َما ِمْن َقْ ِلي َمْدَقٌ و َوُيْؤَتى ِمْن ِقَ ِ  ِرْاَلْيِه َفَيُقوُل ِفْعُ  الوَخْيَراِت ِمَن: الصَّ َقِةو َوالصَِّلِةو َدَفَتُقوُل الزََّكا

َُ َقْد ُمثَِّلْ   َْو َفَيْجِل َُ َلَوالوَمْعُروِفو َوالوِدْ َساِن ِإَلى النَّاِا: َما ِمْن َقْ ِلي َمْدَقٌ و َفُيَقاُل َلُه: اْاِل ُه الشَّْم

و َقاَل: ِإنََّه َسَتفوَعُ و َقاَل: وِني ُأحَللِّيَتَدنَّْ  ِمْنُه ِللوُغُروِبو َفُيَقاُل َلُه: َأْقِ ْرَنا َعمَّا َنْسَأُلَه َعْنُهو َقاَل: َ ُع

ُُْمو َماَذا َتُقوُل ِفيِه؟ َوَماَذا َتْشَهُد ِب  َعَلْيِه؟ َقاَل: ِهَوَعمَّ َتْسَأُلوِني؟ َقاُلوا: َأَرَأْيَتَه َدَذا الرَُّاَ  الَِّذل َكاَن ِفي

َحقِّ ِمْن ِعْنِد اللَِّهو وِل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّمو َوَأنَُّه َااَء ِبالوُمَحمٌَّد؟ َفَقاَل: ُمَحمٌَّدو َقاَل: َأْشَهُد ِإنَُّه َلَرُس

ُِو ِإْن َشاَء اللَُّهو ُثمَّ ُيفوَتُح َلُه َباٌب ْن َأْبَواِب ِم َفُيَقاُل: َعَلى َذِلَه َ ِييَ و َوَعَلى َذِلَه ُم َّو َوَعَلى َذِلَه ُتْ َع

ُح َلُه َباٌب َلُه: َذِلَه َمقوَعُدَ  ِمْنَهاو َوَما َأَعدَّ اللَُّه َلَه ِفيَهاو َفَيْزَ اَ  ِغْ َطًة َوُسُروًراو ُثمَّ ُيفوَتالوَجنَِّةو َفُيَقاُل 

َوُسُروًراو ُثمَّ  ًةَطِمْن َأْبَواِب النَّاِرو َفُيَقاُل َلُه: َذِلَه َكاَن َمقوَعُدَ  ِمْنَهاو َوَما َأَعدَّ اللَُّه َلَه ِفيَهاو َفَيْزَ اُ  ِغْ 

َعلَُّق ِمْن َشَجِر ُيفوَتُح َلُه ِفي َقْ ِرِه َسْ ُعوَنو َوُيَنوَُّر َلُه ِفيِهو َوُتْجَعُ  َنَسَمُتُه ِفي النََّسِم الطَّيِِّ و َوِدَي َطْيٌر َت

ُيَث ُِّ  اللَُّه }َا َّ: ََ: َقاَل اللَُّه َعزَّ َوالوَجنَِّةو َوُيَعاُ  الوَجَسُد ِإَلى َما َبَدا ِمْنُه ِمَن التَُّراِبو َقاَل َأُبو ُدَرْيَر

َِ َوُيِض ُّ اللَُّه الظَّاِلِمَن َوَيفوَعُ   {اللَُّه َما َيَشاُء الَِّذيَن آَمُنوا ِبالوَقْوِل الثَّاِبِ  ِفي الوَحَياَِ الدُّْنَيا َوِفي الوآِقَر

َُِم: َفَيَناُم[ 10]إبراديم:  تَّى َيْ َعَثُه َنْوَمَة الوَعُروِا َلا ُيوِقُظُه ِإلَّا َأَ  ُّ َأْدِلِه ِإَلْيِه َ  و َفَقاَل ُعَمُر ْبُن الوَح

ََ: َوِإْن َكاَن َكاِفًراو َفُيْؤَتى ِمْن َرأوِسِهو َفَلا ُيوَاُد َشْيٌءو ُثمَّ ُيْؤَتى َعْن َيِم يِنِهو َفَلا ُيوَاُد اللَُّهو َقاَل َأُبو ُدَرْيَر

َْو َعْن َيَساِرِهو َفَلا ُيوَاُد َشْيٌءو ُثمَّ ُيْؤَتى ِمْن ِقَ ِ  ِرْاَلْيِهو َفَلا ُيوَاُد َشْيٌءو َفَشْيٌءو ُثمَّ ُيْؤَتى  ُيَقاُل: اْاِل

َُ َقاِئًفا َمْرُعوًباو َفُيَقاُل َلُه: َأْقِ ْرَنا َعمَّا َنْسَأُلَه َعْنُهو َفَيُقوُل: َوَعمَّ َتْسَأُلوِني؟ َقاُلو َه َدَذا : َأَرَأْيَتاَفَيْجِل

ُُْم؟ َماَذا َتُقوُل ِفيِه؟ َوَماَذا َتْشَهُد ِبِه َعَلْيِه؟ َقاَل: َألُّ َرُا ا ُدَو؟ َفُيَقاُل:  لرَُّاُ  الَِّذل االرَُّاَ  الَِّذل َكاَن ِفي

ُُْمو َفَلا َيْهَتِدل ِلاْسِمِهو َ تَّى ُيَقاَل: ُمَحمٌَّدو َقاَل: َما َأْ ِرلو َسِمْعُ  النَّا  َقاُلوا َقْوًلا َفُقلوُ  َكَما َاَكاَن ِفي

                                                           
(و احلديِ 28(و باب حتريم الظلم )48. . ) و كتاب الرب.2111/ 4أقراه مسلم يف الصحيح و ( 1840و رقم  1/218أمحد ) - 41
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ُِ ِإْن َشاَء اللَُّهو ُثمَّ ُيفوَتُح َلُه  َقاَل النَّاُاو َفُيَقاُل َلُه : َعَلى َذِلَه َ ِييَ و َوَعَلى َذِلَه ُم َّو َوَعَلى َذِلَه ُتْ َع

ًَ َوُثُ وًراو ُثمَّ ُيفوَتُح َلُه للَُّه َلَه ِفيَهاو َفَيْزَ اَ  َ َباٌب ِمْن َأْبَواِب النَّاِرو َفُيَقاُل َلُه: َذِلَه َمقوَعُدَ و َوَما َأَعدَّ ا ْسَر

ًَ  وَباٌب ِمْن َأْبَواِب الوَجنَِّةو َفُيَقاُل َلُه: َذِلَه َمقوَعُدَ  ِمْنَهاو َوَما َأَعدَّ اللَُّه َلَه ِفيَها َلْو َأَطْعَتُه َفَيْزَ اَ  َ ْسَر

َفِدنَّ }اَل اللَُّه َعزَّ َوَا َّ: َقْ َرُه َ تَّى َتْخَتِلَف ِفيِه َأْضَلاُعُهو َفِتلوَه الوَمِعيَشُة الَِّتي َق َوُثُ وًراو ُثمَّ ُيَضيَُّق َعَلْيِه

ًُا َوَنْحُشُرُه َيْوَم الوِقَياَمِة َأْعَمى "   (44) [214]طه:  {َلُه َمِعيَشًة َضْن

فيهما من ال ينات واحلُمةو أقول ما تسمعونو بار  اهلل لي ولُم يف القرآن والسنةو ونفعين وإياكم مبا 

 وأستغفر اهلل لي ولُم ولسائر املسلمن من ك  ذن خ وقطيئةخو فاستغفروه إنه دو الغفور الر يم.

 اطخط ة الثانية

 احلمد هلل على إ سانه.

 أما بعد أيها املسلمون: .................................

 :اآلخرةحتى تكون من أهل الفالح يف الدنيا و سابعا  ✍

 {ىَتَزكَّ َمْن َأفوَلَح َقْد} و اعلموا أيها األ  اب أن اهلل تعاىل قد علق الفالح على إقراج الزكاَ فقال 

 [24: األعلى]

  الثمانية:حتى تدعى من أبواب اجلنة  ثامنا: ✍

ََ و َأنَّ َرُسوَل  الزكاَ َعْنومن مثرات الزكاَ أن حلا  ها يدعى من باب معاشر املو دين :   َأِبي ُدَرْيَر

َجنَِّة: َيا َعْ َد اهلِل دَذا اهلِلو ُنوِ َل ِفي الوَسِ يِ  ِفي َجْوَاْيِن َأْنَفَق َمْن » اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: 

 «.َقْيٌر

 َأْدِ  الصََّلاَِو ُ ِعَي ِمْن َباِب الصََّلاَِ.َفَمْن َكاَن ِمْن 

 َوَمْن َكاَن ِمْن َأْدِ  الوِجَهاِ و ُ ِعَي ِمْن َباِب الوِجَهاِ .

 َوَمْن َكاَن ِمْن َأْدِ  الصََّدَقِةو ُ ِعَي ِمْن َباِب الصََّدَقِة.

 َوَمْن َكاَن ِمْن َأْدِ  الصَِّياِمو ُ ِعَي ِمْن َباِب الرَّيَّاِن.

َخ. َفَهْ  ُيْدَعَفَق ُورا الصِّدِّيُق: َيا َرُسوَل اهلِل! َما َعَلى َمْن ُيْدَعى ِمْن دِذِه الوَأْبَواِب ِمْن َضُروَر َأَ ٌد  ىاَل َأُبو َب

 ِمْن دِذِه الوَأْبَواِب ُكلَِّها؟

ُُوَن ِمْنُهْم »َقاَل:    (13) « « .َنَعْمو َوَأْرُاو َأْن َت

 : أحبيت يف اهلل:تنجو من عذاب يوم القيامة حتىتاسعا  ✍

                                                           
 (101 - 218(و "أ ُام اجلنائز" )281 - 288/ 4"التعليق الرغي " ) -األل اني:  سن قال  (4204ابن   ان ) - 44
 (4111و 4121و 1842(و وانظر )2810رقم  222/ 4(و ال خارل )2010رقم  021 - 022/ 1مسلم ) - 44
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 حللى- اللَِّه وَلَرُس َسِمْعُ  َيُقوُل َمْسُعو خ ْبِن اللَِّه َعْ ِد فَعْن ومن مثرات الزكاَ النجاَ من أدوال يوم القيامة 

ََ ُيَؤ ِّى َل َرُا ا ِمْن َما:»  َيُقوُل -وسلم عليه اهلل  ِمْنُه َيِفرُّ َأقوَرَع َجاًعاُش الوِقَياَمِة َيْوَم َلُه ُمثَِّ  ِإلَّ َماِلِه َجَكا

 َما َسُيَطوَُّقوَن)  -وسلم ليهع اهلل حللى- اللَِّه َرُسوُل َعَلْيَنا َقَرَأ ُثمَّ«.  ُعُنِقِه ِفى ُيَطوََّقُه َ تَّى َيْتَ ُعُه َوُدَو

 (48) (الوِقَياَمِة َيْوَم ِبِه َبِخُلوا

ََو َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم:  ََ َكْنِزِه ِإلَّا َلا ْنزا َكحَلاِ ِ  ِمْن َما »َعْن َأِبي ُدَرْيَر ُيَؤ ِّل َجَكا

ُوَوى ِبَها َا َُْنِزِه َفُيْحَمى حَلَفاِئًحا ِمْن َناِر َاَهنََّم َفُت َهُتُه َوَاِ يُنُه َوَظْهُرُه َ تَّى ْ ِايَء ِبِه َيْوَم الوِقَياَمِة َوِب

َُُم اللَُّه َعزَّ َوَا َّ َبْيَن ِعَ اِ ِه ِفي َيْوما َكاَن ِمقوَداُرُه َقْمِسَن َألوَف َسَنةخ ِممَّا َتُعدُّوَنو َفُيَر ى َسِ يُلُه ِإمَّا ِإَلى َيْح

 (41)«النَّاِرالوَجنَِّة َوِإمَّا ِإَلى 

 أموالكم: حتصنوا حتى-عاشرا ✍

 وأبو الطرباني إقوَ اإلسالم اعلموا أن الزكاَ س ي  لتحصن األموال ضد اآلفات و األقطار فقد أقرج 

ُُْم َ صُِّنوا »َعْن َعْ ِد اهلِل َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم:  واطخطي  احللية يف نعيم َأْمَواَل

 (40) «َمْرَضاُكْم ِبالصََّدَقِةو َوَأِعدُّوا ِللوَ َلاِء الدَُّعاَءِبالزََّكاَِو َوَ اُووا 

ََ ْبِن الصَّاِمِ و َقاَل: ُأِتَي َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َوُدَو َقاِعٌد ِفي الوَحِطيِم ِب ََّة و َفِقيَ : َعْن ُعَ اَ  َم

َما »ِه َوَسلََّم: ُفَلانا َنِسيُف الوَ ْحِر َفَذَدَ  ِبِه َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيَيا َرُسوَل اللَِّه َأَتى َعَلى َماِل 

ُُْم ِبالزََّكاَِ و َوَ اُووا َمْرَضاُكْم ِبالصََّوَلا َبْحرا ِفي َماٌل َتَلَف  َفُعوا َدَقِة و َواْ َبراُّ ِإلَّا ِبَمْنِع الزََّكاَِ َفَحرُِّجوا َأْمَواَل

ُُْم َطَواِرَي الوَ َلاِء ِبالدَُّعاِء و َفِدنَّ الدَُّعاَء َيْنَفُع ِممَّا َنَزَل َوِممَّا َلْم َيْنِزْل و َما َنَزَل َي ِشُفُه َوَما َلْم َيْنِزْل ُوَعْن

 (48)«َيْحِ ُسُه

 : الزكاة عن قصص ✍

املانعن من قالل القصص اليت دي رسائ   ولنرى عقوبة تصدقنأمة اإلسالم ديا ع ا  اهلل لنعيش مع امل

 لألغنياء 

 :القصة األوىل: اسق حديقة فالن ✍

 ِمَن َفاَلَخِب َيْمِشي َرُاٌ  َبْيَنَما: »  َقاَل - وسلم عليه اهلل حللى - النيب عنه عن اهلل رضى دريرَ أبى عن

َََف السََّحاُب َذِلَه َفَتَنحَّى و ُفالنا َ ِديَقَة اسِق و َسَحاَبةخ يف حَلْوتًا َفَسِمَع و اأَلْرِض  فِدَذا و َ رََّخ يف َماءُه أفوَر

                                                           
( قال:  دثنا امد بن أبي عمر العدني. والرتمذل 2084( . وابن مااة )14أقراه احلميدل )(»811/ 4« )اامع األحلول» - 48

(4021») 

 (987أخرجه بطوله مسلم ) ( 7356( و )4963( و )4962( و )3646( و )2861( و )2370أخرجه البخاري )- 36
و 4/481( : فيه موسى بن عمري الُوفى ودو مرتو . وال يهقى )4/14ثمى )( و قال ادي20211و رقم 20/218أقراه الطربانى ) - 40

 (24/10( و واطخطي  )1488رقم 
 (44/ 2« )مسند الشامين للطرباني»- 48

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





24 
 

 املاَء ُيَحوُِّل َ ِديَقِتِه يف َقائٌم ُاٌ َر فدَذا و امَلاَء َفَتَت ََّع و ُكلَُّه املاَء َذِلَه اْسَتْوَعَ   َقِد الشَِّراِج ِتلوَه ِمْن َشْرَاٌة

:  له فقال و حابِةالسَّ يف َسِمَع الذل لالسم ُفالٌن:  قال ؟ امُسَه ما و اهلِل َعْ َد َيا:  َلُه َفَقاَل و ِبمسَحاِتِه

:  يقوُل و َماُؤُه َدَذا الَِّذل السَّحاِب يف حَلوْتًا َسِمْعُ  إنِّي:  َفَقاَل ؟ اْسِمي َعِن َتْسأُلِني ِلَم و اهلل ع َد يا

 ِمْنَها َيْخُرُج َما ِإَلى ُرأْنُظ َفدنِّي و َدَذا قلَ  إذ أَما:  َفَقاَل و ِفيَها َتْصَنُع َفَما و لمِسَه ُفاَلنا َ ِديَقَة اْسِق

 مسلم. رواه (41) « . ُثُلَثُه ِفيَها َوأر ُّ و ُثُلثًا َوِعَياِلي أَنا َوآُكُ  و ِبُثُلِثِه َفأَتَصدَُّي و

 :ميينه شلت املرأة هذه سقى من أال الثانية:قصة 

 ":ثالث املي  يت ع"  ديِ شرح يف احلن لي را  ابن احلافظ قال

 فأحل ح  اليد حلحيحة ال ار ة ب  املؤمننو أم يا: فقال  يددا شل  قد عائشة على امرأَ  قل 

 شالء

 !ذا ؟ وما: عائشة قال 

 ول السائ  ويعطي الضيف ويقرل الزكاَ يعطي أبي كان موسرانو أبوان لي كان: قال 

 فعلهو إل شيئا اطخري من حيقر

 قرياو مادا يف تصنع ل ممسُةو خبيلة امرأَ أمي وكان 

 ثوبان وعليه أبي منامي يف ال ار ة فرأي  بشهرينو بعده أمي مات  ثم أبي فمات

 اارو نهر يديه بن أحلفرانو

 دذا؟ ما أبه يا قل :

 .تعاىل اهلل أعطانيه دذا يرهو قريا الدنيا دذه يف يعم  من بنيةو يا قال:

 أمي؟ فعل  فما: قل 

 أمه؟ مات  وقد: قال

 نعمو: قل 

 الشمال ذات فالتمسيها فاذديب عناو عدل ! ديهات: قال

 :تنا ل شحيمة بيددا خبرقةو متزرَ عريانة قائمة بأمي أنا فدذا مشاليو عن فمل 

 حلستهاو ثم برا تها الشحيمة تله  لُ  اجلهد بلغها فدذا. واعطشاه وا سرتاهو وادفاو

 اارو نهر يديها بن وإذا

 اار؟ نهر يديه وبن العطشو تنا ين له ما أماه يا: قل 

 .منه أشرب أن أتر  ل قال :

                                                           
 («4488( و وابن   ان )1184وأقراه مسلم )» ط الرسالة(: 414/ 24« )مسند أمحد» - 41
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 أسقيه؟ أفال قل :

 شرب  فلما فسقيتهاو غرفة دا فغرف  فعل و أنه و  ت: قال 

 :اليمن ذات من منا  نا ى

 أن أستطيع ل اليمنو شالء فأحل ح  – مرتن- ميينه شل  املرأَ دذه سقى من أل

 .بيميين أعم 

 اطخرقة؟ وعرف : عائشة دا قال  

 أن إل قطو بشيء تصدق  أمي رأي  ما عليهاو رأيتها اليت ودي املؤمننو أم يا نعم: قال 

 وما إياهو فناولته شحيمة عليه عظم إىل أمي فعمدت سائ  فجاء ثوراو يوم ذات حنر أبي

 .إياه فناولتها قرقة إىل أمي فعمدت يسألو ااء سائال أن إل بشيء تصدق  رأيتها

 :وقال  - عنها اهلل رضى– عائشة فُربت

 راش ذرَ مثقال يعم  ومن. يره قريا ذرَ مثقال يعم  فمن}}وسلم عليه اهلل حللى رسوله وبلح اهلل حلدي

 (40){{يره

 ....................................الدعاء :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 أقراه احلافظ أبو موسى املديين يف كتاب "الرتغي  والرتدي " من طريق أبي الشيخ األحل هاني احلافظ بدسنا   سن. - 40
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 اهلل؟كيف تنال أجر اجلهاد والشهادة يف سبيل 

 اخلطبة األوىل 

أما بعد: فحياكم اهلل أيها األقوَ األفاض  وط تم وطاب ممشاكم وت وأمت عميعًا من اجلنة منزل و 

وأسأل اهلل احلليم الُريم ا  وعال الذل عمعين مع  ضراتُم يف دذا ال ي  الطي  امل ار  على طاعته 

 و ار مقامته وإنه وىل ذله والقا ر عليه ..و أن جيمعنا يف اآلقرَ مع سيد الدعاَ املصطفى يف انته 

 بعد:أما 

اهلل س حانه  من  ُمة اعلموا: أن-حللى اهلل عليه وسلم -اإلميان أ  اب النيب العدنان  َإقوفيا 

أنه فتح على يدل ن يه نيب الرمحة أبواب الفضائ  اجلمة فما من عم  عظيم يقوم به قوم ويعجز  وتعاىل

 عنه آقرون إل وقد اع  اهلل عماًل يقاومه أو يفض  عليه فتتساوى األمة كلها يف القدرَ عليه ..... 

جل يف اجلنة كما دم ذروَ سنام اإلسالم وق ته ومناجل أدله أعلى املنافدذا كان اجلها  يف س ي  اهلل 

و إذا كان  الشها َ من أعلى مقامات الدين فدن اهلل  الرفعة يف الدنيا فهم األعلون يف الدنيا واآلقرَ

تعاىل فتح على يدل ن يه حللى اهلل عليه وسلم أبواب اطخري ليدق  منها ك  من أرا  أن ينال شرف 

طاعات يُرم أحلحابها بني  وسام اجلها   اجلها  و الشها َ  و يف دذه اطخط ة نتعرف على ع ا ات و

 فأعريون القلوب و األمساع  َو الشها 

 صلى اهلل عليه وسلم  اإلميان باهلل تعاىل واتباع رسوله أوال: ✍

كن  تريد أن تُون يف جمرَ األن ياء و الصديقن و الشهداء و الصاحلن فعليه  إذا-اعلم بار  اهلل فيه 

 الَِّذيَن َمْن ُيِطِع اللََّه َوالرَُّسوَل َفُأوَلِئَه َمَع}قال اهلل تعاىل  بطاعة اهلل وطاعة رسوله حللى اهلل عليه وسلم  

( َذِلَه الوَفْضُ  ِمَن 11يًقا )َوالشَُّهَداِء َوالصَّاِلِحَن َوَ ُسَن ُأوَلِئَه َرِف َأْنَعَم اللَُّه َعَلْيِهْم ِمَن النَِّ يَِّن َوالصِّدِّيِقَن

 [00و 11]النساء:  {اللَِّه َوَكَفى ِباللَِّه َعِليًما 

ومن أطاع اهلل والرسول من دذه األمة كان منهمو و شر يوم القيامة معهم ؛ ألنه وقد قتم اهلل الن وَ 

قي يف الت اع إىل  راة أ د األحلناف الثالثة: الصديقن والشهداء والصاحلن والرسالة ل بد أن يرت

 و سن أولئه رفيقا أل: إن مرافقة أولئه األحلناف دي يف الدراة اليت يرغ  العاق  فيها حلسنها

جلنة قال: "إن أد  ا -حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -عن النيب  -رضي اهلل عنه  -عن أبي سعيد اطخدرى 

الغابر يف األفق من املشري أو املغربو  الدرليرتاءون أد  الغرف من فوقهمو كما يرتاءون الُوك  

 ل ي لغها غريدم؟ األن ياءلتفاض  ما بينهم". قالوا: يا رسول اهللو تله مناجل 
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 (42)قال: "بلى والذل نفسي بيدهو راال آمنوا باهلل وحلدُّقوا املرسلن".

 :الصاحلةثانيا: النية  ✍

فالنية أيها اإلقوَ دي جتارَ  الصاحلةوس ي  اهلل النية  والشها َ يف صول أار اجلها   ومن أس اب

 املسلم مامل ت لغه املطايا  وبالنوايا ينالالعلماء 

 َتْمِشي ُرَوْيًدا َوَتِجي ِفي الوَأوَِّل     َمْن ِلي ِبِمْثِ  َسْيِرَ  الوُمَدلَِّ  

عن َسْه  ْبَن َأِبي ُأَماَمَة ْبِن َسْهِ  ْبِن ُ َنْيفخو ُيَحدُِّثو إىل دذا احلديِ ايدا    اإلخوة وامسعوا أيها

ََ ِمْن َقلوِ ِه حَلاِ ًقا َبلََّغُه َمْن َسَأَل اللََّه الشََّه»َعْن َأِبيِهو َعْن َادِِّهو َعِن النَِّ يِّ حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:  اَ 

 (41) «َل الشَُّهَداِءو َوِإْن َماَت َعَلى ِفَراِشِهاللَُّه َمَناِج

دذا األار[ مجاجاَ على حلدي الطل و ألن كال منهما نوى قريًا وفع  ":] -رمحه اهلل  -يقول املناوي

ما يقدر عليه فاستويا يف أحل  األارو ول يلزم من استوائهما فيه من دذه اجلهة استواؤدما يف كيفيته 

لى العم  ونيته يزيد على مجر  النيةو ول ري  أن احلاحل  للمقتول من ثواب وتفاحليله إذ األار ع

الشها َ تزيد  كيفيته وحلفاته على احلاحل  للناول ]للشها َ[ املي  على فراشه وإن بلح منزلة الشهيد 

ض  ف وفهما وإن استويا يف األار لُن األعمال اليت قام به العام  تقتضي أثرًا جائدًا وقربًا قاحلًاو ودو

 (44) لاهلل يؤتيه من يشاء وويف احلديِ ندب سؤال الشها َ بنية حلا قة ".أد

ودا دو اهلل الُريم خيربنا عن فضله على لسان ن يه حللى اهلل عليه وسلم عن بلوَ  راة اجملاددين و 

َِ ْبِن َماِلهخ و َرِضمشاركتهم يف األار ملن علم اهلل تعاىل حلدي نيته وحلفاء سريرته   اللَُّه َعْنُه و َيَعْن َأَن

َِ َتُ وَ  َفَدَنا ِمَن الوَمِديَنِة َفَقاَل ِإنَّ ِبالوَمِديَنِة َأ َواًما َما قوَأنَّ َرُسوَل اهلِل حللى اهلل عليه وسلم َرَاَع ِمْن َغْزَو

ُُْم َقاُلوا : َيا َرُسوَل اهلِل  َنِة َقاَل َوُدْم ِبالوَمِديَنِة َوُدْم ِبالوَمِديِسْرُتْم َمِسرًيا و َوَل َقَطْعُتْم َواِ ًيا ِإلَّ َكاُنوا َمَع

 (44) َ َ َسُهُم الوُعْذُر.

أن اإلنسان إذا نوى العم  الصاحل ولُنه   سه عنه  ابَ فدنه يُت   أيها الُرام : فمعنى احلديِ

 له األارو أار ما نوى .

                                                           
 -1842ح  4/1200  بدء اطخلقو ب ماااء يف حلفة اجلنة ... ( و وأقراه مسلم )الصحيح  -4181ح  418/ 1ح ال خارل حلحي- 42

 الغرف(  اجلنة وحلفة نعيمهاو ب ترائي أد  اجلنة اد  

 (4114)1/48أقراه ُمْسلم  - 41
 244|1" فيض القدير:- 44
 (4414( و و )1841( و )1848ال خارل )أقراه  - 44
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عجز عنه فيما بعد فدنه يُت  له أما إذا كان يعمله يف  ال عدم العذرو أل ملا كان قا رًا كان يعمله ثم 

أار العم  كاماًل ألن النيب حللى اهلل عليه وسلم قال: إذا مرض الع د أو سافر كت  له ما كان يعم  

 حلحيحًا مقيمًا .

فاملتمين للخريو احلريص عليه إن كان من عا ته أنه كان يعمله ولُنه   سه عنه  ابَو كت  له 

 أاره كاماًل

بدسنا ه عن حلفوان؛ أن أبا دريرَ قال: )أيستطيع أ دكم أن يقوم فال يفرت و  وقد قرُّج ابن امل ار 

يصوم فال يفطر ما كان  يا؟( فقي : )يا أبا دريرَ من يطيق دذا؟(و قال: )والذل نفسي بيده إن نوم 

 اجملادد يف س ي  اهلل أفض  منه(.

بصدي بلغه اهلل مناجل الشهداء وعن ودا دو حللى اهلل عليه وسلم ي شرنا أن من سأل اهلل تعاىل الشها َ 

َقاَل  -حللى اهلل عليه وسلم-َسْهَ  ْبَن َأِبى ُأَماَمَة ْبِن َسْهِ  ْبِن ُ َنْيفخ َ دََّثُه َعْن َأِبيِه َعْن َادِِّه َأنَّ النَِّ ىَّ 

ََ ِبِصْديا َبلََّغُه اللَُّه َمَناِجَل الشَُّهَداِء َوِإ»  . َوَلْم َيْذُكْر َأُبو الطَّاِدِر ِفى «ْن َماَت َعَلى ِفَراِشِه َمْن َسَأَل اللََّه الشََّهاَ 

 (48)«.ِبِصْديا » َ ِديِثِه 

يرغ  حللى اهلل عليه وسلم يف نية اطخريو ويف الرغ ة يف اجلها و واحلرص عليهو والتشوي لهو ولو 

العلى يف  مو والدرااتكان فيه التضحية بالنفَ يف س ي  اهللو فما أ   ال الء املؤ ل إىل النعيم املقي

اآلقرَو فجع  دذه الرغ ةو واحلرص على تنفيذداو بعزم وتصميمو وإميان وإقالصو فمنعه مانع من 

التنفيذ أار من نفذ اجلها و وأار من مات يف املعركةو وإن مات يف بيته وعلى فراشه من غري اها و 

 "ما نوى ول ضرب بسيفو ول طعن برمحو ول رمي بن  و وإمنا لُ  امرئ

 عن أبيه : أن عمر بن اطخطاب و قال : اللهم إني أسأله شها َ يف س يله ووفاَ يف مدينة رسوله 

 .ولقد نال عمر رضي اهلل عنه تله األمنية فمات شهيدا يف حلالَ الفجر و  فن إىل اورا حلا  يه 

 :اخلف غازيا يف أهله أو جهز غازيا ثالثا: من ✍

أار اجلها  يف س ي  اهلل أن خيلف املسلم اجملادد يف س ي  موا ات  منأن  فيُم: اهلل واعلموا بار 

 ا تااوا شيئا  ويعينهم أناهلل يف أدله فيتفقد أ وادم 

َغاِجًيا ِفى َسِ يِ  اللَِّه  َاهََّز َمْن»َقاَل  َأنَُّه-وسلمحللى اهلل عليه -َعْن َجْيِد ْبِن َقاِلدخ الوُجَهِنىِّ َعْن َرُسوِل اللَِّه 

 .(41«. )َغَزاَأْدِلِه ِبَخْيرا َفَقْد  يفَفَقْد َغَزا َوَمْن َقَلَفُه 

)من اهز غاجيا يف س ي  اهلل( أل من ديأ له أس اب سفرهو وأس اب غزوه وقتالهو ود  املرا  قوله  

 متام التجهيز؟ أو بعضه؟ سيأتي إيضا ه يف فقه احلديِ.

                                                           
 (1010(و وابن مااه )2101أقراه مسلم ) - 48

 1484و وال خارل 8/214و 220و 221و 4/228أمحد أقراه  - 41
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 ا( أل  ص  له أار من غزاو وسيأتي حبِ ذله يف فقه احلديِ.)فقد غز

أل قلفه يف قضاء  وائج أدلهو من اإلنفاي عليهمو أو مساعدتهم  (و)ومن قلفه يف أدله خبري فقد غزا

 يف أمردمو والقيام بشئونهم.

 :على خدمة األرملة واملسكني رابعا: السعي ✍

 :اعلم بارك اهلل فيك: أخي الكريم 

ع  ذله ف واملسُن فمنأن من األس اب اليت ينال به املسلم أار اجلها  يف س ي  اهلل أن يُف  األرملة 

ََ  وحلائموفهو مجادد وقائم  ِة َقاَل النَِّ يُّ حللى اهلل عليه وسلم السَّاِعي َعَلى اأَلْرَمَل َقاَل:َعْن َأِبي ُدَرْيَر

ُِِن َكالوُمَجاِدِد ِفي َسِ يِ    . (40)َأِو الوَقاِئِم اللَّْيَ  الصَّاِئِم النََّهاَر.  واهلِلَوالوِمْس

س ي  اهلل وعن قيام اللي  وحليام النهار و فليعم   يفمن عجز عن اجلها  يقول ابن بطال رمحه اهلل :  

ون س ي  اهلل   يفعملة اجملاددين  يفبهذا احلديِ وليسع على الرام  واملساكن ليحشر يوم القيامة 

 جمرَ الصائمن يفذله قطوَ و أو ينفق  ردًما و أو يلقى عدًوا يرتاع بلقائه و أو ليحشر  أن خيطو فى

لُ  مؤمن أن حيرص على  ين غينفو  هوالقائمن وينال  راتهم ودو طاعم نهاره نائم ليلة أيام  يات

أو مسُن لواه اهلل تعاىل فريبح فى جتارته  راات  ارملهت ور و ويسعى على  ل اليتدذه التجارَ 

 (48)تيه من يشاء .ؤنص  و ذله فض  اهلل ي اجملاددين والصائمن والقائمن من غري تع  ول

  :واإلحسان إليهما بر الوالدين خامسا: ✍

ومن فض  اهلل تعاىل أن اع  بر الوالدين و اإل سان إليهما يعدل  أيها اآلباء وأيها اإلخوة األعزاء: 

َعْ د اهلِل ْبَن اجلها  يف س يله ب  أمر من ااءه يريد اجلها  أن يراع إىل والديه ليحسن إليهما عن 

َنُه ِفي الوِجَهاِ  َفَقاَل َذَعْمراو و َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َيُقوُل َااَء َرُاٌ  ِإَلى النَِّ يِّ حللى اهلل عليه وسلم َفاْسَتأو

 (41) َأَ ىٌّ َواِلَداَ  َقاَل َنَعْم َقاَل َفِفيِهَما َفَجاِدْد.

دذا كله  لي  لعظم فضيلة بردما و وأنه آكد من اجلها  و وفيه  جة قال اإلمام النوول رمحه اهلل : 

دذن املسلم منهما . فلو كانا ملا قاله العلماء أنه ل جيوج اجلها  إل بدذنهما إذا كانا مسلمن و أو ب

مشركن مل يشرتط إذنهما عند الشافعي ومن وافقه و وشرطه الثورل . دذا كله إذا مل حيضر الصف 

                                                           
( يف الزدد: باب اإل سان إىل األرملة واملسُن 1181ومسلم )( يف األ ب: باب الساعي على املسُنو 1000أقراه ال خارل ) - 40

 واليتيم

 (128/ 1ل لبن بطال ) ال خارلشرح حلحيح  - 48

 (.1841(و  ومسلم )4004(و وال خارل )21/41) -الفتح الرباني–رواه اإلمام أمحد  - 41
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ويتعن القتال و وإل فحينئذ جيوج بغري إذن . وأعمع العلماء على األمر برب الوالدين و وأن عقوقهما 

 (80) رام من الُ ائر

 لي و لُم أقول قولي دذا و استغفر اهلل

 اخلطبة الثانية

احلمد هلل على إ سانه والشُر له على توفيقه وامتنانهو وأشهد أن ل اله إل اهلل و ده ل شريه له 

 تعظيًما لشأنهو وأشهد أن سيدنا امًدا الداعي إىل رضوانه وعلى آله وحلح ه وعميع إقوانه.

 أما بعد :

 بسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف زمان الفنت  كسادسا: التمس ✍

: إن مما يدر  به املسلم  راة الشها َ وقاحلة إخوة اإلميان اتباع النيب العدنان صلى اهلل عليه وسلم

يف دذه األيام اليت انقل   فيها املواجين فأحل ح احلق باطال و ال اط   قا و أحل ح  سنة رسول اهلل 

يف قفص التهام و أحل ح من ينا ل بها متطرفا أو متشد ا أو راعيا  فوا  علينا حللى اهلل عليه وسلم 

ْيِه َوَسلََّمو َعْن َعْ ِد اللَِّه بن َمْسُعو خو َعِن النَِّ يِّ حَللَّى اللَُّه َعَلأن نعتصم بسنته و أن نعض عليها بالنوااذ ف

ُُْم َجَماَن حَلْ راو ِللُمَتَمسِّ َقاَل: َل اللَِّهو ِمنَّا َأْو ِه ِفيِه َأْاُر َقْمِسَن َشِهيًداو َفَقاَل ُعَمُر: َيا َرُسوِإنَّ ِمْن َوَراِئ

ُُْم. ِمْنُهْم؟ َقاَل:  (82)ِمْن

 املوت بالطاعونسابعا:  ✍

حللى اهلل عليه وسلم للصابر فيه أار شهيد و الفار من –فالطاعون وباء وفريوا قطري اع  النيب 

ِِ َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعْنَها َقاَلْ : َقاَل َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اللَُّه َعَلْيِهَااَء ِفي َ ِدكالفار من الز ف    ي

ا َلا َتفوَنى ُأمَِّتي ِإلَّا ِبالطَّْعِن َوالطَّاُعوِنو ُقلوُ : َيا َرُسوَل اللَِّهوو َدَذا الطَّْعُن َقْد َعَرفوَناُهو َفَم»َوَسلََّم: 

ٌَ   (81)َرَواُه َأْ َمُد.  «َكُغدََِّ الوَ ِعرِيو الوُمِقيُم ِبَها َكالشَِّهيِدو َوالوَفارُّ ِمْنَها َكالوَفارِّ ِمَن الزَّْ ِف الطَّاُعوُن؟ َقاَل: ُغدَّ

 أو عن النفس أو عن العرض  املال الدين أو دفاعا عن ثامنا: املوت ✍

أن ميوت و دو يدافع عن ماله  أو من ميوت ودو يدافع عن إخوة اإلميان ومن أسباب النيل الشهادة  

 َعْن َسِعيِد ْبِن َجْيدخو َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن ُقِتَ  ُ وَن َماِلِه َفُهَوأدله و  ينهو 

                                                           
 (444/ 8شرح النوول على مسلم ل مشُول ) - 80

قال الشيخ األل اني   (20( و ويف "مسند الشامين" )4212( و ويف "األوسط" )181( و والطرباني )44أقراه املروجل يف "السنة" ) - 82

 يف حلحيح اجلامع 1144: ) حلحيح ( انظر  ديِ رقم : 
 (2428( "جوائد"و والطرباني يف "األوسط" )4040و وال زار )121 -4/122التاريخ الُ ري" - 81
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 َ ِمِه َفُهَو َشِهيٌد  وَن ِ يِنِه َفُهَو َشِهيٌدو َوَمْن ُقِتَ  ُ وَنَشِهيٌدو َوَمْن ُقِتَ  ُ وَن َأْدِلِه َفُهَو َشِهيٌدو َوَمْن ُقِتَ  ُ 

 "(84)  . 

ُه َأْاُر َلَعْن ُأمِّ َ َراما و َعِن النَِّ يِّ حللى اهلل عليه وسلم َأنَُّه َقاَل : الوَماِئُد ِفي الوَ ْحِر الَِّذل ُيِصيُ ُه الوَقْيُء 

 .(84)َدْيِن. " َشِهيدخ و َوالوَغِرُي َلُه َأْاُر َشِهي

 . جدو الذل يدور رأسه من ريح ال حر واضطراب السفينة باألموا أيها اإلقوَ  واملائد 

: يعين من رك  ال حر وأحلابه  ورانو فله أار شهيد إن رك ه -رمحه اهلل تعاىل-قال علي القارل 

 لطاعة كالغزو واحلج وحتصي  العلم أو للتجارَو إن مل يُن له طريق سواه أدل 

 تاسعا: املوت بأحد هذه األمور السبع  ✍

أن اع  املرض للمسلم و املسلم س  ا من أس اب رفع الداة و علو  إخوة اإلسالم من فضل اهلل تعاىل 

َااِبر ْبَن املنزلة يف اجلنة ومنحهم س حانه وسام الشرف أل و دو الشها َ وانعم بها من مُافأَ عن 

ُُوَن َشِهيًدَعِتيهخ: َأنَّ َعْ َد اهلِل ْبَن  او َأَما ِإنََّه َقْد َثاِب خ َلمَّا َماَت َقاَلْ  اْبَنُتُه: َواهلِل ِإْن ُكْنُ  َلَأْرُاو َأْن َت

ْدِر ِنيَِّتِهو َقُكْنَ  َقَضْيَ  ِاَهاَجَ و َفَقاَل َرُسوُل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ اهلَل َقْد َأْوَقَع َأْاَرُه َعَلى 

ََ؟ " َقاُلوا: َقْتٌ  ِفي َسِ يِ َو َُ اهلِلو َفَقاَل َرُسوُل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس َما َتُعدُّوَن الشََّهاَ  لََّم: " الشََّهاَ 

َسْ ٌع ِسَوى الوَقْتِ  ِفي َسِ يِ  اهلِل الوَمطوُعوُن َشِهيٌدو َوالوَغِرُي َشِهيٌدو َوحَلاِ ُ  َذاِت الوَجْنِ  َشِهيٌدو 

َُ َتُموُت ِبُجْم عا َوالوَمْ ُطوُن َشِهيٌدو َوحَلاِ ُ  الوَحِريِق َشِهيٌدو َوالَِّذل َيُموُت َتْحَ  الوَهْدِم َشِهيٌدو َوالوَمْرَأ

ٌَ  .  (88) َشِهيَد

املرأَ متوت جبمع أل متوت وولددا يف بطنهاو وقي  دي املرأَ ال ُرو وامل طون دو الذل يشُو بطنهو و

 ر بأن املرأَ إذا مات  بعد الول َ وأثناء النفاا فهي شهيدَ بدذن اهللوقد ااء  ديِ آق

ومسى من مات بأ د دذه األس اب شهيًدا ألن اهلل شهد له باجلنةو ولسان مالئُه الرمحة تشهد " 

 (81")غسله ونق  رو ه إىل اجلنةو وألنه يشهد ما أعد اهلل له من الُرامة يف اجلنة.

 ملوت مبرض السِّلعاشرا  ✍

                                                           
 (140( و )108( و )108( و والشاشي )4801(وأقراه أبو  او  )210/ 4مسند أمحد ط الرسالة ) - 84
 4841و املشُاَ:  2444و حلحيح الرتغي  والرتدي :  8280حَلِحيِح الوَجاِمع:  - 84
و وأبو  او  100-2/211و وِمن طريقه أقراه الشافعي يف "مسنده" 144-2/144("املوطأ" 214/ 41مسند أمحد ط الرسالة ) - 88

(4222) 
 (148/ 8نه  العذب املورو  شرح سنن أبي  او  )امل - 81
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ََ ْبِن الصَّاِمِ ف والسُِّ  مرض يصي  الرئة.ومن األمراض اليت يُرم أحلحابها مرض الس و    - َعْن ُعَ اَ 

ٌَ "-حللى اهلل عليه وسلم  -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنه   . .  (80) : " السُّ ُّ َشَهاَ 

انناو دذا وحللوا وسلموا على ال شري النذير أسأل اهلل أن يغفر ذنوبناو وأن يسرت عيوبناو وأن يقوَِّل إمي

 والسراج املنريو امد املصطفى األمن حللى اهلل عليه وعلى آله وحلح ه وسلم تسليًما كثرًيا.

 و أقم الصالَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 و تلخيص أ ُام اجلنائز ص 4112حَلِحيح الوَجاِمع:  - 80
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 الفوائد العشرية لذكر رب الربية جل جالله 

 اخلطبة األوىل

األفاض  وط تم وطاب ممشاكم وت وأمت عميعًا من اجلنة منزل و أما بعد: فحياكم اهلل أيها األقوَ 

وأسأل اهلل احلليم الُريم ا  وعال الذل عمعين مع  ضراتُم يف دذا ال ي  الطي  امل ار  على طاعته 

 و أن جيمعنا يف اآلقرَ مع سيد الدعاَ املصطفى يف انته و ار مقامته وإنه وىل ذله والقا ر عليه ..

 قهوفَّ من على َيسري ودو الصَّاحلةو األعمال أعظم أيها األ  اب من تعاىل اهلل ِذكر ن معاشر احملفيا 

 واآلقرَو ياالدن يف وتنجيه حلا َ هاو َتنفع اليت التجارَ ودو الرَّاحبةو التجارَ َس ي  ودو س حانهو اهلل

  تعاىل؟اذكر اهلل  أنل  نفسه يوما من األيام ملاذا جي  علي أدال س

 ؟  األقرَوما دي الثمرات و الفوائد اليت ستعو  علي يف الدنيا و 

 تعال أقي احل ي  لنتعرف على مثرات ذكر اهلل تعاىل

 ن اهلل دو ربي الذل رباني بنعمه ودداني إىل طاعته أذكر اهلل ألأول:  ✍

إقوَ اإلسالم أول س   من أس اب واوب ذكر اهلل انه تعاىل دو الذل قلقنا وأوادنا من العدم ثم دو 

 س حانه ددانا إىل حلراطه املستقيم 

أقرانا من ظلمات العدم إىل نور الواو  ومن ظلمات الشر  والُفر إىل نور التو يد و اإلميان و من 

 ظلمات املعاحلي إىل نور الطاعة 

تعاىل امرنا نذكر نعمه علينا يف غري ما أية من اآليات و بذكر النعم يذكر و يشُر املنعم س حانه و و اهلل 

ُُْم اللَِّه ِنْعَمَ  َواْذُكُروا َتَفرَُّقوا َوَلا َاِميًعا اللَِّه ِبَحْ ِ  َواْعَتِصُموا﴿ تعاىل ُُْم َبْيَن َفَألََّف َأْعَداًء ُكْنُتْم ْذِإ َعَلْي  ُقُلوِب

َخ َشَفا َعَلى َوُكْنُتْم ِإْقَواًنا ِبِنْعَمِتِه حْلَ ْحُتْمَفَأ ُُْم اللَُّه ُيَ يُِّن َكَذِلَه اِمْنَه َفَأْنَقَذُكْم النَّاِر ِمَن ُ فوَر ُُْم آَياِتِه َل  َلَعلَّ

 [204: عمران آل] ﴾ َتْهَتُدوَن

ُُْم اللَِّه ِنْعَمَة َواْذُكُروا﴿ وقال تعاىل ُُْم الَِّذل َوِميَثاَقُه َعَلْي  اللََّه ِإنَّ اللََّه َواتَُّقوا َوَأَطْعَنا ْعَناَسِم ُقلوُتْم ِإْذ ِبِه َواَثَق

َهاو قال تعاىل [0: املائدَ] ﴾ الصُُّدوِر ِبَذاِت َعِليٌم يُّ
َ
ِذيَن  ﴿َياأ

َّ
ُروا آَمُنوا ال

ُ
ك
ْ
  اذ

َ
ِه  ِنْعَمة

َّ
ْم  الل

ُ
ْيك

َ
  َعل

ْ
 ِإذ

ْم 
ُ
ك
ْ
َنا ُجُنود   َجاَءت

ْ
ْرَسل

َ
أ
َ
ْيِهْم  ف

َ
ْم  َوُجُنوًدا ِريًحا َعل

َ
َرْوَها ل

َ
اَن  ت

َ
هُ  َوك

َّ
وَن  ِبَما الل

ُ
ْعَمل

َ
و  [9: اباألحز ] ﴾ َبِصيًرا ت

َهاقال تعاىل  يُّ
َ
اُس  ﴿َياأ ُروا النَّ

ُ
ك
ْ
ِه  ِنْعَمَت  اذ

َّ
ْم  الل

ُ
ْيك

َ
اِلق   ِمْن  َهْل  َعل

َ
ْيُر  خ

َ
ِه  غ

َّ
ْم  الل

ُ
ك
ُ
َماِء  ِمَن  َيْرُزق  السَّ

ْرِض 
َ ْ
  َواأل

َ
هَ  ل

َ
  ِإل

َّ
ى ُهَو  ِإل

َّ
ن
َ
أ
َ
وَن  ف

ُ
ك
َ
ف
ْ
ؤ
ُ
 [3: فاطر] ﴾ ت

 ومن أ   شيئا أكثر من ذكره واللهج بالثناء عليه ثانيا: نذكر اهلل تعاىل ألننا حن ه:  ✍

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





34 
 

 األ وال عميع على بذكره ع ا ه س حانه اهلل أمر ودذا ولسانه بقل ه ذكره من أكثر شيئا أ   فمن

 كثريا اهلل واذكروا فاث توا فئة لقيتم إذا آمنوا الذين أيها يا تعاىل فقال يُونون ما أقوف بذكره وأمردم

 قائلهم قال كما األعداء ومالقاَ املخاوف وق  أ  ابهم بذكردم يفتخرون واحمل ون تفلحون لعلُم

 السمر املثقفة منا نهل  وقد...  بيننا خيطر واطخطي ذكرته

 آقر وقال

 األ دم ل ان يف بئر أشطان...  كأنها والرماح ذكرته ولقد

 املت سم ثغر  ك اري برق ...  ألنها السيوف تق ي  فو  ت

 رذك الصا قة احمل ة فعالمة قرنه مالي ودو يذكرني الذل ع دل ك  ع دل إن اإلدية اآلثار بعض ويف

 ا وبه يف احمل ن بعض وقال والرد  الرغ  عند احمل وب

 أتوقع والذل وأراو أقاف...  والذل والشر اطخري يذكرنيه

 منامه من يقظة أول عند ولسانه احمل  قل  إىل احمل وب ذكر س ق احمل ة حلدي على الدال الذكر ومن

 قائلهم قال كما عليه ينام ما آقر ذكره يُون وأن

 د وبي وق  أن  شيء وأول...  دجعة ك  يف أن  شيء آقر

 ثالثا: نذكره س حانه ألنه أمرنا بذكر و  ثنا عليه يف غري ما أية من كتابه:  ✍

َها فقال اهلل س حانه و تعاىل يُّ
َ
ِذيَن  ﴿َياأ

َّ
ُروا آَمُنوا ال

ُ
ك
ْ
هَ  اذ

َّ
ًرا الل

ْ
ِثيًرا ِذك

َ
و قال تعاىل  [14: األحزاب] ﴾ ك

ا
َ
ِإذ

َ
َضْيُتْم  ﴿ف

َ
ْم  ق

ُ
ك
َ
ُروا َمَناِسك

ُ
ك
ْ
اذ

َ
هَ  ف

َّ
ْم  الل

ُ
ِرك

ْ
ِذك

َ
ْم  ك

ُ
ْو  آَباَءك

َ
دَّ  أ

َ
ش

َ
ًرا أ

ْ
ِمَن  ِذك

َ
اِس  ف َنارَ  َيُقوُل  َمْن  النَّ  آِتَنا َّبَّ

َيا ِفي
ْ
ن هُ  َوَما الدُّ

َ
ِخَرةِ  ِفي ل

ْ
ق   ِمْن  اْل

َ
َل

َ
 [022: البقرة] ﴾ خ

 رابعا: نذكره ألن ذكره دو به  ياَ القلوب:  ✍

تعاىل فاذا ذكرناه  ب  احلياَ اىل القلوب واألرواح واعلموا ع ا  اهلل أننا أموات متى غفلنا عن ذكره اهلل 

 َل َوالَِّذل َربَُّه ُكُرَيْذ الَِّذل َمَثُ : "وسلم عليه اهلل حللى النَِّ يُّ َقاَل: َقاَل عنهو اهلل رضي ُموَسى َأِبي َعْن

 (88)"َوامَليِِّ  احَليِّ َمَثُ  َربَُّهو َيْذُكُر

َُ َأْ ياًنا الذِّكوَر َفَنْتُرَ  ♦♦♦ ِبِذكورُكُم تَداَوينا َمِرْضَنا ِإَذا ُِ  َفَنْنَت

 قامسا: نذكره    يذكرنا:  ✍

 ﴿: تعاىل و ليس  العربَ أن تذكر و لُن العربَ أن ُتذكر قال

ُروِني
ُ
ك
ْ
اذ

َ
ْم  ف

ُ
ْرك

ُ
ك
ْ
ذ
َ
ُروا أ

ُ
ك

ْ
  ِلي َواش

َ
ُفُروِن  َول

ْ
ك
َ
 [.450: البقرة] ﴾ ت

  والقربة بالوحل  أذكركم واحمل ة بالشوي اذكروني

                                                           
 (1400) أقراه ال خارل- 88
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  واجلزاء باملن أذكركم والثناء باحلمد اذكروني

  بالعطاء أذكركم بالدعاء اذكروني

  الُروب بُشف أذكركم بالقلوب اذكروني

  باطخالص أذكركم باإلقالص اذكروني

 بالقتدار أذكركم بالفتقار اذكروني

 باإلكرام أذكركم باإلسالم اذكروني

  القرتاف مبحو أذكركم بالعرتاف اذكروني 

  الرب خبالص أذكركم السر بصفاء اذكروني

  السعري من بالنجاَ أذكركم بالتُ ري اذكروني

  الوفاء حبفظ أذكركم اجلفاء برت  اذكروني

  النعمة بتمام اطخدمة أذكركم يف باجلهد اذكروني

 ( أكرب اهلل )ولذكر( ..  أنا)   يِ من أذكركم( أنتم)  يِ من اذكروني

ََو َأِبي وَعْن  َعْ ِدلو َظنِّ ْنَدِع َأَناَ:  وا  عز اهلُل َيُقوُل: وسلم عليه اهلل حللى اهلِل َرُسوُل َقاَل: َقاَل ُدَرْيَر

 َقْيرا َمَلدا ِفي َذَكْرُتُه َمَلدا ِفي ِنيَذَكَر َوِإْن َنفوِسيو ِفي َذَكْرُتُه َنفوِسِه ِفي َذَكَرِني َفِدْن َيْذُكُرِنيو ِ َن َمَعُه َوَأَنا

 َأَتاِني َوِإْن َباًعاو ِإَلْيِه قوَتَرْبُ ا ِذَراًعاو ِإَليَّ اقوَتَرَب َوِإِن ِذَراًعاو ِإَلْيِه َتَقرَّْبُ  ِشْ ًراو ِإَليَّ اقوَتَرَب َوِإِن ِمْنُهو

 [.81" ]َدْرَوَلًة َأَتْيُتُه َيْمِشي

  :وأرفعها وأجكادا األعمال سا سا: قري ✍

 اذكر اهلل تعاىل لن ذكره قري األعمال وأجكادا وارفعها و اعظمها اارأ 

ُُْم َأَلا: وسلم عليه اهلل حللى النَِّ يُّ َقاَل: َقاَل الدَّْرَ اِءو َأِبي َعْن ُُْموَأْعَم ِبَخْيِر ُأَن ُِّئ  ِعْنَد َوَأْجَكاَدا اِل

ُُْمو ُِ ُُْم ِفي َوَأْرَفِعَها َمِلي  َعُدوَُّكْم َتلوَقْوا َأْن ِمْن ُُْمَل َوَقْيٌر َوالَوِرِيو الذََّدِ  ِإْنَفاِي ِمْن ُُْمَل َوَقْيٌر َ َرَااِت

ُُْم؟ َوَيْضِرُبوا َأْعَناَقُهْم َفَتْضِرُبوا  (10َتَعاَلى ) اللَِّه ِذكوُر: َقاَل. َبَلى: َقاُلوا َأْعَناَق

 النص  قدر على يرتت  ل الثواب أن على يدل مما احلديِ دذا: قواعده يف ع د السالم بن العز قال

 لثوابا فدًذا كثريداو على يأار مما أكثر األعمال قلي  على تعاىل اهلل يأار قد ب  الع ا اتو عميع يف

 .الشرف يف الرت  تفاوت على يرتت 

 أتريد اجلنان؟ :اجلنة غراُا اهلل سابعا: ذكر ✍

                                                           
 1224/ 4 ومسلم 484/ 24 ال خارل - 81

 («2881" )الدعاء" يف والطرباني و24/488و 20/400 شي ة أبي ابن وأقراه»(:الرسالة ط 410/ 41) «أمحد مسند» - 10
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دا دو النيب حللى اهلل عليه وسلم يوضح له أن غراا  االله؟أتريد غرا النخي  يف انة اجللي  ا   

 َفِدنَُّه الوَجنَِّة َغْرِا ِمْن َأكوِثُروا: وسلم عليه اهلل حللى اهلِل َرُسوُل َقاَل: َقاَل ُعَمَرو اْبِن اجلنة ذكر اهلل َعِن

ََ َوَلا َ ْوَل َلا ِغَراِسَهاو ِمْن َفَأكوِثُروا ُتَراُبَهاو َطيٌِّ  َماُؤَدا َعْذٌب  [.12] ِباهلِل ِإلَّا ُقوَّ

 َعِظيِمال اهلِل ُسْ َحاَن:  َقاَل َمْن: »قال وسلم عليه اهلل حللى النيب أن عنه تعاىل اهلل رضي اابر عن

 .(11) «اجَلنَُِّة ِفي َنْخَلٌة َلُه ُغِرَسْ  َوِبَحْمِدِهو

 :الفالح طريق اهلل ثامنا: ذكر ✍

األقرَ دا دو اهلل يأمر  ان تُثر من ذكره  تى تنال الفالح  د  تريد أن تُون من املفلحن يف الدنيا و 

ا ﴿: تعاىل و النجاح قال
َ
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ُ
  ق

ُ
ة

َ
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ْم  ك

ُ
ك
َّ
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َ
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ُ
 [.42: الجمعة] ﴾ ت

 النفوا:تاسعا: الذكر ورا ة القلوب و اطمئنان  ✍

اهلل س حانه وتعاىل ذكر أن من حلفات املؤمنن أنهم إذا ذكر اهلل وال  قلوبهم وإذا تلي  عليهم آياته 

ِذيَن  ﴿: تعاىل و فقالاملؤمننجا تهم إمياًنا وعلى ربهم يتوكلون. دذا من حلفات 
َّ
َمِئنُّ  آَمُنوا ال

ْ
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َ
 َوت

وُبُهْم 
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َ
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ُ
ُقل

ْ
 [.02: الرعد] ﴾ ال

 األقذارو من وتنجو األكدارو عنها وتزول املخاوفو عنها وتنقشع وتنشرحو تسُن أل: ﴾َتطوَمِئنُّ ﴿

 من  دالع حيقق ما قدر فعلى بهو املؤمنن اهلل أولياء قلوب نصي  دذا ك  وت تهج؛ وتلتذو وتطي و

إلدي ما تسعد به نفسهو وتسُن به خماوفهو ا اطخرب دذا من له يتحقق اإلميان وأوحلاف اإلنابة قصال

 وينقشع عنه ك  ما يؤملهو فدن أحل  السعا َ وم دأدا دو حلالح القل  وسعا تهو واستقامته وطمأنينته.

مسريته إىل ربه ا  يف فدذا اطمأن القل  سعد اإلنسانو واطمأن قل هو وابتهج  سريرتهو وانطلق يف 

 عالهو سعد يف الدنيا ويف اآلقرَ؛

 :واألعداء الصعاب وموااهة اهلل عاشرا: ذكر ✍

 إذا و"اهلل يا: "وق  فادتف محل  مبا نفسه عليه وضاق  ر   و مبا األرض عليه ضاق  إذا

 واستعسرت حلدر و ضاي إذا و"اهلل يا: "وق  فناِ  الُارثةو واثم  النُ ة و ل  املصي ة وقع 

 ".اهلل يا: "وق  فناِ  أمامهو األبواب ُأوحلدت إذا و"اهلل يا: "وق  فناِ  أمور و

 تلقى ما وسلم عليه اهلل حللى النيب إىل فاطمة شُ : ))قال علي  دثنا: مسد  قال ليلى أبي ابن وعن

 حللى لنيبا ااء فلما عائشةو بذله فأقربت ترهو فلم تسأله فأتته بسيبو فُأتي الر ىو من يددا يف

 دفقع فجاء مُانُماو علي: فقال لنقومو فذد نا مضااعنا أقذنا وقد فأتانا أقربتهو وسلم عليه اهلل

                                                           
 يف حلحيح اجلامع 2124( ) سن( انظر  ديِ رقم: 24484و رقم 21/414) الطربانيأقراه  - 60

 (4414) الرتمذل أقراه - 11
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 أقذمتا إذا سألتما؛ مما قري على أ لُما أل: فقال حلدرلو على قدميه بر  وادت  تى بيننا

 من لُما ريق فهو وثالثن؛ أربًعا وك ِّرا وثالثنو ثالًثا وامَحدا وثالثنو ثالًثا فس ِّحا مضااعُماو

 [.14((]قا م

بار  اهلل لي ولُم يف القرآن والسنةو ونفعين وإياكم مبا فيهما من ال ينات واحلُمةو أقول ما تسمعونو 

 وأستغفر اهلل لي ولُم ولسائر املسلمن من ك  ذن خ وقطيئةخو فاستغفروه إنه دو الغفور الر يم.

 اطخط ة الثانية

 إ سانه.احلمد هلل على 

 أما بعد أيها املسلمون: .................................

 :وسلم عليه اهلل حللى ن يِّنا وحلية احلا ل عشر: ألنه ✍

 نب معاذ فعن وا ؛ عز هلل الذكر بُثرَ أْوحلاه حب ِّه وأ َ ومعاذحللى اهلل عليه وسلم  عليه عزَّ ملا 

 و((أل  َُّه إني معاذو يا: ))قال ثم يوًماو بيدل أقذ وسلم عليه اهلل حللى اهلل رسول إن: قال ا  و

 بر  يف تَدعنَّ ل معاذو يا أوحليه: ))فقال أ  هو واهلل وأنا اهللو رسول يا وأمي بأبي: معاذ له فقال

 [.14](( ع ا ته و سن وشُر و ذكر و على أعنِّي اللهم: تقول أن حلالَ ك 

 و اعلموا ع ا  اهلل: أن الذكر ا   األعمال إىل الُ ري املتعال  :األعمال أ   اهلل الثاني عشر: ذكر ✍

) : َقاَل اللَِّه؟و ِإَلى َأَ  ُّ الوَأْعَماِل َألُّ: وسلم عليه اهلل حللى اللَِّه َرُسوَل َسَألوُ : َقاَل َاَ  او ْبِن ُمَعاِذ َعْن

 .(18) اللَِّه( ِذكوِر ِمْن َرطوٌ  َوِلَساُنَه َتُموَت َأْن

 :اهلل عذاب من النجاَ الثالِ عشر: ✍

احلصانة الربانية اليت حتصنه من عذابه و غض ه فعليه باإلكثار من ذكر  أر تأقي املسلم اذا  

 آَ ِميٌّ َعِمَ  َما: "وسلم عليه اهلل حللى اهلِل َرُسوُل َقاَل: َقاَل َأنَُّه َاَ  ا ْبِن ُمَعاِذ االله َعْناجللي  ا  

 .(11)" اهلِل ِذكوِر ِمْن اهلِلو َعَذاِب ِمْن َلُه َأْنَجى َقطُّ َعَمًلا

" اهلَل اْسَتْغَفَر َما اهلِلو َعَذاِب ِمْن آِمٌن )الوَعْ ُد: َقاَل وسلم عليه اهلل حللى النَِّ يِّ َعِن ُعَ ْيدخو ْبِن َفَضاَلَة َعْن

(10) 

 :الشيطان وساوا من التخلص الرابع عشر: ✍

                                                           
 («121) وال زار و( 80( )1010) ومسلم و( 4008) ال خارل وأقراه»(:الرسالة ط 484/ 1) «أمحد مسند» - 14

 («201" )والليلة اليوم عم " يف والنسائي و( 2811)  او  أبو وأقراه»(:الرسالة ط 440/ 41) «أمحد مسند» - 14

 اجلامع حلحيح يف 218: رقم  ديِ انظر(  سن) (10/14 الُ ريو املعجم - 18
 (8144) اجلامع حلحيح (11440 و 11411) 141/ 8 أمحد أقراه - 11
 (1124) املسند وأطراف و(22218) اجلامع املسند - 10
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 عز ربنا  ُاه ما الغفلة أد  مع عمله فمن اإلميانو أد  عدوِّ الشيطان من  صٌن ِ ْصٌن الذكر ألن

  ﴿: تعاىل قال وا ؛
َ
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 [.49: املجادلة] ﴾ ال

 .(18)" اللَِّه كوِرِبِذ ِإلَّا الشَّْيَطاِن ِمَن َيْنُجو َلا الوَعْ ُد َوَكَذِلَه: وسلم عليه اهلل حللى اهلِل َرُسوُل َقاَل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (:218/ 4) «قزمية ابن حلحيح» - 18
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 الفوائد العشرية لصوم رمضان

 اخلطبة األوىل 

الها فرض اهلل علينا الصيام أأن دنا   ُم علية وغايات سنية من  وإيا :اعلم علمين اهلل  بعد:أما 

 واليه بعض دذه األدداف اليت ين غي للمسلم أن جيعلها نص  عينيه 

 ألنه ا د أركان اإلسالم:أول:  ✍

 اللَِّه ِإَلى اُ ُعو ِإَذا الوُمْؤِمِنَن َقْوَل َكاَن ِإنََّما) –من استسلم ملا شرع اهلل تعاىل أيها األ  اب واملسلم   

َُُم َوَرُسوِلِه  َوَيْخَش َوَرُسوَلُه اللََّه ُيِطِع َوَمْن( 82) الوُمفوِلُحوَن ُدُم َوُأوَلِئَه َوَأَطْعَنا َسِمْعَنا َيُقوُلوا َأْن َبْيَنُهْم ِلَيْح

 ) النور ((81) الوَفاِئُزوَن ُدُم َفُأوَلِئَه َوَيتَّقوِه اللََّه

اَل َرُسوُل َقاَل َق اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما   فيه مخسة  عائم كما يف احلديِو َعْنااتمع نواملسلم م

َِ َأْن َلا ِإَلَه ِإلَّا اللَُّه َوَأنَّ ُم َا َشَهاَ   وأقامَحمًَّدا َرُسوُل اللَِّه اللَِّه حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُبِنَي الوِدْسَلاُم َعَلى َقْم

 ( 11()جِّ َوحَلْوِم َرَمَضاَنالصََّلاَِ َوِإيَتاِء الزََّكاَِ َوالوَح

بها ث اتهو وعليها  اليت عائم اإلسالم  ديقال املهل : فهذه اطخمَ  -رمحه اهلل –يقول ابن بطال 

: مت  ُأمرت أن أقات  -حللى اهلل عليه وسلم  -اعتما هو وبد امتها يعصم الدم واملالو أل ترى قوله 

ا رسول اهللو ويقيموا الصالَو ويؤتوا الزكاَو فدذا فعلوا الناا  تى يقولوا: ل إله إل اهلل وأنَّ امًد

و وبهذا ا تج الصِّدِّيق  ن قات   -ذله عصموا منى  ماءدم وأموادم إل حبقهاو و سابهم على اهلل 

أد  الر َ  ن َمْنِعِهُم الزكاَو وقال: واهلِل ألقاتلن من فرَّي بن الصالَ والزكاَو فدن الزكاَ  ق املالو 

 (00)عه على ذله عميع الصحابةوات 

 ) بين اإلسالم على مخَ ( حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  قوله-اهللرمحه –قال اإلمام النوول 

بأركانه كذله اإلسالم يتم بأركانه ودي  مكما أن ال ي  يت إسالمهوأل فمن أتى بهذه اطخمَ فقد مت 

وواه الش ه أن ال ناء احلسي إذا  باحلسيومعنول ش ه  ءبنا مخَو ودذامخَ يتم بأركناه ودى 

 الدين الَ عما ) الص حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم لانهدم بعض أركانه مل يتم وفُذله ال ناء املعنول وودذا قا

 (   02ركها فقد ددم الدين  ( )تفمن 

                                                           
 " يف اإلميان: باب بيان أركان اإلسالم(11" "21" يف اإلميان: باب  عاؤكم إميانُمو ومسلم "8و وال خارل "1/244أقراه أمحد  11

 (44/ ص  2)ج  -شرح ال خارل لبن بطال - 00
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 وكذله ال قية ومما قي  يف ال ناء املعنول 

 وان تولوا ف األشرار تنقا      بناء األمور بأد  الدين ما حللحوا

 ول سراَ إذا اهادم سا وا     ل يصلح الناا فوحلى ل سراَ دم  

 وال   ل ي نى إل له عمد           ول عما  إذا مل ترا أوتا 

 ق لنا:ثانيا: وتصوم رمضان لن اهلل افرتضه علينا كما فرضه على اليت كان   ✍

 ﴿ينا اليت كان  ق لنا وفرضه عل األممفاهلل تعاىل فرض الصيام على أمة احل ي  حللى اهلل عليه وسلم:  

ُُُم ُكِتَ  آَمُنوا الَِّذيَن َياَأيَُّها ُُْم ِمْن الَِّذيَن َعَلى ُكِتَ  َكَما الصَِّياُم َعَلْي ُُْمَل َقْ ِل  [284: ال قرَ] ﴾ َتتَُّقوَن َعلَّ

 من نهأل السابقةو األمم على فرضه كما الصيامو عليهم فرض بأنه ع ا هو على به منَّ مبا تعاىل خيرب

 .جمان ك  يف للخلق مصلحة دي اليت واألوامر الشرائع

 األعمالو تُمي  يف غريكم تنافسوا أن لُم ين غي بأنه األمةو دذه تنشيط وفيه

فاملسلم يسارع أل حلومه وجيهد يف حليامه  تى ل تُون األمم السابقة قريا منا وذله من باب قوله 

َِ َوِفي َذِلَه ﴿تعاىل   [11: املطففن] ﴾الوُمَتَناِفُسوَنَفلوَيَتَناَف

 :فنصومه تزلفا وتقربا إىل اهلل س حانه وتعاىل والصائمن:اهلل حي  الصوم  نأثالثا:  ✍

 ربنا  ما حي  وحنن حن  اهلل حي  الصوم أنحَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم املصدوي فقد أقربنا الصا ي  

ََ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيُقوُلعن  ْبِن آَ َم َلُه ِإلَّا َقاَل َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل اللَُّه ُك ُّ َعَمِ  ا ُدَرْيَر

ِْ َوَل َيْصَخْ  َفِدْن َسابَُّه  االصَِّياَم َفِدنَُّه ِلي َوَأَنا َأْاِزل ِبِه َوالصَِّياُم ُانٌَّة َوِإَذا َكاَن َيْوُم حَلْوِم َأَ ِدُكْم َفَلا َيْرُف

َُ ُمَحمَّدخ ِبَيِدِه َلُخُلوُف َف الصَّاِئِم َأطوَيُ  ِعْنَد اللَِّه ِمْن ِريِح  ِمَأَ ٌد َأْو َقاَتَلُه َفلوَيُقْ  ِإنِّي اْمُرٌؤ حَلاِئٌم َوالَِّذل َنفو

 (01 ) الوِمْسِه ِللصَّاِئِم َفْرَ َتاِن َيفوَرُ ُهَما ِإَذا َأفوَطَر َفِرَح َوِإَذا َلِقَي َربَُّه َفِرَح ِبَصْوِمِه

 :ودي تقوى اهلل ألشو َ من تله الفريضة نحنقق الغاية امل ى ت رمضان:رابعا ونصوم  ✍

 آَمُنوا لَِّذيَنا َياَأيَُّها ﴿نهيهفدن الصيام من أكرب أس اب التقوىو ألن فيه امتثال أمر اهلل وااتناب  تعاىل 

ُُُم ُكِتَ  ُُْم ِمْن الَِّذيَن َعَلى ُكِتَ  َكَما الصَِّياُم َعَلْي ُُْم َقْ ِل  .[284: ال قرَ] ﴾ َتتَُّقوَن َلَعلَّ
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يرت  ما  رم اهلل عليه من األك  والشرب واجلماع وحنوداو فمما اشتم  عليه من التقوى: أن الصائم 

 اليت متي  إليها نفسهو متقربا بذله إىل اهللو راايا برتكهاو ثوابهو فهذا من التقوى.

أن الصائم يدرب نفسه على مراق ة اهلل تعاىلو فيرت  ما تهوى نفسهو مع قدرته عليهو لعلمه  ومنها:

اهلل عليهو ومنها: أن الصيام يضيق مجارل الشيطانو فدنه جيرل من ابن آ م مجرى الدمو  بدطالع

ف الصيامو يضعف نفوذهو وتق  منه املعاحليو ومنها: أن الصائم يف الغال و تُثر طاعتهو والطاعات 

و من قصال التقوىو ومنها: أن الغين إذا ذاي أمل اجلوعو أوا  له ذلهو مواساَ الفقراء املعدمن

 .( 04)ودذا من قصال التقوى

 :فالصوم منهج رباني من قالله حيقق ال عد معنى التقوى لن التقوى دي كما عرفها طلق بن   ي  )

 اهلل من نور على اهلل معصية ترت  وأن اهلل ثواب تراو اهلل من نور على اهلل بطاعة تعم  أن التقوى

 (اهلل عذاب خمافة

 :الصوم انة واقية من الوقوع يف الذنوب واملعاحلي نرمضان ألقامسا ونصوم  ✍

ََ َرِضإقوَ اإلسالم :اعلموا أن الصيام انة واقية تقي املسلم من نار الشهوات املهلُات ف َي َعْن َأِبي ُدَرْيَر

ِْ َوَلا َيْجَهْ  َوِإْن اْمُرٌؤ َقاَتَلُه َأْو ْرُفَأنَّ َرُسوَل اللَِّه حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل الصَِّياُم ُانٌَّة َفَلا َي اللَُّه َعْنُه

َعاَلى ِمْن ِريِح َتَشاَتَمُه َفلوَيُقْ  ِإنِّي حَلاِئٌم َمرََّتْيِن َوالَِّذل َنفوِسي ِبَيِدِه َلُخُلوُف َفِم الصَّاِئِم َأطوَيُ  ِعْنَد اللَِّه 

 (04)  ْشِر َأْمَثاِلَهاَأْاِلي الصَِّياُم ِلي َوَأَنا َأْاِزل ِبِه َوالوَحَسَنُة ِبَع الوِمْسِه َيْتُرُ  َطَعاَمُه َوَشَراَبُه َوَشْهَوَتُه ِمْن

ر دم الزواج أن يصوموا واظه نالذين ل يستطيعو الش اب َوَسلََّمحَللَّى اللَُّه َعَلْيِه لذله ارشد النيب 

َشَ اًبا َلا  النَِّ يِّ حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّمَعْ ُد اللَِّه ُكنَّا َمَع احلُمة من ذله ودى كما ااء يف احلديِ عن 

ََ َفلوَيَتَزوَّْج َفِدنَُّه َءَنِجُد َشْيًئا َفَقاَل َلَنا َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيا َمْعَشَر الشََّ اِب َمْن اْسَتَطاَع الوَ ا

 (08 )َمْن َلْم َيْسَتِطْع َفَعَلْيِه ِبالصَّْوِم َفِدنَُّه َلُه ِوَااٌءَأَغضُّ ِللوَ َصِر َوَأْ َصُن ِللوَفْرِج َو

 :رمضان حتى جنار من فتنة القرب وعذابه سادسا: ونصوم ✍

 أو ةرياض اجلنروضة من  إمامحاية اهلل تعاىلو والقرب  يففانه يُون   قله الع د إذافالصوم  صن منيع 

 أن نستعد لتله الدار  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم الُريم حَللَّى فرَ من  فر النار ولقد امرنا رسولنا 
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َفَقاَل َعَلاَم  َبْيَنَما َنْحُن َمَع َرُسوِل اللَِّه حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإْذ َبُصَر ِبَجَماَعةخ َعن الوَ َراِء ْبِن َعاِجبخ َقاَل

لََّم َفَ َدَر َبْيَن َيَدْل َيْحِفُروَنُه َقاَل َفَفِزَع َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَساْاَتَمَع َعَلْيِه َدُؤَلاِء ِقيَ  َعَلى َقْ را 

َُى  َأحْلَحاِبِه ُمْسِرًعا َ تَّى اْنَتَهى ِإَلى الوَقْ ِر َفَجَثا َعَلْيِه َقاَل َفاْسَتقوَ لوُتُه ِمْن َبْيِن َيَدْيِه ِلَأْنُظَر َما َيْصَنُع َفَ 

 ( 01)َب َّ الثََّرى ِمْن ُ ُموِعِه ُثمَّ َأقوَ َ  َعَلْيَنا َقاَل َأْل ِإْقَواِني ِلِمْثِ  الوَيْوِم َفَأِعدُّوا َ تَّى

فاستعد لسفر  و وتأد  لر يله وو ول اهاج  من املنزل الذل أن  عنه ظاعن إىل املنزل الذل أن  

 يف  امت أبو وىر و  أقي دذا احلديِفيه مقيم وومن األمور اليت يتحصن بها الع د الصيام ن وتأم

ََ َقاَل: " ِإنَّ الوَميَِّ  َلَيْسَمُع َقفوَق ِنَعاِلِهْم ِ َن ُيَولُّوَن َعْنُهو َفِدْن َكاَن ُمْؤالقرب  حلحيحه ِمًنا َعْن َأِبي ُدَرْيَر

َُ َكاَنِ   َُ َعْن َيَساِرِهو َوَكاَن ِفْعُ  الوِعْنَد الصََّلا ْيَراِت ِمَن: َخَرأوِسِهو َوَكاَن الصَِّياُم َعْن َيِميِنِهو َوَكاَنِ  الزََّكا

َُ: َتالصََّدَقِةو َوالصَِّلِةو َوالوَمْعُروِفو َوالوِدْ َساِن ِإَلى النَّاِا ِعْنَد ِرْاَلْيِهو َفُيْؤَتى ِمْن ِقَ ِ  َرأوِسِهو َف ُقوُل الصََّلا

و ُثمَّ ُيْؤَتى َعْن َيَساِرِهو َمْدَقٌ  َما ِمْن َقْ ِلي َمْدَقٌ و ُثمَّ ُيْؤَتى َعْن َيِميِنِهو َفَيُقوُل الصَِّياُم: َما ِمْن َقْ ِلي

َُ: َما ِمْن َقْ ِلي َمْدَقٌ و َوُيْؤَتى ِمْن ِقَ ِ  ِرْاَلْيِه َفَيُقوُل ِفْعُ  الوَخْيَراِت ِمَن: الصََّد ِةو َوالصَِّلِةو َقَفَتُقوُل الزََّكا

َُ َقْدَوالوَمْعُروِفو َوالوِدْ َساِن ِإَلى النَّاِا: َما ِمْن َقْ ِلي َمْدَقٌ  َْو َفَيْجِل َُ  و َفُيَقاُل َلُه: اْاِل ُمثَِّلْ  َلُه الشَّْم

َتفوَعُ و َقاَل: َسَتَدنَّْ  ِمْنُه ِللوُغُروِبو َفُيَقاُل َلُه: َأْقِ ْرَنا َعمَّا َنْسَأُلَه َعْنُهو َقاَل: َ ُعوِني ُأحَللِّيو َقاَل: ِإنََّه 

ُُْمو َماَذا َتُقوُل ِفيِه؟ َوَماَذا َتْشَهُد ِب َوَعمَّ َتْسَأُلوِني؟ َقاُلوا: َأَرَأْيَتَه ِه َعَلْيِه؟ َقاَل: َدَذا الرَُّاَ  الَِّذل َكاَن ِفي

َحقِّ ِمْن ِعْنِد اللَِّهو لوُمَحمٌَّد؟ َفَقاَل: ُمَحمٌَّدو َقاَل: َأْشَهُد ِإنَُّه َلَرُسوِل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّمو َوَأنَُّه َااَء ِبا

ُِو ِإْن َشاَء اللَُّهو ُثمَّ ُيفوَتُح َلُه َباٌب ْن َأْبَواِب ِم َفُيَقاُل: َعَلى َذِلَه َ ِييَ و َوَعَلى َذِلَه ُم َّو َوَعَلى َذِلَه ُتْ َع

وًراو ُثمَّ ُيفوَتُح َلُه َباٌب ُرالوَجنَِّةو َفُيَقاُل َلُه: َذِلَه َمقوَعُدَ  ِمْنَهاو َوَما َأَعدَّ اللَُّه َلَه ِفيَهاو َفَيْزَ اَ  ِغْ َطًة َوُس

ًة َوُسُروًراو ُثمَّ َطِمْن َأْبَواِب النَّاِرو َفُيَقاُل َلُه: َذِلَه َكاَن َمقوَعُدَ  ِمْنَهاو َوَما َأَعدَّ اللَُّه َلَه ِفيَهاو َفَيْزَ اُ  ِغْ 

ِ و َوِدَي َطْيٌر َتَعلَُّق ِمْن َشَجِر َسَمُتُه ِفي النََّسِم الطَّيُِّيفوَتُح َلُه ِفي َقْ ِرِه َسْ ُعوَنو َوُيَنوَُّر َلُه ِفيِهو َوُتْجَعُ  َن

ََ: َقاَل اللَُّه َعزَّ َوَا َّ:  ُيَث ُِّ  اللَُّه }الوَجنَِّةو َوُيَعاُ  الوَجَسُد ِإَلى َما َبَدا ِمْنُه ِمَن التَُّراِبو َقاَل َأُبو ُدَرْيَر

َِ َوُيِض ُّ اللَُّه الظَّاِلِمَن َوَيفوَعُ  الَِّذيَن آَمُنوا ِبالوَقْوِل الثَّاِبِ   { اللَُّه َما َيَشاُءِفي الوَحَياَِ الدُّْنَيا َوِفي الوآِقَر

َُِم: َفَيَناُم َنْوَمَة الوَعُروِا َلا ُيوِقُظُه ِإلَّا َأَ  ُّ َأْدِلِه ِإَلْيِه َ تَّى َيْ َع[ 10]إبراديم:  َثُه و َفَقاَل ُعَمُر ْبُن الوَح

 ( 00) اللَُّه
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 تى نشرب يوم الظمأ األكرب يوم القيامة يوم تدنى الشمَ من رؤوا  رمضان:سابعا ونصوم  ✍

إىل ما يرول ظمأه فلن جيد إىل ذله س يال إل الصوم   داطخالئق ويأقذ الناا العطش فعنددا حيتاج الع

0  

عن ع د  ....قد ااء فيما ينجى من عذاب القرب  ديِ فيه الشفاء  -رمحه اهلل  –ل ابن القيم ويق

الرمحن بن مسرَ قال قرج علينا رسول اهلل وحنن يف حلفة باملدينة فقام علينا فقال إنى رأي  ال ار ة 

ورأي  راال من أمتى يلهِ عطشا كلما  نا من  وض منع وطر  فجاءه حليام شهر  .......عج ا 

 ( 08) رمضان فاسقاه 

 ثامنا ونصوم رمضان:  تى يُفر اهلل عنا السيئات وميحو تله اطخطايا✍

به نه ي اعد بن املرء وذنودفدذا أر ت أن يغفر اهلل له الذنوب ويسرت  ول يفضحه فعليه بالصوم ف

ََ والثلج والرب   باملاء نال دويسله كما يغس   َلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيُقوُل َعَأنَّ َرُسوَل اللَِّه حَللَّى اللَُّه  َعْن َأِبي ُدَرْيَر

َُفَِّراٌت َما َبْيَنُهنَّ ِإَذا اْاَتَن َُ َوالوُجْمَعُة ِإَلى الوُجْمَعِة َوَرَمَضاُن ِإَلى َرَمَضاَن ُم ََُ اَ الصََّلَواُت الوَخْم  (01ئر)  الو

ََو َأنَّ َرُسوَل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  ِإمَياًنا َواْ ِتَساًبا ُغِفَر َلُه َما َرَمَضاَن حَلاَم َمْن »َقاَل: َعْن َأِبي ُدَرْيَر

 (80)«َتَقدََّم ِمْن َذْنِ ِه

 قالو اآلقرَ يف لألار طل ا أل وا تسابا بواوبه تصديقا أل إميانا قولهيقول ل بدر الدين العيين )

 يصومه أن ودو عزمية أل اطخطابي وقال اهلل عند أارا كذا ا تس   األار بالُسر احلس ة اجلودرل

 إميانا صابوانت إلمتامه مستطيلة ول لصيامه مستثقلة غري بذله نفسه طي ة ثوابه يف الرغ ة معنى على

 أنه على منصوبا قال عمن بعضهم ونق  اتس ا مبعنى ا تسابا وكذله مؤمنا مبعنى  ال أنه على

 ( 82)دذا مث  ينق  ل العربية يف يد له والذل بعيدان واهان قل  متييز أو له مفعول

 تاسعا ونصوم رمضان  تى ننال األار يوم القيامة بغري  ساب: ✍

فالصوم ع ا  اهلل م ناه على الصرب فهو حلرب على الطاعة و حلرب عن املعصية و حلرب على أقدار اهلل  

ََ َرِضَي اللَُّه َعْنُه عن تعاىل  َعَمِ  اْبِن آَ َم َلُه  َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل اللَُّه ُك ُّ يقول قالُدَرْيَر

 َوَلا َيْصَخْ  َفِدْن ِِْإلَّا الصَِّياَم َفِدنَُّه ِلي َوَأَنا َأْاِزل ِبِه َوالصَِّياُم ُانٌَّة َوِإَذا َكاَن َيْوُم حَلْوِم َأَ ِدُكْم َفَلا َيْرُف

                                                           
 [    12صفحة   - 3الروح    ] جزء  - 08
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َُ ُمَحمَّدخ ِبَيِدِه َلُخُلوُف َفِم الصَّاِئِم َأطوَيُ َسابَُّه َأ  ِعْنَد اللَِّه ِمْن َ ٌد َأْو َقاَتَلُه َفلوَيُقْ  ِإنِّي اْمُرٌؤ حَلاِئٌم َوالَِّذل َنفو

 ( 81)ِهِمِريِح الوِمْسِه ِللصَّاِئِم َفْرَ َتاِن َيفوَرُ ُهَما ِإَذا َأفوَطَر َفِرَح َوِإَذا َلِقَي َربَُّه َفِرَح ِبَصْو

فان قل  فما واه قوله ) إل الصوم فانه لي ( واألعمال  –رمحه اهلل –احلافظ قط  الدين القسطالني 

كلها هلل فما علة ختصيصه له باإلضافة  ون غريه قل  : لعلماء فيه عدَ من األقوال ا ددا : معناه أنا 

   احلسنة بعشر أمثادا إىل س عمائة ضعف العامل جبزائها ملاله له ول أطلعُم عليه كما أطلعتُم على أن 

العد  مما اعلمه ول أقربكم به فان الصيام ينقص ال دن ويضعف ال نية خبالف 0فجزاء الصائم فوي دذا 

غريه من أركان اإلسالم فالصائم يعرض نفسه ملا دي كاردة وفُان ازاء عمله فيه معنى الصرب وقال اهلل 

   ساب  و) امنا يوفى الصابرون أاردم بغري

بار  اهلل لي ولُم يف القرآن والسنةو ونفعين وإياكم مبا فيهما من ال ينات واحلُمةو أقول ما تسمعونو 

 وأستغفر اهلل لي ولُم ولسائر املسلمن من ك  ذن خ وقطيئةخو فاستغفروه إنه دو الغفور الر يم.

 اطخط ة الثانية

 احلمد هلل على إ سانه.

 .................................أما بعد أيها املسلمون: 

  تى ندق  من باب الريان رمضان:عاشرا ونصوم  ✍

رمضان أن ندق  اجلنة من باب قد قصه اهلل تعاىل  راب الدافعة إىل حليام شه من األسن أواعلم 

 غريدم واجلزاء من انَ العم   أ دمنه   بالصائمن ل يدق

َلُه الرَّيَّاُن َيْدُقُ   النَِّ يِّ حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِإنَّ ِفي الوَجنَِّة َباًبا ُيَقاُل َعْن َعْن َسْه ا َرِضَي اللَُّه َعْنُه

َ ٌد ْدُقُ  ِمْنُه َأَيِمْنُه الصَّاِئُموَن َيْوَم الوِقَياَمِة َلا َيْدُقُ  ِمْنُه َأَ ٌد َغْيُرُدْم ُيَقاُل َأْيَن الصَّاِئُموَن َفَيُقوُموَن َلا 

 (84) َغْيُرُدْم َفِدَذا َ َقُلوا ُأغوِلَق َفَلْم َيْدُقْ  ِمْنُه َأَ ٌد

ََ و َأنَّ َرُسوَل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: َعْن  اهلِلو ُنوِ َل ِفي َسِ يِ  ِفي  َجْوَاْيِنَأْنَفَق َمْن » َأِبي ُدَرْيَر

 «.ا َقْيٌرالوَجنَِّة: َيا َعْ َد اهلِل دَذ

 َفَمْن َكاَن ِمْن َأْدِ  الصََّلاَِو ُ ِعَي ِمْن َباِب الصََّلاَِ.

 َوَمْن َكاَن ِمْن َأْدِ  الوِجَهاِ و ُ ِعَي ِمْن َباِب الوِجَهاِ .

 َوَمْن َكاَن ِمْن َأْدِ  الصََّدَقِةو ُ ِعَي ِمْن َباِب الصََّدَقِة.

                                                           

 (412/ ص  1)ج  -حلحيح ال خارل 404/ ص  1)ج  -حلحيح ال خارل  - 81
" في الصيام: 0052" في الصوم: باب الريان للصائمين، ومسلم "0896، والبخاري "6 -3/5وأخرجه ابن أبي شيبة  - 83

 باب فضل الصوم
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 َي ِمْن َباِب الرَّيَّاِن.َوَمْن َكاَن ِمْن َأْدِ  الصَِّياِمو ُ ِع

َخ. َفَهْ  ُي ُورا الصِّدِّيُق: َيا َرُسوَل اهلِل! َما َعَلى َمْن ُيْدَعى ِمْن دِذِه الوَأْبَواِب ِمْن َضُروَر َعى َأَ ٌد ْدَفَقاَل َأُبو َب

 ِمْن دِذِه الوَأْبَواِب ُكلَِّها؟

ُُوَن ِمْنُهْم »َقاَل:    (13) « « .َنَعْمو َوَأْرُاو َأْن َت

 احلا ل عشر ونصوم رمضان  تى يشفع لنا يوم القيامة✍

 ْ ِدَععن ع ا  اهلل أن الصيام يُون لصا  ة يوم القيامة شفيعا بن يدل رب العزَ ا  االله  واعلموا 

 َيُقوُل الوِقَياَمِة َيْوَم ِللوَعْ ِد ْشَفَعاِنَي َوالوُقْرآُن الصَِّياُم َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه حَللَّى اللَِّه َرُسوَل نََّأ َعْمراو ْبِن اللَِّه

 َفَشفِّْعِني ِباللَّْيِ  النَّْوَم َمَنْعُتُه ْرآُنالوُق َوَيُقوُل ِفيِه َفَشفِّْعِني ِبالنََّهاِر َوالشََّهَواِت الطََّعاَم َمَنْعُتُه َربِّ َأْل الصَِّياُم

 (88( )َفُيَشفََّعاِن َقاَل ِفيِه

 ونصوم رمضان  تى نفرح يف الدنيا واآلقرَالثاني عشر ✍

أن الصوم س   للسعا َ يف الدارينو كما يف احلديِ املتفق عليه عن  أقي املسلم اعلم بار  اهلل فيه :

أبي دريرَ رضي اهلل عنه أن النيب حللى اهلل عليه وسلم قال: "للصائم فر تان: فر ة عند فطرهو 

 .(81)وفر ة عند لقاء ربه"

عند فطره فهي منوذج للسعا َ واللذَ اليت جيددا املؤمن يف الدنيا؛ بس   طاعته وتقواه ملوله أما فر ته 

 س حانه وتعاىلو ودي السعا َ احلقيقية.

األوىل: أن اهلل تعاىل أباح له األك  والشرب يف تله اللحظةو    وفر ته عند فطره تأتي من اهتن:

مسا  باإل -ت ار  وتعاىل  -رب؛ ولذله تع دنا اهلل مج ولة على    األك  والش -بال شه -والنفَ

 عنهما.

إليه من إمتام حليام ذله اليومو وإكمال تله الع ا َو ودذا أمسى  -تعاىل -الثانية: سروًرا مبا وفقه اهلل

 وأعلى من فر ه بدبا ة الطعام له.

 الثالِ عشر ونصوم رمضان  تى تُون رائحة الفم اطي  عند اهلل من ريح املسه✍

أن قلوف فم الصائم أطي  عند اهلل تعاىل من ريح املسهو وقلوف فمه دو: الرائحة اليت تن عِ  —

عن طريق الفمو ودي رائحة مُرودة عند اطخلقو لُنها ا وبة عند  -عند قلودا من الطعام -من املعدَ

                                                           
 (4111و 4121و 1842(و وانظر )2810رقم  222/ 4(و ال خارل )2010رقم  021 - 022/ 1مسلم ) - 84

 184و حَلِحيح التَّْرِغيِ  َوالتَّْرِدي :  4881انظر حَلِحيح الوَجاِمع:  (1111) 204/ 1أقراه أمحد  - 88

 ( من  ديِ أبي دريرَ رضي اهلل عنه.2282(و ومسلم )2104أقراه ال خارل ) ( 81)
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؛ مد بيده: "والذل نفَ ا-يف احلديِ املتفق عليه-اطخالقو قال رسول اهلل حللى اهلل عليه وسلم 

 .(80)طخلوف فم الصائم أطي  عند اهلل ملن ريلح املسه "

على القول -ويف دذا  لي  على أنه ل بأا من أن يستا  الصائم بعد الزوال؛ ب  دو أمر مستح  

يف املواضع اليت يستح  فيها السوا  يف ك   ال: عند الصالَو وعند الوضوءو  -الرااح الصحيح

إىل غري ذله من املواضع؛ ألن دذا اطخلوف ليَ من  …الستيقاظ من النوموعند  قول املنلزلو وعند 

 الفمو وإمنا دو من املعدَ .

من ريح املسه؛ فُذله  -س حانه –وكما أن قلوف فم الصائم املُروه لدى املخلوقن أطي  عند اهلل 

جنَ عند أكثر  مستقذر؛ ب  دو -من  يِ دو- م الشهيد يوم القيامة له رائحة املسهو مع أن الدم 

ُوَلم يف اهلل إل ااء يوم القيامة وكلمه  (88) الفقهاءو فقد قال النيب حللى اهلل عليه وسلم :" ما ِمن مُلوم ُي

 .(81)َيدمىو اللون لون  مو والريُح ريح مسه"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 دريرَ رضي اهلل عنه.( من  ديِ أبي 2282( ومسلم )2104أقراه ال خارل ) ( 80)

َُلوم: اجلرا ة. خمتار الصحاح )ص ( 88)  (.140املُلوم: الذل فيه اراحو وال

 ( من  ديِ أبي دريرَ رضي اهلل عنه.2801( ومسلم )8844رواه ال خارل ) ( 81)
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 (3)الفوائد العشرية لقراءة كتاب رب الربية 

 اخلطبة األوىل

القران الُريم ينهلون من  ونساء على وك ارا راالاملسلمون حلغارا  يق  معاشر املو دين فيا  أما بعد:

الظمآن على املاء ال ار  يف اليوم  الدائمة إق ال ومن أسراره ونوره ادا لالشايف  ومن فيضهن عه الصايف 

 ............................................................الصائف

  الُريم؟فما دي نيته يف قراءَ القران  

اعلم بار  اهلل فيه أن تؤار على قدر نيته ف اب النيات من أوسع أبواب اطخريات ودا  أقي الُريم 

  بعض تله النوايا:  

 :شفاء ألنه القرآن َأْقرُأأوال:  ✍

ال شرية من اسقامها وامراضها القران الُريم دو الشفاء النااع والدواء النافع الذل انزله اهلل تعاىل لشفاء 

 َإلَّ الظَّاِلِمَن ِزيُدَي َوَل لِّلوُمْؤِمِنَن َوَرْ َمٌة ِشَفاء ُدَو َما الوُقْرآِن ِمَن َوُنَنزُِّل ﴿: تعاىل احلسية واملعنوية قال

 [.81: اإلسراء] ﴾ َقَسارًا

َُى َكاَن ِإَذا »اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  َعاِئَشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها: َأنَّ َرُسوَلَعْن  ال خارل وأقرج َيقوَرُأ اْشَت

ُِو َفَلمَّا اْشَتدَّ َوَاُعُه ُكْنُ  َأقوَرُأ َعَلْيِهو َوَأْمَسُح ِبَيِدِه َرَااَء َبَرَكَنفوِسِه َعَلى   (10) «ِتَهاِبالوُمَعوَِّذاِت َوَيْنُف

 :الْموم به وُيْذِهب اهلم، به ُيفرِّج - تعاىل - اهلل ألن القرآن َأْقرُأ-ثانيا ✍

القران الُريم شفاء و  واء  نااع للهموم و الغموم اذا كن  مهموما فعليه بقراءَ القران  إخوة اإلسالم :

ى لََّعْن َعْ ِد اللَِّه ْبِن َمْسُعو خ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه حَلالُريم يزل اهلل تعاىل عنه ما ادمه و يفرج كربه 

َ و اْبُن َأَمِتَه و ُ ْزٌن َفَقاَل: اللَُّهمَّ ِإنِّي َعْ ُدَ و اْبُن َعْ ِدَوَلا َدمٌُّ َقطُّ َأَ ًدا َأحَلاَب َما اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: " 

ِّ ُُ ُوُمَه و َعْدٌل ِفيَّ َقَضاُؤَ  و َأْسَأُلَه ِب ْسما ُدَو َلَهو َسمَّْيَ  ا ِفي َقْ َضِتَهو َناحِلَيِتي ِبَيِدَ  و َماضا ِفيَّ ُ 

ِفي ِعلوِم الوَغْيِ   ِبِه َنفوَسَه و َأْو َأْنَزلوَتُه َعَلى َأَ دخ ِفي ِكَتاِبَه و َأْو َعلَّْمَتُه َأَ ًدا ِمْن َقلوِقَهو َأِو اْسَتأوَثْرَت ِبِه

َداَب َدمِّيو ِإلَّا ُ ْزِنيو َوُنوَر َبَصِرلو َوَذ ِعْنَدَ و َأْن َتْجَعَ  الوُقْرآَن َرِبيَع َقلوِ يو َوُنوَر حَلْدِرلو َوَاَلاَء

                                                           
 («7488) ( و7149(، والنسائي في "الكبرى" )3529( و )3528(، وابن ماجه )2092(، ومسلم )4439وأخرجه البخاري )»- 91
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َُاَنُه َفَرً ا " و َقاَل: َفِقيَ : َيا َرُسوَل اللَِّهو َأَل ا َنَتَعلَُّمَها؟ َقاَل: َأْذَدَ  اللَُّه َعزَّ َوَا َّ َدمَُّه َوُ ْزَنُه َوَأْبَدَلُه َم

 (12)".« اَبَلىو َيْنَ ِغي ِلَمْن َسِمَعَها َأْن َيَتَعلََّمَه»

 :الرمحة وغشيان السكينة لنزول سبب ألنه القرآن َأْقرُأ -ثالثا ✍

و القران الُريم أيها الُرام س   ددوء النفَ و نزول السُينة على الع د وغشيان الرمحة و  ضور 

يه حللَّى اهلل عل -عن أبي ُدريرَو عن النيب  مسلم اإلمام أقرج املالئُة و الذكر يف احلضرَ اإلدية فقد

ِمن ُبيوت اهلل يتلوَن كتاَب اهلل ويتدارُسونه بينهمو إل نزل  َبي خ يف َقوٌم ااَتَمَع ما قال: " -وسلم 

ُِينة وَغِشَيتُهم الرَّمَحُةو و فَّتهم املالئُُةو وَذَكرُدُم اهلُل فيَمن عنَده"   (11)".عليهم السَّ

 :اآلقرَ يف لي وذقرًا الدنيا يف لي نورًا يُون  تى القرآن َأقورُأ -رابعا  ✍

اعلموا ع ا  اهلل أن القران الُريم دو نوركم الذل يضئ لُم يف  روب احلياَ املظلمة اليت أظلمتها 

 قدفالشهوات و املخالفات و كثرَ السيئات فيحتاج املسلم إىل ذله النور الُاشف عن  قائق األمور 

: قال أوحلينو اهلل رسول يا: قل : "قال - عنه اهلل رضى - ذر أبي عن  سن بسند   ان ابن أقرج

 نور فدنه القرآن بتالوَ عليه: قال ج نيو اهلل رسول يا: قل  كلهو األمر رأا فدنه اهلل بتقوى عليه

 (14)".السماء يف له وذقر األرضو يف له

 :اإلميان يف لي ُيزا   تى القرآن َأقورُأ -قامسا✍

 َجاَ ْتُهْم آَياُتُه ْيِهْمَعَل ُتِلَيْ  َِإَذا ﴿: تعاىل قال فقد اهللو بُتاب فعليه يوم بعد يومًا اإلميان جيا َ أرا  فَمن

ٌَ ُأنِزَلْ  َما َوِإَذا ﴿: تعاىل وقال و[1: األنفال] ﴾ ِإمَيانًا ُُْم َيُقوُل مَّن َفِمْنُهم ُسوَر  َفَأمَّا ِإمَيانًا ِذِهَد َجاَ ْتُه َأيُّ

 [.214: التوبة] ﴾ َيْسَتْ ِشُروَن َوُدْم ِإمَيانًا َفَزاَ ْتُهْم آَمُنواو الَِّذيَن

َفَتَعلَّْمَنا »و ٌََعْن ُاْنُدِب ْبِن َعْ ِد اللَِّهو َقاَل: ُكنَّا َمَع النَِّ يِّ حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َوَنْحُن ِفْتَياٌن َ َزاِوَر

 (14).«َقْ َ  َأْن َنَتَعلََّم الوُقْرآَنو ُثمَّ َتَعلَّْمَنا الوُقْرآَن َفاْجَ ْ َنا ِبِه ِإمَياًناالوِدمَياَن 

                                                           
 519/ 0(. وأخرجه الحاكم 972) 325/ 3(، وصحيح ابن ِحبّان 5297) 098/ 9(، ومسند أبي يعلى 3702) 246/ 6المسند  - 90

ِحيَحة:  (  ، َصِحيح التَّْرِغيِب َوالتَّْرِهيب 099انظر الصَّ
 (3074) والترمذي(، 225(، وابن ماجه )2699أخرجه مسلم ) - 92
« صحيح الترغيب والترهيب» ( وقال: رواه ابن حبان في صحيحه في حديث طويل349/ 2والترهيب )المنذري في الترغيب  - 93

(2 /064) 
، وعبد الله بن أحمد بن حنبل في 220/ 2وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (»42/ 0« )سنن ابن ماجه ت األرنؤوط» - 94

 («2678(، والطبراني في "الكبير" )825( و )799"السنة" )
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 .ال لوَ قارب إذا الغالم ودو  زورو عمع: احلزاورَ

 :الغافلن من ُأكوَت  ل  تى القرآن َأقورُأ -سا سا ✍

 قدفأمة اإلسالم و من مثرات قراءَ القران الُريم أن من قام بعشر آيات منه يف ليلة مل يُن من الغافلن  

ِر آَياتخ ْشَعْن َعْ ِد اهلِل ْبِن َعْمراو َرِضَي اهلُل َعْنُهو َعْن َرُسوِل اهلِل حَللى اهلل َعَليه وَسلم َأنَُّه َقاَل: "َمْن َقاَم ِبَع

ُوَتْ  َلْم  لوُمَقْنِطِريَن" الوَغاِفِلَنو َوَمْن َقاَم ِبِمَئِة آَيةخ ُكِتَ  ِمَن الوَقاِنِتَنو َوَمْن َقاَم ِبَألوِف آَيةخ ُكِتَ  ِمَن ا ِمَنُي

."(18) 

بار  اهلل لي ولُم يف القرآن والسنةو ونفعين وإياكم مبا فيهما من ال ينات واحلُمةو أقول ما تسمعونو 

 سائر املسلمن من ك  ذن خ وقطيئةخو فاستغفروه إنه دو الغفور الر يم.وأستغفر اهلل لي ولُم ول

 اطخط ة الثانية

 احلمد هلل على إ سانه.

 أما بعد أيها املسلمون: .................................

 :احلسنات من جبال على أحتَّصل حتى القرآن َأْقرُأ -سابعا  ✍

َعن ع د اهلل بن َمْسُعو  َرِضي اهلل َعنُه َقاَل: َقاَل َرُسول اهلل حللى اهلل َعَلْيِه َوسلم: "من َقَرَأ  أقرج فقد

ُِن ألف  رف  َوَلام  رفا من كتاب اهلل َفلُه َ َسَنةو واحلسنة ِبعشر َأْمَثاَداو َلا َأُقول امل  رف َوَل

 (11)" رف " َوِميم  رف 

 :فيها وما الدنيا من خري ألنه القرآن َأْقرُأ-ثامنا  ✍

  ام  يفرح أن فجدير بأموادمو األموال وأد  مبناحل همو املناحل  وأد  بدنيادمو الدنيا أد  فرح إذا

 .جائ  متاع من فيها ما بُ  الدنيا تواجيه ل الذل اهلل بُالم القرآن

ََو َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه مسلم اإلمام أقرج َرَاَع ِإَذا ُيِح ُّ َأَ ُدُكْم َأ»حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم:  َعْن َأِبي ُدَرْيَر

و َيقوَرُؤُدنَّ َأَ ُدُكْم ِفي َفَثَلاُث آَياتخ»ُقلوَنا: َنَعْم َقاَل: « َيِجَد ِفيِه َثَلاَث َقِلَفاتخ ِعَظاما ِسَمانا؟َأْن َأْدِلِه ِإَلى 

 (10).«ِلَفاتخ ِعَظاما ِسَماناحَلَلاِتِه َقْيٌر َلُه ِمْن َثَلاِث َق

                                                           
( في الصالة: باب تحزيب القرآن، عن أحمد بن صالح، وابن خزيمة 0398وأخرجه أبو داود )(:»300/ 6« )صحيح ابن حبان» - 95

(0044») 
شعب  في والبيهقي( وقال: حسن صحيح غريب. 2901، رقم 5/075) والترمذي( ، 0/206التاريخ الكبير ) في البخاريأخرجه  - 96

 (0983، رقم 2/342اإليمان )
 (812أخرجه مسلم ) - 97
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ِة َفَقاَل: َعْن ُعقوَ َة ْبِن َعاِمرا َقاَل: َقَرَج ِإَلْيَنا َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َوَنْحُن ِفي الصُّفَّ مسلم وأقرج

ُُْم ُيِح ُّ َأْن َيْغُدَو ُك َّ َيْوما ِإَلى َبطوَحاَن َأْو » ِن َكْوَماَوْيِن ِفي َغْيِر ِإْثما َوَلا َقِطيَعِة ِبَناَقَتْيِمْنُه أوِتَي َفَيالوَعِقيِق َأيُّ

َمْسِجِد َفُيَعلُِّم َأْو َيقوَرُأ َأَفَلا َيْغُدو َأَ ُدُكْم ِإَلى الو»و ُقلوَنا: َبَلى َيا َرُسوَل اللَِّهو ُكلَُّنا ُنِح ُّ َذِلَهو َقاَل: «َرِ ما؟

و َوِمْن َأْعَداِ ِدنَّ ِه َقْيٌر ِمْن َناَقَتْيِنو َوَثَلاٌث َقْيٌر َلُه ِمْن َثَلاثخو َوَأْرَبٌع َقْيٌر َلُه ِمْن َأْرَبعاآَيَتْيِن ِمْن ِكَتاِب اللَّ

 (18)".« ِمَن الوِدِبِ 

َُْوَماُء - باملدينة موضع: ُبطوَحاَن •  .اإلب  من السنام العظيمة دي: ال

 :الكثرية اخلري أبواب على يفتح حتى القرآن َأْقرُأ -تاسعا ✍

َِ َمْن َقَرَأ ِبالوآَيَتْيِن ِمْن»َعْن َأِبي َمْسُعو خ َأنَّ َرُسوَل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:  َِ  آِقِر ُسوَر َلْيَلةخ ِفي الوَ َقَر

َعْنُه َفَحدََّثِني َأنَّ َرُسوَل اللَِّه   خ ِفي الطََّواِف َفَسَألوُتُهَقاَل َعْ ُد الرَّْ َمِن ْبُن َيِزيَد: ُثمَّ َلقويُ  َأَبا َمْسُعو« َكَفَتاُه

َِ »حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:  َِ َمْن َقَرَأ ِبالوآَيَتْيِن ِمْن آِقِر ُسوَر  (11).«َكَفَتاُهَلةخ َلْيِفي الوَ َقَر

ِه َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّو افض  الناا و قري الناا عند اهلل دم محلة كتابه العزيز 

ُُْم َمْن »حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم:   (200).«َوَعلََّمُهالوُقْرآَن َتَعلََّم َأفوَضُل

 :أهله من وأكون - وجل عز - اهلل ُيِحبُّين حتى القرآن َأْقرُأ-عاشرا ✍

 فقدو ااع  نيته أقي القارئ أن تص  بالقراءَ إىل ا ة منزل القران الر يم الرمحن ا  االله 

َِ َرُاًلا  -حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  -رضي اهلل عنها  -َعْن َعاِئَشَة  مسلم اإلمام أقرج َبَع

 -ُعوا ذكروا َذِلَه ِلَرُسوِل اللَِّه َفَلمَّا َرَا {ُقْ  ُدَو اللَُّه َأَ ٌد}قوَرُأ ِلَأحْلَحاِبِه ِفي حَلَلاِتِهْم ِبل َعَلى َسِريَّةخ َوَكاَن َي

َأْن ُأِ  ُّ َنا َفَألرَّْ َمِن َفَقاَل َسُلوُه ِلَألِّ َشْيءخ َيْصَنُع َذِلَه َفَسَأُلوُه َفَقاَل ِلَأنََّها حِلَفُة ا -حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 

 (202) َأْقِ ُروُه َأنَّ اللََّه ُيِح ُُّه -حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -ِبَها َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه َأقوَرَأ 

 :وقاحلته أدله من وحلرت اطخاحلة معيته يف أحل ح  اهلل أ  ه فدذا

                                                           
( في الصالة، 0456( في صالة المسافرين، باب فضل قراءة القرآن في الصالة وتعلمه، وأبو داود رقم )813رواه مسلم رقم ) - 98

 باب في ثواب قراءة القرآن
 («817وأخرجه مسلم )»ط الرسالة(: 321/ 28« )مسند أحمد» - 99

( ، 8173( ، والنسائي في " الكبرى " )396( ، والبزار )200ابن ماجه ) وأخرجه» ط الرسالة( 531/ 0« )مسند أحمد» - 011

( و 3030(، والترمذي )0452(، وأبو داود )5128( و )5127وأخرجه البخاري ) («2215والبيهقي في " شعب اإليمان " )
(3032) 

 (2/ 070 والنسائي( 803(. ومسلم )7375) البخاريرواه  - 010
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َا َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل حَللَّى اهلُل  َ : َمْن ُدْم َيا َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ ِللَِّه َأْدِلَن ِمَن النَّاِا " َقاَل: ِقيَعْن َأَن

 (201). َوَقاحلَُّتُه "اهلِلو َأْدُ  َرُسوَل اهلِل؟ َقاَل: " َأْدُ  الوُقْرآِن ُدْم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 («7977وأخرجه النسائي في "الكبرى" )» (:046/ 0« )ؤوطسنن ابن ماجه ت األرن» - 012
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 (2العشر املرَية لقراءة كتاب رب الربية)

 اخلطبة األوىل

فحياكم اهلل أيها األقوَ األفاض  وط تم وطاب ممشاكم وت وأمت عميعًا من اجلنة منزل و أما بعد: 

وأسأل اهلل احلليم الُريم ا  وعال الذل عمعين مع  ضراتُم يف دذا ال ي  الطي  امل ار  على طاعته 

  ر عليه ..و أن جيمعنا يف اآلقرَ مع سيد الدعاَ املصطفى يف انته و ار مقامته وإنه وىل ذله والقا

من مثار تالوَ القران الُريم و ات مثر السابق عشرأقي املسلم ... أقيت املسلمة ذكرت لُم يف اللقاء 

 اهلل تعاىل   بدذناليوم نُم  احلديِ 

 :والداي رمحة يف سببًا أكون حتى القرآن َأْقرُأ-أوال  ✍

 إقوَ ا  اب من مثرات قراءَ و  فظ الفران الُريم انه يُون س  ا من أس اب رمحة الوالدين 

ََو َعْن َأِبيِه َقاَل: ُكْنُ  ِعْنَد َرُسوِل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسِمْعُتُهقال  َيُقوُل: " ِإنَّ  َعْ ُد اللَِّه ْبُن ُبَرْيَد

ُفِني؟و َ ُه َيْوَم الوِقَياَمِة ِ َن َيْنَشقُّ َعْنُه َقْ ُرُه َكالرَُّاِ  الشَّاِ ِ  َيُقوُل َلُه: َدْ  َتْعِرالوُقْرآَن َيلوَقى حَلاِ 

ْن ُك َّ َتاِارا ِم َفَيُقوُل: َما َأْعِرُفَهو َفَيُقوُل َلُه: َأَنا حَلاِ ُ َه الوُقْرآُن الَِّذل َأظوَمأوُتَه ِفيو َوَأْسَهْرُت َلْيَلَهو َوِإنَّ

َخو َقاَل: َفُيْعَطى الوُملوَه ِبَيِميِنِهو َوالوُخلوَد ِب َماِلِهو َوُيوَضُع َعَلى ِشَوَراِء ِتَجاَرِتِهو َوِإنََّه الوَيْوَم ِمْن َوَراِء ُك ِّ ِتَجاَر

ُوَسى َرأوِسِه َتاُج الوَوَقاِرو  : ِبَم ُكِسيَنا َدَذا؟و َقاَل: و َفَيُقوَلاِنُ لََّتْيِنو َلا َيُقوُم َلُهَما َأْدُ  الدُّْنَياَواِلَداُه َوُي

ُهَو ِفي حُلُعو خ َما َفَفُيَقاُل َلُهَما: ِبَأْقِذ َوَلِدُكَما الوُقْرآَنو ُثمَّ ُيَقاُل َلُه: اقوَرأو َواحْلَعْد ِفي َ َرِج الوَجنَِّة َوُغَرِفَهاو 

 (204)".َ اَم َيقوَرُأ َدَذا َكاَن َأْو َتْرِتيًلا " 

 :والضالل الزيغ من أحفظ حتى القرآن َأْقرُأ  ثانيا ✍

 - وسلم عليه اهلل حللى - النيب أن: "-عنهما اهلل رضي - ع اا ابن عن والرتمذل احلاكم أقرج فقد

 طاعي أن يرضى ولُن أرضُمو يف ُيْعَ د أن يئَ قد الشيطان إن: فقال الو اعو  جة يف الناا قط 

 بدًاأ تضلوا فلن به متسُتم إن ما فيُم ترك  إني فا ذرواو أعمالُم من حتقِّرون ممَّا ذله سوى فيما

 (204) "ن يه وسنة اهلل كتاب

                                                           
، وابن أبي شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" 85-84فضائل القرآن" ص » ط الرسالة(: 42/ 38« )مسند أحمد» - 013

(7979») 
 (:094/ 01« )السنن الكبرى للبيهقي» - 014
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 :القرب فتنة من أجنو حتى القرآن َأْقرُأ-ثالثا ✍

َُ »َعْن َعْ ِد اللَِّهو َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلََّم:  الوَماِنَعُة ِمْن َعَذاِب ِدَي َرَ  َتَ اُسوَر

 (208) ."« الوَقْ ِر

َََقْ ِرِه َفُيْؤَتى ِرْاَلاُه َفَيُقِفي الرَُّاُ  ُيْؤَتى َعِن اْبِن َمْسُعو خو َقاَل: "  ُُْم َعَلى َما ِقَ َلَنا ِمْن َسِ ي ا  وَلاِن: َلْي َل

ُُْم َعَليَّ َسِ يٌ  َقْد َكاَن َوَعى  ََ َل ََ الوُملوِهو ُثمَّ ُيْؤَتى َاْوُفُه َفَيُقوُل: َلْي ََ الوُملوِهو ِفَكاَن َيقوَرُأ َعَلْيَنا ُسوَر يَّ ُسوَر

ُُ ََ َل ََ الوُملوُثمَّ ُيْؤَتى ِمْن َرأوِسِه َفَيُقوُل: َلْي ِه "و َقاَل َعْ ُد اهلِل: ْم َعَلى َما ِقَ ِلي َسِ يٌ  َكاَن َيقوَرُأ ِفيَّ ُسوَر

َُ الوُملوِه َمْن َقَرَأَدا ِفي َلْيَلةخ َأ» َِ َدِذِه ُسوَر  (201).«كوَثَر َوَأطوَيَ َفِهَي الوَماِنَعُة َتْمَنُع َعَذاَب الوَقْ ِرو َوِدي ِفي التَّْوَرا

 (201).«َوَأطوَيَ 

 :النار عذاب من أجنو حتى وأحفظه القرآن َأْقرُأرابعا : ✍

 لقرآنا  فظ مَلن - تعاىل - اهلل كت  وقد النارو عذاب من ينجو لُي يستطيع ما بُ  يسعى فالع د

 .النار حترقه أل واهه ابتغاء

ي " َلْو ُاِمَع الوُقْرآُن ِف: قال - وسلم عليه اهلل حللى - النيب أن ماله بن عصمة عن ال يهقي أقرج فقد

 (200)".َأْ َرَقُه اهلل ِبالنَّاِر" َما ِإَدابخ 

ُُْم َدِذِه الوَمَصاِ ُف الوُمَعلََّقُةو َفِدنَّ ال»َعْن َأِبي ُأَماَمَةو َأنَُّه َكاَن َيُقوُل:  لََّه َلْن ُيَعذَِّب اقوَرُءوا الوُقْرآَن َوَلا تُغرَّنَّ

 (208)".«آَنالوُقْرَوَعى َقلوً ا 

 :القيامة يوم لي يشفع حتى قرآته على وأحافظ القرآن ْقرُأَأ :خامسا ✍

َعْن َااِبرا َعِن معاشر املو دين : و من مثرات قراءَ القران الُريم انه يُون  شفيعا ألدله يوم القيامة 

ى الوَجنَِّة ومن ُمَصدٌَّي َمْن َاَعَلُه ِإَماَمُه َقاَ ُه ِإَلوما   مشفع النَِّ يِّ حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: "القرآن 

 (201) .قلف َظْهِرِه َساَقُه ِإَلى النَّاِر" اعله

 .مجا ل قصم: وقي  ساعو: ما ٌ 

                                                           
 في صحيح الجامع 3643انظر حديث رقم:  )صحيح( ( .7/248أخرجه أيًضا: أبو نعيم فى الحلية ) - 015
 0589،  0475انظر َصِحيح التَّْرِغيِب َوالتَّْرِهيب:  (030/ 9« )المعجم الكبير للطبراني» - 016
 في صحيح الجامع 5266)حسن( انظر حديث رقم:  ( .2711، رقم 2/555أخرجه البيهقى فى شعب اإليمان ) - 017
 (01028، 515/ 00وأخرجه ابن أبي شيبة ) (2192/ 4« )ت حسين أسد -مسند الدارمي » - 018
 في صحيح الجامع 4443)صحيح( انظر حديث رقم:  (332/ 0« )صحيح ابن حبان» - 019
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إما أن يتنفع به حلا  هو فيُون  جة لهو وذله إذا قام به  قُّ القيامو وإما أن ل  ع ا  اهلل أن القرآن

من اع  القرآن أمامه مقتديًا بهو ميتث  ف ينتفع بهو فيُون  جة عليهو وذله إذا مل يقم حبقهو

 .األوامر وجيتن  النوادي قا ه إىل اجلنةو ومن اعله قلفه ل يعم  به ساقه إىل النار والعياذ باهلل

 .تعاىل اهلل شاء إن - اجَلنَّة لدخول سبيل يكون حتى وأحفظه القرآن َأْقرُأ-سادسا ✍

 يف الطرباني أقرجو دا دي سروَ من سور القران الُريم تدافع عن حلا  ها  تى تدقله اجلنة 

َا َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلََّم: " األوسط" ٌَ ِمَن »َعْن َأَن َثَلاُثوَن ِإلَّا ِدَي َما الوُقْرآِن ُسوَر

َُ َتَ اَرَ   (220)".َلْم « آَيًة َقاحَلَمْ  َعْن حَلاِ ِ َها َ تَّى َأْ َقَلْتُه الوَجنََّة و َوِدَي ُسوَر

 حلا  ها( أل  ااج  عنه و افع . ) تى أ قلته اجلنة( بعد منعه عن  قودا.)قاحلم  عن 

 :اجَلنَّة يف الدرجات أعلى يف أرتقي حتى وأحفظه القرآن َأْقرُأسابعا  ✍

 فعد   راات اجلنة بعد  أل القران الُريم  للقرآن  فظه بقدر اجلنة يف اإلنسان يرتقي ب  

 حللى - اهلل رسول قال: قال - عنهما اهلل رضي- عمرو بن ع داهلل عن والرتمذل  او  أبو أقرج فقد

 عند منزلَه فدن الدنياو يف ُترت  كن  كما ورتِّ  وارَي اقراو: القرآن لصا   يقال: "- وسلم عليه اهلل

 (222)".بها تقرأ آية آقر

 (:281" )احلديثة الفتاوى" يف كما اديثمي  جر ابن قال

 ل اطخط يف القراءَ مجر  ألن باملصحفو يقرأ مبن ل قل و ظهر عن حيفظه مبن قاص املذكور اطخرب

 قل  رظه عن احلفظ دو كذله فيه يتفاوتون الذل وإمنا وكثرَو قلة يتفاوتون ول فيها الناا خيتلف

 .ِ فوِظهم تفاوت حبس  اجَلنَّة يف مناجدم تفاوت  فلهذا

 ":السنن معامل" يف اطخطابي سليمان أبو قال

                                                           
( وقال: إسناده حسن. وأخرجه أيًضا: 0738، رقم 5/004( ، والضياء )3654، رقم 4/76األوسط ) في الطبرانيأخرجه  - 001

 ( : رجاله رجال الصحيح.7/027) الهيثمي( قال 491، رقم 0/296الصغير ) في الطبراني
000 - 
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 ن ك ما قدر على الدَّرج يف اْرَي: "للقارئ فيقال اجَلنَّةو  رج قدر على القرآن آل عد  أن األثر يف ااء

 ازءًا رأق وَمن اآلقرَو يف اجَلنَّة  رج أقصى على استوىل القرآن عميع استوفى فمن". القرآن آل يف تقرأ

 . القراءَ منتهى عند الثواب منتهى فيُون ذله؛ قدر على الدرج يف رِقيُّه كان منه

بار  اهلل لي ولُم يف القرآن والسنةو ونفعين وإياكم مبا فيهما من ال ينات واحلُمةو أقول ما تسمعونو 

 وأستغفر اهلل لي ولُم ولسائر املسلمن من ك  ذن خ وقطيئةخو فاستغفروه إنه دو الغفور الر يم.

 اطخط ة الثانية

 احلمد هلل على إ سانه.

 مون: .................................أما بعد أيها املسل

 :الكرام السفرة مع اجلنات أعلى يف أكون حتى القرآن َأْقرُأثامنا"  ✍

 سيُون هبأن يفتخر القرآن  افظ فدن واألغنياءو والواهاء العظماء إىل بانتسابهم الدنيا أد  يفتخر فحن

 ماك املطهرَو الصحف بأيديهم تُون بأن وشرََّفهم ا و عز اهلل اقتاردم الذين الربرَ الُرام السفرَ مع

َُرََّمةخ حُلُحفخ ِفي ﴿: الُريم كتابه يف العاملن رب قال َخ مَّْرُفوَعةخ*  مُّ َخَس ِبَأْيِدل*  مَُّطهََّر : ع َ] ﴾ َفَر

24-28.] 

 عليه اهلل حللى - اهلل رسول قال: قال  - عنها اهلل رضي - عائشة عن ومسلم ال خارل أقرج فقد

 له ايش عليه ودو فيه َوَيَتَتْعَتْع القرآن يقرأ والذل الربرَو الُرام السفرَ مع بالقرآن املادر: "- وسلم

 (221)".أاران

 وسلم يهعل اهلل حللى- املصطفى احل ي  قول لنا يتضح القرآن أد  ناله الذل والتُريم الشرف دذا وبعد

ِإلَّا َ َسَد  َقاَل َرُسوُل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: " َلا َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: ال خارل حلحيح يف الثاب : -

اًلاو َفُهَو ُيْنِفُق اْثَنَتْيِن: َرُاٌ  آَتاُه اهلُل الوُقْرآَن َفُهَو َيُقوُم ِبِه آَناَء اللَّْيِ  َوآَناَء النََّهاِرو َوَرُاٌ  آَتاُه اهلُل َمَعَلى 

 (224) َوآَناَء النََّهاِر "ْيِ  ِمْنُه آَناَء اللَّ

 من عليها اهلل يعطى واليت الراحبةو املضمونة اهلل مع التجارَ دي ودذه القرآنو أد  من لنُون فهيا

 .ينفد ل الذل وعطائه الُريم فضله

                                                           
 (798، رقم 0/549( ، ومسلم )4653، رقم 4/0882( ، والبخارى )4094، رقم 2/490أخرجه عبد الرزاق ) - 002
 5125أخرجه البخاري في صحيحه، في فضائل القرآن، باب اغتباط صاحب القرآن، ح  - 003
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ََ َوَأَقاُموا اللَِّه ِكَتاَب َيْتُلوَن الَِّذيَن ِإنَّ ﴿: تعاىل قال ًَ َيْرُاوَن َوَعَلاِنَيًة رًُّاِس َرَجقوَناُدْم ِممَّا َوَأنَفُقوا الصََّلا  ِتَجاَر

ُُوٌر َغُفوٌر ِإنَُّه َفْضِلِه مِّن َوَيِزيَدُدم ُأُاوَرُدْم ِلُيَوفَِّيُهْم*  َتُ وَر لَّن  [.40 -11: فاطر] ﴾ َش

 :العمر أرذل إل أرّد ال حتى قرآته على وأحافظ القرآن َأْقرُأ-تاسعا ✍

 وذله العمرو أرذل إىل ُير  مل القرآن قرأ َمن: "- عنهما اهلل رضي - ع اا ابن عن احلاكم أقرج فقد

: قال و[1-8: التن] ﴾ { الصَّاِلَحاِت َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذيَن ِإلَّا*  َساِفِلَن َأْسَفَ  َرَ ْ َناُه ُثمَّ ﴿: تعاىل قوله

 (224)".القرآن قرؤوا الذين

 :الداال فتنة من أ فظ  تى وأ فظه القرآن َأقورُأعاشرا  ✍

ِل َعْن َأِبي الدَّْرَ اِءو َعِن النَِّ يِّ حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: " َمْن َ ِفَظ َعْشَر آَياتخ ِمْن َأوَّ اإلمام أقرج فقد

 َِ َُْهِفو ُسوَر  (228)". الدَّاَّاِل ِمَن ُعِصَم الو

سورَ الُهف يُون عاحلًما من فتنة املسيح الدَّاَّالو  : أنُّ  فظ عشر دذه اآليات منع ا  اهلل  املرا 

 الذل خيرج يف آقر الزمان مدَّعًيا األلودية طخواري تظهر على يديه.

س   ذله ملا فيها من العجائ  واآلياتو فمن تدبردا مل يفتنت بالداال. أقول: وميُن ان يقال: إن 

 القارئ من اجل ارين. اللهم اعصمنا منهم أولئه الفتية كما عصموا من ذله اجل ارو كذله يعصم اهلل

 وبد  مشلهم.

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
004 - 
 (4323( ، وأبو داود )257( )819لم )أخرجه مس - 005
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 (3الليل العشر ) قيام مثرات

 اخلطبة األوىل

أما بعد: فحياكم اهلل أيها األقوَ األفاض  وط تم وطاب ممشاكم وت وأمت عميعًا من اجلنة منزل و 

ال ي  الطي  امل ار  على طاعته وأسأل اهلل احلليم الُريم ا  وعال الذل عمعين مع  ضراتُم يف دذا 

 و أن جيمعنا يف اآلقرَ مع سيد الدعاَ املصطفى يف انته و ار مقامته وإنه وىل ذله والقا ر عليه ..

أيها اإلقوَ الُرام  ديثنا يف دذا اليوم امليمون األغر العشر األوىل من مثرات قيام اللي  و بيان فض  اهلل 

 تعاىل ألد  اللي  

 الرَا العبد يورث فيه والتسبيح الّليل  قيامالثمرة األوىل✍

 أقي املسلم د  تريد أن يرضى اهلل تعاىل عنه؟ 

 الق ان رضا اهلل من اعظم الغايات اليت يسعى إليها املسلم فاذا فاج به فقد فاج يف الدنيا و القرَ 

َِ ُطُلوِع َقْ َ  َربَُِّه ِبَحْمِد َوَس ُِّْح َيُقوُلوَن َما َعَلى احْلِ ْرَ}: تعاىل  َفَس ُِّْح اللَُّْيِ  آَناء َوِمْن ُروِبَهاُغ َوَقْ َ  الشَُّْم

 ]240:طه] {َتْرَضى َلَعلََُّه النََُّهاِر َوَأطوَراَف

 والتوفيقو:  اهلل عن للفهم س   الّلي  ثانيا قيام✍

 الق ودذه وحلفة ربانية لطال  العلم و الذل يريد التوفيق يف  ياته العلمية و اليومية فعليه بقيام اللي  

 وأث   احلفظ يف أبلح الّلي  قيام أنُّ أل[ 1:املزم ] {ِقياًل َوَأقوَوُم َوطوئًا َأَشدُُّ ِدَي اللَُّْيِ  َناِشَئَة ِإنَُّ}: تعاىل

 .بركة وأكثر إقالحلًا وأمت نشاطًا أشد الّلي  وع ا َ اطخري يف

 الصاحلني : دأب الليل قيام ثالثا✍

أيها اإلقوَ األكارم: و من عظيم مثرات اللي  ما ااء يف دذا احلديِ الن ول الشريف و الذل اشتم   

ََ الوَخْوَلاِنيِّو َعْن ِبَلالا َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه  على عدَ اوائز ربانية   َعْن َأِبي ِإْ ِري

ُُْم. َوِإنَّ ِقَياَم اللَّْيِ  ُقْرَبٌة ِإَلى اللَِّه َو»َوَسلََّم:  ُُْم ِبِقَياِم اللَّْيِ  َفِدنَُّه َ َأُب الصَّاِلِحَن َقْ َل ُوِفرٌي ِللسََّعَلْي يَِّئاِت َت
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ٌَ ِللدَّاِء َعِن الوَجَسِد ٌَ َعِن الوِدْثِم َوَمطوَرَ  اْبِن َع َّااا َرِضَي َوِفي الوَ اِب َعْن َأِبي ُأَماَمَة َرِضَي اللَُّه َعْنُهو َو« َوَمْنَها

ًَ»اللَُّه َعْنُهو َوَلفوُظُه:  ُُْم ِبَصَلاَِ اللَّْيِ  َوَلْو َركوَعًة َواِ َد  (221)«.َعَلْي

  الْفلة: يطرد الّليل قيام ا:رابع✍

 فعليه َاأل  اب الغفلة  اء مهله للع د ي عده عن ربه فاذا ار ت اقي ان خترج من تله الدائر اأيه

 ليهع اهلل حللى- النيب قال:  قال:  - عنه اهلل رضي - العاص بن عمرو بن اهلل ع د بقيام اللي   من

ُوَتْ  مل آيات بعشِر قام َمْن: » -وسلم  قاَم وَمن نوالقانت ِمن ُكِتَ  و آية مبائِة قام وَمْن و الغافلن ِمن ُي

 (220). « . او  أبو أقراه. «املَقْنِطرين ِمن ُكِتَ  آية بألِف

 الّلي و وقيام ال طنو وقالء بالتفُرو القرآن قراءَ: أشياء مخسة القل   واء: " معاذ بن حييى قال

  الصاحلن ومجالسة السحرو عند والتضرع

 املؤمن: شرف اللي  قامسا قيام ✍

أيها األ  اب إن شرفه الذل تنال به املنزلة و املُانة يوم القيامة دو قيام اللي  فال تفرط فيها فيضيع  

اُمو ْ ِريُ  َعَلْيِه السََّل" َأَتاِني ِا َعْن َسْهِ  ْبِن َسْعدخو َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: شرفه 

ِدنََّه َفَفَقاَل: َيا ُمَحمَُّد ِعْش َما ِشْئَ  َفِدنََّه َميٌِّ و َوَأْ ِ ْ  َمْن ِشْئَ  َفِدنََّه َمَفاِرُقُهو َواْعَمْ  َما ِشْئَ  

 (228). « نَّاِا "لَمْجِزلٌّ ِبِهو ُثمَّ َقاَل: َيا ُمَحمَُّد َشَرُف الوُمْؤِمِن ِقَياُمُه ِباللَّْيِ و َوِعزُُّه اْسِتْغَناُؤُه َعِن ا

)واعلم أن شرف املؤمن قيامه باللي (و وتأم  بار  اهلل فيه الفري بن الشرف يف احلديِ وبن الشرف 

اليومو فاليوم انقل   املواجينو ومسي  األشياء بغري أمسائهاو فأحل حنا نسمع عن غناء شريفو وعن 

 وغريوا املسمياتو فيا اهلل!رقص شريفو وعن فن شريفو وعن فوا ش شريفةو فغريوا األمساءو 

فهذه أشراط الساعة قد ظهرت فينا كما قال حللى اهلل عليه وسلم: )إن من ورائُم أيامًا قداعات: 

يصدي فيها الُاذبو ويُذب فيها الصا يو ويؤمتن فيها اطخائنو وخيون فيها األمنو وتتُلم فيها 

                                                           
( و وقال األل اني يف حلحيح الرتغي  والرتدي :  سن لغريه 2281( و واحلاكم )2248( و وابن قزمية )4841رواه الرتمذل ) - 221

(114. ) 
( و وقال 1042)( و واحلاكم 4444( و والدارمي )2244( و وابن قزمية )1801( و وابن   ان )2418رواه أبو  او  اللفظ له ) - 220

 ( .141األل اني يف حلحيح الرتغي  والرتدي :  سن حلحيح )

 (: رواه الطربانى فى األوسط واسنا َ  سن14/ 1قال احلافظ املنذرى فى الرتغي  ) - 228
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من الناا يرى أن الشرف يف احلس   الروي ظةو وتسمى األشياء بغري مسمياتها(و ب  إنُّ كثريًا

َفال } :والنس و والنيب حللى اهلل عليه وسلم يقول: )من بّطأ به عمله مل يسرع به نس ه(و واهلل يقول

ُُْم ِعْنَد اللَِّه َأْتَقاُكْم}ويقول: [و 202]املؤمنون: {َأنَساَب َبْيَنُهْم َيْوَمِئذخ َول َيَتَساَءُلوَن  {ِإنَّ َأكوَرَم

 و اللهم! ااعلنا منهم ومعهم.[24:]احلجرات

دذا اإلمام األوجاعي  قل  إ دى اجلارات يف بيته يف الص اح فوادت بلاًل يف مصالهو فعات   جواته 

فقال  دا: ثُلته أمه ترك  الص يان  تى بالوا يف مصلى الشيخ! قال : ما دذا بول الص يانو إمنا 

 دذا من أثر  موع الشيخ ودو ي ُي يف اللي .

 :  احلرية و النشاط  سا سا  ✍

 وعن َأبيقيام اللي  س   من أس اب النشاط و احلرية من العقد الشيطانية  أناعلم بار  اهلل فيه 

و َقاَل : )) َيْعِقُد الشَّيَطاُن َعَلى  -حللى اهلل عليه وسلم  -: أنَّ رسول اهلل  -رضي اهلل عنه  -دريرَ 

ْدو َفدن َقاِفَيِة َرأِا أَ ِدُكْم و ِإَذا ُدَو َناَم و َثاَلَث ُعَقدخ و َيْضِرُب َعَلى ُك ِّ ُعقوَدَخ : َعَلْيَه َلْيٌ  َطويٌ  َفاْرُق

ٌَ و َفدْن حَللَّى و  اْسَتيَقَظ ٌَ و َفدْن َتَوضُّأ و اْنَحّلْ  ُعقَد ْنَحلَّْ  ُعَقُدُه ُكلَُّها او َفَذَكَر اهلَل َتَعاَلى احَنلَّْ  ُعقوَد

َِ َكْساَلَن (( َِ النَّفو َِ و َوإلَّ أحْل َح َق ي  متفٌق َعَلْيِه . (221)و َفأحْلَ َح َنِشيطًا َطيَِّ  النَّفو

النفَ كسالنو وكم منا من يقوم ودو كما يقال: نفسه يف طرف أنفهو وما ذا   فُم منا من يقوم ق يِ 

إل ألننا ل نقوم اللي ؛ وألننا ل نهتم بهذا األمرو ب   تى عقدَ وا دَ نعجز عن  لهاو ف دًل من أن 

تنفه و فيستيقظ أ دنا يف الساعة الرابعة أو الثالثة ثم إذا مسع ارا ساعته أطفأه وقال: ل إله إل اهلل

 عقدَ وا دَو وإمنا جتده يتلفظ بغري الذكر ويُس  عن    دذه العقدَ.

بار  اهلل لي ولُم يف القرآن والسنةو ونفعين وإياكم مبا فيهما من ال ينات واحلُمةو أقول ما تسمعونو 

 .وأستغفر اهلل لي ولُم ولسائر املسلمن من ك  ذن خ وقطيئةخو فاستغفروه إنه دو الغفور الر يم

 اطخط ة الثانية

 احلمد هلل على إ سانه.

 أما بعد أيها املسلمون: .................................

 سابعا األنور الربانية :  ✍

                                                           
 (.001(و ومسلم برقم )2241ال خارل برقم ) - 221

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





61 
 

 َيْوَمِئذخ ٌهُوُاو}: تعاىل قال و من مثرات قيام اللي  أن اهلل تعاىل يل سهم من نورَ فتتألأل واودم و تشري 

ٌَ ٌَُة( 48) مُُّْسِفَر ٌَ َضاِ   قيام من: "عنه اهلل رضي ع اا ابن قال[ 41 - 48:ع َ] {(41) مُُّْسَتْ ِشَر

 ".اللي 

 نبالرمح قلوا ألنُّهم: " قال واودًا؟ النُّاا أ سن من بالّلي  املتهجدين بال ما: ال صرل للحسن وقي 

 يف هللا فيجع  بالّلي و لُيصّلي الرا  إنُّ: " -اهلل رمحه- املسي  بن سعيد وقال".  نوره من فأل سهم

 ". الرا  دذا أل   إنُّي: فيقول قطو يره مل من فرياه مسلمو ك  عليه حي ه نورًا واهه

 الدعاء:  إلاابة س   الّلي  قيام ثامنا  ✍

الديون د  لُم من    لتله املشاك   انها يف  أربابادموم و يا  أربابالُربات و يا  أربابفيا 

ََ ْبِن الصَّاِمِ و َقاَل: َقاَل  ال خارل حلحيح ففيركعات بن يدل رب األرض و السماوات  و َعْن ُعَ اَ 

 ِإلَّ اللَُّه َوْ َدُه َل َشِريُه َهَرُسوُل اهلِل حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: َمْن َتَعارَّ ِمَن اللَّْيِ و َفَقاَل ِ َن َيْسَتْيِقُظ: َل ِإَل

ََ ُرَلُهو َلُه الوُملوُه َوَلُه الوَحْمُد َوُدَو َعَلى ُك ِّ َشْيءخ َقِديٌرو ُسْ َحاَن اهلِل َوالوَحْمُد ِللَِّه َواللَُّه َأكوَ  و َوَل َ ْوَل َوَل ُقوَّ

اَم َفَتَوضََّأو ُثمَّ َقاَل الوَوِليُد: َأْو َقاَل: َ َعا اْسُتِجيَ  َلُهو َفِدْن َق ِإلَّ ِباللَِّهو ُثمَّ َ َعا َربِّ اغوِفْر ِليو ُغِفَر َلُهو

 (210)حَللَّىو ُقِ َلْ  حَلاَلُتُه. 

استيقظ من نومه ارى لسانه بتو يد اهللو  ودذا  ديِ عظيم القدرو كثري املنافع ملن َعوََّ  نفسه كلَّما

 عوتهو فُم فرا  به من دمومو وكم قضي  به من وذكرهو فُان ازاؤه أن تق   حلالته وتستجاب 

  يونو وكم حللح  به أ وال فاسدَو واملوفق من وفقه اهلل.

وعد اهلل على لسان ن يه أن من استيقظ من نومه دج لسانه بتو يد ربهو »قال ابن بطال رمحه اهلل: 

بتس يحهو واطخضوع له  واإلذعان له باملله والعرتاف بنعمه حيمده عليهاو وينزده عما ل يليق به

بالتُ ري والتسليم له بالعجز عن القدرَو إل بعونهو أنه إذا  عاه أاابهو وإذا حللى ق ل  حلالتهو 

 (.212« )فين غي ملن بلغه دذا احلديِ أن يغتنم العم  به وخيلص نيته لربه س حانه وتعاىل

 ٌ َقاِن ُدَو َأمَُّْن}: تعاىل قال ةوالرمح موا ات من الّلي  املسلم قيامأقي تاسعا: الرمحة الرمحانية  ✍

ََ َيْحَذُر َوَقاِئمًا َساِادًا اللَُّْيِ  آَناء  [.1:الزمر] {َربُِِّه َرْ َمَة َوَيْرُاو الوآِقَر

                                                           
 (.2284)برقم « حلحيح ال خارل» - 210

 (.42/ 4« )فتح ال ارل» - 212
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ََو َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم:  َرُاًلا َقاَم ِمَن  َرِ َم اللَُّه»َعْن َأِبي ُدَرْيَر

ًَ َقاَمْ  ِمَن للَّْيِ  َوحَللَّْ  ا اللَّْيِ  َفَصلَّى َوَأْيَقَظ اْمَرَأَتُهو َفِدْن َأَبْ  َنَضَح ِفي َوْاِهَها الوَماَءو َرِ َم اللَُّه اْمَرَأ

 . .(211)«َوَأْيَقَظْ  َجْوَاَهاو َفِدْن َأَبى َنَضَحْ  ِفي َوْاِهِه الوَماَء

عدول ملا تزوج السيدَ معاذَ العدوية تلميذَ السيدَ عائشة رضي اهلل عنهاو ففي ليلة وحللة بن أشيم ال

ال ناء أ قله ابن أقيه بيتًا  ارًاو ثم أ قله بيتًا مطي ًاو ثم بعد ذله أ قلوا إليه معاذَو فقام يصلي 

ه: يا عماه! ل حلالَ اللي   تى الص احو وقام  دي تصلي قلفهو فعات ه ابن أقيه يف اليوم الثاني فقال

يف ليلة عرسه تصلي إىل الص اح! قال: وماذا أحلنع يا ابن أقيو إنه أ قلتين بيتًا  ارًا فذكرتين فيه 

 بالنارو ثم أ قلتين بيتًا مطي ًا فذكرتين فيه باجلنةو فلم يزل قلدل فيهما إىل الص اح.

خيترب حلالَ جواهو فلما كان ربع ورياح القيسي ملا تزوج ذؤابة العابدَ تناوم يف ليلة ال ناء يريد أن 

اللي  األول قال : يا رياح! قم فقد مضى ربع اللي  األولو فقال: أقم ومل يقمو فلما كان ربع اللي  

الثانيو قال : يا رياح قمو قد مضى ربع اللي  الثانيو قال: أقوم ومل يقمو فما جال كذله إىل حلالَ 

يف عماعةو فقال : لي  شعرل من غرني به يا رياحو الفجرو فلما كان عند الفجر قام يصلي الفجر 

 ألنه ما حللى إل الفجر فقط يف عماعة.

وكان  جواة امد بن   ي  العجمي توقظه لصالَ اللي و وتقول له: قم يا سيدل! فهذا اللي  قد 

 نةأ برو ودذا النهار قد أسفرو والطريق طوي و والزا  قلي و ودذه قواف  الصاحلن قد وحلل  إىل اجل

 وحنن قد بقينا.

 القيامة:  عرحلات يف القيام طول من يهوُّن الّلي  عاشرا قيام ✍

انتزعوا نفوسهم من وثر الفرشو [ 14]الفرقان: {َيِ يُتوَن ِلَربِِّهْم ُسجَّدًا َوِقَيامًا}إنهم ع ا  الرمحن:  

وددوء املساكنو وسُون اللي و وسُون الُون غال وا دواتف النومو وآثروا األنَ باهللو والرااء يف وعد 

ََ َوَيْرُاو َرْ َمَة َربِِّه}اهللو واطخوف من وعيده:   {َأمَّْن ُدَو َقاِنٌ  آَناَء اللَّْيِ  َساِادًا َوَقاِئمًا َيْحَذُر الوآِقَر

 {َقِلياًل ِمَن اللَّْيِ  َما َيْهَجُعوَن * َوِبالوَأْسَحاِر ُدْم َيْسَتْغِفُروَن}[ ع اٌ  هلل قانتون متقون: 1لزمر:]ا

لصالَ اللي  عنددم أسرارداو ولألذكار يف نفوسهم  الوتهاو وللمناااَ عنددم [ 28 - 20]الذاريات:

 لذتها.

                                                           
 (.141/ 28لقرطيب يف تفسريه )ذكره ا - 211
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 الّلي  ظلمة يف اهلل فلريه القيامةو يوم الوقوف طول عليه اهلل يهون أن أ   من: " ع اا ابن قال

 ". اآلقرَ حيذر وقائمًا ساادًا

قيام اللي  انقطاٌع عن حلخ  احلياَو واتصال بالُريم األكرم ا  وعالو وتلقي فيوضه ومنحهو واألنَ 

 به والتعرض لنفحاته واطخلوَ إليه.

دول امُلطَّلع يوم النشورو يوم ُي َعِ ما يف اهلل أكربو ما طاب دم املنام ألنهم تذكروا و شة الق ورو و

 الق ورو وُيحصَّ  ما يف الصدورو ودذا قال قتا َ رمحه اهلل: "ما سهر اللي  بالطاعة منافٌق".
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 (2مثرات قيام الليل العشر )

 اخلطبة األوىل

عميعًا من اجلنة منزل و أما بعد: فحياكم اهلل أيها األقوَ األفاض  وط تم وطاب ممشاكم وت وأمت 

وأسأل اهلل احلليم الُريم ا  وعال الذل عمعين مع  ضراتُم يف دذا ال ي  الطي  امل ار  على طاعته 

 و أن جيمعنا يف اآلقرَ مع سيد الدعاَ املصطفى يف انته و ار مقامته وإنه وىل ذله والقا ر عليه ..

ما جلنا مع عشريات قيام اللي   –هلل عليه وسلم أما بعد : إقوَ اإلميان أ  اب النيب العدنان حل  ا

لنقطف من بستانها عشر مثار أقرى  فأعريوني القلوب و األمساع اعلين اهلل واياكم مم يقوم اللي  

 إميانا و ا تسابا  :

و واإلدامات اجللية تتم بفض  قيام اللي و يقول ال ارل أن الفتو ات الربانيةو  األوىل:الثمرَ ✍

 [.11]العنُ وت: {َوالَِّذيَن َااَدُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَينَُّهْم ُسُ َلَنا َوِإنَّ اللََّه َلَمَع الوُمْحِسِنَن}س حانه وتعاىل: 

سر له  عليهو ويوكم من عامل استغلق على فهمه مسألة فقام ينااي ربه يف اوف اللي  ال هيم ففتح اهلل

 ما كان معسرًا من ق  و ولذله يقول الس ُي رمحه اهلل: الفوائد تر  يف ظلمات اللي .

وقد علمنا من قالل قراءتنا لسريَ اإلمام ال خارل رضي اهلل تعاىل عنهو أنه كان يقوم يف اللي  أكثر من 

ن السراج ويُت  املسألةو فُا عشرين مرَو فيوقد السراج ثم يُت  املسألةو ثم ينامو ثم يقوم فيوقد

 ن ينام يتفُر ثم يقوم فيصلي ركعتن ثم يسلم ويُت  مسألة إىل أن أقرج لنا دذا السفر العظيم الذل 

 تلقته األمة بالق ول منذ ظهر إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها.

 القيامة:الثمرَ الثانية رؤية واه الُريم يوم ✍

س حانه وتعاىل ميتع القائمن برؤية واهه الُريم يوم القيامةو فُما أنهم اهلل  أمة العقيدَ اعلموا أن 

تلذذوا مبناااته يف الدنيا فسيُم  دم ال ارل س حانه دذه اللذَ برؤية واهه الُريم يوم القيامةو ودي 

ٌَ}الزيا َ اليت وعد بها يف قوله س حانه وتعاىل:   [.11َ:]يون {ِللَِّذيَن َأْ َسُنوا الوُحْسَنى َوِجَياَ 

أيها احل ي  امل ار ! إن اللي  موطن َتَنزُل الرمحاتو ونزول رب األرض والسمواتو فعليه باغتنامه 

بالطاعاتو واإلكثار من القرباتو يقول احل ي  حللى اهلل عليه وسلم: )ينزل ربنا ت ار  وتعاىل ك  
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فأستجي  له؟ د  من سائ   ليلة إىل مساء الدنيا  ن ي قى ثلِ اللي  اآلقرو فيقول: من يدعوني

 فأعطيه؟ د  من مستغفر فأغفر له؟(.

ُيَواِفُقَها َعْ ٌد ُمْسِلٌمو َلا  َلَساَعًةوَعْن َااِبراو َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ ِفي اللَّْيِ  

 (214)َوَذِلَه ِفي ُك ِّ َلْيَلةخ " َيْسَأُل اهلَل ِفيَها َقْيًراو ِإلَّا آَتاُه ِإيَّاُهو 

ففي ك  ليلة ساعة استجابة من أ ركها أ ر  قريل الدنيا واآلقرَو لُنا عن ذا  غافلونو ويف دذه  

 الساعة مفرطون.

 النريانو من ينجي اللي  قيام الثمرَ الثالثة  ✍

ْيِه َوَسلََّم ِإَذا َرَأى َ َياَِ النَِّ يِّ حَللَّى اهلُل َعَل َكاَن الرَُّاُ  ِفي»َأِبيِه َرِضَي اهلُل َعْنُه َقاَل: َعْن   ديِ ففي 

وِل اهلِل حَللَّى ُسُرْؤَيا َقصََّها َعَلى َرُسوِل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّمو َفَتَمنَّْيُ  َأْن َأَرى ُرْؤَياو َفَأُقصََّها َعَلى َر

 َعَلْيِه َوَسلََّمو ابًُّاو َوُكْنُ  َأَناُم ِفي الوَمْسِجِد َعَلى َعْهِد َرُسوِل اهلِل حَللَّى اهلُلَشُغَلاًما َوُكْنُ  اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّمو 

َُْيِن َأَقَذاِني َفَذَدَ ا ِبي ِإَلى النَّاِرو َفِدَذا ِدَي َمطوِويٌَّة َكَطيِّ الوِ ْئ و َوِإَذا َلَها َقْرَناِنو ِرَفَرَأْيُ  ِفي النَّْوِم َكَأنَّ َمَل

َقاَل ِلي: َلْم ِإَذا ِفيَها ُأَناٌا َقْد َعَرفوُتُهْمو َفَجَعلوُ  َأُقوُل: َأُعوُذ ِباهلِل ِمَن النَّاِرو َقاَل: َفَلِقَيَنا َمَلٌه آَقُرو َفَو

َمو َفَقاَل: ِنْعَم لََّفَقَصْصُتَها َعَلى َ فوَصَةو َفَقصَّْتَها َ فوَصُة َعَلى َرُسوِل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس - 2211ُتَرْع. 

َُاَن َبْعُد َلا َيَناُم ِمَن اللَّْيِ  ِإلَّا َقِليًلا  (214)."  « «الرَُّاُ  َعْ ُد اهلِل َلْو َكاَن ُيَصلِّي ِمَن اللَّْيِ . َف

 نهام والدنو النُّار من به ُيتقى مما الّلي  قيام أنُّ على ت يه ذله من اهلل لع د  ص : "القرطيب قال

 ".ذله بعد الّلي  قيام يرت  مل فلذله

 اجلنان أعالي يف الغرف سُن يورُّث اللي  قيام رَ الرابعة:مالث✍

 القمعاشر احمل ن: ومن مثرات قيام اللي  اليانعة ما اعده اهلل تعاىل بُرمه و فضله من أعالي اجلنان 

 َتْعَلُم َفَلا( 21) ُينِفُقوَن َرَجقوَناُدْم َوِممَُّا َوَطَمعًا َقْوفًا َربَُُّهْم َيْدُعوَن الوَمَضاِاِع َعِن ُاُنوُبُهْم َتَتَجاَفى}: تعاىل

ٌَ َِ مُِّن َلُهم ُأْقِفَي مَُّا َنفو  [.20 - 21:السجدَ] {(20)َيْعَمُلوَن َكاُنوا ِبَما َاَزاء َأْعُينا ُقرَُّ

                                                           
 «1/181( و وأبو عوانة 1182وأقراه أبو يعلى )» ط الرسالة(: 188/ 11« )مسند أمحد» - 214

 (0000( و وابن   ان )240( )1401( و ومسلم )4041( و )4048( و )2211( و )2212أقراه ال خارل ) - 214
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َظاِدُرَدا ِمْن َباِطِنَهاو ُيَرى ُغَرًفا الوَجنَِّة ِفي »نَّ ِإَعْن َعِلياُّو َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: 

هلُل َعَلْيِه و َفَقاَل َرُاٌ : َيا َرُسوَل اللَِّه ِتلوَه َمَناِجُل الوَأْنِ َياِءو َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه حَللَّى ا« َوَباِطُنَها ِمْن َظاِدُرَدا

  (218) «اُا ِنَياٌمَعَم الطََّعاَمو َوَأفوَشى السََّلاَمو َوَأَ اَم الصَِّياَمو َوحَللَّى ِباللَّْيِ و َوالنََّأَعدََّدا اللَُّه ِلَمْن َأطو»َوَسلََّم: 

  األعداء: على النصر سبيل اخلامسة التهجدالثمرة ✍

 شيطانهو نفسه على انتصر من إّل القتال سا ة يف العدو على ينتصر ول التهجدو بدمع ُيسقى فاجلها 

 !الّلي  قيام يف

: الروم عظماء من شيخ فقال! " تنهزمون؟ بالُم ما: " جلنو ه درق  قال املسلمنو أمام الروم ُدزم وملا

- القسيم بن القسيم إنُّ: " الصلي يون األمراء وقال"  النُّهار ويصومون الّلي  يقومون أنُّهم أا  من" 

 ظفري وإنُّما وايشهو انده بُثرَ علينا وُينصر يظفر مل فدنُّه سر اهلل مع له -جنُي الدين نور يعنون

 له ستجي ي فدنُّه ويدعوو اهلل إىل يده ويرفع بالّلي  ُيصلي فدنُّه الّلي و وحلالَ بالدعاء وُينصر علينا

 ". علينا فيظفر سؤاله ويعطيه

 الذاكرات:يف ديوان الذاكرين اهلل تعاىل و  سادسا: الكتابة✍

و من مثرات قيام اللي  أن يُ   الع د يف لو ة الشرف أل ودي لو ة الذاكرين هلل  إقوَ اإلسالم :

ََو َعِن النَِّ يِّ حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: تعاىل  ِإَذا اْسَتْيَقَظ الرَُّاُ  ِمَن اللَّْيِ  »َعْن َأِبي َسِعيدخو َوَأِبي ُدَرْيَر

 (211)«َركوَعَتْيِن ُكِتَ ا ِمَن الذَّاِكِريَن اللََّه َكِثرًيا َوالذَّاِكَراِتا َفَصلََّياْمَرَأَتُه َوَأْيَقَظ 

 !كثريًا؟  د فما

َلَه ِإلَّا اللَُّهو َمْن َقاَل ِفي ِقَياِم اللَّْيِ  ُسْ َحاَن اللَِّهو َوالوَحْمُد ِللَِّهو َوَلا ِإ»َوَعِن اْبِن َمْسُعو خ َرِضَي اللَُّه َعْنُه: 

ََ ِإلَّا ِباللَِّهو َكاَن َلُه ِمْثُ  َأْاراو َأْو َقاَل ِمَن َواللَُّه َأ  (210)« ".َ َسَنًةَألوِف َكَألوِف الوَأْاِر كوَ ُرو َوَلا َ ْوَل َوَلا ُقوَّ

   تعاىل:سابعا الوصول إىل حمبة اهلل ✍

                                                           
ضمن مسند علي بن أبي طال  رضي اللَّه عنهو وأقراه الرتمذل  281/ 2أقراه أمحد من رواية علي رضي اللَّه عنهو يف املسند  - 218

 (1810(و احلديِ )4(و باب ما ااء يف حلفة ُغَرِف اجلنة )41كتاب حلفة اجلنة ) 104/ 4يف السنن 

( 2421) (و والنسائي يف "الُربى"2482( و )2401وأقراه أبو  او  )» (: إسنا ه حلحيح412/ 1« )سنن ابن مااه ت األرنؤوط» - 211

 («22441و )

 (201)ص« خمتصر قيام اللي  وقيام رمضان وكتاب الوتر»- 210
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ومن مثرات قيام اللي  أن ينال الع د ا ة اهلل تعاىل و اعلموا أن العربَ ليس  أن ُتِح  و لُن العربَ 

َِو َقاَل: َلِقيُ  َأَبا َذراُّ َفُقلوُ : َأَبا َذراُّو َما أن ُتَح  فدذا أ  ه اهلل أ  ه ك  شيء  َعِن اْبِن الوَأْ َم

ٌِ َبَلَغِني َأنََّه ُتَحدُِّثُه َعْن َر ِني َأكوِذُب َعَلى ُسوِل اللَِّه حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم؟ َقاَل: َما ُدَو َفَلا َأَقاُلَ ِدي

و « اللَُّهَيْشَنُؤُدُم َوَثَلاَثٌة ُم اللَُّه َثَلاَثٌة ُيِح ُُّه»َرُسوِل اللَِّه حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم؟ ُقلوُ : َبَلَغِني َأنََّه َتُقوُل: 

اَن ِفي ِفَئةخ َفَنَصَ  َنْحَرُه َرُاٌ  َك»َل: ُقلوُتُهو َوَسِمْعُتُهو ُقلوُ : َفَمِن الثََّلاَثُة الَِّذيَن ُيِح ُُّهُم اللَُّه؟ َقاَل: َقا

َر َعَلى َأَذاُه َ َ تَّى ُيقوَتَ و َأْو َيفوَتَح اللَُّه َعَلْيِهو َأْو َعَلى َأحْلَحاِبِهو َوَرُاٌ  َكاَن َلُه َااُر ُسوءخ ُيْؤِذيِهو َفَص

َ تَّى َأْعَجَ ُهْم  ىَ تَّى ُيَفرَِّي َبْيَنُهَما الوَمْوُت َأْو َظْعٌنو َوَرُاٌ  َكاَن َمَع َقْوما ِفي َسَفراو َأْو َسِريَّةخ َفَأَطاُلوا السَُّر

لوُ : َفَمِن الَِّذيَن َيْشَنُؤُدْم؟ و ُق« ِ يِ َأْن َيْمُشوا الوَأْرَض َفَنَزُلواو َفَتَنحَّى ُيَصلِّي َ تَّى ُيوِقَظ َأحْلَحاَبُه ِللرَّ

 (218)«التَّاِاُر َأِو الوَ يَّاُع الوَحلَّاُفو َوالوَفِقرُي الوُمْخَتاُلو َوالوَ ِخيُ  الوَمنَّاُن»َقاَل: 

ما من شه أن الوحلول إىل ا ة اهلل تعاىل ِمن أا ِّ ما يص و إليه املؤمن فدذا واد عمال حي ه   قل :

 فعله ولو مرَ وا دَ كما قال بعض السلف ) إذا مسع  بعم  حلاحل فافعله ولو مرَ تُن من اهلل تعاىل

 أدله (. 

بار  اهلل لي ولُم يف القرآن والسنةو ونفعين وإياكم مبا فيهما من ال ينات واحلُمةو أقول ما تسمعونو 

 ه دو الغفور الر يم.وأستغفر اهلل لي ولُم ولسائر املسلمن من ك  ذن خ وقطيئةخو فاستغفروه إن

 اطخط ة الثانية

 احلمد هلل على إ سانه.

 أما بعد أيها املسلمون: .................................

 مالئكته:قيام الليل من األعمال اليت يباهى اهلل بها  ثامنا:✍

من فراشهم يتلون  اد  اللي  الذين حلفوا أقدامهم و قاموأأن اهلل تعاىل ي ادي ب إقوَ اإلميان اعلموا:

اَل َعِن اْبِن َمْسُعو خ َرِضَي اهلُل َعْنُهو َقاَل: َق فيا له من شرف عظيم و مقام كريمآياته و يسالونه من فضله 

ِه  َِّرُسوُل اهلِل حَللى اهلل َعَليه وَسلم: "َعِجَ  َربَُّنا ِمْن َرُاَلْيِن: َرُا ا َثاَر َعْن ِوَطاِئِه َوِلَحاِفِه ِمْن َبْيَن ِ 

َُِتِه: اْنُظُروا ِإَلى َعْ ِدلو  َوِوَطاِئِه ِمْن َبْيَن ِفَراِشِه َعْن َثاَر َوَأْدِلِه ِإَلى حَلَلاِتِهو َفَيُقوُل اهلُل َا َّ َوَعَلا ِلَمَلاِئ

ِ يِ  اهلِلو َفاْنَهَزَم َسِ  ِِّه َوَأْدِلِه ِإَلى حَلَلاِتِه َرغوَ ًة ِفيَما ِعْنِدلو َوَشَفقا ِممَّا ِعْنِدلو َوَرُا ا َغَزا ِفي 

                                                           
(و وحلحُّحه احلاكم على شرط مسلمو ووافقه الذديبو 1084) 124/ 0والطحاول  8/84و والنسائي 8/284وأقراه أمحد  - 218

 يف حلحيح اجلامع 4004)حلحيح( انظر  ديِ رقم: 
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َُِتِه: َأحْلَحاُبُهو َوَعِلَم َما َعَلْيِه ِفي اِلْنِهَزاِمو َوَما َلُه ِفي الرُُّاوِعو َفَرَاَع َ تَّى ُدِريَق َ ُمُهو َفَيُقوُل اهلُل  ِلَمَلاِئ

 .   [211تَّى ُدِريَق َ ُمُه". ]اْنُظُروا ِإَلى َعْ ِدلو َرَاَع َرَااًء ِفيَما ِعْنِدلو َوَشَفًقا ِممَّا ِعْنِدل َ 

 التأسي بالنيب صلى اهلل عليه وسلم خاصة واألنبياء عموما عليهم الصالة والسالم . تاسعا ✍

 -مناذج من قيام اللي  عند أوليائه وأدله وقاحلته من ع ا ه :

ِن َعأما قيام اللي  عند النيب حللى اهلل عليه وسلم فقد ور  الشيء العظيم فمن ذله ما رواه الشيخان: 

 َ تَّى َتَورََّمْ  َقَدَماُهو ِ الوُمِغرَيَِ َرِضَي اللَُّه َعْنُهو َقاَل: " َكاَن َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُم َعامََّة اللَّْي

ََ َقْد ُغِفَر َلَه َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِ َه َوَما َتَأقََّر؟ َقاَل: َفَق ُُوًرا "َعْ ًدا َأُكوُن َلا َأَفاَل َلُه َأحْلَحاُبُه: َأَلْي  (240)َش

 ِن الوَعاِصوَعْ ِد اهلِل ْبِن َعْمِرو ْبوأما األن ياء  فقد ور  قيامهم يف اآلثار وأ ا يِ النيب حللى اهلل عليه وسلم 

َ و َوَأَ  ُّ الصََّلاَِ ِإَلى اهلِل َ اُوحِلَياُم َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأَ  ُّ الصَِّياِم ِإَلى اهلِل 

َُ َ اُوَ و َكاَن َيَناُم ِنْصَفُهو َوَيُقوُم ُثُلَثُهو َوَيَناُم ُسُدَسُهو َوَكاَن َيُصوُم َيْوًما َوُيفو  (. 242)ُر َيْوًما "ِطحَلَلا

ِن َ اُوَ  ِلُسَلْيَماَن: َعْن َااِبِر ْبِن َعْ ِد اللَِّهو َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: " َقاَلْ  ُأمُّ ُسَلْيَماَن ْب 

ََ النَّْوِم ِباللَّْي ُوِثِر النَّْوَم ِباللَّْيِ  َفِدنَّ َكْثَر  (.241)َيْوَم الوِقَياَمِة "َفِقرًيا الرَُّاَ  َتْتُرُ  ِ  َيا ُبَنيَّ َلا ُت

 : ومن مثراته ما أعده اهلل هلم من جنات وعيون عاشرا: ✍

فها دو ال ارل ا  االله : يصور لنما مشهد اجلزاء ألد  اللي  وأنه أعد دم انات وليس  انة 

( َآِقِذيَن َما َآَتاُدْم َربُُّهْم ِإنَُّهْم 28َانَّاتخ َوُعُيونا )ِإنَّ الوُمتَِّقَن ِفي }وعيون وليس  عن فيقول س حانه 

( َوِبالوَأْسَحاِر ُدْم َيْسَتْغِفُروَن  20( َكاُنوا َقِليًلا ِمَن اللَّْيِ  َما َيْهَجُعوَن )21َكاُنوا َقْ َ  َذِلَه ُمْحِسِنَن )

تأم  دذه اآليات حلوره عميلة ألد  األسرار يف األسحار فهم ينامون قليال   {[28 - 28]الذاريات : 

ويتهجدون كثريا مع ذله يستغفرون وكأنهم مجرمون و ولُنه اتهام النفَ واستصغار العم  و  ادم 

املؤمنون  )كما أقرب عنهم املولي س حانه والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم والة أنهم إىل ربهم رااعون 

10.)  

                                                           
ضمن مسند ابن مسعو  رضي اللَّه عنهو وأقراه أبو  421/ 2مسعو  رضي اللَّه عنهو يف املسند أقراه أمحد من رواية ع د اللَّه بن  - 211

 -( خمتصًرا ]قال األل اني[:  سن 1841(و احلديِ )48(و باب يف الرا  يشرل نفسه )1كتاب اجلها  ) 41/ 4 او  يف السنن 

 (1180"حلحيح أبي  او " )

 121/ 4(و والنسائي 424(و والرتمذل )1821)(و ومسلم 2240أقراه ال خارل ) - 240

 (281( )2281( و ومسلم )4410( و )2242و وال خارل )1/10( و والدارمي 0814( و وع د الرجاي )881أقراه احلميدل ) - 242
 او  إسنا ه ضعيف لضعف سنيد بن (« 440وأقراه الطرباني يف "املعجم الصغري" )» (:488/ 1« )سنن ابن مااه ت األرنؤوط» - 241

 ويوسف بن امَّد بن املنُدر
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قال  عائشة رضي اهلل عنها الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم والة دو الذل يسري ويزني ويشرب اطخمر 

الصديق. ولُنه يصلي ويصوم ويتصدي   بناودو خياف اهلل عز وا ؛ قال ل يا أبن  أبي بُرو يا 

 ( . 244ودو خياف اهلل عز وا  )

النُسللار للعزيللز الغفار ما ميأل القلوب فامللخص ل يرضي بشيء من عمللله ويف دذا من الفتقار و 

 سعا َ وانشرا ا ويعجز عن وحلفة اللسان .

 ل س  ثوبا الراا والناا قد رقدوا        وقم  أشُوا إىل مولل ما أاد

 وقللل  يا عدتلي يف كلللل  نائ لله        وملن عليه لُشف الضر أعتمللد

 محلها حلرب ول الللد ىمالي علأشُلللو إليه أمللور أن  تعلمهلللا       

 وقد مللد ت يدل بالللذل معرتفللا      إليه يا قيللر من ملدت إليه يد

 فال تر نهلللا يلللا رب قائ للللللة        فيحر او   يرول ك  من يللر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
و واحلاكم 28/44( و والطربل يف "تفسريه" 4208( و والرتمذل )108(وأقراه احلميدل )280/  41) -مسند أمحد ط الرسالة  - 244

 (4100والطرباني يف "األوسط" ) (10884( و ويف "معرفة السنن واآلثار" )011و وال يهقي يف "الشع " )1/414-414
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 الوسائل العشر امليسرة لقيام الليل

 اخلطبة األوىل

األفاض  وط تم وطاب ممشاكم وت وأمت عميعًا من اجلنة منزل و  أما بعد: فحياكم اهلل أيها األقوَ

وأسأل اهلل احلليم الُريم ا  وعال الذل عمعين مع  ضراتُم يف دذا ال ي  الطي  امل ار  على طاعته 

 و أن جيمعنا يف اآلقرَ مع سيد الدعاَ املصطفى يف انته و ار مقامته وإنه وىل ذله والقا ر عليه ..

ه والقرب من دنا  وسائ  بها ينال الع د شرف اطخدمة هلل تعاىل معاشر املو دين اعلموا أن فيا:أما بعد 

ويسر اهلل عليه  بها الع د ينال شرف القرب من اهلل تعاىل ىأت ىوظادرَ فمت ةنوعن باطن ىودي عل

 القيام بن يديه . 

 فأعريوني القلوب و األمساع.................................. 

 ال : األسباب الظاهرة .أو

 والشرب.عدم اإلكثار من األكل أوال: ✍ 

من أك  كثريا شرب كثريا ومن شرب كثريا نام كثريا كان بعض الشيوخ يقف  اعلموا: أنإقوَ اإلميان  

على املائدَ ك  ليله فيقول يا معشر املريدين ل تأكلوا كثريا فرتقدوا كثريا فتتحسروا عند املوت كثيلللرا 

َفَناَم على الشَِّعرِيو ُقْ ِز َعِليُّ ْبُن َأِبي الوَحَسِن؛ َقاَل: َشِ َع َيْحَيى ْبُن َجَكِريَّا َعَلْيِه السَّالُم َلْيَلًة َشْ َعًة ِمْن 

ِرلو َوِاَواًرا اُاْزِئِه َ تَّى َأحْلَ َحو َفَأْوَ ى اهلل َعزَّ َوَا َّ ِإَلْيِه: َيا َيْحَيى! َدْ  َوَاْدَت  ارا قري َلَه ِمْن َ 

َنفوُسَه  َقْيًرا َلَه ِمْن ِاَواِرل؟ َوِعزَِّتي َيا َيْحَيى! َلِو اطََّلْعَ  ِإَلى الوِفْرَ ْوِا اطِّالَعًة َلَذاَب ِاْسُمَه َوَجَدَقْ 

َُْيَ  الصَِّديَد َبْعَد الدُُّموِعو َوَلَلِ ْسَ  الو ِديَد َبْعَد َحاشتياقاو ولو اطلع  على َاَهنََّم اطِّالَعًة؛ َلَ 

 ( 244.)الوُمُسوِح

ويقول لقمان ألبنه : إذا امتألت املعدَ نام  الفُرَ وقرس  احلُمة وقعدت األعضاء عن الع ا َ . 

(248) 

 . -رمحه اهلل -يقول مسعر بن كدام 

 وادت اجلوع يطر ه رغيف   وم ء الُف من ماء الفرات

 (241ت()وق  الطعلم عون للمصلللي    وكثر الطعم عون للس لللا

                                                           
 (140(و وكذا رواه ابن أبي الدنيا يف "التهجد وقيام اللي " )ص: 410لدينورل يف "اجملالسة واوادر العلم" )ص: رواه ا - 244

 (84/ 4« )إ ياء علوم الدين» - 248

 (211ح ) -( اجلوع 121/  0) - لية األولياء  - 241
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بن  الُس  . فعن املقدام الع ا َ ل إىل دو النيب يوضح لنا كيف يأك  الع د األك  الذل يؤ ل إىل ودا   

قال حبسلللل  بن آ م لقيمللات يقمن حلل لللله فدن كان ل حللى اهلل عليه وسلم (معد يُرب عن النيب )

  (313)االة فثلِ لطعامه وثلِ لشرابه وثلِ لنفسه . 

سفيان الثورل ودو خياط  عشاي السحر بصيغة األمر قائال عليُم بقلة الطعام  حلاغية إىل واستمع بأذن

  اللي .متلُوا 

 بنوم القيلولة املبارك. عليكثانيا : ✍

حللى اهلل فهو جا   الذل تتزو  به لقيام اللي : فعن أنَ رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل )   

 ( 311)( قيلللوا فدن الشياطن ل تقي  . عليه وسلم

ي  قيام الل ىحليام النهار بالسحور و وعل ىوقال ع د اهلل  بن ع اا رضي اهلل عنهما : استعينلللوا عل 

َلَغَط  الوَحَسَنو َوُدَو ِفي السُّوِي َفَرَأى مر :بالقيلولة فال جتع  الشيطان قدوَ له فتلع  وتصخ  النهار

 (241. )«َدُؤَلاِء َما َأُظنُّ َلْيَ  َدُؤَلاِء ِإلَّا َلْيَ  ُسوءخَيِقيُ  َأَما »َأْدِ  الوَأْسَواِي َفَقاَل: 

 أن ال يتعب العبد نفسه يف النهار باألعمال الشاقة.  ثالثا:✍ 

 آقردا. من  نياه ما يوحلله إىل ذيأقفدن ذله من األمور اجلال ة للنومو وأن 

ََ َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: "ِإنَّ اللََّه ُيْ ِغُض ُك َّ   َاْعَظِرلاُّ َاوَّاظخ َعْن َأِبيِه َعْن َأِبي ُدَرْيَر

َِ"ِباللَّْيِ  ِ َمارا ِبالنََّهاِر ِايَفةخ َسخَّابخ ِبالوَأْسَواِي   (240)َعاِلما ِبَأْمِر الدُّْنَيا َااِد ا ِبَأْمِر الوآِقَر

السَّخ  والصََّخ : مبعنى الصياح. واجَلْعَظرل: الفّظ الغليظ املتُربو وقي : دو الذل ينتفخ مبا ليَ 

 عنده وفيه ِقَصر. واجَلوُّاظ: اجلموع املنوع. وقي : الُثري اللحم املختال يف مشيته

: ِإنََّما ِدمَُّتُه ْبُن ُشَمْيطخ: َسِمْعُ  َأِبي ِإَذا َوحَلَف َأْدَ  الدُّْنَيا َيُقوُل: َ اِئُم الوِ طوَنِة َقِليُ  الوِفطوَنِةَقاَل َعْ ُد اللَِّه 

ِباللَّْيِ  َبطَّاٌل ٌة ِايَفَبطوُنُه وَفْرُاُه َوِالوُدُه َيُقوُل: َمَتى ُأحْلِ ُح َفآُكُ  َوَأْشَرُب َوَألوُهو َوَألوَعُ ؟ َمَتى ُأْمِسي َفَأَناُم؟ 

 (242)"«ِبالنََّهاِر 

 عن الذنوب واملعاصي: دالبع رابعا: ✍  

                                                           
( و وقال :  سن 1480و رقم  4/810والرتمذى )( و 20118و رقم  4/241( و وأمحد )104و رقم  2/124أقراه ابن امل ار  ) - 240

 .8880وحلححه األل اني يف حلحيح اجلامع رقم  4441و رقم  1/2222حلحيح . وابن مااه )

 رقم (200/  8) -أق ار أحل هان و  1040رقم (112/  8) -اجملالسة واوادر العلم  رواه أبو نعيم يف الط  و - 248

 .4400ي يف حلحيح اجلامع رقم والطرباني يف األوسط و سنه األل ان 2480

 (121)ص« الزدد ألمحد بن  ن  »- 241

 «20/214إسنا ه حلحيح على شرط مسلمو وأقراه ال يهقي يف "السنن" » (:104/ 2« )حلحيح ابن   ان»- 240
 (:244)ص« الزدد ألمحد بن  ن  »- 242
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يقول الغزالي: أن ل حيتق  األوجار بالنهار فدن ذله مما يقسي القل  وحيول بينه وبن أس اب  

الرمحة قال را  للحسن: يا أبا سعيد: أني أبي  معايف وأ   قيام اللي  وأعد طهورلو فمالي ل 

 (241أقومو قال: ذنوبه قيدته.( )

  فصف لي  واء فقال: ل تعصيه بالنهار ودو وقال را  إلبراديم بن أ دم: أني ل قدر على قيام اللي 

يقيمه بن يديه باللي و فدن وقوفه بن يديه يف اللي  من أعظم الشرف والعاحلي ل يستحق ذله 

 .(331)الشرف 

: إذا مل تقدر على قيام اللي  وحليام النهار فاعلم أنه اروم -رمحه اهلل -وقال الفضي  بن عياض  

 (333)مُ   ك لته قطيئته . 

احلسن مرَ ثانية ودو يسدل لنا النصيحة بقوله ما تر  أ د قيام ليله إل بذن  أذن هو تفقدوا  ومع

 ( 335)ربُم لتقوموا اللي .  أنفسُم ك  ليله عند الغروب وتوبوا إىل

 عليه. أن خيشن فراشه الذي ينام  خامسا: ✍ 

( ودو أمام القائمن الذل بُي  تى ب  األرض من بُائه ينام علي حللى اهلل عليه وسلمفقد كان النيب ) 

 َوَسلََّم َفَدَقلوُ  َعَلى َرُسوِل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْيِهاحلصري.  تى تعلم يف ان ه. فعن عمر بن اطخطاب قال: 

ََ َع ِفي َأثََّر َقْد الوَحِصرُي َوِإَذا َلْيِه َغْيُرُهو َوُدَو ُمْضَطِجٌع َعَلى َ ِصرياو َفَجَلْسُ و َفَأْ َنى َعَلْيِه ِإَجاَرُه َوَلْي

 ( 331) .َاْنِ ِه

 ودلا دي عائشة تصف وسا ته فقال : كان  وسا ته اليت ينلللام عليه باللي  من أ م  شودا ليف .

(333)   

 ن الفراش اللن مظنة الُس  واطخمول وعدم التيقظوأل

 األسباب الباطنية امليسرة لقيام الليل.

     : وأما امليسرات ال اطنية فأربعة أمور .  -اهلل رمحه-الغزالييقول 

                                                           
 (481/  2) -إ ياء علوم الدين  - 241

 .84تن يه املغرتبن ص  - 244

 .8/12احللية ال  - 244

 .44تن يه املغرتبن ص - 248

 وأبو و( 4288 رقم و 1/411)   ان ابن:  أيًضا وأقراه(.214 رقم و2/241) يعلى وأبو (و2401 رقم و1/2208) مسلم أقراه - 241

 ( .4801 رقم و 4/214)عوانة

 .4024رواه أمحد وأبو  او  والرتمذل وابن مااة وحلححه األل اني يف حلحيح اجلامع رقم  - 240

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





72 
 

وعن فضول ودموم الدنيا فاملستغري يف  املسلمني وعن البدع ىاحلقد علمن سادسا: سالمة القلب  ✍

ادم بتدبر الدنيا ل يسرت له القيام وأن قام فال تفُر يف حلالته إل يف مهماته ول جيول إل يف وساوسه 

 ويف مث  ذله يقول: 

 خيربني ال واب أنه نائم      وأن  إذا استيقظ  أيضا فنائم

كم مبا فيهما من ال ينات واحلُمةو أقول ما تسمعونو بار  اهلل لي ولُم يف القرآن والسنةو ونفعين وإيا

 وأستغفر اهلل لي ولُم ولسائر املسلمن من ك  ذن خ وقطيئةخو فاستغفروه إنه دو الغفور الر يم.

 اخلطبة الثانية

 احلمد هلل على إ سانه.

 أما بعد أيها املسلمون: .................................

 من األمور امليسرة خوف غالب يلزم القلب مع قصر األمل .  سابعا: ✍

فدنه إذا تفُر يف أدوال اهنم و ركاتها طار نومه وعظم  ذره كما قال طاووا طري قوف اهنم نوم 

 العابدين وقال ذو النون املصرل: 

 (248منع القرآن بوعده ووعيده     مق  العيون بليلها أن تهجعا)

 امل ار .وقال ع د اهلل بن 

 إذا ما اللي  أظلللم كابلللللدوه     فيسفلللر عنهم ودم ركلللوع

 (241أطار اطخوف نومهم فقاموا          وأد  األمن يف الدنيا دجوع)

وقال: أسد بن و عه. كان شدا  بن أوا إذا أوى إىل فراشه كأنه   ة على مقلى فيقول: اللهم إن   

 (280)صاله( م ذكر اهنم ل يدعين أنام فيقوم إىل

املقلى  ىوقال سليمان الدراني : كان طاووا يفرتش فراشه ثم يضجع عليه فيتلقى كما تلقى احل ة عل

 ( 282يث  فيدراه ويستق   الق لة  تى الص اح ويقول طري ذكر اهنم نوم العابدين )

                   ثامنا: أن يعرف فض  قيام اللي  بسماع اآليات واألق ار واألثار .  ✍

يقول يزيد بن دارون : نظرت يف قيام اللي  فدذا احلارا حيرا الليلة كلها بدانقن أو يطل  أ دكم 

 ربه  ىاجلنة بسهر ليله وا دَ بع ا َ كلها ل تساول  انقن ورمبا َمنَّ بها عل

                                                           
 (480/  2) -إ ياء علوم الدين  - 248

( اجلليَ الصاحل 441/  2) -( التهجد وقيام اللي  282/  21) -( تاريخ  مشق 204/  2) -ترتي  املدار  وتقري  املساله  - 241

 (1/  2) -( محاسة القرشي 484/  2) -واألنيَ الناحلح 

 (44/  2) -( التخويف من النار 218/  2) -التهجد وقيام اللي   - 280

 (10/  2) -( خمتصر حلفة الصفوَ 44/  2) -التخويف من النار  - 282
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 وقوَ األميان بأنه ل يتُلم حبرف إل ودو مناج به ربه ودو هللاتاسعا: وهو أشرف البواعث حب  ✍

 مطلع عليه مع مشاددَ ما خيطر بقل ه .

 الوَ املناااَ ولذا ى لنعيش مع أد  احمل ة وأد  األنَ ودم يتحدثون عل أخي احلبيب وتعاىل     

 القيللام بن يدل املله العالم. 

قال الفضيلل  بن عياض . إذا غرب  الشمَ فر ل  بالظالم طخلوتي بربي وإذا طلعلل  الشملَ 

وكان كهمَ يقول يف اللي  أترا  تعذبنلي وأن  قرَ عيين يا   ي  قل اه  ىالناا عل زن  لدقللول 

 .(352 ) 

اهلل أوحلا  احمل ن ثم حيشرج ال ُاء  ىوكان عت ه الغالم ي ُي باللي  ويقول قطع ذكر العرض عل 

ير   بالسا   قائما  ة شراة املوت ويقللول ترا  مولل تعذب ا لله وأن  احلي الُريم وبات ليل

دذه الُلمات ل يزيد عليها وي ُي  تى أحل ح إن تعذبين فدني ا  له وأن ترمحين فدني ا  له 

. (351 ) 

  النية.صدق الليل. وسائل قيام  عاشرا: من✍

الوقوف بن يدل ربه فتأكللد أن أل شيء سيوقظه  إذا حلدق  نيته وحلللح عزمه وطللال شوقه إىل

اضطراب ريح أو ع ِ فأرَ أو بُاء طف  و فدن مل يُن شيئللا من دذا فأري ل تعرف له س  ا و فدن 

 دث ومل تقم بعد تصحيح النية والعزم واألقذ باألس اب فال حتزن فدمنا اهلل قد تصللدي عليه قال 

فراشه ودو ينول أن يقوم يصلي من اللي  فغل ته عينه  تى  ىأت من(  )حللى اهلل عليه وسلم  النيب 

 (353)يص ح كت   له ما نول وكان نومه حلدقه عليه من ربه . 

فراشه بلح منزلة ما ى عند اهلل من حلائم وملي  عل ىفوا عج ا لنائم أاره أعظم من قائم و واملفطر أجك 

 أرض القتال  ىبلغها حلريع عل

قال : أبو الدر اء يا   ذا نوم األكياا وإفطللاردم كيف يغ للنون به سهر احلمقى وحليامهم ؛ لو 

مثقلال ذرَ مللللن بر حلا   تقول أفض  وأراح من أمثال اجل ال من ع ا َ املغرتين فدن فغرت فا  

قوم بهذا  دشللة مما قرأت وأر ت ترعمة ملا أقول تركنا اجملللال لبن القيم فهللو أقدر من ي

فالُيَ يقطع املسافة بصحة العزمية وعلللللو ادمللة وجتر  القصللد  -رمحه اهلل -الوااللل  قال 

وحلحللة النية والعملل  القلي  أضعاف ما يقطعه الفارَ من ذله مع التعلل  الُثري والسللفر الشاي و 

                                                           
 .214استنشاي نسيم األنَ من نفحات رياض القدا ص - 281

 .214املصدر السابق ص - 284

وابن  يان واحلاكم عن أبي الدر اء و سنه األل اني يف حلحيح اجلامع ح (.323-3/321)و  وابن مااة  2481 رواه النسائي  ح - 284

8142 
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 اهلل س حانه إمنا دو بادم وحلدي فدن العزمية واحمل للة تذد  املشقة وتطي  السري والتقدم والس ق إىل

 ( 355)الرغ ة والعزمية فيتقللدم حلا   ادمة مع سُونه حلا   العم  الُثري مبرا   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (1ص) -( اليقن 240/  2) -الزدد ألمحد بن  ن   . 280 -281الفوائد ص - 288
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 عشرة أسباب للثبات على الطاعات حتى املمات 

 اخلطبة األوىل 

أل وأس منزلوأما بعد: فحياكم اهلل أيها األقوَ األفاض  وط تم وطاب ممشاكم وت وأمت عميعًا من اجلنة 

اهلل احلليم الُريم ا  وعال الذل عمعين مع  ضراتُم يف دذا ال ي  الطي  امل ار  على طاعته و أن 

 له والقا ر عليه ..جيمعنا يف اآلقرَ مع سيد الدعاَ املصطفى يف انته و ار مقامته وإنه وىل ذ

 ْبِن َعْمِرو ْبن اللَِّه َعْ د فعن شاءو كيف يصرفها الرمحن أحلابع من أحل عن بن الع ا  قلوب أن واعلموا

 ِمْن ِإحْلَ َعْيِن َبْيَن ُكلََّها َ َمآ َبِني ُقُلوَب ِإنَّ: ]َيُقوُل َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه حَللَّى اللَِّه َرُسوَل َسِمَع َأنَُّه الوَعاِص

ُِ ُيَصرُِّفُه َواِ دخ َكَقلو خ الرَّْ َمِن َأحَلاِبِع  ُمَصرَِّف اللَُّهمَّ -َوَسلََّم َعَلْيِه للَُّها حَللَّى اللَِّه َرُسوُل َقاَل ُثمَّ -َيَشاُء َ ْي

 قلوب تقل  شدَ م ينًا-وسلم عليه اهلل حللى النيب قال وقد. (281)[ َطاَعِتَه َعَلى ُقُلوَبَنا حَلرِّْف الوُقُلوِب

 . (280)[ َغلوًيا اْاَتَمَعْ  ِإَذا الوِقْدِر ِمْن اْنِقَلاًبا َأَشدُّ آَ َم اْبِن َلَقلوُ : ]-الع ا 

 :قي  وقد

 يتقل  أنه إل القل  ول   ِلَنْسِيِه إل اإلنسان مسي وما

 وبالش هات ترتى فالفنت بهاو واألقذ الث ات أس اب معرفة إىل نُون ما أ وج العصور دذه يف إننا

 أد   تقل سرعة عن وسلم عليه اهلل حللى النيب أقرب وقد قلي و واملعن ضعيفةو والقلوب والشهواتو

 َوُيْمِسي ُمْؤِمًنا الرَُّاُ  ُحُيْصِ  الوُمظوِلِم اللَّْيِ  َكِقَطِع ِفَتًنا ِبالوَأْعَماِل َباِ ُروا: ]فقال الفنتو لُثرَ الزمان؛ آقر

 .(288) [الدُّْنَيا ِمْن ِبَعَرضا ِ يَنُه َيِ يُع َكاِفًرا َوُيْصِ ُح ُمْؤِمًنا ُيْمِسي َأْو َكاِفًرا

 :تعاىل اهلل تثبيت إىل بالفقر الشعور أوال: ✍

 مُانهاو نع وأرُضه إمياننا مساء جال  وإل اهللو يث تنا مل فدن عنو طرفة تث يته عن غنى بنا فليَ 

 ْيًئاَش ِإَلْيِهْم َتْرَكُن ِكْدَت َلَقْد َث َّْتَناَ  َأْن َوَلْوَلا}:عليه وأكرمهم قلقه قري خماط ًا قال وقد

                                                           
 ( و111( و وابُن أبي عاحلم يف "السنة" )1184أقراه مسلم ) - 281

( على اقتالف يف إسنا ه.وحلححه األل اني يف 181/ 1(و واحلاكم )104( )811( )818/ )10(و والطرباني 4/ 1وأقراه أمحد ) - 280

 (2001« )الصحيحة»
و وابن 2/80( و وأبو عوانة 202( و والفريابي يف "حلفة املنافق" )1218وأقراه الرتمذل )»ط الرسالة(: 400/ 24« )مسند أمحد» - 288

 («1004  ان )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





76 
 

.  (281) [الوُقُلوِب َوُمَصرِِّف َلا: ]قوله من يُثر وسلم عليه اهلل حللى ن ينا وكان[. اإلسراء سورَ]{[04]َقِليًلا

 .واستحضاره األمر دذا استشعار أدمية يؤكد مما

 بالفقري ع ا   إىل إدي       ولسُ  يا بابه ائ  فقريًا

 الُ ري الفض  يف منه قليب          وأطمع بيقن عنهمو غنى

 قدير رب من العون عونلًا       فحسيب سوا  سأل  ما إدي

 غفور رب من العفو عفللوًا      فحسيب سوا  سأل  ما إدي

 بصري رب من اددل دديا     فحسيب سوا  سأل  ما إدي

 مجريل ومن سوا  عوني إدي      فمن يا به أستعن مل إذا

 :وا  عز قال :تعاىل باهلل اإلميان ثانيا: ✍

َِ ِفي الثَّاِبِ  ِبالوَقْوِل آَمُنوا الَِّذيَن اللَُّه ُيَث ُِّ  } َِ َوِفي الدُّْنَيا الوَحَيا  واإلميان[ إبراديم سورَ]{[10..].الوآِقَر

 رحاجلوا وتصدقه اللسانو به وينطق القل و يف يرسخ الذل دو بالتث ي  وأحلحابه أدله ُوعد الذل

 لصا يا فاللتزام. العم  وحلدقه القل و يف وقر ما ولُن بالتمينو ول بالتحلي اإلميان فليَ واألركانو

 َوَلْو}:تعاىل اهلل قال الصاحلاتو على التث ي  أس اب أعظم دو واملُرهو واملنشط وال اطنو الظادر يف

َُاَن ِبِه ُيوَعُظوَن َما َفَعُلوا َأنَُّهْم  الطاعةو على فاملثابر [.النساء سورَ]{[11...]َتْثِ يًتا َوَأَشدَّ َلُهْم َقْيًرا َل

 .ومصرفها القلوب مقل  اهلل من والتث ي  باطخري عليها موعو  بها؛ اهلل واه امل تغى

 : َأْوُاهخ َثَلاَثَة التَّْثِ يِ  ِفي الرَّاِجلُّ َوَذَكَر

 . ِمْثِلَها ِإَلى َتْدُعو الطَّاَعَة ِلَأنَّ؛  َواْسِتْمَراِرِدْم َثَ اِتِهْم ِإَلى َأقوَرُب َذِلَه َأنَّ - 2

ُُوُن َذِلَه َأنَّ - 1  . ِئٌ َجا َوالوَ اِطُ  َثاِبٌ  َوالوَحقُّ و َ قٌّ ِلَأنَُّه ؛ َنفوِسِه ِفي َأْثَ َ  َي

ُُوَن َأْن َطَلَ  َ صََّلُه َفِدَذا و َأوًَّلا الوَخْيَر َيطوُلُ  الوِدْنَساَن َأنَّ - 4 :  َتَعاَلى َفَقْوُلُه و َباِقًيا ًتاَثاِب الوَحاحِلُ  َي

َُاَن} ٌَ {َلُهْم َقْيًرا َل ٌَ َتْثِ يًتا َوَأَشدَّ:  َوَقْوُلُه و الوُأوَلى الوَحاَلِة ِإَلى ِإَشاَر  . الثَّاِنَيِة الوَحاَلِة َلىِإ ِإَشاَر

                                                           
 (1/ 0(و والنسائي 2112(و والرتمذل )1120أقراه ال خارل ) - 281
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 : وباطنها ظاهرها وكبريها، صْريها: والذنوب املعاصي ترك ثالثا ✍

 َوُدَو َيْزِني ِ َن الزَّاِني َيْزِني َلا: ]َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه حَللَّى قال فقد القلوبو جيح أس اب من الذنوب فدن

 .(210)[ ُمْؤِمٌن ُدَوَو َيْسِرُي ِ َن السَّاِرُي َيْسِرُي َوَلا ُمْؤِمٌن َوُدَو َيْشَرُبَها ِ َن الوَخْمَر َيْشَرُب َوَلا ُمْؤِمٌن

 الذُُّنوِب َوُمَحقََّراِت يَّاُكْمِإ:]َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه حَللَّى اللَِّه َرُسوُل َقاَل َقاَل َسْعدخ ْبِن َسْهِ  فَعْن: الصغائر وأما

 َمَتى الذُُّنوِب ُمَحقََّراِت ِإنََّو ُقْ َزَتُهْم َأْنَضُجوا َ تَّى ِبُعو خ َذا َوَااَء ِبُعو خ َذا َفَجاَء َوا خ َبطوِن ِفي َنَزُلوا َكَقْوما

ُوُه حَلاِ ُ َها ِبَها ُيْؤَقْذ  .(212)[ُتْهِل

 التقى ذا  وك ريدا حلغريدلا الذنلوب قل 

 يرى ما حيذر الشو  ض أر فوي كماش واحلنع

 احلصى ملن اجل ال إن حللغلريَ حتقلرن ل

 :اهلل كتاب على اإلقبالرابعا  ✍

ًَو عباد اهلل اعلموا أن  الُتاب دذا أنزل بأنه أقرب س حانه اهلل فدن: وتدبًرا وعمًلاو وتعلًماو تالو

 ِبالوَحقِّ َربَِّه ْنِم الوُقُدِا ُروُح َنزََّلُه ُقْ  }:تعاىل اهلل قال وبشرىو دم ودداية للمؤمننو تث يتًا اجمليد؛

 املتنو احل   دو اهلل فُتاب[. النح  سورَ]{[201]ِللوُمْسِلِمَن َوُبْشَرى َوُدًدى آَمُنوا الَِّذيَن ِلُيَث َِّ 

 .وعم  به متسه ملن امل نو والضياء املستقيمو والصراط

 َأَفَأِمُنوا }:ا  عزو فقال مُرهو ع ا ه  ذر قد س حانه اهلل فدن :اهلل مكر من األمن عدم خامسا ✍

ُوَر ُوَر َيأوَمُن َفَلا اللَِّه َم  تعاىل اهلل مُر قوف قطع وقد. [األعراف سورَ]{[11]الوَخاِسُروَن الوَقْوُم ِإلَّا اللَِّه َم

 قالو باألمان توقيًعا اجللي  اهلل من أقذوا كأنهم املسيئون الظاملون عنه وغف  احملسننو املتقن ظهور

ُُْم }: تعاىل اهلل ُُْم ِإنَّ الوِقَياَمِة َيْوِم ِإَلى َباِلَغٌة َعَلْيَنا َأْيَماٌن َل ُُُموَن َلَما َل  ِبَذِلَه َأيُُّهْم َسلوُهْم[41]َتْح

 [.القلم سورَ]{[40]َجِعيٌم

                                                           
 (4484و وابن   ان )8/18و والنسائي ( 1118( و والرتمذل )4181( .وأقراه أبو  او  )208( )80أقراه مسلم ) - 210
 (2018و رقم 1/121( و والرويانى )8801و رقم 1/218( و والطربانى )11810و رقم 8/442أقراه أمحد ) - 212
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 و سن علمهمو ورسوخ إميانهمو وعمق أقداردمو االلة فعلى واطخلفو السلف من احملسنون أما

 الو ي حتُيم من القل  وانسالخ اإلميانو سل  خيافون املخاوفو  رب سلُوا فقد أعمادم؛

 :يقول  ا يهم حلاح  تى والقرآنو

 والغفران العفو س ي  لعلى *** فدنها الذنلوب أقشى ما واهلل

 والقرآن الو ي دذا حتُيم *** من القل  انسالخ أقشى لُنما

 يمالق ابن قال قطرو على فدنه يرت  و َنَفُسه ما ام فدنه النفَ إىل والركون األمن من احلذر فاحلذر

 هوأن وقل هو املرء بن حيول وأنه القلوبو مقل  وتعاىل س حانه اهلل أن علم إذا الع د إن':اهلل رمحه

 يشاءو من ويض  يشاءو من يهدل وأنه يريدو ما وحيُم يشاءو ما يفع  شأن يف دو يوم ك  تعاىل

 عدب ويزيغه وبينهو بينه وحيول قل هو اهلل يقل  أن يؤمُّنه فما يشاءو من وخيفض يشاءو من ويرفع

َْ َلا َربََّنا }:بقوله املؤمنن ع ا ه على اهلل أثنى وقد إقامتهو  َلُدْنَه ِمْن َلَنا َوَدْ  َناَدَدْيَت ِإْذ َبْعَد ُقُلوَبَنا ُتِز

 .'قلوبهم يزيح ل أن سألوه ملا اإلجاغة قوف فلول[. عمران آل سورَ]{[8]الوَودَّاُب َأْنَ  ِإنََّه َرْ َمًة

 : التثبيت اهلل سؤال سادسا ✍

أقي املسلم:  إذا أر ت الث ات و ادداية فمفتا ها التذل  هلل تعاىل و اإلكثار من التضرع بن يديه ان 

 آَمُنوا لَِّذيَنا اللَُّه ُيَث ُِّ  }:تعاىل قال ويهديهو يث ته الذل دو اهلل فدنيث ته على  ينه و وطاعته 

َِ َوِفي الدُّْنَيا الوَحَياَِ ِفي الثَّاِبِ  ِبالوَقْوِل  سورَ]{[10]َيَشاُء َما اللَُّه ُ َوَيفوَع الظَّاِلِمَن اللَُّه َوُيِض ُّ الوآِقَر

 يفةوضع فالقلوب  ينُمو على ويث تُم قلوبُم على يربط أن: بالسؤال اهلل على فأحلوا [.إبراديم

 من فدن  سنةو أسوَ املؤمنن من تقدمه فيمن وله باملرحلا و له قاعد والشيطان قطافةو والش هات

َْ َلا َربََّنا }::  عائهم  سورَ]{[8]الوَودَّاُب َأْنَ  ِإنََّه َرْ َمًة َلُدْنَه ِمْن َلَنا َوَدْ  َدَدْيَتَنا ِإْذ َبْعَد ُقُلوَبَنا ُتِز

َْ َربََّنا...}:عنهم اهلل ذكره وما [.عمران آل  الوَقْوِم َلىَع َواْنُصْرَنا َأقوَداَمَنا َوَث ِّْ  حَلْ ًرا َعَلْيَنا َأفوِر

َُاِفِريَن  َث ِّْ  الوُقُلوِب ُمَقلَِّ  َيا: ]َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه حَللَّى النيب  عاء أكثر كان وقد[. ال قرَ سورَ]{[180]الو

 .وأمحد مااة وابن الرتمذل رواه[ِ يِنَه َعَلى َقلوِ ي

 :املفلحني وحزبه املتقني، أوليائه ونصر الديان، الواحد اهلل دين نصر سابعا ✍
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أ  يت يف اهلل اذا أر مت الث ات  تى املمات فعليُم ان تنصروا  ين اهلل و ان تصروا سنة ن يه حللى اهلل  

ُُْمَأ َوُيَث ِّْ  َيْنُصْرُكْم اللََّه َتْنُصُروا ِإْن آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا}:تعاىل قال عليه وسلم [. امد سورَ]{[0]قوَداَم

 : د حيددا ل عديدَو بطرائق يُون وأوليائه اهلل  ين ونصر

 األعيان على ب  للُفاية ل ** لجم فلرض اللدين ونصلر دلذا

 .جبنان والدعا ف التواه لجزت  ***  عل فدن باللسان وإما بيد

 : والدعاَ العلماء من: والتقى احلق أد  إىل ثامنا الراوُع ✍

 وتعاق  الش هاتو توالي عند إليهم فافزع الشرو ومغاليق اطخريو ومفاتيح األرضو أوتا  دم الذين

 نفسه عن  اكيًا- اهلل رمحه القيم ابن قال املهالهو فتور   قل هو يف أظفاردا تنش  أن ق   الشهوات

 شيخ أل – أتيناه األرض؛ بنا وضاق  الظنونو بنا وساءت اطخوفو بنا اشتد إذا وكنُّا':-وأحلحابه

 وينقل  عنُّاو كله ذله فيذد  كالمهو ونسمع نراهو أن إل دو فما -اهلل رمحه تيمية ابن اإلسالم

ًَ انشراً او  .'وطمأنينًة ويقيًنا وقو

 : املعاحلي عن والصرب الطاعاتو على الصرب تاسعا ✍

 تعاىل اهلل قال بالصربو ن يه اهلل أمر وقد بهذاو إل اطخريات الع د حيص  لن نهأ فيه:اعلم بار  اهلل 

 ِجيَنَة ُتِريُد َعْنُهْم َعْيَناَ  َتْعُد اَوَل َوْاَهُه ُيِريُدوَن َوالوَعِشيِّ ِبالوَغَداَِ َربَُّهْم َيْدُعوَن الَِّذيَن َمَع َنفوَسَه َواحْلِ ْر }:

 ًراَقْي َعَطاًء َأَ ٌد ُأْعِطَي َما:]وسلم عليه اهلل حللى النيب قال وقد[. الُهف سورَ]{[18...]الدُّْنَيا الوَحَياَِ

 .ومسلم ال خارل رواه[الصَّْ ِر ِمْن َوَأْوَسَع

 العس  من أ لى عواق ه لُن    مذاقته مر امسه مث  فالصرب

 [.الرعد سورَ]{[18]الوُقُلوُب َتطوَمِئنُّ اللَِّه ِبِذكوِر َأَلا...}:قال وقد ل كيف: تعاىل اهلل ذكر كثرَ عاشرا ✍

 رواه[َوالوَميِِّ  الوَحيِّ َمَثُ  بَُّهَر َيْذُكُر َلا َوالَِّذل َربَُّه َيْذُكُر الَِّذل َمَثُ :] َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه حَللَّى النَِّ يُّ وقال

 ِذكوًرا اللََّه اْذُكُروا آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا }:فقال كثريا بذكره ع ا ه اهلل أمر وقد. ال خارل

ًَ َوَس ُِّحوُه[42]َكِثرًيا ُوَر ُُْم ُيَصلِّي الَِّذل ُدَو[41]َوَأحِليًلا ُب َُُتُه َعَلْي ُُْم َوَمَلاِئ  النُّوِر ِإَلى ُلَماِتالظُّ ِمَن ِلُيْخِرَا

  حانهس لصالته س   كثرًيا وتس يحه كثرًياو اهلل فذكر[. األ زاب سورَ]{[44]َرِ يًما ِبالوُمْؤِمِنَن َوَكاَن
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 رموا  ماذا ربهمو عن الغافلن  سرَ فيا.. النور إىل الظلمات من الع د بها خيرج اليت مالئُته وحلالَ

 !وإ سانه؟ وفضلهو قريهو من

 : الظلم تر  -احلا ل عشر ✍

 اهلل ع ا فقد   اهلل أن من موا ات الث ات أن تنصر املظلمن و أل تُون يف سله الظاملناو أقريا ع 

 ِبالوَقْوِل آَمُنوا الَِّذيَن اللَُّه ُيَث ُِّ  }:: ذكره ا  فقال الظاملنو  ظ واإلضالل املؤمننو نصي  التث ي 

َِ َوِفي الدُّْنَيا الوَحَياَِ ِفي الثَّاِبِ  [. إبراديم سورَ]{[10]َيَشاُء اَم اللَُّه َوَيفوَعُ  الظَّاِلِمَن اللَُّه َوُيِض ُّ الوآِقَر

 واتقوا مود والتضييع  قوقهمو يف بالتفريط أدليُم ظلم واتقوا والذنوبو باملعاحلي أنفسُم ظلم فاتقوا

 .القيامة يوم ظلمات الظلم فدن إيادمو اهلل اسرتعاكم من ظلم

 الدعاء .......................................
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 النشرة بذكر مفاتيح الفرج العشرة

 اخلطبة األوىل 

األقوَ األفاض  وط تم وطاب ممشاكم وت وأمت عميعًا من اجلنة منزل و أما بعد: فحياكم اهلل أيها 

وأسأل اهلل احلليم الُريم ا  وعال الذل عمعين مع  ضراتُم يف دذا ال ي  الطي  امل ار  على طاعته 

 و أن جيمعنا يف اآلقرَ مع سيد الدعاَ املصطفى يف انته و ار مقامته وإنه وىل ذله والقا ر عليه ..

احلياَ الدنيا مليئة باحملن واملتاع  وال اليا والشدائد والنُ اتو إن حلف  يومًا كدرت أيامًاو د فأما بع

َك  الوإن أضحُ  ساعة أبُ  أيامًاو ل تدوم على 
ْ
امُ  ﴿ َوِتل يَّ

َ ْ
َها األ

ُ
َداِول

ُ
اِس﴾ َبْيَن  ن : عمران آل] النَّ

412.] 

مصاب بالعل  واألسقامو وذا  مصاب بعقوي فقر وغنىو عافية وبالءو حلحة ومرضو عز وذلو فهذا 

األبناءو ودذا مصاب بسوء قلق جواته وسوء عشرتهاو وتله مصابة بزوج سيء األقاليو فظ اطخلقو 

سيء العشرَو وثالِ مصاب بُسا  جتارته وسوء حلح ه اجلريانو ودُذا إىل نهاية سلسلة اآللم اليت 

 ل تقف عند  دو ول حيصيها عد.

 اآللمو ويُشف دذه الُروب إل اهلل عالم الغيوبول يزي  دذه 

 َيا َصاحب اهلّم إّن اهلّم منقطٌع ... أبشر ِبَذاَك فإّن اْلَكاِفي اهلل

 اْلَيْأس يقطع َأْحَياًنا ِبَصاِحِبِه ... َلا تيأسّن َكَأن قد فّرج اهلل

 اهلل َحسبك مّما عذت ِمْنُه ِبِه ... َوَأْيَن أمنع مّمن َحسبه اهلل

 الباليا، َوَلِكن َحسبَنا اهلل ... واهلل َحسبك، ِفي كلٍّ َلك اهلل هّن

 هّون َعَلْيك، فإّن الصَّاِنع اهلل ... َواْلَخْير أمجع ِفيَما يصنع اهلل

 َيا نفس صربا على َما قّدر اهلل ... وسّلمي تسلمي، فاحلاكم اهلل

 َيا رّب مستصعب قد سّهل اهلل ... ورّب شّر كثري قد وقى اهلل

 ِإذا َبَكْيت فثق باهلل َواْرَض ِبِه ... إّن الَِّذي يْكشف اْلبلوى ُهَو اهلل
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 اْلَحمد هلل شكرا َلا شريك َلُه ... َما أْسرع اْلَخْير جدًّا ِإن يشا اهلل

 أحباب احلبيب احملبوب صلى اهلل عليه وسلم 

يح وينصر املظلوم فهذه عشرَ مفات ديثنا اليوم عن مفاتيح الفرج اليت بها تُشف دموم وتقضى الديون 

 تفتح بها املغاليق فأعريوني القلوب واألمساع ......

 : املفتاح األول: تقوى اهلل تعاىل ✍

وتقوى اهلل أيها الُرام من اعظم املفاتيح اليت ل حيول  ونها  ائ  و ل يستعسر أمامها عسري قال اهلل 

َه يَ : -تعاىل-قال تعاىل 
َّ
ِق الل ِسُب( )الطَلق:)َوَمن َيتَّ

َ
 َيْحت

َ
 ل

ُ
ُه ِمْن َحْيث

ْ
َرًجا . َوَيْرُزق

ْ
ُه َمخ

َّ
 (.3-0ْجَعل ل

: "أل: وَمن يتق اهلل فيما أمره بهو وتر  ما نهاه عنه جيع  له ِمن أمره -رمحه اهلل-قال ابن كثري 

 خمرًااو ويرجقه من  يِ ل حيتس و أل ِمن اهة ل ختطر ب اله"و وروى ابن أبي  امت عن ع د

ِْحَساِن( قال: "إن أعمع آية يف القرآن:  -رضي اهلل عنه-اهلل بن مسعو  
ْ

َعْدِل َواْل
ْ
ُمُر ِبال

ْ
َه َيأ

َّ
)ِإنَّ الل

َرًجا(.وإن أكرب آية يف القرآن فرًاا:  (،92)النحل:
ْ
ُه َمخ

َّ
َه َيْجَعل ل

َّ
ِق الل وعن علي بن طلحة  )َوَمن َيتَّ

َرًجا(،: قال -رضي اهلل عنهما-عن ابن ع اا 
ْ
ُه َمخ

َّ
يقول: ينجيه من ك  كرب يف الدنيا  )َيْجَعل ل

 واآلقرَ".

 املفاتح الثاني: التوكل على اهلل تعاىل: ✍

" فالذل يتوك  علي اهلل فهو يُفيه و يغنيه عن سؤال الناا َعْن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اهلُل 

ُُْمَلْو »َعَلْيِه َوَسلََّم:  ُُْم َكَما َيْرُجُي الطَّْيَر َتْغُدَعَلى َتَوكَُّلوَن  َأنَّ « و ِقَماحًلا َوَتُروُح ِبَطاًنااللَِّه َ قَّ َتَوكُِّلِه َلَرَجَق

(211) 

اَل -تعاىل-كيف كان التوك  س ً ا للنجاَ من الشدائدو كما قال  -عز وا -وقد أقرب اهلل 
َ
ِذيَن ق

َّ
: )ال

اَس  اُس ِإنَّ النَّ ُهُم النَّ
َ
َوِكيُل . ل

ْ
ُه َوِنْعَم ال

َّ
وا َحْسُبَنا الل

ُ
ال
َ
َزاَدُهْم ِإيَماًنا َوق

َ
ْوُهْم ف

َ
ش

ْ
اخ

َ
ْم ف

ُ
ك
َ
ْد َجَمُعوا ل

َ
ق

ه( )آل عمران:
َّ
َبُعوا ِرْضَواَن الل

ْم َيْمَسْسُهْم ُسوء  َواتَّ
َّ
ْضل  ل

َ
ِه َوف

َّ
َن الل ِ

ُبوا ِبِنْعَمة  م 
َ
ل
َ
انق

َ
 (.471-473ف

                                                           
( و واحلاكم 040( و وابن   ان )4214( و وابن مااه )22808( و والنسائي )1444( و والرتمذل )108حلحيح؛ أقراه أمحد ) - 211

(0814) 
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اِت َما )وقال عن مؤمن آل فرعون: 
َ
ئ ِ
ُه َسي 

َّ
اُه الل

َ
َوق

َ
ِعَباِد . ف

ْ
َه َبِصير  ِبال

َّ
ِه ِإنَّ الل

َّ
ى الل

َ
ْمِري ِإل

َ
ُض أ ِ

و 
َ
ف
ُ
َوأ

اِب( )غافر:
َ
َعذ

ْ
ُروا َوَحاَق ِبآِل ِفْرَعْوَن ُسوُء ال

َ
 (.15-11َمك

 املفتاح الثالث: اإلكثار من االستْفار: ✍

ألن فتيح الفرج أن تُثر من الستغفار للعزيز الغفار أ  اب رسول اهلل حللى اهلل عليه وسلم : و من مفا 

ال الء ل ينزل إل بذن خو وعالج الذنوب الستغفارو قال بعض السلف: "إن دذا القرآن يدلُم على 

ُت -عز وا - ائُم و وائُمو فأما  اؤكم فالذنوبو وأما  واؤكم فالستغفار"؛ لذله قوله 
ْ
ُقل

َ
: )ف

ْم إِ 
ُ
ك ِفُروا َرَّبَّ

ْ
ْم اْسَتغ

ُ
ك
َ
ْمَوال  َوََّبِنيَن َوَيْجَعْل ل

َ
ْم ِبأ

ُ
ْدَراًرا . َوُيْمِدْدك ِ

م م 
ُ
ْيك

َ
َماَء َعل اًرا . ُيْرِسِل السَّ

فَّ
َ
اَن غ

َ
ُه ك نَّ

ْنَهاًرا ﴾ ]نوح: 
َ
ْم أ

ُ
ك
َ
ات  َوَيْجَعْل ل  [40-44َجنَّ

ِره يقول: إنه ادا ل رمحه اهلل يف "العقو  الدرية": "مِسعُ  شيخ اإلسالم يف م ا ئ أم قال ابن ع د

ًَ أو أكثر أو  ُِ  عليَّ؛ فأستغِفُر اهلل تعاىل ألَف مرَّ ليقُف قاطرل يف املسألة والشيِء أو احلالة اليت ُتش

ُِ و قال: وأكون إذ ذا  يف السويو أو املسجدو أو  أق و  تى ينشرح الصدرو وينح َّ إشُال ما ُأش

 غفار إىل أن أنال مطلوبي".الدربو أو املدرسةو ل مينعين ذله ِمن الذكر والست

لي و فدن هلل ساعات ل  اغفراللهم  لسانه:يا بينو عوِّ   لبنه:يروى عن لقمان عليه السالم أنه قال 

 يرُ  فيها سائاًل.

يف و طرقاتُموويف  موائدكمووعلى  بيوتُمويف  الستغفارمن  : أكثروا-رضى اهلل عنه  –قال احلسن 

ْنَهاًرا( }املغفرَ فدنُم ل تدرون متى تنزل  مجالسُموويف  أسواقُمو
َ
ْم أ

ُ
ك
َّ
ات  َوَيْجَعل ل ْم َجنَّ

ُ
ك
َّ
َيْجَعل ل

 (.40-42)نوح:

قال ابن حل يح: شُا را  إىل احلسن ال صرل اجلدب )قلة املطر(و فقال له: استغفر اهللو وشُا آقر 

ولًداو فقال له: استغفر اهللو  إليه الفقرو فقال له: استغفر اهللو وقال له آقر: ا ع اهلل أن يرجقين

وشُا إليه آقر افاف بستانهو فقال له: استغفر اهللو فقلنا له يف ذله؟ فقال: ما قل  من عندل 

ِفُروا ﴿شيًئاو إن اهلل تعاىل يقول يف سورَ نوح: 
ْ
ْم  اْسَتغ

ُ
ك هُ  َرَّبَّ اَن  ِإنَّ

َ
اًرا ك

فَّ
َ
َماءَ  ُيْرِسِل *  غ ْم عَ  السَّ

ُ
ْيك

َ
 ل

 (463) ؛[44 ،42:حنو ] ﴾ْدَراًرا{ مِ 

                                                           
 (.18و حلل22(و )فتح ال ارلو للعسقالنيو ال401و حلل 28القرطيبو ال)تفسري - 214
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 املفتاح الرابع: اإلكثار من الصالة على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:  ✍

ْيِ  ْبِن الطَُّفَعِن إقوَ اإلسالم ومن مفاتيح الفرج أن تُثر من الصالَ على رسول اهلل حل  اهلل عليه وسلم 

للَّْيِ  َقاَم َفَقاَل: َيا حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َذَدَ  ُثُلَثا اَكاَن َرُسوُل اهلِل »َأِبيِه َقاَل: ُأَبيِّ ْبِن َكْع خو َعْن 

يِهو َااَء الوَمْوُت َتْتَ ُعَها الرَّاِ َفُةو َااَء الوَمْوُت ِبَما ِف« َأيَُّها النَّاُا اْذُكُروا اهلَل اْذُكُروا اهلَلو َااَءِت الرَّاِاَفُة

َُْم َأْاَعُ  َلَه ِمْن حَلَلاِتِبَما ِفيِه. َقاَل ُأَبيٌُّ: ُق ََ َعَلْيَه َف يو َفَقاَل: َما لوُ : َيا َرُسوَل اهلِلو ِإنِّي ُأكوِثُر الصََّلا

ْن ِدِشْئَ  َقاَل: ُقلوُ : الرُُّبَعو َقاَل: َما ِشْئَ و َفِدْن ِجْ َت َفُهَو َقْيٌر َلَه ُقلوُ : النِّْصَفو َقاَل: َما ِشْئَ و َف

َلَه َأْاَعُ  ْيٌر َلَه َقاَل: ُقلوُ : َفالثُُّلَثْيِنو َقاَل: َما ِشْئَ و َفِدْن ِجْ َت َفُهَو َقْيٌر َلَه. ُقلوُ : ِجْ َت َفُهَو َق

ُوَفى َدمََّه َوُيْغَفَر َلَه َذْنُ َه  .(214) حَلَلاِتي ُكلََّهاو َقاَل: ِإًذا ُت

 املفتاح اخلامس: التوسل إىل اهلل باألعمال الصاحلة: ✍

سلم: ومما ينجيه عند الشدائد أن تتوس  إليه بصاحل عمله وأن تُون له ق يئة عم  أقي امل

ُُ»قد َقاَل الزَُّبْيُر ْبُن الوَعوَّاِم: تستخراها وتتوس  بها عند الشدَ و الضيق  ُُوَن َأْن ْم َمِن اْسَتَطاَع ِمْن َلُه َي

 (.218« )َعَم ا حَلاِلحا َفلوَيفوَعْ ِمْن َقْ ٌء 

واطخ يئة من العم  الصاحل دو العم  الصاحل املخت ئ يعين املختفيو والزبري رضي اهلل عنه دنا ين هنا 

إىل أمر نغف  عنه ودو املعا لة بن األفعال رااء املغفرَ؛ فلُ  إنسان عم  سيئ يفعله يف السرو فأوىل 

 له أن يُون له عم  حلاحل يفعله يف السر أيًضا لعله أن يغفر له اآلقر.

ما ااء يف الصحيحن عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: مسع  رسول اهلل حللى اهلل عليه وسلم 

ُُْم َيْمُشوَن ِإْذ َأحَلاَبُهْم َمَطٌر َفَأَوْوا ِإَلى َغارا َفاْنَطَ َق  َلْيِهْم َفَقاَل َبْعُضُهْم َعيقول:)َبْيَنَما َثالَثُة َنَفرا ِممَّْن َكاَن َقْ َل

ُُْم ِبَما َيْعَلُم َأنَُّه َقْد حَلَدَي ِلَ ْعضا ِإنَُّه ُُْم ِإل الصِّْدُي َفلَيْدُع ُك ُّ َرُا ا ِمْن  ِفيِه َفَقاَل َواللَِّه َيا َدُؤلِء ل ُيْنِجي

َتَرَكُه َوَأنِّي َعَمْدُت َوَواِ ٌد ِمْنُهْم اللَُّهمَّ ِإْن ُكْنَ  َتْعَلُم َأنَُّه َكاَن ِلي َأِارٌي َعِمَ  ِلي َعَلى َفَريا ِمْن َأُرجٍّ َفَذَدَ  

ُه َفُقلوُ  َلُه اْعِمْد ِإَلى ِإَلى َذِلَه الوَفَرِي َفَزَرْعُتُه َفَصاَر ِمْن َأْمِرِه َأنِّي اْشَتَرْيُ  ِمْنُه َبَقًرا َوَأنَُّه َأَتاِني َيطوُلُ  َأْاَر

 الوَ َقِر َفِدنََّها ِمْن َذِلَه الوَفَرِي ْن َأُرجٍّ َفُقلوُ  َلُه اْعِمْد ِإَلى ِتلوَهِتلوَه الوَ َقِر َفُسقوَها َفَقاَل ِلي ِإنََّما ِلي ِعْنَدَ  َفَرٌي ِم

                                                           
(و وقال: )دذا  ديِ  سن 1480(و احلديِ )14(و باب )48و كتاب حلفة القيامة )140 - 141/ 4أقراه الرتمذل يف السنن - 214

 2100و حَلِحيح التَّْرِغيِ  َوالتَّْرِدي :  184و الصَِّحيَحة: 0814حلحيح( حَلِحيح الوَجاِمع: 

 444ح  110/ص 2(و مسند الشهاب: ج 111/ 2(و والضياء يف " األ ا يِ املختارَ " )114/ 22أقراه اطخطي  يف التاريخ ) - 218

 1424و الصَِّحيَحة: 1028انظر حَلِحيح الوَجاِمع: 
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َُ َف َقاَل اآلَقُر اللَُّهمَّ َفَساَقَها َفِدْن ُكْنَ  َتْعَلُم َأنِّي َفَعلوُ  َذِلَه ِمْن َقْشَيِتَه َفَفرِّْج َعنَّا َفاْنَساَ ْ  َعْنُهْم الصَّْخَر

ُُْنُ  آِتيِهَما ُك َّ َلْيَلةخ ِبَلَ ِن َغَنما ِلي َفَأِإْن ُكْنَ  َتْع ْبَطأوُت َعَلْيِهَما َلُم َأنَُّه َكاَن ِلي َأَبَواِن َشْيَخاِن َكِ رَياِن َف

ُُْنُ  ل َأْسِقيِهْم َ تَّى َيْشَرَب َأ َُِرْدُ  َبَلْيَلًة َفِجْئُ  َوَقْد َرَقَدا َوَأْدِلي َوِعَياِلي َيَتَضاَغْوَن ِمْن الوُجوِع َف َواَل َف

ُِنَّا ِلَشْرَبِتِهَما َفَلْم َأَجْل َأْنَتِظُر َ تَّى َطَلَع الوَفْجُر ِدْن ُكْنَ  َتْعَلُم َأنِّي َف َأْن ُأوِقَظُهَما َوَكِرْدُ  َأْن َأَ َعُهَما َفَيْسَت

لسََّماِء َفَقاَل اآلَقُر اللَُّهمَّ ِإْن َُ َ تَّى َنَظُروا ِإَلى اَعْنُهْم الصَّْخَر َفَعلوُ  َذِلَه ِمْن َقْشَيِتَه َفَفرِّْج َعنَّا َفاْنَساَ ْ 

ل َأْن آِتَيَها ِبِماَئِة ُكْنَ  َتْعَلُم َأنَُّه َكاَن ِلي اْبَنُة َعمٍّ ِمْن َأَ  ِّ النَّاِا ِإَليَّ َوَأنِّي َراَوْ ُتَها َعْن َنفوِسَها َفَأَبْ  ِإ

ََُنْتِني ِمْن َنفوِسَها َفَلِ يَنارا َفَطَلْ ُتَها َ تَّى َقَدْر مَّا َقَعْدُت َبْيَن ِرْاَلْيَها ُت َفَأَتْيُتَها ِبَها َفَدَفْعُتَها ِإَلْيَها َفَأْم

ُ  َذِلَه ِمْن َأنِّي َفَعلو َفَقاَلْ  اتَِّق اللََّه َول َتُفضَّ الوَخاَتَم ِإل ِبَحقِِّه َفُقْمُ  َوَتَركوُ  الوِماَئَة ِ يَنارا َفِدْن ُكْنَ  َتْعَلُم

 . (.211َقْشَيِتَه َفَفرِّْج َعنَّا َفَفرََّج اللَُّه َعْنُهْم َفَخَرُاوا( )

 املفتاح السادس: التعرف على اهلل يف الرخاء: ✍

اعلموا ع ا  اهلل أن من سنن اهلل تعاىل اجلارية أن من تعرف عليه س حانه يف الرقاء عرفه اهلل تعاىل 

 حللى اهلل عليه وسلم  وق  الشدَ كما اقربنا رسولنا

َأْقَلَف ِبَيِدِه َف َعِن اْبِن َع َّااا َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َأنَُّه َقاَل: َرَ فوُ  َرُسوَل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َيْوًماو

َيْحَفظوَهو اْ َفِظ اللََّه َتِجْدُه َه اللَّاْ َفِظ ِهنَّو َقلوَف َظْهِرِه َفَقاَل: " َيا ُغَلاُمو َأَلا ُأَعلُِّمَه َكِلَماتخ َيْنَفُعَه اللَُّه ِب

ُحُفو َوالَِّذل َأَماَمَهو ِإَذا اْسَتَعْنَ  َفاْسَتِعْن ِباللَِّهو َوِإَذا َسَألوَ  َفاْسَأِل اللََّهو َافَِّ  الوَأقوَلاُمو َوُرِفَعِ  الصُّ

َُ ُمَحمَّدخ ِبَيِدِهو َلْو َاِهَدِت الوُأمَُّة ُه َلَهو َوَلْو َاِهَدِت َعَلى َأْن َيْنَفُعوَ  َلْم َيْنَفُعوَ  ِإلَّا ِبَشْيءخ َكَتَ ُه اللَّ َنفو

 (210)الوُأمَُّة َعَلى َأْن َيُضرُّوَ  َلْم َيُضرُّوَ  ِإلَّا ِبَشْيءخ َقْد ُكِتَ  َعَلْيَه

حللى اهلل عليه  -قال: قال النيب  -رضي اهلل عنه  -روى الرتمذل يف سننه من  ديِ أبي دريرَ 

ُوِثِر الدَُّعاَء ِفي الرََّقاِء: »-وسلم  َُُرِب َفلوُي  (.218) «َمْن َسرَُّه َأْن َيْسَتِجيَ  اهلُل َلُه ِعْنَد الشََّداِئِد َوالو

                                                           
ة والستغفار ل باب (و مسلم ل كتاب الذكر والدعاء والتوب4101رواه ال خارل ل كتاب أ ا يِ األن ياء ل باب  ديِ الغار) - 211

 (.4111استح اب قفض الصوت بالذكر)

 ( و ودو  ديِ حلحيح1804( و )1014( و )1111واه أمحد يف " املسند " رقم ) - 210

 (.1110( وقال: دذا  ديِ غري  و سنه األل اني يف حلحيح اجلامع الصغري برقم )4481سنن الرتمذل برقم ) - 218
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 )من تعرف -إل وربي-قال أبو الدر اء رضي اهلل عنه: ا ع اهلل يوم سرائهو يستج  له يوم ضرائه( 

 هلل عليه يف الشدَ(.على اهلل يف الرقاء تعرف ا

إذا ضاق  عليه الضوائق وأت  عليه املصائ و وكن  يف الرقاء تذكر اهلل وتقوم حبدو  اهللو ينجيه 

 اهللو وجيع  له خمراًا.

 فاشدد يديك حببل اهلل معتصمًا فإنه الركن إن خانتك أركان

قال بعض السلف: تعرفوا إىل اهلل عز وا  يف الرقاء يعرفُم يف الشدَو فدن يونَ عليه السالم كان 

ذاكرًا هلل عز وا  عارفًا باهلل عز وا  يف الرقاءو فلما وقع يف بطن احلوت جناه اهللو قال اهلل عز 

ِنِه وا : 
ْ
 ِفي َبط

َ
ِبث

َ
ل
َ
ِحيَن * ل ِ

ُمَسب 
ْ
اَن ِمَن ال

َ
ُه ك نَّ

َ
ْول أ

َ
ل
َ
وَن{ ]الصافات: }ف

ُ
ى َيْوِم ُيْبَعث

َ
 [.411 - 413ِإل

 وملا كان فرعون كافرًا اا دًا ناسيًا لذكر اهلل عز وا  ملا وقع يف ال حر: 
َّ

َه ِإل
َ
ُه ل ِإل نَّ

َ
اَل آَمْنُت أ

َ
}ق

ِذي آَمَنْت ِبِه َبُنوا ِإْسَراِئيَل{ ]يونس:
َّ
ْبُل وَ }قال عز وا :  [92ال

َ
ْد َعَصْيَت ق

َ
ْنَت ِمَن آْلَن َوق

ُ
ك

{ ]يونس:
ً
َك آَية

َ
ف
ْ
ل
َ
وَن ِلَمْن خ

ُ
يَك ِبَبَدِنَك ِلَتك ِ

َنج 
ُ
َيْوَم ن

ْ
ال
َ
ُمْفِسِديَن * ف

ْ
فُالدما ذكرا اهلل عز  [90 - 94ال

وا  يف الشدَ وأعلن إميانه يف الشدَو ولُن يونَ عليه السالم كان من أن ياء اهلل عز وا  فُان من 

 احلوت  عا اهلل عز وا : املد ضنو وملا وحل  إىل ظلمة بطن 
َ
ِبث

َ
ل
َ
ِحيَن * ل ِ

ُمَسب 
ْ
اَن ِمَن ال

َ
ُه ك نَّ

َ
ْول أ

َ
ل
َ
}ف

وَن{ ]الصافات:
ُ
ى َيْوِم ُيْبَعث

َ
ِنِه ِإل

ْ
 أل: لصار بطن احلوت قربًا له. [411 - 413ِفي َبط

دو أما فرعون فُان اا دًا ناسيًا ذكر اهلل عز وا  مستُربًا على طاعة اهلل عز وا و أعلن إميانه و

َم َفالوَيْو}يعاني الغري فلم يق   اهلل عز وا  منهو ب  اعله اهلل عز وا  عربَ للمعتربينو فقال: 

ُُوَن ِلَمْن َقلوَفَه آَيًة  [.11]يونَ: {ُنَنجِّيَه ِبَ َدِنَه ِلَت

 وبار  اهلل لي ولُم يف القرآن والسنةو ونفعين وإياكم مبا فيهما من ال ينات واحلُمةو أقول ما تسمعون

 وأستغفر اهلل لي ولُم ولسائر املسلمن من ك  ذن خ وقطيئةخو فاستغفروه إنه دو الغفور الر يم.

 اطخط ة الثانية

 احلمد هلل على إ سانه.

 أما بعد أيها املسلمون: .................................

 يسر عليه أمره: املفتاح السابع: من يسر على معسر يفرج اهلل تعاىل عنه كربه إذا نزل به و ✍
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و َعْن َأِبي و تله من سنن اجلزاء من انَ العم  فمن يسر يسر اهلل عليه و من عسر عسر اهلل عليه 

 ََ ََو َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َنفَّ ََ ُكَرِب ِمْن ًة ُكْرَبُمْؤِمنا َعْن ُدَرْيَر الدُّْنَياو َنفَّ

َِو َوَمْن َيسََّر َعَلى ) ِفي الدُّْنَيااهلُل َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب َيْوِم الوِقَياَمِةو َوَمْن َسَتَر ُمْسِلًماو َسَتَرُه اهلُل  ( 2َوالوآِقَر

رواه ( 211)يِه ُمْعِسراو َيسََّر اهلُل َعَلْيِه ِفي الدُّْنَيا َوالوآِقَرَِو َواهلُل ِفي َعْوِن الوَعْ ِد َما َكاَن الوَعْ ُد ِفي َعْوِن َأِق

 مسلم .

ُُْن َمْن لَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َعْن َااِبِر ْبِن َعْ ِد اللَِّه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه حَل ُُِن اللَُّه يف َ اَاِة ِفي َي َأِقيِه َي

 (200)  ااته "

ََ َطَلَ  َغِرمًيا َلُهو َفَتَواَرى َعْنُه ُثمَّ َوَاَدُهو َفَقاَل: ََ َأنَّ َأَبا َقَتاَ  نِّي ُمْعِسٌرو ِإ فَعْن َعْ ِداهلِل ْبِن َأِبي َقَتاَ 

ِجَيُه ْن: آهلِل؟ َقاَل: آهلِل؟ َقاَل: َفِدنِّي َسِمْعُ  َرُسوَل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّمو َيُقوُل: )َمْن َسرَُّه َأْن ُيَفَقاَل

َْ َعْن ُمْعِسراو َأْو َيَضْع َعْنُه(]  [.202اهلُل ِمْن ُكَرِب َيْوِم الوِقَياَمِةو َفلوُيَنفِّ

و ويا أيها الغينو ويا حلا   املالو اهلل اهلل بالنااو اهلل اهلل باملعسرو يا أيها التاارو ويا أيها الثرل

 د  أن  يف غنى عن فض  اهلل عز وا ؟ د  أن  يف غنى عن النجاَ من كربات يوم القيامة؟

تذكَّر أنه بدنظار  للمعسر قد ضِمن  التيسري ألمور  يف الدنيا والقرَو وأنه يف ظ  عرش الرمحن يوم 

َعْنُهو َوَضَع الوَيَسِرو َأنَّ َرُسوَل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: " َمْن َأْنَظَر ُمْعِسًراو َأْو  ل أَبُوقا القيامة

 (201)َلا ِظ َّ ِإلَّا ِظلُُّه ". َيْوَم-: َقاَل ُمَعاِوَيُة َقاَل-ِظلِِّه ِفي اهلُل َأَظلَُّه 

 :ينضطرمالدعاء املفاتح الثامن: ادع اهلل  ✍

وَء( )النمل:-تعاىل-قال اهلل   السُّ
ُ
ِشف

ْ
ا َدَعاُه َوَيك

َ
رَّ ِإذ

َ
ُمْضط

ْ
ن ُيِجيُب ال مَّ

َ
 (.60: )أ

ا َدَعاُه(،: -رمحه اهلل-قال القامسي 
َ
رَّ ِإذ

َ
ُمْضط

ْ
ن ُيِجيُب ال مَّ

َ
ودو الذل أ واه مرض أو فقر أو  ")أ

 ".-تعاىل- ناجلة من نواجل الددرو إىل اللجأ والتضرع إىل اهلل

                                                           
 («2488( و وأبو  او  )1111ومسلم )» ط الرسالة( 414/ 21« )مسند أمحد» - 211
( حلحيح 204« )احلطناع املعروف»( و ويف 40« )قضاء احلوائج»( وأقراه ابن أبي الدنيا يف 488/ 1« )الُام »أقراه ابن عدل يف  - 200

 (1418اجلامع)

 (.22114السنن الُربىو برقم ) (و وال يهقي يف2814رواه مسلمو كتاب املساقاَو َباُب َفْضِ  ِإْنَظاِر الوُمْعِسِرو برقم ) - 202

 (4001أقراه مسلم ) - 201
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: أنه املدعو عند الشدائدو املواو  عند النواجلو كما قال: -تعاىل-: "ين ِّه -رمحه اهلل-وقال ابن كثري 

اُه( )اْلسراء:  ِإيَّ
َّ

ْدُعوَن ِإل
َ
َبْحِر َضلَّ َمْن ت

ْ
رُّ ِفي ال ُم الضُّ

ُ
ك ا َمسَّ

َ
ُم -تعاىل-وقال  (،67)َوِإذ

ُ
ك ا َمسَّ

َ
مَّ ِإذ

ُ
: )ث

 
َ
ِإل
َ
رُّ ف ُروَن( )النحل:الضُّ

َ
ْجأ

َ
ودُذا قال دهنا: )َأمَّن ُيِجيُ  الوُمْضَطرَّ ِإَذا َ َعاُه(و أل: َمن دو  (،53ْيِه ت

 الذل ل يلجأ املضطر إل إليهو والذل ل يُشف ضر املضرورين سواه.

من األنصار  -حللى اهلل عليه وسلم  -عن أنَ رضي اهلل عنه قال: كان را  من أحلحاب رسول اهلل 

ًُا ورًعا فخرج مرَ فلقيه يُنى  أبا معلقو وكان تااًرا يتجر مبال له ولغريه يضرب به اآلفايو وكان ناس

لص مقنع بسالح فقال له: ضع ما معه فدني قاتلهو قال: ما تريد إىل  مي؟ شأنه باملالو قال: أما 

حل َُّ ما بدا لهو املال فليو ولس  أريد إل  مهو قال: أما إذا أبي و فذرني أحللي أربع ركعات قال: 

فتوضأو ثم حللى أربع ركعاتو فُان من  عائه يف آقر سجدَ أن قال: يا و و  يا ذا العرش اجمليد يا 

فعَّال ملا يريدو أسأله بعز  الذل ل يرامو وملُه الذل ُيضام وبنور  الذل مأل أركان عرشهو أن 

ها ثالث مراتو فدذا دو بفارا تُفيين شر دذا اللصو يا مغيِ أغثينو يا مغيِ أغثينو قال  عا: ب

قد أق   بيده  ربة واضعها بن أذني فرسهو فلما بصر به اللص أق   حنوهو فطعنهو فقتله ثم أق   

إليهو فقال: قم قال من أن ؟ بأبي أن  وأمي؛ فقد أغاثين اهلل به اليومو قال: أنا مله من أد  

اء قعقعةو ثم  عوت بدعائه الثاني فسمع  السماء الرابعة  عوت بدعائه األولو فسمع  ألبواب السم

 ألد  السماء ضجةو ثم  عوت بدعائه الثالِ فقي  لي:  عاء مُروب فسأل  اهلل أن يوليين قتله.

قال أنَ: فاعلم أنه من توضأو وحللى أربع ركعات و عا بهذا الدعاءو استجي  له مُروًبا كانو أو 

 (204)مُروب. غري 

 الصالة:املفتاح التاسع: إقامة  ✍

للصالَ تأثري عجي  يف عالج ادموم والغموم وتفريج الُربو ولذله فقد أمر اهلل أ  ييت يف اهلل: إن  

اِبِريَن{ تعاىل بالستعانة بها يف ك  األمور فقال تعاىل َه َمَع الصَّ
َّ
ِة ِإنَّ الل

َ
َل ْبِر َوالصَّ : }اْسَتِعيُنوا ِبالصَّ

 [.453]البقرة: 

ْد وقال تعاىل: 
َ
ق
َ
اِجِديَن *  }َول ْن ِمَن السَّ

ُ
َك َوك ِ

ْح ِبَحْمِد َرَّب  ِ
َسب 

َ
وَن * ف

ُ
َك َيِضيُق َصْدُرَك ِبَما َيُقول نَّ

َ
ُم أ

َ
ْعل

َ
ن

َيِقيُن{ ]الحجر: 
ْ
ِتَيَك ال

ْ
ى َيأ َك َحتَّ  [.99 - 97َواْعُبْد َرَّبَّ

                                                           
 18-14احلافظ أبي الدنياو مجابو الدعوَ؛ حتقيق امد ع د القا ر عطاءو ص - 204
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 (.204َ َزَبُه َأْمٌر حَللَّى " )ِإَذا َقاَل ُ َذْيَفُة: " َكاَن َرُسوُل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم 

َأِرْ َنا ِبَلاُلو َعْن َساِلِم ْبِن َأِبي الوَجْعِدو َعْن َرُا ا ِمْن َأْسَلَمو َأنَّ النَِّ يَّ حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: " َيا 

 (208)ِبالصََّلاَِ " 

 املفتاح العاشر: الصرب مفتاح الفرج: ✍

ِرو َوَأنَّ َواْعَلْم َأنَّ النَّْصَر َمَع الصَّْ » قال حللى اهلل عليه وسلم: و من اعظم مفاتيح الفرج مفتاح الصرب    

َُْرِبو َوَأنَّ َمَع الوُعْسِر َيسَِّرا  (201)«..الوَفَرَج َمَع الو

ْل  ﴿وقد قال س حانه وتعاىل: 
ُ
ِذيَن  ِعَباِد  َيا ق

َّ
ُقوا آَمُنوا ال ْم  اتَّ

ُ
ك ِذيَن  َرَّبَّ

َّ
ْحَسُنوا ِلل

َ
َيا َهِذهِ  ِفي أ

ْ
ن   الدُّ

 
 َحَسَنة

ْرُض 
َ
ِه  َوأ

َّ
  الل

 
َما َواِسَعة ى ِإنَّ

َّ
اِبُروَن  ُيَوف ْجَرُهْم  الصَّ

َ
ْيرِ  أ

َ
 [.42: الزمر] ﴾ ِحَساب   ِبغ

قال بعض السلف: )لو أنَّ العسر  ق  يف ُاحرا؛ جلاَء الُيسُر  تى يدقَ  معه(و ليَ بعدهو ل ب  

فأبشروا يا ع ا  اهلل! أنتم يف عسر ب  أنتم يف يسرو اليسر أقرب إلينا من     الوريدو أمل يدق  معهو 

ُعْسِر ُيْسًرا  ﴿تسمعوا إىل قول اهللو عز وا : 
ْ
ُعْسِر ُيْسًرا* ِإنَّ َمَع ال

ْ
ِإنَّ َمَع ال

َ
 [.6: الشرح. ]﴾ف

 -من قصص األنبياء والرسل مع الصرب كثرية أذكر منها : ✍

 الرسول امد حللى اهلل عليه وسلم على أذى الُفار وبطشهم  تى ااء وعد اهلل باحلق. حلرب-2

 حتم  مصاع  كثريَ ومل يشه أبدا إىل أن وحل  إىل بر األمان وعوضه اهلل باطخري. وأيوب الذل-1

َك ﴿نوح عليه السالم وما  دث له مع قومه ومع ابنه قال تعاىل  قصة-4
ْ
َباِء ِمْن ِتل

ْ
ن
َ
 أ

َ
غ
ْ
وِحيَها ْيِب ال

ُ
ن

ِقيَن﴾ ]هود:  ُمتَّ
ْ
 ِلل

َ
َعاِقَبة

ْ
اْصِبْر ِإنَّ ال

َ
ا ف

َ
ْبِل َهذ

َ
ْوُمَك ِمْن ق

َ
 ق

َ
َت َول

ْ
ن
َ
ُمَها أ

َ
ْعل

َ
ْنَت ت

ُ
ْيَك َما ك

َ
 (( [19ِإل

 

 

 ستْفاراال ملن لزم عشرة مثار

                                                           
 2211حلحيح أبي  او   «2/110( و والطربل يف "تفسريه" 2421أقراه أبو  او  )»ط الرسالة(: 442/ 48« )مسند أمحد» - 204

 (4188) 111/ 4أبو  او  . وأقراه 414/ 8املسند  - 208

 ( و ودو  ديِ حلحيح1804( و )1014( و )1111واه أمحد يف " املسند " رقم ) - 201
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 اخلطبة األوىل 

وت وأمت عميعًا من اجلنة منزل و أما بعد: فحياكم اهلل أيها األقوَ األفاض  وط تم وطاب ممشاكم 

وأسأل اهلل احلليم الُريم ا  وعال الذل عمعين مع  ضراتُم يف دذا ال ي  الطي  امل ار  على طاعته 

 و أن جيمعنا يف اآلقرَ مع سيد الدعاَ املصطفى يف انته و ار مقامته وإنه وىل ذله والقا ر عليه ..

مثار من مثرات استغفار فأعريوني القلوب  عشرَ وم عناإلقوَ األ  اب  ديثنا الي ابعد: أيهأما 

 واألمساع 

 الذنوب:أوال االستْفار تطهري للقلوب من أدران ✍

أيها اإلقوَ الُرام إن أول مثرات الستغفار أنها تنقي القل  و تطهره من أثار و أ ران الذنوب و 

ََ : َعْن َرُسوِل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَأِبي َعْن املعاحلي فاملعصية دا اثر بليح على القل    َسلََّم َقاَل: ُدَرْيَر

ُوَتٌةَقِطيَئًة َأْقَطَأ ِإَذا ِإنَّ الوَعْ َد » َُِتْ  ِفي َقلوِ ِه ُن َر َوَتاَب ُسِقَ  َقلوُ ُهو َوِإْن َسْوَ اُءو َفِدَذا ُدَو َنَزَع َواْسَتْغَف« ُن

ُوِسُ وَنَكال َبْ  َراَن َعَلى ُقُلو}ُلَو َقلوَ ُه َوُدَو الرَّاُن الَِّذل َذَكَر اهلُل: َعاَ  ِجيَد ِفيَهاو َ تَّى َتْع  {ِبِهْم َما َكاُنوا َي

(200 ). 

قال العلماء: إن الذنوب ُتسوِّ  القل و ول يزال الع د كلما أذن  ذنً ا جا ت الظُّلمة وعظم السوا  يف 

 الستغفارو نقي قل ه ودذب ونظف.قل هو فأما إذا با ر بعد الذن  بالتوبة و

عن قتا َ رمحه اهلل قال: إن القرآن يدلُُّم على  ائُم و وائُمو أما  اؤكمو فذنوبُمو وأما  واؤكمو 

 .( 208)فالستغفار

 وذكروا عن بعض السلف أنه قي  له: كيف أن  يف  ينه؟ قال: ُأمزِّقه باملعاحليو وَأْرَقُعه بالستغفار.

اهلل: سألُ  شيخ اإلسالم ابن تيميةو فقلُ : يسأل بعض الناا: أيُّما أنفع للع د قال ابن القيم رمحه 

 التس يح أو الستغفار؟ 

                                                           
و حَلِحيح التَّْرِغيِ  َوالتَّْرِدي : 2100حَلِحيح الوَجاِمع:  {َوْيٌ  ِللوُمَطفِِّفَن}" يف التفسري: باب ومن سورَ 4444وأقراه الرتمذل " - 200

2110 

 «حلحيح لغريه»ط الرسالة( 114 /41« )مسند أمحد» - 208
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فانظر يا أقيو كيف ُنسوِّ  قلوَبنا مبعصية اهلل عز وا و ثم ل نطهردا ِمن دذا السوا و  تى حلرنا ل 

 نستمتُع بع ا َو ول نستلذُّ بطاعة!

ا وتنظيفها ِمن َوِسخ الذنوبو وليَ شيٌء أنقى للقل  وأنظُف ِمن إننا حبااة إىل تهذيِ  قلوبن

 الستغفارو فدذا تراكَمِ  الذنوُب يف القل  ومل يعُقْ ها استغفاٌرو أظلم وُطِ ع عليه.

 د  رأي  إنساًنا يعيش يف بي  ل ينظفه؟

 د  رأي  إنساًنا ل يغتس  ول ُينظُِّف ثيابه؟

: إن أعمال بين آ م ُترَفعو فدذا رفع  حلحيفٌة فيها استغفار ُرِفَع  عن بُر امُلَزني رمحه اهلل قال

 بيضاءو وإذا ُرِفَع  ليَ فيها استغفاٌر ُرِفَع  سو اَء.

 :ثانيًا: يف املداومة على االستْفار أمان من العقوبة والعذاب✍

س   لدفع ال الء والنقم عن الع ا  وال ال و ورفع الفنت الستغفار أنه  ومن مثراتأ  ييت يف اهلل 

واحملن عن األمم واألفرا و لسيما إذا حلدر ذله من قلوب موقنة مؤمنة. خملصة قالصة أمل يق  اهلل 

 َأبو قال[ 44األنفال] ﴾َن وِفيِهْم َوَما َكاَن الّلُه ُمَعذَِّبُهْم َوُدْم َيْسَتْغِفُر َوَأْنَ  ِلُيَعذَِّبُهْم اهلُل َكاَن َوَما ﴿تعاىل: 

 حللى يبالن ودو - َأَ ُدُدَما ُرِفَع وسلمو عليه اهلل حللى اللَِّه َرُسوِل ا : " عنه اهلل رضي األشعرل ُموَسى

 َوُدْم ُمَعذَِّبُهْم اللَُّه َكاَن َوَما ﴿: اآلَقُر َوَبِقي ﴾ُه ِلُيَعذَِّبُهْم َوَأْنَ  ِفيِهْم اللَّ َكاَن َوَما ﴿: - وسلم عليه اهلل

 [.201] ﴾ َيْسَتْغِفُروَن

  ثالثا االستْفار سبب لسعة الرزق✍

َوَأِن }: قال اهلل تعاىل الستغفار س ٌ  لَسَعة الرجيو ونزول املطرو وكثرَ املالاعلموا ع ا  اهلل أن    

ُُْم َمَتاًعا َ َسًنا  ُُْم ُثمَّ ُتوُبوا ِإَلْيِه ُيَمتِّْع  ِذل َفْض ا َفْضَلُه َوِإْن َتَولَّْوا ِإَلى َأَا ا ُمَسماى َوُيْؤِت ُك َّاْسَتْغِفُروا َربَّ

ُُْم َعَذاَب َيْوما َكِ ريا  [.4]دو :  { {َفِدنِّي َأَقاُف َعَلْي

ُُْم َمَتاًعا َ َسًنا } قال العلماء:  ؟؛ أل: ُيمتِّْعُم باملنافع من َسَعة الرجي وَرَغد العيشو والعافية يف {ُيَمتِّْع

 دنياو ول يستأحِللوُم بالعذاب كما فَع  مَبن أدَله ق لُم ؟ ِإَلى َأَا ا ُمَسماى ؟و ودو وق  وفاتُم.ال
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ُُْم ِمْدَراًرا * َوُيْمِدْ ُكْم ِب}:وقال نوح عليه السالم ُُْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّاًرا * ُيْرِسِ  السََّماَء َعَلْي َأْمَوالا اْسَتْغِفُروا َربَّ

ُُْم َأْنَهاًراَوَبِنَن َوَيْج ُُْم َانَّاتخ َوَيْجَعْ  َل  [.21 - 20]نوح:  { {َعْ  َل

يف و طرقاتُموويف  موائدكمووعلى  بيوتُمويف  الستغفارمن  : أكثروا-رضى اهلل عنه  –قال احلسن 

ُُْم}املغفرَ فدنُم ل تدرون متى تنزل  مجالسُموويف  أسواقُمو ُُْم َانَّاتخ َوَيْجَع  لَّ ْنَهاًرا( َأ َيْجَع  لَّ

 (.21-20)نوح:

قال ابن حل يح: شُا را  إىل احلسن ال صرل اجلدب )قلة املطر(و فقال له: استغفر اهللو وشُا آقر 

إليه الفقرو فقال له: استغفر اهللو وقال له آقر: ا ع اهلل أن يرجقين ولًداو فقال له: استغفر اهللو 

و فقلنا له يف ذله؟ فقال: ما قل  من عندل وشُا إليه آقر افاف بستانهو فقال له: استغفر اهلل

ُُْم اْسَتْغِفُروا ﴿شيًئاو إن اهلل تعاىل يقول يف سورَ نوح:  ُُْم السََّماَء ِ ُيْرِس*  َغفَّاًرا َكاَن ِإنَُّه َربَّ  {ْدَراًراِم َعَلْي

 (081) ؛[22 و20:نوح] ﴾

 واملتاع احلسن  رابعا: السعادة✍

هلل ا القمعاشر املو دين ان من مثرات الستغفار السعا َ ورا ة ال ال و املتاع احلسن يف احلياَ الدنيا 

ُُْم اْسَتْغِفُروا َوَأِن ﴿تعاىل:  ُُْم َمَتاًعا َ َسًنا ِإَلى َأَا ا ُمَسماى َوُيُتوُب ُثمَّ َربَّ ْؤِت ُك َّ ِذل َفْض ا وا ِإَلْيِه ُيَمتِّْع

 يتال واملنغصات باملُدرات مشوبًا ليَ عطاء أنه على ليدل باحلسن؛ املتاع ووحلف[ 4 :دو ] ﴾َفْضَلُه 

أس غها عليهو مع املداومة  اليت اهلل بنعم يتمتع املؤمن جيع  عطاء دو وإمنا  نياهو يف اإلنسان تقلق

 .(282)على دذه النعم -س حانه -على شُره

  سبب للنجاة ِمن عذاب النار: خامسا: االستْفار✍

لَُّه َوَما َكاَن ال}قال اهلل تعاىل: و اعلموا ع ا  اهلل ان الستغفار وقاية من عذاب اهلل يف الدنيا و اآلقرَ 

 [.  44]األنفال:  { {ِلُيَعذَِّبُهْم َوَأْنَ  ِفيِهْم َوَما َكاَن اللَُّه ُمَعذَِّبُهْم َوُدْم َيْسَتْغِفُروَن
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ذاب الع ُد آمٌن ِمن ع»لنيب حللى اهلل عليه وسلم أنه قال: )) وعن فضالة بن ُعَ يد رضي اهلل عنهو عن ا 

 .  (281) « ((اهلل ما استغَفَر اهلَل

َُ يف جمن النيب حللى اهلل عليه وسلمو فقام َفِزًعا »وعن أبي موسى رضي اهلل عنه قال:   قَسَفِ  الشم

ه يف وسجو و ما رأيته يفعل خيشى أن تُوَن الساعُةو  تى أتى املسجدو فقام ُيصلِّي بأطوِل قياما وركوع

))إن دذه اآلياِت اليت ُيرِسُ  اهلُل ل تُون ملوت أ دخ ول حلياتهو ولُن اهلل ُيرِسُلها حلالَ قطو ثم قال: 

 . (083)«((ُيخوِّف بها ع ا هو فدذا رأيُتم منها شيًئاو فافَزعوا إىل ذكِره و عائه واستغفاره

 َجُ  ممَّن َيهِلُه ومعه النجاَو قي : وما دي؟ قال: الستغفار. ويذُكُر عن عليٍّ رضي اهلل عنه قال: الَع 

وكان رضي اهلل عنه يقول: ما َألوَهم اهلُل س حانه وتعاىل ع ًدا الستغفاَرو ودو يريد أن ُيعذَِّبه. ففي 

 الستغفار:  فُع الُوارثو والسالمُة ِمن احلوا ثو واألمُن ِمن الفنت وامِلَحن. 

يا معشَر »رضي اهلل عنهماو عن رسوِل اهلل حللى اهلل عليه وسلم أنه قال: ))  عن ع داهلل بن عمر

 . (084) « ((النساِءو تصدَّقوَن وأكِثْرَن الستغفارو فدني رأيُتُن أكثَر أد  النار

عن عائشة رضي اهلل عنها قل : يا رسول اهللو ابُن ُاْدَعاَن كان يف اجلادلية : »وتأمَّ  يف دذا اطخرب 

الرَّ مو وُيطِعم املسُنو فه  ذا  ناِفُعه؟ قال: "ل ينَفُعهو إنه مل َيُقْ  يوًما: رب اغفر لي َيِصُ  

 . (085)«(( قطيئيت يوم الدين

وعن أبي العالية قال: "إني ألراو ألَّا َيهِله ع ٌد بن نعمتِن؛ نعمة حيَمُد اهلل عليهاو وذن  يستغِفُر  

 اهلُل منه". 

   لرمحة اهلل تعاىل يف الدنيا واآلخرة: االستْفار سبٌب سادسا:✍

قال حلاحل عليه السالم  إقوَ اإلميان و من مثرات الستغفار انه س   من أس اب رمحة الر يم الرمحن

ُُْم ُتْرَ ُموَن}:لقوِمه ]النم :  { {َيا َقْوِم ِلَم َتْسَتْعِجُلوَن ِبالسَّيَِّئِة َقْ َ  الوَحَسَنِة َلْوَلا َتْسَتْغِفُروَن اللََّه َلَعلَّ

                                                           
 ( بسند ضعيفو لُن  سَّنه بعض العلماء بشوادده.10/ 1أقراه أمحد ) - 281
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فُثرَ الستغفار والتوبُة ِمن أس اب تنزُّل الرمحات اإلديةو واأللطاِف الربانيةو والفالح يف الدنيا [؛ 41

 واآلقرَ.

  : االستْفار سبب لدخول اجلنة سابعا:  ✍

متى  اوم الع د ع  الستغفار  يُون بذله قال اقذ شها َ ضمان لدقول انة  معاشر املو دين: و

 ِبِهْم َوَمْنَوالَِّذيَن ِإَذا َفَعُلوا َفاِ َشًة َأْو َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َذَكُروا اللََّه َفاْسَتْغَفُروا ِلُذُنو} قال اهلل س حانهالرمحن 

 ٌَ ْن َربِِّهْم َوَانَّاٌت ِمَيْغِفُر الذُُّنوَب ِإلَّا اللَُّه َوَلْم ُيِصرُّوا َعَلى َما َفَعُلوا َوُدْم َيْعَلُموَن * ُأوَلِئَه َاَزاُؤُدْم َمْغِفَر

 [؛ 241و 248]آل عمران:  { {َتْجِرل ِمْن َتْحِتَها الوَأْنَهاُر َقاِلِديَن ِفيَها َوِنْعَم َأْاُر الوَعاِمِلَن

فالصاحلون خيطئونو لُنهم ي ا رون بالستغفار والتوبةو فأعَقَ هم اهلل بُثرَ استغفاردم انات النعيم. 

ِفْر َلَنا الَِّذيَن َيُقوُلوَن َربََّنا ِإنََّنا آَمنَّا َفاغو}:على دذا الدربو قال اهلل تعاىل لقد كان الصاحلون ِمن ك ِّ أمة

]آل  { {َأْسَحاِرلوُذُنوَبَنا َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر * الصَّاِبِريَن َوالصَّاِ ِقَن َوالوَقاِنِتَن َوالوُمْنِفِقَن َوالوُمْسَتْغِفِريَن ِبا

ع دالعزيز بن عمر بن ع دالعزيزو قال: رأيُ  عن [ 22] (086)ذكر ابُن أبي الدنيا[.  20و 21عمران: 

أبي يف النوم بعد موته كأنه يف  ديقةخو فرفع إليَّ تفا اتو فأوَّلتهن بالولدو فقل : أل األعمال 

 وادت أفض ؟ قال: الستغفار يا ُبَني.

 االستْفار سبب لرفعة الدرجات:  ثامنا:✍ 

 أبي دريرَ رضي اهلل يف تعالي اجلنات لآلباء عن معاشر املو دين ومن مثرات الستغفار رفعة الدراات

إن اهلل عز وجل لَيرَفُع الدرجَة للعبد الصاحل يف )) »عنه قال: قال رسوُل اهلل حللى اهلل عليه وسلم: 

 . (280) « ((اجلنة، فيقول: يا رب، أنَّى لي هذه، فيقول: باستْفاِر ولِدك لك

او د موته؟ فدن كان أ ُد والديه قد ُتوفِّيو فاستغِفْر له كثرًيفانظر كيف يرفع الستغفاُر الع َد املؤمن بع 

فدن دذا ِمن أعظم ما ينفعه يف قربه. ودذا كان النيبُّ حللى اهلل عليه وسلم يأُمُر أحلحابه أن يستغِفُروا 

 للمي ؛ 
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 نعى لنا رسوُل اهلل حللى اهلل عليه وسلم النجاشيَّ حلا َ » فعن أبي دريرَ رضي اهلل عنه قال: 

 .  (288) « ((احل شة يوم الذل مات فيهو فقال: ))استغفروا ألقيُم

وعن عثماَن بِن عفَّاَنو قال: كان النيبُّ حللى اهلل عليه وسلم إذا فَرَ ِمن  فن امليِّ  وقف عليهو فقال: 

 .( 281) « ((استغفروا ألِقيُمو وَسُلوا له بالتث ي و فدنه اآلن ُيسَأل)) »

 :حيفة األعمال يوم القيامة تاسعا الفرح و السرور بص✍

ِلَمن  اوم على الستغفارو فجاء يوم القيامة قد ذد   سيئاُته د اًءو وتضاَعَفْ   أ  ييت يف اهلل: دنيًئا

ُطوَبى ) ») سناُته وعُظَم و فعن ع ِداهلل بن ُبْسر رضي اهلل عنه قال: قال النيبُّ حللى اهلل عليه وسلم: 

 . ((؛ أقراه ابن مااه بسند  سن« استغفاًرا كثرًياِلَمن َوَاد يف حلحيفته 

ُسرَّه َمن أ  َّ أن َت»وعن الزَُّبري بن العوَّام رضي اهلل عنه قال: قال رسوُل اهلل حللى اهلل عليه وسلم: )) 

 .(091)« ((حلحيفُتهو فلُيُِثر فيها ِمن الستغفار

ْن َتاَب َوِإنِّي َلَغفَّاٌر ِلَم}اهلل تعاىل:  قال: اهلل َمن استْفره أن يْفر له سبحانه وتعاىل عاشرا: وعد✍

وتأمَّ  يا أقيو لقد أكد الُالم بدنو والالمو ثم قصَّ  .[81]طه:  { {َوآَمَن َوَعِمَ  حَلاِلًحا ُثمَّ اْدَتَدى

ذله بذاته س حانهو فقال: "َوِإنِّي"و ومل يُق  ا َّ شأنه: "وإني لغافر"و ب  قال "غفَّار"و ليدلَّ على 

ُُوُنوا حَلاِلِحَن}هو وواسع مغفرِته. وقال س حانهعظيِم عفِو ُُْم ِإْن َت ُُْم َأْعَلُم ِبَما ِفي ُنُفوِس ِدنَُّه َكاَن َف َربُّ

ِجِد َوَمْن َيْعَمْ  ُسوًءا َأْو َيظوِلْم َنفوَسُه ُثمَّ َيْسَتْغِفِر اللََّه َي}:وقال س حانه [و18]اإلسراء:  { {ِللوَأوَّاِبَن َغُفوًرا

ُهْم َااُؤوَ  َوَلْو َأنَُّهْم ِإْذ َظَلُموا َأْنُفَس} }وقال س حانه:  [و220]النساء:  { }{ {اللََّه َغُفوًرا َرِ يًما

وقال س حانه وتعاىل: [و 14]النساء:  {َفاْسَتْغَفُروا اللََّه َواْسَتْغَفَر َلُهُم الرَُّسوُل َلَوَاُدوا اللََّه َتوَّاًبا َرِ يًما

ات املسلم املو ِّد فدذا م[. 48]النساء:  { {ِإنَّ اللََّه َلا َيْغِفُر َأْن ُيْشَرَ  ِبِه َوَيْغِفُر َما ُ وَن َذِلَه ِلَمْن َيَشاُء}

ومل يشر  باهلل شيًئاو فاهلل س حانه قد يغفُر اهلل ك َّ ذنوبه مهما عُظَم و وَمن أشر  باهلِل س حانهو 

ِذِه َوِإْذ ُقلوَنا اْ ُقُلوا َد}وع د معه غرَيهو ثم تاب إليه وأناب؛ فهو يغِفُر له أيًضا. وقال اهلل س حانه: 

ُُُلوا ِمْنَها َ ْي ُُْم َقَطاَياُكْم َوالوَقْرَيَة َف َسَنِزيُد ُِ ِشْئُتْم َرَغًدا َواْ ُقُلوا الوَ اَب ُسجًَّدا َوُقوُلوا ِ طٌَّة َنْغِفْر َل

                                                           
 (.182(و ومسلم )2410أقراه ال خارل ) - 288

 (.4112سنده حلحيح: أقراه أبو  او  ) - 281

 (.841سنده  سن: أقراه الطرباني يف األوسط ) - 210
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َعْن َأِبي َذراُّ َرِضَي اللَُّه َعْنُهو َعْن َرُسوِل اللَِّه حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  .[88]ال قرَ:  { {الوُمْحِسِنَن

لوَم َعَلى َنفوِسي َوَاَعلوُتُه َيا ِعَ اِ لو ِإنِّي َ رَّْمُ  الظُّ»ِاْ ِريَ و َعِن اللَِّه َتَ اَرَ  َوَتَعاَلى َأنَُّه َقاَل:  َوَسلََّمو َعْن

ُُْم َضالٌُّ ِإلَّا َمْن َدَدْيُتُه َفاْسَتْهُدوِني َأْدِدُكْمو َي ُُْم ُمَحرًَّما؛ َفَلا َتَظاَلُمواو َيا ِعَ اِ ل ُكلُّ ُُُم  اَبْيَن ِعَ اِ ل ِإنَّ

. قال (212)«ُُْموَل الَِّذيَن ُتْخِطُئوَن ِباللَّْيِ  َوالنََّهاِر َوَأَنا الَِّذل َأغوِفُر الذُُّنوَب َوَلا ُأَباِلي؛ َفاْسَتْغِفُروِني َأغوِفْر

 ة اهللالعلماء: وإمنا قال س حانه عميًعا دا دنا ق   أمره إيَّانا باستغفاره  تى ل يقَنَط أ ٌد ِمن رمح

لعظيم ذن  ا تقرهو ول لشديد ِوْجر قد ارتُ هو ما أرمَحه وألطَفه ا َّ شأُنهو قلقنا ودو يعَلُم أننا 

ََو َعِن . َعْن َأِبي ُدَرْيسوف نذن  ليًلا ونهاًراو ثم فتح لنا أبواب مغفرِتهو ومل ُيقنِّط ع اَ ه ِمن رمحته َر

ُِي َعْن َربِِّه َعزَّ َوَا َّو َقاَل: " النَِّ يِّ حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّمو  َذْنً او َفَقاَل: اللُهمَّ اغوِفْر َعْ ٌد َأْذَنَ  ِفيَما َيْح

ِبالذَّْنِ و ُثمَّ  ِلي َذْنِ يو َفَقاَل َتَ اَرَ  َوَتَعاَلى: َأْذَنَ  َعْ ِدل َذْنً او َفَعِلَم َأنَّ َلُه َربًُّا َيْغِفُر الذَّْنَ و َوَيأوُقُذ

ُه َربًُّا َفَأْذَنَ و َفَقاَل: َأْل َربِّ اغوِفْر ِلي َذْنِ يو َفَقاَل َتَ اَرَ  َوَتَعاَلى: َعْ ِدل َأْذَنَ  َذْنً او َفَعِلَم َأنَّ َل َعاَ 

اَرَ  َوَتَعاَلى: َ َيْغِفُر الذَّْنَ و َوَيأوُقُذ ِبالذَّْنِ و ُثمَّ َعاَ  َفَأْذَنَ  َفَقاَل: َأْل َربِّ اغوِفْر ِلي َذْنِ يو َفَقاَل َت

ْرُت َلَه "و َقاَل َفَأْذَنَ  َعْ ِدل َذْنً او َفَعِلَم َأنَّ َلُه َربًُّا َيْغِفُر الذَّْنَ و َوَيأوُقُذ ِبالذَّْنِ و اْعَمْ  َما ِشْئَ  َفَقْد َغ

 ( 092)«. ْئَ اْعَمْ  َما ِش»َعْ ُد الوَأْعَلى: َلا َأْ ِرل َأَقاَل ِفي الثَّاِلَثِة َأِو الرَّاِبَعِة: 

وتأمَّ  يف كالمه ا  شأنهو قال: ))فعِلم أن له رباا يغفر الذن  ويأقذ بالذن ((. قال العلماء: قدَّم 

ل يدل على ))اعم  ما شئ  فقد غفرت له((و املغفرَ على املؤاقذَ؛ لُرمه س حانه. قالوا: "وقوله: 

معناه: ما  م  تذن  ثم تتوبو غفرت  إبا ة املعاحليو ول الارتاء على اهلل بُثرَ الذنوبو وإمنا

 له.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (010) 418/ 2مسلم - 212
 (1088و ومسلم رقم ) {يريدون أن ي دلوا كالم اهلل}يف التو يدو باب قول اهلل تعاىل:  414/  24رواه ال خارل  - 211
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 مثرات اإلميان باهلل يف احلياة الدنيا

 اخلطبة األوىل 

أما بعد: فحياكم اهلل أيها األقوَ األفاض  وط تم وطاب ممشاكم وت وأمت عميعًا من اجلنة منزل و 

الطي  امل ار  على طاعته وأسأل اهلل احلليم الُريم ا  وعال الذل عمعين مع  ضراتُم يف دذا ال ي  

 و أن جيمعنا يف اآلقرَ مع سيد الدعاَ املصطفى يف انته و ار مقامته وإنه وىل ذله والقا ر عليه ..

أما بعد: فحياكم اهلل أيها األقوَ األفاض  وط تم وطاب ممشاكم وت وأمت عميعًا من اجلنة  :أما بعد

عمعين مع  ضراتُم يف دذا ال ي  الطي  امل ار  منزل و وأسأل اهلل احلليم الُريم ا  وعال الذل 

على طاعته و أن جيمعنا يف اآلقرَ مع سيد الدعاَ املصطفى يف انته و ار مقامته وإنه وىل ذله والقا ر 

 عليه ..

نعيش اليوم مع اإلميان باملله الديان لنتعرف على مثراته  – وسلم أ  اب رسول اهلل حللى اهلل عليه 

مع يف الدنيا يف جمان داا  فيه رياح الش هاتو و تالطم  فيه أمواج الفنت اليت على الفر  و اجملت

متوج موج ال حار العاتيةو يف جمان أضحى أد  احلق حبااة ماسة إىل التعرف على  ينهم و الراوع 

 إىل مصدر عزدم و مجددم 

 ديا ديا ع ا  اهلل لنشنف اآلذان بثمرات اإلميان  

 :الثمار دذه أدم ومن الدنياو احلياَ يف املؤمن طي ةو جينيها ائجونت يانعةو مثار لإلميان

 :للحق الثمرة األوىل اهلداية ✍

 لقاتلةواتله السموم  الفضائياتوإقوَ اإلميان: يف وسط ظلمة اإلحلا  و العلمنة اليت ت ثها الش ُات و  

حيتاج املسلم أن يسله س ي  املؤمنن فال جيد ذله الس ي  إل يف الركوب يف سفينة اإلميان فهي 

 فأد  و(40:احلج){ُمْسَتِقيما حِلَراطخ ِإَلى َءاَمُنوا الَِّذيَن َلَهاِ  اللََّه َوِإنَّ}: تعاىل اهلل العاحلم من القواحلم قال

 الثمار وأا  أعظم من( ادداية أعين) الثمرَ ودذه و- وا  عز - اهلل بهداية الناا أ ق دم اإلميان

 .احلياَ دذه يف املؤمن جينيها اليت

  ِبِدمَياِنِهْم َربُُّهم َيْهِديِهْم الصَّاِلَحاِت َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذيَن ِإنَّ}: وقال تعاىل
 
: تعاىل وقال[. 1 :يونَ] {ۖ

  اللَّلِه ِبِدْذِن ِإلَّا مُِّصيَ ةخ ِمن َأحَلاَب َما}
 
 [. 22 :التغابن] {ۖ   َقلوَ ُه َيْهِد ِباللَّلِه ُيْؤِمن َوَمن ۖ

 ريضىف اهللو عند من أنها فيعلم املصي ةو تصي ه الرا  دو: "تفسريه يف-اهلل رمحه- الشوكاني ذكر

 (214)" ويسلم

                                                           
 [.8/142: ج للشوكانيو القدير فتح]- 214
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 :الطيبة احلياة الثمرة الثانية ✍

فما طاب  احلياَ إل بذكرهو واليت -وتعاىل  س حانه-بذكرهإقوَ اإلميان: احلياَ الطي ة اليت طاب  

احلياَ الطي ة جيددا اإلنسان  تى ولو كان يف أ له الظروف وأحلع ها  -ا  يف عاله -طاب  بشُره

 َوُدو ىُأْنَث َأو َذَكرا ِمْن حَلاِلًحا َعِمَ  َمْن}: تعاىل اهلل واحلياَ طي ة وان كان املسلم فقريا اتااا قال

ًَ َفَلُنْحِيَينَُّه ُمْؤِمٌن  ذكر لُ  الطي ة احلياَ فشرط واوابو شرط اآلية ففي و(10:النح ) {َطيَِّ ًة َ َيا

 .الصاحل والعم  اإلميان دو وأنثى

 التليد احلق لفُرَ       تعيش أن السعا َ إن

 العتيد الُون قضية         حت  كربى لعقيدَ

 العمو  دي األساا دي         للسعيد العقيدَ دذل

 السعيد فهو بامسها ويهتف         حيملها عاش من

 َأحْلَ َح َمْن: "َوَسلََّم َعَلْيِه للَُّها حَللَّى اللَِّه َرُسوُل َقاَل َقاَل َعْنُه اهلل َرِضَي الوَخطوِميِّ ِمْحَصنا ْبِن اللَِّه ُعَ ْيِد َعْن

ُُْم ََُأنََّما َيْوِمِه ُقوُت ِعْنَدُه َاَسِدِه ِفي ُمَعاًفى ِسْرِبِه ِفي آِمًنا ِمْن  (214)". ِبَحَذاِفرِيَدا ْنَياالدُّ َلُه ِ يَزْت َف

ودو حت  وطأَ العذاب و من ق له وادتها امرأَ فرعون  ودي  -رضي اهلل عنه–واددا بالل بن رباح 

 حت  أشعة الشمَ احملرقة 

 األرض ملُوت يف تس يحها ثم الشهواتو وأغالل املا ََّ قيو  من للنَّفَ حترير الطي ة. احلياَ •

 .والسموات

 نفسه حلااات والستجابة يهملهاو أن  ون الفاني اسده  ااات عن اإلنسان مسوُّ الطي ة. احلياَ *

 .اآلقرين  قوَي ينسى أن  ون اطخالدَ

 .بهار على النفَ إق ال بتزايد تتزايد ولُنها اجلسدو حلحَّة برتااع ترتااع ل الطي ة. احلياَ *

 .به أواها ت لح ب  مبوت؛ تنتهي ل الطي ة. احلياَ *

 يدمقال بيده ومن كريمو ربٌّ َيضمنها ولُن والسلطانو كاملال جائلة أعراض تضمنها ل الطي ة. *احلياَ

 (218)أعمعن.  والناا واألرض السنوات

  بالسيوف! عليها جلالدونا امللو  أبناء علمها لو سعا َ يف أنا الصاحلن: واهلل أ د قال

                                                           
 و( 400 رقم و 2/221) املفر  األ ب يف ال خارل أقراه - 214
 http://www.alukah.net/sharia/0/102713/#ixzz4vQICqUU2: املوضوع رابط - 218
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 وتقطع  امل ار و ابن قلف الناا فاجنف  الرقةو الرشيد قدم: قال املصيصي شع ة بن أشعِ عن

 معجي ل الذل دارون مله ل املله واهلل دذا: فقال  للخليفة ولد أم فأشرف  الغربَو وأرتفع  النعالو

 (211)..وأعوان بشرط إل الناا

 الءال  من أحلناف يف يتنق  ودو اهلل رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ شيخه  ال يصف- القيم ابن قال

 : - والقت ار

 ىأنَّ حلدرلو يف وبستاني انيت أنا! ؟ بي أعدائي يصنع ما :- اإلسالم شيخ يعين:- مرَ لي قال

 ". سيا ة بلدل من وإقرااي شها َو وقْتلي قلوَو  ْ سي إنُّ تفارقينو ل معي فهي ر  

 "  النعمة دذه شُر عندل عدل ما ذد ًا القلعة دذه م ء بذل  لو"  القلعة: يف ا سه يف يقول وكان 

 . دذا وحنو "و اطخري من فيه لي تس  وا ما على ازيتهم ما"  قال: أو 

 اهللو شاء ما ع ا ته و سن وشُر  ذكر  على أعنِّي اللهم"  ا وا: ودو سجو ه يف يقول وكان

 القلعة إىل  ق  وملا "و دواه أسره من واملأسور تعاىلو ربه عن قل ه ُ  َ من احمل وا"  مرَ: لي وقال

 ِقَ ِلِه ِمْن َظاِدُرُهَو الرَّْ َمُة ِفيِه َباِطُنُه َباٌب َلُه ِبُسورا َبْيَنُهْم َفُضِرَب)  وقال: إليه نظر سوردا  اق  وحلار

 (210) 24/احلديد(  الوَعَذاُب

 لإ العيش فيال: وهل  ظله شيء ك  انتق  و النهار انتصف إذا بال ا ية تصنع كيف ألعرابي قي 

 ليهع ومتي  كساءهو عليها ويلقى عصاه ينص  ثم اجلمانو كأنه عرقًا فريفضً  ميال أ دنا ميشى ذا 

 (218)كسرى  إيوان يف فُأنه اان  ك  من الريح

 :الثمرة الثالثة الوالية ✍

: تعاىل لقاأ  يت يف اهلل ومن مثرات اإلميان باملله الديان الولية اطخاحلة و دي ولية النصر و التمُن 

 َفِدنَُّ ُنواوآَم َوالَُِّذيَن َوَرُسوَلُه اللََُّه َيَتَولَُّ َوَمن}: تعاىل وقال اهلل (181:ال قرَ) {َءاَمُنوا الَِّذيَن َوِليُّ اللَُّه}

 [".81:املائدَ] {َغاِلُ وَنالو ُدُم اللَُِّه ِ ْزَب

وتله الولية دا أثردا يف  ياَ الفر  واجملتمع فالولية من عها اإلميان باهلل تعاىل وتأملوا إىل أثار تله 

 الولية:

 ﴾النُّوِر ِإَلى الظُُّلَماِت ِمَن ُيْخِرُاُهْم آَمُنوا الَِّذيَن َوِليُّ اللَُّه ﴿تعاىلاإلقراج من الظلمات إىل النور قال اهلل 

[َِ  و[180: الوَ َقَر

                                                           
 (141/ 21) الذديب لإلمام اإلسالم تاريخ - 211
 (10: ص) الصي  الواب  - 210

 (21: ص) وكلمات قطوف - 218
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 َوَلا اتَِّ ُعوُهَف ُمْسَتِقيًما حِلَراِطي َدَذا َأنََّو ﴿تعاىلقال اهلل  ااتماع القل  و الث ات على الصراط املستقيم

ُُْم َفَتَفرََّي السُُّ َ  َتتَِّ ُعوا  [284: الوَأْنَعاِم] ﴾َسِ يِلِه َعْن ِب

ِِ ِفي َتَعاَلى اللَُّه َقاَلا ة اهلل تعاىل ألوليائه:   َيْسَمُع الَِّذل َسْمَعُه ُكْنُ  :َأْ َ ْ ُتُه َفِدَذا: »الوُقْدِسيِّ الوَحِدي

 َوَلِئِن َلُأْعِطَينَُّهو َسَأَلِني َوِإْن َهاوِب َيْمِشي الَِّتي َوِرْاَلُه ِبَهاو َيْ ِطُش الَِّتي َوَيَدُه ِبِهو ُيْ ِصُر الَِّذل َوَبَصَرُه ِبِهو

 (211).الوُ َخاِرلُّ َرَواُه «َلُأِعيَذنَُّه اْسَتَعاَذِني

 آَمُنوا الَِّذيَن*  َيْحَزُنوَن ُدْم َوَلا َعَلْيِهْم َقْوٌف َلا اللَِّه َأْوِلَياَء ِإنَّ َأَلا ﴿قال اهلل تعاىل عدم اطخوف و احلزن

َِ َوِفي الدُّْنَيا الوَحَياَِ ِفي الوُ ْشَرى َلُهُم*  َيتَُّقوَن َوَكاُنوا ََ] ﴾الوآِقَر  14 – 11: ُيوُن

ََ أِبي َعْن  ِبَأْنِ َياَءو ْيُسواِعَ ا ًا َل اهلل ِعَ اِ  ِمْن إنَّ: "-وسلم عليه اهلل حللى- اهلل َرُسوُل َقاَل: َقاَل ُدَرْيَر

 َأْرَ اما َغْيِر ِمْن اهلل ِبُنوِر بُّواَتَحا َقْوٌم ُدْم: "َقاَل ُنِح ُُّهْمو َلَعلَّنا ُدْم؟و َمْن: ِقيَ ". َوالشَُّهَداُء اأَلْنِ َياُء َيْغِ ُطُهُم

 َ ِزَن إَذا ْحَزُنوَنَي َولو النَّاُاو َقاَف إَذا َيَخاُفوَن َل ُنوراو ِمْن َمَناِبَر َعَلى ُنوٌرو ُوُاوُدُهْم َأْنَسابخو َوَل

 .(211«) [.11: يونَ] {َيْحَزُنوَن ُدْم َوَلا َعَلْيِهْم َقْوٌف َلا اللَِّه َأْوِلَياَء ِإنَّ َأَلا}: َقرأ ُثمَّ. النَّاُا

 الطيب: الثمرة الرابعة: الرزق ✍

يف جمان يشتُي كثري من الناا الغالء و ارتفاع األسعار و قلة الربكة  و لو تأملنا ما حنن فيه لوادنا أن 

 َواتََّقْوا واَءاَمُن الوُقَرى َأْدَ  َأنَّ َوَلو}: ذله بس   ذنوبنا وأننا ابتعدنا عن شجرَ اإلميان قال اهلل تعاىل

: - تعاىل اهلل رمحه - الشوكاني اإلمام يقول( 11:األعراف){َوالوَأْرِض السََّماِء ِمَن َبَرَكاتخ َعَلْيِهْم َلَفَتْحَنا

 التيسري ص حي كما واألرض السماء قري دم يسرنا: أل {َوالوَأْرِض السََّماِء ِمَن َبَرَكاتخ َعَلْيِهْم َلَفَتْحَنا}

 يف ما  مح واألوىل الن اتو األرض وقري املطرو: السماء خبري املرا  قي  أبوابهاو بفتح املغلقة لألبواب

 .(102)..."ذله من أعم دو ما على اآلية

 :العزة الثمرة اخلامسة: ✍

 معاشر املو دين: إن من مثرات اإلميان باهلل تعاىل أنه يورث الع د العزَ و الرفعة يف الدنيا و اآلقرَ 

َُ َوِللَِّه}: تعاىل قال  (.8:املنافقون){َوِللوُمْؤِمِنَن َوِلَرُسوِلِه الوِعزَّ

 الِعزََّ رمصد دو وأنَّه شيءو َيْغِل ه ل الذل العزيز دو تعاىل اهلل بأنَّ اليقيينُّ واإلميان اجلاجم العتقا 

 َتَشاُء َمْن َوُتِعزُّ َتَشاُء مَّْنِم الوُملوَه َوَتْنِزُع َتَشاُء َمْن الوُملوَه ُتْؤِتي الوُملوِه َماِلَه اللَُّهمَّ ُقِ : تعاىل قال. وواد ها

 استئناا ول بهو إلَّا نصر فال و[11: عمران آل] َقِديٌر َشْيءخ ُك ِّ َعَلى ِإنََّه الوَخْيُر ِبَيِدَ  َتَشاُء َمْن َوُتِذلُّ

 . بتوفيقه إلَّا جناح ول معهو إلَّا

                                                           

 " يف الرقاي: باب التواضع1801أقراه ال خارل " - 211

 (804) برقم   ان ابن حلحيح يف ودو حلحيحو إسنا ه - 100
 (118/ 1) ل القدير فتح تفسري - 102
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 ِعلٌم دوو كت هو به وأنزل رسلهو به اهلل بعِ الذل اإلميان ألد  دما إنَّما والُعُلوُّ الِعزََّ: )القيِّم ابن قال

 ما حبس  الُعُلوِّ من فللع د و[241: عمران آل] ُمْؤِمِنَن ُكْنُتْم ِإْن الوَأْعَلْوَن َوَأْنُتُم: تعاىل قال و اٌلو وعمٌ 

َُ َوِللَِّه: تعاىل وقال اإلميانو من معه ُِنَّ َوِللوُمْؤِمِنَن َوِلَرُسوِلِه الوِعزَّ  و[8: املنافقون] َيْعَلُموَن اَل الوُمَناِفِقَن َوَل

 فاته ما ةُمَقاَبل ففي والِعزََّو الُعُلوِّ من  ظٌّ فاته فدذا و قائقهو اإلميان من معه ما حبس  الِعزََّ من فله

 ( .101(  )وباطًنا ظادًرا وعمًلاو علًما اإلميانو  قائق من

 بن ع يدَ أبو ومعنا الشام إىل اطخطاب بن عمُر قرج: "قال عنهو اهلل رضي شهاب بن طاري عن

 وأقذ عاتقهو على فوضعهما قفيه وقلع عنها فنزل لهو ناقة على وعمر خماضةو على فأتوا اجلراحو

 قفيه ختلع دذا؛ تفع  أن  املؤمننو أمري يا: ع يدَ أبو فقال املخاضةو بها فخاض ناقته بزمام

 استشرفو و ال لد أد  أن يسرني ما املخاضة؟ بها وختوض ناقته بزمام وتأقذ عاتقهو على وتضعهما

 ذلَّأ كنا إنا وسلم؛ عليه اهلل حللى امد ألمة نُاًلا اعلته ع يدَ أبا غرُي  ذا يقول لو أوهو: عمر فقال

 (104)"اهلل أذلنا به اهلل أعزنا ما بغري العز نطل  فمهما باإلسالمو اهلل فأعزنا قوم

 يدسع الشيخ الشام عامل فيه كان وق  يف األمول املسجَد مصر  اكم علي امد بن باشا إبراديم  َق  

 ومل كهاوحير فلم ِرالهو ما اا وكان الشيخو اان  من باشا إبراديم ومر املصلنو يف  رًسا ُيلقي احلليب

 شراا هنفس يف أضمر وقد املسجدو من وقرج شديًداو غيًظا واغتاظ باشاو إبراديم فاستاء الستهو ي دل

 ذلال بالشيخ الفته له يزيِّنون اان و ك  من املنافقون به  ف  تى قصره وحل  أن وما بالشيخو

 جلندا كا  وما بالسالس و مُ ًَّلا الشيخ بد ضار أمر  تى يؤلِّ ونه جالوا وما وسلطانهو اربوَته حتدى

 له تفتحس للشيخ إساءَ أل أن يعلم كان فقد رأيه؛ فغيَّر باشا إبراديم عا   تى الشيخ جلل  يتحركون

 يقةطر الشيخو من بها ينتقم أقرى طريقة إىل تفُريه ودداه بدغالقهاو له ِقَ   ل املشاك  من أبواًبا

 تأثرٌي هل ي قى فال املسلمنو نفوا يف دي ته وسقط  ولءهو ضمن الشيخ قِ له فدذا باملالو اإلغراء

 لهت يف اللعاب له يسي  م لح ودو ذد يةو لريَ ألف الشيخ إىل فأرس  باشا إبراديم وأسرع عليهمو

 الوجير وانطلق ومريديهو تالمذته ِمن ومسمع مرأى على للشيخ املال يعطَي أن وجيره ِمن وطل  األيامو

 عهمس عالا بصوت للشيخ وقال السالمو فألقى  رسهو يلقي ودو الشيخ ِمن واقرتب املسجدو إىل باملال

 خالشي ونظر أمر و على بها تستعن أن ال اشا مولنا يرى ذد ية لريَ ألف دذه: الشيخ  ول َمن ك 

 إن) :له وق  إليهو وُر َّدا سيد  بنقو  ُعْد بينو يا: وسُينة بهدوء له وقال الوجيرو حنو إشفاي نظرَ

 (214)(.يده ميد ل ِرْالهو ميد الذل

                                                           
 (282/ 1) اللهفان إغاثة - 101

 .الذديب ووافقه وحلححه( 11: 2) املستدر  يف احلاكم - 104

 موسوعة القصص املنربية للشيخ السيد مرا  سالمة - 104
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   األعداء: على الثمرة السادسة النصر ✍

 دال سألتم أنفسُم ع ا  اهلل عن س   دزميتنا وتسلط األعداء علينا؟

اجلواب يف ابسط ع ارَ: أننا مل حنقق اإلميان مل حنقق شرط النصر والتمُنو دثنا قلف الغرب 

 ومغرياته وقذلنا احلق وأوليائه فسلط اهلل عينا كالب األرض  

أننا مل  ققنا اإلميان سخر اهلل لنا الس اع و مل ضعف إمياننا قفنا من اجلرذان ول  ول و ل قوَ إل 

 ظيم.باهلل العلي الع

 و(40:الروم){الوُمْؤِمِنَن َنْصُر َعَلْيَنا َ قًّا َوَكاَن}: تعاىل قال 

 إليها وأ وانا الثمرَ دذه أدم فما الدنياو يف اإلميان مثرات أدم من بهم والظفر األعداء على فالنصر

 ودذا والعافيةو السالمة اهلل نسأل اإلسالم أمة تعهددا مل والذل ادزمية من مر لة يف نعيش وحنن اليوم

 اهلل من إق ار دذا: "- اهلل رمحه- الشوكاني قال كما امليعا  خيلف ل الذل من وعد والظفر النصر

 تشريف وفيه امليعا و خيلف ل الوعد حلا ي ودو عليهو  ق املؤمنن لع ا ه نصره بأن س حانه

 (108)"الصاحلن لع ا ه تُرمة ومزيد للمؤمننو

 َيُقوُم ْوَمَوَي الدُّْنَيا الوَحَياَِ ِفي آَمُنوا َوالَِّذيَن ُرُسَلَنا َلَننُصُر ِإنَّا}: وتعاىل س حانه ويقول و

 الَِّذيَن َأيَُّها َيا}: س حانه وقال األعداءو على بالنصر اإلميان ألد  بشارَ فهي (82:غافر){الوَأْشَها 

ُُْم َوُيَث ِّْ  َينُصْرُكْم اللََّه َتنُصُروا ِإن آَمُنوا  (.0:امد){َأقوَداَم

 قالدونللا ادوٌ  وأقضعها     قلرونا الدنليا دلذه ملُنلا

 نسينلا ول الزمان نسي فما      ضيلاء من حلحائلف وسلطَّرنا

َُ         لمعلاتخ سليوفلا مَحلنادللا  تلينلا أن تأبى الروع غلدا

 امل ينللا والفتح ادول رأي         يوما األغملا  من قرال  إذا

 اجل ينلا لله ندوا بطغيان ولليٌّ          يلأقذنلا  يلن وكنلا

ًَ نؤ بهلم       أنللاا يرمينلا  يلن وكنلا  حللابلريلنا ُأبا

 آقلرونلا قوم باجملد مضى           تى يلدور الزملان فتلئ وما

 سنينا أئمته عاشلوا وقلد قومي         الرك  يف ُيرى ل وأحل ح

 مله وندار إىل الروم مله نقفور من"الرشيد:  إىل كت  لنقفور الروم استوثق  فلما ":األثري ابن يقول

  فحمل ال يديو مقام نفسها وأقام  الرخو مقام أقامته ق لي كان  اليت امللُة فدن: بعد أما العربو

                                                           
 (140/ 4) ل القدير فتح تفسري - 108
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 قرأت فدذا ومحقهن النساء ضعف ذله لُن إليهاو أضعافها حبم   قيقا كان  ما أموادا من إليه

 .بينهو بيننا فالسيف وإل لهو املصا رَ من به نفسه وافتد أمواداو من له  ص  ما فار   دذا كتابي

 وتفري خياط هو أن  ون إليه ينظر أن أ د يقدر مل  تى الغض و استفزه الُتاب الرشيد قرا فلما

 إىل املؤمنن أمري دارون من" الر يم الرمحن اهلل بسم"الُتاب: ظهر على بداوَو وكت  فدعا الساؤهو

 ارس ثم". والسالم تسمعهو ما  ون تراه ما واجلواب الُافرَ ابن يا كتابه قرأت لقد الرومو كل  نقفور

 سنة ك  حيمله قراج على املصاحلة نقفور فسأله وقربو وا ري وغنم ففتح درقلة نزل  تى يومه من

  تى  هبال يف وأقام إليه رااعا الرشيد فُر العهد نقض نقفور أن بلغه رااعا قف  فلما. ذله إىل فأاابه

 (101)أرا .  ما وبلح رضي  تى يربح ومل منهمو نفسه شفى

 :-عز وجل  -الفوز برَا اهلل، قال اهلل الثمرة السابعة  ✍

َوالوُمْؤِمُنوَن }إقوَ اإلسالم و من عظيم مثرات اإلميان باهلل تعال أن ينال املسلم رضا اهلل تعاىل  

ََ َُِر َوُيِقيُموَن الصَّاَل ََ  َوالوُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعضا َيأوُمُروَن ِبالوَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن الوُمن َوُيْؤُتوَن الزََّكا

ُِيٌم * َوَعَد اهلل الوُم ِمِنَن َوالوُمْؤِمَناِت َانَّاتخ ْؤَوُيِطيُعوَن اهلل َوَرُسوَلُه ُأْوَلِئَه َسَيْرَ ُمُهُم اهلل ِإنَّ اهلل َعِزيٌز َ 

 ِلَه ُدَوَذ َتْجِرل ِمن َتْحِتَها اأَلْنَهاُر َقاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن َطيَِّ ًة ِفي َانَّاِت َعْدنا َوِرْضَواٌن مَِّن اهلل َأكوَ ُر

بدميانهم الذل كمَّلوا به  فنالوا رضوان اهلل ورمحتهو والفوج بهذه املساكن الطي ةو( و 4) {الوَفْوُج الوَعِظيم 

و واألمر باملعروف -حللى اهلل عليه وسلم  -أنفسهمو وكمَّلوا غريدم بقيامهم بطاعة اهلل وطاعة رسوله 

 والنهي عن املنُرو فحصلوا على أعظم الفوج والفالح.

معونو تس بار  اهلل لي ولُم يف القرآن والسنةو ونفعين وإياكم مبا فيهما من ال ينات واحلُمةو أقول ما

 وأستغفر اهلل لي ولُم ولسائر املسلمن من ك  ذن خ وقطيئةخو فاستغفروه إنه دو الغفور الر يم.

 اطخط ة الثانية

 احلمد هلل على إ سانه.

 أما بعد أيها املسلمون: .................................

 وينجيهم من الشدائدن اهلل يدافع عن الذين آمنوا مجيع املكاره، أ :الثمرة الثامنة ✍

 وأن من عظيم مثرات اإلميان أن اهلل تعاىل حيفظهم و يدفع عنهم عميع املُاره -و اعلم بار  اهلل فيه

أل: يدافع عنهم .( 48)سورَ احلجو اآلية:  {ِإنَّ اهلل ُيَداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا}: -عز وا   -قال اهلل 

ك  مُروهو وشرُّ شياطن اإلنَ واجلنُّو ويدافع عنهم األعداءو ويدافع عنهم املُاره ق   نزوداو 

َر َوَذا النُّوِن ِإذ ذََّدَ  ُمَغاِضً ا َفَظنَّ َأن لَّن نَّقوِد}: -عز وا   -ويرفعها أو خيّففها بعد نزوداو قال اهلل 

                                                           
 (80/ 18) التاريخ يف الُام  (802/ 1) الطربل تاريخ (88: ص) غرب من قرب يف العرب - 101
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ُه َوَنجَّْيَناُه ِمَن َأن ل ِإَلَه إلَّ َأنَ  ُسْ َحاَنَه ِإنِّي ُكنُ  ِمَن الظَّاِلِمَن * َفاْسَتَجْ َنا َل َعَلْيِه َفَناَ ى ِفي الظُُّلَماِت

 .(.88 - 80)سورَ األن ياءو اآليتان:  {الوَغمِّ َوَكَذِلَه ُننِجي الوُمْؤِمِنَن

)سورَ يونَو  {َكَذِلَه َ قًّا َعَلْيَنا ُننِج الوُمْؤِمِنَنُثمَّ ُنَنجِّي ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنواو }: -عز وا   -وقال 

 .(.204اآلية: 

نَّ ُانَدَنا َوَلَقْد َسَ َقْ  َكِلَمُتَنا ِلِعَ اِ َنا الوُمْرَسِلَن * ِإنَُّهْم َلُهُم الوَمنُصوُروَن * َوِإ}: -س حانه وتعاىل  -وقال 

 .(.204 - 202)سورَ الصافاتو اآليات:  {َلُهُم الوَغاِلُ وَن

و أل من ك  ما .( 1)سورَ الطاليو اآلية:  {َوَمن َيتَِّق اهلل َيْجَع  لَّه َمْخَرًاا}: -عز وا   -وقال 

و فاملؤمن املتقي .(4)سورَ الطاليو اآلية:  {َوَمن َيتَِّق اهلل َيْجَع  لَُّه ِمْن َأْمِرِه ُيْسًرا} الناا ضاي على

للُيسَرىو وجينِّ ه الُعْسَرىو وُيسهِّ  عليه الصعابو وجيع  له من ك  دمٍّ  ُييسِّر اهلل له أمورهو وُييسِّره

 فراًاو ومن ك  ضيقا خمراًاو ويرجقه من  يِ ل حيتس و وشوادد دذا كثريَ من الُتاب والسنة.

 :الصاحلةأنه شرط صحة لألعمال   :الثمرة التاسعة ✍

إمنا تصح وتُم  حبس  ما يقوم بقل  حلا  ها؛ ن عميع األعمال واألقوال اقيب املسلم بد أن تعلم أ 

َفَمن َيْعَمْ  ِمَن الصَّاِلَحاِت َوُدَو ُمْؤِمٌن َفال ُكفوَراَن }: -عز وا   -من اإلميان واإلقالصو قال اهلل 

أل ل ُيجحد سعيهو ول يضيع عملهو ب  ُيضاعف حبس   .( و21سورَ اإلسراءو اآلية:  1) {ِلَسْعِيِه

ََ َوَسَعى َلَها َسْعَيَها َوُدَو ُمْؤِمٌن َفُأوَلِئَه َكاَن َسْعُيُهم }: -عز وا   - قوَ إميانهو وقال َوَمْن َأَراَ  اآلِقَر

ُُوًرا و والسعي لآلقرَو دو العم  بُ  ما يقرب إليها من األعمال و( 1)سورَ يونَو اآلية:  {مَّْش

 .-حللى اهلل عليه وسلم  -اليت شرعها اهلل على لسان ن يه امد 

 :النتفاع باملواعظ من مثرات اإلميانعاشرا  ✍

تو )سورَ الذاريا {َوَذكِّْر َفِدنَّ الذِّكوَرى َتنَفُع الوُمْؤِمِنَن} :-وا   عز-قال اهلل  اإلسالم ومنإقوَ  

و ودذا؛ ألن اإلميان حيم  حلا  ه على التزام احلقو وات اعهو علمًا وعماًلو ومعه اآللة  .(88اآلية: 

 العظيمةو والستعدا  لتلّقي املواعظ النافعةو وليَ عنده مانع مينعه من ق ول احلقو ول من العم  به.

 ملجأ املؤمنن يف ك  ما يلمُّ بهم:  -عز وا   -اإلميان باهلل احلا ل عشر  ✍

رورو و زنو وقوفخو وأمناو وطاعةو ومعصيةو وغري ذله من األمور اليت لبدُّ لُ  أ د منهاو من س

فعند احملابُّ والسُّرور يلجؤون إىل اإلميانو فيحمدون اهللو وُيثنون عليهو ويستعملون النعم فيما حي ُّو 

 الوتهو ويتسلَّون مبا وعند املُاره واأل زان يلجؤون إىل اإلميان من اهات عديدَ: يتسلَّون بدميانهم و

يرتتُّ  على ذلهو من الثوابو ويقابلون األ زان والقلق برا ة القل و والراوع إىل احلياَ الطي ة 

املقاومة لأل زانو ويلجؤون إىل اإلميان عند اطخوفو فيطمئنُّون إليه ويزيددم إميانًاو وث اتًاو وقوَو 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





015 
 

: -رضي اهلل عنهم  -تعاىل عن الصحابة  وشجاعةو ويضمح ُّ اطخوف الذل أحلابهمو كما قال اهلل

ُُْم َفاْقَشْوُدْم َفَزاَ ُدْم ِإمَيانًا َوَقاُلواو َ ْسُ َنا} هلل َوِنْعَم الوَوِكيُ  ا الَِّذيَن َقاَل َلُهُم النَّاُا ِإنَّ النَّاَا َقْد َاَمُعواو َل

)سورَ آل  { ا َعِظيماُسوٌء َواتََّ ُعواو ِرْضَواَن اهلل َواهلل ُذو َفْض* َفانَقَلُ واو ِبِنْعَمةخ مَِّن اهلل َوَفْض ا لَّْم َيْمَسْسُهْم 

 .(.204 - 204عمرانو اآليتان: 
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 الفضائل العشر الكربى يف فضائل املسجد األقصى

 اخلطبة األوىل 

أل وأس منزلوأما بعد: فحياكم اهلل أيها األقوَ األفاض  وط تم وطاب ممشاكم وت وأمت عميعًا من اجلنة 

ن أ طاعتهواهلل احلليم الُريم ا  وعال الذل عمعين مع  ضراتُم يف دذا ال ي  الطي  امل ار  على 

 ه والقا ر عليه ..جيمعنا يف اآلقرَ مع سيد الدعاَ املصطفى يف انته و ار مقامته وإنه وىل ذل

 علهو ا فضائ  عظيمة لذله ال ي  الذل قدسه اهلل تعاىل دنا  أما بعد: فيا معاشر املو دين اعلموا أن

اهلل تعاىل مسرى املسجد احلرام إىل تله ال قعة امل اركة و دي عشرَ فضائ  كربى لذله ال ي   

 فأعريوني القلوب و األمساع

 والربكة:األول أنها أرض القداسة  ✍

 فهي ل تذكر يف كتاب اهلل إل مقرونة بوحلف الربكة أو القداسةو قال تعاىل عن املسجد األقصى:  

اىل على لسان موسى عليه السالم: و وقال تع [2: اإلسراء] ﴾َ ْوَلُه َباَركوَنا الَِّذل الوَأقوَصى الوَمْسِجِد ِإَلى﴿

و وقال تعاىل  ُاية عن اطخلي  إبراديم عليه السالم يف [12: املائدَ] ﴾ الوُمَقدََّسَة الوَأْرَض اْ ُقُلوا َياَقْوِم﴿

ْيَناُه ﴿دجرته األوىل إىل بي  املقدا وبال  الشام:  جَّ
َ
ا َون

ً
وط

ُ
ى َول

َ
ِميِإل

َ
َعال

ْ
َنا ِفيَها ِلل

ْ
ِتي َباَرك

َّ
ْرِض ال

َ ْ
َن ﴾ األ

َنا ﴿وقال تعاىل:  [74]األنبياء: 
ْ
ْوَرث

َ
ْومَ  َوأ

َ
ق
ْ
ِذيَن  ال

َّ
وا ال

ُ
ان
َ
اِرَق  ُيْسَتْضَعُفوَن  ك

َ
ْرِض  َمش

َ ْ
اِرَبَها األ

َ
ِتيا َوَمغ

َّ
 ل

َنا
ْ
ْيَماَن ﴿ ويف قصة سليمان عليه السالم يقول س حانه وتعاىل [437: األعراف] ﴾ َباَرك

َ
يَح  َوِلُسل ِ

 الر 

 
ً
ة
َ
ْجِري  َعاِصف

َ
ْمِرهِ  ت

َ
ى ِبأ

َ
ْرِض  ِإل

َ ْ
ِتي األ

َّ
َنا ال

ْ
و وعند  ديِ القرآن عن دناءَ ورغد  [24ء: األنبيا] ﴾ ِفيَها َباَرك

َنا﴿عيش أد  س أ يقول س حانه: 
ْ
ُقَرى  َوََّبْيَن  َبْيَنُهْم  َوَجَعل

ْ
ِتي ال

َّ
َنا ال

ْ
ًرى  ِفيَها َباَرك

ُ
  ق

ً
اِهَرة

َ
 [42: سبأ] ﴾ ظ

 ودي قرى بي  املقدا كما ُرول عن ابن ع اا.

ِمْعُ  قال: َس -رضي اهلل عنه-عن جيد بن ثاب  األنصارل ا بسط املالئكة أجنحتها على الشام: يثاني✍

حَللَّى اللَُّه عليه سلم:"يا طوَبى للشامو يا طوَبى للشامو يا طوَبى للشامو قالوا: يا رسول اهلل! -َرُسوَل اللَِّه 
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 (100وِبَم ذله؟ قال: تله مالئُة اهلل باسطو أانحتها على الشام".)

قال العز بن عبد السالم رمحه اهلل: ]أشار رسول اهلل إىل أن اهلل سبحانه وتعاىل وكل بها املالئكة،  

 حيرسونها، وحيفظونها[.

لَّى اهلُل َعْن َأِبي َذراُّو َقاَل: َتَذاَكْرَنا َوَنْحُن ِعْنَد َرُسوِل اللَِّه حَل: ثالثا َاعفة أجر الصالة يف املسجد األقصى

ُسوُل اللَِّه لََّم َأيُُّهَما َأفوَضُ : َأَمْسِجُد َرُسوِل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َأْم َبْيُ  الوَمقوِدِا؟ َفَقاَل َرَعَلْيِه َوَس

ٌَ ِفي َمْسِجِدل َأفوَضُ  ِمْن َأْرَبِع حَلَلَواتخ ِفيِه َوَلِنْعَم الوُمَصلَّى »حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم:  َُنَّ َلَأْن ُدحَلَلا َو و َوَلُيوِش

ُُوَن ِللرَُّاِ  ِمْثُ   ُِ َيَرى ِمْنُه َبْيَ  الوَمقوِدِا َقْيًرا َلُه ِمَن الدُّْنِمَن َفَرِسِه َشَطِن َي « . َيا َاِميًعاالوَأْرِض َ ْي

 (108) «َقْيٌر َلُه ِمَن الدُّْنَيا َوَما ِفيَها»َقاَل: َأْو َقاَل: 

يف املسجد األقصى مبائتن ومخسن حلالًَ فيما سواه عدا مسجدل مُة واملدينةو ويف احلديِ أن حلالًَ 

ََ ِفيِه  ُِ ِفي فض  الصالَ يف املسجد األقصىو َقاَل الوُجَراِعيُّ: ]َوَرَ  َأنَّ الصََّلا َوَقْد اْقَتَلَفْ  الوَأَ اِ ي

 اُب[.ِبَخْمِسِماَئِةو َوَقاَل الشَّْيُخ َتِقيِّ الدِّيِن: إنَُّه الصََّو

ِن النَِّ يِّ َعْن َعْ ِد اللَِّه ْبِن َعْمراوو َع :ملن صلى يف بيت املقدسرابعا دعوة سليمان عليه السالم باملْفرة 

ََ ُسَلْيَماُن ْبُن َ اُوَ  ِمْن ِبَناِء َبْيِ  الوَمقوِدِاو َسَأَل اللَّ ُوًما   َثَلاًثا:َهحَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: " َلمَّا َفَر  ُ

ًُا َلا َيْنَ ِغي َلَأَ دخ ِمْن َبْعِدِهو َوَألَّا َيأوِتَي َدَذا الوَمْسِجَد َأَ ٌد َلا ُيِريُد ِإ ُوَمُهو َوُملو ََ ِفيِهو ِإلَّا لَُّيَصاِ ُف ُ  ا الصََّلا

ُأْعِطَيُهَماو َوَأْرُاو َأْن َفَقْد اْثَنَتاِن مَّا َأ»َوَسلََّم:  َقَرَج ِمْن ُذُنوِبِه َكَيْوِم َوَلَدْتُه ُأمُُّه " َفَقاَل النَِّ يُّ حَللَّى اهلُل َعَلْيِه

ُُوَن َقْد ُأْعِطَي الثَّاِلَثَة (و والرااء املذكور يف احلديِ متحقق لن ينا بدذن اهللو كما استجاب اهلل 101) «َي

  لدعوات سليمان عليه السالم.

من احلجاجو فيدق  فيصلي فيهو ثم خيرج وألا  دذا احلديِ كان ابن عمر رضي اهلل عنهما يأتي 

 ول يشرب فيه ماء م الغًة منه لتمحيص نية الصالَ  ون غريداو لتصي ه  عوَ سليمان عليه السالم.

                                                           
وزاد في بعض النسخ: "صحيح". والفسوي  ،طبع بوالق"، وقال: "حديث حسن" ،333/ 2أخرجه الترمذي " - 207

"، 229/ 2موارد الظمآن"، والحاكم في "المستدرك" " ،2333"، وابن حبان في "صحيحه" "303/ 2في "التاريخ" "
قال و  ،ووافقه الذهبّي، وهو كما قااَل  ،"، وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين"381/ 5وأحمد في "المسند" "

فضائل الشام ودمشق  ": رواه ابن حبان في "صحيحه"، والطبراني بإسناد صحيح.33/ 1المنذري في "الترغيب" "
 ) صحيح ( -ل األلباني ( وقا5)ص: 

 (6979( والطبراني في األوسط )519/ 4رواه الحاكم ) - 218
 («0633( و"صحيح ابن حبان" )6644مسند أحمد" )» (:405/ 2« )سنن ابن ماجه ت األرنؤوط»- 219
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: كان اإلسراء من أول مسجد وضع يف األرض إىل ثاني قامسا :مسرى النيب حللى اهلل عليه وسلم

مسجد وضع فيهاو فجمع له فض  ال يتن وشرفهماو ورؤية الق لتن وفضلهماو أقرج اإلمام مسلم يف 

َِ ْبِن َماِلهخو َأنَّ َرُسوَل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: حلحيحه  َ ابٌَّة َأْبَيُض  الوُ َراِيو َوُدَوُأِتيُ  ِب»َعْن َأَن

ُتُه َ تَّى َأَتْيُ  َبْيَ  َفَرِكْ »و َقاَل: «َطِويٌ  َفْوَي الوِحَماِرو َوُ وَن الوَ ْغِ و َيَضُع َ اِفَرُه ِعْنَد ُمْنَتَهى َطْرِفِه

َقلوُ  الوَمْسِجَدو َفَصلَّْيُ  ِفيِه َ  و َقاَل " ُثمَّ«الَِّتي َيْرِبُط ِبِه الوَأْنِ َياُءِبالوَحلوَقِة َفَرَبطوُتُه »و َقاَل: «الوَمقوِدِا

 اللََّ َنو َفَقاَل ُتَركوَعَتْيِنو ُثمَّ َقَرْاُ  َفَجاَءِني ِاْ ِريُ  َعَلْيِه السََّلاُم ِبِدَناءخ ِمْن َقْمراو َوِإَناءخ ِمْن َلَ ناو َفاْقَتْر

ََو   .(120) ُثمَّ ُعِرَج ِبَنا ِإَلى السََّماِءِاْ ِريُ  حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: اْقَتْرَت الوِفطوَر

وذله من أعالم الن وَ أن َبشر حللى اهلل عليه وسلم بفتحه ق   أن ُيفتح  البشرى بفتحه: -سادسا 

َِ َت»َعْوَف ْبَن َماِلهخ َقاَل: ب ضع عشرَ سنةو عن  ِفي  ُ وَ  َوُدَوَأَتْيُ  النَِّ يَّ حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َغْزَو

 ُق َّةخ ِمْن َأَ ماو َفَقاَل:

  

  

ُُْم َكُقَعاِصَيَدِل َبْيَن ِستًُّا اْعُدْ    الوَغَنِم ُثمَّ اْسِتَفاَضُة السَّاَعِة: َمْوِتي ُثمَّ َفْتُح َبْيِ  الوَمقوِدِا ُثمَّ ُموَتاٌن َيأوُقُذ ِفي

ِب ِإلَّا َ َقَلْتُه ُثمَّ ُدْدَنٌة َساِقًطا ُثمَّ ِفْتَنٌة َلا َيْ َقى َبْيٌ  ِمَن الوَعَر الوَماِل َ تَّى ُيْعَطى الرَُّاُ  ِماَئَة ِ يَنارا َفَيَظ ُّ

ُُْم َتْحَ  َثَماِنَن َغاَيًة َتْحَ  ُك ِّ َغاَيةخ اْث ُُْم َوَبْيَن َبِني الوَأحْلَفِر َفَيْغِدُروَن َفَيأوُتوَن ُُوُن َبْيَن َنا َعَشَر َت

 (.122)«َألوًفا.

عن أبي  والة األج ل رضي اهلل عنه قال:  حاَرة اخلالفة اإلسالمية يف آخر الزمان:أنها  -سابعا 

يا ابن  والة: ِإَذا َرَأْيَ  »وضع رسول اهلل حللى اهلل عليه وسلم يده على رأسي أو على داميت ثم قال: 

السَّاَعُة َيْوَمِئذخ َأقوَرُب ِمْن َ َلاِبُ  َوالوُأُموُر الوِعَظاُم َوالوِخَلاَفَة َقْد َنَزَلْ  اأَلْرَض الوُمَقدََّسِة َفَقْد َ َنْ  الزََّلاِجُل َوالو

 )أقراه أبو  او  وأمحد(.« النَّاِا ِمْن َيِدل َدِذِه ِمْن َرأوِسَه

 َأَبا َذراُّ َأِبيِه َقاَل َسِمْعُ  َعْن  ثامنا املسجد األقصى ثاني مسجد وَع يف األرض بعد املسجد احلرام:

                                                           
وأبو عوانة  [،495/ 3[، وابن عساكر في "تاريخه" ]36571[، وابن أبى شيبة ]048/ 3[، وأحمد ]062صحيح: أخرجه مسلم ] - 201

 [495/ 6[، والبغوى في "شرح السنة" ]259]
 (22/ 6(. وأخرجه في المسند 3076) 277/ 6البخاري  - 200
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لوُ  ُثمَّ ُقلوُ  َيا َرُسوَل اهلِل َألُّ َمْسِجدخ ُوِضَع ِفي الوَأْرِض َأوَُّل َقاَل الوَمْسِجُد الوَحَراُم َقاَل ُق»َعْنُه َقاَل  َرِضَي اهلُل

َُ َبْعُد َفَصلِّْه َفِدنَّ َرَكْتَه اَأْيَنَما َأْ ُثمَّ َسَنًة َأْرَبُعوَن َألٌُّ َقاَل الوَمْسِجُد الوَأقوَصى ُقلوُ  َكْم َكاَن َبْيَنُهَما َقاَل  لصََّلا

 (.121) «الوَفْضَ  ِفيِه.

َلا َتَزاُل »َعْن َأِبي ُأَماَمَة الوَ اِدِليِّ َأنَّ َرُسوَل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:  تاسعا مقام الطائفة املنصورة:

ُهْم ِمْن َلأوَواِئِهْم ْم َقاِدِريَن َلا َيُضرُُّدُم َمْن َقاَلَفُهْم ِإلَّا َما َأحَلاَبَطاِئَفٌة ِمْن ُأمَِّتي َظاِدِريَن َعَلى الوَحقِّ ِلَعُدوِِّد

ِبَ ْيِ  »ْيَن ُدْم؟ َقاَل: َقاُلوا: َيا َرُسوَل اللَِّه: َوَأ« الوَأَكَلِة َ تَّى َيأوِتَيُهْم َأْمُر اللَِّه َوُدْم َكَذِلَهَبْيَن َكالوِدَناِء 

 –(. 124) «َناِء َبْيِ  الوَمقوِدِاالوَمقوِدِا َوَأفو

ََو َعْن َأِبيِهو َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه حلالح أدلها  لي  حلالح األمة:   َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن ُقرَّ

َُُقْيَر َفَلا الشَّاِمو َأْدُ  َفَسَد ِإَذا َوَسلََّم: "  َلا ُيَ اُلوَن َمْن َقَذَلُهْم يَنو مَِّتي َمْنُصوِرْمو َوَلا َيَزاُل ُأَناٌاِ ْن ُأِفي

 (.124) َ تَّى َتُقوَم السَّاَعُة "

َعْن َأِبي الدَّْرَ اِء َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه حللى اهلل عليه  خامسا بات أهل اإلميان فيه عند حلول الفنت:

َُِتاِب اْ ُتِمَ  ِمْن َتْحِ  َرأوِسي َفَظَنْنُ  َأنَُّه َمْذُدوٌبَبْيَنما َأَنا َناِئٌم ِإْذ َرَأْيُ  َعُموَ  »وسلم:  ِبِه َفَأْتَ ْعُتُه  الو

 محد(.)أقراه أ« َبَصِرل َفُعِمَد ِبِه ِإَلى الشَّاِم َأَلا َوِإنَّ الوِدمَياَن ِ َن َتَقُع الوِفَتُن ِبالشَّاِم

 ْسَرىَأ الَِّذل ُسْ َحاَن﴿ قال تعاىل ،عاىلسادسا مبارك فيه وما حوله: هو مسجد يف أرض باركها اهلل ت

قي : لو مل تُن  [2: اإلسراء] ﴾لوَأقوَصى الَِّذل َباَركوَنا َ ْوَلُه ا الوَمْسِجِد ِإَلى الوَحَراِم الوَمْسِجِد ِمَن َلْيًلا ِبَعْ ِدِه

لهو فالربكة فيه له فضيلة إل دذه اآلية لُان  كافيةو وجبميع الربكات وافيةو ألنه إذا بور   و

مضاعفة. ومن بركته أن ُفض  على غريه من املسااد سوى املسجد احلرام ومسجد الرسول حللى اهلل 

 عليه وسلم.

لألرض املقدسة وبي  املقدا أن سابعا دعوة موسى عليه السالم: كان من تعظيم موسى عليه السالم 

ََو َعِن النَِّ يِّ حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسسأل اهلل ت ار  وتعاىل عند املوت أن يدنيه منهاو  لََّم َقاَل: َعْن َأِبي ُدَرْيَر

َُّه َفَفَقَأ َعْيَنُهو َفَرَاَع ِإَلى َربِِّهو َفَقاَل: َأْرَسلو» ِني ِإَلى َعْ دخ َلا َتُأْرِسَ  َمَلُه الوَمْوِت ِإَلى ُموَسىو َفَلمَّا َااَءُه حَل

                                                           
( ، ومسلم 3086، رقم 3/0230( ، والبخارى )20516، رقم 5/066( ، وأحمد )0578، رقم 0/413أخرجه عبد الرزاق ) - 202

 (753، رقم 0/248( ، وابن ماجه )769، رقم 0/255الكبرى ) في والنسائي( ، 521، رقم0/371)
 (7643، رقم 8/045) والطبراني( ، 22374، رقم 5/269أخرجه أيًضا: أحمد ) - 203
 ، والطبراني296و 2/295والتاريخ" ، والفسوي في "المعرفة -( 2092ومن طريقه الترمذي ) -( 0176وأخرجه الطيالسي ) - 204

 (56) ( و55/ )09في "الكبير" 
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َلُه َما َغطَّْ  َيُدُه  َّ اللَُّه َعْيَنُهو َفَقاَل: اْرِاْع ِإَلْيِه َفُقْ  َلُه: َيَضُع َيَدُه َعَلى َمْتِن َثْورا َفُيِريُد الوَمْوَتو َقاَل: َفَر

َخ َسَنٌةو َفَقاَل: َأْل َربِّو ُثمَّ َمْه؟ َقاَل: ُثمَّ الوَمْوُتو َقاَل: َفالوآَنو َفَسَأَل اللََّه  ُُ ِّ َشْعَر الوَأْرِض ِمَن ُيْدِنَيُه َأْن ِب

ُُْم َق َرُه ِإَلى َاْنِ  الطَِّريِق ْ الوُمَقدََّسِة َرْمَيًة ِبَحَجراو َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: َلْو ُكْنُ  َثمَّ َلَأْريُت

َُِثيِ  الوَأْ َمِر  (128)".«َتْحَ  الو

بة والعلماء والصاحلن بي  املقدا وسُنوا يف جار عد  ك ري من الصحا حلث على سكناها:ا :ثامنا 

ْسَقِع َقاَل: َعْن َواِثَلَة ْبِن الوَأبال  الشامو وحللوا يف أكنافه استجابة لدعوَ رسول اهلل حللى اهلل عليه وسلم 

اِذ ْبِن َاَ  ا: َوُدَما َيْسَتِشرَياِنِه َعَسِمْعُ  َرُسوَل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َوُدَو َيُقوُل ِلُحَذْيَفَة ْبِن الوَيَماِن َوُم

ُُْم »اَل: َقِفي الوَمْنِزِل َفَأْوَمى ِإَلى الشَّاِم ُثمَّ َسَأَلاُهو َفَأْوَمى ِإَلى الشَّاِمو ُثمَّ َسَأَلاُه َفَأْوَمى ِإَلى الشَّاِم  َعَلْي

ُُُنَها ِقرَيُتِبالشَّاِمو  َُ ِبَلاِ  اهلِل َيْس َيَمِنِهو َولوَيْسِق ِمْن ُغُدِرِهو َفِدنَّ ُه ِمْن َقلوِقِهو َفَمْن َأَبى َفلوَيلوَحْق ِبَفِدنََّها حَلفوَو

َُفََّ  ِلي ِبالشَّاِم َوَأْدِلِه  (.121) «اهلَل َت

يف بي  املقدا األرض اليت ُيحشر إليها الع ا و ومنها يُون املنشرو  تاسعا: أرض احملشر واملنشر:

َبْيِ  ِفي َأفوِتَنا ِه: َعْن َمْيُموَنَة َمْوَلاَخ ِلَرُسوِل اللَِّه حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَسلََّم َقاَلْ : ُقلوُ  َيا َرُسوَل اللَّ

َُْيَف َوالرُّوُم ِإْذ َذاَ  ِفيِه؟ َقاَل: « اْئُتوُه َفَصلُّوا ِفيِه»الوَمقوِدِا َقاَل:  ِدْن َلْم َتْسَتِطيُعوا َفاْبَعُثوا َف»َقاَلْ : َف

 (و 120)« َقَناِ يِلِهِبَزْي خ ُيْسَرُج ِفي 

فمُة م دأ اطخلق والقدا معا دمو وكذله كان م عثه حللى اهلل عليه وسلم من مُةو وظهور  ينه ومتامه 

ية ن وية حلو« فابعثوا بزي  ُيسرج يف قنا يله» يِ خيرج املهدل بالشامو وقوله حللى اهلل عليه وسلم: 

كرمية بعمارته والعناية بهو ودا دي أايال املسلمن ت عِ بالزي  لقنا يلهو ب  وت عِ بالدماء للذو  

عنه وحلونه من انتهاكات الصلي ين واليهو  من بعددمو فلعلنا ن عِ بالُلمات واملال وبُ  ما نقدر 

 ِ على ادجرَ إليها: ففي سنناحل -عليه لنصرته أدلنا اجملاددين واملرابطن يف فلسطن احل ي ة. 

أبي  وا  واحلاكم واملسند عن ع د اهلل بن عمرو قال مسع  رسول اهلل حللى اهلل عليه وسلم يقول: 

ستُون دجرَ بعد دجرَو فخيار أد  األرض ألزمهم مهاار إبراديمو وي قى يف األرض شرار أدلها »

 «.ر َ واطخناجيرتلفظهم أرضودمو تقذردم نفَ اهللو وحتشردم النار مع الق

                                                           
 (057( )2372( ومسلم )3417( و )0339أخرجه البخاري )- 205
 في صحيح الجامع 4171)صحيح( انظر حديث رقم:  (0/021أخرجه ابن عساكر ) - 206
(، والطبراني في 601(، والطحاوي في "شرح مشكل اآلثار" )7188(، وأبو يعلى )27627( و )27626أخرجه أحمد ) - 207

الترمذي: حسن صحيح /  (07(، والضياء المقدسي في "فضائل بيت المقدس" )470"مسند الشاميين" )(، وفي 55/ )25"الكبير" 
 حم شعيب(: إسناده صحيح 06736صحيح / ) األلباني: صحيح
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ففي حلحيح مسلم: َعْن النَّوَّاِا ْبِن َسْمَعاَن َقاَل َذَكَر َرُسوُل اللَِّه  عاشرا :نزول وعيسى ومقتل الدجال:

حللى اهلل عليه وسلم الدَّاَّاَل َذاَت َغَداَخ َفَخفََّض ِفيِه َوَرفََّع َ تَّى َظَننَّاُه ِفي َطاِئَفِة النَّْخِ  ... قال: 

َِ الوَ ْيَضاِء َشْرِقيَّ ِ َمْشَفَ ْيَنَم» َِ اللَُّه الوَمِسيَح اْبَن َمْرَيَم َفَيْنِزُل ِعْنَد الوَمَناَر َق َبْيَن َمْهُروَ َتْيِن ا ُدَو َكَذِلَه ِإْذ َبَع

َُْيِن ِإَذا َطأوَطَأ َرأوَسُه َقَطَر َوِإَذا َرَفَعُه َتَحدََّر ِم َُاِفرا ْنُه ُاَواِضعًا َكفَّْيِه َعَلى َأْاِنَحِة َمَل َماٌن َكاللُّْؤُلِؤ َفَلا َيِح ُّ ِل

ُِ َيْنَتِهي َطْرُفُه َفَيطوُلُ ُه َ تَّى ُيْدِرَكُه ِبَ اِب ُلدٍّ و «َفَيقوُتُلُه...  َيِجُد ِريَح َنَفِسِه ِإلَّا َماَت َوَنَفُسُه َيْنَتِهي َ ْي

ِريَ ة ِمْن َوَتْشِديد الدَّال َمْصُروفو َوُدَو َبلوَدَ َقواللد مدينة معروفة يف فلسطنو قال النوول: ]ِبَضمِّ اللَّام 

 ( 128)َبْي  الوَمقوِدا [. 

يف بال  الشام و ول بي  املقدا كما كان  نهايات أكرب أعداء  -ودو را  من يهو -فنهاية الداال 

 فيهاو وكذله امللحمة الُربى. -عن االوت-و والتتار -يف  طن-اإلسالم من الصلي ين 

ََ َأنَّ َرُسوَل اللَِّه حللى اهلل عليه  دي عشر أرض امللحمة الكربى:احلا ففي حلحيح مسلم َعْن َأِبي ُدَرْيَر

ِة ِمْن َلا َتُقوُم السَّاَعُة َ تَّى َيْنِزَل الرُّوُم ِبالوَأْعَماِي َأْو ِبَداِبقا َفَيْخُرُج ِإَلْيِهْم َاْيٌش ِمْن الوَمِديَن»وسلم َقاَل: 

ْمو َفَيُقوُل الوَأْرِض َيْوَمِئذخ َفِدَذا َتَصافُّوا َقاَلْ  الرُّوُم َقلُّوا َبْيَنَنا َوَبْيَن الَِّذيَن َسَ ْوا ِمنَّا ُنَقاِتلوُه ِقَياِر َأْدِ 

ٌِ َلا َي ُُْم َوَبْيَن ِإْقَواِنَنا َفُيَقاِتُلوَنُهْمو َفَيْنَهِزُم ُثُل وُب اللَُّه َعَلْيِهْم َأَبدًاو ُتالوُمْسِلُموَن َلا َواللَِّه َلا ُنَخلِّي َبْيَن

ُِ َلا ُيفوَتُنوَن َأَبدًا َفَيفوَتِتُحوَن ُق قال  (121)و«َطْنِطيِنيََّةْسَوُيقوَتُ  ُثُلُثُهْم َأفوَضُ  الشَُّهَداِء ِعْنَد اللَِّهو َوَيفوَتِتُح الثُُّل

  [.النوول: ]َو )الوَأْعَماي َوَ اِبق( َمْوِضَعاِن ِبالشَّاِم ِبُقْرِب َ َل

 الدعاء ................................ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (8124( ، والنسائي في "الكبرى" )2241( ، والترمذي )4320( ، وأبو داود )000( و )001( )2937أخرجه مسلم ) - 208
(، 9. )(، باب في فتح قسطنطينية. 52، كتاب الفتن )2220/ 4ن حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح أخرجه مسلم م - 209

 (2897/ 34الحديث )
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 مثرات اإلميان باليوم اآلخر وأثره يف حياة الفرد واجملتمع

 اخلطبة األوىل

أما بعد: فحياكم اهلل أيها األقوَ األفاض  وط تم وطاب ممشاكم وت وأمت عميعًا من اجلنة منزل و 

مع  ضراتُم يف دذا ال ي  الطي  امل ار  على طاعته وأسأل اهلل احلليم الُريم ا  وعال الذل عمعين 

 و أن جيمعنا يف اآلقرَ مع سيد الدعاَ املصطفى يف انته و ار مقامته وإنه وىل ذله والقا ر عليه ..

 ياكم اهلل تعاىل وبياكم أيها اآلباء وأيها اإلقوَ األعزاء:  ديِ اليوم عن ركن من أركان : أما بعد

 الفر  واجملتمع إنه الركن اطخامَ إنه اإلميان باليوم اآلقرَ .... اإلميان وأثره يف  ياَ

 ملاذا نتكلم عن اليوم اآلخر؟  ✍

 أيها اإلقوَ لع  سائ  يسأل ويقول ملاذا تُلمنا عن اإلميان باليوم اآلقر؟ 

 وغالً ا اإلميانو أركان أ د دو اآلِقر باليوم أن اإلميان اجلواب حبول املله الوداب أيها األ  اب :

 شرع امب تعاىل هلل خملًصا - له وعم  به آَمن َمن َفالح على النُّصوص  لَّ  وقد منهاو اطخامَ دو ُيذَكر

ََُره َمن ُكفر وعلى - ِْْرِب َمْشِرِقاْل ِقَبَل ُوُجوَهُكْم ُتَولُّوا َأْن اْلِبرَّ َلْيَس ﴿: تعاىل قال واَحَده؛ أن  َواْلَم

 ﴿: تعاىل وقال ،[333: البقرة] ﴾ َوالنَِّبيِّنَي َواْلِكَتاِب َواْلَمَلاِئَكِة اْلآِخِر َواْلَيْوِم ِباللَِّه آَمَن َمْن اْلِبرَّ َوَلِكنَّ

ْر  َوَمْن 
ُ
ف
ْ
ِه  َيك

َّ
ِتِه  ِبالل

َ
ِئك

َ
ِبِه  َوَمَل

ُ
ت
ُ
َيْوِم  َوُرُسِلِه  َوك

ْ
ِخرِ  َوال

ْ
ْد  اْل

َ
ق
َ
لَّ  ف

َ
  ض

ً
ل

َ
َل

َ
 [.631: اءالنس] ﴾ َبِعيًدا ض

ْد  بذلك إل ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أت اع يتم ل متنو أساا اآلقر باليوم اإلميان
َ
ق
َ
  ل

َ
ان

َ
ْم  ك

ُ
ك
َ
ِه ا َرُسوِل  ِفي ل

َّ
 لل

 
 
ْسَوة

ُ
  أ

 
ة
َ
  ِلَمْن  َحَسن

َ
ان

َ
  َيْرُجو ك

َ
ه
َّ
َيْومَ  الل

ْ
َر  اْلِخَر  َوال

َ
ك
َ
  َوذ

َ
ه
َّ
ِثيًرا الل

َ
 [.16: األحزاب]ك

 سولهور اهلل عن األ ُام من يأتينا مبا الصدر وانشراح اهللو شرع إىل التحاكم أساا اآلقر باليوم اإلميان

َها َيا وقلق وأ ب ونهي أمر من يُّ
َ
ِذيَن  أ

َّ
وا ال

ُ
ِطيُعوا آَمن

َ
  أ

َ
ه
َّ
ِطيُعوا الل

َ
ُسوَل  َوأ ْوِلي الرَّ

ُ
ْمرِ  َوأ

َ
ْم  األ

ُ
ك
ْ
 ِمن

 
ْ
ِإن

َ
ْم  ف

ُ
ْعت َ
از

َ
ن
َ
ْيء   ِفي ت

َ
وهُ  ش  ُردُّ

َ
ى ف

َ
ِه  ِإل

َّ
ُسوِل  الل   َوالرَّ

ْ
ْم  ِإن

ُ
نت

ُ
  ك

َ
ون

ُ
ِمن

ْ
ؤ
ُ
ِه  ت

َّ
َيْوِم  ِبالل

ْ
لِ  اْلِخرِ  َوال

َ
ْير   َك ذ

َ
 خ

ْحَسُن 
َ
  َوأ

ً
ِويَل

ْ
أ
َ
 [.95: النساء]ت

 ثانيا مثرات اإلميان باليوم اآلخر✍

 الثمرة األوىل: اجلد االجتهاد يف العمل: ✍

إن من أعظم الثمرات لإلميان باليوم اآلقر أنها تدفع املسلم و املسلمة على اجلد و   اإلقوَو أيها

 يعرفون فالسلف أقرويةو ودممهم دمومهم اهلل رمحهم الاتها  يف األعمال الصاحلة و لقد كان السلف

  َمْن  ﴿: تعاىل اهلل يقول بقاء؛  ار ل فناء  ار الدنيا أن ويعلمون مقرو  ار ل ممر  ار الدنيا أن
َ
ان

َ
 يُد ُيرِ  ك

 
َ
ِخَرةِ  َحْرث

ْ
ِزدْ  اْل

َ
هُ  ن

َ
  َوَمْن  َحْرِثِه  ِفي ل

َ
ان

َ
  ُيِريُد  ك

َ
َيا َحْرث

ْ
ن ِتِه  الدُّ

ْ
ؤ
ُ
هُ  َوَما ِمْنَها ن

َ
ِخَرةِ  ِفي ل

ْ
ِص  ِمْن  اْل

َ
ٍ  ن  ﴾ بي

  َمْن  ﴿: يقول  يِ كتابه اُم يف وا  عز ربُم قول وامسعوا ،[12: الشورى]
َ
ان

َ
  ُيِريُد  ك

َ
َحَياة

ْ
 ال
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َيا
ْ
ن َتَها الدُّ

َ
ِ  َوِزين

 
َوف

ُ
ْيِهْم  ن

َ
ُهْم  ِإل

َ
ْعَمال

َ
  ِفيَها َوُهْم  ِفيَها أ

َ
  ل

َ
ُسون

َ
ِئَك *  ُيْبخ

َ
ول
ُ
ِذيَن  أ

َّ
بْيَس  ال

َ
هُ  ل

َ
ِخَرةِ  ِفي ْم ل

ْ
 اْل

 
َّ

اُر  ِإل
َّ
  الن

َ
ُعوا َما َوَحِبط

َ
وا َما َوَباِطل   ِفيَها َصن

ُ
ان
َ
  ك

َ
ون

ُ
 ماله بن أنَ وعن ،[61 ،69: هود] ﴾ َيْعَمل

 يف ِغناه اهلل اع  دمَّهو اآلقرَ كان  من: ))وسلم عليه اهلل حللى اهلل رسول قال: قال عنه اهلل رضي

 وعينيه بن فقره اهلل اع  دمَّهو الدنيا كان  ومن راغمةو ودي الدنيا وأتته مشلهو عليه وعمع قل هو

 (.110) ((له ُقدِّر ما إل الدنيا من يأِتِه ومل مشلهو عليه وفرَّي

 :للجنة وطل ه عنه اهلل رضي احلمام بن عمري دمة علو ✍

 قوموا): )يقول وسلم عليه اهلل حللى اهلل رسول يسمع بدر يوم يف اجللي  الصحابي احلمام بن عمري ودذا

 عرضها انة اهللو رسول يا: األنصارل محام بن عمري قال واألرضو السماوات عرضها انة إىل

 من حيمله ما: وسلم عليه اهلل حللى اهلل رسول فقال بخاو بخا: قال نعمو: قال واألرضو السماوات

: قال أدلهاو من فدنه: قال أدلهاو من أكون أن رااَء إل اهللو رسول يا واهلل: قال بخ؟ بخ: قوله

 إنها دذهو متراتي آك   تى  ييُ  أنا لئن: قال ثم منهنو يأك  فجع  َقَرِنِهو من مترات فأقرج

 (.112)(ُقت   تى قاتلهم ثم التمرو من معه كان مبا فرمى: قال طويلةو حلياَ

 الثمرة الثانية: الصرب على مصائب الدنيا:  ✍

اعلم بار  اهلل فيه أن من مثرات اإلميان باليوم اآلقر أن يصرب املسلم على مصائ  الدنيا وشدائددا 

[. 20: الزمر] {ابخِ َس ِبَغْيِر َأْاَرُدْم الصَّاِبُروَن ُيَوفَّى ِإنََّما }: اهلل ودذا ما قرره اهلل تعاىل يف كتابه قال

 {ِ َسابخ َغْيِرِب َأْاَرُدْم الصَّاِبُروَن ُيَوفَّى ِإنََّما}: الصرب إل ثوابه يعرف عم  القاسم: ك  بن سليمان قال

 .غرًفا دم يغرف وإمنا دمو يُال ول دم يوجن ليَ: األوجاعي وقال املنهمرو كاملاء: قال

( ُزوَنالوَفاِئ ُدُم َأنَُّهْم حَلَ ُروا ِبَما الوَيْوَم َاَزْيُتُهُم ِإنِّي): النار والنجاَ من باجلنة يفوجون دم ثم

 [.222:املؤمنون]

َاو َعْن  َوَلْم ُفَلاًنا اْسَتْعَملوَ  للَُِّهوا َرُسوَل َيا َوَسلََُّم َعَلْيِه اهلُل حَللَُّى ِللنَُِّ يُِّ َقاَل الوَأْنَصاِر ِمَن َرُاًلا َأنَُّ َأَن

ُُْم: »َفَقاَل َتْسَتْعِملوِني ًَو َبْعِدل َسَتَرْوَن ِإنَُّ  (111)««الوَحْوِض َلىَع َتلوَقْوِني َ تَُّى َفاحْلِ ُروا َأَثَر

 َوُدْم َوَأْدِلِه َعمَُّاراِب وسلم عليه اهلل حللى اهلِل َرُسوُل َمرَُّ: )َقاَل- عنهما اهلل رضي- اهلِل َعْ ِد ْبِن َااِبِر َوَعْن

 (114( )الوَجنَُُّة َمْوِعَدُكُم َفِدنَُّ َياِسراو آَل حَلْ ًرا: َفَقاَل( )ُيَعذَُُّبوَن

                                                           
 .اجلامع حلحيح يف( 1820) رقم  ديِ انظر حلحيحو: األل اني الشيخ قال و(1418) الرتمذل أقراه- 110
 (2102/ 248) احلديِ و(42) للشهيد اجلنة ث وت باب و(44) اإلمارَ كتاب و(2822 - 2801/ 4) الصحيح يف مسلم أقراه- 112
 و( 1334) ال خارل - 111

 423ص السريَ وفقه و451ص السريَ حلحيح - 114
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ًَ ُأِريَه َأَلا: َع َُّااا اْبُن ِلي َقاَل: َقاَل َرَباحا َأِبي ْبُن عن َعَطاُء   ُقلوُ  َبَلىو: اَلَق الوَجنُِّة؟ َأْدِ  ِمْن اْمَرَأ

َُشَُُّفو ُأحْلَرُع ِإنُِّي: َفَقاَلْ  َوَسلََُّمو َعَلْيِه اهلُل حَللَُّى النَُِّ يَُّ َأَتِ  السَُّْوَ اُءو َدِذِه :َقاَل  ِليو اهلَل َفاْ ُع َوَأَت

 َأحْلِ ُرو َبْ  َلاو: اَلْ َق ُيَعاِفَيِهو َأْن َلِه اهلَل َ َعْوُت ِشْئِ و َوِإْن الوَجنُُّةو َوَلِه حَلَ ْرِتو ِشْئِ  ِإْن: َقاَل

َُشََُّف َلا َأْن اهلَل َفاْ ُع َُِشَف َلا َأْو- َأَت  (114)  َلَها َفَدَعا: َقاَل- َعنُِّي َيْن

 الثمرة الثالثة: اخلوف من اهلل تعاىل: ✍

أيها األ  اب :ومن مثرات اإلميان باليوم اآلقر اطخوف من اهلل تعاىل في تعد املسلم و املسلمة عما  رم  

ُُْ َرى الطَّامَُّة َااَءِت َفِدَذا}اهلل تعاىل و يعم  بطاعته قال اهلل تعاىل   ىَسَع َما الوِدْنَساُن َيَتَذكَُّر َيْوَم( 31) الو

ََ َوآَثَر( 37) َطَغى َمْن َفَأمَّا( 36) َيَرى ِلَمْن الوَجِحيُم َوُبرَِّجِت( 35)  ِدَي الوَجِحيَم َفِدنَّ( 32) الدُّْنَيا الوَحَيا

ََ َوَنَهى َربِِّه َمَقاَم َقاَف َمْن َوَأمَّا( 39) الوَمأوَوى ) {(14) الوَمأوَوى ِدَي الوَجنََّة َفِدنَّ( 12) الوَهَوى َعِن النَّفو

 (44/42الناجعات :

َاو َعْن ُو َأْعَلُم َما َتْعَلُموَن َلْو: »َقاَل َوَسلََُّم َعَلْيِه اهلُل حَللَُّى النَُِّ يَُّ َأنَُّ َأَن َُْيُتْم َقِليًلا ُتْمَلَضِح  (118)«َكِثرًيا َوَلَ 

 عذاب من به لفتدي  ذد ا األرض طالع لي أنُّ لو»طعن:  مّلا-عنه الّله رضي-اطخّطاب بن عمر قال

 (111)!« أراه أن ق   الّله

 نقصانه! مع وأمنه كماله مع عمر قوف من اجلوجل: وأعج ا ابن علق

 (110)« ي الي ول النُّار يف غدا يطر ين أن أقاف: »قال ي ُيه؟ ما: : فقي -اهلل رمحه- احلسن بُى

 فاطمةو ف ُ  العزيز ع د بن عمر بُى :-اهلل رمحه- املله ع د بن مسلمة موىل السالمو ع د قال

 اي أن  بأبي: فاطمة له قال  العربو عنهم جتلى فلما دؤلءو أبُى ما دؤلء يدرل ل الدار أد  ف ُى

 يف فريق  ووا عز اهلل يدل بن من القوم منصرف فاطمة يا ذكرت: قال بُي ؟ مم املؤمننو أمري

 (118)«عليه وغشي حلرخ ثم: »قال السعريو يف وفريق اجلنةو

 : الثمرة الرابعة: الزهد يف الدنيا ✍

واعلم بار  اهلل فيه أن من مثرات اإلميان باليوم اآلقر الزدد يف الدنيا وجقرفها ألن املسلم يعلم أن 

 الدنيا قنطرَ توحلله إىل األقرَ فيتخفف منها املسلم من متاعها 

                                                           
 و( 0576) ومسلم و( 525" )املفر  األ ب" ويف و( 5650" )حلحيحه" يف ال خارل أقراه - 114

 (6125) ال خارل أقراه- 118

 (2/81) األولياء  لية و( 404/ 24) لل غول السنة شرح و 4111 ال خارل رواه - 111
 (8/111) األولياء  لية - 110

 (.14) را  لبن النار من التخويف - 118
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 ْبِن َسْهِ  ْنَع َأِبيِهو لذا كان احل ي  حللى اهلل عليه وسلم كان ينب لنا تله احلقيقة كما يف احلديِ َعْن

 َعَلى التَُُّراَب َنْنُقُ  َنْحُنَو َيْحِفُروَنو َوُدْم َبالوَخْنَدِي َوَسلََُّم َعَلْيِه اهلُل حَللَُّى اهلِل َرُسوِل َمَع ُكنَُّا: َقاَل َسْعدخ

 ِللوُمَهاِاِريَن َفاغوِفْر آِقَرَِولوا َعْيُش ِإلَُّا َعْيَش َلا اللُهمَُّ: َوَسلََُّم َعَلْيِه اهلُل حَللَُّى اهلِل َرُسوُل َفَقاَل َأكوَتاِفَناو

 (111)  َوالوَأْنَصاِر

 َبْيَنُه َما ِصرياَ  َلَعَلى قال عمر يف احلديِ الطوي  ) َوِإنَُُّه  - عنهما اهلل رضي - َع َُّااا ْبِن اهلِل َعْ ِد عن

ٌَ َرأوِسِه َوَتْحَ  َشْيٌء َوَبْيَنُه   ُأُدً ا َرأوِسِه َوِعْنَد ْصُ وًراَم َقَرًظا ِرْاَلْيِه ِعْنَد َوِإنَُّ ِليٌف َ ْشُوَدا َأَ ما ِمْن ِوَساَ 

َُْيُ  - َوَسلََُّم َعَلْيِه اهلُل حَللَُّى - اهلِل َرُسوِل َاْنِ  يف الوَحِصرِي َأَثَر َفَرَأْيُ  ُمَعلََُّقًة ُِيَه َما َفَقاَل َفَ   َيا َفُقلوُ  ُيْ 

 - َوَسلََُّم َعَلْيِه اهلُل حَللَُّى - اهلِل َرُسوُل َفَقاَل اهلِل َرُسوُل َوَأْنَ   ِفيِه ُدَما ِفيَما َوَقْيَصَر ِكْسَرى ِإنَُّ اهلِل َرُسوَل

ُُوَن َأْن َتْرَضى َأَما َُ َوَلَه الدُُّْنَيا َلُهَما َت  (140. )الوآِقَر

 ذر أبي على را   ق : قال سليمان بن اعفر رواه ما: - عنه اهلل رضي-أبي ذر  – جدده ومن

: قال. نامتاع حلاحل إليه واه بي  لنا: قال متاعُم؟ أين ذرو أبا يا: فقال بيته يف بصره يقل  فجع 

 (142)فيه  يدعنا ل املنزل حلا   إن قال. دادنا  م  ما متاع من له لبد إنه

 : الثمرة اخلامسة: من مثرات اليوم اآلخر قصر األمل ✍

اإلنسان أن الدنيا مهما طال  فهي قصريَ ومهما ومن مثرات اإلميان باليوم اآلقر قصر األم  و علم 

 َفَأثََُّر َ ِصريا َلىَع َوَسلََُّم َعَلْيِه اهلُل حَللَُّى اللَُِّه َرُسوُل اْضَطَجَع: َقاَل اللَُِّه َعْ ِد َعْن، عظم  فهي  قريَ

 َعَلى َتَناَم َأْن َقْ َ  آَذْنَتِني َلاَأ اللَُِّهو َرُسوَل َيا: َوَأُقوُل َعْنُهو َأْمَسُح َاَعلوُ  اْسَتْيَقَظ َفَلمَُّا ِبِجلوِدِهو الوَحِصرُي

 َوِللدُُّْنَياو ِلي َما: »َوَسلََُّم َعَلْيِه اهلُل حَللَُّى اللَُِّه َرُسوُل َفَقاَل ِمْنُهو َيِقيَه َشْيًئا َعَلْيِه َلَه َفَأْبِسَط الوَحِصرِي َدَذا

َخ ِظ ُِّ َأْو َفْيءخو ِفي اْسَتَظ َُّ َكَراِك خ ِإلَُّا َوالدُُّْنَيا َأَنا َما َوِليو ِللدُُّْنَيا َوَما  (141)«َوَتَرَكَها َراَح مَُُّث َشَجَر

ُِِ يو َوَسلََُّم ِهَعَلْي اهلُل حَللَُّى اللَُِّه َرُسوُل َأَقَذ: َقاَل َعْنُهَماو اللَُُّه َرِضَي ُعَمَر ْبِن اللَُِّه َعْ ِد َعْن» : َفَقاَل ِبَمْن

 َوِإَذا الصََُّ اَحو َتْنَتِظِر َفَلا ْيَ َأْمَس ِإَذا: »َيُقوُل ُعَمَرو اْبُن َوَكاَن «َسِ ي ا َعاِبُر َأْو َغِريٌ  َكَأنََُّه الدُُّْنَيا ِفي ُكْن»

 (144) ««ِلَمْوِتَه َ َياِتَه َوِمْن ِلَمَرِضَهو حِلحَُِّتَه ِمْن َوُقْذ امَلَساَءو َتْنَتِظِر َفَلا َأحْلَ ْحَ 

                                                           
 و( 3335) مااه وابن و( 5143) و( 5142) وال خارل و( 164) محيد بن ع د أقراه - 111
 - 1943 ح - التحريم سورَ التفسريو يف حلحيحهو يف ال خارل - 140
 .2/818 الصفوَ حلفة اجلوجلو ابن - 142

 « و( 1429) مااه ابن طريقه ومن و( 077) الطيالسي وأقراه»(:الرسالة ط 141/ 6) «أمحد مسند» - 141

 (6146 )(81/ 2) «ال خارل حلحيح»- 144

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





006 
 

ُُُم َأَقاُف َما َأْقَوَف ِإنَّ: ))-َعْنُه اهلُل َرِضَي- َعِليٌّ َقاَل  ُطوُل َفَأمَّا و الوَهَوى َ اُعَواتِّ اأَلَمِ  ُطوُل اْثَنَتْيِن َعَلْي

ََ َفُيْنِسي اأَلَمِ  ًَ َولَّْ  ْدَق الدُّْنَيا َوِإنَّ َأل و الوَحقِّ َعِن َفَيُصدُّ الوَهَوى اتَِّ اُع َوَأمَّا اآلِقَر ََُواآل ُمْدِبَر (( ُمقوِ َلٌة ِقَر

.(144) 

َِ ِلِتلوَه َكَذِلَه َتلوَتِفُتوا َوَلا ِللوَ اِقَيِةو َفاْعَمُلوا  .الوُمْدِبَر

ُُُم       َ اًرا الوَ ْحِر َمْوِج َعَلى َيْ ِني الَِّذل َذا َمْن  َقَراًرا َتتَِّخُذوَدا َفال الدُُّْنَيا ِتلو

 مرحت و فالضيف عاريُّةو وماُله ضيف إل منُم ما: - عنه اهلل رضي- مسعو  بن اهلل ع د وقال

  (148). أدلها إىل مؤ اَ والعاريُّة

 له نرى وما باملوت أيقن قد كلنا: اهلل رمحه العصرل قليد قال: قال اهلل رمحه واسع بن امد وعن

 مفعال! قائًفا دا نرى وما بالنار أيقن قد وكلنا! عامًلا دا نرى وما باجلنة أيقن قد وكلنا و!مستعًدا

 إىل واسري إقوتاه يا! بشر أو خبري اهللو من عليُم وار  أول فهو املوت؟ تنتظرون؟ عسيتم وما ُتعرِّاون؟

 (141). عميًلا سرًيا ربُم

 أنه سلوة للمظلومني حيث أنهم يؤمنون أن هناك يوم سوف ترد فيه املظامل  السادسة:الثمرة  ✍

معاشر األ  اب اعلموا: أن من مثرات اإلميان باليوم اآلقر أنه سلوَ للمظلومن الذين ل يستطيعون أن 

ينتصروا ألنفسهم يف الدنيا فيصربون على ذله الظلم وكلهم يقن بأن رب العاملن سيقتص دم ممن 

 [.222: طه] {ُظلوًما َ َمَ  َمْن َقاَب َوَقْد الوَقيُّوِم ِللوَحيِّ الوُوُاوُه َوَعَنِ }: تعاىل اهلل وقالظلمودم 

 اللََّه َسَ نََّتْح َوَلا}: تعاىل اهلل قال عصيٌ و يوٌم فأمامه عنهو مغفوًل فليَ تغف  ل الّظامل أيُّها فيا

 [.41 :إبراديم] {الوَأْبَصاُر ِفيِه َتْشَخُص ِلَيْوما ُيَؤقُِّرُدْم ِإنََّما الظَّاِلُموَن َيْعَمُ  َعمَّا َغاِفًلا

َا ُك ُّ ۖ  ُتْجَزى الوَيْوَم}: أيضًا وقال  [.20: غافر] {لوِحَساِبا َسِريُع اللََّه ِإنَّ الوَيْوَم ُظلوَم َلا َكَسَ ْ  ِبَما َنفو

 اهلُل حَللَُّى اللَُِّه ِلَرُسو ِإَلى َرَاَعْ  َلمَُّا: َقاَل َااِبراو َعْن الدُّنياو يف الضُّائعة احلقوي استيفاء يوم إنُّه: نعم

َُ َوَسلََُّم َعَلْيِه : ِمْنُهْم ِفْتَيٌة َقاَل «لوَحَ َشِة؟ا ِبَأْرِض َرَأْيُتْم َما ِبَأَعاِايِ  ُتَحدُُِّثوِني َأَلا: »َقاَل الوَ ْحِرو ُمَهاِاَر

 ِمْن ُقلًَُّة َرأوِسَها َعَلى ْحِمُ َت َرَداِبيِنِهْمو َعَجاِئِز ِمْن َعُجوٌج ِبَنا َمرَُّْت ُاُلوٌا َنْحُن َبْيَنا اللَُِّه َرُسوَل َيا َبَلىو

ََُسَرْت ُركوَ َتْيَهاو َعَلى رَُّْتَفَخ َ َفَعَها ُثمَُّ َكِتَفْيَهاو َبْيَن َيَدْيِه ِإْ َدى َفَجَعَ  ِمْنُهْمو ِبَفًتى َفَمرَُّْت َماءخو  َفاْن

ُُْرِسيَُّو اللَُُّه َضَعَو ِإَذا ُغَدُر َيا َتْعَلُم َسْوَف: َفَقاَلْ  ِإَلْيِهو الوَتَفَتْ  اْرَتَفَعِ  َفَلمَُّا ُقلَُُّتَهاو  الوَأوَُِّلَن َوَاَمَع الو

َُلََُّمِ  َوالوآِقِريَنو ُوِسُ وَنو َكاُنوا ِبَما َوالوَأْرُاُ و الوَأْيِدل َوَت  َغًداو ِعْنَدُه َوَأْمُرَ  َأْمِرل ْيَفَك َتْعَلُم َفَسْوَف َي

                                                           
 369/ 7" الشع " يف وال يهقي و76/ 4" احللية" يف نعيم أبو رواه»(:411/ 1) «العقيدَ - أمحد اإلمام لعلوم اجلامع» - 144

(42641.)» 

 [.8488: الطرباني أقراه]- 148

 [.440/ 4 الدنيا أبي ابن موسوعة]- 141
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 ِلَضِعيِفِهْم ُيْؤَقُذ َلا ُأمًُّة اللَُُّه ُيَقدُُِّا َكْيَف حَلَدَقْ  حَلَدَقْ و: »َوَسلََُّم َعَلْيِه اهلُل ىحَللَُّ اللَُِّه َرُسوُل َيُقوُل: َقاَل

 .(140)«َشِديِدِدْم؟ ِمْن

 نصري فيه للظاملن ليَ     عسري يوم احلساب يوم إن

 منصور يا الصراط ودول  القرب ملطلع عدَ فاختذ

ُُْم ِلي اللََّه َوَأْسَتْغِفُر َدَذا َقْوِلي َوَأُقوُل  .الرَِّ يُم الوَغُفوُر ُدَو ِإنَُّه اْسَتْغِفُروُه؛َف َذْن خ ُك ِّ ِمْن الوُمْسِلِمَن َوِلَساِئِر َوَل

 الثانية اخلطبة

 :اإلقوَ أيها بعد أما

 :حلول األمن واالستقرار، واحملبة واأللفة بني اخللقالسابعة  الثمرة ✍

 اق  اجملتمع املسلم ألنه ل يص  إىل  األماناعلموا بار  اهلل فيُم أن من مثرات اإلميان  لول األمن و 

أنَّ اجملتمع الذل تسو ه معاني  ذله قيقة اإلميان إل من أمنه الناا على  مائهم وأعراضهم و أموادم 

اإلمياِن باهللو واليقن باليوم اآلقر ل ريَ  يف أنه مجتمع تسو ه األلفة والوئام ويعمه األمن والسالم؛ 

َا ِبَما َكَسألنَّ أدله خيافون اهلل تعاىلو وخيافون يوم احلساب قال تعاىل:  َ ْ  َلا )الَيْوَم ُتْجَزى ُك ُّ َنفو

 [.20ِإنَّ اهلَل َسِريُع احِلَساِب(]غافر: ُظلوَم الَيْوَم

َا َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم الوُمْؤِمُن َمْن َأِمَنُه النَّاُا َوالوُمْسِلُم َم  َسِلَم الوُمْسِلُموَن ِمْن ْنَعْن َأَن

 (238)َااُرُه َبَواِئَقُه ِذل َنفوِسي ِبَيِدِه َلا َيْدُقُ  َعْ ٌد الوَجنََّة َلا َيأوَمُنِلَساِنِه َوَيِدِه َوالوُمَهاِاُر َمْن َدَجَر السُّوَء َوالَّ

املؤمن من أمنه الناا على  مائهم وأعراضهمو وا تم  ما يلقاه من أذيتهم وافوتهم وإعراضهم؛ املؤمن ف

وقديعته وقيانته؛ املؤمن الذل يسلم املسلمون من لسانه ويده لصحة إميانه وأمانتهو سلموا من غشه 

دو التائ  من اإِلثم والعصيان والفسويو وااتهد يف برِّ القري  واجلار والصا   قائم باحلقوي؛ ليَ 

املؤمن بالطَّعَّان ول اللَّعَّانو ول بالفا ش ول بذلء اللسانو وليَ املؤمن من ل يأمن ااره بوائقهو ول 

 يأمن من غائلته وغشهو

 :أنه يبعث يف نفس املؤمن الطمأنينة والراحةمنة الثمرة الثا  ✍

وذله لعلمه أنَّ ك  نفَ ستجد إقوَ اإلسالم أن :من مثرات إميان أنه باعِ ع  الطمأنينة و الرا ة  

ما عمل   اضرًا عند ربخ عدلا كريمو ومتتلئ رو ه ونفسه بالسالم والسُينةو فينشغ  باآلقرَو ول 

تذد  نفسه على الدنيا  سراتو ول تنقطع دثًا وراء الدنيا الفانيةو ول يأك  قلَ ه احلسُد والغُ  

                                                           
 (.3039 رقم" )مااه ابن سنن حلحيح- 140

ص  8( ج 1110ما ااء يف أن املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويدهو رقم ) 21أقراه الرتمذل يف سننه و كتاب اإلميانو باب  - 148

 8( ج 4118و و قال أبو عيسى دذا  ديِ  سن حلحيح ووأقراه النسائي و كتاب اإلميان وشرائعه و باب حلفة املؤمن و رقم ) 20

 .204ص 
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َُ عليها؛ فهو موقن بأن احلساب اطختامي ليَ يف دذه الدنياو ب  دو دنا  يف احلياَ  والتناف

َيْوِم )َوَنَضُع الوَمَواِجيَن الوِقْسَط ِلاألقرىو  يِ العدالة املطلقة مضمونة بن يدل املله العدلو قال تعاىل: 

ٌَ َشْيًئا َوِإن َكاَن ِمْثَقاَل َ  َّةخ مِّْن َقْرَ لا َأَتْيَنا ِبَها َو  [و40َفى ِبَنا َ اِسِ َن(]األن ياء: َكالوِقَياَمِة َفال ُتظوَلُم َنفو

 وما إن يفقد الع د دذه املعاني  تى خييم على قل ه ادم والتعاسةو وينشأ لديه اطخوف والقلق.

 العمل:أنه يبعث العبد على اإلخالص يف  التاسعة:الثمرة  ✍ 

 ن يُون الع د مؤمنًا بهذا الركن العظيم فدن ذله  -حللى اهلل عليه وسلم-أمة احل ي  احمل وب  

ن و ودذه مثرَ عظيمة أيضًا م-عليه الصالَ والسالم-ي عِ فيه روَح اإلقالص هلل تعاىلو ومتابعَة ن يه 

مثار اإلميان بهذا اليوم؛ فاملؤمن باليوم اآلقر  ريص أشدَّ احلرص على أن يلقى اهلل تعاىل بعم  حلاحل 

لعم  مق وًل إل  ينما ي تغي املؤمُن به واَه اهلل تعاىلو ويُون يف عمله ذله متابعًا مق ولو ول يُون ا

ْشِر و )َفَمن َكاَن َيْرُاو ِلَقاء َربِِّه َفلوَيْعَمْ  َعَماًل حَلاِلحًا َوَلا ُيو قال تعاىل: -عليه الصالَ والسالم-لن يه 

َِ َربِِّه َأَ دًا(]الُهف:  يؤم   سن لقاء ربهو أو خياف سوء لقائه يف ذله  أل فمن كان[؛ 220ِبِعَ اَ 

ول يشر  بع ا َ ربه أ دًا؛ أل ل يرائي بعمله أ دًاو ب   -يرتضيه اهلل-اليوم فليعم  عمال حلاحلا 

يعمله قالصًا لواه اهلل تعاىل؛ فمن فع  ذله فقد عمع بن اإلقالص واملتابعةو وكان إىل الق ول 

 ر  نياه وأقراهو وفاته القرب من قالقه وموله.أقربو وأما من قالف ذله فقد قس

 :للمؤمننيزيادة اإلميان  :الثمرة العاشرة✍

 عز-قال اهلل  اإلسالم ان من مثرات اإلميان باليوم اآلقر جيا َ منسوب اإلميان يف قل  الع د  َإقو 

ُُْم }: --وا   ٌَ َفِمْنُهم مَّن َيُقوُل َأيُّ واو َفَزاَ ْتُهْم ِإمَياًنا َجاَ ْتُه َدِذِه ِإمَياًنا َفَأمَّا الَِّذيَن آَمُنَوِإَذا َما ُأنِزَلْ  ُسوَر

 (.4) {َوُدْم َيْسَتْ ِشُروَن

 ..............................الدعاء....
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 عشرة مثرات للصدقة يف الدنيا واألخرة

 اخلطبة األوىل

وطاب ممشاكم وت وأمت عميعًا من اجلنة منزل و أما بعد: فحياكم اهلل أيها األقوَ األفاض  وط تم 

وأسأل اهلل احلليم الُريم ا  وعال الذل عمعين مع  ضراتُم يف دذا ال ي  الطي  امل ار  على طاعته 

 و أن جيمعنا يف اآلقرَ مع سيد الدعاَ املصطفى يف انته و ار مقامته وإنه وىل ذله والقا ر عليه ..

عشرَ مثار جينيها املسلم من حلدقته يف الدنيا واألقرَ فاعريوني القلوب  ديثنا اليوم مع  إقوَ اإلسالم

 و األمساع 

 العنصر األول: مكانة الصدقة ودعوة اإلسالم إليها ✍

 من ليَ وأنه ظادرهو مع باطنه وحلدي إميانه حلحة على  لي  دي إذ الصديو من الصدقة مأقوذ

 (.1/181 القرطيب تفسري خمتصر)الصدقات يف املؤمنن من املطوعن يلمزون الذين املنافقن

 َتَتَقلَُّ    ِإنََّها   ُطراا  النَّاِا  َعَلى        ِبَها َفُجْد َعَلْيَه الدُّْنِيا َااَ ِت ِإَذا

 َتْذَدُ  ِدَي ِإَذا ُيْ ِقيَها الُ ْخُ  َوَل        َأقوَ َلْ   ِدَي  ِإَذا ُيفوِنيَها اجُلوُ  َفاَل

و اهلل تعاىل  ثُم يف غري ما آية من كتابه على ال ذل و السخاء و العطاء ووعدكم األار اجلزي  و 

ََ ُيِقيُمواو آَمُنواو الَِّذيَن لِِّعَ اِ َل ُق }  -س حانه و تعاىل-الثواب اجللي  فقال   َرَجقوَناُدْم ِممَّا ُينِفُقواوَو الصَّاَل

 [.42: إبراديم سورَ] {ِقاَلٌل َوَل ِفيِه َبْيٌع لَّ َيْوٌم َيأوِتَي نَأ َقْ ِ  مِّن َوَعالِنَيًة ِسرًُّا

 [.218: ال قرَ سورَ] {...الّلِه َسِ يِ  ِفي َوَأنِفُقواو}: وعال ا  ويقول

 [.184: ال قرَ سورَ] {َرَجقوَناُكم ِممَّا َأنِفُقواو آَمُنواو الَِّذيَن َأيَُّها َيا}: س حانه وقال

 [.110: ال قرَ سورَ] {َكَسْ ُتْم َما َطيَِّ اِت ِمن َأنِفُقواو آَمُنواو الَِّذيَن َأيَُّها}: س حانه وقال

ُُ َقْيرًا َوَأنِفُقوا َوَأِطيُعوا َواْسَمُعوا اْسَتَطْعُتْم َما اللََّه َفاتَُّقوا}: س حانه وقال  َنفوِسِه ُشحَّ ُيوَي َوَمن ْملَِّأنُفِس

 [.21: التغابن سورَ] {الوُمفوِلُحوَن ُدُم َفُأْوَلِئَه

ٌَ َمْعُروٌف َقْوٌل﴿: تعاىل اهلل قال  [114: ال قرَ] ﴾ِليٌمَ  َغِنيٌّ َواللَُّه َأًذى َيْتَ ُعَها حَلَدَقةخ ِمْن َقْيٌر َوَمْغِفَر

ًََم َيِعُدُكْم َواللَُّه ِبالوَفْحَشاِء َوَيأوُمُرُكْم الوَفقوَر َيِعُدُكُم الشَّْيَطاُن﴿: تعاىل اهلل وقال اِسٌع َو َواللَُّه َوَفْضًلا ِمْنُه ْغِفَر

  [118: ال قرَ] ﴾َعِليٌم 

: الشيطان من واثنان اهللو من اثنان)) الُرمية اآلية تفسري يف-عنهما اهلل رضي- ع اا ابن قال

 واهلل) ( بالفحشاء ويأمركم) و(إليه حتتاج فدنه له وأمسُه ماله تنفق ل) يقول( الفقر يعدكم الشيطان)

 (. الطربلو تفسري(( .الرجي يف( وفضاًل) املعاحليو دذه على(  منه مغفرَ يعدكم
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 الرجي من حيص  وما الدنيا منافع إىل إشارَ والفض  اآلقرَو منافع إىل إشارَ فاملغفرَ: )الراجل وقال

  الُ ري التفسري( واطخلف

 آلقرَووا الدنيا يف ع ا ه على السرت دي واملغفرَ: )الُرمية اآلية تفسري يف عطية ابن القاضي وقال

 (.تعاىل اهلل وعد قد وبُ ا اآلقرَو يف والتنعيم و فيه والتوسعة الدنيا يف الرجي دو والفض 

 العنصر الثاني: مثرات الصدقة يف الدنيا✍

إقوَ اإلسالم: والصدقة عندما خيراها املسلم بدقالص ويقن فدنها تعو  عليه يف الدنيا بالثمرات 

 ومتنحه احلصانة من األمراض والوقاية من مصارع السوء ديا لنقف ع لى بعض 

 :منها بأفضل عليك اهلل ُيْخِلف َتَصدَّق حتى-أوال ✍

 [.41: س أ] ﴾ الرَّاِجِقَن َقْيُر َوُدَو ُيْخِلُفُه َفُهَو َشْيءخ مِّن َأنَفقوُتم َوَما ﴿: تعاىل قال

 يقدرو يشاء ملن الرجي ي سط الذل للمنفقو باطخلف وعد ب  الرجيو ينقص مما اإلنفاي أن تتودموا فال

 .بها أمركم اليت األس اب يف واسعوا منهو الرجي فاطل وا {الرَّاِجِقَن َقْيُر َوُدَو}

 - وسلم عليه اهلل حللى- النيب أن- عنه اهلل رضي- دريرَ أبي  ديِ من ومسلم ال خارل أقرج فقد

 فَمن" ليكع ُأْنِفق َأْنِفق: "رواية وفى -" عليك ُيْنَفق آدم ابن يا َأْنِفق:" - السالم عليه - اهلل قال: قال

 (141)عليك؟ سُيْنِفق الذي

ًَ َأْضَعاًفا َلُه َفُيَضاِعَفُه َ َسًنا َقْرًضا الّلَه ُيقوِرُض الَِّذل َذا مَّن ﴿: تعاىل قال  َوِإَلْيِه َوَيْ ُسُط َيقوِ ُض َوالّلُه َكِثرَي

 [.148: ال قرَ] ﴾ ُتْرَاُعوَن

 كما ثريَك أضعاف إىل ضعف س عمائة إىل أمثادا بعشر احلسنة س يلهو يف أنفق َمن لُ  يضاعف فاهلل

 ُسنُبَلٍة ُكلِّ ِفي َسَناِبَل َسْبَع ْتَأنَبَت َحبٍَّة َكَمَثِل الّلِه َسِبيِل ِفي َأْمَواَلُهْم ُينِفُقوَن الَِّذيَن مََّثُل ﴿: تعاىل قال

 [.213: البقرة] ﴾ َعِليٌم َواِسٌع َوالّلُه َيَشاُء ِلَمن ُيَضاِعُف َوالّلُه َحبٍَّة مَِّئُة

 :الرتبية الربانيةثانيا  ✍

ربيها نه يتق لها بيمينه ثم يدكان  يسريَ ف يد عندما يتصدي املسلم بصدقة وإناهلل س حانه الغين احلم

 حديث من ومسلم ال خارل أقراه ما ذله و لي  وتعاىلله  تى تصري مث  اجل   فضال منه س حانه 

 من رةمت بعدل َتصدَّق َمن:"-وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول قال: قال - عنه اهلل رَي- هريرة أبي

 حدكمأ يربي كما لصاحبها يربيها ثم بيمينه يقبلها اهلل فإن الطيب، إال اهلل يقبل وال طيب، كسب

 (238)".اجلبل مثل تكون حتى َفُلوَّه

                                                           
 (41( )114) 00/ 4(و ومسلم 4184) 11/ 1أقراه: ال خارل  - 141
 (14( )2024) 88/ 4(و ومسلم 2420) 244/ 1أقراه: ال خارل  - 140
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 َأَلْم ﴿ :تعاىل قال اهللو كتاب يف ذله وتصديق ُأُ دو مث  لتصري اللقمة أن  تى مهره أ دكم يربي كما

: التوبة] ﴾ الرَِّ يُم لتَّوَّاُبا ُدَو الّلَه َوَأنَّ الصََّدَقاِت َوَيأوُقُذ ِعَ اِ ِه َعْن التَّْوَبَة َيقوَ ُ  ُدَو الّلَه َأنَّ َيْعَلُمواو

 [.101: ال قرَ] ﴾ الصََّدَقاِت َوُيْرِبي الورَِّبا الّلُه َيْمَحُق ﴿:تعاىل وقال[.204

 الدعاء املالئكي:-ثالثا  ✍

حل اح بالربكة و النماء و و مما حيِ املسلم على إقراج الصدقة أن يناله بركة  عاء املالئُة ك  

 - اهلل رسول قال: قال- عنه اهلل رَي- هريرة أبي عن ومسلم ال خارل أقرج اإلقالف عليه فقد

 أعِط اللهم: أحدهما فيقول ينزالن وملكان إال فيه العبد يصبح يوم من ما:"- وسلم عليه اهلل صلى

 (142)"تلًفا ممسًكا أعط اللهم: األخر ويقول خلًفا، منفًقا

 راءالفق على وينفق وأر امهو وقرابته نفسه وعلى عيالهو على ينفق بأن وا و عز هلل ينفق فالذل

 ملنفق عج  اللهم: )وقوله ورمحتهو س حانه فضله من بعطاءو له وا  عز اهلل يعج  فهذا واملساكنو

 .عليه أقلف: أل( قلفًا

 عم واملساكنو الفقراء عن وي خ  وأبيهو أمه عن وي خ  وعيالهو نفسهو عن: ي خ  الذل املمسه أما

 ذاد عليه ويضيع حلحتهو تتلف مالهو فيتلف: تلفًا له وا  عز اهلل يعج  فهذا عليهو ذله واوب

 .به خب  والذل اكتس ه الذل املالو

 وق  ك  يف واألوسعو األمش  باملفهوم اهلل فيتع د ي خ و ول س حانه اهلل أعطاه مما ينفق فاملؤمن لذله

 زع فاهلل وعيالهو وضيفهو وأدلهو نفسه ويطعم والنواف و الواا اتو ويؤ ل األعمالو من عم  ك  ويف

 .س حانه وكرمه فضله من رجقًا يديه ميأل وا 

 :قلبكحتى يلني رابعا  ✍ 

َعْن َأِبي  والصدقة دي  واء القلوب ومتى لن قل  الع د انتفع باملوعظة وسلم يف الدنيا و اآلقرَ 

َرْدَت َأْن َيِلنَي قسوة قلبه، فقال: "ِإْن َأ -َصلَّى اهلُل عليه وسلم-ُهَرْيَرَة: َأنَّ َرُجًلا َشَكا ِإَلى َرُسوِل اللَِّه 

 .(141) « اْلِمْسِكنَي، َواْمَسْح ِبَرْأِس اْلَيِتيِم"َفَأْطِعُم َقْلُبَك: 

 احلصانة الربانية:خامسا - ✍

والصدقة ع ا  اهلل  صن  صن وركن شديد يلجا إليه املسلم ليحفظه اهلل تعاىل من مواطن ادلُة ومن 

 مصارع السوء 

                                                           
( يف 2020و ومسلم رقم ) {فأما من أعطى واتقى. وحلدي باحلسنى}يف الزكاَو باب قول اهلل تعاىل:  142/  4رواه ال خارل  - 142

 الزكاَو باب يف املنفق واملمسه
 يف حلحيح اجلامع 2420 سن( انظر  ديِ رقم:  (0811) 114/ 1أقراه أمحد  - 141
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َِ ْبِن َماِلهخ  َيُقوُل َمْن َسرَُّه  -حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -َقاَل َسِمْعُ  َرُسوَل اللَِّه  -رضي اهلل عنه  -َعْن َأَن

 (231)« ِه ِرْجُقُه َأْو ُيْنَسَأ ِفي َأَثِرِه َفلوَيِصْ  َرِ َمُهَأْن ُيْ َسَط َعَلْي

 أمر وعال ا  اهلل إن: )  قال سلم و عليه اهلل حللى اهلل رسول أن:   دثه األشعرل احلارث أن 

 »: -....و ذكر منهن بهن يعملوا أن إسرائي  بين ويأمر بهن يعم  كلمات خبمَ جكريا بن حييى

ِلَيْضِرُبوا  ِبالصََّدَقِة، َفِإنَّ َمَثَل َذِلَك َكَمَثِل َرُجٍل َأَسَرُه اْلَعُدوُّ، َفَشدُّوا َيَدْيِه  ِإَلى ُعُنِقِه، َوَقدَُّموُهَوآُمُرُكْم 

ِليِل َواْلَكِثرِي َحتَّى َفكَّ َقُعُنَقُه، َفَقاَل: َهْل َلُكْم َأْن َأْفَتِدَي َنْفِسي ِمْنُكْم؟ َفَجَعَل َيْفَتِدي َنْفَسُه ِمْنُهْم ِباْل

 (233)َنْفَسُه. 

-تعاىل-اهلل فدنَّ كافر من ب  ظامل أو فاار من كان  ولو ال الء أنواع  فع يف عجي  تأثري دا فالصدقة

 ألنَّهم به؛ مقرُّون األرض وأد  وعامتهم قاحلتهم الناا عند معلوم أمر ودذا ال الءو من أنواعًا بها يدفع

 [.الصيُّ  الواب . ]اربوه قد

 قصة: ✍

 قصة دي ةالقص دذه ال الءو  فع يف عجيً ا تأثرًيا للصدقة أن لنا ت يِّن اليت القصة دذه إىل معي وامسع

 حللَّى- ولرسوله هلل ُمِح ة كرميةو اوا َ لُنها فقريَ امرأَ وكان  للدراسةو مسافر ولد دا كان امرأَ

 ال اب عليها يطري بطاري إذ غريه متله ل الذل عشاءدا على يوم ذات دي ف ينما- وسلَّم علْيه اهلل

 ودي وبات  ليش ع دو وذد  إيَّاهو فأعطته عشاءدا إىل فقام  طعاًماو يسأل مسُن دو فدذا ففتحتهو

 سدَّت أن قل ها يف السعا َ فر ة لُن بطنها؛ يف اجلوع أمل األارو اهلل عند اتِس ة لُنها اائعة

 .ملسلم اوعًة

 له  دث ما أعج  من دا فذكر سفره عن حيدثها وأقذ سفرهو من ابنها وَقِدم والليالي األيام ومض 

 ذهوفأنق بيض ثياب عليه را  فجاءه يديهو بن حلار  تى الغابات إ دى يف عليه اعتدى أسًدا أن

 !الُالم؟ بهذا يريد ماذا فتعجَّ  و بلقمةو لقمة: قال أن ؟ َمن: فسأله

 اجلائعو ذله لقمة به سدَّت الذل اليوم نفَ دو فدذا فأقربدا الُالم؟ دذا  دث متى: أمه فسألته

 .مفرتا ألسد لقمة يُون أن ولددا أنقذت اجلائع لقمة

 (السوء مصارع تقي املعروف حلنائع! )الصدقة؟ بربكة ال الء ُ ِفع كيف أرأيتم

 الشفاء الناجع والدواء النافع:-سادسا  ✍

                                                           
 (10رقم  2181/ 4أقراه مسلم )كتاب الرب والصلةو باب حللة الر م وحتريم قطيعتها  - 144

 («2818( و وابن قزمية يف "حلحيحه" )2802( و وأبو يعلى )1814( و )1814والرتمذل )»ط الرسالة(: 401/ 18« )مسند أمحد» - 144
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ما أ وانا يف جمن كثرت فيه األسقام و تنوع  فيه األمراض -حللى اهلل عليه وسلم-أ  اب رسول اهلل

و -حللى اهلل عليه وسلم –ما أ وانا إىل الراوع إىل حليدلية اإلميان و الستشفاء مبا بينه لنا رسولنا 

 ى اهلل عليه وسلم حلل –األمر ل حيتاج منا إل إىل اليقن و الثقة يف كالم اهلل و كالم رسوله 

 فمن  اق  الصيدلية اإلميانية نرى  واءًا لُ   اء إنه  واء الصدقة 

 داووا: "قال - وسلم عليه اهلل صلى- النيب أن- عنه اهلل رَي- أمامة أبي عن الشيخ أبو أخرج فقد

 (235)" بالصدقة مرَاكم

 وديا لنشف اآلذان يتله القصص اليت ت ن لنا اثر الصدقة على األمراض املستعصية 

 :القصة األوىل✍

قال أبوطادر السلفي يف معجم السفر: َسِمع  أبا احلسن علي بن أبي بُر أمحد بن علي الُات  املينزل 

بدمشق يقول: مسع  أبا بُر اطخ اجل بنيسابور يقول: مرضُ  مرًضا قطًراو فرآني ااٌر لي حلاحلو 

وكان الوق  : )) اووا مرضاكم بالصدقة((و -اهلل عليه وسلم  حللى-فقال: استعم  قول رسول اهلل 

 عز-حليفا فاشرتيُ  ِبطيًخا كثرًياو وااتمع عماعٌة من الفقراء والص يانو فأكلوا ورفعوا أيدَيهم إىل اهلل 

 ت ار  وتعاىل. -و عوا لي بالشفاءو فواهلِل ما أحل حُ  إل وأنا يف ك  عافية من اهلل  -وا  

  :القصة الثانية ✍

: ال يهقي وقال:- تعاىل اهلل رمحه - ال يهقي احملدث اإلمام عن( والرتدي  الرتغي  حلحيح) يف ااء

 بأنواع وعاجله واههو قرح فدنه - اهلل رمحه - ع داهلل أبي احلاكم شيخنا  ُاية املعنى دذا يف)

 له دعوي أن" الصابوني عثمان أبا" اإلمام األستاذ فسأل سنةو ِمن قريً ا فيه وبقي يذد و فلم املعاجلة

ٌَ ألق  األقرى اجلمعة يوم كان فلما التأمنو الناُا وأكَثَر له فدعا اجلمعةو يوم مجلسه يف  يف امرأ

 يف فرأت الليلةو تله ع داهلل أبي للحاكم الدعاء يف وااتهدت بيتها إىل عا ت بأنها رقعة اجمللَ

 على املاء يوسع ع داهلل ألبي قولي: "دا يقول كأنه - وسلم عليه اهلل حللى - اهلل رسول منامها

 أمر هابنائ من فرغوا و ن  ارهو باب على ُبِني  بسقاية فأمر احلاكم إىل بالرقعة فجئ  و"املسلمن

 تى  أس وع عليه مرَّ فما الشربو يف الناا وأقذ املاءو يف الثلج: أل اجلمد؛ وطرح فيها املاء بص ِّ

 (231) .سنن ذله بعد وعاش كانو ما أ سن إىل واهه وعا  القروحو تله وجال  الشفاءو ظهر

 جيدهو فلم العالجو عن حبًثا الدنيا فطاف بالسرطانو أحلي  رااًل أن ُيذكر القصة الثالثة:✍ 

 .تعاىل- اهلل فشفاه أيتامو أمِّ على فتصدي

                                                           
 يف حلحيح اجلامع 4488) سن( انظر  ديِ رقم:  (4880و رقم 4/181فى شع  اإلميان ) أقراه ال يهقى - 148

 (818/ 2« )حلحيح الرتغي  والرتدي » - 141
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 العنصر الثالث: مثرات الصدقة يف اآلخرة ✍

له للمتصدقن يف اآلقرَ  يف ذله اليوم إقوَ اإلسالم و دنا  اوائز سنية أعددا رب الربية ا  اال

[ الَقهَّاِر الَواِ ِد هلِل َوَبَرُجوا َوالسََّمَواُت اأَلْرِض َغْيَر اأَلْرُض ُتَ دَُّل َيْوَم]: الذل يصفه اهلل تعاىل بقوله 

 ويقول [20-1: الطور][ َسْيًرا اجِلَ اُل َوَتِسرُي( 1)َمْوًرا السََّماُء َتُموُر َيْوَم: ]تعاىل ويقول[ 48: إبراديم]

ُُ ِّ( 41)َوَبِنيِه َوحَلاِ َ ِتِه( 48)َوَأِبيِه َوُأمِِّه( 44)َأِقيِه ِمْن امَلْرُء َيِفرُّ َيْوَم: ]تعاىل  َشأوٌن َيْوَمِئذخ ِمْنُهْم اْمِرئا ِل

 ؟ اليوم دذا دو ما أتدرل [40-44 :ع َ[ ]ُيْغِنيِه

 يوم الواقعةو يوم الغاشيةو يوم الصاقةو يوم الطامةو يوم احلاقةو يوم القارعةو يوم القيامةو يوم إنه

 عمع يوم من له يا والندامةو احلسرَ يوم الوعيدو يوم احلسابو يوم اآلجفةو يوم ال عِو يوم الفص و

 يشاددون ما شدَ من الرؤوا منه وتشي  اجللو و منه وتقشعر القلوبو به تليُّن ما واملعاني األمساء

 .ويسمعون

أنه ل جناَ لُم يف ذله اليوم إل بصاحل األعمال والصدقة دا مثرات -علمين اهلل تعاىل وإياكم-اعلموا 

 علية يف األقرَ فدنها سفينة النجاَ 

بار  اهلل لي ولُم يف القرآن والسنةو ونفعين وإياكم مبا فيهما من ال ينات واحلُمةو أقول ما تسمعونو 

 املسلمن من ك  ذن خ وقطيئةخو فاستغفروه إنه دو الغفور الر يم.وأستغفر اهلل لي ولُم ولسائر 

 اطخط ة الثانية

 احلمد هلل على إ سانه.

 أما بعد أيها املسلمون: .................................

 الطهرة من الذنوب:-سابعا  ✍

 فمن مثراتها أن تأتي يوم القامة فتجد حلحيفة أعماله كلها  سنات أين السيئات اليت التقصري؟ 

 إنها الصدقة اليت أطفأت قطيا  كما يطفئ املاء النار 

 قال - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول أن- عنه اهلل رَي- جبل بن معاذ حديث من الرتمذي عند

 َأُدلَُّك َعَلى َأْبَواِب اْلَخْيِر: الصَّْوُم: »قال اهلل رسول يا بلى: قلت اخلري؟ أبواب على أدلك له: "أال

 (233)اْلَخِطيَئَة. ُتْطِفُئ َوالصََّدَقُة ُجنٌَّة، 

 املظلة الربانية:-ثامنا  ✍

                                                           
 2424/ 1( وقال:  سن حلحيحو وابن مااه 1121) 24/ 8الرتمذل  و( 111) 240/ 10و واملعجم الُ ري 142/ 8املسند  - 140

 (424) 248/ 1يِ. ينظر اإلرواء (و وقد مال األل اني إىل حتسن احلد4104)
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 ل سنة ألف مخسلللون مقداردا طويلة ملدَ فيه الع ا  ميُِ إذ الوحلف؛ يفوي شديد  ر احملشر يف

 نم األرض فرتتول مي و مقدار إل وبينها بينهم ليَ رؤوسهم من  انية والشمَ يشربونو ول يأكلون

 منهمف أعمادم؛ قدر على العري يف الناا فيُون فوقها؛ يرتفع ثم ذراعًاو س عن فيها ويذد  عرقهم

 يلجمه من ومنهم ِ قَوْيه إىل يُون من ومنهم رك تيهو إىل يُون من ومنهم كع يهو إىل العري يُون من

 .إجلامًا العري

 دؤلء ومن ذلهو من شيء من يعانون ل الرفيعة والرت  اجلليلة األعمال ذول من آقرون ودنا 

 رواحل شدَ من حتميهم حلدقاتهم ظ  يف احملشر يف يُونون بأنهم النصوص أفا ت الذين املتصدقون

 ُيفص   تى حلدقته ظ  يف امرئ ك : " وسلم عليه اهلل حللى قوله ومنها الشمَو ودج عنهم وتدفع

 "الناا بن

 -ُيقوَضى َبْيَن النَّاِا َ تَّى ِتِه حَلَدَقِظ ِّ ِفي الرَُّاُ  »َعْن ُعقوَ َة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: 

 (231)«.َ تَّى ُيقوَتصَّ َبْيَن النَّاِا -َأْو َقاَل 

 :قال   ي  بن يزيد عن قزمية ابن عند أقرى رواية وفى

  قصة : ✍

َتَصدَُّي ِبِهو َيَعْن َيِزيَد ْبِن َأِبي َ ِ ي خ َقاَل: َكاَن َمْرَثُد ْبُن َعْ ِد اهلِل َلا َيِجيُء ِإَلى الوَمْسِجِد ِإلَّا َوَمَعُه َشْيٌء 

َدَذا ُيْنِتُن َعَلْيَه َثْوَبَه  َأَبا الوَخْيِرو َما ُتِريُد ِإَلى َقاَل: َفَجاَء َذاَت َيْوما ِإَلى الوَمْسِجِد َوَمَعُه َبَصٌ و َفُقلوُ  َلُه:

 َأحْلَحاِب ْنَقاَل: َيا اْبَن َأِقيو ِإنَُّه َواهلِل َما َكاَن ِفي َمْنِزِلي َشْيٌء َأَتَصدَُّي ِبِه َغْيُرُه ِإنَُّه َ دََّثِني َرُاٌ  ِم

 حَلَدَقُتهالوِقَياَمِة ْوَم َيالوُمْؤِمِن  ُّ ِظالنَِّ يِّ حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: " النَِّ يِّ حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّمو َعِن 

".(239) 

 ل يوم هبظلِّ اهلل يظلهم الذين الس عة عملة من أن- وسلم عليه اهلل حللى- النيب احل ي  أقربنا وكذله

ََو َأنَّ  ظلَّه إل ظ َّ  ِفي ِظلِِّه َيْوَم َلا َرُسوَل اهلِل حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: " َسْ َعٌة ُيِظلُُّهُم اهلُلَعْن َأِبي ُدَرْيَر

 (258)َيِميُنُهو ".ْنَفَقْ  َأَما ِشَماُلُه َتَعلََّم َلا و َوَرُاٌ  َتَصدََّي ِبَصَدَقةخ َفَأْقَفاَدا َ تَّى ....ِظ َّ ِإلَّا ِظلِِّه:

 ثقل املوازين يوم القيامة:-تاسعا  ✍

 يف يوم ع وا قمطرير شره يف يوم تنص  فيه املواجين يف يوم يراح ميزان الع د مبثقال ذرَ 

 وخيف ميزانه مبثقال ذرَو حيتاج الع د منا إىل شيء يثق  ميزان 

                                                           
 و وراال أمحد ثقات220ص  4وقال يف اجملمع ج  11ص  2و ج 18ص  1وأبو يعلى ج  248و  240ص  4ورواه أمحد ج  - 148

 (28100) 144/ 4أقراه أمحد  - 141

 (12( )2042( و ومسلم )1401( و )2414( و )110أقراه ال خارل ) - 180
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 أتدرى ما يثق  ميزانه يوم القيامة؟

 إنها الصدقة ع د اهلل 

ٌد َعْن َأِبي َذراُّو َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل حَللى اهلل َعَليه وَسلم: "َتَع ََّد َعاِب" حلحيحه" يف   ان ابن أقرج فقد

اِدُ  ِمْن ِمْن َبِني ِإْسَراِئيَ و َفَعَ َد اهلَل ِفي حَلْوَمَعِتِه ِستَِّن َعاًماو َفَأْمَطَرِت اأَلْرُضو َفاْقَضرَّْتو َفَأْشَرَف الرَّ

ْيَنَما ُدَو ِفي لوُ  َفَذَكْرُت اهلَلو َلاْجَ ْ ُت َقْيًراو َفَنَزَل َوَمَعُه َرِغيٌفو َأْو َرِغيَفاِنو َفَ حَلْوَمَعِتِهو فَقاَل: َلْو َنَز

َُلُِّمُهو َ تَّى َغِشَيَهاو ُثمَّ ُأغوِمَي َعَلْيِهو َفَنَزَل َُلُِّمَها َوُت ٌَو َفَلْم َيَزْل ُي و لوَغِديَر َيْسَتِحمُّا اأَلْرِضو َلِقَيْتُه اْمَرَأ

َُ  َفُوِجَنْ َفَجاَءُه َساِئٌ و َفَأْوَمَأ ِإَلْيِه َأْن َيأوُقَذ الرَِّغيَفْيِنو َأِو الرَِّغيَفو ُثمَّ َماَت  َسَنًة ِبِتلوَه ِستَِّن ِعَ اَ 

ِتِهو َفَرَاَحْ  َ َسَناُتُه َفُغِفَر االزَّْنَيِةو َفَرَاَحِ  الزَّْنَيُة ِبَحَسَناِتِهو ُثمَّ ُوِضَع الرَِّغيُف َأِو الرَِّغيَفاِن َمَع َ َسَن

 (253)َلُه" ".

 احلجاب الوقي من نار جهنم:-عاشرا ✍

 ردا شديد و قعردا بعيد و مقامعها من  ديد ودجها يشوى -أعاذني اهلل وإياكم من شردا –اهنم 

 الواوه و حيري األبدان فما الس ي  إىل الوقاية منها و من  ردا؟

 إنها الصدقة ع ا  اهلل جتع  بينه وبينها  جابا وسورا واقيا 

ُُْم َأَ ٌد ِإلَّا »َعِدلِّ ْبِن َ اِتما َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن  ومسلم ال خارل أقرج َما ِمْن

 ََ َُلُِّمُه َربُُّه َلْي َم ِمْن َعَمِلِهو َوَيْنُظُر َأْشَأَم ِمْنُه َفَيْنُظُر َأْيَمَن ِمْنُه َفَلا َيَرى ِإلَّا َما َقدَّ ُتْرُاَماٌنوَوَبْيَنُه َبْيَنُه َسُي

َخ َفَلا َيَرى ِإلَّا َما َقدََّمو َوَيْنُظُر َبْيَن َيَدْيِه َفَلا َيَرى ِإلَّا النَّاَر ِتلوَقاَء َوْاِهِهو َفاتَُّقوا النَّاَر اَل َق«. َوَلْو ِبِشقِّ َتْمَر

َُِلَمةخ َطيَِّ ةخ ". ََو َعْن َقْيَثَمَة: ِمْثَلُه. َوَجاَ  ِفيِه: َوَلْو ِب  (252)الوَأْعَمُش: َوَ دََّثِني َعْمُرو ْبُن ُمرَّ

ِرل َعْن َعاِئَشَةو َأنَّ َرُسوَل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َلَها : " َيا َعاِئَشُةو اْسَتِت أمحد اإلمام مسند وفى

 (251)َمَسدََّدا ِمَن الشَّْ َعاِن " ".الوَجاِئِع ِمَن َتُسدُّ ِمَن النَّاِر َوَلْو ِبِشقِّ َتْمَرَخو َفِدنََّها 

 بالصدقة من نار جهنم:افتدي نفسك -احلادي عشر  ✍

َاو َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم:  ُُْم َدَقَة الصََّفِدنَّ َتَصدَُّقوا؛ »َعْن َأَن َُاُك   (253)« ".النَّاِرِمَن ِف

  نيفة  أبي عند التطوع  ج من أفض  والصدقة الع ا ل قال اهنم نار من قالحلُم أل

                                                           
 (48/  41/ 1"التعليق الرغي " ) -]قال األل اني[: ضعيف  (408و رقم 1/201أقراه ابن   ان ) - 182

 400و 4/181وأمحد  1/10والرتمذل  4/81ومسلم  484و 4/411أقراه ال خارل  - 181

 814/ 1احلديِ الصحيحة (: رواه أمحد بدسنا   سن. و سُّن األل اني2111) 111/ 2. قال املنذرل يف الرتغي  01/ 1املسند  - 184

(810) 

( و 20/404) احللية يف( : رااله ثقاتو وأبو نعيم 4/201( و قال اديثمى )8010و رقم 8/10األوسط ) يف الطربانياه أقر - 184

 يف ضعيف اجلامع 1441)ضعيف( انظر  ديِ رقم:  (81/04( و وابن عساكر )4488و رقم 4/124شع  اإلميان ) يف وال يهقي
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  حتى تدعى من باب الصدقة-الثاني عشر  ✍

وأن  يف ارض احملشر ويساي املؤمنون إىل اجلنة جمرا فعندما تص  إىل أبوابها ُترى من أل باب 

 ستدق  

 إن كن  من أد  الصدقة نا ى عليه املنا ل دلم من دنا فدنه من أد  الصدقة 

ََ و َأنَّ َرُسوَل اهلِل حَللَّىَعْن  باب له يقال اجلنة أبواب من قاص باب من ُيدعى حلا  ها أن  َأِبي ُدَرْيَر

 «. اهلِل دَذا َقْيٌراهلِلو ُنوِ َل ِفي الوَجنَِّة: َيا َعْ َدَسِ يِ  ِفي َجْوَاْيِن َأْنَفَق َمْن » اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: 

 .َفَمْن َكاَن ِمْن َأْدِ  الصََّلاَِو ُ ِعَي ِمْن َباِب الصََّلاَِ

 َوَمْن َكاَن ِمْن َأْدِ  الوِجَهاِ و ُ ِعَي ِمْن َباِب الوِجَهاِ .

 َوَمْن َكاَن ِمْن َأْدِ  الصََّدَقِةو ُ ِعَي ِمْن َباِب الصََّدَقِة.

 َوَمْن َكاَن ِمْن َأْدِ  الصَِّياِمو ُ ِعَي ِمْن َباِب الرَّيَّاِن.

ُورا الصِّدِّيُق: َيا َرُسوَل اهلِل َخ. َفَهْ َفَقاَل َأُبو َب  ُيْدَعى َأَ ٌد ! َما َعَلى َمْن ُيْدَعى ِمْن دِذِه الوَأْبَواِب ِمْن َضُروَر

 ِمْن دِذِه الوَأْبَواِب ُكلَِّها؟

ُُوَن ِمْنُهْم »َقاَل:    (255) « « .َنَعْمو َوَأْرُاو َأْن َت

 والُس و العجز من به أعوذ إني اللهم. النار عذاب وقنا  سنًة اآلقرَ ويف  سنًة الدنيا يف آتنا اللهم

 ...واملمات احمليا فتنة ومن القربو عذاب من به وأعوذ وال خ و وادرم واجلنب

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوصايا العشر يف مواجهة احملن واملصائب واألزمات الشخصية

                                                           
 (4111و 4121و 1842(و وانظر )2810رقم  222/ 4(و ال خارل )2010رقم  021- 022/ 1مسلم ) - 188
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 اخلطبة األوىل 

اجلنة منزل و أما بعد: فحياكم اهلل أيها األقوَ األفاض  وط تم وطاب ممشاكم وت وأمت عميعًا من 

وأسأل اهلل احلليم الُريم ا  وعال الذل عمعين مع  ضراتُم يف دذا ال ي  الطي  امل ار  على طاعته 

 و أن جيمعنا يف اآلقرَ مع سيد الدعاَ املصطفى يف انته و ار مقامته وإنه وىل ذله والقا ر عليه ..

مثرات الت اع العشر وقد ذكرت عشر  أما بعد: فيا أ  اب احل ي  حللى اهلل عليه وسلم نقف اليوم مع

 مثرات ملن ات ع قطى رسول اهلل حللى اهلل عليه وسلم .........

وضع علماء اإلسالم منهجا قاحلا يستطيع به املؤمن أن يوااه األجمات اليت قد إقوَ اإلسالم :لقد 

اب ستن طودا من كتاتعرض له أو املصائ  اليت قد تصي ه يف نفسه أو أدله أو ولده أو ماله وغري ذله 

 على النحو التالي: اهلل تعاىل ومن سنة رسوله حللى اهلل عليه وسلم 

-تعاىل  -حلظة وقوع الصدمة ثم يركن إىل اهلل  ( على املصاب أن يسرتجع ويصرب وحيتسب3) ✍

 رااء أن خيلف اهلل عليه ويعوضه عن مصابه.

دو   َ النفَ عن اجلزع واللسان عن التشُي واجلوارح عن لطم -يعرفه العلماء ع ا  اهلل: كماالصرب 

 اطخدو  وشق الثياب. 

ومن املعروف أن للمصي ة املفاائة روعة تزعزع القل  وتزعجهو فدن حلرب املصاب حلظة وقوع الصدمة 

ري لقل  ودو غانُسرت  دتها وضعف  قوتها فيهون عليه استمرار حلربه بعددا ألن املصي ة تر  على ا

موطن دا فتزعجه ودى الصدمة األوىلو وأما إذا ور ت عليه بعد ذله توطن دا وعلم أنه ل بد له منها 

َا َأنَّ النَِّ  فيصربو لُنه يُون مضطرا دناو ودذا الصرب الضطرارل غري امو  ول ثواب عليه يَّ َعْن َأَن

ُِي ِعْنَد َقْ راو َفَقاَل:  َمرَّ -َيْعِني  -حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  َخ َتْ  َفَقاَلْ : َوَأْنَ  « . للََّهو َواحْلِ ِرلاتَِّقي ا»ِباْمَرَأ

و َفَأَتْتُهو ِتَما ُتَ اِلي ِبُمِصيَ ِتي؟ َفِقيَ  َلَها: ِإنَُّه َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم؛ َفَأَقَذَدا ِمْثُ  الوَمْو

ِِ َأِبي َ اُوَ : َدَذا َلفوُظ َأِبي َعاِمرا. َوِف« حَلْدَمةخَأوَِّل ِعْنَد الصَّْ ُر »ي َلْم َأْعِرفوَه. َفَقاَل: َفَقاَلْ : ِإنِّ ي َ ِدي

ََ ُ وَنُه َبوَّاٌبو َفَقاَلْ : َيا َرُسوَل اللَِّهو ِإنِّي َأحْلِ ُر. َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَل َوَسلََّم: ْيِه َفَأَتْتُه َلْي

 (181) «الصَّْ ُر ِعْنَد الصَّْدَمِة الوُأوَلى»

َمْن َأحَلاَبْتُه ُمِصيَ ٌة  »ُأمِّ َسَلَمَة َجْوِج النَِّ يِّ؛ َأنَّ َرُسوَل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: َعْن ويف حلحيح مسلم 

ْ ِني َقْيرًا ِمْنَهاو ِإَلّا َفَعَ  ُمِصيَ ِتيو َوَأْعِقِفي آِاْرِني اللُهمَّ ِإَلْيِه َراِاُعوَن. َفَقاَل َكَما َأَمَرُه اهلُل: ِإنَّا هلِل َوِإنَّا 

 «اهلُل ذِلَه ِبِه

                                                           

 (188( و والرتمذل )111( و ومسلم )2401أقراه ال خارل ) - 181
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ا اهلُل ْعَقَ َهَقاَلْ  ُأمُّ َسَلَمَة: َفَلمَّا ُتُوفَِّي َأُبو َسَلَمَةو ُقلوُ  ذِلَه. ُثمَّ ُقلوُ : َوَمْن َقْيٌر ِمْن َأِبي َسَلَمَة؟ َفَأ

 (180) َرُسوَلُهو َفَتَزوََّاَها

َبشِِّر َو}: -تعاىل -وقد بشر اهلل الصابرين بثالث ك  منها قري مما يتحاسد عليه أد  الدنياو فقال 

ْم حَلَلَواٌت مِّن رَّبِِّهْم ِهالصَّاِبِريَن الَِّذيَن ِإَذا َأحَلاَبْتُهم مُِّصيَ ٌة َقاُلواو ِإنَّا ِلّلِه َوِإنَّلا ِإَلْيِه َراِاعوَن * ُأوَللِئَه َعَلْي

 [. 280]ال قرَ{َوَرْ َمٌة َوُأوَللِئَه ُدُم الوُمْهَتُدوَن 

حللى  -ل خيي  من جلأ إليهو ب  يعوضه كما عوض أم سلمة بزوااها من رسول اهلل  -تعاىل  -واهلل 

 .-تعاىل  -و فدنه من ك  شيء عوض إل اهلل -اهلل عليه وسلم 

وعلى املصاب أن يعلم أن  ظه من املصي ة ما حيدث له فمن رضي فله الرضي ومن سخط فله السخط. 

ََ َأنَُّهَما َسِمَعا َرُسوَل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل:  ِمْن الوُمْؤِمَن ُيِصيُ  َما »َعْن َأِبي َسِعيدخو َوَأِبي ُدَرْيَر

والوحل  دو  (188) « خ َوَلا َسَقماو َوَلا َ َزنا َ تَّى الوَهمُّ َيُهمُُّهو ِإلَّا َكفََّر اللَُّه َعْنُه ِمْن َقَطاَياُهَنَصَوَلا َوحَل خو 

 املرض ل و النص  دو التع .

ْو َوَاعا ُيِصيُ  ْن َمَرضا َأَما ِم»َعْن َعاِئَشَةو َقاَلْ : َقاَل َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: ويف الصحيحن 

ًَ ِلُذُنوِبِهو َ تَّى  َُُ َهاالشَّْوَكِة الوُمْؤِمَن ِإلَّا َكاَن َكفَّاَر ُوَ ِة ُيْن  (181)". «ُيَشاُكَها َأِو النَّ

 محد اهلل تعاىل عند املصيبة   ( 2) ✍ 

لو شاء جلعلها أعظم مما  -تعاىل  -على أن مصي ته وقع  عند دذا احلد وأنه  -تعاىل  -أن حيمد اهلل 

 ديو وعليه أن يستق لها بال شر والق ول والُتمان. 

 على أن مصي ته مل تُن أعظم مما دي عليه.-تعاىل -على املصاب أن حيمد اهلل 

ودذا قال بعض احلُماء: إن هلل ع ا ا يستق لون املصائ  بال شر: أولئه الذين حلف  من الدنيا 

 قلوبهم.

وفق دو من يتلقى املصي ة بالق ول ويعلم أنها من عند اهلل ل من عند أ د من قلقه وجيتهد يف واملؤمن امل

 كتمانها ما أمُنو ويقول العلماء: ثالثة من كنوج اجلنة: كتمان املصي ة وكتمان املرض وكتمان الصدقة..

 ة.وقال بعض السلف: ثالثة ميتحن بها عقول الراال: كثرَ املال واملصي ة والولي

 وقال العلماء كذله: من اوادر الرب كتمان املصي ة  تى يظن أنه مل تص  قط.

 االميان بالقضاء و القدر  ( 1) ✍ 

                                                           

 (4( )128) 40/ 4أقراه: مسلم  - 180

 «4/404( و وال يهقي 1804وأقراه مسلم )»ط الرسالة(: 410/ 24« )مسند أمحد» - 188

 (411( و ويف "األ ب املفر " )8142)أقراه ال خارل يف "الصحيح"  - 181
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اعلم بار  اهلل فيه أنه جي  علي املسلم أن يوطن املصاب نفسه على أن ك  مصي ة تأتيه دي من عند 

ردا عليه ليهلُه بها ول ليعذبه وإمنا مل يقد-س حانه وتعاىل-بقضائه وقدره وأنه و وأنها -تعاىل -اهلل 

 ابتاله ليمتحن حلربه ورضاه وشُواه إليه وابتهاله و عاءه.

وأن يعلم كذله أن ما أحلابه مل يُن ليخطئه وما أقطأه مل يُن ليصي ه ودذا عليه أن حيذر أن يتسخط 

ه بشيء ي ته وبُائأو يعرتض على قدر اهلل فيتفوه بألفاظ التظلم والشُوىو أو أن يتُلم يف  ال مص

 حي ط به أاره ويسخط به ربه مما يش ه التظلم. 

ُُْم ِإلَّا ِفي ِكَتابخ مِّن َقْ ِ  َأن نَّْ َرَأَد}: -تعاىل -قال  ا ِإنَّ َما َأحَلاَب ِمن مُِّصيَ ةخ ِفي الوَأْرِض َوَلا ِفي َأنُفِس

َُْيَلا َتأوَسْوا َعَلى َما َفا ُُْم َوَلا َتفوَرُ وا ِبَما آَتاُكْم َواللَُّه َلا ُيَذِلَه َعَلى اللَِّه َيِسرٌي* ِل  {ِح ُّ ُك َّ ُمْخَتالا َفُخورا َت

 [.14]احلديد

 فدذا تأم  دذه اآلية الُرمية واد فيها شفاء أو  واء ملا أحلابه.

فعال ملا يريد يتصرف فيهم كيف خيتارو من موت وغري و ري -تعاىل -وليعلم املصاب أيضا أن اهلل 

مما قضاه وقدره وأمضاه ل يسأل عما يفع  ودم يسألون؟! فدذا تسخط اإلنسان بأقوال وأفعال  وغري ذله

منُرَ نهى الشرع عنها وذم فاعلها لشرعه يف الدين ما مل يأذن به اهلل ول رسوله فدن سخطه دذا يُون 

 مناف للرضا والصرب ويضر بالنفَ وال دن ول ير  من قضاء اهلل وقدره شيئا.

َرُسوَل اللَِّه  اَحمَِّد ْبِن ُمْسِلماو َقاَل: َبَلَغِني َأنَّ َرُاًلا َااَء ِإَلى َرُسوِل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل: َيَعْن ُم

ُوِثْر َعَليَّ َقاَل:   (110)". «َلَهَقَضاُه َشْيءخ ِفي َلا َتتَِّهِم اللََّه »َأْوحِلِني َوَلا ُت

عدل ل جيورو وعامل ل يض  ول جيه و و ُيم أفعاله كلها  ُم -تعاىل -إن اهلل  يقول العلماء: "

له ما أعطىو وله ما أقذو ل يسأل عما يفع   -س حانه -ومصاحلو ما يفع  شيئا إل حلُمةو فدنه 

ودم يسألونو ودو الفعال ملا يريدو والقا ر على ما يشاءو له اطخلق واألمرو وعلى املصاب أن يتُلم 

 ُالم يرضي به ربهو ويُثر به أارهو ويرفع اهلل به قدره ". ب

 أو ما ل -تعاىل  -إل على تفريطه يف  ق اهلل  ( أال يدعو املصاب على نفسه أو حيزن ويبكى3) ✍

 يقرتن مبحرم. 

حللى اهلل  - َعْن َأِبي ِقَلاَبَة َقاَل: َ َقَ  َرُسوُل اللَِّهيقول العلماء: " ليحذر الع د أن يدعو على نفسهو 

ُقُروَج َنفوِسِهو  -حللى اهلل عليه وسلم  -َعَلى َأِبي َسَلَمَة َوُدَو َمِريٌضو َواَفَق ُ ُقوُل النَِّ يِّ  -عليه وسلم 

َُاًءو َفَقاَل: " ََُة َتْحُضُر الوَميَِّ َعَلى َتْدُعوا َلا َفَسِمَع ُب ُُْم ِإلَّا ِبَخْيراو َفِدنَّ الوَمَلاِئ ْو َقاَل: َأْدَ  الوَ ْيِ  َأ - َأْنُفِس

 (112) َفُيَؤمُِّنوا َعَلى ُ َعاِئِهْم -

                                                           

 (41)ص« الرضا عن اهلل بقضائه لبن أبي الدنيا»- 110

 ( 8110(و والنسائي يف "الُربى" )4228(و وأبو  او  )110أقراه مسلم ) - 112
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ه أن و وعلي-تعاىل  -وعلى املصاب أيضا أل حيزن وأل ي ُي ويتأسف إل على تفريطه يف  ق اهلل 

ول مُثه وط -عليهما السالم  -يستشعر النفرا  يف القرب و يدا ذليال مستو شا ثم مسائلة منُر ونُري 

رى إما منعما وإما معذبا ثم من بعد ذله قرواه من قربه وقيامه لرب العاملن ثم وقوفه الطوي  حت  الث

ووجن أعماله وتطاير  -تعاىل  -يف احملشر وما يرى من أدوال يوم القيامة ثم  سابه بن يدل اهلل 

غا ر حلغريَ الصحف واحملاس ة على مثقال الذرَ وأنه سيجد ما عم  اصيا عليه اررا يف كتاب ل ي

ول ك ريَ إل أ صاداو وأنه بن رااء وقوفو إما لذات اليمن أو لذات الشمالو فلو استشعر املصاب 

دذه املصائ  العظيمة اليت بن يديه واليت كان دو غاف  عنها غري مستعد دا لشغلته عن مصابه 

 وأمضاه.  -تعاىل  -ولراع إىل الصرب والرضا مبا قدره اهلل 

 باحلزن ل يف املصي ة ول يف غريداو ب  قد -حللى اهلل عليه وسلم  -ول رسوله  -تعاىل  -هلل ومل يأمر ا

 نهى اهلل عنه يف كتابه وإن تعلق بأمر الدين.

َوَل َتِهُنوا َوَل َتْحَزُنوا َوَأنُتُم اأَلْعَلْوَن ِإن ُكنُتم  }:-تعاىل  -لُن احلزن منه امو  ومذموم كقوله 

يف  ق ن يه  -تعاىل  -وقوله [و 00]النم {َوَلا َتْحَزْن َعَلْيِهْم }و وقوله: [241]آل عمران }مُّْؤِمِنَن

[و وقوله 40و أبي بُر: ِإْذ َيُقوُل ِلَصاِ ِ ِه َل َتْحَزْن ِإنَّ الّلَه َمَعَنا ]التوبة -حللى اهلل عليه وسلم  -امد 

وحنو ذله من اآليات كثري يف القرآن وما ذا  إل ألن  [01]يَ {َفَلا َيْحُزنَه َقْوُلُهْم}: -تعاىل  -

احلزن ل جيل  منفعة ول يدفع مضرَ فال فائدَ فيه وما ل فائدَ فيه ل يأمر اهلل به لُن احلزن وال ُاء 

 ل يأثم يهما حلا  ه إذا مل يقرتن ب ُائه و زنه ارم. 

 الدنيا دار ابتالء و امتحان ( 5) ✍

احلقيقة إل ودي مشوبة بالُدر وأن مرارَ الدنيا دي  دنيا ليَ فيها لذَ علىأن يعلم املصاب أن ال

 بعينها  الوَ يف اآلقرَ و الوَ الدنيا دي بعينها مرارَ يف اآلقرَ.

إن العالقة اليت تربط اإلنسان باحلياَ الدنيا يف التصور اإلسالميو دي عالقُة ابتالء؛ أل: اقت ار " 

واتِّ اع تعاليمه يف عميع شؤون احلياَو  -عز وا   -وامتحانو ودي تعين اقت اَر طاعة اإلنسان هلل 

نو وُعمر اإلنسان دو الزمن املقرَّر ودذا البتالء دو املظهر العمليُّ لعالقة الع و ية بن اهلل تعاىل واإلنسا

ََ الوَمْوَت َقَلَق الَِّذل ﴿دذا البتالء؛  ُُْم ِلَيْ ُلَوُكْم َوالوَحَيا  [.1 :املله] ﴾ َعَمًلا َأْ َسُن َأيُّ

واألرض دي قاعة المتحان اليت جيرل فيها دذا البتالءو أما موا  البتالءو فهي عميع ما على واه 

األرض؛ من مآكَ  لذيذَو ومشارَبو ومساكن طيِّ ةو وأشجارا وأنهارو وجروعا ومثارو ومناظَر بهيجةو 

و اجلميع اَعله اهلل ورياضا أنيقةو وأحلوات شجيَّةو وحلور َمليحةو وذد  وِفضَّةو وقي  وإب  وحنودا

َِ الوَقَناِطرِيَو َوالوَ ِنَن النَِّساِء ِمَن الشََّهَواِت ُ  ُّ ِللنَّاِا ُجيَِّن ﴿جينة دذه الدارو فتنة واقت اًرا؛   ِمَن الوُمَقْنَطَر
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 ﴾الوَمآِب  ُ ْسُن ِعْنَدُه اللَُّهَو الدُّْنَيا اَِالوَحَي َمَتاُع َذِلَه َوالوَحْرِث َوالوَأْنَعاِم الوُمَسوََّمِة َوالوَخْيِ  َوالوِفضَِّة الذََّدِ 

 [.24: عمران آل]

واملوت دو نهاية مدَ البتالءو وال عِ واحلساب دما فْرج نتائج البتالءو وتصنيف النااحن 

 (111)والفاشلنو واملآل إىل اجلنة أو النار دما الثمرَ العملية دذا البتالء.

يقول العلماء: )ك  ما يظن اإلنسان يف الدنيا أنه شراب فهو سراب وعمارتها وإن أ سن  حلورتها 

قراب وعمعها فهو للذداب ولول أن الدنيا  ار ابتالء مل يُن فيها األمراض واألكدار ومل يضق العيش 

ى ثالمثائة عام. فيها على األن ياء واألقيارو فآ م: يعاني احملن إىل أن قرج من الدنيا. ونوح: بُ

وإبراديم: يُابد النار وذبح الولد. ويعقوب: بُى  تى ذد  بصره. وموسى: يقاسي فرعون ويلقى من 

حللى اهلل عليه  -قومه احملن. وعيسى بن مريم: كان ل مأوى له إل الربارل يف العيش الضنه. وامد 

نفور قومه عنهو وغري دؤلء من : عانى من الفقر وقت  عمه محزَ ودو من أ   أقاربه إليه و-وسلم 

ََو َعِن األن ياء واألولياء مما يطول ذكره. ولو قلق  الدنيا للذَ مل يُن  ظ املؤمن منها.  َعْن َأِبي ُدَرْيَر

َُاِفِر "ِسْجُن الدُّْنَيا النَِّ يِّ حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: "   (114) الوُمْؤِمِن َوَانَُّة الو

 ء وسجن  وان فال ين غي إنُار وقوع املصائ  فيها.فهي ابتال

وعلى املصاب أن يعلم أن انتقاله من مرارَ منقطعة إىل  الوَ  ائمة قري له من عَُ ذله فدن قفي 

ََو َأنَّ النَِّ يَّ حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: " عليه ذله  َُاِرِهو َوُ فَِّ  النَّاُر نَُّة الوَجُ فَِّ  َعْن َأِبي ُدَرْيَر ِبالوَم

 (114)". ِبالشََّهَواِت "

َِ ْبِن َماِلهخو َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: "  الدُّْنَيا ِمَن َأْدِ  ِبَأْنَعِم الوِقَياَمِة َيْوَم ُيْؤَتى َعْن َأَن

ُُفَّاِرو َفُيَقاُل: اغوِمُسوُه ِفي  َُ ِفيَهاو ُثمَّ ُيْخَرُجو ُثمَّ ُيَقاُل َلُه: َأْل ُفَلالو اُن َدْ  َأحَلاَبَه النَّاِر َغْمَسًةو َفُيْغَم

غوِمُسوُه َغْمَسًة ا َنِعيٌم َقطُّ؟ َفَيُقوُل: َلاو َما َأحَلاَبِني َنِعيٌم َقطُّو َوُيْؤَتى ِبَأَشدِّ الوُمْؤِمِنَن ُضرًُّاو َوَبَلاًءو َفُيَقاُل:

َُ ِفيَها َغْمَسًةو َفُيَقاُل َلُه: َأْل ُفَلاُن َدْ  َأحَلاَبَه ُضرٌُّ َقطُّو َأْو َبَلاٌءو َفَيُقوُل: َماِفي الوَج َأحَلاَبِني  نَِّةو َفُيْغَم

 .(118)" َقطُّ ُضرٌُّو َوَلا َبَلاٌء "

ائمة الدودنا تتفاوت عقول الناا وتظهر  قائق الراال فأكثر الناا يؤثر احلالوَ املنقطعة على احلالوَ 

اليت ل تزول ومل يتحم  مرارَ ساعة حلالوَ األبد ول ذل ساعة لعز األبد ول انة ساعة لعافية األبد 

                                                           

 https://www.alukah.net/sharia/0/44559/#ixzz7CruhfztFرابط املوضوع:  - 111

 (1414( و والرتمذل )4224( و وابن مااه )2( )1181أقراه مسلم ) - 114

 («4108( و وأبو يعلي )1844وأقراه الدارمي )»ط الرسالة(: 18/ 10« )مسند أمحد» - 114

 (1800أقراه مسلم ) - 118
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فدن احلاضر عنده شها َ واملنتظر غي  واإلميان ضعيف وسلطان الشهوَ  اكم فتولد من ذله إيثار 

 العاالة ورفض اآلقرَو ما ذا  إل حل هم دذه احلياَ الدنيا. 

من أ واء الُرب والعج  والفرعنة  ن يعلم املصاب أنه لوال حمن الدنيا ومصائبها ألصابه( أ1) ✍

 وقسوَ القل  ما دو س   دالكه عااال وآاال.

على ع ا ه أنه يتفقد ع ده يف بعض األ يان بأنواع من أ وية  -تعاىل  -يقول العلماء: "من رمحة اهلل 

ا لصحة ع و يته واستفراغا للموا  الفاسدَ الر يئة املهلُة املصائ  تُون محية له من دذه األ واء و فظ

ا ه يداول ع  -س حانه وتعاىل  -فس حان من ير م ب الئه و ي تلي بعض القوم بالنعمو فلول أنه 

بأ وية احملن والبتالء لطغوا وبغوا وعتوا وجتربوا يف األرض وعاثوا فيها بالفسا  فدن من شيم النفوا 

ونهي وحلحة وفراَ وكلمة نافذَ من غري جاار شرعي يزاردا متر ت وسع  يف إذا  ص  دا أمر 

إذا أرا  بع ده قريا سقاه  -س حانه وتعاىل  -األرض فسا ا مع علمهم مبا فع  مبن ق لهم. و لُن اهلل 

 ه واء من البتالء والمتحان على قدر  اله ويستفرَ منه األ واء املهلُة  تى إذا دذبه ونقاه وحلفاه أدل

 ألشرف مرات  الدنيا ودي ع و يته ورقاه أرفع ثواب اآلقرَ ودي رؤيته. 

 ( أن يطفئ املصاب نار مصيبته بربد التأسي بأهل املصائب3) ✍

على املصاب أن يعلم أنه يف ك  قرية ويف ك  مدينةو ب  ويف ك  بي  من أحلي  فمنهم من أحلي  مرَ 

يأتي على عميع أد  ال ي   تى نفَ املصاب ومنهم من أحلي  مرارا و ليَ ذله مبنقطع  تى 

 فيصاب أسوَ بأمثاله ممن تقدمه فدنه إن نظر مينة فال يرى إل انة وإن نظر يسرَ فال يرى إل  سرَ.

 من غريدا إل بعد أن يهزم املسلمونو ويستذلوا. 

نو ةو أقول ما تسمعوبار  اهلل لي ولُم يف القرآن والسنةو ونفعين وإياكم مبا فيهما من ال ينات واحلُم

 وأستغفر اهلل لي ولُم ولسائر املسلمن من ك  ذن خ وقطيئةخو فاستغفروه إنه دو الغفور الر يم.

 اطخط ة الثانية

 احلمد هلل على إ سانه.

 أما بعد أيها املسلمون: .................................

 

 ( على املصاب أال ينشْل باجلزع والشكوى عما جيب أن يلتفت إليه. 1) ✍

على املصاب أن يعلم أن اجلزع ل ير  املصي ة ب  يضاعفها ودو يف احلقيقة يزيد يف مصي ته ويشم  

عدوه ويسوء حلديقه ويغض  ربه ويسر شيطانه وحي ط أاره ويضعف نفسهو وإذا حلرب وا تس  أقزى 

سر حلديقه وساء عدوه ومح  عن إقوانه وعزادم دو ق   أن يعزوه فهذا دو شيطانه وأرضى ربه و
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حللى اهلُل  -َقاَل: َقاَل ِلي َرُسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنه  -َوَعْن َشدَّاِ  ْبِن َأْواا الث ات يف األمر الديين 

َُِلَماِت: وا الذََّدَ  َوالوِفضََّةو َف: " َيا َشدَّاُ  ْبَن َأْوااو ِإَذا َرَأْيَ  النَّاَا َقِد اكوَتَنُز-عليه وسلَّم  اكوِنْز َدُؤَلاِء الو

َعَزاِئَم َمْغِفَرِتَه الوَأْمِر و َوالوَعِزمَيَة َعَلى الرُّْشِد و َوَأْسَأُلَه ُموِاَ اِت َرْ َمِتَه و َوِفي الثََّ اَت اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَه 

ُوَر ِنْعَمِتَه و َوُ ْس ِمْن َقْيِر َما  َن ِعَ اَ ِتَه و َوَأْسَأُلَه َقلوً ا َسِليًما و َوِلَساًنا حَلاِ ًقا و َوَأْسَأُلَهو َوَأْسَأُلَه ُش

وعلى املصاب  (111) َتْعَلُم و َوَأُعوُذ ِبَه ِمْن َشرِّ َما َتْعَلُم و َوَأْسَتْغِفُرَ  ِلَما َتْعَلُم و ِإنََّه َأْنَ  َعلَّاُم الوُغُيوِب "

عق ه الصرب وال تساب من اللذَ واملسرَ أضعاف ما حيص  بدون ذلهو ب  يُفيه من أن يعلمو أن ما ي

ذله بي  احلمد الذل ي نى له يف اجلنة على محده لربه و اسرتااعه على مصي ته فلينظر أل 

 املصي تن أعظم مصي ته العاالة بفوات ا وبة أو مصي ته بفوات بي  احلمد يف انة اطخلد؟.

اجع وإن بلح به اجلزع غايته ونهايته فآقر أمره على حلرب الضطرار ودو غري امو  وليعلم املصاب اجل

 ول مثاب عليه كما قلنا سابقا؛ ألنه استسلم للصرب وانقا  إليه على رغم أنفه. 

وعلى املصاب يف  الة مرض املوتو أل يشغله مصابه عما جي  أن يلتف  إليه من مصاحل يف وحلية أو 

للموت من ر  و ائع أو  ين أو جكاَ أو مظلمة أل د أو التُفري عن ذنوبو فهو يف  فع  قري أو تأد 

جمحة انشغاله مبصي ته و زنه على فراي الدنيا ينسى ك  ذلهو وإذا أفاي فقد يوحلي بوحلية جيور 

 فيها على  قوي آقرين فيمنع املستحق أو يعطى من ل يستحق.

َسِر َعْن َأِبي الوَيويراع العلماء ذله كله إىل ضعف اإلميان والتعلق بالدنيا وضعف التطلع إىل اآلقرَ. 

الوَهْدِمو  السَُّلِميِّو َأنَّ َرُسوَل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيْدُعو َفَيُقوُل: " اللُهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَه ِمَن

و َوَأْن ُأقوَتَ  ِفي َيَتَخ ََّطِني الشَّْيَطاُن ِعْنَد الوَمْوِتَأْن َهَرِمو َوالوَغَرِيو َوالوَحِريِقو َوَأُعوُذ ِبَه َوالتََّر ِّلو َوالو

 (110). او َوَأْن َأُموَت َلِديًغا "َسِ يِلَه ُمْدِبًر

اىل تع -هلل األنن والتأوه ذكر ا ( ينبْي للمصاب يف نفسه أو بولده أو بْريهما أن جيعل مكان9) ✍

 والستغفار والتع د قاحلة يف مصي ة مرض املوت.  -

يف مرض موته يئن منه أنينًاو فقي  له: يا إمام! إن طاوسًا  -رمحه اهلل تعاىل  -كان اإلمام أمحد 

ْيِه ْولا ِإلَّا َلَدَما َيلوِفُظ ِمن َق}يف كتابه الُريم:  -ت ار  وتعاىل  -يقول: إن األنن يُت و يعين لقول اهلل

  تى مات.  -رمحه اهلل تعاىل  -و فما عا دا اإلمام أمحد [28]ي{َرِقيٌ  َعِتيٌد 

يُردون الشُوى إىل اطخلق؛ ألنها وإن كان فيها را ة إل أنها تدل  -رمحهم اهلل تعاىل -وكان السلف 

تأثر  عند الع دو ودي -تعاىل  -على ضعف وقور والصرب عنها  لي  قوَ وعزو ودي إشاعة سر اهلل 

 مشاتة األعداء ورمحة األحلدقاء.

                                                           

 و حلحيح موار  الظمآن4118انظر الصَِّحيَحة:  (20144) 214/ 4أقراه أمحد  - 111

 («482/ )21( و والطرباني يف "الُ ري" 2881وأقراه أبو  او  )»ط الرسالة(: 182/ 14« )مسند أمحد» - 110
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وذكر ابن أبي الدنيا بدسنا ه إىل إمساعي  بن عمرو قال:  قلنا على ورقاء بن عمر و دو يف املوت 

عليهم  -واع  الناا يدقلون عليه ويسلمون عليه فري   -عز وا   -فجع  يهل  ويُرب ويذكر اهلل 

ل: يا بين اكفين ر  السالم على دؤلء ل يشغلوني عن فلما كثروا عليه أق   على ابنهو فقا -السالم 

 . -عز وا   -ذكر ربي 

وقد رول يف  ديِ أن إبليَ ل يُون يف  ال أشد منه على ابن آ م عند املوت يقول ألعوانه: 

 ونُموه فدنه إن فاتُم اليوم مل تلحقوه. واألعمال خبواتيمها فدنه رمبا أضله يف اعتقا ه ورمبا  ي  بينه 

وبن التوبة و غري ذله مما دو اتاج إليه و رمبا وقع منه العرتاض على القضاء و القدرو فين غي 

للمصاب بنفسه أو بغريه أن يعلم أو يعلم بغريه أنها حلرب ساعة فيتجلد و حيارب إبليَ اهد طاقتهو 

 ه يف النزع دو يفف صدقه مع اهلل يعينه اهللو كما عليه أن يعلم أيضا أن التشديد عليه أو على غري

فدن أشد الناا بالء األن ياء ثم الصاحلون ثم األمث   -عز وا   -الغال  من كرامة الع د على اهلل 

 واألمث .

َا: َ َقَ  َرُسوَل اللَِّه  ُه: "َكْيَف َعَلى َرُا ا َوُدَو ِفي الوَمْوِتو َفَقاَل َل -حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم-َعْن َأَن

َقلوِ  َعْ دخ ِفي ِفي َتِمَعاِن َيْجَلا حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: "-َقاَل: َأْرُاو َوأَقاُفو َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه  َتِجُدَ ؟ "

 (118). ِمْثِ  َدَذا ِإلَّا َأْعَطاُه الَِّذل َيْرُاوو َوآَمَنُه الَِّذل َيَخاُف"

: املصي ة يف الدينو وأيا كان  املصي ة آلخرة( أن يعلم املصاب أن من أعظم مصائب الدنيا وا38) ✍

اليت أحلي  بها طاملا أنها ليس  يف  ينه فهي تهون؛ ألن املصي ة يف الدين دي اطخسارَ اليت ل ربح 

 معها. 

؛ ألن املصي ة به أعظم من ك  مصي ة -حللى اهلل عليه وسلم  -ومن أعظم املصائ  يف الدين موت النيب 

انقطع الو ي من السماء إىل يوم القيامةو  -حللى اهلل عليه وسلم  -وته يصاب بها املسلم؛ ألن مب

 وانقطع  الن واتو وكان موته أول ظهور الشر والفسا  بارتدا  العرب عن الدين. 

دذه دي الوحلايا العشر يف موااهة احملن واملصائ  واألجمات الشخصيةو ودى قالحلة ما استفاض فيه 

"عدَ الصابرين وذقريَ الشاكرين"و واإلمام ابن اجلوجل يف كتابه: " تسلية اإلمام ابن القيم يف كتابه: 

 أد  املصائ ".

 الدعاء ........................................
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 وانع النصر والتمكني العشر م

 اخلطبة األوىل 

اجلنة منزل و أما بعد: فحياكم اهلل أيها األقوَ األفاض  وط تم وطاب ممشاكم وت وأمت عميعًا من 

وأسأل اهلل احلليم الُريم ا  وعال الذل عمعين مع  ضراتُم يف دذا ال ي  الطي  امل ار  على طاعته 

 و أن جيمعنا يف اآلقرَ مع سيد الدعاَ املصطفى يف انته و ار مقامته وإنه وىل ذله والقا ر عليه ..

س اب عديدَ حتول بيننا وبن النصر يا محلة راية التو يد اعلموا أن دنا  أ فيا أنصار الشريعة و

ن للنصر سننا ل تتغري ول تت دل ول حتابي أ دا فيها لنتعرف على تله املوانع  تى والتمُن أل

  .أمامنانزيلها من 

  سنة النصر والتمكني: ✍

 وتعاىل يفربنا س حانه  والتمُن وقد أعملهااعلم علمين اهلل وإيا  أن دنا  أس اب متنع من النصر 

ُُْم َأَوَلمَّا}وتعاىل كلمات معدو ات فقال س حانه   ِمْن ُدَو ُقْ  َدَذا َأنَّى لوُتْمُق ِمْثَلْيَها َأحَلْ ُتْم َقْد ُمِصيَ ٌة َأحَلاَبْت

ُُْم ِعْنِد  {218آل عمران ( 218) َقِديٌر َشْيءخ ُك ِّ َعَلى اللََّه ِإنَّ َأْنُفِس

تعج وا وجتزعوا مما    بُم يوم ُأُ د من ظهور املشركن  أنين غي  )ل –رمحه اهلل  –يقول القطان 

عليُم و وقْت  س عن رااًل منُم و فلقد أحل تم منهم ِمْثَلْيها يوم بدر بقت  س عن رااًل منهم وأسر 

 كان نصركم يف بدر ِضعف انتصار املشركن يف أ د . إذنس عن آقرين . 

 ين اهلل وفينا رسوله و ودم ينصرون الشر  باهلل  بعضهم قال : حنن ننصر أنوقد كان س   تعج هم 

ُقْ  ُدَو ِمْن  } و و {َقْد َأحَلْ ُتْم مِّْثَلْيَها  }و ومع ذله ُينصرون علينا؟ فر  اهلل عليهم بهذه اآلية بقوله : 

ُُْم  قد ف دو من عند أنفسُم : لقد قالفتم الرسول يف أمور كثريَ و إمناأن الذل أحلابُم  أل {ِعنِد َأْنُفِس

داعموا و لُنُم حتمستم وأر مت اطخروج للقاء  إذاكان من رأيه ال قاء يف املدينة و ااربة املشركن فيها 

العدو . ثم إنُم تناجعتم الرأل فيما بينُم . ثم كان  الطامة الُربى مبخالفة الرماَ منُم أمر الرسول 

واهلل قا ر على ك  شيء و ومن مقتضى  ادزمية . إىلونزودم عن اجل   . . ك  دذه املخالفات أ ُّت 

و وأل تتعط  ُسنُّته اليت أقام عليها الُون  وإرا تهتنُفذ ُسَنُنه و وأن متضي األمور وفق  ُمة  أنقدرته 

 (111()واحلياَ .
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فدن قل  ما دي تله املوانع اليت متنع من التمُن يف األرض  تى ن تعد عنها ونعم  ااددين على 

 إجالتها؟

 اجلواب حبول املله الوداب 

 أوال: َعف اإلميان باهلل تعاىل وعدم نصرة دينه: ✍

ن ضعف اإلميان باهلل تعاىل أيها الُرام و عدم الثقة به من أقطر األس اب اعلموا ربا  اهلل فيُم :أ 

غري  تله احلقيقة يف اليت توقع األمم و الشعوب يف النتُاا و ادزمية أمام أعدائها و لقد قرر اهلل تعاىل

ُُْم َآَمُنوا الَِّذيَن اللَُّه َوَعَد }ما آية من كتابه فقال س حانه وتعاىل خماط ا املؤمنن   الصَّاِلَحاِت ُلواَوَعِم ِمْن

َِّننَّ َقْ ِلِهْم ِمْن الَِّذيَن اْسَتْخَلَف َكَما الوَأْرِض ِفي َلَيْسَتْخِلَفنَُّهْم  َوَلُيَ دَِّلنَُّهْم َلُهْم اْرَتَضى الَِّذل يَنُهُمِ  َلُهْم َوَلُيَم

 {النور ( 88) الوَفاِسُقوَن ُدُم ُأوَلِئَهَف َذِلَه َبْعَد َكَفَر َوَمْن َشْيًئا ِبي ُيْشِرُكوَن َلا َيْعُ ُدوَنِني َأْمًنا َقْوِفِهْم َبْعِد ِمْن

باإلميان والعم  الصاحل من  دذا من أوعا ه الصا قةو اليت شودد تأويلها وخمربداو فدنه وعد من قام

دذه األمةو أن يستخلفهم يف األرضو يُونون دم اطخلفاء فيهاو املتصرفن يف تدبريداو وأنه ميُن دم 

 ينهم الذل ارتضى دمو ودو  ين اإلسالمو الذل فاي األ يان كلهاو ارتضاه دذه األمةو لفضلها 

مة شرائعه الظادرَ وال اطنةو يف أنفسهم ويف وشرفها ونعمته عليهاو بأن يتمُنوا من إقامتهو وإقا

غريدمو لُون غريدم من أد  األ يان وسائر الُفار مغلوبن ذليلنو وأنه ي ددم من بعد قوفهم الذل 

كان الوا د منهم ل يتمُن من إظهار  ينهو وما دو عليه إل بأذى كثري من الُفارو وكون عماعة 

 دمو وقد رمادم أد  األرض عن قوا وا دَو وبغوا دم الغوائ .املسلمن قليلن ادا بالنس ة إىل غري

فوعددم اهلل دذه األمور وق  نزول اآليةو ودي مل تشادد الستخالف يف األرض والتمُن فيهاو 

والتمُن من إقامة الدين اإلسالميو واألمن التامو حبيِ يع دون اهلل ول يشركون به شيئاو ول 

قام حلدر دذه األمةو من اإلميان والعم  الصاحل مبا يفوقون على غريدمو خيافون أ دا إل اهللو ف

فمُنهم من ال ال  والع ا و وفتح  مشاري األرض ومغاربهاو و ص  األمن التام والتمُن التامو فهذا 

 المن آيات اهلل العجي ة ال ادرَو ول يزال األمر إىل قيام الساعةو مهما قاموا باإلميان والعم  الصاحلو ف

بد أن يواد ما وعددم اهللو وإمنا يسلط عليهم الُفار واملنافقنو ويديلهم يف بعض األ يانو بس   

 (100) إقالل املسلمن باإلميان والعم  الصاحل.

 َآَمُنوا لَِّذيَنا َأيَُّها َيا }و قد اشرتط س حانه و تعاىل للنصر شروطا منها أن تنصر ه س حانه و تعاىل فقال  

ُُْم َوُيَث ِّْ  َيْنُصْرُكْم اللََّه ُرواَتْنُص ِإْن  {امد (8) َأْعَماَلُهْم َوَأَض َّ َلُهْم َفَتْعًسا َكَفُروا َوالَِّذيَن( 0) َأقوَداَم
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وكيف ينصر املؤمنون اهلل و  تى يقوموا بالشرط وينالوا ما شرط دم  -رمحه اهلل  –يقول سيد قط   

 من النصر والتث ي ؟

عه وأل تست قي فيها م قفيًاوشركًا ظادرًا أو  شيئًاووأل تشر  به  لهوإن هلل يف نفوسهم أن تتجر  

وأن حتُمه يف رغ اتها  وتهوىووأن يُون اهلل أ   إليها من ذاتها ومن ك  ما حت   شيئًاوأ دًا ول 

فهذا نصر اهلل يف ذوات  ... وقلجاتها.ونشاطها كله  وعالنيتهاووسردا  وسُناتهاوونزواتها و ركاتها 

 النفوا.

 وللحياَ.تقوم على قواعد ومواجين وقيم وتصور قاص للواو  كله  للحياَووإن هلل شريعة ومنهااًا 

ذا نصر فه استثناءووااولة حتُيمها يف احلياَ كلها بدون  ومنهااهوونصر اهلل يتحقق بنصرَ شريعته 

 (102)احلياَ. اهلل يف واقع 

ُم ف–حللى اهلل عليه و سلم  –ة من نصرَ اهلل تعاىل و نصرَ  ينة و نصرَ رسوله فأين األمة اإلسالمي

نرى و نسمع عن الذين يتساءلون ملا ل ينصر اهلل على اليهو  و على أعوانهم  ملاذا ل ميُن اهلل تعاىل 

 لدينه و أوليائه ؟؟!

رأيتهم ل ينصرون اهلل و ل فدذا نظرات إىل أ وادم و أفعادم لرأي  ال ون شاسعا و ادوَ ك ريَ ل

رسوله و ل ع ا ه الصاحلنو إذ كيف ينصر اهلل تعاىل أقواما ختاذلوا عن نصرَ كتابه و قد أدانه اليهو  

و  نسوه ؟   كيف ينصر اهلل تعاىل أقواما ُس  ن يهم  وأساء إليه األقزام و تطاول عليه األوغا  و ما رفع 

 فُيف يأتي النصر ؟   مم و مصمصوا شفادهم وكأن األمر ل يعنيهاملسلمون لذله رأسا ب   دزوا رؤوسه

و قت  الساب  –حللى اهلل عليه و سلم  –لقد غض  الُل  عند س  را  من النصارى رسول اهلل 

 ولكر عن عمال الدين إبراديم بن امد الطييب أن بعض أمراء املغُذ : -رمحه اهلل  –يقول ابن كثري 

حللى اهلل عليه  -فجع  وا د منهم ينتقص النيب ول تنصر فحضر عنده عماعة من ك ار النصارى واملغ

ودنا  كل  حليد مربوط فلما أكثر من ذله وث  عليه الُل  فخمشه فخلصوه منه وقال بعض   - وسلم

 رآني فقال كال ب  دذا الُل  عزيز النفَ -حللى اهلل عليه وسلم  -من  ضر دذا بُالمه يف امد 

أشري بيدل فظن أني أريد أن أضربه ثم عا  إىل ما كان فيه فأطال فوث  الُل  مرَ أقرى فق ض على 

 (101ول )جر مته فقلعها فمات من  ينه فأسلم بس   ذله حنو أربعن ألفا من املغ

 ؟ فمتى تنتصر األمة لن يها  تى ينصردا ربها –حللى اهلل عليه و سلم  –فهذا كل  انتصر لرسول اهلل 

 : ثانيا : موالة الكافرين و معادة املؤمنني ✍
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أيها األ  اب : إن من موانع النصر و التمُن لألمة مولَ الُافرين فهذا من اقطر املوانع اليت متنع  

ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَداَاُروا  }من النصر و التمُن ب  دو من أس اب الذل  يقول س حانه و تعاىل  

ِذيَن َآَمُنوا لَِّبَأْمَواِلِهْم َوَأْنُفِسِهْم ِفي َسِ يِ  اللَِّه َوالَِّذيَن َآَوْوا َوَنَصُروا ُأوَلِئَه َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعضا َواَوَااَدُدوا 

ُُْم ِمْن َوَلاَيِتِهْم ِمْن َشْيءخ َ تَّى ُيَهاِاُروا َوِإِن اْسَتْنَصُروُكْم ِفي الدِّ ُُُم النَّْصُر ِإلَّا يَوَلْم ُيَهاِاُروا َما َل ِن َفَعَلْي

ُُْم َوَبْيَنُهْم ِميَثاٌي َواللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصرٌي )  ( َوالَِّذيَن َكَفُروا َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعضا ِإلَّا َتفوَعُلوُه01َعَلى َقْوما َبْيَن

ُُْن ِفْتَنٌة ِفي الوَأْرِض َوَفَساٌ  َكِ رٌي ) َآَمُنوا َوَداَاُروا َوَااَدُدوا ِفي َسِ يِ  اللَِّه َوالَِّذيَن َآَوْوا ( َوالَِّذيَن 04َت

ٌَ َوِرْجٌي َكِريٌم ) ( َوالَِّذيَن َآَمُنوا ِمْن َبْعُد َوَداَاُروا َوَااَدُدوا 04َوَنَصُروا ُأوَلِئَه ُدُم الوُمْؤِمُنوَن َ قًّا َلُهْم َمْغِفَر

ُُْم َوُأوُلو ُُْم َفُأوَلِئَه ِمْن ُُ ِّ َشْي َمَع ( 08ءخ َعِليٌم )الوَأْرَ اِم َبْعُضُهْم َأْوَلى ِبَ ْعضا ِفي ِكَتاِب اللَِّه ِإنَّ اللََّه ِب

 {[08-01]األنفال/

 َبْعضا َأْوِلَياُء َبْعُضُهْم اَءَأْوِلَي َوالنََّصاَرى الوَيُهوَ  َتتَِّخُذوا َلا َآَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا }و يقول س حانه و تعاىل 

ُُْم َيَتَولَُّهْم َوَمْن  َمَرٌض ُقُلوِبِهْم ِفي الَِّذيَن َفَتَرى( 82) الظَّاِلِمَن الوَقْوَم َيْهِدل َلا اللََّه ِإنَّ ِمْنُهْم َفِدنَُّه ِمْن

ٌَ ُتِصيَ َنا َأْن َنْخَشى َيُقوُلوَن ِفيِهْم ُيَساِرُعوَن  َفُيْصِ ُحوا ِعْنِدِه ِمْن َأْمرا َأْو ِحلوَفْتِبا َيأوِتَي َأْن اللَُّه َفَعَسى َ اِئَر

 ِإنَُّهْم َأْيَماِنِهْم َدَاْه ِباللَِّه َأقوَسُموا الَِّذيَن َأَدُؤَلاِء َآَمُنوا الَِّذيَن َوَيُقوُل( 81) َناِ ِمَن َأْنُفِسِهْم ِفي َأَسرُّوا َما َعَلى

ُُْم ُُْم َيْرَتدَّ َمْن َآَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا( 84) َقاِسِريَن َفَأحْلَ ُحوا َأْعَماُلُهْم َ ِ َطْ  َلَمَع  َيأوِتي َسْوَفَف ِ يِنِه َعْن ِمْن

َُاِفِريَن َعَلى َأِعزََّخ الوُمْؤِمِنَن َعَلى َأِذلَّةخ َوُيِح ُّوَنُه ُيِح ُُّهْم ِبَقْوما اللَُّه  َيَخاُفوَن َوَلا اللَِّه َسِ يِ  ِفي اِدُدوَنُيَج الو

ُُُم اللَُّه َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن َآَمُنوا 84) َعِليٌم َواِسٌع َواللَُّه َيَشاُء َمْن ُيْؤِتيِه اللَِّه َفْضُ  َذِلَه َلاِئما َلْوَمَة ( ِإنََّما َوِليُّ

ََ َوُدْم َراِكُعوَن ) ََ َوُيْؤُتوَن الزََّكا َب َلُه َوالَِّذيَن َآَمُنوا َفِدنَّ ِ ْز( َوَمْن َيَتَولَّ اللََّه َوَرُسو88الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصََّلا

 {املائدَ (81اللَِّه ُدُم الوَغاِلُ وَن )

ملا نهى عن ولية الُفار من اليهو  والنصارى وغريدمو وذكر مآل توليهم  -رمحه اهلل –يقول السعدل 

نََّما ِإ }أنه اطخسران امل نو أقرب تعاىل َمن جي  ويتعن توليهو وذكر فائدَ ذله ومصلحته فقال: 

ُُُم اللَُّه َوَرُسوُلُه  فولية اهلل تدر  باإلميان والتقوى. فُ  من كان مؤمنا تقيا كان هلل ولياو ومن  {َوِليُّ

كان وليا هلل فهو ولي لرسولهو ومن توىل اهلل ورسوله كان متام ذله تولي من تولهو ودم املؤمنون الذين 

مع و و بدقامتهم الصالَ بشروطها وفروضها ومُمالتهاو قاموا باإلميان ظادرا وباطناو وأقلصوا لل

 وأ سنوا للخلقو وبذلوا الزكاَ من أموادم ملستحقيها منهم.

ُُُم اللَُّه َوَرُس ِإنََّما}أل: قاضعون هلل ذليلون. فأ اَ احلصر يف قوله  {َراِكُعوَن َوُدْم}وقوله:  وُلُه َوالَِّذيَن َوِليُّ

 قصر الولية على املذكورينو والتربل من ولية غريدم.تدل على أنه جي   {آَمُنوا
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 {لوَغاِلُ وَناَيَتَولَّ اللََّه َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن آَمُنوا َفِدنَّ ِ ْزَب اللَِّه ُدُم  َوَمن}ثم ذكر فائدَ دذه الولية فقال: 

 الذين دم العاق ة يف أل: فدنه من احلزب املضافن إىل اهلل إضافة ع و ية ووليةو و زبه دم الغال ون

 . {ُاْنَدَنا َلُهُم الوَغاِلُ وَن  َوِإنَّ}الدنيا واآلقرَو كما قال تعاىل 

ودذه بشارَ عظيمةو ملن قام بأمر اهلل وحلار من  زبه واندهو أن له الغل ةو وإن أ ي  عليه يف بعض 

 (104) من اهلل قيال األ يان حلُمة يريددا اهلل تعاىلو فآقر أمره الغل ة والنتصارو ومن أحلدي

ف ين  اآليات أن  زب اهلل دم الذين  ققوا م دأ املولَ هلل و لرسوله ولع داه املؤمنن دم أد  نصرته 

وأد   الغل ة على عدودم فنظر ميينا و يسارا ترى العروَ الوثقى قد انفصم  فأحل ح الولء و الرباء 

 ألعداء اهلل و رسوله 

الدولة الع اسية أمام التتار ملا وثق  بالرافضي اطخ يِ ابن العلقمي  لقد كان دذا دو الس   يف دزمية

وولته الوجارَو وكان ذله اطخ يِ ممن ماأل التتار وكات هم من أا  أن تهدم اطخالفة وتسقط الدولةو 

فُان ذله و ص  له ما أرا و ولُن اهلل كان له باملرحلا و فجاجاه مله التتار أن قتلهو وقال له: أن  

 تحق أن يثق فيهو فقتله شر قتلةو وما أكثر أمثال ابن العلقمي يف دذه العصور.ل تس

 ثالثا : ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر: ✍

أ  ييت يف اهلل و من موانع النصر و التمُن لالمة ما نراه و نشادد األن من منُرات و مجادرَ  

بالذنوب و املعاحلي و لُننا مل حنر  ساكنا و مل يتمرع الواه من معصية اهلل تعاىل  ودو س   من 

ُُْم ُأوُلو َبِقيَّةخ َيَفَلْوَلا َكاَن ِمَن الوُقُروِن ِمْن َق }:أس اب ادال  ونزول العذابو يقول اهلل ْنَهْوَن َعِن الوَفَساِ  ْ ِل

[َوَما َكاَن 221ِمَن]ِفي الوَأْرِض ِإلَّا َقِليًلا ِممَّْن َأْنَجْيَنا ِمْنُهْم َواتََّ َع الَِّذيَن َظَلُموا َما ُأْتِرُفوا ِفيِه َوَكاُنوا ُمْجِر

إذا كان أدلها يأمرون باملعروف وينهون  ]سورَ دو [ .{[220ُحوَن]َربَُّه ِلُيْهِلَه الوُقَرى ِبُظلوما َوَأْدُلَها ُمْصِل

عن املنُر ل يهلُهم اهللو أما إذا تركوا ذلهو وانتشرت الرذائ و وأحل ح  عالنيةو فليسوا مهد ين 

 قال أنه الصديق بُر أبي عن بادزمية ب  بأعظم من ذلهو ودو أن يهلُهم اهللو وحي  بهم العذاب

ُُْم آَمُنوا الَِّذيَن َياَأيَُّها ﴿اآلية دذه تقرءون إنُم الناا أيها ُُْم َعَلْي  ﴾ اْدَتَدْيُتْم ِإَذا َض َّ َمْن َيُضرُُّكْم َلا َأْنُفَس

 يأقذوا فلم الظامل رأوا إذا الناا إن يقول وسلم عليه اهلل حللى اهلل رسول مسع  وإني [208دَ: املائ]

 (104) منه بعقاب اهلل يعمهم أن أوشه يديه على

                                                           
 (211/ ص  3)ج  -تفسري السعدي  - 231

 الرتمذي و(  233/  2)  داود أبو و(  51 و 29 و 31 و 3 رقم)  أمحد أخرجه : 11/  3"  الصحيحة السلسلة"  يف األلباني قال - 233

 رقم" )  املختارة األحاديث"  يف الضياء و13 - 12/  2" )  اآلثار مشكل"  يف الطحاوي و(  313/  2)  ماجة ابن و(  333 و 25/ 2) 

 طرق من غريهم و(  بتحقيقي 51 - 53

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





040 
 

)أن يعمهم اهلل بعقاب منه( إما يف الدنيا أو األقرى أو فيهما لتضييع  -رمحه اهلل  –يقول املناول 

فرض اهلل بغري عذر وجا  قوله منه جيا َ يف التهوي  والزار والتحذير وقد أفا  باطخرب أن من الذنوب ما 

ت على املنُر يتعج  عقوبته يف الدنيا يعج  اهلل عقوبته يف الدنيا ومنه ما ميهله إىل اآلقرَ والسُو

بنقص األموال واألنفَ والثمرات وركوب الذل من املظلمة للخلق وقد ت ن بهذا أن األمر باملعروف 

والنهي عن املنُر فرض كفاية ل عن و إذ القصد إجيا  مصلحة أو  فع مفسدَ ل تُليف فر  فر  فدذا 

 َهاَياَأيُّ﴿ م وقد يعرض ما يصريه فرض عن وأما قوله تعاىلأط قوا على تركه استحقوا عموم العقاب د

ُُْم آَمُنوا الَِّذيَن ُُْم َعَلْي ( 2فمعناه إذا فعلتم ما كلفتم به ل يضركم تقصري غريكم )[ 208: املائدَ] ﴾ َأْنُفَس

 فُيف مبن أعان ؟ نسأل اهلل رضيوفيه حتذير عظيم ملن سُ  عن النهي فُيف مبن  ادن فُيف مبن 

 السالمة.

أقرج ابن أبي الدنيا يف كتاب األمر باملعروف أو ى اهلل إىل يوشع عليه السالم إني مهله من قومه 

أربعن ألفا من قياردم وستن ألفا من شراردم فقال يا رب دؤلء األشرار فما بال األقيار قال إنهم مل 

اركونهم و واعلم أنه قد يقوم كثرَ رؤية املنُر مقام الرتُاب يغض وا لغضيب وكانوا يؤاكلونهم ويش

فيسل  القلوب نور التمييز واإلنُار ألن املنُرات إذا كثر ورو دا على القل  وتُرر يف العن شهو دا 

 ُرهبف مير ول منُر أنها ب اله خيطر فال اإلنسان يرادا أن إىل فشيئا ذد   عظمتها من القلوب شيئا

 (108) بها القلوب لتألف معاحلي أنها

كما أن تر  األمر باملعروف والنهي عن املنُر س   من أس اب القتالفو وس   من أس اب التفريو 

 ودذا من أدم أس اب ادزمية و  تركة س   من أس اب  لول النقم و تسلط األعداء 

 السُّوِء َوَأَقْذَنا ْيَنا الَِّذيَن َيْنَهْوَن َعِنَفَلمَّا َنُسواو َما ُذكُِّرواو ِبِه َأجَن} وقال تعاىل يف قصة أحلحاب الس  :

َا ِبَما َكاُنواو َيفوُسُقوَن   .  ( سورَ األعراف218) {الَِّذيَن َظَلُمواو ِبَعَذابخ َبِئي

لّله يف ودُذا سنة ا {الَِّذيَن َيْنَهْوَن َعِن السُّوِء  }من العذاب  {َأْنَجْيَنا  } - رمحه اهلل –يقول السعدل 

 ع ا هو أن العقوبة إذا نزل  جنا منها اآلمرون باملعروف والنادون عن املنُر.

َا  }ودم الذين اعتدوا يف الس    {َوَأَقْذَنا الَِّذيَن َظَلُموا  } ِبَما َكاُنوا  }أل: شديد  {ِبَعَذابخ َبِئي

 {َيفوُسُقوَن 

ُُُهْم  }وأما الفرقة األقرى اليت قال  للنادن:  يف جناتهم  فاقتلف املفسرون {ِلَم َتِعُظوَن َقْوًما اللَُّه ُمْهِل

 ودالكهمو والظادر أنهم كانوا من الناانو ألن الّله قص ادال  بالظاملنو ودو مل يذكر أنهم ظاملون.
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ايةو ففدل على أن العقوبة قاحلة باملعتدين يف الس  و وألن األمر باملعروف والنهي عن املنُر فرض ك

ِعُظوَن ِلَم َت }إذا قام به ال عض سقط عن اآلقرينو فاكتفوا بدنُار أولئهو وألنهم أنُروا عليهم بقودم: 

ُُُهْم َأْو ُمَعذُِّبُهْم َعَذاًبا َشِديًدا   فأبدوا من غض هم عليهمو ما يقتضي أنهم كاردون أشد {َقْوًما اللَُّه ُمْهِل

 (101)أشد العقوبة. الُرادة لفعلهمو وأن الّله سيعاق هم

و )َفَلْول َكاَن ِمَن الُقُرون ِمْن فدن مل يُن يف األمة من ينهى عن السوء والفسا ؛ فال جناَ أل د منها

ُُْم ُأوُلو َبِقيَّة َيْنَهْوَن َعن الَفَسا  يف اأَلْرض إلَّ َقلياًل ِممَّْن أْنَجْيَنا ِمْنُهْم واتََّ َع الَّذيَن َظ ْتِرُفوا ُموا َما ُأَلَقْ ِل

 .(.221فيه...()دو :

ويف  ديِ ارير: "ما من را  يُون يف قومو يعمُ  فيهم باملعاحليو يقِدرون على أن يغيِّروا عليهو فال 

 يغيِّروا؛ إل أحلابهم اهلل بعذاب من ق   أن ميوتوا".

ُفِقد دذا الصنف إنَّ واو  املصلحن يف أمَّة دو حلمام األمان داو وس   جناتها من اإلدال  العامو فدن 

حي ُّ عليها عذاب اهلل كلِّها؛ حلاحلها وفاسددا؛ ألنَّ  -وإن كان فيها حلاحلون-من الناا؛ فدنَّ األمة 

الفئة الصاحلة سُت  عن إنُار اطَخَ ِو وعطَّل  شعريَ األمر باملعروف والنهي عن املنُرو فاستحقَّ  

 أن تشملها العقوبة.

َن : )َيا َأيَُّها الَّذيأنَّه قال: أيها الناا! إنَُّم تقرؤون دذه اآليةويف  ديِ أبي بُر رضي اهلل عنه: 

ُُْم ل َيُضرُُّكْم َمْن َض َّ إَذا اْدَتَدْيُتْم( )املائدَ:  ُُْم َأْنُفَس وإني مسع  رسول اهلل حللى اهلل  .(و208آَمُنوا َعَلْي

ديه؛ أوشه أن يعمَُّهم اهلل بعقاب عليه وسلم يقول: "إنَّ الناا إذا رأوا الظاملو فلم يأقذوا على ي

 (100)منه".

ُِ  أللِّ نوع من أنواع الظلم الُثريَ: فاملشر  ظاللٌم: )إنَّ الشِّْرَ  َلُظلوٌم  والظامل دنا دو املرت

ظاللٌم لنفسه ولغريه؛ سواء كان سارًقاو أو غاشااو -أيالا كان  معصيته  -.(و والعاحلي24َعظيٌم()لقمان: 

ًُا عرًضا  أو غري ذله. …أو منته

ويف  ديِ  ذيفة رضي اهلل عنه: أنَّ النيب حللى اهلل عليه وسلم قال: "والذل نفسي بيده؛ لتأُمُرنَّ 

َُنَّ اهلل أن ي عِ عليُم عقاًبا منهو ثم تدعوَنه فال ُيستجاب  باملعروفو ولَتْنَهُونَّ عن املنُرو أو ليوِش

 لُم".

حابها إىل أن يُونوا من أولي ال قيَّة الذين ينَهْون عن الفسا  إنه تهديد يهزُّ القلوب احليَّةو ويدفع أحل
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يف األرض؛ لتُون سفينة اجملتمع اميَّة من الغري الذل يهدِّ دا عندما ُيرَت  السفهاء خيِرقون فيها؛ 

كما روى النعمان بن بشري عن النيب حللى اهلل عليه وسلم: أنه قال: "مث  القائم على  دو  اهلل 

 احلديِ. (108)ا..."والواقع فيه

 االختالف والتناحر: رابعا : ✍

 }:معاشر املو دين: إن تفري املسلمن وتشت  أ وادم س   من أس اب ادزمية املا قةو يقول اهلل 

ُُْم َواحْلِ ُروا ِإنَّ اللََّه َمَع الصَّاِبِريَن]  ]سورَ األنفال[. {[41َوَلا َتَناَجُعوا َفَتفوَشُلوا َوَتْذَدَ  ِرحُي

ُُْمتناجعوا َفَتفوَشُلواو َوَتْذَدَ   َوَل} :-رمحه اهلل  –قول الراجل   مسائ :وفيه  {ِرحُي

 والضعف.أنه يوا   صول الفش   أ ددما: أمرين:بن تعاىل أن النزاع يوا   األوىل:املسألة 

ُُْم َوَتْذَدَ } قوله: والثاني: فاذدا ش ه  الدولة وق  ن الدولةواملرا  بالريح  األول: قولن:وفيه  {ِرحُي

 أنه مل الثاني: أمره.إذا  ان  له الدولة ونفد  فالنود   رياح  يقال: ود وبها.ومتشية أمردا بالريح 

األول  والقول «بالدبوروأدلُ  عا   بالص او نصرت»ويف احلديِ  اهللويُن قط نصر إل بريح ي عثها 

ومعلوم أن اقتالفهم ل يؤثر يف د وب الص ا .  ريحوالألنه تعاىل اع  تناجعهم مؤثرًا يف ذداب  أقوىو

ُُْم  }قال مجادد :  أل نصرتُم و وذد   ريح أحلحاب امد  ن تناجعوا يوم أ د  {َوَتْذَدَ  ِرحُي

(101). 

 ع ف كما متالعنة وأ زاًبا متنا رَ ِشيًعا فهمه يف والتفرُّي الدين يف اطخالف من املسلمن اهلل و ذر

ُُوُنواو َوَل  }:تعاىل اهلل فقال األولونو  َلُهْم َوُأْوَلِئَه الوَ يَُّناُت اءُدُمَا َما َبْعِد ِمن َواْقَتَلُفواو َتَفرَُّقواو َكالَِّذيَن َت

 َلَدْيِهْم ِبَما ِ ْزبخ ُك ُّ ُجُبًرا َبْيَنُهْم َأْمَرُدْم َفَتَقطَُّعواو: تعاىل اهلل قال وكما و[208:عمران آل] َعِظيٌم َعَذاٌب

 [.84:املؤمنون] َفِرُ وَن

 األمم وميي  القويُّةو اجملتمعات ويودن األممو يضعف الشقاي أن واعلموا اهللو اتقوا اهللو ع ا  فيا

 يلمُّواو حلفوفهم يو ُّدوا أن بدر معركة يف انتصاردم بعد للمسلمن عظة أوُّل اهلل اع  ولذله الضعيفةو

 َيْسَأُلوَنَه }:تعاىل فقال الغنائمو من حلظها النفوا بعض تطّلع  عندما وذله أمردمو وجيمعوا مشلهم

ُُْم َذاَت َوَأحْلِلُحواو اللََّه َفاتَُّقواو َوالرَُّسوِل ِللَِّه األنَفاُل ُقِ  النَفاِل َعِن  مُّْؤِمِنَن ُكنُتم ِإن َوَرُسوَلُه اللََّه يُعواوَوَأِط ِبْيِن

  و( [2:األنفال]

                                                           
 2391و البخاري ح 31195 أخرجه أمحد ح- 231

 (338/ ص  3)ج  -تفسري الرازي  - 239
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 رقةالف أن كما الُلمةو وتو يد اددف واجتاه األكيد النصر طريق دو هلل العم  يف الحتا  أن أفهمهم ثم

 َفَتفوَشُلواو َناَجُعواوَت َوَل َوَرُسوَلُه اللََّه َوَأِطيُعواو: وتعاىل ت ار  اهلل فقال واطخسرانو ادزمية طريق دي والتناجع

ُُْم َوَتْذَدَ   [.41:األنفال] ِرحُي

إقوَ اإلسالم: ما    باألمة من ان و دوان إل بس   تفرقهم و تنا ردم و عنددا أحل حوا كالقصعة  

 املست ا ة لُالب األرض و أضحوا ل وجن دم بن سائر األمم الُافرَ وذله من عه

 لإنَّ من أنُى العقوبات اليت تنلزل باجملتمع املهِم  لألمر باملعروف والنهي عن املنُر: أن يتحوَّ

 اجملتمع إىل فري وشيعا تتناجُعها األدواءو فيقع القتالف والتناُ ر:

ُُْم شَيًعا َو } ُُْم َأْو َيلو َس ُُْم َأْو مْن َتْح  َأْرُال ُُْم َعَذاًبا مْن َفْوق َِ َعَلْي ُيذيَق ُقْ  ُدَو الَقا ُر َعَلى َأْن َيْ َع

ُُْم َبأوَا َبْعض( )األنعام:   .{.(18َبْعَض

 التنا ر جيع  اجملتمع عرضة لالنهيار والنهزام أمام العدو اطخاراي املرتبِّص.وذله 

ول حيمي اجملتمع من التفرُّي والقتالف؛ إل شريعة اهلل؛ ألنها جتمُع النااو وحتُُم األدواءو أما 

 ط.ا ضابإذا ابتعد الناا عن شريعة اهلل تعاىل؛ أحل ح ك ُّ امرئ يتَّ ع دواهو وأدواء الناا ل يض طه

إنَّ مما يدلُّ على ارت اط التفرُّي والتَّناُ ر برت  األمر باملعروف والنهي عن املنُر: أنَّ اهلل عزَّ وا َّ قال: 

َُر َوُأوَلئَه ُدُم امُلفول} ُُْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن إَلى اطَخْير َوَيأُمُروَن بامَلْعُروف َوَيْنَهْوَن َعن امُلْن ُُْن مْن وَن()آل ُحَولوَت

ُُوُنوا َكالَّذيَن َتَفرَُّقوا َواْقَتَلُفوا مْن َبْعد َما َااَءُدُم ثم قال بعد ذله م اشرَ: .(و 204مران: ع )َوَل َت

 . {.(208الَ يَِّناُت( )آل عمران: 

 واملتأمِّ  يف  ال عد  من ال ال  اإلسالميَّة جيُد أنَّ من أدمِّ أس اب تفرُّي اجملتمع فيها أنَّهم أدملوا األمر

باملعروف والنهي عن املنُرو فرتتَّ  على ذله شيوع الفسا  وظهوره وسيطرُته بشتَّى حلوره وأنواعه؛ ما 

ُورو و ف  غنائيو وسهرَ راقصةو وَعْرض مسر ي... وغري ذله.  بن ُعْرلاو وُس

ًَ نودذا الفسا  َيغيظ الصاحلنو فيغارون على ُ ُرمات اهللو فيحاولون تغيري املنُِرو فال جيدون ق ا

ِّنهم من تغيري املنُرو فيضطرُّون إىل أسالي  مندفعة؛ جتع  اجملتمع أطراًفا متصارعة  شرعيًَّة مت

 متناِ رَ.

 تسليط األعداء: -خامسا ✍

إن اهلل ا َّ وعال قد ي تلي اجملتمع التار  لألمر باملعروف أمة احل ي  امد حللى اهلل عليه وسلم:  

عليهم عدواا قارايااو فيؤذيهمو ويست يح بيَضتهمو وقد يأقذ بعض ما يف والنهي عن املنُر بأن يسلِّط 

َُّم يف رقابهم وأموادم.  أيديهمو وقد يتح

وقد ُمِني املسلمون يف تارخيهم بنماذج من ذلهو لع َّ منها ما وقع للمسلمن يف األندلَو  يِ حتوَّل  
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إىل ذلُّ ودوان سامهم إيَّاه النَّصارىو  -راُت بال نُريملَّا شاع  بينهم املنُ -عزَّتهم وقوَّتهم وَمَنَعتهم 

  تى حلار ملوُكهم وسا ُتهم ُينا ى عليهم يف أسواي الرقيقو ودم ي ُون وينو ون؛ كما قال الشاعر:

 َلَهاَلَه الَوْالُد واْسَتْهلَوْتَه أ زاُن    َفَللْو َرَأيَ  ُبُلاُدْم ِعْنَد َبْيِعِهلُم 

 ختاط  حلا َ  املله املضاع: -أبو ع د اهللو آقر ملو  الطوائف ودو-وتقول أمُّ أ ددم 

ًُا ُمضلاًعا   َلْم ُتحاِفظو َعَليْلِه ِمثْلَ  الرِّالاِل    اْبِه مِلْثَ  النِّسلاِء ُملو

وش يٌه بذله ما  دث يف فلسطن؛ من تسلُّط اليهو  على املسلمنو وتنُيلهم بهمو وطرِ دم دمو  تى 

 األندلَو و تى ذد   كما قال الشاعر:حلارت فلسطن أق  

َا حَلْ ًرا وَتْضحِلَيًة   وُطوَل حَلْ را َعلى األْرجاِء والنُّلَوِب    يا ُأْقلَ  َأْنَدُل

َا ِمْن َقْ ُ  يف احِللَقِ     َذَدْ لِ  يف ُلجَّلِة األيَّاِم َضائعلًة  َضياَع َأْنَدُل

 (180) ِملْثِلها ُأمَُّة اإلسلالِم مل ُتصَلِ ِب    وَطلوََّ ْ  ب نيلِه الصِّْيِد نلاِجَلٌة 

 سادسا: نقض عهد اهلل وعهد رسوله: ✍

أن من مانع النصر و التمُن ما    باألمة من نقض العهد الذل بينها و بن –واعلموا رمحُم اهلل 

َوَسلََّم  فقد ااء يف  ديِ اْبِن ُعَمَر َقاَل َأقوَ َ  َعَلْيَنا َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه  -س حانه و تعاىل  –ربها 

ٌَ ِإَذا اْبُتِليُتْم ِبِهنَّ َوَأُعوُذ ِباللَِّه َأْن ُتْدِرُكوُدنَّ... فذكرداو ومن َلْم ا: ] َوهَفَقاَل َيا َمْعَشَر الوُمَهاِاِريَن َقْم

 (182ي َأْيِديِهْم[)ِف َيْنُقُضوا َعْهَد اللَِّه َوَعْهَد َرُسوِلِه ِإلَّا َسلََّط اللَُّه َعَلْيِهْم َعُدواا ِمْن َغْيِرِدْم َفَأَقُذوا َبْعَض َما

. ومن املعلوم أن العدو لن يستطيع أن يأقذ بعض ما يف أيدل املسلمن من األموالو أو من األراضيو أو 

 ل بعد أن يهزم املسلمونو ويستذلوا.من غريدا إ

بار  اهلل لي ولُم يف القرآن والسنةو ونفعين وإياكم مبا فيهما من ال ينات واحلُمةو أقول ما تسمعونو 

 وأستغفر اهلل لي ولُم ولسائر املسلمن من ك  ذن خ وقطيئةخو فاستغفروه إنه دو الغفور الر يم.

 اطخط ة الثانية

 احلمد هلل على إ سانه.

 أما بعد أيها املسلمون: .................................

 سابعا: كثرة الذنوب و اخلطايا ✍

ودنا  معاحلي تؤ ل إىل ضرب الذلة على األمة املؤمنة ضربًا مؤبدًا:ودذه املعاحلي تؤثر تأثريًا م اشرًا يف  

 –ول اهلل قال رس – عمر ابن عن َسلََّم بقولهدزمية األمة أمام أعدائهاو وقد بينها النيب حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َو

                                                           
 سلمان بن فهد العودةل املنكر املرتتبة على ترك األمر باملعروف والنهي عن واآلثارالعقوبات - 218

و  عن(  113 - 111/  1" )  احللية"  يف نعيم أبو و(  3839)  ماجه ابن رواه  : 313/  3" الصحيحة السلسلة" يف األلباني قال - 213

 ( 538/  3)  احلاكم رواه و ( " . 2/  12 ق" )  العقوبات"  يف الدنيا أبي ابن رواه
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 سلط ها اجل تركتم و بالزرع رضيتم و ال قر أذناب أقذمت و بالعينة ت ايعتم إذا -حللى اهلل عليه و سلم

 ( 181) " .  ينُم إىل تراعوا  تى ينزعه ل ذل عليُم اهلل

 ( بالعينة ت ايعتم إذا) 

 وأ السلف أل بالُسر بالعينة أقذ وعن:  القاموا يف وقال . السلف بالُسر العن:  اجلودرل قال

 قال.  انتهى الثمن ذله من بأق  منه اشرتادا ثم أا  إىل بثمن سلعته باع والتاار قال.  بها أعطى

 ق ض   ق يشرتيه ثم املشرتل إىل ويسلمه مؤا  بثمن غريه من شيئا ي يع أن دو العينة وبيع:  الرافعي

 . انتهى القدر ذله من أق  نقد بثمن الثمن

 يف كذا.  وأحلحابه الشافعي ذله واوج و وأمحد  نيفة وأبو ماله العينة بيع اواج عدم إىل ذد  وقد

 . الني  يف الشوكاني العالمة كالمه معنى ونق  العينة اواج عدم القيم ابن اإلمام  قق وقد.  الني 

 ( بالزرع ورضيتم ال قر أذناب وأقذمت) 

 اجلها  فيه يتعن جمن يف بالزرع الشتغال على دذا مح 

فالعينة نوع من أنواع الربا والربا قد انتشر اآلن يف بلدان املسلمن فحق  عليهم الذلةو ]َوَرِضيُتْم ِبالزَّْرِع 

 َوَتَركوُتْم الوِجَهاَ [ يعين: اإلقال  إىل الدنيا واللتفات إليها.

 ]َوَتَركوُتْم الوِجَهاَ [ من أس اب ضرب الذلةو 

 وبطشه اهلل لعذاب سبب اجلهاد تركثامنا:  ✍

ُُْم َما َآَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا }: تعاىل اهلل قال  ُُُم ِقيَ  ِإَذا َل  الوَأْرِض ِإَلى اثَّاَقلوُتْم لَِّهال َسِ يِ  ِفي اْنِفُروا َل

َِ ِمَن الدُّْنَيا ِبالوَحَياَِ َأَرِضيُتْم َِ ِفي الدُّْنَيا الوَحَياَِ َمَتاُع َفَما الوَآِقَر ُُْم َتْنِفُروا ِإلَّا( 48) ِليٌ َق ِإلَّا الوَآِقَر  ُيَعذِّْب

 اجلها  تر . { التوبة(41) ِديٌرَق َشْيءخ ُك ِّ َعَلى َواللَُّه َشْيًئا َتُضرُّوُه َوَلا َغْيَرُكْم َقْوًما َوَيْسَتْ ِدْل َأِليًما َعَذاًبا

 َأْن َوَكِرُدوا اللَِّه ُسوِلَر ِقَلاَف ِبَمقوَعِدِدْم الوُمَخلَُّفوَن َفِرَح تعاىل اهلل قال املنافقن حلفات من بالقعو  والفرح

 َكاُنوا َلْو َ راا َأَشدُّ َاَهنََّم اُرَن ُقْ  الوَحرِّ ِفي َتْنِفُروا َلا َوَقاُلوا اللَِّه َسِ يِ  ِفي َوَأْنُفِسِهْم ِبَأْمَواِلِهْم ُيَجاِدُدوا

ُُوا( 82) َيفوَقُهوَن ُُوا َقِليًلا َفلوَيْضَح ُوِسُ وَن َكاُنوا ِبَما َاَزاًء َكِثرًيا َولوَيْ   .{(81) َي

 و دينهم على بالقضاء األرض أهل إلفساد سبب اجلهاد ترك

ُِنَّ اللََّه ُذ َوَلْوَلا َ فوُع اللَِّه النَّاَا َبْعَضُهْم }: تعاىل اهلل قال  و َفْض ا َعَلىِبَ ْعضا َلَفَسَدِت الوَأْرُض َوَل

   [182(]ال قرَ/182الوَعاَلِمَن)

                                                           
 الدوالبي و(  1312 رقم)  داود أبو أخرجه ، طرقه جملموع صحيح حديث هو و : 35/  3" الصحيحة السلسلة" يف األلباني قال - 212

 ( .2/  251" )  الكامل" يف عدي ابن و(  15/  2" )  الكنى"  يف
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 بين قرب من تعاىل اهلل قص وكما اجلها  عن بالقاعدين تنزل عاالة لعقوبة يعرض قد اجلها  تر  

ِإنَّا  َقاُلوا َيا ُموَسى }فقالوا املقدسة األرض يدقلوا أن والسالم الصالَ عليه موسى إليهم طل  ملا إسرائي 

( َقاَل َربِّ ِإنِّي َلا َأْمِلُه ِإلَّا 14َلْن َنْدُقَلَها َأَبًدا َما َ اُموا ِفيَها َفاْذَدْ  َأْنَ  َوَربَُّه َفَقاِتَلا ِإنَّا َداُدَنا َقاِعُدوَن )

( َقاَل َفِدنََّها ُمَحرََّمٌة َعَلْيِهْم َأْرَبِعَن َسَنًة َيِتيُهوَن ِفي 18ِسِقَن )َنفوِسي َوَأِقي َفافوُرْي َبْيَنَنا َوَبْيَن الوَقْوِم الوَفا

 و {[11-14( ]املائدَ/11الوَأْرِض َفَلا َتأوَا َعَلى الوَقْوِم الوَفاِسِقَن )

ُُْم َتْنِفُروا ِإلَّا  }:تعاىل اهلل قال وادوان للذل س   اجلها  تر   َغْيَرُكْم َقْوًما ْسَتْ ِدْلَوَي َأِليًما َعَذاًبا ُيَعذِّْب

 أقصى يف تعيش ل اآلن األمة أن ينُر الذل ومن{ التوبة(41) َقِديٌر َشْيءخ ُك ِّ َعَلى َواللَُّه َشْيًئا َتُضرُّوُه َوَلا

 ول تتحر  مل اآلن إىل األمة أن املشُلة اآلنو اجلها  إعالن يف ليَ واملشُلة. وادوان الذل  راات

 نأ جتد. األمة أبناء روح يف القضية دذه والشعورلو وبِ النفسي اإلعدا و والتهيؤ مر لة يف  تى

 الع ارات من السلميو وغريدا العامو والتعايش األمن فُرَ الدفاعو وجرع على الناشئة وتربية التواه

 العطاءو ال ذل يف التفُري احلياَو وعدم يف والرغ ة واجلنب اطخوف على تربوا الناا أن  تى العائمة

 من يقصدوا مل أقرىو واألعداء على  ولة اعتداء عدم مب دأ فشيئًا شيئًا الناا والتضحيةو واقتنع

. ربيرت بألف دا النهارو ويربر وضح يف دم إعتداءاتهم اجلها و بينما  ركة منع إل املفاديم دذه ترسيخ

 وإقامة. اجلها  إىل األمة بعو َ إل نصابه إىل العدل يراع األلعي و ولن دذه إيقاف ميُن ول

 حتُيم مقدمتها واهو و يف وقطوات مرا   يس قها أن جي  سهلةو ب  قضية اجلها و ليس 

 .وودُذا ثالثًا واإلعدا  والتهيؤ ثانيًاو اإلسالم على الناا أوًلو وتربية الشريعة

ُُْم ُذلًّا[و ليَ الذل على اليهو  فقطو ب  الذل يضرب أيضًا على دذه األمة إذا عص    ]َسلََّط اللَُّه َعَلْي

ُُْم ُذلًّا َلا َيْنِزُعُه[ ل يرفعه إىل متى؟ ليَ إىل أن يص ح عندكم مليون اندلو  أمر ربهاو ]َسلََّط اللَُّه َعَلْي

ح عندكم مخسة آلف  بابةو ل.. وإمنا ]َ تَّى َتْرِاُعوا ِإَلى ول أن يص ح عندكم ألف طائرَو ول أن يص 

ُُْم[ فدذا راعتم إىل  ينُم يرفع اهلل عنُم الذلةو بهذا الشرط الو يدو ودو أن تراعوا إىل  ينُم كله  ِ يِن

من أوله إىل آقرهو ل تقولوا: دذه قشور ودذا ل ابو ول تقولوا: دذه سنن ودذه ودذه و ول تقولوا: 

ذه تفري املسلمن إذا حبث  أمور العقائد بن السنة والروافضو أو بن السنة واألشعرية وغريدم . ب  د

تأقذ دذا الدين كاماًل كما ااء به امد حللى اهلل عليه وسلم من عند ربهو تأقذ به كاماًل نقيًا حلافيًا.. 

 فعند ذله مينح له النصرو ومينح له الظفر على العدو .

 ية الشقاء االجتماعي واالقتصادي والسياسي والعسكريتاسعا مخاس ✍

َشَر الوُمَهاِاِريَن ْعَعْن َعْ ِد اللَِّه ْبِن ُعَمَرو َقاَل: َأقوَ َ  َعَلْيَنا َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّمو َفَقاَل: " َيا َم 

ٌَ ِإَذا اْبُتِليُتْم ِبِهنَّو َوَأُعوُذ ِباللَِّه َأْن ُتْدِرُكوُدنَّ: َلْم َتظوَهِر الوَفاِ َشُة ِفي َق ما َقطُّو َ تَّى ُيْعِلُنوا ِبَهاو ِإلَّا ْوَقْم

ُُْن َلْم الَِّتي َوالوَأْوَااُع َفَشا ِفيِهُم الطَّاُعوُنو  ُوَياَل َمَضْ  ِفي َأْسَلاِفِهُم الَِّذيَن َمَضْواو َوَلْم َيَت ْنُقُصوا الوِم
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ََ َأْمَواِلِهْمو ِإلَّا ُمِنُعوا َوَاْوِر السُّلوَطاِن َعَلْيِهْمو َوَلْم َيْمَنُعوا َجَكَوالوِميَزاَنو ِإلَّا ُأِقُذوا ِبالسِِّنَنو َوِشدََِّ الوَمُئوَنِةو  ا

ا َسلََّط اللَُّه َعَلْيِهْم الوَقطوَر ِمَن السََّماِءو َوَلْوَلا الوَ َهاِئُم َلْم ُيْمَطُرواو َوَلْم َيْنُقُضوا َعْهَد اللَِّهو َوَعْهَد َرُسوِلِهو ِإلَّ

َُِتاِب اللَِّهو َوَيَتَخيَُّروا ِمَعُدوًُّا ِم ُُْم َأِئمَُّتُهْم ِب ا َأْنَزَل مَّْن َغْيِرِدْمو َفَأَقُذوا َبْعَض َما ِفي َأْيِديِهْمو َوَما َلْم َتْح

 (184) اللَُّهو ِإلَّا َاَعَ  اللَُّه َبأوَسُهْم َبْيَنُهْم "

 الزكاَ ومنع وامليزان املُيال نقص

 زانواملي املُيال نقص ولو امليزان نقص وما املُيال نقص ما واهلل و(وامليزان املُيال ينقصوا ومل: )قال

 وامليزان لاملُيا ينقصوا ومل)  كلهاو املقاييَ واضطرب  بأسردا املواجين انقل   لقد ب  دينًاو األمر لُان

 ولول السماء من القطر منعوا إل أموادم جكاَ مينعوا ومل السلطانو واور املئونة وشدَ بالسنن أقذوا إل

 والشيوخ ال هائم أا  من اهلل من رمحة دو إمنا كله دذا بعد يتنزل الذل املطر دذا و( ميطروا مل ال هائم

 نهأل آ م؛ بين ويلعنان يس ان وادوام احلشرات فدن األرض بهذه بالء نزل ولو الرضعو واألطفال الركع

 .بتوبة إل ال الء يرفع ول بذن و إل ال الء ينزل ل

 بين عن و دثوا: ) وسلم عليه اهلل حللى قال كما تُذب ول تصدي ل اليت إسرائي  بين أق ار ومن

 الصالَ وعليه ن ينا على- سليمان عهد يف أنه:  كثري ابن احلافظ ذكره مما و(  رج ول إسرائي 

 لنخرج بنا ديا: إسرائي  ل ين سليمان فقال النااو ودله الضرع واف األرض أادب  -والسالم

 نظرف النم و وا ل على مر طريقه ويف املطرو علينا لينزل وعال ا  اهلل إىل لنضرع الستسقاءو لصالَ

 .وعال ا  ربها تنااي منلة ومسع سليمان

 ىَعَل َأَتْوا ِإَذا َ تَّى }: عنه  ُاية وا  عز اهلل قال كما والطريو النم  لغة رموج له اهلل فه الذل ودو

ُُْم اْ ُقُلوا النَّْمُ  َأيَُّها َيا َنْمَلٌة َقاَلْ  النَّْمِ  َواِ  ُُْم ل َمَساِكَن *  َيْشُعُروَن ل َوُدْم ُاُنوُ ُهَو ُسَلْيَماُن َيْحِطَمنَّ

ًُا َفَتَ سََّم َُُر َأْن َأْوِجْعِني َربِّ َوَقاَل َقْوِلَها ِمْن َضاِ   َأْعَمَ  َوَأْن َواِلَدلَّ َوَعَلى َليََّع َأْنَعْمَ  الَِّتي ِنْعَمَتَه َأْش

 [.21-28:النم ] { الصَّاِلِحَن ِعَ اِ َ  ِفي ِبَرْ َمِتَه َوَأْ ِقلوِني َتْرَضاُه حَلاِلًحا

 ول بذن و إل ال الء ينزل ل أنه تعلم إنه اللهم: تقول ودي إليها فاستمع النم  لغة سليمان عرف

 لزكاَوا على حتيلنا واهلل! آ م بين بذنوب تهلُنا فال قلقهو من قلق وحنن بتوبةو إل ال الء يرفع

 .وعال ا  اهلل ر م من إل الزكوات ومنعنا الصدقات ومنعنا

 من الُلمة دذه حتمله ما بُ  ضنه الصدرو يف وضيق نفسي و رمان اقتصا لو و رمان أمينو  رمان

 واهلل مُانو ك  ويف جمان ك  يف شيءو ك  يف وضيق شيءو ك  يف ضنه وشقاءو ضنه عظيمةو معان

 ومزارع ومدارا مصانع وتدمر بيوت وحتري أشالءو فيه وتتمزي  ماءو فيه وتسفه إل يوم من ما

                                                           
و  عن(  113 - 111/  1" )  احللية"  يف نعيم أبو و(  3839)  ماجه ابن رواه  : 313/  3" الصحيحة السلسلة" يف األلباني قال - 211

 ( 538/  3)  احلاكم رواه و ( " . 2/  12 ق" )  العقوبات"  يف الدنيا أبي ابن رواه

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





049 
 

  تهإبا وسائ  وبيديه بنفسه اقرتع الذل اإلنسان دذا يدل على بأكملها  ضارات وت ا  ب  وحلوامعو

 .الواو  دذا ومن احلياَ دذه من إنهائه ووسائ  تدمريه ووسائ  إفنائهو ووسائ 

 :عاشرا: الظلم: الظلم ليس سبًبا من أسباب اهلزمية فحسب ✍

ب  إن من سنن اهلل  واآلقرَويف الدنيا  وقيم وعاق ته قسراالظلم مرتع  أن-رمحُم اهلل -واعلموا  

ف العدل قام   ظاملةواملسلم إن كان   وخيذل األمةكافرَ  وإن كان تعاىل أن ينصر األمة العا لة 

 دو س   من أس اب دال  األمم وسقوط الدولو وتغري األ والو  واألرض ب  تالسماوا

م ن كان  كافرَ ول يقيإو اهلل يقيم الدولة العا لة إنودذا قي   'قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل:

 واإلسالمع الظلم الظاملة وان كان  مسلمة ويقال الدنيا تدوم مع العدل والُفر ول تدوم م

فال اغي  (184)عقوبة من ال غي وقطيعة الر م  أسرعذن   ليَ-وسلمحللى اهلل عليه -وقد قال النيب 

 اآلقرَيصرع يف الدنيا وان كان مغفورا له مر وما يف 

من  اآلقرَالدنيا بالعدل قام  وإن مل يُن لصا  ها يف  أمر أقيمالعدل نظام ك  شيء فدذا  أنوذله 

 يهاف فالنفَ اآلقرَ يف به جيزل ما اإلميان من لصا  ها كان وان تقم مل بالعدل تقم مل ومتى (قالي

 بتناول لنفسها الظلم  اعي وفيها  قه يف عليه والتعدل له احلسد عليه بالعلو لغريدا الظلم  اعي

 لهايفع مل وان الشهوات دذه وتؤثر يظلمها ل من تظلم قد فهي اطخ ائِ وأك  كالزنا الق يحة الشهوات

 أعظم فيها الظلم أو الشهوات دذه  اعي حلار الشهوات دذه تناولوا أو ظلموا قد نظراءدا رأت فدذا غريدا

 ُني مل ما عنه اطخري وجوال عقابه وطل  و سده الغري ذله بغض من دا ذله ويهيج تصرب وقد بُثري

 واملسلمن نفسه ظلم قد الغري ذله بُون والدين العق  اهة من نفسها عند  جة ودا ذله ق   فيها

 (.188()الدين من ذله على واجلها  واا  املنُر عن ونهيه باملعروف أمره وان

  احلادي عشر: البطر والفخر والْرور والعجب ✍

ُُوُنوا َكالَِّذيَن َقَرُاوا ِمْن ِ َياِرِدْم َبَطًرا َوِرَئاَء }:بأن أحلحابها يهزمون ول ينصرونو: قال س حانه  َوَلا َت

فهذا الرياء وال طر والُرب ]سورَ األنفال[. {[40النَّاِا َوَيُصدُّوَن َعْن َسِ يِ  اللَِّه َواللَُّه ِبَما َيْعَمُلوَن ُمِحيٌط]

عن ازئية من ازئيات الدينو الصد يف األرضو ثم الصد عن س ي  اهلل أل: الصد عن  ينه  تى ولو 

َوَيْوَم ُ َنْينا ِإْذ  }: اهللوكذله العج  قال  اآليات.عنها منذر بوقوع ادزمية كما  ل  عليه دذه 

                                                           
 يعجل أن أجدر ذنب من ما وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال :قال بكرة أبي عن أبيه عناحلديث أخرجه ابن ماجه و الرتمذي  - 213

 ،( //  3233)  ماجة ابن صحيح: أللباني .( الرحم وقطيعة البْي مثل اآلخرة يف له يدخر ما مع الدنيا يف العقوبة لصاحبه تعاىل اهلل

 ( // 933)  الصحيحة

 [   233صفحة   - 2االستقامة    ] جزء  - 215
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ُُُم الوَأْرُض ِبَما َرُ َ ْ  ُثمَّ َولَّْيُتْم ُم ُُْم َشْيًئا َوَضاَقْ  َعَلْي ُُْم َفَلْم ُتْغِن َعْن ُُْم َكْثَرُت ]سورَ {[18ِريَن]ِبْدَأْعَجَ ْت

. فلما أعج  الصحابة بأنفسهم وبُثرتهمو وقالوا: لن نغل  دذا اليوم من قلة؛ ما أغن  عنهم التوبة[ 

كثرتهم شيئًاو وبعض الروايات تقول: إن دواجن مل يتجاوجوا الثالثة آلف را  . والصحابة كانوا عدَ 

 ونسوا العتما  على ربهم عز وا .أضعاف دواجنو ومع ذله ولوا مدبرين ملا أعج وا بأنفسهمو 
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  والتمكني العشرةأسباب النصر 

 اخلطبة األوىل

أما بعد: فحياكم اهلل أيها األقوَ األفاض  وط تم وطاب ممشاكم وت وأمت عميعًا من اجلنة أما بعد: 

وأسأل اهلل احلليم الُريم ا  وعال الذل عمعين مع  ضراتُم يف دذا ال ي  الطي  امل ار   منزلو

وىل ذله والقا ر  مقامتهو إنهأن جيمعنا يف اآلقرَ مع سيد الدعاَ املصطفى يف انته و ار  طاعتهوعلى 

 عليه.

اليت تهيئ وتؤ ل إىل النصر والتمُن يف جمان تُال   األمم والشعوب  األس ابنقف اليوم  املسلم:أقي 

على األمة وأحل ح  األمة كاألطفال األيتام على موائد اللئام لذا كان لزاما وأا  مسمى من حليحات 

تذكري تذكر األمة بان النصر لن يُون من الشري ول من الغرب وإمنا النصر من عند اهلل تعال وقد شرع 

  اىل لنا أس ابه املهيئة له فأعريوني القلوب واألمساع اهلل تع

 التو يد:الصحيحة القائمة على  أوًل: العقيدَ ✍

وإذا  العم وفدذا حلح  العقيدَ حلح  العاملنواطخالص هلل رب اعلموا أن النصر يقوم على التو يد  

" عاىل:تب  إن من كان  عقيدته باطلة ينط ق عليه قول اهلل  اهللوولن يتق له  العم وبطل  العقيدَ بط  

ق  د  نن ئُم باألقسرين أعماًل * الذين ض  سعيهم يف احلياَ الدنيا ودم حيس ون أنهم حيسنون حلنعا 

" ولقد أو ي إليه وإىل الذين من ق له لئن أشرك  ليح طن عمله وقال تعاىل :  ( 204+04:  ")الُهف

 ( 18ين " ) الزمر: ولتُونن من اطخاسر

َ الصحيحة دي اطخالية من  فات وتو يد األمساء والص الربوبيةووتو يد  األلوديةوبتو يد  الشر ووالعقيد

 حابتهل وحلاهلل عليه وسلم  ل حللىاعتقد بها رسول اهلل  والسنة( وكما بالقرآن)ااءت كما  العاملنوهلل رب 

ََ﴿تعاىلقال  تُييفو ون تأوي  أو تعطي  أو حتريف أو تش يه أو   الوَ ِصرُي السَِّميُع َوَوُد َشْيٌء َكِمْثِلِه َلْي

وبأن نث   هلل ما أث ته لنفسه يف القرآن و وما أث ته له رسول اهلل ل حللى اهلل عليه  [22: الشورى] ﴾

 وسلم ل يف سنته ..

 وكما يقرر الشاعر دذه احلقيقة بقوله  

 من ذرَ أقوى و ألف مهند     إن العقيدَ يف قلوب راادا 

أن العقيدَ قوَ عظمىو ل تعددا قوَ ما ية بشرية أرضية أيًا  فظه اهلل:  –يقول العالمة علي القرني 

 كان  دذه القوَ.

 واألمثلة على ذله كثريَ وباملثال يتضح املقال.
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  قيدَو يقول قائدا دي عموع املسلمن وعد دا ثالثة آلف يف مؤتة تقاب  مائيت ألف بقلوب ملؤدا الع

املسلمن: واهلل! ما نقاتلهم بعد  ول عدَ وإمنا نقاتلهم بهذا الدينو فس  قالدًا كم سيف اندي يف 

 اندي يف مييين تسعة أسياف. قالد:ميينه؟ جي ه 

 ما الذل ث   يف يده ودو يضرب الُافرين؟ جي ه: إنها حلحيفة ميانية ث ت  يف يده. قالدًا:وس  

انظر إليه يوم يق   مائتا ألف مقات  إىل ثالثة آلف ليهجموا عليهم دجمة وا دَو يوم يأتي بعض 

فتذرف عيناه  وأاا؟إىل أين امللجأ؟ أإىل سلمى  قالد!يا  قالد:املسلمن ويرى دذه احلشو  فيقول لل 

ليه اهلل الذل التجأ إ الدموع وينتخي ويقول: ل إىل سلمى ول إىل أاا ولُن إىل اهلل امللتجى؛ فينصره

 س حانه وحبمده.

دا و إنها العقيدَ وكفى: عمد!ل والذل رفع السماء بال  الوليد؟بربه د  دذه قوَ اسدية يف قالد بن 

رسالة على لسان املسجد األقصى  تأتيه-اهللعليه رمحة -دو حلالح الدين يف عصر آقر غري ذله العصر 

 ا و تقول الرسالة:وقد كان أسريًا يف يد الصلي ين يوم ذ

 يا أيها املله الذل ملعامل الصل ان نَُ

 ااءت إليه ظالمة تسعى من ال ي  املقدا

 ك  املسااد طهرت وأنا على شريف أجنَ

فينتخي حلالح الدين ويقو دا محلة ل ت قي ول تذرو ويشحذ ادمم ق   ذلهو فيمنع املزاح يف ايشهو 

 ا  املسجد األقصى الذل دو أسري يف يد الصلي ين يوم ومينع الضحه يف ايشهو ويهيء األمة لسرت

 ذا و ثم يقو دا محلة ل ت قي ول تذرو فيُسر شوكتهم ويعيد األقصى بدذن اهلل إىل  ظريَ املسلمن.

 ثم ماذا بعد حلالح الدين يا أيها األ  ة؟

عا وا فا تلوه وذد وا إىل  الدينوعا وا بعد حلالح الدين بفرتَ يوم ختلى َمْن ختلى عن م ا ئ حلالح 

 ودم الدين!دا قد عدنا يا حلالح  الدين!قرب حلالح الدين ورفسوه بأرالهم وقالوا: دا قد عدنا يا حلالح 

 ينشدون: امد مات.

 قلف بنات.

 فما احلال اآلن يا أيها األ  ة؟

ن املسلمة: د  مباألمة  ليصيح- الهبلسان -إن ما جيرل دنا  لتتفطر له األك ا و إن املسجد األقصى 

 فال أذن تسمعو ول قلوب جتي : عمر؟د  من  حلالح؟د  من  عمر؟د  من  حلالح؟

 : ثانيًا: أن يكون العمل صحيحا خالصًا لوجه اهلل رب العاملني ✍

حلحيحا من نا ية  أل يُوناهلل تعاىل  والعم  لواهالنية  والتمُن إقالصأس اب النصر  ومن أعظم

شرعيةو وأل يُون خمالفا للقرآن والسنةو وأن تُون النية قالصة هللو ودي اجلها  والقتال يف س ي  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





053 
 

 لفوجوإما ا الشها َوفدما  وتعاىلواهلل؛ إلعالء كلمة اهلل يف األرضو واددف والغاية دو إرضاء اهلل س حانه 

أو   نيويةوأو لتحقيق مأرب  وطنيةوو قومية أو وأل يُون القتال يف س ي  عص ية اادلية أ جبنتهو

 بانتخابات.أو من أا  الفوج  الشهرَوأو من أا   ضيقةومُتس ات فئوية 

فالدفاع عن األوطان جي  أن يُون باجلها  يف س ي  اهلل ملنع قضوعها لراية الُفرو وختليصها من  ُم 

 د.الُفارو وإبقائها مو ده هلل رب العاملن حت  راية التو ي

ُُوُن }ذم الذين قراوا بطرا و رياء و نهانا أن نتش ه بهم فقال س حانه و تعاىل  وهلل تعاىل  وا َوَلا َت

( 40ُمِحيٌط ) َكالَِّذيَن َقَرُاوا ِمْن ِ َياِرِدْم َبَطًرا َوِرَئاَء النَّاِا َوَيُصدُّوَن َعْن َسِ يِ  اللَِّه َواللَُّه ِبَما َيْعَمُلوَن

  {[40]األنفال/

أل: دذا مقصددم الذل قراوا إليهو ودذا الذل أبرجدم من  ياردم لقصد األشر وال طر يف األرضو 

 ولريادم الناا ويفخروا لديهم.

 {َواللَُّه ِبَما َيْعَمُلوَن ُمِحيٌط  }واملقصو  األعظم أنهم قراوا ليصدوا عن س ي  الّله من أرا  سلوكهو 

 وا بهمو فدنه سيعاق هم على ذله أشد العقوبة.فلذله أقربكم مبقاحلددمو و ذركم أن تش ه

فليُن قصدكم يف قرواُم واه الّله تعاىل وإعالء  ين الّلهو والصد عن الطري املوحللة إىل سخط الّله 

 وعقابهو واذب الناا إىل س ي  الّله القويم املوحل  جلنات النعيم.

وا أولياء فروا ُيقاتلون يف س ي  الطاغوت فقاتل: " الذين آمنوا ُيقاتلون يف س ي  اهلل والذين كوقال تعاىل  

 (   01الشيطان إن  كيد الشيطان كان ضعيفًا " )النساء : 

  األحد:ثالثا: االعتقاد بأن النصر ليس له إال مصدر واحد أال و هو الواحد  ✍

إقوَ اإلميان ومن عوام  وأس اب النصر اعتقا  اجلاجم أن النصر ل يُون إل من اهلل الناحلر والنصري ا   

ليَ من الشري و ل من الغرب و ل يطل  من نيب و ل ولي يقول س حانه و تعاىل  راالله .... فالنص

ُُْم َغاِلَ  َفَلا اللَُّه َيْنُصْرُكُم ِإْن﴿وقال تعاىل: "  ُُْم َوِإْن َل ُكْم ِمْن َبْعِدِه َوَعَلى اللَِّه ُصُرَيْن الَِّذل َذا َفَمْن َيْخُذلو

 [210: عمران آل] ﴾َفلوَيَتَوكَِّ  الوُمْؤِمُنوَن 

 َسِ يِ  ِفي َوَأْنُفِسِهْم ِبَأْمَواِلِهْم اَوَااَدُدو َيْرَتاُبوا َلْم ُثمَّ َوَرُسوِلِه ِباللَِّه آَمُنوا الَِّذيَن الوُمْؤِمُنوَن ِإنََّما﴿وقال تعاىل : 

ُِيِم الوَعِزيِز اللَِّه ِعْنِد ِمْن ِإلَّا النَّْصُر َوَما﴿: " وقال تعاىل  [28: احلجرات] ﴾لصَّاِ ُقوَنا ُدُم ُأوَلِئَه اللَِّه  ﴾الوَح

ُُْم  ِّْ َوُيَث َيْنُصْرُكْم اللََّه َتْنُصُروا ِإْن آَمُنوا الَِّذيَن َياَأيَُّها﴿وقال تعاىل :  [211: عمران آل] : امد] ﴾ َأقوَداَم

ُِنَّ َتقوُتُلوُدْم َفَلْم﴿وقال تعاىل  [0 ُِنَّ اللَّ َرَمْيَ  ِإْذ َرَمْيَ  َوَما َقَتَلُهْم اللََّه َوَل َه َرَمى َوِلُيْ ِلَي الوُمْؤِمِنَن ِمْنُه َبَلاًء َوَل

 .([20: األنفال] ﴾َسِميٌع َعِليٌم َ َسًنا ِإنَّ اللََّه

ُُْم َتْسَتِغيُثوَن ِإْذ﴿ ُُْم َفاْسَتَجاَب َربَّ َُِة ِمَن ِبَألوفخ ُمِمدُُّكْم َأنِّي َل فالنصر و املد    [1: األنفال] ﴾ِ ِفَنُمْر الوَمَلاِئ

 ليَ إل من اهلل تعاىل 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





054 
 

دو ينصركم  يعين أن اهلل { اللَِّه ِعْنِد ِمْن ِإلَّا النَّْصُر َوَما } تعاىل: وقوله-رمحه اهلل  –يقول العالمة اطخاجن 

أيها املؤمنون فثقوا بنصره ول تتُلوا على قوتُم وشدَ بأسُم وفيه تن يه على أن الواا  على الع د املسلم 

إن اهلل  }إلعانة أن ل يتوك  إل على اهلل يف عميع أ واله ول يثق بغريه فدن اهلل تعاىل بيده النصر وا

ُيم   }يعين أنه تعاىل قول منيع ل يقهره شيء ول يغل ه غال  ب  دو يقهر ك  شيء ويغل ه  {عزيز 

 (181)يعين يف تدبريه ونصره ينصر من يشاء وخيذل من يشاء من ع ا ه . {

 تعاىل:: اإلكثار من ذكر اهلل رابعا ✍

بذكر اهلل تعاىل يف ميدان املعركة فانه اث   للجنان  والتمُن اهللالنصر  اإلميان: ومن موا اتإقوَ  

" يا :تعاىلقال  كثرياوقوى مؤثر على نفسية العدو.... وجي  يف املعركة ذكر اهلل أولإلقدام  وأعظم س  

  (48 ")األنفال:أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاث توا واذكروا اهلل كثريًا لعلُم تفلحون 

واذكروا اهلل كثريا أل : وأكثروا من ذكر اهلل يف أثناء القتال  -د رضا رمحه اهلل يقول العالمة امد رشي

وتضاعيفه و اذكروه يف قلوبُم بذكر قدرته و ووعده بنصر رسله واملؤمنن و ونصر ك  من يت ع سننهم 

نده ع بنصر  ينه و وإقامة سننه و وبذكر نهيه لُم عن اليأا مهما اشتد ال أا و وبأن النصر بيده ومن

و ينصر من يشاء و ودو القول العزيز و فمن ذكر دذا و وتأم  فيه ل تهوله قوَ عدوه واستعدا ه و 

ستصغرون ت واذكروه أيضا بألسنتُم موافقة لقلوبُم مبث  التُ ري الذل -إلميانه بأن اهلل تعاىل أقوى منه 

 ن بأن ل يعجزه شيء .مبال ظة معناه ك  ما عداه و والدعاء والتضرع إليه عز وا  مع اليق

لعلُم تفلحون دذا الرااء منوط باألمرين كليهما و أل : إن الث ات وذكر اهلل تعاىل دما الس  ان املعنويان 

للفالح والفوج يف القتال يف الدنيا و ثم يف ني  الثواب يف اآلقرَ و أما األول فظادر و وقد بينا مثاله من 

 (180)الوقائع ال شرية .

 اإلقدام:النصر الشجاعة و  خامسا: ✍

ولقد كان رسول اهلل حللى عوام  النصر الشجاعة و اإلقدام يف ميدان النزال واإلقتداء بدمام  األن ياء  ومن

اهلل عليه وسلم أشجع النااو فقد فرت منه ايوش األعداء وقا َ الُفر يف كثري من املوااهات 

احلامسةو ب  كان يتصدر حللى اهلل عليه وسلم املواقف واملصاع  بقل  ثاب  وإميان راسخو ويؤكد 

ا فزعوا من حلوت عالاو فأرا  أنَ بن ماله رضي اهلل عنه ذله مبا  ص  ألد  املدينة يومًاو  ينم

الناا أن يعرفوا س   الصوتو وبينما دم كذله إذ أق   عليهم النيب حللى اهلل عليه وسلم على فراو 

 (188)رافعًا سيفه قائاًل دم: ) مل تراعوا مل تراعوا ( و أل )ل ختافوا ول تفزعوا( 

                                                           
 (311/  1) -تفسري اخلازن  - 211

 (10/  20) -تفسري املنار  - 213

 (2111( و )2128( ، والبخاري يف "الصحيح" )3133( ، وعبد بن محيد )2825أخرجه الطيالسي ) - 211
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وليطمئنهم  لناا ملعرفة األمرو فهذا املوقف ي ن شجاعته حللى اهلل عليه وسلمو  يِ قرج ق   ا

 ويهدأ من روعهم.

ويؤيد ما س ق موقفه حللى اهلل عليه وسلم  ن تآمر كفار قريش على قتلهو وأعدوا القوَ والراال لذلهو 

 تى أ اط مبنزله قرابة اطخمسن رااًلو فث   عنددا رسول اهللو ومل ُيص ُه اطخوفو ب  نام ومل يهتم 

نتصف اللي  بشجاعة وقوَو  اثيًا الرتاب على واودهمو ماضيًا يف بشأنهمو ثم قرج عليهم يف م

 طريقهو خملفًا عليًا مُانه.

ُر بي باملشركون  ول الغارو ودو يقول ألو بُرووجيلَ حللى اهلل عليه وسلم يف الغار مع سيدنا أبي 

 .[40: التوبة] ﴾ َمَعَنا اللََّه ِإنَّ َتْحَزْن َلا﴿بشجاعة الواثق حبفظ اهلل: 

وذات مرَ استظ  عليه الصالَ والسالم حت  ظ  شجرَ لينام القائلةو وكان متع ًا من أثر إ دى 

الغزواتو وقد علق سيفه على غصن الشجرَو وبينما دو كذله إذ أق   عليه أ د املشركنو آقذًا 

ختوف: بسيف رسول اهللو قائاًل له: من مينعه مين؟ فأااب رسول اهلل إاابة األبطالو من غري 

اهلل! ثم قام وأقذ رسول اهلل السيف بشجاعة وقوَو وقال للمشر  من مينعه مين؟ فأااب قائاًل 

 لرسول اهلل: كن قري آقذ . 

وأما عن شجاعته وإقدامه يف الغزوات واحلروبو فقد كان الصحابة رضي اهلل عنهمو إذا محي الوطيَ 

َ أوُا َوَلِقَي الوَقْوُم الواْ َمرَّ ِإَذا ُكنَّا »َعْن َعِلياُّ َقاَل:  واشتد ال أا حيتمون برسول اهلل حللى اهلل عليه وسلمو

ُُوُن ِمنَّا َأَ ٌد َأقوَرَب ِإَلى الوَقْوِم   .(181) «ْنُهِمالوَقْوَم اتََّقْيَنا ِبَرُسوِل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َفَما َي

وملا أحلاب الصحابة يوم  نن من األذى وادزمية ما أحلابهمو فر بعضهم من أرض املعركةو أما رسول 

الوَ ْغَلِة  َوَأُبو ُسفوَياَن ْبُن الوَحاِرِث آِقٌذ ِبِلَجاِماهلل حللى اهلل عليه وسلم فلم يفرو فلقد كان على بغلته 

َكِذْب َأَنا اْبُن َعْ ِد َلا النَِّ يُّ َأَنا »َلى َبْغَلِتِه الوَ ْيَضاِء َوالنُِّ يُّ َيُقوُل: َوَرُسوُل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َع

 رواه ال خارل و مسلم . (110)(«الوُمطَِّلْ 

يوم ل يقدر أم يوم يقدر أم يوم قدر  أفروأ رل من أل يومي من املوت  عنه )لرضي اهلل  علىلقد قال 

 (.ويوم يقدر ل يغين احلذر ألرد هويوم ل يقدر ل 

 قائلهم:لقد كان اجلند املسلمون يرون يف اإلقدام على األستشها   ياَ ودذا دو 

 لنفسي  ياَ مث  أن أتقدمللللللللللللللا    أست قى احلياَ فلم أالللللللللد  تأقرت 

 ولُن على أقدامنا تقطر الدمللللللللللللا       فلسنا على العقاب تدمى كلو منللللللا 

 يقول:وآقر 

                                                           

 (182( ، وأبو يعلى )1119أخرجه النسائي ) - 219

 (38333( )1129( ، والنسائي يف "الكربى" )39( )31( )3331( ، ومسلم )2918البخاري )- 298

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





056 
 

 على أل ان  كان يف اهلل مصرعي       ولس  أبالي  ن أقت  مسلملللللللللا 

 ي ار  على أشالء شلو مملللللللللزع         وذله يف ذات الله وأن يشلللللللللاء 

 واملؤمنني:الوالء هلل ورسوله  سادسا: ✍

والرباءَ من املشركن والُافرين واملضلن إقوَ اإلسالم : ومن عوام  النصر والتمُن حتقيق الولء  

وامللحدين أعداء اإلسالم و مهما كان  أمساؤدم ومسمياتهم وشعاراتهم ونوايادم املعلنة و ومهما كان  

ه الرسول ل حللى اهلل علي الروابط اليت تربطنا بهم و وأواحلر القربى اليت جتمعنا بهم و فأبو د  عم

ُُْم َكاَنْ  َقْد﴿ :وسلم ل  ولُننا نتع د بلعنه إىل يوم الدين و قال تعاىل  ٌَ َل  َوالَِّذيَن ِإْبَراِديَم ِفي َ َسَنٌة ُأْسَو

ُُْم َوَبَدا َبْيَنَنا َوَبْي ِإنَّا ِلَقْوِمِهْم َقاُلوا ِإْذ َمَعُه ُُْم َوِممَّا َتْعُ ُدوَن ِمْن ُ وِن اللَِّه َكَفْرَنا ِب َُ َوالوَ ْغَضاُء ُبَرآُء ِمْن ُُُم الوَعَداَو َن

 ُدوِّلَع َتتَِّخُذوا َلا آَمُنوا الَِّذيَن َياَأيَُّها﴿وقال تعاىل : :  [4: املمتحنة] ﴾َأَبًدا َ تَّى ُتْؤِمُنوا ِباللَِّه َوْ َدُه

 [2: املمتحنة] ﴾ُكْم َأْوِلَياَء ُتلوُقوَن ِإَلْيِهْم ِبالوَمَو َََِّوَعُدوَّ

و الناظر يف تاريخ األمة جيد أنها ما انتصر على عدودا إل ملا  قق  الولء و الرباء  و لنا يف رسول اهلل 

األسوَ احلسنة دو وأحلحابه الفضالء األاالء ففي أول معركة قام  بن  –حللى اهلل عليه و سلم  –

أولياء الرمحن و أولياء الشيطان كان ر ادا قائم على حتقيق الولء و الرباء ففي غزوَ بدر التقى اآلباء 

 ُيْؤِمُنوَن اَقْوًم َتِجُد َلا  }مع األبناء و اإلقوَ مع اإلقوَ و األبناء مع أعمامهم و نزل فيه قوله تعاىل  

 َعِشرَيَتُهْم َأْو ِإْقَواَنُهْم َأْو َأْبَناَءُدْم َأْو َآَباَءُدْم َكاُنوا َوَلْو َوَرُسوَلُه اللََّه َ ا َّ َمْن ُيَوا ُّوَن الوَآِقِر َوالوَيْوِم ِباللَِّه

 ِفيَها َقاِلِديَن الوَأْنَهاُر َتْحِتَها ْنِم َتْجِرل َانَّاتخ َوُيْدِقُلُهْم ِمْنُه ِبُروحا َوَأيََّدُدْم الوِدمَياَن ُقُلوِبِهُم ِفي َكَتَ  ُأوَلِئَه

 {  اجملا لة (11) الوُمفوِلُحوَن ُدُم اللَِّه ِ ْزَب ِإنَّ َأَلا اللَِّه ِ ْزُب ُأوَلِئَه َعْنُه َوَرُضوا َعْنُهْم اللَُّه َرِضَي

جعم بعضهم أنها نزل  يف أبي ع يدَ بن اجلراح  {آَبآَءُدم َوَلْو كانوا  }قوله تعاىل يف دذه اآلية الُرمية 

قائاًل : إنه قت  أباه كافرًا يوم بدر أو يوم ُأ د و وقي  : نزل  يف ابن ع د اهلل بن ع د اهلل بن ُأبي 

املنافق املشهور و وجعم من قال : إن ع د اهلل استأذن النيب حللى اهلل عليه وسلم يف قت  أبيه ع د اهلل 

ي فنهاه و وقي  : نزل  يف أبي بُر و وجعم من قال إن أباه أبا قحافة س  النيب حللى اهلل عليه بن أب

 وسلم ق   إسالمه فضربه ابنه أبو بُر  تى سقط .

 .بدرجعم بعضهم أنها نزل  يف أبي بُر  ن طل  م ارجَ ابنة ع د الرمحن يوم  {أبناءدم أو} وقوله:

 عمري.قت  أقاه ع يد بن  قالوا:بعضهم أنها نزل  يف مصع  بن عمري جعم  {ِإْقَواَنُهْم َأْو} وقوله:

علم أن أمه ملية  األسروشد  عليه  فقال: املسلمنومر بأقيه يوم بدر يأسره را  من  بعضهم:وقال 

 وستفديه.

 ملطل واومحزَ بن ع د  املطل ونزل  يف ع يدَ بن احلارث بن  بعضهم:قال  {َعِشرَيُتُهْم َأْو} وقوله:

يف  ت ةوعوالوليد بن  ربيعةوملا قتلوا عت ة بن ربيعة وشي ة بن  عنهموولعي بن أبي طال  رضي اهلل 
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 ودم بنو عمهم و ألنهم أول  ربيعة بن ع د مشَ بن ع د مناف . وع د مشَ أقوه بدروامل ارجَ يوم 

أل ث ته يف [  11اجملا لة :  ] {أولئه َكَتَ  ِفي ُقُلوِبِهُم اإلميان  }وقوله تعاىل :  خيفىواسم كما ل 

 قلوبهم بتوفيقه .

ن اهلل ولُ }: وما تضمنته دذه اآلية الُرمية من تث ي  اإلميان يف قلوبهم ااء موضحًا يف قوله تعاىل 

ُُُم الُفر والفسوي والعصيان أولئه ُدُم الراشد ُُْم َوَكرََّه ِإَلْي ُُُم األميان َوَجيََّنُه ِفي ُقُلوِب ن َفْضاًل مَِّن وَ  ََّ  ِإَلْي

 (112){  8 - 0] احلجرات :  {اهلل َوِنْعَمًة 

ول ميُن بأل  ال من األ وال أن يُون دنا  حتالف بن من يقات  يف س ي  اهلل لتُون كلمة اهلل  

دي العليا وبن من حيارب اهلل ورسولهو ويدعو إىل اإلحلا  والُفرو ويعترب اإلسالم ختلفا وظالمية 

اطخ يِ  ود  يستول املتضا ان؟!فه  ممُن أن جيتمع  وثوريةوويعترب الُفر تقدمية  وراعيةو

 اللََّه ِبَأنَّ َذِلَه﴿والطي  ؟! ود  ممُن أن يتحالف من كان اهلل موله ومن ل موىل له ؟! قال تعاىل 

َُاِفِريَن َوَأنَّ آَمُنوا الَِّذيَن َمْوَلى َِ اللَُّه ِلَيِميَز﴿وقال تعاىل  [22: امد] ﴾َلا َمْوَلى َلُهْم الو  طَّيِِّ ال ِمَن الوَخِ ي

َِ َوَيْجَعَ  : األنفال] ﴾الوَخاِسُروَن ُدُم َهُأوَلِئ َاَهنََّم ِفي َفَيْجَعَلُه َاِميًعا َفَيْرُكَمُه َبْعضا َعَلى َبْعَضُه الوَخِ ي

40] . 

مبا فيهما من ال ينات واحلُمةو أقول ما تسمعونو بار  اهلل لي ولُم يف القرآن والسنةو ونفعين وإياكم 

 وأستغفر اهلل لي ولُم ولسائر املسلمن من ك  ذن خ وقطيئةخو فاستغفروه إنه دو الغفور الر يم.

 اطخط ة الثانية

 احلمد هلل على إ سانه.

 أما بعد أيها املسلمون: .................................

 :اهلل على سابعا: التوك  ✍

 الوَحيِّ َعَلى َوَتَوكَّْ  }: الوكي  ونعم اهلل  س نا: وتقول تنطلق أمة تهزم لنمعاشر املو دين اعلموا أنه  

 [20:لشورىا] { ُأِنيُ  َوِإَلْيِه َتَوكَّلوُ  َعَلْيِه }: أ ددم يقول األن ياء وكان[ 88:الفرقان] { َيُموُت ل الَِّذل

 أن تعرف وأن بنصرهو ترضى وأن عليهو تعتمد وأن إليهو األمر تفوض أن: وا  عز اهلل على فالتوك 

 ال اغي وأن معهو يقف ول ينصرو ل الظامل وأن أولياءهو ينصر أنه الشرعيةو واألمرية القدرية سننه من

 تعلم نأ عليهو فالتوك  والسنةو الُتاب يف استفاض  اليت السنن من وحنودا وتعاىلو س حانه يهزمه

 !اهلل؟  زب يغل  فمن [81:املائدَ] { الوَغاِلُ وَن ُدُم اللَِّه ِ ْزَب َفِدنَّ }: إليه التجأت أنه
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َُاِفِريَن َوَأنَّ آَمُنوا الَِّذيَن َمْوَلى اللََّه ِبَأنَّ َذِلَه }  آَمُنوا الَِّذيَن َوِليُّ اللَُّه }[ 22:امد] { َلُهْم َمْوَلى ل الو

 ُأوَلِئَه الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر َنِم ُيْخِرُاوَنُهْم الطَّاُغوُت َأْوِلَياُؤُدُم َكَفُروا َوالَِّذيَن النُّوِر ِإَلى الظُُّلَماِت ِمَن ُيْخِرُاُهْم

 [.180:ال قرَ] { َقاِلُدوَن ِفيَها ُدْم النَّاِر َأحْلَحاُب

 :ثامنا: اإلعداد بقدر املستطاع ✍

 ولُن اهلل ل س حانه وتعاىل ل مل يشرتط العدووفاجملاددون يف س ي  اهلل مطلوب منهم إعدا  القوَ ملقاتلة  

وإمنا املطلوب دو اإلعدا  بقدر  مطلوبوفهذا غري  العدووأن يُون دنا  تُافؤ أو تواجن بالقوَ مع 

 ِرَباِط َوِمْن ُقوََّخ ِمْن اْسَتَطْعُتْم َما َلُهْم دُّواَوَأِع﴿املستطاع و ولو كان  جرا أو سُينا أو بندقية و قال تعاىل : 

 .[10: األنفال] ﴾ُ وَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَُّكْم َوآَقِريَن ِمْن ُ وِنِهْم َلا َتْعَلُموَنُهُم اللَُّه َيْعَلُمُهْم ُتْرِد الوَخْيِ 

و تى يُون دذا اإلعدا   للة على حلدي النية يف  باألس ابووإعدا  القوَ املستطاعة دو من باب األقذ 

 اهلل.مقاتلة العدو ومناجلته واجلها  يف س ي  

أما بعض املسلمن الذين يقولون بأن إعدا  العدَ  رام ألنه ل جيوج استخدام الوسائ  املا ية  لنصرَ  ين 

عليه وسلم مل يستعملها يف اهلل ؛ لن استخدامها خمالف للقرآن والسنة حبجة أن الرسول حللى اهلل 

العصر املُي و ودم يعتربون أنفسهم اليوم يف العصر املُي و كما يقولون ويدعون و لذله فدنهم يطل ون 

من غريدم أن ينصر اإلسالم واستعا َ اطخالفة ودم قاعدون على األرائه و ينظرون ويث طون األمة و 

وسط الظالم و وبُ  مجادد خملص يف دذه األمة وحي طونها بالتشُيه بُ  با رَ أم  وقري تن عِ من 

َ اإلسالم واستعا َ مجد األمة الضائع  و ويتهمونه بالعمالة إما لربيطانيا وإما ألمريُا  و يعم   قيقة لنصر

.. 

فهم يفسرون األ داث على قاعدَ  وأمريُاو حتيُها بريطانيافالتاريخ عنددم تتحُم به املؤامرَ اليت 

انتهى منذ عقو  طويلة و ولُنهم يصرون على استمراره إىل اآلن  تى  األمريُي الذلالصراع الربيطاني 

إنهم يعتربون الصراع يف فلسطن بن ) بريطانيا وأمريُا و وليَ بيننا وبن اليهو  ( فهم ل يؤمنون 

ريق باجلها  و وإمنا بالُفاح السياسي و وإحلدار املناشري الساذاة الركيُة و مدعن بأن دذه دي ط

الرسول ل حللى اهلل عليه وسلم ل اليت أقام بها  ولة اإلسالم و فه  يواد يف اإلسالم مصطلح الُفاح 

 السياسي ؟! ..

أما العصر املُي دؤلء مستمر  سنةوومن الغري  أن العصر املُي يف عهد الن وَ كان  مدته ثالثة عشر 

ُي موقوف على رسول اهلل ل حللى اهلل عليه وأل يعلم دؤلء أن العصر امل اآلنومنذ مخسة عقو   تى 

فه  يتنزل القرآن من اديد  تى يُون دنا  عصر مُي آقر غري عصر  يتنزل؟وسلم ل  يِ بدء القرآن 

 رسول اهلل حللى اهلل عليه وسلم !! ..
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 َأَبًدا َنْدُقَلَها ْنَل ِإنَّا َياُموَسى َقاُلوا﴿فمث  دؤلء  كمث  بين إسرائي  الذين قالوا لن يهم موسى عليه السالم 

" واهلل س حانه وتعاىل ير  على   [14: املائدَ] ﴾ُدوَنَقاِع َداُدَنا ِإنَّا َفَقاِتَلا َوَربَُّه َأْنَ  َفاْذَدْ  ِفيَها َ اُموا َما

ًَ َلُه َلَأَعدُّوا الوُخُروَج َأَراُ وا َوَلْو﴿دؤلء بقوله :  ُِْن ُعدَّ  الوَقاِعِديَن َمَع اقوُعُدوا َوِقيَ  َطُهْمَفَث َّ اْنِ َعاَثُهْم اللَُّه َكِرَه َوَل

ُُْم َقَرُاوا َلْو( 16) ُُْم َوَلَأْوَضُعوا َقَ اًلا ِإلَّا َجاُ وُكْم َما ِفي ُُُم الوِفْتَنَة َوَيْ ُغ ِقَلاَل ُُْم َسمَّاُعوَن َلُهْم َواللَُّه َعِليٌم وَن ِفي

 ..[40-41: التوبة] ﴾ِبالظَّاِلِمَن

-1: الصف] ﴾ َتفوَعُلوَن َلا َما َتُقوُلوا َأْن اللَِّه ِعْنَد َمقوًتا َكُ َر( 0) َتفوَعُلوَن َلا َما َتُقوُلوَن ِلَم آَمُنوا الَِّذيَن َياَأيَُّها﴿

فهم يدعون للخالفة ول يعملون دا و وإمنا يطل ون من غريدم أن يقيمها و ثم يقدمها دم على ط ق  [4

 من ذد  ..

كثري و بهلا.فا ذروا يا أبناء اإلسالم من ك  مث ط ليربر عدم أقذه باألسل اب املا يللة التلي أمرنلا اللله 

من احلُام الداالن والُذابن يف عصرنا احلالي ساقوا األمة إىل املذبح يف ك   روبهم الُاذبة مع الُيان 

كانوا يطلقون الشعارات واطخطابات   يِ والتزييفوودي ترقص وتغين باطخداع والتضلي   اليهو لو

ولُنهم باحلقيقة مل يعدوا العدَ حملاربة  األموروالنارية اليت تتوعد الُيان اليهو ل بالث ور وعظائم 

وتغيي   األمةوألن اددف كان دو ختدير وعي  وقطاباتهم؛ومل يُونوا حلا قن يف شعاراتهم  العدوو

 .. 2110فُردا  تى يقدمودا لقمة سائغة لعدودا كما  ص  يف كارثة عام 

 فُ  من ينا ل مبحاربة العدو ومناجلته  ون أن يعد العدَ مبا يستطيع فهو غري حلا ي النية 

فطل  النصر من اهلل يُون ل بعد األقذ باألس اب املا ية ل   بدعدا  القوَ املستطاعة و فمهما كان  القوَ 

ُُْم ْن ُتْغِنَوَل﴿ضعيفة وعد نا قلي  وكنا حلا قن مع اهلل فدن اهلل تُف  بنصر ع ا ه املؤمنين   ُُْم ِفَئُت َي َعْن

 َعُفوَنُمْسَتْض َقِليٌ  َأْنُتْم ِإْذ َواْذُكُروا﴿: قال تعاىل  [21: األنفال] ﴾َكُثَرْت َوَأنَّ اللََّه َمَع الوُمْؤِمِنَن َوَلْو َشْيًئا 

ُُُم َأْن َتَخاُفوَن الوَأْرِض ِفي ُُْم ِمَو ِبَنْصِرِه َوَأيََّدُكْم َفآَواُكْم النَّاُا َيَتَخطََّف ُُُروَن َرَجَق ُُْم َتْش  ﴾َن الطَّيَِّ اِت َلَعلَّ

 [11: األنفال]

 .اياواطخط الذنوب دي املعركة يف ادزمية أس اب أكرب إناهلل:  إىل والعو َ النصوح تاسعا: التوبة ✍ 
 نب سعد يا - وقاص أبي ابن: أل- ودي  بن سعد يا]]  سعد: لل يقول وأرضاه عنه اهلل رضي عمر كان

 أ د وبن بينه ليَ اهلل فدن وسلمو عليه اهلل حللى اهلل رسول قال إنه الناا قول يغرنه ل!  ودي 

 [.املعاحلي[ يف سعد يا اهلل اهلل أتقادمو اهلل إىل وأقربهم نس و قلقه من

 يف  أقفق إذا فاألمة باملعاحليو إل ينهزموا لن أنهم وأقربه املعركةو يف واملعاحلي وإيا  اهلل اتق: يقول

 .ربها مع وتقصريدا وفوا شهاو وارائمها معاحليها ذله فس   املعركةو ويف والقتالو اجلها و عامل
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 ُقْ  }: { لُم أغفر فاستغفروني عميعًاو الذنوب أغفر وأنا والنهارو اللي  يف تذن ون إنُم! ع ا ل يا }

 الوَغُفوُر ُدَو ِإنَُّه َاِميعًا الذُُّنوَب ُرَيْغِف اللََّه ِإنَّ اللَِّه َرْ َمِة ِمْن َتقوَنُطوا ل َأْنُفِسِهْم َعَلى َأْسَرُفوا الَِّذيَن ِعَ اِ َل َيا

ُُْم الوُمْؤِمُنوَن َأيَُّها َاِميعًا اللَِّه ِإَلى َوُتوُبوا }[ 84:الزمر] { الرَِّ يُم  [.42:لنورا] { ُتفوِلُحوَن َلَعلَّ

  عاشرا ا ة اهلل تعاىل: ✍
ُُْم َيْرَتدَّ َمْن آَمُنوا الَِّذيَن َياَأيَُّها﴿ ودؤلء قد وحلفهم اهلل س حانه وتعاىل  ِبَقْوما اللَُّه َيأوِتي َسْوَفَف ِ يِنِه َعْن ِمْن

َخ الوُمْؤِمِنَن َعَلى َأِذلَّةخ َوُيِح ُّوَنُه ُيِح ُُّهْم َُاِف َعَلى َأِعزَّ اللَِّه َوَلا َيَخاُفوَن َلْوَمَة َلاِئما  ِريَن ُيَجاِدُدوَن ِفي َسِ يِ الو

 وَنالوَعاِبُد التَّاِئُ وَن﴿" ( ومن حلفاتهم أيضا [84: املائدَ] ﴾َذِلَه َفْضُ  اللَِّه ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم 

َُِر َوالوَحاِفُظالوآِمُرو السَّاِاُدوَن الرَّاِكُعوَن السَّاِئُحوَن َحاِمُدوَنالو وَن ِلُحُدوِ  اللَِّه َن ِبالوَمْعُروِف َوالنَّاُدوَن َعِن الوُمْن

 .[221: التوبة] ﴾َوَبشِِّر الوُمْؤِمِنَن

اهلل للع د دي أا  نعمة أنعم بها فدن ا ة  {ُيِح ُُّهْم َوُيِح ُّوَنُه  } -رمحه اهلل  –يقول السعدل 

عليهو وأفض  فضيلةو تفض  اهلل بها عليهو وإذا أ   اهلل ع دا يسر له األس ابو ودون عليه ك  

 عسريو ووفقه لفع  اطخريات وتر  املنُراتو وأق   بقلوب ع ا ه إليه باحمل ة والو ا .

ول حللى اهلل عليه وسلم ظادرا وباطناو يف ومن لواجم ا ة الع د لربهو أنه ل بد أن يتصف مبتابعة الرس

ُُُم اللَّ }أقواله وأعماله وعميع أ والهو كما قال تعاىل:   .{ُه ُقْ  ِإن ُكْنُتْم ُتِح ُّوَن اللََّه َفاتَِّ ُعوِني ُيْحِ ْ 

اهلل للع دو أن يُثر الع د من التقرب إىل اهلل بالفرائض والنواف و كما قال النيب  لجم ا ةكما أن من 

حللى اهلل عليه وسلم يف احلديِ الصحيح عن اهلل: "وما تقرب إليَّ ع دل بشيء أ   إليَّ مما 

افرتض  عليهو ول يزال ]ع دل[ يتقرب إليَّ بالنواف   تى ُأ  هو فدذا أ   ُته كنُ  مسعه الذل 

ع بهو وبصره الذل ي صر بهو ويده اليت ي طش بهاو وراله اليت ميشي بهاو ولئن سألين يسم

 ألعطينهو ولئن استعاذني ألعيذنه".

ومن لواجم ا ة اهلل معرفته تعاىلو واإلكثار من ذكرهو فدن احمل ة بدون معرفة باهلل ناقصة اداو ب  

رهو وإذا أ   اهلل ع دا ق   منه اليسري غري مواو َ وإن وادت  عواداو ومن أ   اهلل أكثر من ذك

 (111)من العم و وغفر له الُثري من الزل .
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 األسباب العشرة اجلالبة للربكة

 اخلطبة األوىل

أما بعد: فحياكم اهلل أيها األقوَ األفاض  وط تم وطاب ممشاكم وت وأمت عميعًا من اجلنة منزل و 

عمعين مع  ضراتُم يف دذا ال ي  الطي  امل ار  على طاعته  وأسأل اهلل احلليم الُريم ا  وعال الذل

 و أن جيمعنا يف اآلقرَ مع سيد الدعاَ املصطفى يف انته و ار مقامته وإنه وىل ذله والقا ر عليه ..

أما بعد: أقي املسلم... أقيت املسلمة: بعد أن وقفنا على موانع  صول الربكة ديا لنتعرف على 

 دا. ب اجلال ةواألس امفاتيح الربكة 

من األرض  تللربكة أس اب إذا  ققها املسلم فتح  عليه أبواب اطخريا ناعلم جا   اهلل علما: أ

 دي بن يديه مسفرَ تدعوا على من يشُو قلة الربكة أن يفوج بها  والسماوات ودا

 :أوال اإلميان باهلل وحتقيق التقوى ✍

أمة اإلسالم: فمن أعظم األس اب اليت حتقق للع د الربكة يف ك  شيء أن حيقق املسلم اإلميان باهلل  

 َلَفَتْحَنا َقْواَواتَّ آَمُنوا الوُقَرى َأْدَ  َأنَّ َوَلْو}تعاىل وأن يُون من الذين آمنوا وكانوا يتقون يقول اهلل تعاىل 

 [11:األعراف] َواأَلْرِض السََّماِء ِمْن َبَرَكاتخ َعَلْيِهْم

 قي  ل عض الصاحلن: إن األسعار قد ارتفع  قال انزلودا بتقوى اهلل

وما فيها  اطخص و األرضوبركات  واملا يةوتشم  الرو ية  السماء: بركات-يقول القطان رمحه اهلل 

 من معا ن وقريات.

دنا ألد  مَُة ما يُون من إغداِي النعم لو  ذكر-رُسلهمبن اهلل أْقذُّه ألد  القرى الذين كذُّبوا  أنبعد 

 واعتربوا بسنُّة اهلل يف اأُلمم من ق لهم . بهْديةوآمنوا بالرسول وادَتدوا 

 لفتْحنا-اهللوابتعدوا عما  رمه  بوحلايادمووعملوا  أن ياؤدمولو أن أد  تله القرى آمنوا مبا ااء به 

 واألرجايوكاملطر والن ات والثمار واملعا ن  حتصىوِنعمًا ل  واألرضعليهم أنواعًا من بركات السماء 
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ن ِلما كانوا يقرتفونه م عقوبتناوفأنزلنا بهم  الرس و. لُنهم احدوا وكذبوا أولئه  اآلفات.والسالمة من 

 (114) الشر  واملعاحلي

ضمن  ديِ قال وادت يف قزائن بعض بين أمية  نطة احل ة بقدر  يفمسنده  يفأمحد  اإلمامذكر 

ا أ دثه اآلفاتتمرَ ودي يف حلرَ مُتوب عليها كان دذا ين   يف جمن من العدل وكثري من دذه نواَ ال

كانوا  أنهماهلل س حانه وتعاىل مبا أ دث الع ا  من الذنوب وأقربني عماعة من شيوخ الصحراء 

  ا  دثيعهدون الثمار أكرب مما دي اآلن وكثري من دذه اآلفات اليت تصي ها مل يُونوا يعرفونها وإمن

 يهعل اهلل حللى اهلل رسول قال:  قال دريرَ أبي عنمن قرب وأما تأثري الذنوب يف الصور واطخلق فقد 

: " قلق اهلل عز و ا  آ م على حلورته طوله ستون ذراعا فلما قلقه قال له اذد  فسلم على  وسلم

أولئه النفر ودم نفر من املالئُة الوا واستمع ما جيي ونه فدنها حتيته وحتية ذريته قال فذد  

ة على فقال السالم عليُم فقالوا السالم عليه ورمحة اهلل فزا وه رمحة اهلل قال فُ  من يدق  اجلن

  (114) حلورَ آ م وطوله ستون ذراعا فلم يزل ينقص اطخلق بعد  تى اآلن

من الظلمة واطخونة والفجرَ وخيرج ع دا من ع ا ه من أد  بي  ن يه  األرضأرا  اهلل أن يطهر  فدذا

قسطا كما ملئ  اورا ويقت  املسيح اليهو  والنصارى ويقيم الدين الذل بعِ اهلل به  األرضفيمأل 

بركاتها وتعو  كما كان   تى ان العصابة من الناا ليأكلون الرمانة ويستظلون  األرضخترج رسوله و

 ألرضابقحفها ويُون العنقو  من العن  وقر بعري ولنب اللقحة الوا دَ يُفي الفئام من الناا ودذا لن 

 (118) ُفرملا طهرت من املعاحلي ظهرت فيها آثار الربكة من اهلل تعاىل اليت اقتها الذنوب وال

  ثانيا شكر اهلل تعاىل على النعم: ✍
و اعلموا بار  اهلل لُم و عليُم: أن من مفاتيح الربكة و النماء أن يشُر الع د رب األرض و السماء 

ُُْم َتَأذََّن َوِإْذ }يقول اهلل تعاىل  َُْرُتْم َلِئْن َربُّ ُُْم َش  {إبراديم (0) َلَشِديٌد َعَذاِبي نَِّإ َكَفْرُتْم َوَلِئْن َلَأِجيَدنَّ
أن املقصو  من اآلية بيان أن من اشتغ  بشُر نعم اهلل جا ه اهلل من  واعلم-رمحه اهلل  –يقول الراجل 

ول بد دهنا من معرفة  قيقة الشُر ومن ال حِ عن تله النعم الزائدَ احلاحللة عن الشتغال  نعمهو

 بالشُرو

أما الشُر فهو ع ارَ عن العرتاف بنعمة املنعم مع تعظيمه وتوطن النفَ على دذه  تعريف الشُر :

الطريقة و وأما الزيا َ يف النعم فهي أقسام : منها النعم الرو انية و ومنها النعم اجلسمانية و أما 

 وكرمه و ومنالنعم الرو انية فهي أن الشاكر يُون أبدًا يف مطالعة أقسام نعم اهلل تعاىل وأنواع فضله 
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كثر إ سانه إىل الرا  أ  ه الرا  ل االة و فشغ  النفَ مبطالعة أنواع فض  اهلل وإ سانه يوا  

تأكد ا ة الع د هلل تعاىل و ومقام احمل ة أعلى مقامات الصديقن و ثم قد يرتقى الع د من تله احلالة 

ول شه أن من ع السعا ات وعنوان ك  إىل أن يصري   ه للمنعم شاغاًل له عن اللتفات إىل النعمة و 

اطخريات ا ة اهلل تعاىل ومعرفته و فث   أن الشتغال بالشُر يوا  مزيد النعم الرو انية و وأما 

مزيد النعم اجلسمانية و فألن الستقراء  ل على أن من كان اشتغاله بشُر نعم اهلل أكثر و كان وحلول 

منا  سن موقعه و ألنه اشتغال مبعرفة املع و  وك  مقام  ر  نعم اهلل إليه أكثر و وباجلملة فالشُر إ

الع د من عامل الغرور إىل عامل القدا و فهو املقام الشريف العالي الذل يوا  السعا َ يف الدين والدنيا 

.()111) 

إن النعمة موحللة بالشُر و والشُر معلق باملزيد و ودما » عن عليو أنه قال لرا  من دمدان : 

 (110()«قرن و فلن ينقطع املزيد من اهلل  تى ينقطع الشُر من الع د  مقرونان يف

ما شُر العينن يا أبا  اجم ؟ قال : إن رأي  » عن بعض و أحلحابه و قال : قال را  ألبي  اجم : 

بهما قريا أعلنته و وإن رأي  بهما شرا سرتته و قال : فما شُر اليدين ؟ قال : ل تأقذ بهما ما 

متنع  قا هلل دو فيهما و قال : فما دو شُر ال طن ؟ قال : أن يُون أسفله طعاما و  ليَ دما و ول

َُْ  َما َأْو َأْجَواِاِهْم َعَلى ِإلَّا﴿وأعاله علما و قال : فما شُر الفرج ؟ قال : كما قال   ِدنَُّهْمَف َأْيَماُنُهْم َمَل

 ُدُم َفُأوَلِئَه﴿إىل قوله :  [0-1: املؤمنون] ﴾ِئَه ُدُم الوَعاُ وَنَفُأوَل َذِلَه َوَراَء اْبَتَغى َفَمِن( 6) َمُلوِمَن َغْيُر

قال : فما شُر الرالن ؟ قال : إذا رأي   يا غ طته استعمل  بهما عمله  [0: املؤمنون] ﴾ الوَعاُ وَن

ع جبميو وإن رأي  ميتا مقته كففتهما عن عمله و وأن  شاكر هلل و فأما من شُر بلسانه ومل يشُر 

أعضائه فمثله كمث  را  له كساء و فأقذ بطرفه ومل يل سه و فلم ينفعه ذله من احلر و والرب  و 

 (118()«والثلج و واملطر 

سول اهلل قال ر :عن النعمان بن بشري قالو الواا  على املسلم أن يشُر اهلل تعاىل على القلي  و الُثري 

من مل يشُر القلي  مل يشُر الُثري ومن مل  :حللى اهلل عليه و سلم على دذه األعوا  أو على دذا املنرب 

يشُر الناا مل يشُر اهلل والتحدث بنعمة اهلل شُر وتركها كفر واجلماعة رمحة والفرقة عذاب قال 

ما السوا  األعظم فقال أبو أمامة دذه اآلية  عليُم بالسوا  األعظم قال فقال را  يفقال أبو أمامة ال ادل

ُُْم}يف سورَ النور   (111) [84]النور:  {َفِدْن َتَولَّْوا َفِدنََّما َعَلْيِه َما ُ مَِّ  َوَعَلْي
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  االستْفار:ثالثا:  ✍

من أس اب الربكة أن يُثر املرء من الستغفار للعزيز الغفار  اعلموا أناحل ي  حللى اهلل عليه وسلم:  أمة

ُُْمَر اْسَتْغِفُروا َفُقلوُ  }فدن ذله مينحه من ربه السعة يف الرجي و الربكة فيه يقول قري الراجقن   ِإنَُّه بَّ

ُُْم السََّماَء ُيْرِسِ  (20) َغفَّاًرا َكاَن ُُْم َوَيْجَعْ  َوَبِنَن َوالاِبَأْم َوُيْمِدْ ُكْم( 22) ِمْدَراًرا َعَلْي ُُْم َيْجَعْ َو َانَّاتخ َل  َل

 {" نوح (21) َأْنَهاًرا

 أمة.أن الستغفار س   لنزول املطر يف ك   يقتضي-رمه اهلل  –يقول ابن عطية 

ورول عن عمر بن اطخطاب رضي اهلل عنه أنه استسقى بالناا فلم يز  على أن استغفر ساعة ثم  

واهلل لقد استنزل  املطر مبجا ح  فقال: املؤمننوما رأينا  استسقي  يا أمري  قوم:انصرف فقال له 

 و (400)وسقى رضي اهلل عنه  اآليةوثم قرأ  السماءو

 استغفر إليه و فقال: الفقرووشُى إليه آقر  اهللواستغفر  له:وشُى را  إىل احلسن اجلرب فقال 

 وقال له آقر : ا ع اهلل أن يرجقين ولدًا و فقال له استغفر اهلل و فقي  له يف ذله و فنزع بهذه اآلية .

  ب فقطووالستغفار الذل أ ال عليه احلسن ليَ دو عندل لفظ الستغفار  امد:قال القاضي أبو 

ورول أن قوم نوح  عنهور رضي اهلل فُذله كان استغفار عم واألقوالواإلقالص والصدي يف األعمال 

فلذله بدأدم يف وعده بأمر املطر ثم ثنى باألموال وال نن . قال قتا َ :  وأجمةوكانوا قد أحلابهم قحوط 

 (402)ألنهم كانوا أد     للدنيا وتعظيم ألمردا فاستدعادم إىل اآلقرَ من الطريق اليت حي ونها و 

  ك من له اهلل اع  الستغفار لزم من وسلم عليه اهلل حللى اهلل رسول قال :قال ع اا بن اهلل ع د عن

 (401)حيتس .  ل  يِ من ورجقه خمراا ضيق ك  ومن فراا دم

َأْنَ  ِفيِهْم َكاَن اللَُّه ِلُيَعذَِّبُهْم َو َوَما}و من فوائد الستغفار أن املصائ  إذا نزل  ل تصي  املستغفرين 

  {[44(  ]األنفال : 44َوَما َكاَن اللَُّه ُمَعذَِّبُهْم َوُدْم َيْسَتْغِفُروَن )

 قال اعفر الصا ي: لو نزل  حلاعقة من السماء ألحلاب  ك  شيء إل املستغفرين

 * من أرا  املتاع احلسن والرجي والسعة فعليه بالستغفار: 

  اوم على املتاع احلسن والرجي والسعة يف الستغفارو وذله أنه من إن-رمحه اهلل  –ول ابن تيمية يق

الستغفار فتح اهلل له فتحًا ل خيطر بال ال ول يف اطخيالو ومصداي ذله قوله ُس َحاَنُه َوَتَعاَلى على 

                                                           
 (31/ ص  3)ج  -مصنف ابن أبي شيبة - 188

 (325/ ص  1)ج  -احملرر الوجيز  - 183

)  اجلامع َعيف( //  211/  2)  الرغيب التعليق ،(  211)  داود أبي َعيف ،(  381)  الضعيفة ، َعيف قال األلباني:- 182

5129 / ) 
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ُُْم ِإنَُّه َكاَن  }لسان نوح:  ُُْم ِمْدَرارًا * َوَفُقلوُ  اْسَتْغِفُروا َربَّ ُيْمِدْ ُكْم ِبَأْمَوالا َغفَّارًا * ُيْرِسِ  السََّماَء َعَلْي

ُُْم ل َتْرُاوَن ِللَِّه َوَقارًا  ُُْم َأْنَهارًا * َما َل ُُْم َانَّاتخ َوَيْجَعْ  َل  [.24-20]نوح: {َوَبِنَن َوَيْجَعْ  َل

أحلابها قحطو فقام فصلى  -عة من النخ مزر -أنَ رضي اهلل عنه وأرضاه مزرعته يف ال صرَ  عن

ُُْم َفُقلوُ  اْسَتْغِف }ركعتن واستغفر قالوا: ماله؟ قال: أما مسعتم قول اهلل تعاىل على لسان نوح:  ُروا َربَّ

قال الرواَ: فواهلل إنه ما قام من مجلسه  تى أت  غمامة فطوق  على [ 20]نوح: {ِإنَُّه َكاَن َغفَّارًا 

ى سال  اداوداو فنظرنا فدذا املاء  اق  املزرعة ول يواد يف قارج  دو دا مزرعته وأمطرت  ت

 قطرَ وا دَ [[ ودذا من الستغفار واللتجاء.

 قالوا ألعرابي: ما للقطر ل ينزل يف بال كم؟ قال: ددأنا من الستغفار فجف القطارو أل املطر.

 تعاىل:رابعا: التوكل على اهلل  ✍

ومن أس اب السعة يف الرجي و الربكة فيه أن يتوك  الع د على ربه ثم يأقذ باألس اب إقوَ اإلسالم: 

 {ابراديم 22) الوُمْؤِمُنوَن َفلوَيَتَوكَِّ  اللَِّه َوَعَلى }فان اهلل تعاىل أمرنا بالتوك  عليه فقال 

حللى اهلل عليه و سلم أرشدنا إىل ك  قري و  ذرنا من ك  شر و من اطخري الذل  لنا عليه  –و النيب 

 على تتوكلون أنُم لو} َمَوَسلَّ َعَلْيِه اللَُّه حَللَّى اللَِّه َرُسوُل َقاَل الوَخطَّاِب ْبِن ُعَمَر التوك  على اهلل تعاىل َعْن

 (.404)"{بطانا تروح مخاحلاو و تغدو الطريو يرجي كما لرجقُم توكله  ق اهلل

وقال احلرالي : الطري اسم عمع من معنى ما فيه الطريان ودو اطخفة من ثق  ما ليَ من شأنه أن يعلو 

يف ادواء مث  بالطري ألن األركان اجملتمعة يف األبدان طوائر تطري إىل أوكاردا ومراكزدا فأقرب بأن الرجي 

 يف التوك  على اهلل ل باحلي  ول العالج 

ال دا واه وقفا إل التوك  فدنه واه بال قفا يعين دو إق ال على اهلل من ك  ك  األ و الداراني:قال 

الواوه وثقة به وفيه أن املؤمن ين غي أن ل يقصد لرجقه اهة معينة إذ ليَ للطائر اهة معينة ومرات  

 الصابوني:الناا فيه خمتلفة وما أ سن ما قال شيخ اإلسالم 

 فدن اهلل يقضي ويقدر أر ت   توك  على الرمحن يف ك   ااة 

 يص ه وما للع د ما يتخري    متى ما ير  ذو العرش أمرا بع ده 

 (404) وينجو بدذن اهلل من  يِ حيذر        وقد يهله اإلنسان من راه أمنه 

                                                           
 و(  131/  3)  احلاكم و(  - 55/  2)  الرتمذي و(  18/  3)  أمحد أخرجه : 553/  3" الصحيحة السلسلة" يف األلباني قال - 181

 شرط على صحيح هو بل:  أقول و . الذهيب أقره و ، اإلسناد صحيح: "  احلاكم قال و " . صحيح حسن حديث: "  الرتمذي قال

 .3313)  ماجه ابن و.  وحده مسلم رجال فمن متيم أبي و هبرية ابن غري الشيخني رجال رجاله فإن ، مسلم

 (329/ ص  1)ج  -حتفة األحوذي  - 183
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 قال ابن أبي الدنيا قال: قال اعفر كان يقال: توك  تسق إليه األرجاي بال تع  ول تُلف 

 حلامت األحلم من أين تأك ؟ وقال را 

ُِنَّ َوالوَأْرِض السََّماَواِت َقَزاِئُن َوِللَِّه ﴿قال وقالوا: العامل مهد   [0 :املنافقون] ﴾ َيفوَقُهوَن َلا الوُمَناِفِقَن َوَل

يرجي النملة يف احردا و ل  [1: دو ] ﴾َعَلى اللَِّه ِرْجُقَها ِإلَّا الوَأْرِض ِفي َ ابَّةخ  ِمْن َوَما﴿باجملاعة قلنا: 

 .يرجقه 

 خامسا: الصدق يف البيع والشراء: ✍

ذله من أبواب الربكة  والشراء فدنأن من أس اب  صول الربكة الصدي يف ال يع  –واعلموا رمحُم اهلل 

 موغم وفقر رغاليت غف  عنها كثري من التجار فهم يرحبون ولُن ل جيدون لرحبهم بركة ب  دم يف دم 

لنا  –سلم وحللى اهلل عليه -و ولقد أوضح النيب احل ي وشرائهميف بيعهم  بكثرَ األرباح بس   الُذ

 أن من األس اب اجلال ة للربكة الصدي

 أو اويتفرق مل ما باطخيارو ال يعان »- وسلم عليه اهلل حللى-اهلل  رسول قال: قال  زامو بن  ُيمفعن 

 (408). « بيعهما بركة اق  وكذبا كتما وإن بيعهماو يف دما بور  وبينا حلدقا فدن يتفرقاو  تى قال

 بركة بيعهما ( )اق  قوله:-رمحه اهلل -يقول ابن  جر

وإن كان  بركتهوحيتم  أن يُون على ظادره وأن شؤم التدليَ والُذب وقع يف ذله العقد فمحق 

والعي   ون  التدليَوالصا ي مأاورا والُاذب مأجورا . وحيتم  أن يُون ذله خمتصا مبن وقع منه 

 منعهوويف احلديِ فض  الصدي واحلِ عليه وذم الُذب واحلِ على  عمرَ.وراحه ابن أبي  اآلقرو

 (401)واآلقرَ. وأن عم  اآلقرَ حيص  قريل الدنيا  الربكةووأنه س   لذداب 

 سادسا: البكور يف طلب الرزق: ✍

حللى اهلل عليه و –بواعِ  صول الربكة ال ُور يف طل  الرجي و لقد  عا رسول اهلل  الُرام: ومنأيها 

 حلخر نمستجابة عند اهلل تعاىل ع –حللى اهلل عليه و سلم  –سلم ألد  ال ُور بالربكة و  عوَ النيب 

 يف ألميت بار  اللهم قال وسلم عليه اهلل حللى اهلل رسول أن عنه اهلل رضي الصحابي الغامدل و اعة بن

 من جتارته ي عِ فُان تاارا حلخر وكان النهار أول من بعثهم ايشا أو سرية بعِ إذا وكان بُوردا

 (400() ماله وكثر فأثرى النهار أول

                                                           
( 3231) والرتمذي (1359) داود وأبو ، (5/38) ومسلم( . 1/11) والبخاري (2558) والدارمي( 313 ،1/382) أمحد أخرجه -185

 3/233) والنسائي

 (313/ ص  1)ج  -فتح الباري البن حجر  - 181

ه و صححه األلباني يف صحيح حسن حديث الرتمذي وقال صحيحه يف حبان وابن ماجه وابن والنسائي والرتمذي داود أبو واه 183

 . اجلامع صحيح يف 3188:  رقم حديث انظرو   3191الرتغيب ح 
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ال ُور بالدعاء بالربكة فيه من بن  -اهلل عليه وسلم  حللى-قص  وإمنا-رمحه اهلل  –يقول ابن بطال 

ألنه وق  يقصده الناا بابتداء أعمادم ودو وق  نشاط وقيام من  عةو  -واهلل أعلم  –سائر األوقات 

 (408)فخصه بالدعاء؛ لينال بركة  عوته عميع أمته.

 (401)بُوردا يف ألميت بور -حللى اهلل عليه و سلم  –قال رسول اهلل  –رضي اهلل عنه – عمر ابن عن

النوم بن حلالَ الص ح وطلوع الشمَ فدنه وق   عنددم:ومن املُروه  -رمحه اهلل  –يقول ابن القيم 

غنيمة وللسري ذله الوق  عند السالُن مزية عظيمة  تى لو ساروا طول ليلهم مل يسمحوا بالقعو  عن 

السري ذله الوق   تى تطلع الشمَ فدنه أول النهار ومفتا ه ووق  نزول األرجاي و صول القسم 

أن يُون نومها  ي ُم عميعه على  ُم تله احلصة فين غو لول الربكة ومنه ينشأ النهار وينسح  

 (420() كنوم املضطر

 عليه السالم.-نفعين اهلُل وإياكم بهدِل الُتاِبو وسنِة املصطفى 

 أقول قولي دذا واستغفر اهلل لي ولُم فاستغفروه انه دو الغفور الر يم

 اخلطبة الثانية

ُمقدِر األقداِرو احلمُد هلِل ل خييُُّ  من أمََّله ورااهو ول ُيفلُح احلمُد هلِل الوا ِد القهاِرو العزيِز اجل اِرو 

 من قنَط من رمحِته وما  عاهو والصالَُ والسالُم على قرِي قلِق اهلِل وعلى آلِه وحلحِ ه ومن واله.

 أما بعد:

 الطعام:سابعا: كيل  ✍

لى حل –أقربنا سيد ولد عدنان  كما وامليزانأمة اإلسالم: ومن األس اب اجلال ة للربكة الوفاء بالُي   

 حَللَّى النَِّ يِّ ْنَع َعْنُه اللَُّه َرِضَي َكِرَب َمْعِدل ْبِن الوِمقوَداِم َعْنأن من بركة الطعام كيله  –اهلل عليه وسلم 

ُُْم ِكيُلوا َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه ُُْم ُيَ اَر و َطَعاَم  (422) َل

يه يدل أمته إل النيبمندوب إليه فيما ينفقه املرء على عياله وَندُب  الُي -رمحه اهلل  –يقول ابن بطال 

 على الربكة فيه.

                                                           
 (311/ ص  9)ج  -شرح ابن بطال  - 181

 يف 2133:  رقم حديث انظر(  صحيح)  األلبانيو قال  5213و أبو يعلى ح   315أخرجه الطرباني يف الكبري و األوسط ح  - 189

 . اجلامع صحيح

 [   359صفحة   - 3مدارج السالكني    ] جزء  - 138

  3913ح1/11) والبخاري( 3/313) أمحد أخرجه - 133
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 دم  لحي فال األك  يف فيزيدون كي و بال يأكلون كانوا أنهم- أعلم واهلل- املعنى وحيتم : املهل  قال

 معلوم بُي  أقراوا: أل  « كيلوا »السالم:  عليه دم فقال يقدرونهاو كانوا اليت املدَ إىل الطعام

 .السالم عليه بدعوته املدينة أد  مد يف الربكة من اهلل وضع ما مع قدرمت اليت املدَ إىل ي لغُم

 و«ففنى فُلته على طال  تى منه نأك  شعريو شطر عندل كان»عائشة:  قول معنى فما: قي  فدن

 خترج كان  أنها: ومعناه اهللو حبمد تعارض بينهما ليَ: املهل  قال. املقدام حلديِ معارض ودذا

 فلما يتهاب وفى عليها ال اقية النيب بركة مع فيه دا ف ور  باليسريو متقوتة ودى كي و بغري قوتها

 (421).يفنى أن فيه وكد الُي  أن ل انقضائهاو عند ففنى إليهاو ي لح اليت املدَ علم  كالته

ال يع وقرواه من خمزنه )ي ار  لُم فيه( أل حيص  فيه اطخري  عند-رمحه اهلل  –وقول املناول 

والربكة والنمو بنفي اجلهالة عنه أما يف ال يع والشراء فظادر وأما كي  ما خيراه لعياله فألنه إذا 

أقراه ازافا قد ينقص عن كفايتهم فيتضررون أو يزيد فال يعرف ما يدقر لتمام السنة فأمر بالُي  

 يت ا قر دا.لي لغهم املدَ ال

ودذه الربكة حيتم  كونها للتسمية عليه وكونها ملا بور  يف مد أد  املدينة  وغريه:قال ابن اجلوجل 

بدعوته ول ينافيه قرب عائشة أنها كان  خترج قوتها بغري كي  ف ور  دا فيه  تى علم  املدَ اليت 

ن خمزنه فربكته بُيله إلقامة القسط ت لح إليها عند انقضائها ألن ما دنا يف طعام يشرتى أو خيرج م

 والعدل وعائشة كالته اقت ارا فدقله النقص وقوله ي ار  باجلزم اوابا لألمر.

 –قال رسول اهلل  –رضي اهلل عنه  – علي عنو لقد أمرنا الرسول الُريم بالُي   تى حت  الربكة 

 .(424) املُي  الطعام يف الربكة فدن طعامُم كيلوا -حللى اهلل عليه و سلم 

 ثامنا: الزكاة و الصدقة: ✍
حللى  –أس اب الربكة و النماء اليت  ل عليها رب األرض و السماء و سيد األن ياء  ومن أ  يت يف اهلل 

 َوُتَزكِّيِهْم ُرُدْمُتَطهِّ حَلَدَقًة َأْمَواِلِهْم ِمْن ُقْذ }الزكاَ و الصدقة بأنواعها يقول اهلل تعاىل   –اهلل عليه و سلم 

ٌَُن حَلَلاَتَه ِإنَّ َعَلْيِهْم َوحَل ِّ ِبَها  {التوبة (204) َعِليٌم َسِميٌع َواللَُّه َلُهْم َس
يِهْم ُتَطهُِّرُدْم َوُتَزكِّ }ودي الزكاَ املفروضةو  {ُقْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم حَلَدَقًة  } -رمحه اهلل  -يقول السعدل

 أل: تطهردم من الذنوب واألقالي الرذيلة. {ِبَها 

أل: تنميهمو وتزيد يف أقالقهم احلسنةو وأعمادم الصاحلةو وتزيد يف ثوابهم الدنيول  {َوُتَزكِّيِهْم  }

 (424)واألقرولو وتنمي أموادم..

                                                           
 (212/ ص  33)ج  -شرح ابن بطال  - 132

 . اجلامع صحيح يف 3599:  رقم حديث انظر(  صحيح)  األلباني أخرجه ابن النجار وقال  131

 (158/ ص  3)ج  -تفسري السعدي  - 133
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 َوَما اللَِّه ِعْنَد َيْرُبو َفَلا النَّاِا َأْمَواِل ِفي ِلَيْرُبَو ِرًبا ِمْن َآَتْيُتْم َوَما } –س حانه و تعاىل -ومن ذله قوله 

َخ ِمْن َآَتْيُتْم  { الروم( 41) الوُمْضِعُفوَن ُدُم َفُأوَلِئَه اللَِّه َوْاَه ُتِريُدوَن َجَكا

يها قولن: أل ثواب اهلل و وف {َوَما َءآَتْيُتم مِّن َجَكاَخ ُتِريُدوَن َوْاَه اللَِّه  }- رحمه الله -الماوردييقول 

 أ ددما : أنها الزكاَ املفروضة ودو الظادر .

 قاله ابن ع اا والسدل . الصدقةوأنها  الثاني:

تضاعف دم احلسنات ألن من ااء باحلسنة فله عشر  أ ددما:فيه واهان:  {َفُأْوَلِئَه الوُمْضِعُفوَن  }

 قاله السدل . أمثاداو

 (428()مل يق  مال را  من جكاَ . الُليب:وقال  فيهاوتضاعف أموادم يف الدنيا بالزيا َ  الثاني:

و املشادد احملسوا و الواقع امللموا أن اهلل تعاىل ي ار  يف األموال اليت خيرج أحلحابها الزكاَ و دي 

اقسم قسما  قا أن املال ل  –حللى اهلل عليه وسلم  –يف مناء ما اقراوا جكاَ أموادم و مل ل و النيب 

)  قال وسلم عليه اهلل حللى اهلل رسول أن عنه اهلل رضي عوف بن الرمحن ع د عنينقص بالصدقة 

 نع ع د يعفو ول فتصدقوا حلدقة من مال ينقص ل عليهن حلالفا كن  إن بيده نفسي والذل ثالث

 (421()فقر باب عليه اهلل فتح إل مسألة باب ع د يفتح ول القيامة يوم عزا بها اهلل جا ه إل مظلمة

 وأ دثُم عليهن أقسم ثالثة يقول وسلم عليه اهلل حللى اهلل رسول مسع أنه األمنارل ك شةعن أبي 

 ول عزا اهلل جا ه إل عليها فصرب مظلمة ع د ظلم ول حلدقة من ع د مال نقص ما قال فا فظوه  ديثا

 (420) حنودا كلمة أو فقر باب عليه اهلل فتح إل مسألة باب ع د فتح

ما من يوم يص ح  عن أبي احل اب عن أبي دريرَ رضي اهلل عنه أن النيب حللى اهلل عليه وسلم قال

الع ا  فيه إل ملُان ينزلن فيقول أ ددما اللهم أعط منفقا قلفا ويقول اآلقر اللهم أعط ممسُا 

 (318)تلفا

 : النفس و عدم اجلشع و الطمع تاسعا: سخاوة ✍
ودو أن يطل  املال بسخاوَ نفَ  ون إشراف و ل إحلاح فدن اهلل تعاىل ي ار  له يف ذله املال عن  

سأل  رسول اهلل حللى اهلل عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم  بن  زام رضي اهلل عنه قال  ُيم

سألته فأعطاني ثم قال يا  ُيم إن دذا املال قضرَ  لوَ فمن أقذه بسخاوَ نفَ بور  له فيه ومن 

                                                           
 (122/ ص  1)ج  -النكت والعيون  -  135

 القضاعي الشهاب و313و عبد ابن محيد  ح  2113والطرباني يف الصْري ح 3513أخرجه امحد ح  - 131

 133صحيح الرتغيب ح وصححه األلباني يف  311ح

 ( 3221)  ماجة ابنو صححه األلباني يف صحيح ابن ماجه ح  2233أخرجه الرتمذي ح  - 133

 3838 ح ( و مسلم 3332حأخرجه البخاري )- 131
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ال  ُيم لى قأقذه بدشراف نفَ مل ي ار  له فيه كالذل يأك  ول يش ع اليد العليا قري من اليد السف

فقل  يا رسول اهلل والذل بعثه باحلق ل أرجأ أ دا بعد  شيئا  تى أفاري الدنيا فُان أبو بُر رضي 

اهلل عنه يدعو  ُيما إىل العطاء فيأبى أن يق له منه ثم إن عمر رضي اهلل عنه  عاه ليعطيه فأبى أن 

أني أعرض عليه  قه من دذا الفيء  يق   منه شيئا فقال عمر إني أشهدكم يا معشر املسلمن على  ُيم

 (421)فيأبى أن يأقذه فلم يرجأ  ُيم أ دا من الناا بعد رسول اهلل حللى اهلل عليه وسلم  تى تويف
 الطل  يفيدل أن القناعة وطل  الُفاية واإلعمال «  فمن أقذه بسخاوَ نفَ بور  له فيه » وقوله:  

مقرون بالربكةو وأن من طل  املال بالشره واحلرصو فلم يأقذه من  قه مل ي ار  له فيهو وعوق  بأن 

 (410) رم بركة ما عمع.

اليد العليا قري من اليد السفلى وابدأ  :قال رسول اهلل حللى اهلل عليه و سلم :ن  ُيم بن  زام قال ع

 (321)اهللمبن تعول من يستغن يغنه اهلل ومن يستعفف يعفه 

األنصار سألوا رسول اهلل حللى اهلل عليه وسلم فأعطادم و ثم  ن أبي سعيد اطخدرل : " أن ناسا منع

سألوه فأعطادم و  تى نفد من عنده فقال : " ما يُون عندل من قري فلن أ قره  سألوه فأعطادم و ثم

ريا أ د عطاء ق و ما أعطي و من يستعف يعفه اهلل و من يستغن يغنه اهلل و من يتصرب يصربه اهلل عنُم

 (322) و أوسع من الصرب " .

ومن مظان الربكة اليسر و السما ة يف الزواج ل التعن  و  و عدم املْاالة يف املهر جعاشرا: الزوا ✍

العنا  فُلما كان مهر املرأَ يسريا كلما كان  الربكة و عن عائشة رضي اهلل عنها قال : قال رسول 

 ( 414))إن أعظم النُاح بركة أيسره مؤونة(() :اهلل
))مين املرأَ تيسري قط تها وتيسري  عن عائشة رضي اهلل عنها قال : قال رسول اهلل 

 (. 414حلداقها(()

                                                           
 (2311) والرتمذي( 5/18) والنسائي( 1/93) ومسلم ،: قال( 1/331) والبخاري( 1/313) وأمحد( 551) احلميدي خرجهأ - 139

 (31/ ص  1)ج  -بطال شرح ابن  - 128

 38398و ابن أبي شيبة ح  1191و ابن حبان ح  32919و البيهقي يف الكربى ح 35113أخرجه أمحد ح  - 123

( . و أخرج أمحد  91/  1( و أمحد أيضا )  131/  3( و الدارمي )  382/ 1فتح ( و مسلم )  - 213/  1أخرجه البخاري )  - 122

 (1/9أيضا ) 

 الطفيل ابن َعيف إسناده:  األرنؤوط شعيب و قال3531و الطيالسي ح  1295و البيهقي يف الشعب ح  21111أخرجه امحد ح  - 121

 امسه يف سلمة بن محاد على اختلف سخربة بن

 . اجلامع صحيح يف 2215:  رقم حديث انظر(   وحسنه األلباني 1/93وأخرجه أمحد: ) - 123
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و دذا تفض  من  –و مل ل واهلل تعاىل قد ضمن له العون على جوااه و اع  ذله  قا للمتزوج عليه  

  ق ثالثة: "  قال وسلم عليه اهلل حللى اهلل رسول أن دريرَ أبي عن –اهلل ألنه ل جي  عليه شيء 

 (418)" اهلل س ي  يف واجملادد العفاف يريد الذل والناكح األ اء يريد الذل املُات :  عونهم اهلل على

)والناكح الذل يريد العفاف( أل املتزوج بقصد عفة فراه عن الزنا واللواط أو حنودما وإمنا آثر دذه 

الصيغة إيذانا بأن دذه الثالثة من األمور الشاقة اليت تُدح اإلنسان وتقصم ظهره لول أنه يعان عليها ملا 

ذكورَ يف النفَ ودي مقتضى قام بها قال الطييب : وأحلع ها العفاف ألنه قمع الشهوَ اجل لية امل

ال هيمية الناجلة يف أسف  سافلن فدذا استعف وتداركه عون إدي ترقى إىل منزلة املالئُة يف أعلى 

 علين.

إذا رأي  وا دا من دؤلء فأعنه بطائفة من مال أو قال أو ال فدنه إذا أعنتهم فأن  نائ  احلق يف 

فمن أعانهم فقد أ ى عن اهلل ما أوا ه على نفسه فيتوىل  عونهم فدنه إذا كان عون دؤلء  قا على اهلل

اهلل كرامته بنفسه فما  ام اجملادد مجاددا مبا أعنته عليه فأن  شريُه يف األار ول ينقصه شئ وإذا 

ولد للناكح ولد حلاحل كان له يف ولده وعق ه أار وأقر به عن امد حللى اهلل عليه وسلم يوم القيامة 

املُات  واجملادد ملا أن النُاح أفض  النواف  وأقربه نس ة للفض  اإلدي يف إجيا ه ودو أعظم من عون 

 (411)العامل وبعظم األار يعظم النس  إىل دنا كالمه

  بال اءَ.عج   ملن ل يطل  الغنى  عنه:وعن عمر رضي اللَُّه 

 و سن وثم رأيته بعد سنن وقد انتعش   اله  احلالوكان عندنا را  راجح  الزخمشرل: لقديقول 

فلما رجق  بُر ولدل  ولدًاووذله ق   أن ُأرجي  علم وكن  يف أول أمرل على ما  فقال:فسألته؟ 

فلما ولد لي الثاني ج ت قريًا و فلما تتاموا ثالثة حل ُّ اهلل عليُّ اطخري حل ًا و  الفقروتراقي  عن 

 {َعِليٌم  }ل غينُّ ذو سعة ل يرجؤه إغناء اطخالئق و ولُنه أ {واهلل واسع  }فأحل ح  إىل ما ترى 

 . (410() ي سط الرجي وملن يشاء ويقدر

 

 

 

 

                                                           
 صحيح يف 1858:  رقم حديث انظر(  حسن)  األلباني 2129و احلاكم ح  1311و النسائي  3539قال أخرجه الرتمذي ح     125

 . اجلامع

 (331/ ص  1)ج  -فيض القدير  - 121

 (381/ ص  3)ج  -الكشاف  - 123
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 حتذير األنام من العقوبات العشر ألكل احلرام 

 اخلطبة األوىل

 على وأشُره س حانه أمحده مبقدارو عنده شيء وك  فأغنىو وأعطى فأازلو أنعم الذل هلل احلمد

 أن وأشهد القهارو الوا د اإلله له شريه ل و ده اهلل إل إله ل أن وأشهد املدرارو واو ه الغزارو نعمه

 وأحلحابه األطهارو آله وعلى عليه وسلم اهلل حللى املختارو املصطفى ورسوله ع ده امدًا سيدنا

 .املعا  يوم إىل س يلهم وسله دديهمو على سار ومن األقيارو

 واملتقن و ثار املؤمننو شعار س حانه تقواه فدن تقاتهو  ق اهلل اتقوا املسلمون أيها فيا: بعد أما

 .حونتفل لعلُم اهلل واتقوا وتذرونو تأتون ما ك  يف تعاىل اهلل فاتقوا أعمعنو للناا اهلل ووحلية

 َكُثرا وِإن ينمى فال احلراِم من        تُنزُه املاِل كثرِي يف ترغنْب ل

 ُذِكرا  يثما جكٌي احلالَل ِإن فواضلُه       قلَّْ  وِإن  الًل واطلْ 

و تله من األمور العظام اليت قد وأضرار (  آثار احلرام بأك  الالم الَ)  ديثنا اليوم أيها األ  اب عن

يتهاون بها بعض اإلقوَ الُرام و األمور عظيم و قطره اسيم و نتيجته عناء و بالء و غض  من رب 

 األرض و السماء 

 الساعة عالمات من احلرام بأك  الالم الَ✍

َ يف أك  املال عما نراه األن من لم ال-حللى اهلل عليه وسلم–أمة اإلسالم لقد أقربنا ن ينا ادمام  

 احلرام فأحل ح احلالل ما    بيديه واحلرام مامل يستطع أقذه والستيالء عليه 

ََو َأِبي َعْن  الرَُّاُ  ُيَ اِلي َما َجَماٌنو النَّاِا َعَلى َيأوِتي: »َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل حَللَّى اهلِل َرُسوُل َقاَل: َقاَل ُدَرْيَر

 (418) النسائي. «َ َراما َأْو ِ  ٍّ ِمْن الوَماَلو َأحَلاَب َأْيَن ِمْن

                                                           
 اجلامع حلحيح يف 8004:  رقم  ديِ انظر(  حلحيح)  األل اني: الشيخ قال - 418
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 أثار اك  احلرام على الفر  واجملتمع✍

إقوَ اإلسالم إن ألك  احلرام آثار وأضرار على الفر  و على اجملتمع يف الدنيا و األقرَ ُأذكر نفسي و 

 إياكم بها منها:

اهلل تعاىل ينزع الربكة من املال احلرام وينزع الربكة يف  ياَ آكله ودذا  ما  الربكة: إن أوال: حمق ✍

 الرَِّبا اللَُّه َيْمَحُق}: تعاىل حللى اهلل عليه وسلم يف سنته قال –قرره اهلل تعاىل يف كتابه و بينه لنا النيب 

 [101: ال قرَ] {الصََّدَقاِت َوُيْرِبي

ا ودو من أعظم أبواب احلرام رت  عليه احملق وقلة الربكة وملا ذكر فتأملوا ع ا  اهلل ملا ذكر اهلل الرب

 الصدقة وال ذل والعطاء رت  عليها الربكة والنماء 

:  - وسلم عليه اهلل حللى - اهلل رسول قال:  قال و - عنه اهلل رضي -  زام بن  ُيم قالد أبي عن

 بركة  اق وكذبا كتما وإن و بيعهما يف دما بور  وبينا حلدقا فدن و يتفرقا مل ما باطخيار ال يعان)) 

 (411) (( بيعهما

وإن الناظر يف  نيا الناا لريى تله احلقيقة فُم وكم من التجار يرحبون الُثري والُثري ولُنهم يعيشون 

 يف فقر وبالء وضيق وعناء و قلة للربكة و النماء و الس   يف ذله الطمع 

ودذه  قيقة واقعية احلرام  بأك عقوبات الالم الَ  اإلسالم ومنإقوَ  :الدعاء إاابة ثانيا: عدم ✍

ترى األمة جتأر إىل اهلل تعاىل بالدعاء وترفع إليه أكف الضراعة وال ُاء ولُن ل يسمع دم  عاء ول 

 ير م دم بُاء فدذا فتشنا يف س   ذله نرى أن س  ه عدم الالم الَ بأك  احلرام 

 إن و الناا أيها: ))  - وسلم عليه اهلل حللى- اهلل رسول قال قال:- عنه اهلل رضي- دريرَ أبي عن

لرُُّسُ  ُكُلوا َياَأيَُّها ا } تعاىل فقال.  املرسلن به أمر مبا املؤمنن أمر اهلل وإن و طي ا إل يق   ل طي  اهلل

َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن َطيَِّ اِت َما }:  تعاىل وقال و [82]املؤمنون:  {ِمَن الطَّيَِّ اِت َواْعَمُلوا حَلاِلًحا 

 يا رب يا:  السماء إىل يديه ميد أغرب أشعِ السفر يطي  الرا  ذكر ثم. [201]ال قرَ:  {َرَجقوَناُكْم 

 (440؟) لذله يستجاب فأنى و باحلرام وغذل و  رام ومل سه  رامو ومشربه  رامو ومطعمه و رب

 أس اب عنه انقطع  إذا اإلنسان  يلة وما الدعاءو إاابة منع يف احلرام أك  أثر إىل اهلل رمحه فانظر 

 يراو مًُّد يف ودو تنفيسهاو يراو كربة يف ودو املرض من يتلوى مريض ودو السماء إىل يديه ميد السماءو

 للحرامو أكلهب السماء أبواب قف  وقد دمه وتفريج كربته كشف يف ربه إىل متضرًعا يديه يرفع تفرجيهو

 فأط  احلرامو أك  يف وجاار را ع أعظم لُان  املضرَ دذه إل احلرام يف يُن مل لو له؟ يستجاب فأنى

                                                           
 ( . 40( )  2841)  8/20 ومسلم و(  1001)  4/01 ال خارل:  أقراه - 411
 ( .18( )2028) 4/88 مسلم:  أقراه - 440
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 غنى لو إليهو وفقري ربهو إىل اتاج فأن  باحلرام؛ السماء أبواب تقف  ول  عوتهو تستج  مطعمه

 :الشاعر قال. عنه له

 الكروب كشف عند ننساه كرب         ثم كل يف اإلله ندعو حنن

 بالذنوب طريقها سددنا الدعاء           قد إجابة نرجو فكيف

 القل :ثالثا: فسا   ✍

ح حللى اهلل عليه وسلم يوض –اعلموا أن حلالح القلوب ل يُون إل بصالح املطعم و املشرب  لذا فالنيب  

 ِمْعُ َس: َقاَل َعاِمراو لنا أن حلالح األعضاء بصالح القلوب و حلالح القلوب بصالح املطعم و املشرب َعْن

 َبيٌِّنو َواحَلَراُم َبيٌِّنو احَلاَلُل"  :َيُقوُل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل حَللَّى اللَِّه َرُسوَل َسِمْعُ : َيُقوُل َبِشرياو ْبَن النُّْعَماَن

 ِفي َوَقَع َوَمْن َوِعْرِضِهو ِلِديِنِه َرَأاْسَتْ  امُلَش ََّهاِت اتََّقى َفَمِن النَّاِاو ِمَن َكِثرٌي َيْعَلُمَها َل ُمَش ََّهاٌت َوَبْيَنُهَما

 ِفي اللَِّه ِ َمى ِإنَّ َأَل ِ ًمىو َمِلهخ ُُ ِِّل َوِإنَّ َأَل ُيَواِقَعُهو َأْن ُيوِشُه احِلَمىو َ ْوَل َيْرَعى َكَراعا: الشُُّ َهاِت

 اجَلَسُد َفَسَد َسَدْتَف َوِإَذا ُكلُُّهو اجَلَسُد حَلَلَح حَلَلَحْ  ِإَذا: ُمْضَغًة اجَلَسِد ِفي َوِإنَّ َأَل َمَحاِرُمُهو َأْرِضِه

 (.442")  الَقلوُ  َوِدَي َأَل ُكلُُّهو

 أن إىل واإلشارَ حلال ه على واحلِ القل  قدر تعظيم على التن يه فيه: »اهلل رمحه  جر ابن قال

 أك ب: قال القلوب؟ تلن ِبَم: اهلل رمحه أمحد اإلمام ُسِئ [. »ال ارل فتح] «فيه أثًرا الُس  ِلطي 

 (441) «احلالل

 احلق عن فيهو فالبتعا  ادداية نوافذ وأوحلدت املعنوياتو عن انغلق باحلرامو امتأل إذا فالقل 

 ظلمة إىل تقو  ط يعية مقدمة النااو  قوي على والتعدل املعاحلي واقرتافه ل ارئه اإلنسان ودجران

  أك السولو الصراط ات اع وعدم للحق النفَ توطن لعدم الرئيسة األس اب عملة من إن إْذ القل و

 تعاىلو اهلل عند مرضية غري وأس اب مشروعة غري بطري عليها حيص  اليت فاألموال بال اط و املال

 بظلمتها القل  على تط ع

 . أبدا ه ال إىل يعو  ول األ يم ينغ  كما فينغ  قل ه فيتقل  أكلة يأك  الع د إن السلف: بعض قال

 ُكَلِل إىل َتفضي ُظلَمًة ِبها ُتَحِدث        َفال الُقلوُب تعمى ِبِه اخَلبيِث َأكُل

  رابعا: معصية اجلوارح: ✍

                                                           
 (10/ 2) ال خارل حلحيح - 442
 [.188ص أمحد اإلمام مناق ]- 441
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أن الع د إذا كان مطعمه  رام فان اوار ه تتأثر بذله مما جيعلها  –اعلم أقي املسلم بار  اهلل فيه  

 يعلم مل أو علم أبى أم شاء اوار ه عص  احلرام أك  من عنه اهلل رضي سه  تعصي اهلل تعاىلو قال

 (444)للخريات  ووفق  اوار ه أطاعته  الل طعمته كان  ومن

 يف جيا َو ال دنو يف وقوَ الواهو يف وضياء القل و يف نورًا للحسنة إن'عنه:  اهلل رضي ع اا ابن وقال

 نقصًاو ال دنو يف وودنا القل و يف وظلمة الواهو يف سوا ًا للسيئة وإن. اطخلق قلوب يف وا ة الرجيو

  .'اطخلق قلوب يف وبغضًا الرجي يف

 .احلالل لقم وأسنانه الدعاءو مفتا ها أن إل اهلل قزائن من قزانة الطاعة: معاذ بن حييى ويقول

 ليَ الفق ماء منه فطل  حليب وعنده بستانًا الربية يف فرأى العطش فأ ركه للصيد شروان األمري قرج

 دفعف أقرى لي ا فع قال ثم ال ستان أقذ فنوى فاستحسنها إليه فدفعها رمانة لي ا فع قال ماء عندنا

 نية لع  قال طعمها تغري كيف قال نعم قال األوىل الشجرَ من دي أما فقال  امضة فواددا أقرى له

 األوىل من أ سن فواددا أقرى له فدفع أقرى لي ا فع قال ثم نفسه يف ذله عن فراع تغريت األمري

  (444) األمري نية بصالح قال حللح  كيف فقال

 خامسا: مانع من موانع قبول الطاعات والعبادات: ✍ 

 الرا  إن بيدهو امد نفَ والذل ع اا ابن عن العم . ق ول أس اب عدم من س   احلرام الُس 

 والربا السُّْح  من حلمه ن   ع د وأيُّما يوًماو أربعن منه ُيَتق َّ  ما َاْوفه يف احلرام اللقمة لَيقوذُف

  (448)." به أوىل فالنار

 راال ذكروا  تى شهيد فالن فقالوا قيرب يوم نفر قت : " قال عنه اهلل رضي اطخطاب بن عمر عن

 غلها بر َ يف أو ع اءَ يف النار يف رأيته إني كال وسلم عليه اهلل حللى اهلل رسول فقال شهيد فالن فقالوا

 يف فنا ي  فقم  املؤمنون إل اجلنة يدق  ل انه الناا يف فنا  قم اطخطاب بن يا لي قال ثمو 

  (441)".الناا

 أ ددم: قال

َْبٍة خرَي املاِل َحالَل رأيُت  احلَدَثاِن على يبقى أن وأجدَر     م

 الكفاِن قّدم ما ِإذا وباٌل          فِإنه احلراَم واملاَل وِإياَك

                                                           
 (408/ 1) العراقي احلافظ ختريج ومعه الدين علوم إ ياء - 444

 (. 0 حلل للصفورلو النفائَ ومنتخ  اجملالَ نزدة) - 444

 (.8011) برقم للطرباني األوسط املعجم - 448

 4841: رقم  ديِ 281 ص/ 22 حلحيحه يف   ان ابن رواه - 441
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 مل تاركاألو تُونوا  تى وحلمتم كاحلنايا تُونوا  تى حلليتم لو عنه: اهلل رضي عمر بن اهلل ع د وقال

   ااز بورع إل منُم ذله يق  

 من الفضي  وقال اوفه يدق  ما يعق  كان من أ ر  إل من أ ر  ما اهلل رمحه أ دم بن إبراديم وقال

 مسُن  يا تفطر من عند فانظر حلديقا اهلل كت ه اوفه يدق  ما عرف

 ابن وقال احلالل لقم وأسنانه الدعاء مفتا ها أن إل اهلل قزائن من قزانة الطاعة معاذ بن حييى وقال 

 (440) رام  اوفه يف امرىء حلالَ اهلل يق   ل عنهما اهلل رضي ع اا

 بستمائة أتصدي أن من إلي أ   ش هة من  ردًما أر  لئن: »عنه اهلل رضي امل ار  بن اهلل ع د وقال

 .«ألف

 أن نم إليَّ أ  ُّ ُشْ َهةخ؛ من ِ ْردًما أُر َّ ألْن: "امل ار  ابن قال احلرام اك  من الصاحل السلف ولقد  ذر

 ".ألفخ مبائة أتصدَّي

 ((احلرام يف الوقوع خمافَة احلالل؛ أعشار تسعَة َنَدُع كنَّا: ))عنه اهلل رضي عمر قال

 إل طوُهرَي ل والثوب بالَ ْولو الثوَب طهَّر كَمْن فهو الطاعةو يف احلرام أنفق َمْن: "الثورل سفيان قال

 ".احلالل إل يُفِّره ل والذن  باملاءو

 وقال قيل يف العمر وأفنى           طويال الّدنيا يف عاش من أيا

 حالل أو حرام من ومجٍع           سيفنى فيما نفسه وأتعب

 للّزوال ذلك مصري أليس        عفوا إليك تقاد الّدنيا هب

  احلرام بأك  قل ه فسا  مثرَ ودذا واملوبقاتو واحلرمات املعاحلي على حلا  ه جيرأ احلرام وأك 

 كبيض فاسد حتت احلمام         و أشبه من يتوب على حرام  

 يطول عناؤه يف غري شْل       و أخره يقوم بال متام

 اذا كان املقام على حرام          فال معنى لتطويل املقام

 .وغماا دماا أعق   جتارَ ويف ُذًلو أورث مال يف اهلل بار  فال

  :سادسا: احلجب واحلرمان من دخول اجلنان ✍

 احلارثي أمامة أبي عنو  النار و قول اجل ار غض  يستوا  احلرام الُس واعلموا ع ا  اهلل :أن 

 اهلل أوا  فقد بيمينه مسلما امرئ  ق اقتطع من: ))وسلم عليه اهلل حللى اهلل رسول أن عنه اهلل رضي

                                                           
 (404/ 1) العراقي احلافظ ختريج ومعه الدين علوم إ ياء - 440
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 كان وإن: ))قال اهلل؟ رسول يا يسرًيا شيًئا كان وإن: را  له فقال و((اجلنة عليه و رُّم النار له

  (448)(( أرا  من قضيً ا

َُلِّ َل َثاَلَثٌة: "  وسلم عليه اهلل حللى اهلل رسول قال قال عنه اهلل رضي الغفارل ذر أبي وعن  و اللَُّه ُمُهُمُي

 ُدْم َمْن و اهلِل َرُسوَل َيا : ُقلوُ :  َقاَل و َأِليٌم َعَذاٌب َوَلُهْم و ُيَزكِّيِهْم َوَل و الوِقَياَمِة َيْوَم ِإَلْيِهْم َيْنُظُر َوَل

 َوالوُمْنِفُق ْسِ ُ والوُم َقاَل: َمرَّاتخو َثاَلَث وسلم عليه اهلل حللى اهلِل َرُسوُل َفَأَعاَ ُه َقاَل: ؟ َوَقاُبوا َقِسُروا

َُاِذِبو ِبالوَحِلِف ِسلوَعَتُه   (441) .َوالوَمنَّاُن الوَفاِاِرو َأِو الو

 رااًل إن: »قال وسلم عليه اهلل حللى اهلل رسول أن األنصارية قولة  ديِ من ال خارل روى

   (440) «القيامة يوم النار فلهم  ق بغري اهلل مال يف يتخوضون

 غذل اسد اجلنة يدق  ل"  قال: سلم و عليه اهلل حللى اهلل رسول أن عنه اهلل رضي بُر أبي وعن

 (442)اإلميان.  شع  يف ال يهقي رواه" .  باحلرام

حللى اهلل –ومن عقوبات أك  احلرام عذاب القرب كما أقرب بذله رسول اهلل  سابعا: عذاب القرب: ✍

   -عليه و سلم

 س يِ  يف ُقتَ  مجادٌد فهذا القرب: عذاب أس اب من س   أنه احلرام املال أك  عواق  أقوف ومن

 هللا فماذا كان ر  النيب حللىو  اهلل رسول يا الشها َِ لُه دنيئًا-عنهم اهلل رضي- الصحابُة فقال اهللو

 ؟- وسلم آله عليه

ََ؛ َأِبي َعْن  َوَل َذَد ًاو َنْغَنْم ْمُ َنْينا َفَل َعاَم وسلمو عليه اهلل حللى اهلِل َرُسوِل َمَع َقَرْاَنا: َقاَل َأنَُّه ُدَرْيَر

 وسلمو عليه اهلل حللى اهلِل ِلَرُسوِل َجْيدخ ْبُن ِرَفاَعُة َفَأْدَدى: َقاَل. َوالوَمَتاَع الثَِّياَبو: الوَأْمَواَل ِإلَّ َوِرقًاو

 ُكنَّا ِإَذا َ تَّى. الوُقَرى َواِ ل ِإَلى وسلم عليه اهلل حللى اهلِل َرُسوُل َفَواََّه. ِمْدَعٌم َلُه ُيَقاُل َأْسَوَ و ُغاَلمًا

 (.441) َعاِئٌر ٌمَسْه َااَءُه ِإْذ وسلمو عليه اهلل حللى اهلِل َرُسوِل َرْ َ  َيُحطُّ ِمْدَعٌم َبْيَنَما الوُقَرىو ِبَواِ ل

 َوالَِّذل َكالَّو: »وسلم ليهع اهلل حللى اهلِل َرُسوُل َفَقاَل. َلُه الوَجنَُّة َدِنيئًا: النَّاُا َفَقاَل. َفَقَتَلُه َفَأحَلاَبُهو

 .«َنارًا َعَلْيِه َلَتْشَتِعُ  ُموالوَمَقاِس ُتِصْ َها َلْم الوَمَغاِنِم ِمَن ُ َنْينا َيْوَم الَِّذيَأَقَذ الشَّْمَلَة ِإنَّ ِبَيِدِهو َنفوِسي

                                                           
 (240 رقم و 2/211) ومسلم و( 11114 رقم و8/110) أمحد أقراه - 448

 (.12144)8/248" وأمحد(108)2/02" مسلم رواه - 441

 .211 – 218/  1 ال خارل رواه - 440

 (211/ 1) املصابيح مشُاَ - 442
 41: 4 الزرقاني بهو رمى من يدرى ل: أل - 441
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 َرُسوُل َفَقاَل. السَّاَلَم ِهَعَلْي اهلِل َرُسوِل ِإَلى ِشَراَكْيِن َأْو ِبِشَرا خو َرُاٌ  َااَء ذِلَهو النَّاُا َسِمَع َفَلمَّا: َقاَل

 .عليه متفق (444) .«َنارا ِمْن ِشَراَكاِن َأْو ِشَراٌ و: »اهلِل

 العذاب يف اآلخرة: ثامنا: ✍

إن رااًلا : " »وسلم يقولعن قوَلَة األنصارية رضي اهلل عنها قال : مسع  النيب حللى اهلل عليه 

 .( 444)« " يتخوَّضون يف ماِل اهلل بغِير  قٍّ فلهم الناُر يوَم القيامِة

ٌَو من أحلاَبه حبقِّه ُبوِر  له فيهو وُربَّ ُمتخوٌِّض فيما شاَءت به : " » ويف لفظخ  ٌَ ُ لو إن دذا املاَل قِضَر

 (448)« ". نفُسه من ماِل اهلل ورسوِله ليَ له يوَم القيامِة إل الناُر

ن وإمنا أنا بَشٌرو وإنُم ختَتصم: " »وسلم قالوعن أم سلمة رضي اهلل عنهاو عن النيب حللى اهلل عليه 

إليَّو ولع َّ بعَضُم أن يُوَن أحَلَن حبجَِّته من بعضاو وأقِضي له على حنو ما أمَسُعو فمن قَضيُ  له 

 (441)« " . من  ق أقيه شيئا فال يأقذ؛ فدمنا أقطع له قطعة من النار

يا كعُ  بن ُعجرَ! ل »وعن كع  بن عجرَ رضي اهلل عنه أن النيب حللى اهلل عليه وسلم  قال: " 

 (440)« " اجلنَة من نَ َ  حلُمه من ُسْح خو الناُر أوَلى به يدقُ 

ومن أقَذ من األرِض شيًئا ُعذَِّب يف قرِبه؛ فعن أبي سلمة بن ع د الرمحن رمحه اهلل أنه كان  بينه 

وبن ُأنااا قصومٌة فذكَر لعائشة رضي اهلل عنهاو فقال : يا أبا سلمة! ااتنِ  األرَض؛ فدنَّ النيبَّ 

 (448)« "  من ظَلَم قْيَد شربا من األرِض ُطوَِّقه من س ِع أْرِضن: " »وسلم قالعليه حللى اهلل 

 تاسعا: الفضيحة يوم القيامة  ✍

 من وستعرفهم الدولةو وأموال العام املال وخمتلسي األموال وسرَّاي اللصوص فضيحة سرتى نعم

ََو َقاَل:  الصحيح يف ال خارل اإلمام أقرج فقد أشُادم؛ ى اهلُل َعَلْيِه َقاَم ِفيَنا النَِّ يُّ حَللَّ»َعْن َأِبي ُدَرْيَر

ٌَ َلَها ُثَغاٌءو َعَلى َوَسلََّم َفَذَكَر الوُغُلوَل َفَعظََّمُه َوَعظََّم َأْمَرُهو َقاَل: َلا ُألوِفَينَّ َأَ َدُكْم َيْوَم الوِقَياَمِة َعَلى َرَق َ ِتِه َشا

َأْبَلْغُتَهو َوَعَلى َقْد ْيًئاو َشَلَه َأْمِلُه َلُه َ ْمَحَمٌةو َيُقوُل: َيا َرُسوَل اهلِل َأِغْثِنيو َفَأُقوُل: َلا َرَقَ ِتِه َفَرٌا 

َوَعَلى َرَقَ ِتِه َأْبَلْغُتَهو َقْد ا َشْيًئَلَه َأْمِلُه َرَقَ ِتِه َبِعرٌي َلُه ُرَغاٌء َيُقوُل: َيا َرُسوَل اهلِل َأِغْثِنيو َفَأُقوُل: َلا 

                                                           
 (44) والنذور األميان يف ال خارل:  حلحيح - 444

 (.4228أقراه ال خارل )- 444

(. "رب متخوض يف مال اهلل تعاىل": أل رب متصرف يف مال اهلل تعاىل مبا ل 414/ 1(و وأمحد )1404أقراه الرتمذل )حلحيح:  - 448

 يرضاه اهلل.

 (.2024(و ومسلم )1488أقراه ال خارل ) - 441

 د الرمحن بن سابط من (. ويف مساع ع210/ 4(و واحلاكم )1828(و والدارمي )144/ 4حلحيح بطرقه وشوادده: أقراه أمحد )- 440

 اابر قالفو وع د اهلل بن عثمان فيه كالمو لُن له طري وشوادد يصح بها.

 (.2121(و ومسلم )1484أقراه ال خارل ) - 448
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َأْو َعَلى َرَقَ ِتِه ِرَقاٌع َتْخِفُقو  َأْبَلْغُتَهوَقْد َشْيًئا َلَه َأْمِلُه حَلاِمٌ  َفَيُقوُل: َيا َرُسوَل اهلِل َأِغْثِنيو َفَأُقوُل َلا 

 َأيُّوُبو َعْن َأِبي َ يَّاَن: َفَرٌا َوَقاَل« ْبَلْغُتَهَأَقْد َشْيًئا َلَه َأْمِلُه َفَيُقوُل: َيا َرُسوَل اهلِل َأِغْثِنيو َفَأُقوُل: َلا 

 رقابهم على سرقوا ما مح  على جيربوا أن واللصوص السراي أولئه فضيحة فمن (و441)َلُه َ ْمَحَمٌة(

 ترى  تى السرقاتو تله وجن ليتحمَ  اجلسم؛ انتفخ السرقة عظم  وكلما نا رو مشهد يف وظهوردم

 .وسلم عليه اهلل حللى - عنه حلحَّ كما ُأُ د كج   ضرا له منهم حلنًفا

 آ م ناب على ويشهد سينطق َمن فأول قافيةو عليه ختَفى اهلل أن أو شيًئاو سيُتم أنه ظانٌّ يظن ول

َُلُِّمَنا َأفوَواِدِهْم َعَلى َنْخِتُم الوَيْوَم ﴿أعضاؤه ُوِسُ وَن اَكاُنو ِبَما َأْرُاُلُهْم َوَتْشَهُد َأْيِديِهْم َوُت  [.18: يَ] ﴾ َي

  :رمحة اهلل تعاىل والطرد منعاشرا اللعن  ✍

يف غري ما  ديِ من -ع ا  اهلل: إن آك  احلرام ملعون ع  لسان رسول اهلل حللى اهلل عليه وسلم 

لى فقد لَعَن رسول اهلل حل ا يثه الشريفة و الطر  و اللعن ل يُون إل بس   ك ريَ من ك ائر الذنوب أ

و وكاِتَ هو وشاِدَده؛ فعن ع د اهلل بن مسعو  رضي اهلل عنه قال: " الرَِّبا وموِكَله وسلم آكَ اهلل عليه 

 (.480)« " الربا ومؤِكَله وسلم آكَ لعَن رسوُل اهلل حللى اهلل عليه »

الرباو ومؤكلهو وكات هو  وسلم آك لعن رسول اهلل حللى اهلل عليه »وعن اابر رضي اهلل عنه قال: " 

 (482)« " وشادديه"و وقال: "دم سواء

لى مسعُ  رسوَل اهلل حل»ولعن اهلل تعاىل الراشي واملرتشي؛ فعن ع د اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قال: 

 .( 481)« "  : "لعَن اهلل الراشي واملرتشيوسلم يقولاهلل عليه 

ي اهلل عنهو عن النيب حللى اهلل عليه وسلم  قال: " ولعن اهلل عزَّ وا َّ السارَي؛ فعن أبي دريرَ رض

 .( 484)« " لعَن اهلل السارَي يسِرُي الَ يضَة فُتقَطُع يُدهو ويسِرُي احلْ َ  فُتقَطُع يُده»

ولعن اهلل عزَّ وا َّ من غيََّر مناَر األرِض؛ فعن علي بن أبي طال  رضي اهلل عنهو عن النيب حللى اهلل 

 .( 484)« "  اهلل من غيََّر مناَر األرِض لعَن: " »وسلم قالعليه 

                                                           
 (118( و وأبو يعلى )2842( و ومسلم )4004و وال خارل )414-21/411أقراه ابن أبي شي ة  - 441

 (.2810أقراه مسلم ) - 480

 .(2818أقراه مسلم ) - 482

 (.  121و 214/ 1(و وأمحد )1424(و وابن مااه )4080(و وأبو  او  )2440إسنا ه  سن: أقراه الرتمذل ) - 481

 (.2180(و مسلم )1084أقراه ال خارل ) - 484

 (.2108أقراه ال خارل )(و مسلم ) - 484
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ولعن اهلل عزَّ وا َّ من باَع اطخمر أو اشرَتادا؛ فعن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل حللى 

ُلِعَنِ  اطخمُر على عشرَِ أواهخ: بعيِنهاو وعاحلِرداو ومعتصِرداو وبائِعهاو " » وسلم:اهلل عليه 

 .( 488" )« ولِة إليهو وآكِ  مثِنهاو وشارِبهاو وساِقيهاوم تاِعهاو و امِلهاو واحملم

 ولسائر ولُم لي اهلل وأستغفر دذا قولي أقول. املرسلن سيد وبهدل الُريمو بالقرآن وإياكم اهلل نفعين

 .الر يم الغفور دو إنه فاستغفروه ذن  ك  من املسلمن

 الثانية اخلطبة

 ل نأ وأشهد وأشُرهو س حانه أمحده ويرضىو ربنا حي  كما فيهو م اركًا طي ًا كثريًا محدًا هلل احلمد

 لموس اهلل حللى وقليلهو و  ي ه ورسولهو ع ده امدًا سيدنا أن وأشهد لهو شريه ل و ده اهلل إل إله

 .الدين يوم إىل بد سان دم والتابعن وأحلحابه آله وعلى عليه

 :بعد أما

إقوَ اإلسالم نقف يف أقر املطاف مع حلور مشرقة من حترل احلالل وال عد عن احلرام من  ياَ سيد 

 وممن  سار على  ربهم -رضي اهلل عنهم أعمعن-األنام حللى اهلل عليه وسلم وحلحابته اطخيار

  -صلى اهلل عليه وسلم–ورع النيب  ✍

ينام ليلة بأكملها ألنه واد مترَ على فراشه ل يستطيع أن  -حللى اهلل عليه وسلم–ودا دو سيد اطخلق 

 موسل عليه اهلل حللى النيب أن اده عن أبيه عن شعي  بن عمرو فخشي أن تُون من متر الصدقة عن

 ال ار ة أرق  اهلل رسول يا نسائه بعض فقال الليلة تله ينم فلم فأكلها اللي  من مترَ ان ه حت  واد

منه"  تُون أن فخشي  الصدقة متر من متر عندنا وكان فأكلتها مترَ انيب حت  وادت إني قال

 (481) أقراه أمحد 

  -رَي اهلل عنه-ورع أبي بكر الصديق ✍

قال  : كان ألبي بُر غالم له خيرج له قارج وكان أبو بُر يأك  من  –رضي اهلل عنها  –عن عائشة 

قرااه و فجاء يوما بشيء فأك  منه أبو بُر فقال له الغالم  أتدرل ما دذا ؛ فقال أبو بُر و وما دو 

؛ قال كن  تُهن  إلنسان يف اجلادلية وما أ سن الُهانة إل أني قدعته فلقيين فأعطاني بذله و 

 (480)ل  منه قال  فا ق  أبو بُر يده فقاء ك  شيء يف بطنه فهذا الذل أك

 -ورع عمر بن اخلطاب رَي اهلل عنه ✍

                                                           
 18/ 1و أمحد )(و 4480(و وابن مااه )4104أقراه أبو  او  )إسنا ه  سنو ودو حلحيح بطرقه وشوادده:  - 488

 (21/ 21) العشرَ للُت  اجلامع املوضوعي املسند - 481

 (.2/42) نعيم أبو أقراه - 480

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





080 
 

 من سقاه الذى فسأل فأعج ه ل نا عنه اهلل رضى اطخطاب بن عمر شرب:  قال أنه أسلم بن جيد عن

 ىل فحل وا يسقون ودم الصدقة نعم من نعم فدذا مساه قد ماء على ور  أنه فأقربه اللنب؟ دذا له أين

 (488) (.واستقاءه إحل عه عنه اهلل رضى عمر فأ ق  دذا سقائى يف فجعلته أل انها

ورول يف أثلار السلللللف: أن الواعظ إذا الَ قلال: العلماء تفقدوا منه ثالثا فدن كان معتقدا ل دعه فال   

جتالسللوه فدنه عن لسللان الشلليطان ينطقو وإن كان سلليئ الطعمة فعن ادوى ينطق فدن مل يُن مُن   

 العق  فدنه يفسد بُالمه أكثر مما يصلح فال جتالسوه و  

 رواويس إليُمو اهلل أ سن كما وأ سنوا واآلثامو املظامل من اهلل إىل وتوبوا احلرامو عن باحلالل فاقنعوا

 توالنفقا ومشروع الصدقات بُثرَ النار من سرتًا لُم أموالُم وااعلوا عليُمو اهلل يسر كما ع ا ه على

 .اجلنات من العالية الدراات إىل توحللُم اهلل يرضي ما إىل وامتطودا

 .النار عذاب وقنا  سنةو اآلقرَ ويف  سنةو الدنيا يف آتنا ربنا

 

 

 استجابة الدعاء العشر  عموان

 اخلطبة األوىل

أل وأس منزلوأما بعد: فحياكم اهلل أيها األقوَ األفاض  وط تم وطاب ممشاكم وت وأمت عميعًا من اجلنة 

ن أ طاعتهواهلل احلليم الُريم ا  وعال الذل عمعين مع  ضراتُم يف دذا ال ي  الطي  امل ار  على 

 عليه.وىل ذله والقا ر  تهو إنهمقامجيمعنا يف اآلقرَ مع سيد الدعاَ املصطفى يف انته و ار 

  بعد:أما 

 والسماوات قالأن الدعاء من أفض  الع ا ات اليت  ثنا عليها رب األرض  وإيا :ين اهلل علم اعلم 

ََ ُأِايُ  َقِريٌ  َفِدنِّي َعنِّي ِعَ اِ ل َسَأَلَه َوِإَذا}ه س حان  ِبي َولوُيْؤِمُنوا ِلي َتِجيُ واَفلوَيْس َ َعاِن ِإَذا الدَّاِع َ ْعَو

 (  281) َيْرُشُدوَن َلَعلَُّهْم

 لوَعاَلِمَنا َربُّ للَِّه الوَحْمُد الدُّيَن َلُه ُمْخِلِصَن َفاْ ُعوُه ُدَو ِإلَّ اله َل احلي ُدَو }:ل س حانه ل وقال

  .{[18:غافر]

                                                           
 (و4111 رقم و4/2418) ال خارل أقراه - 488
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 غض  ل وا  عز ل اهلل يدع مل ومن الدعاءو من ل وا  عز ل اهلل على أكرم شيء واعلم أنه ليَ 

 َكِريٌم َ ِييٌّ اللََّه ِإنَّ َقاَل َسلََّمَو َعَلْيِه اللَُّه حَللَّى النَِّ يِّ َعْن الوَفاِرِسيِّ َسلوَماَن َعْن احلديِ يف ث   وقد عليهو

 (481) َقاِئَ َتْيِن حِلفوًرا َيُر َُّدَما َأْن َيَدْيِه ِإَلْيِه الرَُّاُ  َرَفَع ِإَذا َيْسَتْحِيي

  واألمساعوانا أضع بن يديُم اليوم عشرَ أس اب متنع من استجابة الدعاء فاعريوني القلوب 

أس اب عديدَ متنع من الستجابة و ما دي إل عراقي   واعلم أقي: أن دنا  :أوال: االستعجال ✍

 :تراوهيضعها الع د يف طريق الستجابة و إليه بعض دذه األس اب اليت حتول بينه و بن ما 

 ويست طئمتنع ترت  أثر الدعاء عليه أن يستعج  الع د  اليتاآلفات  ومن-يقول ابن رمحه اهلل 

فيستحسر ويدع الدعاء ودو مبنزلة من بذر بذرا أو غرا غرسا فجع  يتعادده ويسقيه فلما  اإلاابة

 (410)است طأ كماله وإ راكه تركه وأدمله.

 فلم  عوت يقول يعج  مل ما أل دكم يستجاب قال وسلم عليه اهلل حللى اهلل رسول أن دريرَ أبي عن

 (412) لي يستج 

يعنى يسأم الدعاء ويرتكه «  مل يعج   ما»قوله: بعض العلماء:  قال-رمحه اهلل –يقول ابن بطال 

فيُون كاملان بدعائهو وأنه قد أتى من الدعاء ما كان يستحق به اإلاابةو فيصري كامل خ  لرب كريمو 

 ل تعجزه اإلاابةو ول ينقصه العطاءو ول تضره الذنوب.

يرَو عن وروى ابن ود و عن معاويةو عن ربيعة بن يزيدو عن أبى إ ريَ اطخولنىو عن أبى در

ل يزال يستجاب للع د ما مل يدع بدثم أو قطيعة ر مو وما » قال:    -حللى اهلل عليه وسلم  -الن ى  

مل يستعج . قي : يا رسول اهلل وما الستعجال؟ قال: يقول: قد  عوت وقد  عوتو فلم يستج  ىلو 

  (411)«فيستحسر عند ذله أو يدع الدعاء 

 عليه ثق  يريد ما ين  مل وإذا سألو ما ني  الدعاء من غرضه كان إذا الع د يعج  إمنا: بعضهم وقال

 ول أبداو إليه والفتقار منهو والسؤال هللو الدعاء دو الدعاء من الع د غرض يُون أن وجي  الدعاءو

 دنف واطخشوعو بالذلة تعاىل لربه والستسالم والنهى لألمر والنقيا  الريو وعالمة الع و ية مسة يفاري

 .الدعاء يف اإلحلاح حي  تعاىل اهلل

 :يقول تعاىل اهلل أن وذله اإلاابةو أ رم أن من الدعاء أ رم أن قشية أشد لنا: السلف بعض وقال

 امليعا و خيلف ل ودو باإلاابة ووعد بالدعاء أمر فقد[ 10: غافر] {لُم أستج  ا عوني}

                                                           
 3115و صححه األلباني يف صحيح الرتغيب ح  1339أخرجه الرتمذي ح  - 159

 -اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف  - 118

 3931و مسلم ح   5115و أخرجه البخاري ح (2/191) وأمحد(. 339)  « املوطأ »  مالك أخرجه - 113

 3931 أخرجه مسلم ح- 112
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 أن إما ثالثو إ دى بن كان إل يدعو  اع من ما »:   - وسلم عليه اهلل حللى -  النيب عن وروى 

 مجاب الدعاء أن  لي  احلديِ دذا ففي.  (414()« عنه يُفر أن وإما لهو يدقر أن وإما لهو يستجاب

 .مؤقرا وإما معجال إما

- وسلم عليه اهلل حللى-النيب  ألن القدر؛ وافق ما الدعاء من جياب إمنا: قال أنه قتا َ عن روى وقد

 وال أا القتالف كون من وقدره اهلل علم يف س ق ملا فمنعهاو بينهم أمته بأا اهلل جيع  أل  عا قد

 (414) .بينهم

 فعلى الع د أن ل يستحسر و يرت  الدعاء فان ذله من املوانع اليت متنع استجابة الدعاء

ن حيرم اإلاابة وما قام مقامها أقال الداو ل خيشى على من قالف وقال قد  عوت فلم يستج  لي 

ن  عوَ املؤمن ل تر  أمن ال قار والتُفري انتهى وقد قدم  يف أول كتاب الدعاء األ ا يِ الدالة على 

ن يدقر له يف اآلقرَ قري مما أما إن تدفع عنه من السوء مثلها وأن تعج  له اإلاابة وإما أما إنها أو

نه قد أن  عاء املؤمن ل ير  غري أأشار بن اجلوجل بقوله اعلم ىل ذله إسأل فأشار الداو ل إىل ذله و

ن ل يرت  أيُون األوىل له تأقري اإلاابة أو يعوض مبا دو أوىل له عااال أو آاال فين غي للمؤمن 

 (418()الطل  من ربه فدنه متع د بالدعاء كما دو متع د بالتسليم والتفويض

 الربانية: ثانيا: احلُمة ✍

أنه قد يُون املانع من الستجابة  ُمة يعلمها اهلل تعاىل و قد بن ذله النيب   -بار  اهلل فيه واعلم

ع ا َ بن الصام  رضي اهلل عنه أن النيب حللى اهلل عليه وسلم قال : ))  عن-حللى اهلل عليه و سلم  –

 كف عنه من السوءمن را  مسلم يدعو اهلل عز وا  بدعوَ إل آتاه اهلل إيادا و أو  ما على األرض

  (411)أكثر (  مثلها مامل يدع بدثم أو قطيعة ر م (( فقال را  من القوم : إذا نُثر ؟ قال : ) اهلل

يستجاب أل دكم ما مل » عن أبي دريرَ و رضي اهلل عنه عن رسول اهلل حللى اهلل عليه وسلم قال : 

يقول قد  عوته » سول اهلل ؟ قال : قالوا : وما الستعجال يا ر« يدع بدثم أو قطيعة ر م أو يستعج  

 (410()«فال أرا  تستجي  لي فيستحسر عند ذله فيدع الدعاء 

                                                           
الضعيفة  -حلحيح  ون قوله : " وإما أن يُفر عنه من ذنوبه بقدر ما  عا " قال الشيخ األل اني : ( )4104أقراه الرتمذل ) - 414

 ((.8200الصغري وضعيف اجلامع  8024و  8108)حلحيح اجلامع الصغري  4484

 (313-311/ ص  39)ج  -شرح ابن بطال  - 113

 (332/ ص  31)ج  -فتح الباري البن حجر  - 115

صحيح الرتغيب  و  صحيح احلاكم وقال غريب صحيح حسن حديث الرتمذي وقال 1393و الرتمذي ح  38389أخرجه امحد ح   - 111

 حسن صحيحو قال األلباني  (321/ ص  2)ج  -والرتهيب 

 3931أخرجه امحد ح و مسلم ح -- 113
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موانع استجابة الدعاء أن يدعو املرء  ومن :أيها اإلخوة األحباب .رحمبإثم أو قطيعة  الدعاءثالثا ✍

 سلم حللى اهلل عليه و –مبعصية أو قطيعة ر م فدن اهلل تعاىل ل يستجي  له ذله الدعاء حلديِ النيب 

ل يزال يستجاب للع د ما مل يدع بدثم أو  »قال: -اهلل عليه وسلم  حللى-النيب عن أبى دريرَو عن  

قطيعة ر مو وما مل يستعج . قي : يا رسول اهلل وما الستعجال؟ قال: يقول: قد  عوت وقد  عوتو 

 (418)« الدعاءفلم يستج  ىلو فيستحسر عند ذله أو يدع 

 : عدم اجلزم يف الدعاء- رابعا ✍

 عن أبين يعلق  ااته على مشيئة اهلل فأالع د يف  عائه و جيزمل  أن و من تله املوانع ع ا  اهلل  

اغفر لي إن  رضي اهلل عنه أن رسول اهلل حللى اهلل عليه وسلم قال : )) ل يقولن أ دكم: اللهم دريرَ

 )411(ل مستُره له شئ  . اللهم ارمحين إن شئ  و ليعزم املسألة فدنه

 : ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر-خامسا ✍

واعلموا ع ا  اهلل: أن من أقطر املوانع اليت متنع من استجابة الدعاء ودو تر  األمر باملعروف و النهي 

األمر فدن عن املنُر و فدذا ترك  األمة أعظم أركان اإلسالم الذل دو قط  الدين و ر ى اإلسالم 

من أدم املهمات وأفض  القربات التناحلح والتوايه إىل اطخري والتواحلي باحلق باملعروف و النهي املنُر 

 والصرب عليهو والتحذير مما خيالفه ويغض  اهلل عز وا  وي اعد من رمحته.

ى املنُر مانع من موانع إاابة الدعاء فعل والنهي عنلذا ميُن اجلزم بان تر  القيام باألمر باملعروف 

 املنُر  س  طاقته. والنهي عنك  املسلم يرغ  بصدي أن يُون مستجاب الدعوَ باألمر باملعروف 

ظهر الفسا  يف الرب وال حر وترت  على تركة  هوإذ تر  األمر باملعروف والنهي عن املنُر وعطل  رايت

 أمور عظيمة منها: 

و  مةاأله احلق ة العصي ة اليت تعيشها فعنددا تدعوا األمة فال يستجاب دا و دذا ما دو واقع يف تل 

نفسي بيده  ))والذل قال:اليمان عن النيب حللى اهلل عليه وسلم  عن  ذيفة بنحلدي الرسول الُريم ف

ولتنهون عن املنُر أو ليوشُن اهلل أن ي عِ عليُم عقابا منه ثم تدعونه فال   ,لتأمرن باملعروف

  (400()لُم ((. يستجاب

النيب حللى اهلل عليه وسلم فعرف  يف واهه أن قد  ضره  ىعنها قال   ق  علعن عائشة رضي اهلل 

شيء فتوضأ وما كلم أ دا فلصق  باحلجرَ أستمع ما يقول فقعد على املنرب فحمد اهلل وأثنى عليه وقال 

                                                           
 3931 أخرجه مسلم ح- 111

 2139و مسلم ح  1119 و البخاري ح3132أخرجه أمحد ح - 119

   2131و حسنه األلباني يف صحيح الرتغيب ح    2895والرتمذي ح 22211أخرجه امحد ح    - 138
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 ييا أيها الناا إن اهلل يقول لُم مروا باملعروف وانهوا عن املنُر ق   أن تدعوا فال أاي  لُم وتسألون

 (402)فال أعطيُم وتستنصروني فال أنصركم فما جا  عليهن  تى نزل

 [ 22]الرعد:  {ِبَأْنُفِسِهْمِإنَّ اللََّه َلا ُيَغيُِّر َما ِبَقْوما َ تَّى ُيَغيُِّروا َما } تعاىل:اهلل  قال

 .املعاصي والذنوب املخصوصة ارتكاب بعض -سادسا ✍

 –ابن اجلوجل  الدعاء ارتُاب الذنوب واملعاحلي يقول أن من موانع استجابةواعلموا ع ا  اهلل:   

 العج  إحلا ه يف طل  أغراضه وكلما جا  تعويقها جا  إحلا ه. من-رمحه اهلل 

وتنسى أنها قد متتنع أل د أمرينو إما ملصلحته فرمبا معج  أذىو وإما لذنوبه فدن حلا   الذنوب 

 بعيد من اإلاابة.

 حلي.فنظف طري اإلاابة من أوساخ املعا

 وانظر فيما تطل ه د  دو إلحلالح  ينهو أو جملر  دوا  ؟.

 فدن كان للهوى اجملر . فاعلم أن من اللطف به والرمحة له تعويقه.

 وأن  يف إحلا ه مبثابة الطف  يطل  ما يؤذيه فيمنع رفقًا به.

 وإن كان لصالح  ينه فرمبا كان  املصلحة تأقريهو أو كان حلالح الدين بعدمه.

لة تدبري احلق عز وا  له قري من تدبري و وقد مينعه ما تهوى ابتالء لي لو حلرب . فأره ويف اجلم

 الصرب اجلمي  تر عن قرب ما يسر.

ومتى نظف  طري اإلاابة من أ ران الذنوبو وحلربت على ما يقضيه له. فُ  ما جيرل أحللح له. 

 (401)عطاء كان أو منعًا.
ولُم فاستغفروهو التائ    ي  الرمحن والتائ  من الذن  أقول قولي دذاو وأستغفر اهلل العظيم لي 

 كمن ل ذن  له.

 اخلطبة الثانية

احلمد هلل رب العاملن وأشهد أن ل إله إل اهلل ولي الصاحلن وأشهد أن امًدا ع ده ورسولهو اللهم 

م لى آل إبراديحل  على سيدنا امدخ النيب وأجوااه أمهات املؤمنن وذريته وآل بيته كما حللي  ربنا ع

 إنه محيٌد مجيد.

                                                           
و قال األلباني يف 298و ابن حبان  ح 1115و الطرباني يف األوسط ح 39913و البيهقي يف الكربى ح 25293أخرجه أمحد ح  - 133

 2125صحيح الرتغيب حسن لْريه ح 

 (11/ ص  3)ج  -صيد اخلاطر  - 132
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من أس اب عدم  أقي املسلم الُريم: أناعلم  وو العبد مضيعًا لفرائض اهلل أن يكون -سابعا ✍

رء و أن يرتُ  امل –حللى اهلل عليه و سلم  –الستجابة التهاون يف فرائض اهلل تعاىل و سنة ن يه 

 احملارم 

ربهو فهو  رل إذا وقع يف شدَ و عاه أن ل يستجي   وقطع الصلة بينه وبن فهذا قد ابتعد عن اهلل

  .له

كن  قلف رسول اهلل و  ابن ع اا و قال: عن»ويف احلديِ أن النيب حللى اهلل عليه وسلم قال: 

علمه كلمات : ا فظ اهلل حيفظه و ا فظ اهلل ُأني إو  غالمحللى اهلل عليه وسلم و يوما فقال : يا 

لو ااتمع   األمةذا استعن  فاستعن باهلل و واعلم أن إاهلل و و ذا سأل  و فاسألإجتده جتاده و 

 شيءبكت ه اهلل له و ولو ااتمعوا على أن يضرو   قد بشيء ل إو مل ينفعو   بشيءعلى أن ينفعو  

  (404)«و واف  الصحف.  األقالمقد كت ه اهلل عليه و رفع   بشيءل إو مل يضرو  

وقوله: " ا فظ اهلل جتده جتاده " أل اعم  له بالطاعة ول يرا  يف خمالفته فدنه جتده جتاده يف 

الشدائد كما ارى للثالثة الذين أحلابهم املطر فآووا إىل غار فاحندرت حلخرَ فانط ق  عليهم فقالوا 

ك  وا د منهم سابقة  انظروا ما عملتم من األعمال الصاحلة فاسألوا اهلل تعاىل بها فدنه ينجيُمو فذكر

 له مع ربهو فاحندرت عنهم الصخرَ فخراوا ميشون وقصتهم مشهورَ يف الصحيح.

قال تعاىل  يف  ال شدته. كما واإلعانةاهلل بالتقوى والطاعة يف  ال رقائه عامله اهلل باللطف  فمن عام 

َِ ِفي َبطوِنِه َأنَُّه  َفَلْوَلا} :عن ن يه يونَ عليه الصالَ والسالم ملا التقمه احلوت َكاَن ِمْن الوُمَس ِِّحَن . َلَلِ 

  .القيامة أل لصار له بطن احلوت قربًا إىل يوم [244و244]الصافات: {ُيْ َعُثوَن  ِإَلى َيْوِم

الصالَ والسالم كان يذكر  ن يونَ عليهإاهلل يف الرقاء يذكركم يف الشدَو  اذكرواقال بعض السلف: ) 

َِ ِفي َبطوِنِه ِإَلى َفَلْوَلا } :احلوت قال اهلل تعاىلاهللو فلما وقع يف بطن  َيْوِم  َأنَُّه َكاَن ِمْن الوُمَس ِِّحَن . َلَلِ 

 {آَمنُ َأْ َرَكُه الوَغَرُي َقاَل  ِإَذا} :وإن فرعون كان طاغيًا لذكر اهلل [و244و244]الصافات: {ُيْ َعُثوَن

 (12]يونَ: {َعَصْيَ  َقْ ُ  َوُكنَ  ِمَن الوُمفوِسِديَن َوَقْد  آآلَن }فقال اهلل تعاىل: [ 10]يونَ:

 : أعظم موانع الدعاء: أكل احلرام ومن-ثامنا ✍

                                                           
 332 - 333/  3)  الديلمي و(  213/  38" )  التاريخ"  يف اخلطيب أخرجه : 391/  5"  الصحيحة السلسلة"  يف األلباني الق - 131

/  59" )  املختارة األحاديث"  و/(  3" )  أمحد مسند"  يف منه القطعة هذه و(  131 - 131" )  السنة ختريج"  يف و( 5182)  من( 

 / 1)  احلاكم و(  133/  3" )  احللية"  يف نعيمو أبو (  288 - 399

 ( . املكتب مصورة – 3/  19 - 2/  11" )  املسند من املنتخب"  يف محيد بن عبد و(  532 - 533

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





087 
 

بذله فان الع د يدعو و  وعدم الالم الَالدعاء أك  احلرام من موانع إاابة  : أنوإيا اهلل  واعلم علمين

 ل يسمع له  عاء و يستجي  اهلل تعاىل له 

ىل اهلل تعا ))إن :-اهلل عليه وآله وسلم  حللى-قال رسول اهلل  قال:ن أبي دريرَ رضي اهلل تعاىل عنه ع

 ِمَن ُكُلوا ُسُ الرُّ َياَأيَُّها﴿طي  ل يق   إل طي ا و وإن اهلل أمر املؤمنن مبا أمر به املرسلن فقال تعاىل : 

ثم ذكر  ﴾َرَجقوَناُكْم اَم َطيَِّ اِت ِمْن ُكُلوا آَمُنوا الَِّذيَن َياَأيَُّها﴿وقال تعاىل :  ﴾ حَلاِلًحا َواْعَمُلوا الطَّيَِّ اِت

الرا  يطي  السفر أشعِ أغرب ميد يديه إىل السماء يا رب و يا رب و ومطعمه  رام ومشربه  رام و 

 (133)ومل سه  رام و وغذل باحلرام فأنى يستجاب له (( 

 ) ثم ذكر الرا  يطي  السفر أشعِ أغرب ميد يديه إىل السماء يا رب يا رب ( قوله:

: أنه يطي  السفر يف واوه الطاعات كحج وجيارَ مستح ة وحللة ر م  -أعلم  واهلل-معناه  آقره.إىل 

 وغري ذله .

 ) وغذل باحلرام ( وسلم:قوله حللى اهلل عليه 

 دو بضم الغن وختفيف الذال املُسورَ .

 يستجاب لذله ( )فأنى وسلم:قوله حللى اهلل عليه 

 (408)له؟وكيف يستجاب  حلفته؟أل من أين يستجاب ملن دذه 

 من له احلرام أك  إن ق يِ سيء فهو وطي و  سن أنه له بدا وإن كثريًاو كان وإن ق يِ فاحلرام

 هل يستجاب ل احلرام يأك  الذل إن :املثال س ي  فعلى عليمو به اهلل ما آكله على السيئة اآلثار

و فاألمة تدعوا جتأر بالدعاء الدعوَ مستجاب أبدًاو عنو طرفة ربه عن الع د يستغين ود   عاءو

  ملاذا؟يستجاب دا أتدرل  ولُن لبالنصر على األعداء 

حللى  –النيب  ن وءَ والرشوَ والسرقة والغش وحلدق  فيهمالربا  رألن األمة استهانة بأك  احلرام فانتش

ََ َأِبي َعْناهلل عليه وسلم  ن قال   َعَلى َيأوِتي َقاَل َوَسلََّم ْيِهَعَل اللَُّه حَللَّى النَِّ يِّ َعْن َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُدَرْيَر

 (401) الوَحَراِم ِمْن َأْم الوَحَلاِل َأِمَن ِمْنُه َأَقَذ َما الوَمْرُء ُيَ اِلي َلا َجَماٌن النَّاِا

 غريً او وسيعو  غريً ا بدأ اإلسالم أن السالم عليه أقرب وقد الفنتو وعموم الدين لضعف يُون دذا

 روى وقد السالمو عليه ن وته عالمات من وذله األ والو تغري و املنُرو وظهور الفسا و كثرَ وأنذر

                                                           
)  اجلعد بن وعلي ، (1119) الرزاق عبد وأخرجه: . (2919)" الكبري للرتمذي  جلامعا 3111و مسلم ح 3991أخرجه أمحد ح - 133

 (  93" )  اليدين رفع"  يف والبخاري ،(  2328)  والدارمي ، 2/121 وأمحد ،(  2893

 (353/ ص  1)ج  -شرح النووي على مسلم  135

 3931أخرجه البخاري ح- - 131
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 و  «له مغفوًرا وأحل ح راضاو عنه واهلل بات احلالل عم  من كال بات من»قال:  أنه السالم عليه عنه

 (400) . « اهلل س ي  يف األبطال مقارعة مث  ودو مؤمنو ك  على فريضة احلالل طل  »

وقد سد َت طرقها باملعاحلي و وأقذ دذا املعنى بعض  اإلاابةول تست طئ  السَّلف:وقال بعض 

 الشعراء فقال :

 َكْيَف َنرُاو إاابًة لُدعاءخ     حنن َنْدُعو اإلله يف ُك ِّ َكربخ

ُُروِبُثمَّ   َقْد َسَدْ نا طِريَقها بالذُّنوب        َننساُه ِعنَد َكشِف ال

فقد يُون املرء مظلوما من اهة من  موانع عدم استجابة الدعاء ظلم املظلومني لْريهم: ومن-تاسعا ✍

فال يستجاب له ألنه يدعى عليه أيضا من  وعنددا يدعواجلهات إل انه ظامل لغريه يف اهة أقرى 

 اهة أقرى

قال املقريزل: ااءني أ د الصاحلنو سنة ثالث عشرَ ومثاني مائةو والناا إذ ذا  من الظلم يف أقذ 

حبال   األموال منهم ومعاق تهم إذا مل يؤ وا أارَ مساكنهم اليت يسُنودا  تى ولو كان  ملًُا دمو

الزمانو ودم قد  يف تأقر إاابة  عاء الناا يف دذا  شديدَو وأقذنا نتذاكر ذله فقال لي: ما لس 

ظلموا غاية الظلمو حبيِ أن امرأَ شريفة عوق   لعجزدا عن القيام مبا ألزم  به من أارَ سُنها 

املظلومو فدنه ليَ بينها وبن : ))اتق  عوَ الذل دو ملُهاو فتأقرت إاابة الدعاء مع قول الرسول 

 اهلل  جاب(( ودا حنن نرادم منذ سنن يدعون على من ظلمهمو ول يستجاب دم.

قال املقريزل: فأفضينا يف ذله  تى قال: س   ذله أن ك  أ د حلار موحلوفا بأنه ظاملو لُثرَ ما 

التأم  ك  أ د من الناا فشا من ظلم الراعي والرعيو وإنه مل ي ق مظلوم يف احلقيقةو ألنا جند عند 

يف جماننا وإن ق و يظلم يف املعين الذل دو فيه من قدر على ظلمهو ول جند أ دًا يرت  الظلم إل لعجزه 

 عنهو فدذا قدر عليه ظلمو ف ان أنهم ل يرتكون ظلم من  ونهمو إل عجزًا ل عفة.

 ًا:قال املقريزل: ولعمرل لقد حلدي رمحه اهللو وقد قال املتنيب قدمي

 والظلم من شيم النفواو فدن جتد ذا عفللة فلعلله ل يظللُم

قال بعض الصاحلن: إن ظلل  تدعو على را  ظلمهو فدن اهلل تعاىل يقول: إن آقر يدعو عليهو إن 

 شئ  استج نا لهو واستج نا عليهو وإن شئ  أقرتُما إىل يوم القيامةو ووسعُما عفو اهلل 

 نع االستجابة األدهمية ملوا العشر-عاشرا ✍

عشرَ أس اب أقرى متنع من الستجابة  –العالمة ابن أ دم رمحه اهلل تعاىل  وقد ذكرإقوَ اإلسالم 

 ودا دي بن يد  

                                                           
  اجلامع َعيف يف 1128:  رقم حديث انظر(  َعيف)  األلباني قال و 9153أخرجه الطرباني يف الكبري ح - 133
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 [18ر: ]غاف {َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم} تعاىل:سئ  إبراديم بن أ دم رمحه اهلل عن قوله 

  لنا. ندعوه فال يستجي  فدنا فقالوا:

  :أشياءألن قلوبُم مات  بعشرَ  فقال:

  ومل تؤ وا  قه عرفتم اهلل *

  .بهوقرأمت كتاب اهلل ومل تعملوا  *

  وواليتموه وا عيتم عداوَ الشيطان *

  وتركتم أثره وسنته -وا عيتم    رسول اهلل حللى اهلل عليه وسلم  *

  وا عيتم    اجلنة ومل تعملوا دا *

  الذنوب النار ومل تنهوا عنوا عيتم قوف  *

  وا عيتم أن املوت  ق ومل تستعدوا له *

  وتركتم عيوب أنفسُم واشتغلتم بعيوب غريكم *

  وتأكلون رجي اهلل ول تشُرونه *

 تعتربون وتدفنون موتاكم ول *

 الدعاء ........................

 

 

 موانع حمبة اهلل للعبد العشرة

 اخلطبة األوىل

أل وأس منزلوأما بعد: فحياكم اهلل أيها األقوَ األفاض  وط تم وطاب ممشاكم وت وأمت عميعًا من اجلنة 

ن أ طاعتهواهلل احلليم الُريم ا  وعال الذل عمعين مع  ضراتُم يف دذا ال ي  الطي  امل ار  على 

 ه والقا ر عليه ..وىل ذل تهو إنهمقامجيمعنا يف اآلقرَ مع سيد الدعاَ املصطفى يف انته و ار 

أن للعلماء يف تعريف احمل ة أقوال ويف بيان  قيقتها آراء نذكر طرفا منها  وإيا :اعلم علمين اهلل 

 واإليضاحلل يان 

  حلفة  قيقية هلل َعزَّ وَا َّو على ما يليق بهو ليساملؤمن؛  لع ده-وا عز - قيقتها. ا ُّة اهلل ✍

 ؛ كما يقول املؤولةو واإلكرامإرا َ الثوابأو  والثوابو والعطاءواإلنعامو واإلكرامو واإل سانو دي 
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وإمنا دي أمر فوي ذله وأعظم وأا  وأشرفو ودذه األمور إنُّما دي من آثارداو ومثراتهاو . احملرُّفة

 (.408)احمل ُّةو ولواجمها وآثاردا نالسنة واجلماعة يث توأد  وموا اتهاو ولواجمها. و

: أن اهلل تعاىل حي   ك  مؤمن وأنه ي غض ع ا ه العاحلن  - و إيا علمين اهلل - مسلم: اعلمأقي 

للع د من الرب ال غض  وأفعال توا فما دي موانع ا ة رب العاملن لع ده ؟ ود  دنا  أقوال 

 والسنة؟ذله من الُتاب  والسخط وما  لي 

 الوداب:اجلواب بعون املله الُريم 

  :فرالكاألول  املانع ✍ 

 عدم ثممن  هاحلج  اليت حتج  الع د عن ا ة اهلل عز وا  له الُفر قاله الذل أنشأفمن أعظم 

عاىل تمه ومننه السابغة ثم يتمر  الع د بعد ذله و يُفر باهلل فعنددا يستحق الع دان ي غضه اهلل رباه بنع

َفِدنَّ اللََّه َلا ُيِح ُّ }وقال تعاىل  [101 ]ال قرَ: {َواللَُّه َلا ُيِح ُّ ُك َّ َكفَّارا َأِثيما}حي ه يقول اهلل تعاىل  ول

َُاِفِريَن  [41]آل عمران:  {الو

ُقْ  َأِطيُعوا اللََّه َوالرَُّسوَل َفِدْن  }قال آمًرا لُ  أ د من قاص وعام:  ثم-رمحه اهلل  –يقول ابن كثري 

َُاِفِريَن }أل: قالفوا عن أمره  {َتَولَّْوا  يقة كفرو فدل على أن خمالفته يف الطر { َفِدنَّ اللََّه ل ُيِح ُّ الو

واهلل ل حي  من اتصف بذلهو وإن ا عى وجعم يف نفسه أنه حي  هلل ويتقرب إليهو  تى يتابع 

-الذل لو كان األن ياء  الرسول النيب األمي قامت الرس و ورسول اهلل إىل عميع الثقلن اجلن واإلنَ 

تهو شريع وإت اعو والدقول يف طاعتهو إت اعهملا وسعهم إل  يف جمانه-ب  املرسلونو ب  أولو العزم منهم

(401) 

 الظلم:املانع الثاني  ✍

 تعاىل تعاىل قالو ظلمة ع ا  اهلل  ال شر طغ ومن القوم الذين ل حي هم اهلل طائفة من  اإلسالم:إقوَ 

 ( (( 80) الظَّاِلِمَن ُيِح ُّ َلا َواللَُّه ُأُاوَرُدْم َفُيَوفِّيِهْم الصَّاِلَحاِت َوَعِمُلوا َآَمُنوا الَِّذيَن َوَأمَّا))

 وضع ألنه الظلمو أعظم دو وا  عز باهلل الشر  كان ولذله موضعهاو غري يف األشياء وضع دو والظلم

 عز منه فضال نفسه على الظلم  رم قد وا  عز واهلل القادرو اإلله منزلة يف املقهور العااز املخلوي

  {للع يد بظالم ربه وما  }:تعاىل وقال و[40:النساء] ذرَ مثقال يظلم ل اهلل إن: تعاىل قال كما وا و

 [. 1:فصل ]

 و[208:عمران آل] { للعاملن ظلمًا يريد اهلل وما}: وا  عز وقال

                                                           

 (.3/15انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، للْنيمان ) (131)

 (12/ ص  2)ج  -تفسري ابن كثري  - 139
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 مرع ابن عن الصحيحن ويف غريهو يظلم أن ع د ك  على فحرام الع ا و بن الظلم وا  عز اهلل و رم 

 (380) ((القيامة يوم ظلمات الظلم إن: ))قال النيب عن

َذِلَه َوَك} قرأ ثم يفلته مل أقذه إذا  تى للظامل ليملي اهلل إن: ))قال النيب عن موسى أبي عن وفيهما 

 (381) .[201]دو :  {َأْقُذ َربَِّه ِإَذا َأَقَذ الوُقَرى َوِدَي َظاِلَمٌة ِإنَّ َأْقَذُه َأِليٌم َشِديٌد

ُُْم َشَنآُن َقْوما َعَلى َألَّا َتْعِد} وا  عز اهلل قال كما الُافر ظلم  تى ذاته يف  رام فالظلم ُلوا َوَلا َيْجِرَمنَّ

 [8]املائدَ:  {اْعِدُلوا ُدَو َأقوَرُب ِللتَّقوَوى

    :اإلسراف الثالث: ✍

ذين ذله ال ومل سهم ومشربهم وق   ك وممن ل حي هم اهلل تعاىل املسرفن الذين يسرفون يف مأكلهم 

وقال [ 242األنعام: ] {َوَلا ُتْسِرُفوا ِإنَُّه َلا ُيِح ُّ الوُمْسِرِفَن}قال تعاىل يسرفون يف معصية اهلل تعاىل 

جتاوج احلد يف  واإلسراف [42]األعراف:  {َوُكُلوا َواْشَرُبوا َوَلا ُتْسِرُفوا ِإنَُّه َلا ُيِح ُّ الوُمْسِرِفَن} :تعاىل

  نساناإلك  فع  يفعله 

 للعقوبات س   ودو والثرواتو األموال وي د  واجملتمعاتو األمم يهد  فتا   اء والت ذير اإلسراف إن

 واآلالة.  احلسرات العاالةو

 إذو هكتاب يف أدله وتوعد وعابه تعاىل اهلل ذمه الذل للرتف س   اإلسراف أناعلم علمين اهلل و إيا   :

 َكِريما َول َباِر خ ل َيْحُموما ِمْن َوِظ ٍّ َوَ ِميما َسُموما ِفي الشَِّماِل َأحْلَحاُب َما الشَِّماِل َوَأحْلَحاُب}: تعاىل قال

ِإنَُّهْم َكاُنواو َقْ َ  َذِلَه  } -رمحه اهلل  –يقول أبو السعو  [ 48-42:الواقعة]{ُمْتَرِفَن َقْ َ  َكاُنوا ِإنَُّهْم

تعليٌ  لبتالِئهم مبا ُذِكَر من العذاِب أل إنَّهم كاُنوا ق َ  ما ُذِكَر من ُسوِء العذاِب يف الدُّنيا  {ُمْتَرِفَن 

منعُّمَن بأنواِع النعِم من املآكِ  واملشارِب واملساكِن الطي ِة واملقاماِت الُرميِة منهمَُن يف الشهواِت فال 

  و(481)ارَم ُعذُبوا بنقائِضها

 اشربواو كلوا: )) قال األرضو يف العلو وطل  الُرب إىل بصا  ه يؤ ل س   واإلسراف الت ذيرواعلم ان 

 _(.484(()خميلة ول سرف غري من وتصدقوا

                                                           
 ( 53( )  2539)  1/31( ، وصحيح مسلم  2333)  1/319صحيح البخاري  - 118

 ( . 13( )  2511)  1/39( ، وصحيح مسلم  3111)  93 - 1/91صحيح البخاري  - 113

 212/ ص  1)ج  -تفسري أبي السعود  - 112

   2335و البيهقي يف الشعب و صححه األلباني يف صحيح الرتغيب ح  2559و النسائي يف سننه ح   1195أمحد ح  أخرجه - 111
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ودذا اطخرب اامع لفضائ  تدبري املرء نفسه واإلسراف يضر باجلسد  -رمحه اهلل –يقول املناول 

 يِ تُس  املق  من الناا وباآلقرَ واملعيشة واطخيالء تضر بالنفَ  يِ تُس ها العج  وبالدنيا 

 (484) يِ تُس  اإلثم.

: الق املغريَ فعن  عن إضاعة املال  –حللى اهلل عليه و سلم  –و لقد نهانا اهلل تعاىل على لسان رسوله 

 (488(( )السؤال وكثرَ املالو وإضاعة وقالو قي : ثالًثا لُم كره اهلل إن: ))يقول اهلل رسول مسعنا

 ( نَّاِرال َأحْلَحاُب ُدْم الوُمْسِرِفَن َوَأنَّ }:تعاىلو لقد وعددم اهلل تعاىل بان يدقلهم نار  اهنم فقال 

 اهللو ع ا _[.44:غافر]

 اهلل:على حدود  املتعدي-الرابع ✍

َوَلا } قال تعاىل :و تعدوا  د  ما أنزل اهلل تعاىل  او ممن ل حي هم اهلل تعاىل أقواما اعتدو ع ا  اهلل : 

له  أبيحوالعتداء دو مجاوجَ احلق فيتجاوج املرء ما [ 210]ال قرَ:  {َتْعَتُدوا ِإنَّ اللََّه َلا ُيِح ُّ الوُمْعَتِديَن 

وَلِئَه َوَمْن َيَتَعدَّ ُ ُدوَ  اللَِّه َفُأ} العتداءو تعدل  دو  اهلل قال تعاىل : إشُال أدمما مل ي ح له. ومن  إىل

( ِإلَّا 8َوالَِّذيَن ُدْم ِلُفُروِاِهْم َ اِفُظوَن ) }والتعدل فيما ا   اهلل قال تعاىل  [111]ال قرَ:  {َنُدُم الظَّاِلُمو

َُْ  َأْيَماُنُهْم َفِدنَُّهْم َغْيُر َمُلوِمَن )  {( َفَمِن اْبَتَغى َوَراَء َذِلَه َفُأوَلِئَه ُدُم الوَعاُ وَن1َعَلى َأْجَواِاِهْم َأْو َما َمَل

ُُْم َتَضرًُّعا َوُقفوَيًة ِإنَُّه َل}ومن حلور العدوان التعدل يف الدعاء قال تعاىل  [0 - 8ؤمنون: ]امل ا اْ ُعوا َربَّ

ُُْم َوَقاِتُلوا ِفي َسِ يِ  اللَِّه الَِّذيَن ُي}والتعدل يف القتال قال تعاىل  [88]األعراف:  {ُيِح ُّ الوُمْعَتِديَن  َقاِتُلوَن

 [210]ال قرَ:  {نَّ اللََّه َلا ُيِح ُّ الوُمْعَتِديَنَوَلا َتْعَتُدوا ِإ

و دا دي طائفة أقرى ل حي هم اهلل تعاىل لسوء حلنيعهم و قلة إميانهم إذ أنهم   اخليانة:خامسا:  ✍

قد قانوا اهلل و رسوله و املؤمنن و املؤمنات وب  و غري املسلمن فاطخيانة ارمة و إن كان  ستقع 

 قال تعاىل  على كافر

حلور اطخيانة  أدمومن  -األمانة-واطخيانة دي خمالفة احلق بنقض العهد يف الشر ونقيض اطخيانة 

 أواملسلمن  أمانةخيون  أن أواهلل ودي فرائضه اليت فرضها على ع ا ه وما نهى عنه  أمانةقيانة 

 العهد كان مسؤول((. إنبالعهد  وأوفوا)) غريدم من املعاددين قال تعاىل :

ِثيًما ُتَجاِ ْل َعِن الَِّذيَن َيْخَتاُنوَن َأْنُفَسُهْم ِإنَّ اللََّه ل ُيِح ُّ َمْن َكاَن َقوَّاًنا َأ َول} قوله:القول يف تأوي  

(200)} 

                                                           
 (59/ ص  5)ج  -فيض القدير  - 113

 591) ح ومسلم ،(3333) ح البخاري أخرجه - 115
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جتا ل" يا امدو فتخاحلم="عن الذين خيتانون  ثناؤه: "ولقال أبو اعفر: يعين بذله ا  

أنفسهم"و يعين: خيوُّنون أنفسهمو جيعلونها َق َونة خبيانتهم ما قانوا من أموال من قانوه ماَلهو 

ودم بنو أبريي. يقول: ل ختاحلم عنهم من يطال هم حبقوقهم وما قانوه فيه من أموادم="إن اهلل ل 

: إنُّ اهلل ل حي  من كان من حلفته ِقَيانة الناا يف أموادمو حي  من كان قوُّاًنا أثيًما"و يقول

 (481 )وركوب اإلثم يف ذله وغريه مما  رَّمه اهلل عليه.

 ( 48) َكُفورا َقوَّانا ُك َّ ُيِح ُّ َلا اللََّه ِإنَّ َآَمُنوا الَِّذيَن َعِن ُيَداِفُع اللََّه ِإنَّ

أن النيب حللى اهلل عليه وسلم قال:) آية املنافق ثالث : إذا  دث كذب و وإذا وعد  دريرَوعن أبي 

 (480) أقلف و وإذا ائتمن قان.(".

أن ازاء اطخائن يوم القيامة أن يفضح على رؤوا اطخالئق يوم القيامة فينص   وإيا :اهلل  واعلم علمين

 له علم يعرف به بن الناا أنه كان قائنا يف الدنيا 

 غا ر لُ : ))مسلم رواية ويف(( فالن غدرَ دذه :القيامةو يقال يوم لواء غا ر لُ : ))الشيخان رواه

 ((.عامة أمري من غدرًا أعظم غا ر ول غدرهو أل بقدر له القيامةو يرفع يوم إسته عند لواء

 والذنوب قالومن موانع ا ة اهلل تعاىل لع ده اجملادرَ باملعاحلي  بالقول السيئ.هرة اجملا-سادسا ✍

وكثريًا ما ((. 248) ِليًماَع َسِميًعا اللَُّه َوَكاَن ُظِلَم َمْن ِإلَّا الوَقْوِل ِمَن ِبالسُّوِء الوَجْهَر اللَُّه ُيِح ُّ َلا))تعاىل 

فيعم  على  اإلسالميالفا شة يف اجملتمع  إشاعةيُون القول السيئ اتهامًا ل حلحة له وان من حي  

جيادر بظلمه  أن. ورقص للمظلوم واآلقرَبن الناا له عذاب اليم يف الدنيا  وإشاعتهاوبنقلها  إظهاردا

م ونق  الُال))ول يغت  بعضُم بعضا((  تى ل يضيع  قه. ومن حلور اجلهر بالقول السيئ الغي ة 

ََعن أبي واجملادر باملعصية ))ول تقف ما ليَ له به علم((.  ون التث   منه قال تعاىل   َقاَل وُدَرْيَر

 َيْعَمَ  َأْن َِالوُمَجاَدَر ِمَن َوِإنَّ الوُمَجاِدِريَنو ِإل ُمَعاًفى يُأمَِّت ُك ُّ:  »  - وسلم عليه اهلل حللى -  النيب

 َوَقْد َوَكَذاو َكَذا الوَ اِرَ َة ِملوُ َع ُفالُنو َيا: َفَيُقوَل َعَلْيِهو اللَُّه َسَتَرُه َوَقْد ُيْصِ َح ُثمَّ َعَمالو ِباللَّْيِ  الرَُّاُ 

ُوِشُف َوُيْصِ ُح َربُُّهو َيْسُتُرُه َباَت  (488)« . َعْنُه اللَِّه ِسْتَر َي

فدنه يعاق  و يؤاقذ على  املعلن الفاسق إل به يؤاقذ ول ذن ه عن يعفى أميت من وا د ك  واملعنى

 مجادرته 

من اجملادرَ أن يسرت اهلل تعاىل عليه ثم يص ح يُشف سرت اهلل عنه  وإن-رمحه اهلل  –يقول ابن القيم 

 يا فالن فعل  ال ار ة كذا وكذا في ي  ربه يسرته ويص ح يُشف سرت اهلل عن نفسه أو كما قال يقول:

                                                           
 (398/ ص  9)ج  -تفسري الطربي  - 111

 ومسلم  25و البخاري ح  (2/153) أمحد أخرجه - 113

 (1/223)و مسلم  5181أخرجه البخاري ح  - 111

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





094 
 

من ابتلي من دذه القاذورات بشيء فليسترت بسرت اهلل فدنه  حللى اهلل عليه وسلم ويف احلديِ اآلقر عنه

 ا  هاحل إل تضر مل قفي  إذا اطخطيئة إن اآلقر احلديِ ويف ا حلفحته نقم عليه كتاب اهللمن ي دلن

 (410()481)العامة(  ضرت تنُر فلم أعلن  إذا ولُن

 عنىمب والعفو اجملادرينو إّل الغي ة يف يرَتكون أمُّيت ك ُّ باحلديِ املقصوَ  إنُّ: العلماء بعض وقال

  بهو فيحدِّث عليهو اهلل سرت ما وكشف معصيَتهو أظهر الذل دو واجملادر الرت و

أقول قولي دذاو وأستغفر اهلل العظيم لي ولُم فاستغفروهو التائ    ي  الرمحن والتائ  من الذن  

 كمن ل ذن  له.

 اخلطبة الثانية

اللهم احلمد هلل رب العاملن وأشهد أن ل إله إل اهلل ولي الصاحلن وأشهد أن امًدا ع ده ورسولهو 

حل  على سيدنا امدخ النيب وأجوااه أمهات املؤمنن وذريته وآل بيته كما حللي  ربنا على آل إبراديم 

 إنه محيٌد مجيد.

 . ;الكرب-سابعا ✍

ومن الذين ل حي هم اهلل تعاىل ووضعوا احُلج  أمام ا ة اهلل دم قوم تُربوا و إقوَ العقيدَ : 

 ِإَلٌه ُُْمِإَلُه}ل حي هم اهلل و ل يق   دم عمال يقول اهلل تعاىل  فهؤلءاحلق استُربوا يف األرض بغري 

َِ ُيْؤِمُنوَن َلا َفالَِّذيَن َواِ ٌد ٌَ ُقُلوُبُهْم ِبالوَآِقَر َُِر ُوِ ُروَن َوُدْم ُمْن  َماَو ُيِسرُّوَن َما َيْعَلُم اللََّه َأنَّ َاَرَم َلا (11) ُمْسَت

ُوِ ِريَن ُيِح ُّ َلا ِإنَُّه ُيْعِلُنوَن  {النح  ( 14) الوُمْسَت

لى َوِعَ اُ  الرمحن الذين َيْمُشوَن ع } كقوله:وقد أشار تعاىل إىل مُانة املتواضعن له عنده يف مواضع أقر 

ِتلوَه الدار اآلقرَ  }و وقوله : [  14] الفرقان :  {األرض َدْونًا َوِإَذا َقاَطَ ُهُم اجَلاِدُلوَن َقاُلواو َساَلمًا 

 [  84ص : ] القص {َنْجَعُلَها ِللَِّذيَن َل ُيِريُدوَن ُعُلوًُّا ِفي األرض َوَل َفَسا ًا والعاق ة ِللوُمتَِّقَن 

قام فينا رسول اهلل حللى اهلل عليه و سلم ذات يوم قطي ا :ن عياض بن محار أقي بين مجاشع قال ع

أن تواضعوا  تى ل يفخر  ِ مبث   ديِ دشام عن قتا َ وجا  فيهفقال إن اهلل أمرني وساي يف احلدي

 (391)« أ د على أ د و ول ي غي أ د على أ د 

 الشاعر:و وقد قال 

                                                           
: إن  [  مسعت بالل بن سعد يقول 99صفحة   - 1شعب اإلميان    ] جزء يف  هذا القول ورد موقوفا على بالل ابن سعد كما - 119

املعصية إذا خفيت مل تضر إال صاحبها و إذا أعلنت فلم تْري َرت العامة و يف رواية ابن بشران إن اخلطيئة إذا خفيت مل تضر إال 

 رمحه اهلل  –وليست حديثا كما ذكر ابن القيم  عاملها و إذا ظهرت َرت العامة

 333ص2إغاثة اللهفان ج  - 198

 28132  السنن حو البيهقي يف 2115أخرجه مسلم ح  - 193
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 على حلفحات املاء ودو رفيع    تواضع تُن كال در ت صر واهه 

 إىل حلفحات اجلو ودو وضيع      ول ته كالدقان يعلو بنفسه

 املتنيب:وقال أبو الطي  

 (411)  تعاىل اجليش واحنط القتام       ولو مل يع  إل ذو ا  

َتالا َوَلا ُتَصعِّْر َقدََّ  ِللنَّاِا َوَلا َتْمِش ِفي الوَأْرِض َمَر ًا ِإنَّ اللََّه َلا ُيِح ُّ ُك َّ ُمْخ)ويقول س حانه وتعاىل 

 معناه ل تتُرب على الناا .  [28َفُخورا ]لقمان : 

و من موانع ا ة اهلل تعاىل لع ده الفرح بالدنيا و جينتها و الفرح مبا يصي  : ثامنا الفرح بْري اهلل  ✍

 [ 01]القصص:  {ِإنَّ اللََّه َلا ُيِح ُّ الوَفِرِ َن }املؤمنن من فنت و مصائ  يقول س حانه 

القرآن الُريم يتضمن اثنتن وعشرين آية عرض  للفرح حلرا ًةو باإلضافة  نوإيا : أاعلم علمين اهلل 

إىل آيات ُأَقَر ألق  بظالدا على دذا املوضوعو يضاف إليها أ ا يِ ن وية أسهم  يف التأحلي  

 الشرعي

 (414) )(تعريف الفرح يقول ابن منظور ) والَفَرُح نقيض احُلْزن وقال ثعل  دو َأن جيد يف قل ه ِقفًَّة َفِرَح

 -رمحه اهلل -أنوع الفرح : اعلم علمين اهلل وإيا  إن الفرح ااء يف القران مطلق ومقيد يقول ابن القيم 

نَّ اللََّه َلا ) َلا َتفوَرْح ِإ) وقد ااء الفرح يف القرآن على نوعن مطلق ومقيد فاملطلق ااء يف الذم كقوله تعاىل 

 () دو  (20)ِإنَُّه َلَفِرٌح َفُخوٌر )وقوله () القصص (01 ُّ الوَفِرِ َن )ُيِح

كُِّروا ِبِه )َفَلمَّا َنُسوا َما ُذواملقيد نوعان أيضا مقيد بالدنيا ينسي حلا  ه فض  اهلل ومنته فهو مذموم كقوله 

 () األنعام (44ُدْم ُمْ ِلُسوَن ) اَفَتْحَنا َعَلْيِهْم َأْبَواَب ُك ِّ َشْيءخ َ تَّى ِإَذا َفِرُ وا ِبَما ُأوُتوا َأَقْذَناُدْم َبْغَتًة َفِدَذ

 والثاني:مقيد بفض  اهلل وبرمحته ودو نوعان أيضا فض  ورمحة بالس   وفض  باملس  

 بها والغرتار وجينتها بالدنيا كالفرح املذموم ودم

ُُُنوِج ِمَن َوَآَتْيَناُه َعَلْيِهْم َفَ َغى ُموَسى َقْوِم ِمْن َكاَن َقاُروَن إن  ِإْذ الوُقوََِّ ُأوِلي ِبالوُعْصَ ِة َتُنوُءَل َمَفاِتَحُه ِإنَّ َما الو

 (01) الوَفِرِ َن ُيِح ُّ َلا اللََّه ِإنَّ َتفوَرْح َلا َقْوُمُه َلُه َقاَل

 ُيَجاِدُدوا َأْن واَوَكِرُد اللَِّه َرُسوِل ِقَلاَف ِبَمقوَعِدِدْم الوُمَخلَُّفوَن ِرَحَف } املنافقن فرح املذموم الفرح ومن

 (82) َيفوَقُهوَن َكاُنوا َلْو َ راا َأَشدُّ َاَهنََّم َناُر ُقْ  الوَحرِّ ِفي َتْنِفُروا َلا َوَقاُلوا اللَِّه َسِ يِ  ِفي َوَأْنُفِسِهْم ِبَأْمَواِلِهْم

 َعَلْيِه اللَُّه حَللَّى اللَِّه وِلَرُس َعْهِد َعَلى الوُمَناِفِقَن ِمْن ِرَااًلا َأنَّ)  َعْنُه اللَُّه َرِضَي الوُخْدِرلِّ َسِعيدخ َأِبي َعْن

 ِقَلاَف ِبَمقوَعِدِدْم َوَفِرُ وا ْنُهَع َتَخلَُّفوا الوَغْزِو ِإَلى َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه حَللَّى اللَِّه َرُسوُل َقَرَج ِإَذا َكاَن َوَسلََّم

                                                           
 (98/ ص  2)ج  -أَواء البيان  - 192

 533صفحة  - 2لسان العرب ] جزء  - 191
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 َأْن َوَأَ  ُّوا َوَ َلُفوا ِإَلْيِه اْعَتَذُروا َسلََّمَو َعَلْيِه اللَُّه حَللَّى اللَِّه َرُسوُل َقِدَم َفِدَذا َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه حَللَّى اللَِّه َرُسوِل

 َفَنَزَلْ  َيفوَعُلوا َلْم ِبَما ُيْحَمُدوا

 ( 414)الوآَيَة{ َيفوَعُلوا َلْم ِبَما ُيْحَمُدوا َأْن َوُيِح ُّوَن َأَتْوا ِبَما َيفوَرُ وَن الَِّذيَن َيْحِسَ نَّ َلا }

 :فسادلا–تاسعا  ✍

الفسا  الذين يفسدون يف األرض  اهلل أد من الذين ل حي هم  ن: أ-علمااهلل  جا  -أقي املسلم اعلم 

َحْرَث ْرِض ِلُيفوِسَد ِفيَها َوُيْهِلَه الوالوَأ ِفي َسَعى َتَولَّى َوِإَذا﴿}بعد إحلال ها   يقو احلق ا  يف عاله 

 [108: ال قرَ] ﴾َوالنَّْسَ  َواللَُّه َلا ُيِح ُّ الوَفَساَ  

 فما الفسا ؟

قال الراغ  األحلفهاني: الفسا : قروج الشيء عن العتدالو قليال كان اطخروج أو كثرياو ويضا ه 

 ·اطخاراة عن الستقامةالصالحو ويستعم  ذله يف النفَو وال دنو واألشياء 

 (418) يقال: فسد فسا ًا وفسو ًاو وأفسده غريه إفسا ًا

 وا  يُره الفسا و عز-اهللوقد تضمن  اآليات اليت تناول   ديِ القرآن عن الفسا  واملفسدين أن 

 {َواللَُّه َلا ُيِح ُّ الوُمفوِسِديَن }  وقال تعاىل [108]ال قرَ:  {َواللَُّه َلا ُيِح ُّ الوَفَساَ } وي غض املفسدين

 [00]القصص:  {ِإنَّ اللََّه َلا ُيِح ُّ الوُمفوِسِديَن}  وقال تعاىل [14]املائدَ: 

 ·وكفى املؤمن تنفريا من الشيء أن يعرف أن اهلل يُره ذله الشيء وي غض أحلحابه

]األعراف:  {َكْيَف َكاَن َعاِقَ ُة الوُمفوِسِديَنَفاْنُظْر }توعد اهلل املفسدين باطخسران امل نو وسوء واعلم أن 

فعاق ة املفسدون اطخي ة و اطخسران و غض  العزيز اجل ار ففرعون من الذين كانوا يفسدون يف  [204

األرض و ل   يصلحون كما قال ربنا يف سورَ القصص يف معرض احلديِ عن قصة موا عليه السالم 

 َيْسَتْضِعُف ِشَيًعا َلَهاَأْد َوَاَعَ  الوَأْرِض ِفي َعَلا ِفْرَعْوَن ِإنَّ }لعن يف قوله فذكر املفاسد اليت قام بها ذله ال

 {القصص ( 4) الوُمفوِسِديَن ِمَن َكاَن ِإنَُّه ِنَساَءُدْم َوَيْسَتْحِيي َأْبَناَءُدْم ُيَذبُِّح ِمْنُهْم َطاِئَفًة

: يونَ] ﴾ِسِديَنالوُمفو َعَمَ  ُيْصِلُح َلا اللََّه ِإنَّ﴿واعلم ان اهلل تعاىل ل يصلح عم  املفسدين ول ي ار  دم 

82] 

 األخالق:عاشرا اهلل يبْض سيئ  ✍

ََو َقاَل: َقاَل أقي املسلم الُريم: و من موانع ا ة اهلل تعاىل للع د سوء األقالي   ُسوُل َرَعْن َأِبي ُدَرْيَر

َوِإيَّاُكْم َوالظُّلوَمو َفِدنَّ  َوالوُفْحَشو َفِدنَّ اللََّه َيْ ُغُض الوَفاِ َش الوُمَتَفحَِّشوِإيَّاُكْم »اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: 

                                                           
 (351 ص/  2 ج) - القطان تفسري - 193

 · 139املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاني  - 195
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ُُْم ِإَلى الظُّلوَم ُدَو الظُُّلَماُت َيْوَم الوِقَياَمِةو َوِإيَّاُكْم َوالشُّحُّو َفِدنَُّه َ َعا َمْن ُُوا ِ َماَءَدْمو َوَقَطُعوا  َكاَن َقْ َل َأْن َسَف

 (411)«َأْرَ اَمُهْمو َواْسَتَحلُّوا َمَحاِرَمُهْم

ََو َقاَل: َقاَل النيب حَللى اهلل َعَليه وَسلم: "ِإنَّ اهلَل  ِرلاُّ َاوَّاظخ َسخَّابخ يف َاْعَظُك َّ ُيْ ِغُض َعْن َأِبي ُدَرْيَر

َِ" اأَلْسَواِيو ِاي  (410)َفةخ ِباللَّْيِ و ِ َمارا ِبالنََّهاِرو َعاِلما ِبَأْمِر الدُّْنَياو َااِد ا ِبَأْمِر اآلِقَر

ُيْ ِغُض الشَّْيَخ  :َعْن َأِبي َذراُّو َعِن النَِّ يِّ حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: "ِإنَّ اهلَل ُيِح ُّ َثَلاَثًةو َوُيْ ِغُض َثَلاَثًة

ُوِثَر الوَ ِخيَ الزَّاِنَي  (418" ) و َوالوَفِقرَي الوُمْخَتاَلو َوالوُم

 الدعاء ........................................

 

 

 

 

 

 

 

 احلقوق العشر للطريق يف اإلسالم 

 اخلطبة األوىل

لِعْصَياِنو َفَأَمَر اإِلمَياِنو َوَاَعَ  ُسوَءَدا ِمَن ااحَلْمُد هلِل اطَخالَُِّي الَعِليِمو الرَُّْ َمِن الرَُِّ يِم؛ َاَعَ  اأَلْقاَلَي ِمَن 

اِجِل َنِبُحْسِن اطُخُلِقو َوَنَهى َعْن ُسوِئِهو َوَرَفَع َقْدَر َمْن َتَخلَُُّقوا ِبَمَحاِسِن اأَلْقاَلِيو َفَأَناَلُهْم َأْعَلى امَل

ُُُرُه َعَلى  َل َشِريَه  َما َأْعَطاَناو َوَأْشَهُد َأْن َل ِإَلَه ِإلَُّ اهلُل َوْ َدُهَوالدََُّرَااِتو َنْحَمُدُه َعَلى َما َدَداَناو َوَنْش

ُهَو الرَُّبُُّ امَلْعُ وُ و َوَما َلُه؛ َ لَُّْ  َشَراِئُعُه َوَأَواِمُرُه َعَلى ُأُلوِديَُِّتِهو َكَما َ لَُّْ  َأفوَعاُلُه َوَأقوَداُرُه َعَلى ُرُبوِبيَُِّتِه؛ َف

َ صََُّر النَُّاَا وٌبو َوَأْشَهُد َأنُّ ُمَحمًُّدا َعْ ُدُه َوَرُسوُلُه؛ َبَعَثَه اهلُل َتَعاَلى ِلُيَتمَُِّم حَلاِلَح اأَلْقاَلِيو َفِسَواُه َعْ ٌد َمْرُب

َباَرَ  َعَلْيِه َوَعَلى َو ِبَهاو َوَ لَُُّهْم َعَلْيَهاو َوَ َعاُدْم ِإَلْيَهاو َوَرغََُّ ُهْم ِفيَهاو َوَنَهاُدْم َعْن ِضدَُِّداو حَللَُّى اهلُل َوَسلََُّم

 آِلِه َوَأحْلَحاِبِه َوَأْتَ اِعِه ِإَلى َيْوِم الدُِّيِن.

 َأمَُّا َبْعُد:

                                                           
( ، 5077، رقم 00/581وأخرجه أيًضا: ابن حبان ) (.28، رقم 0/56والحاكم ) (،9565، رقم 2/430أخرجه أحمد ) - 396

 (0059، رقم 2/491) والحميدي
 «01/094إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه البيهقي في "السنن" (:»274/ 0« )صحيح ابن حبان» - 397
، رقم 4/698) الترمذي( ، وأخرجه أيًضا: 3349، رقم 8/036( ، وابن حبان )20394، رقم 5/053أخرجه أحمد ) » - 398

 ( .2456، رقم 4/014( ، وابن خزيمة )2571، رقم 5/84) والنسائي( ، 2568
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ُُْم ِمَن احُلُقوِي َوالَواِاَ اِتو َوَأ ُُّوَدا َكَما ُأِمْرُتْم ِبَأَ اِئَهاو  َفاتَُُّقوا اهلَل َتَعاَلى َوَأِطيُعوُهو َواْعِرُفوا َما َعَلْي

ُُْم َمْسُؤوُلوَن َيْوَم الِقَياَمِة َعْنَها: )َيا َأيَُُّها الَُِّذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا اهلَل َوَرُسَواْ َذُروا التَُّ  وَلُهفوِريَط ِفيَهاو َفِدنَُّ

 العنصر األول مشولية اإلسالم ✍

أمة اإلسالم: أ ُام اإلسالم شاملة لشتى منا ي احلياَ ك  شيء يدور ب اله قد حتدث  عن الشريعة و 

َُِتاِب ِمْن َشْيءخ }مل ل وقد قال اهلل تعاىل   [48]األنعام:  {َما َفرَّطوَنا ِفي الو

من  نا شيئاأل يف اللوح احملفوظ فدنه أث   فيه ما يقع من احلوا ث. وقي : أل يف القرآن أل ما ترك

أمر الدين إل وقد  للنا عليه يف القرآنو إما  للة م ينة مشرو ةو وإما مجملة يتلقى بيانها من الرسول 

عليه الصالَ والسالمو أو من اإلعماعو أو من القياا الذل ث   بنص الُتابو قال اهلل تعاىل:" 

ُُ ِّ َشْيءخ } َُِتاَب ِتْ َياًنا ِل وقال:" وأنزلنا إليه الذكر لت ن للناا ما نزل  [81]النح :  {َوَنزَّلوَنا َعَلْيَه الو

فأعم  يف  [0]احلشر:  {َوَما آَتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا } [ وقال44إليهم"[ النح : 

دذه اآلية وآية )النح ( ما مل ينص عليه مما مل يذكرهو فصدي قرب اهلل بأنه ما فرط يف الُتاب من 

ُُْم }:" إل ذكرهو إما تفصيال وإما تأحليالو وقال ءشي ُُْم ِ يَن  [4]املائدَ:  {الوَيْوَم َأكوَملوُ  َل

ثم عندما يُون طفاًلو ف ن الذل له من  * فاإلسالم وضع نظامًا حلياَ اإلنسان ودو يف بطن أمه محاًلو

 قوي احلضانة والرضاعة والرعايةو ثم ملا ي لح ويتزوجو ثم عندما يُون أبًا أو أمًاو ثم ملا يُون شيخًا 

 ك ريًاو فشريعة اإلسالم ترعى اإلنسان وتدير شؤونه من ق   ول ته  تى وفاته وبعد وفاته. 

 أ ُام اإلسالم لُ  نوا ي احلياَ: مشول ✍

فدين اإلسالم ينظم  ياَ اإلنسان كلها يف نفسه وعالقاته مع غريهو يف بيته ويف عمله ويف ك  أ والهو  

فُ   ياَ اإلنسان تُّف  اإلسالم بوضع منهج متُام  داو واع  اللتزام بهذا املنهج ع ا َ ُيثاب 

 عليها إذا قلص  النية هلل عز وا . 

 يف  ين اإلسالم لبد أن يؤقذ الدين كله ول جيزُّأو ول يؤقذ بعضه ويرت  بعضه اآلقر.  

ُُْم َع ﴿قال عز وا :   ُدوٌّ َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْ ُقُلوا ِفي السِّلوِم َكافًَّة َوَلا َتتَِّ ُعوا ُقُطَواِت الشَّْيَطاِن ِإنَُّه َل

 [.108]ال قرَ:  ﴾ُمِ ٌن 

 العنصر الثاني احلقوي العشر للطرقات ✍

وديا إقوَ اإلسالم لنرى  قوي الطريق وآ ابه يف الشريعة 

 الغراء...................................................... 

 احلقُّ األول: غض ال صر: ✍
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أمة احل ي  األعظم امد حللى اهلل عليه وسلم و ذله أن اجلالَ على الطريق ل ينفه من مرور ا د  

عليه لذا امرته الشريعة أن يغض بصره  و وذله لن اطالي ال صرَ مظنة األذى و النظر إىل ما  رم اهلل 

الوا: يا ق« لوَا بالطُّرقاِتإيَّاكم واجل»عن أبي سعيدخ اطخدرلِّو عن النيبِّ حللى اهلل عليه وسلم قاَل: 

فدذا َأبيُتم إل »رسوَل اهلِلو ماَلنا ُبدٌّ ِمن مجاِلِسنا نتحدَُّث فيهاو فقاَل رسوُل اهلِل حللى اهلل عليه وسلم: 

ََ فَأعطوا الطريَق  قَُّه ذىو َغضُّ ال صِرو وكفُّ اأَل»َقالوا: يا رسوَل اهلِل  وما  قُّ الطريِق؟ قاَل: « اجملل

 «ملسلِمو واألمُر باملعروِفو والنهُي عن املنُِرور ُّ ا

 ِبَما ُقْ  ِللوُمْؤِمِنَن َيُغضُّوا ِمْن َأْبَصاِرِدْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَاُهْم َذِلَه َأْجَكى َلُهْم ِإنَّ اللََّه َقِ رٌي }و اهلل تعاىل  

 [42و 40]النور:  {َوَيْحَفظوَن ُفُروَاُهنَّ ( َوُقْ  ِللوُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِدن40ََّيْصَنُعوَن )

رََّم : َدَذا َأْمٌر ِمَن اللَِّه َتَعاَلى ِلِعَ اِ ِه الوُمْؤِمِنَن َأْن َيُغضُّوا ِمْن َأْبَصاِرِدْم َعمَّا َ   -رمحه اهلل-قال ابن كثري  

اِرِمو َفِدِن اتََّفَق َأْن َوَقَع ِإَلْيِهو َوَأْن َيُغضُّوا َأْبَصاَرُدْم َعِن الوَمَح َعَلْيِهْمو َفَلا َيْنُظُروا ِإلَّا ِإَلى َما َأَباَح َلُهُم النََّظَر

 الوَ َصُر َعَلى ُمحرَّم ِمْن َغْيِر َقْصدخو َفلوَيْصِرْف َبَصَرُه َعْنُه َسِريًعا. 

ُخُطوِر النَِّساِء َعرُِّض ِللوِفَتِن ِب: ِعلَِّة النَّْهِي َعِن الوُجُلوِا ِفي الطُُّرِي ِمَن التَّ  -رمحه اهلل-قال احلافظ  

 َواِرِع ِلَحَواِئِجِهنَّ. شَّالشََّوابِّ َوَقْوِف َما َيلوَحُق ِمَن النََّظِر ِإَلْيِهنَّ ِمْن َذِلَه ِإْذ َلْم ُيْمَنِع النَِّساُء ِمَن الوُمُروِر ِفي ال

 يومنا غض أبصارنا".  عن أبي "قرانا مع سفيان الثورل يف يوم عيد فقال: إن أول ما ن دأ به يف

 ُيم قال : قرج  سان بن أبي سنان يوم العيد فلما راع قال  له امرأته : كم من امرأَ  سنة قد 

نظرت اليوم إليها؟ فلما أكثرت عليه قال : و حيه ما نظرت إل يف إبهامي منذ قرا   تى راع  

 .1إليه.)الورع لبن أبي الدنيا /

كان منا را  يقال له السو  بن كلثوم و كان إذا مشى ل جياوج بصره قدمه و عن محيد بن دالل قال 

كان مير ويف اجلدر يومئذ ِقصٌر و دنا  نسوَ ولع  إ دادن تُون واضعة يعين ثوبها أو مخاردا فدذا 

 (.181رأينه راعهن ثم يقلن : كال إنه أسو  بن كلثوم.)الزدد ألمحد /

 احلقُّ الثاني: كفُّ األذى: - ✍

فُّ : َوَأمَّا َكفُّ الوَأَذى َفالوُمَراُ  ِبِه: َك  -رمحه اهلل-قال احلافظ  -أ  اب احل ي  حللى اهلل عليه وسلم 

ُِ َيِضيُق َعَلْيِهُم الطَِّريُق َأْو َعَلى َباِب َمْنِزِل َمْن َيَتَأذَّى  ََ َ ْي ُجُلوِسِه َعَلْيِه ِبالوَأَذى َعِن الوَمارََِّ ِبَأْن َلا َيْجِل

ُُ ُوِشُف ِعَياَلُه َأْو َما ُيِريُد التََّستَُّر ِبِه ِمْن َ اِلِه. َقاَلُه ِعَياٌض َقاَل: َوَيْحَتِمُ  َأْن َي ُِ َي َن الوُمَراُ  َكفَّ وَأْو َ ْي

 َأَذى النَّاِا َبْعُضُهْم َعْن َبْعضا.

سلم احلقٌّ يُفُّ األذى فمن  قوي الطريقو كف األذىو وعدم إيذاء الناا يف أبدانهم أو أعراضهم. فامل

يف الطريق فال يؤِذل الناَا بلسانهو ل كالًما سيًُّئاو ول دمًزا وملًزا وعيً او ول سخريُّة وا تقاًراو دو 

ََُماِء: ِإْن َضُعفوَ   كافٌّ األذى عن الناِاو ل يؤذيهم ل باألقواِل كما ل يؤذيهم باألفعال. َقاَل َبْعُض الوُح
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ْن َتْنَفَع النَّاَا َلْيَه ِبَثَلاثخ: ِإْن َضُعفوَ  َعِن الوَخْيِر َفاْمِسهو َعِن الشَّرِّو َوِإْن ُكْنَ  َلا َتْسَتِطيُع َأَعْن َثَلاَثةخ َفَع

 َفاْمِسهو َعْنُهْم ُضرََّ و َوِإْن ُكْنَ  َلا َتْسَتِطيُع َأْن َتُصوَم َفَلا َتأوُكْ  ُلُحوَم النَّاِا. 

ِق الطَِّريِق ي َكفِّ الوَأَذى اْاِتَناُب الوِغيَ ِة َوَظنِّ السُّوِء َوِإْ َقاِر َبْعِض الوَمارِّيَن َوَتْضِييقال النوول: َوَيْدُقُ  ِف  

َسَ ِ  ي َأْشَغاِلِهْم ِبَوَكَذا ِإَذا َكاَن الوَقاِعُدوَن ِممَّْن َيَهاُبُهُم الوَمارُّوَن َأْو َيَخاُفوَن ِمْنُهْم َوَيْمَتِنُعوَن ِمَن الوُمُروِر ِف

 َذِلَه لُونهم ل جيدون طريقا إل ذله الوَمْوِضِع. 

* وس حان اهللو ما أكثر األذى الذل حيتاج أن ُينحَّى عن طرقات املسلمن يف دذه األيامو فمن   أنواع 

 األذى اليت نرادا يف الطرقات اآلن:

وعدًا من يتعرض للمؤمنن دمز وملز املسلمن وخباحلة أد  التدين بدون واه  ق: قال اهلل تعاىل مت -

 {ْثًما ُمِ يًناَوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن الوُمْؤِمِنَن َوالوُمْؤِمَناِت ِبَغْيِر َما اكوَتَسُ وا َفَقِد اْ َتَمُلوا ُبْهَتاًنا َوِإ}بألِّ نوع من األذى

 [88]األ زاب: 

))امُلْسِلُم َمْن  َقاَل: -حللى اهلل عليه وسلم-  و َعِن النَِّ يِّ  -رضى اهلل عنهما-وَعْن َعْ ِد اللَِّه ْبِن َعْمراو  

 َسِلَم امُلْسِلُموَن ِمْن ِلَساِنِه َوَيِدِهو َوامُلَهاِاُر َمْن َدَجَر َما َنَهى اللَُّه َعْنُه(( رواه أمحد

ٌ  َفِنلوُ  ِمْنُه. َفَقاَل: ُاقصة :  َقاَل ُسفوَياُن ْبُن الوُحَصْيِن ُكْنُ  َااِلًسا ِعْنَد ِإَياِا ْبِن ُمَعاِوَيَةو َفَمرَّ َر

ُُْ . ُثمَّ َقاَل ِلي ُسفوَياُن: َدْ  َغَزْوَت الرُّوَم؟   اْس

 ُقلوُ : َلا. َقاَل: َدْ  َغَزْوَت التُّْرَ ؟

: َفَما ُعْدُت ِإَلى َلُقلوُ : َلا. َقاَل: َسِلَم ِمْنَه الرُّوُمو َوَسِلَم ِمْنَه التُّْرُ و َوَلْم َيْسَلْم ِمْنَه َأُقوَ  الوُمْسِلُم. َقا 

 َذِلَه َبْعُد.

الصخ  والضجيج بالغناء وإقامة األفراحو و كذله الس ُّ والشتم والقذف ودذا مما ل خيفى على  -

ََ -حللى اهلل عليه وسلم-أ د:  فَعْن َعْ ِد اللَِّه بن مسعو  رضي اهلل عنهو َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه   : ))َلْي

 اِن َوَلا اللَّعَّاِن َوَلا الَفاِ ِش َوَلا الَ ِذلِء( َرَواُه التِّْرِمِذلُّامُلْؤِمُن ِبالطَّعَّ

 ِفي ِميَزاِن َقاَل: ))َما َشْيٌء َأْثَقُ  -حللى اهلل عليه وسلم-وَعْن َأِبي الدَّْرَ اِء رضي اهلل عنهو َأنَّ النَِّ يَّ  

 اللََّه َلُيْ ِغُض الَفاِ َش الَ ِذلَء(( َرَواُه التِّْرِمِذلُّ امُلْؤِمِن َيْوَم الِقَياَمِة ِمْن ُقُلقا َ َسناو َوِإنَّ

ََو َأنَّ َرُسوَل اهلِل     َُ؟ (( َق-حللى اهلل عليه وسلم-وَعْن َأِبي ُدَرْيَر اُلوا: و َقاَل: ))َأَتْدُروَن َما الوُمفوِل

َُ ِفيَنا َمْن َلا ِ ْرَدَم َلُه َوَلا َمَتاَعو َفَقاَل: ))ِإنَّ ََ ِمْن ُأمَِّتي َيأوِتي َيْوَم الو الوُمفوِل ِقَياَمِة ِبَصَلاَخو َوحِلَياماو الوُمفوِل

َذا ِمْن َدَوَجَكاَخو َوَيأوِتي َقْد َشَتَم َدَذاو َوَقَذَف َدَذاو َوَأَكَ  َماَل َدَذاو َوَسَفَه َ َم َدَذاو َوَضَرَب َدَذاو َفُيْعَطى 
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ْم َفُطِرَ ْ  ِدْن َفِنَيْ  َ َسَناُتُه َقْ َ  َأْن ُيقوَضى َما َعَلْيِه ُأِقَذ ِمْن َقَطاَياُدَ َسَناِتِهو َوَدَذا ِمْن َ َسَناِتِهو َف

 رواه مسلم (. 411)َعَلْيِهو ُثمَّ ُطِرَح ِفي النَّاِر( 

اهلل عليه حللى -إلقاء القمامة والقاذورات يف الطريق:  َعْن ُ َذْيَفَة ْبِن َأِسيدخ رضي اهلل عنهو َأنَّ النَِّ يَّ   -

 َقاَل: " َمْن آَذى الوُمْسِلِمَن ِفي ُطُرِقِهْم َوَاَ ْ  َعَلْيِه َلْعَنُتُهْم". رواه الطرباني -وسلم

 احلقُّ الثالِ ر ُّ السالم: ✍  

ومن  قوي الطريق إفشاء  ر السالم و دذا من احلقوي اليت رمبا يفرط فيها كثري املسلمن إقوَ اإلسالم: 

ن قالوا: يا رسوَل اهلِلو ماَلنا ُبدٌّ ِم« إيَّاكم واجللوَا بالطُّرقاِت» عليه وسلم قاَل: عن النيبِّ حللى اهلل

ََ فَأعطوا ال»مجاِلِسنا نتحدَُّث فيهاو فقاَل رسوُل اهلِل حللى اهلل عليه وسلم:  طريَق فدذا َأبيُتم إل اجملل

ضُّ ال صِرو وكفُّ اأَلذىو ور ُّ املسلِمو واألمُر َغ»َقالوا: يا رسوَل ]اهلِل[  وما  قُّ الطريِق؟ قاَل: «  قَُّه

 «باملعروِفو والنهُي عن املنُِر

ََو َأنَّ َرُسوَل اهلِل    ٌّ(( ِقيَ : َقاَل: ))َ قُّ الوُمْسِلِم َعَلى الوُمْسِلِم ِس -حللى اهلل عليه وسلم-فعن َأِبي ُدَرْيَر

 َفاْنَصْح َلُهو ُه َفَسلِّْم َعَلْيِهو َوِإَذا َ َعاَ  َفَأِاْ ُهو َوِإَذا اْسَتْنَصَحَهَما ُدنَّ َيا َرُسوَل اهلِل؟ و َقاَل: ))ِإَذا َلِقيَت

ََ َفَحِمَد اهلَل َفَسمِّْتُهو َوِإَذا َمِرَض َفُعْدُه َوِإَذا َماَت َفاتَِّ ْعُه((  رواه مسلم َوِإَذا َعَط

من ل يعرفه فال يلق عليه السالم  ولألسف  نرى كثري من الناا ل يلقي السالم إل على من يعرف أما

 ب  رمبا ل ير  عليه السالم 

: َألُّ -لمحللى اهلل عليه وس-و َأنَّ َرُاًلا َسَأَل النَِّ يَّ    -رضى اهلل عنهما-فَعْن َعْ ِد اللَِّه ْبِن َعْمراو 

 واه ال خارلْن َعَرفوَ  َوَمْن َلْم َتْعِرْف(( ( راإِلْساَلِم َقْيٌر؟ َقاَل: ))ُتطوِعُم الطََّعاَمو َوَتقوَرُأ السَّاَلَم َعَلى َم

لَِّم الرَُّاُ  َعِن اْبِن َمْسُعو خو َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: "ِإنَّ ِمْن َأْشَراِط السَّاَعِة َأْن ُيَس

 واه أمحد َعَلى الرَُّاِ و َلا ُيَسلُِّم َعَلْيِه ِإلَّا ِللوَمْعِرَفِة" ر

 احلقُّ الرابع واوب األمر باملعروف والنهي عن املنُر: - ✍

األمر  -حللى اهلل عليه وسلم -و من الواا ات اليت امرنا بها رب األرض و السموات و قري الُائنات

 باملعروف و النهي عن املنُر تله الفريضة اليت ضيعها كثري من املسلمن و املسلمات 

على أد  الطريق: األمر باملعروف والنهي عن املنُر؛ فدن الطري يقع فيها ما -أيضًا-ومن الواا ات 

يقع من التقصريو ومن ظهور بعض املنُراتو فالواا  على املؤمن إذا رأى شيئًا يف الطريق أل 

 يسُ و ب  يأمر باملعروف وينهى عن املنُر.
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َُِر َوُتْؤِمُنُكْنُتْم َقْيَر ُأمَّةخ ُأْقِرَاْ  ِللنَّا}قال تعاىل ]آل  {وَن ِباللَِّه ِا َتأوُمُروَن ِبالوَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن الوُمْن

ِن َوالوُمْؤِمُنوَن َوالوُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعضا َيأوُمُروَن ِبالوَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َع }وقال تعاىل [ 220عمران: 

َُِر َوُيِقيُموَن الصََّل ََ َوُيِطيُعوَن اللََّه َوَرُسوَلُه ُأوَلِئَه َسَيْرَ ُمُهُم اللَُّه ِإنَّ الالوُمْن ََ َوُيْؤُتوَن الزََّكا ُِيٌم ا  {لََّه َعِزيٌز َ 

 [ 02]التوبة: 

وُل: ))َمْن َيُق -حللى اهلل عليه وسلم-قال َسِمْعُ  َرُسوَل اهلِل  -رضى اهلل عنه-وعن أبي َسِعيدخ اطخدرل  

ُُْم ًَُرا َفلوُيَغيِّْرُه ِبَيِدِهو َفِدْن َلْم َيْسَتِطْع َفِ ِلَساِنِهو َفِدْن َلْم َيْسَتِطْع َفِ َقلوِ ِهو َو َرَأى ِمْن  َذِلَه َأْضَعُف الوِدمَياِن((. ُمْن

و التهاون يف قضية األمر باملعروف و النهي عن املنُر من الطامات اليت تس   غض  رب األرض و 

َما َن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبِني ِإْسَراِئيَ  َعَلى ِلَساِن َ اُووَ  َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َذِلَه ِبُلِع }السموات قال تعاىل

ََ َما َكاُنوا َيفوَعُلوَن08َعَصْوا َوَكاُنوا َيْعَتُدوَن ) َُرا َفَعُلوُه َلِ ْئ  [01و 08]املائدَ:  {( َكاُنوا َلا َيَتَناَدْوَن َعْن ُمْن

ُرات واحملرمات يراه املسلم دنا ودنا  ول ينطق بُلمة وا دَ وو دذا قطره عظيم فأحل ح  املن  

ِإنَُّه َمْن َكاَن »على الفر  و اجملتمع  َعْن َعْ ِد اللَِّه ْبِن َمْسُعو خو َعِن النَِّ يِّ حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: 

ُُْم ِمْن َبِني ِإْسَراِئيَ  َكاَن ِإَذا َع َكاَن ِمَن الوَغِد  ِمَ  الوَعاِمُ  ِمْنُهْم ِبالوَخِطيَئِة َنَهاُه النَّاِدي َتْعِذيًراو َفِدَذاَقْ َل

َِو َفَلمَّا َرَأى اللَُّه َذِلَه ِمْنُهْم  َرَب ِبُقُلوِب َضَااَلَسُهو َوآَكَلُهو َوَشاَرَبُهو َكَأْن َلْم َيَرُه َعَلى الوَخِطيَئِة ِبالوَأْم

ْعَتُدوَنو َبْعضاو َوَلْعَنُهْم َعَلى ِلَساِن َنِ يِِّهْم َ اُوَ و َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َذِلَه ِبَما َعَصْوا َوَكاُنوا َيَبْعِضِهْم َعَلى 

َُِرو َوَلَتأوُطُرنَُّه َعَلى الوَحقِّ  و َأْو َلَيْضِرَبنَّ اللَُّه طوًراَأَوالَِّذل َنفوِسي ِبَيِدِهو َلَتأوُمُرنَّ ِبالوَمْعُروِفو َوَلَتْنَهُونَّ َعِن الوُمْن

ُُْم َكَما َلَعَنُهْم ُُْم ِبَ ْعضاو َوَيلوَعَن  «ُقُلوَب َبْعِض

 احلقُّ اطخامَ: إ سان الُالم:   -  ✍

و من  قوي الطريق الع ارَ اجلميلة الرقيقة الرقراقة اليت ت عِ األم  يف نفوا الناا  و إقوَ اإلسالم: 

 [84]ال قرَ:  {اِا ُ ْسًنا َوُقوُلوا ِللنَّ}اهلل تعاىل يقول 

ِة َنَتَحدَُّثو َيفَعْن ِإْسَحاَي ْبِن َعْ ِد اهلِل ْبِن َأِبي َطلوَحَةو َعْن َأِبيِهو َقاَل: َقاَل َأُبو َطلوَحَة: ُكنَّا ُقُعوً ا ِبالوَأفوِن

ُُْم -حللى اهلل عليه وسلم-َفَجاَء َرُسوُل اهلِل   َِ الصُّو َفَقاَم َعَلْيَنا َفَقاَل: ))َما َل ُعَداِت اْاَتِنُ وا َوِلَمَجاِل

ََ الصُُّعَداِتو َفُقلوَنا ِإنََّما َقَعْدَنا ِلَغْيِر َما َبااا َقَعْدَنا َنَتَذاَكُر َوَنَتَحدَُّث(( َقاَل: ))ِإمَّا ا َفَأ ُّوا َ قََّها َل َمَجاِل

ََُلاِم(( رواه مسلم  َغضُّ الوَ َصِرو َوَر ُّ السََّلاِمو َوُ ْسُن الو

ََُلاِم َفَقاَل ِعَياٌض: ِفيِه َنْدٌب ِإَلى ُ ْسِن ُمَعاَمَلِة الوُمْسِلِمَن َبْعِضِهْم ِلَ ْعضا َفِدنَّ ََ َعَلى َوَأمَّا ِإْ َساُن الو  الوَجاِل

َُِثرُي ِمَن النَّاِا َفُربََّما َسَأُلوُه َعْن َبْعِض َشأوِنِهْم َوَوْاِه ُرِقِهْم َفَيِجُ  َأْن َيَتَلقَّاُدْم ُط الطَِّريِق َيُمرُّ ِبِه الوَعَدُ  الو

ََُلاِم َوَلا َيَتَلقَّاُدْم ِبالضََّجِر َوُقُشوَنِة اللَّفوِظ َوُدَو ِمْن ُاْمَلِة َكفِّ الوَأَذى.   ِبالوَجِميِ  ِمَن الو

 َعْمراوو ِنأن إ سان الُالم من موا ات اجلنةو فَعْن َعْ ِد اللَِّه ْب-حللى اهلل عليه وسلم-وقد أقرب النيب  

ُنَها و َقاَل: ))ِإنَّ ِفي الوَجنَِّة ُغَرًفا ُيَرى َظاِدُرَدا ِمْن َباِطِنَها َوَباِط-حللى اهلل عليه وسلم-َعْن َرُسوِل اللَِّه  
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ََُلا و َوَأطوَعَم الطََّعاَمو َمِمْن َظاِدِرَدا(( َفَقاَل َأُبو َماِلهخ الوَأْشَعِرلُّ: ِلَمْن َيا َرُسوَل اللَِّه؟ َقاَل: ))ِلَمْن َأَطاَب الو

 َوَباَت َقاِئًما َوالنَّاُا ِنَياٌم(( رواه احلاكم

 احلقُّ السادس: هداية َمْن سأل عن الطريق: - ✍  

إرشا  السائ  عن الطريقو وددايته إليهو سواٌء كان ضاًل -أيضًا-معاشر املو دين: ومن  قوي الطريق

ََو َأنَّ َرُسوَل اهلِل أو غري ًا أو أعمى. فَعْن َأِبي  ِلِم َعَلى َقاَل: ))َ قُّ الوُمْس-حللى اهلل عليه وسلم-ُدَرْيَر

 الوُمْسِلِم ِس ٌّ(( وذكر منها)) َوِإَذا اْسَتْنَصَحَه َفاْنَصْح َلُه( رواه مسلم

ِض الضََّلاِل َلَه ُاَ  ِفي َأْر: )) َوِإْرَشاُ َ  الرَّ-حللى اهلل عليه وسلم-وَعْن َأِبي َذرٍّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه  

 حَلَدَقٌة (( رواه الرتمذل

ُقوُل: ))َمْن َي -حللى اهلل عليه وسلم-قال: َسِمْعُ  َرُسوَل اللَِّه  -رضى اهلل عنه-وعن الَ َراء ْبن َعاِجبخ  

ى ُجَقاًقا((: َيْعِني ( رواه الرتمذل  ))َأْو َدَدَمَنَح َمِنيَحَة َلَ نا َأْو َوِريا َأْو َدَدى ُجَقاًقا َكاَن َلُه ِمْثَ  ِعْتِق َرَقَ ةخ(

 ِبِه ِدَداَيَة الطَِّريِق َوُدَو ِإْرَشاُ  السَِّ يِ .

 احلقُّ السابع: إزالة األذى من الطريق: - ✍

من اآل اب املستح ة يف الطريق؛ إجالة األذى عن الطريقو ب  دي شع ة من شع  من اإلميان كما اقرب 

ََ رضي اهلل عنهو َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل   -اهلل عليه وسلم  حللى –النيب العدنان  حللى -فَعْن َأِبي ُدَرْيَر

ْوُل َلا ِإَلَه ِإلَّا اهلُلو ُشْعَ ًةو َفَأفوَضُلَها َق -َأْو ِبْضٌع َوِستُّوَن  -: ))الوِدمَياُن ِبْضٌع َوَسْ ُعوَن -اهلل عليه وسلم

 الطَِّريِقو َوالوَحَياُء ُشْعَ ٌة ِمَن الوِدمَياِن(( رواه مسلم َوَأْ َناَدا ِإَماَطُة الوَأَذى َعِن

 حللى اهلل عليه وس   –و إماطة األذى عن الطريق من ااسن األعمال اليت اقربنا بها سيد الراال 

ْعَماُل ُأمَِّتي َأو َقاَل: ))ُعِرَضْ  َعَليَّ -حللى اهلل عليه وسلم-النَِّ يِّ فَعْن َأِبي َذرٍّ رضي اهلل عنهو َعِن 

اِلَها َ َسُنَها َوَسيُِّئَهاو َفَوَاْدُت ِفي َمَحاِسِن َأْعَماِلَها الوَأَذى ُيَماُط َعِن الطَِّريِقو َوَوَاْدُت ِفي َمَساِول َأْعَم

ُُوُن ِفي الوَمْسِجِدو َلا ُتْدَفُن( رواه مسلم  النَُّخاَعَة َت

 قله اهلل تعاىل اجلنة فهو يتقل  يف نعيمها  اهلل يف قصة ذله الرا  الذل ا  وتأملوا ع ا 

ََ رضي اهلل عنه: َأنَّ َرُسوَل   َيْمِشي ِبَطِريقا : ))َبْيَنَما َرُاٌ َقاَل-وسلمحللى اهلل عليه -اللَِّه وَعْن َأِبي ُدَرْيَر

ََُر اللَُّه َلُه َفَغَفَر َلُه(( ر  واه ال خارل َوَاَد ُغْصَن َشْو خ َعَلى الطَِّريِق َفَأقََّرُهو َفَش

 اطخط ة الثانية

 أما بعد:

 احلقُّ الثامن: إعانة الرا  يف محله على  ابتهو أو رفع متاعه عليهاو وإغاثة امللهوف: -✍

 واملسلم ع ا  اهلل حي  اطخري ويعن على فعله وجتده  ائما مقداما على اطخريات مسارعا إىل املُرمات 
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 ُمْسِلما َقاَل: ))َعَلى ُك ِّ-حللى اهلل عليه وسلم-َعِن النَِّ يِّ -رضى اهلل عنه-وعن أبي موسى األشعرل ض  

َرَأْيَ  ِإْن َلْم َأ حَلَدَقٌة(( ِقيَ : َأَرَأْيَ  ِإْن َلْم َيِجْد؟ َقاَل ))َيْعَتِمُ  ِبَيَدْيِه َفَيْنَفُع َنفوَسُه َوَيَتَصدَُّي(( َقاَل ِقيَ :

ِطْع؟ َقاَل: ))ُيِعُن َذا الوَحاَاِة الوَملوُهوَف(( َقاَل ِقيَ  َلُه: َأَرَأْيَ  ِإْن َلْم َيْسَتِطْع؟ َقاَل: ))َيأوُمُر َيْسَت

 خارلواه ال رِبالوَمْعُروِف َأِو الوَخْيِر(( َقاَل: َأَرَأْيَ  ِإْن َلْم َيفوَعْ ؟ َقاَل: ))ُيْمِسُه َعِن الشَّرِّو َفِدنََّها حَلَدَقٌة(( 

 احلقُّ التاسع: التواضع يف املشي وعدم التُرب على الناا:  - ✍  

َمِن َوِعَ اُ  الرَّْ }وذله بأن ميشي اإلنسان على األرض دوناو أل مشيا لينا رفيقاو وذله لقوله تعاىل: 

وقال س حانه:  [14]الفرقان:  {اًماالَِّذيَن َيْمُشوَن َعَلى الوَأْرِض َدْوًنا َوِإَذا َقاَطَ ُهُم الوَجاِدُلوَن َقاُلوا َسَل

 [ 40اإلسراء: ] {َوَلا َتْمِش ِفي الوَأْرِض َمَرً ا ِإنََّه َلْن َتْخِرَي الوَأْرَض َوَلْن َتْ ُلَح الوِجَ اَل ُطوًلا}

 راٌ  َيُجرُّ إجاَرُه ِمن اطُخَيالِء ُقِسَف بِهو ياقاَل: "بينم –اهلل عليه وسلم  حللى-عن ابن عمر أنَّ النيب 

 فهو َيَتَجلوَجُ  يف األرِض إىل يوَم القياَمِة". رواه ال خارل

 قوي الطريق عدم التعدل على الطرقات  ومناحلق العاشر: عدم التعدل على الطري بال ناء:  ✍

بال ناء و تطيقها على املسلمن ودذا األمر ليَ بالسه  و ل باليسري و إمنا عقابه عند اهلل تعاىل عظيم و 

أن رسول اهلل حللى اهلل عليه وسلم قال: من ظلم قيد شرب من -رضي اهلل عنها-عسريو فعن عائشة 

 (  .400أرض: أل قدره و طوقه من س ع أرضن )

 القيامة.قي  أرا  طوي التُليف ل طوي التقليدو ودو أن يطوي محلها يوم 

 واألحلح كما قاله ال غول أنه خيسف به األرض فتصري ال قعة يف عنقه كالطوي.

أقذ من األرض  ن: م-اهلل عليه وسلم حللى-قال: النيبقال: -رضى اهلل عنه -و عن سامل عن أبيه 

 (  .402لقيامة إىل س ع أرضن )شيئا بغري  قه قسف به يوم ا

عن يعلى بن مرَ قال مسع  النيب حللى اهلل عليه وسلم يقول أميا را  ظلم شربا من األرض كلفه اهلل 

 (  .401عز وا  أن حيفر له  تى ي لح به س ع أرضن ثم يطوقه يوم القيامة  تى يقضى بن الناا )

قول ي -حللى اهلل عليه وسلم -رسول اهللعن أبي ثاب  قال مسع  يعلى بن مرَ الثقفي يقول مسع  

 (.404من أقذ أرضا بغري  قها كلف أن حيم  ترابها إىل احملشر )

ذا دي ةو فُان أمحد  -رمحه الّله-عن أبي بُر املروجل: أن شيًخا كان جيالَ اإلمام أمحد بن  ن   

يق   عليه ويُرمه ف لغه عنه أنه طيَّن  ائط  اره من قارجو قال: فأعرض عنه يف اجمللَ فاستنُر 

                                                           
 ( . 2121و رقم  4/2142( و ومسلم )4014و رقم  4/2210( و وال خارل )14418و رقم  1/14أقراه أمحد ) - 400

 ( 1484)4/202( و"ال خارل" 8040)1/11أقراه أمحد  - 402
 يف حلحيح اجلامع 1011(. األل اني) حلحيح ( انظر  ديِ رقم : 20100و رقم  4/204أقراه أمحد )- 401
  441/  2و "السلسلة الصحيحة" 401( و"ع د بن محيد" 20002) 4/201أقراه أمحد - 404
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ه من قارجو الشيخ ذله فقال: يا أبا ع د الّله د  بلغه عين  دث أ دثته؟ قال: نعمو طين   ائط

قال: ول جيوج؟ قال: ل؛ ألنه قد أقذت من طريق املسلمن أمنلة قال: فُيف أحلنع؟ قال: إما أن 

تُشط ما طينتهو وإما أن تهدم احلائط وتواقره إىل وراء مقدار أحل ع ثم تطينه من قارج قال: فهدم 

 (404)الّله كما كان"  الرا  احلائط وأقُّره أحل ًعا ثم طينه من قارجو قال: فأق   عليه أبو ع د

 الدعاء ..............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القواعد العشر للحالل واحلرام 

 اطخط ة األوىل

أما بعد: فحياكم اهلل أيها األقوَ األفاض  وط تم وطاب ممشاكم وت وأمت عميعًا من اجلنة منزل و 

عمعين مع  ضراتُم يف دذا ال ي  الطي  امل ار  على طاعته  وأسأل اهلل احلليم الُريم ا  وعال الذل

 و أن جيمعنا يف اآلقرَ مع سيد الدعاَ املصطفى يف انته و ار مقامته وإنه وىل ذله والقا ر عليه ..

 أما بعد:

 ديثنا إليُم اليوم عن القواعد العشر للحالل واحلرام ليُون املسلم واملسلمة على بينة من أمر  ينه 

  ................................م نور و بصريَ فأعريوني القلوب و األمساعفالعل

 القاعدة األوىل: أن احلالل ما أحله اهلل تعاىل ورسوله واحلرام ما حرمه اهلل ورسوله  ✍

                                                           

 (.180/ 2)قوت القلوب - 404
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اعلموا أيها اآلباء واإلقوَ األعزاء أن القاعدَ األوىل أن احلالل ما أ له اهلل تعاىل ورسوله واحلرام ما  

اهلل  حللى – رمه اهلل ورسوله فالتحلي  والتحريم ل يُون إل بنص من كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله 

الاًل ُقْل آللَُّه َلُكْم ِمْن ِرْزٍق َفَجَعْلُتْم ِمْنُه َحَرامًا َوَح : ُقْل َأَرَأْيُتْم َما َأْنَزَل اللَُّهقال اهلل تعاىل-عليه وسلم

: َأْم َلُهْم ُشَرَكاُء َشَرُعوا َلُهْم ِمَن الدِّيِن َما َلْم وقال تعاىل .{59يونس:}َأِذَن َلُكْم َأْم َعَلى اللَِّه َتْفَتُروَن. 

 .{21الكهف:}ال ُيْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحدًا َو. وقال اهلل تعاىل: {23الشورى:}َيْأَذْن ِبِه اللَّه. 

ِفَراِء َقاَل: َعْن َسلوَماَن الوَفاِرِسيِّو َقاَل: ُسِئَ  َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن السَّْمِنو َوالوُجْ ِنو َوالو 

ََُ  َعْنُهو َفُهالوَحَلاُل َما َأَ  َّ اللَُّه ِفي ِكَتاِبِهو َوالوَحَراُم َما َ رَّ» َو ِممَّا َعَفا َم اللَُّه ِفي ِكَتاِبِهو َوَما َس

 (408«)َعْنُه

)الفراء( عمع الفرى بفتح الفاء مدا وقصرا ودو احلمار الو شي. وقي  دو دهنا عمع الفرو الذل يل َ. 

من  اويشهد له حلنيع بعض احملدثن كالرتمذل فدنه ذكر يف باب ل َ الفروَ. وإمنا سألوه عنها  ذر

 حلنيع أد  الُفر من اختاذ الفرو من الو  امليتة من غري  باغة.[

 كما أن معنى احلديِ اإلعمالي مقرر يف قواعد الدين وأحلولهو وا  استشها  وق ول عند أد  العلم .

 انتهى.(: " معنى دذا احلديِ ثاب  يف الصحيح " 4/288قال ابن العربي يف "عارضة األ وذل" )

و ُي عن  قال: وفروعهو" دذا احلديِ أحل  ك ري من أحلول الدين  السمعاني: وقال أبو بُر بن

بعضهم أنه قال : ليَ يف أ ا يِ رسول اهلل حللى اهلل عليه وسلم  ديِ وا د أعمع بانفرا ه ألحلول 

 الدين وفروعه من  ديِ أبي ثعل ة " انتهى .

لعاملن بُتاب اهلل وسنة رسوله حللى اهلل العلماء ا إليتُلم يف احلالل و احلرام  أن د لذا ل جيوج أل

َُِذَب َدَذا َ َلاٌل َوَدَذا َ َراٌم ِلَتفوَتُر ﴿اهلل تعاىل  قال-وسلمعليه  ُُُم الو وا َعَلى اللَِّه َوَلا َتُقوُلوا ِلَما َتِصُف َألوِسَنُت

َُِذَب َلا ُيفوِلُحوَن  َُِذَب ِإنَّ الَِّذيَن َيفوَتُروَن َعَلى اللَِّه الو  .[221]النح :  ﴾الو

 القاعدة الثانية: أن اهلل ما حرم عليك احملرمات ليحد من حريتك وإمنا من أجل سالمتك  ✍

اعلم بار  اهلل فيه: أن اهلل تعاىل ما  رم عليه احملرمات سواء يف املأكولت أو املشروبات أو 

  وإل لسالمتهاملل وسات إل ملصلحته 

ُُْم َألَّا ُتْشِرُكوا ِبِه َشْيًئا َوِبالوَواِلَدْيِن ِإْ َسُقْ  َتَعاَلْوا : قال اهلل تعاىل ُُْم َعَلْي اًنا َوَلا َتقوُتُلوا َأْتُ  َما َ رََّم َربُّ

ُُْم َوِإيَّاُدْم َوَلا َتقوَرُبوا الوَفَواِ َش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن َو ََ الَِّتي َلا َتقوُتُلَأْوَلاَ ُكْم ِمْن ِإْمَلايا َنْحُن َنْرُجُق وا النَّفو

ُُْم َتْعِقُلوَن * َوَلا َتقوَرُبوا َماَل الوَيِتيِم ِإلَّا ُُْم َوحلَّاُكْم ِبِه َلَعلَّ الَِّتي ِدَي َأْ َسُن َ تَّى ِب َ رََّم اللَُّه ِإلَّا ِبالوَحقِّ َذِل

                                                           
( 1214و رقم  1/180( و والطرباني )4410و رقم  1/2220( وقال : غري  . وابن مااه )2011و رقم  4/110أقراه الرتمذل ) - 408

 ( .21800و رقم  20/21( و وال يهقي )0228و رقم  4/211و واحلاكم )
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َُلُِّف َُْيَ  َوالوِميَزاَن ِبالوِقْسِط َلا ُن لوُتْم َفاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى َنفوًسا ِإلَّا ُوْسَعَها َوِإَذا ُق َيْ ُلَح َأُشدَُّه َوَأْوُفوا الو

ُُْم َتَذكَُّروَن * َوَأنَّ َدَذا حِلَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّ ُع ُُْم َوحلَّاُكْم ِبِه َلَعلَّ وُه َوَلا َتتَِّ ُعوا السُُّ َ  َوِبَعْهِد اللَِّه َأْوُفوا َذِل

ُُْم ُُْم َتتَُّقوَن  َفَتَفرََّي ِب ُُْم َوحلَّاُكْم ِبِه َلَعلَّ  .{284ل 282األنعام: }َعْن َسِ يِلِه َذِل

ْشِرُكوا ُقْ  ِإنََّما َ رََّم َربَِّي الوَفَواِ َش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن َوالوِدْثَم َوالوَ ْغَي ِبَغْيِر الوَحقِّ َوَأْن ُتوقوله س حانه: 

 .{44األعراف: }َنزِّْل ِبِه ُسلوَطاًنا َوَأْن َتُقوُلوا َعَلى اللَِّه َما َلا َتْعَلُموَن ِباللَِّه َما َلْم ُي

وقال السعدل يف تفسريه: أقرب تعاىل أنه  رم على أد  الُتاب كثريا من الطي ات اليت كان   الل 

مة فدنه حتريم عليهمو ودذا حتريم عقوبة بس   ظلمهم واعتدائهم... وأما التحريم الذل على دذه األ

 تنزيه دم عن اطخ ائِ اليت تضردم يف  ينهم و نيادم. ادل.

وقال الشنقيطي يف مجالَ التفسري: اهلل ا  وعال  رم دذه األشياء اليت دي: امليتةو والدمو وحلم 

اطخنزيرو ومعروف أن اهلل ل حيرم شيئًا إل حِلَُمةو ول حيرم شيئًا إل للضررو فقد يهتدل بعض 

ُوَمة ذله الشيءو وقد يعجز ال شر عن إ راكهاو فاهلل ا  وعال ايط علمه بُ  شيءو  الناا إىل ِ 

ُوَمةخو ل حيرِّم شيئًا إل ودو متضمٌِّن أْضَرارًا عظيمةو ودذه األضرار قد يتَحصَّلها ال شرو  ول ُيَحرُِّم إلَّا حِل

ُ  شيءو َيْعَلُم َأْشَياَء َيَتَقاحَلُر عنها وقد يعجز عنها إ را  ال شرو ألن علم اطخالق ا  وعال ايٌط ب

 َفْهُم الوَ َشِر. ادل.

احلُمة من حتريم امليتة والدُّم لُي نتوحلُّ  إىل احلُمة من حتريم الدُّم علينا أن نتطرُّي إىل اجلان  

العلمي ونعرف مضارُّ شرب الدُّمو فقد واد العلماء أن الدُّم مستوعٌ  ك ري للسُّموم واجلراثيمو  يِ من 

ظائفه يف اسم اإلنسان واحليوان نق  السُّموم للتُّخّلص منهاو ودو ل حيتول على أية ما َُّ غذائيُّة و

مفيدَخ للجسم ب  يؤذل عمليُّة ادضم ويتمُّ التخّلص منه فور شربه عن طريق القيِء أو الرباج بتحوُّله إىل 

ح على الّطريقة اإلسالميُّةو والّطريقة الّلون األسو . أمُّا امليتُة فهي ألُّ  يواٌن ميٌُّ  أو ذبيحٌة مل ُتذب

اإلسالميُّة دي أن تسمُّي باسم اهلل أوًلو ثمُّ تديُّ عنق الذُّبيحةو ثمُّ تتخّلص من الدُّم ملا له من مضار 

يعلمها اهللو ومن دنا تظهر لنا احلُمة اإلديُّة من حتريم امليتة والدُّم. احلُمة من حتريم حلم اطخنزير 

طخنزير حيتول على ضعف كميُّة الدُّدون اّليت يف حلم ال قرو لذا فهو مضرُّ بصحُّة ُأث   علميًُّا أنُّ حلم ا

اإلنسان ويس ُّ  الُثري من األمراض املتعّلقة بالقل و ويؤ ُّل إىل تراكم الُوليسرتول يف اجلسم. كما 

ٌَ يأك  قاذورات احليوانات األقرى وا  ّليتيُون مليئًا بالسمُّوم واجلراثيم؛ ألن اطخنزير  يواٌن جن

تُون مليئًة باجلراثيم والسُّموم اطخاراة من اسمهمو وميتلُئ حلم اطخنزير بالدُّيدان كالدُّو َ الشريطيُّة 

املؤذية جلسم اإلنسانو ومن دنا نتوحلُّ  إىل احلُمة من حتريم تناول حلمه. احلُمة من حتريم تناول 

ٌَ آَمُنواو ِإنََُّما الوَخْمُر َوالوَمْيِسُر َواأَلنَصاُب َواأَلْجَلَيا َأيَُُّها الَُِّذيَن ﴿:الُحول واملسُرات قال اهلل تعاىل ُم ِرْا

ُُْم ُتفوِلُحوَن عضاء اسم حلدي اهلل العظيم. تؤثُّر الُحول على كاّفة أ ﴾مُِّْن َعَمِ  الشَُّْيَطاِن َفاْاَتِنُ وُه َلَعلَُّ
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قت  دُّم والُ دو  يِ تقوم الُحول باإلنسان العص يُّة وادضميُّة والتنّفسيُّةو كما تؤثُّر على القل  و ال

اطخاليا العص يُّة يف املخ مما يؤ ُّل إىل تسُري العق  وفقدانه يف املستق   مع كثرَ الشُّربو وتعدُّ الُحول 

من األس اب الرُّئيسيُّة حلدوث السُُّتات الدُّماغيُّة. أمُّا بالنُّس ة للجهاج ادضمي فدنُّ الُحول يؤ ُّل إىل 

و ويزيد من نس ة اإلحلابة بالتهاب الغد  الّلعابيُّة واللتهابات الرُّئويُّةو تسوُّا األسنان بشُ  ملحوظ

كما ويس ُّ  التهابات املعدَ ويزيد من نس ة  دوث نزيفخ يف املعدَ. كما يزيد من نس ة اإلحلابة 

بالقولونو ويش ُّ  ركة الُ د املسؤول عن حتطيم مسوم اجلسم وامتصاحلهاو ومن دنا تظهر لنا احلُمة 

 يم تناول اطخمرو فقد قال رسول اهلل حلّلى اهلل عليه وسّلم: )ما أسُر كثريه فقليله  رام(.يف حتر

 : القاعدة الثالثة: أن احلالل بني واحلرام بني ✍

النُّْعَماُن ِبِدحْلَ َعْيِه ِإَلى  َيُقوُل َوَأْدَوى ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِمْعُ  َرُسوَل اللَِّه  َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما-َعْن النُّْعَماِن ْبِن َبِشريا 

لنَّاِاو َفَمِن اتََّقى ا ُأُذَنْيِه: ِإنَّ الوَحَلاَل َبيٌِّنو َوِإنَّ الوَحَراَم َبيٌِّنو َوَبْيَنُهَما ُمْشَتِ َهاٌتو َلا َيْعَلُمُهنَّ َكِثرٌي ِمَن

ِعي َيْرَعى َ ْوَل و َوَمْن َوَقَع ِفي الشُُّ َهاِت َوَقَع ِفي الوَحَراِمو َكالرَّاالشُُّ َهاِتو َفَقِد اْسَتْ َرَأ ِلِديِنِه َوِعْرِضِه

ُُ ِّ َمِلهخ ِ ًمىو َأَلا َوِإنَّ ِ َمى اللَِّه َمَحاِرُمُهو َأَلا َوِإنَّ  ِفي الوَجَسِد الوِحَمىو ُيوِشُه َأْن َيَقَع ِفيِهو َأَلا َوِإنَّ ِل

 َفٌق َعَلْيِه.َح الوَجَسُد ُكلُُّهو َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد الوَجَسُد ُكلُُّهو َأَلا َوِدَي الوَقلوُ . ُمتَُّمْضَغًةو ِإَذا حَلَلَحْ و حَلَل

 يف احلديِ  للة على أن األشياء من  يِ احلُم ثالثة أقسام: 

  الل قالص ل ش هة فيه كاملالبَ واملطاعم واملراك  امل ا ة. -2

اطخمر والربا والزنا وأك  مال اليتيم وحنودا مما نص الشرع على   رام قالص ل ش هة فيه كشرب-1

 حترميه.

 مشت ه بن احلالل واحلرام كاملعامالت واملطاعم اليت يرت   يف  ُمها . -4

ُُْم َما ِفي الوَأْرِض َاِميًعا}واألحل  يف األعيان والتصرفات اإلبا ة لقوله تعاىل  ]ال قرَ:  {ُدَو الَِّذل َقَلَق َل

11] 

 القاعدة الرابعة: أن يف احلالل ما يْين عن احلرام ✍

من ااسن اإلسالم ومما ااء به من تيسري على الناا أنه ما  رم شيئا عليهم إل عوضهم قريا منه 

 مما يسد مسدهو ويغين عنهو كما بن ذله ابن القيم رمحه اهلل.

  رم عليهم الستقسام باألجلم وعوضهم عنه  عاء الستخارَ.

 م عليهم الربا وعوضهم التجارَ الراحبة.و ر

 و رم عليهم القمارو وأعاضهم عنه أك  املال باملسابقة النافعة يف الدين باطخي  واإلب  والسهام

 و رم عليهم احلريرو وأعاضهم عنه أنواع املالبَ الفاقرَ من الصوف والُتان والقطن.
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 اللو رم عليهم الزنا واللواطو وأعاضهم عنهما بالزواج احل

  رم عليهم شرب املسُراتو وأعاضهم عنه باألشربة اللذيذَ النافعة للروح وال دن.

 و رم عليهم اطخ ائِ من املطعوماتو وأعاضهم عنها باملطاعم الطي ات.

ودُذا إذا تت عنا أ ُام اإلسالم كلهاو وادنا أن اهلل ا  شأنه مل يضيق على ع ا ه يف اان  إل وسع 

ن انسهو فدنه س حانه ل يريد بع ا ه عنتا ول عسرا ول إرداقاو ب  يريد اليسر عليهم يف اان  آقر م

"يريد اهلل لي ن لُم ويهديُم سنن الذين من ق لُم ويتوب واطخري وادداية والرمحةو كما قال تعاىل: 

 العليُم واهلل عليم  ُيم. واهلل يريد أن يتوب عليُم ويريد الذين يت عون الشهوات أن متيلوا مي

 (.18و 11عظيماو يريد اهلل أن خيفف عنُم وقلق اإلنسان ضعيفا" ) سورَ النساء:

 .األصل يف األشياء اإلباحة حتى يدل الدليل على التحريم القاعدة اخلامسة: ✍

 : لي  القاعدَ 

ُُْم َما ِفي الوَأْرِض َاِميًعا ﴿ :قال تعاىل  -2  11 ال قرَ:] ﴾ ُدَو الَِّذل َقَلَق َل

األعراف: ] ﴾ ُقْ  َمْن َ رََّم ِجيَنَة اللَِّه الَِّتي َأْقَرَج ِلِعَ اِ ِه َوالطَّيَِّ اِت ِمَن الرِّْجِي ﴿ :وقال تعاىل -1

41. 

ُُوَن َمْيَتًة ﴿ :وقال تعاىل -4  ﴾ ُقْ  َلا َأِاُد ِفي َما ُأوِ َي ِإَليَّ ُمَحرًَّما َعَلى َطاِعما َيطوَعُمُه ِإلَّا َأْن َي

 .248األنعام: ]

 .ع  اهلل التحريم أحلاًلو ب  اع  اإلبا ة أحلاًلفلم جي

َِ و َقاَل: " َما َأَ  َّ اللَُّه ِفي ِكَتاِبِه َف َو َ َلاٌل و ُهَعْن َأِبي الدَّْرَ اِء و َقاَل: َقاَل َأُبو الدَّْرَ اِء َيْرَفُع الوَحِدي

ََُ  َعْنُه َفُهَو َعاِفَيٌة َفا ُُْن َنِسياا و ُثمَّ َتَلا  قوَ ُلوا ِمَن اللَِّه َعاَفْيَتُه و َفِدنَّ اللََّهَوَما َ رََّم َفُهَو َ َراٌم و َوَما َس َلْم َي

 (.401[ ")13]مريم:  {َوَما َكاَن َربَُّك َنِسيًّا}َدِذِه الوآَيَة 

إن اهلل تعاىل أباح أشياء كثريَو و رَّم بعض األشياءو ودذا متفق عليهو وسُ  الشارع عن أشياء فلم 

بدبا تها ول حترميهاو وظهر أثر اطخالف يف املسُوت عنهو فعلى قول اجلمهور " دو من ير  نص 

 احلالل

فال  رام إل ما  رم اهلل تعاىل ورسولهو ول  الل إل ما أ   اهلل ورسوله؛ فُ  ما ور  فيه نص حلريح 

من القرآن الُريمو أو نص حلحيح حلريح من السنة الن وية بالتحريم؛ فهو  رام قطعًاو وما ليَ كذله 

وتتسع  ائرَ احلاللو  بقي على أحل  اإلبا ة . ودذا من  ُمة اهلل تعاىل ورمحته لتضيق  ائرَ احلرام

                                                           
 1و غاية املرام:  1181الصحيحة:  - 401
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.أما أمور الع ا َ  ( 31)..َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّيِن ِمْن َحَرٍج ..( )احلج : رفقًا ورفعًا للحرج والعن  

 فاألحل  فيها أ ُام التشريع؛ ألنها توقيف واقتداء .

 القاعدة السادسة: أن كل ما أفضى إىل احلرام فهو حرام ✍

ع املوحللة إىل ما  رام اهلل تعاىل اع  اإلسالم للحرام محى وطل  من املسلم أن ل ودذه قاعدَ سد الذرائ

يقرتب من محى احلرام  تى ل يتما ى به األمر فيقع يف احلرامو فجاءت القاعدَ لتقول: ما أفضى 

 وأ ى إىل  رام فهو  رام.

َ احلرام وتضييق نطاقهو ك  ما يؤ ل إىل احلرام فهو  رامو وذله من  ُمة التشريع اإلدي؛ حملاحلر

و الوقاية من آثارهو بسد الذرائع وقطع س   الغواية :فحن  رم اهلل الزنا  رم ك  مقدماته و واعيه و 

 كالتربج واطخلوَ اآلمثةو والقتالط املري و والغناء الفا شو والسهرات املاانة وغريدا . 

ٌَو " َلَعَن َرُسوُل و ن  رم اطخمر لعن فيها ك  من يشار  أو يسادم فيها من  قري  أو بعيد َقاَل َأَن

ََ َلُهو َوَ اِمَل ًَ: َعاحِلَرَداو َوُمْعَتِصَرَداو َوالوَمْعُصوَر او َوالوَمْحُموَلَة َهاللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي الوَخْمِر َعَشَر

ًَو ِمْن َدَذا الضَّْرَلُهو َوَباِئَعَهاو َوالوَمْ ُيوَعَة َلُهو َوَساِقَيَهاو َوالوُمْس ََ َلُهو َ تَّى َعدَّ َعَشَر  (400ِب ")َتَقا

 و ن  رم الرباو  رم ك  عملياتهو فلعن آكله وموكله وكات ه وشادديه. 

ودُذا يُون إثم احلرام شامال لُ  من شار  فيه أو ساعد عليه مبجهو  ما ل أو معنولو كثريًا كان 

 أو قليال 

 نة دو احلرمة؛ ألن من احملتم  أن ُيقت  به إنسان برلء. ُم بيع السالح يف جمن الفت

  ُم بيع العن  ملن يعصره مخرًا دو احلرمة مع أنه كان اائزًا...

 عليه السالم.-نفعين اهلُل وإياكم بهدِل الُتاِبو وسنِة املصطفى 

 أقول قولي دذا واستغفر اهلل لي ولُم فاستغفروه انه دو الغفور الر يم

 اخلطبة الثانية

احلمُد هلِل الوا ِد القهاِرو العزيِز اجل اِرو ُمقدِر األقداِرو احلمُد هلِل ل خييُُّ  من أمََّله ورااهو ول ُيفلُح 

 من قنَط من رمحِته وما  عاهو والصالَُ والسالُم على قرِي قلِق اهلِل وعلى آلِه وحلحِ ه ومن واله.

 أما بعد:

  ن حرام ال يصري حالل مبوتهالقاعدة السابعة: أن ما مجع الوالد م ✍

اعلم بار  اهلل فيه: أن املال احلرام إذا قلفه حلا  ه لورثته ودم يعلمون أنه  رام فهو  رام عليهمو 

 فاملال ل يصري مبوت اامعه  الل 

                                                           
 (110/ 1)( حلحيح الرتغي  والرتدي  2118« )الرتمذل»( و4482أقراه ابن مااة )- 400
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فقد ذد  اجلمهور من احلنفية واملالُية والشافعية واحلنابلةو ودو اقتيار شيخ اإلسالم إىل أن املوت ل 

املال احلرام و ب  الواا  فيه الر  على مالُه إن كان معروفا و فدن مل يُن معروفا تصدي به يطي  

 (408على الفقراء واملساكن .)

فاملوافق ملقتضى العدل وقواعد القياا أن وارث املال احلرام ل حي  له أقذهو سواء كان مالُه مجهول 

ة النتفاع باملال احلرامو فُما ل جيوج للمورث أو معروفاو وأنه ل فري بن الوارث واملورث يف  رم

الذل سعى لُس  املال احلرام النتفاع بهو فمن باب أوىل أن ل جيوج لوارثه الذل مل يسع فيه و ومل 

 َتُج  يده عليه.

واملوت ليَ س  ا إلبا ة أقذ املال احلرام و والقول بأن املورث مات والوجر عليه  ون الوارث ل يغري 

أعين  رمة أقذ املال احلرام -قة أن دذا املال ااء بطريق ارم ل يقره الشارع ودذا األمر من  قي

واضح فيما إذا كان رب املال احلقيقي معروفا و وأما إذا كان مجهول  -باإلرث وواوب ر ه إىل أدله

ئد ربوية أو كما دو الواقع يف أغل  األموال احملرمة يف جماننا دذا و إذ الغال  فيها أن تُون فوا

رشاوى و أو حنو ذله مما يصع  معه حتديد املاله احلقيقي و فالظادر أنه ل جيوج متلُه باإلرث 

ْم َوَأْنِفُقوا ِممَّا َجَعَلُك }أيضا و وذله أن املال يف األحل  مله هلل تعاىل و ي ن ذله قوله تعاىل : 

وقد ملُه اهلل تعاىل  [11]النور:  {ِل اللَِّه الَِّذي آَتاُكْم َوآُتوُهْم ِمْن َما}وقوله [ 3]احلديد:  {ُمْسَتْخَلِفنَي

لع ا ه بالطري املشروعة اليت أذن فيها و فدن اه  مالُه احلالي و عا  إىل مالُه األحللي ودو اهلل 

 ت ار  وتعاىل.

َِ ْبِن َماِلهخ َأنَّ َأَبا َطلوَحَة َسَأَل النَِّ ىَّ  َأْدِرقوَها » وا َقْمًرا َقاَل َأْيَتاما َوِرُث َعْن -حللى اهلل عليه وسلم-َعْن َأَن

 (401«. )َل » َقاَل َأَفاَل َأْاَعُلَها َقالًّ َقاَل «. 

 فدلُّ دذا على أن املال إذا كان من أحل   رام مل حي  للوارث أقذه.

 القاعدة الثامنة: أكل الطيبات أحد سبل الوصول وأحد سبل القبول ✍

عن أبي دريرَ أن رسول اهلل حللى اهلل عليه وسلم قال: )يا أيها النااو إن اهلل طي  ل يق   إل طيً او 

ًحا ِإنِّي َيا َأيَُّها الرُُّسُ  ُكُلوا ِمَن الطَّيَِّ اِت َواْعَمُلوا حَلاِل ﴿وإن اهلل أمر املؤمنن مبا أمر به املرسلنو فقال: 

 ﴾َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن َطيَِّ اِت َما َرَجقوَناُكْم  ﴿: وقال [و82ؤمنون: ]امل ﴾ِبَما َتْعَمُلوَن َعِليٌم 

ثم ذكر الرا  ُيطي  السفر أشعِ أغربو َيمد يديه إىل السماء: يا ربِّو يا ربِّو  [و201]ال قرَ: 

 ذله(.وَمطعمه  رام ومشربه  رامو ومل سه  رامو وُغذل باحلرامو فأنَّى ُيستجاب ل

                                                           
"الفتاوى  -( 8/414"اإلنصاف" ) –( 1/120"إ ياء علوم الدين" ) –( 1/418"اجملموع" ) -( 8/204" اشية ابن عابدين" )- 408

 (2/408الُربى" )
 ( 2114أقراه الرتمذل ) - 401
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قال احلافظ ابن را : )يف دذا احلديِ إشارَ إىل أنه ل ُيق   العم  ول يزكو إل بأك  احلاللو وإن 

 أك  احلرام ُيفسد العم  وُيمنع َق وله(.

ََو َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: "َمْن َاَمَع َماًلا َ َراًماو  مَّ َتَصدََّي ِبِهو َلْم ُثَعْن َأِبي ُدَرْيَر

ُُْن له فيه أارو وكان إحلره عليه".)  (420َي

 القاعدة التاسعة التحايل على احلرام حرام ✍

التحاي  على احلرام  رام؛ ألن ذله إمنا يضاعف اإلثمو مهما كان  الوسائ  قفية أو شيطانية ماكرَ 

 منها:و دنا  أمثلة كثريَ يف واقع الناا لتله احلي  احملرمة نذكر 

مثال احلي  احملرمة اليت يتوحل  بها إىل فع  احلرام: فع  بين إسرائي  ملا  رم عليهم حليد احليتان 

يوم الس  و إذ نص وا الرب  واحل ائ  للحيتان ق   يوم الس  و فلما ااءت يوم الس   على عا تها 

 القر َ يف الُثرَ نش   بتله احل ائ و فلما انقضى الس   أقذوداو فمسخهم إىل حلورَ

ََ الوَ ْحِر ِإْذ َيْعُدوَن ِفي السَّْ ِ  ِإْذ َتأوِتيِهْم ِ ي }قال تعاىل:  َتاُنُهْم َواْسَألوُهْم َعِن الوَقْرَيِة الَِّتي َكاَنْ  َ اِضَر

 .[214]األعراف:  {َن وَيْوَم َسْ ِتِهْم ُشرًَّعا َوَيْوَم ل َيْسِ ُتوَن ل َتأوِتيِهْم َكَذِلَه َنْ ُلوُدْم ِبَما َكاُنوا َيفوُسُق

ُسوَل اهلِل حللى َر َعِن اْبِن َع َّاااو َقاَل: َبَلَح ُعَمَر َأنَّ ُفاَلًنا َباَع َقْمًرا َفَقاَل: َقاَتَ  اهلُل ُفاَلًناو َأَلْم َيْعَلْم َأنَّ

 (422َدا َفَ اُعوَدا()اهلل عليه وسلمو َقاَل: َقاَتَ  اهلُل الوَيُهوَ و ُ رَِّمْ  َعَلْيِهُم الشُُّحوُم َفَجَمُلو

قال أيوب السختياني يف أد  احِلي : ُيخا عون اللَّه كأمنا ُيخاِ عون الص يانو فلو أتوا األمر عياًنا كان 

 (و421أدون عليَّ )

كأن ي يَع التاِار بضاعًة ملقرتضا بثَمن إىل أا و ثم يشرتيها منه  ومنها االحتياُل للَقرض املعجَّل،  

نقًدا بسعر أق ُّو ودي مسألة الِعينة املعروفةو وواه دذه احليلة: أنَُّ الظادر دو ال يُع ولُن احلقيقَة دي 

م اهلل ظَُّفيا س حاَن اهلل العظيم! أن يعوَ  الربا الذل ع»الرباو يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل: 

شأَنه وأوَا  ااربة ُمستِحلُِّه ولعن آكَله وموكله وكاتَ ه وشادديه أن ُيستَح َُّ بأ نى سعيا بصورَ َعقدخ 

 «.دي عَ ِ ولع 

فاحلرام  رام مهما  سن  نية  القاعدة العاشرة: النية احلسنة ال تربر احلرام وال تشفع له؛ ✍

احلرام لغاية ن يلةو ول أن تستعم  الوسيلة املشروعة فاعله وشرف قصده؛ فال يق   اإلسالم أن ي تغى 

من أا  احلرام. فالبد من شرف الغاية ومشروعية الوسيلة؛ ألن اهلل تعاىل طي  ل يق   إل طي او 

 والغاية ل تربر الوسيلة إل بالضوابط الشرعية.

                                                           
 2021و  880و  081( . حلحيح الرتغي  والرتدي : 4410و رقم  8/284أقراه ابن   ان ) - 420

 باب ل يذاب شحم امليتة ول ي اع و كه 204كتاب ال يوع:  44رل يف: أقراه ال خا - 422

 (82نسخة طوي النجاَ )ص: -حلحيح ال خارل - 421
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ر الوسيلة( فمن عمع مال إن اإلسالم ل يرضى أن يتخذ احلرام وسيلة إىل غاية امو َ )الغاية ل ترب

من سح  أو قمار لي ين مسجدا مثال مل تشفع له نيته" فان احلرام ل توثر فيه املقاحلد والنيات " ومن 

طاف بغري بي  اهلل ودو ل يريد إل    الشخص الذل يطوف  وله فان نيته احلسنة ل تربر له 

 احلرام الذل يفعله ودو الطواف بغري بي  اهلل احلرام "

قال الغزالي يف اإل ياء: املعاحلي ل تتغري إىل طاعات بالنيةو فال ين غي أن يفهم اجلاد  ذله من عموم 

 قوله: إمنا األعمال بالنيات ل فيظن أن املعصية تتقل  طاعة. ادل

وقال أيضا: والنية ل تؤثر يف إقرااه عن كونه ظلما وعدواناو ب  قصده اطخري بالشر على قالف 

شر آقرو فدن عرفه فهو معاند للشرعو وإن اهله فهو عاص جبهلهو إذ طل  العلم مقتضى الشرع 

 فريضة على ك  مسلم. ادل.

َسَ  َعْ ٌد َماًلا َ َراًما َوَلا َك»َعْن َعْ ِد اللَِّه ْبِن َمْسُعو خو َقاَل: َقاَل  َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: 

ى النَّاِرو ِإنَّ اللََّه َا َّ و َوَلا َيَتَصدَُّي َفُيَتَق ََّ  ِمْنُهو َوَلا َيْتُرُكُه َقلوَف َظْهِرِه ِإلَّا َكاَن َقاِئُدُه ِإَلَفُيَ اِرَ  اللَُّه ِفيِه

َِ َلا َيْمُحو الوَخِ  ُِْن َيْمُحو السَّيَِّئ ِبالوَحَسِنو ِإنَّ الوَخِ ي  (424«)َِيَوَعزَّ َلا َيْمُحو السَّيَِّئ ِبالسَّيِِّئو َوَل

 الدعاء ............................

 الوسائل العشر لنيل رمحة الرمحن الرحيم

 اخلطبة األوىل 

أما بعد: فحياكم اهلل أيها األقوَ األفاض  وط تم وطاب ممشاكم وت وأمت عميعًا من اجلنة منزل و 

الطي  امل ار  على طاعته وأسأل اهلل احلليم الُريم ا  وعال الذل عمعين مع  ضراتُم يف دذا ال ي  

 و أن جيمعنا يف اآلقرَ مع سيد الدعاَ املصطفى يف انته و ار مقامته وإنه وىل ذله والقا ر عليه ..

 اليت بها )الوسائل العشر لنيل رمحة الرمحن الرحيم(أما بعد فحديثنا إليُم أيها اجلمع الُريم عن 

 لقلوب واألمساع أيها األ  اب ...................ني اينال رمحة اهلل تعاىل ومغفرته ورضوانه فأعريو

 اهلل هو الرمحن الرحيم: ✍

من أمساء اهلل عزَُّ وا َُّ احلسنى الرمحن الر يللللمو فهو ذو الرمحة الواسعة الشاملة جلميع قلقه 

والرمحن من  [،311]البقرة: {الرَِّحيُمَوِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواِحٌد َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو الرَّْحَمُن }س حلللانه وتعاىل: 

 ُقِل اْدُعوا اللََّه َأِو اْدُعوا الرَّْحَمَن}األمساء اطخاحلة به س حانه ول جيوج أن ُتنس  لغريهو قال تعاىل: 

                                                           
( . وأقراه 8814و رقم  4/418( وقال : حلحيح اإلسنا  . وال يهقي يف شع  اإلميان )0402و رقم  4/281أقراه احلاكم ) - 424

( : 20/118( : راال إسنا ه بعضهم مستور و وأكثردم ثقات . وقال يف )2/84مى )( قال اديث4101و رقم  2/480أيًضا : أمحد )

 رااله وثقوا وفى بعضهم قالف ..
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ه ورو  المسن يف القرآن الُريم: وقد ُذكر امس .[338]اإلسراء: {َأيًّا َما َتْدُعوا َفَلُه اْلَأْسَماُء اْلُحْسَنى..

 مرَ. 224مرَو أما امسه )الر يلللم( فُذكر  80تعاىل: )الرمحن( يف القرآن 

دو ذو الرمحة الشاملة جلميع اطخالئق يف الدنياو وللمؤمنن يف اآلقرَو أل: إن رمحته  الرمحن:✍

ى الرَّْحَمُن َعَل}عامة تشم  املؤمن والُافر يف الدنياو وقاحلة باملؤمنن فقط يف اآلقرَو قال تعاىل: 

 فذكر الستواء بامسه )الرمحن( ليعم عميع قلقه برمحته. و[5]طه: {اْلَعْرِش اْسَتَوى

 {ا..َوَكاَن ِباْلُمْؤِمِننَي َرِحيًم}: دو ذو الرمحة للمؤمنن يوم القيامةو كما يف قوله تعاىل الرحيـــــم: ✍ 

 و فخص برمحته ع ا ه املؤمنن.[31]األحزاب:

 سعة رمحة اهلل تعاىل:✍

 {..َوَرْحَمِتي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء..}أيها اإلقوَ األ  اب إن رمحة اهلل واسعةو يقول اهلل ا َُّ وعال" 

فرمحة اهلل عزَُّ وا َُّ عللللامة واسعةو دي للمؤمنن يف الدارينو يقول اهلل ت ار   [و351]األعراف:

 [،351]األعراف: {َنلزََّكاَة َوالَِّذيَن ُهْم ِبَآَياِتَنا ُيْؤِمُنو..َفَسَأْكُتُبَها ِللَِّذيَن َيتَُّقوَن َوُيْؤُتوَن ا}وتعاىل: 

ى َأْنُفِسِهْم َلا ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَل}وفتح اهلل تعاىل: أبلواب رمحته للتائ يللنو فقال تعاىل: 

ِْْفُر الذُُّنوَب َجِم َُْفوُر الرَِّحيُمَتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه َي  [.51]الزمر: {يًعا ِإنَُّه ُهَو اْل

ََ رضي اهلل عنه قال: َسِمعُ  رسول اهلل حللى اهلل عليه وسلم يقوُل: "ِإنَّ هلِل مائَة رمحةخ  عن أبي ُدرير

َِ وال هائِم وادوامِّو ف ها َيَتَعاَطُفوَنو وبها َيَتَراَ ُمو ًَ بن اجلنِّ واإلن و وبها َنأنزل منها رمحًة وا د

تعِطُف الو ُش على ولِددا"و ويف روايةخ: " تى َترفَع الدَّابُة  اِفَردا عن ولِددا قشيَة أن ُتصيَ هو وأقَّر 

الُله تسًعا وتسعن رمحًة َير ُم بها ع اَ ُه يوَم القيامِة"و ويف رواية: "ِإنَّ اهلل قلَق الرَّمحَة يوَم قلقها 

ةخ ِط اُي ما بن السماِء واألرِضو فأمَسَه عنده تسًعا وتسعن رمحًةو مائَة رمحةخ"و ويف رواية: "ك ُّ رمح

("ًَ  (.424وأرسَ  يف قلِقِه كلِّهم رمحًة وا د

 الوسائل العشر لنيل رمحة الرمحن الرحيم✍

اعلموا ع ا  اهلل: أن اهلل تعاىل برمحته أرشدنا يف كتابه العزيز إىل ما يوحللنا إىل رمحته ا  االله 

 الوسائ  لع  اهلل تعاىل أن يرس  علينا سحائ  رمحته مدرارا إنه ولي ذله والقا ر عليه  وإليُم دذه

اإل سان كلمة اامعة ألحلول الدين وأحلول املعامالت وأحلول األقالي قال تعاىل:  أوال: اإلحسان: ✍

 ( 81سورَ األعراف آية ) {ِإنَّ َرْ َمَة اهلِل َقِريٌ  ِمَن الوُمْحِسِنَن}

                                                           
 (.12/ 1084و 21- 28/ 1081(و ومسلم )1411رواه ال خارل ) - 424
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قري  من احملسنن الذين يع دون اهلل تعاىل كأنهم يرونه فرياق ونه يف ك  حلغريَ وك ريَ فرمحة اهلل 

 ويعلمون أن ا  االله يعلم السر واقفى فيأمترون بأمره وينتهون عن نهيه ...................

أو  ورمحة اهلل قري ة من احملسنن الذين حيسنون يف ع ا تهم هلل تعاىل ويؤ ونها  ون قل  أو تقصري

 تفريط .........

 و رمحة اهلل قري  من احملسنن الذين حيسنون إىل قلق اهلل باملعاملة احلسنة..................... 

ومن وسائ  حتصي  رمحة اهلل التقوى و اإلتيان بأمهات الطاعات فمن  ثانيا: تقوى اهلل تعاىل: ✍

وفى من رمحة اهلل تعاىل قال تعاىل: اتقى اهلل تعاىل و أتى بأمهات الطاعات فقد نال القسط األ

ْؤِمُنوَن * الَِّذيَن َوَرْحَمِتي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء َفَسَأْكُتُبَها ِللَِّذيَن َيتَُّقوَن َوُيْؤُتوَن الزََّكاَة َوالَِّذيَن ُهْم ِبآَياِتَنا ُي}

 8( 353 - 351سورة األعراف آية ){َيتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبيَّ اأُلمِّيَّ

:" الَِّذيَن َيتَِّبُعوَن ىَفَقاَلِ  الوَيُهوُ  َوالنََّصاَرى: َنْحُن ُمتَُّقوَنو َفَقاَل اللَُّه َتَعاَل )َفَسَأْكُتُبها ِللَِّذيَن َيتَُّقوَن( 

مَّاُ  ْبُن َسَلَمَة َعْن َعَطاِء ْبِن َوى َ " الوآَيَة. َفَخَرَاِ  الوآَيُة َعِن الوُعُموِمو َوالوَحْمُد ِللَِّه. َرالرَُّسوَل النَِّبيَّ اْلُأمِّيَّ

 (428السَّاِئِ  َعْن َسِعيِد ْبِن ُاَ ْيرا َعِن اْبِن َع َّااا َقاَل: كت ها اهلل عز وا  دذه األمة.)

 ثالثا: رمحة املخلوقات سبيل إىل رمحة رب األرض و السماوات :  ✍

لوقاته من اآل مين وال هائم فمن عالمات معاشر املو دين: ومن أس اب رمحة اهلل بع ده: رمحة خم 

سعا َ الع د: أن يُون ر يم القل ؛ فالر يم أوىل الناا برمحة اهللو ودو أ   الناا إىل النااو 

وأقرب الناا إىل قلوب النااو ودو أ ق الناا باجلنةو ألن اجلنُّة  ار الرُّمحة ل يدقلها إّلا 

لرَّاِ ُموَن َيْرَ ُمُهُم الرَّْ َمُنو ا»وو َيْ ُلُح ِبِه النَِّ يَّ حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: الرُّامحون َعْن َعْ ِد اللَِّه ْبِن َعْمرا

ُُْم َمْن ِفي السََّماِء  (..421«)اْرَ ُموا َأْدَ  الوَأْرِض َيْرَ ْم

و ورمحة اطخلق عميعا ل بشرا أو  يوانات ل من أعظم أس اب املغفرَو فقد غفر اهلل ل غي سق  كل ا

ََو َأنَّ َرُسوَل اهلِل حللى  وغفر اهلل لرا  رأى كل ا يلهِ الثرى من العطش فري له فسقاهو َعْن َأِبي ُدَرْيَر

َشِرَب اهلل عليه وسلم َقاَل:َبْيَنَما َرُاٌ  َيْمِشي ِبَطِريقاو ِإِذ اْشَتدَّ َعَلْيِه الوَعَطُشو َفَوَاَد ِبْئًرا َفَنَزَل ِفيَها َف

َُلوَ  ِمَن الوَعَطِشَوَقَرَجو َفِدَذ ُِ َيأوُكُ  الثََّرى ِمَن الوَعَطِشو َفَقاَل الرَُّاُ : َلَقْد َبَلَح َدَذا الو ِمْثُ   ا َكلوٌ  َيلوَه

ََُر َُلوَ و َفَش َُُه ِبِفيِه َ تَّى َرِقَيو َفَسَقى الو َلُه َفَغَفَر اهلُل  الَِّذل َبَلَح ِمنِّيو َفَنَزَل الوِ ْئَر َفَمأَل ُقفَُّهو ُثمَّ َأْمَس

 (420).َلُهو َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلِلو َوِإنَّ َلَنا ِفي الوَ َهاِئِم أَلْاًرا؟ َفَقاَل: ِفي ُك ِّ َذاِت َكِ دخ َرطوَ ةخ َأْاٌر.

                                                           
 (111/ 0تفسري القرطيب ) - 428

 ( يف األ بو باب يف الرمحةو\4142 او  رقم )( يف الرب والصلةو باب يف رمحة النااو وأبو 2118رواه الرتمذل رقم ) - 421

 8112. و"مسلم" 408ويف "األ ب املفر "  204"الُ خارل" أقراه - 420
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 َوَلا الَفِقرَي ِإَذا َيشُكو َلَك الَعَدَمـا ُم امِلسِكنَي ِإْن َعِدَما             ِإْن ُكنَت َلا َترَح

 َوِإنََّما َيرَحُم الرَّمَحُن َمْن َرِحَما         َفَكيَف َترُجـــو ِمَن الرَّمَحِن َرمَحـَتُه 

َِ ْبِن َماِلهخو َقاَل َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: ) َوالَِّذل َنفوِسي ِبَيِدِهو َلا َيَضُع اللَّ ُه َرْ َمَتُه ِإلَّا َعْن َأَن

ََ ِبَرْ َمِة َأَ ِدُكْم حَلاِ َ ُه و ُيْرَ ُم النَّاُا َعَلى َرِ ي ما ( و َقاُلوا: َيا َرُسوَل اللَِّهو ُكلَُّنا َيْرَ ُمو َقاَل: ) َلْي

 (428َكافًَّة (.)

ُسوَل اللَِّه حَللَّى َر َعْن َعْمِرو ْبِن َأِبي َ ِ ي خ َأنَُّه َقاَل ِلَسِعيِد ْبِن َقاِلِد ْبِن َعْمِرو ْبِن ُعْثَماَن: َأَما َعِلْمَ  َأنَّ

 (421اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: ) َقاَب َعْ ٌد َوَقِسَر َلْم َيْجَعِ  اللَُّه ِفي َقلوِ ِه َرْ َمًة ِللوَ َشِر (.)

 رابعا اإلميان و اجلهاد و اهلجرة :  ✍

 َرْحَمَة اهلِل َوَجاَهُدوا ِفي َسِبيِل اهلِل ُأوَلِئَك َيْرُجوَنِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا }واإلميان قال تعاىل: 

 231سورة البقرة آية  {َواهلُل َغُفوٌر َرِحيٌم

 أن حتقق اإلميان يف أفعاله وأ واله أن ترتام اإلميان ترعمة  رفية فورية يف معاملته مع اطخلق 

اادد نفسه يف طاعة ربه وموله ا  يف  واملهاار دو من تر  ما نهى اهلل تعاىل عنه واجملادد دو من 

 عاله  

عن ع د اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهماو قال: قال رسول اهلل أَلا ُأْقِ ُرُكم َمِن امُلسِلُم؟ َمن َسِلَم امُلسِلموَن 

ذُّنوَبو طايا والِمن ِلساِنه وَيِدهو وامُلؤِمُن َمن أِمَنه الناُا على أْمواِلِهم وأْنُفِسهمو وامُلهاِاُر َمن َدَجَر اطَخ

 (410وامُلجاِدُد َمن ااَدَد َنفوَسه يف طاعِة اهلِل.)

كما  -حللى اهلل عليه وسلم  -الرسول  قامسا  ومن أس اب الرمحة: إقام الصالَ وإيتاء الزكاَ وطاعة

ُُْم ُتْرَ ُمو}: قال تعاىل ََ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َلَعلَّ  ( 81لنور آية )سورَ ا {َنَوَأِقيُموا الصَّالََ َوآُتوا الزََّكا

 كيف تراو رمحة اهلل يا من تؤقر الصالَ عن وقتها ؟؟؟

 كيف تراو رمحة اهلل يا من ل تصلي يف عماعة؟؟؟ 

 كيف تراو رمحة اهلل يا من تنام عن الصالَ املُتوبة؟؟؟ 

 كيف تراو رمحة اهلل أيها الغين وأن  تضن مباله عن الفقراء واملساكن؟ 

 اهلل يا من تُنز األموال ول خترج  ق الفقراء واملساكن ؟؟؟كيف تراو رمحة 

                                                           
 (.210 سنه األل اني رمحه اهلل يف "الصحيحة" ) - 428

 ( .481 سنه األل اني يف "الصحيحة" ) - 421

 (14110 )( خمتصراو وأمحد2112أقراه الرتمذل ) - 410
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ُُْم }قال تعاىل:  سادسا: ومن أسباب الرمحة طاعة اهلل ورسوله: ✍ َوَأِطيُعوا اهلَل َوالرَُّسوَل َلَعلَّ

 (.241سورَ آل عمران آية ) {ُتْرَ ُموَن

ضمن احلديِ عن ارمية اك   فطاعة اهلل وطاعة رسولهو من أس اب  صول الرمحة و دذه اآلية ااءت

 الربا 

فأطيعوا اهلل والرسول فيما نهيا عنه من أك  الربا وما أمرا به من الصدقة لعلُم ترمحون يف الدنيا مبا 

 تفيدكم الطاعة من حلالح  ال مجتمعُمو ويف اآلقرَ حبسن اجلزاء على أعمالُم....

 ومل تطع رسوله حللى اهلل عليه وسلم ؟؟؟فيا أيها املرابي كيف تراو رمحة اهلل وقد عصي  أوامره 

 سابعا اتباع أوامر القران الكريم واجتناب نواهيه: ✍

فالقران الُريم أيها األ  اب دو  ستور األمة اإلسالمية وقد بين ذله الدستور على الرمحة يف التُاليف 

 قالو يف األفعال واألقوالو فمن ات ع القران الُريم نال من رمحته بقدر ات اعه له والنواديو والرمحة

ُُْم ُتْرَ ُموَن}تعاىل:   (.288نعام آية )سورَ األ {َوَدَذا ِكَتاٌب َأْنَزلوَناُه ُمَ اَرٌ  َفاتَِّ ُعوُه َواتَُّقوا َلَعلَّ

وا يعين خمالفته وات اع غريه لُونه منسوقا به أل: اعملوا مبا فيه من األوامر والنوادي واأل ُام َواتَُّق

ُُْم ُتْرَ ُموَن أل: لرتمحوا بواسطة ات اعهو ودو العم  مبا فيه  َلَعلَّ

بار  اهلل لي ولُم يف القرآن والسنةو ونفعين وإياكم مبا فيهما من ال ينات واحلُمةو أقول ما تسمعونو 

 وقطيئةخو فاستغفروه إنه دو الغفور الر يم. وأستغفر اهلل لي ولُم ولسائر املسلمن من ك  ذن خ

 اخلطبة الثانية

 احلمد هلل على إ سانه.

 أما بعد أيها املسلمون: .................................

 ثامنا االستماع اإلنصات لتالوة القران الكريم  ✍

أيها اإلقوَ األ  اب اعلموا أن من أس اب الرمحة الستماع واإلنصات لتالوَ القرآن الُريم قال تعاىل: 

 (.283سورة األعراف آية ) {َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُه َوَأْنِصُتوا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن}

تاب اهلل يتلىو فدنه مأمور بالستماع له دذا األمر عام يف ك  من مسع ك-رمحه اهلل -يقول السعدل 

واإلنصاتو والفري بن الستماع واإلنصاتو أن اإلنصات يف الظادر برت  التحدث أو الشتغال مبا 

 يشغ  عن استماعه.

وأما الستماع لهو فهو أن يلقي مسعهو وحيضر قل ه ويتدبر ما يستمعو فدن من لجم على دذين األمرين 

و فدنه ينال قريا كثريا وعلما غزيراو وإميانا مستمرا متجد او وددى متزايداو  ن يتلى كتاب اهلل
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وبصريَ يف  ينهو ودذا رت  اهلل  صول الرمحة عليهماو فدل ذله على أن من ُتِلَي عليه الُتابو فلم 

 يستمع له وينص و أنه اروم احلظ من الرمحةو قد فاته قري كثري.

آنو أن يستمع له وينص  يف الصالَ اجلهرية إذا قرأ إمامهو فدنه ومن أوكد ما يؤمر به مستمع القر

مأمور باإلنصاتو  تى إن أكثر العلماء يقولون: إن اشتغاله باإلنصاتو أوىل من قراءته الفاحتةو 

 (412وغريدا. )

  تاسعا : الدعاء بامسه الرمحن الرحيم و التعبد بهما: ✍

اهلل  الرمحن الر يم فدن ذله أراى حلصول الرمحة  و من أس اب  صول الرمحة أن يدعو املسلم باسم

قال  (38آية ) سورة الكهف {َربََّنا آِتَنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة َوَهيِّْئ َلَنا ِمْن َأْمِرَنا َرَشًدا}يقول اهلل تعاىل 

فيسأل لُ  مطلوب بالسم  (318سورة األعراف آية ) {َوهلِل اأَلْسَماُء اْلُحْسَنى َفاْدُعوُه ِبَها}: تعاىل

( 18ر آية )سورة غاف {َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم}املقتضي لذله املطلوب املناس  حلصوله 

 (331سورة املؤمنون آية ) {َوُقْل َربِّ اْغِفْر َواْرَحْم َوَأْنَت َخْيُر الرَّاِحِمنَي}

األ  اب لقد أرشدنا الرمحن الر يم إىل وسيلة أقرى  أيها اإلقوَ عاشرا: اإلكثار من االستْفار: ✍

ِْْفُروَن اهلَل َلَع}من وسائ   صول الرمحة الربانية أل ودي الستغفار قال العزيز الغفار:  لَُّكْم َلْوال َتْسَت

 (.31سورة النمل آية ) {ُتْرَحُموَن

ا طاِف الربانيةو والفالح يف الدنيفُثرَ الستغفار والتوبُة ِمن أس اب تنزُّل الرمحات اإلديةو واألل

 واآلقرَ.

يا »ل: أنه قا-فيما روى عن اهلل ت ار  وتعاىل -قال: -حللى اهلل عليه وسلم-عن أبي َذرُّ أنَّ رسوَل اهلل 

ع ا ل إني َ رَّمُ  الظُّلَم على نفسيو واعلُته بينُم ارَّمًاو فال َتَظاملواو يا ع ا لو ُكلُُّم ضالٌّ إل َمْن 

هو فاْسَتهُدوني أْدِدكمو يا ع ا لو ُكلُُّم اائع إل َمْن أطعمُتُهو فاستطِعموني ُأطوِعْمُمو يا ع ا لو َدَديُت

ُُْمو يا ع ا لو إنُم ُتخطئون باللي  والنهارو وأنا َأغوِفُر  ُوُسوني أكوُس ُكلُُّم عارا إل َمْن َكسْوُتهو فاست

 ( .411الذُّنوَب عميعًاو فاستغفروني أغِفْر لُم ((  )

قال العلماء: وإمنا قال س حانه عميًعا دا دنا ق   أمره إيَّانا باستغفاره  تى ل يقَنَط أ ٌد ِمن رمحة  

اهلل لعظيم ذن  ا تقرهو ول لشديد ِوْجر قد ارتُ هو ما أرمَحه وألطَفه ا َّ شأُنهو قلقنا ودو يعَلُم أننا 

 ومل ُيقنِّط ع اَ ه ِمن رمحته.سوف نذن  ليًلا ونهاًراو ثم فتح لنا أبواب مغفرِتهو 

 الدعاء ...............................

                                                           
 (424: تفسري السعدل )ص - 412

 41( يف حلفة القيامةو وباب رقم )1410( يف الرب والصلة و باب حتريم الظلم و والرتمذل رقم )1800رواه مسلم رقم ) - 411
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 احلقوق العشر للوطن يف اإلسالم

 اخلطبة األوىل

أما بعد: فحياكم اهلل أيها األقوَ األفاض  وط تم وطاب ممشاكم وت وأمت عميعًا من اجلنة منزل و 

الذل عمعين مع  ضراتُم يف دذا ال ي  الطي  امل ار  على طاعته وأسأل اهلل احلليم الُريم ا  وعال 

 و أن جيمعنا يف اآلقرَ مع سيد الدعاَ املصطفى يف انته و ار مقامته وإنه وىل ذله والقا ر عليه ..

أما بعد :فيا أيها اإلقوَ الُرام  ديِ يف دذا اليوم الطي  امليمون األغر عن احلقوي العشر للوطن يف 

دي  قوي استلهمتها من اآليات القران و السنة الن وية حت  على اإلنسان لوطنه الذل تربى  اإلسالم و

 فيه و نعم بأمنه و قريه فأعريوني القلوب األمساع 

 حق احلب:أوال  ✍
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إقوَ اإلسالم: أول دذه احلقوي  ق احل  وا ة األوطان واا  على بين اإلنسان ااءت بها 

 الشرائع وأقرتها الط ائع 

ُُْم َأِو اْقُرُاوا ِمْن ِ َياِرُكْم َما َفَعُلوُه ِإلَّا َقَكَتْ َنا َوَلْو َأنَّا ﴿قال تعاىل:  ِليٌ  ِمْنُهْم َوَلْو َعَلْيِهْم َأِن اقوُتُلوا َأْنُفَس

َُاَن َقْيًرا َلُهْم َوَأَشدَّ َتْثِ يًتا  واقرتن يف موضع آقر  [ «.11]النساء:  ﴾َأنَُّهْم َفَعُلوا َما ُيوَعُظوَن ِبِه َل

 [. 8]املمتحنة:  ﴾الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي الدِّيِن َوَلْم ُيْخِرُاوُكْم ِمْن ِ َياِرُكْمَعِن اللَُّه َيْنَهاُكُم َلا ﴿: بالدين

 مفارقة الوطن ابتالء

ة ف لح اجلحفة اشتاي ملا قرج رسول اهلل حللى اهلل عليه وسلم من الغار ليال مهاارا إىل املدينة من مُ

َلى َمَعا خ ُقْ  َربِّي َلَرا َُّ  ِإالوُقْرآَن َعَلْيَه ِإنَّ الَِّذل َفَرَض ﴿: إىل مُة وإىل مولده ومولد آبائه. فأنزل اهلل عليه

ما إىل مُة. ثم قال خماط ا مُة:  [88]القصص:  ﴾َأْعَلُم َمْن َااَء ِبالوُهَدى َوَمْن ُدَو ِفي َضَلالا ُمِ نا 

أطي ه من بلد وما أ  ه إليو ولول أن قومي أقراوني منه ما سُن  غري . ويقول اهلل س حانه 

ُقوُل ِلَصاِ ِ ِه ِإلَّ َتنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه الّلُه ِإْذ َأْقَرَاُه الَِّذيَن َكَفُرواو َثاِنَي اْثَنْيِن ِإْذ ُدَما ِفي الوَغاِر ِإْذ َي»وتعاىل: 

َعاِئَشَة َرِضَي اهلُل قال العيين: ابتلى اهلل س حانه وتعاىل ن يه بفراي الوطن. َعْن  «.نَّ الّلَه َمَعَناَل َتْحَزْن ِإ

َُاَن َأُب»َعْنَها َقاَلْ :  ُورا َوِبَلاٌلو َف ُورا ِإَذا َلمَّا َقِدَم َرُسوُل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم الوَمِديَنَة ُوِعَه َأُبو َب و َب

 َقَذْتُه الوُحمَّى َيُقوُل:َأ

 ُك ُّ اْمِرئا ُمَص ٌَّح ِفي َأْدِلِه ... َوالوَمْوُت َأْ َنى ِمْن ِشَراِ  َنْعِلِه

 َوَكاَن ِبَلاٌل ِإَذا ُأقوِلَع َعْنُه الوُحمَّى َيْرَفُع َعِقرَيَتُه َيُقوُل:

 ِإْذِقٌر َوَاِليُ  َأَلا َلْيَ  ِشْعِرل َدْ  َأِبيَتنَّ َلْيَلًة ... ِبَوا خ َوَ ْوِلي

 َوَدْ  َأِرَ ْن َيْوًما ِمَياَه َمَجنَّةخ ... َوَدْ  َيْ ُدَوْن ِلي َشاَمٌة َوَطِفيُ 

َأْرِض ِإَلى َأْرِضَنا ِمْن َأْقَرُاوَنا َقاَل: اللَُّهمَّ الوَعْن َشْيَ َة ْبَن َرِبيَعَةو َوُعْتَ َة ْبَن َرِبيَعَةو َوُأَميََّة ْبَن َقَلفخو َكَما 

َة َأْو َأَشدَّو اللَُّهمَّ َباِر و َُّالوَوَباِء ُثمَّ َقاَل َرُسوُل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: اللَُّهمَّ َ  ِّْ  ِإَلْيَنا الوَمِديَنَة َكُح َِّنا َم

 (414« )ْحَفِةَلَنا ِفي حَلاِعَنا َوِفي ُمدَِّناو َوحَلحِّْحَها َلَناو َواْنُقْ  ُ مَّاَدا ِإَلى الوُج

  حق الدعاء للوطنثانيا  ✍

إقوَ اإلسالم إن من  قوي الوطن على الفر  ان يدعو له بالصح وأمان واستقرار وأسوتنا يف ذله األن ياء 

 و املرسلون و إليُم طرفا من  عائهم ألوطانهم 

                                                           
 81و  88/  4رواه ال خارل  - 414
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َربِّ َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِديُم  ﴿فها دو قلي  الرمحن يسال اهلل تعاىل لوطنه المن و استقرار و الرقاء اقتصا ل 

ْن َكَفَر َفُأَمتُِّعُه َقِليًلا َماْاَعْ  َدَذا َبَلًدا آِمًنا َواْرُجْي َأْدَلُه ِمَن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمْنُهْم ِباللَِّه َوالوَيْوِم الوآِقِر َقاَل َو

ََ الوَمِصرُي   [211]ال قرَ:  ﴾ُثمَّ َأْضَطرُُّه ِإَلى َعَذاِب النَّاِر َوِبْئ

ََو َأنَُّه َقاَل: َكاَن النَّاُا ِإَذا َرَأْوا َأوََّل الثََّمِر:   عاء النيب حل  اهلل عليه وسلم للمدينة َااُءوا  َعْن َأِبي ُدَرْيَر

َباِر و اللَُّهمَّ »ْيِه َوَسلََّم َقاَل: َلِبِه ِإَلى َرُسوِل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّمو َفِدَذا َأَقَذُه َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اهلُل َع

ْبَراِديَم َثَمِرَناو َوَباِر و َلَنا ِفي َمِديَنِتَناو َوَباِر و َلَنا ِفي حَلاِعَناو َوَباِر و َلَنا ِفي ُمدَِّناو اللَُّهمَّ ِإنَّ ِإِفي َلَنا 

ََّةو َوِإنِّي َأْ ُعوَ  ِللوَعْ ُدَ  َوَقِليُلَه َوَنِ يَُّهو َوِإنِّي َعْ ُدَ  َوَنِ يَُّه َمِديَنِة ِبِمْثِ  َما َ َعاَ  ِبِه و َوِإنَُّه َ َعاَ  ِلَم

ََّةو َوِمْثَلُه َمَعُه  و ُثمَّ َيْدُعو َأحْلَغَر َوِليدخ َيَراُه َفُيْعِطيِه َذِلَه الثََّمَر«ِلَم

  حق الدفاع:ثالثا  ✍

والدفاع عن الوطن بالسالح وبالُلمة والدفاع عن الوطن أن اجلها  يف س ي  اهلل اعلموا ع ا  اهلل:  

 بالسالح والُلمة اها  ول ري  فيه ملن أقلص نيته ومن قت  يف ذله فنراو له الشها َ

َماِلِهو َفُهَو  َمْن ُقِتَ  ُ وَن»َعْن َسِعيِد ْبِن َجْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن ُنَفْي او َعِن النَِّ يِّ حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّمو َقاَل: 

 (414َشِهيٌدو َوَمْن ُقِتَ  ُ وَن َأْدِلِهو َأْو ُ وَن َ ِمِهو َأْو ُ وَن ِ يِنِهو َفُهَو شهيد". )

حِلِد  الوَقاُعال غول : َذَدَ  َعامَُّة َأْدِ  الوِعلوِم ِإَلى َأنَّ الرَُّاَ  ِإَذا ُأِريَد َماُلُهو َأْو َ ُمُهو َأْو َأْدُلُه َفَلُه َ فو -ُقلوُ 

و َفَأَتى الوَقْتُ  َعَلى ُهَوُمَقاَتَلُتُهو َوَيْنَ ِغي َأْن َيْدَفَع ِباأَلْ َسِن َفاأَلْ َسِنو َفِدْن َلْم َيْمَتِنْع ِإل ِبالوُمَقاَتَلِةو َفَقاَتَل

 َنفوِسِهو َفَدُمُه َدَدٌرو َول َشْيَء َعَلى الدَّاِفِع" أقراه أمحد

ََ َقاَل: َا َ  ِإْن َااَء اَء َرُاٌ  ِإَلى َرُسوِل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلِلو َأَرَأْيَعْن َأِبي ُدَرْيَر

َل: اَرُاٌ  ُيِريُد َأْقَذ َماِلي َقاَل: " َفَلا ُتْعِطِه َماَلَه ". َقاَل: َأَرَأْيَ  ِإْن َقاَتَلِني و َقاَل: " َقاِتلوُه " و َق

 (418ْن َقَتَلِني و َقاَل: " َفَأْنَ  َشِهيٌد " و َقاَل: َأَرَأْيَ  ِإْن َقَتلوُتُه؟ َقاَل: " َفُهَو ِفي النَّاِر ". )َأَرَأْيَ  ِإ

فعلى دذا فان ك  من قت   ون أرضه أو عرضه أو ماله أو  ينه أو أدله فهو شهيد والوطن مال وعرض 

 وأد  و ين ونشر األمن يف ربوعه غاية  ينية شرعية

  ق ال ناء:عا راب

إن من  قوي الوطن على أبنائه أن يعملوا  ائ ن ع  بنائه ورفعته والعم  على النهوض  إقوَ اإلسالم:

به لريقى بن سائر األمم واجملتمعاتو أحلحاب ادمة العالية دم الذين يقوون على ال ذل يف س ي  

جبها دم وتضحياتهمو ومن َثمَّ فهم القلة املقصد األعلىو وي دلون أفُار العاملو ويغريون مجرى احلياَ 

 اليت تنقذ املوقفو ودم الصفوَ اليت ت اشر مهمة " النتشال السريع " من و   الودنو ووددَ اإل  اط.

                                                           
 («84( و واحلميدل )28818وأقراه ع ُد الرجاي )»ط الرسالة(: 204/ 4« )مسند أمحد» - 414
 (و باب الدلي  على أن من قصد2كتاب اإلميان ) 214/ 2أقراه مسلم يف الصحيح  - 418
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جا م بُتفيه وساعديه قواف  العظماء اجملد ين من السلف واطخلفو ول تؤا  فدن مرور الزمن ليَ 

و كلما تأحلَّل  يف نفوا املتميعن معاني الستخذاءو ولبد من من حلاحلهو وإن الطغيان كلما طال أمده

 م ا رَ تنتش و ما  ام يف الذين ارفهم التيار بقية عري ين ضو وبذرَ فطرَ كامنة.

 هذا زمان ال توسُّط عنده     يبْي املْامر عاليًا وجليال

 كن سابقًا فيه أو ابق مبعزٍل     ليس التوسط للنبوغ سبيال

سلمة ترتق  منه اذبة " ُعَمِريَّة " توقد يف قل ها مص اح ادمة يف  جيور دذه الغفلة إن أمته امل

املددمةو وتنتظر منه حليحة " أيوبية " تغرا بذرَ األم و يف بيداء اليأاو وعلى قدر املئونة؛ تأتي 

 من اهلل املعونةو فاستعن باهلل ول تعجز. املصدر: املفُرَ الدعوية.

ال ناء والعمري وال ذل والعطاء بتله النماذج تتفوي األمم وتسموا الشعوب وتتوقد ودا دي مناذج يف 

 العزائم.

 او  عليه السالم: ملا أعطى اهلل  او  عليه السالم إلنة احلديدو فيم استخدمها ذله النيب الُريم؟ -2

 اهلل عز وا . لقد استخدمها يف حلناعة الدروعو ومالبَ احلربو والعتا  العسُرل؛ ليجادد يف س ي 

ْنِطَق َيا َأيَُّها النَّاُس ُعلِّْمَنا َم ﴿كثرية سيلمان عليه السالم: وقد أعطى اهلل سيلمان عليه السالم نعمًا -1

 [39]﴾الطَّْيِر َوُأوِتيَنا ِمْن ُكلِّ َشْيٍء 

  حق النصيحة:خامسا  ✍

من أا  سالمة اجملتمع ومن  قوي الوطن على أبنائه أن يتناحلحوا فيما بينهم معاشر األ  اب: 

َيا  َقاَل }:والوطن من املعاحلي املهلُة ومن املخالفات من املفسدَ قال تعاىل  ُاية عن نوح عليه السالم

ُُْكْم ِرَسااَلِت َربِّي َوَأنَصُح َلُكْم َوَأ ََاَلَلٌة َوَلِكنِّي َرُسوٌل مِّن رَّبِّ اْلَعاَلِمنَي ُأَبلِّ الّلِه َما  ْعَلُم ِمَنَقْوِم َلْيَس ِبي 

 [.12-13]األعراف:  {اَل َتْعَلُموَن

 )أل: وظيفيت ت ليغُمو ب يان تو يده وأوامره ونواديهو على واه النَِّصيَحة لُم والشفقة عليُم

ُِنِّي َرُسوٌل مِّن رَّبِّ }وقال س حانه  ُاية عن دو  عليه السالم:  - ََ ِبي َسَفاَدٌة َوَل َقاَل َيا َقْوِم َلْي

ُُْم َناحِلٌح َأِمٌن  ُُْم ِرَسالِت َربِّي َوَأَناو َل  [.18-10]األعراف: {الوَعاَلِمَن ُأَبلُِّغ

عن متيم الدارل رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل حللى اهلل عليه وسلم: ))الدين النَِّصيَحة. قلنا: ملن؟ 

 (   .411قال: هلل ولُتابه ولرسوله وألئمة املسلمن وعامتهم  (()

قال اطخطابي: )فمعنى النَِّصيَحة هلل س حانهو حلحة العتقا  يف و دانيتهو وإقالص النية يف ع ا تهو 

والنَِّصيَحة لُتاب اهللو اإلميان به والعم  مبا فيهو والنَِّصيَحة لرسولهو التصديق بن وتهو وبذل الطاعة 

                                                           
 (88رواه مسلم )- 411
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هم يف احلقِّو وأن ل يرى اطخروج عليهم له فيما أمر به ونهى عنهو والنَِّصيَحة ألئمة املؤمننو أن يطيع

 (.410بالسيف إذا اارواو والنَِّصيَحة لعامة املسلمن إرشا دم إىل مصاحلهم( )

وعن أبي دريرَ رضي اهلل عنه أنه قال: قال رسول اهلل حللى اهلل عليه وسلم: )) ق املسلم على  -

يهو وإذا  عا  فأا هو وإذا استنصحه املسلم س . قي : ما دن يا رسول اهلل؟ قال: إذا لقيته فسلم عل

 ( .418فانصح لهو وإذا عطَ فحمد اهلل فشمِّته وإذا مرض فعدهو وإذا مات فات عه  (( )

وعن ارير بن ع د اهلل رضي اهلل عنه قال: ))بايع  رسول اهلل حللى اهلل عليه وسلم على إقام الصالَو 

 (411وإيتاء الزكاَو والنصح لُ ِّ مسلم )

 حدة واالحتاد:حق الوسادسا  ✍

من  قوي الوطن على أبنائه العم  على و دته و السعي  ول اللتفاف و الحلطفاف  إقوَ اإلسالم: و

َوَلا  َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميًعا}الوطين و ذله أمر شرعي أمرنا اهلل تعاىل به فقال س حانه و تعاىل 

ِنْعَمِتِه ِإْخَواًنا َوُكْنُتْم َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء َفَألََّف َبْيَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتْم ِبَتَفرَُّقوا َواْذُكُروا ِنْعَمَت اللَِّه 

 [381]آل عمران:  {َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر َفَأْنَقَذُكْم ِمْنَها َكَذِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه َلُكْم آَياِتِه َلَعلَُّكْم َتْهَتُدوَن 

قال القرطيب رمحه اهلل: "فدن اهلل تعاىل يأمر باأللفة وينهى عن الفرقةو فدن الفرقة دلُةو واجلماعة 

 جناَ"و ور م اهلل ابن امل ار   يِ قال:

 إن اجلماعة حبـل اهلل فاعتصموا    منه بعروته الوثقى ملن دانا

ََ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ ُُْم َثَلاًثاو َويف حلحيح مسلم خ َعْن َأِبي ُدَرْيَر ُُْم َثَلاًثاو ِه :  ))ِإنَّ اللََّه َيْرَضى َل ُوَرُه َل َي

ُُْم َأْن َتْعُ ُدوُه َوَلا ُتْشِرُكوا ِبِه َشْيًئاو َوَأْن َتْعَتِصُموا ِبَحْ ِ  اللَِّه َاِميًعا ول َتَفرَُّقو ُُْم ِقيَ  اَفَيْرَضى َل ُوَرُه َل و َوَي

ََ السَُّؤاِل  (440َوِإَضاَعِة الوَماِل((.) َوَقاَل َوَكْثَر

ِثرًيا َلَعلَُّكْم ِفَئًة َفاْثُبُتوا َواْذُكُروا اللََّه َكَلِقيُتْم ِإَذا َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا } وحلدي اهلل عز وا  إذ يقول

ُروا ِإنَّ اللََّه َمَع ِرحُيُكْم َواْصِبَوَأِطيُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه َوَلا َتَناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب  (٥9ُتْفِلُحوَن )

 [.31، 35]األنفال: {(٥1الصَّاِبِريَن )

  رموا دداية  ينهم وعقودم               دذا وربه غاية اطخسللران

 تركوا دداية ربهمو فدذا بهم                 غرقى من اآلراء يف طوفان

 ها حلاروا إىل شنآنوتفرقوا شلليعًا بها نهجهم               من أال

                                                           
 (.4/211)معامل السنن(( )- 410
 (.1211رواه مسلم ) - 418
 (.81(و ومسلم )80رواه ال خارل )- 411
 (2028و رقم 4/2440( و ومسلم )8088و رقم 1/410أقراه أمحد ) - 440
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 قال الشاعر:

 ويف كثرَ األيدل عن الظلم جاار           إذا  ضرت أيدل الراال مبشهد

 حق البذل :سابعا  ✍

إقوَ اإلسالم: إن من  قوي الوطن على أبنائه ال ذل والسخاء  و قاحلة عند الشدا  و الُروب و يف 

القران الُريم آيات كثريَ تدعو األغنياء و أحلحاب الثراء إىل ال ذل وق  أجمات و لنأقذ على ذله مثال 

 و موااهة العدو الغاشم ففي غزوَ ت و   عا اهلل تعاىل اجملتمع املسلم اىل ال ذل من اا  جتهيز اجليش

 الظامل 

ي َعْ ِد َأِبالنفري و و ِ الناا على اإلنفاي يف س ي  اهلل َعْن  -حللى اهلل عليه وسلم  -أعلن النيب 

ُِ ُ وحِلَر َأْشَرَف َعَلْيِهْم َوَقاَل: َأْنُشُدُكُم اهلَل َوَلا َأْنُشُد ِإ»الرَّْ َمِن  ا َأحْلَحاَب لََّأنَّ ُعْثَماَن َرِضَي اهلُل َعْنُه َ ْي

ْن َ َفَر ُروَمَة َفَلُه َمالنَِّ يِّ حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َأَلْسُتْم َتْعَلُموَن َأنَّ َرُسوَل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: 

َِ الوَاْيَش َاهََّز َمْن الوَجنَُّة َفَحَفْرُتَها َأَلْسُتْم َتْعَلُموَن َأنَُّه َقاَل  َفَجهَّْزُتُهْم َقاَل: َفَصدَُّقوُه ِبَما  َفَلُه الوَجنَُّةُعْسَر

(و فاستجاب الصحابة لندائه و وضربوا أروع األمثلة يف ال ذل والعطاء و َعْن َعْ ِد الرَّْ َمِن ْبِن 442« )َقاَل

ََ َقاَل: َااَء ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن ِإَلى النَِّ يِّ حَللَّى اهلُل َعَل َِ َتُ َسُمَر َِ ْيِه َوَسلََّم ِفي َغْزَو وَ و َوُدَو َيَتَجهَُّز ِإَلى َغْزَو

ْ ُد الرَّْ َمِن: َعَتُ وَ و َوِفي ُكمِِّه َألوُف ِ يَناراو َفَص ََّها ِفي ِ ْجِر النَِّ يِّ حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ُثمَّ َولَّىو َقاَل 

« َعِمَ  َبْعَد َدَذا َأَبًداَما ُعْثَماَن َضرَّ َما »ِه َوَسلََّم ُيَقلُِّ َها ِبَيِدِه ِفي ِ ْجِرِه َوَيُقوُل: َفَرَأْيُ  النَِّ يَّ حَللَّى اهلُل َعَلْي

( .441) 

و اول عمر بن اطخطاب أن يس ق أبا بُر فأتى بنصف ماله َعْن َأِبيِه َقاَل: َسِمْعُ  ُعَمَر َيُقوُل: َأَمَرَنا 

ُوراو ِإْن َأْن َنَتَصدََّيو َوَواَفَق َذِلَه َماًلا ِعْنِدلو َفُقلوُ : الوَيْو -هلُل َعَلْيِه َوَسلََّمحَللَّى ا-َرُسوُل اللَِّه  َم َأْسِ ُق َأَبا َب

؟ " ْدِلَهَأَسَ قوُتُه َيْوًماو َفِجْئُ  ِبِنْصِف َماِليو َفَقاَل ِلي َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: "َما َأْبَقْيَ  ِل

ُوراو َما َأْبَقْيَ  ِلَأْدِلَه؟! " َق ُُ ِّ َما ِعْنَدُهو َفَقاَل َلُه: "َيا َأَبا َب ُورا ِب اَل: َأْبَقْيُ  َلُهُم ُقلوُ : ِمْثَلُه. َوَأَتى َأُبو َب

 (" .444شيء أبدا )إىل ُأَساِبُقَه اللََّه َوَرُسوَلُه. َفُقلوُ : َلا 

 عنه بألفي  ردم و إىل اان  الصدقات العظيمة اليت قدُّمها وتصدُّي ع د الرمحن بن عوف رضي اهلل

أغنياء الصحابة كالع اا بن ع د املطل  و و طلحة بن ع يد اهلل و و امد بن مسلمة و و عاحلم بن 

 عدل و رضي اهلل عنهم أعمعن .

                                                           
  408/  8ذكره ال خارل تعليقًا  - 442

 (21(و باب يف مناق  عثمان. . . )80و كتاب املناق  )111/ 8و وأقراه الرتمذل يف السنن 14/ 8املسند أقراه أمحد يف - 441

 (4108وحلححهو ويف النسخة املط وعة: أمحد بن امد بن نصري. وأقراه الرتمذل ) 424/ 2احلاكم  - 444
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اليدو  ذات وكان لفقراء املسلمن نصيٌ  يف الصدقةو  يِ قدُّموا ك  ما ميلُون يف س ي  اهلل مع قّلة

 فمنهم من أتى بصاعا من مترو ومنهم من ااءُّ بنصف حلاعا أو أق ُّ.

 التضحية:حق ثامنا  ✍

ومن  قوي الوطن على أبنائه التضحية فالتضحية يف س ي  الوطن دي التخلي عن ك  أمة اإلسالم: 

من أا  شيء وتقديم الروح من أا  احلفاظ على الوطنو ودي كذله فداء وتقديم الغالي والنفيَ 

حتقيق األمن واألمان واحلفاظ على استقرار الوطنو فالتضحية ليس  فقط كلمة تقالو ب  دي فع  

 قيقي يقوم بفعله ك  شخص وطين ا  لوطنه مهما كان  وظيفته أو مهنته أو عملهو وقد ضحى 

  أن نعيش من ق   آباؤنا وأادا نا من أا  بناء مناجل لنا وتوفري ا تياااتنا وبناء الوطن ومن أا

 حنن اليوم يف أمان واستقرار.

ولشه أن الدفاع عن الدين والنفَ واألد  واملال وال ال  وأدلهاو من اجلها  املشروعو ومن يقت  يف 

: من قت   ون  ينه فهو شهيدو ومن قت   ون ماله فهو ملسو هيلع هللا ىلصذله ودو مسلم يعترب شهيًدا؛ لقول النيب 

 [.444قت   ون  مه فهو شهيد]شهيدو ومن قت   ون أدله فهو شهيدو ومن 

إن ني  الشها َ يف س ي  اهلل  فاعا عن األوطان مُرمة اليلةو ومنحة ك ريَو مين اهلل تعاىل بها على 

 ﴾ا ُيِحبُّ الظَّاِلِمنَيُشَهَداَء َواللَُّه َلِمْنُكْم َوَيتَِّخَذ آَمُنوا َوِلَيْعَلَم اللَُّه الَِّذيَن  ﴿: من يشاءو يقول س حانه

أل: ليُرم منُم بالشها َ من أرا  أن يُرمه بهاو فدراة الشهداء ك ريَو ومنزلتهم [338ل عمران: ]آ

َوَلا َتْحَسَبنَّ ﴿: رفيعةو فهم أ ياء فر ونو عند ربهم يرجقونو قال اهلل ا  وعال مذكرا بعظم مناجدم

( َفِرِحنَي ِبَما آَتاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه 615ْنَد َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن )َأْحَياٌء ِعَبْل َأْمَواًتا الَِّذيَن ُقِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَِّه 

-319]آل عمران:  ﴾َوَيْسَتْبِشُروَن ِبالَِّذيَن َلْم َيْلَحُقوا ِبِهْم ِمْن َخْلِفِهْم َألَّا َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَلا ُهْم َيْحَزُنوَن 

الذين التحقوا برك  الشهداء األطهارو املوعو ين بأعظم اجلزاء فطوبى ألبناء دذا الوطن األبرارو   [338

ُك ُّ َميِّ خ »َعْن َفَضاَلَة ْبِن ُعَ ْيدخ َقاَل: َسِمْعُ  َرُسوَل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل:  عند العزيز الغفار

ُه َعَمُلُه ِإَلى َيْوِم الوِقَياَمِة َراِبُط ِفي َسِ يِ  اللَِّه َعزَّ َوَا َّ َفِدنَُّه َيْنُمو َلُيْخَتُم َعَلى َعَمِلِه الَِّذل َماَت َعَلْيِهو ِإلَّا الوُم

 (448«. )الوَقْ ِرِفْتَنِة ِمْن َوَيأوَمُن 

 اخلطبة الثانية

 حق الوفاء :تاسعا  ✍

                                                           
 .2412 واه الرتمذل يف )الديات(و باب )ما ااء فيمن قت   ون ماله فهو شهيد( برقم- 444

 (14182(و وأمحد )2142(و والرتمذل )1800حلحيح: رواه أبو  او  )- 448
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بأمن واستقرار أن ومن  قوي الوطن علينا معاشر أ  اب الوفاء لذله الوطن الذل تربينا فيه ونعمنا 

 نُون أفياء لذله الوطن وأل ننُر اجلمي  ولُن كيف يُون الوفاء للوطن؟

 يُون الوفاء للوطن بعدَ أمور 

فالطال  الذل تعلم يف املدارا واجلامعات لبد أن يُون وفيا لذله الوطن الذل سخر و سه  له 

 م  على نهضته و رقية التعليم فعنده ختراه ي دا بر  اجلمي  خبدمة ذله الوطن و الع

 واملوظف الذل يتقاضى رات ا شهريا لبد أن يُون وفيا لوطنه فيؤ ل وظيفته وأل يتخلف عن عمله 

 العام  الذل يعم  يف مصنعه لبد أن يُون وفيا لوطنه فيتقن عمله وجيو  حلنعته 

ل ال  والع ا  اجلندل لبد أن يُون وفيا لوطنه فيُون عينا سادره وأذن حلاغية حلماية امن ا 

 .......................... 

 

 َوَطِني َسَيْ َقى ِفي الُقُلوِب َلَه الَوَلاْء     َعْهٌد ُيَجدُِّ ُه ِكَراٌم َأْوِفيَّاْء

ُِْ ِرَياْء َُاَنٌة     َتْسُمو ِبَنا َوُتِثرُي ِفيَنا ال  َوَطِني َوَكْم َلَه ِفي الُقُلوِب َم

ََ الضَِّياْء. َيا َمْوِئَ  الَعَرِب الَِّذ  يَن َتَوشَُّحوا      ُك َّ امَلَفاِقر ُمْنُذ َأْن َبَز

 َيا َمْوِطَن اإِلمَياِن َيا َرْمَز اُلَوًفا      َسَنَظ ُّ ِللَوَطِن امُلَقدَِّا َأْوِفيَّاْء

 الطاعة:-عاشرا ✍

معاشر املو دين: ومن  قوي الوطن على أبنائه طاعة ولَ األمر فطاعتهم حلمام أمان للفر  و اجملتمع و 

عصيانهم س ي  إىل تهديد أمن الوطن .............وما ُعلم جلماعة قرا  على ولي أمردا إل كان ما 

ال  ُثري من تله ال أفسدت أكثر مما حللح   ويف ثورات الربيع العربي قري  لي  فنظر اىل ما    ب

من  مار و انهيار و من متزي و تشرذم و من انهيار أقالقي ت عه انهيار ااتماعي ت عة انهيار اقتصا ل 

 تولد عن اجلميع انهيار سياسي عسُرل ..........................

إذن  [59]النساء:  ﴾ْم ِمْنُكاْلَأْمِر َوُأوِلي  َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل﴿قال تعاىل : 

فُ  النصوص اآلمرَ بطاعة ولَ األمرو مقيُّدَ بقيد إقامة الدين و كما يف  ديِ َعْن ُأمِّ الوُحَصْيِن َقاَلْ : 

ُُْم َعْ ٌد »َقاَل َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم:  َُِتاِب اللَِّه َفاْسَمُعوا َلُه َيُقوُ ُكْم  ُمَجدٌَّعِإْن ُأمَِّر َعَلْي ِب

 (441« " )َوَأطيُعوا

ََ ْبِن َأِبي ُأَميََّة َقاَل: ويف  ديِ ال خارل َعْن  ََ ْبِن الصَّاِمِ  َوُدَو َمِري»ُاَناَ  ٌضو ُقلوَنا: َ َقلوَنا َعَلى ُعَ اَ 

ِخ َيْنَفُعَه اهلُل ِبِهو لََّمو َقاَل: َ َعاَنا النَِّ يُّ َسِمْعَتُه ِمَن النَِّ يِّ حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس َأحْلَلَحَه اهلُلو َ دِّْث ِبَحِدي

                                                           
 (2118أقراه مسلم )- 441
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ي َمْنَشِطَنا ِف حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َفَ اَيْعَناُهوَفَقاَل ِفيَما َأَقَذ َعَلْيَنا: َأْن َباَيَعَنا َعَلى السَّْمِع َوالطَّاَعِةو

ُوَرِدَناو َوُعْسِرَنا ًَ َعَلْيَناو َوَأْن َلا ُنَناِجَع الوَأْمَر َأْدَلُهو  َوَم َبَواً او ِعْنَدُكْم ِمَن اهلِل ُكفوًرا َرْوا َتَأْن ِإلَّا َوُيْسِرَنا َوَأَثَر

 (440« )ِفيِه ُبْرَداٌن.

ِفيُّ َرُسوَل الوُجْع دا ما ااء يف احلديِ الذل أقراه مسلم َعْن َواِئِ  ْبِن ُ جرا َقال: َسَأَل َسَلَمُة ْبُن َيِزيَد

َوَيْمَنُعوَنَنا َ قَُّهْم ُلوَنَنا َيْسَأُأَمَراُء َفَقال: َيا َرُسوَل اهلِل َأَرَأيَ  ِإْن َقاَمْ  َعَليَنا  -حللى اهلل عليه وسلم  -اهلِل 

ُِ َلُه يف الثَّاِنيَ قََّنا َفَما َتأوُمُرَناو َفَأْعَرَض َعْنُهو ُثمَّ َسَأَلُه َفَأْعَرَض َعْنُهو ُثمَّ َسَأ ِة َأْو يف الثَّاِلَثِةو َفَجَذَبُه اأَلْشَع

ُُْم َما ُ مِّلوُتْم( ) َا َفَقال: )اْسَمُعوا َوَأِطيُعوا َفِدنََّما َعَليِهْم َما ُ مُِّلوا َوَعَلي  (448ْبُن َقي

واو  يقيموه أمثلفتا إىل أن ذله يعين أن اهلل تعاىل مح  الولَ وأوا  عليهم العدل بن الناا فدذا مل

 ومح  الرعية السمع والطاعة دمو فدن قاموا بذله أثي وا عليهو وإل أمثوا.

  

 

 

 

 

 

 

 العشر األخالقية من هجرة خري الربية صلى اهلل عليه وسلم

 اطخط ة األوىل

أما بعد: فحياكم اهلل أيها األقوَ األفاض  وط تم وطاب ممشاكم وت وأمت عميعًا من اجلنة منزل و 

وأسأل اهلل احلليم الُريم ا  وعال الذل عمعين مع  ضراتُم يف دذا ال ي  الطي  امل ار  على طاعته 

 و أن جيمعنا يف اآلقرَ مع سيد الدعاَ املصطفى يف انته و ار مقامته وإنه وىل ذله والقا ر عليه ..

ومل تُن  دثا كأل  ع ا  اهلل : إن ادجرَ الن وية املشرفة  ستور يستضاء به يف ك  جمان و مُان

 دث وو إمنا كان   دثا غري مجرى ال شرية وو أرسى معامل إميانية وو تربويةو و أقالقية لسائر 

                                                           
"سرتون بعدل أمورا تنُرونها  -حللى اهلل عليه وسلم-أقراه ال خارل يف حلحيحه من دذا الطريقو كتاب الفنتو باب قول النيب  - 440

 "0088"  ديِ "424/ 4"
 (0081(و وانظر )4104رقم  121/ 1(و الُ َخاِرلُّ )2841رقم  2408 - 2404/ 4مسلم ) - 448
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ال شرية وإىل أن يرث اهلل األرض و من عليها...... و نقف اليوم مع األقالي العشر املستفا َ من دجرَ 

 وب و األمساع  رسول اهلل حللى اهلل عليه وسلم .............فأعريوني القل

 : الصرب على األذى-أوال ✍

 لأوذاهلل تعاىل فقد  إىلليها الصرب يف طريق الدعوَ إاليت حنن حبااة  األقاليمن  إناإلسالم  إقوَ 

الناا إليه فما ودن وما استُان ب   ومن أقربمن مشركي مُة  اإليذاءالنيب حللى اهلل عليه وسلم اشد 

 ......................ذله األذى والبتالء على  حلرب

كان  السمة املميزَ جلميع الصحابة: الصرب على األذى وحتم  الضطها  يف س ي  اهللو ورسول اهلل 

حللى اهلل عليه وسلم مل يأمر املسلمن أن ير وا عن أنفسهم ذله األمر؛ لألمر الصريح من اهلل عز وا : 

و وكان املشركون يعذبون ويشر ون ويذحبون واملسلمون [201]األنعام: {َوَأْعِرْض َعِن الوُمْشِرِكَن}

حلابرونو ب  أمروا أل ير وا إيذاءو ول حيملوا سال ًاو ول يرفعوا ضيمًاو ول يُسروا حلنمًاو ول يس وا 

قت  ياسر  [و208]األنعام: {َول َتُس ُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُ وِن اللَِّه َفَيُس ُّوا اللََّه َعْدًوا ِبَغْيِر ِعلوما}مشركًاو 

وقتل  مسية والرسول حللى اهلل عليه وسلم مير من أمامهم ودم يقتلون فيُتفي بقوله: )حلربًا آل ياسر 

 إن موعدكم اجلنة(و ومل ميسه بيد أبي اه  ومل جيمع الصحابة ليقوموا بثورَ أبدًا.

 باهلل تعاىل و بوعده: ثانيا: الثقة - ✍

ن اهلل سينصره ل االةو فخرج للهجرَ ل يهاب أ دا ول خيشى ضرراو النيب على يقن بأ فقد كان

ويف قصة جناَ ن ينا امد حللى اهلل عليه ....... تى وحل  املدينة منتصرا على غرور الُفار ومُردم

وسلم يف  ا ثة ادجرَ من مطار َ كفار قريش له ما يؤذل نفَ املعنى. فسر  لنا القرآن الُريم 

 باهلل والتوك  عليه. عملية للثقةمنها  روسًا القصتن لنتعلم 

فهذا ن ينا الُريم حييط به املشركون من ك  اان  ودو مع حلا  ه يف  كهف حلغري فيدر  احلزن  

َنَصَرُه الّلُه  ِإلَّ َتنُصُروُه َفَقْد'حلا  ه  أبا بُر رضي اهلل عنه قوفًا على نيب اهللو ويرول لنا القرآن القصة 

ّلَه َمَعَنا َفَأنَزَل الّلُه ُدَما ِفي الوَغاِر ِإْذ َيُقوُل ِلَصاِ ِ ِه َل َتْحَزْن ِإنَّ ال ِإْذ َأْقَرَاُه الَِّذيَن َكَفُرواو َثاِنَي اْثَنْيِن ِإْذ

ُِيَنَتُه َعَلْيِه َوَأيََّدُه ِبُجُنو خ لَّْم َتَرْوَدا َوَاَعَ  َكِلَمَة الَِّذيَن َكَفُرواو السُّفوَلى َوَكِلَمُة الّلِه َي الوُعلوَيا َوالّلُه َعِزيٌز ِد َس

  'ُِيٌمَ 
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 'وقصة ن ينا امد حللى اهلل عليه وسلم دنا ش يهة بقصة موسى عليه السالم اليت ور ت يف قوله تعاىل

( 60ْهِديِن )َسَي َربِّي َمِعَي ِإنَّ َكلَّا َقاَل( 64) َلُمْدَرُكوَن ِإنَّا ُموَسى َأحْلَحاُب َقاَل الوَجْمَعاِن َتَراَءى َفَلمَّا﴿

َُاَن َفاْنَفَلَق الوَ ْحَر ِبَعَصاَ  اْضِرْب َأِن وَسىُم ِإَلى َفَأْوَ ْيَنا  َثمَّ َوَأْجَلفوَنا( 63) الوَعِظيِم ِ َكالطَّْو ِفْريا ُك ُّ َف

 [11-12]الشعراء:  ﴾ الوآَقِريَن َأغوَرقوَنا ُثمَّ( 65) َأْاَمِعَن َمَعُه َوَمْن ُموَسى َوَأْنَجْيَنا( 61) الوآَقِريَن

  الفداء يف سبيل تبليغ الدعوة التضحية-ثالثا ✍ 

واضحة الية يف مواقفهم ويف -حللى اهلل عليه وسلم –قد ظهرت تضحية أحلحاب النيب ع ا  اهلل : و

 انشراح حلدرودم لته التضحيات فيها لنرى كيف كان  تضحيتهم:

 أول: التضحية بالنفَ:

نه بذل نفسه فداء لن يه ولدي ليلة ادجرَ وكيف يف-عنهرضي اهلل -تأملوا ع ا  اهلل يف تضحية على 

لقد است   -اهلل عليه وسلم حللى-سيد ال شر -ودو يعرف قطورَ اإلقدام على امل ي  يف فراش 

ليضربوه ضربة را   -حللى اهلل عليه وسلم-املشركون سيافهم بعدما قرروا أن ينقضوا على الرسول 

 يعي ذله ايدا -رضي اهلل عنه-وا د لقد كان علي 

فأتى اربيُ  عليه السالمو رسوَل اهلل حللى اهلل عليه وسلمو فقال: ل ت   دذه الليلة  قال ابن اسحق:

على فراشه الذل كن  ت ي  عليه. قال: فلما كان  عتمة من اللي  ااتمعوا على بابه يرحلدونه  تى 

َنْم » -قال لعلي رضي اهلل عنه :ينام فيث ون عليهو فلما رأى رسول اهلل حللى اهلل عليه وسلم مُانهمو

ُووَتَسجَّ ِفَراِشي َعَلى   «َرُدُه ِمْنُهْمِبُ ْر ل َدَذا احَلْضرمي الوَأْقَضِرو َفَنْم ِفيِهو َفِدنَُّه َلْن َيْخُلص إَلْيَه َشْيٌء َت

(441). 

 ثانيا: التضحية بالزوجة والولد:

لها يقدم املرء على املهاله وإن كان فيها فولد الرا  وجواته أغلى ما ميله يف دذه احلياَ ومن أا

 الفاضلة يهون ك  شيء وتأسيَ املدينةمن ذله من اا  بناء حلرح  وعلى الرغم تفهو 

َُاَن » :قال ابن دشام ِمْن  -حللى اهلل عليه وسلم-أحلحاب رسول اهلل ِمْن الوَمِديَنِة إَلى َداَاَر َمْن أوُل َف

شاو ِمْن َبِني َمْخُزوما: َأُبو َسلمة ْبُن َعْ ِد األَسد ْبِن ِدَلاِل بن ع د اهلل بن ُعمر بن الوُمَهاِاِريَن ِمْن ُقَرْي

                                                           
 (90/ 2« )سيرة ابن هشام ت طه عبد الرؤوف سعد»- 439

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





231 
 

سول ر خمزومو َواْسُمُه: َعْ ُد اللَِّهو َداَاَر إَلى الوَمِديَنِة َقْ َ  َبيعة َأحْلَحاِب الوَعَقَ ِة ِبَسَنةخو َوَكاَن َقِدَم َعَلى

ْن َأْرِض الوَحَ َشِةو َفَلمَّا آَذْتُه ُقَرْيٌشو َوَبَلَغُه إْسَلاُم َمْن َأْسَلَم ِمْن مُة ِم -حللى اهلل عليه وسلم-اهلل 

 .(440)«الوَأْنَصاِرو َقَرَج إَلى املدينة مهااًرا

ولنرت  ألم سلمة رضي اهلل عنهاو املتخصصة يف رواية أ ا يِ ادجرَو تقص علينا وقائع دذه امللحمة 

 اطخالدَو قال :

ْيِه َوَسلََّمو ْبِن َعْ ِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر اْبن َأِبي َسَلَمَةو َعْن َادَِّتِه ُأمِّ َسَلَمَةو َجْوِج النَِّ يِّ حَللَّى اهلُل َعَل َعْن َسَلَمَة»

 َقاَلْ :

َ َمَ  َمِعي اْبِني َسَلَمَة ْبَن و َوالوُخُروَج إَلى الوَمِديَنِة َرَ َ  ِلي َبِعرَيُه ُثمَّ َ َمَلِني َعَلْيِهَسَلَمَة َأُبو َأْاَمَع َلمَّا 

للَِّه ْبِن ُعَمَر اَأِبي َسَلَمَة ِفي ِ ْجِرلو ُثمَّ َقَرَج ِبي َيُقوُ  ِبي َبِعرَيُهو َفَلمَّا َرَأْتُه ِرَااُل َبِني الوُمِغرَيَِ ْبِن َعْ ِد 

اَم َنْتُرُكَه َتِسرُي ِبَها ِفي ْيَهاو َأَرَأْيَ  حَلاِ َ َتَه َدِذِه؟ َعَلْبِن َمْخُزوما َقاُموا إَلْيِهو َفَقاُلوا َدِذِه َنفوُسَه َغَلْ تَنا َعَل

ِد الوَأَسِدو ْ الوِ َلاِ ؟ َقاَلْ : َفَنَزُعوا ِقَطاَم الوَ ِعرِي ِمْن َيِدِهو َفَأَقُذوِني ِمْنُه. َقاَلْ : َوَغِضَ  ِعْنَد َذِلَه َبُنو َع

 َاللَِّهو َلا َنْتُرُ  اْبَنَنا ِعْنَدَدا إْذ َنَزْعُتُموَدا ِمْن حَلاِ ِ َنا.َرْدُط َأِبي َسَلَمَةو َفَقاُلوا: َلا َو

ُنو الوُمِغرَيَِ َب َقاَلْ : َفَتَجاَذُبوا َبِني َسِلَمَة َبْيَنُهْم َ تَّى َقَلُعوا َيَدُهو َواْنَطَلَق ِبِه َبُنو َعْ ِد الوَأَسِدو َوَ َ َسِني

ُُْنُ  ُبو َسَلَمَة إَلى الوَمِديَنِة. َقاَلْ : َفَفرََّي َبْيِني َوَبْيَن َجْوِاي َوَبْيَن اْبِنيِعْنَدُدْمو َواْنَطَلَق َجْوِاي َأ . َقاَلْ : َف

ُِيو َ تَّى َأْمَسى َسَنًة َأْو َقِريً ا ِمْنَها َ تَّى َم َُ ِبالوَأْبُطِحو َفَما َأَجاُل َأْب َخ َفَأْاِل   ِبي َرُاٌ  ِمْنرََّأْقُرُج ُك َّ َغَدا

[ َدِذِه 2َبِني َعمِّيو َأَ ُد َبِني الوُمِغرَيَِو َفَرَأى َما ِبي َفَرِ َمِني َفَقاَل ِلَ ِني الوُمِغرَيَِ: َأَلا ُتْخِرُاوَن ]

ُِيَنَةو َفرَّقوُتْم َبْيَنَها َوَبْيَن َجْوِاَها َوَبْيَن َوَلِدَدا! َقاَلْ : َفَقاُلوا ِلي: الوَحِقي ِبَزْوِاَه إْن  ْئِ . َقاَلْ : ِشالوِمْس

ِفي ِ ْجِرلو  َوَر َّ َبُنو َعْ ِد الوَأَسِد إَليَّ ِعْنَد َذِلَه اْبِني. َقاَلْ : َفاْرَتَحلوُ  َبِعرِيل ُثمَّ َأَقْذُت اْبِني َفَوَضْعُتُه

ُ : َأَتَ لَُّح ِبَمْن َلِقيُ  ْ : َفُقلوُثمَّ َقَرْاُ  ُأِريُد َجْوِاي ِبالوَمِديَنِة. َقاَلْ : َوَما َمِعي َأَ ٌد ِمْن َقلوِق اللَِّه. َقاَل

[ َلِقيُ  ُعْثَماَن ْبَن َطلوَحَة ْبِن َأِبي َطلوَحَةو َأَقا َبِني 1َ تَّى َأقوَدَم َعَليَّ َجْوِايو َ تَّى إَذا ُكْنُ  ِبالتَّْنِعيِم ]

 َمِديَنِة. َقاَل:ُقلوُ : ُأِريُد َجْوِاي ِبالوَعْ ِد الدَّاِر َفَقاَل ِلي: إَلى َأْيَن َيا ِبْنَ  َأِبي ُأَميََّة؟ َقاَلْ : َف

 خو َفَأَقَذ ِبِخَطاِم َرَأَوَما َمَعَه َأَ ٌد؟ َقاَلْ : َفُقلوُ : َلا َوَاللَِّهو إلَّا اللَُّه َوُبَنيَّ َدَذا. َقاَل: َوَاللَِّه َما َلَه ِمْن َمْت

 ِمْنُهو َكاَن حَلِحْ ُ  َرُاًلا ِمْن الوَعَرِب َقطُّو َأَرى َأنَُّه َكاَن َأكوَرَمالوَ ِعرِيو َفاْنَطَلَق َمِعي يهوى بىو فو اهلل َما 
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مَّ َقيََّدُه ِفي إَذا َبَلَح الوَمْنِزَل َأَناَخ ِبيو ُثمَّ اْسَتأوَقَر َعنِّيو َ تَّى إَذا َنَزلوُ  اْسَتأوَقَر ِبَ ِعرِيلو َفَحطَّ َعْنُهو ُث

َقدََّمُه إَلى َشَجَرَخو َفاْضَطَجَع َتْحَتَهاو َفِدَذا َ َنا الرََّواُحو َقاَم إَلى َبِعرِيل َف  َعنِّي والشََّجَرَِو ُثمَّ َتَنحَّى

ِهو َفَقاَ ُهو ِمَفَرَ َلُهو ُثمَّ اْسَتأوَقَر َعنِّيو َوَقاَل: اْرَكِ ي. َفِدَذا َرِكْ ُ  َواْسَتَوْيُ  َعَلى َبِعرِيل َأَتى َفَأَقَذ ِبِخَطا

ِرو ْبِن َعْوفخ ِزَل ِبي. َفَلْم َيَزْل َيْصَنُع َذِلَه ِبي َ تَّى َأقوَدَمِني الوَمِديَنَةو َفَلمَّا َنَظَر إَلى َقْرَيِة َبِني َعْمَ تَّى َيْن

ِهو ُثمَّ اْنَصَرَف َرَكِة اللََّفاْ ُقِليَها َعَلى َب -َوَكاَن َأُبو َسَلَمَة ِبَها َناِجًلا -بُق اءخو َقاَل: َجْوُاَه ِفي َدِذِه الوَقْرَيِة

ََّة.  َراِاًعا إَلى َم

َُاَنْ  َتُقوُل: َوَاللَِّه َما َأْعَلُم َأْدَ  َبْي خ ِفي الوِدْسَلاِم َأحَلاَبُهْم َما َأحَلاَب آَل َأِبي َسَلَمَةو  َما َرَأْيُ  َوَقاَل: َف

 (442)حَلاِ ً ا َقطُّ َكاَن َأكوَرَم ِمْن ُعْثَماَن ْبِن َطلوَحَة 

  :األمانةأداء  – رابعا ✍

من األقالي السامية اليت نستلهمها من ادجرَ الن وية أ اء المانات اىل أدلها رغم انهم كانوا من اشدا  

ودو القاِئ : ))أ ِّ األمانَة مَلن ائتمَنهو ول َتُخن َمن قانه((و فرَت  الناا أذية له و ألحلحابه  ومل ل 

ِفراشهو ودو أمٌر عجي و دؤلِء الناا است ا وا  َمهو  يف -رضي اهلل عنه  -عليَّ بَن أبي طاِل  

وأرا وا قْتَلهو ب  أْ َموه وآذوه وطر وهو لُنَّه مل يشأو قتَلهمو ومل يستِ ْح أموادمو ولو كلَّفه ذله 

َُْمُتْم َبْيَن ِلَها َوِإنَّ اللََّه َيأوُمُرُكْم َأْن ُتَؤ ُّوا الوَأَماَناِت ِإَلى َأْد ﴿باملخاطرَِ بابن عمِّهو وحَلَدي اهلل:  ِإَذا َ 

ُُْم ِبِه ِإنَّ اللََّه َكاَن َسِميًعا َبِصرًيا  ُُُموا ِبالوَعْدِل ِإنَّ اللََّه ِنِعمَّا َيِعُظ  [.88]النساء:  ﴾النَّاِا َأْن َتْح

  :اإلخالصخامسا  -✍

بُر الصديق رضي اهلل عنه يف ا ته هلل و  أبي إقالصو من أروع حلور اإلقالص إقوَ اإلسالم :

 املدينة  إىلاهلل عليه وسلم ليلة ادجرَ و يف طريقهما  ىلرسوله حلل

من الذل له الشأن األعلى والقدح املعلى يف دجرَ رسول اهلل إل أبا بُرو يعرض الرسول حللى اهلل عليه 

مهي ؟! ل وربيو ب  موك  مطار  وسلم ادجرَ في ُي فرً او يا هلل أي ُى ألنه سيسري يف موك  

مهدر  مهو ولُنها الصح ة واحمل ةو يدق  الغار ق له وميشي عن ميينه ومشالهو فداٌء وتضحيةو 
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وإقداٌم بال إ جامو فاللهم ارض عنه وااجه عن اإلسالم قري اجلزاءو وا شرنا معهو وأقر أعيننا برؤياه 

 يف انات النعيم.

 للتقوى وللمتقني:بأن العاقبة  سادسا: اليقني -✍

ان اهلل تعاىل ناحلر  ينه و أ ناليت نستلهما من دجرَ النيب حللى اهلل عليه وسلم  اليق األقاليو من 

معلي كلمته  و يظهر ذله من موقف رسول اهلل حللى اهلل عليه وسلم من سراقة و دو يت عه ثم يرل اهلل 

عليه و سلم فيسلم و يعده النيب بوعد  و املعجزات على حلدي سيد الُائنات حللى اهلل اآلياتتعاىل 

عجي  غري  يف ذله املوقف الردي  انه يعه سوارل كسر عن أبي موسى عن احلسنو أن رسول اهلل 

قال: فلما ُأتى عمر « كيف به إذا ل س  سوارل كسرى؟»حللى اهلل عليه وسلم قال لسراقة بن ماله: 

  سه إياداوبسوارل كسرى ومنطقته وتااهو  عا سراقة بن ماله فأل

ويف وعد الرسول حللى اهلل عليه وسلم لسراقة بسوارل كسرى معجزَ أقرىو فاإلنسان الذل ي دو داربا 

من واه قومه ل يؤم  يف فتح الفرا والستيالء على كنوج كسرىو إل أن يُون ن يا مرسالو ولقد 

فاذ وعد الرسول حللى حتقق وعد الرسول حللى اهلل عليه وسلم لهو وطال  كسرى عمر بن اطخطاب بدن

اهلل عليه وسلم له  ن رأى سوارل كسرى يف الغنائمو فأل سهما عمر سراقة على مأل من الصحابةو 

 احلمد هلل الذل سل  كسرى سواريه وأل سهما سراقة بن اعشم»وقال: 

 التفاؤل: سابعا: خلق -✍

 قطردا أاألمور  أحلع التفاؤل  تى يف  وسلم يعلمناالنيب حللى اهلل عليه  ويف دجرَ 

ْيِه َوَسلََّم َوَأُبو َلقال ِإَياُا ْبُن َماِلِه ْبِن الوَأْوِا الوَأْسَلِميُّو َعْن َأِبيِهو َقاَل: َلمَّا َداَاَر َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اللَُّه َع

ُورا َمرُّوا ِبِدِب ا َلَنا ِبالوُجْحَفِةو َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اللَُّه َعَلْي ْن َدِذِه الوِدِبُ ؟ َفَقاُلوا: ِلَرُا ا ِمْن ِه َوَسلََّم: ِلَمَب

 َأْسَلَم.

ُورا َفَقاَل: َسِلْمَ  ِإْن َشاَء اللَُّه.  َفالوَتَفَ  ِإَلى َأِبي َب

 َفَقاَل: َما اْسُمَه؟ َقاَل: َمْسُعوٌ .

ُورا َفَقاَل: َسِعْدَت ِإْن َشاَء اللَُّه.  َفالوَتَفَ  ِإَلى َأِبي َب

 فالذل ينظر يف ادجرَ با ئ الرأل يظن أن الدعوَ إىل جوال واضمحالل.
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 اشتمل  على اليأا القلوب     وضاي ملا به الصدر الر ي  إذا

 ومل تر لنُشاف الضر واها       ول أغنى حبيلته األري 

 أتا  على قنوط منه غوث         مين به اللطيف املستجي 

 فموحلول بها الفرج القري     وك  احلا ثات وإن تناد      

 التوكل على اهلل -ثامنا  ✍

  معتعاىلاهلل  ىاليت علمتنا إياه دجرَ النيب حل  اهلل عليه وسلم التوك  علاألقالي إن من  عباد اهلل:

 املتوكلن يعلمنا كيف التوك  ل التواك   إمامدو  باألس اب فهااألقذ 

ولقد كان حللى اهلل عليه وسلم يف ر لة ادجرَ الشريفة متوكاًل على ربه واثقًا بنصره يعلم أن اهلل كافيه 

و س هو ومع دذا كله مل يُن حللى اهلل عليه وسلم باملتهاون املتواك  الذل يأتي األمور على غري 

: امدو واملساعد: أبو واهها. ب  إنه أعد قطة اُمة ثم قام بتنفيذدا بُ  سرية وإتقان. فالقائد

بُرو والفدائي: عليو والتموين: أمساءو والستخ ارات: ع د اهللو والتغطية وتعمية العدو: عامرو 

و لي  الر لة: ع د اهلل بن أريقطو واملُان املؤق : غار ثورو وموعد النطالي: بعد ثالثة أيامو وقط 

 ُمته حللى اهلل عليه وسلمو وفيه  عوَ لألمة السري: الطريق السا لي. ودذا كله شادد على ع قريته و

إىل أن حتذو  ذوه يف  سن التخطيط والتدبري وإتقان العم  واختاذ أفض  األس اب مع العتما  على 

 (441 ) اهلل مس   األس اب أوًل وأقرا.

 الث ات تاسعا :-✍

الث ات يف دجرَ النيب حللى اهلل عليه وسلم عند قرواه من بن احاف   قلق إقوَ اإلميان: يتجلى

املرتبصن به فقد وقفوا ع  ال اب شهروا السيوف ينظرون اللحظة الفارقة اليت يقضون فيها على الدعوَ 

  والداعية .................................

ويأمره باطخروج وسط املشركن  ون قوف  لقد نزل الو ي إىل رسول اهلل حللى اهلل عليه وسلم يطمئنهو

ه وسلم يف دذه الليلة ول وا و فسوف يأقذ اهلل عز وا  بأبصاردمو وقرج الرسول حللى اهلل علي
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َوَاَعلوَنا ِمْن َبْيِن َأْيِديِهْم َسدًُّا َوِمْن }ودو يقرأ حلدر سورَ يَو من أودا إىل قوله عز وا :  امل اركة

 [.1]يَ: {ْيَناُدْم َفُهْم َلا ُيْ ِصُروَنَقلوِفِهْم َسدًُّا َفَأغوَش

وإمعاًنا يف السخرية من املشركنو أقذ رسول اهلل حللى اهلل عليه وسلم  فنة من الرتابو ووضع ازًءا 

منها على رأا ك  مشر  حياحلر بيتهو ودم ل يشعرونو ثم انطلق إىل بي  الصديق رضي اهلل عنه 

 إىل اآلن تسري على ما يرام. لستُمال تنفيذ اطخطةو فهي حبمد اهلل

كان من املمُن أن خيرج الرسول حللى اهلل عليه وسلم من ال ي  ق   قدوم املشركنو لُن اهلل عز وا  

أرا  ذله إلث ات أن األمر كله بيد اهلل عز وا و وأنه  ون توفيق اهلل عز وا  ل يتم أمر من األمورو 

 هلل حللى اهلل عليه وسلم.وأيضا ظهرت املعجزَ الظادرَ يف نصرَ رسول ا

و لُن خيرج النيب يف ث ات  تزلزله اجل ال و ترد ه  جم ال اط  و دو دو يقرا يات من القران الُريم 

 [.1]يَ: {َوَاَعلوَنا ِمْن َبْيِن َأْيِديِهْم َسدًُّا َوِمْن َقلوِفِهْم َسدًُّا َفَأغوَشْيَناُدْم َفُهْم َلا ُيْ ِصُروَن}

من ثور قال أبو بُر: واهلل يا رسول اهلل لو أن  األقدامليه وسلم  ن تقرتب ث ات النيب حل  اهلل ع

 أ ددم نظر إىل موقع قدمه ألبصرنا. 

 .{ثالثهماظنُّه باثنن اهلل  ما}فأاابه النيب حللى اهلل عليه وسلم مطمئنًا له: 

 فهذا مث  الث اتو 

 اإليثار: عاشرا: -✍

 ىذله اطخلق الُريم يف دجرَ النيب حللى اهلل عليه وسلم  ن قدم النيب حلل ىيتجل أ  يت يف اهلل: و 

ان  ك نفسهم فقدأعلى  وأحلحابهاهلل عليه وسلم فقد استق له األنصار و فتحوا له الديار و اثروه دو 

األقوَ بن املهاارين واألنصار بلغ  ذروتهاو ومتيزت باإليثار والتعففو كان األنصارل خيري أقاه 

ملهاارين أن يأقذ من أمواله ما يشاءو وكان املهاارل يتعفف أن يطل  بهلع واشع!  وحلف من ا

 ق األنصار :  وقال يف)َيْحَسُ ُهُم الوَجاِدُ  َأغوِنَياَء ِمَن التََّعفُِّف( القرآن الُريم قليقة املهاارين بقوله: 

َوَلْو َكاَن ِبِهْم  ِدْم َ اَاًة ِممَّا ُأوُتوا َوُيْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم)ُيِح ُّوَن َمْن َداَاَر ِإَلْيِهْم َوَلا َيِجُدوَن ِفي حُلُدوِر

 َقَصاحَلٌة(.
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فعن أنَ بن ماله رضي اهلل عنه قال: ))ملا قدم املهاارون املدينة نزلوا على األنصار يف  وردمو  -

و ول أبذل يف كثري منهمو فقالوا: يا رسول اهللو ما رأينا مث  قوم نزلنا عليهم أ سن مواساَ يف قلي 

( وكفونا املؤنةو ولقد قشينا أن يُونوا ذد وا باألار كلِّه. فقال رسول اهلل 444لقد أشركونا يف املهنأ  )

 (444حللى اهلل عليه وسلم: كلَّا ما  عومت اهلل دم وأثنيتم به عليهم  ((. )

حللى اهلل عليه وسلم بينه وبن سعد بن ودذا ع د الرَّمحن بن عوف ))للمَّا قدم املدينة آقى النَّيبُّ  -

الرَّبيع األنصارلِّو وعند األنصارلِّ امرأتانو فعرض عليه أن يناحلفه أدله ومالهو فقال له: بار  اهلل له 

 (448) . لُّوني على السُّوي...(( يف أدله ومالهو

 الدعاء ............................

 

 

 

 

 اآلداب العشر لألسواق يف اإلسالم

 طبة األوىل اخل

أما بعد: فحياكم اهلل أيها األقوَ األفاض  وط تم وطاب ممشاكم وت وأمت عميعًا من اجلنة منزل و 

وأسأل اهلل احلليم الُريم ا  وعال الذل عمعين مع  ضراتُم يف دذا ال ي  الطي  امل ار  على طاعته 

 مقامته وإنه وىل ذله والقا ر عليه ..و أن جيمعنا يف اآلقرَ مع سيد الدعاَ املصطفى يف انته و ار 

أما بعد: فاإلسالم أيها اإلقوَ الُرم ليَ مبنأى عن ميا ين احلياَ ب  ااء اإلسالم لينظم ويض ط 

األمور الدنيوية بنظام الشرع احلُيم الذل حيفظ على الناا  ينهم و نيادمو معاشهم ومعا دمو ومن 

شرع دا اآل اب ذله األسوايو فقد أوىل اإلسالم احلياَ القتصا ية عناية ك ريَ وسنن دا السنن و

واليوم نقف مع عشرَ آ اب ل على س ي  احلصر وإمنا على س ي  التذكري وإل فهنا  آ اب أقرى غري 

 اليت ذكرتها جيددا املسلم يف مظانها فأعريوني القلوب و األمساع 

                                                           
 (.2/284انظر: ))لسان العرب(( لبن منظور )املهنأ: ما أتا  بال مشقة. - 444

 (.0/418( ِمن  ديِ أنَ رضي اهلل عنه. وحلحَّح سنده ال وحلريل يف ))إحتاف اطخريَ(( )8/110رواه الضيَّاء يف ))املختارَ(( )- 444

 ( ِمن  ديِ ع د الرَّمحن بن عوف رضي اهلل عنه.1048رواه ال خارل ) - 448
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يلهه من ذكر اهلل تعاىل وأل  يُثر املسلمإقوَ اإلسالم أول دذه اآل اب أن  ذكر اهلل تعاىل: أوال ✍

 املتعال..........السوي عن ذكر ربه وموله فاألسواي مظنة الغفلة و الشتغال عن ذكر الُ ري 

ٌَ ِرَااٌل لَّا ُتلوِهيِهْم ِت}ثنى اهلل على ع ا ه املؤمنن بذله يف اُم التنزي  فقال ا  االله: أوقد  َجاَر

 َِ  َوَلا َبْيٌع َعن ِذكوِر اللَِّه َوِإَقاِم الصََّلاَِ َوِإيَتاِء الزََّكا
 
]النور:  {ُلوُب َوالوَأْبَصاُرَيَخاُفوَن َيْوًما َتَتَقلَُّ  ِفيِه الوُق ۖ

ًَ َأْو َلْهًوا انَفضُّوا ِإَلْي َوِإَذا}آَقِريَن ِبَقْوِلِه:  -َتَ اَرَ  َوَتَعاَلى-َوَذمَّ اهلُل  [و40  ۖ  َها َوَتَرُكوَ  َقاِئًما َرَأْوا ِتَجاَر

 َِ  [.22]اجلمعة:  {َواللَُّه َقْيُر الرَّاِجِقَن ۖ  ُقْ  َما ِعنَد اللَِّه َقْيٌر مَِّن اللَّْهِو َوِمَن التَِّجاَر

ُُوَننَّ ِإِن اْسَتَطْعَ -ُمْسِلٌمِفيَما َرَواُه --َرِضَي اهلُل َعْنُه-َقاَل َسلوَماُن الوَفاِرِسيُّ   َأوََّل َمْن َيْدُقُ  : ))َلا َت

 (441السُّوَيو َوَلا آِقَر َمْن َيْخُرُج ِمْنَهاو َفِدنََّها َمْعَرَكُة الشَّْيَطاِنو َوِفيَها َيْنِصُ  َراَيَتُه((.)

طان ه السوَي وفع  الشياملعركُة موضُع القتال. ملعاركة األبطال بعضهم بعًضا فيهاو وُمصارعتهم. فش َّ

بأدلهو ونيله منهمو باملعركة لُثرَ ما يقع فيها من أنواع ال اط : كالغش واطخداع واألميان اطخائنة 

والعقو  الفاسدَ والنجش وال يع على بيع أقيه والشراء على شرائه والسوم على سومه وخبَ املُيال 

 وامليزان. والسوي تؤنِ وتذكر. مسي  بذله لقيام 

( 448«)مسنده»( وأمحد يف 440«)اامعه»ملوا ع ا  اهلل يف فض  الذكر يف األسوي روى الرتمذل يف و تأ

من  ق  السوي فقال: ل إله إل اهلل »قال:  أن رسول اهلل  ( عن عمر بن اطخطاب 441وغريدما)

و ده ل شريه لهو له املله وله احلمدو حييى وميي و ودو  ي ل ميوتو بيده اطخري ودو على ك  

 «.شيء قديرو كت  اهلل له ألف ألف  سنةو واا عنه ألف ألف سيئةو وَرَفَع له ألَف ألِف  راة

  َطَلُ  الرِّْجِي الوَحَلاِل؛-ثانيا ✍

اآل اب اليت ين غي عليه أن حترص عليها أن ت تغي الرجي احلالل و أن ت تعد عما  رم اهلل من  من

ُِ َوالطَّيُِّ  َوَلْو َأْعَجَ }َتَعاَلى:  َقاَل ال يوع احملرمة و من الربا و غري ذله َُ ُق  لَّا َيْسَتِول الوَخِ ي َه َكْثَر

 ِِ ُُْم ُتفوِلُحوَنَفاتَُّقوا اللََّه َيا ُأوِلي الو ۖ  الوَخِ ي  [.200]املائدَ:  {َألوَ اِب َلَعلَّ

 [.218]ال قرَ:  {َيا َأيَُّها النَّاُا ُكُلوا ِممَّا ِفي الوَأْرِض َ َلاًلا َطيًِّ ا}َوَقاَل َتَعاَلى: 

واعلم بار  اهلل فيه أن رجقه مُتوب ولن متوت  تى تستُم  رجقه فال يغرينه الشيطان فتطل ه مبا 

ٌِ حَلِحيٌح َوَلُه َشَواِدُد- -َرِضَي اهلُل َعْنُه- رام اهلل تعاىل  َعْن َأِبي ُأَماَمَة   ملسو هيلع هللا ىلصنَّ َرُسوَل اهلِل َأ -َوُدَو َ ِدي

                                                           
 ( .244/ 0أقراه مسلم ) - 441

 (.4418رقم ) (440)

 (.410( رقم )2/40) (448)

 (.24208( برقم )21/400« )املعجم الُ ري»(. الطرباني يف 2101( رقم )2/014(و احلاكم )1111الدرامي ) (441)
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َِ ِفي ُر ُوِمَ  ِرْجَقَها َوَأَاَلَهاو َفَقاَل: ))ِإنَّ ُروَح الوُقُدِا َنَف ٌَ َ تَّى َتْسَت اتَُّقوا اهلَل وِعي َأنَُّه َلْن َتُموَت َنفو

 (.480َوَأْاِمُلوا ِفي الطََّلِ (( )

 :غّض البصر عن احلرم-ثالثا ✍

إقوَ اإلسالم: األسواي مظنة القتالط بن الراال والنساء لذا ين غي وعلى املسلم إذا  ق  السوي  

ُمْؤِمِنَن ))ُقْ  ِللوسلمة أن يغضوا أبصاردم ألمر اهلل تعاىل  يِ قال ودو أحلدي القائلن قال اهلل: وكذله امل

 [.40 َيُغضُّوا ِمْن َأْبَصاِرِدْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَاُهْم َذِلَه َأْجَكى َلُهْم ِإنَّ اللََّه َقِ رٌي ِبَما َيْصَنُعوَن(( ]النور:

ْن باهلل وبه يا امد ))َيُغضُّوا ِم))ُقْ  ِللوُمْؤِمِنَن((  -حللى اهلل عليه وسلم-يقول تعاىل ذكره لن يه 

َأْبَصاِرِدْم(( يُفوا من نظردم إىل ما يشتهون النظر إليهو مما قد نهادم اهلل عن النظر إليه ))َوَيْحَفُظوا 

قول فدن ي))َذِلَه َأْجَكى َلُهْم(( ما يسرتدا عن أبصاردم  ُفُروَاُهْم(( أن يرادا من ل حي ُّ له رؤيتهاو بل َ

غضها من النظر عما ل حي ُّ النظر إليهو و فظ الفرج عن أن يظهر ألبصار الناظرين؛ أطهر دم عند 

 إن اهلل ذو قربَ مبا تصنعون أيها الناا فيما أمركم به من))ِإنَّ اللََّه َقِ رٌي ِبَما َيْصَنُعوَن(( اهلل وأفض  

 (.1غض أبصاركم عما أمركم بالغضُّ عنهو و فظ فرواُم عن إظهاردا ملن نهاكم عن إظهاردا له)

))َوُقْ  ِللوُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِدنَّ َوَيْحَفظوَن واملرأَ املسلمةو مأمورَ بذله أيضاو قال اهلل: 

 [و42ُفُروَاُهنَّ(( ]النور: 

 ََ ِن آَ َم َ ظَُّه : ))ِإنَّ اللََّه َكَتَ  َعَلى اْب-حللى اهلل عليه وسلم-َعِن النَِّ يِّ -عنهرضي اهلل -عن َأبي ُدَرْيَر

َُ َتَمنَّى َتْشَتِهيو َوالَفْرُج َو ِمَن الزَِّناو َأْ َرَ  َذِلَه َل َمَحاَلَةو َفِزَنا الَعْيِن النََّظُرو َوِجَنا اللَِّساِن امَلْنِطُقو َوالنَّفو

َُذِّبه(() ُيَصدُِّي َذِلَه  (.482ُكلَُّه َوُي

 عدم رفع األصوات يف األسواق:رابعا: ✍

أ  ابي الُرام :إن من أقالقيات وآ اب األسواي أيضا أن ي تعد املسلم واملسلمة عن الصخ  ورفع 

األحلوات يف األسواي  و عن الس  و القدح فليَ ذله من أقالي املسلمن فمن أوحلاف النيب حللى اهلل 

َرِضَي -لتوراَ أنه حللى اهلل عليه وسلم  ليَ بصخاب يف األسواي َعْن َعْ ِد اهلِل ْبِن َعْمراو عليه وسلم يف ا

َوَقْد ُسِئَ  َعْن َوحْلِف َرُسوِل اهلِل حللى اهلل عليه وسلم  ِفي التَّْوَراَِو َفَقاَل: ))َأَاْ ؛ ِإنَُّه  -اهلُل َعْنُهَما

َِ ِبِصَفِتِه ِفي ًرا َوَنِذيًرا َوِ ْرًجا ِللوُأمِّيَِّنو الوُقْرآِن: َيا َأيَُّها النَِّ يُّ ِإنَّا َأْرَسلوَناَ  َشاِدًدا َوُمَ شِّ َلَمْوحُلوٌف ِفي التَّْوَرا

 َوَأْيًضا ِبالسِِّن َعَلى-َأْنَ  َعْ ِدل َوَرُسوِليو َسمَّْيُتَه الوُمَتَوكَِّ و َلا َفظٌّ َوَلا َغِليٌظ َوَلا حَلخَّاٌب ِفي الوَأْسَواِي 

ُِْن َوَلا َسخَّاٌب ِفي الوَأْسَواِيو َوَلا َيْدَفُع السَّيِّ -الوُمَعاَقَ ِة َبْيَن السِِّن َوالصَّاِ و َوُدَما ِبَمْعًنى َئَة ِبالسَّيَِّئِةو َوَل

                                                           
 («410وأقراه ابن أبي عاحلم يف "السنة" )(: »101/ 4« )سنن ابن مااه ت األرنؤوط» - 480

 (1180و رقم 4/1041( و ومسلم )1148و رقم 1/1448)( و وال خارى 8121و رقم 1/401أقراه أمحد ) - 482
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ا ِإَلَه ِإلَّا اهلُلو َفَيفوَتُح ِبِه َأْعُيًنا َلَيْعُفو َوَيْغِفُرو َوَلْن َيقوِ َضُه اهلُل َ تَّى ُيِقيَم ِبِه الوِملََّة الوَعْوَااَء؛ ِبَأْن َيُقوُلوا: 

 (481ُعْمًيا َوآَذاًنا حُلماا َوُقُلوًبا ُغلوًفا((. )

 البعد عن اإلَرار بأهل السوق من التجار:-خامسا ✍

أن ي تعد املسلم عن  وآ اب األسواي ومن أقالقيات: -حللى اهلل عليه وسلم أمة احل ي  األعظم امد 

اإلضرار بغريه من التجار بأل ي يع بأرقص منهم بقصد اإلضرار بهم وإ داث الُسا  لتجارتهمو وقد و 

قد نهي أمري املؤمنن عمر بن اطخطاب رضي اهلل عن ذله السلو و فقد رول عن سعيد بن املسي : 

ي اهلل عنه ودو ي يع جبي ا له يف أن عمر بن اطخطاب رضي اهلل عنه مر على  اط  بن أبي بلتعة رض»

 (و484« )السويو فقال له عمر: إما أن تزيد يف السعر وإما أن ترفع من سوقنا

واد عمر بن اطخطاب  اط  بن أبي بلتعة ي يع الزبي  »وما رول عن عمرو بن شعي  قال:  

تنا نا وأفنيباملدينةو فقال: كيف ت يع يا  اط ؟و فقال: ُمدُّينو فقال له عمر: ت تاعون بأبواب

وأسواقناو وتقطعون يف رقابناو ثم ت يعون كيف شئتمو بع حلاعًا وإل فال ت ع يف سوقناو وإل فسريوا يف 

 (و484«)األرض واال وا ثم بيعوا كيف شئتم

ودُذا وضع عمر رضي اهلل عنه نظاما لل يع والشراء فدما أن ي يع كما ي يع التجار وإما أن يتجول يف 

 يضر بغريه وبنظام السوي ......................مُان أقر  تى ل 

 السماحة يف البيع والشراء:-سادسا ✍

أمة اإلسالم: لقد  عاكم اإلسالم إىل السما ة يف ال يع والشراء يف األقذ والعطاء وقد  عا رسول اهلل 

 حللى اهلل عليه وسلم ملن اتصف بالسما ة بالرمحة.

أنَّ رسول اهلل حللى اهلل عليه وسلم قال: ))ر م اهلل راًلا  عن اابر بن ع د اهللو رضي اهلل عنهما

 (488مسًحا إذا باعو وإذا اشرتىو وإذا اقتضى((.)

قال ابن بطال: )فيه احلضُّ على السََّماَ ةو و سن املعاملةو واستعمال معالي األقالي ومُارمهاو وتر  

النَّيب عليه السالم ل حيض أمته إل املشا ة والرقة يف ال يعو وذله س   إىل واو  الربكة فيه؛ ألن 

 (481على ما فيه النفع دمو يف الدنيا واآلقرَ( . .)

                                                           
 11/ 4(و 1218حلحيح ال خارل و كتاب ال يوعو باب َكَراِدَية السََّخ  يف السُّويو رقم )- 481

 (20111و رقم 1/11( و وال يهقى )24108و رقم 8/100( و وع د الرجاي )2418و رقم 1/182أقراه ماله ) - 484

 التأحلي  الثانية( ط 40/ 8« )مصنف ع د الرجاي» - 484

 (.1001رواه ال خارل )- 488

 (.120/ 1))شرح حلحيح ال خارل(( )- 481
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قرَّج الشيخان ال خارل ومسلم يف حلحيحيهماو ودما أحلح كتابن بعد كتاب اهللو عن أبي دريرَ رضي 

 ى العقاراهلل عنه عن النيب حللى اهلل عليه وسلم قال: "اشرتى راٌ  من را  عقارًاو فواد الذل اشرت

يف عقاره َارََّ فيها ذد و فقال الذل اشرتى العقار لل ائع: قذ ذد هو أنا اشرتي  منه األرضو ومل 

أشرت الذد ؛ وقال الذل باع له األرض: إمنا بعُته األرض وما فيها؛ فتحاكما إىل را و فقال الذل 

أل بن ؛ قال: أنُحا الغالم  -حتاكما إليه: ألُما ولد؟ قال أ ُددما: نعم؛ وقال اآلقر: لي اارية 

 (480اجلاريةو وأنفقا على أنفسهما منه؛ فانصرفا". .)

 يا هلل العج  ممن نعج  ع ا  اهلل من ورع وتقوى املشرتل أم من مسا ة وكرم ال ائع ع ا  اهلل؟

 الصدق وعدم احللف:-سابعا ✍

-معاشر املو دين: ومن آ اب ال يع و الشراء اليت  ثنا عليها إمام األحلفياء حللى اهلل عليه وسلم  

ُِيِم ْبِن ِ َزاما  لى اهلل َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل حل-َرِضَي اهلُل َعْنُه-الصدي يف القول و عدم احللف َفَعْن َ 

ِعِهَماو َوِإْن َكَذَبا َوَكَتَما َفرََّقاو َفِدْن حَلَدَقا َوَبيََّنا ُبوِرَ  َلُهَما ِفي َبْي: ))الوَ يَِّعاِن ِبالوِخَياِر َما َلْم َيَت-عليه وسلم

 (.488ُمِحَقْ  َبَرَكُة َبْيِعِهَما((.)

 ََ  عليه ى اهللِفيَما َأْقَرَاُه الوُ َخاِرلُّ َوُمْسِلٌم َقاَل: َسِمْعُ  َرُسوَل اهلِل حلل-َرِضَي اهلُل َعْنُه-َفَعْن َأِبي ُدَرْيَر

 َيُقوُل: ))الوَحِلُف ُمْنَفَقٌة ِللسِّلوَعِةو َمْمَحَقٌة ِللوَ َرَكِة((. -وسلم

َُاِذُب..((.  َوَوَرَ  ِفي َبْعِض الرَِّواَياِت: ))الوَحِلُف الو

ُوُثُر الوُمْشَتُروَن َوَيْرَغُ وَن ِفي ِسلوَعِتِه ِبَسَ ِ  َ ِلِفِهو ) َمْمَحَقٌة((: ِمَن الوَمْحِق َوُدَو )َوَمْعَنى: ))َمْنَفَقٌة((؛ َأْل: َي

 النَّقوُص َوالوِدْعَطاُل.

َُلِّ -َعِن النَِّ يِّ حللى اهلل عليه وسلم -َرِضَي اهلُل َعْنُه-َوَعْن َأِبي َذرٍّ  ُمُهُم اهلُل َيْوَم الوِقَياَمِة َقاَل: ))َثَلاَثٌة َلا ُي

 َثَلاَث َمرَّاتخ. -ا النَِّ يُّ حللى اهلل عليه وسلمَوَلا ُيَزكِّيِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم((و َقاَلَه

 َقاَل َأُبو َذرٍّ: َقاُبوا َوَقِسُروا.. َمْن ُدْم َيا َرُسوَل اهلِل؟

َُاِذِب(()  (481َقاَل: ))الوُمْسِ ُ و َوالوَمنَّاُنو َوالوُمَنفُِّق ِسلوَعَتُه ِبالوَحِلِف الو

ي ولُم ولسائر املسلمن من ك  ذن ؛ فاستغفروهو إنه دو أقول دذا القولو وأستغفر اهلل العظيم الُريم ل

 الغفور الر يم.

 اطخط ة الثانية

 أما بعد:

                                                           
 (.12( )2012) 244/ 8(و ومسلم 4401) 121/ 4أقراه: ال خارل - 480

 (8/20( ومسلم )21و  28و  21و  21و  1/22أقراه ال خارل ) - 488

 (418 - 410/ 21و  121/ 1و  442 - 440/ 8أقراه ال خارل )فتح  - 481
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 :عدم الْش يف البيع والشراء-ثامنا  ✍

  ََ َأنَّ  -َرِضَي اهلُل َعْنُه-من آ اب ال يع أيضا عدم الغش و إظهار ما يف ال يع من عيوب فَعْن َأِبي ُدَرْيَر

َخ ِمْن َطَعاما  -َرُسوَل اهلِل حللى اهلل عليه وسلم َعَلى َكْوَمةخ  -َمرَّ النَِّ يُّ حللى اهلل عليه وسلم-َمرَّ َعَلى حُلْ َر

 «اِم؟!َما َدَذا َيا حَلاِ َ  الطََّع»َدُه ِفيَهاو َفَناَلْ  َأحَلاِبُعُه َبَلًلاو َفَقاَل: و َفَأْ َقَ  َي-ِمْن َطَعاما

 َقاَل: َأحَلاَبْتُه السََّماُء َيا َرُسوَل اللَِّه.

ََ ِمنِّ: »-َقاَل حللى اهلل عليه وسلم  (.410)يَأَفَلا َاَعلوَتُه َفْوَي الطََّعاِم َكْي َيَراُه النَّاُا؟! َمْن َغشَّ َفَلْي

ْقَ َرُه(( ؛ َأْل: : ))َلا َيِح ُّ ِلاْمِرئا َيِ يُع ِسلوَعًة َيْعَلُم َأنَّ ِبَها َ اًء ِإلَّا َأ-َرِضَي اهلُل َعْنُه-َقاَل ُعقوَ ُة ْبُن َعاِمرا 

 ِإلَّا َأْقَ َر الوُمْشَتِرَل.

 الصََّدَقاِت. ِلَماَذا؟!!ِمْن آَ اِب الوَ ْيِع َوالشَِّراِء: الوِدكوَثاُر ِمَن -تاسعا ✍ 

:ومن آ اب ال يع والشراء الصدقة ألن ال يع حيضره الشيطان كما -أ  اب احل ي  حللى اهلل عليه وسلم

 أقربنا بذله النيب العدنان حللى اهلل عليه وسلم 

َا  ََو َوَنْحُن ُن-حللى اهلل عليه وسلمَقاَل: َقَرَج َعَلْيَنا َرُسوُل اهلِل -َرِضَي اهلُل َعْنُه-فعن َقْي َسمِّي السََّماِسَر

ِإنَّ الشَّْيَطاَن  َفَسمَّاَنا ِباْسما ُدَو َأْ َسُنو َقاَل: ))َيا َمْعَشَر التُّجَّاِر!-حللى اهلل عليه وسلمَفَمرَّ ِبَنا َرُسوُل اهلِل 

ُُْم ِبالصََّدَقِة((. )  (412َوالوِدْثَم َيْحُضَراِن الوَ ْيَع؛ َفُشوُبوا َبْيَع

 :لعدل وعدم تطفيف الكيل وامليزانا-عاشرا ✍

إقوَ اإلسالم: ومن آ اب ال يع والشراء اليت  ثنا عليها رب األرض و السماء العدل و إيفاء الُي  و 

( 0َزاَن )َوالسََّماَء َرَفَعَها َوَوَضَع الوِمي}امليزان فقد امرنا اهلل تعاىل أل نطغى يف امليزان فقال الر يم الرمحن 

 [.1-0]الرمحن:  {( َوَأِقيُموا الوَوْجَن ِبالوِقْسِط َوَلا ُتْخِسُروا الوِميَزاَن8َتطوَغْوا ِفي الوِميَزاِن )َألَّا 

َوْيٌ  }: -و أنزل اهلل تعاىل سورَ يف القران الُريم يف ذله الشأن أل ودي سورَ املطففن فقال يف مطلعها 

( َأَلا َيُظنُّ 4( َوِإَذا َكاُلوُدْم َأْو َوَجُنوُدْم ُيْخِسُروَن )1وا َعَلى النَّاِا َيْسَتْوُفوَن )( الَِّذيَن ِإَذا اكوَتاُل2لِّلوُمَطفِِّفَن )

 [.1-2]املطففن:  {( َيْوَم َيُقوُم النَّاُا ِلَربِّ الوَعاَلِمَن8( ِلَيْوما َعِظيما )4ُأوَلِئَه َأنَُّهْم َمْ ُعوُثوَن )

َُْيَ  َو»َيُمرُّ ِبالَ اِئِع َفَيُقوُل:  - َعْنُهَماَرِضَي اهلُل-َوَكاَن اْبُن ُعَمَر  الوَوْجَنو َفِدنَّ الوُمَطفِِّفَن اتَِّق اهلَلو َوَأْوِف الو

 «.ُيوَقُفوَنو َ تَّى ِإنَّ الوَعَرَي َلُيلوِجُمُهْم ِإَلى َأْنَصاِف آَذاِنِهْم

ُُْم َقْد ُولِّيُتْم َأْم»َُْيِ  َوالوَوْجِن: ِلَأحْلَحاِب الو-َرِضَي اهلُل َعْنُهَما-َوَقاَل اْبُن َع َّااا  َُِ  الوُأَمُم ِإنَّ ًرا ِفيِه َدَل

ُُْم  «.السَّاِبَقُة َقْ َل

                                                           
 (2/11أقراه مسلم ) - 410

( يف ال يوعو باب يف التجارَ خيالطها 4410( و )4411( يف ال يوعو باب ما ااء يف التجارو وأبو  او  رقم )2108الرتمذل رقم ) - 412

 يف األميانو باب يف اللغو والُذبو وإسنا ه حلحيح. 0/28احللفو والنسائي 
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ْرُض؛ َوَيْشَتِرل َوْيٌ  ُثمَّ َوْيٌ  ِلَمْن َيِ يُع ِبَح َّةخ ُيْنِقُصَها َانًَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َوالوَأ»َقاَل َبْعُض الصَّاِلِحَن: 

 «.ةخ َيِزيُدَدا َواِ ًيا ِفي َاَهنََّم ُيِذيُ  ِاَ اَل الدُّْنَيا َوَما ِفيَهاِبَح َّ

َوَلْم ُيْنِقُصوا »َفَقاَل:  -َقاَل: َأقوَ َ  َعَلْيَنا َرُسوُل اللَِّه حللى اهلل عليه وسلم-َرِضَي اهلُل َعْنُهَما-َوَعِن اْبِن ُعَمَر 

ُوَياَل َوالوِميَزاَن ِإلَّا ُأِقُذوا  .«ِبالسِِّنَنو َوِشدََِّ امَلُئوَنِةو َوَاْوِر السُّلوَطاِن َعَلْيِهْم الوِم

 الدعاء ...........................

 

 

 

 

 

 

 الوسائل العشر للوقاية من األمراض

 اخلطبة األوىل

أما بعد: فحياكم اهلل أيها األقوَ األفاض  وط تم وطاب ممشاكم وت وأمت عميعًا من اجلنة منزل و 

وأسأل اهلل احلليم الُريم ا  وعال الذل عمعين مع  ضراتُم يف دذا ال ي  الطي  امل ار  على طاعته 

 و أن جيمعنا يف اآلقرَ مع سيد الدعاَ املصطفى يف انته و ار مقامته وإنه وىل ذله والقا ر عليه ..

عم اطخوف و القلق فدن ال شرية منذ ما يقرب من عام قائفة واافة أبصاردا قاشعةو فقد  أما بعد:

أرااء الُرَ األرضية وشل   ركة العامل أشهرا عديدَو سيطر اطخوف من ذله الفريوا على القلوب و 

العقول  وفُيف يقي اإلنسان منا نفسه واد  بيته و مجتمعه من تله األمراض؟؟؟؟ 

 .................... أعريوني القلوب واألمساع أيها األ  اب 

إقوَ اإلسالم: إن من أا ِّ النعم وأعظمها نعمة الصحة والعافيةو وألنها بهذا ة: نعمة الصحة والعافي

الشأن فقد ااء عن سلمة بن ع يد اهلل بن اصن األنصارلو عن أبيهو قال النيب حللى اهلل عليه 

وسلم: " من أحل ح منُم معافى يف اسده آمنًا يف سربه عنده قوت يومه فُأمنا  يزت له الدنيا 

 (411". ) حبذافريدا

 قال الشاعر:

                                                           
 400ب املفر "( . وال خارل"و يف "األ 441أقراه احُلَميدل ) - 411
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 ثالثة جيه  مقداردا     األمن والصحة والقوت

 فال تثق باملال من غريدا     لو أنه  ر وياقوت

ُُْم احْلَطَفاُه اللََّه ِإنَّ ﴿و الصحة أيها األ  اب مؤد  من مؤدالت املله: قال اهلل تعاىل   َبْسَطًة َ ُهَوَجا َعَلْي

َُُه ُيْؤِتي َواللَُّه َوالوِجْسِم الوِعلوِم ِفي  [.140: ال قرَ] ﴾ َعِليٌم َواِسٌع َواللَُّه َيَشاُء َمْن ُملو

 قال ابن كثري: ومن دهنا ين غي أن يُون املله ذا علم وشُ   سن وقوَ شديدَ يف بدنه ونفسه.

 وإليُم الوسائ  العشر للوقاية من األمراض متعين اهلل وإياكم بالصحة والعافية.

 العناية بالطهارة والنظافة:أوال:  ✍

 العناية بالطهارَ والنظافة: فأل  ين وأل شرع أ  ابي يف اهلل اع  الطهارَ نصف اإلميان؟

وُر َشطوُر إنه  ين اإلسالم َعْن َأِبي َماِلهخ اأَلْشَعِرلِّو َأنَّ َرُسوَل اهلِل حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيُقوُل: الطُّْه

 ( أقراه مسلم.414)اإِلمَياِن

ا ة اهلل تعاىل للمتطهرين: أ  ابي يف اهلل اهلل تعاىل عمي  حي  اجلمال نظيف حي  النظافة فو 

 ُيِح َُّو التَّوَّاِبَن ُيِح ُّ اللََّه ِإنَّ ﴿قال اهلل تعاىل  -ا  االله -حي هم و يدينهم و يثين عليهم

 [.111: ال قرَ] ﴾ الوُمَتَطهِِّريَن

ُّ   ائط حلد أمام اجلراثيم تعد نظافة  اليدين مبثابة  رع الوقاية من األمراضو  يِ إنها تش

 وال ُترييا لتحول  ون اإلحلابة باإلنفلونزا أو أمراض اجلهاج ادضمي أو اجلهاج التنفسي.

 لذا نرى ضرورَ نشر الوعي بأدمية رفع مستويات النظافة كداراء وقائي.......

 والبطنة رأس كل داء: ثانيا: احلمية رأس كل دواء ✍

ومن األمور اليت تقي اإلنسان من األمراض احلمية فقد عمع اهلل تعاىل الط  كله يف نصف آية فقال  

 ]األعراف:  ﴾َوُكُلوا َواْشَرُبوا َوَلا ُتْسِرُفوا ِإنَُّه َلا ُيِح ُّ الوُمْسِرِفَن  ﴿س حانه: 

 فاحلمية رأا ك   واء وال طنة رأا ك   اء.

لعلي بن  -مرَ  -يذكر أن دارون الرشيد كان له ط ي  نصراني  اذيو وكان معتزًا بعلمهو فقال 

والعلم علمان: علم األ يان -من علم الط  شيءو  -يعين القرآن  -احلسن املروجل: ليَ يف كتابُم 

او كتابن؟ فر  عليه علي بن احلسنو فقال: قد عمع اهلل الط  كله يف نصف آية من -وعلم األبدان

 [.42: األعراف] ﴾ ُتْسِرُفوا َوَلا َواْشَرُبوا َوُكُلوا ﴿فقال: ما دي؟ قال: قوله عز وا : 

                                                           
 (.114رقم  104/ 2مسلم ) - 414
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يضع لنا ميزان األك  و الشرب وَعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْي خ َعْن َأِبيِه َعْن -حللى اهلل عليه وسلم-ودا دو النيب 

َْ َوَتَصدَّْيو ِفي َغْيِر َس-سلم حللى اهلل عليه و-َادِِّه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه  َرفخ َوَلا ُكْ  َواْشَرْبو َوالوَ 

 (414َمِخيَلةخ  )

َشرًُّا ِمْن َبطوِنِه و ِوَعاًء آَ َم ْبُن اَمَلَأ َما »َعِن الوِمقوَداِم ْبِن َمْعِدل َكِرَب و َأنَُّ النَُِّ يَُّ حَللَُّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََُّم َقاَل: 

ٌََ ْسُ  اْبِن  ٌِ َنَف ٌِ َشَراٌب و َوُثُل ٌِ َطَعاٌم و َوُثُل  (418«)آَ َم ُأُكَلاٌت ُيِقْمَن حُللوَ ُه َفِدْن َكاَن َلا َمَحاَلَة َفُثُل

قال العالمة ابن را  احلن لي يف اامع العلوم واحلُم: ودذا احلديِ أحل  اامع ألحلول الط  

أبي قيثمة قال: لو استعم  الناا دذه  كلهاو وقد رول أن ابن ماسويه ملا قرأ دذا احلديِ يف كتاب

الُلمات لسلموا من األمراض واألسقام ولتعطل  املارشاياتو و كاكن الصيا لة. وإمنا قال دذا ألن أحل  

 (411ك   اءخ التخم. )

أيها اإلقوَ و من موا ات الوقاية من األمراض أقذ احلذر و احليطة  ثالثا: عدم خمالطة املرَى: ✍

رض .. :أيها اإلقوَ   جي  علينا يف تله اآلونة اقذ احلذُر و احليطة من تله و عدم خمالطة امل

ََ َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل اهلل حَللَُّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََُّم:  ََو َوَلا َداَمَةو َلا َعْدَوىو َوَل»األوبئة و عن أبي ُدَرْيَر ا ِطَيَر

 (و والوُجذام: ِعلٌَّة تتأك  منها األعضاُء وتتساقط.410«. )ِمْن الوَأَسِد َوَلا حَلَفَرو َوِفرَُّ ِمْن الوَمْجُذوِم َكَما َتِفرُُّ

ََو َقاَل: َسِمْعُ  َرُسوَل اللَُِّه حَللَُّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََُّم َيُقوُل:  « نَُّ ُمْمِرٌض َعَلى ُمِصحاَُّلا ُيوِرَ »عْن َأِبي ُدَرْيَر

 (رواه مسلم.418)

 رابعا: احلث على نظافة البيئة: ✍

ومن األس اب الواقية لإلنسان من األمراض النظافة اليت دي عنوان اإلميان عن أبي  أيها األحباب: 

ََ َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل اللَُِّه حَللَُّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََُّم:  لدَُّاِئِم الَُِّذل َلا َيْجِرلو ُثمَُّ َلا َيُ وَلنَُّ َأَ ُدُكْم ِفي الوَماِء ا»ُدَرْيَر

 (.411«)ِمْنُهَيَتَوضَُُّأ 

عن اْبَن َع َّااا َيُقوُل َسِمْعُ  َرُسوَل اللَِّه حللى اهلل عليه وسلم َيُقوُل: اتَُّقوا الوَماَلِعَن الثَّاَلَث ِقيَ  َما 

 (400اءخ. )َمالوَماَلِعُن َيا َرُسوَل اللَِّه َقاَل َأْن َيقوُعَد َأَ ُدُكْم يف ِظ ٍّ ُيْسَتَظ ُّ ِفيِه َأْو يف َطِريقا َأْو يف َنقوِع 

                                                           
 و281و 282/ 1( وأمحد 4108و وابن مااه )01/ 8رواه النسائي  - 414

 (و671(و وابن   ان )6732« )الُربى»(و والنسائي يف 0322و والرتمذل )430/ 1أقراه: أمحد  - 418
 (:418/ 0« )اامع العلوم واحلُم ت األرنؤوط» - 411
 ( .8480و رقم 8/1288( و وال خارل معلقا )1010رقم و 1/444أقراه أمحد ) - 410

 (8002( و )8000أقراه ال خارل ) - 418

 (181و رقم 2/148( و ومسلم )141و رقم 2/14أقراه ال خارل ) - 411
 يف حلحيح اجلامع 443( ) سن( انظر  ديِ رقم: 0745رقم  4/099أقراه أمحد ) - 400
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و ثنا على نظافة الطرقات:  تى ل تُون موطنا للحشرات واملُروبات واجلراثيم َعْن َأِبي َذرٍّو َعِن 

النَِّ يِّ حللى اهلل عليه وسلمو َقاَل: ُعِرَضْ  َعَلىَّ َأْعَماُل ُأمَِّتيو َ َسُنَها َوَسيُِّئَهاو َفَوَاْدُت ِفي َمَحاِسِن 

ُُوُن ِفي الوَمْسِجِد َل ُتْدَفَأْعَماِلَهاو اأَلَذى ُيَم ُن. اُط َعِن الطَِّريِقو َوَوَاْدُت ِفي َمَساِوِئ َأْعَماِلَهاو النَُّخاَعَة َت

(402) 

 خامسا: اجتناب اخلبائث الضارة بالعقل أو البدن: ✍

ومن أس اب احلماية والوقاية من األمراض ااتناب األطعمة و األشربة اليت تضر بالصحة فقال اهلل 

ُوُتوًبا َيِجُدوَنُه الَِّذل الوُأمِّيَّ النَِّ يَّ الرَُّسوَل َيتَِّ ُعوَن الَِّذيَن ﴿تعاىل:  َِ َوالوِدْنِجيِ  َيأوُمُرُدْم  ِفي ُدْمِعْنَد َم التَّْوَرا

َِ َوَيَضُع َعْنُهْم ِإحْلَر ِبالوَمْعُروِف َُِر َوُيِح ُّ َلُهُم الطَّيَِّ اِت َوُيَحرُِّم َعَلْيِهُم الوَخَ اِئ ُدْم َوالوَأغوَلاَل َوَيْنَهاُدْم َعِن الوُمْن

 [.280: األعراف] ﴾الَِّتي َكاَنْ  َعَلْيِهْم 

 َحرًَّماُم ِإَليَّ ُأوِ َي َما ِفي َأِاُد َلا ُقْ  ﴿قد  رم ربنا ا  وعال أك  اطخنزير حترميا قطعياو قال تعاىل: 

ُُوَن َأْن ِإلَّا َيطوَعُمُه َطاِعما َعَلى ٌَ َفِدنَُّه ِقْنِزيرا َلْحَم َأْو َمْسُفوً ا َ ًما َأْو َمْيَتًة َي ومن  [248: األنعام] ﴾ ِرْا

رمحة اهلل تعاىل بناو وتيسريه عليناو أنه أباح لنا أك  الطي اتو ومل حيرم علينا إل اطخ ائِو قال 

َِ َعَلْيِهُم َوُيَحرُِّم الطَّيَِّ اِت َلُهُم َوُيِح ُّ ﴿تعاىل:   [.280: األعراف] ﴾ الوَخَ اِئ

 سادسا: عدُم الشُّرِب من َفِم الزجاجة: ✍

و انتقال الفريوسات من شخص إىل أقر قال أبو دريرَ: )َنَهى  فإنه سبب من أسباب انتشار األمراض 

(و وعن عائشَة رضَي اهلُل عنها 401رسوُل اهلِل حللَّى اهلُل عليِه وسلََّم َعِن الشُّْرِب ِمْن َفِم الِقْرَبِة أِو السَِّقاِء( )

 (.404َنَهى أْن ُيْشَرَب ِمْن ِفي السَِّقاِء ألنَّ ذلَه ُيْنِتُنُه())أنَّ النيبَّ حللَّى اهلُل عليِه وسلََّم 

يقوا لدكتور امد نصر الدين ل أستاذ التغذية جبامعة القادرَ يقول: ليَ من الصحيح ط يا أو  ينيا 

الشرب من فم الزاااة م اشرَ ألن ذله يصا  ه انتقال األمراض من فر  آلقر كما أنها عا َ مُرودة 

 م ومن املمُن أن يُون أ د األفرا  مصابا مبرض يف شفتيه أو أسنانه.يف اإلسال

 :واملراكز الط ية سابعا: التداوي وطلب العالج من األمراض واألوبئة ومراجعة املستشفيات ✍

والصحية لتشخيص املرض والستعانة بالعالج واأل وية اليت يوحلي بها ويصفها األط اء للمريضو ملا  

ُُ ِّ َ اءخ َ َوا» عنه َعْن َرُسوِل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل: روى اابر رضي اهلل ٌءو َفِدَذا ُأحِليَ  َ َواُء ِل

 (و 404« )الدَّاِء َبَرَأ ِبِدْذِن اهلِل َعزَّ َوَا َّ

                                                           
 (884( و ومسلم )140"األ ب املفر " )( و وال خارل يف 484أقراه الطيالسي ) - 402

  5607أقراه الُ خارل"  - 401
 122( و انظر الصَُِّحيَحة: 412/ 1أقراه احلاكم ) - 404

 (.0021رواه مسلم ) - 404
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َتَداَوْوا َفِدنَّ اللََّه َعزَّ »ْيِه َوَسلََّم يف  ديِ ُأَساَمَة ْبِن َشِريهخ رضي اهلل عنه قال: َقاَل النَِّ يَّ حَللَّى اهلُل َعَل

 ( رواه أبو  او .408«  )َوَا َّ َلْم َيَضْع َ اًء ِإلَّا َوَضَع َلُه َ َواًءو َغْيَر َ اءخ َواِ دخ الوَهَرُم

 صلى اهلل عليه ثامنا: املواظبة على حصون األمان من األذكار اليت أرشدنا إليها النيب املختار ✍

 :سلم  و

َمْن قاَل  َن »)قوُل: أُعوُذ بُِلَماِت اهلِل التامَّاِت ِمْن َشرِّ ما قَلَقو قال حللَّى اهلُل عليِه وسلََّم: و من ذله 

و قاَل «ُيْمِسي ثالَث َمرَّاتخ: أُعوُذ بُِلَماِت اهلِل التامَّاِت ِمْن َشرِّ ما قَلَقو َلْم َيُضرَُّه ُ َمٌة ِتلوَه الليَلَة

 (401َأْدُلَنا َتَعلَُّموَدا فُاُنوا يُقوُلوَنها ُك َّ ليَلةخو َفُلِدَغْ  ااِرَيٌة ِمنُهْم فَلْم َتِجْد َلَها َوَاَعًا( ) ُسَهْيٌ : فُاَن

ََو َأنُُّه َقاَل: َااَء َرُاٌ  ِإَلى النَُِّ يُِّ حَللَُّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََُّم َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلِل َلِقيُ  ِمْن َما  َعْن َأِبي ُدَرْيَر

َُِلَماِت اهلِل التَُّامَُّاِت ِمْن  رُِّ َما َشَعقوَربخ َلَدَغْتِني الوَ اِرَ َةو َقاَل: " َأَما َلْو ُقلوَ و ِ َن َأْمَسْيَ : َأُعوُذ ِب

 (400َقَلَقو َلْم َتُضرََُّ  ")

لسائر لي ولُم و نفعين اهلل وإياكم بالقرآن الُريمو وبهدل سيد املرسلنو أقول قولي دذا وأستغفر اهلل

 .املسلمن من ك  ذن و فاستغفروه إنه دو الغفور الر يم

 اخلطبة الثانية

  تاسعا : املواظبة على ذكر التأمني الشامل َد األخطار و األَرار ✍

ِليُمو ثالَث َمرَّاتخو الع قول: بْسِم اهلِل الذل ل َيُضرُّ َمَع اْسِمِه شْيٌء يف اأَلْرِض ول يف السََّماِء وُدَو السميُع

ْسِم اهلِل ما ِمْن ع دخ َيُقوُل يف حَلَ اِح ُك ِّ َيْوماو وَمَساِء ُك ِّ ليَلةخ: ب)»قاَل رسوُل اهلِل حللَّى اهلُل عليِه وسلََّم: 

و «َفَيُضرَُّه َشْيٌء والذل ل َيُضرُّ َمَع اْسِمِه شْيٌء يف اأَلْرِض ول يف السََّماِء وُدَو السميُع العِليُمو ثالَث َمرَّاتخ

قْد َأحَلاَبُه َطَرُف َفاِلجاو فَجَعَ  الرَُّاُ  َينُظُر إليِهو فقاَل لُه َأَباُن: ما تنُظُر؟ َأَما  -أل الراول-وكاَن َأَباُن 

َِ َكَما َ دَّثُتَهو ولُنِّي َلْم َأُقلوُه يومِئذخ ِلُيْمضَي اهلُل عَليَّ َقَدَرُه( ) مذل وحلحَّحُه ابُن ( رواه الرت408إنَّ احلدي

القيِّمو ويف روايةخ: )َمْن قاَل  َن ُيْص ُح: بْسِم اهلِل الذل ل َيُضرُّ مَع اْسِمِه َشْيٌء يف األرِض ول يف السََّماِءو 

فوَجأوُه َت وُدَو السَّميُع العليُمو ثالَث َمرَّاتخو َلْم َتفوَجأوُه فااَئُة َبالءخ  تَّى ُيْمسَيو وإْن َقاَلَها  َن ُيْمسي َلْم

 (401فاائُة بالءخ  تَّى ُيْص َح( )

                                                           
 ( 7540( و )7544(و والنسائي يف "الُربى" )0459(و والرتمذل )3136أقراه ابن مااه ) - 408
 181و حَلِحيح التَُّْرِغيِ  َوالتَُّْرِدي :  1410حَلِحيح الوَجاِمع:   - 401
 ( يف الذكرو باب التعوذ من سوء القضاءو1001رواه مسلم رقم )- 400

 ( 404) 2/11( قال:  دَُّثنا ُعَ ْيد بن َأبي ُقرََُّ. ويف 441) 2/11قراه أمحد  - 408

 (28ئي يف " اليوم والليلة " )( و والنسا480( و وال زار )8081أقراه أبو  او  ) - 401
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َُِلَماِت تْدَفُع عْن قائلها ُك َّ ُضرٍّ كائنًا ما كاَنو وأنه  ِِ  ليٌ  على أن دذِه ال قال الشوكانيُّ: )ويف احلدي

 ل ُيَصاُب بشْيءخ يف ليَلِه ول يف َنَهارِه إذا قاَلَها يف اللَّْيِ  والنََّهاِر( انتهى.

رمحُه اهلُل: )أقمُ  ثالثَن سنًة أقوُل إذا أحل حُ  وإذا أمسيُ : بسِم اهلِل  284بُن راشدخ ت قال ال هلوُل

الذل ل َيُضرُّ َمَع امسِه شيٌء يف األرِض ودو السميُع العليُمو اخلو فُأنسيُتها يومي مع العُيو فابتليُ (و 

 ابُتلَي َرِ َمُه اهلُل بسجن وضرب األمري العُي له.

 :الدُّعاء مبا ورد عنه صلى اهلل عليه وسلمعاشرا:  ✍

َا َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلِل حَللَُّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََُّم َيُقوُل: " اللُهمَُّ ِإنُِّي َأُعوُذ ِبَه ِمَن الوَ َرِص   وَعْن َأَن

 (480َوالوُجُنوِنو َوالوُجَذاِمو َوِمْن َسيُِِّئ الوَأْسَقاِم " )

فاقتاروا ثالثة من علمائهم فخراوا  تُّى يستسقوا -عليه السُّالم-او أحلاب النُّاا قحط على عهد  

بهمو فقال أ ددم: اللهمُّ إنُّه أنزل  يف توراته أن نعفو عمُّن ظلمناو اللهمُّ إنُّا ظلمنا أنفسنا فاعف عنُّاو 

الِ: ل الثُّوقال الثُّاني: اللهمُّ إنُّه أنزل  يف توراته أن نعتق أرّقاءناو اللهمُّ إنُّا أرّقاؤ  فأعتقناو وقا

اللهمُّ إنُّه أنزل  يف توراته أن ل نر ُّ املساكن إذا وقفوا بأبوابناو اللهمُّ إنُّا مساكينهو وقفنا ب ابه فال 

 (482« )تر ُّ  عاءناو فسقوا

 دذا الفريوا اندل من انو  اهلل ااء ليأقذ بالنواحلي واألقدام إىل رب األنام 

 ليَ دا من  ون اهلل كاشفة 

 ة و عوَ إىل اهلل قالصة وسجدَ بن يديه بافتقار ترفع عنا األضرارتوبة إىل اهلل حلا ق 

 {َفَلْول ِإْذ َااَءُدْم َبأوُسَنا َتَضرَُّعوا}  

  َأيتها ال شرية اطخائفة الواافة عو ل إىل اهلل ارفعي الظلم أقيمي العدل ارمحي األبرياء فلي

 دا من  ون اهلل كاشفة

 أواد الفريوا من بيده رفع ال الء املفتاح بيد الفتاح  من الذل ميله مقاليد ك  شيء من الذل

 والدواء بيد رب األرض و السماء.....................................................

من منا ل يريد الفالح والنجاحو والفوج باجلنةو والنجاَ من النارو إن اإلنسان إذا عرف س ي  الفالح 

ُُْم َوُتوُبوا ِإَلى اللَِّه َاِميًعا َأيَُّه الوُمْؤ}نعم ك  شيء. قال تعاىل:  بذل ك  شيء يف س ي  حتصيلهو ِمُنوَن َلَعلَّ

 [42]النور من اآلية: {ُتفوِلُحوَن

 الدعاء ......................................

                                                           
 (2441( و والطرباني يف "الدعاء" )2020( و وابن   ان )2884ط الرسالة(: وأقراه أبو  او  ) 401/ 10« )مسند أمحد» - 480
 (01( اامع الدعاء )ص: 121األذكار النووية ) - 482
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 عشر صور لالعتداء على املال العام

 اخلطبة األوىل

أل وأس منزلوأما بعد: فحياكم اهلل أيها األقوَ األفاض  وط تم وطاب ممشاكم وت وأمت عميعًا من اجلنة 

ن أ طاعتهواهلل احلليم الُريم ا  وعال الذل عمعين مع  ضراتُم يف دذا ال ي  الطي  امل ار  على 

 ه والقا ر عليه ..وىل ذل مقامتهو إنهجيمعنا يف اآلقرَ مع سيد الدعاَ املصطفى يف انته و ار 

 ديثنا عن املال العام و رمة العتداء عليه وسنذكر لُم عشر حلور من حلور  أما بعد: اقوه اإلميان

 العتداء على املال العام ودي من األمور اليت يستهن بها كثري من الناا فأعريوني القلوب واألمساع 

 تعريف املال العام: ✍

العام: دو ما كان ُمَخصًَّصا ملصلحة عموم الناا ومنافعهمو أو ملصلحة : املال أيها اإلقوَ األ  اب

عامةو كاملسااد والرُُّبطو وأمال  بي  املال؛  يِ ل قطوَع فيه عند اجلمهورو ويذكره الفقهاُء: يف باب 

 ال يعو والرَّْدنو واإلاارَو ويف عميع أبواب املعامالتو ويف باب السَّرقة

  رمة املال العام: ✍

 ﴿توعَّد بالوعيد الشديد ِلَمن أَقَذ من املال العام شيًئاو فقال:  -عزَّ وا َّ  -: أن اهلل اعلموا ع ا  اهلل

ُْْلْل َيْأِت ِبَما َغلَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة ُثمَّ ُتَوفَّى ُكلُّ َنْفٍس َما َكَس ُْلَّ َوَمْن َي َن َبْت َوُهْم َلا ُيْظَلُموَوَما َكاَن ِلَنِبيٍّ َأْن َي

 [.313]آل عمران:  ﴾
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َ رو يوم َقْي -حللَّى اهلل عليه وسلَّم  -ويف الصحيحن من  ديِ أبي دريرَ قال: قرْانا مع رسول اهلل 

فلم َنْغنْم ذدً ا ول ِفضَّةو إلَّ األموال والثياب واملتاعو فأْدَدى راٌ  من بين الضَُّ ْي  ُيقال له: ِرَفاعة بن 

ليه وسلَّم حللَّى اهلل ع -غالًما ُيقال له: ِمْدَعم فواَّه رسوُل اهلل  -اهلل عليه وسلَّم حللَّى  -جيد لرسول اهلل 

ليه حللَّى اهلل ع -إىل وا ل الُقرىو  تى إذا كان بوا ل الُقرىو بينما ِمْدَعم حيطُّ رْ اًل لرسول اهلل  -

: -وسلَّم  حللَّى اهلل عليه -رسول اهلل  إذا َسْهٌم عاِئر فَقَتلهو فقال الناا: دنيًئا له اجلنةو فقال -وسلَّم 

))كالَّ والذل نفسي بيدهو إنَّ الشَّْمَلة اليت أَقَذدا يوَم َقْيَ ر من املغامن َلم ُتِصْ ها املقاِسُمو لَتْشَتِعُ  عليه 

فقال:  - حللَّى اهلل عليه وسلَّم -ناًرا((و فلمَّا َسِمع ذله الناُاو ااء راٌ  بِشَرا خ أو ِشَراكن إىل النيب 

 (481))ِشَراٌ  من نارا أو ِشَراكان من نار الشَّْمَلة اليت َغلَّها لَتشتِعُ  عليها ناًرا((. )

 تى مَن قاَتَ  وأْبَلى بالًء  سًنا يف املعركةو ولُنَّه غ َّ من الغنيمةو فله عقوبة شديدَو  تى ولو ظنَّ 

 الناُا أنَّه يف ِعَدا  الشهداءو فاألمُر ليَ كذله.

حللَّى  -: "َلمَّا كان يوم "َقْيرب" أقوَ َ  نفٌر من حلحابة النيب -رضي اهلل عنه  -صحيحن عن عمر يف ال

فقالوا: فالن شهيدو فالن شهيدو  تى مرُّوا على را او فقالوا: فالن شهيدو فقال  -اهلل عليه وسلَّم 

م قال  ُبْرَ َ َغلَّها أو َعَ اَءَ((و ث: ))كالَّ؛ إني رأْيُته يف النار يف-حللَّى اهلل عليه وسلَّم  -رسول اهلل 

: ))يا ابن اطخطابو اْذَدْ  فناِ  يف النااو أنَّه ل يدق  اجلنة إل -حللَّى اهلل عليه وسلَّم  -رسول اهلل 

 (484املؤمنون((و قال: فخراُ و فنا يُ : أَل إنَّه ل يدق  اجلنة إل املؤمنون. )

 عشر صور لالعتداء على املال العام ✍

أن دنا  حلور متعد َ للتعدل على املال العام و لُنين اسلط الضوء على عشر حلور  خوة اإلسالم اعلمواإ

 يف عجالة السريعة  و إليُم بيانها 

على شخصا بعينهو ويوَاد ِمن بن  -عْمًدا  - يف ترِسَية الَعَطاءات واملناقصات أوال اجملاملة ✍

 املتقدِّمن َمن دو أفضُ  منه.

اقوه اإلميان إن من حلور العتداء على املال العام اجملاملة يف ترسية العطاءات و املناقصات و إن كان 

 يف املتقدمن من دو افض  منه  و ذله من قيانة األمانة 

فُم و كم من مناقصات و عطاءات ددرت و ذد   أ راج الرياح ألناا ل يستحقونها و ل يؤ ون  قها 

 مال العام فيُون ذله إضاعة لل

                                                           
 (228وأقراه مسلم ) - 481
 (224)و ومسلم 411 - 418/  24وأقراه ابن أبي شي ة  - 484
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املوظف املعن أيها األ  اب مْؤمتٌن على دذا املالو فدن أَقَذ منه شيًئاو فال شهَّ أنَّه ُيَعرِّض نفَسه 

رَُّسوَل َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل َتُخوُنوْا الّلَه َوال}لَسَخِط اهلل ودو من حلور اطخيانة املذكورَ يف قوله تعاىل 

 .23األنفال {ِتُكْم َوَأنُتْم َتْعَلُموَنَوَتُخوُنوْا َأَماَنا

وور  عن رسول اهلل حللَّى اهلل عليه وسلَّم )إنَّ رااًل يتخوَّضون يف ماِل اهلل بغري  قٍّو فلهم الناُر يوَم 

 (484القيامة( )

 ومعنى يتخوضون: َيَتصرَّفون يف مال املسلمن بال اط .

عليه ومل يسمُّه سَأله أن يعطيه من ماِلهو أو مال  عن اأَلحلمعي أن ابنًا لعمر بن اطخطاب رمحة اهلل

املسلمنو فقاَل عمر: أَرْ َت أن ألقى اهلل ملًُا قائنًا؟ دال سألتين من مالي؟ ثم أعطاه كذا وكذاو شيئًا 

 (488حلاحلا قد مسُّاه من ماله )

قد بيهو فاحلسن: أتى عمر رضي اهلل عنه مال كثريو فأتته  فصة فقال : يا أمري املؤمننو  ق أقر

أوحلى اهلل باألقربنو فقال يا  فصةو إمنا  ق أقربائي يف ماليو فأما مال املسلمن فالو يا  فصة 

 (481نصح  قومه وغشش  أبا . فقام  جتر ذيلها )

ُه ِمْن َبْيِ  الوَماِل َيعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِسرِييَن َأنَّ حِلْهًرا ِلُعَمَر ْبِن الوَخطَّاِب َقِدَم َعَلى ُعَمَر َفَعرََّض َلُه َأْن ُيْعِط

َأَأَرْ َت َأْن َألوَقى اللََّه  -َعاَلىَت -َأِاْئَتِني ِلُأْعِطَيَه َماَل اللَِّه؟ َما َمْعِذَرِتي ِإَلى اللَِّه »َفاْنَتَهَرُه ُعَمُر وَقاَل َلُه: 

ًُا َقاِئًنا. َوَمَنَعُه َوَأْقَرَاُهو َفاْنَطَلَق الرَُّاُ و ُثمَّ َلِقَيُه  « ْنَ  َسَألوَتِني ِمْن َماِليُعَمُر َبْعَد َذِلَهو َفَقاَل: َدلَّا ُكَمِل

ََ آلِف ِ ْرَدما  (480) .]وَأْعَطاُه ِمْن حُللوِ  َماِلِه َعْشَر

ودو: استيالء املوظَّفن والعاملن يف مُانا ما على ما يف أيديهم من أموال نقديَّة  االختالس، •ثانيا  ✍

  ون سندخ شرعي.

ال العام اناية يف عميع حلورهو ودو أشد  رمة من أقذ املال اطخاص؛ ألن القتالا واقتالا امل

وأقذ املال اطخاص اعتداء على  ق فر  وا دو واملال اطخاص له  –كله  –اعتداء على  قوي اجملتمع 

 من حيميهو أما املال العام فحمايته مسؤولية اجملتمع كلهو

ُِْنِدلِّ ََ ال : )َيا َأيَُّها النَّاُاو َفَقاَل -حللى اهلل عليه وسلم  -َقاَل: َقَطَ َنا َرُسوُل اهلِل  َعْن َعِدلِّ ْبن َعِمرَي

ُُْم َعَلى َعَم او  ََُتَمَنا ِمْخَيًطا َفَما َفْوَقُه َفُهَو ُغ ٌُّ َيأتي ِبِه َيْوَم الوِقَياَمِة"وَمِن اْسَتْعَملوَنا ِمْن  -َفَقاَم َرُاٌ  *  َف

َعَمَلَه  ِمَن الوَأْنَصاِر َأْسَوَ  َكَأنِّي َأْنُظُر ِإَلْيِه اآلَنو َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللَِّهو اقوَ ْ  َعنِّي -حللى اهلل عليه وسلم 

                                                           
 .1180رواه ال خارلو  ديِ  - 484

 [88]تعليق من أمالي ابن  ريد ص: - 488

 [418/ 4]ربيع األبرار ونصوص األقيار  - 481

 [820/ 1[ ]األموال لبن ججنويه 208/ 22[ ]اامع معمر بن راشد 140/ 4]الط قات الُربى ط العلمية - 480
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ُُ  ْم َعَلى َعَم اَقاَل: )َوَما َذاَ ؟ ( َقاَل: َسِمْعُتَه َتُقوُل الَِّذل ُقلوَ  آِنًفاو َقاَل: ) َوَأَنا َأُقوُلُه: َمِن اْسَتْعَملوَنا ِمْن

 (488َفلوَيِجْئ ِبَقِليِلِه َوَكِثرِيِهو َفَما ُأوِتَي ِمْنُه َأَقَذو َوَما ُنِهَي َعنُه اْنَتَهى )

ِمْن َأْشَجَع َيْوَم  َعْن َجْيِد ْبِن َقاِلدخ الوُجَهِنيِّو َأنَّ َرُاًلاو ُتُوفَِّي ِمْن َأحْلَحاِب َرُسوِل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم

ُُْم»َوَأنَُّهْم َذَكُروُه ِلَرُسوِل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َفَزَعَم َأنَُّه َقاَل َلُهْم: َقْيَ َر  َفَتَغيََّرْت « حَللُّوا َعَلى حَلاِ ِ 

« َغ َّ ِفي َسِ يِ  اللَِّهُُْم َ حَلاِ ِإنَّ »ُوُاوُه النَّاِا ِلَذِلَه َفَزَعَم َأنَّ َرُسوَل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: 

 (481َفَفتَّْشَنا َمَتاَعُه َفَوَاْدَنا َقَرًجا ِمْن َقَرِج َيُهوَ  َواللَِّه َما ُيَساِول ِ ْرَدَمْيِن )

  ثالثا االعتداء على الطرقات واملنشئات العامة والرتع وأمالك الدولة ✍

العتداء على الطرقات و املنشئات و أمال   ومن األمور اليت انتشرت و شاعة و احل حنا ل ن الي بها

الدولة و كأنها مال سائ  ل حلا   له و يظن إنسان أن ذله من شطارته )كما يقولون( فنرى التعدل 

الواضح على الطريق  ون قج  أو وا  و يظن املسُن أنه لن حياس  على فعلته و ما علم أن 

 عقوبتها عظيمة 

 دو ول يستأثر به شخصو وإنُّما دو لتحقيق الضروريات وقضاء فالطريق مرفق عام ل خيتص به أ

احلوائج وحتصي  املنافعو وملا كان األمر كذله فقد وضع الشرع القواعد واألسَ اليت نظم بها أ ُام 

الطريقو ومن ذله؛ اعت ار احملافظة على الطريق شع ة من شع  اإلميانو وأن التعدل عليها منُر 

ََو َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم:  ارم مرفوض َعْن َأِبي َأْو  -َوَسْ ُعوَن ِبْضٌع  الوِدمَياُن»ُدَرْيَر

َ ٌة ِمَن اُء ُشْعُشْعَ ًةو َفَأفوَضُلَها َقْوُل َلا ِإَلَه ِإلَّا اهلُلو َوَأْ َناَدا ِإَماَطُة الوَأَذى َعِن الطَِّريِقو َوالوَحَي -ِبْضٌع َوِستُّوَن 

 (. 410«)الوِدمَياِن

 واملرا  بدماطة األذى؛ تنحيته وإبعا هو واألذى ك  ما يؤذل من  جر أو شو  أو غريه.

وُيستدلُّ أيضًا على  رمة العتداء على  ق الطريق َعْن ُ َذْيَفَة ْبِن َأِسيدخ َأنَّ النَِّ يَّ حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم 

 (.412ُمْسِلِمَن ِفي ُطُرِقِهْم َوَاَ ْ  َعَلْيِه َلْعَنُتُهْم )الوآَذى َمْن َقاَل: 

أل  ق  عليه لعنتهمو فلهم أن يلعنوهو وفيه وعيد شديد يدل على عظيم ارم من وضع األ جار  

 واطخش  والر م واإلطارات املشتعلة يف طريق الناا منعهم من مصاحلهم أيا كان .

املعتا َ فيها وضع السطواناتو وبناء الدكات متصلة باألبنية قال اإلمام الغزالي: فمن املنُرات 

واألانحةو ووضع اطخش  وأمحال  -أل: الشرفات-اململوكةو وغرا األشجار وإقراج الرواشن 

                                                           
 «شرط مسلم إسنا ه حلحيح على»ط الرسالة(: 112/ 11« )مسند أمحد» - 488

 «411-21/412أقراه ابن أبي شي ة »ط الرسالة(: 188/ 18« )مسند أمحد» - 481
 (80(و وابن مااه بدثر احلديِ )88( )48وأقراه مسلم ) - 410
 ( : إسنا ه  سن2/104( قال اديثمى )4080و رقم 4/201أقراه الطرباني ) - 412
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احل وب واألطعمة على الطريو فُ  ذله منُر إن كان يؤ ل إىل تضييق الطري واستضرار املارَو وإن مل 

 (411يؤ  إىل ضرر أحلاًل)

 رابعا: عدم إتقان العمل، وإَاعة الوقت، ✍

ومن حلور التعدل على املال العام عدم إتقان العام  لعمله وإضاعة الوق  وذله من ضعف اإلميان باهلل 

 تعاىل وعدم مراق ته 

واعلموا أن اإلتقان مثرَ من مثرات املراق ة هلل تعاىلو وأن ما نقوم به من عم و فدن اهلل تعاىل مطلع عليه 

رًيا فخريو وإن شراا فشرو فاملسلم احلق دو الذل ل يراق  مديرَ ول رئيسه يف العم و ب  يراق  إن ق

 ِمْن َعَمٍل َوَما َتُكوُن ِفي َشْأٍن َوَما َتْتُلو ِمْنُه ِمْن ُقْرآٍن َوَلا َتْعَمُلوَن ﴿اهلل تعاىلو وتله دي املراق ة الذاتية: 

ا ِفي السََّماِء َوَلا ْذ ُتِفيُضوَن ِفيِه َوَما َيْعُزُب َعْن َربَِّك ِمْن ِمْثَقاِل َذرٍَّة ِفي اْلَأْرِض َوَلِإلَّا ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهوًدا ِإ

ََْر ِمْن َذِلَك َوَلا َأْكَبَر ِإلَّا ِفي ِكَتاٍب ُمِبنٍي   [.13]يونس:  ﴾َأْص

 خامسا: الرتبُّح من الوظيفة: ✍

بح املوظف من الوظيفة واستغالدا ألغراضه األساسية ودذا ومن حلور التعدل ع  املال العام أن يرت 

 أيضا من قيانة األمانة وإضاعة للمال العام 

كيف كان يضيء مشعة من مال  -رمحه اهلل  -ونق  أبو ع يد يف كتاب األموال عن عمر بن ع د العزيز 

عة ويضيء غريداو املسلمن لينظر يف ضوئها يف شئونهمو فدذا سئ  عن أ واله اطخاحلة يطفئ الشم

ويقول: كن  أضيء مشعة من مال املسلمن و أنا يف مصاحلهمو أما وأنَ  تريد أن تسأل عن أ واليو 

 فقد أضأت مشعة من مالي اطخاص.

ها سيارته كأن -اليت ُقوِّدا ليقضي بها مصاحل املسلمن -ل فليفقه دذا الُالم من يعترب سيارَ الدولة 

ع الذل وض -مآرب جواته وأبنائهو ومن يعترب اطخط اداتفي يف مُت ه اطخاحلةو يقضي بها مآربه و

كأنه قطه دوو يتص  منه يف  اااته اطخاحلة ول ي اليو  -ردن إشارته لتسهي  قضاء مصاحل الناا 

ومن يسخر املوظفن الذل ُاعلوا حت  يدهو ويتقاضون أارا من الدولة كأنهم موظفون عندهو ينقلون 

 (414سةو ويشرتون أغراضه اطخاحلة من السويو)األول  إىل املدر

 سادسا إهمال املال العام وإَاعته : ✍

ومن حلور التعدل على املال العام أن يهمله ول حيافظ عليه مما يتس   بدتالفه أو إضاعته فُم من  

 أموال تعرض  للنه  والسرقة والتلف بس   إدمال املوظف املسؤول عنها 

                                                           
 (.441/ 1)إ ياء علوم الدين:  - 411

 https://www.alukah.net/sharia/0/30661/#ixzz71W9Va674رابط املوضوع:  - 414
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 تعاىل أقي املسلم لرتى عمر بن اطخطاب رضي اهلل عنه ودو حيافظ على املال العام 

ْذ َرَأى َرُاًلا ِإَعْن َمْوًلىو ِلُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن َقاَل: َبْيَنا َأَنا َمَع ُعْثَماَن ِفي َمالا َلُه ِبالوَعاِلَيِة ِفي َيْوما حَلاِئفخ 

ُوَرْيِنو َوَعَلى الوَأْرِض َمِديَنِة َ تَّى ُيْ ِرَ  ُثمَّ َما َعَلى َدَذا َلْو َقاَم ِبالو»ِمْثُ  الوِفَراِش ِمَن الوَحرِّ َفَقاَل:  َيُسوُي َب

ُوَرْيِنَأَرى َرُاًلا ُمَعمًَّما ِبِر»و َفَنَظْرُت َفُقلوُ : «اْنُظْر َمْن َدَذا»و ُثمَّ َ َنا الرَُّاُ  َفَقاَل: «َيُروُح و «َ اِئِه َيُسوُي ِب

َقاَم ُعْثَماُن و َفَنَظْرُت َفِدَذا ُعَمُر ْبُن الوَخطَّاِب َفُقلوُ : َدَذا َأِمرُي الوُمْؤِمِنَنو َف«اْنُظْر»َ َنا الرَُّاُ  َفَقاَل:  ُثمَّ

« َدِذِه السَّاَعَة؟ َأْقَرَاَه َما»َفَأْقَرَج َرأوَسُه ِمَن الوَ اِب َفَأَذاُه َنفوُح السَُّموِم َفَعاَ  َرأوَسُه َ تَّى َ اَذاُه َفَقاَل: 

ُوَراِن »َفَقاَل:  ى َوَقِشيُ  َأْن ِإِبِ  الصََّدَقِة َتَخلََّفا َوَقْد ُمِضَي َبِدِبِ  الصََّدَقِة َفَأَرْ ُت َأْن ُألوِحَقُهَما ِبالوِحَمِمْن ِب

ُوِفيَهُمْؤِمِنَن ِإَلى الوَماِء َوَدُلمَّ َيا َأِمرَي الو»و َفَقاَل ُعْثَماُن: «َيِضيَعا َفَيْسَأَلِني اللَُّه َعْنُهَما ُعْد »و َفَقاَل: «الظِّ ِّ َوَن

ُوِفيَه»و َفُقلوُ : «ِإَلى ِظلَِّه َمْن َأَ  َّ َأْن »ْثَماُن: و َوَمَضىو َفَقاَل ُع«ُعْد ِإَلى ِظلَِّه»و َفَقاَل: «ِعْنَدَنا َمْن َي

 (414و َفَعاَ  ِإَلْيَنا َفَألوَقى َنفوَسُه )«َدَذاَيْنُظَر ِإَلى الوَقِولِّ الوَأِمِن َفلوَيْنُظْر ِإَلى 

وعن علي رضي اهلل عنه قال: رأي  عمر بن اطخّطاب رضي اهلل عنه على قت  يعدوو فقل : يا أمري 

َندَّ من إب  الصدقة أطل ه فقل : لقد أذلل  اطخلفاء بعد و فقال: يا بعري املؤمنن أين تذد ؟ قال: 

أقذت بشاطيء الفرات ألقذ بها عمر  8ل بعِ امدًا بالن وَ لو أن عناقًاأبا احلسن ل تلمين فوالذ

 (418يوم القيامة)

أقول دذا القولو وأستغفر اهلل العظيم الُريم لي ولُم ولسائر املسلمن من ك  ذن ؛ فاستغفروهو إنه دو 

 الغفور الر يم.

 اخلطبة الثانية

 أما بعد:

  سابعا: الرشوة: ✍

إىل إددار املال العام و إضاعة احلقوي انتشار الرشوَ و اعلها سلما للغنى و و من الصور اليت تؤ ل 

ُُْم  َوَلا ﴿الرشوَ و من ك ائر الذنوب قال اهلل تعاىل ُُْم ِبالوَ اِطِ  َوُتْدُلوا ِبَتأوُكُلوا َأْمَواَل َّاِم َبْيَن َها ِإَلى الوُح

 [288]ال قرَ:  ﴾ْثِم َوَأْنُتْم َتْعَلُموَنِلَتأوُكُلوا َفِريًقا ِمْن َأْمَواِل النَّاِا ِبالوِد

و امسعوا ع ا  اهلل إىل ذله احلديِ َعْن َأِبي ُ َمْيدخ السَّاِعِدلِّو َقاَل: اْسَتْعَمَ  النَِّ يُّ حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه  

ُُْمو َوَدَذا ُأْدِدَل ِإَليَّو َلمَّا َقِدَم َقاَل: َدَوَسلََّم َرُاال ِمَن اأَلْسِدو ُيَقاُل َلُه: اْبُن اللُّْتِ يَِّة َعَلى الصََّدَقِةو َف َذا َل

ْعَماِلَناو َفَيُقوُل: َأ َفَقاَم النَِّ يُّ حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى الوِمْنَ ِرو َفَقاَل: َما َباُل الوَعاِمِ  َنْ َعُثُه َعَلى َبْعِض

                                                           
 (401/ 2« )مسند الفاروي لبن كثري ت إمام» - 414
 212ابن اجلوجل: مناق  ص  - 418
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ََو ِف ُُْمو َوَدَذا ِليو َفَهال َاَل ل؟ َوالَِّذل َنفوِسي ِبَيِدِه َأْم َلْيِه ِإُيْهَدى َفَيْنُظَر ي َبْيِ  َأِبيِه َأْو َبْيِ  ُأمِِّه َدَذا َل

ٌَ  ل َيأوُقُذ َأَ ٌد ِمْنَها َشْيًئا ِإل َااَء ِبِه َيْوَم الوِقَياَمِة َيْحِمُلُه َعَلى َرَقَ ِتِهو َوِإْن َكاَن َبِعرًيا َلُه َلَها ُرَغاٌءو َأْو َبَقَر

ََ ِإْبَطْيِهو ُثمَّ َقاَل:  ٌَ َتْيِعُرو ُثمَّ َرَفَع َيَدْيِه َ تَّى َرَأْيَنا ُعفوَر لَُّهمَّ َدْ  َبلَّْغُ و اللَُّهمَّ َدْ  ال»ُقَواٌرو َأْو َشا

 (411«)َبلَّْغُ 

عُض تعدَّى بثامنا: اهلروب والتخفِّي من ُمَحصِّل سيارات هيَئة النْقل العام والقطارات، بل ُربَّما ✍

 .الناس عليهما بالسباب والضْرب

ومن حلور التعدل على املال العام احملرمة ارمية رمبا يرادا ال عض دينة ودي عند اهلل عظيمة أل  

 ودي التهرب من اص  تذاكر املواحلالت سواء يف احلافالت القطارات 

لة حبجَّة أنَّها ل ُتعطي املواطن وللسرقة حلورا عديدَ منها سرقة الُهرباء من الدو تاسعا السرقة: ✍

  قَّه كاماًل.

ومن حلور التعدل على املال العام أيها األ  اب سرقة الُهرباء واملياه حبجة أن الدولة ل متنح املواطن 

  قه من موار  الدولة فيزين له الشيطان سوء عمله وحيل  له السرقة 

ه وسلم قال: )لعن اهلل الساري يسري ال يضة وعن أبي دريرَ رضي اهلل عنه أن النيب حللى اهلل علي

 (. 410فتقطع يده ويسري احل   فتقطع يده( )

وعن ابن ع اا رضي اهلل عنهما عن النيب حللى اهلل عليه وسلم قال: )ل يزني الزاني  ن يزني ودو 

 (.418مؤمن ول يسري الساري  ن يسري ودو مؤمن( )

 عاشرا سرقة األدوية والتالُعب بها ✍

حلور التعدل على املال العام ما حيدث يف بعض املؤسسات مث : أْن يقوَم الط ي  بوحْلف أ وية  و من  

ل حيتاج إليها املريُض من  يِ النوعيَّة والُميَّةو وإعطاء دذه األ وية للصيدلية املتعاملة باملسروقاتو 

لنقابة(و ن عليه التسعريَ )لحلق افُت اع بسعرا أق َّ من سعر التُلفة لدواءخ ُمْشَترى بشُ ا َرْسميو ومدوَّ

ويقوم الصيدلني بتغيري كميَّة األ وية املُتوبة يف الوحلفة بُطري غري مُشوفةو كأْن يُون مُتوب يف 

 الوحلفة عل ة وا دَو فيغيِّر الصيدلي الرقوم إىل عل تنو ويأقذ العل ة األقرى له.

 عدل على املال العام بدون واه  ق ودذا من النص  وال تيال على سرقة  قوي األقرين والت 

 الدعاء .......................

 

                                                           
 («11( )2841( و ومسلم )0204( و )1810وال خارل )»ط الرسالة(:  0/ 41« )مسند أمحد» - 411

 (2180( و ومسلم )1011( و )1084أقراه ال خارل ) - 410
 (202 - 200( )80(و ومسلم )1408أقراه ال خارل ) - 418
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 األعمال العشر لعشر ذي احلجة

 اخلطبة األوىل

احلمد هلل الذل  عا ع ا ه املؤمنن إىل  ج بيته احلرام؛ ليشهدوا منافع دمو وليذكروا اسم اهلل على ما 

ونستغفره ونتوب إليهو ونشهد أن ل إله إل اهلل و ده ل رجقهم من بهيمة األنعامو حنمده ونستعينه 

شريه لهو ونشهد أن امًدا ع ده ورسولهو أرسله بن يدل الساعة بشرًيا ونذيًراو و اعًيا إىل اهلل بدذنه 

 وسراًاا منرًيا.

اللهم حل  وسلم وبار  على ع د  ورسوله امدو وارض اللهم عن آلهو ومن  عا بدعوتهو وعم  

 ونصح ألمتهو وسلم تسليًما كثرًيا. بسنتهو

 أل يا باغي اطخريات أقوِ      إىل ذل احلجَّة الشهر احلرام

 به العشر األوائ   ن دل      أ   اهلل قريا لألنام

 بها النفحات من فيض ونور      وعرفات َفَشمِّْر للصيام

 بها النحر الذل قد قال فيه     إله العرش ذكرا لألنام

 امليال  ي دأ من اديد      إذا ما القل  ُطهر من سقامبها 

 وباحلسنات فرج ك  ذن        إذا شئ  الوحلول إىل املرام

 أل يا باغَي اطخريات أق        فدن الشهر شهٌر للُرام

 إذا استهوا  شيطاٌن فأ بر     ول تركْن إىل الفع  احلرام
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ها  ق قدرداو قال أبو عثمان النهدل كما يف لطائف كان سلفنا الصاحل يعظمون دذه األيام ويقدرون

املعارف: "كان السلف ل يعّظمون ثالَث عشرات: العشر األقري من رمضانو والعشر األول من ذل 

كان يقال يف »وقد رول عن أنَ بن ماله رضي اهلل عنه أنه قال: «. احلجةو والعشر األول من احملرم

و يعين يف الفض و ورول عن األوجاعي «عرفة بعشرَ آلف يومأيام العشر: بُ  يوم ألف يومو ويوم 

بلغين أن العم  يف يوم من أيام العشر كقدر غزوَ يف س ي  اهللو يصام نهاردا وحيرا ليلهاو إل »قال: 

 «.أن خيتص امرؤ بالشها َ

يا ع ا   تيا له من موسم يفتح للمتنافسن ويا له من غنب حيق بالقاعدين واملعرضن فاست قوا اطخريا

اهلل وسارعوا إىل مغفرَ من اهلل وانة عرضها السماوات واألرض وإياكم والتواني و ذار من الدعة 

 والُس .

وإليُم أيها األ  اب عشرَ أعمال ين غي للمسلم أن يسارع إليها وأن يُون من أدلها فأعرني مسعه و  

 ق له : 

 التوبة واالستْفار أوال  ✍ 

أول الواا ات عليه أن جتد  العهد مع اهلل تعاىل بالتوبة واألوبة إليه اعلم علمين اهلل وإيا : أن  

 تى تدق  دذه األيام عليه وأن  قد بدأت حلفحة اديدَ مع اهلل قال الربيع بن قيثم ألحلحابه: 

 الداء دو الذنوبو والدواء دو الستغفارو والشفاء أن تتوب فال تعو .

 َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُتوُبوا ِإَلى اللَِّه َتْوَبًة َنُصوًحا َعَسى َربُُّكْم َأْن ُيَكفَِّر َعْنُكْم}وا : قال اهلل عز 

ُنوا َمَعُه َسيَِّئاِتُكْم َوُيْدِخَلُكْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأَلْنَهاُر َيْوَم ال ُيْخِزي اللَُّه النَِّبيَّ َوالَِّذيَن آَم

 {ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ىوُرُهْم َيْسَعى َبْيَن َأْيِديِهْم َوِبَأْيَماِنِهْم َيُقوُلوَن َربََّنا َأْتِمْم َلَنا ُنوَرَنا َواْغِفْر َلَنا ِإنََّك َعَلُن

فما دي التوبة النصوح أيتها الغالية؟! قال عمر رضي اهلل عنه: التوبة النصوح: أن  [،1]التحريم:

 يذن  الع د ثم يتوب فال يعو 

 عن الشعر واألظفار اإلمساكثانيا ✍ 

كن  ممن وسع اهلل تعاىل عليه وأر ت أن توسع على ع ا ه باألضحية فعليه  أخي املسلم احلبيب: إن

 ى يوم النحر ...........................أن متسه عن أظفار  و شعر   ت

فمما يتجن ه من عزم على األضحية: من  قل  عليه عشر ذل احلجة وأرا  أن يضحيو فال يأقذ من 

ِإَذا »شعرهو وأظفاره  تى يضحي يف وق  األضحية َعْن ُأمِّ َسَلَمَةو َأنَّ النَِّ يَّ حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: 

 ( 411)«الوِحجَِّةو َوَأَراَ  َأَ ُدُكْم َأْن ُيَضحَِّيو َفلوُيْمِسهو َعْن َشْعِرِه َوَأظوَفاِرِهِذل ِدَلاَل ْم َرَأْيُت

                                                           
 ( .2100و رقم 4/2818أقراه مسلم ) - 411
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 (800واحلُمة يف النهي: أن ي قي كام  األازاء ليعتق من النارو وقي : التش ه باحملرم. )

 الصوم:ثالثا  ✍

ََ ْبِن و من األعمال اليت شرعها سيد الراال حللى اهلل  عليه وسلم أن تصوم تسع ذل احلجة َعْن ُدَنْيَد

ى اهلُل َعَلْيِه لََّقاِلدخو َعِن اْمَرَأِتِهو َعْن َبْعِض َأْجَواِج النَِّ يِّ حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَلْ : " َكاَن َرُسوُل اهلِل حَل

( فصم دذه التسعة كلها 802وَراَءو َوَثَلاَثَة َأيَّاما ِمْن ُك ِّ َشْهرا " )َوَيْوَم َعاُشالوِحجَِّةو ِذل ِتْسَع َيُصوُم َوَسلََّم 

 ايا  أن تضيع منها يوما وا دا ..

اللَِّه َبعَُّد َسِ يِ  ِفي َيْوًما َم حَلاَمْن »َعْن َأِبي َسِعيدخ الوُخْدِرلِّو َأنُّ َرُسوَل اللَِّه حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّمو َقاَل: 

( و ومع فضيلة دذه األيام و على ك   ال .. أن  801« « )للَُّه َوْاَهُه ِمْن َاَهنََّم َسْ ِعَن َقِريًفاا

 الرابح!!

 حال السلف يف عشر ذي احلجة: ✍

 ( 804عن احلسن ال صرل أنه قال: حليام يوم من العشر يعدل شهرين.)

ر  غزوَ يف س ي  اهللو يصام نهاردا و وعن األوجاعي قال: بلغين أن العم  يف اليوم من أيام العشر كقد

 (.804وحيرا ليلهاو إل أن خيتص امرؤ بشها َ  )

فدذا مضى العشر -عشر ذل احلجة كلها-وقال ع د اهلل بن عون: كان امد بن سريين يصوم العشر  

 (. 808ومض  أيام التشريق أفطر تسعة أيام مث  ما حلام )

 (.801العشر و قال : وكان عطاء يتُلفها . )وقال ليِ بن أبي سليم  : كان مجادد يصوم 

 ( .800وكان عيسى بن علي بن ع داهلل بن ع اا يصوم دذه العشر) 

 الصدقة :رابعا ✍ 

فعن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رااًل سأل رسول اهلل حللى اهلل عليه وسلم أل الناا أ   إىل اهلل 

 رضي اهلل عنهما:أل األعمال أ   إىل اهلل فقال: عْن ع ِد اهلل بِن عمر 

                                                           
 [.24210ذكره النوول. ]مسلم: شرح النوول: - 800

«.) 188-4/184و وال يهقي 112و 110و 4/108( و والنسائي 1440وأقراه أبو  او  )»ط الرسالة(: 14/ 40« )مسند أمحد»- 802

 (1211حلحيح أبي  او  

 «4/201وأقراه النسائي »ط الرسالة(: 400/ 24« )مسند أمحد» - 801
 802/ 8الدر املنثور ج  - 804
 . 488/  4شع  اإلميان   - 804
 400/ 1مصنف ابن أبي شي ة  - 808
 . 400/ 1مصنف ابن أبي شي ة  - 801
 . 484/  0املنتظم لبن اجلوجل   - 800
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 فقال: -حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  -أنَّ رااًل ااَء إىل رسوِل اهلل 

 يا رسوَل اهلل! ألُّ الناِا أ  ُّ إىل اهلل؟ ]وألُّ األعماِل أ  ُّ إىل اهلل؟[ 

أْنَفُعهم ِللنَّاِاو وأ  ُّ األْعماِل إىل اهلل عزَّ وا َّ سروٌر ُتْدِقُله على مسلماو اهلل إىل الناِا أ  ُّ فقال:" 

ُوِشُف عنه ُكْرَبًةو َأْو َتقوِضي عنه َ ْينًاو أْو َتطوُرُ  عنه ُاوعًاو وأَلْن َأْمشي َمَع أخا يف  اَاة؛ أَ  ُّ إليَّ  َت

َُِف ْمِضَيُه ولو شاَء أْن ُي -َشْهرًاو وَمْن َكَظم غْيَظُه -يعين مسجَد املديَنِة-يف دذا املسِجِد  ِمْن أْن أْعَت

؛ مأَل اهلل قلوَ ُه يوَم القياَمِة ِرضًاو وَمْن َمشى َمع أقيه يف  اَاةخ  تى َيقوِضَيها له؛ َث ََّ  اهلل -أْمضاُه

 وحلححه األل اني[.( ]رواه الطرباني 808قَدمْيه يوَم تزوُل األقوداُم" )

 التسبيح والتكبريخامسا  ✍

ومن األعمال الرو ية اليت  ثنا عليها قري الربية حللى اهلل عليه وسلم يف األيام العشر اإلكثار من ذكر 

 العزيز الغفار

 َوَلا َأَ  ُّ ِإَلْيِه الوَعَمُ  ِعْنَد اهلِلَعْن اْبِن ُعَمَرو َعِن النَِّ يِّ حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: " َما ِمْن َأيَّاما َأْعَظُم 

ُوِ رِي َوالتَّْحِميِد " )ِمَن ِفيِهنَّ َفَأكوِثُروا ِفيِهنَّ ِمْن َدِذِه الوَأيَّاِم الوَعْشِرو   ( 801التَّْهِليِ  َوالتَّ

 يكثرون ذكر اهلل يف هذه العشر:-رمحهم اهلل-كان السلف  ✍

خيراان أيام العشر إىل السوي فيُربان؛ -رضي اهلل عنهما-وابن عمر فقد قال مجادد: كان أبو دريرَو 

 (820فيُرب الناا معهماو ل يأتيان السوي إل لذله( )

وعن ثاب  ال ناني قال: كان الناا يُربون أيام العشر  تى نهادم احلجاجو واألمر مبُة على ذله إىل 

 ( 822اليوم يُرب الناا يف األسواي يف العشر. )

أنه كره القراءَ يف الطواف أيام العشرو وكان يستح  فيه التس يحو والتهلي و والتُ ريو وعن مجادد 

 ( 821ومل يُن يرى بها بأسًا ق   العشر ول بعددا. )

وقال مسُن أبي دريرَ: مسع  مجاددًاو وَك ُّر را  أيام العشر فقال مجادد : أفال رفع حلوته ؛ فلقد 

فريتج بها أد  املسجد و ثم خيرج الصوت إىل أد  الوا ل  تى أ ركتهم وإن الرا  ليُرب يف املسجد 

 (824ي لح األبطح فريتج بها أد  األبطحو وإمنا أحللها من را  وا د . )

                                                           
 1114و حَلِحيح التَّْرِغيِ  َوالتَّْرِدي : 101الصَِّحيَحة: ( 41و رقم 40 أقراه ابن أبى الدنيا فى كتاب قضاء احلوائج )ص - 808
ووال يهقي 118 -1/114و وأبو عوانة 2/408( و والدارمي 228( )880وأقراه مسلم )»ط الرسالة(: 111/ 20« )مسند أمحد» - 801

 («104وال غول ) 1/240
 . 20/  4أق ار مُة للفاكهي  - 820
 20/  4أق ار مُة للفاكهي  - 822
 118/  2أق ار مُة للفاكهي  - 821
   180/  4مصنف ابن أبي شي ة  - 824
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ويستح  للمسلم أن جيهر بالتُ ري يف دذه األيام ويرفع حلوته بهو وعليه أن حيذر من التُ ري 

عن أ د من السلفو والسنة أن يُرب ك   اجلماعي  يِ مل ينق  عن النيب حللى اهلل عليه وسلم ول

 وا د مبفر ه

 الدعاء:اإلكثار من سادسا  ✍

األعمال اليت أرشدنا إليها سيد الراال  نوم :-معاشر احمل ن للنيب األمن حللى اهلل عليه وسلم   

حل  اهلل عليه وسلم اإلكثار من التضرع والدعاء إىل الُ ري املتعال ا  االله َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْي خو َعْن 

َرَفَةو َوَقْيُر َما ُقلوُ  َأَنا َع َأِبيِهو َعْن َادِِّهو َأنَّ النَِّ يَّ حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: َقْيُر الدَُّعاِء ُ َعاُء َيْوِم

ُك ِّ َشْيءخ َقِديٌر.  ىَوالنَِّ يُّوَن ِمْن َقْ ِلي: َل ِإَلَه ِإلَّ اللَُّه َوْ َدُه َل َشِريَه َلُهو َلُه الوُملوُه َوَلُه احَلْمُد َوُدَو َعَل

(»824  ) 

ويف احلديِ أيًضا  لي  على أن  وفيه من الفقه أن  عاء يوم عرفة أفض  من غريهو»قال ابن ع د الرب: 

 (  828 عاء يوم عرفة مجاب كله يف األغل  )

وتأملوا إىل أ وال السلف وقف مطرف بن ع د اهلل وبُر املزني بعرفةو فقال أ ددما: اللهم ل تر  أد  

 املوقف من أالي. وقال اآلقر: ما أشرفه من موقف وأرااه إلله لول أني فيهم!

ه الرااء: قال ع د اهلل بن امل ار : ائ  إىل سفيان الثورل عشية عرفة ودو ومنهم من كان يغل  علي

ااثخ على رك تيهو وعيناه تذرفان فالتف  إليو فقل  له: من أسوأ دذا اجلمع  اًل؟ قال: الذل يظن 

 أن اهلل ل يغفر له.

 األَحية:-سابعا  ✍ 

السنن اطخليلية الوار َ عن قليلي الرمحن إبراديم وامد عليهما أفض  وأجكى  اإلميان: ومنإقوَ  

َربَِّك َفَصلِّ ِل}الصالَ والسالم سنة األضحية واحلُمة منها التقرب إىل اهلل تعاىل بهاو إذ قال س حانه: 

 {ِمنَيَماِتي ِلّلِه َربِّ اْلَعاَلُقْل ِإنَّ َصاَلِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَم}وقال عز وا : [، 2]الكوثر: {َواْنَحْر

 والنسه دنا دو الذبح تقربًا إىل اهلل س حانه وتعاىل.   [ 312]األنعام:

ومن  ُمها إ ياء سنة إمام املو دين إبراديم اطخلي  عليه السالم إذ أو ى اهلل إليه أن يذبح ولده 

- 4[.   200ت:]الصافا {َوَفَدْيَناُه ِبِذْبحا َعِظيما}إمساعي  ثم فداه بُ ش فذحبه بدًل عنهو قال تعاىل: 

 التوسعة على العيال يوم العيد.   

                                                           
"و 4/188"و وال يهقي "8218"و "4/408"و وعنه ع د الرجاي "141"و يف احلج: باب اامع احلج "414 -2/411رواه ماله " - 824

"8/220" 
 ([.1/42]التمهيد )- 828
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 ن الفقراء واملساكن ملا يتصدي عليهم منهم.   ومن  ُهما أيضا إشاعة الفر ة ب

َفُكُلوا ِمْنَها َوَأْطِعُموا }ومن  ُمها شُر اهلل تعاىل على ما سخر لنا من بهيمة األنعامو قال تعاىل: 

ُه ُمَها َوَلا ِدَماُؤَها َوَلِكن َيَناُل( َلن َيَناَل اللََّه ُلُحو11اْلَقاِنَع َواْلُمْعَترَّ َكَذِلَك َسخَّْرَناَها َلُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن )

 13-11]احلج: {التَّْقَوى ِمنُكْم َكَذِلَك َسخََّرَها َلُكْم ِلُتَكبُِّروا اللََّه َعَلى َما َهَداُكْم َوَبشِِّر اْلُمْحِسِننَي

َصلَّى َركوَعَتْيِنو ُثمَّ َأقوَ َ  َلى الَ ِقيِعو َفَعِن الَ َراِءو َقاَل: َقَرَج النَِّ يُّ حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َيْوَم َأْضًحى ِإ

َُِنا ِفي َيْوِمَنا َدَذاو َأْن َنْ َدَأ ِبالصَّاَلَِو ُثمَّ َنْرِاَعو َفَنْنَحَر»َعَلْيَنا ِبَوْاِهِهو َوَقاَل:  و َفَمْن َفَعَ  ِإنَّ َأوََّل ُنُس

ََ ِمَن اَذِلَه َفَقْد َواَفَق ُسنََّتَناو َوَمْن َذَبَح َقْ َ   َفَقاَم « لنُُّسِه ِفي َشْيءخَذِلَهو َفِدنََّما ُدَو َشْيٌء َعجََّلُه ِلَأْدِلِه َلْي

َبْحَهاو َوَل َتِفي َعْن اْذ»َرُاٌ و َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللَِّهو ِإنِّي َذَبْحُ  َوِعْنِدل َاَذَعٌة َقْيٌر ِمْن ُمِسنَّةخ؟ َقاَل: 

 ([ .821«( )َأَ دخ َبْعَدَ 

َاو َقاَل: َقاَل النَِّ يُّ حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم:  َعْن و َفَقاَم َرُاٌ  َفَقاَل: َدَذا «َمْن َذَبَح َقْ َ  الصَّاَلَِو َفلوُيِعْد»َأَن

ََُأنَّ النَِّ يَّ حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم حَل َقُهو َقاَل: َوِعْنِدل دََّيْوٌم ُيْشَتَهى ِفيِه اللَّْحُمو َوَذَكَر ِمْن ِارَياِنِهو َف

ِ  الرُّْقَصُة َمْن َغَاَذَعٌة َأَ  ُّ ِإَليَّ ِمْن َشاَتْي َلْحماو َفَرقََّص َلُه النَِّ يُّ حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّمو َفاَل َأْ ِرل َأَبَل

 (.820ِسَواُه َأْم َل )

  ي  الرمحن والتائ  من الذن  أقول قولي دذاو وأستغفر اهلل العظيم لي ولُم فاستغفروهو التائ  

 كمن ل ذن  له.

 اخلطبة الثانية

احلمد هلل رب العاملن وأشهد أن ل إله إل اهلل ولي الصاحلن وأشهد أن امًدا ع ده ورسولهو اللهم 

حل  على سيدنا امدخ النيب وأجوااه أمهات املؤمنن وذريته وآل بيته كما حللي  ربنا على آل إبراديم 

 مجيد. إنه محيٌد

 أيها األ  ة: و من األعمال اليت  لنا عليها سيد الراال حل  اهلل عليه و سلم :

 احلج والعمرة:-ثامنا  ✍

اعلموا علمين اهلل: وإياكم أن من نفيَ ما تتقربون به إىل ربُم ا  وعال يف تله العشر امل اركة احلج  

رسول اهلل حللى اهلل عليه وسلم: " احلج  والعمرَ ملن استطاع إليهما س ياًلو عن أبي دريرَو قال: قال

 (828اجلنةو والعمرتان أو العمرَ إىل العمرَ يُفر ما بينهما " )إل ازاء له ليَ املربور 

                                                           
 (8810) 241/ 0( و 182) 10/ 1أقراه الُ َخاِرل" - 821
 "188و وال خارل "424و 4/421أمحد  - 820
 («2441( و ومسلم )2001وأقراه احلميدل )»ط الرسالة(: 401/ 21« )مسند أمحد» - 828
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َعن أبي ُدَرْيَرَ َقاَلو َسِمع  َرُسول اهلل حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َيُقول: " من  ج َفلم يْرفِ َومل يفسقو   

 (821ْوم َولدته أمه "(( )َرَاَع َكَي

َِو َفِدنَّ ُمَت: "»-حللى اهلل عليه وسلم -عن ع د اهلل قال: قال رسول اهلل  اَبَعًة َتاِبُعوا َبْيَن الوَحجِّ َوالوُعْمَر

َِ الوَحِديَد ُِرُي َقَ   (810« )َبْيَنُهَما َتْنِفى الوَفقوَر َوالوذَُنوَب َكَما َيْنِفى ال

عن ال ي  احلرام بس   ذله ال الء فين غي لنا أن نز ا  شوقا ودياما  وإن كنا ع ا  اهلل قد ا صرنا 

 واهلل تعاىل دو الغين الُريم يعطي املؤمن على قدر نيته ........ –وغراما بدعوَ إبراديم عليه السالم 

 اإلكثار من األعمال الصاحلات -تاسعا  ✍

 فيها تفوُي ا تُه س حانه للعم  الصاحل يف اعلموا بار  اهلل فيُم: أن ا َة اهلِل تعاىل للعم  الصاحل

ما من أيام أفض  عند اهلل من أيام »غريداو عن اابر بن ع د اهللو عن النيب حللى اهلل عليه وسلم: 

 «الرتابيف واهه عفر من إل »قالوا: يا رسول اهللو ول مثلها يف س ي  اهلل؟ قال: « عشر ذل احلجة

(»812 . ) 

 هلل ومل يراع.أل: اادد يف س ي  ا

 فاكتريوا من الصاحلات واملسابقة إىل اطخريات وا ذروا ع ا  اهلل من الوقوع يف السيئات ...............

ِِ َأِبي َذرٍّ رضَي الّلُه َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: َتَ سُُّمَه ِفي َوْاِه ِقيَه َأ ففي  دي

َُِر حَلَدَقٌةو َوِإْرَشاُ َ  الرَُّاَ  ِفي َأْرِض الضَّالِل َلَه حَلَدَقَلَه حَلَدَق ٌةو ٌةو َوَأْمُرَ  ِبامَلْعُروِف َوَنْهُيَه َعِن امُلْن

َقٌةو َدحَل َوَبَصُرَ  ِللرَُّاِ  الرَِّ لِء الَ َصِر َلَه حَلَدَقٌةو َوِإَماَطُتَه احَلَجَر َوالشَّْوَكَة َوالَعظوَم َعِن الطَِّريِق َلَه

 ( .811َوِإفوَراُغَه ِمْن َ لوِوَ  ِفي َ لوِو َأِقيَه َلَه حَلَدَقٌة. )

 صالة عيد األَحى ومن أعمال عشر ذي احلجة صالة عيد األَحى املبارك عاشرا  ✍

إقوَ اإلميان: و من أعمال العشر حلالَ العيد و لُ  أمة من األمم عيد يعو  عليها يف يوم معلومو  

يتضمن عقيدتها وأقالقهاو فمن األعيا  ما دو من ثق ونابع من األفُار ال شرية امل تَدعة وال عيدَ عن 

شرعهما اهلل تعاىل ألمة  و ي اهلل تعاىلو ودي أعيا  غري إسالميةو وأما عيد األضحى وعيد الفطرو فقد

ما أور ه ابن  [؛13]احلج:  ﴾ِلُكلِّ ُأمٍَّة َجَعْلَنا َمْنَسًكا  ﴿:اإلسالم؛ ومما ااء يف تفسري قول اهلل تعاىل

ًُا؛ أل: عيًدا(.  ارير يف تفسريه عن ابن ع اا قال: )منس

                                                           
 (2480(وأقراه مسلم )48/ 21مسند أمحد ط الرسالة ) - 821
 (4111( )2/480أقراه أمحد )- 810
 2و حلحيح الرتغي  والرتدي : 2244اجلامع:  ( و انظر حلحيح2218و رقم 18/ 1أقراه ال زار كما يف كشف األستار: ) - 812
 (218( والسياي له وال خارل يف " األ ب املفر  " )484/  2أقراه الرتمذل ) - 811

 (814وابن   ان )
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السا ات؛ ليعلم العامل ومن أدم مقاحلد العيد ع ا  اهلل: إعالء شان العقيدَ واجلهر بها يف الطرقات و

كله أن ل إله إل اهلل و دَ ل شريه لهو له املله وله احلمد ودو على ك  شيء قديرو فاهلل تعاىل ع ا  

اهلل دو الوا د األ د الفر  الصمد الذل ل شريه له يف ملُهو واهلل تعاىل ليَ له ش يه ول نظري؛ قال 

]اإلخالص: ﴾للَُّه الصََّمُد * َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد * َوَلْم َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد * ا ﴿:اهلل تعاىل

3 - 3.] 

الغنيمة الغنيمة بانتهاج الفرحلة يف دذه األيام العظيمةو فما منها عوضو ول تقدر بقيمةو امل ا رَ امل ا رَ 

رط على ما فع و وق   أن يسأل الراعة بالعم و والعج  العج  ق   دجوم األا و ق   أن يندم املف

فال جياب إىل ما سألو ق   أن حيول املوت بن املؤم  وبلوَ األم و ق   أن يصري املرء ا وسًا يف 

  فرته مبا قدم من عم .

يا من ظلمة قل ه كاللي  إذا يسرل أما آن لقل ه أن يستنري أو يستلن؟ تعرض لنفحات مول  يف دذه 

 يه نفحات يصي  بها من يشاءو فمن أحلابته سعد بها يوم الدين.العشر؛ فدن هلل ف

 الدعاء................................................... 
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 الفضائل العشر لعشر ذي احلجة

 اخلطبة األوىل

وليذكروا اسم اهلل على ما احلمد هلل الذل  عا ع ا ه املؤمنن إىل  ج بيته احلرام؛ ليشهدوا منافع دمو 

رجقهم من بهيمة األنعامو حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليهو ونشهد أن ل إله إل اهلل و ده ل 

شريه لهو ونشهد أن امًدا ع ده ورسولهو أرسله بن يدل الساعة بشرًيا ونذيًراو و اعًيا إىل اهلل بدذنه 

 وسراًاا منرًيا.

ع د  ورسوله امدو وارض اللهم عن آلهو ومن  عا بدعوتهو وعم  اللهم حل  وسلم وبار  على 

 بسنتهو ونصح ألمتهو وسلم تسليًما كثرًيا.

 أل يا باغي اطخريات أقوِ      إىل ذل احلجَُّة الشهر احلرام

 به العشر األوائ   ن دل     أ لل  الللللله قللليلللرا لألنام

 للللرفات َفَشمُِّْر للصيامبها النفحات من فيض ونور    وعلللللللللل

 بها النحر الذل قد قال فيه     إلللللللللللله العرش ذكرا لألنام

 بها امليال  ي دأ من اديد        إذا ما القل  ُطهر من سقام

 وباحلسنات فرج ك  ذن       إذا شئ  الوحلول إىل املرام

 رامأل يا باغَي اطخريات أق        فللللللللدن الشهر شهٌر للُ

 إذا استهوا  شيطاٌن فأ بر      ول تركْن إىل الفع  احلرام
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اعلم علمين اهلل وإيا : أن دذه األيام امل ار  فضائ  ليس  لغريدا من سائر األيام  يِ فضلها رب 

 –ودا  بيانها من اُم القران ومن سنة النيب العدنان  –حللى اهلل عليه وسلم  –األنام ون ينا ادمام 

 –عليه وسلم  حللى اهلل

  أن اهلل تعاىل أقسم بها: إخوة اإلسالم:-أوال  ✍

من فضائ  تله األيام الفاضلة أن اهلل تعاىل أقسم بها وإذا أقسم اهلل بشيء  ل دذا على عظم مُانته 

 2]الفجر:  { ( َوالشَّفوِع َوالوَوْتِر1( َوَلَيالا َعْشرا )2َوالوَفْجِر )}وفضلهو إذ العظيم ل يقسم إل بالعظيمو قال 

- 4] 

والليالي العشر دي عشر ذل احلجةو ودذا ما عليه عمهور املفسرين واطخلفو وقال ابن كثري يف 

 تفسريه: ودو الصحيح.

َفَةو َوالشَّفوَع الوَوْتَر َيْوُم َعَرالوَأْضَحىو َوَعْشُر الوَعْشَر ِإنَّ َعْن َااِبراو َعِن النَِّ يِّ حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: " 

 (814) ِر "َيْوُم النَّْح

 أنها األيام املعلومات اليت شرع فيها ذكره:-ثانيا ✍

يام )ويذكروا اسم اهلل يف أأن دذه األيام أيام ذكر و تس يح و تهلي  قال تعاىل:  –و اعلم بار  اهلل فيه  

على أن األيام املعلومات دي وعمهور العلماء [ 18معلومات على ما رجقهم من بهيمة األنعام( ]احلج:

 عشر ذل احلجةو منهم ابن عمر وابن ع اا.

 أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم شهد هلا بأنها أفضل أيام الدنيا:-ثالثا  ✍

حللى اهلل عليه وسلم الغطاء عن فضائ  تله األيام فأقربنا سيد  –كشف لنا النيب  إقوَ اإلسالم: لقد

 بأنها أفض  أيام الدنيا وأن العم  فيها أفض  من غريدا -حللى اهلل عليه وسلم-األنام

فوَضَ  ِمْنُه ِفي َعْشِر ِذل ما َأَما الوَعَمُ  ِفي َأيَّا»َعِن اْبِن َع َّاااو َأنَّ النَِّ يَّ حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: 

َسِ يِ  اللَِّهو ِإلَّا َرُاٌ   َوَلا الوِجَهاُ  ِفي»َقاُلوا: َيا َرُسوَل اللَِّهو َوَلا الوِجَهاُ  ِفي َسِ يِ  اللَِّه؟و َفَقاَل: « الوِحجَِّة

 (814) .«ِبَشْيءخَذِلَه ِمْن ِاْع َيْرَلْم َقَرَج ِبَنفوِسِه َوَماِلِه ِفي َسِ يِ  اللَِّه َعزَّ َوَا َّ ُثمَّ 

اُلو َفَقاَل: " َعْن َعْ ِد اهلِل ْبِن َعْمراوو َقاَل: ُكْنُ  ِعْنَد َرُسوِل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: َفُذِكَرِت الوَأْعَم

يِ  اهلِل؟ َقاَل: َيا َرُسوَل اهلِلو الوِجَهاُ  ِفي َسِ َما ِمْن َأيَّاما الوَعَمُ  ِفيِهنَّ َأفوَضُ  ِمْن َدِذِه الوَعْشِر " َقاُلوا: 

                                                           

 « 4/110و واحلاكم 21/211( و والطربل 4202وأقراه النسائي يف "الُربى" )»ط الرسالة(: 481/ 11« )مسند أمحد» - 814

 (111) 480/ 1(و وال خارل 2118) 444/ 4املسند  - 814
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ُُوَن ُثمَّ َفَأكوَ َرُه َفَقاَل: " َوَلا الوِجَهاُ و ِإلَّا َأْن َيْخُرَج َرُاٌ  ِبَنفوِسِهو َوَماِلِه ِفي َسِ يِ  اهلِلو  َنفوِسِه ِفيِه ُمْهَجُة َت

".] (818) 

 أن فيها يوم عرفة:-رابعا  ✍

أن دذه األيام تشتم  على يوم دو افض  أيام الدنيا على اإلطالي أل و دو يوم :  اهلل فيهواعلم بار  

عرفة يوم العتق من النار يوم امل اداَ يوم تقال العثرات و ترفع الدراات و يتجلى فيه رب األرض و 

َرَفَةو َوَأيَّاُم التَّْشِريِق َيْوُم َع»َلْيِه َوَسلََّم: َعْن ُعقوَ َة ْبِن َعاِمرا َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعالسماوات  

 (811) «َوِدَي َأيَّاُم َأكو ا َوُشْربخالوِدْسَلاِمو َأْدَ  ِعيُدَنا 

 أن فيها يوم النحر:-خامسا  ✍

-ه رضي اهلل عن-و من فضائ  العشر أن فيها يوم النحر و لذله اليوم فضائ  عظيمةو ع د اهلل بن قرط 

إنَّ أْعَظَم األيَّاِم عند اهلل : يوُم النَّحر و ثم يوُم الَقرِّ و قال »قال : -حللى اهلل عليه وسلم-أنَّ النيب : 

 (810) أقراه أبو  او .« ثور: دو اليوم الثاني... احلديِ

  اجتماع أمهات العبادة فيها:-سادسا  ✍

و دذا دو  –فهي إعالن لو دانية اهلل تعاىل  وأمهات الفرائضويف دذه العشر جتتمع أمهات الطاعات 

الركن األول من أركان اإلسالم و فيها تقام الصلوات و خترج الصدقات و حيج بي  رب األرض و 

السماوات قال احلافظ ابن  جر يف الفتح: )والذل يظهر أن الس   يف امتياج عشر ذل احلجة ملُان 

 يام والصدقة واحلجو ول يتأتى ذله يف غريه(.ااتماع أمهات الع ا َ فيهو ودي الصالَ والص

أقول قولي دذاو وأستغفر اهلل العظيم لي ولُم فاستغفروهو التائ    ي  الرمحن والتائ  من الذن  

 كمن ل ذن  له.

 اخلطبة الثانية

                                                           

 ( و وابن أبى عاحلم فى اجلها 1881و رقم 1/210( و وأمحد )1184و رقم 2/402أقراه أيًضا: الطيالسى ) - 818

 ( .280و رقم 1/442)

 (004( يف الصومو باب حليام أيام التشريقو والرتمذل رقم )1421رواه أبو  او  رقم ) - 811

( و والنسائي يف 1120( و )1811وأقراه بتمامه وخمتصرًا ابن قزمية يف "حلحيحه" )»ط الرسالة(: 418/ 42« )مسند أمحد» - 810

 («4018"الُربى" )
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م احلمد هلل رب العاملن وأشهد أن ل إله إل اهلل ولي الصاحلن وأشهد أن امًدا ع ده ورسولهو الله

حل  على سيدنا امدخ النيب وأجوااه أمهات املؤمنن وذريته وآل بيته كما حللي  ربنا على آل إبراديم 

 إنه محيٌد مجيد.

 أنها األيام العشر اليت أمتها اهلل ملوسى عليه السالم -سابعا  ✍

)َوَواَعْدَنا  :تعاىلو من بن تله الفضائ  أنها العشر اليت امتها اهلل تعاىل لُليمه موسى عليه السالم قال 

ُروَن اْقُلفوِني ِفي اُموَسى َثاَلِثَن َلْيَلًة َوَأْتَمْمَناَدا ِبَعْشرا َفَتمَّ ِميَقاُت َربِِّه َأْرَبِعَن َلْيَلًة َوَقاَل ُموَسى أَلِقيِه َد

 . 241َقْوِمي َوَأحْلِلْح َوَل َتتَِّ ْع َسِ يَ  الوُمفوِسِديَن( سورَ األعراف: 

َعْشرا من ذل )َوَأْتَمْمَناَدا ِبقال: ذو القعدَ َوَواَعْدَنا ُموَسى َثاَلِثَن َلْيَلًة( يف قول اهلل تعاىل: )عن مجادد 

 احلجة(. 

 أن فيها اليوم املشهود الذي اقسم به الرب املعبود ثامنا  ✍

ََو َقاَل ِفي َدِذِهَعْن َأِبي ُدَرْيوعلموا ع ا  اهلل أن من فضائ  تلُم األيام أن فيها اليوم املشهو    الوآَيِة:  َر

[و َقاَل: " الشَّاِدُد: َيْوَم الوُجُمَعِةو َوالوَمْشُهوُ : َيْوَم َعَرَفَةو َوالوَمْوُعوُ : َيْوَم 4]الربوج:  {َوَشاِددخ َوَمْشُهو خ}

 .(818) الوِقَياَمِة " 

 أن فيها اليوم الذي أمت اهلل فيه النعمة وأكمل فيه الدين –تاسعا ✍

 الدين فهو يوم من أيام ذله الدين القيم  وأكم  فيهومن بركات ذله اليوم أن اهلل تعاىل أمت فيه النعمة  

ْؤِمِنَن أقرج ال خارل َعْن َطاِرِي ْبِن ِشَهابخ َعْن ُعَمَر ْبِن الوَخطَّاِب َأنَّ َرُاًلا ِمْن الوَيُهوِ  َقاَل َلُه َيا َأِمرَي الوُم

ُُْم " الوَيْوَم ةخ َقاَل َتقوَرُءوَنَها َلْو َعَلْيَنا َمْعَشَر الوَيُهوِ  َنَزَلْ  َلاتََّخْذَنا َذِلَه الوَيْوَم ِعيًدا َقاَل َألُّ آَي آَيٌة ِفي ِكَتاِب

ُُْم الوِدْسَلاَم ِ يًنا"  ُُْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُ  َل ُُْم َوَأْتَمْمُ  َعَلْي ُُْم ِ يَن َُاَن ُعَمُر َقْد َعَر َقاَلَأكوَملوُ  َل فوَنا َذِلَه الوَيْوَم َوالوَم

 (811)الَِّذل َنَزَلْ  ِفيِه َعَلى النَِّ يِّ حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوُدَو َقاِئٌم ِبَعَرَفَة َيْوَم ُاُمَعةخ. 

 فيها اليوم الذي اخذ اهلل امليثاق على بين ادم  أن-عاشرا ✍

ودو اليوم امليثاي الذل أقذ على كافة بين ال شرو فعن ابن ع اا ل رضي اهلل عنهما ل قال: قال رسول 

وأقرج من حلل ه  -يعين عرفة  -اهلل حللى اهلل عليه وسلم: "إن اهلل أقذ امليثاي من ظهر آ م ِبَنْعمان

َأَقَذ َربَُّه ِمن َبِني آَ َم ِمن  ) َوِإْذك  ذرية ذرأداو فنثردم بن يديه كالذُّرو ثم كلمهم ِقَ الو قال: 

                                                           

 «م 4/200و وال يهقي 211و 40/218( و والطربل 4441وأقراه الرتمذل )»ط الرسالة(: 481/ 24« )مسند أمحد»- 818

 باب جيا َ اإلميان ونقصانه 44ميان: كتاب اإل 1أقراه ال خارل يف:  - 811
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ُُْم َقاُلواو َبَلى َشِهْدَنا َأن َتُقوُلواو َيْو  الوِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن َمُظُهوِرِدْم ُذرِّيََّتُهْم َوَأْشَهَدُدْم َعَلى َأنُفِسِهْم َأَلْسَ  ِبَربِّ

َُُنا ِبَدَذا َغاِفِلَن * َأْو َتُقوُلواو ِإنََّما َأْشَرَ  آَباُؤَن َما َفَعَ  الوُمْ ِطُلوَن( ا ِمن َقْ ُ  َوُكنَّا ُذرِّيًَّة مِّن َبْعِدِدْم َأَفُتْهِل

 (840)  "204و 201"األعراف: 

واآلية تدل على أن اهلل قد أدم ال شرية كلها بأنه دو ربها وإدهاو وأنه ليَ دا رب ول إله غريهو 

وأنه أقذ عليها ميثاقًا بذله: ) َقاُلواو َبَلى َشِهْدَنا (و فلم يعد يق   منهم أن يقولوا يوم القيامة: نسينا 

وأنهم ات عودم يف شركهم ألنهم من ذريتهم!  وكنا غافلن عن دذا امليثاي! أو حيتجوا بأن آباءدم أشركوا

فشر  اآلباء ل يربر لألبناء أن حييدوا عن ميثاي الفطرَ؛ ألنه عهد بينهم وبن اهلل ول  ق  لآلباء 

فيه! وإن كان اهلل من رمحته ل حياس  الناا مبيثاي الفطرَ و دهو وإمنا حياس هم بعد تذكرتهم 

ُُوَن ِللنَّاِا َعَلى الّلِه ُ جٌَّة َبْعَد الرُُّسِ  َوَكاَن الّلعلى يد الرس :  ُه َعِزيًزا ) رُُّساًل مَُّ شِِّريَن َوُمنِذِريَن ِلَئالَّ َي

ُِيًما( )النساء :   َ218 ) 

 الدعاء ................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (2114( : رااله راال الصحيح. )الصحيحة 0/18( قال اديثمى )1488و رقم 2/101أقراه أمحد ) - 840
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 العشرل قبول العمموانع 

 اخلطبة األوىل 

 وط تم وطاب ممشاكم وت وأمت عميعًا من اجلنة منزل و األفاض فحياكم اهلل أيها األقوَ : أما بعد 

ه على طاعت وأسأل اهلل احلليم الُريم ا  وعال الذل عمعين مع  ضراتُم يف دذا ال ي  الطي  امل ار 

 انته و ار مقامته وإنه وىل ذله والقا ر عليه ..و أن جيمعنا يف اآلقرَ مع سيد الدعاَ املصطفى يف 

 ديثنا اليوم عن امر قطري أل و دو موانع ق ول األعمال فهنا  موانع كثريَ اذكر منها يف دذا اليوم 

 عشرَ فأعريوني القلوب و األمساع 

 :املانع األول: أن ال يكون صاحب العمل مؤمنًا باهلل عز وجل ✍

؛ فلو تقرب الع د إىل اهلل عز وا  بقربات  انع الذل  يق   لصا  ه عم  معاشر املو دين دذا دو امل

كثريَ من حلالَ وحليام وغريدا ودو مشر  باهلل عز وا  الشر  األكرب وذله بصرف أل نوع من أنواع 

الع ا َ لغري اهلل عز وا  فدنه بذله ل ينتفع بأل عم  حلاحل عند اهلل عز وا  ألن تو يد اهلل عز 

ءَ من الشر  وأدله ُيَعدُّ الشرَط األعظم يف النتفاع من بقية األعمال واألقوال و وبدون ذله وا  والربا

َيْحَ َطنَّ ) َوَلَقْد ُأوِ َي ِإَلْيَه َوِإَلى الَِّذيَن ِمن َقْ ِلَه َلِئْن َأْشَركوَ  َلحت ط عميع األعمال كما يف قوله تعاىل : 

ُُوَننَّ ِمَن اطَخاِسِر )َوَلْو َأْشَرُكوا َلَحِ َط َعْنُهم مَّا َكاُنوا و وقوله تعاىل : ( 18يَن ( )الزمر : َعَمُلَه َوَلَت

 ( 88َيْعَمُلوَن( ) األنعام:
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 -َأْل َبَطَ   -َأْل َوَلْو ُفِرَض َأْن َأْشَرَ  ِباهلِل ُأوَلِئَه الوَمْهِديُّوَن الوُمْجَتَ ْوَن و َلَحِ َط -رمحه اهلل  امد رشيد

ا ُرِفَع ِمْن اُا ِلَمَسَوَسَقَط َعْنُهْم َثَواُب َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن ِبَزَواِل َأفوَضِ  آَثاِر َأْعَماِلِهْم ِفي َأْنُفِسِهُم الَِّذل ُدَو الوَأ

َِ و َكاَن ِضدُُّه َو ََُماِل الوُمَزكِّي ِللوَأْنُف ُدَو الشِّْرُ  ُمْنَتَهى َ َرَااِتِهْم ؛ ِلَأنَّ َتْوِ يَد اهلِل َتَعاَلى َلمَّا َكاَن ُمْنَتَهى الو

ُُِن َأْن  -اِفٌع ِلَعَم ا آَقَر ِفيَها ُه َتأوِثرٌي َنالنَّقوِص َوالوَفَساِ  الوُمَدسِّي َلَها و َوالوُمفوِسِد ِلِفطوَرِتَها و َفَلا َيْ َقى َمَع ُيْم

 (842َيَتَرتََّ  َعَلْيِه َنَجاُتَها َوَفَلاُ َها .)

 ( 14)َفَمن َيْعَمْ  ِمَن الصَّاِلَحاِت َوُدَو ُمْؤِمٌن َفاَل ُكفوَراَن ِلَسْعِيِه( )األن ياء : تعاىل:وقوله 

أن الشر  باهلل تعاىل من أقطر األعمال اليت تقصي الع د عن رمحة الُ ري املتعال و جتع  األعمال 

ُن َماًء َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْعَماُلُهْم َكَسَرابخ ِبِقيَعةخ َيْحَسُ ُه الظَّْمَآ}كسراب حيس ه الظمآن ماء يقول اهلل تعاىل 

 {(النور41ا َوَوَاَد اللََّه ِعْنَدُه َفَوفَّاُه ِ َساَبُه َواللَُّه َسِريُع الوِحَساِب )َ تَّى ِإَذا َااَءُه َلْم َيِجْدُه َشْيًئ

 املانع الثاني إرادة العبد بعمله الدنيا وليس اآلخرة، ✍

أمة اإلسالم  قد يُون الع د مؤمنا باهلل تعاىل و لُنه يقع يف الشر  اطخفي ال ودو الرياء من  يِ ل  

عن ويشعر  و النيب حللى اهلل عليه وسلم  ذرنا منه او اقربنا انه اقفى من  بي  النم  كما يف  ديِ 

 قال: -را ا من بين كاد ا-أبي علي 

يها الناُا! اتَّقوا دذا الشرَ و فدنه أقفى من  بيِ  النمِ . فقام قطَ نا أبو موسى األشعرلُّ فقال:يا أ

َُ بن امُلضاِرب فقال: واهلل َلتْخُرَانَّ مما قلَ و أو لنأتنَّ ُعَمَر مأذونًا لنا أو  إليه ع ُد اهلل بن َ َزن وقي

 وماو فقالذات ي -َوَسلََّم  حَللَّى اهلُل َعَلْيِه -غرَي مأذوناو فقال: ب  أقرُج مما ُقلُ و قط نا رسوُل اهلل 

 فقال له من شاَء اهلُل أن يقوَل: وكيف "يا أيها الناُا! اتُُّقوا دذا الشرَ ؛ فدنه أقفى من  بيِ  النَّمِ ".

 "قولوا: اللهمَّ إنُّا َنعوُذ به من أْن ُنشرَ  به شيئًا َنتَّقيه ودو أقفى من  بيِ  النمِ  يا رسول اهلل! قال:

 (841)َ  ملا ل نعلُمه"َنعلُمهو ونستغفُر

ذله دو اض الرياء و السعي وراء الشهرَ و األنا ودذا مانع ك ري حيول بن الع د وبن أن ينتفع 

ودذا يُثر يف عم  املرائن واملريدين بأعمادم شهرَ أو منص ًا أو ماًل أو أل عرض  القيامة؛بعمله يوم 

اآلقرَ من تله األعمال امللوَّثة . قال اهلل ت ار  فهؤلء ل قالي دم يف  الفانية؛من أعراض الدنيا 

                                                           
 (392/  3) -تفسري املنار  - 513

 «لغيرهحسن » (:020/ 0« )صحيح الترغيب والترهيب» (706وأخرجه البخاري في "األدب المفرد" )  4/418مسند أحمد، - 532
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ََ الدُّْنَيا َوِجيَنَتَها ُنَوفِّ ِإَلْيِهْم َأْعَماَلُهْم ِفيَها َوُدْم ِفيَها َل ُيْ َخُسوَن ( وتعاىل :  دو  : ))َمن َكاَن ُيِريُد احَلَيا

28 . ) 

حبسناتهم يف الدنياو وذله أنهم ل قال العويفو عن ابن ع ااو يف دذه اآلية: إن أد  الرياء يعطون 

 يعمله إليظلمون نقرياو يقول: من عم  حلاحلا التماا الدنياو حلوما أو حلالَ أو تهجدا باللي و ل 

التماا الدنياو يقول اهلل: أوفيه الذل التمَ يف الدنيا من املثابةو و  ط عمله الذل كان يعمله التماا 

 الدنياو ودو يف اآلقرَ من اطخاسرين.

 ودُذا رول عن مجاددو والضحا و وغري وا د.

 وقال أنَ بن مالهو واحلسن: نزل  يف اليهو  والنصارى. وقال مجادد وغريه: نزل  يف أد  الرياء .

( وَطِلَ ته ونيتهو ااجاه اهلل حبسناته يف الدنياو ثم يفضي 844وقال قتا َ: من كان  الدنيا دمه َوَسَدمه )

ى بها ازاء. وأما املؤمن فيجاجى حبسناته يف الدنيا ويثاب عليها يف إىل اآلقرَ وليَ له  سنة يعط

 (844اآلقرَ. وقد ور  يف احلديِ املرفوع حنو من دذا .)

ََو َفَقاَل َلودلا دم بن يلدل اهلل تعاىل ليحسلللل هم على أعمادم و ليجاجيهم على نياتهم    ُه َعْن َأِبي ُدَرْيَر

اَل: سلَلِمْعُ  و َ دِّْثَنا َ ِديًثا سلَلِمْعَتُه ِمْن َرسلُلوِل اهلِل حللَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوسلَللََّم. َقَناِتٌ  الشللَّاِميُّ: َأيَُّها الشللَّْيُخ

اَمِة َثَلاَثٌة: َرُاٌ  اْسُتْشِهَدو ِفيِه َيْوَم الوِقَيُيقوضَلى  النَّاِا َأوََّل ِإنَّ َرسُلوَل اهلِل حلَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوسَللََّم َيُقوُل: "    

َكَذْبَ و  ِتَي بِلِه َفَعرَّفَلُه ِنَعمَلُهو َفَعَرَفهَلاو َفَقاَل: َفَما َعِملوَ  ِفيَها؟ َقاَل: َقاَتلوُ  ِفيَه َ تَّى ُقِتلوُ . َقاَل:    فَلأُ 

ُِنََّه َقاَتلوَ  ِلُيَقاَل: ُدَو َاِرلٌءو َفَقْد ِقيَ . النَّاِر. َوَرُاٌ   ى ُألوِقَي ِفيَعَلى َوْاِهِه َ تَُّثمَّ َأَمَر ِبِه َفسلللُلِحَ   َوَل

لوَ  ِفيَها؟ َقاَل: َتَعلَّْمُ  ِفيَه ِنَعَمُهو َفَعَرَفَهاو َفَقاَل: َما َعِم و فَلُأِتَي ِبِه َفَعرََّفهُ َتَعلََّم الوِعلوَم َوَعلَّمَلُه َوَقَرَأ الوُقْرآنَ 

     ُِ َو َعاِلٌمو َفَقْد ِقيَ و َوَقَرأوَت ُد نلََّه َتَعلَّْمَ  ِلُيَقالَ الوِعلوَم َوَعلَّْمتُلُهو َوَقَرأوُت ِفيلَه الوُقْرآَن. َفقَلاَل: كَلَذبْلَ و َوَل

ُاٌ  َوسلللََّع َرالوُقْرآَن ِلُيَقاَل: ُدَو َقاِرٌئو َفَقْد ِقيَ . ُثمَّ َأَمَر ِبِهو َفسللُلِحَ  َعَلى َوْاِهِه َ تَّى ُألوِقَي ِفي النَّاِر. َو

َ  ِفيَها؟ َقاَل: َما ُكلِِّهو َفُأِتَي ِبِه َفَعرََّفُه ِنَعَمُه َفَعَرَفَهاو َفَقاَل: َما َعِملو اهلُل َعَلْيِه َوَأْعَطاُه ِمْن َأحللللْلَناِف الوَماِل

                                                           
 و811/ 1:السََّدم : اللََّهُج والُولوُع بالشيء ) يف الدر النثري : قال الفارسي : دو دمُّ يف ندم ( النهاية يف غري  األثر ) - 844

 (138/  3) -تفسري ابن كثري  - 513
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ُِنََّه َفَعلوَ  َذْبَ وَتَركوُ  ِمْن َسِ ي ا ُتِح ُّ َأْن ُيْنَفَق ِفيَها ِإلَّا َأْنَفقوُ  ِفيَها َلَه. َقاَل: َك ِلُيَقاَل: ُدَو َاوَّاٌ و  َوَل

 (848)َ . ُثمَّ َأَمَر ِبِه َفُسِحَ  َعَلى َوْاِهِه َ تَّى ُألوِقَي ِفي النَّاِر "َفَقْد ِقي

ع ِد اهلل بِن عمراو قال : قلُ  : يا رسول اهلل و أقربني عن اجلها  والغزو و فقال: )) إْن قاتل  

ئيًا ُمُاثرًا و على هلل ُمراحلابرًا اتس ًا و بعثه اهلل حلابرًا اتس ًا و وإْن قاتلَ  ُمرائيًا ُمُاثرًا و بعَثه ا

 (841ألِّ  الا َقاَتلوَ  أو ُقِتلوَ  بعثَه اهلل على ِتيه احلاِل (( .)

ال : ق -حللى اهلل عليه وسلم  -و عن النَّيبِّ  -رضي اهلل عنه  -ويف " حلحيح مسلم "  عن أبي دريرَ 

ِم  عماًل أشرَ  فيه معي غريل و )) يقوُل اهلل ت ار  وتعاىل : أنا أغنى الشُّركاِء عن الشِّر  و َمْن َع

َُه (( )  (.848(و وقرَّاه ابُن مااه و ولفظه : )) فأنا منه برلٌء و ودَو للَّذل أشرَ  (( )840تركته وشري

و قال : )) َمْن  -حللى اهلل عليه وسلم  -(( عن شدُّا  بن أواا و عِن النيبِّ 8وقرَّج اإلمام أمحد ))

عز  -ومْن حَلاَم ُيراِئي فقد أشَرَ  و ومن َتصدََّي ُيراِئي فقد أشر  و وإنَّ اهلل حَللَّى ُيراِئي و فقد أشَرَ  و 

ُِِه الذل أشرَ   -وا   ََ َعَمِلِه قليله وكثريه لشري يقوُل : أنا قرُي قسيما ِلَمْن أشَرَ  بي شيئًا و فدنَّ ُادَّ

 ( .841به و أنا عنه غينٌّ ((()

 صلى اهلل عليه وسلم لفًا ملا جاء به الرسول املانع الثالث أن يكون سعيه وعمله خما ✍

من شروط النتفاع بالسعي والعم  أن يُون موافقًا ملا ااء به رسول اهلل حللى  أ  ييت يف اهلل اعلموا أن

ودذا دو الذل أشار إليه اإلمام ابن كثري رمحه اهلل تعاىل عند  م دلواهلل عليه وسلم غري م تدع ول 

و أل : طل  ذله من طريقه  [21: اإلسراء] ﴾ َسْعَيَها َلَها َوَسَعى﴿ قال: يِ  اإلسراء؛تفسريه آلية 

ودو متابعة الرسول حللى اهلل عليه وسلم . ومن أوضح األ لة يف أن ختلف املتابعة عن العم  مينع من 

َعَمًلا َعِمَ  َمْن : " ْيِه َوَسلََّمَعاِئَشَةو َتُقوُل: َقاَل َرُسوُل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَل عن النتفاع به عند اهلل عز وا 

                                                           
 (  3985قم ) رواه مسلم يف صحيحه كتاب اإلمارة باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار ور 1218أخرجه أمحد ح  - 515

من حديث عبد اهلل بن عمرو ، به ،  9/311، والبيهقي  332و 2/15( . وأخرجه أيضًا : احلاكم  2539أخرجه أبو داود ح )  - 511

 وإسناده َعيف ؛ فإنَّ العالء بن عبد اهلل مقبول حيث يتابع ومل يتابع ،.

 2915ح –أخرجه مسلم  -  513

 .(  1552، وأبو يعلى )  315و 2/183( ، وأمحد  2559: الطيالسي )  ( .وأخرجه 3282) أخرجه ابن ماجه ح  - 511
 . 3/129( ، واحلاكم  3319بري " ) ( ، والطرباني يف " الك 3328. وأخرجه : الطيالسي )  3/321أخرجه أمحد   - 519
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 ََ ( و ومن دنا وا  احلذر من البتداع والتع د هلل عز وا  مبا مل 840) َعَلْيِه َأْمُرَناو َفَأْمُرُه َر ٌُّ "َلْي

يأذن به س حانه أو يشرعه رسوله حللى اهلل عليه وسلم ؛ فدن التفريط يف ذله يضيع على الع د سعيه 

حلا  ه خملصًا هلل فيه مريدًا منه الدار اآلقرَ ؛ ألن ق ول العم  عند اهلل عز وا  مقيد وعمله ولو كان 

بالشروط السالفة الذكر مجتمعة كلها يف العم  ؛ فلو ختلف وا د منها بط  العم  وِ يَ  بن حلا  ه 

 وبن النتفاع منه

 املانع الرابع حقوق العباد ومظاملهم ✍

و من موانع النتفاع باألعمال مظامل الناا و التعدل على  قوقهم و أعراضهم : يقول اهلل عز وا  : 

ُُْم َتْخَتِصُموَن ( )الزمر : ُُْم َيْوَم الِقَياَمِة ِعنَد َربِّ واطخصومة  (42-40)ِإنََّه َميٌِّ  َوِإنَُّهم مَّيُِّتوَن * ُثمَّ ِإنَّ

فعن الزبري بن العوام رضي اهلل عنه قال : ملا أنزل  دذه اآلية قال :  تُون فيما بن الع ا  من مظامل ؛

 أْل رسوَل اهلل حللى اهلل عليه وسلم ! أيُرر علينا ما كان بيننا يف الدنيا مع قواص الذنوب ؟ 

 ( قال الزبري : واهلل إن األمر شديد . 842«)نعم ليُررن عليُم  تى يؤ َّى إىل ك  ذل  ق  قه » قال : 

ََو َأنَّ َرُسوَل اهلِل   ا يِ املشهورَ يف ذله  ديِ املفلَ ومن األ -ليه وسلمحللى اهلل ع-وَعْن َأِبي ُدَرْيَر

َُ ِفيَنا َمْن َلا ِ ْرَدَم َلُه َوَلا َمَتاَعو َفَقاَل: ))ِإنَّ َُ؟ (( َقاُلوا: الوُمفوِل ََ ِمْن ا و َقاَل: ))َأَتْدُروَن َما الوُمفوِل لوُمفوِل

َوَسَفَه  ِتي َيْوَم الوِقَياَمِة ِبَصَلاَخو َوحِلَياماو َوَجَكاَخو َوَيأوِتي َقْد َشَتَم َدَذاو َوَقَذَف َدَذاو َوَأَكَ  َماَل َدَذاوُأمَِّتي َيأو

ْن ُيقوَضى َأَ َم َدَذاو َوَضَرَب َدَذاو َفُيْعَطى َدَذا ِمْن َ َسَناِتِهو َوَدَذا ِمْن َ َسَناِتِهو َفِدْن َفِنَيْ  َ َسَناُتُه َقْ َ  

  (.841) َما َعَلْيِه ُأِقَذ ِمْن َقَطاَياُدْم َفُطِرَ ْ  َعَلْيِهو ُثمَّ ُطِرَح ِفي النَّاِر(

 املانع اخلامس النفاق: ✍

: مأقوذ من النفقو ودو السُّرب يف األرض الذل أيها الُرام ان من موانع ق ول األعمال النفاي والنفاي

 ألنُّ املنافق يسرت كفَره. وبهذا قال أبو ع يد.ُيسَتَتر فيهو مسُّي النفاي بذله 

 النفاي شرعا: دو إظهار اإلسالم وإبطان الُفر.

                                                           
 1231رواه مسلم ، ح/ - 538

 3/313، وقال حسن صحيح، ورواه اإلمام أمحد ، 9/33الرتمذي،  - 533

 .2513مسلم، كتاب الرب والصلة، ح/  1831أخرجه أمحد ح - 532
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 ودو اسم إسالميُّ مل تعرفه العرب بهذا املعنى اطخاصُّو وإن كان أحلله الذل ُأقذ منه يف اللغة معروًفا.

َ مر و  وأن أعمادمالنفاي  اهلل لنا أن من موانع ق ول األعمال وقد بنالع ا ات ل تق   من املنافقن 

 عليهم يف عليهم  سرَ يوم القيامة 

ِإنَّ الوُمَناِفِقَن ُيَخاِ ُعوَن اللََّه َوُدَو َقاِ ُعُهْم َوِإَذا َقاُموا ِإَلى الصَّالَِ َقاُموا ُكَساَلى ُيَراُءوَن  } :تعاىلفقال 

قوله: )فقال تعاىل( واآلية قد أقرب اهلل فيها عن [. 241]النساء:{النَّاَا َول َيْذُكُروَن اللََّه ِإلَّا َقِليًلا 

َ  ِمْنُهْم َوَما َمَنَعُهْم َأْن ُتقوَ  } تعاىل:املنافقن أنهم يصلون ويزكونو وأنه ل يق   ذله منهمو ومثلها قوله 

 {ُينِفُقوَن ِإلَّا َوُدْم َكاِرُدوَن الََ ِإلَّا َوُدْم ُكَساَلى َولَنَفَقاُتُهْم ِإلَّا َأنَُّهْم َكَفُروا ِباللَِّه َوِبَرُسوِلِه َول َيأوُتوَن الصَّ

إن من أوحلاف املنافقن أنهم ارتضوا اطخداع والُس  عند الصالَ واملراءاَ بهاو ودذه  [.84]التوبة:

أوحلاف مشينةو وفيه حتذير للمؤمن من دذه األوحلافو فال ين غي للمؤمن أن خيا عو ب  جي  أن 

ه واضحًا. وكذله على املؤمن أن يقوم إىل الصالَ برغ ة ول يقوم بُس  وتثاق و وكذله حيذر يُون أمر

املؤمن من الرياءو وخيلص عمله هللو فدن الرياء من حلفات املنافقنو وعدم ذكر اهلل عز وا  كثريًا من 

الصالَو والرياءو حلفاتهم أيضًاو فهذه أربعة أوحلاف من أوحلاف املنافقن: اطخداعو والُس  عند إقامة 

 وقلة ذكر اهلل. 

دنا بن اهلل س حانه وتعاىل أن املنافقن ل تق   منهم نفقاتهمو ول  :سبب عدم قبول عبادات املنافقني

اُتُهْم ِإلَّا َأنَُّهْم َمَنَعُهْم َأْن ُتقوَ َ  ِمْنُهْم َنَفَق}فقال تعاىل  تق   حلالتهمو وبن العلةو ودي كفردم باهلل ورسوله

 . {84-84ْم َكاِرُدوَن ]التوبة:ُدَكَفُروا ِباللَِّه َوِبَرُسوِلِه َول َيأوُتوَن الصَّالََ ِإلَّا َوُدْم ُكَساَلى َول ُينِفُقوَن ِإلَّا َو

 :املانع السادس معصية اهلل يف اخللوات ✍

نتها  اارم اهلل باألعمال و ر دا على حلا  ها ا عدم النتفاعو اعلم علمين اهلل و إيا  أن من أس اب 

لََّمو َأنَُّه َعْن َثْوَباَنو َعِن النَِّ يِّ حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَستعلى يف اطخلوات سنن ابن مااه بسند ايد من  ديِ 

يًضاو َفَيْجَعُلَها اللَُّه َعزَّ ِب َيأوُتوَن َيْوَم الوِقَياَمِة ِبَحَسَناتخ َأْمَثاِل ِاَ اِل ِتَهاَمَةُأمَِّتي ِمْن َأقوَواًما َلَأْعَلَمنَّ »َقاَل: 

ُُوَن ِمْنُهْمو َوَنْحُن َل« َوَا َّ َدَ اًء َمْنُثوًرا ا َنْعَلُمو و َقاَل َثْوَباُن: َيا َرُسوَل اللَِّه حِلفوُهْم َلَناو َالِِّهْم َلَنا َأْن َلا َن
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ُُْمو َوَيأوُقُذ»َقاَل:  ُُْمو َوِمْن ِالوَدِت ُِنَُّهْم َأقوَوَأَما ِإنَُّهْم ِإْقَواُن اٌم ِإَذا َقَلْوا وَن ِمَن اللَّْيِ  َكَما َتأوُقُذوَنو َوَل

ُُوَدا  (844) «ِبَمَحاِرِم اللَِّه اْنَتَه

 قال اذرًا بالل بن سعد رمحه اهلل " ل تُن وليًا هلل يف العالنية وعدوًا له يف السر " 

 -[:24]العلق:  {َأَلْم َيْعَلْم ِبَأنَّ اللََّه َيَرى }

 قلللوت ولُن ق  علي رقي     إذا ما قلوت الددر يومًا فال تقل   

 ول أن ملا خيفلى علليه يغي        ول حتسنب اهلل يغفللل  ساعة   

َكاَن اللَُّه ِبَما َو )َيْسَتْخُفوَن ِمَن النَّاِا َوَلا َيْسَتْخُفوَن ِمَن اللَِّه َوُدَو َمَعُهْم ِإْذ ُيَ يُِّتوَن َما َلا َيْرَضى ِمَن الوَقْوِل

إذا قلو باملعاحلي بن احليطان واجلدران ارتُ ودا وفعلودا ول ي الون  [208]النساء/ -َيْعَمُلوَن ُمِحيًطا(

 . اهلل ت ار  وتعاىل إليهم باطالعبنظر اهلل عز وا  دم ول 

طخص أ د علماء السلف رمحهم اهلل نتيجة ذنوب اطخلوات يف عملة وكأنها معا لة  سابية فقال 

 ث ات(. ..وطاعات اطخلوات . انتُاساتو. ..اطخلوات . )ذنوبرمحه اهلل 

أقول قولي دذاو وأستغفر اهلل العظيم لي ولُم فاستغفروهو التائ    ي  الرمحن والتائ  من الذن  

 كمن ل ذن  له.

 طبة الثانيةاخل

احلمد هلل رب العاملن وأشهد أن ل إله إل اهلل ولي الصاحلن وأشهد أن امًدا ع ده ورسولهو اللهم 

حل  على سيدنا امدخ النيب وأجوااه أمهات املؤمنن وذريته وآل بيته كما حللي  ربنا على آل إبراديم 

 إنه محيٌد مجيد.

 :املانع السابع الـَمنٌّ األعمال ✍

ُُْم  }ق ول األعمال املن بها لم جا   اهلل علما: أن من موانع اع َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َلا ُتْ ِطُلوا حَلَدَقاِت

نا َعَلْيِه ُتَراٌب َمَثِ  حَلفوَواِبالوَمنِّ َوالوَأَذى َكالَِّذل ُيْنِفُق َماَلُه ِرَئاَء النَّاِا َوَلا ُيْؤِمُن ِباللَِّه َوالوَيْوِم الوَآِقِر َفَمَثُلُه َك

َُاِفِر  {( ال قر114َيَن )َفَأحَلاَبُه َواِبٌ  َفَتَرَكُه حَللوًدا َلا َيقوِدُروَن َعَلى َشْيءخ ِممَّا َكَسُ وا َواللَُّه َلا َيْهِدل الوَقْوَم الو

                                                           
 يف صحيح اجلامع . 3333األلباني) صحيح ( انظر حديث رقم : وقال  ( 3235أخرجه ابن ماجه )  - 531
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لرياء ا يأيها املؤمنون ل ت طلوا حلدقاتُم باملن واألذى فيُون مثلُم كمث  املنافق الذل ينفق ماله من أا 

ل من أا  رضا اهلل و وإن مث  دذا املنافق يف انُشاف أمره وعدم انتفاعه مبا ينفقه رياء و  ًا للهور 

مث   جر أملَ ل ين   شيئًا ولُن عليه قلي  من الرتاب املودم للناظر إليه أنه منتج فنزل املطر 

ه أنه  جر أملَ حللد ل يصلح الشديد فأجال ما عليه من تراب و فانُشف  قيقته وت ن للناظر إلي

 إِلن ات أل شيء عليه .

َُلُِّمُهُم اللَُّه َيْوَم الوِقَي اَمِة َوَلا َيْنُظُر ِإَلْيِهْمو َعْن َأِبي َذراُّو َعِن النَِّ يِّ حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّمو َقاَل: " َثَلاَثٌة َلا ُي

تخو َفَقاَل َأُبو َذراُّ: َقاَل: َفَقَرَأَدا َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َثَلاَث َمرَّاَوَلا ُيَزكِّيِهْمو َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌمو 

َُاِذِبالوُمْسِ ُ و َوالوَمنَّاُنو َوالوُمْنِفُق ِسلوَعَتُه ِبالوَحِل»ُدْم َيا َرُسوَل اللَِّهو َقاَل: َمْن َوَقِسُرواو َقاُبوا   (844) «ِف الو

 طابي يف املعامل : املنان يتأول على واهن :قال اطخ

املنة ودي إن وقع  يف الصدقة أبطل  األار وإن كان  يف املعروف كدرت الصنيعة  أ ددما: من

 وأفسدتها.

أن يرا  باملن النقص يريد النقص من احلق واطخيانة يف الوجن والُي  وحنودما ومن دذا  اآلقر:والواه 

ألارا غري ممنون ( : أل غري منقوص و قالوا ومن ذله يسمى املوت منونا  قال اهلل س حانه ) وإن له

 (848ألنه ينقص األعدا  ويقطع األعمار انتهى .)

 :املانع الثامن موالة غري املسلمني ✍

اعلم علمين اهلل و إيا  : أن من موانع ق ول األعمال و ذدابها د اء منثورا مولَ غري املسلمن من 

و سلم  حللى اهلل عليه –و الُفرَ امللحدين املعاندين املعا ين هلل رب العاملن و لن يه اليهو  و النصارى 

ْوِلَياُء َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َلا َتتَِّخُذوا الوَيُهوَ  َوالنََّصاَرى َأْوِلَياَء َبْعُضُهْم َأ } األمنو يقول ا ُم احلاكمن –

ُُ ( َفَتَرى الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض 82ْم َفِدنَُّه ِمْنُهْم ِإنَّ اللََّه َلا َيْهِدل الوَقْوَم الظَّاِلِمَن )َبْعضا َوَمْن َيَتَولَُّهْم ِمْن

ٌَ َفَعَسى اللَُّه َأْن َيأوِتَي ِبالوَفْتِح َأْو َأْمرا ِمْن  ْصِ ُحوا ْنِدِه َفُيِعُيَساِرُعوَن ِفيِهْم َيُقوُلوَن َنْخَشى َأْن ُتِصيَ َنا َ اِئَر

                                                           
 381و مسلم ح  23332أخرجه أمحد ح  - 533
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 ( َوَيُقوُل الَِّذيَن َآَمُنوا َأَدُؤَلاِء الَِّذيَن َأقوَسُموا ِباللَِّه َاْهَد َأْيَماِنِهْم ِإنَُّهْم81َعَلى َما َأَسرُّوا ِفي َأْنُفِسِهْم َناِ ِمَن )

ُُْم َ ِ َطْ  َأْعَماُلُهْم َفَأحْلَ ُحوا َقاِسِريَن )  {[84 - 82( ]املائدَ : 84َلَمَع

تيسري الُريم الرمحن : " وأما من يزعم أنه يؤمن باهلل و اليوم اآلقر ودو مع ذله موا  ألعداء قال يف 

اهلل و ا  ملن ن ذ اإلميان وراء ظهره و فدن دذا اإلميان جعمي ل  قيقة له و فدن ك  أمر ل بد له 

 (.841من بردان تصدقه و فمجر  الدعوى ل تفيد شيئًا ول يصدي حلا  ها")

والرباء أحل  عظيم من أحلول الدين قال الشيخ امد بن ع د الوداب رمحه اهلل : " ل يستقيم والولء 

لإلنسان إسالم ولو و د اهلل وتر  الشر  إل بعداوَ املشركنو والتصريح دم بالعداوَ وال غضاء "  

(840.) 

 :التاسع الشحناء و العداوة و البْضاءاملانع  ✍

أقي املسلم : ومما مينع من ق ول األعمال العداوَ و الشحناء الذل يوغر الصدور  و يشع  بن الطرفن 

 احلقد و احلسد فال يرفع للمتخاحلمن عمال  تى يصطلحا 

ََو َأنَّ َرُسوَل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: " ُتفوَتُح َأْبَواُب الوَجنَّ  َيْوَم الوِدْثَنْيِن َوَيْوَم ِةَعْن َأِبي ُدَرْيَر

ُُ ِّ َعْ دخ ُمْسِلما َلا ُيْشِرُ  ِباللَِّه َشْيًئا ِإلَّا َرُاًلا َكاَنْ  َبْيَنُه َوَبْيَن َأِقيِه َِو َفُيْغَفُر ِل َشْحَناُءو َفُيَقاُل:  الوَخِمي

 (848) َطِلَحاَيْصَطِلَحاو َأْنِظُروا َدَذْيِن َ تَّى َيْصَ تَّى َأْنِظُروا َدَذْيِن 

ًَو َقاَل: " ُتْعَرُض الوَأْعَماُل ِفي ُك َّ َيْوما ِإْثَنْي ََ َرَفَعُه َمرَّ َاو َعْن َأِبي حَلاِلحاو َأنَُّه َسِمَع َأَبا ُدَرْيَر ِن َوَقِمي

ُُ ِّ اْمِرئا َلا ُيْشرُ  ِباللَِّه َشْيًئا ِإلَّا اْمَرَأ َكاَن َبْيَنُه َوَبْيَن َأِقيِه  وَفَيْغِفُر اللَُّه َعزَّ َوَا َّ ِفي َذِلَه الوَيْوَمْيِن ِل

 (841) َيْصَطِلَحا "َ تَّى َدَذْيِن اْتُرُكوا َيْصَطِلَحاو َ تَّى َدَذْيِن اْتُرُكوا َشْحَناُءو َفُيَقاُل: 

ََو َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم:  ْن َيْهُجَر َأَقاُه َفْوَي َثَلاثخو  ُّ ِلُمْسِلما َأَلا َيِح»َعْن َأِبي ُدَرْيَر

 «.880» «َفَماَت َ َقَ  النَّاَرَثَلاثخ َفْوَي َدَجَر َفَمْن 

                                                           
 313للسعدي صتيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان  - 531

 . 113/  1الدرر السنية  - 533

 3152أخرجه مسلم ح  - 531

 3151أخرجه مسلم ح - 539

 (.5815(: صحيح واإلرواء أيضا، املشكاة )921/ 1( وقال األلباني )3933أبو داود ) - 558
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َكَسفوِه َفُهَو ًةو َعْن َأِبي ِقَراشا السَُّلِميِّو َأنَُّه َسِمَع النَِّ يَّ حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: " َمْن َدَجَر َأَقاُه َسَن

 «.882» َ ِمِه "

 العاشر: كراهية ما أنزل اهللاملانع  ✍

حللى اهلل عليه و  –و من ا طات األعمال أن تُره النفَ ما شرعه الُ ري املتعال و سنه سيد الراال 

و َوَقاَل ُسْ َحاَنُه  [18: مدا] ﴾ َأْعَماَلُهْم َفَأْ َ َط ِرْضَواَنُه َوَكِرُدوا اللََّه َأْسَخَط َما اتََّ ُعوا ِبَأنَُّهُم َذِلَه﴿سلم 

ََ َيأوُتوَن اَوَل َوِبَرُسوِلِه ِباللَِّه َكَفُروا َأنَُّهْم ِإلَّا َنَفَقاُتُهْم ِمْنُهْم ُتقوَ َ  َأْن َمَنَعُهْم َوَما﴿:  لَّا َوُدْم ُكَساَلى َوَلا ِإ الصََّلا

 .[84: التوبة] ﴾ُيْنِفُقوَن ِإلَّا َوُدْم َكاِرُدوَن

ولو عم  به؛  -حللى اهلل عليه وسلم  -من أبغض شيئًا مما ااء به الرسول و اعلموا ع ا  اهلل أن   

 كفر((.

 ودذا باتفاي العلماء؛ كما نق  ذله حلا   "اإلقناع" وغريه.

ن نوع م -سواء كان من األقوال أو األفعال- -حللى اهلل عليه وسلم  -وبغض شيء مما ااء به الرسول 

 أنواع النفاي العتقا ل الذل حلا  ه يف الدر  األسف  من النار.

و أمرًا كان أونهيًا؛ فهو على قطر -حللى اهلل عليه وسلم  -فمن أبغض شيئًأ مما ااء به الرسول 

 عظيم.

فمن ذله ما يتفوه به كثري من الُتاب امللحدين الذين تغذوا بأل ان اإلفرنجو وقلعوا ربقة اإلسالم من 

م من كراديتهم لتعد  الزواات؛ فهم حياربون تعد  الزواات بشتى الوسائ و وما يعلم دؤلء رقابه

 أنهم حياربون اهلل ورسولهو وأنهم ير ون على اهلل أمره.

ومث  دؤلء يف الُفر وال غض ملا ااء به الرسول من يُره كون املرأَ ليس  مبنزلة الرا ؛ كُردهم أن 

ا و وأن شها َ امرأتن بشها َ را  وا دو وغري ذله؛ فهم م غضون تُون  ية املرأَ نصف  ية الر

ِه َوَسلََّم َعِن اْبِن ُعَمَرو َأنَّ َرُسوَل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْي كما يف احلديِ –حللى اهلل عليه وسلم  -لقول النيب 

ُُنَّ َأكوَثَر َأْدِ  النَّاِرو ِلَقاَل: " َيا َمْعَشَر النَِّساِء َتَصدَّقوَن َوَأكوِثْرَنو َفِدنِّي  َِ اللَّْعِن َوُكفوِر ََُرَأْيُت َما الوَعِشرِيو  ْثَر

ُُنَّ ". َقاَلْ : َيا َرُسوَل اهلِلو َوَما ُنقوَصاُن الوَعقوِ  ِمْن َرَأْيُ   َناِقَصاِت َعقو ا َوِ يناو َأغوَلَ  ِلِذل ُل خُّ ِمْن

                                                           
 (.925/ 1الصحيحة ) -(: صحيح921/ 1(، وقال األلباني )3935أبو داود ) - 553
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َُ اْمَرَأَتْيِن َتْعِدُل َشَهاَ  َوالدِّيِن؟ َقاَل: " َأمَّا ُنقوَصاُن الوَعقوِ و   َفَهَذا ُنقوَصاُنََ َرُا االوَعقوِ  َوالدِّيِن: َفَشَهاَ 

ُِ اللََّياِلَي َلا ُتَصلِّي َوُتفوِطُر ِفي ُُ  (881() الدِّيِن " َرَمَضاَن َفَهَذا ُنقوَصاُن َوَتْم

بصرفه عن ظادرهو وإما بتضعيفهو حبجة فلذله جتددم ميدون ألسنتهم حنو دذا احلديِ العظيم: إما 

 أن العق  خيالفهو وإما مبخالفته للواقع.. وغري ذله مما دو  ال ومؤكد ل غضهم ملا ااء به الرسول.

 َوَكِرُدوا للََّها َأْسَخَط َما اتََّ ُعوا ُهُمَأنَِّب َذِلَه ﴿:بُفر من كره ما أنزل على رسوله  اكمًا-تعاىل-قال اهلل 

 [18: امد] ﴾ َأْعَماَلُهْم َفَأْ َ َط ِرْضَواَنُه

أعمادمو واعلها د اًء منثورًا؛ بس   كراديتهم ما أنزل على رسوله من القرآن  أ  ط-وعالا  -فاهلل 

 الذل اعله اهلل فوجًا وفال ًا للمتمسُن بهو املؤمترين بأمرهو املنتهن عن نهيه.

 الدعاء .................................
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 موانع التوبة العشر 

 اخلطبة األوىل 

 وط تم وطاب ممشاكم وت وأمت عميعًا من اجلنة منزل و األفاض فحياكم اهلل أيها األقوَ  أما بعد:

ه على طاعت وأسأل اهلل احلليم الُريم ا  وعال الذل عمعين مع  ضراتُم يف دذا ال ي  الطي  امل ار 

 سيد الدعاَ املصطفى يف انته و ار مقامته وإنه وىل ذله والقا ر عليه .. و أن جيمعنا يف اآلقرَ مع

 .... واألمساع ديثنا اليوم عن موانع ق ول التوبة اذكر منها يف دذا اليوم عشرَ فأعريوني القلوب 

ه سا را جتعل و-سأل  عن املوانع اليت حتول بن الع د و بن الراوع إىل اهلل تعاىل  املسلم: فدنأقي 

                  .............يف غيه راضيا بغفلته منتهُا للمحرمات مضيعا للواا ات ...

أن موانع التوبة كثريَ متنوعة جي  على الع د أن يتعرف عليها  تى ل يقع  وإيا :اعلم علمين اهلل 

 فيها: 

 يقع فيه يعرف اطخري من الشر ومن ل     ولُن لتوقيهعرف  الشر ل للشر 
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ُ  َكاَن النَّاُا َيْسَأُلوَن َرُسوَل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن الوَخْيِرو َوُكْنرضي اهلل عنه  – وعن  ذيفة

 (  884)« ...............َأَقَع ِفيِهَأْن َمَخاَفَة َأْسَأُلُه َعِن الشَّرِّ 

                                                                                                       :حنذردا و حنذر منها غرينا  ى ت و إليه بعض املوانع اليت ذكردا علماؤنا

فالع د ضعيف اإلميان يرتُ  املعاحلي و الذنوب ول خيشى نظر :  أوال :َعف اإلميان واملراقبة✍

لتخلص من الذنوب و املعاحلي لن نفسه األمارَ بالسوء عالم الغيوبو  فضعيف اإلميان ل يستطيع ا

تددوه كلما أرا  أن يقع عن الذن  ألنه افتقد املناعة اإلميانية اليت حلده عن تله املعاحلي و الذنوب 

فُم من إنسان أرا  أن يرت  النظر إىل احملرمات و لُنه ما أن يرى امرأَ  تى تضعف نفسه أمامها 

و و كم من إنسان أرا  أن ي تعد عن الربا و لُنه ما إن يرى املال  تى يس   فينظر و يتما ى يف النظر

لعابه وتضعف نفسه وكم من امرأَ تريدان ترتدل احلجاب و لُن ضعف اإلميان دو الذل يصددا عن 

 ذله 

الع د رمبا يذن  الذن  ثم ل يؤاقذ به يف  نفد :نعمه املانع الثاني: االغرتار بسرت اهلل وتوالي✍

احلال فيغرت بسرت اهلل تعاىل له و يتما ى يف ارتُاب الذنوب و املعاحلي وما علم أن ذله قد يُون  

 ...................................... استدرااا له من اهلل تعاىل  تى إذا أقذه مل يفلته

يا َما الَعْ َد ِمَن الدُّْنُيْعطي َتَعاَلى اهلل َرأْيَ  ِإذا  ِ الصحيحيف احلديعن عق ة بن عامر   قال النيب 

 ( 884") ُيِح ُّ َوُدَو ُمِقيٌم على َمعاحِليِه فِدنَّما َذِله منُه اْسِتْدراٌج

ُِ َلا َيْعَلُموَن ) َفَذْرِني}: تعاىلوقال  ِِ َسَنْسَتْدِرُاُهْم ِمْن َ ْي َُذُِّب ِبَهَذا الوَحِدي ( َوُأْمِلي َلُهْم ِإنَّ 44َوَمْن ُي

 {(48َكْيِدل َمِتٌن )

ليُّ واتركه ليو فدني أكفيه أمره. بهذا إذرني ومن يُذُّب. . . .: ِكلوه رمحه اهلل  –يقول القطان 

 ال. وأملي دم: ُأمهلهمو وأطي  دم اىل  ال من بهم سننتق   احلديِ: بهذا القرآن. سنستدراهم:

                                                           
( والنسائي يف 3233( وأبو داود )1939( وابن ماجة )1/28( ومسلم )9/15( )3/232(أخرجه البخاري )5/111أخرجه أمحد ) - 551

 ( 53فضائل القرآن )

يف  513انظر حديث رقم :  اهلل إسناده جيد " ( يف مسند الشاميني، وقال الشيخ األلباني رمحه31118أخرجه اإلمام أمحد ) - 553

 صحيح اجلامع .
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املدَ. كيدل متن: تدبريل قول. مغرم: غرامة. مثقلون: ثقيلة عليهم. حلا   احلوت: النيب يونَ. 

مُظوم: مملوء غيظا. العراء: الفضاءو الرض اطخالية. فاات اه: فاحلطفاه. ُيزلقونه: ينظرون اليه بغيظ 

 تزلُّ وتنزلق. مّلا مسعوا الِذكر: القرآن الُريم. ِذكر للعاملن: تذكري للعاملن.و نق  تى 

اتر  يا امد من يُذُّب بالقرآن ليو فدني عامل مبا ين غي ان أفعَ  بهم. . . . سُنْدِنيهم من العذاِب 

 ن   راًة بعد  راة فتز اُ  معاحليهم من  يِ ل يشعرونو وُأمهلهم بتأقري العذابو إن تدبريل

 آقُذدم قولٌُّ ل يفل  منه أ د.

 (881)(888) «لُيملي للظامِلو فِدذا َأقَذُه مل ُيفِلْتُهَتعاىل اهلَل إنَّ »ويف احلديِ الصحيح: 

 َفَأْنِظْرِني َربِّ َقاَل ﴿إبليَ " أليَ اهلل قد أااب إبليَ  عوته ودو أبغض قلقه إليه.. عندما قال له

 [40-41: احلجر] ﴾الوُمْنَظِريَن ِمَن ِدنََّه َف َقاَل( 36) ُيْ َعُثوَن َيْوِم ِإَلى

فيعطيه وعنددا تظن أن  .... .. والوظيفة املرحية.... الطي ة..فأن  تطل  الرجي.. والزواة اجلميلة.

 ْثًماِإ ِلَيْزَ اُ وا َلُهْم ُنْمِلي ِإنََّما﴿ تعاىل . أل تتدبر قول اهلل..... أل ترى معاحليه وخماجيه....اهلل حي ه.

 .[208: عمران آل] ﴾

ومن موانع التوبة الصح ة السيئة و قرناء السوء معاشر األ  اب :  :املانع الثالث  أصدقاء السوء✍

الذين يزينون للمر املعاحلي و يسهلون له ارتُابها فُلما أرا  أن يتوب اذبوه إليهم مرَ ثانية و ذكروه 

تأثرياته السل ية واإلجيابية من قالل اجلان  الشعورل على حلديقهو مما إن الصديق يرت   مبا عم 

جيع  مسألة الصداقة من املسائ  اليت تتص  باملصري اإلنساني يف كثري من احلالتو ودذا ما نقرأه يف 

قوله س حانه وتعاىل الذل حيدثنا عن بعض مشادد القيامة اليت تنطلق من قالل التجارب اليت عاشها 

َوْيَلَتا َيا( 07) َسِ يًلا لرَُّسوِلا َمَع اتََّخْذُت َياَلْيَتِني َيُقوُل َيَدْيِه َعَلى الظَّاِلُم َيَعضُّ َوَيْوَم﴿ ن يف الدنيااإلنسا

 ﴾ َقُذوًلا لوِدْنَساِنِل الشَّْيَطاُن َوَكاَن َااَءِني ِإْذ َبْعَد الذِّكوِر َعِن َأَضلَِّني َلَقْد( 02َلْيَتِني َلْم َأتَِّخْذ ُفَلاًنا َقِليًلا )

 .[11-10: الفرقان]

 :املانع  الرابع التسويف✍

                                                           

 (2511( ، ومسلم )3111وأخرجه البخاري ) - 555

 (111/ ص  1)ج  -تفسري القطان  - 551
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التسويف: ودو  اء عضال ومرض قتالو إذ أن )سْوف( اند من انو  إبليَ وقد قي : إقوَ اإلسالم 

إن عامة  عاء أد  النار: يا أف للتسويف وكم من الناا من سوُّف وسوُّف فانقضى أاله ومل يدر  

 الدنيوية ومل حيص  شيئا حلياته األقروية.شيئا من أمانيه 

فرض على الفورو ول جيوج تأقريداو الذن  من التوبة إىل امل ا رَ أن  -يقول ابن القيم رمحه اهلل 

فمتى أقردا عصى بالتأقريو فدذا تاب من الذن  بقي عليه توبة أقرىو ودي توبته من تأقري التوبةو 

و ب  عنده أنه إذا تاب من الذن  مل ي ق عليه شيء آقرو وقد بقي وق  أن ختطر دذه ب ال التائ 

عليه التوبة من تأقري التوبةو ول ينجي من دذا إل توبة عامةو مما يعلم من ذنوبه ومما ل يعلمو فدن 

ما ل يعلمه الع د من ذنوبه أكثر مما يعلمهو ول ينفعه يف عدم املؤاقذَ بها اهله إذا كان متمُنا من 

مو فدنه عاص برت  العلم والعم و فاملعصية يف  قه أشدو ويف حلحيح ابن   ان أن النيب حللى اهلل العل

الشر  يف دذه األمة أقفى من  بي  النم و فقال أبو بُر: فُيف اطخالص منه يا »عليه وسلم قال: 

 (880)«أعلم رسول اهلل؟ قال: أن تقول: اللهم إني أعوذ به أن أشر  به وأنا أعلمو وأستغفر  ملا ل

 األمل:املانع اخلامس طول  ✍

انع التوبة طول األم  و دو أن يؤم  الع د ومن أس اب وماعلموا علمين اهلل وإياكم أن  اهلل:أ  ييت يف  

العمر طوي  و  عنا نتمتع  يقول:طول ال قاء و يتما ى يف املعصية و اإلباء فدذا قي  له ت  إىل اهلل 

 أتوب!باحلياَ ثم يف األيام األقريَ من العمر سوف 

 مالي أرا  على الذنوب مواظ ا       أأقذت من سوء احلساب أمان

 آقر:وقال 

 متر بي املوتى تهز نعوشها       أؤم  أن أ يا ويف ك  ساعة

 أعيشهابقايا ليال يف الزمان       ود  أنا إل مثلهم غري أن لي 

                                                           
 ط الكتاب العربي(: 283/ 0« )مدارج السالكين»- 557
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قال بعض السلف: من طال أملهو ساء عملهو وذله أن طول األم و حيم  اإلنسان على احلرص على 

الدنياو والتشمري داو لعمارتهاو وطل ها  تى يقطع وقتهو ليله ونهارهو يف التفُري يف عمعها 

نئذ ها. و يوإحلال هاو والسعي دا مرَ بقل هو ومرَ بالعم و فيصري قل ه واسمهو مستغرقن يف طل 

ينسى نفسه والسعي داو مبا يعو  عليها بالصالحو وكان ين غي له امل ا رَ والاتها و والتشمري يف 

 طل  اآلقرَو اليت دي  ار اإلقامة وال قاءو وأما الدنيا فهي  ار الزوال والنتقال.

 مقامه فيها لو عرف  قلي      أت ين بناء اطخالدين وإمنا 

 ملن كان يومًا يقتفيه ر ي         كفاية لقد كان يف ظ  األرا

 * ذكر العلماء أن طول األم  له س  ان:

* أ ددما اجله و واآلقر    الدنيا. أما    الدنياو فهو أنه إذا أنَ بهاو وبشهواتها وعالئقهاو  

يت توافق لثق  على قل ه مفارقتهاو فامتنع قل ه من التفُري يف املوتو وحلار مشغوًل باألماني ال اطلةو ا

مرا هو وإذا ااء قاطر املوت يف بعض األ وال واستعد وتهيأو سوُّف ووعد نفسه وقال: ما مضى إّل 

القلي و إىل أن تُربو ثم تتوبو وتق   على الطاعةو فال يزال مينُّي ويسوُّف من الش اب إىل الُهولةو 

و فال يزال مينُّي نفسه مبا إىل الشيخوقةو أو إىل راوع من سفرو أو إىل فراَ من تدبري بعض شئونه

يوافق دواداو ول يزال يغالط نفسه يف احلقائقو ويتودم ال قاء يف الدنياو إىل أن يتقرر ذله عندهو ويظن 

َ تَّى ِإَذا َأَقَذِت الوْرُض ُجْقُرَفَها َواجَّيََّنْ  َوَظنَّ   }:أن احلياَ قد حلف  لهو وينسى قول اهلل عز وا 

َِ ]يونََأْدُلَها َأنَُّهْم َق   {[.14:اِ ُروَن َعَلْيَها َأَتاَدا َأْمُرَنا َلْياًل َأْو َنَهاًرا َفَجَعلوَناَدا َ ِصيًدا َكَأن لَّْم َتْغَن ِبالوْم

 عما مضى منها وما يتوقع    تصفو احلياَ جلاد  أو غاف  

 ويسوقها طل  احملال فتطمع     وملن يغالط يف احلقائق نفسه 

فهو اجله و  يِ يست عد املوت مع الصحة والش ابو فاإلنسان قد َأِلف موت وأما السبب الثاني: 

غريهو ومل يَر موت نفسه أحلاًل فلذله يست عدو إل أن العاق  يعرف أن األا  ادو و فقد ُفرَ منهو 

 واإلنسان يسري إليه ك  حلظة كما قي :
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 وُدنَّ مرا  وأيامنا تطوى …نسري إىل اآلاال يف ك  حلظة 

ودذاو فدن من املداق  للشيطانو إىل قل  ابن آ مو واليت إذا مل ينت ه دا اإلنسان أدلُتهو طول 

األم و فدن الشيطان ل يزال باإلنسانو يف ات اع ادوىو والنفَ األمارَ بالسوءو  تى يوقعه يف سوء 

  قق مرا ه                       اطخامتةو نسأل اهلل السالمة والعافيةو وبذله يُون الشيطان قد 

أملّا َيَزْعَه الشي  والشي  واجع                                          أل أيها الالدي وقد شاب رأسه

كأنه غرُّ أو كأنه يافع                                                    أتص و وقد نادزت مخسن  جة 

فتخدعه األيام ودي قوا ع                                                     نُّها  ذار من األيام ل تأمن

دا يف ك  يوم يف أناا وقائع                                                 أتأمن قيال ل تزال مغريَ 

                            وبالرأا وسم للمنية لمع                         وتأم  طول العمر عند نفا ه 

 فدنه مجزل مبا أن  حلانع       تر ُّ  من الدنيا بزا  من التقى

 :املانع السادس: االعتذار والتعلل والبحث عن املربرات ✍

الشيطان عندما تقول لمرأَ إنُّه متربُّاة مل ل ترتدين اطخمار.. تقول:له  من أقطر عوائق التوبة تزين

ل يرضى وأبي ل يرضى.. ودذا دو ال حِ عن املربر.. وإذا سأل   ليق إنُّ جواي  إنها ظروف

 .. أو ما... مربرات.. إنه ادوى...؟ يقول: طاعة األب.. وبرُّ الوالدين فرض....مل حتلقها. :اللحية

 ........يسمى باملنطق التربيرل ودو أكرب مرض يوااه ش اب الصحوَ

اُء َفَلا وُء َعَمِلِه َفَرَآُه َ َسًنا َفِدنَّ اللََّه ُيِض ُّ َمْن َيَشاُء َوَيْهِدل َمْن َيَشَفَمْن ُجيَِّن َلُه ُس } :تزين الشيطان

جند دذا يطي  ثوبه ويقول {[8( ]فاطر : 8َتْذَدْ  َنفوُسَه َعَلْيِهْم َ َسَراتخ ِإنَّ اللََّه َعِليٌم ِبَما َيْصَنُعوَن )

 ة تأمر بأن يُون ر اء الرا   تى الرك ة لت عها اجلميعبس   الُرب.. وإذا كان  املوض إنه ل يطيله

فههنا خترج علينا  ..ويتناسوا قول النيب حللى اهلل عليه وسلم عندما يقول إس ال الثوبو إس ال يف النار

 ..املربرات.. دذا دو تزين الشيطان

 .الس  : طل  العلمو واتهام النفَ والعالج الدافع دذا

  :العادات و التقاليداملانع السابع   ✍

ف ض العصاَ إذا قي  له ت  إىل اهلل ومن دذه الذنوب و اطخطايا يقول له   دذه الذنوب ليس   

قطايا إنين وادت آبائي و أادا ل على ذله و لو كان  من الذنوب ما ارتُ ها اآلباء و لو كان  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





284 
 

وادنا عليها اجملتمع و التربج  قطايا لُان الناا كلهم عصاه فالربا مثال ضرورَ من الضروريات اليت

تقدم و احلجاب راعية ... فهم يتعللون باألسالف و العا ات و نسوا أن ذله من  جج الُافرين اليت 

ل يقو –حللى اهلل عليه و سلم  – مغها القرآن و أبطلها يف غري ما آية من القران و سنة النيب العدنان 

َنا َعَلْيِه َآَباَءَنا ِقيَ  َلُهُم اتَِّ ُعوا َما َأْنَزَل اللَُّه َقاُلوا َبْ  َنتَِّ ُع َما َألوَفْي) َوِإَذا اهلل تعاىل يف  ذكر  جج املشركن

فاكتفوا بتقليد اآلباءو وجددوا  [202و 200(  ]ال قرَ/200َأَوَلْو َكاَن َآَباُؤُدْم َلا َيْعِقُلوَن َشْيًئا َوَلا َيْهَتُدوَن )

ا فآباؤدم أاه  النااو وأشددم ضالل ودذه ش هة لر  احلق واديةو فهذا يف اإلميان باألن ياءو ومع دذ

 لي  على إعراضهم عن احلقو ورغ تهم عنهو وعدم إنصافهمو فلو ددوا لرشددمو و سن قصددمو 

لُان احلق دو القصدو ومن اع  احلق قصدهو وواجن بينه وبن غريهو ت ن له احلق قطعاو وات عه إن 

 كان منصفا.

َوَكَذِلَه َما َأْرَسلوَنا ِمْن َقْ ِلَه ِفي {}( 11اُلوا ِإنَّا َوَاْدَنا َآَباَءَنا َعَلى ُأمَّةخ َوِإنَّا َعَلى َآَثاِرِدْم ُمْهَتُدوَن )َبْ  َق}

 {(14قوَتُدوَن )ُم َقْرَيةخ ِمْن َنِذيرا ِإلَّا َقاَل ُمْتَرُفوَدا ِإنَّا َوَاْدَنا َآَباَءَنا َعَلى ُأمَّةخ َوِإنَّا َعَلى َآَثاِرِدْم

لو مل يُن يف كتاب اهلل إل دذه اآليات لُف  يف إبطال القول بالتقليد  -رمحه اهلل  –يقول الراجل 

وذله ألنه تعاىل بيُّن أن دؤلء الُفار مل يتمسُوا يف إث ات ما ذد وا إليه ل بطريق عقلي ول بدلي  نقلي 

اآلباء واألسالف و وإمنا ذكر تعاىل دذه املعاني يف معرض و ثم بيُّن أنهم إمنا ذد وا إليه مبجر  تقليد 

الذم والتهجن و وذله يدل على أن القول بالتقليد باط  و ومما يدل عليه أيضًا من  يِ العق  أن 

التقليد أمر مشرت  فيه بن امل ط  وبن احملق وذله ألنه كم  ص  دذه الطائفة قوم من املقلدَ فُذله 

م من املقلدَ فلو كان التقليد طريقًا إىل احلق لوا  كون الشيء ونقيضه  قًا ومعلوم  ص  ألضدا دم أقوا

 أن ذله باط  .

املسألة الثالثة : أنه تعاىل بيُّن أن الداعي إىل القول بالتقليد واحلام  عليه و إمنا دو    التنعم يف 

 إلَّ قال مرتفودا إنا }قوله طي ات الدنيا و   الُس  وال طالة وبغض حتم  مشاي النظر والستدلل ل

واملرتفون دم الذين أترفتهم النعمة أل أبطرتهم فال حي ون إل الشهوات  {وادنا آباءنا على أمة 

واملالدي وي غضون حتم  املشاي يف طل  احلق و وإذا عرف  دذا علم  أن رأا عميع اآلفات    
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 والدار اآلقرَ و فلهذا قال عليه السالم الدنيا  واللذات اجلسمانية ورأا عميع اطخريات دو    اهلل

 (.888: "    الدنيا رأا ك  قطيئة " ()

  :السيئةاملانع الثامن البيئة  ✍

واعلم علمين اهلل و إيا  : أن من موانع التوبة ال يئة السيئة اليت تألف املعاحلي و املنُرات و ل 

فيها و الالم الَ باملعصية فتص ح تستحي من رب األرض و السماوات  فتدفع الع د إىل الخنراط 

ِني ُلِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َب }املعصية أمرا عا يا ل ينُردا منُر  كحال بين إسرائي  يقول اهلل تعاىل

ا َيَتَناَدْوَن َعْن ( َكاُنوا َل08ِإْسَراِئيَ  َعَلى ِلَساِن َ اُووَ  َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َذِلَه ِبَما َعَصْوا َوَكاُنوا َيْعَتُدوَن )

ََ َما َكاُنوا َيفوَعُلوَن ) َُرا َفَعُلوُه َلِ ْئ                                                                                         {[80-08(  ]املائدَ/01ُمْن

على ارمه كما يف وكحال القات  املئة الذل قت  مئة نفَ و مل جيد من ينهاه و يزاره او يعاق ه 

احلديِ الصحيح  عن أبي سعيد اطخدرل أن نيب اهلل حللى اهلل عليه وسلم قال كان فيمن كان ق لُم 

را  قت  تسعة وتسعن نفسا فسأل عن أعلم أد  األرض فدل على راد  فأتاه فقال إنه قت  تسعة 

م أد  األرض فدل على وتسعن نفسا فه  له من توبة فقال ل فقتله فُم  به مائة ثم سأل عن أعل

را  عامل فقال إنه قت  مائة نفَ فه  له من توبة فقال نعم ومن حيول بينه وبن التوبة انطلق إىل 

أرض كذا وكذا فدن بها أناسا يع دون اهلل فاع د اهلل معهم ول تراع إىل أرضه فدنها أرض سوء فانطلق 

رمحة ومالئُة العذاب فقال  مالئُة  تى إذا نصف الطريق أتاه املوت فاقتصم  فيه مالئُة ال

الرمحة ااء تائ ا مق ال بقل ه إىل اهلل وقال  مالئُة العذاب إنه مل يعم  قريا قط فأتادم مله يف حلورَ 

آ مي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بن األرضن فدىل أيتهما كان أ نى فهو له فقاسوه فوادوه أ نى إىل 

لرمحة قال قتا َ فقال احلسن ذكر لنا أنه ملا أتاه املوت نأى األرض اليت أرا  فق ضته مالئُة ا

( َقاَل الوُعَلَماء : ِفي َدَذا ِاْسِتْحَ اب ُمَفاَرَقة التَّاِئ  الوَمَواِضع الَِّتي َأحَلاَب ِبَها الذُُّنوب و 881بصدره()

ْحَ ة َأْد  َلى َ ادْم و َوَأْن َيْسَتْ ِدل ِبِهْم حُلَوالوَأْقَدان الوُمَساِعِديَن َلُه َعَلى َذِلَه َوُمَقاَطَعتهْم َما َ اُموا َع

ِهْم و َوَتَتَأكَّد ِبَذِله ِتالوَخْير َوالصََّلاح َوالوُعَلَماء َوالوُمَتَع ِِّديَن الوَوِرِعَن َوَمْن َيقوَتِدل ِبِهْم و َوَيْنَتِفع ِبُصْحَ 

                                                           
 (338/ ص  31)ج  -تفسري الرازي  - 551

 (111/ ص  31)ج  -م صحيح مسلم  38323أخرجه أمحد ح  - 559
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                                                                                                          (810()َتْوَبته

 : املانع تاسع الْفلة ✍ 

إذا استوىل    الدنيا على قل  املرء أنساه ذكر ربه؛ وإذا نسي املرء ذكر ربه أنساه تعاىل نفسه؛  تى 

كع  بن ماله يور ه موار  العط  وادال و وقد قال يف بيان شؤم ذله وقطره على  ين املرء: عن 

قال : قال رسول اهلل حللى اهلل عليه وسلم : " ما ذئ ان اائعان أرسال يف غنم بأفسد دا من  رص 

 ( وااء يف األثر: )   الدنيا رأا ك  قطيئة(و 812املرء على املال والشرف لدينه( )

                                           وقال بعض السلف: "من أ   الدردم والدينار فليتهيأ للذل".                         

بعض أد  جمانه ورأى تُال هم على الدنياو وغفلتهم  إىل-اهلل  رمحه-وملا نظر اإلمام احلسن ال صرل 

                                      عن اآلقرَ قال: "أمؤمنون بيوم احلساب دؤلء؟! كالو كذبوا وماله يوم الدين".                                                 

وإن من مظادر غل ة    الدنيا على القلوبو واستيالئها على النفوا لدى ال عضو أن ل يُون دم 

دمُّ إل ال حِ عن اجلاه العريضو والشهرَ الواسعةو وإن كان على  ساب الدين والفضيلةو وآقرون 

ت؛  تى سلُوا يف حتصي  ذله مسالًُا مش ودةو ليَ دم دمُّ سوى عمع األموالو وتضخيم الثروا

 وس اًل ارمة.

فدن دذه الغفلة آثارا سل ية ونتائج فا  ةو قد تصي  املرء يف مقاتلهو وقصوحلا إذا فاته األوان بأن 

لقي ربه ودو على تله احلال من النغماا يف املنُرات وتر  الواا ات. ومن تله اآلثار الق يحة 

 واألسرَ واجملتمع ما يأتي:اطخطريَ على الفر  

ًُا َوَنْحُشُرُه  -أ شقاوَ يف احلياَ وضنه يف املعاشو قال تعاىل: َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذكوِرل َفِدنَّ َلُه َمِعيَشًة َضن

 [.214َيْوَم الوِقَياَمِة َأْعَمى ]طه:

                                                           
 (331/ ص  9)ج  -شرح النووي على مسلم  - 518

و ابن حبان يف صحيحه ح  9191و البيهقي يف الشعب ح  2291و الرتمذي ح  2311و الدارمي ح   35223أخرجه امحد ح    - 513

 يف صحيح اجلامع . 5128وقال أللباني ) صحيح ( انظر حديث رقم :  1293
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ُُْم َوَأِنيُ وا ِإَلى َربِّ نزول العذاب وم اغتتهو ول جيد العاحلي معينا ول منجى ول ملجأو قال تعاىل: -ب

ُُم مِّن ُُُم الوَعَذاُب ُثمَّ ل ُتنَصُروَن َواتَِّ ُعوا َأْ َسَن َما ُأنِزَل ِإَلْي ُُم مِّن َقْ ِ  َأن رَّ َوَأْسِلُموا َلُه ِمن َقْ ِ  َأن َيأوِتَي بِّ

ُُُم الَعَذاُب َبْغَتًة َوَأنُتْم ل َتْشُعُروَن.  َيأوِتَي

 متين -ة يوم القيامة على التفريط يف  ين اهللو ودو وق  ل ينفع فيه الندم.   احلسرَ والندام -ج

ٌَ َيا  العو َ والُرَ إىل الدنيا لستدرا  ما فاتو ودو أمر ممتنع ول شهو قال تعاىل: َأن َتُقوَل َنفو

ُُنُ  ِمَن َتُقوَل َلْو َأنَّ اللَّ َ ْسَرَتى عَلى َما َفرَّطُ  ِفي َانِ  اللَِّه َوِإن ُكنُ  َلِمَن السَّاِقِريَن َأْو َه َدَداِني َل

ًَ َفَأُكوَن ِمَن الوُمْحِسِنَن  الوُمتَِّقَن َأْو َتُقوَل ِ َن َتَرى الوَعَذاَب َلْو َأنَّ ِلي َكرَّ

 :قسوة القلب عاشر:الاملانع ✍

واعلموا رمحُم اهلل أن من موانع التوبة قسوَ القل  و قلوه من ا ة اهلل و قشيته فصا  ه يرتع كما  

ترتع ال هائم و ل يعرف معروفا و ل ينُر منُرا إل ما شرب من دواه يقول تعاىل يف وحلف دؤلء  يقول 

ُُْم ِمْن َبْعِد َذِلَه َفِهَي َكالو }اهلل تعال  ًَ َوِإنَّ ِمَن الوُثمَّ َقَسْ  ُقُلوُب َِ َأْو َأَشدُّ َقْسَو َِ َلَما َيَتَفجَُّر ِمْنُه ِحَجاَر ِحَجاَر

َما اللَُّه ِبَغاِف ا َعمَّا َو الوَأْنَهاُر َوِإنَّ ِمْنَها َلَما َيشَّقَُّق َفَيْخُرُج ِمْنُه الوَماُء َوِإنَّ ِمْنَها َلَما َيْهِ ُط ِمْن َقْشَيِة اللَِّه

روى اإلمام مسلم يف حلحيحه عن  ذيفة بن اليمان قال: مسع  رسول اهلل يقول: {ال قرَ (04َتْعَمُلوَن )

))تعرض الفنت على القلوب كاحلصري عو ا عو او فأل قل  أشربها نُ  فيه نُتة سو اءو وأل قل  

أنُردا نُ  فيه نُتة بيضاءو  تى تصري على قل ن: على أبيض مث  الصفاو فال تضره فتنة ما  ام  

ماوات واألرضو واآلقر أسو  مربا ا كالُوج مجخياو ل يعرف معروفا ول ينُر منُرا إل ما أشرب الس

 (811من دواه((.()

قال القاضي رمحه اهلل : ش ه القل  الذل ل يعي قريا بالُوج املنحرف  -رمحه اهلل  –يقول النوول 

را  إذا ت ع دواه وارتُ  الذل ل يث   املاء فيه . وقال حلا   التحرير: معنى احلديِ أن ال

 املعاحلي  ق  قل ه بُ  معصية يتعاطادا ظلمةو وإذا حلار كذله افتنت وجال عنه نور اإلسالم.

(                                                                             814والقل  مث  الُوج فدذا انُ  انص  ما فيه ومل يدقله شيء بعد ذله .) 

القل  من أقطر أمراض القلوب وأعتادا على ابن آ م الذل ينتظم عد ا من األقالي الق يحة  فقسوَ

                                                           
  283أخرجه مسلم ح  512

 (211/ ص  3)ج  - شرح النووي على مسلم - 511
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واأل واء الرذيلة املتمثلة يف العنف والغلظة والفظاظة واإلعراض عن احلق وعدم اطخشوع هلل وعدم 

فرا  اإل ساا بآدات املسلمن وآلم الضعفاء واملساكنو وتله عميعا ويالت وان وباليا على األ

واجملتمعاتو تزي  النعمو وجتل  النقمو وتقو  إىل الزوال والفناءو ثم اجلحيم والسعريو نعوذ باهلل من 

 ال أد  النار ومآدم. قال أنَ بن ماله : )أربع من الشقاء: عمو  العنو و قساوَ القل و وطول 

 األم و واحلرص على الدنيا(.       

للن والعطف والشفقةو تتفاوت يف القلوب والنفوا ارتقاء ود وطا و القسوَ مناقضة حلرحية للرمحة وا

وقلة وكثرَ؛ فمن الناا من حلار قل ه أقسى من الصخر الصلدو ل حين ملستصرخو ول يعطف على 

متأملو ول يلن ملتواعو يقع أمامه من املواقف العظيمة اليت تنهد ملثلها اجل ال الراسياتو وتتفطر دا 

ةو فال حير  ساكناو قد انعدم  يف نفسه عاطفة اإل ساا بآلم اآلقرين و اااتهم األفئدَ السليم

 تى أورثته افافا نفسياو ينعدم معه الشعور بالواا  اإلنساني الفطرل حنو اطخلق أعمعن. أفمن 

شرح اهلل حلدره لإلسالم فهو على نور من ربه فوي  للقاسية قلوبهم من ذكر اهلل أولئه يف ضالل م ن 

[. قال أبو دريرَ : شُا را  إىل رسول اهلل قسوَ قل هو فقال له: ))إن أر ت تلين قل ه 11لزمر: ]ا

 (.814فأطعم املسُن وامسح رأا اليتيم(( )

والقسوَ يف القل  دي غلظته ون وته عن إت اع احلق وإعراضه عنهو ودي عقاب من اهلل تعاىل يص ه 

 َوُكفوِرِدْم ِميَثاَقُهْم َنقوِضِهْم َفِ َما ﴿؛عدين عن دديه و ينهس حانه وتعاىل على املعرضن عن شرعه امل ت

ُُفوِرِدْم َعَلْيَها لَُّهال َطَ َع َبْ  ُغلوٌف ُقُلوُبَنا َوَقْوِلِهْم َ قٍّ ِبَغْيِر الوَأْنِ َياَء َوَقْتِلِهُم اللَِّه ِبآَياِت  ِإلَّا ُيْؤِمُنوَن َفَلا ِب

 .[288: النساء] ﴾َقِليًلا

قال ماله بن  ينار رمحه اهلل: )ما ضرب ع د بعقوبة أعظم من قسوَ قل و وما غض  اهلل على قوم  

 إل نزع الرمحة من قلوبهم(.           

لقد ذم اهلل عز وا  الذين قس  قلوبهم من أد  الُتابو و ذر املؤمنن أن يطول عليهم األمد يف 

ُلوُبُهْم ِلِذكوِر اللَِّه َوَما َتْخَشَع ُقَأْن آَمُنوا َن ِللَِّذي َيأوِن َأَلْم﴿ قلوبهماملعاحلي والغفلة عن ذكر اهلل تعاىلو فتقسو 

َُِتاَب ِمْن َقْ ُ  َفَطاَل َعَلْيِهُم الوَأَمُد َفَقَسْ  ُقُلوُب ُُوُنوا َكالَِّذيَن ُأوُتوا الو ْم َوَكِثرٌي ِمْنُهْم ُهَنَزَل ِمَن الوَحقِّ َوَلا َي

                                                           
( : أخرجه الطرباني يف " خمتصر مكارم األخالق " )  211/  2:  أخرجه أمحد )  511/  2قال األلباني يف "السلسلة الصحيحة"  513

 ( (  233/  3( . و أخرجه أبو نعيم يف " احللية " )  3/  328/  3
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قال ع د اهلل بن مسعو  : )ما كان بن إسالمنا وبن أن عات نا اهلل بهذه  [21: احلديد] ﴾َفاِسُقوَن 

(نعم ع ا  اهللو إنها {818أمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قلوبهم لذكر اهلل إل أربع سنن( )}اآلية: 

ثام احلي واآلالسنن اإلدية الُونية اليت جترل يف قلوب الع ا  ونفوسهم؛ ودي أن من استغري يف املع

ونقض مواثيقه مع اهلل طر ه من حلفوف أد  التقوىو وأبعده عن مهابط رمحته س حانه وتعاىلو  تى 

 يقسو قل ه ويعلوه الران والظلمة.

إن أية أمة يطول عليها العهد ودي تتقل  يف حب و ة النعم على فسق ومعصية ونسيان لربها وابتعا  

لنفوا وأ واء القلوبو فتقسو قلوبهاو فال ختشع لذكر اهلل وما عن  ينها ل تل ِ أن تعرتيها أمراض ا

ُُْم ُق َقَسْ  ُثمَّ ﴿نزل من احلقو  ًَ َوِإنَّ ِمَن الوِحَبْعِد ِمْن ُلوُب َِ َأْو َأَشدُّ َقْسَو َِ َلَما َذِلَه َفِهَي َكالوِحَجاَر َجاَر

َما اللَُّه  َقْشَيِة اللَِّه َوْنَيَتَفجَُّر ِمْنُه الوَأْنَهاُر َوِإنَّ ِمْنَها َلَما َيشَّقَُّق َفَيْخُرُج ِمْنُه الوَماُء َوِإنَّ ِمْنَها َلَما َيْهِ ُط ِم

إنها ثالث  الت مفقو َ يف القاسية قلوبهمو حلورتها ثالث [. 04: ال قرَ] ﴾ِبَغاِف ا َعمَّا َتْعَمُلوَن 

 الت للصخور القاسيات؛ فمن احلجارَ القاسية ما تتفجر منه ينابيع املاء الثرَ باألنهار اليت تنفع 

غري ثار ينتفع بهو ومنها ما يه ط بتأثري الناا وجترل يف األرضو ومنها ما يتشقق فيخرج منه ماء 

دزات وعوارض إىل مواطن التواضع واطخشوع هلل. أما القاسية قلوبهم فال تستجي  ألل مؤثر يستثري 

الرمحةو ب  تظ  يف قسوتها واستُ ارداو فال تذل ول ختضع من قشية اهللو ول تعرف للرمحة واللن 

نيب فقال: تق لون الص يان؟! فما نق لهمو فقال النيب : ))أو طريقا. قال  عائشة : ااء أعرابي إىل ال

 (و811أمله له أن نزع اهلل من قل ه الرمحة؟!(( )

وقال : ))إني ألقوم إىل الصالَ وأنا أريد أن أطول فيهاو فأمسع بُاء الصيبو فأجتوج يف حلالتي  

 (810كرادية أن أشق على أمه(( )

 

                                                           
 (.1823صحيح مسلم برقم ) - 515

 ( 1115( وابن ماجة )98« )األدب املفرد» . وفى (1/9والبخارى )1/51أخرجه أمحد ) - 511

 ( 138(. وفى الكربى )2/95( والنسائي )993( وابن ماجة )319وأبو داود )3/313( والبخاري )5/185أخرجه أمحد ) - 513
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 عشر عقوبات آلكل املرياث 

 اخلطبة األوىل 

احلمد هلل الذل قسم املرياث بنفسه ودو أعدل من قسم ودو الذل علم بالقلم علم اإلنسان مامل يعلم 

وأشهد أل إله إل اله إل اهلل و ده ل شريه له يف ع ا ته ودو أعلم وأ ُم وأشهد أن امدًا ع ده 

ى اهلل عليه وعلى آله وأحلحابه وسلم تسليما ورسوله أحلدي الربية لسانًا وأعالدا مقامًا وأعظمها شأنًا حلل

 ﴿[ 201]آل عمران:  ﴾َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َ قَّ ُتَقاِتِه َوَلا َتُموُتنَّ ِإلَّا َوَأْنُتْم ُمْسِلُموَن  ﴿كثريًا. 

َُُيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا َقْوًلا َسِديًد ُُْم َوَيْغِفْر َل ُُْم َأْعَماَل ُُْم َوَمْن ُيِطِع اللََّه ا * ُيْصِلْح َل ْم ُذُنوَب

َا  ﴿[ 02و 00]األ زاب:  ﴾َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَج َفْوًجا َعِظيًما  ُُْم ِمْن َنفو ُُُم الَِّذل َقَلَق َيا َأيَُّها النَّاُا اتَُّقوا َربَّ

َّ ِمْنُهَما ِرَااًلا َكِثرًيا َوِنَساًء َواتَُّقوا اللََّه الَِّذل َتَساَءُلوَن ِبِه َوالوَأْرَ َواِ َدَخ َوَقَلَق ِمْنَها َجْوَا اَم ِإنَّ اللََّه َها َوَب

ُُْم َرِقيً ا   [.2]النساء:  ﴾َكاَن َعَلْي

 أما بعد:
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ثري ونشادددا يف كأيها املسلمون إن من املواضيع ادامة اليت يشتُي منها كثري من املسلمن واملسلمات 

 من اجملتمعات قضية احلرمان أو التحاي  على أك  املرياث فُم من امرأَ  رم  من مرياثها

 وكم من يتامى أكل   قوقهم  

 وكم من ضعفاء مل جيدوا دم ناحلرا 

 ومما يزيد من األمل ويفجع الفؤا  أن يُون الظلم من اإلقوَ لألقوات وهلل  ر الشاعر إذ يقول: 

 القربى أشد مضاضة **على النفَ من وقع احلسام املهند وظلم ذول

الظلم على نفسهو و رمه على ع ا هو كما يف احلديِ القدسي: )َيا ِعَ اِ ل -عز وا -لقد  رم اهلل 

ُُْم ُمَحرًَّما َفَلا َتَظاَلُموا(  رواه مسلم. ِإنِّي َ رَّْمُ  الظُّلوَم َعَلى َنفوِسي َوَاَعلوُتُه َبْيَن

َما توعد الظاملن بالعذاب فقال تعاىل: -وا  عز-واهلل  اِلُموَن ِإنَّ
َّ
ا َيْعَمُل الظ  َعمَّ

ً
اِفَل

َ
َه غ

 
ْحَسَبنَّ الل

َ
 ت
َ
}َول

ْبَصاُر{ )
َ
ُص ِفيِه األ

َ
خ

ْ
ش

َ
ُرُهْم ِلَيْوم  ت ِ

 
خ

َ
اِلِميَن{ )سورَ إبراديم. وقال: ( 10ُيؤ

َّ
ى الظ

َ
ِه َعل

 
 الل

ُ
ْعَنة

َ
 ل
َ
ل
َ
 (42}أ

 سورَ دو .

 لزاما وأا  مسمى أن نتُلم أن عن دذه القضية:لذا كان 

 العنصر األول: املرياث وصية اهلل تعاىل لعباده ✍

أيها األ  اب: املرياث دو وحلية اهلل تعاىل لع ا ه والذل يتأم  يف فرائض اإلسالم لريى أمرا عجي ا 

وسلم  حللى اهلل عليه –فاهلل تعاىل فرض علينا الصالَ ومل ينب يف القران عد  الركعات وتركها لن يه 

س حانه  –ما املرياث ف ينه لي ينها لنا عن طريق السنة اليت دي املصدر الثاني للتشريع وكذا الزكاَو أ

 األنص ة ف ن لنا نصي  ك  فر  وبن لنا أ وله  –وتعاىل 

ومن تأم  اآليات الثالث الوار َ يف تفصي  أنص ة الورثة رأى أنها عميعا قتم  بصفة العلم ففي اآلية 

ه عليم لله والل: ))وصية من اويف اآلية الثانية ))فريضة من الله إنَّ الله كان عليما حكيما((األوىل: 

 ))يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل ش يء عليم((.ويف اآلية الثالثة:  حليم((

َيْيِن  ﴿:-س حانه 
َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
ِ األ

 
ُل َحظ

ْ
ِر ِمث

َ
ك
َّ
ْم ِللذ

ُ
ِدك

َ
ْول

َ
ُه ِفي أ

َّ
ُم الل

ُ
 [.44]النساء:  ﴾ُيوِصيك

-القرآن الُريمو ودذا يعين أنه يوحلي بتقسيم املرياث تقسيًما إسالمياا على منهج -س حانه -إنه 

مرَ وا دَو فقد وحلَّى وما -ودما من أعظم أمور الدين -وإن كان قد وحلَّى بالتو يد والتقوى -س حانه 

ُم  ﴿:بالوِتزام املنهج القرآني عند تقسيم املرياثو فقال-ب  إىل قيام الساعة -جال يوحلي إىل اآلن 
ُ
ُيوِصيك

لتجدُّ  والستمراريةو ويف ذله إشارَ واضحة إىل الدتمام ال الح من بالفع  املضارع الذل يدلُّ على ا﴾

 القرآن بتقسيم املرياث تقسيًما شرعياا مصدره الو ي املعصوم.

أيها النااو إن من عا َ ك  إنسان أن ُيَنفِّذ وحليَّة َمن له مُانة عندهو وكلما َعَل  مُانة املوحِليو كان 

 ما إن كرَّر نفَ الوحلية وأَمر بتنفيذدا.َتنفيذ وحليَّته ألوَزَمو ول سيَّ
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 ﴿:أعظم من ك ِّ عظيمو وأكرب من ك ِّ ك ريو وأعلى من ك ِّ عليٍّ؛ قال تعاىل-ا  يف عاله -إن اهلل 

ى 
َ
ْعل

َ ْ
َك األ ِ

ِح اْسَم َرَّب  ِ
 لذا نقول: إنَّ وحليَّة اهلل يف املرياث َأْوَلى أن ُتَنفَّذ. [؛4]األعلى: ﴾َسب 

 اب أكل املرياثالعنصر الثاني أسب

أقوَ اإلسالم   إن دنا  أس اب عديد جتع  اإلنسان يأك  املرياث ويتعدى   دو  ما انزل اهلل تعاىل 

 نذكر من أدمها:

 :َعف اإلميان: فآكل املرياث َعيفأوال :  ✍

اإلميان و إن حللى و حلام و قرا القران ألنه تش ه بأعداء اهلل و قتل  األن ياء من اليهو  عندما قالوا  

ة  ألن يائهم كما اقرب اهلل تعاىل عنهم  ْم ِبُقوَّ
ُ
ْيَناك

َ
وا َما آت

ُ
ذ
ُ
وَر خ

ُّ
ُم الط

ُ
ك
َ
ْوق

َ
ْعَنا ف

َ
ْم َوَرف

ُ
ك
َ
اق

َ
ا ِميث

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ

َ
 أ
ْ
}َوِإذ

وا َسِمْعنَ 
ُ
ال
َ
ْم َواْسَمُعوا ق

ُ
ك
ُ
ْم ِبِه ِإيَمان

ُ
ُمُرك

ْ
َسَما َيأ

ْ
ْل ِبئ

ُ
ْفِرِهْم ق

ُ
ِعْجَل ِبك

ْ
وِبِهُم ال

ُ
ل
ُ
ِرَُّبوا ِفي ق

ْ
ش

ُ
ا َوَعَصْيَنا َوأ

ِمِنيَن { ]البقرة: 
ْ
ْنُتْم ُمؤ

ُ
 [93ِإْن ك

 فاهلل تعاىل أمردم ولُنهم قالوا مسعنا وعصينا 

 واحو   حلقوي الورثة  وأن  يا آك  املرياث إن مل تقلها بلسانه فأن  تقودا بأفعاله

 طمع األقارب يف مرياث املرأة: ثانيا : ✍

فُثريا من أكلة املواريِ أحلابهم اجلشع و الطمع فجحدوا  ق الورثة ظنا منهم ان ذله سينقص املال و 

 الطمع عمرَ ل حتري إل حلا  ها يف الدنيا و اآلقرَ 

))ما ذئ ان أرسال يف غنم بأفسد دا من عن كع  بن ماله األنصارل عن النيب حللى اهلل عليه وسلم: 

  رص املرء على املال والشرف لدينه(( )رواه الرتمذل (

وقال املناول: )فمقصو  احلديِ أن احلرص على املال والشرف أكثر إفسا ًا للدين من إفسا  الذئ ن 

 دعائه العلو يفللغنم؛ ألن ذله األشر وال طر يستفز حلا  ه ويأقذ به إىل ما يضرهو وذله مذموم لست

 األرض والفسا  املذمومن شرعا(

وقال الوراي: )لو قي  للطمع: من أبو ؟ قال: الشه يف املقدور. ولو قي : ما  رفته؟ قال: اكتساب 

 الذل. ولو قي  ما غايته: قال احلرمان(  

  واحل وقال أبو الع اا املرسي: الطمع ثالثة أ رف كلها مجوفةو فصا  ه بطن كله ل يش ع أبدًا.

 الطمع وس  ه والدافع إليه التودم أعين التخي  واحلس انو

 :التقاليد والعادات القبلية اجلاهليةثالثا : ✍

ف عض الناا عنددم عا ات ل يورثون ال نات وجيحدودم  قوقهم فاذا قل  له ملاذا ل تورث إقوته 

 يقول إ نا طلعنا وادنا آباءنا وأادا نا  ل يورثون ال نات 
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ا ِقيه: دذه عا ات أد  اجلادلية الذين ذمهم اهلل تعاىل و بن ان التقاليد س ي  الضالل  نقول ل
َ
َل }َوِإذ

 
َ
ْو ك

َ
َول
َ
ا أ

َ
ْيِه آَباَءن

َ
ا َعل

َ
وا َحْسُبَنا َما َوَجْدن

ُ
ال
َ
ُسوِل ق ى الرَّ

َ
ُه َوِإل

َّ
َزَل الل

ْ
ن
َ
ى َما أ

َ
ْوا ِإل

َ
َعال

َ
ُهْم ت

َ
 ل

َ
ُهْم ل

ُ
 اَن آَباُ

ْيئً 
َ
ُموَن ش

َ
 َيْهَتُدوَن{ ]المائدة: َيْعل

َ
وَن { 421ا َول

ُ
ِلَك َيْفَعل

َ
ذ
َ
ا ك

َ
ا آَباَءن

َ
وا َبْل َوَجْدن

ُ
ال
َ
[و قال تعالى }ق

ا و قال ا  ذكره [71]الشعراء: 
َ
ْيِه آَباَءن

َ
ا َعل

َ
ِبُع َما َوَجْدن

َّ
ت
َ
وا َبْل ن

ُ
ال
َ
ُه ق

َّ
َزَل الل

ْ
ن
َ
ِبُعوا َما أ ُهُم اتَّ

َ
ا ِقيَل ل

َ
}َوِإذ

اَن 
َ
ْو ك

َ
َول
َ
ِعيِر{ ]لقمان:  أ اِب السَّ

َ
ى َعذ

َ
اُن َيْدُعوُهْم ِإل

َ
ْيط

َّ
 [04الش

 العنصر الثالث: عقوبات أكل املرياث

 أمة اإلسالم: إن األمر ليَ باليسري ف عض الناا يظنه دينا ودو عند اهلل تعاىل عسري 

 فيا اك  املرياث امسع إن كان له ق   تله العقوبات اليت توعد  بها رب األرض و السموات 

 أوال: أنه متعد حلدود اهلل " ✍

اعلم دداني اهلل تعاىل و إيا  : أن أكله للمرياث فيه تعديا حلدو  اهلل تعاىل و انتهاكا حلرماته فاهلل 

َه  ﴿و ول ُتجاوجودا؛ ودذا قال: {وَدا َفاَل َتْعَتُد}س حانه بعد أن بن األنص ة قال 
َّ
َوَمْن ُيِطِع الل

ُه 
َ
أل: فيهاو فلم يِز  بعض الورثةو وَلم ينقص بعًضا حبيلة ووسيلةو ب  تَركهم على ُ ُم  ؛﴾َوَرُسول

َعِظيُم *  ﴿اهلل وفريضته وِقسمتهو 
ْ
ْوُز ال

َ
ف
ْ
ِلَك ال

َ
اِلِديَن ِفيَها َوذ

َ
ْنَهاُر خ

َ ْ
ْحِتَها األ

َ
ْجِري ِمْن ت

َ
ات  ت ُه َجنَّ

ْ
ُيْدِخل

اب  ُمِهين  
َ
ُه َعذ

َ
اِلًدا ِفيَها َول

َ
اًرا خ

َ
ُه ن

ْ
ُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخل

َ
َه َوَرُسول

َّ
ما  أل: لُونه غيَّر ؛﴾َوَمْن َيْعِص الل

َُم اهلل بهو  َُم به؛ ودذا   وضا َّ اهلل يف ُ ُمهو ودذا إمنا يصدر عن عدم الرضا مبا قَسم اهلل وَ 

 ُيجاجيه باإلدانة يف العذاب األليم امُلقيم.

تعدى  دو  اهللو ول شه أن من منع امرأَ: أقتًا كان و أم أمًاو أم ادَ أم جواة مرياثها فقد 

  يفل ل اور فيها ول وتعرض لعقوبتهو واهلل قد قسم املرياث قسمة عد

: ))إنَّ الرا  ليعم  بعم  -حللَّى اهلل عليه وسلَّم  -أقرج أمحد عن أبي دريرَو قال: قال رسول اهلل 

أد  اطخري س عن سنةو فدذا أْوحَلى  اَف يف وحليَّتهو فُيختم له بشرِّ عملهو فيدق  النارو وإن الرا  

يَّتهو فُيختم له خبري عملهو فيدق  اجلنة((و قال: ليعم  بعم  أد  الشر س عن سنةو فَيعدل يف وحل

ِه  ﴿ ثم يقول أبو دريرَ: اقرؤوا إن شئتم:
َّ
َك ُحُدوُد الل

ْ
اب  ُمِهين   ﴿إىل قوله:  ،﴾ِتل

َ
  .﴾َعذ

 ثانيا: أنه آكل حق الضعيفني ✍

خبلواو وحلاموا ونقوُل دؤلء الذين فرقوا  ينهمو وط قوا آية وعطلوا أقرىو وحللوا ثم ظلمواو وجكوا ثم 

ثم تركواو و جوا ثم قتموا  ياَتهم حبجة إىل الشيطان ل إن النيب ل حللى اهلل عليه وسلم ل يقول: " 

َِ " ]أقراه أمحد وأور ه األل اني يف السلسلة الصحيحة[.  اللهم ِإنِّي ُأَ رُِّج َ قَّ الضَِّعيَفْيِن: الوَيِتيِم َوالوَمْرَأ

 ثالثا: أنه قاطع ألرحامه: ✍
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هلل تعاىل جياجل أد  الصلة بالصلة يف الدنيا واألقرَ وجياجل أد  القطيعة بالقطية يف الدنيا واألقرَ فا

 واجلزاء من انَ العم  

ََ َعِن النَِّ يِّ حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: "َما من َذْن  َأْاَدر َأن يعج  ِلَصاِ ِ ِه الوُعُق ُوَر َبَة ِفي وَعْن َأِبي َب

َِ ِمْن َقِطيَعِة الرَِّ ِم َوالوَ ْغِي".   ت الدُّ  ْنَيا َمَع َما َيدَِّقُر َلُه ِفي اآلِقَر

يعين: أنه حتص  له عقوبة يف الدنيا واآلقرَو فيجمع له بن العقوبة الدنيوية واألقرويةو  يِ 

يا وعذاب اآلقرَو جيع  له اهلل العقوبة يف الدنيا مع ما يدقر له يف اآلقرَو فيجمع له بن عذاب الدن

والضرر الذل حيص  يف الدنياو والضرر الذل حيص  يف اآلقرَو ودذا يدل على عظم وقطورَ شأن 

ال غي وقطيعة الر م؛ ألن الرسول حللى اهلل عليه وسلم ذكر أن حلا  هما ادير بأن حيص  له دذا 

 لر م.ودذاو وأن جيمع له بن دذا ودذاو ودذا يدل على قطورَ أمر ال غي وقطيعة ا

 احلجب واحلرمان  من دخول اجلنان: ✍

 فاجلنة دي حللة اهلل اليت اعلها ألد  كرامته وألد  طاعته فاذا قطع املسلم رمحه  ج ه اهلل من انته 

« ْدُقُ  الوَجنََّة َقاِطٌعَلا َي»َعِن ُمَحمَِّد ْبِن ُاَ ْيِر ْبِن ُمطوِعماو َعْن َأِبيِهو َعِن النَِّ يِّ حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: 

 يعين قاطع ر م )مسلم(و ولفظ أبي  او :  ))ل يدق  اجلنة قاطع ر م(

 و يف معنى دذا احلديِ قولن 

* أنه ل يدقلها من أول ودلةو أل أنه يتأقر يف  قول اجلنةو وأنه يدق  النار ويعذب بهاو ولُنه 

رج منهاو وأن يدق  اجلنة ما  ام أنه مرتُ  إذا  ق  النار ل يستمر فيها أبدًاو ب  لبد أن خي

لُ ريَ فقطو ول مينع من  قول اجلنة أبدًا إل الُفار الذين دم أد  النارو فال س ي  دم إىل اطخروج 

 منها أبدًا.

* أنه ل يدقلها أبدًا إذا كان مستحاًل؛ ألن استحالل الذن  كفرو فيُون ذله مانعًا من  قول اجلنة 

 ُون بذله كافرًاو والُافر ل خيرج من النار ول يدق  اجلنة أبدًاوأبدًا؛ ألنه ي

 * صلة اهلل للواصل وقطعه للقاطع والطرد من رمحته

ََو َعْن النَِّ يِّ حَللَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:  ََ ِمْن َقلوِقِه َقاَلْ ِإنَّ اهلل َقَلَق الوَخلوَق َ تَّى ِإ»َعْن أِبي ُدَرْيَر  َذا َفَر

َع َمْن َقَطَعِهو الرَِّ ُم: َدَذا َمَقاُم الوَعاِئِذ ِبَه ِمْن الوَقِطيَعِةو َقاَل: َنَعْمو َأَما َتْرَضْيَن َأْن َأحِلَ  َمْن َوحَلَلِه َوَأقوَط

 «.َقاَلْ : َبَلى َيا َربِّو َقاَل: َفُهَو َلِه

 َفاقوَرُءوا ِإْن ِشْئُتْم »َقاَل َرُسوُل اهلل حَللَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم: 
ُ
ْن ت

َ
ْيُتْم أ

َّ
َول

َ
َهْل َعَسْيُتْم ِإْن ت

َ
ْرِض }ف

َ ْ
ْفِسُدوا ِفي األ

ْم{
ُ
ْرَحاَمك

َ
ُعوا أ ِ

 
ط

َ
ق
ُ
 «.َوت

ِه{}َوَقرََّاُه يف: باب قول اهلل 
َّ
َم الل

َ
َل

َ
وا ك

ُ
ل ِ
ْن ُيَبد 

َ
له  تفسري سورَ امد عليه السالمو قوو ويف ُيِريُدوَن أ

ْم 
ُ
ْرَحاَمك

َ
ُعوا أ ِ

 
ط

َ
ق
ُ
 .. متفق عليه  {}َوت
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فهذا وعد من اهلل ت ار  وتعاىل أنه يص  من وحل  الر مو فيج  على اإلنسان أن يص  أقربائه كأبيه 

 وعمه وقاله وأقته وعمته وقالته وأبناء أقواته وأبنائه ول يقطع رمحه.

ر: ) تى إن أد  الديار ل يصربون على شيء من الذنوبو ولُن يصلون وااء يف احلديِ اآلق

أر امهم فيعطيهم اهلل عز وا  الغنى يف الدنيا( فاإلنسان الذل يرتُ  الذنوب واملعاحلي ولُنه يص  

َهْل َعَسيْ رمحه فدن اهلل تعاىل قد يغفر لهو ألن حللة الر م عظيمة ادًاو قال اهلل س حانه وتعاىل: 
َ
ُتْم }ف

َصمَّ إِ 
َ
أ
َ
ُه ف

َّ
َعَنُهُم الل

َ
ِذيَن ل

َّ
ِئَك ال

َ
ْول
ُ
ْم * أ

ُ
ْرَحاَمك

َ
ُعوا أ ِ

 
ط

َ
ق
ُ
ْرِض َوت

َ
ْفِسُدوا ِفي األ

ُ
ْن ت

َ
ْيُتْم أ

َّ
َول

َ
عْ ْن ت

َ
ََمى ُهْم َوأ

ْبَصاَرُهْم{ ]محمد:
َ
 [.03 - 00أ

 فالذين أفسدوا يف األرض وقطعوا أر امهم أحلم اهلل عز وا  آذانهم وأعمى أبصاردم.

 اإلفالس يوم القيامة:رابعا:  ✍

 َبُنوَن )يا آكال للمرياث ل تظن أن ذله فيه الغنى كال ب  فيه اإلفالا 
َ

ُع َمال  َول
َ
 َيْنف

َ
 22}َيْوَم ل

َّ
( ِإل

{ ]الشعراء:  ب  َسِليم 
ْ
ل
َ
َه ِبق

َّ
ى الل

َ
ت
َ
 [ 29، 22َمْن أ

تودم نفسه و قد بعثر ما يف الق ور و  ص  ما يف الصدور و قد أتي  بصالَ و جكاَ و حلوم و  ج و 

ََو َأنَّ َرُسوَل اهلِل  لُنه قد أكل  املواريِ نظر إىل نفسه يف عرحلات يوم  حللى اهلل -وَعْن َأِبي ُدَرْيَر

َُ؟ (( َقاُلوا: الو-عليه وسلم َُ ِفيَنا َمْن َلا ِ ْرَدَم َلُه َوَلا َمَتاَعوو َقاَل: ))َأَتْدُروَن َما الوُمفوِل َفَقاَل: ))ِإنَّ  ُمفوِل

ََ ِمْن ُأمَِّتي َيأوِتي َيْوَم الوِقَياَمِة ِبَصَلاَخو َوحِلَياماو َوَجَكاَخو َوَيأوِتي َقْد َشَتَم َدَذاو َوَقَذَف  َذاو َوَأَكَ  َماَل َدالوُمفوِل

َناُتُه َقْ َ  َذاو َفُيْعَطى َدَذا ِمْن َ َسَناِتِهو َوَدَذا ِمْن َ َسَناِتِهو َفِدْن َفِنَيْ  َ َسَدَذاو َوَسَفَه َ َم َدَذاو َوَضَرَب َد

 (.818)َأْن ُيقوَضى َما َعَلْيِه ُأِقَذ ِمْن َقَطاَياُدْم َفُطِرَ ْ  َعَلْيِهو ُثمَّ ُطِرَح ِفي النَّاِر( 

 خامسا: اإلثم الكبري:  ✍

َيَتاَم اعلم علمين اهلل وإيا : أن التعدل على املواريِ ارم عظيم وإفه م ن قال اهلل تعاىل 
ْ
 ال

ْ
وا

ُ
ى }َوآت

اَن 
َ
ُه ك ْم ِإنَّ

ُ
ْمَواِلك

َ
ى أ

َ
ُهْم ِإل

َ
ْمَوال

َ
 أ
ْ
وا

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َ
ِب، َول ِ

ي 
َّ
 ِبالط

َ
ِبيث

َ
خ

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
ل َبدَّ

َ
ت
َ
 ت
َ
ُهْم، َول

َ
ْمَوال

َ
ِبير أ

َ
 ك

ً
{  ُحوَّبا

ً
ا

 (.0)النساء

 واملعنى: إن أكلُم أموادم مع أموالُم إثم عظيم وقطأ ك ري فااتن وه.

روى أن راال من بنى غطفان كان معه مال كثري لبن أخ له يتيم فلما بلح اليتيم طل  املال فمنعه عمه 

هلل افرتافعا إىل النيب عليه السالم فنزل  دذه اآلية فلما مسع العم قال اطعنا اهلل واطعنا الرسول نعوذ ب

من يوي شح نفسه ويطع ربه دُذا » من احلوب الُ ري فدفع اليه ماله فقال النيب حللى اهلل عليه وسلم 

   األار ث» يعنى انته فلما ق ض الفتى ماله انفقه فى س ي  اهلل فقال عليه السالم « فانه حي   اره 

                                                           
 . 2513مسلم ، كتاب الرب والصلة ، ح/   1831أخرجه أمحد ح - 511
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 }ثعليب تفسري ال «وجر على والده ث   األار للغالم وبقى ال» فقالوا كيف بقى الوجر فقال « وبقى الوجر 

  {مل اقف على حلحة دذا األثر

 سادسا: أكلة املرياث أكلة النار: ✍

ْمَواَل أيها األ  اب: الذين يأكلون املرياث دم الذين وحلفهم اهلل تعاىل بقول  
َ
وَن أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ِذيَن َيأ

َّ
}ِإنَّ ال

وِنِهْم 
ُ
وَن ِفي ُبط

ُ
ل
ُ
ك
ْ
َما َيأ  ِإنَّ

ً
ما

ْ
ل
ُ
َيَتاَمى ظ

ْ
{ النساءال

ً
ْوَن َسِعيرا

َ
 َوَسَيْصل

ً
ارا

َ
 42ن

إن اليتامى مظنة أن ي خسوا يف املرياثو فأك  مادم دنا ظلما دو خبسهم  ظهم يف املرياثو أو أك  

األوحلياء أموادم واألقذ من مال اليتيم مساه اهلل تعاىل أكال ملا فيه من معنى األقذ وأن يقصد به تنمية 

  حلمه من  رام فالنار أوىل به ماله كما ينمي اسمه باألك و ولُنها تنمية آمثة مادا ال وار " ومن ن 

"  وقال س حانه )ُظلوًما( لُمال التشنيع على األك و إذ دم يظلمون ضعيفا ل يقوى على النتصاف 

وِنِهْم منهمو وقد ذكر س حانه إثم ذله األك  بقوله: 
ُ
وَن ِفى ُبط

ُ
كل

ْ
َما َيأ ( ودذا تصوير لضرر األك  )ِإنَّ

نار ويضعها يف بطنه أل ميأل بطنه بها فهو يف أمل  ائم  تى عليهم؛ ألنه يُون أكلهم كمن يأك  ال

يهلهو وكذله  ائما من يأكلون أموال اليتامى َلا يأكلون أكال دنيئا ول مريئاو ب  دم يف وسواا  ائم 

 تى يقضى اهلل عليهمو وقد رأينا بيوتا قرب  ألنها أكل  مال اليتيم. ودذا عقابهم يف  اضردمو أما 

ْوَن َسِعيًرا(نتظردم يف اآلقرَ فقال: العقاب الذل ي
َ
أل ستوقد بهم نار شديدَ األوارو يستمرون  )َوَسَيْصل

يف بالء شديد منها. اللهم ارجقنا رجقا  سناو وان نا ما  رم و وأقنعنا باحلالل الطي و إنه مسيع 

 الدعاء.

ثرَ عفوه وفضلهو ألن ما أشد  للة دذا الوعيد على سعة رمحته تعاىل وك-رمحه اهلل–قال القامسي 

 اليتامى ملا بلغوا يف الضعف إىل الغاية القصوىو بلغ  عناية اهلل بهم إىل الغاية القصوى.

  :سابعا الفضيحة يوم القيامة ✍

أل فلتعلَم أن ما أكلَ  من  ق أقته؛ من مال وعقار؛ سُتطوقه يوَم القيامة بدذن اهللو لو ظلمتها انيًها 

ظلمتها شرًبا من أرِض فسيأتي  ول عنقه يوَم القيامة ناًرا من س ع أرضنو سيأتي عليه ناًراو ولو 

قال الصا ي املصدويُ الذل ل ينطق عن ادوى: " َمْن َظَلَم ِقيَد ِشْ را ِمْن األْرِض ُطوَِّقُه ِمْن َسْ ِع َأَرِضَن" 

 ]أقراه ال خارلو يف كتاب املظامل[. 

ُِ له قصٌة عجي ة يف حلحيح  َا ا ََّعْ  َعَلى َسِعيِد ْبِن َجْيدخودذا احلدي  ل مسلم؛ وذله َأنَّ َأْرَوى ِبْنَ  ُأَوْي

َُِمو َفَقاَل َسِعيٌد ل ودو أ د  رضي اهلل عنه ل َأنَُّه َأَقَذ َشْيًئا ِمْن َأْرِضَها َفَخاحَلَمْتُه ِإَلى َمْرَواَن ْبِن الوَح

لَّى اللَُّه ِضَها َشْيًئا َبْعَد الَِّذل َسِمْعُ  ِمْن َرُسوِل اللَِّه ل حَلالعشرَ امل شرين باجلنة ل: َأَنا ُكْنُ  آُقُذ ِمْن َأْر

َل اللَِّه ل وَعَلْيِه َوَسلََّم ل ؟ َقاَل: َوَما َسِمْعَ  ِمْن َرُسوِل اللَِّه ل حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ل؟ َقاَل: َسِمْعُ  َرُس

 وُل: "َمْن َأَقَذ ِشْ ًرا ِمْن األْرِض ُظلوًما ُطوَِّقُه ِإَلى َسْ ِع َأَرِضَن".حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ل َيُق
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َنْ  َكاِذَبًة؛ اَفَقاَل َلُه َمْرَواُن: ل َأْسَأُلَه َبيَِّنًة َبْعَد َدَذا! َفَقاَل َسِعيُد ْبن َجْيدخ ل رضي اهلل عنه ل: اللَُّهمَّ ِإْن َك

 ِفي َأْرِضَها! َفَعمِّ َبَصَرَداو َواقوُتلوَها 

َخ  قال بعض الرواَ: َفَما َماَتْ  َ تَّى َذَدَ  َبَصُرَداو ُثمَّ َبْيَنا ِدَي َتْمِشي ِفي َأْرِضَها ِإْذ َوَقَعْ  ِفي ُ فوَر

 َفَماَتْ  أقراه مسلم 

ٌَ: الشِّْرُ  ِباللَِّه َعزَّ ََ َلُهنَّ َكفَّاَر ٌَ َلْي َِ َو وقال النيب ل حللى اهلل عليه وسلم ل: "َ َقْم َا َّو َوَقْتُ  النَّفو

ٌَ َيقوَتِطُع ِبَها َماًل ِبَغْي  َ قٍّ" ]أقراه ِرِبَغْيِر َ قٍّو َأْو َنْهُ  ُمْؤِمناو َأْو الوِفَراُر َيْوَم الزَّْ ِفو َأْو َيِمٌن حَلاِبَر

 أمحدو و سنه األل اني يف حلحيح اجلامع[. 

 املوبقاتثامنا: أن أكل املرياث يدخل يف السبع  ✍

قال ل حللى اهلل عليه وسلم ل: "اْاَتِنُ وا السَّْ َع الوُموِبَقاِت!!! " َقاُلوا: َيا َرُسوَل اللَِّهو َوَما ُدنَّ ؟ َقاَل: " 

َِ الَِّتي َ رََّم اللَُّهو ِإل ِبالوَحقِّو َوَأكوُ  الرَِّباو َوَأكوُ  َم ِل الوَيِتيِمو َوالتََّولِّي االشِّْرُ  ِباللَِّهو َوالسِّْحُرو َوَقْتُ  النَّفو

 َيْوَم الزَّْ ِفو َوَقْذُف الوُمْحَصَناِت الوُمْؤِمَناِت الوَغاِفالِت ]أقراه ال خارل[

الذل رضي على نفسه  أنو علموا ع ا  اهلل  اجلاهلية:تاسعا أن اكل املرياث صفة من صات اهل  ✍

 قوقها و يظلمونها  املرأَاجلادلية الذين كانوا حيرمون  أد اك  املرياث فيه حلفة قسيسة من حلفات 

 اجلادلية يف غري ما اية من كتابه  أد و لقد نهانا اهلل تعاىل ان سلو  طريق 

ُُْم  َوَأِن﴿فالذل اك  املرياث  ُم لنفسه بغري  ُم اهلل و رضي بقانون اد  اجلادليه قال اهلل تعاىل  اْ 

 َفِدْن َتَولَّْوا َفاْعَلْم ُه َوَلا َتتَِّ ْع َأْدَواَءُدْم َواْ َذْرُدْم َأْن َيفوِتُنوَ  َعْن َبْعِض َما َأْنَزَل اللَُّه ِإَلْيَهَبْيَنُهْم ِبَما َأْنَزَل اللَّ

ُو( 19َأنََّما ُيِريُد اللَُّه َأْن ُيِصيَ ُهْم ِبَ ْعِض ُذُنوِبِهْم َوِإنَّ َكِثرًيا ِمَن النَّاِا َلَفاِسُقوَن ) َم الوَجاِدِليَِّة َيْ ُغوَن َأَفُح

ُوًما ِلَقْوما ُيوِقُنوَن  [80-41]املائدَ:  ﴾َوَمْن َأْ َسُن ِمَن اللَِّه ُ 

 عاشرا: اكل املرياث خائن لألمانة:✍

ف موت الوالد أحل ح  الرتكة يف أمانته و أن  مسؤول أمام اهلل تعاىل عن إعطاء ك  ذل  ق  قه فان  

منع  ا د الورثة  قه فقد قن  تله األمانة و سيساله اهلل تعاىل عنها يوم احلسرَ و الندامة قال اهلل 

ُُْم َوَأنُتْم َتْعَلُموَن) َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َلا َتُخوُنوا اللََّه َوالرَُّسوتعاىل   . 10 ( األنفال/َل َوَتُخوُنوا َأَماَناِت

 . 88وقال اهلل تعاىل :) ِإنَّ اللََّه َيأوُمُرُكْم َأن ُتَؤ ُّوا الوَأَماَناِت ِإَلى َأْدِلَها ( النساء/

لم َقاَل ِ يَّ حللى اهلل عليه وسَعْن َعْ ِد اللَِّه ْبِن َعْمراو و َأنَّ النَّوخيانة األمانة عالمة من عالمات النفاق .

َفاِي َأْرَبٌع َمْن ُكنَّ ِفيِه َكاَن ُمَناِفًقا َقاِلًصا و َوَمْن َكاَنْ  ِفيِه َقْصَلٌة ِمْنُهنَّ َكاَنْ  ِفيِه َقْصَلٌة ِمَن النِّ : )

  (811)(و َوِإَذا َقاحَلَم َفَجَر  َ تَّى َيَدَعَها : ِإَذا اْؤُتِمَن َقاَن و َوِإَذا َ دََّث َكَذَب َوِإَذا َعاَدَد َغَدَر

                                                           
 ( .88( و مسلم )44رواه ال خارل ) - 811
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ََ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم : ) َمْن َكاَنْ  َل ُه َمظوَلَمٌة أَلَ دخ َعْن َأِبي ُدَرْيَر

ُُوَن ِ يَناٌر َوَل ِ ْرَدٌم و ِإْن َك ِمْن ِعْرِضِه َأْو َشْيءخ َفلوَيَتَحلَّلوُه ِمْنُه الوَيْوَم و َقْ َ  َأْن اَن َلُه َعَمٌ  حَلاِلٌح ُأِقَذ َل َي

ُُْن َلُه َ َسَناٌت ُأِقَذ ِمْن َسيَِّئاِت حَلاِ ِ ِه َفُحِمَ  َعَلْيِه (   ( 800)ِمْنُه ِبَقْدِر َمظوَلَمِتِه و َوِإْن َلْم َت

 اخلطبة الثانية

 أما بعد:

 املرأة املسلمةالعنصر اخلامس: روائع من تاريخ  ✍

 وخنتم قط تنا بروائع من تاريخ امتنا ت ن العدل و تربج اطخوف من اهلل تعاىل 

َمِصيُر { ودذه القصص دي لنسوَ عرفن اهلل تعاىل و قالوا 
ْ
ْيَك ال

َ
َنا َوِإل َك َرَّبَّ

َ
ْفَران

ُ
ْعَنا غ

َ
ط
َ
وا َسِمْعَنا َوأ

ُ
ال
َ
}}َوق

 [025]البقرة: 

 القصة األوىل: ✍

: َي يع ال زَّ؛ أل: الثياب؛ يعين -القصةو وُمَلخَّصها أنَّ رااًل كان ب غدا  يعم  بزَّاًجا اسَتِمع دذه  

له ثروَو ف ينا دو يف  انوتهو أقوَ َل  إليه حل يَّةو فالوَتَمس  منه شيًئا َتشرتيهو ف ينما دي  -قمَّاش 

 مما رأي و فقال : ما ِاْئ ُتحا ثهو كَشَف  واهها يف قالل ذلهو فتحيَّرو وقال: قد واهلل حتيَّرت 

ألشرتل شيًئاو إمنا لي أيَّام أتر َّ  إىل السوي؛ ليقع بقليب راٌ  أتزوَّاهو وقد وَقْع  أن  بقليب ولي 

ماٌلو فه  لَه يف التزوُّج بي؟ فقال دا: لي ابنة عم ودي جوايت وقد عاَددتها ألَّ ُأَغيِّرداو ولي منها 

إليُّ يف األس وع نوبتنو فَرِضيو وقام معها فَعَقد العقدو ومضى إىل  ولدو فقال : قد َرِضي  أن َتِجئ

منزداو فدَق  بهاو ثم ذد  إىل منزلهو فقال لزواته: إنَّ بعض أحلدقائي قد سألين أن أكون الليلة 

عندهو ومضى ف ات عندداو وكان ميضي ك َّ يوم بعد الظهر إليهاو فَ ِقي على دذا مثانية أشهرو 

ََُرت اب  نه عمه أ واَلهو فقال  جلارية دا: إذا قَرجو فانظرل أين ميضي؟فأْن

فَتِ عْته اجلارية ودو ل يدرلو إىل أن  ق  بي  تله املرأَو فجاَءت اجلارية إىل اجلريانو فسألْتهم: 

دا:   ِلَمن دذه الدار؟ فقالوا لص يَّة قد تزوَّا  برا ا تاار بزَّاجو فعاَ ت إىل سيدتهاو فَأْقَ َرْتها فقال

إيَّاِ  أن يعلَم بهذا أ دو وَلم ُتظهر لزواها شيًئاو فأقام الرا  متام السنةو ثم َمِرض وماتو وقلَّف 

ف ودو س عة آل -مثانية آلف  ينارو فَعمدت املرأَ اليت دي ابنة عمه إىل ما يستحقُّه الولد من الرتكة 

 َرك  النصف يف كيَو وقال  للجارية: قذلفأفوَرَ ْتهاو وَقَسم  األلف ال اقية نصفنو وَت - ينار 

دذا الُيَ واْذَديب إىل بي  املرأَو وأْعِلميها أنَّ الرا  مات وقد قلَّف مثانية آلف  ينارو وقد أَقذ 

البن س عة آلف حبقِّهو وَبِقَيْ  ألفو فَقَسمُتها بيين وبينهو ودذا  قُّهو وَسلِّميه إليهاو فَمَض  

                                                           
 ( . 1441ال خارل ) رواه  - 800
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ها ال اب و َقل و وَأْقَ َرتها قرَب الرا و وَ دَّثتها مبوتهو وَأْعَلمتها احلالو اجلاريةو فَطَرق  علي

َُ  وفَتَح  حلندوقهاو وأْقَرَا  منه رقعةو وقال  للجارية:   فَ 

عو ل إىل سيِّدتهو وَسلِّمي عليها عينو وَأْعلميها أنَّ الرا  َطلَّقينو وكَت  لي براءَو وُر ِّل عليها دذا 

 ا أستحقُّ يف َتِركته شيًئاو فَرَاع  اجلاريةو فَأْقَ َرتها بهذا احلديِ.املال؛ فدني م

ومن ورع نساء السلف ما  ُاه احلافظ ابن اجلوجل رمحه اهلل: أن امرأَ من  القصة الثانية:  ✍

موت جواهاو فرفع  يددا منهو وقال : دذا  -ودي تعجن-الصاحلات كان  تعجن عجينةو ف لغها 

يه شركاء. أل: أن مال الرا  إذا تويف انتق  وحلار ملًُا لورثته الشرعينو فلم يص ح طعام قد حلار لنا ف

 دا و دداو فلذله رفع  يددا من العجنو وقال : دذا طعام قد حلار لنا فيه شركاء.

فجاءدا قرب  -يعين: بالزي  أو شيء من دذا-وأقرى كان  تستص ح مبص اح  القصة الثالثة: ✍

حو وقال : دذا جي  قد حلار لنا فيه شركاءو يعين: ما جيوج دا أن تستق  جواها فأطفأت املص ا

 بالنتفاع به.

فيا وي  من يأكلون أموال املرياث ! وينفقون أموال الطف  اليتيم يف السرا قات والتفاقرو ودم ل 

فق هلل أن تنخيافون اهلل س حانه وتعاىل من أك  أموال اليتامى ظلمًاو ويتلفون أموادم يف أشياء  رم ا

 فيها كامل اداَ والفخر.

وَن ع ا  اهلل : إن اهلل تعاىل قد أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه فقال س حانه 
ُّ
َتُه ُيَصل

َ
ِئك

َ
َه َوَمَل

َّ
ى : } ِإنَّ الل

َ
 َعل

ْسِليًما { .
َ
ُموا ت ِ

 
ْيِه َوَسل

َ
وا َعل

ُّ
ِذيَن آَمُنوا َصل

َّ
َها ال يُّ

َ
ِ َياأ

ِبي   النَّ

. 
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 مفاتيح السعادة العشر 

 اخلطبة األوىل

 وط تم وطاب ممشاكم وت وأمت عميعًا من اجلنة منزل و األفاض فحياكم اهلل أيها األقوَ  أما بعد:

ه على طاعت وأسأل اهلل احلليم الُريم ا  وعال الذل عمعين مع  ضراتُم يف دذا ال ي  الطي  امل ار 

 الدعاَ املصطفى يف انته و ار مقامته وإنه وىل ذله والقا ر عليه ..و أن جيمعنا يف اآلقرَ مع سيد 

ديا لنتعرف على أس اب و بواعِ السعا َ يف نفوا بين  مفاتيح السعا َ العشر ديثنا اليوم عن 

اقر بتله الوسائ  2فاإلسالم ما ااء إل ليسعد أت اعه يف الدنيا و اآلقرَ و كتاب اهلل تعاىل ذاإلنسان 

 ىل الغاية املراوَ و النعمة الُرب و فها دي أس اب السعا َ بن يد  :املوحللة إ

 اإلميان والعم  الصاحل : أول: ✍

فاإلميان باهلل تعاىل املصلدر الرئيَ لتله السعا َ املنشو َ و قد قرر اهلل تعاىل تله احلقيقة يف غري ما آية  

ًَ َطيَِّ ًة ِمْن َذَكرا َأْو ُأْنَثى َوُدَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِيَينَُّه َ َمْن َعِمَ  حللللَلاِلًحا }من كتلابله الُريم يقول اهلل تعلاىل      َيا

 {[10( ]النح /10َوَلَنْجِزَينَُّهْم َأْاَرُدْم ِبَأْ َسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن )
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اآليلة الُرميلة قرينة تدل على أن املرا  باحلياَ الطي ة يف اآلية :    ويف-رمحله اهلل  –يقول الشللللنقيطي 

اجلنة   ياته يف الطي ة:اتله يف اللدنيا  ياَ طي ة . وتله القرينة دي أننا لو قدرنا أن املرا  باحلياَ    يل 

ًَ َطيَِّ ًة  }يف قوله :   {واو َيْعَمُلوَن َوَلَنْجِزَينَُّهْم َأْاَرُدم ِبَأْ سلللَلِن َما َكاُن }حلللللار قوله :  {َفَلُنْحِيَينَُّه َ َيا

الطي ة دي أار عملهم . خبالف ما لو قدرنا أنها يف احلياَ الدنيا . فدنه  تُرارًا معله . ألن تلله احلياَ  

 يصري املعنى : فلنحيينه يف الدنيا  ياَ طي ة و ولتجزينه يف اآلقرَ بأ سن ما كان يعملن ودو واضح .

 ودذا املعنى الذل  ل عليه القرآن تؤيَّده السنة الثابتة عنه حللى اهلل عليه وسلم .

رمحه اهلل يف تفسلري دذه الية الُرمية : واحلياَ الطي ة تشم  واوه الرا ة من أل اهة  قال ابن كثري 

 كان  .

وقد رول عن ابن ع اا وعماعة: أنهم فسلرودا بالرجي احلالل الطي  . وعن علي بن أبي طال  رضي  

وقال  -ال إىل أن ق -اهلل عنه : أنه فسللللردا بالقناعة و وكذا قال ابن ع اا وعُرمة و وود  ب من ه 

دي العم  بالطاعو والنشراح  -الضحا  : دي الرجي احلالل و والع ا َ يف الدنيا . وقال الضحا  أيضًا 

 بها .

أن احلياَ الطي ة تشم  دذا كله . كما ااء يف احلديِ الذل رواه اإلمام أمحد عن ع د اهلل  -والصحيح 

د أفلح من أسلللم ورجي كفافًا و وقنعه اهلل مبا ق» بن عمرو : أن رسللول اهلل حللللى اهلل عليه وسلللم قال : 

 «آتاه 

ورواه مسللم من  ديِ ع د اهلل بن يزيد املقرى به . وروى الرتمذل والنسائي من  ديِ أبي دانيء .   

د ق» عن أب على اجلنيب و عن فضللالة بن ع يد : أنه مسع رسللول اهلل حللللى اهلل عليه وسلللم يقول : 

 وقال الرتمذل : دذا  ديِ حلحيح .« ن عيشه كفافًا وقنع به افلح من ددل إىل اإلسالم وكا

 :دائما ثانيا: اإلكثار من ذكر اهلل تعاىل والشعور مبعيته  ✍

ومن أكرب األس اب لنشراح الصدر وطمأنينته )اإلكثار من ذكر اهلل( فدن لذله تأثريًا عجي ًا يف انشراح 

 اللَِّه الَِّذيَن َآَمُنوا َوَتطوَمِئنُّ ُقُلوُبُهْم ِبِذكوِر اللَِّه َأَلا ِبِذكوِرالصدر وطمأنينتهو وجوال دمه وغمهو قال تعاىل: )

 أثردا بقدر اهلل تعاىل .فلذكر اهلل أثر عظيم يف  صول  [18( ]الرعد/18َتطوَمِئنُّ الوُقُلوُب )
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 ذكرهو فدنه ل شيء ألذ أل:  قيق بها و رلٌّ أن ل تطمئن لشيء سوى-رمحه اهلل  –يقول السعدل 

للقلوب ول أشهى ول أ لى من ا ة قالقهاو واألنَ به ومعرفتهو وعلى قدر معرفتها باهلل وا تها 

لهو يُون ذكردا لهو دذا على القول بأن ذكر اهللو ذكر الع د لربهو من تس يح وتهلي  وتُ ري وغري 

 ذله.

 ِه امللوُ  جلالدونا عليِه بالسيوِف . قاَل إبراديُم بن أ دم : حنن يف عْيشا لْو علم ب

  ي خ.طإن كان أدُ  اجلنِة يف مثِ   اِلنا إنهم يف عيشا  أقوُل:  اٌلوإنه ليمرُّ بالقلِ   تيمية:وقال ابُن 

 قال أيضًا : إنه ليمرُّ بالقلِ   الٌت يرقُص طربًا و من الفرِح بذكرِه س حانه وتعاىل واألنَ به . 

ُسورا لَُّه َفُضِرَب َبْيَنُهم ِب ﴿ًا عندما ُأ ِق  السجَن و وقْد أغلق السجَّاُن ال اب و قال وقال ابُن تيمية أيض

 .  ﴾َباٌب َباِطُنُه ِفيِه الرَّْ َمُة َوَظاِدُرُه ِمن ِقَ ِلِه الوَعَذاُب 

 يوقال ودو يف سجِنه : ماذا يفعُ  أعدائي بي ؟! أنا انيت وبستاني يف حلدرل و أنَّى سْرُت فهي مع

 . ٌَ ٌَ و وإقرااي من بلدل سيا ٌة وسجين قلو  و إنَّ قتلي شها 

يقولون : ألُّ شيء َوَاَد من فقَد اهلل ؟! وألُّ شيءخ فقَد من واد اهلل ؟! ل يستويان أبدًا و مْن واد اهلل 

 واد ك َّ شيء و ومْن فقد اهلل فقد ك َّ شيءخ . 

هلِل و ول إله إل اهلُل و واهلُل أكرُب و أ  ُّ إليَّ مما  : )) ألن أقوُل : س حان اهلِل و واحلمُد يقول 

 . )) َُ  طلعْ  عليه الشم

قال أ ُد السلِف عِن األثرياِء وقصوِردْم و وِردْم وأموادْم : نأكُ  ويأكلون و ونشرُب و ويشربون و 

 . ﴾َوَلَقْد ِاْئُتُموَنا ُفَراَ ى َكَما َقَلقوَناُكْم َأوََّل َمرََّخ   ﴿وننظُر وينظرون و ول ُنحاسُ  وُيحاس ون . 

 ثالثا: الرضا مبا قسم وكت  اهلل  ✍

فالرِّضا ُيوِاُ  له الطُّمأنينة و وبر  القلِ  و وسُونُه وقراره وث اتُه عند اضطراِب الشُّ ِه والت اِا 

َدَذا َما  ﴿و ويقوُل لساُن احلاِل :  ِ  اهلِل وموعوِ  رسوله والقضايا وكْثرَِ الوارِ  و فيثُق دذا القلُ  مبوعو

خُط يواُ  اضطراب قلِ ه . والس  ﴾َوَعَدَنا اللَُّه َوَرُسوُلُه َوحَلَدَي اللَُّه َوَرُسوُلُه َوَما َجاَ ُدْم ِإلَّا ِإمَيانًا َوَتْسِليمًا 

في قى قِلقًا ناِقمًا ساِقطًا متمرِّ ًا و فلساُن  اِله و وري تُه وانزعااُه و وَعَدَم قراِرِه و ومرضُه ومتزُّقُه و 

ُُن دُم احلقُّ و يأتوا إليه   ﴾مَّا َوَعَدَنا اللَُّه َوَرُسوُلُه ِإلَّا ُغُرورًا  ﴿يقوُل :  . فأحلحاُب دذه القلوِب إن ي
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ُمذِعِنن و وإن ُطوِل وا باحلقِّ إذا دْم يْصدِفون و وإْن أحلابهم قرٌي اطمأنٌّوا به و وإْن أحلابتهم فتنٌة انقلُ وا 

لرضا ُينزُل عليه . كما أنُّ ا  ﴾َذِلَه ُدَو الوُخْسَراُن الوُمِ ُن  ﴿على واودِهم و قسُروا الدنيا واآلقرَِ 

السُينة اليت ل َأْنَفَع له منها و ومتى نزلْ  عليه السُينُة و استقام وحللحْ  أ واُله و وحللح باُله و 

والسُّخط ُي ِعُده منها حبسِ  قلَِّته وكثرِته و وإذا تر َّلْ  عنُه السُينُة و تر َّ  عنه السروُر واألْمُن 

ِم نعِم اهلِل على ع ِده : تنزُُّل السُينِة عليِه . ومْن أعظِم أس اِبها : والرا ُة وِطيُ  العيِش . فمْن أْعَظ

 الرضا عنه يف عميِع احلالِت . 

ُُْم ِإلَّا ِفي ِكَتابخ مِّن َقْ ِ  َأن نَّْ َرَأَدا﴿ و افَّ القلُم و ُرفعِ   ﴾َما َأحَلاَب ِمن مُِّصيَ ةخ ِفي الوَأْرِض َوَلا ِفي َأنُفِس

ما أحلابه مل يُْن  و ﴾ ُق  لَّن ُيصِليَ َنا ِإلَّ َما َكَتَ  الّلُه َلَنا  ﴿و مُر و كت   املقا ير الصلحُف و قضلي األ  

 . ِلُيخطِئه و وما أقطأَ  مل يُْن ِلُيصِي ه

إن دذه العقيدَ إذا رسللخْ  يف نفسلله وقرَّت يف ضللمرِي  حلللارْت ال ليُة عطيًة و وامِلْحنُة ِمْنحًة و وك ُّ   

ًة ))ومن ُيِرِ  اهلُل به قريًا ُيصِلْ  منه(( فال يصيُ ه قلٌق من مرضا أو موِت قري خ و  الوقائع اوائز وأومس

أو قسللارَخ ماليةخ و أو ا رتاِي بي خ و فدنَّ ال ارل قد قدَّر والقضللاُء قد   َّ و والقتياُر دُذا و واطخريَُ  

ضادم عن اآلقِذ و املعطي و القابِض هلِل و واألاُر  صل  و والذنُ  ُكفِّر .دنيئًا ألدِ  املصائ  حلربدم ور 

 . ﴾َلا ُيْسَأُل َعمَّا َيفوَعُ  َوُدْم ُيْسَأُلوَن  ﴿و ال اسط و 

ولن تهدأ أعصلاُبه وتسلُن بالبُ  نفسِله و وتْذد  وسلاوُا حللْدِر   تى تؤمن بالقضاِء والقدِر و افَّ      

ِعه إيقاُف اجلدار أن ينهار و القلُم مبا أن  ليا فال تذدْ  نفسللُله  سلللراتخ و ل تظنُّ أنه كان بوسللل 

ُُِ  و وَمْنُع الريِح أن ته ُّ و و فُظ الزااج أن ينُسللر و دذا ليَ بصللحيحا على   َُ املاِء أْن يْنسلل و ْ 

اء َفَمن شللَلاء َفلوُيْؤِمن َوَمن شللَل ﴿رغمي ورغمه و وسللوف يقُع املقدوُر و ويْنُفُذ القضلللاُء و وحِي ُّ املُتوُب  

ُوُفْر  .  ﴾ َفلوَي

 مبا قسَم اهلُل لَك تكْن أغنى الناِس ارض ✍

َُ فارَض بصللورِته اليت رك َّه اهلُل فيها و وارض بوضللعِه   أقي املسلللم الُريم :  إن كن  تريُد السللعا 

األسلرل و وحللوِته و ومستوى فهِمه و و قِله و ب  إنَّ بعض املربُّن الزداِ  يذد ون إىل أبعِد من ذله   

 ن  فيِه و ون ما أن  عليِه . فيقولون له : ارض بأق َّ ممَّا أ

 دا  قائمًة رائعًة مليئًة بالالمعن الذين خبسوا  ظوظُهُم الدنيوية :  
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َُ أَش ُّ مفلفُ   عهدِهوعطاُء بُن رباح عامُل الدنيا يف    الشعِر.موىل أسوُ  أفط

   ال نيِة. ضعيُف والساقنأ نى  الظهِروأْ َدُب  اجِلْسِموحنيُف  قاط ًةو ليُم العرِب  قيَواأل نُف بُن 

 املنزِل . رُث اديئِة و الثياِبوممزُي  اليِدوفقرُي ذاِت  ال صِروضعيُف  املواليومن  الدنياوألعمش ادُِّث 

ب  األن ياء الُراُم حللللللواُت اهلِل وسللللالُمُه عليهم و ك ٌّ منهم رعى الغَنَم و وكان  اوُ  َ دَّا ًا و وجكريا  

َُ الناِا وَقْيُر ال شِر .  جنارًا و وإ ريَ قياطًا و ودم  حلفو

َُ كلُّها لقمٌة وَشْرَبٌة و وما بقي فضٌ  .   قال أ ُددم : احليا

 وقال ابُن الور ل :

ٌَ** وعِن ال حِر ااتزاٌء بالوشْ   ُملوُه ِكسرى عنُه ُتغين ِكسر

 : طاعة اهلل تعاىل و امتثال أمر رابعا:✍

الع و ية  هلل تعاىل الطاعة هلل تعاىل بامتثال أوامره و ومن أسَ السعا َ اليت جيد فيها الع د لذَ  

 النتهاء عن نواديه

  بأمخصي أطأ الثريا و كدت      فخرا و تيها يمما جا ن

 ن يا و أن سريت امحد       قولي حت  قوله يا ع ا ل 

 دذا كان  ال رسول اهلل حللى اهلل عليه وسلمو وحلدي ابن روا ة  ن قال:

 إذا انشق معروف من الفجر ساطع     اهلل يتلللو كتابه وفينللللا رسول 

 به موقنلللات أن ما قللللال واقللللللللع     أرانا اددى بعد العمى فقلوبنا 

 (802إذا استثقل  باملشركن املضااع )      ي ي  جيايف ان ه عن فراشه

ساعة  فيهيج ال ُاء في ُيعن سفيان بن عيينة قال: كان قيَ بن مسلم يصلى  تى السحر ثم جيلَ 

 بعد ساعة ويقول: ألمر ما ُقلقناو ألمر ما قلقناو وإن مل نأت اآلقرَ خبري لنهلُن.
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وجار يوما امد بن احا َ فأتاه يف املسجد فواده يصلي فقام قيَ يف اجلان  اآلقر يصلي  ون أن 

 يشعر به ابن احا َ .. فما جال يصليان  تى طلع الفجر.

ان ع د العزيز بن أبي روا  يوضع له الفراش لينامو فيضع عليه يده ويقول ما ألينهو يقول الذديب: ك

 ولُان فراش اجلنة ألن منه. ثم يقوم فيصلي.

 وفيه: كان ع د الرمحن بن مهدل خيتم ك  ليلتن..  يقرأ يف ك  ليلة نصف القرآن.

اللي   تى يفرت فما جييء إىل  وعن معاذَ العدوية جواة حللة بن أشيم قال : كان حللة بن أشيم يقوم

 فراشه إل   وا.

وقال ثاب  ال ناني: ان راال من بين عدل قد أ رك  بعضهم إن كان أ ددم ليصلي  تى ما أتى 

 فراشه إل   وا "..

 وعماعة.وذكروا مث  دذا عن علي بن الفضي  

ٌَ و ًا و وعندُه الدنيا م ذولٌة ميسَّكان يسُُن قصرًا فخم –أمرٌي وابُن قليفة  –عليُّ بُن املأمون الع اسي   ر

فأط َّ ذات يوما مْن شرفِة القصِر و فرأى عاماًل يُدُح ِطيلَة النهاِر و فدذا أضحى النهاُر توضَّأ وحللَّى 

ركعتن على شاطئ ِ الة و فدذا اقرتب الغروُب ذد  إىل أدِله و فدعاُه يومًا من األياِم فسألُه فأقربه 

وُأمًُّا يُدُح عليهنَّ و وأنه ل قوت لُه ول  ق  إل ما يتُسُ ه من السوِي و وأنه أن له جواًة وأقتن 

يصوُم ك َّ يوما وُيفطُر مع الغروِب على ما حيصُ  و قال : فهْ  تشُو مْن شيءخ ؟ قال : ل واحلمُد هلِل 

سنواتخ عديدَخ وكان ربِّ العاملن . فرت  القصر و وتر  اإلمارَ و ودام على واهِه و وُواد ميتًا بعد 

 َوالَِّذيَن ﴿يعمُ  يف اطخش  اهة قرسان ؛ ألنُه واد السعا َ يف عمِله دذا و ومل جيْددا يف القصِر و 

 .   ﴾اْدَتَدْوا َجاَ ُدْم ُدًدى َوآَتاُدْم َتقوواُدْم  

يذكِّرني دذه بقصِة أحلحاب الُهِف و الذين كانوا يف القصور مع امللِه و فواُدوا الضيَق و ووادوا 

َُْهِف َفأوُووا ِإَل ﴿التشتَُّ  و ووادوا الضطراَب ؛ ألنَّ الُفر يسُُن القصر و فذد وا و وقال قائُلهم :  ى الو

ُُم مِّ ُُم مِّن رَّمحته وُيَهيِّْئ َل ُُْم َربُّ  ﴾ْن َأْمِرُكم مِّْرَفقًا َينُشْر َل

اإلسالم ل ينُر  لقد تقرر فيما سبق أنلتحقيق القدر املادي الالزم للسعادة :  خامسا: السعي ✍

أدمية األس اب املا ية يف حتقيق السعا َ إل أن دذه األشياء املا ية ليس  شرطا لجما يف حتقيق السعا َ 
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وإمنا دي من عملة الوسائ  املؤ ية لذله . وقد تناول  كثري من النصوص دذه احلقيقة منها : قال اهلل 

قال حللى اهلل عليه وسلم : و {ِتي َأْقَرَج ِلِعَ اِ ِه َوالطَّيَِّ اِت ِمَن الرِّْجِي ُقْ  َمْن َ رََّم ِجيَنَة اللَِّه الَّ }تعاىل : 

من سعا َ ابن آ م : املرأَ » (وقال حللى اهلل عليه وسلم : 801« )نعم املال الصاحل للع د الصاحل » 

 (804« .)الصاحلة واملسُن الصاحل واملرك  الصاحل 

  -والسعادة:العلم  سادسا: ✍

ت صره حبقائق األشياء و يقف على أسراردا مما جيع  املرء  واملعرفة اليتفالعلم بروث حلا  ه اطخشية 

 سعيدا يف ك  أ واله و أطواره 

النسيان مفتاح آقر دام من مفاتيح السعا َو والشخص  مرا ف اديد السعا َ: نسابعا: النسيا✍

الذى يُتس  املزيد من املعلومات يفقد السعا َ. النسيان املتعمد دنا يُون احل و وملزيد من الفهم: 

د  بوسع أى شخص أن يُون سعيدًا إذا تعمد أن يتذكر أن أطفاله الذين يلهون أمام عينيه ستموت 

املضنى عن اإلحلابة مبرض أو ضياع ثروَ مالية؟ وبواه عامو د   فى يوم من األيام؟ أو التفُري

سيسعد اإلنسان إذا فُر بأسلوب مأساوى يف كافة تفاحلي   ياته .. فالتجاد  أو النسيان املتعمد 

                                               حيقق السعا َ.

للسرور وجوال ادم والغم السعي يف إجالة ومن األس اب املوا ة  -رمحه اهلل  –يقول السعدل   

األس اب اجلال ة للهموم ويف حتصي  األس اب اجلال ة للسرور وذله بنسيان ما مضى عليه من املُارَ 

اليت ل ميُنه ر داو ومعرفته أن اشتغال فُره فيها من باب الع ِ واحملالو وأن ذله محق 

د قل ه عن قلقه ملا يستق لهو مما يتودمه من فقر أو وانونو فيجادد قل ه عن التفُر فيها وكذله جياد

قوف أو غريدما من املُارَ اليت يتخيلها يف مستق    ياته. فيعلم أن األمور املستق لة مجهول ما يقع 

فيها من قري وشر وآمال وآلمو وأنها بيد العزيز احلُيمو ليَ بيد الع ا  منها شيء إل السعي يف 

راتهاو ويعلم الع د أنه إذا حلرف فُره عن قلقه من أا  مستق   أمرهو حتصي  قرياتهاو و فع مض
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واتُ  على ربه يف إحلال هو واطمأن إليه يف ذلهو إذا فع  ذله اطمأن قل ه وحللح  أ والهو وجال 

 .عنه دمه وقلقه

عونو مبار  اهلل لي ولُم يف القرآن والسنةو ونفعين وإياكم مبا فيهما من ال ينات واحلُمةو أقول ما تس

 وأستغفر اهلل لي ولُم ولسائر املسلمن من ك  ذن خ وقطيئةخو فاستغفروه إنه دو الغفور الر يم.

 اطخط ة الثانية

 احلمد هلل على إ سانه.

 أما بعد أيها املسلمون: .................................

 :ما مضى فات ثامنا: ✍

تذكُُّر املاضلي والتفاعُ  معه واسلتحضلاُره و واحلزُن ملآسيه     أيضلا:  – فظه اهلل –ويقول عائض القرني 

محٌق وانوٌن و وقتٌ  لإلرا َِ وت ديٌد للحياَِ احلاضللرَِ. إن ملفَّ املاضللي عند العقالء ُيطوَوى ول ُيْروى و  

دًا و وُيْوحللَلُد عليه بُيْغَلُق عليه أبدًا يف جنزانِة النسللياِن و ُيقيَُّد حب الا قوَّيةخ يف سللجِن اإلدماِل فال خيرُج أ

فال يرى النوَر ؛ ألنه مضلللى وانتهى و ل احلزُن يعيُدَه و ول ادمُّ يصللللحُه و ول الغمَّ يصلللحُِّحُه و ل 

الُدُر حيييِه و ألُنه عدٌم و ل تعْش يف كابوا املاضلللي وحت  مظلِة الفائِ  و أنقْذ نفسللله من شللل ِح   

 ِِّه و والشمَ إىل مطلِعها و والطف  إىل بطن أمِِّه و واللنب إىل الثدل املاضي و أتريُد أن تُر َّ النهر إىل َمِص

و واللدمعة إىل العِن و إنَّ تفاعله مع املاضللللي و وقلقه منُه وا رتاقه بنارِه و وانطرا ه على أعتابِه  

 وضٌع مأساولٌّ رديٌ   خميٌف مفزٌع . 

َُ يف  فرت املاضللي ضللياٌع  ونسلْلٌف للسللاعِة الرادنِة و ذكر اهلُل األمم وما  وللجهِدومتزيٌق  للحاضللِروالقراء

انتهى األمُر وُقضِلي و ول طائ  من تشريِح اثة الزماِن و وإعا َِ   ﴾ِتلوَه ُأمٌَّة َقْد َقَلْ   ﴿فعلْ  ثم قال : 

 عجلِة التاريخ.  

َُ  أحلاًلوكالذل يطحُن الطحن ودو مطحوٌن  للماضيوإن الذل يعوُ   ميًا وقد اطخشِ .وكالذل ينشُر نشار

وقد ذكر من يتحدُث على ألسلللنِة ال هائِم  ق وردمول خترج األموات من  املاضلللي:قالوا ملن ي ُي على 

 مَل ل جترتُّ؟ قال : أكرُه الُِذب.   للحماِر:أنهْم قالوا 

 يةولال اونندُب األطالل  اجلميلةونهمُ  قصللورنا  مباضلليناوإن بالءنا أننا نْعجُز عن  اضلِلرنا ونشللتغُ  

َُ واجلنُّ على إعا َِ ما مضى ملا     بعينه.ألن دذا دو احملاُل  استطاعوا؛ولئِن ااتمعِ  اإلن
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قال: قال رسول اهلل حللى اهلل  -رضي اهلل عنه -عن سعد بن أبي وقاص أربٌع من السعادةتاسعا:  ✍

الصاحلو واملرك  ادينء. عليه وسلم: "أربٌع من السعا َ: املرأَ الصاحلةو واملسُن الواسعو واجلار 

 (804وأربع من الشقاء: اجلار السوءو واملرأَ السوءو واملرك  السوءو واملسُن الضيق ". )

اإلنسان بط عه حي  اددوء والرا ة ويُره اإِلجعاج وينفر من ك  شيء يشق عليه ويدقِ  ادم والغمُّ 

 واحلرج والضيق عليه. سواء كان أمرًا قارايًا أو  اقليَا. 

دذا احلديِ ي ن الرسول املصطفى حللى اهلل عليه وسلم  بعض األس اب اليت َيْسَعُد بها املرء  ويف

 وتدق  عليه الفرح والسرور ومن تله األس اب: 

املرأَ الصاحلة اليت اعلها اهلل سُنا للرا  تطمئن إليها نفسه ويأول إليها عند التع  فيزول عنه 

ُُْم َقَلَق َأْن آَياِتِه َوِمْن﴿العناء. قال س حانه وتعاىل:  ُُْم ِمْن َل ُُُنوا َأْجَواًاا َأْنُفِس ُُْم َوَاَعَ  َلْيَهاِإ ِلَتْس  َبْيَن

ًَ َُّروَن ِلَقْوما َلآَياتخ َذِلَه ِفي ِإنَّ َوَرْ َمًة َمَو َّ  .  [12: الروم] ﴾ َيَتَف

وتغي  عنها فتأمنها على نفسها وماله وقال حللى اهلل عليه وسلم : " املرأَ الصاحلةو ترادا فتعج هو 

( ."808) 

 ومن أس اب الرا ة يف الدنيا: املسُن الواسع يف غرفه ومرافقه والذل يسع أد  الدارو وضيوفهم. 

وكذله اجلار الصاحل الذل تراو قريه وتأمن شرهو وحي  له ما حي ه لنفسه من اطخريو ب  يؤثر  

( ومن 801وسلم : "وقري اجلريان عند اهلل قريدم جلاره ". ) على نفسه أ يانًا. كما قال حللى اهلل عليه

حلفات اجلار الصاحل أنه حيفظ ااره يف غي ته ويعو ه يف مرضه ويتفقد أ والهو ويشيع اناجتهو ويفرح 

وكذله الرا لة الطي ة اليت تلحقه بأحلحابه  لفر ه وحيزن حلزنهو فهذا اجلار من نعم اهلل على الع د. 

 ". إذا س 

                                                           
/  32( و اخلطيب يف " التاريخ " )  3212:  أخرجه ابن حبان يف " صحيحه " )  589/  3الصحيحة" يف "السلسلة قال األلباني  - 533

99 ) 

 يف صحيح اجلامع . 1851األلباني) حسن ( انظر حديث رقم : أخرجه احلاكم و قال  - 535
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إذا  ادمه اطَخْوُف وطوَّقه احلزُن و وأقذ ادمُّ بتالبي ه و فقْم  اًل إىل الصالَِ و  الصالة: عاشرا: ✍ 

ِم بأذِن اهلِل بااتياِح مستعمراِت األ زاِن والغمو –تُثْ  له روُ ه و وتطمئنَّ نفُسه و إن الصالَ كفيلٌة 

 و ومطار َِ فلوِل الكتئاِب .
ََ عيِنِه وسعا تُه وبهجَتُه . 800إذا  زَبُه أمٌر قال : )) أر نا بالصالَِ يا بالُل (() كان   ( فُانْ  ُقرَّ

وقد طالعُ  سِلرُي قوما أفذاذخ كانْ  إذا ضلاقْ  بهم الضوائُق و وكشَّرْت يف واودهُم اطخطوُب و فزعوا إىل   

 .  حلالَخ قاشعةخ و فتعوُ  دم ُقواُدْم وإرا اُتهم وِدَمُمُهْم

إنُّ حللالَ اطخوِف ُفِرضلْ  ِلُتو َّى يف سلاعِة الرعِ  و يوم تتطايُر اجلمااُمو وتسيُ  النفوُا على شفراِت    

 السيوِف و فدذا أعظُم تث ي خ وأا ُّ سُينةخ حلالٌَ قاشعٌة .  

ََ ا يَنُه ِلُي املسجِدوإنَّ على اجليِ  الذل عصف  به األمراُض النفسيُة أن يتعرَُّف على  ْرِضي ربَّه وأن ميرُّ

أوًَّل و ولينقذ نفسللُه من دذا العذاِب الواحللِلِ  و وإلَّ فدنَّ الدمع سللوف حيرُي افونُه و واحلزن سللوف    

 حيطُم أعصابُه و وليَ لديِه طاقٌة متدُُّه بالسُينِة واألمِن إل الصالَُ . 

َُ ك َّ يوما وليلةخ  –لو كنلُّا نعقُ    –من أعظِم النعِم  ٌَ لذنوِبنا و رفعٌة لدرااِتدذِه الصلللللواُت اطخْم نا كفار

عند ربِّنا و ثم دي عالٌج عظيٌم ملآسللينا و و واٌء ناِاٌع ألمراضلِلنا و تسللُُ  يف ضللمائِرنا مقا ير جاكيًة من 

اليقن و ومتأُل اواحننا بالرِّضلا أما أولئه الذين اان وا املسلجد و وتركوا الصالَ و فمْن نُدخ إىل نُدخ و   

 .   ﴾َفَتْعسًا لَُّهْم َوَأَض َّ َأْعَماَلُهْم  ﴿ و ومن شقاءخ إىل شقاءخومن  زنا إىل  زنا 

أمُّا الصلالَُ فشلُأنها يف تفريِح القلِ  وتقويِته و وشْرِ ه و وابتهااِه ولذَِّته و أكَ ْر شأنا و وفيها اتِّصاُل   » 

سللللتعماِل ااِته و والوقوِف بن يدْيِه و واالقلل خ والرُّوِح بلاهلِل و وُقربِله والتَّنعُِّم بلذكِرِه و والبتهاِج مُبنا    

عميِع ال دِن وُقواُه وآلِتِه يف ع و يَِّتِه و وإعطاِء ك ِّ عضللللو  ظَّه منها و واشللللتغاِله عن التَّعلُِّق باطخلِق  

َِ وُمالبسلِتهم وُمحاَوَرِتهم و واجنذاب قوى قلِ ِه واوارِ ِه إىل ربِّه وفاطِرِه و ورا تِه مْن عدوِّه  الة الصال 

ما حللللارْت بِه مْن أكرِب األ ويِة واملفر اِت واألغذِيِة اليت ل ُتالئُم إل القلوب الصلللحيحة . وأمُّا القلوُب  

 . «العليلُة فهي كاألبداِن و ل ُتناس ها إلَّ األغذيُة الفاضلُة 

                                                           
يف  3192أللباني  ) صحيح ( انظر حديث رقم : و قال 1229والطرباني يف الكبري ح  3915وأبو داود ح  21313أخرجه أمحد ح  - 533
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 يا واآلقرَِ ووديفالصالَُ مْن أكرِب العْوِن على حتصيِ  مصاحِل الدنيا واآلقرَِ و و فوع مفاِسد الدن» 

ٌَ للقلِ   وُم يِّضٌة للواِه و  ٌَ للداِء عن اجلسِد و وُمَنوِّر ٌَ عن اإلْثِم و و افعٌة أل واِء القلوِب و ومطور  مْنها

ٌَ للمظلوم و وقامعٌة ألقالِط  َِ و وااِل ٌة للرجِي و و افعٌة للظُّلوِم و وناحِلر ومنشِّطٌة للجوارِح والنفو

 . «لنعمِة و و افعٌة للنقمِة و وُمنزلٌة للرمحِة و وكاشفٌة للغُّمِة الشُّهواِت و و افظٌة ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العشر-سبحانه وتعاىل-موانع النظر إىل وجه اجلليل 

 اخلطبة األوىل 

 وط تم وطاب ممشاكم وت وأمت عميعًا من اجلنة منزل و األفاض فحياكم اهلل أيها األقوَ  أما بعد:

ه على طاعت ا  وعال الذل عمعين مع  ضراتُم يف دذا ال ي  الطي  امل ار وأسأل اهلل احلليم الُريم 

 و أن جيمعنا يف اآلقرَ مع سيد الدعاَ املصطفى يف انته و ار مقامته وإنه وىل ذله والقا ر عليه ..

 –موانع متنع و حتول بن رؤية املله اجللي  س حانه و تعاىل و لقد بن اهلل و رسوله   ديثنا اليوم عن

حللى اهلل عليه يف غري ما آية من الُتاب و  ديِ من األ ا يِ تله املوانع اليت متنع الع د من النظر 

 و إليه بيانها  يوم القيامة –س حانه و تعاىل  –إىل الرب 

  صاحب اليمني الكاذبة  الذين يشرتون بعهد اهلل وأميانهم مثنًا قلياًل أوال:  ✍
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َُلُِّمُهُم  الّلِه َوَأْيَماِنِهْم َثَمنًا َقِلياًل ُأْوَللِئَه َل َقاَلَي َلُهْم ِفي َيْشَتُروَن ِبَعْهِد:) ِإنَّ الَِّذيَن قال تعاىل َِ َوَل ُي اآلِقَر

 (00 الوِقَياَمِة َوَل ُيَزكِّيِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم (] آل عمران الّلُه َوَل َينُظُر ِإَلْيِهْم َيْوَم

برتكهم عهد اهلل الذل عهد إليهمو  -بذله ا  ثناؤه: إنُّ الذين يست دلون  قال أبو اعفر: يعين

ووحليته اليت أوحلادم بها يف الُت  اليت أنزدا اهلل إىل أن يائهو بات اع امد وتصديقه واإلقرار به وما 

اليت  وبأميانهم الُاذبة اليت يستحلون بها ما  رُّم اهلل عليهم من أموال الناا -ااء به من عند اهلل 

ائتمنوا عليها مثًنا"و يعين عوًضا وبدل قسيًسا من عرض الدنيا وُ طامها أولئه ل قالي دم يف 

اآلقرَ"و يقول: فدن الذين يفعلون ذله ل  ظ دم يف قريات اآلقرَو ول نصي  دم من نعيم اجلنة 

 وما أعدُّ اهلل ألدلها فيها  ون غريدم.

يعين: ول يُلمهم اهلل مبا يسرُّدم ="ول ينظر إليهم"و يقول: ول  وأما قوله:"ول يُلمهم اهلل"و فدنه

يعطف عليهم خبريو مقًتا من اهلل دمو كقول القائ  آلقر:"انُظر إليُّ َنظر اهلل إليه"و مبعنى: تعطف 

عليُّ تعّطف اهلل عليه خبري ورمحة = وكما يقال للرا :"ل مسع اهلل له  عاَء "و يرا : ل استجاب 

 (808و واهلل ل خيفى عليه قافيةو وكما قال الشاعر: )اهلل له

ُووَن اهلُل َيْسَمُع َما َأُقوُل )     َ َعْوُت اهلَل َ تى ِقفوُ  َأْن ل  (4َي

وقوله"ول ُيزكيهم"و يعين: ول يطهردم من َ نَ ذنوبهم وكفردم ="ودم عذاب أليم"و يعين: ودم 

                                                                                        (801عذاٌب مواع. )

  :حاجتهم وفقرهمالذي حيتجب عن رعيته وال ينظر يف  احلاكمثانيا  ✍

أن من املعاحلي اليت حتول بن الع د و بن رؤية واه الُريم الوداب أن  علما:واعلم جا   اهلل 

حيج  الوالي و احلاكم نفسه فال يص  إليه الضعفاء و الفقراء و املظلومون ليقضي دم  وائجهم و فمن 

 فع  ذله  ج ه اهلل تعاىل عن رؤية و اجلزاء من انَ العم  

النيب حللى اهلل عليه وسلم : أنه أتى معاوية فدق   عن أبي الشماخ األج ل عن بن عم له من أحلحاب

عليه وقال مسع  رسول اهلل حللى اهلل عليه وسلم يقول من ولي من أمر الناا ثم أغلق بابه  ون 

                                                           
 هو مشري بن احلارث الضيب ،جاهلي  - 531
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املسُن أو املظلوم أو ذل احلااة أغلق اهلل عز وا   ونه أبواب رمحته عند  ااته وفقره أفقر ما 

  (880يُون إليها )

رسول اهلل حللى اهلل عليه وسلم : من ولي من أمر الناا شيئا فا تج  عن أوىل  عن معاذ قال :قال

(                                              عن 882()  الضعفة واحلااة ا تج  اهلل عنه يوم القيامة

 لأبي مريم حلا   رسول اهلل حللى اهلل عليه و سلم قال : مسع  رسول اهلل حللى اهلل عليه و سلم يقو

: من ولي من أمر املسلمن شيئا فا تج   ون قلتهم و  ااتهم و فقردم و فاقتهم ا تج  اهلل عز و 

 (881ا  يوم القيامة  ون قلته و فاقته و  ااته و فقره )

عن  رام بن معاوية قال قال النيب حللى اهلل عليه وسلم من ولي من أمر السلطان شيئا ففتح بابه لذل 

يفتح اهلل أبواب السماء حلااته وفاقته وفقره ومن أغلق بابه  ون ذول احلااة احلااة والفاقة والفقر 

 (884والفاقة والفقر أغلق اهلل أبواب السماء  ون  ااته وفاقته وفقره )

 شيخ زان  ثالثا: ✍

ومن الذين ل ينظر اهلل إليهم يوم القيامة ول يزكيهم و دم عذاب اليم را  بلح من الُرب عتيا و على 

 الرغم من كرب سنه إل انه يرتُ  املعاحلي و الذنوب و ل خيشى عالم الغيوب 

ََ َرِضَي اللَُّه َعْنُهو َعْن َرُسوِل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َو َُلُِّمُهُم اللَُّهو َوَلا َيْنُظُر َسلََّم َقاَل: َثَلَعْن َأِبي ُدَرْيَر اَثٌة َلا ُي

ُوِ ٌر "َكذَّاٌبو َوَعاِئَوَمِلٌه َجانا َشْيٌخ ِإَلْيِهْم َيْوَم الوِقَياَمِة َوَلا ُيَزكِّيِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم:   (884) ٌ  ُمْسَت

ليهم غدا( أل يف اآلقرَ )شيخ جان( لستخفافه حبق )ثالثة ل ينظر اهلل إ-رمحه اهلل  –يقول املناول 

اهلل وقصده معصية بال  ااة فدنه ضعف  شهوته عن الوطء احلالل فُيف باحلرام وكم  عقله ومعرفته 

وجتاربه وإمنا يدعو إىل الزنا غل  احلرارَ وقلة املعرفة وضعف العق  احلاحل  ك  ذله جمن الش اب 

                                                           
 هاألرنؤوط : صحيح لْريقال شعيب و 35911أخرجه امحد ح   - 518

 ) صحيح لْريه ( 218ص   - 2وقال األلباني يف  صحيح الرتغيب ج  131أخرجه الطرباني يف الكبري ح  - 513

 يف صحيح اجلامع 1595قال الشيخ األلباني ) صحيح  (رقم :   385ص   - 3أخرجه احلاكم يف املستدرك   ج  - 512
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ومل يستح من العي  ومل خيش اهلل يف الغي  فليَ هلل فيه  ااة و  ودذا قي  من مل يرعو عند الشي 

 (888شي  وعي  )

 ( .881){َيْنُظُر اللَُّه َيْوَم الوِقَياَمِة إَلى الشَّْيِخ الزَّاِني َوَلا إَلى الوَعُجوِج الزَّاِنَيِة  َلا} َوالطََّ َراِنيُّ:و عند  

الوُأَشْيِمِط ْنُظُر اهلُل ِإَلى َلا َي»َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اهلُل َعْنُهَماو 

 (880) «الزَّاِنيو َوَلا الوَعاِيِ  الوَمْزُدوِّو َوَلا الَِّذل َيُجرُّ ِإَجاَرُه ُقَيَلاًء

 : ملك كَذاب رابعا: ✍

من النظر إىل واه اجللي  مله يُذب على رعيته من الذين حيرمون  إيا : أنواعلم علمين اهلل و 

يدعهم و مينيهم و ما يعددم إل غرورا فهو يعددم بالرقاء و السخاء ويضمر دم الغالء و ارتفاع األسعار 

و يعددم بالوظائف و األعمال و ما يعددم إل الفقر و الضنه فهذا املله ل ينظر اهلل تعاىل إليه يوم 

دذا الوعيد الشديد ؟                                                                                     القيامة و و لُن ملاذا

ََ َرِضَي اللَُّه َعْنُهو َعْن َرُسوِل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّمألنه ل يرغمه ا د على الُذب   َعْن َأِبي ُدَرْيَر

َُلُِّمُهُم اللَُّهو َوَلا َيْنُظُر ِإَلْيِهْم َيْوَم الوِقَياَمِة َوَلا ُيَزكِّيِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم: َقاَل: َثَلاَثٌة َلا  َوَمِلٌه َجانا َشْيٌخ ُي

ُوِ ٌر " ) (  (888) َكذَّاٌبو َوَعاِئٌ  ُمْسَت

على َمْعِق  بن َيسارا عن َأبي يفهذا من أعظم الغش للرعية و اهلل تعاىل  رم على اجلنة من غش رعيته 

يِه اهلُل َما ِمْن َعْ دخ َيسَتْرِع»يقول:  -حللى اهلل عليه وسلم  -َقاَل: َسِمْعُ  رسول اهلل  -رضي اهلل عنه  -

 (881)  ليهمتفٌق ع«. َرِعيًَّةو َيُموُت َيْوَم َيُموُت َوُدَو َغاشٌُّ ِلَرِعيَِّتِهو ِإَلّا َ رََّم اهلُل َعَلْيِه اجَلنَّة

ابتداًء من أفرا   عيد شديد يدق  يف ك  من اسرتعاه اهلل رعيُّة سواًء كان  حلغريَ أم ك ريَوفهذا و

  .األسرَ إىل احلاكمو فيج  على الُ  النصح لرعيته وعدم غشهم

 ون غش ول قداعو  فاملوظف جي  عليه أن ينصح يف وظيفته وأن يؤ يها على الواه املطلوب شرعًا

                                                           
 (313/ ص  1)ج  -فيض القدير  - 515

 1135صححه األلباني يف الصحيحة ح - 511

 رواه الطرباني ورواته ثقات إال ابن هليعة وحديثه حسن يف املتابعات و قال األلباني صحيح لْريه انظر صحيح الرتغيب ح - 513

2199 

 383أخرجه مسلم ح  - 511

 (229( )332) 11( و223( )332) 13/ 3(، ومسلم 3353) 18/ 9أخرجه: البخاري  - 519
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عزُّ وا ُّ. فما وله اهلل عزُّ  مصاحلهمو وليعلم أنه موقوف بن يدل اهللو ون تأقري ألعمال الناا و

  .وا ُّ دذه الوظيفة إل ليديم النصح للمسلمن

يستطيع ليقي نفسه  وكذله األب جي  عليه أن ينصح أول هو وأل يفرط يف تربيتهم ب  ي ذل ك  ما

  .دا وأول ه من نارا وقو دا الناا واحلجارَ عليها مالئُة غالظ ش

بددماله وتر  تأ ي هو  قال ابن القيم رمحه اهلل: "وكم ممن أشقى ولده وفلذَ ك ده يف الدنيا واآلقرَ

وقد ظلمهو ففاته انتفاعه بولده وفوَّت  وإعانته على شهواتهو ويزعم أنه يُرمه وقد أدانهو وأنه يرمحه

 (     810ي  عامته من ق   اآلباء" )رأ -الفسا  يف األول  عليه  ظه يف الدنيا واآلقرَو وإذا اعتربت

 :  مستكرب خامسا: عائل ✍  

ومن الذين حيرمون النظر إىل واه اهلل تعاىل فقري مستُرب على الناا فهو رغم فقره و  ااته إل انه 

متُرب على ع ا  اهلل تعال فُان ازاؤه أن حيرم النظر إىل واه اهلل تعاىل و والعلة يف ذله انه ليَ لديه 

ََ َرِضَي اللَُّه َعْنُه   واعي الُرب فيتُرب  َُلُِّمُهْم َعْن النَِّ يِّ حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَلوَعْن َأِبي ُدَرْيَر  َثَلاَثٌة َلا ُي

ى َوُدَو َكاِذٌب َوَرُاٌ  اللَُّه َيْوَم الوِقَياَمِة َوَلا َيْنُظُر ِإَلْيِهْم َرُاٌ  َ َلَف َعَلى ِسلوَعةخ َلَقْد َأْعَطى ِبَها َأكوَثَر ِممَّا َأْعَط

للَُّه الوَيْوَم َكاِذَبةخ َبْعَد الوَعْصِر ِلَيقوَتِطَع ِبَها َماَل َرُا ا ُمْسِلما َوَرُاٌ  َمَنَع َفْضَ  َماءخ َفَيُقوُل ا َ َلَف َعَلى َيِمنا

 (812َأْمَنُعَه َفْضِلي َكَما َمَنْعَ  َفْضَ  َما َلْم َتْعَمْ  َيَداَ  )

 :مانع فضل املاء سادسا:✍

ََ َعْن َأِبي ُدَرْيَرف اليهم يوم القيامة را  منع فض  مائه عن املارَ إقوَ اإلسالم و من الذين ل ينظر اهلل

َُلُِّمُهْم اللَُّه َيْوَم الوِق َياَمِة َوَلا َيْنُظُر ِإَلْيِهْم َرُاٌ  َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَِّ يِّ حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َثَلاَثٌة َلا ُي

ْصِر ِسلوَعةخ َلَقْد َأْعَطى ِبَها َأكوَثَر ِممَّا َأْعَطى َوُدَو َكاِذٌب َوَرُاٌ  َ َلَف َعَلى َيِمنا َكاِذَبةخ َبْعَد الوَعَ َلَف َعَلى 

َفْضَ  َما َلْم  ْعَ َنِلَيقوَتِطَع ِبَها َماَل َرُا ا ُمْسِلما َوَرُاٌ  َمَنَع َفْضَ  َماءخ َفَيُقوُل اللَُّه الوَيْوَم َأْمَنُعَه َفْضِلي َكَما َم

 (811َتْعَمْ  َيَداَ )

                                                           
 331حتفة املودود ص - 598

 353ومسلم  2391أخرجه البخاري ح  - 593

 213أخرجه البخاري ح  - 592
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  لعدودم ؟  أحل  املاء عن أد  الثغور وو ُيعطيه ما عقاب من مينع

 : يف عملة من األ ا يِ عقاب من منع فض  ماء  الُريم حللى اهلل عليه وسلم لقد بيَّن لنا الرسول

ََ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلَعْن  َُلُِّمُهُم اهلُل»ْيِه َوَسلََّم: َأِبي ُدَرْيَر  َيْوَم الوِقَياَمِة َوَلا ُيَزكِّيِهْم َثَلاَثٌة َلا ُي

 )814( .«....ِبالطَِّريِق َيْمَنُع ِمْنُه اْبَن السَِّ يِ وَماءخ َفْضِ  َعَلى َرُاٌ  َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم: 

َمَنَعُه اللَُّه َفَضَلُه َماءخ َفْضَ   َمَنَعَمْن »ِه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: َعِن اْبِن َطاُوااو َعْن َأِبيِهو َأنَّ َرُسوَل اللَّ

  (814)«َيْوَم الوِقَياَمِة

) من منع فض  ماء أو كأل ( يعين أل شخص  فر بئرا مبوات لالرتفاي -رمحه اهلل -–يقول املناول  

حت  وعلى ك   الة جي  عليه بذل الفاض  عن فهو أ ق مبائها ومبا  ودا من الُأل  تى ير

 ااته و ااة ماشيته للمحتاج فدن مل يفع  ويف رواية ألمحد من منع فض  مائه أو فض  كلئه واتفق  

الروايات على أن اجلواب قوله ) منعه اهلل فضله يوم القيامة ( لتعديه مبنع ما ليَ له قال الرافعي : 

ع : والنهي عن بيع فض  املاء للتحريم ومحله على التنزيه حيتاج وله املنع من سقى الزرع به قال عم

 (818لدلي  )

 :مل يعطه منها مل يف له صاحب بيعة من أجل الدنيا فإن  سابعا: ✍

را  بايع إمامه من  –النظر إىل اهلل تعاىل  ومينعون منمن الذين حيرمون  : أنوإيا اعلم علمين اهلل 

  ....................................نقض ال يعة وإن منعهاا  الدنيا فان أعطاه وفى له 

: )ثالثة ل يُلمهم -اهلل عليه وسلم  حللى-: قال: رسول اهلل قال-رضي اهلل عنه  –عن أبي دريرَ 

( ل ي ايعه إل لدنياهو إن 811اهلل يوم القيامة ول يزكِّيهم ودم عذاب أليم:...منهم: ورا  بايع إمامًا )

 ( ". 810يريد وفَّى له وإل مل َيِف له... ( )أعطاه ما 

                                                           
 .1132يبايعه إال لدنيا ،) صحيح البخاري ، األحكام ،من بايع رجاًل ال - 591

قال الشيخ 28931و ابن ابي شيبة ح 33393و عبد الرزاق يف مصنفه ح 121وقاص ح مسند أبي يعلى ،مسند سعد بن أبي - 593

 يف صحيح اجلامع 1518األلباني : ) صحيح ( انظر حديث رقم : 

 [   218صفحة   - 1فيض القدير    ] جزء  - 595

 : أي عاقد اإلمام األعظم وال يبايعه إال لدنيا.رجُل بايع إمامًا - 591

 (.1311: من بايع رجاًل ال يبايعه إالَّ للدنيا.، )صحيح البخاري، باب - 593
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دذا الوعيد لُونه غش إمام املسلمن ؛ ومن لجم غش اإلمام  الوعيد: استحقاقهس   استحقاقه دذا 

 غش الرعية ملا فيه من التس   إىل إثارَ الفتنةو ول سيما إن كان ممن يت ع على ذله. 

يف دذا احلديِ وعيد شديد يف اطخروج على  -رمحه اهلل  –ابن بطال  يقولعرب: ويف احلديِ فوائد و 

األئمة ونُِ بيعتهم ألمر اهلل بالوفاء بالعقو ؛ إذ يف تر  اطخروج عليهم حتصن الفروج واألموال و قن 

 الدماءو وفى القيام عليهم تفري الُلمة وتشتي  األلفة.

اهلل  حللى-قوله يد بها عرض الدنياو ودذا يف معنى وفيه: فسا  األعمال إذا مل ير  بها واه اهلل وأر

 (818«()األعمال بالنيات :  »  -عليه وسلم 

بار  اهلل لي ولُم يف القرآن والسنةو ونفعين وإياكم مبا فيهما من ال ينات واحلُمةو أقول ما تسمعونو 

 الغفور الر يم.وأستغفر اهلل لي ولُم ولسائر املسلمن من ك  ذن خ وقطيئةخو فاستغفروه إنه دو 

 اطخط ة الثانية

 احلمد هلل على إ سانه.

 أما بعد أيها املسلمون: .................................

    لوالديه:العاَق  :ثامنا ✍ 

الرب الُريم العاي لوالديه املسيء إليهما أو إىل نظر أن من الذين حيج ون عن  :وإيا أعلم علمين اهلل 

  فهذا أيها اإلقوَ قد  رم نفسه من لذَ النظر إىل واه اجللي  ا  االله يف اآلقرَ  أ ددما

ْنُظُر اللَُّه َعزَّ َوَا َّ َعْن َساِلِم ْبِن َعْ ِد اللَِّه َعْن َأِبيِه َقاَل : َقاَل َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َثَلاَثٌة َلا َي 

َُ الوُمَتَراَِّلُة َوالدَّيُّوُث َوَثَلاَثٌة َلا َيْدُقُلوَن الوَجنََّة الوَعِإَلْيِهْم َيْوَم الو ايُّ ِلَواِلَدْيِه َوالوُمْدِمُن ِقَياَمِة الوَعايُّ ِلَواِلَدْيِه َوالوَمْرَأ

 (811َعَلى الوَخْمِر َوالوَمنَّاُن ِبَما َأْعَطى )

ارتُ  ذله بالعذاب األليم  وتوعد من تعاىل الُ ائر اليت  رمها اهلل أكربمن  وعقوي الوالدين ومل ل

ََوَأِبي  يف العقوبة   وغلظ له ََُر ََُ اِئُر ِعْنَد النَِّ يِّ حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّمو َف َب الوِدْشَراُ  َقاَل: " َقاَل: ُذِكَر الو

 (100(( ).........الوَواِلَدْيِن َوُعُقوُي ِباهلِلو 

                                                           
 (183/ ص  35)ج  -شرح ابن بطال  - 591

 (  133و  131وقال األلباني : حسن صحيح ،أنظر  الصحيحة )  2535أخرجه النسائي يف السنن  ح  - 599

 احلديث متفق عليه. - 188
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 : املرتجلة تاسعا: ✍

متش هة  مرتالة: ألأن من الذين ل ينظر اهلل إليهم يوم القيامة امرأَ  إيا :أعلم علمين اهلل و 

 ينظر اهلل إليهن يوم القيامة و ل يزكيهم النساء لاملشية و الُالم و املالبَ فهذا الصنف من  بالراال يف

ُه َعَلْيِه ِه َعْن َأِبيِه َقاَلَقاَل َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اللََّعْن َساِلِم ْبِن َعْ ِد اللَّ..................  و دم عذاب أليم

َُ ا ُمَتَراَِّلُة َوالدَّيُّوُث َوَثَلاَثٌة َلا لوَوَسلََّم َثَلاَثٌة َلا َيْنُظُر اللَُّه َعزَّ َوَا َّ ِإَلْيِهْم َيْوَم الوِقَياَمِة الوَعايُّ ِلَواِلَدْيِه َوالوَمْرَأ

 (102نََّة الوَعايُّ ِلَواِلَدْيِه َوالوُمْدِمُن َعَلى الوَخْمِر َوالوَمنَّاُن ِبَما َأْعَطى )َيْدُقُلوَن الوَج

 الديوث:عاشرا: ✍

من أس اب عدم رؤية اهلل تعاىل يوم القيامة و العذاب األليم الدياثة  إيا : أناعلم أقي علمين اهلل و  

 فما دي الدياثة ؟ ومن دو الديوث ؟ و ما دي أس اب انتشار تله الظادرَ ؟

الدياثة و الديوث الدَّيُّوُث والدَّْيُ وُث الذل يدُق  الرااُل على ُ ْرمته حبيِ يرادم كَأنه َليََّن نفسه على 

 (101دو الذل ُتْؤتى َأدُله ودو يعَلم ) ثعل :ذله وقال 

قال املصنف رمحه اهلل تعاىل: فمن كان يظن بأدله الفا شة ويتغاف   -رمحه اهلل  –يقول الذديب 

حمل ته فيها أو ألن دا عليه  ينا ودو عااز أو حلداقًا ثقياًل أو له أطفال حلغار فرتفعه إىل القاضي 

 (104ري فيمن ل غريَ له )وتطل  فرضهم فهو  ون من يعرض عنه ول ق

الدياثة دي اجلمع بن الناا  اجلوادر:ويف  بيتهوالديوث الذل ل غريَ له على أد   العلماء:وقال 

 وال اط .واستماع املُروه 

إىل  إذا كان شخص ل يعرف الغناء وإمنا معه من يغين ثم ميضي به عنه:قال الشافعي رضي اهلل 

 (104.)الناا فهو فاسق ودذه  ياثة 

يقر الفا شة على أدله باحلرمان من النظر إىل واه الُريم  وسلم منحللى اهلل عليه  –النيب  ولقد توعد

 اجلنان  وال عد عناملنان 

                                                           
 (  133و  131وقال األلباني : حسن صحيح ،أنظر  الصحيحة )  2535أخرجه النسائي يف السنن  ح  - 183

 (191/ ص  35)ج  -لسان العرب  -182

 (80/ ص  2)ج  -الُ ائر  - 181

 (133/ ص  2)ج  -الزواجر عن اقرتاف الكبائر   - 183
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َُ الوُمَتَراَِّلُة َوالدَّيُّوُث َوَثَلاَثٌة وَن الوَجنََّة الوَعايُّ ا َيْدُقُلَل َعزَّ َوَا َّ ِإَلْيِهْم َيْوَم الوِقَياَمِة الوَعايُّ ِلَواِلَدْيِه َوالوَمْرَأ

 (108ِلَواِلَدْيِه َوالوُمْدِمُن َعَلى الوَخْمِر َوالوَمنَّاُن ِبَما َأْعَطى )

 :َمْن َعِمَل َعَمَل قوم لوط احلادي عشر  ✍

اعلم علمين اهلل و إيا  :أن من األس اب اليت حترم الع د من النظر إىل الُريم الوداب تله اجلرمية 

يقوم بها إل من انتُس  فطرته و انعدم إميانه بربه فأضحى إده دواه و أحل ح  ال هائمية اليت ل 

الرجيلة لديه فضيلة و الفضيلة رجيلة إنها الفعلة الشنعاء اليت تغض  رب األرض و السماء إنها إتيان 

الرا  الرا   و فمن  ج  عن الطهارَ يف الدنيا  ج  عن رؤية واه اهلل يوم القيامة و ناله 

 ب األليم وو اجلزاء من انَ العم العذا

ًَ ِفي َعْن اْبِن َع َّااا َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َلا َيْنُظُر اللَُّه ِإَلى َرُا ا َأَتى َرُا ًلا َأْو اْمَرَأ

 (101الدُُّبِر )

 عذاب اهللإن ارمية اللواط من أق ح األفعال اليت تدل على انتُاا الفطرَ اليت فطر اهلل عليها وقد 

ُُْم َلَتأوُتوَن الوَفاِ َشَةعليه أمة بأسردا واستأحللهم به  يِ قال دم ن يُّهم:   َما َوُلوطًا ِإْذ َقاَل ِلَقْوِمِه ِإنَّ

ُُْم ِبَها ِمْن َأَ دخ مَُّن الوَعاَلِم ُُْم َلَتأوُتوَن الرَُّااَل َوَتقوَطُعوَن السَِّ يَ  َوَتأوُتوَن يف َنَسَ َق ََُر َفَما َكاَن َن َأِئنَّ ُُُم الوُمْن اِ ي

 وقال أيضًا  [.11و 18َاَواَب َقْوِمِه ِإلَّ َأن َقاُلواو اْئِتَنا ِبَعَذاِب اللَِّه ِإن ُكنَ  ِمَن الصَّاِ ِقَن ]العنُ وت: 

ًَ مُّن ِسجُّي ا مَّْنُضو خ مَُّسوََّمًةَفَلمَّوقال تعاىل:  ِعنَد  ا َااء َأْمُرَنا َاَعلوَنا َعاِلَيَها َساِفَلَها َوَأْمَطْرَنا َعَلْيَها ِ َجاَر

أل وما دي من الظاملن يف أل أمة إذا فعلوا فعلهم [. 84و 81َربَُّه َوَما ِدى ِمَن الظَّاِلِمَن ِبَ ِعيدخ ]دو : 

 ئه من العذاب ويف أل جمان إىل أن تقوم الساعة.أن حي  بهم ما    بأول

وطخ َفاقوُتُلوا ُلَعْن اْبِن َع َّااا َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َمْن َوَاْدُتُموُه َيْعَمُ  َعَمَ  َقْوِم 

 (100الوَفاِعَ  َوالوَمفوُعوَل ِبِه )

                                                           
 سبق خترجيه  - 185

 ( 4218أقراه الرتمذل ح  و قال األل اني :  سن و املشُاَ )  181
يف  1519و أبو داود و ابن ماجه و قال األلباني  ) صحيح ( انظر حديث رقم :  3131و الرتمذي ح  2591أخرجه امحد ح  - 183

 صحيح اجلامع .
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 العم  مبقتضى دذا احلديِ.واتفق عمهور الصحابة أو كلهم على  

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل: مل خيتلف أحلحاب رسول اهلل حللى اهلل عليه وسلم يف قتله  

سواء كان فاعاًل أو مفعوًل بهو ولُن اقتلفوا كيف يقت و فقال بعضهم يرمى باحلجارَو وقال آقرون 

ان فعول به إذا كب  يلقى من أعلى مُان يف ال لد  تى ميوتو وقال بعضهم حيري بالنار. فالفاع  وامل

راضيًا كالدما فعقوبتهما اإلعدام بُ   الو سواء كانا اصنن أم غري اصنن لعظم ارميتهما وضرر 

بقائهما يف اجملتمعو ألن بقاءدما قتٌ  معنول جملتمعهما وإعدام للخلق والفضيلةو ول شه أن إعدامهما 

 قري من إعدام اطخلق والفضيلة.

تنفر منها الط اع السليمة مث  اللوطية اليت ل تفعلها احلمريو ول ترضى بها وأل معصية يعافها الذوي و

ُِّر بهو فداء اللوطية  اء عضالو  الُالب ول اطخناجيرو فُيف يرضى بها بشر سول منحه اهلل عقاًل يف

واملصاب بها عضو مسموم يف اسم األمة جي  قطعه ق   أن يسرل منه الداء إىل غريهو ودي نتيجة 

 ف والتما ل يف الشهواتوالرت

ل جتالسوا أول  األغنياء فدن دم حلورًا كصور العذارى فهم أشد  قال احلسن بن ذكوان رمحه اهلل: 

 فتنة من النساء.

 وقال بعض التابعن: ما أنا بأقوف على الش اب الناسه مع س ع ضارا من الغالم األمر  ُيقعد إليه.

 ا:لزوجهامرأة ال تشكر  عشر:الثالث  ✍ 

ومن األحلناف اليت حتج  عن رؤية واه اهلل تعاىل امرأَ أ سن إليها جواها و لُنها ل تشُر له ذله 

 املعروف و تنُر الفض  و اجلمي  فُان ازاؤدا أن ل ينظر اهلل إليها 

 -قال : ) ل ينظر اهلل  -اهلل عليه وسلم  حللى-النيب  عن-اهلل عنهما  رضي-عن ع د اهلل بن عمرو 

 (ا108إىل امرأَ ل تشُر لزواها ودي ل تستغين عنه(  ) -ت ار  وتعاىل 

                                                           
و قال  398/  2أخرجه احلاكم ) (  3/  13/  3)  و   النسائي يف " عشرة النساء " من " السنن الكربى "2139 أخرجه البزار ح - 181

( : " رواه البزار بإسنادين و الطرباني و أحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح " .وصححه األلباني يف  189/  3اهليثمي ) 

  219الصحيحة ح 
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واعلم انه ااء كفران العشري فيه أ ا يِومنها عن ابن ع اا قال قال النيب حللى اهلل عليه وسلم ) 

 ؟ قال ) يُفرن العشري ويُفرن اإل سان أري  النار فدذا أكثر أدلها النساء يُفرن ( . قي  أيُفرن باهلل

 (101لو أ سن  إىل إ دادن الددر ثم رأت منه شيئا قال  ما رأي  منه قري قط )

عن ع د اهلل بن أبى أوفى قال قدم معاذ اليمن أو قال الشام فرأى النصارى تسجد ل طارقتها وأساقفتها 

ظم فلما قدم قال يا رسول اهلل رأي  أن رسول اهلل حللى اهلل عليه وسلم أ ق أن يع نفسه:فرؤا يف 

النصارى تسجد ل طارقتها وأساقفتها فروأت يف نفسي أنه أ ق أن تعظم فقال لو كن  آمرا أ دا أن 

يسجد أل د ألمرت املرأَ أن تسجد لزواها ول تؤ ى املرأَ  ق اهلل عز وا  عليها كله  تى تؤ ى 

 ( 120ظهر قت  ألعطته إياه.) ق جواها عليها كله  تى لو سأدا نفسها ودى على 

 

 

 األسباب العشر للنجاة من عذاب القرب 

 األوىلاخلطبة 

 رمحته وجتل ... األقالي  سن املؤمنن ورجي...اآلفاي نوره أضاء الذى... ال اي... احلي هلل احلمد

 اههو بنور ونعوذ...واملشاي الصعاب على ونستعينه وتعاىل ت ار  حنمده...الرتاي أروا هم بلغ  إذا بهم

 ...األقالي وسوء النفاي من السالمة ونسأله...والشقاي والشر  الشه ظلمات من الُريم

 أسرى ملُه يف فهم اطخلق قلق...التالي يوم العدل احلُم... الرجاي القوى اهلل إل إله ل أن وأشهد

 إذا همعلي املالئُة بسالم الطائعن وبشر...فواي من دا ما وا دَ بصيحة الُافرين أنذر...الوثاي مشدو و

 ...املساي يومئذ إليه أن الناا ليعلم الُت  وأنزل الرس  أرس ...بالساي الساي التف 

 يف حلخابا ول س ابا ول لعانا يُن مل...األقالي ملُارم املتمم ورسوله ع ده امدا سيدنا أن وأشهد

 ...األسواي

                                                           
 29البخاري ح ( و2811( )3/213أمحد ) أخرجه - 189

 3281وصححه األلباني يف الصحيحة ح  39322أخرجه أمحد ح  - 138
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 يف اادد...ساي عن يُشف يوم العرش حت  الساادين وأول...الرباي ورك  ول ى وحلام حللى من قري

 اهلل دعن وما ينفد عندنا ما أن علمنا به متسُنا إن ما فينا وتر ...اإلقفاي من معصوما منصورا اهلل س ي 

 ...باي

 إىل التمام من مناجله فى متنقال القمر  ام وما...اإلشراي العشى تعق  ما عليه وبار  وسلم حل  اللهم

 ...احملاي

 بعللد: أملا

 ديثنا يف دذا اللقاء و حنن نو ع أبا من -أيها اإلقوَ األ  اب أ  اب رسول اهلل حللى اهلل عليه و سلم

اآلباء إىل الدار الربجقية نسأل اهلل تعاىل لنا و له النجاَ من عذاب القرب و أن جيع  ق ور املسلمن روضة 

عن الناان من عذاب القربو ُترى أقي احل ي  من دم الذين مينت اهلل تعاىل عليهم  –من رياض اجلنان 

 و ينجيهم من عذاب القربو وما دي األس اب اليت إذا أقذ بها الع د جناه اهلل من شدائد و أدوال الق ور؟

 أعريوني القلوب واألمساع:

 القرب بعذاب اإلميان✍

اليوم اآلقر ألن القرب أول مناجل األقرَ ولُننا ع ا  اهلل نرى اإلميان بعذاب القرب ازء من اإلميان ب

ونسمع يف الفرتَ األقريَ على الشاشات والفضائيات من ينُرون عذاب القرب ب  وحل  احلد بأ د دؤلء 

 املارقن إىل الستهزاء به 

 وسلم. عليه اهلل حللى النيب عن متواترَ كثريَ ونُري منُر ومساءلة القرب عذاب أ ا يِ القيم: ابن قال

 ول احلفاظو من عماعة حلححه مستفيض مشهور ثاب   ديِ دذا الرباء:  ديِ عن القيم ابن وقال

 دينال أحلول من أحلال واعلوه بالق ول وتلقوه كت هم يف رووه ب  فيهو طعن احلديِ أئمة من أ دا نعلم

 ىلإ راوعها ثم اهلل يدل بن إىل وحلعو دا األرواح وق ض ونُري منُر ومساءلة ونعيمهو القرب عذاب يف

 القرب

 عذاب القرب  ق ل ينُره إل ضال مض   أمحد:قال اإلمام  املروجل:قال 

  القرب!قل  ألبي ع د اهلل يف عذاب   ن  :وقال  

دذه أ ا يِ حلحاح نؤمن بها ونقر بها كلما ااء عن النيب حللى اهلل عليه و سلم إسنا  ايد  فقال:

ما آتاكم  و} تعاىل:ر مبا ااء به الرسول و  فعناه و ر  ناه ر  نا على اهلل أمره قال أقررنا به إذا مل نق
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و مسع  أبا ع د اهلل  ق : ق يعذبون يف الق ور  قال:  ق؟!و عذاب القرب  له:قل   {فخذوهالرسول 

ل الثاب  اهلل الذين آمنوا بالقو يث  }نؤمن بعذاب القرب و مبنُر و نُري و أن الع د يسأل يف قربه  يقول:

 يف القرب  {اآلقرَيف احلياَ الدنيا ويف 

 فقال: القرب؟!من عذاب  ونُري ورمبا يروىنقر مبنُر  اهلل:قل  يا أبا ع د  القاسم:وقال أمحد بن  

  ونقول بهنعم نقر بذله  اهلل!س حان 

ُة ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها ُغُدواا َوَعِشياا َوَيْوَم َتُقوُم السَّاَع ( النَّاُر48)ِبآِل ِفْرَعْوَن ُسوُء الوَعَذاِب َوَ اَي} تعاىل:قال اهلل 

 [.41 و48 ]غافر: .{الوَعَذاِبَأْ ِقُلوا َءاَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ 

 حلرحيًاودذه اآلية عذاب  ار الربجخ وعذاب  ار القرار ذكرًا  يفذكر اهلل  السنة:قال عميع علماء أد  

 والربجخ ار  يفحل ا ًا ومساءًا دذا  أل وعشيًا:النار يعرضون عليها غدوًا  العذابوون سوء و اي بآل فرع

 القيامة.يوم  أل العذاب:ويوم تقوم الساعة أ قلوا آل فرعون أشد 

 فيفاآلقرَ عذاب  ار الربجخ وعذاب  ار القرار  يفالدنيا وعذابًا  يفعذابًا  اآلية: يففذكر اهلل عذابن 

" كان عثمان إذا وقف على القرب بُى  األل انياحلديِ الذى رواه أمحد واحلاكم وغريه و سنه الشيخ 

يا عثمان تذكر اجلنة والنار فال ت ُى فدذا وقف  على القرب  له:وإذا ذكر اجلنة والنار ل ي ُى فقي  

 أول مناجل اآلقرَ فدن ))القرب يقول:-اهلل عليه وسلم  حللى-لقد مسع  رسول اهلل  عثمان:قال  ت ُيو

 (122) منه((.وإن مل ينجو منه حلا  ه فما بعده أشد  منهوجنى منه حلا  ه فما بعده أيسر 

 حللى-مر على قربين فقال   ينما-اهلل عليه وسلم  حللى-انظر إىل دذا احلديِ الصحيح قال املصطفى 

 ميمةوبالنأ ددما فُان ميشى  ))أما ك ري(( ثم قال يفإنهما ليعذبان وما يعذبان  ))أما :-اهلل عليه وسلم 

 .  (121)( (-ل يتنزه من بوله  أو-وأما األقر فُان ل يسترت من بوله 

 الناجون من عذاب القرب الثاني:العنصر  ✍

أيها اإلقوَ األ  اب بعد أن تعرفنا على أن عذاب القرب  ق وأن منُره ضال مض   ا  عن الصراط 

اسأل اهلل أن نُون -املستقيم ور  قرب سيد املرسلن .... ديا لنتعرف على الناان من عذاب القرب 

  -منهم 

                                                           
  سن[ : األل اني قال و( 1408) والرتمذل و( 4110) مااه ابن أقراه( 804/ 2) الرسالة ط أمحد مسند - 122

 (2/18) وال خارل( 110) محيد بن وع د( 2180( )2/118) أمحد أقراه - 121
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 ك  املله سورَ يقرأ ذلوالو والشهيدو املرابط :: أن الناجني مخسة وهم-زادك اهلل علما وفهما-اعلم

 .اجلمعة ليلة أو يوم ميوت والذلو ال طن مبرض ميوت والذل وليلة

 و ل  السنة على ذله 

 اهلل إال إله ال القرب: عذاب من تنجيك اليت األسباب أعظم أول:✍

  ُُِّ ُيَث} تعاىل: قالفهي احلص احلصن و دي الُلمة الطي ة و دي القول السديد و دي العروَ الوثقى  

َِ َوِفي الدُُّْنَيا الوَحَياَِ ِفي الثَُّاِبِ  ِبالوَقْوِل آَمُنواو الَُِّذيَن اللَُُّه  {َيَشاء َما اللَُُّه َوَيفوَعُ  الظَُّاِلِمَن ُهاللَُّ َوُيِض ُُّ اآلِقَر

 ....................اهلل إل إله ل الثاب : القول

  اهلل.دو ل إله إل  ع اا:قال ابن 

النسائي عن الرباء قال : قال : " يث   اهلل الذين آمنوا بالقول الثاب  يف احلياَ الدنيا ويف وروى 

 اآلقرَ " نزل  يف عذاب القرب ؛ يقال : من ربه ؟ فيقول : ربي اهلل و يين  ين امد

 :سبيل اهللالشهيد يف ثانيا  ✍

ب القرب من من عذاأفمن قت  يف س ي  اهلل  أقي املسلم ومما ينجي من عذاب القرب الشها َ يف س ي  اهللو

  س اهلل عند )للشهيد وسلم: عليه اهلل حللى اهلل رسول قال: قال كرب معدل بن املقدام عن ومن أدوالهو

 من ويأمن القربو عذاب من وجيار- اجلنة من مقعده يرى أو-  مه من  فعة أول يف له يغفر قصال:

 س عنو اثنتن ويزوج فيهاو وما الدنيا من قري منها الياقوتة الوقار تاج رأسه على ويوضع األكربو الفزع

 (124أقاربه ) من س عن يف يشفع العنو احلور من جواة

 قال: راال أن: -وسلم عليه اهلل حللى- النيبِّ أحلحاب من را  عن :- اهلل رمحه- سعد بن عن راشد 

 رأِسِه على السُّيوف ب ارقِة َكَفى قال: الشهيد؟ إل ق وردم يف ُيفوَتنون املؤمنَن باُل ما اهللو رسول يا»

 (124).«فتنة

واملرابطون على ثغور الدولة اإلسالمية حيمون الديار والزمار دؤلء ل خيتم  يف سبيل اهلل: املرابطثالثا  ✍

 على أعمادم ب  جترل عليهم األاور وجيارون من عذاب القرب 

                                                           
 (2114 رقم و 4/280) والرتمذل و( 20112 رقم و4/242) أمحد أقراه - 124

 (81/ 4) الرتغي  وانظر( 4488) اجلامع حلحيح (1084 رقم و4/11) النسائي أقراه - 124
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 ِإلَّا وَعَمِلِه َعَلى ُيْخَتُم َميِّ خ ُك ُّ):)  َقاَل َأنَُّه حللى اهلل عليه وسلم اللَِّه َرُسوِل َعْن ع يد بن فضالُة  دَّث

 (128) ((الوَقْ ِر ِفْتَنِة ِمْن أوَمُنَوَي الوِقَياَمِة َيْوِم ِإَلى َعَمُلُه َلُه ُيْنَمى َفِدنَُّه اللَِّهو َسِ يِ  ِفي ُمَراِبًطا َماَت الَِّذل

 َشْهرا حِلَياِم ِمْن َقْيٌر َوَلْيَلةخ َيْوما ِرَباُط:))َيُقوُل حللى اهلل عليه وسلم اللَِّه َرُسوَل َسِمْعُ  َقاَل َسلوَماَن وَعْن. 

 (121) ((.لوَفتَّاَنا َوَأِمَن ِرْجُقُهو َعَلْيِه َوُأْاِرَل َيْعَمُلُه َكاَن الَِّذل َعَمُلُه َعَلْيِه َاَرى َماَت َوِإْن َوِقَياِمِهو

 يف علُ ا إني! اهلل ع د أبا يا: فقلُ  الثورلو سفيان فأتي  اليمنو من قدمُ : اليماني إبراديم قال

  جةو سنة ك  يف وأ ج عمرَو شهر ك  يف وأعتمر سنةو ك  بها فأرابط و"ادَ" أنزل أْن نفسي

 بسوا   عليَه. ...اليمن أقا يا: لي فقال! الشام؟ آتي أم إليه أ   أدذا ....أدلي من قريً ا وأكون

 اهلل شاء وما ألفو وثالمثائة ألفو مائة عام ك  حيجه ال ي  دذا فدنُّ الشام؛ بسوا   عليَه! الشام

 (120) ومناسُهم وعمرتهم  جهم مث  وله التضعيف. من

 َوَأُبو النَّاُا َفاْنَصَرَف َاوَبأو ل ِقيَ  ُثمَّ السَّاِ ِ  ِإَلى َفَخَرُاوا َفَفَرُغوا الوَمَراِبِط ِفي َكاَن َأنَُّه دريرَو أبي عن

ََ ََ؟ َأَبا َيا ُيوِقُفَه َما َفَقاَل: ِإْنَساٌنو ِبِه َفَمرَّ َواِقٌف ُدَرْيَر  َعَلْيِه اللَُّه حَللَّى اللَِّه ُسوَلَر َسِمْعُ  َفَقاَل: ُدَرْيَر

 (128) اأَلْسَوِ  َحَجِرالو ِعْنَد الوَقْدِر َلْيَلِة ِقَياِم ِمْن َقْيٌر اللَِّهو َسِ يِ  ِفي َساَعةخ َمْوِقُف َيُقول: َوَسلََّم

 لهو وموافق لآلقرو مرا ف منهما وا د فُ  التوافقو أو الرتا ف عالقة دي باجلها  الرباط وعالقة]

 إل بال الو اجلها  خيطر  تى الرباط يذكر وما بال الو الرباط خيطر  تى اجلها  يذكر ما إنه  تى

 .بالنتيجة مقدمة عالقة باجلها  الرباط عالقة فيُون القتال؛ ودو اطخاصو معناه باجلها  يرا  أْن

 عيناِن: "يقول-حللى اهلل عليه وسلم– اهلل رسول مسع : ع اا ابن قال: اهلل س ي  يف  ارا واملرابط

 (121)." اهلِل س يِ  يف حترُا بات  وعٌن اهلِلو قشيِة ِمن بُْ  عٌن: الناُر َتَمسُّهما ل

 دو نهإ فاستغفروهو ذن ؛ ك  من املسلمن ولسائر ولُم لي الُريم العظيم اهلل وأستغفر القولو دذا أقول

 .الر يم الغفور

 الخطبة الثانية

                                                           
 ( .2112) والرتمذل و( 1800)  او  أبو أقراه: - 128
 (.214( )2124) 1/80 مسلم أقراه: - 121
 (200/ 2)  مشق تاريخ خمتصر - 120
 و(4181/ح) اإلميان شع  يف وال يهقي و(4104/ح)   ان ابن أقراه - 128
 4411: والرتدي  الرتغي  حلحيح 4224: اجلامع حلحيح( 2141 رقم و4/208) الرتمذل أقراه - 121
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 .الظاملن على إل عدوان ول للمتقنو والعاق ة العاملنو رب هلل احلمد

 آله وعلى عليه اهلل حللى ورسولهو ع ده امدا أن وأشهد لهو شريه ل و ده اهلل إل إله ل أن وأشهد

 .تسليما وسلم وأحلحابه

 :بعد أما

ومن فض  اهلل تعاىل علينا أمة اإلسالم أن عد  لنا األس اب اليت بها : البطن بداء مات رابعا: من ✍

 جيار املرء من عذاب وأدوال القرب فمن ذله من مات بداء يف بطنه فان اهلل تعاىل يعافيه من عذاب القرب 

 َيْتَعَ ا َأْن ُيِريَداِن َوُدَما ْرُفَطَةوُع ْبِن َوَقاِلِد حُلَر خو ْبِن ُسَلْيَماَن َمَع َااِلًسا ُكْنُ : َقاَل َيَساراو ْبِن اللَِّه َعْ ِد َعْن

ََ  َفَلْن َبطوُنُهو َيقوُتُلُه َمْن: »َسلََّمَو َعَلْيِه اهلُل حَللَّى اللَِّه َرُسوُل َيُقْ  َأَلْم: ِلَصاِ ِ ِه َأَ ُدُدَما َفَقاَل َمْ ُطوناو ِاَناَج

 (110()َبَلى: َقاَل «َقْ ِرِه؟ ِفي ُيَعذََّب

 (112) انتهى. وحنوه كالستسقاءو بطنه؛ مبرض ميوت الذل أل: -َتَعاَلى اللَُّه َرِ َمُه- األثري ابن قال

 :قولن فيه": التذكرَ" يف-َتَعاَلى اللَُّه َرِ َمُه- القرطيبُّ وقال

 وَذِرب الداءو أحلابه إذا ال طنو أقذه: العرب تقول اإلسهالو ودو الذَُّربو يصي ه الذل أنه: أ ددما

 .فسدت: معدته وذرب  الدواءو يق   مل إذا: اجلرُح

 طنهوب قتله: تقول بطنهو إىل موته تنس  العرب ألن فيه؛ القولن أظهر ودو الستسقاءو أنه: والثاني

 عمع قد فُأنه بالذُّربو إل ميوت أن ق ُّ الستسقاء وحلا   اوفهو يف أحلابه الذل الداء يعنون

 باقًيا وذدنه  اضًراو يزال ل عقله أن بال طن للمي  شادد والواو  األمراضو من وغريدما الوحلفنو

 دؤلء  الة وليس  بالذربو يُون إمنا اآلقر موت إذ السُّ ُّو حلا   ذله ومث  موته؛  ن إىل

 احلصاَو أو القولنجو أو املط قةو واحلمُّيات والربسامو بالسامو ميوت أو فجأَو ميوت من كحالة

 عقودم؛ فتغي 

  اضرو وذدنه ميوتو فاملي  دُذاو احلال كان فدذا أمزاتهاو ولفسا  أ ِمَغتهمو ولزوم اآللمو لشدَُّ

 (111انتهى. ) باللَّه عارف ودو

                                                           
 (1201" )الُربى" ويف و4/18" اجملت ى" يف والنسائي (و2188) الطيالسي وأقراه (141/ 40) الرسالة ط أمحد مسند - 110
 .241 ص 2 ج" النهاية"- 112

 .201 ج" اآلقرَ وأمور املوتىو أ وال يف التذكرَ- 111
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 ألن حلحيحةو غري أنها الظادر ودذه و"يعذُّب فلم: "أقرى ويف و"ُيعذب مل: "نسخة ويف( ُيَعذََّب َفَلْن)

 قربهو واجلملة م تدأو فيه يقدر أن إل اللَّهم بالفاءو الربط إىل حيتاج ل" مل"بل  منفيا كان إذا اجلواب

 عذاب نهع يرفع إنه  يِ ال طنو مبرض املوت فض  فيه( ؟"َقْ ِرِه ِفي" أعلم واللَّه. ُيعذُّب مل فهو أل

 يور ه ملو القربو سؤال بعد ال اب دذا أور  إنه  يِ القربو فتنة بالعذاب أرا  املصنُّف أن والظادر. القرب

 لتعذي ا الفتنة من يلزم ل ألنه القربو فتنة من أقصُّ العذاب أن يظهر الذل لُن. اآلتي عذاب القرب بعد

 (114) .أعلم تعاىل واللَّه. مثال بالنار

حللى –األس اب املنجية من عاب القرب م أرشدنا إليه النيب  ومن: ليلة كل امللك سورة قراءةخامسا:  ✍

 وبن لنا انه من موا ات النجاَ من أدوال وعذاب القرب انه قراءَ سورَ املله فهي املنجية -اهلل عليه وسلم

 تى  لرا  شفع  آية ثالثون القرآن من سورَ إن" قال: وسلم عليه اهلل حللى النيب عن دريرَ أبي عن

 (114)".  بيده املله الذل ت ار  سورَ ودي له غفر

 القربو عذاب من بها اهلل منعه ليلة ك  املله الذل بيده ت ار  قرأ من قال: مسعو  بن اهلل ع د عن

 يف بها قرأ من سورَ اهلل كتاب يف وإنها املانعةو نسميها وسلم اهلل عليه حللى اهلل رسول عهد يف وكنا

 (118وأطاب. ) فقد أكثر ليلة ك 

 ربالع من فيها مبا معتربًا اهللو واه ابتغاء على قراءتهاو و افظ السورَ بهذه آمن ملن ُيراى دذا وعلى

 له. تشفع أن أ ُام فيها من مبا عاماًل واملواعظو

  سادسا: من مات يوم أو ليلة اجلمعة: ✍

 ع د عنو من األسباب املنجية اليت مين اهلل بها على من يشاء من عباده املوت يوم أو ليلة اجلمعة  

 اجلمعة ليلة أو اجلمعة يوم ميوت مسلم من ما: وسلم عليه اهلل حللى اهلل رسول قال: قال عمرو بن اهلل

 .(111القرب) فتنة اهلل وقاه إل

 ل اجلمعة يوم ألن اهللو عند له عما الغطاء له انُشف فقد اجلمعة يوم مات ومن: الرتمذل احلُيم قال

 ع دا هللا ق ض فدذا األيامو سائر يف يعم  ما فيه النار سلطان يعم  ول أبوابها وتغلق اهنم فيه تسجر

                                                           
 (81/ 10) اجملت ى شرح يف العق ى ذقريَ - 114

 . (4084)"  مااه ابن حلحيح"  يف األل اني ( والشيخ4081) مااه وابن (2400)  او  وأبو (1812) الرتمذل رواه - 114

 . 2408 والرتدي  الرتغي  حلحيح يف األل اني و سنه(  201/  1)  النسائي رواه - 118

: واملشُاَو  4811:والرتدي  الرتغي  حلحيح نظر (2004 رقم و 4/481) والرتمذل و( 1881 رقم و 1/211) أمحد أقراه - 111

 48ص اجلنائز وأ ُامو  2410
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 إل يومال دذا يف يق ض ل وإنه مآبهو و سن لسعا ته  ليال ذله كان اجلمعة يوم ق ضه فوافق ع يده من

 ومن ل ق املؤمنو من املنافق متييز دو إمنا س  ها ألن القرب فتنة يقيه فلذله عنده السعا َ له كت  من

 (110)انتهى. . السؤال عدم يف الشهداء قاعدَ على فُان شهيد أار له اجلمعة يوم مات من أن ذله تتمة

  :احملافظة على األعمال الصاحلة: سابعا ✍

ومن املنجيات من عذاب وفتنة القرب أن يُون الع د مواظ ة على فرائض اهلل فانه ل اجنى للع د من لزوم 

 عت ة الع و ية واملواظ ة طاعة رب الربية 

ََ َقاَل: " ِإنَّ الوَميَِّ  َلَيْسَمُع َقفوَق ِنَعاِلِهْم ِ َن ُيَولُّوالقرب  حلحيحه يف  امت أبو وىر َن َعْنُهو َعْن َأِبي ُدَرْيَر

َُ َكاَنِ  َفِدْن َكاَن ُمْؤِمًنا  َُ َعْن َيَساِعْنَد الصََّلا ِرِهو َوَكاَن ِفْعُ  َرأوِسِهو َوَكاَن الصَِّياُم َعْن َيِميِنِهو َوَكاَنِ  الزََّكا

ُيْؤَتى ِمْن ِقَ ِ  َرأوِسِهو َد ِرْاَلْيِهو َفالوَخْيَراِت ِمَن: الصََّدَقِةو َوالصَِّلِةو َوالوَمْعُروِفو َوالوِدْ َساِن ِإَلى النَّاِا ِعْن

َُ: َما ِمْن َقْ ِلي َمْدَقٌ و ُثمَّ ُيْؤَتى َعْن َيِميِنِهو َفَيُقوُل الصَِّياُم: َما ِمْن َقْ ِلي َمْدَقٌ  و ُثمَّ ُيْؤَتى َفَتُقوُل الصََّلا

َُ: َما ِمْن َقْ ِلي َمْدَقٌ و َو  الوَخْيَراِت ِمَن: ُيْؤَتى ِمْن ِقَ ِ  ِرْاَلْيِه َفَيُقوُل ِفْعُ َعْن َيَساِرِهو َفَتُقوُل الزََّكا

َْو  َُ َفالصََّدَقِةو َوالصَِّلِةو َوالوَمْعُروِفو َوالوِدْ َساِن ِإَلى النَّاِا: َما ِمْن َقْ ِلي َمْدَقٌ و َفُيَقاُل َلُه: اْاِل َيْجِل

َُ َتَدنَّْ  ِمْنُه ِللوُغ ُعوِني ُأحَللِّيو ُروِبو َفُيَقاُل َلُه: َأْقِ ْرَنا َعمَّا َنْسَأُلَه َعْنُهو َقاَل: َ َقْد ُمثَِّلْ  َلُه الشَّْم

ُُْمو َماَذا َت ُقوُل ِفيِه؟ َقاَل: ِإنََّه َسَتفوَعُ و َقاَل: َوَعمَّ َتْسَأُلوِني؟ َقاُلوا: َأَرَأْيَتَه َدَذا الرَُّاَ  الَِّذل َكاَن ِفي

ِه َوَسلََّمو ؟ َقاَل: ُمَحمٌَّد؟ َفَقاَل: ُمَحمٌَّدو َقاَل: َأْشَهُد ِإنَُّه َلَرُسوِل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيَوَماَذا َتْشَهُد ِبِه َعَلْيِه

ُِ و ِإْن َشاَء َوَأنَُّه َااَء ِبالوَحقِّ ِمْن ِعْنِد اللَِّهو َفُيَقاُل: َعَلى َذِلَه َ ِييَ و َوَعَلى َذِلَه ُم َّو َوَعَلى َذِلَه ُتْ َع

َه ِفيَهاو َفَيْزَ اَ  َل للَُّهو ُثمَّ ُيفوَتُح َلُه َباٌب ِمْن َأْبَواِب الوَجنَِّةو َفُيَقاُل َلُه: َذِلَه َمقوَعُدَ  ِمْنَهاو َوَما َأَعدَّ اللَُّها

ُدَ  ِمْنَهاو َوَما َأَعدَّ اللَُّه َلَه َعِغْ َطًة َوُسُروًراو ُثمَّ ُيفوَتُح َلُه َباٌب ِمْن َأْبَواِب النَّاِرو َفُيَقاُل َلُه: َذِلَه َكاَن َمقو

ُتُه ِفي النََّسِم ِفيَهاو َفَيْزَ اُ  ِغْ َطًة َوُسُروًراو ُثمَّ ُيفوَتُح َلُه ِفي َقْ ِرِه َسْ ُعوَنو َوُيَنوَُّر َلُه ِفيِهو َوُتْجَعُ  َنَسَم

ََ: َقاَل  الوَجَسُد ِإَلى َما َبَدا ِمْنُه ِمَن التَُّراِبو الطَّيِِّ و َوِدَي َطْيٌر َتَعلَُّق ِمْن َشَجِر الوَجنَِّةو َوُيَعاُ  َقاَل َأُبو ُدَرْيَر

َِ َوُيِض}اللَُّه َعزَّ َوَا َّ:   ُّ اللَُّه الظَّاِلِمَن ُيَث ُِّ  اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِبالوَقْوِل الثَّاِبِ  ِفي الوَحَياَِ الدُّْنَيا َوِفي الوآِقَر

َُِم: َفَيَناُم َنْوَمَة الوَعُروِا َلا ُيوِقُظُه ِإلَّا َأَ  ُّ [ 10]إبراديم:  {ُه َما َيَشاُءَوَيفوَعُ  اللَّ و َفَقاَل ُعَمُر ْبُن الوَح

 ( 118) َأْدِلِه ِإَلْيِه َ تَّى َيْ َعَثُه اللَُّه

 :ثامنا: الصدقة✍

                                                           
 (211/ 4) األحلول نوا ر - 110

 (101 - 218(و "أ ُام اجلنائز" )281 - 288/ 4"التعليق الرغي " ) -األل اني:  سن قال  (4204ابن   ان ) - 118
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ومما ينجي الع د من عذاب القرب الصدقة والصدقة ع ا  اهلل من األعمال اجلليلة اليت رمبا يستهن بها  

الع د يف معرت  دذه احلياَ فُم مرَ من املرات  عي  إىل اإلنفاي لُنه خبل  مبا منحه اهلل من عطاء 

 د  تذكرت ظلمة الق ور؟ دال تذكرَ منُر ونُري؟ 

 بُم تفه أسر  من ضمة القرب؟بُم تشرتل نعيم القرب؟ 

 دا أن  يا حلاح ما جل  متله ماله فه  له من أوبة ود  له من بذل وعطاء؟

  -حللى اهلل عليه وسلم –امسع ع د اهلل بعد أن تصلي على من حللى عليه الله 

 نع لتطفئ الصدقة إن»قال: - وسلم عليه اهلل حللى- اهلل رسول عن عنه: اهلل رضي عامر بن عق ة عن

 (  111.)«حلدقته ظ  يف القيامة يوم املؤمن يستظ  وإمنا الق ورو  ر أدلها

 تاسعا الدعاء:  ✍

أس اب النجاَ من عذاب القرب: الدعاء والتعوذ باهلل منهو وَلمَّا كان معظم الناا يتهاونون بالدعاءو 

ُعروَ بن الزبري عن عائشَة رضي اهلل عنهاو أقرْبُته أنَّ  وعنوينسون التعوذ باهلل من عذاب القربو 

أعوُذ ِبَه اللهمَّ إنِّي أعوُذ ِبَه من عذاِب القرِبو و» رسول اهلل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم كان يدعو يف الصالَ: 

وامَلْغَرِم  َثِمأوإنِّي أعوُذ بَه من امَلمن فتنِة املسيِح الدََّااِلو وأعوُذ ِبَه من فتنِة احمليا وفتنِة املماِت . اللُهمُّ 

(.»140) 

ََ أ ُدكم ِمَن التشهُِّد اآلقرو فليتعوَّْذ باهلِل من أربعا:» رسول اهلل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  وقال من  إذا فر

 (142« . ) عذاِب اهنََّمو وِمْن عذاِب القرِبو وِمْن فتنِة احمليا واملماِتو ومن شرِّ املسيِح الدََّااِل

ََ َرِضَي اهلُل َعْنُه َقاَل: َعْن   نِّي َأُعوُذ ِبَه ِمْن َكاَن َرُسوُل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َيْدُعو: اللَُّهمَّ ِإ»َأِبي ُدَرْيَر

  (141« )لدَّاَّاِل.ْتَنِة الوَمِسيِح اَوالوَمَماِتو َوِمْن ِفالوَمْحَيا ِفْتَنِة َوِمْن َعَذاِب الوَقْ ِرو َوِمْن َعَذاِب النَّاِرو 

 ـ جتنُِّب أسباب عذاب القرب:عاشرا: 

ومن أس اب النجاَ من عذاب القرب أن يتجنََّ  الع ُد ك َّ األس اِب اليت تؤ ِّل إىل عذاِب القرِبو مث  

الرباو النميمِةو وعدم الستتار والتنزُّه من ال ولو والُذبو ودجر القرآنو وعدم العم  بهو وأك  

والوقوع يف الزنا... اخلو فُ ُّ دلذه األشياء ِمْن أس اِب عذاِب القربو فعلينا أن نتجنُّ ها للننجَو عميعًا 

من عذاب القربو وكذله علينا أن نتجنَُّ  األس اَب اليت تؤ ِّل إىل سوِء اطخامتةو من الشهِّو واجلحوِ و 

                                                           
 (2421/ 0) وفوائددا فقهها من وشيء الصحيحة األ ا يِ سلسلة (088 رقم و20/181) الطرباني أقراه - 111

 140 - 141/  1( و وأبو عوانة 881( و ومسلم )1410( و )841ال خارل ) - 140

 (101(و وابن مااه )2144(و والنسائي يف "الُربى" )888أقراه مسلم ) - 142

 و مع الفتح(184/ 4"اجلنائز": باب التعوذ من عذاب القرب )( يف 2400أقراه ال خارل ) - 141
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إلحلرار عليهاو وتعّلق القل  بغرِي اهلِلو والنتحارو والعدول وفسا  امُلْعَتَقِدو والنفاِيو وُ  ِّ املعاحليو وا

 عن الستقامةو وُ  ِّ الدنياو وطول األم  وغري ذله من األس اب.

 الدعاء .................................................................

 
 

 

 

 

 

 

 

 موجبات النجاة العشرة من أهوال يوم القيامة 

 األوىلاخلطبة 

 رووالقت ا لالبتالء  ارًا الدنيا احلياَ اع  الدينو يوم ماله الر يمو الرمحن الُريمو العفو هلل احلمد

 ألد  و ارًا األبرارو املتقن من وقربه كرامته ألد   ارًا  ارينو اآلقرَ واع  والعت ارو للعم  وااًل

 وأشهد و القهار الوا د له شريه ل و ده اهلل إل إله ل أن وأشهد والفجارو الُفار من وسخطه غض ه

  عهمت ومن و األقيار الطي ن وحلح ه آله وعلى عليه اهلل حللى املختارو النيب ورسوله ع ده امدًا أن

 . بعد أما.  والنهار اللي  تعاق  ما بد سان

 وعد إن شيئًا والده عن ااج دو مولو  ول ولده عن والد جيزل ل يومًا واقشوا ربُم اتقوا الناا أيها يا

 الغرور باهلل يغرنُم ول الدنيا احلياَ تغرنُم فال  ق اهلل

 :اهلل  إىلحتمية الرجوع  األول:العنصر  ✍
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أمة اإلسالم : أقرانا اهلل تعاىل إىل دذه الدار و اعلها  ار ابتالء و امتحان و اقربنا إننا إليه رااعون 

 َيْوًما واَواتَُّق ﴿ - َوَا َّ َعزَّ -ليه إو أن الدنيا ممر ل مقر فقال اهلل تعاىل و دو حيدثنا عن  تمية الراوع 

َا ُك ُّ ُتَوفَّى ُثمَّ اللَِّه ِإَلى ِفيِه ُتْرَاُعوَن  ﴾ ُيظوَلُموَن َلا َوُدْم َكَسَ ْ  َما َنفو

 املال ُتممل فدذا فيه؛ شيئا أموركم من متلُون فال إليه وتعاىل س حانه اهلل ير كم يوًما وقافوا " ترق وا

. شيئا متلُون َلا اآلقر اليوم ففي اليوم واملنع املنح ملُتم وإذا شيئاو متلُون َلا اليوم دذا ففي الدنياو يف

َا ك ُّ ُتَوفَّى) اليوم دذا ويف  ما وكأن وفشر شرا وإن فخريو قرًيا إن كس   ما ازاء أل( كَسَ ْ  ما َنفو

 ما وابث من شيئا ينقصون َلا أل( ُيظوَلُموَن َلا َوُدْم) والعم  اجلزاء بن للمماثلة كس   ما عن توفاه

 (144).يعملوا مل ما على يعاق ون ول عملواو

ُُْم ِإَلْيِه ﴿وقال تعاىل  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذيَن َيْجِزَلِل ُيِعيُدُه ُثمَّ الوَخلوَق َيْ َدُأ ِإنَُّه َ قًّا اللَِّه َوْعَد َاِميًعا َمْرِاُع

 ﴾ ُوُفُروَنَي َكاُنوا ِبَما َأِليٌم َوَعَذاٌب َ ِميما ِمْن َشَراٌب َلُهْم َكَفُروا َوالَِّذيَن ِبالوِقْسِط الصَّاِلَحاِت

قال اهلل  األشقياءنه من أ أم السعداء؟ن  من أأل  ال ترى  ولُن على وستجرع إليهستاتي ربه 

 َعِمَ  َقْد ُمْؤِمًنا َيأوِتِه َوَمْن*  َيْحَيى َوَلا ِفيَها َيُموُت ل َاَهنََّم َلُه َفِدنَّ ُمْجِرًما َربَُّه َيأوِت َمْن ِإنَُّه ﴿تعاىل

 َوَذِلَه ِفيَها َقاِلِديَن الوَأْنَهاُر َتْحِتَها ِمْن َتْجِرل َعْدنا َانَّاُت*  الوُعَلى الدََّرَااُت َلُهُم َفُأوَلِئَه الصَّاِلَحاِت

 ﴾ َتَزكَّى َمْن َاَزاُء

 العنصر الثاني التعريف بيوم القيامة✍

 فأحل ح  وسيُّرت نسف  اجل ال..  وتناثرت انُدرت النجوم..  ضوءدا وذد  ُلّف  و كورت الشمَ

 السماء..  ُنسي  واألسهم والعقارات التجارات..  ُترك  األموال..  عطل  العشار..  املنفوش كالقطن

 سعرت اجلحيم..  حتول  اجلحيم من كت  وإىل..  سجرت ال حار..  وأجيل  ومسح  كشط 

 . وُقرِّب  أجلف  واجلنة و وأوقدت

 وتضع أرضع  عما مرضعة ك  تذد  ترونها يوم عظيم شيئ الساعة جلزلة إن ربُم اتقوا الناا أيها يا)

 ( .شديد اهلل عذاب ولُن بسُارى ومادم سُارى الناا وترى محلها مح  ذات ك 

                                                           
 (2011/ 1جدرَ التفاسري ) - 144
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 ربل الناا يقوُم يوَم و واحلاقة واآلجفِة الزلزلِة ويوُم و والطامِة والقارعِة الصاقِة يوُم و القيامة يوم إنه

 أعمعنو اطخالئق فيه اهلل جيمع سنةو ألف مخسون مقداره يوم َاِسيمو وَقطوٌ  عظيم يوٌم..  العاملن

 . وحياسَ هم بينهم ليفص  الساعة؛ قيام إىل السالم عليه آ م لُدن من

 إىل عرقه ي لح من فمنهم أعمادمو حبس  منهم العرُي ويفيُض و ِمي  مقداَر اطخالئق من الشمَ وتدنو

َُِ يهو إىل ي لح ومنهم ِ قوَويهو إىل ي لح من ومنهم رك تيهو إىل ي لح من ومنهم كع يهو  من منهمو َمْن

 . ظله إل ظ  ل يوم و االله ا  اهلل ظ  يف طائفة وت قى إجلاًماو العري ُيلوِجمه

لقد حلور اهلل تعاىل لنا يوم القيامة يف كتابه بأبدع تصوير وأبلح تع ري  تى إن الذل يقرأ تله اآليات 

اْبن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل لريى القيامة كأنها رأى العن وتأم  احلديِ الذل أقراه الرتمذل  عن 

َُ ُكوَِّرْتو َيْوِم الوِقَياَمِة َكَأنَُّه َرأوُل َعْينا َفلوَيِإَلى َيْنُظَر َأْن َسرَُّه َمْن حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: "  قوَرأو: ِإَذا الشَّْم

ََ ُدو خ "  (144) َوِإَذا السََّماُء اْنَفَطَرْتو َوِإَذا السََّماُء اْنَشقَّْ و َوَأْ َسُ  َأنَُّه َقاَل: ُسوَر

 العنصر الثالث الوقاية من أهوال يوم القيامة✍

 األول: كن من املتقني تكن من الفائزين:✍

قافلة  وأن  يفأس اب السالمة من أدوال يوم القيامة أن تراع إىل اهلل  أعظماعلموا ع ا  اهلل أن من 

 َيْوَم}املتقنو تأملوا أيها األ  اب إىل تله القافلة ودي تزف يف عرحلات يوم القيامة   قال اهلل تعاىل 

 [81 و88: مريم] {ِوْرً ا َاَهنََّم ِإَلى الوُمْجِرِمَن َوَنُسوُي( 88) َوفوًدا الرَّْ َمِن ِإَلى الوُمتَِّقَن َنْحُشُر

 قربودمأ فيما وحلدقودم و رسله وات عوا و الدنيا الدار يف قافوه الذين املتقن أوليائه عن تعاىل خيرب

 دم والوفد و إليه وفدًا و القيامة يوم حيشردم أنه جارودم عما وانتهوا و به أمرودم فيما وأطاعودم

 قا مون ودم و اآلقرَ الدار مراك  من نور من جنائ  على وركوبهم و الوفو  ومنه رك انًا القا مون

 فدنهم دم املخالفون للرس  املُذبون اجملرمون وأما و ورضوانه كرامته  ار إىل إليه موفو  قري على

 تقنامل َنْحُشُر َيْوَم } مرجوي ابن عن و  امت أبي ابن وقال و عطاشًا { ِوْر ًا } النار إىل عنفًا يساقون

 و رحيًا وأطي ها رآدا حلورَ أ سن قربه من قرواه عند املؤمن يستق  :  قال { َوفودًا الرمحن ِإَلى

 ولفيق.  واهه و سن رحيه طي  قد اهلل أن إّل و ل فيقول تعرفين؟ أما:  فيقول أن ؟ من:  فيقول

                                                           
(. والرتمذل 4142( )1/40( قال:  دثنا ع د الرجاي. ويف )8088( )1/200( و )4144( )1/41( و )4801( )1/10أقراه أمحد ) - 144

 (2082انظر: الصحيحة ) (4444)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





332 
 

 رك ينا فهلم و الدنيا يف رك ته فطاملا و طي ه العم   سن الدنيا يف كن  ودُذا الصاحل عمله أنا: 

 أبو وقال.  ًارك ان:  ع اا ابن قال.  { َوفودًا الرمحن ِإَلى املتقن َنْحُشُر َيْوَم }:  قوله فذله و فريك ه

 و النوي اإلب  على:  الثورل وقال.  اإلب  على:  قال { َوفودًا الرمحن ِإَلى املتقن َنْحُشُر َيْوَم } دريرَ

 قال عيدس بن النعمان ابن عن و اجلنة إىل:  قال { َوفودًا الرمحن ِإَلى املتقن َنْحُشُر َيْوَم } قتا َ وقال

:  قال { َوفودًا الرمحن ِإَلى املتقن َنْحُشُر َيْوَم } اآلية دذه فقرأ و عنه اهلل رضي علي عند الوسًا كنا: 

 و مثلها اطخالئق ير يلم بنوي ولُن و أرالهم على الوفد حيشر ول و حيشرون أرالهم على ما واهلل ل

 . اجلنة أبواب يضربوا  تى علها فريك ون و ذد  من ر ائ  عليها

 نور:ثانيا كن من أهل العدل تكن على منابر من ✍

 هيدي وكلتا الرمحنو مين عن نور من منابر على جيلسون رفيعو مقام ففي العا لون وأماع ا  اهلل : 

اهلِل َعَلى َمَناِبَر ِمْن ُنوراو َد ِعْنالوُمقوِسِطَن ِإنَّ »ُجَدْيرا: َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم:  ميينعن 

ُوِمِهْم َوَأْدِليَعْن َيِمِن الرَّْ َمِن َعزَّ َوَا َّو َوِكلوَتا َيَدْيِه َيِمٌنو الَِّذيَن َي  (148)«ِهْم َوَما َوُلواْعِدُلوَن ِفي ُ 

 ثالثا كن من املتحابني يف ذات اهلل  ✍

ََو َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: َيُقوُل اللَُّه َعزَّ َوَا َّ َيْوَم  َأْيَن »الوِقَياَمِة: َعْن َأِبي ُدَرْيَر

 (141) «الوَيْوُم ُأِظلُُّهْم ِفي ِظلِّي َيْوَم َلا ِظ َّ ِإلَّا ِظلِّيِبَجَلاِلي؟ الوُمَتَحابُّوَن 

َيا َأيَُّها }َيُة: آَعْن َأِبي َماِلهخ الوَأْشَعِرلِّو َقاَل: ُكْنُ  ِعْنَد َرُسوِل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َفَنَزَلْ  َدِذِه الو

ُُْم َتُسْؤُكْم الَِّذيَن و َقاُلوا: َفَنْحُن َنْسَأُلُه ِإًذاو َقاَل: [ 202]املائدَ:  {آَمُنوا َلا َتْسَأُلوا َعْن َأْشَياَء ِإْن ُتْ َد َل

« قوعِدِدْم ِمَن اللَِّه َيْوَم الوِقَياَمِةَمِبَأْنِ َياَءو َوَلا ُشَهَداَء َيْغِ ُطُهُم النَِّ يُّوَن َوالشَُّهَداُء ِبُقْرِبِهْم َوَلْيُسوا ِعَ اً ا ِللَِّه ِإنَّ »

ا َرُسوَل اللَِّه و َقاَل: َوِفي َناِ َيِة الوَقْوِم َأْعَراِبيُّو َفَقاَم َفَحَثى َعَلى َوْاِهِه َوَرَمى ِبَيَدْيِهو ُثمَّ َقاَل: َ دِّْثَنا َي

يُّ حَللَّى اهلُل َعَلْيِه ى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َأْبَشَرو َفَقاَل النَِّ َعْنُهْم َمْن ُدْم؟ َقاَل: َفَرَأْيُ  َوْاَه َرُسوِل اللَِّه حَللَّ

ُُْن َب»َوَسلََّم:  ْيَنُهْم َأْرَ اٌم ُدْم ِعَ اٌ  ِمْن ِعَ اِ  اللَِّهو ِمْن ُبلوَدانا َشتَّىو َوَقَ اِئَ  َشتَّى ِمْن ُشُعوِب الوَقَ اِئِ و َلْم َي

                                                           
 (04رقم )« الر  على اجلهمية»فى (و وابن منده 2810رواه مسلم )- 148

 (4411( و وال غول )8110( و وال يهقي يف "الشع " )804( و وابن   ان )1811( و ومسلم )1080أقراه الدارمي ) - 141
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َيْجَعُ  َلُهْم ْنَيا َيَتَ اَذُلوَن ِبَهاو َيَتَحابُّوَن ِبُروِح اللَِّهو َيْجَعُ  اللَُّه ُوُاوَدُهْم ُنوًراو َوَيَتَواحَلُلوَن ِبَهاو َوَلا ُ 

 (140) «َمَناِبَر ِمْن ُلْؤُلؤا ُقدَّاَم الرَّْ َمِنو َيفوَزُع النَّاُا َوَلا َيفوَزُعوَنو َوَيَخاُف النَّاُا َوَلا َيَخاُفوَن

 الرمحن:لتكون من أولياء  نفسك رابعا: جاهد✍

 فهم أد  األمن والسالمة من أدوال يوم القيامة فمعهم  صانة ربانية 

 فهم ل يفزعون إذا فزع الناا 

 ول حيزنون إذا  زن الناا 

 ول يعطشون إذا عطش الناا 

َوُدْم ِفي َما  َ ِسيَسَها َيْسَمُعوَن لَ  (424ِمنَّا الوُحْسَنى ُأوَلِئَه َعْنَها ُمْ َعُدوَن )َلُهْم َسَ َقْ  ِإنَّ الَِّذيَن  ﴿

ُُُم الَِّذ الوَأكوَ ُر الوَفَزُع َيْحُزُنُهُم َلا( 420اْشَتَهْ  َأْنُفُسُهْم َقاِلُدوَن ) َُُة َدَذا َيْوُم ل ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن َوَتَتَلقَّاُدُم الوَمَلاِئ

  ([204-202: األن ياء] ﴾

 يانب بعد بالُلية األفزاع من لنجانهم بيان {األكرب الفزع َيْحُزُنُهُم َل}يقول أبو السعو  رمحه اهلل 

 اهلل رضَي احلسن عن بالضرورَ عداه ما حيزنهم ل األفزاع أكرُب ُيحُزْنهم مل إذا ألنهم النار من جناِتهم

 ك شا ورَِحُل يف املوُت ُيذبح  ن وقي  النار على يطَ َق  تى الضحا  وعن النار إىل النصراُف أنَّه عنه

 من اآلمَن نفد بذا  وليَ األرض فى ومن السموات فى َمن َفَفِزَع تعاىل لقوله األقريَ النفخُة وقي  أملَح

 الصاحلة باألعمال املوحلوفن املؤمنن عميُع ل اهلل َشاء َمن ِإلَّ بقوله تعاىل اهلل استثناه من الفزع ذله

 ادموتتلق} النم  سورَ يف سيأتي كما األقريَ  ون األوىل النفخة يف ذله أن على األكثرين أن على

ُُُم دذا} دم مهنُّئن تستق لهم أل {املالئُة  الذى} ميوُمُ اليوُم دذا قائلن أْل القوِل إرا َِ على {َيْوُم

 رىت كما ودذا والطاعات اإلميان على امَلثوبات فنون من فيه مبا وت شرون الدنيا يف {توعدون كنتم

 (148بالذين) املراَ  أنَّ يف حلريٌح

 خامسا: احذر ذنوب اخللوات فإنها أصل االنتكاسات ✍

                                                           
 ( : رااله وثقوا20/101( قال اديثمى )4444و رقم 4/110( والطربانى )11180و رقم 8/444أقراه أمحد ) - 140

 (80/ 1ىل مزايا الُتاب الُريم )إرشا  العق  السليم إ - 148
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 أحل  وإذا أر ت أقي املسلم أن تقي نفسه من أدوال يوم القيامة فا ذر ذنوب اطخلوات فدنها

 النتُاسات

تودم نفسه األن واقف يف عرحلات يوم القيامة وبينما أن  كذله إذا رأي  را  من أمة امد حللى 

معه أعمال كأمثال اجل ال من احلسنات فهذا قيام لي  ودذا حليام رمضان و دذه -اهلل عليه وسلم

 امسع إىلحلدقات و تله قراءَ للقران و فجأَ جيعلها اهلل تعاىل د اء منثور ترى ما الذل ضيعها امسع 

 حللى اهلل عليه وسلم  –كالم ن يه 

حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه  الوَألوَهاِنيِّو َعْن َثْوَباَن َمْوَلى َرُسوِل اللَِّه حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلََّم َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه

اَمَة َفَيْجَعُلَها اللَُّه َدَ اًء أوُتوَن َيْوَم الوِقَياَمِة ِبَحَسَناتخ َأْمَثاِل ِاَ اِل ِتَهُأمَِّتي َيِمْن َأقوَواًما َلُألوِفيََّن »َوآِلِه َوَسلََّم: 

ُُوُن ِمْنُهْم و َوَنْحُن َلا َنْعَلُم و َفَقاَل: « و َمْنُثوًرا َُْي َلا َن َأَما ِإنَُّهْم ِمْن »َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل اللَِّه و حِلفوُهْم َلَنا ِل

ُُ ُُوَداِإْقَواِن ُِنَُّهْم َأقوَواٌم ِإَذا َقَلْوا ِبَمَحاِرِم اللَِّه اْنَتَه  (( 141))«ْم و َوَل

 فىخت ل َمْن فتذكر و ال شر أعن عنه وغاب  الستار نافذته على وأستدل  ال اب  ونه أغلق  إذا

 ا  و الصماء الصخرَ على الظلماء الليلة يف السو اء النملة  بي  ويسمع يرى من تذكر و قافية عليه

 لطريقا عن تنحرف وأن و ثوبتها بعد القدم به َتِزلَّ أن فيه اهلل بار  أقشى و سلطانه وتقدا شأنه

  بلذته قل ه واشرأب و  الوته ذق  أن بعد

 أنو النتُاساتو أحل  دي اطخلوات ذنوب بأن باهلل العارفون أعمع "تعاىل اهلل رمحه القيم ابن يقول 

 ا ذر ؟ َ صَّله نا ر وكنز و اقتنصه بصيد موفق يفرط فه  و"الث ات أس اب أعظم دي اطخفاء ع ا ات

 فيختم ارقتهامف على يقوى ل  تى بها القل  لتعلق س  ًا املخفية ادفوات تله تُون فقد و اهلل سلمه

 بس   تُون السوء قامتة: " اهلل رمحة عليه احلن لي را  ابن يقول مندم ساعة ولت فيندم بها له

  " .الناا عليها ل يطلع للع د باطنة  سيسة

 يوم القيامة يحةنه فضإخامسا: احذر الْدر ف ✍

 ديد يوم أن تراع  ومقامعها من وقعردا بعيدأقي يف اهلل: إذا أر ت أن تقي نفسه نارا  ردا شديد 

 إىل اهلل تعاىل فا ذر الغدر فدنه فضيحة على رؤوا اطخالئق يوم القيامة 

                                                           
و  2/418( : دذا إسنا  حلحيح رااله ثقات . والرويانى)4/141( و قال ال وحلريى )4148و رقم  1/2428أقراه ابن مااه ) - 141

 ( و4141و رقم  8/41األوسط ) يف الطرباني( . وأقراه أيًضا : 182رقم 
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ِقَياَمِةو لوُعَمَرو َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا َاَمَع اهلُل الوَأوَِّلَن َوالوآِقِريَن َيْوَم اَعِن اْبِن 

ُُ ِّ ُيْرَفُع  َُ ُفَلاِن ْبِن ُفَلانا "َغاِ را ِل  ( 140) ِلَواٌءو َفِقيَ : َدِذِه َغْدَر

 ايش حلا   إل ميسُها ل العظيمة الراية:  واللواء بهو يفي ول رأم على يواعد الذل:  والغا ر

 غدرته عليها تسج  راية له ترفع فالغا ر. له ت عا الناا ويُون و اجليش  عوَ حلا   أو و احلرب

 َعْن َأِبي َسِعيدخو َعِن النَِّ يِّ حَللَّى اهلُل و مؤقرته عند الراية دذه وجتع  القيامةو يوم بذله فيفضح و

ُُ ِّ َغاِ را ِلَواٌء »َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:    (142) «الوِقَياَمِةَيْوَم اْسِتِه ِعْنَد ِل

ْن َأِبي َع العظيمو املوقف يوم يف بها يفضح اليت الراية ارتفع  كلما عظيمة ك ريَ الغدرَ كان  وكلما

ُُ ِّ َغاِ را ِلَواٌء َيْوَم الوِقَياَمِةو ُي»َسِعيدخو َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم:  ْرَفُع َلُه ِبَقْدِر َغْدِرِهو َأَلا ِل

 (141)« َأِمرِي َعامَّةخِمْن َغْدًرا َأْعَظُم َغاِ َر َوَلا 

 ىل اهلل تعاىل راجع: سابعا: ال تظلم أحد ألنك إ ✍

أ  يت يف اهلل: إذا علمنا أننا إىل اهلل تعاىل رااعون و أننا عن أعمالنا مسؤولون فوا  علينا أن نتحل  

 من املظامل ق   أن نراع إىل اهلل تعاىل فالظلم ظلمات يوم القيامة 

ردم و حلارت فتودم نفسه ع د اهلل وأن  واقف بن يدل اهلل انظر إىل دؤلء الذين شخص  أبصا

 أفئدتهم دواء يسألون الراعة فال جيابون تردق واودهم الذلة ...... 

 احلديِ دذا مع عيشوا احلديِو تدبروا القل و خيلع الذل املشهد دذا معي تدبروا! املو دون أيها

 يف الظامل دو دا احملشرو أرض يف املشهد دذا معي تصور. ووعيناه تدبرناه إن القل  خيلع يُا  الذل

 ل ب صرهو شخص طرفهو إليه يرتد ل وانُسارو وقشوع ذل يف اهلل يدل بن يقف احملشر أرض

 فوي الشمَ! اوفه من قل ه وقفز ب  طرفهو إليه يرتد ل يسرَو ول مينة ول أسف  ول أعلى يلتف 

 وايء النااو يغري يُا  والعري األنفااو خينق يُا  والز ام العظامو تصهر  رارتها تُا  الرءواو

 لغض  غض ًا وتزمجر تزفر! جيرونها مله ألف س عون جمام ك  مع جمام ألف س عون ودا جبهنم

 يف ثلهوم بعده يغض  ولن مثله ق له يغض  مل غض ًا اليوم دذا يف غض  قد اهلل فدن وعالو ا  اجل ار

                                                           
 (2048و رقم  4/4812( و ومسلم )8814و رقم  8/1188أقراه ال خارل ) - 140

 ( .2148و رقم  1/442( و وأبو يعلى )2048و رقم  4/2412أقراه مسلم ) - 142

 ( .2124و رقم  1/421( . وأقراه أيًضا : أبو يعلى )2048و رقم  4/2412أقراه مسلم ) - 141
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! دؤلء؟ من! أنتم؟ من النااو من مبجموعة أ يط وقد نفسه الظامل يرى ادول دذا ومع اللحظات دذه

 متهظل من ك  يتعلق بالظاملو املظلومون فيتعلق! ونسي ظلم من ظلم! الدنيا يف ظلمهم الذين دم دؤلء

 من جيره ودذا يدهو من به يتعلق دذا وعالو ا  اهلل يدل بن ليوقفوه ارًا جيرونه القيامةو يوم به

 دلي بن وقف ما فدذا االلهو ا  املله يدل بن ليوقفوه به يتعلقون حليتهو من جيره ودذا ظهرهو

 ذاد! رب يا: دذا يقول ي دأو أن وللقصاص تنص و أن املظامل لدواوين اهلل وأذن وتعاىلو ت ار  اهلل

! رب يا: يقول واآلقر اغتابينو! رب يا: يقول واآلقر ظلمينو! رب يا: يقول واآلقر شتمينو

 فجام  الظلم  فع على قا رًا وكان مظلومًا وادني! رب يا: يقول واآلقر والشراءو ال يع يف غشين

- الدنيا يف عاملته من ك  سرتى! اوارل فأساء ااورني! رب يا: يقول واآلقر وتركينو الظامل ونافق

 ما! مسُن يا واقف وأن  حبقهو يطال  ك  وعالو ا  اهلل يدل بن به تعلق قد -تذكرته أو نسيته

 إذا والسمواتو األرض رب يدل بن العدل بساط على واقف وأن  اللحظاتو دذه يف  سرته أشد

 نأ تستطيع ل  ينارًاو ول  ردمًا متله ل مهن فقري عااز مفلَ وأن  السيئاتو خبطاب شوفه 

 إىل تنظر الدنياو يف ظلمهم من إىل  سناته من قذوا: فيقال عذرًاو ت دل أن متله ول  قًا تر 

: وتقول خفتصر عمر و طوال حتصيلها يف تع    سنات من قل  قد فرتادا يديه بن اليت حلحيفته

 نأي! برل؟ أين! قرآني؟ أين! علمي؟ أين!  عوتي؟ أين! جكاتي؟ أين! حلالتي؟ أين!  سناتي؟ أين

 فنىت وقد! الدنيا يف ظلمتهم الذين قصومه حلحائف إىل نقل : فيقال! طاعاتي؟ أين! الصاحل؟ عملي

 س حانه احلق فيأمر الظاملو من  قهم يعطيهم أن وعال ا  اهلل ينا ون احلقوي أد  وي قى  سناته

 ما واهلل سيئات دذه! رب يا: وتقول فتصرخ عليهو لتطرح  نيا ؛ يف ظلمتهم من سيئات من يؤقذ أن

 ىلإ الرااء عنق فتمد الدنياو يف ظلمتهم من سيئات إنها نعمو: له فيقال.. عملتها ما واهلل.. قاربتها

 و رم نفسهو على الظلم  رم قد اهلل ألن بناجا؛ ولس  اللحظاتو دذه يف تنجو لعله ومول و سيد 

 َعمَّا اِفًلاَغ اللََّه َتْحَسَ نَّ َول: وعال ا  اهلل قال قل هو وخيلع مسعه النداء فيقرع الع ا و على الظلم

 َطْرُفُهْم ِإَلْيِهْم َيْرَتدُّ ل ُءوِسِهْمُر ُمقوِنِعي ُمْهِطِعَن* اأَلْبَصاُر ِفيِه َتْشَخُص ِلَيْوما ُيَؤقُِّرُدْم ِإنََّما الظَّاِلُموَن َيْعَمُ 

 ُنِجْ  َقِري خ َأَا ا ِإَلى َأقِّْرَنا َناَربَّ َظَلُموا الَِّذيَن َفَيُقوُل الوَعَذاُب َيأوِتيِهُم َيْوَم النَّاَا َوَأنِذِر*  َدَواٌء َوَأفوِئَدُتُهْم

ُُوُنوا َأَوَلْم الرُُّسَ  تَِّ ِعَوَن َ ْعَوَتَه ُُْم َما َقْ ُ  ِمْن َأقوَسْمُتْم َت َُ*  َجَوالا ِمْن َل  َظَلُموا الَِّذيَن َمَساِكِن ِفي نُتْمَوَس

ُُْم َوَتَ يََّن َأنُفَسُهْم ُُُم َوَضَرْبَنا ِبِهْم َفَعلوَنا َكْيَف َل َُُروا َوَقْد*  اأَلْمَثاَل َل ُوُرُدْم اللَِّه َوِعْنَد ُوَرُدْمَم َم  َكاَن َوِإْن َم

ُوُرُدْم  ُتَ دَُّل َيْوَم*  انِتَقاما ُذو ِزيٌزَع اللََّه ِإنَّ ُرُسَلُه َوْعِدِه ُمْخِلَف اللََّه َتْحَسَ نَّ َفال*  الوِجَ اُل ِمْنُه ِلَتُزوَل َم

*  اأَلحْلَفاِ  ِفي ُمَقرَِّنَن ِئذخَيْوَم الوُمْجِرِمَن َوَتَرى*  الوَقهَّاِر الوَواِ ِد ِللَِّه َوَبَرُجوا َوالسََّمَواُت اأَلْرِض َغْيَر اأَلْرُض
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َا ُك َّ اللَُّه ِلَيْجِزَل*  النَّاُر ُوُاوَدُهُم َوَتْغَشى َقِطَرانا ِمْن َسَراِبيُلُهْم *  الوِحَساِب َسِريُع اللََّه ِإنَّ َكَسَ ْ  َما َنفو

ٌَ َدَذا  [. 81-41:إبراديم] َ اِباأَللو ُأْوُلوا َوِلَيذَّكََّر َواِ ٌد ِإَلٌه ُدَو َأنََّما َوِلَيْعَلُموا ِبِه واَوِلُينَذُر ِللنَّاِا َبال

بار  اهلل لي ولُم يف القرآن والسنةو ونفعين وإياكم مبا فيهما من ال ينات واحلُمةو أقول ما تسمعونو 

 وقطيئةخو فاستغفروه إنه دو الغفور الر يم.وأستغفر اهلل لي ولُم ولسائر املسلمن من ك  ذن خ 

 اطخط ة الثانية

 احلمد هلل على إ سانه.

 أما بعد أيها املسلمون: .................................

 - وسلم عليه اهلل صلى –ثامنا احذر أن تطرد من حوض صاحب الشفاعة  ✍

حللى اهلل عليه  –يا من يعلم أنه إىل اهلل رااع ا ذر ك  احلذر أن تطر  من  وض حلا   الشفاعة 

تودم نقسه اآلن وأن  واقف على  وض حلا   احلوض والناا قد دث  ألسنتهم من شدَ  –وسلم 

ما اكذله إذا رأي  املالئُة تطر  أقو وبينما دويسقي أحلحابه -حللى اهلل عليه وسلم –واحل ي  العطش 

.... ترى ما ودم يطر ونليهم إالرمحة املهداَ  –حللى اهلل عليه وسلم  –من على احلوض ينظر النيب 

 دو اطخطأ أو الذن  الذل وقع فيه دؤلء؟

ُُْم » :َسْهَ  ْبَن َسْعدخ َيُقوُل: َسِمْعُ  النَِّ يَّ حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُلَعْن َأِبي َ اِجما َقاَل: َسِمْعُ   َأَنا َفَرُط

ْعِرُفُهْم َأ َعَلى الوَحْوِضو َمْن َوَرَ ُه َشِرَب ِمْنُهو َوَمْن َشِرَب ِمْنُه َلْم َيظوَمأو َبْعَدُه َأَبًداو َلَيِرُ  َعَليَّ َأقوَواٌم

 (144( )«َوَبْيَنُهْمَبْيِني ُيَحاُل ُثمَّ َوَيْعِرُفوِنيو 

 :اخلوف من اهلل  تاسعا: ✍

طاعة اهلل تعاىل و على  حيم  اإلنسان منا  ومن سخطهاطخوف من اهلل تعاىل معاشر املو دين: إن 

 حانه س–فع  اطخريات و تر  املنُراتو فاطخوف سوط تساي به النفوا الشار َ عن بابه  إىلاملسارعة 

ُُُم الشَّ }قرب بذله املله الديان أو تعاىل و دو شرط اإلميان كما   َفَلا َتَخاُفوُدْم ْيَطاُن ُيَخوُِّف َأْوِلَياَءُهِإنََّما َذِل

 [208]آل عمران:  {َوَقاُفوِن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَن 

اطخوف من اهلل تعاىل س ي  من س   النجاَ –اهلل اإلسالم لنرى كيف سيُون اطخوف من  َقوإفهيا 

ََ َعِن  لقيامة:يرفع اطخوف عن اطخائف يوم ا ِول َعْن َربِِّه النَِّ يِّ حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيْرَعْن َأِبي ُدَرْيَر

                                                           
 (1112( و )1110وأقراه مسلم ) (0082( و )0080أقراه ال خارل ) - 144
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ُه َيْوَم الوِقَياَمِة َوِإَذا َعْ ِدل َقْوَفْيِن َوَأْمَنْيِن ِإَذا َقاَفِني ِفي الدُّْنَيا َأمَّْنُتَعَلى َأْاَمُع َلا َوِعزَِّتي َا َّ َوَعَلا َقاَل: "

 وهلل  ر القائ  (144) يوم القيامة"َأِمَنِني ِفي الدُّْنَيا أقفته 

 عمران:ل آالبقرة و تي سورأهل  كنعاشرا  ✍

يف ذله اليوم  العظيم العصي  الشديد والقرآن ظ  ألحلحابه ب  سورَ ال قرَ وآل عمران تظالن 

َرُءوا قوحلا  هما يوم القيامة َعْن َأِبي ُأَماَمَة َ دََّثُه َقاَل: َسِمْعُ  َرُسوَل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: " ا

ََو َوآَل ِعْمَراالزَّْدَراَوْيِن: اقوَرُءوا اِبِه َيْوَم الوِقَياَمِة الوُقْرآَن؛ َفِدنَُّه َشاِفٌع ِلَأحْلَح َن؛ َفِدنَُّهَما َيأوِتَياِن َيْوَم الوَ َقَر

َأْدِلِهَما ". ُثمَّ  اَّاِن َعْناالوِقَياَمِة َكَأنَُّهَما َغَماَمَتاِنو َأْو َكَأنَُّهَما َغَياَيَتاِنو َأْو َكَأنَُّهَما ِفْرَقاِن ِمْن َطْيرا حَلَوافَّ ُيَح

ٌَ َوَلا َيْسَتِطيُعَها الوَ َطَلُة "  ََ؛ َفِدنَّ َأْقَذَدا َبَرَكٌة َوَتْرَكَها َ ْسَر أل تظالن من  (148)َقاَل: " اقوَرُءوا الوَ َقَر

قرأدما و فظهما وعق  معنادما وعم  بهماو فله من أار الظ  يف ال قرَ وآل عمران بقدر ما معه من 

 مصا  تهما 

 لدعاء ............................................ا

 األنوار يوم القيامة حلصول عشرة أسباباألزهار بذكر  فيح

 اخلطبة األوىل 

 وعد إن شيئًا والده عن ااج دو مولو  ول ولده عن والد جيزل ل يومًا واقشوا ربُم اتقوا الناا أيها يا

  الغرور باهلل يغرنُم ول الدنيا احلياَ تغرنُم فال  ق اهلل

 متور والسماء القيامة يوم*** املغرور أيها لنفسه مث 

 تفور الع ا  رأا على  را*** وأضعف  النهار مشَ كورت إذا

 كدور الضياء بعد وت دل *** وتناثرت تساقط  النجوم وإذا

 تسري السحاب مث  فرأيتها*** بأحلودا تقلع  اجل ال وإذا

 مغرور بها فما الديار قل *** أدلها عن تعطل  العشار وإذا

                                                           
 (.2411و رقم 8/48( و والدارقطنى فى العل  )140و رقم 1/401)أقراه أيًضا: ابن   ان  - 144

 (804رقم  884/ 2حلحيح مسلم ) - 148
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 نسري أين لألمال  وتقول*** أ ضرت القيامة لدى الو وش وإذا

 مذعور وقل ه احلساب قوف*** متعلقا بأمِّه اجلنن وإذا

  دور الذنوب على املقيم كيف*** دوله خياف ذن  بال دذا

 الوُعوُر َتْ ُدو َوَيْوَم الوِمَعاِ  َيْوَم*** بها تنجو  جة لنفسه مهد

  تعاىل: باهلل اإلميانأوال  ✍

يها يف سعا ته ف س  ايُون  الدنيا يف حلا  ه قل  يف ث   الذل الصا ي اإلميانإقوَ اإلميان: إن 

 قناملتصد املؤمنن عن خمربا تعاىل يقولو  القيامة يوم يف التام النورعلى  هولص  أس اب ويُون من

 ْبُن ِهاللَّ َعْ ُد َوَقاَل كما أعمادم حبس  القيامةو عرحلات يف أيديهم بن نوردم يسعى القيامة يوم أنهم

 َيُمرُّوَن َأْعَماِلِهْم َقْدِر َعَلى" َقاَل[ 40: الوَحِديِد] {َأْيِديِهْم َبْيَن ُنوُرُدْم َيْسَعى}: َتَعاَلى اللَِّه َقْوِل ِفي َمْسُعو خ

 الوَقاِئِم الرَُّاِ  ِمْثُ  وُرُهُن َمْن َوِمْنُهْم النَّْخَلِة ِمْثُ  ُنوُرُه َمْن َوِمْنُهْم الوَجَ ِ  ِمْثُ  ُنوُرُه َمْن ِمْنُهْم الصَِّراِط َعَلى

ًَ َيتَِّقُد ِإْبَهاِمِه ِفي ُنوُرُه َمْن ُنوًرا َوَأْ َناُدْم ًَ َوُيطوَفُأ َمرَّ  و (141) "َمرَّ

ُُْم قال أمية أبي بن انا َ عن مجاددو عن  صنو عن الثورل سفيان وقال ُوُتوُبوَن ِإنَّ  لَِّهال ِعْنَد َم

ُُْمو ُُْمو ِبَأْسَماِئ ُُْمو َوَنْجَواُكْمو َوِسَماِت ُُْمو َوِقَلاِل  ُنوُرَ و َدَذا ُفَلاُنو َيا: ِقيَ  ِةالوِقَياَم َيْوُم َكاَن َفِدَذا َوَمَحاِسِن

 (140) َلَه ُنوَر َلا ُفَلاُنو َيا

 واملنافقو املؤمن يعطى القيامةو يوم نورًا يعطى إل أ د ليَ: "تعاىل اهلل رمحه ال صرل احلسن قال

 (148) {َرَناُنو َلَنا َأْتِمْم َربََّنا}: ل تعاىل ل قوله فذله نوره يطفأ أن املؤمن فيخشى املنافق نور فيطفأ

[ 02: اإلسراء] بيمينه كتابه أوتي فمن: قال كما كت هم وبأميانهم أل الضحا  قال وبأميانهم وقوله

 :دم يقال أل األنهار حتتها من جترل انات اليوم بشراكم: وقوله

                                                           
 قال 50/ 2 املنثور الدر يف كما مر ويه وابن  امت أبي وابن املنذر ابن وأقراه 172/ 0 املستدر  يف واحلاكم 003/ 07 ارير ابن - 141

 .ال خارل شرط على الذديب قال خيرااه ومل اإلسنا  حلحيح احلاكم

 (:422ص) « يدر ت لل يهقي والنشور ال عِ» - 140

 «.02/469 ال يان اامع»(:01/ 2) «علي بن لناحلر الصحابة يف السنة أد  عقيدَ» - 148
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 فيها ماكثن أل فيها قالدين األنهار حتتها من جترل جبنات ال شارَ لُم أل انات اليوم بشراكم

  العظيم الفوج دو ذله أبدا

 ِمْن َتْجِرل َانَّاٌت الوَيْوَم ُمُبْشَراُك َوِبَأْيَماِنِهْم َأْيِديِهْم َبْيَن ُنوُرُدْم َيْسَعى َوالوُمْؤِمَناِت الوُمْؤِمِنَن َتَرى يْوَم}

 آَمُنوا ِللَِّذيَن َوالوُمَناِفَقاُت الوُمَناِفُقوَن َيُقوُل َيْوَم( 21) الوَعِظيُم الوَفْوُج ُدَو َذِلَه ِفيَها َقاِلِديَن الوَأْنَهاُر َتْحِتَها

َْ اْنُظُروَنا  ِفيِه َباِطُنُه َباٌب َلُه ُسوراِب َبْيَنُهْم َفُضِرَب ُنوًرا َفالوَتِمُسوا َوَراَءُكْم اْرِاُعوا ِقيَ  ْمُنوِرُك ِمْن َنقوَتِ 

ُُْن َأَلْم ُيَناُ وَنُهْم( 24) الوَعَذاُب ِقَ ِلِه ِمْن َوَظاِدُرُه الرَّْ َمُة ُُْم َن ُُْم َبَلى َقاُلوا َمَع ُِنَّ ُُْم ْمَفَتْنُت َوَل  َوَتَربَّْصُتْم َأْنُفَس

ُُُم َواْرَتْ ُتْم ُُْم ُيْؤَقُذ َلا َفالوَيْوَم( 24) الوَغُروُر ِباللَِّه َوَغرَُّكْم اللَِّه َأْمُر َااَء َ تَّى الوَأَماِنيُّ َوَغرَّْت  ِمَن اَوَل ِفْدَيٌة ِمْن

ََ َمْوَلاُكْم ِدَي النَّاُر َمأوَواُكُم َكَفُروا الَِّذيَن  [28 - 21: احلديد] { الوَمِصرُي َوِبْئ

ُُْم َعَسى َنُصوً ا َتْوَبًة اللَِّه ِإَلى ُتوُبوا آَمُنوا الَِّذيَن َياَأيَُّها} وقال تعاىل ُُْم َُفَِّرُي َأْن َربُّ ُُْم َعْن ُُْم َسيَِّئاِت  َوُيْدِقَل

 َأْيِديِهْم َبْيَن َيْسَعى وُرُدْمُن َمَعُه آَمُنوا َوالَِّذيَن النَِّ يَّ اللَُّه ُيْخِزل َلا َيْوَم الوَأْنَهاُر َتْحِتَها ِمْن َتْجِرل َانَّاتخ

 [8: التحريم] {ٌرَقِدي َشْيءخ ُك ِّ َعَلى ِإنََّه َلَنا َواغوِفْر ُنوَرَنا َلَنا َأْتِمْم َربََّنا َيُقوُلوَن َوِبَأْيَماِنِهْم

 : الشهداءثانيا  ✍

 يف مثوابه من و اآلقرَ و الدنيا يف العظيم بالثواب الشهداء ع ا ه تعاىل اهلل وعد قدعاشر احمل ن: مل

 آَمُنوا َوالَِّذيَن} تعاىل اهلل قال  الردي  اليوم ذله يف به يعرفون الذل النور اهلل اهلل مينحهم أن اآلقرَ

 ِبآَياِتَنا َوَكذَُّبوا َكَفُروا الَِّذيَنَو َوُنوُرُدْم َأْاُرُدْم َلُهْم َربِِّهْم ِعْنَد َوالشَُّهَداُء الصِّدِّيُقوَن ُدُم ُأوَلِئَه َوُرُسِلِه ِباللَِّه

 (21) احلديد){ الوَجِحيِم َأحْلَحاُب ُأوَلِئَه

 واملقصو : دم يومئذ األار اجلزي  والنور العظيم الذل يسعى بن أيديهم  س  تفاوت أعمادم.

 :الوَوء عند كاملة األعضاء غسل إمتام ثالثا ✍

ََ يَأِب َمَع َرِقيُ : َقاَل الوُمْجِمِرو ُنَعْيما الوضوء فَعْن إس اَ القيامة يوم النور  صول أس اب ومن  َعَلى ُدَرْيَر

 ُأمَِّتي ِإنَّ: »َيُقوُل َسلََّموَو َعَلْيِه اهلُل حَللَّى اللَِّه َرُسوَل َسِمْعُ  ِإنِّي: َقاَل َفَتَوضََّأو الوَمْسِجِدو َسطوِح َظْهِر

ُُْم اْسَتَطاَع َفَمِن الوُوُضوِءو آَثاِر ِمْن ُمَحجَِّلَن ُغراا الوِقَياَمِة َيْوَم ُيْدَعْوَن   (141). «َفلوَيفوَعْ  ُغرََّتُه يَ ُيِط َأْن ِمْن

                                                           
 و( 0691) ومسلم و( 7563) و( 6620) و( 6126) وال خارل و43/119و 029-42/022 شي ة أبي ابن وأقراه - 141
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 تغس  تتوضأ  ن فأن  واألرا و األيدل وعلى اجل اه على القيامة يوم الوضوء آثار تظهر: أل

 نورو يهماف فيأتي الرالن وتغس  نورو فيهما فيأتي مرفقيه إىل يديه وتغس  نورو فيه فيأتي واهه

 س  ب - باهلل والعياذ - النار  ق  لو  تى اإلنسان فهذا القيامةو يوم نور فيه فيأتي برأسه ومتسح

 لعفوا اهلل نسأل الوضوءو آثار إل شيء ك  النار منه تأك  الدنياو يف الصالَ على مواظ ًا وكان معصيةو

 .واآلقرَ والدنيا الدين يف والعافية

 : العشاء وصالة الفجر صالة خاصة الظلمات، يف املساجد إىل املشي رابعا ✍

 صول  أساب من س   الظلم يف تعاىل اهلل بي  إىل السعي و املشاي مُابدَواعلم بار  اهلل فيه :أن 

  العلم انَ من اجلزاء و  األنوار

َِ َعْن  ِإَلى الظَُّلِم ِفي َمشَّاِئَنالو َبشِّْر: "- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه حَللَّى - اللَِّه َرُسوُل َقاَل: َقاَل َماِلهخ ْبِن َأَن

 (.180" )الوِقَياَمِة َيْوَم التَّامِّ ِبالنُّوِر الوَمَساِاِد

ََو َأِبي َعْن  الوَمَساِاِد ِإَلى َيَتَخلَُّلوَن ِللَِّذيَن ُءَلُيِضي اللََّه ِإنَّ: »َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه حَللَّى اللَِّه َرُسوَل َأنَّ ُدَرْيَر

 (182) «الوِقَياَمِة َيْوَم َساِطعا ِبُنورا الظَُّلِم ِفي

ألن  مضاءَ.ولو كان  الطري  اجلماعةوودذا الفض  ثاب  ل إن شاء اهلل ل ملن حللى العشاء والفجر مع 

 اللي .داتن الصالتن يف ظلمة 

ويف دذه احلديِ وغريه  ِ للمسلم على أن جيتهد يف إتيان املسجد ماشيًا ل راك ًا ولو كان   اره 

إذا كان  السيارَووأل يعوَّ  نفسه ركوب  وحنوهوما مل تُن مشقة أو عذر كُرب السن واملرض  بعيدَو

                                                     مشقة.املسجد تصله القدم بال 

ومعلوم أن يوم القيام يوم مظلم وفظيع وعظيمو وطوي و وإذا مرَّ الناا على الصراط فهم يف ظلمة 

وك  إنسان نوره على قدر عملهو فمنهم من يسطع نوره  نورًاويعطيهم اهلل عز وا   شديدَو فاملؤمنون

فيص ح يف ظلمة ول يرى ره ويشتع  وخي و ويشتع و ومنهم من ينطفئ نوره أمامهو ومنهم من خي و نو

 والذين يواظ ون على حلالَ اجلماعة وقاحلة حلالَ الفجر والعشاء دم نور تام يوم القيامة  ما أمامه 

                                                           
  4/724 جنوه مااه ابن وأقرج و003 رقم الرتمذل وأقرج 564 رقم 4/379  او  أبو أقراه - 180
 . سن إسنا ه( : 0/32) اديثمى قال( 213 رقم و4/057) األوسط يف الطرباني أقراه - 182
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 ب  دو نور ساطع عظيم   ينقطعوفهو نور ل خي وو ول 

ا كان يف الدنيا ميشي يف الطريق ومعه مص اح ونور ك  إنسان يوم القيامة دو لنفسه فقط و وليَ كم

 و يضيء فيستضيء به الذين جبوارهو فيوم القيامة ل يُون ذلهو

  اجلمعة يوم أهل- خامسا ✍

 و َحبفاو اجلمعة يوم  سيقابه كيف اهلل ع د وتأم  القيامة يوم عطيته تُون كيف تأم  ع د اهلل 

ُِ اللََّه ِإنَّ: »َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل حَللَّى اللَِّه َرُسوُل َقاَل: َقاَل الوَأْشَعِرلِّو ُموَسى َأِبي َعْن نور و بعطر  الوَأيَّاَم َيْ َع

ُِ َدْيَأِتَهاو َعَلى الوِقَياَمِة َيْوَم ًَو َجْدَراَء الوُجُمَعَة َوَيْ َع  َكِرمِيَها ِإَلى ُتْهَدى الوَعُروِاَك ِبَها َيُحفُّوَن َأْدُلَها ُمِنرَي

 ِاَ اِل ِفي َيُخوُضوَن الوِمْسِهوَك َيْسَطُع َوِرحُيُهْم َبَياًضاو َكالثَّلوِج َألوَواُنُهْم َضْوِئَهاو ِفي َيْمُشوَن َلُهْمو ُتِضيُء

َُاُفوِرو  الوُمَؤذُِّنوَن ِإلَّا َأَ ٌد ُيَخاِلُطُهْم اَل الوَجنََّةو َيْدُقُلوَن َ تَّى َتَعجًُّ ا ُيطوِرُقوَن َلا الثََّقَلاِن ِإَلْيِهُم َيْنُظُر الو

  (181)( «الوُمْحَتِسُ وَن

 دا ونويغتسل لتأ يتهاو م ُرين ويأتون اجلمعة حلالتها على يواظ ون الذين اجلمعة ألد  فضيلة فهذه

 .فيها وسلم عليه اهلل حللى النيب ددل دو كما دا ويتهيئون

 يوم  وا عز اهلل مثله وقد اجلمعة يوم وحيشر وتعاىلو س حانه اهلل يشاء كما ديئتها على حتشر فاأليام

 عروا ةكهيئ القيامة يوم ويشخصه وميثله اهلل يهيئه لُن الدنياو يف معنول شيء اجلمعة فيوم القيامةو

 .اجلمعة يوم يف تهدى

 اجلمعة يوم الكهف سورة قراءة-سادسا  ✍

 من تعصمه أيضا أنها مع القيامة يوم لصا  ها تنري أنها الُهف سورَ ومن قصائص:  اهلل ا  ع

ََ َقَرَأ َمْن: »َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل حَللَّى اللَِّه َرُسوُل َقاَل: َقاَل الوُخْدِرلِّ َسِعيدخ َأِبي َعْن الداال َُْهِف ُسوَر  َكاَنْ  الو

ََّةو ِإَلى َمَقاِمِه ِمْن الوِقَياَمِة َيْوَم ُنوًرا َلُه  َيُضرَُّهو َلْم الدَّاَّاُل َرَجَق ُثمَّ آِقِرَداو ِمْن آَياتخ ِبَعْشِر َقَرَأ َوَمْن َم

 ُثمَّ َريٍّو ِفي ُكِتَ  ِإَلْيَهو َأُتوُبَو َأْسَتْغِفُرَ  َأْنَ و ِإلَّا ِإَلَه َلا َوِبَحْمِدَ و اللَُّهمَّ ُسْ َحاَنَه: َفَقاَل َتَوضََّأو َوَمْن

ُوَسْر َفَلْم َطاَبعاو ِفي ُاِعَلْ   (184) «الوِقَياَمِة َيْوِم ِإَلى ُي

                                                           
 2801: الوَجاِمع حَلِحيحو  2010( احلاكم أقراه)- 181

 118:َوالتَّْرِدي  التَّْرِغيِ  حَلِحيح(18ص) «اجلمعة يوم الُهف سورَ قراءَ يف الوار َ األ ا يِ»- 184

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





343 
 

 اإلسالم يف الشيب-سابعا ✍

 يستحي الناا بعض جيد الذل الشي  القيامة يوم األنوار  صول ومن أس ابأيها األ  اب الُرام : 

  اآلقرَ و الدنيا يف نوره ينتف انه اهلل ع ا  احلقيقة يف و الشي  ذله ينتف فتجده شاب اذا

 ِفي َشْيَ ًة َشاَب َمْن: »َقاَل َموَوَسلَّ َعَلْيِه اهلُل حَللَّى: اللَِّه َرُسوَل َأنَّ َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُعَ ْيدخو ْبِن َفَضاَلَة َعْن

 اللَِّه َرُسوُل َفَقاَل الشَّْيَ  ُفوَنَيْنِت ِرَااًلا َفِدنَّ: َذِلَه ِعْنَد َرُاٌ  َلُه َفَقاَل «الوِقَياَمِة َيْوَم ُنوًرا َلُه َكاَنْ  الوِدْسَلاِم

 (184) «ُنوَرُه َفلوَيْنِتْف َشاَء َمْن: »َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه حللَّى

 :اجلمار رمي -ثامنا  ✍

 - َع َّااا اْبِن عْن احلج يف اجلمار رمي النور املسلم بها ينال اليت الع ا ات من أن اهلل واعلموا ع ا 

 ُنوًرا َلَه َكاَنو  الوِجَماَر َرَمْيَ  إَذا: " - وسلم عليه اهلل حللى - اهلِل َرُسوُل َقاَل: َقاَل - عنهما اهلل رضي

 (188)" الوِقَياَمِة َيوَم

 :اهلل يف احلب -تاسعا ✍

 مالنع ودو من اإلسالمية األمة أفرا  بن تربط اليت ودو الوشيجة اإلميان عرى أوثق من اهلل واحل  يف

 بهموالشهداء لقر األن ياء يغ طهم اليوم ذله يف فهم أيضا ذله ومع ع ا ه من يشاء ملن اهلل يه ها اليت

ََ َأِبي َعْنو القيامة يوم عرحلات يف نور منو إيادم وملا منحه اهلل من  اهلُل لَّىحَل اهلل َرُسول َقاَل َقاَل ُدَرْيَر

 ُنِح ُُّهْم َلَعلََّنا ُدْم َمْن ِقيَ " الشَُّهَداُءَو اأَلْنِ َياُء َيْغِ ُطُهُم ِبَأْنِ َياَء َلْيُسوا ِعَ اً ا اللَِّه ِعَ اِ  ِمْن ِإنَّ: "َوَسلََّم َعَلْيِه

 ِإَذا َيَخاُفوَن َلا ُنورا ْنِم َمَناِبَر َعَلى ُنوٌر ُوُاوُدُهْم َأْنَساب َوَلا َأْرَ ام غري من اللَِّه ِبُنوِر َتَحابُّوا َقْوٌم ُدْم: "َقاَل

 ُدْم َول ْيِهْمَعَل َقْوٌف َلا اهلِل َأْوِلَياَء ِإنَّ َأل} َقَرَأ ُثمَّ" النَّاُا َ ِزَن ِإَذا َيْحَزُنوَن َول النَّاُا َقاَف

  (181){َيْحَزُنوَن

                                                           
 عدل وابن اجل ارو ع د بن النضر األسو  أبي طريق من( 3755" )مسنده" يف ال زار وأقراه»(:الرسالة ط 401/ 41) «أمحد مسند» - 184

 0290: والرتدي  الرتغي  حلحيحو  3374: الصحيحة « 1/4172" الُام " يف عدل

 
 («0545في الصحيحة )األلباني  حسنه » (:02/ 4« )السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير» - 655

 (، تعليق األلباني "صحيح"، تعليق شعيب األرنؤوط "إسناده صحيح"570ابن حبان ) - 656
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 دؤلء أما قوفو ويف فزع يف والناا خيافونو ول حيزنونو ل القيامة يوم املوقف أرض يف فهؤلء

 .ادًا عظيمة مرت ة ودذه نورو من منابر على وجيلسهم ظلهو إل ظ  ل يوم بظله ويظلهم اهللو فيؤمنهم

 (العادلون) والياتهم يف املقسطون-عاشرا  ✍

  الناا بن العدل و واألعمال  األقوال يف العدل األنوار  صول أس اب من اهلل وأقريا ع ا 

ِسُطوَن ِعْنَد اهلِل َيْوَم الوِقَياَمِة حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم " الوُمقوَعْن َعْ ِد اهلِل ْبِن َعْمِرو ْبِن الوَعاِصو َيْ ُلُح ِبِه النَِّ يَّ 

ُوِمِهْمو َعَلى َمَناِبَر ِمْن ُنوراو َعْن َيِمِن الرَّْ َمِن َعزَّ َوَا َّو َوِكلوَتا َيَدْيِه َيِمٌنو الَِّذيَن َيْعِدُلوَن ِفي  َأْدِليِهْم َوُ 

  (180) َوَما َوُلوا "

 اليمنى؛ يده على جبان هو يضعه الدنيا عظماء من عظيم دذا فليَ دذاو من أعظم شرف دنا  وليَ

 جيع  وتعاىل س حانه امللو  ومله واألرضو السماوات ا ار وا ؛ عز اهلل دو وأمنا النااو لريا 

 املوضع فهذا مينو يديه وكلتا الرمحنو مين عن نورو من منابر على شأنهم دذا الذين اطخلق دؤلء

 .اطخلق ك  عليه يغ طهم اجللي  واملُان العظيمو

 لواو وما وأدليهم  ُمهم يف يعدلون الذين: فقال دؤلء من أنهم: ) وسلم عليه اهلل حللى النيب بن وقد

 إمناو جواتنو بن يُون أن العدل شرط من فليَ جواتانو عند  يُن ولو  تى ال ي  يف فاعدل و(

 عليه تعاىل اهلل افرتض الذل  قهم ويعطيهم نفسهو من وينصفهم أبنائهو ومع أدلهو مع املرء يعدل

 أولياء نم تُون أن تريد كن  فدن تتوىلو ما بقدر يُرب والواا  يعمو فالعدل الولية كربت فدذا دمو

 .بالعدل إذًا فعليه القيامة؛ يوم  راتهم دذه الذين املقسطنو املقربن اهلل

: )) تعاىل قال  ُمو القول ألن قول؛  ُم كان أو وليةو  ُم كان سواء(   ُمهم يف يعدلون الذين) 

 بن و ُم قضى من ك  إن: اهلل رمحه تيمية ابن يقول ودذا و[281:األنعام((] َفاْعِدُلوا ُقلوُتْم َوِإَذا

 حيُم من  تى اثنن؛ بن  ُم أو قضى من ك  يشم  انَ اسم القاضي أن: أل. قاض فهو اثنن

 .أ سن قطه أيهم: قطوطهم عن سألو  إذا: أل اطخطوطو يف ختريوا إذا األطفال بن

 فيما العدل يراعون الذين دم والقلي  النااو أكثر فقده العدل ودذا ادًاو عظيمة املسألة فهذه: إذًا

 املقسطنو من يُون أن: اهلل ولية أرا  من على والواا  يتصرفونو وفيها يفعلونو وفيما يقولونو

                                                           

، ومسلم 43/407وابُن أبي شيبة  ( ،4121( ، وحسين المروزي في زوائده على "الزهد" لبن المبارك )522أخرجه الحميدي ) - 657

(4207) 
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 كان وإن عامةو ولية كان وإن عماًلو كان وإن قوًلو كان إن  ُمهم يف يعدلون الذين العدل أد  ومن

 .فوقه ما أو ال ي  يف قاحلة ولية

 الدعاء .....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  النشر مبوجبات بناء القصور العشرة

 اخلطبة األوىل

 رووالقت ا لالبتالء  ارًا الدنيا احلياَ اع  الدينو يوم ماله الر يمو الرمحن الُريمو العفو هلل احلمد

 ألد  و ارًا األبرارو املتقن من وقربه كرامته ألد   ارًا  ارينو اآلقرَ واع  والعت ارو للعم  وااًل

 وأشهد و القهار الوا د له شريه ل و ده اهلل إل إله ل أن وأشهد والفجارو الُفار من وسخطه غض ه

  عهمت ومن و األقيار الطي ن وحلح ه آله وعلى عليه اهلل حللى املختارو النيب ورسوله ع ده امدًا أن

 . بعد أما.  والنهار اللي  تعاق  ما بد سان

 وعد إن شيئًا والده عن ااج دو مولو  ول ولده عن والد جيزل ل يومًا واقشوا ربُم اتقوا الناا أيها يا

 الغرور باهلل يغرنُم ول الدنيا احلياَ تغرنُم فال  ق اهلل

 َأنَّ السَّاَلَمةَ  ِفْيها َتْرُ  ما ِفيها** النفَ ت ُي على الدنيا وقد علم 

 ِإّل الَّيت كاَن َقْ َ  امَلْوت باِنيها** ل  ار للمرء بعد املوت يسُنها

ُُِنها  َبَنادا ِبَشرٍّ قاَب باِنيهاَوِإْن ** َفِدْن َبَنادا ِبَخْيرا طاَب َمْس
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  تى َسَقادا ِبُاِا امَلْوِت َساِقيها** أين امللو  اليت كان  مسلطنة

 و ورنا طخراب الددر ن نيها**  َأْمواُلنا ِلَذِول امِلْيراِث َنْجَمُعها

 أمس  قرابًا و ان املوت  انيها** كم من مداين يف اآلفاي قد بني 

َا وإْن كاَنْ  َع ُُ ِّ َنفو  ِمَن امَلِنيَّةِ  آماٌل ُتَقوِّيها**  لى َوَا اِل

 والنفَ تنشردا واملوت يطويها**  فاملرء ي سطها والددر يق ضها

كم يسعى اإلنسان ويشقى يف دذه احلياَ الدنيا لي ين له بيتًا فيها و فيخسر من ماله واهده وفُره 

و واحلري واددم و والتشقق والتصدع  ووقته ما ل خيطر على بال ثم دذه ال ي  معرض للِ لى والزوال

و وان سلم ال ي  من ذله كله فلن يسلم حلا  ه من املوت و فٌُ  مسافر مع قافلة الرا لن كما قال 

ُُوُنوا َأْيَنَما ﴿ اهلل عز وا  ُُُم َت َخ ُبُروجا ِفي ُكْنُتْم َوَلْو الوَمْوُت ُيْدِركو  [08: اءالنس] ﴾ُمَشيََّد

ويُون دذا الشخص قد حتم  ادموم والغموم واألري والقلق و ولرمبا سُ  ماء واهه و طل ًا القرض 

 والدين و وسائاًل اإلمهال والتأاي  و ويف النهاية دو يعلم أن دذا كله عرٌض جائ  ومتاٌع  قري . 

 ولذله املؤمن تسموا نفسه ويتشوي لي ين له بي  وقصر يف اجلنة . 

ريرَ أبي دعن نة ليَ ك يوتنا وقصورنا ااء يف وحلف بيوت اجلنة كما يف ااء يف وبيوت وقصور اجل

وَل َنٌة ِمْن َذَد خ  ل نٌة ِمْن ِفضَِّةبناؤدا اجَلنَُّة ))قال:  -حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  -أن النيب -رضي اهلل عنه 

َأُا َوَيْخُلُد َلا وُت وُتْرَبُتها الزَّْعفراُن َمْن َيْدُقُلها َيْنَعُم َلا َييوِمالُطها امِلْسُه األْذَفُر َوَ َص اؤدا اللُّؤُلؤ والياُق

 (. 188) َيُموُت َلا َتْ َلى ِثياُبُهْم َوَلا َيفوَنى َش اُبُهْم((

كم من الوق  يستغري اإلنسان يف بناء بي خ يف الدنيا؟ وكم من املال الُثري سينفق على ال ناء والتشييد؟ 

والتفُري سي ذل يف التخطيط والتعدي ؟ وكم من األمور سوف تتم ليخرج دذا القصر إىل  وكم من اجلهد

  يز الواو ؟

                                                           
( قال األل اني : 1811و رقم 4/101) والرتمذل( و 240و رقم 2/201الزدد ) يف( و ودنا  1041و رقم 1/448أقراه أمحد ) - 188

 يف حلحيح اجلامع 4221)حلحيح( انظر  ديِ رقم: 
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س حان اهلل دذا بيٌ  بناؤه من تراب وأمسن  و ديدو ودو إىل الزوال قري و وأعج  من ذله أنه 

يُا  مير عليه جترل حتته مجارل وقاذورات ال شرو وبداقله  ورات للمياهو والذل ميلُه ويسُنه ل 

 يوم إل وحيص  له وبه نُد وتُديرو مبا ا ل  عليه دذه الدنيا الفانية.

لُنه أقي املسلم تستطيع أن حتص  على بي خ ل تعرتيه العوارضو ول ُتُدِّره امُلُدِّراتو ول ُيُلٍّف 

 ماًلو ول سنواتو ودو باي على نظرته وعمالهو وأنسه  ائم ما  ام  األرض والسموات.

بناؤه يسر الناظرينو ل نة من ذد  ول نة من فضهو بالطه املسهو و ص اؤه اللؤلؤو و شيشه 

الزعفرانو واألنيَ فيه  ور مقصورات يف اطخيامو كأمثال اللؤلؤ املُنونو لو أطل  امرأَ من نساء 

وما فيهاو نعيم اجلنة على دذه الدنيا ملألت الدنيا نورًا وعطرًاو ولنصيفها على رأسها قري من الدنيا 

مقيم وقرَ عن ل تنقطع أدلها يأكلون ويشربون وحييون ول ميوتون ويزورون ربهم ويستمعون إىل قطابه 

ٌَ َيْوَمِئذخ ُوُاوٌه ﴿:ويسعدون برؤية واهه الُريم قال اهلل تعاىل عنهم ٌَ َربَِّها ِإَلى( 00) َناِضَر  َناِظَر

 [. 14-11: ]القيامة﴾

هلل: كيف أ ص  على دذا ال ي و وما دي األفعال واألقوالو اليت بها ُتنال اآلمالو فدن سأل  يا ع د ا

ب يوت وارفة الظالل يف انة اّل  عن مث  ومثالو وتعال  عن  يز الفُر واطخيالو بدذن اهلل الُ ري 

 املتعال... وإليه دذه األعمال. 

 باهلل والعم  الصاحل:  اإلميان أول ✍

ُُْم ِعنَدَنا ُجلوَفى ِإلَّا َمْن آَمَن َوَعِمَ  حَلاِلًحا َف»قال اهلل تعاىل:  ُُْم َوَلا َأْوَلاُ ُكم ِبالَِّتي ُتَقرُِّب ُأْوَلِئَه َلُهْم َوَما َأْمَواُل

أل يف مناجل اجلنة »و قال ابن كثري: [40]س أ: « َاَزاء الضِّْعِف ِبَما َعِمُلوا َوُدْم ِفي الوُغُرَفاِت آِمُنوَن

 (181)«. منون من ك  بأاا وقوف وآذى ومن ك  شر ُيحذر منهالعالية آ

 :والسرتااع  ال وقوع املصي ة احلمد- ثانيا ✍

 َأِبيَعْن إقوَ العقيدَ : ومن الذين ت نى دم القصور و يضاعف دم األاور أد  الصرب على ال الء   

َُِتِه: َقَ ْضُتْم ُموَسى الوَأْشَعِرلِّ َأنَّ َرُسوَل اهلِل حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: ِإَذا َماَت َوَلُد الوَعْ ِد َقاَل اهلُل ِلَم َلاِئ

                                                           
 (4/024تفسري ) - 181
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ََ َقَ ْضُتْم َوَلَد َعْ ِدل! َفَيُقوُلوَن: َنَعْمو َفَيُقوُل:  َفَيُقوُل: َماَذا َقاَل َعْ ِدل؟  : َنَعْموُفَؤاِ ِه! َفَيُقوُلوَنَثَمَر

 (110)َفَيُقوُلوَن: َ ِمَدَ  َواْسَتْرَاَعو َفَيُقوُل اهلُل: اْبُنوا ِلَعْ ِدل َبْيًتا ِفي الوَجنَِّة َوَسمُّوُه َبْيَ  الوَحْمِد 

 اهلل: قال تعاىل:  تقوى-ثالثا ✍

ُِِن َل» القصور و بنى دم غرفا من فوقها غرف م نيةو دا دم املتقون ع ا  اهلل قد ديئ اهلل تعاىل ادم  

ِه َلا ُيْخِلُف اللَُّه الَِّذيَن اتََّقْوا َربَُّهْم َلُهْم ُغَرٌف مِّن َفْوِقَها ُغَرٌف مَّْ ِنيٌَّة َتْجِرل ِمن َتْحِتَها الوَأْنَهاُر َوْعَد اللَّ

 [.10]الزمر: « الوِميَعاَ 

 (112)«.فوي بعض ط اي بعضها أل مساكن عالية»قال ابن كثري :  

 َدِة.ْز" َقاَل اْبُن َع َّااا: ِمْن َجَبْرَادخ َوَياُقوتخ" َتْجِرل ِمْن َتْحِتَها الوَأْنهاُر" َأْل ِدَي َااِمَعٌة ِلَأْسَ اِب النُّ

 إىل املسجد والرواح: الغدو-رابعا  ✍

ََو َعِن النَِّ يِّ حَللَّى اهلُل َعَلْيِه   َأَعدَّ َراَح ِإَلى الوَمْسِجِد  َمْن َغَدا ِإَلى الوَمْسِجِد َأْو»َوَسلََّمو َقاَل: َعْن َأِبي ُدَرْيَر

 .(111) «ُكلََّما َغَدا َأْو َراَحُنُزًلا الوَجنَِّة ِفي َلُه اللَُّه 

فاملؤمنون يف غرف يف عالليو بعضها أعلى من بعض كما أن الُفار يف  ركات بعضها أسف  من بعضو 

ُِِن الَِّذيَن اتََّقْوا َربَُّهْم َلُهْم ُغَرٌف} قال اهلل: ِمْن َفْوِقَها ُغَرٌف }ودي أعالي اجلنات [ 10]الزمر: {َل

 {ٌةُغَرٌف َمْ ِنيَّ}فذكر الغرف ودي العالية ويف أعلى منها أيضًا يف اجلنة للمؤمنن  [10]الزمر: {َمْ ِنيٌَّة

[ بنادا ربنا س حانه ت ار  وتعاىلو اعلها ل نة من ذد  ول نة من فضةو واع  فيها 10]الزمر:

األنهارو واع   ص اءدا املسه األذفرو واع  فيها ما تشتهيه األنفَ وتلذ األعنو فهي غرف 

ِبي َأ َعْنم نيةو يقول ابن ع اا: من جبراد وياقوتو وقال النيب حللى اهلل عليه وسلم يف احلديِ: 

ََو َعِن النَِّ يِّ حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: " ِبَناُء الوَجنَِّة َلِ َنٌة ِمْن  و ( 114ِفضَّةخ " )ِمْن َوَلِ َنٌة و َذَد خُدَرْيَر

وذكر النيب حللى اهلل عليه وسلم قيمة يف اجلنة طودا مخسون مياًل من  رَ مجوفةو ودذه للمؤمن من 

                                                           
(و وقال الرتمذل عق ه: " ديِ 1148(و و"حلحيح ابن   ان" رقم )428/ 4(و و"مسند أمحد" )2012"اامع الرتمذل" رقم ) - 110

 يف حلحيح اجلامع 018) سن( انظر  ديِ رقم:   سن غري "
 (4/14تفسريه ) - 112
 (111) 241/ 1(و ومسلم 111) 218/ 2أقراه: ال خارل - 111

و ويف "حلفة 1/148( و وأبو نعيم يف "احللية" 1884وأقراه الطرباني يف "األوسط" )»ط الرسالة(: 481/ 24« )مسند أمحد» - 114

 («240اجلنة" )
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ضمن قصورهو مسي  قيمة ولُن  قيقتها أنها اودرَ مجوفة طويلهو فهذه قيمة  ضمن قيماته ومن

 ملؤمن يف اجلنة! نسأل اهلل عز وا  أن جيعلنا من أد  انته.

* وقال احلافظ ابن  جر: والُنُزل )بضم النون والزال(: املُان الذل ُيهيأ للنزول فيهو )وبسُون 

 (114) .الزال(: ما ُيهيأ للقا م من الضيافة وحنودا

وظادر احلديِ أن من غدا إىل املسجد أو راحو سواًء غدا للصالَ أو لطل  علم أو »* وقال ابن عثيمن 

 (118)«.لغري ذله من مقاحلد اطخري أن اهلل يُت  له يف اجلنة نزًل

 ُفراة يف الصالَ: سدُّ-قامسا ✍

أمر يستهن به كثري من األقيار  ع ا  اهلل: ومن األعمال اليسريَ اليت رت  اهلل عليها األاور العظيمة  

بنى فراة سد من عن عائشة َقاَلْ  َقاَل َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  أل و دو سد الفرج يف الصالَ

 .(111)«اهلل له بيتا يف اجلنة ورفعه بها  راة 

 ثوان؟! « 4»فُيف يزدد يف دذا األار من اإلقوان وإن سد الفراة ليستغري حنو 

 يف اليوم والليلة اثنيت عشرَ ركعة  حلالَ-سا سا  ✍

و َعْن َعاِئَشَةإقوَ اإلميان ومما ت نى به قصور اجلنة املواظ ة على السنن املؤكدَ يف اليوم و الليلة  

ََ َرَمْن َثاَبَر َعَلى اْثَنَتْي »َقاَلْ : َقاَل َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم:  َلُه اللَُّه َبَنى السُّنَِّة كوَعًة ِمَن َعْشَر

 َبْعَد الوِعَشاِءو ِنَبْيًتا ِفي الوَجنَِّةو َأْرَبًعا َقْ َ  الظُّْهِرو َوَركوَعَتْيِن َبْعَدَداو َوَركوَعَتْيِن َبْعَد الوَمْغِرِبو َوَركوَعَتْي

  (667)« «َوَركوَعَتْيِن َقْ َ  الوَفْجِر

                                                           
 (1/284الفتح ) - 114

 (:4/101شرح رياض الصاحلن ) - 118

يخن غري احلسن بن ع د العزيز (و تعليق األل اني "دذا إسنا  حلحيحو رااله كلهم ثقات راال الش1/ 41أمالي احملاملي ) - 111

 (2811اجلرولو فهو من شيوخ ال خارل"و الصحيحة )

]حلحيح  (112و  110/  4( يف الصالَو باب ما ااء فيمن حللى يف يوم وليلة ثنيت عشرَ ركعةو والنسائي 424رواه الرتمذل رقم ) - 110

 [.1284اجلامع: 
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ََ َركوَعًة َتَطوًُّعاو َمْن حَللَّى ِفي َيْوما ِث»ِ يَ َةو َقاَلْ : َقاَل النَِّ يُّ حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن ُأمِّ َ  ْنَتْي َعْشَر

  (118)« « الوَجنَِّةِفي َبْيٌ  ِبِهنَّ َلُه ُبِنَي 

 :َ حلالَ الضحى أربعًا وق   الظهر أربعًا سابعا ✍

الوُأوَلى َوَقْ َ  َحى َأْرَبًعا َمْن حَللَّى الضُّ: " »-حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َعْن َأِبي ُموَسى 

 واملرا  باألوىل: حلالَ الظهر فيما ي دو ليو واهلل أعلم.(111)« "  «َبْيٌ  ِفي الوَجنَِّةَلُه ُبِنَي َأْرَبًعا 

القرآن والسنةو ونفعين وإياكم مبا فيهما من ال ينات واحلُمةو أقول ما تسمعونو بار  اهلل لي ولُم يف 

 وأستغفر اهلل لي ولُم ولسائر املسلمن من ك  ذن خ وقطيئةخو فاستغفروه إنه دو الغفور الر يم.

 اطخط ة الثانية

 احلمد هلل على إ سانه.

 .................................أما بعد أيها املسلمون: 

 قراءَ سورَ اإلقالص عشر مرات: -ثامنا  ✍

َا الوُجَهِنيِّ: َعِن النَِّ يِّ    اللَُّه َأَ ٌد َ تَّى َمْن َقَرَأ ُقْ  ُدَو»َقاَل:  -حللى اهلل عليه وسلم  -َعْن ُمَعاِذ ْبِن َأَن

ُوِثَر َيا َرُسوَل اللَِّهو َفَقاَل ُعَمُر ْبُن الوَخطَّاِب: ِإَذْن َأْس«. َقْصًرا ِفي الوَجنَِّةَلُه اللَُّه َبَنى َمرَّاتخ َعْشَر َيْخِتَمَها  َت

  (100) «اللَُّه َأكوَثُر َوَأطوَيُ : »-حللى اهلل عليه وسلم  -َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه 

  قائق؟!« 4»فُيف يزدُد أ ٌد يف دذا األار الفائقو وإن قراءتها عشرًا لتستغري حنو 

  وحلالَ القيام: طي  الُالمو وإطعام الطعامو وإ امة الصيامو –تاسعا  ✍

َظاِدُرَدا ِمْن َباِطِنَهاو ُيَرى ُغَرفا الوَجنَِّة ِفي »ِإنَّ َعْن َعِلياُّو َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: 

هلُل َعَلْيِه َفَقاَل َرُاٌ : َيا َرُسوَل اللَِّه ِتلوَه َمَناِجُل الوَأْنِ َياِءو َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه حَللَّى ا و«َوَباِطُنَها ِمْن َظاِدُرَدا

 (.102) «اٌمَيَأَعدََّدا اللَُّه ِلَمْن َأطوَعَم الطََّعاَمو َوَأفوَشى السََّلاَمو َوَأَ اَم الصَِّياَمو َوحَللَّى ِباللَّْيِ و َوالنَّاُا ِن»َوَسلََّم: 

                                                           
 (412(و والنسائي يف "الُربى" )018أقراه مسلم ) - 118

 يف حلحيح اجلامع 1440) سن( انظر  ديِ رقم:  (148ص  1مجمع الزوائد يف باب حلالَ الضحى ج  - 111

 (881(و الصحيحة )1401(و تعليق األل اني " سن"و حلحيح اجلامع )28148أمحد ) - 100

عنهو وأقراه الرتمذل  ضمن مسند علي بن أبي طال  رضي اللَّه 281/ 2أقراه أمحد من رواية علي رضي اللَّه عنهو يف املسند  - 102

 (1810(و احلديِ )4(و باب ما ااء يف حلفة ُغَرِف اجلنة )41كتاب حلفة اجلنة ) 104/ 4يف السنن 
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وطي  الُالم معروفو ودو من  سن اطخلقو وإطعام الطعام عام ويشم  إطعام الرا  جواه وبنيهو 

وآبائه وإقوته وأقربائه وأضيافه واريانهو وإطعام اليتامى واملساكن والفقراء واحملتاان... اخلو 

سه ولو بركعة يوتر بهاو ولو وإ امة الصيام معروفةو وحلالَ القيام أقلها ركعة فال ي خلن أ دكم على نف

 بعد العشاء 

 تر  املراء وتر  الُذب و سن اطخلق:-عاشرا ✍

الوَجنَِّة ِلَمْن َتَرَ  َرَبِض ِفي  ِبَ ْي خَجِعيٌم َأَنا »َعْن َأِبي ُأَماَمَةو َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم:  

َُِذَب َوِإْن َكاَن َماِجً ا َوِبَ ْي خ ِفي َأْعالوِمَراَء َوِإْن َكاَن ُم َلى الوَجنَِّة ِحقًُّاو َوِبَ ْي خ ِفي َوَسِط الوَجنَِّة ِلَمْن َتَرَ  الو

 )والزعيم: دو الضامنو وربض اجلنة: ما  وداو واملراء: دو اجلدال(. (101)« «ِلَمْن َ سََّن ُقُلَقُه

 املسااد:بناء -عشر  احلادي ✍ 

َبَنى اهلُل َلُه َمْسِجًدا ِللِه َبَنى ْن َم»ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَنو َقاَل: َسِمْعُ  النَِّ يَّ حَللَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َعْن  

 (104)« الوَجنَِّةِمْثَلُه ِفي 

َبَنى اللَُّه َقَطاَخ َكَمفوَحِص َعْن َأِبي َذراُّ َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه حَللَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: "َمْن َبَنى ِللَِّه َمْسِجًدا َوَلْو  

  (104)َلُه َبْيًتا ِفي اجلنة"(

 الدعاء..........................................

 

 

 

 

 

                                                           
]حلحيح أبي  (10118و رقم 20/141) وال يهقي( و 0488و رقم 8/18) والطرباني( و 4800و رقم 4/184أقراه أبو  او  ) - 101

 [.4028 او : 

 بنى هلل مسجداو تعليق األل اني "حلحيح"( باب من 041ابن مااه ) - 104

 والطرباني( و 2122و رقم 4/412( و وابن   ان )412و رقم 11( و والطيالسى )ص 4281و رقم 2/108أقراه ابن أبى شي ة ) - 104

يف حلحيح  1218قال األل اني : )حلحيح( انظر  ديِ رقم:  (4081و رقم 1/440) وال يهقي( و 2208و رقم 1/141الصغري ) يف

 جلامع.ا
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