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ةدمالمق  

حّق حمِده، ونسؤله المزٌَد من فضلِه، وأشهد أن ال إله إال هللا الحمد هلل    

وحده ال شرٌك له، وأشهد أن محمداً عبُده ورسولُه، سٌُد المرسلٌن، وإماُم 

النبٌٌن، وقابُد الُؽّر الُمَحجلٌن، وصاحُب الشفاعة العظمى ٌوم الدٌن، 

صدَره  وصاحُب المقام المحمود، وصاحُب الحوض المورود، شرح هللاُ له

ورفَع له ذكره، وحطَّ عنه وزَره، َصلَّى هللاُ علٌه وعلى آله وصحبه وسلم  

  . كثٌراً  تسلٌماً 

 : أما بعد   

هً من أهم فإن الخطابة إحدى وسابل الدعوة إلى هللا جل وعال، و"   

من مهمة األنبٌاء  والتؤثٌر، لذا فقد كانت جزءاً  جٌهوسابل التربٌة والتو

علٌهم الصالة والسالم فً دعوة أقوامهم إلى توحٌد هللا جل وعال وطاعته، 

لٌقلعوا عما هم علٌه من ضالل  ؛ٌرهم من ؼضبه وبطشه، وألٌم عقابهوتحذ

 وفساد عقدي، وخلقً، واجتماعً. 

وسٌلة ناجحة من الوسابل التً ٌلجؤ إلٌها  -أٌضا -وما زالت الخطابة   

والعلماء، والدعاة، والقادة فً كل العصور لتحرٌك العقول،  المصلحون،

 وبعث الثقة فً النفوس للدفاع عن فكرة معٌنة، أو النهوض بمهمة معٌنة. 

فإن من الباحثٌن ؛ وعلى رؼم التؤثٌر الكبٌر لوسابل اإلعالم بؤنواعها    

من ٌذهب إلى أن الحدٌث المباشر بٌن األشخاص، والمخاطبة المباشرة 

دي إلى تؽٌٌر اآلراء، والتؤثٌر فً اآلخرٌن أكثر من االستماع إلى تإ

 .اإلذاعة، أو مشاهدة التلفاز، أو قراءة الجرٌدة، أو المجلة ونحو ذلك
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وكم من خطبة تناقل الناس عباراتها، واحتجوا بؤفكارها، وتداولوها    

س فً عادات النا ، وكم من خطبة أحدثت تحوالً واستحسانا بٌنهم إعجاباً 

وكم من خطبة فتحت باب األمل والتوبة لدى بعض  ،وتصوراتهم

 المخاطبٌن.

سٌبة، وأضرار خطٌرة على  ؼٌر أنه بالمقابل ربما كان للخطبة آثار     

المخاطبٌن من تهٌٌج أو تٌبٌس، أو تناقل أخبار من قبٌل الشابعات، أو نشر 

 بدعة، وطمس سنة، أو بث فتنة وفساد بٌن الناس.

ء ال ٌكون خطٌبا بمجرد صعوده المنبر، ومخاطبة الجموع، فإن المر   

فالخطابة لها قواعدها، ومعالمها، وآدابها التً ٌنبؽً أن ٌحرص علٌها 

، فال بد أن ٌؤخذ بحظ وافر من مإثراً  فاعالً  الخطٌب حتى ٌكون ناجحاً 

 المران والممارسة، والتؤهل واإلعداد والتحضٌر، والعلم والثقافة المتنوعة.

ولقد كان لعدد من خطباء العرب البارزٌن فً الجاهلٌة دور كبٌر جلً    

فً إخماد الفتنة بٌن القبابل أو إشعالها، وكان لهم أثر واضح فً المناسبات 

االجتماعٌة من حض على القتال، وإدراك الثؤر، أو الدعوة إلى رفٌع 

رات الشٌم، ومعالً األخالق، أو فً خطب الوفود أو النكاح، أو المفاخ

والمبارزات الكالمٌة، مما جعل القبٌلة تعتز بخطٌبها وتفاخر به القبابل 

 األخرى تفاخرها بشعرابها أو أشد من ذلك.

وهكذا كانت الخطابة فً العصور اإلسالمٌة المتعاقبة، وقد جعل اإلسالم    

       أهمٌة بالؽة، ومكانة عظٌمة لخطبة الجمعة لما تختص به من خصابص، 

به من مزاٌا تحتم على الخطٌب أن ٌكون على مستوى هذه المكانة، وتتمٌز 

 وتلك األهمٌة لٌإتً جهده أكله، وٌثمر الثمرات المرجوة.
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 خصابص خطبة الجمعة 

إن خطبة الجمعة تتمٌز بمزاٌا، وتختص بخصابص ال تتوفر فً أي نوع    

 من أنواع الخطب األخرى، 

إلسالم، وتتم فً جو مهٌب خاشع حٌث إنها تمثل شعٌرة من شعابر ا -ٔ   

صالة وطاعة  تتهٌؤ فٌه النفوس للتلقً واالستماع، وٌشعر المسلم فٌه أنه فً

هلل جل وعال، كما أنها تتمٌز بوجوب اإلنصات إلى الخطٌب. وعدم 

التشاؼل عنه، مما ٌفردها عن سابر الخطب، والمحاضرات، والندوات 

 التً ال ٌنطبق علٌها الحكم الشرعً نفسه.

وتتمٌز خطبة الجمعة أٌضا باالستمرارٌة والتكرار فً كل أسبوع،  -ٕ   

ففً العام الواحد ٌستمع المصلً الثنتٌن وخمسٌن خطبة، وهذا ٌمثل مساقا 

 دراسٌا متكامال، فإذا أحسن إعداده كانت آثاره جلٌلة، وثمراته عظٌمة.

ا، وتتمٌز خطبة الجمعة إلى جانب ذلك بتنوع الحاضرٌن إلٌه -ٖ   

وباختالؾ مستوٌاتهم وطبقاتهم العلمٌة، واالجتماعٌة، فإن الخطٌب فً 

خطبة الجمعة ٌخاطب جمٌع فبات المجتمع، وال ٌختص الحضور على فبة 

ٌعنً تذلٌل العقبات التً تحول دون تنفٌذ طرابق  دون أخرى، وهذا التنوع 

 اإلصالح االجتماعٌة، فإن العامل وصاحب العمل، والطالب والمعلم،

والموظؾ والربٌس كلهم ٌخاطبون فً آن واحد، وٌوضعون أمام 

مسإولٌاتهم، فال تخاطب فبة منهم فً ؼٌاب الفبة األخرى، وال تحمل 

"المسبولٌة على فبة منهم دون األخرى
(ٔ)

. 

 

                                     
 (7-٘) عبد الؽنً أحمد جبر مزهرل  خطبة الجمعة ودورها فً تربٌة األمة ((ٔ
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 هدي النبً فً خطبة الجمعة

ٌّة، من المإسؾ أن      رسوماً صارت الخطبة فً أكثر البالد اإلسالم

ٌّة، تإّدى بعبارة، تحفظ من ورقة، فتلقى على المنبر،  ٌّة، ووظٌفة رسم تقلٌد

وفً نظر طالّبها، حرفة، ٌنال بها   ككنس المسجد، ٌقوم بها أيُّ رجٍل!! 

صلى هللا علٌه  -الّرزق!! ونسوا ـ أو تناسوا ـ أن مقامها هو مقام النبً 

هذا المقام فً هذا العصر، فصار ، ومقام خلفابه ونّوابهم، وقد أُهٌن -وسلم 

ٌعهد به كثٌراً إلى أجهل الّناس، وأقلّهم احتراماً فً نفوس العوام فضالً عن 

 طلبة العلم وأهله. 

فهإالء الخطباء، شّر فتنة، وذنوبهم ال تحصى، إال إذا أمكن إحصاء    

ٌّة ! وأّنى ٌحصى، وهو من األمور المعن !   تؤثٌر خطبهم الّضاّر فً األُّمة  و

 ! ! التً ال تعرؾ بالعّد والحساب

ٌّبات هإالء الخطباء، وآفاتهم فً األُّمة: أْن كانوا علًّة من ِعلَِل     ومن س

فقرها وضعفها، فً دٌنها ودنٌاها، وضٌاع ممالكها من أٌدٌها، فهم أضَر 

على المسلمٌن من األعداء المحاربٌن، ومثلهم كمثل الطبٌب الجاهل، ٌقتل 

 .العلٌل

 فً خطبة الجمعة .ومن آفاتهم أنهم أبعد الناس عن هدي النبً    

ُ  َفْصل  " وإلٌك     ٌِِه َصلَّى هللاَّ ِه َوَسلََّم ِفً ُخطْ  ِفً َهْد ٌْ  "ة الجمعةبَ َعلَ

َكاَن إَِذا َخَطَب ")فً زاد المعاد:  -رحمه هللا - ٌقول ابن قٌم الجوزٌة   

َناهُ، َوَعاَل َصْوُتُه،  ٌْ ْت َع قُولُ:َواْشَتدَّ َؼَضُبُه َحتَّى َكؤَنَّ اْحَمرَّ ٌَ ٍش،  ٌْ  ُه ُمْنِذُر َج

َحكُ  اُكمْ َصبَّ   "ْم َوَمسَّ

قُولُ     ٌَ َن أُْصُبَعٌْ ": َو ٌْ ْقِرُن َب ٌَ ِن، َو ٌْ اَعُة َكَهاَت اَبِة ُبِعْثُت أََنا َوالسَّ بَّ ِه السَّ

 ."َواْلُوْسَطى
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قُولُ     ٌَ َر اْلحَ " :َو ٌْ ا َبْعُد، َفإِنَّ َخ ٍد، أَمَّ َر اْلَهْديِ َهْدُي ُمَحمَّ ٌْ ِ، َوَخ ِدٌِث ِكَتاُب هللاَّ

 ."، َوُكلَّ بِْدَعٍة َضاَللَة  َوَشرَّ اأْلُُموِر ُمْحَدَثاُتَها

قُوُل:     ٌَ أََنا أَْولَى بُِكلِّ ُمْإِمٍن ِمْن َنْفِسِه، َمْن َتَرَك َماًلا َفِِلَْهلِِه، َوَمْن "ُثمَّ 

ا أَْو  نا ٌْ ا َفإِ َتَرَك َد اعا ٌَ ًَّ َض ًَّ َوَعلَ  َرَواهُ مسلم. "لَ

ْحَمُد َوِفً لَْفٍظ:     ٌَ ْوَم اْلُجُمَعِة،  ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ
ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ َكاَنْت ُخْطَبُة النَّ

ٌَقُولُ َعلَى أََثِر َذلَِك َوَقْد َعاَل َصْوُتُه َفَذَكَرهُ  ِه ُثمَّ  ٌْ ٌُْثنًِ َعلَ َ َو
 .هللاَّ

ِه بَِما لَْفٍظ: َوِفً     ٌْ ٌُْثنًِ َعلَ َ َو
ْحَمُد هللاَّ قُولُ: ٌَ ٌَ ُ "ُهَو أَْهلُُه، ُثمَّ  ْهِد هللاَّ ٌَ َمْن 

رُ  ٌْ ٌُْضلِلْ َفاَل َهاِدَي لَُه، َوَخ ِ  َفاَل ُمِضلَّ لَُه، َوَمْن   . "اْلَحِدٌِث ِكَتاُب هللاَّ

    : ًِّ َساِب ارِ َوُكلُّ َضاَل  َوُكلُّ بِْدَعٍة َضاَللَة ،"َوِفً لَْفٍظ لِلنَّ  ."لٍَة فًِ النَّ

قُوُل ِفً ُخْطَبِتِه َبْعَد التَّْحِمٌدِ     ٌَ ا َبْعُد  َوَكاَن  َشهُِّد: أَمَّ َناِء َوالتَّ  .َوالثَّ

ْقِصُد اْلَكلَِماِت     ٌَ ْكَر َو ٌُْكِثُر الذِّ اَلَة، َو ٌُِطٌُل الصَّ ُر اْلُخْطَبَة َو ٌَُقصِّ َوَكاَن 

ُجِل َوقَِصَر ُخْطبَ " قُوُل:ْلَجَواِمَع، َوَكاَن ٌَ ا ة  ِمْن إِنَّ ُطولَ َصاَلِة الرَّ تِِه َمبِنَّ

 ."فِْقِههِ 

ؤُْمُرُهْم     ٌَ ٌَُعلُِّم أَْصَحاَبُه ِفً ُخْطَبِتِه َقَواِعَد اإْلِْساَلِم َوَشَراِبَعُه، َو َوَكاَن 

، َكمَ   ً ْنَهاُهْم ِفً ُخْطَبِتِه إَِذا َعَرَض لَُه أَْمر  أَْو َنْه ٌَ ْخُطُب َو ٌَ اِخَل َوُهَو  ا أََمَر الدَّ

ًَ ِرَقاَب النَّاِس َعْن َذلَِك، َوأََمَرهُ ِباْلُجلُوِس. ِن. َوَنَهى اْلُمَتَخطِّ ٌْ ًَ َرْكَعَت ٌَُصلِّ  أَْن 

َإاِل ِمْن أََحٍد ِمْن أَْصَحاِبِه،  َوَكانَ     ْقَطُع ُخْطَبَتُه لِْلَحاَجِة َتْعِرُض، أَِو السُّ ٌَ

َها. ِتمُّ ٌُ ُعوُد إِلَى ُخْطَبِتِه، َف ٌَ ٌُِجٌُبُه، ُثمَّ   َف

َما َنَزَل َعِن اْلِمْنَبِر لِْلَحاَجِة، ُثمَّ     َها َكَما  َوَكاَن ُربَّ ِتمُّ ٌُ ُعوُد َف َنَزَل أِلَْخِذ "ٌَ

ًَ ِبِهَما اْلِمْنَبَر، َفؤََتمَّ ا ُ َعْنُهَما، َفؤََخَذُهَما ُثمَّ َرِق ًَ هللاَّ ِن َرِض ٌْ ْلَحَسِن َواْلُحَس

 ."ُخْطَبَتهُ 
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ُجَل ِفً ُخْطَبِتِه:     ْدُعو الرَّ ٌَ ا َوَكاَن  ٌَ ا فاَُلُن، َصلِّ  ٌَ ا فاَُلُن، اْجلِْس  ٌَ َتَعالَ 

 فاَُلُن.

ؤُْمُرُهْم ِبُمقْ     ٌَ َتَضى اْلَحاِل ِفً ُخْطَبِتِه، َفإَِذا َرأَى ِمْنُهْم َذا َفاَقٍة َوَحاَجٍة َوَكاَن 

اَبِة ِفً ُخْطَبِتِه ِعْنَد  بَّ ٌُِشٌُر ِبؤُْصُبِعِه السَّ َها. َكاَن  ٌْ ُهْم َعلَ َدَقِة َوَحضَّ أََمَرُهْم ِبالصَّ

ِ َتَعالَى َوُدَعابِِه.  ِذْكِر هللاَّ

ْسَتْسِقً بِِهْم إِ "    ٌَ  ."َط اْلَمَطُر ِفً ُخْطَبِتهِ َذا َقحَ َوَكاَن 

ِهْم     ٌْ ْجَتِمَع النَّاُس، َفإَِذا اْجَتَمُعوا َخَرَج إِلَ ٌَ ْوَم اْلُجُمَعِة َحتَّى  ٌَ ٌُْمِهُل  َوَكاَن 

لََساٍن َواَل ُطْرَحٍة َواَل  ٌْ ِه، َواَل لُْبِس َط ٌْ َد ٌَ َن  ٌْ ِصٌُح َب ٌَ ِر َشاِوٌٍش  ٌْ َوْحَدهُ ِمْن َؼ

ِهْم، َفإَِذا َصِعَد اْلِمْنَبَر اْسَتْقَبَل النَّاَس ِبَوْجِهِه َسَواٍد، فَ  ٌْ إَِذا َدَخَل اْلَمْسِجَد َسلََّم َعلَ

ؤُْخُذ بالل ِفً اأْلََذاِن، َفإَِذا  ٌَ ْجلُِس َو ٌَ ْدُع ُمْسَتْقَبَل اْلِقْبلَِة، ُثمَّ  ٌَ ِهْم، َولَْم  ٌْ َوَسلََّم َعلَ

ًُّ َصلَّ  ِب َن اأْلََذاِن َفَرَغ ِمْنُه َقاَم النَّ ٌْ ِر َفْصٍل َب ٌْ ِه َوَسلََّم َفَخَطَب ِمْن َؼ ٌْ ُ َعلَ ى هللاَّ

ِرِه. ٌْ  َواْلُخْطَبِة، اَل ِبإٌَِراِد َخَبٍر َواَل َؼ

فً     ٌْ ِدِه َس ٌَ ؤُْخُذ ِب ٌَ ُكْن  ٌَ َما َولَْم  َرهُ، َوإِنَّ ٌْ ْعَتِمُد َعلَى َقْوٍس أَْو َعًصا "ا َواَل َؼ ٌَ َكاَن 

تَّ  َقْبلَ  ٌَ   "َبرَ ِخَذ اْلِمنْ أَْن 

ْعَتِمُد َعلَى    ٌَ ْعَتِمُد َعلَى َقْوٍس، َوفًِ اْلُجُمَعِة  ٌَ  َعًصا.  َوَكاَن ِفً اْلَحْرِب 

ْعَتِمُد  ٌَ ُه َكاَن  ُه َبْعُض اْلُجهَّاِل أَنَّ ُظنُّ ٌَ ٍؾ، َوَما  ٌْ ُه اْعَتَمَد َعلَى َس ٌُْحَفْظ َعْنُه أَنَّ َولَْم 

ِؾ َداِبًما، وَ  ٌْ ِؾ، َفِمْن َفْرِط َعلَى السَّ ٌْ ٌَن َقاَم ِبالسَّ أَنَّ َذلَِك إَِشاَرة  إِلَى أَنَّ الدِّ

ٍؾ َواَل َقْوٍس  ٌْ ْرَقاهُ ِبَس ٌَ ُه َكاَن  َخاُذ اْلِمْنَبِر أَنَّ ٌُْحَفُظ َعْنُه َبْعُد اتِّ ُه اَل  َجْهلِِه، َفإِنَّ

ِدهِ  ٌَ ُه أََخَذ ِب َخاِذِه أَنَّ ِرِه، َواَل َقْبَل اتِّ ٌْ ْعَتِمُد َعلَى  َواَل َؼ ٌَ َما َكاَن  َة َوإِنَّ ًفا اْلَبتَّ ٌْ َس

 َعًصا أَْو َقْوٍس.

ْسَتنُِد     ٌَ ْخُطُب إِلَى ِجْذٍع  ٌَ َخاِذِه  َوَكاَن ِمْنَبُرهُ َثاَلَث َدَرَجاٍت، َوَكاَن َقْبَل اتِّ

َل إِلَى اْلِمْنَبِر، َحنَّ اْلِجْذُع َحنًٌِنا َسِمَعهُ  ا َتَحوَّ ِه، َفلَمَّ ٌْ  أَْهُل اْلَمْسِجِد،  إِلَ
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ا َفَقَد َما َكاَن     ُه، َقاَل أنس: َحنَّ لَمَّ ِه َوَسلََّم َوَضمَّ ٌْ ُ َعلَ ِه َصلَّى هللاَّ ٌْ َفَنَزَل إِلَ

ِه َوَسلََّم. ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ ِب ْسَمُع ِمَن اْلَوْحًِ، َوَفْقَدهُ اْلِتَصاَق النَّ ٌَ 

ًِّ َقِرًٌبا  َولَمْ     ٌُوَضِع اْلِمْنَبُر ِفً َوَسِط اْلَمْسِجِد، َوإِنََّما ُوِضَع ِفً َجاِنِبِه اْلَؽْرِب

اِة. َن اْلَحاِبِط َقْدُر َمَمرِّ الشَّ ٌْ َنُه َوَب ٌْ  ِمَن اْلَحاِبِط، َوَكاَن َب

ِه َوَسلََّم     ٌْ ُ َعلَ ًُّ َصلَّى هللاَّ ِب ِه النَّ ٌْ ِر اْلُجُمَعِة، أَْو َوَكاَن إَِذا َجلََس َعلَ ٌْ ِفً َؼ

ِه ِبُوُجوِهِهْم، َوَكاَن َوْجُهُه َصلَّى ، َخَطَب َقاِبًما ِفً اْلُجُمَعةِ  ٌْ اْسَتَداَر أَْصَحاُبُه إِلَ

ِه َوَسلََّم ِقَبلَُهْم فًِ َوْقِت اْلُخْطَبِة. ٌْ ُ َعلَ  هللاَّ

ْجلُِس ِجْلَسًة َخِفٌفَ     ٌَ ْخُطُب، ُثمَّ  ٌَ قُوُم َف ٌَ َة، َفإَِذا َوَكاَن  ٌَ اِن ْخُطُب الثَّ ٌَ قُوُم َف ٌَ ًة، ُثمَّ 

ؤُْمُرُهْم  ٌَ ُنوِّ ِمْنُه، َو ؤُْمُر النَّاَس ِبالدُّ ٌَ َفَرَغ ِمْنَها أََخَذ بالل ِفً اإْلَِقاَمِة. َوَكاَن 

ٌُْخِبُرُهمْ  ُجلَ إَِذا َقالَ لَِصاِحبِِه: أَْنصِ " ِباإْلِْنَصاِت َو  . "ْت َفَقْد لََؽاأَنَّ الرَّ

قُولُ     ٌَ  ."ْن لََؽا َفاَل ُجُمَعَة لَهُ مَ " :َو

قُولُ     ٌَ ْخُطُب، َفُهَو َكَمَثِل اْلِحَماِر " :َوَكاَن  ٌَ ْوَم اْلُجُمَعِة َواإْلَِماُم  ٌَ َمْن َتَكلََّم 

قُولُ لَُه: أَنْ  ٌَ ا، َوالَِّذي  ْحِملُ أَْسَفارا َسْت لَُه ُجُمَعة  ٌَ ٌْ . َرَواهُ اإْلَِماُم "ِصْت لَ

(أَْحَمدُ 
(ٕ)

. 

ًَ َتْقِرٌر  أِلُُصوِل اإْلٌَِماِن ِمَن و"    َما ِه ِه َوَسلََّم، إِنَّ ٌْ ُ َعلَ َكاَنْت ُخْطَبُتُه َصلَّى هللاَّ

 ُ اِر، َوَما أََعدَّ هللاَّ ِة َوالنَّ ِ َوَماَلِبَكتِِه َوُكُتِبِه َوُرُسلِِه َولَِقاِبِه، َوِذْكِر اْلَجنَّ  اإْلٌَِماِن ِباهللَّ

ْمََلُ اْلقُلُوَب ِمْن أِلَوْ  ٌَ ِتِه، َف ٌَ اِبِه َوأَْهِل َطاَعِتِه، َوَما أََعدَّ أِلَْعَداِبِه َوأَْهِل َمْعِص ٌَ لِ

َما ُتِفٌُد  ِرِه الَّتًِ إِنَّ ٌْ اِمِه، اَل َكُخَطِب َؼ ٌَّ ِ َوأَ ُخْطَبِتِه إٌَِماًنا َوَتْوِحًٌدا، َوَمْعِرَفًة ِباهللَّ

نَ  ٌْ اِة، َوالتَّْخِوٌُؾ ِباْلَمْوِت،  أُُموًرا ُمْشَتَرَكًة َب ٌَ ْوُح َعلَى اْلَح ًَ النَّ اْلَخاَلِبِق، َوِه

ِ، َواَل َتْوِحًٌدا لَُه، َواَل َمْعِرَفًة  ْحُصُل ِفً اْلَقْلِب إٌَِماًنا ِباهللَّ ٌَ َفإِنَّ َهَذا أَْمر  اَل 

فُو اِمِه، َواَل َبْعًثا لِلنُّ ٌَّ ًة ِبِه، َواَل َتْذِكًٌرا ِبؤَ ْوِق إِلَى َخاصَّ ِتِه َوالشَّ ِس َعلَى َمَحبَّ

                                     
 (ٙٔٗ-ٔٔٗ/ٔ) البن قٌم الجوزٌة  زاد المعاد  ((ٕ
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ُم  ُموُتوَن، َوُتَقسَّ ٌَ ُهْم  َر أَنَّ ٌْ ْسَتِفٌُدوا َفابَِدًة َؼ ٌَ اِمُعوَن َولَْم  ْخُرُج السَّ ٌَ لَِقاِبِه، َف

َت ِشْعِري أَيُّ إٌَِماٍن َحَصَل ِبَهَذا؟ !  ٌْ ا لَ ٌَ َراُب أَْجَساَمُهْم، َف ٌُْبلًِ التُّ أَْمَوالُُهْم، َو

 يُّ َتْوِحٌٍد َوَمْعِرَفٍة َوِعْلٍم َناِفٍع َحَصَل ِبِه؟ .َوأَ 

ِه َوَسلََّم َوُخَطَب أَْصَحاِبِه، َوَجَدَها     ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ ِب َل ُخَطَب النَّ َوَمْن َتؤَمَّ

بِّ َجلَّ َجاَللُُه،  ْوِحٌِد، َوِذْكِر ِصَفاِت الرَّ اِن اْلُهَدى َوالتَّ ٌَ َوأُُصوِل َكِفٌلًَة ِبَب

ُبُه إِلَى َخْلِقِه،  ِ، َوِذْكِر آاَلِبِه َتَعالَى الَِّتً ُتَحبِّ ْعَوِة إِلَى هللاَّ ِة، َوالدَّ ٌَّ اإْلٌَِماِن اْلُكلَّ

ِه،  ٌْ ُبُهْم إِلَ ٌَُحبِّ فُُهْم ِمْن َبؤِْسِه، َواأْلَْمِر ِبِذْكِرِه َوُشْكِرِه الَِّذي  اِمِه الَِّتً ُتَخوِّ ٌَّ َوأَ

ْذُكُرو ٌَ ؤُْمُروَن ِمْن َف ٌَ ُبُه إِلَى َخْلِقِه، َو ٌَُحبِّ ِ َوِصَفاِتِه َوأَْسَماِبِه َما  َن ِمْن َعَظَمِة هللاَّ

اِمُعوَن َوَقْد أََحبُّوهُ  ْنَصِرُؾ السَّ ٌَ ِه، َف ٌْ ُبُهْم إِلَ ٌَُحبِّ َطاَعِتِه َوُشْكِرِه، َوِذْكِرِه َما 

 ًَ ُهْم، ُثمَّ َطاَل اْلَعْهُد َوَخِف َراِبُع َواأْلََواِمُر نُ  َوأََحبَّ ِة، َوَصاَرِت الشَّ ُبوَّ وُر النُّ

ِر ُمَراَعاِة َحَقاِبِقَها َوَمَقاِصِدَها، َفؤَْعَطْوَها ُصَوَرَها  ٌْ ُرُسوًما ُتَقاُم ِمْن َؼ

ْنَبِؽً اإْلِْخاَل  ٌَ ُسوَم َواأْلَْوَضاَع ُسَنًنا اَل  ُنوَها بِِه، َفَجَعلُوا الرُّ ٌَّ ُنوَها ِبَما َز ٌَّ ُل َوَز

ْسِجٌِع  ُعوا اْلُخَطَب ِبالتَّ ْنَبِؽً اإْلِْخاَلُل ِبَها، َفَرصَّ ٌَ ِبَها َوأََخلُّوا ِباْلَمَقاِصِد الَِّتً اَل 

َواْلِفَقِر، َوِعْلِم اْلَبِدٌِع، َفَنَقَص َبْل َعِدَم َحظُّ اْلقُلُوِب ِمْنَها، َوَفاَت اْلَمْقُصوُد 

"ِبَها
(ٖ)

. 

 نصابح للخطٌب

 أن ٌكون الخطٌب: ٌنبؽً   

عالماً بالعقابد الصحٌحة، حتى ال ٌزٌػ، وال ٌضل الناس بسوء  أوًلا:   

 عقٌدته.

                                     
 (ٓٔٗ-9ٓٗ/ٔزاد المعاد ) ((ٖ
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عالماً بما تصح به الّصالة، ُملّماً بؤحكام الفقه، لٌتمّكن من إجابة  ثانٌاا:   

ٌّنٍة، وٌرشده بنور الشرٌعة، إلى الصراط المستقٌم، وال  َمْن ٌسؤله عن ب

 مور الّدٌن، كما ٌفعل كثٌر من خطباء هذا الّزمان.ٌخبط خبط عشواء فً أ

ُملّماً باللؽة العربٌة، خصوصاً علم اإلِنشاء، لٌقتدر على تؤلٌؾ  ثالثاا:   

كالٍم بلٌٍػ، ٌنٌر به أفبدة الّسامعٌن، وأن ٌكون نبٌهاً، ال تؽرب عنه شاردة  

 واألسرار.وال واردة ، لَِسناً فصٌحاً، معبراً عما ٌخطر بباله من المعانً 

 مراعٌاً أحوال الّناس، بتحذٌرهم مما هم فٌه، من البدع رابعاا:   

 . والمخالفات

صالحاً ورعاً مهٌباً قنوعاً، ؼٌر مجاهر بمعصٌة، وال مرتكباً  خامساا:   

مخالفة، عامالً بما ٌقول، حتى تهابه القلوب، وتعّظمه الّنفوس، وحتى ٌكون 

ٌُقال، وٌعمل بما ٌسمع، ألن لكالمه تؤثٌر فٌها، وٌجد له سمٌع اً، ٌعً ما 

 ذلك أدعى إلى قبول موعظته، والعمل بها .

 األسود الدإلً:أبو قال    

 الّتعلٌمُ    ذا   كان  لنفسك   هال    ؼٌره  المعلِّم    الرجل ٌا أٌها 

 به وأنت سقٌمُ   العنا كٌما ٌصح   لذي السقام وذي  تصؾ الّدواء

 عدٌمُ  الرشاد  من   وأنت أبداا     نا عقولَ  ونراك تصلح بالّرشاد 

ها  بنفسك  ابدأ  ٌّ  ٌمُ ـحك  فؤنت  فإذا انتهت عنه     فانهها عن ؼ

 ٌمُ ـعلـالت  عـفـوٌن  منك  بالقول    ما تقول وٌشتفى  وهناك ٌقبل 

علت عظٌمُ ـف  لٌك إذاـار عـع    مثله   وتؤتً  خلق ًل تنه عن 
 (ٗ)

 

                                     
-ٖٙٙ) عبٌدة مشهور بن حسن بن محمود آل سلمان ًألب القول المبٌن فً أخطاء المصلٌن ((ٗ

ٖٙ7) 
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 ألقٌتها من فوق المنبر على فترات فهذه مجموعة من الخطب التً :وبعد   

، وقد راجعت مادتها العلمٌة، ووثقت النقوالت، وزدت متباعدة من الزمن

فزادت عن الحد المطلوب، وخرجت عن القدر المسموح به،  زٌادات،

وعذري فً ذلك أنً أردت أن تكون موضوعات متكاملة، وللخطٌب أن 

 ٌشاء، وٌدع ما ٌشاء حسب ما ٌتراءى له.ٌنتقً منها ما 

بها مسموعة وهللا من  وأسؤل هللا عز وجل أن ٌنفع بها مكتوبة كما نفع   

 .وراء القصد

لكل من  والتقدٌرِ  هذه المقدمة أن أتقدم بالشكرِ ختام أنسى فً وال    

أن ٌكافبهم  ساعدنً فً صؾ هذا الكتاب وشارك فً طباعته، وأسؤل هللاُ 

 سبحانه وأسؤله له وأن ٌجزل لهم المثوبة فً الدنٌا واآلخرة.بما هو أه

 ٌحبه ما إلى وٌوفقنا الصواب إلى وٌرشدنا الزلل ٌجنبنا أن وتعالى

 على والسالم والصالة العالمٌن، رب هلل خر دعوانا أن الحمدآو .وٌرضاه

 لهم والتابعٌن وصحبه، آله وعلى للعالمٌن، رحمة المبعوث محمد سٌدنا

 .الدٌن ٌوم إلى بإحسان

 وفً الختام أقول :   

ا َتِجدْ  وإنْ    َوَعال َعٌب   فٌهِ  ًَل  َمنْ  َفَجلَّ              الَخلاَل َفُسدَّ  َعٌبا

 الَمولَى َونِعمَ  أْولَى َما نِعمَ             أْولَى َما لىـع هـلل والحمدُ 
(٘)

 

 إلى عفو ربه القدٌر / الفقٌرُ كتبهُ 

 محمد مختار محمود                                                    

                                     
 ( ط  دار السالم 87/ٔحة اإلعراب للحرٌري  )لْ البٌتان من مُ  ((٘
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باهلل من شرور أنفسنا  ره، ونعوذه ونستؽفُ ه ونستعٌنُ هلل، نحمدُ  ن الحمدَ إ   

ضلل فال هادي له، مالنا، من ٌهده هللا فال مضل له، ومن ٌُ ومن سٌبات أعْ 

     ه ورسوله.عبدُ  إله إال هللا وحده ال شرٌك له، وأشهد أن محمداَ وأشهد أن ال 

    ََحقَّ ُتَقاتِِه َوًل َتُموُتنَّ إًِلَّ َوأَْنُتْم ُمْسلُِمون َ قُوا هللاَّ َها الَِّذٌَن آَمُنوا اتَّ ٌُّ ا أَ ٌَ 
  [ .201: عمران ]آل

    ُكُم الَِّذي قُوا َربَّ اُس اتَّ َها النَّ ٌُّ ا أَ َخلََقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها ٌَ

َ الَِّذي َتَساَءلُوَن بِِه 
قُوا هللاَّ َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًلا َكثٌِراا َونَِساءا َواتَّ

ُكْم َرقٌِباا  ٌْ َ َكاَن َعلَ  [2]النساء: َواأْلَْرَحاَم إِنَّ هللاَّ

   ََّها الَِّذٌَن آَمُنوا ات ٌُّ ا أَ ٌَ َ
ٌُْصلِْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم  . َوقُولُوا َقْوًلا َسِدٌداا قُوا هللاَّ

َ َوَرُسولَُه َفَقْد َفاَز َفْوزاا َعِظٌماا  ٌُِطِع هللاَّ ْؽفِْر لَُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن  ٌَ  َو

(ٙ)[ 02-00]األحزاب:
. 

                                     
ألصحابو كما  يعمميا -صمى اهلل عميو وسمم  -كان النبي  ىي خطبة الحاجة التيىذه  (ٙ)

(، والنسائى في سننو برقم ٕٛٔٔوقد أخرجيا أبو داود في سننو برقم ) يعمميم التشيد لمصالة.
وىذا إسناد رجالو  بو، َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َأِبي ُعَبْيَدَة، َعْن َعْبِد المَِّو ْبِن َمْسُعوٍد،من طريق  (ٗٓٗٔ)

 وأبتابع و  .غير أن أبا عبيدة لم يسمع من ابن مسعود، فيو إسناد ضعيف النقطاعوثقات، 
 شيخم؛ ول( بسند صحيح عمى شرط مسممٕٖٔٚأبا عبيدة كما في مسند أحمد برقم )األحوص 

صمى اهلل عميو وسمم  -التي كان رسول اهلل  خطبة الحاجةاأللباني رسالة في ىذه الخطبة باسم: "
وانظر "مرويات أبي عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود  يعمميا أصحابو"، وىي مطبوعة متداولة، -

 تأليف/ عبد اهلل بن عبد الرحيم بن حسين البخاري  "عن أبيو

 ٔحالوة اإلٌمان 
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محمد صلى هللا  الهدي هديُ  هللا، وخٌرَ  كالمُ  الكالمِ  فإن خٌرَ  أما بعد:   

األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة  علٌه وآله وسلم، وشرَّ 

 .ضاللة، وكل ضاللة فً النار

فً هذا الٌوم حٌاكم هللا جمٌعا أٌها اإلخوة الفضالء  :أحبتً فً هللا   

هذا الٌوم على طاعته أن وهللا أسؤله كما جمعنا فً  رّ ؼَ الكرٌم المبارك األَ 

الدنٌا دابما على محبته وطاعته وأن ٌجمعنا فً اآلخرة مع ً ٌجمعنا ف

 مقتدر.  ً جنات ونهر فً مقعد صدق عند ملٌكالمصطفً ف

ْبِن َمالٍِك البخاري فً صحٌحه، ومسلم فً صحٌحه من حدٌث أنس روى  

ِه َوَسلََّم َقاَل: ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ ِب ُ َعْنُه، َعِن النَّ ًَ هللاَّ  فٌِهِ  ُكنَّ  َمنْ  َثالَث  " َرِض

ُكونَ  أَنْ : اإلٌَِمانِ  َحالََوةَ  َوَجدَ  ٌَ  ُ
هِ  أََحبَّ  َوَرُسولُهُ  هللاَّ ٌْ ا إِلَ  َوأَنْ  ِسَواُهَما، ِممَّ

ِ، إًِلَّ  ٌُِحبُّهُ  ًلَ  الَمْرءَ  ٌُِحبَّ  ْكَرهَ  َوأَنْ  ّلِِلَّ ُعودَ  أَنْ  ٌَ ْكَرهُ  َكَما الُكْفرِ  فًِ ٌَ  أَنْ  ٌَ

ارِ  فًِ ٌُْقَذؾَ  " النَّ
 (7) 

ٌس أمراً هامشٌاً فً هذه الحٌاة عز وجل ل إن اإلٌمان باهلل أحبتً فً هللا:   

به أو ندعه فً زاوٌة  ؾّ تخِ ٌجوز أن نؽفله أو نسبل هو قضٌة القضاٌا ال 

 .النسٌان

  فاإلٌمان هو حٌاه العبد فال حٌاة بال إٌمان .   

 قال شاعر اإلسالم محمد إقبال:   

 دٌنا  ٌحٌى لملمن  حٌاةَ  وًل                    أمانُ  فال   ضاعَ  إذا اإلٌمانُ   

   اـلها قرٌن  ناءَ ـل الفـفقد جع                 بال إٌمان   ومن رضً الحٌاةَ   

                                     
أخرجو و  (ٙٔحدٌث رقم ) َباُب َحالََوِة اإلٌَِمانِ اإلٌمان   أخرجه البخاري فً صحٌحه كتاب  ((7

 (ٖٗ)اإليمان باب بيان خصال من اتصف بين وجد حالوة اإليمان رقم  كتابمسمم في 
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إلً ففرد بال إٌمان رٌشة فً مهب الرٌح ال تستقر علً حال وال تسكن    

 قرار تمٌلها الرٌح ٌمٌنا وٌسارا كما تشاء .

إنسان قلق متبرم، حابر ال ٌعرؾ له،  إنسان ال قٌمة ،ٌمانفرد بال إ   

ولماذا ألبسه  الحٌاة، وال سر وجوده ال ٌدري من ألبسه ثوب حقٌقة نفسه

 إٌاه ؟ ولماذا ٌنزعه عنه بعد حٌن ؟

عز  وباختصار فرد بال إٌمان حٌوان مفترس بهٌمة ال تعقل قال عنهم هللا   

 [79ٔ]األعراؾ: أُولَبَِك َكاأْلَْنَعاِم َبلْ ُهْم أََضلُّ أُولَبَِك ُهُم اْلَؽافِلُونَ : وجل

 [ ٗٗ]الفرقان: إِْن ُهْم إًِلَّ َكاأْلَْنَعاِم َبلْ ُهْم أََضلُّ َسبٌِالا  :قال عنهم هللاو   

وهذا اإلٌمان لٌس مجرد كلمة ٌقولها العبد وٌمضً، بل هً كلمة ذات    

 تكلٌفات ومهمات عظٌمة.

ٌعنً بالقلب( ان قول باللسان وتصدٌق بالجنان ): اإلٌمقال أهل العلم   

 . وعمل بالجوارح واألركان ٌزٌد بالطاعة وٌنقص بالعصٌان

 :ولٌس اإلٌمان مجرد دخان ٌطٌر فً الهواء، بل نعنً به   

وٌداء قلبه المإمن من سُ نعنً باإلٌمان أن ٌعتقد  أٌها اإلخوة المإمنون:   

ٌمنعه أن األرزاق بٌد هللا وأن ما بسطه هللا علً العبد ال ٌمكن ألحد أن 

ا لن تموت حتى وأن ما أمسكه علٌه لم ٌكن ألحد أن ٌعطٌه وأن نفسً 

 تستوفً رزقها وأجلها .

ْزَق  وعلً المإمن أن ٌضع نصب عٌنٌه قول الحق     ْبُسُط الرِّ ٌَ َك  إِنَّ َربَّ

ا ا َبِصٌرا ُه َكاَن بِِعَباِدِه َخبٌِرا ْقِدُر إِنَّ ٌَ َشاُء َو ٌَ  [ٖٓ]اإلسراء:  لَِمْن 
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ْرُزقُُكْم إِْن   ردد صباح مساء قوله جل وعالٌُ  وأن    ٌَ ْن َهَذا الَِّذي  أَمَّ

وا فًِ ُعُتوٍّ َوُنفُورٍ   [ ٕٔ]الملك: أَْمَسَك ِرْزَقُه َبلْ لَجُّ

د على الدنٌا شعور ٌتحرر المإمن من الحرص الزابفبهذا االعتقاد وال    

واإلٌثار  واإللحاح بالطلب، وٌتحرر من الشح وٌتحلى بمعانً الكرم

 والعطاء، بل ٌرى السعادة فً القناعة.

  ورحم هللا من قال:   
 ٌطؽٌها    ؼنىا  من  والفقر خٌر      فقٌرة    تكون  أن   تجزع  النفس 

  ًل ٌكفٌها ما فً األرض  فجمٌع       وؼنى النفوس هو الكفاؾ فإن أبت

  البدن إًل راحة  لك تكن   لم وـل      ملكاا  ن ـتك  فالزمها  القناعة  هً 

 هل راح منها بؽٌر الطٌب والكفن      ا ـؤجمعهـب ٌاـالدن ك ـوانظر لمن مل

وأعنً باإلٌمان أٌها األخوة المإمنون: أن ٌعتقد المإمن من أعماق    

أحاسٌسه ومشاعره أن هللا سبحانه معه ٌسمعه وٌرآه، وٌعلم سره ونجواه 

ْعلَُم َما قال تعالى وٌعلم خابنة األعٌن وما تخفً الصدور،  ٌَ  َ
أَلَْم َتَر أَنَّ هللاَّ

ُكوُن ِمْن َنْجَوى َثاَلَثٍة إًِلَّ ُهَو َرابُِعُهْم َوًَل  ٌَ َماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض َما  فًِ السَّ

َن مَ  ٌْ ا َخْمَسٍة إًِلَّ ُهَو َساِدُسُهْم َوًَل أَْدَنى ِمْن َذلَِك َوًَل أَْكَثَر إًِلَّ ُهَو َمَعُهْم أَ

ٍء َعلٌِم   ًْ َ بُِكلِّ َش
اَمِة إِنَّ هللاَّ ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ ُبُهْم بَِما َعِملُوا  َنبِّ ٌُ  َكاُنوا ُثمَّ 

  [7المجادلة:]

ْعلَُمَها إًِلَّ ُهَو وٌردد صباح مساء قول هللا     ٌَ ِب ًَل  ٌْ َوِعْنَدهُ َمَفاتُِح اْلَؽ

ْعلَُم َما فًِ اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَما  ٌَ ٍة فًِ َو ْعلَُمَها َوًَل َحبَّ ٌَ َتْسقُُط ِمْن َوَرَقٍة إًِلَّ 

ابٍِس إًِلَّ فًِ ِكَتاٍب ُمبٌِنٍ  ٌَ   [9٘]األنعام: ُظلَُماِت اأْلَْرِض َوًَل َرْطٍب َوًَل 
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  وٌتمثل قول الشاعر المسلم:   

ًَّ  ولكن قلْ  خلوتَ              ٌوماا فال تقلْ  الدهرَ  ذا ما خلوتَ إ  رقٌبُ  عل

 خفٌه عنه ٌؽٌبُ ما تُ  وًل أنَّ             ة ـاعـس لُ فُ ـؽـٌ  هللاَ   نَّ ـوًل تحسب

 ولكن السإال اآلن كٌؾ ٌجد المإمن حالوة اإلٌمان ؟   

عن هذا السإال ووضع لنا المنهج العملً  الجوابَ  ا الكرٌمُ وقد كفانا نبٌنُ    

اإلسالم ، ما الذي ٌوصل المإمن لكً ٌستشعر المإمن حالوة اإلٌمان ولذة 

 هو هذا المنهج، وما مراحله ؟

 المحبة الخالصة هلل ورسوله. أوًل:   

 : األخوة الصادقة.ثانٌاا    

 كراهٌة مبادئ أهل الكفر ونبذ أهل الضالل. ثالثاا:   

 "وجد حالوة اإلٌمان" أٌها األحبة:   

 فهذه الخصال الثالث من نفذها وقام بها وجد حالوة اإلٌمان .   

(: هذا حدٌث عظٌم ٖٔ/ٕفً شرحه لصحٌح اإلمام مسلم ) ل النوويقا   

  أصل من أصول اإلسالم.

هذه الثالث "(: ٔ٘-ٓ٘/ٔفً شرحه لصحٌح البخاري ) قال ابن رجب   

خصال من أعلى خصال اإلٌمان، فمن كملها فقد وجد حالوة اإلٌمان وطعم 

وة الطعام طعمه، فاإلٌمان له حالوة وطعم ٌذاق بالقلوب كما ٌذاق حال

والشراب بالفم، فإن اإلٌمان هو ؼذاء القلوب وقوتها كما أن الطعام 

والشراب ؼذاء األبدان وقوتها، وكما أن الجسد ال ٌجد حالوة الطعام 
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والشراب إال عند صحته فإذا سقم لم ٌجد حالوة ما ٌنفعه من ذلك، بل قد 

ذلك القلب إنما ٌستحلً ما ٌضره وما لٌس فٌه حالوة لؽلبة السقم علٌه، فك

ٌجد حالوة اإلٌمان من أسقامه وآفاته، فإذا سلم من مرض األهواء المضلة 

والشهوات المحرمة وجد حالوة اإلٌمان حٌنبذ، ومتى مرض وسقم لم ٌجد 

  حالوة اإلٌمان، بل ٌستحلً ما فٌه هالكه من األهواء والمعاصً.

ِه َوَسلََّم: من هنا قال َصلَّى هللاُ َعلَ     الزانً حٌن ٌزنً وهو  ٌزنًًل "ٌْ

ألنه لو كمل إٌمانه لوجد حالوة اإلٌمان فاستؽنى بها عن استحالء  ،مإمن"

 المعاصً.

من ٌعصً هللا؟ قال: ال، وال  اإلٌمانِ  بل وهٌب بن الورد: هل ٌجد طعمَ سُ    

 بالمعصٌة.  مَّ من هَ 

ذلك كما ال ٌجد الجسد لذة الطعام عند سقمه ك :المصري وقال ذو النون   

 ."ال ٌجد القلب حالوة العبادة مع الذنوب

: استلذاذ الطاعات وتحمل "قال العلماء رحمهم هللا: "معنى حالوة اإلٌمان   

وإٌثار ذلك  هللا عز وجل ورسوله صلى هللا علٌه وسلم ات فً رضًالمشق

 على عرض الدنٌا .

َ  : "-رحمه هللا  -وقال أبو محمد بن أبً جمرة     َر ِباْلَحاَلَوِة أِلَنَّ هللاَّ َما َعبَّ إِنَّ

َه اإْلٌَِماَن ِبالشََّجَرِة ِفً َقْولِِه َتَعالَى َمَثاًل كلمة طٌَبة كشجرة طٌَبة َفاْلَكلَِمُة  َشبَّ

َباُع اأْلَْمِر َواْجِتَنابُ  ًَ َكلَِمُة اإْلِْخاَلِص َوالشََّجَرةُ أَْصُل اإْلٌَِماِن َوأَْؼَصاُنَها اتِّ  ِه
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اَعاِت َوَحاَلَوةُ  ِر َوَثَمُرَها َعَمُل الطَّ ٌْ ْهَتمُّ ِبِه اْلُمْإِمُن ِمَن اْلَخ ٌَ النَّْهًِ َوَوَرقَُها َما 

َمَرِة َوِبِه َتْظَهُر َحاَلَوُتَها ُة َكَمالِِه َتَناِهً ُنْضِج الثَّ ٌَ َمَرِة َوَؼا ًُ الثَّ َمِر َجْن "الثَّ
(8)

 

 د حالوة اإلٌمانفتعالوا بنا أٌها األحبة حتى نج   

ا ِسَواُهَما" :الخصلة األولى    ِه ِممَّ ٌْ ُ َوَرُسولُُه أََحبَّ إِلَ ُكوَن هللاَّ ٌَ  "أَْن 

محبة هللا عز وجل فوق كل المحاب ، ولما ال فهو المنعم علٌنا أن تكون 

قال تعالى  والمانح لنا ، فما من نعمة نتنعم فٌها إال من فضله وجوده وكرمه

 ًَل ُتْحُصوَهاَوإِْن ِ وا نِْعَمَة هللاَّ   [8ٔ] النحل : َتُعدُّ

 فنعم هللا تؽمرنا من  مفرق رأسنا إلى أخمص القدمٌن .   

 انظر أٌها اإلنسان إلى نفسك !!   

 كنت ضعٌفا فً بطن أمك، من الذي ؼذاك؟   

 من الذي أؼناك؟ كنت فقٌراً    

 ، من الذي علمك ؟كنت جاهالً    

 من الذي هداك ؟ كنت ضآالً    

 الهجل فً عُ  إنه هللاُ    

 ، وأجل نعمة وأعظم نعمة أال وهً اإلسالم.علٌك بؤفضل نعمة نَّ بل مَ    

ؼٌرك اآلن من البشر ملٌارات ٌكفرون بالواحد  أٌها المسلم الكرٌم:   

اِس َولَْو َحَرْصَت بُِمْإِمنٌِنَ األحد،      [ٖٓٔ] ٌوسؾ : َوَما أَْكَثُر النَّ

                                     
 (ٓٙ/ٔفتح الباري ) ((8
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 مصً أطؤ الثرٌا خْ وكدت بؤَ            وتٌها   فخراا   زادنً  ومما 

 نبٌا لً  وأن صٌرت أحمدَ            دخولً تحت قولك ٌا عبادي 

 وهللا جل وعال ٌستؤهل المحبة ألنه سخر الكون كله لمصلحة اإلنسان    

  َماِء َماءا َفؤَْخَرَج بِِه ِمَن َماَواِت َواأْلَْرَض َوأَْنَزلَ ِمَن السَّ ُ الَِّذي َخلََق السَّ هللاَّ

َر لَُكُم  َر لَُكُم اْلفُْلَك لَِتْجِرَي فًِ اْلَبْحِر بِؤَْمِرِه َوَسخَّ َمَراِت ِرْزقاا لَُكْم َوَسخَّ الثَّ

ْمَس َوالْ  َر لَُكُم الشَّ َهارَ اأْلَْنَهاَر َوَسخَّ لَ َوالنَّ ٌْ َر لَُكُم اللَّ ِن َوَسخَّ ٌْ  َقَمَر َدابَِب

 [ٖٖ-ٕٖ]إبراهٌم:

 وٌستؤهل المحبة إلجابته المضطر إذا دعاه وكشفه الضر والسوء عنه   

  ْجَعلُُكْم ُخلََفاَء اأْلَْرِض أَإِلَه ٌَ وَء َو ْكِشُؾ السُّ ٌَ ٌُِجٌُب اْلُمْضَطرَّ إَِذا َدَعاهُ َو ْن  أَمَّ

 ِ ٌُْرِسلُ َمَع هللاَّ ْهِدٌُكْم فًِ ُظلَُماِت اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَمْن  ٌَ ْن  ُروَن أَمَّ  َقلٌِالا َما َتَذكَّ

ِ َتَعالَى هللاَّ  َدْي َرْحَمتِِه أَإِلَه  َمَع هللاَّ ٌَ َن  ٌْ ا َب اَح ُبْشرا ٌَ ْبَدأُ  الرِّ ٌَ ْن  ٌُْشِرُكوَن أَمَّ ا  َعمَّ

ٌُِعٌُدهُ َوَمْن ٌَ  ِ قُلْ َهاُتوا اْلَخْلَق ُثمَّ  َماِء َواأْلَْرِض أَإِلَه  َمَع هللاَّ ْرُزقُُكْم ِمَن السَّ

  [ٗٙ-ٕٙ]النمل : ُبْرَهاَنُكْم إِْن ُكْنُتْم َصاِدقٌِنَ 

 ومحبة هللا على درجتٌن: قال الحافظ ابن رجب:   

لفعل أوامره الواجبة واالنتهاء  فرض، وهً المحبة المقتضٌة إحداهما:   

عن زواجره المحرمة والصبر على مقدوراته المإلمة، فهذا القدر البد منه 

فً محبة هللا، ومن لم تكن محبته على هذا الوجه فهو كاذب فً دعوى 

محبة هللا، كما قال بعض العارفٌن: من ادعى محبة هللا ولم ٌحفظ حدوده 

ء من المحرمات أو أخل بشًء من فهو كاذب، فمن وقع فً ارتكاب شً

فعل الواجبات فلتقصره فً محبة هللا حٌث قدم محبة نفسه وهواه على 
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محبة هللا، فإن محبة هللا لو كملت لمنعت من الوقوع فٌما ٌكرهه. وإنما 

ٌحصل الوقوع فٌما ٌكرهه لنقص محبته الواجبة فً القلوب وتقدٌم هوى 

ِه َوَسلََّم: النفس على محبته وبذلك ٌنقص اإلٌمان  ٌْ " ًل كما قال َصلَّى هللاُ َعلَ

 الحدٌث. ٌزنً الزانً حٌن ٌزنً وهو مإمن "

: أن ترتقً المحبة -وهً فضل مستحب  -من المحبة  والدرجة الثانٌة   

الشبهات فً تجنب الوقوع من ذلك إلى التقرب بنوافل الطاعات و

ر بن عبد قٌس: باألقضٌة المإلمات، كما قال عام اوالمكروهات، والرض

ن علً كل مصٌبة ورضانً بكل بلٌة، فما أبالً مع حبً وَّ أحببت هللا حبا هَ 

 إٌاه على ما أصبحت، وال على ما أمسٌت.

أصبحت ومالً سرور إال فً مواقع القضاء  :وقال عمر بن عبد العزٌز   

والقدر، ولما مات ولده الصالح قال: إن هللا أحب قبضه، وأعوذ باهلل أن 

 لً محبة تخالؾ محبة هللا.تكون 

 محبة الرسول:   

، ٌستؤهل هذه المحبة ؟، ولماذا ٌستؤهل هذه المحبة؟لماذا نحب الرسول   

لكونه علٌه الصالة والسالم الشخصٌة الكاملة المعصومة عن الخطؤ 

 المنزهة عن اآلثام والعصٌان.  

 ٌستؤهل هذه المحبة لكون طاعته طاعة هلل    

ُسولَ  قال تعالى     َ َوالرَّ
 [ٕٖ]آل عمران: ........قُلْ أَِطٌُعوا هللاَّ

ُسولَ لََعلَُّكْم ُتْرَحُمونَ وقال تعالى     َ َوالرَّ  [ٕٖٔ]آل عمران: َوأَِطٌُعوا هللاَّ
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ٌستؤهل المحبة لكونه األسوة الحسنة والقدوة لمن ٌتطلع إلى المعالً    

 وٌستشرؾ الجالل والكمال.

َ لَقَ قال تعالى     ْرُجو هللاَّ ٌَ ِ أُْسَوة  َحَسَنة  لَِمْن َكاَن  ْد َكاَن لَُكْم فًِ َرُسوِل هللاَّ

ا َ َكثٌِرا
ْوَم اْْلِخَر َوَذَكَر هللاَّ ٌَ  [ٕٔ]األحزاب : َواْل

، والرحمة المهداة وهذا الوالء لكونه السراج المنٌرٌستؤهل هذه المحبة    

ا للبشرٌة والنعمة المسداة ، وصدق هللا إذ ٌقول  ا أَْرَسْلَناَك  ٌَ ًُّ إِنَّ بِ َها النَّ ٌُّ أَ

ا ا ُمنٌِرا ِ بِإِْذنِِه َوِسَراجا ا إِلَى هللاَّ ٌا ا َوَداِع ا َوَنِذٌرا را ا َوُمَبشِّ ] األحزاب  َشاِهدا

:ٗ٘-ٗٙ] 

 [7ٓٔ] األنبٌاء:   َرْحَمةا لِْلَعالَِمٌنَ َوَما أَْرَسْلَناَك إًِلَّ  :وقال تعالى   

َك لََعلَى ُخلٍُق َعِظٌمٍ  :وقال تعالى     [ٗٓٔ]القلم: َوإِنَّ

قُلْ إِْن ُكْنُتْم  ٌستؤهل المحبة ؛ ألن طاعته واتباعه محبة هلل قال تعالى   

ْؽفِْر لَُكمْ  ٌَ ُ َو
ٌُْحبِْبُكُم هللاَّ بُِعونًِ  َ َفاتَّ

ُ َؼفُور  َرِحٌم   ُتِحبُّوَن هللاَّ
]آل  ُذُنوَبُكْم َوهللاَّ

  [ٖٔعمران:

وأما محبة الرسول: فتنشؤ عن معرفته ومعرفة كماله وأوصافه وعظم ما    

، فإن محبة هللا -كما سبق  -جاء به، وٌنشؤ ذلك فً معرفة مرسله وعظمته 

لى: بمتابعة رسوله، كما قال تعا ال تتم إال بطاعته، وال سبٌل إلى طاعته إال

ًِبُِعون  [ ٖٔ]آل عمران: ٌُْحبِْبُكُم هللاُ  قُلْ إِن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن هللاَ َفاتَّ

  أٌضا:  -ومحبة الرسول على درجتٌن    

فرض، وهً ما اقتضى طاعته فً امتثال ما أمر به من  إحداهما:   

بذلك، وأن ال ٌجد  اء عما نهى عنه من المحرمات والرضالواجبات واالنتها
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نفسه حرجا مما جاء به وٌسلم له تسلٌما، وأن ال ٌتلقى الهدى من ؼٌر فً 

 مشكاته وال ٌطلب شٌبا من الخٌر إال مما جاء به.

فضل مندوب إلٌه، وهً: ما ارتقى بعد ذلك إلى اتباع  الدرجة الثانٌة:   

سنته وآدابه وأخالقه واالقتداء به فً هدٌه وسمته وحسن معاشرته ألهله 

لتخلق بؤخالقه الظاهرة فً الزهد فً الدنٌا والرؼبة فً وإخوانه وفً ا

اآلخرة وفً جوده وإٌثاره وصفحه وحلمه واحتماله وتواضعه، وفً أخالقه 

الباطنة من كمال خشٌته هلل ومحبته له وشوقه إلى لقابه ورضاه بقضابه 

وتعلق قلبه به دابما وصدق االلتجاء إلٌه والتوكل واالعتماد علٌه، وقطع 

لقلب باألسباب كلها ودوام لهج القلب واللسان بذكره واألنس به تعلق ا

 والتنعم بالخلوة بمناجاته ودعابه وتالوة كتابه بالتدبر والتفكر.

ِه َوَسلََّم القرآن، ٌرضى لرضاه     ٌْ وفً الجملة: فكان خلقه َصلَّى هللاُ َعلَ

وٌسخط لسخطه، فؤكمل الخلق من حقق متابعته وتصدٌقه قوال وعمال 

 .وحاال وهم الصدٌقون من أمته

 وانظروا معً أٌها األخٌار إلى هذه النماذج من الحب والتفانً الرابع:   

ر الرعٌل األول من صحابة لو قلبنا صفحات التارٌخ ونقبنا عن أخبا

ذج بشرٌة رابعة فً ومن تبعهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن لرأٌنا نماالرسول 

 روا الحب فذاقوا حالوة اإلٌمان . ، ولرأٌنا كٌؾ استشعالحب والتفانً

إن لذة وحالوة اإلٌمان لذة لٌس لها مثٌل فً الدنٌا  أٌها المسلمون:   

: "إن فً عٌش لو ٌعلم الملوك وأبناء بشر ٌعبر عنها أحد السلؾ حٌن قالال

 الملوك ما نحن فٌه لجالدونا علٌه ولو بالسٌوؾ "

 نعم إنها لذة اإلٌمان واألنس باهلل .
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 ولٌتك ترضى واألنام ؼضابُ ـرة      رٌـٌاة مـو والحـفلٌتك تحل   

 رابُ ـولٌت الذي بٌنً وبٌنك عامر      وبٌنً وبٌن العالمٌن خ   

 إذا صح منك الود فالكل هٌُن      وكل الذي فوق التراب تراب   

أسره المشركون واجتمعوا  -رضً هللا عنه  -  بٌب بن عديوهذا خُ    

ِن، َفَتَرُكوهُفمى التنعٌم لقتله بمكان ٌس ٌْ : َذُروِنً أَْرَكْع َرْكَعَت ب  ٌْ ، َقاَل لَُهْم ُخَب

ِن، ُثمَّ  ٌْ ْلُتَها، اللَُّهمَّ  َفَرَكَع َرْكَعَت َقاَل: لَْوالَ أَْن َتُظنُّوا أَنَّ َما ِبً َجَزع  لََطوَّ

 واقتلهم بددا وال تبقً منهم أحدا. أَْحِصِهْم َعَدًدا،

 ثم أنشد:   

ا أَُبالِ  ولست    ِ َمْصَرعِ    ً ِحٌَن أُْقَتلُ ُمْسلِما  ًـَعلَى أَيِّ ِشقٍّ َكاَن ّلِِلَّ

َشؤْ ـاِت اإلِلَ َوَذلَِك فًِ ذَ     ٌَ عِ     ِه َوإِْن  َباِرْك َعلَى أَْوَصاِل ِشْلٍو ُمَمزَّ ٌُ 

ب  ُهَو  ٌْ ِن من َفَقَتلَُه اْبُن الَحاِرِث َفَكاَن ُخَب ٌْ ْكَعَت لُِكلِّ اْمِرٍئ ُمْسلٍِم قُتَِل َسنَّ الرَّ

َصْبًرا
(9)

. 

: أتحب أن تكون بٌن أهلك اٌزال كافر الكان ثم قال أبو سفٌان له و   

 ومالك، ومحمد مكانك.

قال خبٌب: ال وهللا ، ال أحب أن أكون بٌن أهلً ومالً ومحمد فً مكانه    

 ! ! لرسول هللا إنه الحب الحقٌقً الذي هو فٌه تصبٌه شوكة تإذٌه.

ُ  -رضً هللا عنها  - َعْن َعابَِشةَ و    ًِّ َصلَّى هللاَّ ِب َقاَلْت: َجاَء َرُجل  إَِلى النَّ

ًَّ ِمْن  ًَّ ِمْن َنْفِسً َوأََحبُّ إِلَ ِ: إِنََّك أَلََحبُّ إِلَ ِه وسلم فقال: ٌا َرُسوَل هللاَّ ٌْ َعلَ

ًَّ ِمْن َولَِدي، َوإِنًِّ أَلَُكونُ  ِت َفؤَْذُكُرَك َفَما أَْصِبُر َحتَّى  أَْهلًِ، َوأََحبُّ إِلَ ٌْ فًِ اْلَب

َة  َك، َوإَِذا َذَكْرُت َمْوتًِ َوَمْوَتَك َعَرْفُت أَنََّك إَِذا َدَخْلَت اْلَجنَّ ٌْ َك َفؤَْنُظَر إِلَ ٌَ آِت

َة َخِشٌُت أاَلَّ أََراَك. ٌٌَِّن، َوإِْن َدَخْلُت اْلَجنَّ ِب  ُرِفْعَت َمَع النَّ

                                     
 (ٖ٘ٗٓصحيحو برقم ) خرجو البخاري فيأ  ((ٜ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ٕ7 
 

ُردَّ     ٌَ ِه:  َفلَْم  ٌْ ِه َوَسلََّم َحتَّى َنَزلَْت َعلَ ٌْ ُ َعلَ ًُّ َصلَّى هللاَّ ِب ِه النَّ ٌْ  َعلَ

    ٌَن ٌِّ بِ ِهْم ِمَن النَّ ٌْ ُ َعلَ
ُسولَ َفؤُولَبَِك َمَع الَِّذٌَن أَْنَعَم هللاَّ َ َوالرَّ

ٌُِطِع هللاَّ َوَمْن 

الِِحٌَن َوَحُسَن أُولَ  َهَداِء َوالصَّ ٌقٌَِن َوالشُّ دِّ  [9ٙ]النساء: بَِك َرفٌِقااَوالصِّ
(ٔٓ)

. 

ُ وقال البؽوي فً تفسٌره:     ِ َصلَّى هللاَّ َنَزلَْت ِفً َثْوَباَن َمْولَى َرُسوِل هللاَّ

ْبِر  ِه َوَسلََّم َقلٌَِل الصَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ِه َوَسلََّم َوَكاَن َشِدٌَد اْلُحبِّ لَِرُسوِل هللاَّ ٌْ َعلَ

ٌُْعَرُؾ اْلُحْزُن ِفً  َر لَْوُنُه  ٌَّ ْوٍم َوَقْد َتَؽ ٌَ  َوْجِهِه، َعْنُه، َفؤََتاهُ َذاَت 

ِه َوَسلََّم:     ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َر لَْوَنَك"؟َفَقاَل لَُه َرُسوُل هللاَّ ٌَّ   "َما َؼ

َر أَنًِّ إَِذا لَْم أََرَك     ٌْ ِ َما ِبً َمَرض  َواَل َوَجع  َؼ ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ َفَقاَل: 

ْرُت اآْلِخَرَة َفؤََخاُؾ أَْن اَل أََراَك اْسَتْوَحْشُت َوْحَشًة َشِدٌَدًة َحتَّى أَْلَقاَك، ُثمَّ َذكَ 

َة ُكْنُت ِفً َمْنِزلٍَة أَْدَنى ِمْن  ٌٌَِّن، َوإِنًِّ إِْن َدَخْلُت اْلَجنَّ بِ أِلَنََّك ُتْرَفُع َمَع النَّ

ةُ  ٌَ َة اَل أََراَك أََبًدا، َفَنَزلَْت َهِذِه اآْل  َمْنِزلَِتَك، َوإِْن لَْم أَْدُخِل اْلَجنَّ
(ٔٔ)

 

محبة قلبٌة خالصة، علٌه أن إن المحب هلل ولرسوله  :الناس أٌها   

، وٌقؾ عند حدودهما وإال فهو كاذب فً ٌستجٌب لندابهما، وٌمتثل أمرهما

 دعواه، ناقضا عرى اإلٌمان .

  تعصى اإلله وأنت تزعم حبه       هذا لعمري فً القٌاس بدٌعُ    

 عُ ـلمن ٌحب مطٌإن المحب ـعته        ا ألطـلو كان حبك صادق   

 أقول قولً هذا واستؽفر هللا لً ولكم ولسابر المسلمٌن .   

  

                                     
قال و ( ٕ٘ٔ/ٛأبو نعيم في الحمية ) و(  ومن طريقٖٖٛٓرواه الطبراني في األوسط برقم ) (ٓٔ)

رجالو رجال الصحيح غير "رواه الطبراني في الصغير واألوسط و (: ٚ/ٚالييثمي في المجمع )
 وىو ثقة".العابدي عبد اهلل بن عمران 

 (ٕٚٗ/ٕالبغوي ) تفسير (ٔٔ)
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 الخطبة الثانٌة 

، له الحمد الحسن والثناء الجمٌل، ٌقول الحق الحمد هلل رب العالمٌٌن   

 .وهو ٌهدي السبٌل

خاتم  اً دنا محمد، وأشهد أن سٌأن ال إله إال هللا ولً الصالحٌنوأشهد    

 .األنبٌاء المرسلٌن

 :أما بعد    

تكون صادقة إال باتباع رسول هللا، قال جل  إن المحبة ال أٌها الناس:   

ُ  وعال ْؽفِْر لَُكْم ُذُنوَبُكْم َوهللاَّ ٌَ ُ َو ٌُْحبِْبُكُم هللاَّ بُِعونًِ  َ َفاتَّ
قُلْ إِْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن هللاَّ

ٌُِحبُّ اْلَكافِِرٌنَ  قُلْ أَِطٌُعواَرِحٌم  َؼفُور   َ ًَل 
ُسولَ َفإِْن َتَولَّْوا َفإِنَّ هللاَّ َ َوالرَّ

 هللاَّ

 [ٕٖ-ٖٔ] آل عمران :

لنبً هذه اآلٌة نفذها الجٌل الربانً األول فاتبعوا ا أٌها المسلم الكرٌم:   

، وما انتكسوا، بل كانوا قرآنا ٌمشون على وساروا على دربه ما تقاعسوا

 ، وموافقة لهدي رسول هللا .هلل وأفعالهم ابتؽاء وجه هللاهم األرض حٌات

ٌوم الشدة ،  األمة األكبر الصامد ٌوم المحنة الثابت فهذا أبو بكر صدٌق   

وقؾ المعارضون ٌشككون وٌعارضون بعد وفاة النبً صلى هللا علٌه وسلم 

 فً إمرة أسامة بن زٌد للجٌش الموجه إلى الروم 

 نولً من هو أكبر منه سنا؟ ٌا أبا بكروقالوا:    

السباع تخطفنً من  : "والذي نفسً بٌده لو أنٌبةقال أبو بكر قولته الجر   

 نفذت جٌش أسامة !!حول المدٌنة أل

إنه أمر رسول هللا ، لسان حال أبً بكر كٌؾ أطٌعه حٌا وأعصٌه مٌتا. 

ل هللا وهللا لو لم ٌبق فً الدنٌا ؼٌري ألنفذته ما كنت أحل عقدة عقدها رسو

 بٌده"
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وهو  اروى عن النبً حدٌث -رضً هللا عنهما -  وهذا عبد هللا بن عمر   

بٌُِت َثاَلَث "فً الصحٌحٌن  ٌَ ٌُوِصً فٌِِه،  ء   ًْ َما َحقُّ اْمِرٍئ ُمْسلٍِم، لَُه َش

اٍل، إًِلَّ َوَوصِ  ٌَ ُتُه ِعْنَدهُ َمْكُتوَبة  لَ ٌَّ" 

لَة  ُمْنُذ َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى َما "ْبُن ُعَمَر: َقاَل َعْبُد هللِا     ٌْ ًَّ لَ ْت َعلَ َمرَّ

تًِ ٌَّ ِه َوَسلََّم َقاَل َذلَِك إاِلَّ َوِعْنِدي َوِص ٌْ "هللاُ َعلَ
(ٕٔ)

 

، فهٌا سٌروا على درب هإالء وقولوا إنه االتباع، إنه السمع والطاعة   

َك  َسِمْعَنا ٌْ َنا َوإِلَ ًَل ٌؤتٌكم التخفٌؾ من ربكم  اْلَمِصٌرُ َوأََطْعَنا ُؼْفَراَنَك َربَّ

َنا ًَل ُتَإاِخْذَنا  َها َما اْكَتَسَبْت َربَّ ٌْ ا إًِلَّ ُوْسَعَها لََها َما َكَسَبْت َوَعلَ ُ َنْفسا ٌَُكلُِّؾ هللاَّ

ا َكَما َحَمْلَتُه َعلَى الَّ  َنا إِْصرا ٌْ َنا َوًَل َتْحِملْ َعلَ ِذٌَن ِمْن إِْن َنِسٌَنا أَْو أَْخَطؤَْنا َربَّ

ا َواْؼفِْر لََنا َواْرَحْمَنا أَْنَت  ْلَنا َما ًَل َطاَقَة لََنا بِِه َواْعُؾ َعنَّ َنا َوًَل ُتَحمِّ َقْبلَِنا َربَّ

 َمْوًَلَنا َفاْنُصْرَنا َعلَى اْلَقْوِم اْلَكافِِرٌَن 

 الدعاء

اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبٌك محمد، صاحب الوجه األنور والجبٌن 

زهر، وارض اللهم عن خلفابه األربعة أبً بكر وعمر وعثمان وعلً، األ

وعن سابر الصحابة أجمعٌن، ومن تبعهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن، وعنا 

  معهم بعفوك وجودك وكرمك ٌا أرحم الراحمٌن.

اللهم ارزقنا اإلٌمان واالستقامة واختم لنا بخاتمة السعادة وأدخلنا الجنة وال 

 تحرمنا الزٌادة. 

اللهم أعز اإلسالم والمسلمٌن، وأذل الشرك والمشركٌن، ودمر أعداءك 

أعداء الدٌن، واجعل هذا البلد آمناً مطمبناً وسابر بالد المسلمٌن، اللهم 

 انصر من نصر الدٌن، واخذل من خذل عبادك المإمنٌن.

                                     
 .(ٕٚٙٔ)رقم  صحيحوأخرجو مسمم في ( و ٖٕٛٚالبخاري في صحيحو )أخرجو  ((ٕٔ
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اللهم انصر دٌنك وكتابك، وسنة نبٌك وعبادك المإمنٌن، اللهم فرج هم 

ن المسلمٌن، ونفس كرب المكروبٌن، واقض الدٌن عن المهمومٌن م

المدٌنٌن، واشؾ مرضانا ومرضى المسلمٌن، اللهم اجعل اجتماعنا هذا 

اجتماعاً مرحوماً، وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، وال تجعل فٌنا شقٌاً وال 

محروماً، ٌا ذا الجالل واإلكرام، اللهم أنت هللا ال إله إال أنت؛ أنت الؽنً 

نحن الفقراء، أنزل علٌنا الؽٌث وال تجعلنا من القانطٌن، اللهم أنزل علٌنا و

الؽٌث وال تجعلنا من القانطٌن، اللهم ال تدع لنا فً مقامنا هذا ذنباً إال 

ؼفرته، وال هماً إال فرجته، وال دٌناً إال قضٌته، وال مرٌضاً إال شفٌته، وال 

وال حاجة من حوابج الدنٌا واآلخرة  مبتلى إال عافٌته، وال كرباً إال نفَّسته،

فٌها لك رضاً ولنا فٌها صالح إال أعنتنا على قضابها وٌسرتها برحمتك ٌا 

 أرحم الراحمٌن. 

 ربنا آتنا فً الدنٌا حسنة وفً اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار.

هللا  عباد هللا: اذكروا هللا العظٌم ٌذكركم، واشكروه على نعمه ٌزدكم، ولذكر

 . ٌعلم ما تصنعونأكبر وهللا
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باهلل من شرور أنفسنا  ره، ونعوذه ونستؽفُ ه ونستعٌنُ هلل، نحمدُ  ن الحمدَ إ   

ضلل فال هادي له، مالنا، من ٌهده هللا فال مضل له، ومن ٌُ ومن سٌبات أعْ 

     ه ورسوله.عبدُ  وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له، وأشهد أن محمداَ 

    ََحقَّ ُتَقاتِِه َوًل َتُموُتنَّ إًِلَّ َوأَْنُتْم ُمْسلُِمون َ
قُوا هللاَّ َها الَِّذٌَن آَمُنوا اتَّ ٌُّ ا أَ ٌَ 

 [ .ٕٓٔ: عمران ]آل

    ُكُم الَِّذي َخلََقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها قُوا َربَّ اُس اتَّ َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ

َ الَِّذي َتَساَءلُوَن بِِه َزْوجَ 
قُوا هللاَّ َها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًلا َكثٌِراا َونَِساءا َواتَّ

ُكْم َرقٌِباا  ٌْ َ َكاَن َعلَ  [ٔ]النساء: َواأْلَْرَحاَم إِنَّ هللاَّ

     َ
قُوا هللاَّ َها الَِّذٌَن آَمُنوا اتَّ ٌُّ ا أَ ٌُْصلِْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم  . َوقُولُوا َقْوًلا َسِدٌداا ٌَ

َ َوَرُسولَُه َفَقْد َفاَز َفْوزاا َعِظٌماا 
ٌُِطِع هللاَّ ْؽفِْر لَُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن  ٌَ  َو

 [.7ٔ-7ٓ]األحزاب:

محمد صلى هللا  الهدي هديُ  هللا، وخٌرَ  كالمُ  الكالمِ  فإن خٌرَ  أما بعد:    

األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة  علٌه وآله وسلم، وشرَّ 

 ضاللة، وكل ضاللة فً النار

حٌاكم هللا جمٌعا أٌها اإلخوة الفضالء فً هذا الٌوم  :أحبتً فً هللا   

الكرٌم المبارك األؼر وهللا أسؤله كما جمعنا فً هذا الٌوم على طاعته أن 

فً اآلخرة مع  ٌجمعنا فً الدنٌا دابما على محبته وطاعته وأن ٌجمعنا

 المصطفً فً جنات ونهر فً مقعد صدق عند ملٌك مقتدر. 

 لحدٌث حالوة اإلٌمان   اهذا لقاء ٌتجدد مع شرحن :أٌها األحبة   

 ٕحالوة اإلٌمان 
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ْبِن َمالٍِك روى البخاري فً صحٌحه ومسلم فً صحٌحه من حدٌث أنس    

ِه َوَسلَّ  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ ِب ُ َعْنُه، َعِن النَّ ًَ هللاَّ الَث  َمْن ُكنَّ فٌِِه ثَ "َم َقاَل: َرِض

ا ِسَواُهَما، َوأَْن  ِه ِممَّ ٌْ ُ َوَرُسولُُه أََحبَّ إِلَ
ُكوَن هللاَّ ٌَ َوَجَد َحالََوَة اإلٌَِماِن: أَْن 

ْكَرهُ أَْن  ٌَ ُعوَد فًِ الُكْفِر َكَما  ٌَ ْكَرَه أَْن  ٌَ ِ، َوأَْن  ٌُِحبُُّه إًِلَّ ّلِِلَّ ٌُِحبَّ الَمْرَء ًلَ 

اِر "  ٌُْقَذَؾ فًِ النَّ

 ما هو المنهج العملً لكً ٌستشعر المإمن حالوة اإلٌمان ؟: أٌها األحبة   

 المحبة الخالصة هلل ورسوله :أوًل   

 األخوة الصادقة ثانٌا:   

 كراهٌة مبادئ الكفر ونبذ أهل الضالل ثالثا:   

 هً األخوة الصادقةو: أال ونحن الٌوم مع النقطة الثانٌة   

األخوة فً اإلسالم ال تكون متماسكة وال تكون خالصة  أٌها المإمنون:   

 تكون متعاونة على الخٌر إال أن تكون هلل وفً مرضاة هللا. وال

واألخوة اإلٌمانٌة لٌست مجرد كلمة تقال بل هً منهج له وتكلٌفات    

 وشروط.

ِ َوالَِّذٌَن َمَعُه : قال تعالى    د  َرُسولُ هللاَّ اُء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء ُمَحمَّ أَِشدَّ

ا ِسٌَماُهْم فًِ  ِ َوِرْضَوانا ْبَتُؽوَن َفْضالا ِمَن هللاَّ ٌَ ا  دا ا ُسجَّ عا َنُهْم َتَراُهْم ُركَّ ٌْ َب

ْوَراِة َوَمَثلُُهْم فًِ اإْلِْنِجٌِل َكَزْرٍع  ُجوِد َذلَِك َمَثلُُهْم فًِ التَّ ُوُجوِهِهْم ِمْن أََثِر السُّ

ِؽٌَظ بِِهُم  أَْخَرجَ  ٌَ اَع لِ رَّ ٌُْعِجُب الزُّ َشْطؤَهُ َفآَزَرهُ َفاْسَتْؽلََظ َفاْسَتَوى َعلَى ُسوقِِه 

ا ا َعِظٌما الَِحاِت ِمْنُهْم َمْؽفَِرةا َوأَْجرا ُ الَِّذٌَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ  اْلُكفَّاَر َوَعَد هللاَّ

 [9ٕ]الفتح:

ُءو :وقال تعالى    ٌُِحبُّوَن َمْن َهاَجَر َوالَِّذٌَن َتَبوَّ اَر َواإْلٌَِماَن ِمْن َقْبلِِهْم  ا الدَّ

ٌُْإثُِروَن َعلَى أَْنفُِسِهْم  ا أُوُتوا َو ِجُدوَن فًِ ُصُدوِرِهْم َحاَجةا ِممَّ ٌَ ِهْم َوًَل  ٌْ إِلَ
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ٌُوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفؤُولَبَِك ُهُم اْلُمْفلُِحونَ   َولَْو َكاَن بِِهْم َخَصاَصة  َوَمْن 

 [9الحشر:]

 واألخوة لها حقوق فً اإلسالم منها:   

السالم علٌكم : قبل أن تكلمه فتقول أن تسلم على أخٌك إذا لقٌته أوًل:   

، إنها تحٌة اإلسالم أال وهً السالم ومن الواجب أن ورحمة هللا وبركاته

 ٌرد علٌك بمثلها أو أحسن منها 

ٌُتْم  :قال تعالى    ٌِّ َ َكاَن َوإَِذا ُح
وَها إِنَّ هللاَّ ٌُّوا بِؤَْحَسَن ِمْنَها أَْو ُردُّ ٍة َفَح ٌَّ بَِتِح

ا ٍء َحِسٌبا ًْ  [8ٙ]النساء:  َعلَى ُكلِّ َش

َرةَ  ًأَبَ  وفً الصحٌحٌن من حدٌث    ٌْ قُوُل: َقاَل رضً هللا عنه ُهَر ٌَ  ،

ِ صَ  ِه َوَسلََّم: َرُسوُل هللاَّ ٌْ اكِ "لَّى هللاُ َعلَ ُب َعلَى الَماِشً، َوالَماِشً ٌَُسلُِّم الرَّ

"ِد، َوالَقلٌِلُ َعلَى الَكثٌِرِ َعلَى الَقاعِ 
(ٖٔ)

 

ذا عطس بؤن تقول له إذا حمد هللا، ٌرحمك هللا، وترد أن تشمته إ :ثانٌا   

 : ٌهدٌكم هللا وٌصلح بالكم .على العاطس

ُ َعْنُه، َعِن  أبًفً صحٌحه من حدٌث روى البخاري     ًَ هللاَّ َرَة َرِض ٌْ ُهَر

ِه َوَسلََّم َقاَل:  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ ِب ِ، النَّ قُلْ: الَحْمُد ّلِِلَّ ٌَ " إَِذا َعَطَس أََحُدُكْم َفْل

قُلْ  ٌَ ُ، َفْل ْرَحُمَك هللاَّ ٌَ ُ، َفإَِذا َقالَ لَُه:  ْرَحُمَك هللاَّ ٌَ قُلْ لَُه أَُخوهُ أَْو َصاِحُبُه:  ٌَ : َوْل

ٌُْصلُِح َبالَُكْم " ُ َو ْهِدٌُكُم هللاَّ ٌَ
(ٔٗ)

 

 ومنها أن تجٌب دعوته وأن تعوده إذا مرض  ثالثا:   

ُ َعْنُه، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل ففً الصحٌحٌن من حدٌث أبً  ًَ هللاَّ َرَة َرِض ٌْ ُهَر

قُوُل:  ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ : َردُّ "هللاَّ َحقُّ الُمْسلِِم َعلَى الُمْسلِِم َخْمس 

                                     
( ومسلم فً صحٌحه ٖٕٗٙ، ٖٖٕٙ،ٕٖٕٙ،ٖٕٔٙأخرجه البخاري فً صحٌحه رقم ) (ٖٔ)

 (ٕٓٙٔرقم )

 (ٕٕٗٙأخرجه البخاري فً صحٌحه رقم ) ((ٗٔ
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ْعَوِة، َوَتْشِمٌُت  َباُع الَجَنابِِز، َوإَِجاَبُة الدَّ اَدةُ الَمِرٌِض، َواتِّ ٌَ الَِم، َوِع السَّ

"الَعاِطسِ 
(ٔ٘)

 

لم ٌرد لو واسمع إلى هذا الحدٌث الرقراق فً فضل عٌادة المرٌض ، وهللا 

  .حدٌث لكفىفً فضل عٌادة المرٌض إال هذا ال

َرةَ     ٌْ ِه رضً هللا عنه َعْن أَِبً ُهَر ٌْ ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ

ا اْبَن آَدَم َمِرْضُت َفلَْم َتُعْدنًِ، َوَسلََّم:  ٌَ اَمِة:  ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ قُولُ  ٌَ " إِنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ 

َؾ أَُعوُدَك؟ َوأَْنتَ  ٌْ ا َربِّ َك ٌَ َربُّ اْلَعالَِمٌَن، َقالَ: أََما َعلِْمَت أَنَّ َعْبِدي  َقالَ: 

ا اْبَن آَدَم  ٌَ َك لَْو ُعْدَتُه لََوَجْدَتنًِ ِعْنَدهُ؟  ا َمِرَض َفلَْم َتُعْدهُ، أََما َعلِْمَت أَنَّ فاَُلنا

َؾ أُْطِعُمَك؟ َوأَْنَت َربُّ  ٌْ ا َربِّ َوَك ٌَ اْلَعالَِمٌَن،  اْسَتْطَعْمُتَك َفلَْم ُتْطِعْمنًِ، َقالَ: 

َك لَْو  ، َفلَْم ُتْطِعْمُه؟ أََما َعلِْمَت أَنَّ ُه اْسَتْطَعَمَك َعْبِدي فاَُلن  َقالَ: أََما َعلِْمَت أَنَّ

ا َربِّ  ٌَ ُتَك، َفلَْم َتْسقِنًِ، َقالَ:  ٌْ ا اْبَن آَدَم اْسَتْسَق ٌَ أَْطَعْمَتُه لََوَجْدَت َذلَِك ِعْنِدي، 

َؾ أَْسقٌَِك؟ َوأَنْ  ٌْ َت َربُّ اْلَعالَِمٌَن، َقالَ: اْسَتْسَقاَك َعْبِدي فاَُلن  َفلَْم َتْسقِِه، َك

َتُه َوَجْدَت َذلَِك ِعْنِدي " ٌْ َك لَْو َسَق أََما إِنَّ
(ٔٙ)

 

 ومن حقه علٌك أن تنصره وأن ال تخذله فً أي موضع :رابعا   

ُ عَ ففً الصحٌحٌن من حدٌث  ًَ هللاَّ ِ ْبَن ُعَمَر َرِض ْنُهَما، أَنَّ َرُسوَل َعْبَد هللاَّ

ِ َصلَّى هللاُ  ِه َوَسلََّم َقاَل: هللاَّ ٌْ ٌُْسلُِمُه، " َعلَ ْظلُِمُه َوًلَ  ٌَ الُمْسلُِم أَُخو الُمْسلِِم ًلَ 

 ، َج َعْن ُمْسلٍِم ُكْرَبةا ُ فًِ َحاَجتِِه، َوَمْن َفرَّ
َوَمْن َكاَن فًِ َحاَجِة أَِخٌِه َكاَن هللاَّ

ُ َعْنهُ 
َج هللاَّ ا َستَ  َفرَّ اَمِة، َوَمْن َسَتَر ُمْسلِما ٌَ ْوِم القِ ٌَ ُ ُكْرَبةا ِمْن ُكُرَباِت  َرهُ هللاَّ

اَمةِ  ٌَ ْوَم القِ ٌَ"
(ٔ7)

 

                                     
 (ٕٕٙٔ( ومسلم فً صحٌحه رقم )ٕٓٗٔأخرجه البخاري فً صحٌحه رقم ) (٘ٔ)

 (9ٕٙ٘صحٌحه رقم ) أخرجه مسلم فً (ٙٔ)

 (8ٕٓ٘( ومسلم فً صحٌحه رقم )ٕٕٗٗالبخاري فً صحٌحه رقم ) ((7ٔ
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الجزاء العظٌم  لكعن عرضه وأن تدافع عنه و دَّ رُ ومن واجبه علٌك أن تَ    

 النار ٌوم القٌامة عند رب العالمٌٌن بؤن ٌرد عن وجهكمن 

ْرَداِء، َعْن أَبًِ بسند حسن من طرٌق  روى الترمذي وأحمد    أُمِّ الدَّ

 ُ ًِّ َصلَّى هللاَّ ِب ْرَداِء، َعِن النَّ ِه َوَسلََّم َقاَل: الدَّ ٌْ َمْن َردَّ َعْن ِعْرِض أَِخٌِه َردَّ " َعلَ

ُ َعْن َوْجهِ  اَمةِ هللاَّ ٌَ ْوَم القِ ٌَ اَر  "ِه النَّ
(ٔ8)

 

 ومن حقه علٌك أن تتواضع له وأن ال تتكبر علٌه :خامسا   

َ  :قال تعالى    ا إِنَّ هللاَّ اِس َوًَل َتْمِش فًِ اأْلَْرِض َمَرحا َك لِلنَّ ْر َخدَّ َوًَل ُتَصعِّ

ٌُِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخورٍ   [ 8ٔ] لقمان: ًَل 

ُه َقاَل: قَ  وفً صحٌح مسلم من حدٌث    اِض ْبِن ِحَماٍر، أَنَّ ٌَ ِ ِع اَل َرُسوُل هللاَّ

ِه َوَسلََّم: صَ  ٌْ ًَ أََحد  "لَّى هللاُ َعلَ ْبِؽ ٌَ ًَّ أَْن َتَواَضُعوا َحتَّى ًَل  َ أَْوَحى إِلَ
إِنَّ هللاَّ

ْفَخَر أََحد  َعلَى أََحدٍ َعلَى أََحٍد، َوًَل  ٌَ  " 

 ومن حقه علٌك أن ال تؽتابه وال تعٌبه وال تسخر منه  :سادسا   

ُكوُنوا  قال تعالى     ٌَ ْسَخْر َقْوم  ِمْن َقْوٍم َعَسى أَْن  ٌَ َها الَِّذٌَن آَمُنوا ًَل  ٌُّ اأَ ٌَ

ا ِمْنُهنَّ َوًَل َتْلِمُزوا  را ٌْ ُكنَّ َخ ٌَ ا ِمْنُهْم َوًَل نَِساء  ِمْن نَِساٍء َعَسى أَْن  را ٌْ َخ

ُتْب أَْنفَُسُكْم َوًَل َتَناَبُزوا بِاأْلَْلَقاِب بِْبَس اًِلْسُم اْلفُُسوُق بَ  ٌَ ْعَد اإْلٌَِماِن َوَمْن لَْم 

الُِمونَ  نِّ إِنَّ َبْعَض  َفؤُولَبَِك ُهُم الظَّ ا ِمَن الظَّ َها الَِّذٌَن آَمُنوا اْجَتنُِبوا َكثٌِرا ٌُّ اأَ ٌَ

                                     
ٍد َقاَل: : قال( 9ٖٔٔ) فً سننه برقم أخرجه الترمذىحسن لؽٌره:  (8ٔ) َثَنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ

، َعْن َمْرُزوٍق  ًِّ ْهَشلِ ْرَداِء، َعْن أَْخَبَرَنا اْبُن الُمَباَرِك، َعْن أَبًِ َبْكٍر النَّ ، َعْن أُمِّ الدَّ ًِّ ِم ٌْ أَبًِ َبْكٍر التَّ

ْرَداِء،   به. أَِبً الدَّ

عنه سوى أبً بكر  الرواة مرزوق أبو بكر التٌمً لم ٌذكروا فً: إسناد رجاله ثقات سوى قلت

ي بٌنه وبٌن َمْرزوق أبً ُبكٌر التٌمً الذي ذكره تمٌٌزاً، وقد رو ق الِمزِّ ى عنه النَّْهشلً، وقد فرَّ

قه ابن معٌن، وخلط بٌنهما ابُن حبان، ولم ٌجزم بحالهما الحافظ فً "التهذٌب". وقال  جمع، ووثَّ

 الترمذي : حدٌث حسن 

 (7ٖٕ٘ٙشهُر بن حوشب كما جاء فً مسند أحمد رقم ) قلت : وتابع مرزوَق التٌمً كل من:

 (8ٕ٘ -7ٕ٘/7كما عند أبً نعٌم فً الحلٌة ) َعْون بن عبد هللا،
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ؤُْكلَ لَْحَم  ٌَ ٌُِحبُّ أََحُدُكْم أَْن  ا أَ ْؽَتْب َبْعُضُكْم َبْعضا ٌَ ُسوا َوًَل  نِّ إِْثم  َوًَل َتَجسَّ الظَّ

َ أَ 
قُوا هللاَّ ا َفَكِرْهُتُموهُ َواتَّ تا ٌْ اب  َرِحٌم   ِخٌِه َم َ َتوَّ  [ٕٔ-ٔٔ] الحجرات:  إِنَّ هللاَّ

ِه وفً صحٌح مسلم      ٌْ َرَة، أَنَّ َرُسولَ هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ ٌْ َعْن أَبًِ ُهَر

  "أََتْدُروَن َما اْلِؽٌَبُة؟": َوَسلََّم، َقالَ 

 َوَرُسولُُه أَْعلَُم،  َقالُوا: هللاُ 

ْكَرهُ "َقالَ:  ٌَ   "ِذْكُرَك أََخاَك بَِما 

َت إِْن َكاَن فِ  ٌْ  ً أَِخً َما أَقُولُ؟ قٌِلَ أََفَرأَ

ُكْن فٌِِه َفَقْد َبَهتَّهُ  إِْن َكاَن فٌِِه َما َتقُولُ، َفَقِد اْؼَتْبَتُه، َوإِْن لَمْ "َقالَ:  ٌَ"
(ٔ9)

 

، أما آن لك أن تمسك هذا إخوانك ٌا من أطلقت لسانك فً عرض: أخً   

 اللسان !!

 فكل كلمة مسجلة علٌك وسوؾ تحاسب علٌها ٌوم القٌامة    

ْمَع َواْلَبَصَر َواْلفَُإاَد ُكلُّ  :قال تعالى    َس لََك بِِه ِعْلم  إِنَّ السَّ ٌْ َوًَل َتْقُؾ َما لَ

 [ٖٙ] اإلسراء:  أُولَبَِك َكاَن َعْنُه َمْسُبوًلا 

ِه صحٌح مسلم من حدٌث  وفً    ٌْ َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ ٌْ أَِبً ُهَر

 « أََتْدُروَن َما اْلُمْفلُِس؟»َوَسلََّم، َقاَل: 

 َقالُوا: اْلُمْفلُِس فٌَِنا َمْن ًَل ِدْرَهَم لَُه َوًَل َمَتاَع، 

ْوَم الْ "َفَقالَ:  ٌَ ؤْتًِ  ٌَ تًِ  اٍم، َوَزَكاٍة، إِنَّ اْلُمْفلَِس ِمْن أُمَّ ٌَ اَمِة بَِصاَلٍة، َوِص ٌَ قِ

ؤْتًِ َقْد َشَتَم َهَذا، َوَقَذَؾ َهَذا، َوأََكلَ َمالَ َهَذا، َوَسَفَك َدَم َهَذا، َوَضَرَب  ٌَ َو

ْت َحَسَناُتُه َقْبلَ أَْن  ٌَ ٌُْعَطى َهَذا ِمْن َحَسَناتِِه، َوَهَذا ِمْن َحَسَناتِِه، َفإِْن َفنِ َهَذا، َف

اُهْم َفُطِرَحْت َعلَ ٌُْقَضى مَ  ٌَ ِه أُِخَذ ِمْن َخَطا ٌْ ارِ ا َعلَ ِه، ُثمَّ ُطِرَح فًِ النَّ ٌْ"
(ٕٓ)

 

                                     
 (89ٕ٘أخرجه مسلم فً صحٌحه ) (9ٔ)

 (8ٕٔ٘( أخرجه مسلم فً صحٌحه )(ٕٓ
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َس لَُه  -رحمه هللا  -قال النووي     ٌْ ا َمْن لَ َمْعَناهُ أَنَّ َهَذا َحِقٌَقُة اْلُمْفلِِس َوأَمَّ

وَنهُ  ٌَُسمُّ َس  َمال  َوَمْن َقلَّ َمالُُه َفالنَّاُس  ٌْ ُهَو َحِقٌَقُة اْلُمْفلِِس أِلَنَّ َهَذا ُمْفلًِسا َولَ

اِتِه  ٌَ ْحُصُل لَُه َبْعَد َذلَِك ِفً َح ٌَ َساٍر  ٌَ ْنَقِطُع بِ ٌَ َما  ْنَقِطُع بَِمْوِتِه َوُربَّ ٌَ ُزوُل َو ٌَ أَْمر  

ا َما َحِقٌَقُة اْلُمْفلِِس َهَذا اْلَمْذُكوِر ِفً اْلَحِدٌِث َفُهَو اْلَهالُِك اْلَهاَلَك التَّ مَّ َوإِنَّ

َع َفُتْإَخُذ َحَسَناُتُه لُِؽَرَماِبِه َفإَِذا َفَرَؼْت َحَسَناُتُه أُِخَذ  َواْلَمْعُدوُم اإْلِْعَداَم اْلُمَقطَّ

ْت َخَساَرُتُه َوَهاَلُكُه َوإِْفاَلُسهُ  اِر َفَتمَّ ًَ ِفً النَّ ِه ُثمَّ أُْلِق ٌْ َباتِِهْم َفُوِضَع َعلَ ٌِّ  "ِمْن َس

 به إًل ّلِل""وأن ٌحب المرء ًل ٌح   

 ، ما أعظم الحب فً هللا !إنه الحب فً هللا   

 ظل إال ظله المتحابون فً هللا فً ظل عرش الرحمن ٌوم ال   

، والرإوس تؽلً انظر أخً  إلى هذا المشهد العظٌم، الشمس فوق الرإوس

 من حرارة الشمس سلم ٌا رب سلم ...

، هللا عرش الرحمنتحابون فً هللا فً ظل وفً هذه اللحظة ٌكون الم   

 أكبر !

أن النبً صلى هللا  جاء فً الحدٌث المتفق علٌه من حدٌث أبً هرٌرة   

ْوَم ًلَ ِظلَّ إًِلَّ ِظلُُّه:  علٌه وسلم قال: ٌَ ُ فًِ ِظلِِّه، 
ٌُِظلُُّهُم هللاَّ فذكر من "َسْبَعة  

ِه : السبعة ٌْ ِ اْجَتَمَعا َعلَ ا فًِ هللاَّ هِ َوَرُجالَِن َتَحابَّ ٌْ َقا َعلَ "َوَتَفرَّ
(ٕٔ)

 

ِه َوَسلََّم:  : قال رسول هللاوعنه قال    ٌْ ْوَم  إِنَّ هللاَ َصلَّى هللاُ َعلَ ٌَ قُولُ  ٌَ

اَمِة:  ٌَ ْوَم أُِظلُُّهْم فًِ ِظلًِّ"اْلقِ ٌَ َن اْلُمَتَحابُّوَن بَِجاَللًِ، اْل ٌْ ْوَم ًَل ِظلَّ إًِلَّ  أَ ٌَ

"ِظلًِّ
(ٕٕ)

 

                                     
 (ٖٔٓٔ( وأخرجه مسلم )8ٓٙٙ،ٖٕٗٔ،ٓٙٙأخرجه البخاري ) ((ٕٔ

 (ٕٙٙ٘أخرجه مسلم ) (ٕٕ)
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قُوُل: َقالَ وعن معاذ بن جبل     ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ : َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ

ْؽبُِطُهُم  ٌَ ُ َعزَّ َوَجلَّ: الُمَتَحابُّوَن فًِ َجاَللًِ لَُهْم َمَنابُِر ِمْن ُنوٍر 
"َقالَ هللاَّ

َهَداُء" ٌُّوَن َوالشُّ بِ النَّ
(ٕٖ)

 

روى مالك فً الموطؤ وأحمد فً مسنده بسند صحٌح صححه ابن عبد    

ُت َمْسِجَد أَْهِل ِدَمْشَق، َفإَِذا َحْلَقة  ِفٌَها البر،  ٌْ ًِّ َقاَل: أََت َعْن أَِبً ُمْسلٍِم اْلَخْواَلِن

ِه َوَسلََّم، َوإَِذا َشابٌّ ِفٌِهْم أَ  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ ِب ِن  ْكَحلُ ُكُهول  ِمْن أَْصَحاِب النَّ ٌْ اْلَع

 ، وهُ إِلَى اْلَفَتى، َفًتى َشابٌّ ٍء َردُّ ًْ ا ُكلََّما اْخَتلَفُوا ِفً َش ٌَ َنا اُق الثَّ  َبرَّ

 َقاَل: قُْلُت لَِجلٌٍِس لًِ: َمْن َهَذا؟ 

 َقاَل: َهَذا ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل 

ْحُضُروا.  ٌَ ًِّ َفلَْم   َقاَل: َفِجْبُت ِمَن اْلَعِش

 ِمَن اْلَؽِد.  َقاَل: َفَؽَدْوتُ 

ٍة، َفَرَكْعُت، ُثمَّ  ٌَ ٌَُصلًِّ إِلَى َساِر ِجٌُبوا َفُرْحُت َفإَِذا أََنا ِبالشَّابِّ  ٌَ َقاَل: َفلَْم 

ِه.  ٌْ ْلُت إِلَ  َتَحوَّ

 َقاَل: َفَسلََّم َفَدَنْوُت ِمْنُه َفقُْلُت: إِنًِّ أَلُِحبَُّك ِفً هللِا. 

ِه. ٌْ ِنً إِلَ  َقاَل: َفَمدَّ

 َؾ قُْلَت؟ َقاَل: َكٌْ 

 قُْلُت: إِنًِّ أَلُِحبَُّك ِفً هللِا. 

قُوُل:  ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ " اْلُمَتَحابُّوَن فًِ هللاِ َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ

ْوَم ًَل ِظلَّ إًِلَّ ِظلُُّه " ٌَ  . َعلَى َمَنابَِر ِمْن ُنوٍر فًِ ِظلِّ اْلَعْرِش 

اِمِت َفَذَكْرُت لَُه َحِدٌَث ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل  َقاَل: َفَخَرْجُت َحتَّى لَِقٌُت ُعَباَدَة ْبَن الصَّ

ِه َوَسلََّم  ٌْ قُوُل: َفَقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ ٌَ ِه  ْحِكً َعْن َربِّ َحقَّْت "ٌَ

                                     
 َهَذا َحِدٌث  َحَسن  َصِحٌح  ( وقال : 9ٖٕٓأخرجه الترمذي ) (ٖٕ)
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، َوَحقَّْت َمحَ  ًَّ ٌَن فِ تًِ لِْلُمَتَحابِّ تًِ َمَحبَّ ، َوَحقَّْت َمَحبَّ ًَّ تًِ لِْلُمَتَباِذلٌَِن فِ بَّ

، َواْلُمَتَحابُّوَن فًِ هللاِ َعلَى َمَنابَِر ِمْن ُنوٍر فًِ ِظلِّ اْلَعْرِش  ًَّ لِْلُمَتَزاِوِرٌَن فِ

ْوَم ًَل ِظلَّ إًِلَّ ِظلُُّه " ٌَ
(ٕٗ) 

 

ِه َوَسلََّم، روى مسلم     ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ ِب َرَة، َعِن النَّ ٌْ "أَنَّ َرُجالا َعْن أَبًِ ُهَر

ا أََتى  ا َفلَمَّ ٍة أُْخَرى، َفؤَْرَصَد هللاُ لَُه، َعلَى َمْدَرَجتِِه، َملَكا ٌَ ا لَُه فًِ َقْر َزاَر أَخا

َن ُتِرٌُد؟  ٌْ ِه، َقالَ: أَ ٌْ  َعلَ

ا لًِ فًِ هَ  ِة، َقالَ: أُِرٌُد أَخا ٌَ  ِذِه اْلَقْر

َها؟  ِه ِمْن نِْعَمٍة َتُربُّ ٌْ  َقالَ: َهلْ لََك َعلَ

َر أَنًِّ أَْحَبْبُتُه فًِ هللاِ َعزَّ َوَجلَّ،  ٌْ  َقالَ: ًَل، َؼ

َك َكَما أَْحَبْبَتُه فٌِِه " َك، بِؤَنَّ هللاَ َقْد أََحبَّ ٌْ َقالَ: َفإِنًِّ َرُسولُ هللاِ إِلَ
(ٕ٘)

 

نع الخوارق عندما تكون األخوة فً هللا فإنها تص منون:أٌها اإلخوة المإ   

 واألعاجٌب بل تكون مضرب األمثال وحدٌث الركبان.

 وإلٌكم نماذج خالدة من سٌرة السلؾ فً تفاعل أخوة  اإلٌمان   

أٌضا فذهب  ن  ٌْ كبٌر وكان على أخٌه خٌثمة دَ  ن  ٌْ كان على مسروق دَ  -  

 "مسروق" وقضى دٌن خٌثمة وهو ال ٌعلم ! !

 ! !وذهب خٌثمة وقضى دٌن مسروق وهو ال ٌعلم 

 وقضى ابن شبرمة حاجة كبٌرة لبعض إخوانه فجاءه بهدٌة .  -  

 : ما هذا؟فقال ابن شبرمة

 : لما أسدٌته إلً من المعروؾ  قال أخوه

                                     
ط : عبد الباقً( وجعله من حدٌث أبً إدرٌس الخوالنً  ٙٔأخرجه مالك فً الموطؤ ) (ٕٗ)

( وجعله عن أبً مسلم الخوالنً ونقل المزي فً تهذٌب ٕٕٗٙٓوأخرجه أحمد فً مسنده )

 وكالهما ٌحدث بهذا اْلَحِدٌث، َعْن معاذ،: ( عن أبً زرعة الرازي قال9ٕ/ٗٔ) الكمال

 (7ٕٙ٘مسلم فً صحٌحه ) أخرجه (ٕ٘)
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خاك حاجة فلم ٌجهد نفسه ، إذا سؤلت أقال ابن شبرمة: خذ مالك عافاك هللا

 ، وعده فً الموتى ! !                                  ؤ للصالة وكبر علٌه أربع تكبٌراتفً قضابها فتوض

 بهذه األخالق سما المجتمع المسلم وارتقى    

انظر إلى هذا المشهد فً عهد عمر بن الخطاب ، أصاب الناس قحط    

نة من ألؾ جمل علٌها أصناؾ الطعام شدٌد وكانت قافلة من الشام مكو

واللباس قد حلت لعثمان ، فتراكض التجار علٌه ٌطلبون منه أن ٌبٌعهم تلك 

 القافلة

 : كم تعطونً ربحا ؟فقال لهم

 : خمسة فً المابةقالوا

 : إنً وجدت من ٌدفع أكثر من هذا الربح ؟قال

ْنفِقُوَن أَْمَوالَُهْم فًِ َسبٌِِل َمَثلُ الَِّذٌَن  : إنً وجدت هللا ٌقولفقال عثمان ٌُ

ٌَُضاِعُؾ   ُ
ٍة َوهللاَّ ٍة أَْنَبَتْت َسْبَع َسَنابِلَ فًِ ُكلِّ ُسْنُبلٍَة ِماَبُة َحبَّ ِ َكَمَثِل َحبَّ هللاَّ

ُ َواِسع  َعلٌِم   َشاُء َوهللاَّ ٌَ  [ٕٔٙ]البقرة : لَِمْن 

من ق وزٌت وسفلة وما فٌها من بر ودقٌأشهدكم ٌا معشر التجار أن القا

 وثٌاب قد وهبتها لفقراء المدٌنة ، وإنها صدقة على المسلمٌن ! !

 نعم هذه هً أخال قهم ! !   

، فارتشفوا من معٌنها العذب؟ وقد عاٌنوا عصر الرسالة النبوٌة كٌؾ ال   

 وارتووا  من سلسبٌلها الصافً ! !

اإلٌمان، وحالوة األخوة فً هللا وحملوا  وا حالوة؟ وهم قد تذوقوكٌؾ ال   

 فً نفوسهم أحلى معانٌها .

وهم قد جعلوا الرسول قدوة لهم وتشرٌعه الخالد منارا  ؟وكٌؾ ال   

 ونبراسا لجمٌع نواحً حٌاتهم .
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 اللهم اجمعنا معهم فً جنات نعٌم مع النبٌٌن وسابر الصحابة أجمعٌن .   

 كم .أقول ما تسمعون واستؽفر هللا لً ول

 

   الخطبة الثانٌة 

لحمد هلل رب العالمٌن شرع لنا دٌنا قوٌما وهدانا صراطاً مستقٌماً ا   

 وأسبػ علٌنا نعمة ظاهرة وباطنة وهو اللطٌؾ الخبٌر.

    اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبٌد الخٌر كله وإلٌك ٌرجع األمر كله    

وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له ولً الصالحٌن وخالق الخلق 

أجمعٌن ورازقهم فما من دابة فً األرض إال على هللا رزقها وٌعلم 

 مستقرها ومستودعها كل فً كتاب مبٌن.

عبد هللا ورسوله أرسله هللا رحمة للعالمٌن فشرح  اوأشهد أن نبٌنا محمدً    

ول وفتح به أعٌناً عمٌاً وآذاناً صما وقلوباً ؼلفا به الصدور وأنار به العق

فجزاه هللا عنا أفضل ما جزى به نبٌنا عن أمته ورضً هللا عن أصحابه 

 الطٌبٌن وعمن تبعهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن.

 :أما بعد   

: كراهٌة مبادئ حالوة اإلٌمانالمرحلة الثالثة لكً نحقق  :أٌها األحبة   

 الكفر .

اإلٌمان باهلل عز وجل حٌن ٌترسخ فً النفوس  :األخوة المإمنونأٌها    

وٌخالط بشاشته القلوب فإن صاحبه ٌنفر من كل كفر وٌكره كل باطل 

 وٌبتعد عن كل ضالل ......
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لمسلم فارغ اإلٌمان وللردة فً هذا العصر أسالٌب وأشكال ؛ فإذا كان ا   

جرؾ فً تٌارها وٌعتنق ، جاهل الشرٌعة فسرعان ما ٌتؤثر وٌنخاوي الٌقٌن

 ضاللها فٌصبح واقعا فً نواقض اإلٌمان .

والردة أٌها األحبة لٌس معناها كما ٌتوهم البعض أن ٌترك المسلم دٌنه    

ما ٌحصل لمسلم ولكن لًّ البوذٌة فهذا قَ النصرانٌة أو  وٌعتنق الٌهودٌة أو

لمٌن مسللردة فً عصرنا الٌوم أسالٌب متنوعة قد تخفى على كثٌر من ال

 حقابقها. 

االستهزاء بشا من القرآن الكرٌم والسنة المطهرة  :ومن مظاهر الردة   

، كمن ٌستهزئ بؤحكام القرآن وٌعترض على ة من شعابر اإلسالمأو شعٌر

أو االستهزاء بالسنة  ،ٌسوي بٌن الرجل والمرأة فً اإلرثأن القرآن لم 

 لكونها حرمت الذهب على الرجال والحرٌر.

ُبُهْم بَِما فًِ قال تعالى     ِهْم ُسوَرة  ُتَنبِّ ٌْ لَ َعلَ ْحَذُر اْلُمَنافِقُوَن أَْن ُتَنزَّ ٌَ

َ ُمْخِرج  َما َتْحَذُروَن 
َما قُلُوبِِهْم قُِل اْسَتْهِزُبوا إِنَّ هللاَّ قُولُنَّ إِنَّ ٌَ َولَبِْن َسؤَْلَتُهْم لَ

ِ َوآٌَ  ا َنُخوُض َوَنْلَعُب قُلْ أَبِاّلِلَّ ًَل َتْعَتِذُروا َقْد  اتِِه َوَرُسولِِه ُكْنُتْم َتْسَتْهِزُبونَ ُكنَّ

ُهْم َكاُنوا  ْب َطابَِفةا بِؤَنَّ َكَفْرُتْم َبْعَد إٌَِمانُِكْم إِْن َنْعُؾ َعْن َطابَِفٍة ِمْنُكْم ُنَعذِّ

 [ٙٙ-ٗٙ]التوبة : ُمْجِرِمٌنَ 

 :ومن مظاهر الردة 

الء الشرذمة الذٌن  النبوٌة، وهإآن وحده وجحود السنة القراإلٌمان ب   

، ولو صدقوا لسموا أنفسهم م بالقرآنٌٌنننا هذا وسموا أنفسهظهروا فً زما

 بكذبة القرآن .
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َوَما آَتاُكُم  : أٌن أنتم من آٌات القرآن ؟ ألم ٌقل هللا فً القرآن أقول لهم   

قُ  ُسولُ َفُخُذوهُ َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا َواتَّ َ َشِدٌُد اْلِعَقابِ الرَّ
َ إِنَّ هللاَّ

 وا هللاَّ

  [7]الحشر:

عما نهى عنه ، قال ألٌس فً اآلٌة أمر باتباع أوامر الرسول واالنتهاء    

َ   تعالى
ُسولَ َفَقْد أََطاَع هللاَّ ٌُِطِع الرَّ  [8ٓ] النساء : َمْن 

 فطاعة الرسول طاعة هلل .   

َك ًَل قال تعالى     َنُهْم ُثمَّ ًَل َفاَل َوَربِّ ٌْ ُموَك فٌَِما َشَجَر َب ٌَُحكِّ ٌُْإِمُنوَن َحتَّى 

ا ٌَُسلُِّموا َتْسلٌِما َت َو ٌْ ا َقَض ا ِممَّ ِجُدوا فًِ أَْنفُِسِهْم َحَرجا ٌَ :النساء[ٙ٘] 

 :ومن مظاهر الردة 

حل باألجسام فقابل : إن هللا ٌ، كالذي ٌقولوصؾ هللا بؤوصاؾ ال تلٌق به   

 .هذا كافر مرتد

 كجسمنا  ا: إن هلل جسمً أو كالذي ٌقول   

 : إن هللا ٌعلم الكلٌات وال ٌعلم الجزٌباتأو كالذي ٌقول   

إلى ؼٌر ذلك من األقوال التً ال تلٌق بوصؾ الربوبٌة وال تتالءم مع 

 حقٌقة كماله سبحانه وتعالى عما ٌقولون علوا كبٌرا .

، واألنداد ال ٌشابهه فً أقواله شافاهلل سبحانه وتعالى منزه عن األضداد    

، سبحانه منوه عن كل نقص وعٌب وال فً صفاته شا ،فً أفعاله شاوال 

  ٌُْدِرُك اأْلَْبَصاَر َوُهَو اللَِّطٌُؾ اْلَخبٌُِر ] األنعام  ًَل ُتْدِرُكُه اأْلَْبَصاُر َوُهَو 

:ٖٔٓ ] 

 ُِمٌُع اْلَبِصٌر ء  َوُهَو السَّ ًْ َس َكِمْثلِِه َش ٌْ  [ٔٔ] الشورى : لَ

  ا أََحد ُكْن لَُه ُكفُوا ٌَ ٌُولَْد َولَْم  لِْد َولَْم  ٌَ َمُد لَْم  ُ الصَّ ُ أََحد  هللاَّ   قُلْ ُهَو هللاَّ

 [ٗ-ٔ]اإلخالص:
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 هذه بعض مظاهر الردة ذكرناها ولم نقصد االستقصاء    

 :عقوبة المرتد

ًُّ صَ     ِب ِه َوَسلََّم: َقاَل النَّ ٌْ لَ ِدٌَنُه َفاْقُتلُوهُ مَ "لَّى هللاُ َعلَ  "ْن َبدَّ
(ٕٙ) 

 

ِ وروى الشٌخان     ِ َصلَّى هللاُ  بن مسعود َعْن َعْبِد هللاَّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللاَّ

ِه َوَسلََّم:  ٌْ ُ َوأَنًِّ َرُسولُ "َعلَ
ْشَهُد أَْن ًلَ إِلََه إًِلَّ هللاَّ ٌَ ِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسلٍِم،  ٌَ ًلَ 

ِ، إًِلَّ  ٌِن هللاَّ انًِ، َوالَماِرُق ِمَن الدِّ ُب الزَّ ٌِّ ْفِس، َوالثَّ ْفُس بِالنَّ بِإِْحَدى َثالٍَث: النَّ

اِرُك لِْلَجَماَعِة "  التَّ
(ٕ7)

 

 للمرتد ثالث حاالت: :أٌها األحبة   

أن ٌرتد سرا فهذا لٌس علٌه حد فً اإلسالم ألن هللا أمرنا أن  :األولى   

 .السرابرنحكم على الناس بالظاهر ولٌس ب

أن ٌرتد وٌعلن ردته وله شبهة فً ذلك ، فهذا ٌستتاب ومن أهل  :الثانٌة   

 العلم من جعل استتابته أبدا .

 أبدا : ٌستتاب قال مالك

 : ٌستتاب كلما رجعقال النخعًو

أن ٌرتد وٌعلن ردته وٌكون خطرا على األمة بؤن ٌكون عونا  :الثالثة   

ألعدابها فهذا تضرب عنقه ، فالقانون الوضعً اآلن ٌصدر الحكم باإلعدام 

 على من آذى أمته وخان دولته .

صانه  -وقد قال أحد رجال القانون ألحد مشاٌخنا فً األزهر الشرٌؾ    

ٌنافً الحرٌات  "نه فاقتلوه "من بدل دٌ: حدٌث - من كل مكروه وسوء هللا

 الدٌنٌة .

                                     
َهَذا  ( وقال :8٘ٗٔ( والترمذي )ٖٔ٘ٗ( وأبو داود )9ٕٕٙ، 7ٖٔٓأخرجه البخاري ) ((ٕٙ

.  َحِدٌث  َحَسن  َصِحٌح 

 (7ٙٙٔ(  ومسلم )878ٙأخرجه البخاري ) (7ٕ)
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 : هذا لمن خان أمته وآذى دولته .فؤجاب الشٌخ فقال

 : هذا آخر ما توصل إلٌه القانون الوضعً .فقال رجل القانون

، اذا تعترضون على شرع هللا، لمأنا أقول للمعترضٌن على حد الردةو   

 وال تعترضون على القوانٌن الوضعٌة ؟

 

 حكم المرتدة
ًَ ِعْنَد ُجْمهُ و أٌها األحبة:    ةُ َفِه ، لُِعُموِم َقْولِِه وِر اْلفَُقَهاِء َكاْلُمْرَتدِّ اْلُمْرَتدَّ

ِه َوَسلََّم:  ٌْ ُ َعلَ ل ِدٌَنُه َفاْقُتلُوهُ َصلَّى هللاَّ ٌَُقال َمْن َبدَّ ، َولَِما َرَوى َجاِبر  أَنَّ اْمَرأًَة 

ْت َفؤَمَ  َها لََها أُمُّ ُروَماَن اْرَتدَّ ٌْ ٌُْعَرَض َعلَ ِه َوَسلََّم أَْن  ٌْ ُ َعلَ ًُّ َصلَّى هللاَّ ِب َر النَّ

اإْلْسالَُم َفإِْن َتاَبْت َوإاِلَّ قُِتلَْت 
(ٕ8)

. 

َة الَ ُتْقَتل، َبل ُتْحَبُس َحتَّى َتُتوَب أَْو َتُموَت،     ُة إِلَى أَنَّ اْلُمْرَتدَّ ٌَّ َوَذَهَب اْلَحَنِف

ًِّ َصلَّ  ِب ُض لَِنْهًِ النَّ ِه َوَسلََّم َعْن َقْتل اْلَكاِفَرِة الَِّتً الَ ُتَقاِتل أَْو ُتَحرِّ ٌْ ُ َعلَ ى هللاَّ

اْلِقَتال  َعلَى
(ٕ9)

. 

 الدعاء

للهم حبِّب إلٌنا اإلٌمان، ا،  اللهم رد األمة اإلسالمٌة إلى دٌنها ردا جمٌال

ه إلٌنا الكفر و ٌِّنه فً قلوبنا، وكرِّ من واجعلنا  الفسوق والعصٌان،وز

اللهم وفقنا التباع الحق،  اللهم أرنا الحق حقاً، والباطل باطالً. الراشدٌن.

 والعمل به، والدعوة إلٌه، والصبر على األذى فً ابتؽاء وجهك،

                                     
(: إسناده ٓٚ٘/ٛوقال ابن الممقن في البدر المنير)، (ٕٛٔ/ٗ)في سننو دارقطني أخرجو ال ((ٕٛ

 .(ٖٙٔ/ ٗ)ص وضعف إسناده ابن حجر في التمخيغير ثابت، 
 (ٕٜٔ/ٕٕ) ىذه المسألة في الموسوعة الفقيية الكويتية تنظر  ((ٜٕ
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اللهم اقسم لنا من خشٌتك ما تحول به بٌننا وبٌن معاصٌك، ومن طاعتك ما 

ن به علٌنا مصابب الد   نٌا.تبلؽنا به جنتك، ومن الٌقٌن ما تهوِّ

ٌُذلُّ فٌه أهل  ٌَُعزُّ فٌه أهل طاعتك، و اللهم أبرم لهذه األمة أمر رشد 

ٌُإمر فٌه بالمعروؾ وٌنهى فٌه عن المنكر ٌا سمٌع الدعاء!  معصٌتك، و

ة لنا، اللَّهم  اللهم انفعنا بما قلنا، اللهم انفعنا بما سمعنا، اللهم واجعله حجَّ

اننا وعن شمابلنا ومن فوقنا احفظنا من بٌن أٌدٌنا ومن خلفنا وعن أٌم

 ونعوذ بك اللهم أن نؽتال من تحتنا. 

على محمد وعلى آل محمد، كما صلٌت على إبراهٌم وعلى آل اللهم صلِّ و

سبحان ربك رب العزة عما ٌصفون، وسالم على  إبراهٌم، إنك حمٌد مجٌد.

  .المرسلٌن، والحمد هلل رب العالمٌن
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إن الحمد هلل نحمده ونستعٌنه ونستؽفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا    

، لهوسٌبات أعمالنا، من ٌهده هللا فال مضل له، ومن ٌضلل فال هادي 

وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له، كتب الرحمة للمتقٌن الذٌن 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفٌه من ، مًٌتبعون الرسول النبً األ

خلقه وخلٌله، أدى األمانة، وبلػ الرسالة، ونصح األمة، وكشؾ هللا به 

الؽمة، وجاهد فً هللا حق جهاده حتى أتاه الٌقٌن، فاللهم اجزه عنا خٌر ما 

جزٌت نبٌاً عن أمته، ورسوالً عن دعوته ورسالته، وصلِّ اللهم وسلم وزد 

على آله وأصحابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهدٌه وبارك علٌه و

 واستن بسنته واقتفى أثره إلى ٌوم الدٌن.

 أما بعد:   

، هذا هو عنوان لقاءنا فً هذا الٌوم الكرٌم المبارك اسمع ٌا تارٌخ   

 وأسؤل هللا جل وعال أن ٌستخرج منا ما ٌرضٌه عنا.

   ، األعظم، والنبً األكرم ذا الٌوم مع المربًحدٌثنا فً ه :أٌها الناس   

 .لتً وسعت آالم اإلنسانٌة وآمالهامع صاحب الروح الكبٌرة ا

 .وحقاً  وعدالً  مع الرجل الذي مَل األرض نوراً    

   الهدى    واستبشرت بقدومك األٌامُ  ٌا علمَ   هللاُ  صلى علٌك    

    ثك األقالمـدٌـحـبـت  وازٌن واقها   من أشْ  هتفت لك األرواحُ    

، إذا  ، وهو النبً العظٌم فً سورة عمأحلى االسم والمسمىما  محمد   

 وإذا تذكرته أقبلت الذكرٌات من كل جانب . ،ذكرته هلت الدموع السواكب

 اسمع ٌا تارٌخ

 

 

 مممممم

 

 

\\\\\\\\\\\\اإلي

ٔ 
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الشرٌعة الؽراء، والملة السمحاء، والحنٌفٌة ، صاحب المتعبد فً ؼار حراء

والحوض ، ، صاحب المقام المحمودالبٌضاء، صاحب الشفاعة واإلسراء

 ، واللواء المعقود .المورود

 .ل، المذكور فً التوراة واإلنجٌل، المإٌد بجبرٌصاحب الؽرة والتحجٌل   

 .، وقدوة المفلحٌنخاتم األنبٌاء، وإمام الصالحٌن   

     ََوَما أَْرَسْلَناَك إًِلَّ َرْحَمةا لِْلَعالَِمٌن :[7ٓٔ]األنبٌاء 

، وسلم على ذلك الوجه ما أبهاه ،الهلى هللا على ذاك القدوة ما أحص   

 .على ذاك األسوة ما أكمله وأعاله وبارك

 ماذا أقول فً النبً الرسول ؟   

 ٌا كاشفةَ  ، أم أقول للشمس أهالُ  ؟قمر السماء ٌٌت ٌاهل أقول للبدر حُ    

  ماء؟.سلمت ٌا حامل ال للسحاب، أم أقول  ؟الظلماء

    َك لََعلَى ُخلٍُق  [ٗ] القلم: َعِظٌمٍ َوإِنَّ

 . لَّ ، وما مَ لا ؼَ ، وملما ضل، وما زَ    

ألنه صاحب  لَّ ، وما كَ ألن هللا هادٌه، وجبرٌل ٌكلمه وٌنادٌه ما ضلَّ    

  الصدر.له رح ، وشُ ألنه أعطى الصبر عزٌمة وهمة كرٌمة، وما ملَّ 

هللا له صدره، ورفع هللا له ذكره، ووضع هللا عنه وزره، وزكاه  شرح   

 ربه فً كل شًء؛ 

 [ ٕ]النجم: َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َؼَوى زكاه فً عقله فقال:   

ْنِطُق َعِن اْلَهَوى وزكاه فً صدقه فقال:    ٌَ  [ ٖ]النجم: َوَما 

 [ ٘]النجم: َوىَعلََّمُه َشِدٌُد اْلقُ زكاه فً علمه فقال: و   

 [ٔٔ]النجم: َما َكَذَب اْلفَُإاُد َما َرأَى وزكاه فً فإاده فقال:   

 [ 7ٔ]النجم: َما َزاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَؽى وزكاه فً بصره فقال:   

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ٗ9 
 

 [ ٔ]الشرح: أَلَْم َنْشَرْح لََك َصْدَركَ  وزكاه فً صدره فقال:   

 [ٗ]الشرح: َوَرَفْعَنا لََك ِذْكَركَ  وزكاه فً ذكره فقال:   

َك لََعلَى ُخلٍُق َعِظٌم وزكاه كله فقال:     [.ٗ]القلم: َوإِنَّ

 بل أخذ هللا العهد على كل نبً ورسول أن ٌإمن بالرسول وٌصدقه   

ُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب َوحِ قال تعالى     ٌْ ٌَن لََما آَت ٌِّ بِ ُ ِمٌَثاَق النَّ
ْكَمٍة ُثمَّ َوإِْذ أََخَذ هللاَّ

ُه َقالَ أَأَْقَرْرُتْم َوأََخْذُتْم  ق  لَِما َمَعُكْم لَُتْإِمُننَّ بِِه َولََتْنُصُرنَّ َجاَءُكْم َرُسول  ُمَصدِّ

اِهِدٌنَ َعلَى َذلُِكْم إِْصِري َقالُوا أَْقَرْرَنا َقالَ َفاْشَهُدوا َوأََنا َمَعُكْم ِمَن ا ] آل  لشَّ

  [8ٔعمران:

ُ َعْنُهَما: َقاَل     ًَ هللاَّ ِ ْبُن َعبَّاٍس، َرِض ِه َعْبُد هللاَّ ًُّ ْبُن أَبًِ َطالٍِب َواْبُن َعمِّ َعلِ

 ًّ ِه اْلِمٌَثاُق، لبن َبَعث محمًدا َوُهَو َح ٌْ اِء إاِلَّ أُِخَذ َعلَ ٌَ ا ِمَن اأْلَْنبِ ًٌّ ُ َنبِ َما َبَعَث هللاَّ

ُه، وأَمرَ  ْنُصَرنَّ ٌَ ٌُْإِمَننَّ ِبِه َولَ د  لَ ِتِه: لَِبْن ُبِعَث ُمَحمَّ ؤُْخَذ اْلِمٌَثاَق َعلَى أُمَّ ٌَ ه أَْن 

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ اء  لٌإِمُننَّ به ولٌنصُرنَّه. َصلَّى هللاَّ ٌَ  َوُهْم أَْح

 ما ذا عن النبً اإلنسان ؟ :عباد هللا   

تعالوا لنتخطى الٌوم أسوار الزمان حتى نصل الٌوم إلى عتبة النبً    

 ان.اإلنس

، بل هو من األساطٌر محمد لم ٌكن أسطوراً  اسمع ٌا تارٌخ إن تارٌخ   

 .، وصدق ال كذب معهحق ال مرٌة فٌه

ا أُمَّ اْلُمْإِمِنٌَن ْبِن ِهَشامٍ  َسْعدِ قال     ٌَ َعْن -: َسؤَْلُت َعاِبَشَة َفقُْلُت: أَْخِبِرٌِنً 

ِه َوَسلَّ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َم. َفَقالَْت: أََتْقَرأُ اْلُقْرآَن؟ فقلُت: َنَعْم. ُخلُق َرُسوِل هللاَّ

 َفَقالَْت: َكاَن ُخلُُقُه اْلقُْرآنَ 
(ٖٓ)

. 

                                     
 ( بسند صحيحٖٛٓ( ، والبخاري في األدب المفرد )ٕٔٓٙٗأخرجو أحمد في المسند ) ((ٖٓ
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ُ َعْنُه، َقاَل: وفً الصحٌحٌن عن     ًَ هللاَّ ًُّ َصلَّى هللاُ »أََنٍس َرِض بِ َكاَن النَّ

اِس، َوأَْجَوَد  اِس، َوأَْشَجَع النَّ ِه َوَسلََّم أَْحَسَن النَّ ٌْ اِس، َولََقْد َفِزَع أَْهلُ َعلَ النَّ

ِه َوَسلََّم َسَبَقُهْم َعلَى َفَرسٍ  ٌْ ًُّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ ، َوَقالَ: «الَمِدٌَنِة َفَكاَن النَّ

ا» «َوَجْدَناهُ َبْحرا
(ٖٔ)

 

ُ َعْنُهَما، َقاَل: وفً الصحٌحٌن     ًَ هللاَّ ِ ْبِن َعْمٍرو َرِض ُكِن َعْن َعْبِد هللاَّ ٌَ " لَْم 

ا،النَّ  شا ا َوًلَ ُمَتَفحِّ ِه َوَسلََّم َفاِحشا ٌْ ًُّ َصلَّى هللاُ َعلَ قُوُل:  بِ ٌَ إِنَّ ِمْن »َوَكاَن 

اِرُكْم أَْحَسَنُكْم أَْخالَقاا ٌَ «ِخ
(ٖٕ)

 

 ، فحدث وال حرج فهو أصدقُ صلى هللا علبه وسلم أما عن أخالق محمد   

الناس وأشد الناس تواضعا، وأرفق الناس بالناس، وأرحم  وأحلمُ  سِ النا

 . ، وأشد الناس حٌاءً الناس بالناس

 

 أصدق الناسوسلم  هلٌع هللا صلىمحمد 

  ! ! صدقه ما صدقه   

 ، وكٌؾ الٌكونل لقب قبل البعثة بالصادق األمٌن، بهو أصدق الناس   

َقاَل: أصدق الناس وهو القابل كما فً الصحٌحٌن من حدٌث ابن مسعود 

ِه َوَسلََّم:  ٌْ ْهِدي »َقاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ ٌَ ْدَق  ْدِق، َفإِنَّ الصِّ ُكْم بِالصِّ ٌْ َعلَ

ى  َتَحرَّ ٌَ ْصُدُق َو ٌَ ُجلُ  َزالُ الرَّ ٌَ ِة، َوَما  ْهِدي إِلَى اْلَجنَّ ٌَ ، َوإِنَّ اْلبِرَّ  إِلَى اْلبِرِّ

ْهدِ  ٌَ اُكْم َواْلَكِذَب، َفإِنَّ اْلَكِذَب  ٌَّ ٌقاا، َوإِ ٌُْكَتَب ِعْنَد هللاِ ِصدِّ ْدَق َحتَّى  ي إِلَى الصِّ

                                     
 (ٖٕٚٓ( ، وأخرجو مسمم في صحيحو )ٕٕٓٛأخرجو البخاري في صحيحو ) ((ٖٔ

 أي واسع الجري: بحرا( )وجدناه ومعنى 
 (ٕٖٕٔ( وأخرجو مسمم في صحيحو )ٜٖ٘٘أخرجو البخاري في صحيحو ) (ٕٖ)
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ى  َتَحرَّ ٌَ ْكِذُب َو ٌَ ُجلُ  َزالُ الرَّ ٌَ اِر، َوَما  ْهِدي إِلَى النَّ ٌَ اْلفُُجوِر، َوإِنَّ اْلفُُجوَر 

ا ابا ٌُْكَتَب ِعْنَد هللاِ َكذَّ «اْلَكِذَب َحتَّى 
(ٖٖ)

 

والقابل كما فً سنن الترمذي بسند صحٌح من حدٌث الحسن بن علً    

ِه َوَسلََّم: َقاَل: َحِفْظُت ِمْن َرُسوِل هللاَِّ  ٌْ ُ َعلَ ِرٌُبَك إِلَى َما ًَل » َصلَّى هللاَّ ٌَ َدْع َما 

، َوإِنَّ الَكِذَب ِرٌَبة   ْدَق ُطَمؤْنٌَِنة  ِرٌُبَك، َفإِنَّ الصِّ ٌَ»
(ٖٗ)

 

 إمام المتواضعٌنوسلم  هعلٌ هللا صلىمحمد 

المتواضعٌن وهو القابل كما فً صحٌح مسلم من  ٌكون إمامَ  كٌؾ ال   

ِه َوَسلََّم:  حدٌث ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللاَّ اِض ْبِن ِحَماٍر، أَنَّ ٌَ إِنَّ »ِع

ْفَخَر أََحد  َعلَى  ٌَ ًَ أََحد  َعلَى أََحٍد، َوًَل  ْبِؽ ٌَ ًَّ أَْن َتَواَضُعوا َحتَّى ًَل  َ أَْوَحى إِلَ
هللاَّ

«أََحدٍ 
(ٖ٘) 

 تواضع مع ربه   

ُث: روى الطبرانً فً الكبٌر بسند فٌه مقال     ٌَُحدِّ ُه َكاَن  َعِن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّ

« ًِّ بِ َ أَْرَسلَ إِلَى النَّ
ِه َوَسلََّم  -إِنَّ هللاَّ ٌْ ُ َعلَ

ا –َصلَّى هللاَّ َن اْلَماَلبَِكِة َمَع م َملَكا

اَلُم  -اْلَملَِك ِجْبِرٌلَ  ِه السَّ ٌْ َن أَْن َفَقالَ اْلَملَُك:  -َعلَ ٌْ ُرَك َب ٌِّ َخ ٌُ  َ
ُد، إِنَّ هللاَّ ا ُمَحمَّ ٌَ

 ِ ا؟ َفاْلَتَفَت َرُسولُ هللاَّ ا َملِكا ٌّا ا أَْو َنبِ ا َعْبدا ٌّا ِه َوَسلََّم  -َتُكوَن َنبِ ٌْ ُ َعلَ
 -َصلَّى هللاَّ

اَلُم  -إِلَى ِجْبِرٌلَ  ِه السَّ ٌْ ِه: أَْن َتَوا -َعلَ ٌْ  َضْع. َكاْلُمْسَتِشٌِر، َفؤَْوَمؤَ إِلَ

ا ".  ا َعْبدا ٌّا ِه َوَسلََّم: " َبلْ َنبِ ٌْ ُ َعلَ
ِ َصلَّى هللاَّ  َفَقالَ َرُسولُ هللاَّ

                                     
 (ٕٚٓٙ(  ومسمم في صحيحو )ٜٗٓٙأخرجو البخاري في صحيحو )  (ٖٖ)
 ( وقال : ىذا حديث صحيح ٕٛٔ٘أخرجو الترمذي ) (ٖٗ)
 (ٕ٘ٙٛأخرجو مسمم في صحيحو ) (ٖ٘)
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 ِ ًَ َرُسولُ هللاَّ ِه َوَسلََّم  -َفَما ُربِ ٌْ ُ َعلَ
ا َحتَّى لَِحَق  -َصلَّى هللاَّ ِكبا أََكلَ ُمتَّ

هِ  «بَِربِّ
(ٖٙ).

 

ِه َوَسلََّم:  َعْن َعاِبَشَة َقالَْت: َقاَل َرُسوُل هللاَِّ و    ٌْ ا َعابَِشُة لَْو َصلَّى هللاُ َعلَ ٌَ  "

َهِب. َجاَءنًِ َملَك  إِنَّ ُحْجَزَتهُ   َموِضع )الحجزة ِشْبُت لََساَرْت َمِعً ِجَبالُ الذَّ

قُولُ لََك:  (اإلزار شدّ  ٌَ اَلَم، َو َك السَّ ٌْ ْقَرأُ َعلَ ٌَ َك  لَُتَساِوي اْلَكْعَبَة َفَقالَ: إِنَّ َربَّ

ا.  ا َملِكا ٌّا ا، َوإِْن ِشْبَت َنبِ ا َعْبدا ٌّا  إِْن ِشْبَت َنبِ

ٌّا  ًَّ أَْن َضْع َنْفَسَك َقالَ: َفقُْلُت: َنبِ ا َقالَ: َفَنَظْرُت إِلَى ِجْبِرٌلَ َقالَ: َفؤََشاَر إِلَ

ا  ِكبا ؤُْكلُ ُمتَّ ٌَ ِه َوَسلََّم َبْعَد َذلَِك ًَل  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ا ". َقالَ: َفَكاَن َرُسولُ هللاَّ َعْبدا

قُولُ:  ْجلُِس اْلَعْبدُ »ٌَ ٌَ ؤُْكلُ اْلَعْبُد، َوأَْجلُِس َكَما  ٌَ « آُكلُ َكَما 
(ٖ7) 

  رٌةالبش ل جاءه األعرابً ٌكلمه وهو ٌرتجؾ، ألنه ٌكلم إمامَ ب   

ًَّ »أبً مسعود َعْن     بِ ِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُجالا أََتى النَّ ٌْ ُ َعلَ
ِن  -َصلَّى هللاَّ ٌْ ِمْن َب

 ًُّ بِ ِه، َفاْسَتْقَبلَْتُه ِرْعَدة  َفَقالَ النَّ ٌْ َد ٌَ-  ُ
ِه َوَسلََّم  َصلَّى هللاَّ ٌْ َك ; : "-َعلَ ٌْ ْن َعلَ َهوِّ

َما  ٍش َكاَنْت َتؤُْكلُ اْلَقِدٌدَ َفإِنًِّ لَْسُت بَِملٍِك، إِنَّ ٌْ  «أََنا اْبُن اْمَرأٍَة ِمْن قَُر
(ٖ8).

   

                                     
َرَواهُ ( ٕٓ/ٜ( وقال الييثمي في المجمع )ٙٛٙٓٔأخرجو الطبرانى في المعجم الكبير) ((ٖٙ

، َوِفيِو َبِقيَُّة ْبُن اْلَوِليِد َوُىَو ُمَدلٌِّس.  الطََّبَراِنيُّ
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبكَّاٍر، َحدَّثََنا َأُبو َمْعَشٍر، َعْن  :( قالٕٜٓٗأخرجو أبو يعمى في مسنده ) (ٖٚ)

دي؛ قال الحافظ واسمو نجيح بن عبد الرحمن السنسناده أبو معشر وفي إ، بو  َسِعيٍد، َعْن َعاِئَشةَ 
 .ضعيف ":في "التقريب

َحدَّثََنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َأَسٍد َقاَل: َحدَّثََنا َجْعَفُر ْبُن قال: ( ٕٖٖٔأخرجو ابن ماجو في سننو ) ((ٖٛ
وأخرجو  ْبِن َأِبي َحاِزٍم، َعْن َأِبي َمْسُعوٍد،َعْوٍن َقاَل: َحدَّثََنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َأِبي َخاِلٍد، َعْن َقْيِس 

لشيخين ولم يخرجاه ووافقو ىذا حديث صحيح عمى شرط ا ( وقال:ٖٙٙٗالحاكم في مستدركو )
َىَذا ِإْسَناد َصِحيح ِرَجالو ِثَقات َرَواهُ  (:ٜٔ/ٗ)الذىبي، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 

  =   ق َجْعَفر بن عون ِبِو َوَلفظو َأنو كمم النَِّبي صمى اهلل َعَمْيِو َوسمماْلَحاِكم ِفي اْلُمْسَتْدرك من َطِري
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نعم أنت كذلك لكن دٌنك دخل القارات الست ، فما من مكان تذهب إلٌه إال 

 وتسمع صوت المنادي ٌنادي أشهد أن ال إله إال هللا

 .أشهد أن محمدا رسول هللا

 .تواضع هلل فرفعه هللا على سابر البشر

، أَنَّ رضً هللا عنه أََنسٍ كما عند الترمذي بسند صحٌح من حدٌث  فقال   

 ُ ِ َصلَّى هللاَّ ِه َوَسلََّم َقاَل: َرُسوَل هللاَّ ٌْ ا َوأَِمْتنًِ ِمْسِكٌناا " َعلَ اللَُّهمَّ أَْحٌِنًِ ِمْسِكٌنا

ْوَم القٌَِ  ٌَ ا َرُسوَل َفَقالَْت َعاِبَشُة:  "اَمةِ َواْحُشْرنًِ فًِ ُزْمَرِة الَمَساِكٌِن  ٌَ لَِم 

ِ؟   هللاَّ

ابِِهْم بِؤَْرَبِعٌَن َخِرٌفاا،"َقالَ:     ٌَ َة َقْبلَ أَْؼنِ ْدُخلُوَن الَجنَّ ٌَ ُهْم  ا َعابَِشُة ًَل  إِنَّ ٌَ

بٌِِهْم َفإِنَّ  ا َعابَِشُة أَِحبًِّ الَمَساِكٌَن َوَقرِّ ٌَ ي الِمْسِكٌَن َولَْو بِِشقِّ َتْمَرٍة،  َتُردِّ

 َ
اَمةِ  هللاَّ ٌَ ْوَم القِ ٌَ ُبِك  "ٌَُقرِّ

(ٖ9)
 

ًَ  من حدٌث مستدركه بسند صحٌحوأخرج الحاكم فً     أَِبً َسِعٌٍد، َرِض

ِ َصلَّى هللاُ  ُ َعْنُه َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ قُوُل: هللاَّ ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ اللَُّهمَّ أَْحٌِنًِ " َعلَ

ا َواْحُشْرنًِ فًِ ُزْمَرِة اْلَمَساِكٌِن، َوإِنَّ أَْشَقى  ا َوَتَوفَّنًِ ِمْسِكٌنا ِمْسِكٌنا

ِه َفْقُر  ٌْ اِء َمِن اْجَتَمَع َعلَ ٌَ ا َوَعَذاُب اْْلِخَرةِ اأِلَْشقِ ٌَ ْن "الدُّ
(ٗٓ) 

 

ن ال ٌكون قال ابن األثٌر فً "النهاٌة": "أراد به التواضع واإلخبات وأ   

 من الجبارٌن المتكبرٌن"

                                                                                                       
َواْلَمْحُفوظ َعن ثم قال " ...... لنَِّبي صمى اهلل َعَمْيِو َوسممَيْوم اْلَفْتح َفَأَخذتو الرعدة َفَقاَل ا= 

 "ذكر أبي َمْسُعودِإْسَماِعيل بن أبي َخاِلد َعن قيس ُمْرسال من غير 
 ، وصححو األلباني( وقال: ىذا حديث غريبٕٖٕ٘أخرجو الترمذي في سننو ) (ٜٖ)
ىذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه ووافقو  :( وقالٜٔٔٚأخرجو الحاكم في مستدركو ) (ٓٗ)
 الذىبي
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تنطلق به حٌث  صلى هللا علٌه وسلم وكانت األمة تؤخذ بٌد رسول هللا   

 شاءت حتى ٌقضً لها حاجتها 

فً  رحمه هللا ابن الجوزيكما ذكر  رحمه هللا وٌقول الحسن البصري   

ال وهللا ما  :صلى هللا علٌه وسلم فقال أنه ذكر رسول هللاصفة الصفوة : "

بواب وال ٌقوم دونه الحجاب وال ٌؽدى علٌه بالجفان كانت تؽلق دونه األ

وال ٌراح علٌه بها ولكنه كان بارزا من أراد أن ٌلقى نبً هللا لقٌه وكان 

ٌجلس باألرض وٌوضع طعامه باألرض ٌلبس الؽلٌظ وٌركب الحمار 

"وٌردؾ عبده وٌعلؾ دابته بٌده صلى هللا علٌه وسلم
(ٗٔ)

. 

 أحلم الناسوسلم  هعلٌ هللا صلىمحمد 

ولعنه ووضع سال  ، وسبهوشتمه، وآذهعفا عمن ظلمه  ! ! حلمه ما حلمه   

 .الجزور على ظهره، وخنقه فً صالته

كانه أن ٌحول مكة إلى انظر إلٌه ٌوم دخل مكة فاتحا بإشارة منه كان بإم   

 بركة دماء.

   ؟ولكن اسمع ماذا حدث    

 ؟ "قُولُوَن إِنًِّ َفاِعل  بُِكمْ تَ َما "َقالَ:    

ا.. أَخ  َكِرٌم ، َواْبُن أٍَخ َكِرٌٍم.    را ٌْ   َقالُوا: َخ

ٌُوُسُؾ:أَقُ : َفَقالَ  ُكمُ "ولُ َكَما َقالَ أَِخً  ٌْ  [9ٕ]ٌوسؾ:اْلٌة  "ًل َتْثِرٌَب َعلَ

ذهبوا فؤنتم الطلقاءا"
"(ٕٗ )

. 

                                     
 (ٚٙ/ٔينظر صفة الصفوة ) (ٔٗ)
وعنو  ،( ٕٖ -ٖٔ/ٗواه ابن إسحاق في "السيرة" )ور  (ٕ٘ٚٛٔ) السنن الكبرى لمبييقي (ٕٗ)

  = (ٖٔٓ-ٖٓٓ/ٗونقمو الحافظ ابن كثير في "البداية والنياية" ) (ٕٓٔ/ٖالطبري في" التاريخ " )
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ٌم لم ٌرد رسول كر ، ولكنه ٌفعلههللا ما ٌفعل مثل هذا فً التارٌخو   

كون هادٌا وفاتحا للقلوب ، إنما أراد هللا له أن ٌبدعوته ملكا وال سٌطرة

ال ٌزهو كما ٌفعل عظماء ، ولهذا دخل مكة خاشعا شاكرا هلل ، والعقول

 .الفاتحٌن

ُكْنُت أَْمِشً َمَع "، َقاَل: رضً هللا عنه ْن أََنِس ْبِن َمالِكٍ عَ وفً الصحٌحٌن    

ِه ُبْرد  نَ  ٌْ ِه َوَسلََّم َوَعلَ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ةِ َرُسوِل هللاَّ ٌَ ًٌّ َؼلٌُِظ الَحاِش ، َفؤَْدَرَكُه "ْجَراِن

ًٌّ َفَجَبَذهُ ِبِرَدابِ  ِ ِه َجْبَذًة َشِدٌَدًة، َحتَّى أَْعَراِب َنَظْرُت إِلَى َصْفَحِة َعاِتِق َرُسوِل هللاَّ

ُة ا َصلَّى هللاُ  ٌَ ِه َوَسلََّم َقْد أَثََّرْت ِبَها َحاِش ٌْ ِة َجْبَذِتهِ َعلَ ا لُبْرِد ِمْن ِشدَّ ٌَ ، ُثمَّ َقاَل: 

ُد ُمْر لًِ ِمْن مَ  ِ الَِّذي ِعْنَدَك، ُمَحمَّ ِه اِل هللاَّ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ِه َرُسوُل هللاَّ ٌْ َفاْلَتَفَت إِلَ

ُه ِبَعَطاءٍ َك، ُثمَّ أََمَر لَ َوَسلََّم ُثمَّ َضحِ 
(ٖٗ)

 

 ما أحلمك رسول هللا !!   

  هذان فً الدنٌا هما الرحماءُ                أبُ  أو  فؤنت أمُ  فإذا رحمت    

  وفاءُ فجمٌع  عهدك  ذمة  و ه              أو أعطٌتَ  العهدَ  أخذتَ  وإذا    

  فهاءُ بحلمك الس ضٌقَ تى ٌَ ـح               ك للسفٌه مدارٌاا حلمَ  وأبدٌتَ    

 

                                                                                                       
وفي ذم  : "رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العفو-رحمو اهلل-قال الحافظ العراقي و  ساكتا عميو.= 

( ". وذكره ابن السبكي في ٖٔالغضب، ومن طريقو رواه ابن الجوزي في الوفاء وفيو ضعف )
 -صمى اهلل عميو وسمم  -وال ريب أنو ، األحاديث التي لم يجد ليا إسناًدا في إحياء عموم الدين 

  دخل دار أبي "منفيما رواه مسمم: سيم بقولو صمى اهلل عميو وسمم قد أّمن أىل مكة عمى أنف
سفيان فيو آمن، ومن ألقى السالح فيو آمن ومن أغمق بابو فيو آمن " وىو أمر لم يعرف 

ضعفو األلباني في الضعيفة رقم الحديث و التاريخ، ولن يعرف لو مثياًل في العفو والصفح. 
 ٜٓٔص  محمد بن عبد اهلل العوشن لمدكتور/شاع ولم يثبت في السيرة  ما ( وانظرٖٙٔٔ)

 (ٚ٘ٓٔ( وصحيح مسمم )ٜٓٛ٘صحيح البخاري ) (ٖٗ)
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 معلما ومربٌاوسلم  هعلٌ هللا صلىمحمد 

ا فً صحٌح مسلم مفً تعلٌمه فهو القابل ككان أعظم المربٌن فهو رفٌق    

ٍء إًِلَّ َزاَنُه، " رضً هللا عنها من حدٌث عابشة ًْ ُكوُن فًِ َش ٌَ ْفَق ًَل  إِنَّ الرِّ

ٍء إًِلَّ َشاَنهُ  ًْ ْنَزُع ِمْن َش ٌُ «َوًَل 
(ٗٗ)

 

 

ٌُْعِطً َعلَى " صلى هللا علٌه وسلم وقال    ْفَق، َو ٌُِحبُّ الرِّ إِنَّ هللاَ َرفٌِق  

ٌُْعِطً َعلَى َما ِسَواهُ " ٌُْعِطً َعلَى اْلُعْنِؾ، َوَما ًَل  ْفِق َما ًَل  الرِّ
(ٗ٘)

 

ِ لِْنَت لَُهْم كان ٌصل إلى قلوب الناس بؤلٌن السبل ،     َفبَِما َرْحَمٍة ِمَن هللاَّ

وا ِمْن َحْولَِك َفاْعُؾ َعْنُهْم َواْسَتْؽفِْر لَُهْم َولَْو  ا َؼلٌَِظ اْلَقْلِب ًَلْنَفضُّ ُكْنَت َفّظا

لٌِنَ  ٌُِحبُّ اْلُمَتَوكِّ  َ
ِ إِنَّ هللاَّ لْ َعلَى هللاَّ   َوَشاِوْرُهْم فًِ اأْلَْمِر َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

 .[9٘ٔآل عمران : ]

ُبوُل ِفً اْلَمْسِجِد، ٌن واللفظ لمسلم ً كما فً الصحٌحوهذا أعراب    ٌَ َقاَم 

ِه َوَسلََّم: َمْه َمْه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللاِ  ٌْ َفَقاَل أَْصَحاُب َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ

ِه َوَسلََّم:  ٌْ َفَتَرُكوهُ َحتَّى َباَل، ُثمَّ إِنَّ َرُسوَل  «ًَل ُتْزِرُموهُ َدُعوهُ »َصلَّى هللاُ َعلَ

ِه َوَسلََّم َدَعاهُ َفَقاَل لَُه: هللاِ  ٌْ ٍء » َصلَّى هللاُ َعلَ ًْ إِنَّ َهِذِه اْلَمَساِجَد ًَل َتْصلُُح لَِش

اَلِة َوقَِراَءِة  ًَ لِِذْكِر هللاِ َعزَّ َوَجلَّ، َوالصَّ َما ِه ِمْن َهَذا اْلَبْوِل، َوًَل اْلَقَذِر إِنَّ

ِه َوَسلََّم َقاَل: َفؤََمَر َرُجاًل ِمَن  أَْو َكَما َقاَل َرُسوُل هللاِ  «اْلقُْرآنِ  ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ

هِ  ٌْ ُه َعلَ "اْلَقْوِم َفَجاَء ِبَدْلٍو ِمْن َماٍء َفَشنَّ
(ٗٙ)

 

                                     
 (ٜٕٗ٘صحيح مسمم )( ٗٗ) 

 (ٖٜٕ٘( وصحيح مسمم )ٕٜٚٙصحيح البخاري ) (٘ٗ)
 (ٕ٘ٛ، ٕٗٛ( وصحيح مسمم )ٕ٘ٓٙصحيح البخاري ) (ٙٗ)
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، وإنما طهر وال فاحشة ،ذٌبة، وال بكلمة نابٌة لٌس فً قاموس حٌاته   

ألنه رحمة مهداة ونعمة مسداة وبركة عامة  ؛، وصفاء كله، ونقاء كلهكله

 .وخٌر متصل 

 ماذا أقول عن محمد الرسول ؟   

َك لََعلَى ُخلٍُق َعِظٌمٍ  أقول كما قال الكبٌر المتعال     [ٗ] القلم : َوإِنَّ

 .تسمعون واستؽفر هللا لً ولكم  أقول ما   

 

 الخطبة الثانٌة

الحمد هلل معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالؾ أمره وعصاه، وأشهد    

أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له، وأشهد أن سٌدنا ونبٌنا محمداً عبد هللا 

ورسوله، أكمل هللا به الدٌن وأتم به النعمة وأقام به الحجة، وسد كل طرٌق 

 وعلى آله وأصحابه.إلى الجنة إال من طرٌقه، فصلى هللا وسلم وبارك علٌه 

 وبعد:

ال تنصفه األقالم ، ولٌس حبه كلمات  صلى هللا علٌه وسلم هذا هو محمد   

 تقال فً ذكر مولده إنما حبه اتباع له ولهدٌه 

 وهراءُ  اهة  ـسفـدٌه فـن هـم        د ـمن ٌدعً حب النبً ولم ٌف   

 ووفاءُ إن كان صدقاا طاعة         وفروضه  فالحب أول شرطه    

  :ومن عالمات محبته   

 أن ال تقدم قوال على قوله وال فعال على فعله :أوًل   

قُوا   قال تعالى    ِ َوَرُسولِِه َواتَّ َديِ هللاَّ ٌَ َن  ٌْ ُموا َب َها الَِّذٌَن آَمُنوا ًَل ُتَقدِّ ٌُّ
اأَ ٌَ

َ َسِمٌع  َعلٌِم   َ إِنَّ هللاَّ
  [ٔ]الحجرات: هللاَّ
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ِ َوَقْوِل َرُسولِِه قال القرطبً:     َديِ هللاَّ ٌَ َن  ٌْ ُموا َقْواًل َواَل فِْعاًل َب أَْي اَل ُتَقدِّ

َم َقْولَُه أَْو  ا. َوَمْن َقدَّ ٌَ ْن ٌِن َوالدُّ َوِفْعلِِه ِفٌَما َسِبٌلُُه أَْن َتؤُْخُذوهُ َعْنُه ِمْن أَْمِر الدِّ

ِه َوَسلَّ  ٌْ ُ َعلَ ُسوِل َصلَّى هللاَّ ِ َتَعالَى، أِلَنَّ ِفْعلَُه َعلَى الرَّ َمُه َعلَى هللاَّ َم َفَقْد َقدَّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ  ؤُْمُر َعْن أَْمِر هللاَّ ٌَ َما  ِه َوَسلََّم إِنَّ ٌْ ُ َعلَ ُسوَل َصلَّى هللاَّ الرَّ
.(ٗ7)  

ِة.قال     نَّ  اْبِن َعبَّاٍس: اَل َتقُولُوا ِخاَلَؾ اْلِكَتاِب َوالسُّ

: اَل َتْفتَ     ٍء، َحتَّى َوَقاَل ُمَجاِهد  ًْ ِه َوَسلََّم بَِش ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ اُتوا َعلَى َرُسوِل هللاَّ

ُ َعلَى لَِساِنِه. ًَ هللاَّ ْقِض ٌَ 

ِ َوَرُسولِِه ِمْن َشَراِبِع ِدٌنُِكْم.    اُك: اَل َتْقُضوا أَْمًرا ُدوَن هللاَّ حَّ  َوَقاَل الضَّ

    : ْوِريُّ اُن الثَّ ٌَ ِ َوَرُسولِهِ ًَل ُتَقدِّ َوَقاَل ُسْف َديِ هللاَّ ٌَ َن  ٌْ  بقول وال فعل. ُموا َب

 ن تحبه محبة تفوق كل المحاب أ ثانٌا:   

ًُّ صَ ففً الصحٌحٌن من حدٌث     ِب ِه َوَسلََّم أََنٍس، َقاَل: َقاَل النَّ ٌْ ًلَ "لَّى هللاُ َعلَ

ِه ِمْن َوالِِدِه  ٌْ اِس أَْجَمِعٌنَ وَ ٌُْإِمُن أََحُدُكْم، َحتَّى أَُكوَن أََحبَّ إِلَ "َولَِدِه َوالنَّ
(ٗ8)

 

المحبة ثالثة  :رحمة هللا علٌهم قال ابن بطال والقاضً عٌاض وؼٌرهما   

أقسام محبة إجالل وإعظام كمحبة الوالد ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد 

ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة سابر الناس فجمع صلى هللا علٌه وسلم 

  .أصناؾ المحبة فً محبته

فً شرحه على صحٌح البخاري المسمى فتح الباري  قال ابن رجب   

ِه َوَسلََّم من أصول اإلٌمان وهً ( :9ٗ-8ٗ/ٔ) ٌْ محبة النبً َصلَّى هللاُ َعلَ

مقارنة لمحبة هللا عز وجل، وقد قرنها هللا بها، وتوعد من قدم علٌها شًء 

وؼٌر ذلك، من األمور المحبوبة طبعا من األقارب واألموال واألوطان 

                                     
 (ٖٓٓ/ٙٔتفسٌر القرطبً ) (7ٗ)

 (ٗٗ( ومسلم )٘ٔأخرجه البخاري )( 8ٗ)
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قُلْ إِن َكاَن آَباُإُكْم َوأَْبَنآُإُكْم َوإِْخَواُنُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشٌَرُتُكْم فقال تعالى: 

ُكم  ٌْ َوأَْمَوال  اْقَتَرْفُتُموَها َوتَِجاَرة  َتْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَها أََحبَّ إِلَ

َن هللاِ َوَرُسولِِه َوِجَهاٍد فِ  ًَ هللاُ بِؤَْمِرهِ مِّ ؤْتِ ٌَ ]التوبة:  ً َسبٌِلِِه َفَتَربَُّصوْا َحتَّى 

ٕٗ. ] 

ِه َوَسلََّم: أنت أحب إلً  رضً هللا عنه ولما قال عمر    ٌْ للنبً َصلَّى هللاُ َعلَ

" ًل ٌا عمر حتى أكون أحب إلٌك من من كل شًء إال من نفسً فقال: 

 فقال عمر: وهللا أنت اآلن أحب إلً من نفسً،  ، نفسك "

  ."اْلن ٌا عمر" قال: 

ِه َوَسلَّمَ     ٌْ على النفوس واألوالد  فٌجب تقدٌم محبة الرسول َصلَّى هللاُ َعلَ

واألقارب واألهلٌن واألموال والمساكٌن، وؼٌر ذلك مما ٌحبه الناس ؼاٌة 

قُلْ إِن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن هللاَ  :المحبة، وإنما تتم المحبة بالطاعة كما قال تعالى

ٌُْحبِْبُكُم هللاُ  بُِعونًِ   [ ٖٔ]آل عمران:  َفاتَّ

 وسبل بعضهم عن المحبة، فقال: الموافقة فً جمٌع األحوال.    

فعالمة تقدٌم محبة الرسول على محبة كل مخلوق: أنه إذا تعارض طاعة 

ِه َوَسلََّم فً أوامره وداع آخر ٌدعو إلى ؼٌرها من  ٌْ الرسول َصلَّى هللاُ َعلَ

هذه األشٌاء المحبوبة، فإن قدم المرء طاعة الرسول وامتثال أوامره على 

ا على كل شًء، ذلك الداعً: كان دلٌال على صحة محبته للرسول وتقدٌمه

وإن قدم على طاعته وامتثال أوامره شٌبا من هذه األشٌاء المحبوبة طبعا: 

 دل ذلك على عدم إتٌانه باإلٌمان التام الواجب علٌه. 

وكذلك القول فً تعارض محبة هللا ومحبة داعً الهوى والنفس، فإن محبة 

وترك الرسول تبع لمحبة مرسله عز وجل. هذا كله فً امتثال الواجبات 

المحرمات. فإن تعارض داعً النفس ومندوبات الشرٌعة، فإن بلؽت 
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المحبة على تقدٌم المندوبات على دواعً النفس كان ذلك عالمة كمال 

اإلٌمان وبلوؼه إلى درجة المقربٌن والمحبوبٌن المتقربٌن بالنوافل بعد 

الفرابض، وإن لم تبلػ هذه المحبة إلى الدرجة فهً درجة المقتصدٌن 

 .حاب الٌمٌن الذٌن كملت محبتهم ولم ٌزٌدوا علٌهاأص

  أن تكثر من الصالة والسالم علٌه ثالثا:   

   ِه ٌْ َها الَِّذٌَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَ ٌُّ اأَ ٌَ  ًِّ بِ ٌَُصلُّوَن َعلَى النَّ َ َوَماَلبَِكَتُه 
إِنَّ هللاَّ

ا  [ٙ٘]األحزاب : َوَسلُِّموا َتْسلٌِما

اح، وقرة ، وراحة األروعلٌه جالء األبصار، ونور البصابر "فالصالة   

وذهاب الهموم، وطرد األحزان، جالبة للسرور،  ،العٌون، ومسك المجالس

 ، وتعاظم النور.وانشراح الصدور، وتكامل الحبور

 وطرٌق الفالح " ،فالصالة علٌه عالمة الحب، ودلٌل الصالح
(ٗ9) 

، رضً هللا عنه َنُس ْبُن َمالِكٍ حدٌث أففً سنن النسابً بسند صحٌح من    

ِ صَ  ِه َوَسلََّم: َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللاَّ ٌْ ًَّ َصاَلةا َواِحَدةا "لَّى هللاُ َعلَ َمْن َصلَّى َعلَ

ْت َعْنُه َعْشُر َخِطٌَباٍت، َوُرفَِعْت لَُه  ِه َعْشَر َصلََواٍت، َوُحطَّ ٌْ ُ َعلَ
َصلَّى هللاَّ

"َجاتَعْشُر َدرَ 
(٘ٓ)

 

 بن كعب  ًّ بَ وفٌما خرجه الترمذي بسند حسن من حدٌث سٌد القراء أُ    

ِه َوَسلََّم إَِذا َذَهَب ثُ رضً هللا عنه  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ِل َقاَل: َكاَن َرُسوُل هللاَّ ٌْ لَُثا اللَّ

َها النَّاسُ "َقاَم َفَقاَل:  ٌُّ ا أَ َ َجاَءِت الرَّ  ٌَ
َ اْذُكُروا هللاَّ

اِجَفُة َتْتَبُعَها اْذُكُروا هللاَّ

اِدَفُة َجاَء الَمْوُت بَِما فِ  ا "ٌِه َجاَء الَمْوُت بَِما فٌِهِ الرَّ ٌَ : قُْلُت:  ًٌّ ، َقالَ أَُب

َك َفَكْم أَْجَعلُ  ٌْ اَلَة َعلَ ِ إِنًِّ أُْكثُِر الصَّ  لََك ِمْن َصاَلتًِ؟  َرُسولَ هللاَّ

                                     
 ٔ٘ٔمحمد كؤنك ترآه للشٌخ عابض القرنً ص (9ٗ)

 ( بسند صحٌح 97ٕٔسنن النسابً )( (ٓ٘
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ُبَع، "َما ِشْبتَ "َفَقالَ:  ر  َما ِشْبَت فَ ": َقالَ . َقالَ: قُْلُت: الرُّ ٌْ إِْن ِزْدَت َفُهَو َخ

ْصَؾ، َقالَ: "لَكَ  ر  لَكَ َما ِشْبَت، فَ "، قُْلُت: النِّ ٌْ ْلُت: ، َقالَ: قُ "إِْن ِزْدَت َفُهَو َخ

ِن، َقالَ:  ٌْ لَُث ر  لَكَ َما ِشْبَت، فَ "َفالثُّ ٌْ ، قُْلُت: أَْجَعلُ لََك َصاَلتًِ "إِْن ِزْدَت َفُهَو َخ

ٌُْؽَفُر لََك َذْنُبكَ ": الَ ُكلََّها قَ  َك، َو ا ُتْكَفى َهمَّ "إِذا
(٘ٔ)

 

فً "جالء  عنه ، فٌما نقله ابن القٌموقد سبل شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة   

، عن تفسٌر هذا الحدٌث فقال: كان ألُبً بن كعب دعاء  79ص  األفهام"

ِه َوَسلََّم: هل ٌجعل  ٌْ له منه ربَعه ٌدعو به لنفسه، قال النبً َصلَّى هللاُ َعلَ

صالًة علٌه، فقال: "إْن ِزْدَت فهو خٌر  لك" فقال: النصَؾ؟ فقال: "إن زدَت 

صالتً كلَّها، أي: أجعُل دعابً كلَّه  فهو خٌر لك " إلى أن قال: أجعل لك

ٌُؽَفرصالًة علٌك، قال:  ك، و ألن َمن صلَّى على  لك ذنُبك" " إذاا ُتكَفى همَّ

ِه َوَسلََّم صالًة صلَّى هللا علٌه بها عشراً، ومن صلَّى هللا  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ النب

ه، وؼفر له ذنبه.  علٌه، كفاه همَّ

لى النبً ما اختلؾ اللٌل والنهار، وهطلت األمطار، ودنت فصلى هللا ع

واألنصار  ، وعلى آله الطٌبٌن من المهاجرٌنالثمار، واهتزت األشجار

 ومن اقتفً تلك اآلثار.

اللهمَّ ِزْدنا َواَل َتْنقْصنا وأْكِرْمنا َواَل ُتِهنَّا وأْعِطنا َواَل َتْحِرْمنا وآِثْرنا َواَل ُتْإثِْر 

 .علٌنا وأرضنا وارض عنا

ٌُْسَمُع ومْن َنْفٍس اَل َتْشبَ  وذعُ ن االلُهمَّ إنّ  ْخَشُع ومْن ُدعاٍء اَل  ٌَ ُع بَك مْن قْلٍب اَل 

ْنَفعُ  ٌَ  .ومْن ِعْلٍم اَل 

                                     
( وقال : حدٌث 78ٖ٘والحاكم فً مستدركه ) «َهَذا َحِدٌث  َحَسن  »أخرجه الترمذي وقال: ( (ٔ٘

 صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه ووافقه الذهبً 
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عَ ن االلَُّهمَّ إنِّ  َش السُّ ٌْ َهداِء َوَع داِء والنَّْصَر ْسؤلَُك الَفْوَز ِفً الَقضاِء وُنْزَل الشُّ

  .على األَْعداِء 

إِلَى  نااْفَتَقرْ  ناوَضُعَؾ َعَمل نافإْن َقُصَر َرْأٌ ناِبَك حاَجت ناأْنزل االلَُّهمَّ إنِّ 

َن الُبُحوِر  ْسؤلكَ نَرْحَمِتك ف ٌْ ُدوِر َكَما ُتِجٌُر َب ًَ الصُّ ا شاِف ٌَ ًَ األُُموِر َو ا قاِض ٌَ

ا  اأْن َتِجٌَرن ٌَ ُبوِر وِمْن فِْتَنِة القُُبوِر ؛ اللَُّهمَّ  ِعٌِر وِمْن َدْعَوِة الثُّ ِمْن َعذاِب السَّ

ِشٌِد  ِدٌِد واألَْمِر الرَّ ْوَم الوَ نَذا الَحْبِل الشَّ ٌَ ْوَم الُخلُوِد ْسؤلَُك األْمَن  ٌَ َة  ِعٌِد والَجنَّ

ُجوِد الُموِفٌَن بالُعُهوِد إنََّك َرِحٌم  وُدود  وإنََّك  ِع السُّ كَّ ُهوِد الرُّ ِبٌَن الشُّ َمَع الُمَقرَّ

  .َتْفَعُل َما ُتِرٌدُ 

َن ِسْلماً ألَْولٌِاِبك وَعُدّواً  َن َواَل ُمِضلٌِّ َر ضالٌِّ ٌْ اللَُّهمَّ اْجَعْلنا هاِدٌَن ُمْهَتِدٌَن َؼ

ألَْعداِبَك ُنِحبُّ ِبُحبَِّك َمْن أَحبََّك وُنعاِدي ِبَعداَوِتَك َمْن خالََفَك؛ اللَُّهمَّ َهَذا 

َك اإلِجاَبُة َوَهَذا الُجْهُد َوعَ  ٌْ عاُء َوَعلَ َك التُّْكالنالدُّ ٌْ  .لَ

الَة  اِر، َوأَِقِم الصَّ ا َحَسَنًة َوِفً اآْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّ ٌَ ْن َنا آِتَنا ِفً الدُّ َربَّ

ْعلَُم َما " ٌَ  ُ ِ أَْكَبُر، َوهللاَّ الَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َولَِذْكُر هللاَّ إِنَّ الصَّ

 ."َتْصَنُعونَ 
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ُهور َوكسر بصدمته ظ ،اْلَحمد هلل الَِّذي أذّل ِباْلَمْوِت ِرَقاب اْلَجَباِبَرة   

ِهم حلقته الدابرة آَوقصر ببؽتته ، األكاسرة ٌْ مال القٌاصرة الَِّذي أَدار َعلَ

ِدِه اْلَقاِهَرة  ٌَ فقذفهم ِفً ظلمات الحافرة لم ٌمنعُهم َما حصنوه من َوأَخذهم ِب

َواَل حرسهم َما بعثوه من الحرس والعٌون َواَل فداهم  ،المعاقل والحصون

بل صدمهم ، من رٌب اْلمنون َما ادخروه من علق مصون َوذهب مخزون

ِهم من اْلَوعٌد ٌْ  .بركنه الشَّدٌد وصبحهم بجٌشه المدٌد وأنفذ فٌهم َما كتب َعلَ

من نعمتهم بإسا وأنطق هم وأبدل، ن لٌن المهود إِلَى خشونة اللحودقلهم منو

َمان َواَل ٌُ  ،بالعوٌل أَْلِسَنة خرسا  .سىنْ وصٌرهم َحِدٌثا ٌذكر على مر الزَّ

ِة والكبرٌاء سبحانف    وطوق ، والبقاء وتوحد بالدٌمومة، من تفرد ِباْلِعزَّ

َعَداءْوت مخلصا ألَوجعل اْلمَ ، عباده بطوق الفناء وهلكا ألعدابه ، ولٌابه السُّ

ِه ترجعون، األشقٌاء ٌْ ء َوإِلَ ًْ ِدِه ملكوت كل َش ٌَ  . فسبحان الَِّذي ِب

اب الؽفور التواب     َوأْشهد أَن اَل إِلَه إاِلَّ هللا َوحده اَل شرٌك لَُه اْلَعِزٌز اْلَوهَّ

 . ملك اْلُملُوك َورب األرباب

ْوفِ  ،َوَرُسوله ًدا َعبدهَوأْشهد أَن ُمَحمَّ     اِعً اْلُمْخَتص بخصابص التَّ ٌق الدَّ

ِه َصاَلة تزٌده شرفا وترفعه  وأوضح َطِرٌق، إِلَى أنهج َسِبٌل ٌْ صلى هللا َعلَ

وَعلى آله الطٌبٌن وصحابته  ،زلفى وتوردنا مورده الَِّذي عذب َوصفا

وْ  ٌَ اِبِعٌَن لَُهم ِبإِْحَسان إِلَى   .م الّدٌن األكرمٌن َوالتَّ

 ا بعد:أم

 التوقٌع األخٌر

 

 

 مممممم

 

 

\\\\\\\\\\\\اإلي

ٔ 
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فحٌاكم هللا جمٌعا فً هذا الٌوم الكرٌم المبارك وأسؤل هللا الكرٌم بؤسمابه    

الحسنى وصفاته العلى أن ٌجمعنا فً اآلخرة مع النبً المصطفى فً جنات 

 نعٌم .

 أحبتً فً هللا: التوقٌع األخٌر   

ا هذا هو عنوان لقاءنا فً هذا الٌوم الكرٌم وأسؤل هللا الكرٌم أن ٌجعلن   

ممن ٌستمعون القول فٌتبعون أحسنه إنه ولً ذلك ومواله وهو على كل 

 شًء قدٌر.

 

إلنسان ساعات االحتضار هً الساعات األخٌرة من عمر ا أٌها األحبة:   

فً  قسى الساعات وأشدها علٌه، وهً من أالذي حدده هللا لكل مخلوق

 بعد الموت لٌحدثنا عن تفاصٌلها واآلمها   ، وهً ساعات لم ٌبعث أحد  حٌاته

ق وحبٌب الحق ، وٌكفٌنا لمعرفة ذلك أن سٌد الخلق وخٌر الخلومعاناتها

كان ٌقول عند احتضاره وهو ٌمسح وخاتم رسل هللا صلى هللا علٌه وسلم 

ُ روى البخاري فً صحٌحه عن كما العرق عن جبٌنه  ًَ هللاَّ َعاِبَشَة، َرِض

ِه َوَسلََّم َعْنَها، َكاَنْت  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ِه َرْكَوة  "َتقُوُل: إِنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ َد ٌَ َن  ٌْ َكاَن َب

ْمَسحُ  - ٌَ ِه ِفً الَماِء، َف ٌْ َد ٌَ ٌُْدِخُل  ، َفَجَعَل   ِبِهَما َوْجَهُه،  أَْو ُعْلَبة  فٌَِها َماء 

قُوُل:  ٌَ ُ، إِنَّ لِْلَمْوِت َسَكرَ "َو   "اتٍ ًلَ إِلََه إًِلَّ هللاَّ

قُوُل: ُثمَّ نَ  ٌَ َدهُ َفَجَعَل  ٌَ فٌِِق األَْعلَى"َصَب    "فًِ الرَّ

ُدهُ  ٌَ " َحتَّى قُِبَض َوَمالَْت 
(ٕ٘) 

 

  

                                     
 (ٓٔ٘ٙصحيح البخاري برقم ) ((ٕ٘
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اللَُّهمَّ أَِعنًِّ َعلَى َؼَمَراِت الَمْوِت أَْو "وزاد الترمذي بسند ضعٌؾ    

" َسَكَراِت الَمْوتِ 
(ٖ٘)

 

 ٌحدث هذا لسٌد الخلق فكٌؾ بمن هو دونه ؟!   

، الخوؾ على ٌزول فٌها خوؾ المحتضر من كل شًءإنها ساعات    

، والخوؾ بجمٌع والخوؾ من المستقبل ،نفس، والخوؾ على الرزقال

 أنواعه المزٌفة .

، بهاذلك الخوؾ الذي كان ٌمنعه من النطق بالحقٌقة التً كان ٌإمن    

 . ، ومن الفعل الذي كان ٌعلم صوابهومن الكلمة التً كان ٌعتقدها

ساعات وهو ٌزول هذا الخوؾ وٌبقى خوؾ واحد ٌالزمه فً تلك ال   

 مر به أال وهو الخوؾ من هللا .الخوؾ الحقٌقً الذي أُ 

وعندما ٌستسلم المحتضر للموت الذي ٌؤكل جسده ، وأحباإه ٌرونه    

 ٌنازع السكرات وهو صامت ال ٌتكلم .

 أٌن العٌنان ؟ ما أجمدهما !   

 ا أخرسه !أٌن اللسان ؟ م   

 أٌن اآلذان ؟ ما أصمها !   

                                     
َحدَّثََنا ُقتَْيَبُة َقاَل: َحدَّثََنا المَّْيُث، َعْن اْبِن الَياِد، َعْن ُموَسى  :( قالٜٛٚسنن الترمذي برقم )( ٖ٘)
 بو وقال: حديث غريب . ْبِن َسْرِجَس، َعْن الَقاِسِم ْبِن ُمَحمٍَّد، َعْن َعاِئَشَة،ا

سْ ( من طريق قتيبة بو وقال: ٖٖٔٚوأخرجو الحاكم في مستدركو برقم ) َناِد َىَذا َحِديٌث َصِحيُح اإْلِ
 ووافقو الذىبي َوَلْم ُيَخرَِّجاهُ 

 ( من طريق الميث بو.ٖٕٙٔوأخرجو ابن ماجو برقم )
سناده ضعيف ؛ فيو موسى بن سرجس وىو مجيول لم يؤثر توثيقو عن أحد.  قال ابن  قمت: وا 

 حجر في التقريب:  مستور
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    ِه ِمْنُكْم  َفلَْوًَل إَِذا َبلََؽِت اْلُحْلقُوَم  َوأَْنُتْم ِحٌَنبٍِذ َتْنُظُروَن ٌْ َوَنْحُن أَْقَرُب إِلَ

َر َمِدٌنٌَِن  َتْرِجُعوَنَها إِْن ُكْنُتْم َصاِدقٌِنَ  ٌْ   َولَِكْن ًَل ُتْبِصُروَن َفلَْوًَل إِْن ُكْنُتْم َؼ

ا إِ  بٌَِن َفؤَمَّ ا إِْن َكاَن ِمْن ْن َكاَن ِمَن اْلُمَقرَّ ُت َنِعٌٍم َوأَمَّ َحان  َوَجنَّ ٌْ َفَرْوح  َوَر

بٌَِن  ا إِْن َكاَن ِمَن اْلُمَكذِّ ِمٌِن َوأَمَّ ٌَ ِمٌِن  َفَساَلم  لََك ِمْن أَْصَحاِب اْل ٌَ أَْصَحاِب اْل

الٌَِّن َفُنُزل  ِمنْ  ْح ُة َجِحٌٍم َحِمٌٍم َوَتْصلٌَِ  الضَّ قٌِِن  َفَسبِّ ٌَ إِنَّ َهَذا لَُهَو َحقُّ اْل

َك اْلَعِظٌمِ   [9ٙ- 8ٖ] الواقعة:  بِاْسِم َربِّ

ُه اْلفَِراُق   وقال تعالى     ًَ  َوقٌِلَ َمْن َراٍق  َوَظنَّ أَنَّ َراقِ َكالَّ إَِذا َبلََؽِت التَّ

اقِ َوالْ  اُق بِالسَّ ْوَمبٍِذ اْلَمَساُق إِلَى رَ  َتفَِّت السَّ ٌَ َك  َق َوًَل َصلَّ  بِّ َولَِكْن  ى َفاَل َصدَّ

َب َوَتَولَّى  ى  أَْولَى لََك َفؤَْولَى  ُثمَّ َذَهبَ  َكذَّ َتَمطَّ ٌَ  مَّ أَْولَى لََك َفؤَْولَى ثُ إِلَى أَْهلِِه 

ْحَسُب اإْلِ  ٌَ ىأَ ٌُْتَرَك ُسدا ُك نُ  ْنَساُن أَْن  ٌَ ًٍّ أَلَْم  لََقةا ُثمَّ َكاَن عَ  ٌُْمَنى  ْطَفةا ِمْن َمنِ

ى  ْوجَ  َفَخلََق َفَسوَّ َكَر َواأْلُْنَثى َفَجَعلَ ِمْنُه الزَّ ِن الذَّ َس َذلَِك بَِقاِدٍر َعلَ  ٌْ ٌْ ى أَْن أَلَ

ًَ اْلَمْوَتى   [ٓٗ-ٕٙ] القٌامة:  ٌُْحٌِ

    ٍَوقٌِلَ َمْن َراق  ْرِقً؟ َوَكَذا ٌَ َقاَل: ِعْكِرَمُة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس: أَْي َمْن َراٍق 

أَْي: َمْن َطِبٌب  َشاٍؾ. َوَكَذا َقاَل َقَتاَدةُ،  }َوقٌِلَ َمْن َراٍق{َقاَل أَُبو ِقاَلَبَة: 

ٍد. ٌْ اُك، َواْبُن َز حَّ  َوالضَّ

، َعْن أَبًِ اْلَجْوَزاِء، َعِن َعْمِرو ْبِن َمالِكٍ من طرٌق  اْبُن أَبًِ َحاِتمٍ روى وَ    

ْحَمِة أَْم  }َوقٌِلَ َمْن َراٍق{اْبِن َعبَّاٍس:  ْرَقى ِبُروِحِه: َماَلِبَكُة الرَّ ٌَ َقاَل: ِقٌَل: َمْن 

ُكوُن ِمْن َكاَلِم اْلَماَلِبَكِة. ٌَ  َماَلِبَكُة اْلَعَذاِب؟ َفَعلَى َهَذا 

َفإَِذا َجاَء ن أجل هللا جاء من الذي ٌحول بٌنه وبٌن الموت ؟ ال أحد ؛ أل   

ْسَتْقِدُمونَ  ٌَ ْسَتؤِْخُروَن َساَعةا َوًَل  ٌَ  [ٖٗ] األعراؾ: أََجلُُهْم ًَل 

 فً هذه اللحظات ٌنطق اإلنسان بكلماته األخٌرة ، إنه التوقٌع األخٌر.   
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إن الكلمات التً ٌنطق بها اإلنسان فً هذه اللحظات تكون مجردة من    

 ع التً كانت تعكر صفوها .كل أنواع الموان

"ساعة الموت ساعة تتجلى فٌها المعانً  –رحمه هللا  - ويدْ ٌقول النَّ    

الروحٌة والمراتب اإلٌمانٌة . ساعة تتجلى فٌها المعانً والحقابق التً 

جاهدوا ألجلها ، وضحوا من أجلها ، وعاشوا لها ، وحنوا إلٌها كما ٌحن 

 الطابر إلى وكره .

 ساعات الشوق ....... ، إنها ساعات التثبٌت .....إنها    

     ا َوفًِ اْْلِخَرِة ٌَ ْن اِة الدُّ ٌَ ابِِت فًِ اْلَح ُ الَِّذٌَن آَمُنوا بِاْلَقْوِل الثَّ
َثبُِّت هللاَّ ٌُ

َشاءُ  ٌَ ُ َما  ْفَعلُ هللاَّ ٌَ الِِمٌَن َو ُ الظَّ ٌُِضلُّ هللاَّ  [7ٕ]إبراهٌم: َو

مصداقاً لقول هللا  ،على اإلٌمان، وأفنى حٌاته هللش إنه التثبٌت لمن عا   

 ِ اَي َوَمَماتًِ ّلِِلَّ ٌَ ًَل َشِرٌَك لَُه   َربِّ اْلَعالَِمٌنَ قُلْ إِنَّ َصاَلتًِ َوُنُسِكً َوَمْح

لُ اْلُمْسلِِمٌنَ   [ٖٙٔ-ٕٙٔ]األنعام  َوبَِذلَِك أُِمْرُت َوأََنا أَوَّ

استقبل العارفون الموَت وكٌؾ ودعوا  فتعالوا بنا أٌها األحبة لنرى كٌؾ   

 الدنٌا ؟

، وقها الٌوم لٌس من أجل االستمتاعوعبر نسإنها صور  :أٌها المسلمون   

بعدهم على  إنما نسوقها لتكون كلماتهم نبراسا ٌنٌر الدرب للسابرٌن من

، ال نسوقها من جٌل بعٌنه إنما هً صور ألشخاص على مر هذه الجادة

 لنرى كٌؾ ثبت هللا القوم ؟العصور واألزمان ؛ 

 

 محمد رسول هللا

ام الموحدٌن وقابدهم وأسوتهم صلى هللا علٌه وسلم وتعالوا بنا لنبدأ بإم   

أَبًِ  ، فقال كما فً الصحٌحٌن من حدٌثربه ومواله الذي اشتاق للقاء
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ِه َوَسلََّم َجلََس  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ُ َعْنُه، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ًَ هللاَّ َسِعٌٍد الُخْدِريِّ َرِض

ا َما "َعلَى الِمْنَبِر َفَقاَل:  ٌَ ْن ُه ِمْن َزْهَرِة الدُّ ٌَ ٌُْإتِ َن أَْن  ٌْ ُ َب
َرهُ هللاَّ ٌَّ ا َخ إِنَّ َعْبدا

َن َما ِعْنَدهُ، َفاْخَتاَر  ٌْ َناَك بِآَبابَِنا  "َما ِعْنَدهُ َشاَء، َوَب ٌْ َفَبَكى أَُبو َبْكٍر َوَقالَ: َفَد

َهاتَِنا، َفَعِجْبَنا لَُه،   َوأُمَّ

ِه  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ٌُْخبُِر َرُسولُ هللاَّ ِخ،  ٌْ اُس: اْنُظُروا إِلَى َهَذا الشَّ َوَقالَ النَّ

َرهُ هللاَّ  ٌَّ ٌُإْ  َوَسلََّم َعْن َعْبٍد َخ َن أَْن  ٌْ َن َما ِعْنَدهُ، َب ٌْ ا، َوَب ٌَ ْن ُه ِمْن َزْهَرِة الدُّ ٌَ تِ

ِه َوَسلََّم  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َهاتَِنا، َفَكاَن َرُسولُ هللاَّ َناَك بِآَبابَِنا َوأُمَّ ٌْ قُولُ: َفَد ٌَ َوُهَو 

َر، َوَكاَن أَُبو َبْكٍر ُهَو أَْعلََمَنا بِِه، ٌَّ  "ُهَو الُمَخ
(٘ٗ)

 

، إنه إلى الموت ولكن إلى ما بعد الموتإنه الشوق لٌس  :أٌها الناس   

 الشوق إلى لقاء هللا .

كما فً الصحٌحٌن من حدٌث عبادة  قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم    

ِه َوَسلََّم َقاَل:  أن،  –رضً هللا عنه  –بن الصامت ا ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ ِب النَّ

ِ أَ " ِ َمْن أََحبَّ لَِقاَء هللاَّ ُ لَِقاَءهُ، َوَمْن َكِرَه لَِقاَء هللاَّ
ُ لَِقاَءهُ َحبَّ هللاَّ

 " َكِرَه هللاَّ

َس َذاِك، َولَِكنَّ "ا لََنْكَرهُ الَمْوَت، َقالَ: َقالَْت َعابَِشُة أَْو َبْعُض أَْزَواِجِه: إِنَّ  ٌْ لَ

ِ َوَكَرامَ  َر بِِرْضَواِن هللاَّ ء  أََحبَّ الُمْإِمَن إَِذا َحَضَرهُ الَمْوُت ُبشِّ ًْ َس َش ٌْ تِِه، َفلَ

َر  ُ لَِقاَءهُ، َوإِنَّ الَكافَِر إَِذا ُحِضَر ُبشِّ ِ َوأََحبَّ هللاَّ ا أََماَمُه، َفؤََحبَّ لَِقاَء هللاَّ ِه ِممَّ ٌْ إِلَ

 ِ ا أََماَمُه، َكِرَه لَِقاَء هللاَّ ِه ِممَّ ٌْ ء  أَْكَرَه إِلَ ًْ َس َش ٌْ ِ َوُعقُوَبتِِه، َفلَ  َوَكِرَه بَِعَذاِب هللاَّ

ُ لَِقاَءهُ  "هللاَّ
(٘٘) 

 

                                     
 .( ٕٖٕٛ)أخرجو مسمم رقم ( و ٜٖٗٓأخرجو البخاري برقم )(  (ٗ٘
 (ٕٗٛٙ – ٖٕٛٙ)رقم بأخرجو مسمم ( و ٚٓ٘ٙبخاري برقم )أخرجو ال (٘٘)
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ةِ اَقالَ     ٌَ َها اِر " :بن اأْلَثٌِِر فًِ النِّ ِ ُهَنا اْلَمِصٌُر إِلَى الدَّ اْلُمَراُد ِبلَِقاِء هللاَّ

ْكَرُهُه َفَمْن  ٌَ َس اْلَؽَرُض ِبِه اْلَمْوَت أِلَنَّ ُكاّلً  ٌْ ِ َولَ اآْلِخَرِة َوَطلَُب َما ِعْنَد هللاَّ

ِ أِلَنَُّه َتَرَك  َها َكِرَه لَِقاَء هللاَّ ٌْ ِ َوَمْن آَثَرَها َوَرَكَن إِلَ ا َوأَْبَؽَضَها أََحبَّ لَِقاَء هللاَّ ٌَ ْن الدُّ

ِه ِباْلَمْوتِ  ٌْ ِصُل إِلَ ٌَ َما    "إِنَّ

مٍ وقال     ٍد اْلَقاِسُم ْبُن َسالَّ ٌْ َس َوْجُهُه ِعْنِدي َكَراهَ " :اإْلَِماُم أَُبو ُعَب ٌْ َة َفَقاَل لَ

ْخلُو َعْنُه أََحد  َولَِكنَّ اْلَمْذُموَم ِمْن َذلَِك إٌَِثاُر  ٌَ َكاُد  ٌَ َتُه أِلَنَّ َهَذا اَل  اْلَمْوِت َوِشدَّ

ا  اِر اآْلِخَرِة َقاَل َوِممَّ ِ َوالدَّ ِصٌَر إِلَى هللاَّ ٌَ ُة أَْن  ٌَ َها َوَكَراِه ٌْ ُكوُن إِلَ ا َوالرُّ ٌَ ْن الدُّ

 َ ُن َذلَِك أَنَّ هللاَّ ٌِّ َب اِة َفَقالَ ٌُ ٌَ ْرُجوَن   َتَعالَى َعاَب َقْوًما ِبُحبِّ اْلَح ٌَ إِنَّ الَِّذٌَن ًَل 

ا َواْطَمؤَنُّوا بَها ٌَ ْن اِة الدُّ ٌَ  لَِقاَءَنا َوَرُضوا بِاْلَح

    ًُّ ابِ ِ إٌَِثاُرهُ اآْلِخَرَة َعَلى الدُّ  :َوَقالَ اْلَخطَّ ِة اْلَعْبِد لِلَِقاِء هللاَّ ا َفاَل َمْعَنى َمَحبَّ ٌَ ْن

ْسَتِعدُّ لاِِلْرِتَحاِل َعْنَها َواْلَكَراَهُة ِبِضدِّ َذلِكَ  ٌَ  .ٌُِحبُّ اْسِتْمَراَر اإْلَِقاَمِة ِفٌَها َبْل 

 

 والتوقٌع األخٌر صدٌق األمة األكبر

حامل ذروة سنام الصدق  وهذا صدٌق األمة األكبر أبو بكر الصدٌق   

ٌوصً عمر بن الخطاب بوصٌة العتٌق من النار ٌنام على فراش الموت ف

أوصاه بمجموعة من التوصٌات إلخالء ذمته من أي شًء، حتى خالدة، 

ا من أي تبعة، ًٌ ، بعد أن بذل قصارى جهده واجتهاده ٌمضً إلى ربه خال

 عمال بالنهار ال ٌقبله اتق هللا ٌا عمر، واعلم أن هلل"وقد جاء فً الوصٌة: 

باللٌل، وعمالً باللٌل ال ٌقبله بالنهار، وأنه ال ٌقبل نافلة حتى تإدى فرٌضة، 

وإنما ثقلت موازٌن من ثقلت موازٌنه ٌوم القٌامة باتباعهم الحق فً دار 

الدنٌا وثقله علٌهم، وُحقَّ لمٌزان ٌوضع فٌه الحق ؼًدا أن ٌكون ثقٌالً. وإنما 
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فت موازٌنه ٌوم القٌامة باتباعهم الباطل فً دار الدنٌا خفت موازٌن من خ

 وخفته علٌهم، وُحقَّ لمٌزان ٌوضع فٌه الباطل ؼًدا أن ٌكون خفًٌفا. 

عن سٌبه،  جنة فذكرهم بؤحسن أعمالهم وتجاوزوإن هللا تعالى ذكر أهل ال

فإذا ذكرتهم قلت: إنً أخاؾ أن ال ألحق بهم. وإن هللا تعالى ذكر أهل النار 

ذكرهم بؤسوأ أعمالهم ورد علٌهم أحسنه، فإذا ذكرتهم قلت: إنً ألرجو أن ف

ال أكون من هإالء، لٌكون العبد راؼًبا راهًبا ال ٌتمنى على هللا وال ٌقنط 

من رحمة هللا، فإن أنت حفظت وصٌتً فال ٌك ؼابب أبؽض إلٌك من 

 "ولست تعجزه الموت
(٘ٙ)

 

رة المنهج اإلٌمانً الذي ٌجب إنه ٌعرض على خلٌفته فً كلماته األخٌ   

 أن ٌتبعه إذا أراد النجاح فً قٌادة األمة .

 :منهج فً عدة ركابز إٌمانٌة جامعةولخص ال   

 أوقات العبادة أوًل:   

 االهتمام بالفرابض  ثانٌاا:   

أهم أوقات العبادة هً الفرابض وأنه ال ٌجوز تؤخٌرها عن وقتها حتى    

، وهو ال ٌعنً بالفرٌضة فلةاالشتؽال بالناولو كان سبب تؤخٌرها هو 

رٌضة فرضها هللا وعاقب الصالة والصٌام والزكاة فحسب بل ٌعنً كل ف

، فال ٌصح االهتمام بالنوافل على حساب الفرابض كالذي ٌقوم على تركها

 اللٌل وال ٌستٌقظ لصالة الفجر . 

 .ترك القنوط ثالثا:   

                                     
 (ٓٓٔ/ٔ، وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة )ٖٗوصايا العمماء البن زبر الربعي ص (ٙ٘)
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الخوؾ والرجاء: فال ٌستقٌم سٌر المإمن باختالل التوازن بٌن  رابعاا:   

الخوؾ والرجاء ، فاإلنسان إذا ؼلب علٌه الخوؾ ربما قنط ، و؟إذا ؼلب 

 علٌه الرجاء ربما اتكل فال بد من التوازن بٌنهما .

ِ َعزَّ وَ ا " -رحمه هللا  - قال ابن قٌم الجوزٌة    ِرِه إِلَى هللاَّ ٌْ َجلَّ ْلَقْلُب ِفً َس

ْأُس  َجاُء َجَناَحاهُ، َفَمَتى َسلَِم الرَّ ُة َرْأُسُه، َواْلَخْوُؾ َوالرَّ اِبِر، َفاْلَمَحبَّ ِبَمْنِزلَِة الطَّ

اِبُر، َوَمَتى فُِقَد  ْأُس َماَت الطَّ َراِن، َوَمَتى قُِطَع الرَّ ٌَ ُد الطَّ ٌِّ اِبُر َج َواْلَجَناَحاِن َفالطَّ

ْقَوى  اْلَجَناَحاِن َفُهَو ُعْرَضة   ٌَ لََؾ اْسَتَحبُّوا أَْن  لُِكلِّ َصاِبٍد َوَكاِسٍر، َولَِكنَّ السَّ

ْقَوى  ٌَ ا  ٌَ ْن َجاِء، َوِعْنَد اْلُخُروِج ِمَن الدُّ ِة َجَناُح اْلَخْوِؾ َعلَى َجَناِح الرَّ حَّ ِفً الصِّ

َماَن  ٌْ َجاِء َعلَى َجَناِح اْلَخْوِؾ، َهِذِه َطِرٌَقُة أَِبً ُسلَ ِرِه، َقاَل: َجَناُح الرَّ ٌْ َوَؼ

َجاُء َفَسَد. ِه الرَّ ٌْ ِه اْلَخْوَؾ، َفإِْن َؼلََب َعلَ ٌْ ُكوَن اْلَؽالُِب َعلَ ٌَ ْنَبِؽً لِْلَقْلِب أَْن  ٌَ 

ُة  ، َفاْلَمَحبَّ َجاِء َواْلَخْوِؾ، َوَؼلََبُة اْلُحبِّ ُرهُ: أَْكَمُل اأْلَْحَواِل: اْعِتَداُل الرَّ ٌْ َوَقاَل َؼ

ًَ اْلَمْرَكُب.  ُل ِبَمنِِّه ِه ُ اْلُمَوصِّ ، َوهللاَّ َجاُء َحاٍد، َواْلَخْوُؾ َساِبق  َوالرَّ

."َوَكَرِمهِ 
(٘7)

 

 استشعار مٌزان اآلخرة . خامسا:   

ٌا لها من وصٌة عظٌمة ٌنطق بها الصدٌق  فً هذه اللحظات الحاسمة    

 العصٌبة !!

 ألم أقل لكم ساعة الموت ساعة تتجلى فٌها الحقابق .   

 وانظر معً أخً إلى حوار آخر للصدٌق وهو على فراش الموت     

                                     
 (ٖٔ٘/ٔمدارج السالكين  ) (ٚ٘)
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َفِر َقالَ  ُ َعْنُه َفَعاَدهُ النَّاُس َفَقالُوا أاَل  َعْن أَبًِ السَّ ًَ هللاَّ َمِرَض أَُبو َبْكٍر َرِض

بٌِبَ 
ٍء َقاَل لََك َقالَ  :َقالَ  ؟ َنْدُعو لََك الطَّ ًْ ال   َقاَل إِنًِّ :َقْد َرآِنً َقالُوا َفؤَيَّ َش َفعَّ

 ! ! لَِما أُِرٌدُ 

ا اْحُتِضَر أَُبو َبْكٍر َجاَءْت وعند أبً ٌعلى فً مسنده بسند صحٌح     لَمَّ

ِت  ٌْ لَْت بَِهَذا اْلَب َها َفَتَمثَّ ٌْ ِ َعلَ  َعاِبَشُة ِرْضَواُن هللاَّ

ٌُْؽنِ   َراُء َعِن اْلَفَتى لََعْمُرَك َما  ا َوَضا    ً الثَّ ْوما ٌَ ْدُر  َق بَِهاإَِذا َحْشَرَجْت   الصَّ

َس َكَذلَِك َولَِكْن قُولًِ  ٌْ َوَجاَءْت َسْكَرةُ اْلَمْوِت َفَكَشَؾ َعْن َوْجِهِه َوَقاَل لَ

ِن َفاْؼِسلُوُهَما َوَكفُِّنونًِ  بِاْلَحقِّ َذلَِك َما ُكْنَت ِمْنُه تحٌد ٌْ ًَّ َهَذ اْنُظُروا َثْوَب

ٌِّتِ  ًَّ أَْحَوُج إِلَى اْلَجِدٌِد ِمَن اْلَم ِفٌِهَما َفإِنَّ اْلَح
(٘8)

. 

 رضً هللا عنك ٌا أبا بكر .

 

 عمر بن الخطاب والتوقٌع األخٌر

وفً ٌوم حزٌن من أٌام األمة اإلسالمٌة خرج عمر ٌصلً بالناس صالة    

 فجر وجاء العلج الوقح لٌطعن األسد فً عرٌنه .ال

روى البخاري فً صحٌحه    
(٘9)

ُموٍن، َقاَل:  من طرٌق  ٌْ َعْمِرو ْبِن َم

ُت ُعَمَر  ٌْ ٌَّاٍم ِباْلَمِدٌَنِة، اَرأَ ٌَُصاَب ِبؤَ ُ َعْنُه، َقْبَل أَْن  ًَ هللاَّ اِب َرِض ْبَن الَخطَّ

َؾ َفَعْلُتَما،  ٌْ ٍؾ، َقاَل: " َك ٌْ َماِن، َوُعْثَماَن ْبِن ُحَن ٌَ َفَة ْبِن ال ٌْ َوَقَؾ َعلَى ُحَذ

ْلُتَما األَْرَض َما الَ ُتِطٌُق؟   أََتَخاَفاِن أَْن َتُكوَنا َقْد َحمَّ

، َما ِفٌَها َكِبٌُر َفْضٍل،     ًَ لَُه ُمِطٌَقة  ْلَناَها أَْمًرا ِه  َقاالَ: َحمَّ

                                     
 (٘ٔٗٗأخرجو مطوال أبو يعمى في مسنده بسند صحيح رقم ) (ٛ٘)
 (ٖٓٓٚصحيح البخاري برقم ) (ٜ٘)

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

7ٖ 
 

ْلُتَما األَْرَض َما الَ ُتِطٌُق،      َقاَل: اْنُظَرا أَْن َتُكوَنا َحمَّ

 َقاَل: َقاالَ: الَ،    

ُ، أَلََدَعنَّ     ْحَتْجَن إِلَى  َفَقاَل ُعَمُر: لَِبْن َسلََّمِنً هللاَّ ٌَ أََراِمَل أَْهِل الِعَراِق الَ 

ِه إاِلَّ َرابَِعة   ٌْ َحتَّى أُِصٌَب، َقاَل: إِنًِّ لََقابِم   َرُجٍل َبْعِدي أََبًدا، َقاَل: َفَما أََتْت َعلَ

ِ ْبُن َعبَّاٍس َؼَداَة أُِصٌَب، َوَكاَن إَِذا َمرَّ  َنُه، إاِلَّ َعْبُد هللاَّ ٌْ ِنً َوَب ٌْ َن َما َب ٌْ َب

َما َقَرأَ  َم َفَكبََّر، َوُربَّ َر ِفٌِهنَّ َخلاًَل َتَقدَّ ٌَ ِن، َقاَل: اْسَتُووا، َحتَّى إَِذا لَْم  ٌْ فَّ الصَّ

ْجَتِمَع  ٌَ ْكَعِة األُولَى َحتَّى  ٌُوُسَؾ، أَِو النَّْحَل، أَْو َنْحَو َذلَِك ، ِفً الرَّ ُسوَرَة 

قُوُل: َقَتلَِنً النَّاُس، َفَما ُهَو إاِلَّ أَْن َكبََّر  ٌَ الَكْلُب، ِحٌَن  -أَْو أََكلَِنً  -َفَسِمْعُتُه 

ِمًٌنا َوالَ ِشَمااًل  ٌَ ُمرُّ َعلَى أََحٍد  ٌَ ِن، الَ  ٌْ ٌٍن َذاِت َطَرَف َطَعَنُه، َفَطاَر الِعْلُج بِِسكِّ

، فَ  ا َرأَى َذلَِك إاِلَّ َطَعَنُه، َحتَّى َطَعَن َثالََثَة َعَشَر َرُجاًل، َماَت ِمْنُهْم َسْبَعة  لَمَّ

ُه َمؤُْخوذ  َنَحَر َنْفَسُه،  ا َظنَّ الِعْلُج أَنَّ ِه ُبْرُنًسا، َفلَمَّ ٌْ َرُجل  ِمَن الُمْسلِِمٌَن َطَرَح َعلَ

لًِ ُعَمَر َفَقْد َرأَى الَِّذي  ٌَ َمُه، َفَمْن  ْحَمِن ْبِن َعْوٍؾ َفَقدَّ َد َعْبِد الرَّ ٌَ َوَتَناَوَل ُعَمُر 

ا ُهْم َقْد َفَقُدوا َصْوَت  أََرى، َوأَمَّ َر أَنَّ ٌْ ْدُروَن، َؼ ٌَ ُهْم الَ  َنَواِحً الَمْسِجِد َفإِنَّ

ْحَمِن َصالًَة  ِ، َفَصلَّى ِبِهْم َعْبُد الرَّ ِ ُسْبَحاَن هللاَّ قُولُوَن: ُسْبَحاَن هللاَّ ٌَ ُعَمَر، َوُهْم 

ا اْبَن َعبَّاٍس، اْنظُ  ٌَ ا اْنَصَرفُوا َقاَل:  ْر َمْن َقَتلَِنً، َفَجاَل َساَعًة ُثمَّ َخِفٌَفًة، َفلَمَّ

 َجاَء َفَقاَل: ُؼالَُم الُمِؽٌَرِة، 

َنُع؟      َقاَل: الصَّ

 َقاَل: َنَعْم،    

ِد     ٌَ ْجَعْل ِمٌَتِتً ِب ٌَ ِ الَِّذي لَْم  ُ، لََقْد أََمْرُت ِبِه َمْعُروًفا، الَحْمُد هلِلَّ َقاَل: َقاَتلَُه هللاَّ

ِعً اإلِ  دَّ ٌَ اِن أَْن َتْكُثَر الُعلُوُج ِباْلَمِدٌَنِة، َرُجٍل   -ْسالََم، َقْد ُكْنَت أَْنَت َوأَُبوَك ُتِحبَّ

  –َوَكاَن الَعبَّاُس أَْكَثَرُهْم َرِقًٌقا 

 َفَقاَل: إِْن ِشْبَت َفَعْلُت، أَْي: إِْن ِشْبَت َقَتْلَنا؟    
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ُكْم. َفاْحُتِمَل  َقاَل: َكَذْبَت َبْعَد َما َتَكلَُّموا ِبلَِساِنُكْم،    وا َحجَّ َوَصلَّْوا ِقْبلََتُكْم، َوَحجُّ

ْوَمِبٍذ، َفَقاِبل   ٌَ تِِه َفاْنَطلَْقَنا َمَعُه، َوَكؤَنَّ النَّاَس لَْم ُتِصْبُهْم ُمِصٌَبة  َقْبَل  ٌْ     إِلَى َب

ًَ ِبَنِبٌٍذ َفشَ  ِه، َفؤُِت ٌْ قُوُل: أََخاُؾ َعلَ ٌَ قُوُل: الَ َبؤَْس، َوَقابِل   ِرَبُه، َفَخَرَج ِمْن ٌَ

ِه،  ٌْ ، َفَدَخْلَنا َعلَ ٌِّت  ُه َم ًَ ِبلََبٍن َفَشِرَبُه َفَخَرَج ِمْن ُجْرِحِه، َفَعلُِموا أَنَّ َجْوِفِه، ُثمَّ أُِت

ا أَِمٌَر  ٌَ ، َفَقاَل: أَْبِشْر  ِه، َوَجاَء َرُجل  َشابٌّ ٌْ ْثُنوَن َعلَ ٌُ َوَجاَء النَّاُس، َفَجَعلُوا 

ِه َوَسلََّم، َوَقَدٍم الُمْإِمِنٌَن بِ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ِ لََك، ِمْن ُصْحَبِة َرُسوِل هللاَّ ُبْشَرى هللاَّ

 ِفً اإلِْسالَِم َما َقْد َعلِْمَت، ُثمَّ َولٌَِت َفَعَدْلَت، ُثمَّ َشَهاَدة ، 

ا أَْدَبَر إِ     ًَّ َوالَ لًِ، َفلَمَّ َمسُّ َقاَل: َوِدْدُت أَنَّ َذلَِك َكَفاؾ  الَ َعلَ ٌَ َذا إَِزاُرهُ 

ُه أَْبَقى  ا اْبَن أَِخً اْرَفْع َثْوَبَك، َفإِنَّ ٌَ ًَّ الُؽالََم، َقاَل:  وا َعلَ األَْرَض، َقاَل: ُردُّ

ِن، َفَحَسُبوهُ  ٌْ ًَّ ِمَن الدَّ ِ ْبَن ُعَمَر، اْنُظْر َما َعلَ ا َعْبَد هللاَّ ٌَ َك  لَِثْوِبَك، َوأَْتَقى لَِربِّ

ِه ِمْن  َفَوَجُدوهُ ِستَّةً  َوَثَمانٌَِن أَْلًفا أَْو َنْحَوهُ، َقاَل: إِْن َوَفى لَُه، َماُل آِل ُعَمَر َفؤَدِّ

أَْمَوالِِهْم، َوإاِلَّ َفَسْل فًِ َبنًِ َعِديِّ ْبِن َكْعٍب، َفإِْن لَْم َتِؾ أَْمَوالُُهْم َفَسْل فًِ 

ِرِهْم، َفؤَدِّ َعنِّ  ٌْ ٍش، َوالَ َتْعُدُهْم إِلَى َؼ ٌْ ً َهَذا الَماَل اْنَطلِْق إِلَى َعاِبَشَة أُمِّ قَُر

الََم، َوالَ َتقُْل أَِمٌُر الُمْإِمِنٌَن، َفإِنًِّ لَْسُت  ِك ُعَمُر السَّ ٌْ ْقَرأُ َعلَ ٌَ الُمْإِمِنٌَن، َفقُْل: 

ٌُْدَفَن َمعَ  اِب أَْن  ْسَتؤِْذُن ُعَمُر ْبُن الَخطَّ ٌَ ْوَم لِْلُمْإِمِنٌَن أَِمًٌرا، َوقُْل:  ٌَ ِه،  ال ٌْ َصاِحَب

َها، َفَوَجَدَها َقاِعَدًة َتْبِكً، َفَقال ٌْ ِك ُعَمُر  َفَسلََّم َواْسَتؤَْذَن، ُثمَّ َدَخَل َعلَ ٌْ ْقَرأُ َعلَ ٌَ

ِه، َفَقالَْت: ُكْنُت أُِرٌُدهُ ا ٌْ ْدَفَن َمَع َصاِحَب ٌُ ْسَتؤِْذُن أَْن  ٌَ الََم، َو اِب السَّ ْبُن الَخطَّ

ِ ْبُن ُعَمَر،  لَِنْفِسً، َوأَلُوِثَرنَّ  ا أَْقَبَل، ِقٌَل: َهَذا َعْبُد هللاَّ ْوَم َعلَى َنْفِسً، َفلَمَّ ٌَ ِبِه ال

ِه،  ٌْ  َقْد َجاَء، َقاَل: اْرَفُعوِنً، َفؤَْسَنَدهُ َرُجل  إِلَ

َك؟     ٌْ  َفَقاَل: َما لََد

ا أَِمٌَر الُمْإِمِنٌَن أَِذَنْت،     ٌَ  َقاَل: الَِّذي ُتِحبُّ 
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ُت َقاَل: الحَ     ٌْ ًَّ ِمْن َذلَِك، َفإَِذا أََنا َقَض ٍء أََهمُّ إِلَ ًْ ِ، َما َكاَن ِمْن َش ْمُد هلِلَّ

اِب، َفإِْن أَِذَنْت لًِ  ْسَتؤِْذُن ُعَمُر ْبُن الَخطَّ ٌَ َفاْحِملُوِنً، ُثمَّ َسلِّْم، َفقُْل: 

وِنً إِلَى َمَقاِبِر الُمْسلِِمٌنَ  ْتنًِ ُردُّ  "،َفؤَْدِخلُوِنً، َوإِْن َردَّ

هللا أكبر أمٌر المإمنٌن ٌحتضر ومع ذلك ٌؤمر بالمعروؾ وٌنهى عن 

  المنكر.
لَُه: أَْبِشْر وفً مسند أحمد بسند صحٌح أن ابن عباس دخل علٌه فقال    

َت  ِه َوَسلََّم، َفؤََطْلَت ُصْحَبَتُه، َوُولٌِّ ٌْ ِة، َصاَحْبَت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ ِباْلَجنَّ

َت اأْلََماَنَة.  ٌْ  أَْمَر اْلُمْإِمِنٌَن َفَقِوٌَت َوأَدَّ

ِة، َفَوهللاِ لَْو أَنَّ لِ     اَي ِباْلَجنَّ ٌَّ ا َتْبِشٌُرَك إِ ُت بِِه َفَقاَل: أَمَّ ٌْ ا ِبَما  ِفٌَها الْفَتَد ٌَ ْن ً الدُّ

ا َقْولَُك ِفً أَْمِر اْلُمْإِمِنٌَن، َفَوهللاِ  ِمْن َهْوِل َما أََماِمً َقْبَل أَْن أَْعلََم اْلَخَبَر، َوأَمَّ

ًِّ ْدُت أَنَّ َذلَِك َكَفاًفالََودِ  ا َما َذَكْرَت ِمْن ُصْحَبِة َنِب ، َوأَمَّ ًَّ هللاِ  ، اَل لًِ َوال َعلَ

ِه َوَسلََّم َفَذلَِك  ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ
(ٙٓ)

. 

تفش عند أٌها الناس: فاروق األمة األواب لم ٌكن من الصنؾ الذي ٌن   

، بل ٌفترض لو أن الدنٌا كلها كانت فً ملكه المدٌح وٌنسى حقٌقة نفسه

 الفتدى بها من أجل الخالص من هول هذه اللحظات . 

ِه َوَرْأُسُه ِفً " :انَ ُعْثَماَن ْبِن َعفَّ وقال     ٌْ أََنا آِخُرُكْم َعْهًدا ِبُعَمَر. َدَخْلُت َعلَ

ي ِباألَْرِض.  ِ ْبِن ُعَمَر َفَقاَل لَُه: َضْع َخدِّ  ِحْجِر اْبِنِه َعْبِد هللاَّ

 َقاَل: َفَهْل َفِخِذي َواألَْرُض إاِل َسَواء ؟    

                                     
سناده صحيح ٕٕٖأخرجو أحمد في مسنده برقم )( (ٓٙ  ( وا 
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ي ِباألَْرِض ال أُمَّ لََك.     َن َقاَل: َضْع َخدِّ ٌْ َك َب الَِثِة. ُثمَّ َشبَّ ِة أَْو ِفً الثَّ ٌَ اِن ِفً الثَّ

ُل أُمًِّ إن ٌْ لًِ َوَو ٌْ قُوُل: َو ٌَ ِه َفَسِمْعُتُه  ٌْ ت ضم ٌؽفر هللا لً. حتى فال ِرْجلَ

"َنْفُسهُ 
 (ٙٔ)

. 

 

 عثمان بن عفان والتوقٌع األخٌر

بد ، العاترى الجنة مرتٌن، الذي اشوهذا عثمان بن عفان  ذو النورٌن   

دخل علٌه عبد هللا  –رضً هللا عنه  –، لما حوصر األواب، القانت القابم

ِنً أَنََّك َوَراَءَك، أاََل : بن سالم فقال لها ُسرُّ ٌَ َمْرَحًبا ِبؤَِخً، َمْرَحًبا ِبؤَِخً، َما 

ُت  ٌْ لََة ِفً اْلَمَناِم؟ قُْلُت: َبلَى، َقاَل: َرأَ ٌْ ُت اللَّ ٌْ ُثَك َما َرأَ ِ َصلَّى هللاُ أَُحدِّ َرُسوَل هللاَّ

ِت، َفَقاَل: ٌْ ِه َوَسلََّم فًِ َهِذِه اْلَخْوَخِة، َوإَِذا َخْوَخة  ِفً اْلَب ٌْ  "َحَصُروَك؟" َعلَ

 قُْلُت: َنَعْم، 

قُْلُت: َنَعْم، َقاَل: َفؤَْدلَى لًِ َدْلًوا ِمْن َماٍء، َفَشِرْبُت ِمْنُه  "أَْعَطُشوَك؟"َقاَل: 

َن َكِتفَ َحتَّى َرِوٌُت،  ٌْ ، َفإِنًِّ أَلَِجُد َبْرَدهُ َب ًَّ ٌَ َن َثْد ٌْ  ًَّ َوَب

ِهْم، َوإِْن شِ "َقاَل:  ٌْ ، َفاْخَتْرُت أَْن "ْبَت أَْفَطْرَت ِعْنَدَناإِْن ِشْبَت ُنِصْرَت َعلَ

ُ َعْنهُ  ًَ هللاَّ ْوِم َرِض ٌَ  أُْفِطَر ِعْنَدهُ، َقاَل: َفقُِتَل ِفً َذلَِك اْل
(ٕٙ)

. 

                                     
 ( بسند صحيحٕٗٚ/ٖأخرجو ابن سعد في الطبقات ) (ٔٙ)
من  (ٕٜٚوأحمد في فضائل الصحابة )، (ٜٕٙٗأخرجو سعيد بن منصور في سننو ) (ٕٙ)
، بو، وىذا إسناد المَِّو ْبِن َساَلمٍ َفَرج ْبن َفَضاَلَة، َقاَل: َحدَّثَِني َمْرَواُن ْبُن َأِبي ُأَميََّة، َعْن َعْبِد طريق 
يحيى بن مِعين َوالنََّساِئّي َضِعيف الَحِديث َوَقاَل  :َقالَ ؛ في إسناده: فرج بن فضالة، ضعيف
ِحيَحة  :ُمنكر الَحِديث َوَقالَ  :الُبَخاِريّ  اْبن حَبان يقمب اأْلََساِنيد َويْمزق اْلُمُتون اْلَواِىَية ِباأْلََساِنيِد الصَّ

  .، وقال: ابن حجر في التقريب ضعيفيحل ااِلْحِتَجاج ِبوِ اَل 
الجزء المرفوع منو ورد من طرق أخرى متعددة ال يخمو واحد منيا عن ضعف، إالَّ أنو بمجموع و 

 .رق حسن لغيره إن شاء تعالىىذه الط
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 األخٌرطالب والتوقٌع علً بن أبً 

َما أَْخَشى  :كما ذكر البخاري فً صحٌحه وهذا علً الذي كان ٌقول    " إِنَّ

ٌُْنِسً اآْلِخَرَة،  َباَع اْلَهَوى، َفإِنَّ ُطوَل اأْلََمِل  ِن: ُطوَل اأْلََمِل، َواتِّ ٌْ ُكُم اْثَن ٌْ َعلَ

ا َقِد اْرَتَحلَْت ُمْدِبَرًة، َواآْلِخَرةُ  ٌَ ْن ، َوإِنَّ الدُّ ٌَُصدُّ َعِن اْلَحقِّ َباَع اْلَهَوى  َوإِنَّ اتِّ

، َولُِكلِّ  َواِحَدٍة ِمْنُهَما َبُنوَن، َفُكوُنوا ِمْن أَْبَناِء اآْلِخَرِة، َواَل َتُكوُنوا ِمْن  ُمْقِبلَة 

، َوَؼًدا ِحَساب  َواَل َعَمل  " ْوَم َعَمل  َواَل ِحَساب  ٌَ ا، َفإِنَّ اْل ٌَ ْن أَْبَناِء الدُّ
(ٖٙ)

 

                                     
 ( ٜٛ/ٛأخرجو البخاري معمقا ) ((ٖٙ

 ىذه قطعة من أثر لعمي جاء عنو موقوفا ومرفوعا. ( :ٕٓٗ/ٔٔ« )الفتح»وقال الحافظ في 
من طرق ( ٕ٘٘)« الزىد»، وابن المبارك في ( ٜٜٖ٘ٗ)« المصنف»فعند ابن أبي شيبة في 

عن إسماعيل بن أبي خالد، وزبيد األيامي عن رجل من بني عامر، وسمي في رواية البن أبي 
من طريق أبي مريم، عن زبيد، عن مياجر ( ٙٚ/ٔ)« الحمية»شيبة، مياجر العامري، وكذا في 

 بن عمير قال: قال عمي، فذكره. ومياجر المذكور ىو العامري المبيم قبمو، وما عرفت حالو.ا
روايتو فقال: ىو معروف، وقد نسبو أبو نعيم في  (:ٕٓٓ/٘قال الشيخ األلباني في الضعيفة )

 الجرح( و ٕٖٛ/ٔ/ٗ) الكبير ن ىو الذي في التاريخومن المحتمل أن يكو  مياجر بن عمير،
 .، روى عنو عدي بن ثابت األنصاري مياجر بن عميرة، روى عن عمي (:ٕٔٙ/ٔ/ٗ)والتعديل 

عمي في ضرب  (، وساق لو أثرا آخر عنٕٛٗ/٘" )وكذا ذكره ابن حبان في " ثقات التابعين 
يجاعو.  ( :ٖٔٛ/ٔ/ٗ) ويحتمل احتماال كبيرا أن يكون ىو الذي في " التاريخ " أيضا الشارب وا 

 وىذا ذكره ابن حبان في  ."ن عمو. روى عنو فضيل بن غزوانمياجر بن شماس العامري ع"
المو لما فيو من وقد جزم بأنو ىو ابن أبي حاتم، وأنا أنقل ك (.ٜٚٔ/ٜثقات أتباع التابعين )

 ة بثالثالتي خفيت عمى الحافظ ابن حجر رحمو اهلل، فقال بعد ترجمة ابن عمير  الفائدة العزيزة
 مياجر بن شماس، وىو مياجر العامري، كوفي، روى عن عمو، روى عنو فضيل بن" تراجم:

 ثقة ". غزوان، ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنو قال: مياجر العامري
 وعمى ىذا، فإسناد ابن أبي شيبة وغيره ثقات، فيو صحيح إن كان العامري : )أي األلباني( قمت

إيراد ابن حبان  صورة المرسل، ويؤيده صورتولكن قولو فيو: " قال: قال عمي " من عمي،سمعو 
 =                                                       في أتباع التابعين. واهلل أعمم. لمعامري
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اتاه ابن التٌاح حٌن طلع الفجر ٌإذنه  وفً اللٌلة التً أصٌب فٌها   

ة وهو مضطجع متثاقل فعاد الثانٌة وهو كذلك ثم عاد الثالثة فقام بالصال

 :علً ٌمشً وهو ٌقول

 ٌكاق فإن الموت ًل    اشدد حٌازٌمك للموت    

 اــكـوادٌـل بـإذا ح     وًل تجزع من الموت    

 فلما بلػ الباب الصؽٌر شد علٌه ابن ملجم فضربه

مالً ولصالة  :هللا وعنه فجعلت تقول ًبنة علً رضافخرجت أم كلثوم 

 الؽداة. الؽداة قتل زوجً أمٌر المإمنٌن صالة الؽداة وقتل أبً صالة

 

 معاوٌة والتوقٌع األخٌر

ل أقعدونً فؤقعد فجع :لما حضرت معاوٌة بن أبً سفٌان الوفاة قالو   

تذكر ربك ٌا معاوٌة بعد الهرم : وقال ،ٌسبح هللا تعالى وٌذكره ثم بكى

واالنحطاط إال كان هذا وؼصن الشباب نضر رٌان وبكى حتى عال بكاإه 

ٌا رب أرحم الشٌخ العاصً ذا القلب القاسً اللهم أقل العثرة واؼفر  :وقال

 . الزلة وعد بحلمك على من ال ٌرجو ؼٌرك ولم ٌثق بؤحد سواك

  

                                                                                                       
 (ٖبرقم ) «قصر األمل»أخرجو ابن أبي الدنيا في كتاب  جاء مرفوعاوقد = وقال ابن حجر: 

ن رواية اليمان بن حذيفة، عن عمي بن أبي حفصة مولى عمي، عن عمي بن أبي طالب، فذكر م
   َوَجاَء ِمْن َحِديِث َجاِبٍر َأْخَرَجُو َأُبو َعْبِد المَِّو ْبُن َمْنَدْه ِمْن  يعرفان. معناه، واليمان وشيخو ال

ِبيِو َعْن َجاِبٍر َمْرُفوًعا َواْلُمْنَكِدُر َضِعيٌف َوتَاَبَعُو َعِميُّ َطِريِق اْلُمْنَكِدِر ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن أَ 
  ن اْلُمْنَكِدِر ِبَتَماِمِو َوُىَو َضِعيٌف َأْيًضاابْبُن أبي َعمّي الميبي َعن ا

 ال يصح، ال مرفوعا، وال موقوفا. فالحديثمما سبق 
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 والتوقٌع األخٌر معاذ بن جبل

وذ باهلل من لٌلة صباحها إلى لما حضرت معاذ بن جبل الوفاة قال: أعو   

وحبٌب جاء على فاقة اللهم إنً  بّ ؽِ ار ثم قال مرحًبا بالموت زابر مُ الن

اللهم إنك تعلم أنً لم أكن أحب الدنٌا وطول  كنت أخافك وأنا الٌوم أرجوك.

البقاء فٌها لكري األنهار وال لؽرس األشجار ولكن لطول ظمؤ الهواجر 

لساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق اكابدة وقٌام لٌل الشتاء وم

 .-رحمه هللا-الذكر ثم قبض 

 

 والتوقٌع األخٌر عامر بن عبد القٌس

ولما حضرت عامر بن عبد القٌس الوفاة بكى فقٌل له ما ٌبكٌك قال ما    

أبكى جزعا من الموت وال حرصا على الدنٌا ولكن ابكً على ما ٌفوتنً 

 اللٌل فً الشتاء ولما حضرت فضٌال الوفاةُ من ظمؤ الهواجر وعلى قٌام 

 . قلة زاده آبعد سفراه وآؼشً علٌه ثم فتح عٌنٌه وقال و

 

 محمد بن المنكدر والتوقٌع األخٌر

د بن اْلُمْنَكدر َرِضً هللا َعنُه أَنه لما نزل بِِه اْلَمْوت َبَكى َفقٌل وهذا     ُمَحمَّ

ا َواَل جزعا من اْلَمْوت َولَِكن  لَُه َما ٌبكٌك َفَقاَل َما أْبِكً حرصا على ٌَ ْن الدُّ

الًِ الشَتاء ٌَ  . أْبِكً على َما ٌفوتنً من ظمؤ الهواجر َوقٌام ل

 الشافعي والتوقيع األخير

ودخل المزنً على الشافعً رحمة هللا علٌهما فً مرضه الذي توفً فٌه    

 كٌؾ أصبحت ٌا أبا عبد هللا  :فقال له
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أصبحت من الدنٌا راحال ولإلخوان مفارقا ولسوء عملً مالقٌا  :فقال   

ولكؤس المنٌة شاربا وعلى هللا تعالى واردا وال أدري أروحً تصٌر إلى 

 الجنة فؤهنٌها أم إلى النار فؤعزٌها 

 :ثم أنشؤ ٌقول   

 اـجعلت رجابً نحو عفوك سلم    ولما قسا قلبً وضاقت مذاهبً 

 اـبعفوك ربً كان عفوك أعظم     ه ـرنتـق اــمـً فلـنً ذنبـمـاظـتع

 ة وتكرمانَّ ـو مـفـتجود وتع تزل     م ـب لـزلت ذا عفو عن الذن فما

 اـؾ وقد أؼوى صفٌك آدمـٌـكـف     ابد ـلٌس عـولوًلك لم ٌؽوي بإب

 أقول قولً هذا واستؽفر هللا الكرٌم لً ولكم .

  الثانية الخطبة

المعٌد،  يهلل الباقً فال ٌفنى وال ٌبٌد، وأشهد أن ال إله إال هللا المبد الحمد   

وأشهد أن نبٌنا محمداً عبده ورسوله أفضل األنبٌاء وأكرم العبٌد، صلى هللا 

 علٌه وعلى آله وصحبه وسلم تسلٌماً كثٌراً.

 -أما بعد:   

واتقوا ٌوماً ال  واتقوا ٌوماً ترجعون فٌه إلى هللا، -عباد هللا-فاتقوا هللا    

 ٌجزي والد  عن ولده، وال مولود  هو جاٍز عن والده شٌباً.

بعد أن سمعنا هذه التوقٌعات األخٌرة للسلؾ الصالح نجد  أٌها الناس:   

 معظمها ٌنحصر فً ثالثة أمور:

 التفكٌر فٌما قدم من أعمال  األول:   

أعمال ، نعم فً هذه اللحظات األخٌرة ٌستعرض اإلنسان ما قدم من 

ٌستعرض الخصومات مع اآلخرٌن ، ٌستعرض ما رأته عٌناه من العورات 
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، كلما التفت إلى السًء من أعماله خاؾ المحرمة ومناظر الفسق والفجور

ٌد من فذرفت دموعه على ماهو مقدم علٌه، وٌز ،النارأن ٌدخله هللا بسببها 

 .خوفه ذلك انقطاع العمل وإؼالق باب التوبة 

 لما حضرته الوفاة ؼشً علٌه ثم فتح عٌنٌه  ٌلهذا الفض   

 وقال : وآبعد السفر ، وآقلة الزاد !!.   

 وقٌل لبشر بن الحارث لما احتضر وكان ٌشق علٌه كؤنك تحب الحٌاة ؟   

     : القدوم على هللا شدٌد !!  فقال   

 : اإلحساس بحجم الدنٌا ثانٌا   

، وأنها عند الموت ٌشعر بحجم الدنٌا، وٌعلم وقتها حجم الدنٌا نساناإل   

، ولو كانت تساوي عند هللا جناح قا ال تساوي عند هللا جناح بعوضةح

 بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء.

عوا األموال انظروا إلى الملوك واألمراء والرإساء والحكام الذٌن جم   

فً هذه اللحظات كٌؾ هانت علٌهم  ، انظروا إلٌهموبنوا الدور والقصور

 الدنٌا ؟

ال بجانب دمشق سّ نظر إلى ؼَ  الوفاةُ  ولما حضرت عبد الملك بن مروان   

 ٌلوي ثوبا بٌده ثم ٌضرب به المؽسلة 

لٌتنً كنت ؼساال آكل من كسب ٌدي ٌوما بٌوم ولم أل  :فقال عبد الملك   

  . من أمر الدنٌا شٌبا

الحمد هلل الذي جعلهم إذا حضرهم الموت  :فبلػ ذلك أبا حازم فقال   

  ٌتمنون ما نحن فٌه وإذا حضرنا الموت لم نتمن ما هم فٌه

أنه انتقى أكفانه بٌده عند الموت وكان ٌنظر  رون الرشٌداوحكى عن ه

 ما أؼنى عنً مالٌه هلك عنً سلطانٌهإلٌها وٌقول 
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ٌزول ملكه رمادا واضطجع علٌه وكان ٌقول ٌا من ال  وفرش المؤمون   

 ! !ارحم من قد زال ملكه 

 ن عمري هكذا قصٌر ما فعلتأٌقول عند موته لو علمت  وكان المعتصم   

ال بؤس علٌك ٌا  :وكان المنتصر ٌضطرب على نفسه عند موته فقٌل له

 أمٌر المإمنٌن 

 . قبلت اآلخرةأإال هذا لقد ذهبت الدنٌا و :فقال لٌس   

 علٌه من البرزخ والحٌاة اْلخرة : التفكٌر فٌما سٌقدم ثالثا   

نعم قد كان ٌسمع وٌقرأ كثٌرا عن نعٌم القبر وعذابه وعن النفخ فً الصور 

والبعث والنشور والحساب والمٌزان والصراط والحوض والجنة والنار 

 لكن فً هذه اللحظات ٌحس فٌها بمفارقة أكٌدة لهذه الدار .

، بٌت التراب والدود الذي قال فتارة تؤتً أمامه صورة القبر اللحٌد الضٌق 

َعْن عنه النبً قٌما خرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه  

ْبِكً  ٌَ َهاِنٍا، َمْولَى ُعْثَماَن، َقاَل: َكاَن ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن إَِذا َوَقَؾ َعلَى َقْبٍر 

َة َوا َتُه، َفِقٌَل لَُه: َتْذُكُر اْلَجنَّ ٌَ ُبلَّ لِْح ٌَ لنَّاَر، َواَل َتْبِكً، َوَتْبِكً ِمْن َهَذا؟ َحتَّى 

ِه َوَسلََّم، َقاَل:  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ لُ َمَناِزِل »َقاَل: إِنَّ َرُسوَل هللاَّ إِنَّ اْلَقْبَر أَوَّ

ْنُج ِمْنُه، َفَما َبْعَدهُ  ٌَ َسُر ِمْنُه، َوإِْن لَْم  ٌْ أََشدُّ  اْْلِخَرِة، َفإِْن َنَجا ِمْنُه، َفَما َبْعَدهُ أَ

ِ صَ « ِمْنهُ  ِه َوَسلََّم: َقالَ: َوَقالَ َرُسولُ هللاَّ ٌْ ا َقطُّ إًِلَّ "لَّى هللاُ َعلَ ُت َمْنَظرا ٌْ  َما َرأَ

َواْلَقْبُر أَْفَظُع ِمْنهُ 
"(ٙٗ) 

                                     
َىَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب اَل َنْعِرُفُو ِإالَّ ِمْن َحِديِث ِىَشاِم ْبِن  (ٖٕٛٓأخرجو الترمذي برقم ) (ٗٙ)

 ُيوُسَف "
َىَذا َحِديٌث َصِحيُح  ( وقال:ٕٜٗٚالحاكم في مستدركو )( و ٕٚٙٗرجو ابن ماجو برقم )وأخ 

ْسَناِد َوَلْم ُيَخرَِّجاُه "  ووافقو الذىبي  اإْلِ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

8ٖ 
 

 وترآه ٌتصور صورة منكر ونكٌر وهما ٌسؤالنه وٌنهرانه    

  .والشروساعة ٌتذكر دقة الحساب عن مثقال الذر من الخٌر    

 جهنم، وساعة ٌتذكر  ٌتذكر الصراطساعة وساعة ٌتذكر المٌزان ، و   

 زحؾ أخرىٌمشً أحٌاناً وهو ٌقد لظى سعٌرها وعال لهٌبها وو

 لذي الجاللِ   العبادُ  إذا برز      ٌالً تِ احْ  فما   أبت نفسً تتوبُ "

 الِ ـبـالج ال ـثـؤمـك  ؤوزار ـب     ارى ـسك  مـقبوره  نـوقاموا م 

  فمنهم من ٌكب على الشمالِ      وا لكً ٌجوز الصراطُ  بَ صِ وقد نُ 

 بالؽوالً    العرابسُ   تلقاه        عدنٍ   لدار    ٌسٌر ومنهم من 

"بالًفال تُ  لك الذنوبَ  ؼفرتُ       ًٌ ـٌا ول  المهمٌنُ    له   ٌقول
(ٙ٘) 

 

مسكٌن لهذا الٌوم فاستعد ٌا ":  فً "اإلحٌاء" –رحمه هللا  – قال الؽزالً   

َماَء ِفٌِه َقِد  ،القرٌب أوانه ،القاهر سلطانه ،العظٌم المدٌد زمانه ْوَم َتَرى السَّ ٌَ

َواِهَر َقِد اْنَكَدَرْت  ،َواْلَكَواِكَب من هوله قد انتثرت ،اْنَفَطَرتْ  َوالنُُّجوَم الزَّ

َرتْ  ْمَس َقْد ُكوِّ ٌَِّرتْ  والجبال قد ،َوالشَّ لَتْ َواْلِعَشاَر قَ  ،ُس َواْلُوُحوَش َقْد  ،ْد ُعطِّ

َرتْ  ،ُحِشَرتْ  َجتْ  ،َواْلِبَحاَر َقْد ُسجِّ فُوَس إِلَى اأْلَْبَداِن َقْد ُزوِّ َواْلَجِحٌَم َقْد  ،َوالنُّ

َرتْ  َة َقْد أُْزلَِفتْ  ،ُسعِّ ٌوم ترى  ،واألرض قد مدت ،والجبال قد نسفت ،َواْلَجنَّ

ٌومبذ ٌصدر  ،ألرض أثقالهاوأخرجت ا ،األرض قد زلزلت فٌه زالزالها

ٌوم تحمل األرض والجبال فدكتا دكة واحدة  ،الناس أشتاتاً لٌروا أعمالهم

فٌومبذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهى ٌومبذ واهٌة والملك على 

أرجابها وٌحمل عرش ربك فوقهم ٌومبذ ثمانٌة ٌومبذ تعرضون ال تخفى 

ٌوم ترج األرض فٌه  ،ارزةٌوم تسٌر الجبال وترى األرض ب ،منكم خافٌة

ٌوم ٌكون الناس كالفراش  ،فكانت هباء منبثا ،وتبس الجبال بسا ،رجا

                                     
 ٖ٘ٚالتذكرة ص  (٘ٙ)
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ا  ْوَم َتْذَهُل ِفٌِه ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّ ٌَ المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش 

أَْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت َحْمٍل َحْملََها َوَتَرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم 

ِ شدٌد ٌوم تبدل األرض ؼٌر األرض والسموات  ِبُسَكاَرى َولَِكنَّ َعَذاَب هللاَّ

لواحد القهار ٌوم تنسؾ فٌه الجبال نسفا فتترك قاعا صفصفا ال وبرزوا هلل ا

ترى فٌها عوجا وال أمتا ٌوم ترى الجبال تحسبها جامدة وهً تمر مر 

السحاب ٌوم تنشق فٌه السماء فتكون وردة كالدهان فٌومبذ ال ٌسبل عن 

ذنبه إنس وال جان ٌوم ٌمنع فٌه العاصى من الكالم وال ٌسبل فٌه عن 

ٍر األجرام ب ٌْ ْوَم َتِجُد ُكلُّ َنْفٍس َما َعِملَْت ِمْن َخ ٌَ ل ٌإخذ بالنواصى واألقدام 

ُمْحَضًرا َوَما َعِملَْت ِمْن ُسوٍء َتَودُّ لو أن بٌنها وبٌنه أمداً بعٌداً ٌوم تعلم فٌه 

كل نفس ما أحضرت وتشهد ما قدمت وأخرت ٌوم تخرس فٌه األلسن 

مولى شٌبا وٌوم ال تملك نفس  ال ٌؽنى مولى عن، ٌوم وتنطق الجوارح 

لنفس شٌبا وٌوم ٌدعون إلى نار جهنم دعا وٌوم ٌسحبون فى النار على 

وجوههم وٌوم تقلب وجوههم فى النار وٌوم ال ٌجزى والد عن ولده وٌوم 

ٌفر المرء من أخٌه وأمه وأبٌه وٌوم ال ٌنطقون وال ٌإذن لهم فٌعتذرون 

وٌوم هم على النار ٌفتنون ٌوم ال  ٌوم ال مرد له من هللا ٌوم هم بارزون

ٌنفع مال وال بنون ٌوم ال ٌنفع الظالمٌن معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء 

 الدار

ٌوم . ٌوم ترد فٌه المعاذٌر وتبلى السرابر وتظهر الضمابر وتكشؾ األستار

تخشع فٌه األبصار وتسكن األصوات وٌقل فٌه االلتفات وتبرز الخفٌات 

ٌساق العباد ومعهم األشهاد وٌشٌب الصؽٌر وٌسكر  وتظهر الخطٌبات ٌوم

الكبٌر فٌومبذ وضعت الموازٌن ونشرت الدواوٌن وبرزت الجحٌم وأؼلى 
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الحمٌم وزفرت النار وٌبس الكفار وسعرت النٌران وتؽٌرت األلوان 

 وخرس اللسان ونطقت جوارح اإلنسان

واب وأرخٌت حٌث أؼلقت األب!! فٌا أٌها اإلنسان ما ؼرك بربك الكرٌم    

الستور واستترت عن الخالبق فقارفت الفجور فماذا تفعل وقد شهدت علٌك 

  "....... لوٌل كل الوٌل لنا معشر الؽافلٌنجوارحك فا

اِء وتنمحى علومهم من شدة الهٌبة"    ٌَ ْوٍم َتْذَهُل ِفٌِه ُعقُوُل اأْلَْنِب ٌَ ِة  ا لَِشدَّ ٌَ  ؛َف

ى الخالبق وكانوا قد علموا فتدهش وقد أرسلتم إل ؟إذ ٌقال لهم ما أجبتم

عقولهم فال ٌدرون بماذا ٌجٌبون فٌقولون من شدة الهٌبة اَل ِعْلَم لََنا إِنََّك أَْنَت 

ٌُوبِ  ُم اْلُؽ وهم فى ذلك الوقت صادقون إذ طارت منهم العقول ، َعالَّ

 "وانمحت العلوم إلى أن ٌقوٌهم هللا تعالى

قربوا إلى هللا باألعمال الصالحة وتوبوا اعملوا لهذا الٌوم وت أٌها الناس:   

 إلٌه إنه هو التواب الرحٌم البر الكرٌم .

 الدعاء

صلِّ وسلم وبارك على نبٌنا محمد بن عبد هللا، وارَض اللهم عن  اللهم

خلفابه الراشدٌن، وعن الصحابة والتابعٌن، ومن تبعهم بإحساٍن إلى ٌوم 

 الدٌن، وعنا معهم برحمتك ٌا أرحم الراحمٌن.

اللهم أعز اإلسالم والمسلمٌن، وأذل الشرك والمشركٌن، ودمر أعداء 

اً مطمبناً وسابر بالد المسلمٌن، اللهم آمنا فً الدٌن، واجعل هذا البلد آمن

أوطاننا، وأصلح أبمتنا ووالة أمورنا، واجعل اللهم والٌة المسلمٌن فٌمن 

 خافك واتقاك واتبع رضاك ٌا رب العالمٌن.

اللهم أبرم لهذه األمة أمر رشد ٌعز فٌه أهل طاعتك، وٌذل فٌه أهل 

 . لمنكر ٌا سمٌع الدعاءمعصٌتك، وٌإمر فٌه بالمعروؾ وٌنهى فٌه عن ا
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اللهم انصر إخواننا المجاهدٌن فً سبٌلك فً كل مكان، اللهم انصرهم 

 عاجالً ؼٌر آجل ٌا قوي ٌا عزٌز.

اللهم اجعل خٌر أعمالنا أواخرها، وخٌر أعمالنا خواتمها، وخٌر أٌامنا ٌوم 

 نلقاك، واجعل الحٌاة زٌادًة لنا فً كل خٌر، والموت راحًة لنا من كل شر.

آمٌن  على الحق والهدى ٌا ذا الجالل واإلكرامة المسلمٌن اجمع كلماللهم 

 آمٌن وأقم الصالة .
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إلٌه، ونعوذ  ه ونستهدٌه ونستؽفره ونتوبُ ه ونستعٌنُ إن الحمد هلل؛ نحمدُ    

باهلل من شرور أنفسنا وسٌبات أعمالنا، من ٌهده هللا فال مضل له، ومن 

ٌضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له، قضى 

بالخٌر والعزِّ ألهل الطاعة واإلٌمان، وبالذل والهوان ألهل الشر 

ه ه وأمٌنُ ه وصفٌُ ه وحبٌبُ ه ورسولُ والعصٌان، وأشهد أن نبٌنا محمداً عبدُ 

دى ونصح، وجاهد ودعا، فلم ٌترك ػ وأسْ على وحٌه، بشر وأنذر، وبلَّ 

خٌراً إال دل أمته علٌه، وال شراً إال حذرها منه، فصلى هللا وسلم وبارك 

علٌه وعلى آله وصحبه الذٌن ساروا على هدٌه والتزموا شرٌعته، ومن 

 تبعهم بإحساٍن إلى ٌوم الدٌن.

  أما بعد:   

فحٌاكم هللا جمٌعا فً هذا الٌوم الكرٌم المبارك وأسؤل هللا الكرٌم بؤسمابه    

الحسنى وصفاته العلى أن ٌجمعنا فً اآلخرة مع النبً المصطفى فً جنات 

 ونهر فً مقعد صدق عند ملٌك مقتدر.

ُ َعْنُه  -ثبت فً صحٌح البخاري من حدٌث أبً هرٌرة     ًَ هللاَّ َعِن  -َرِض

 ًِّ ِب ِه َوَسلََّم صَ  -النَّ ٌْ ُ َعلَ ُه َقاَل:  -لَّى هللاَّ ُ َداءا إًِلَّ أَْنَزلَ لَُه »أَنَّ
َما أَْنَزلَ هللاَّ

«ِشَفاءا 
(ٙٙ)

 . 

                                     
 (78ٙ٘فً صحٌحه ) أخرجه البخاري (ٙٙ)

 آثار المعاصً والذنوب
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َقاَل: َقاَل  رضً هللا عنهما َوفًِ َصِحٌِح ُمْسلٍِم ِمْن َحِدٌِث َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللاَِّ    

 :ِ ِ لُِكلِّ َداٍء َدَواء  َفإَِذا »َرُسوُل هللاَّ اِء َبَرأَ بِإِْذِن هللاَّ «أََصاَب َدَواُء الدَّ
(ٙ7) 

. 

وأما الداء الذي سوؾ نتحدث عنه الٌوم فهو داء إن استمر أفسد دنٌا    

 العبد وآخرته إنه داء الذنوب والمعاصً

ُنوُب َواْلَمَعاِصً، َفمَ وَ     ا َواآْلِخَرِة َشرٌّ َوَداء  إاِلَّ َسَبُبُه الذُّ ٌَ ْن ا الَِّذي َهْل فًِ الدُّ

ُروِر إِلَى َداِر اآْلاَلِم  ِعٌِم َواْلَبْهَجِة َوالسُّ ِة َوالنَّ ِة، َداِر اللَّذَّ ِن ِمَن اْلَجنَّ ٌْ أَْخَرَج اأْلََبَو

 َواأْلَْحَزاِن َواْلَمَصاِبِب؟

َماِء َوَطَرَدهُ َولََعَنُه، َوَمَسَخ ظَ     اِهَرهُ َوَما الَِّذي أَْخَرَج إِْبلٌَِس ِمْن َملَُكوِت السَّ

َوَباِطَنُه َفَجَعَل ُصوَرَتُه أَْقَبَح ُصوَرٍة َوأَْشَنَعَها، َوَباِطَنُه أَْقَبَح ِمْن ُصوَرِتِه 

ِة َناًرا  ْحَمِة لَْعَنًة، َوِباْلَجَماِل قُْبًحا، َوبِاْلَجنَّ َل ِباْلقُْرِب ُبْعًدا، َوِبالرَّ َوأَْشَنَع، َوُبدِّ

ى، َوِباإْلٌَِماِن ُكْفًرا، ًِّ اْلَحِمٌدِ  َتلَظَّ ْعَظَم َعَداَوٍة َوُمَشاقٍَّة،  أ َوِبُمَوااَلِة اْلَولِ

َة  ٌَ ِ َؼا اِن، َفَهاَن َعلَى هللاَّ ٌَ َوِبلَِباِس اإْلٌَِماِن لَِباَس اْلُكْفِر َواْلفُُسوِق َواْلِعْص

ِه َؼَضُب الرَّ  ٌْ قُوِط، َوَحلَّ َعلَ َة السُّ ٌَ ِنِه َؼا ٌْ بِّ َتَعالَى اْلَهَواِن، َوَسَقَط ِمْن َع

 ًَ اًدا لُِكلِّ َفاِسٍق َوُمْجِرٍم، َرِض َفؤَْهَواهُ، َوَمَقَتُه أَْكَبَر اْلَمْقِت َفؤَْرَداهُ، َفَصاَر َقوَّ

اًذا ِبَك اللَُّهمَّ ِمْن ُمَخالََفِة أَْمِرَك  ٌَ اَدِة، َفِع ٌَ اَدِة َبْعَد تِْلَك اْلِعَباَدِة َوالسِّ ٌَ لَِنْفِسِه ِباْلِق

ٌَِك. َواْرِتَكابِ   َنْه

َوَما الَِّذي أَْؼَرَق أَْهَل اأْلَْرِض ُكلَُّهْم َحتَّى َعاَل اْلَماُء َفْوَق َرْأِس اْلِجَباِل؟    

ٌَح اْلَعِقٌَم َعلَى َقْوِم َعاٍد َحتَّى أَْلَقْتُهْم َمْوَتى َعلَى َوْجِه  َوَما الَِّذي َسلََّط الرِّ

ُهْم أَْعَجاُز َنْخٍل َخا اِرِهْم اأْلَْرِض َكؤَنَّ ٌَ ِه ِمْن ِد ٌْ َرْت َما َمرَّ َعلَ ، َوَدمَّ ة  ٌَ ِو

اَمِة؟  َوُزُروِعِهمْ  َوُحُروِثِهْم  ٌَ ْوِم اْلِق ٌَ ِهْم، َحتَّى َصاُروا ِعْبَرًة لَِْلَُمِم إِلَى   َوَدَوابِّ

                                     
 (ٕٕٗٓأخرجه مسلم فً صحٌحه ) (7ٙ)
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َحَة َحتَّى َقَطَعْت قُلُوَبُهْم فًِ     ٌْ أَْجَواِفِهْم َوَما الَِّذي أَْرَسَل َعلَى َقْوِم َثُموَد الصَّ

   َوَماُتوا َعْن آِخِرِهْم؟

َحتَّى َسِمَعِت اْلَماَلِبَكُة َنِبٌَح ِكاَلبِِهْم، ُثمَّ َقلََبَها قوم لوط َوَما الَِّذي َرَفَع قَُرى    

َها َساِفلََها، َفؤَْهلََكُهْم َجِمًٌعا، ُثمَّ أَْتَبَعُهْم ِحَجاَرًة ِمَن السَّ  ٌَ ِهْم، َفَجَعَل َعالِ ٌْ َماِء َعلَ

ِرِهْم،  ٌْ ٍة َؼ ْجَمْعُه َعلَى أُمَّ ٌَ ِهْم ِمَن اْلُعقُوَبِة َما لَْم  ٌْ ِهْم، َفَجَمَع َعلَ ٌْ أَْمَطَرَها َعلَ

الِِمٌَن ِبَبِعٌٍد؟ ًَ ِمَن الظَّ  َوإِلِْخَواِنِهْم أَْمَثالَُها، َوَما ِه

َم، َوَما الَِّذي أَْؼَرَق ِفْرَعْوَن َوَقْوَمُه ِفً اْلَبْحِر، ُثمَّ     َنَقلَْت أَْرَواَحُهْم إِلَى َجَهنَّ

 َفاأْلَْجَساُد لِْلَؽَرِق، َواأْلَْرَواُح لِْلَحْرِق؟

   ٍَك بَِعاد َؾ َفَعلَ َربُّ ٌْ ٌُْخلَْق ِمْثلَُها فًِ اْلباَِلِد  أَلَْم َتَر َك إَِرَم َذاِت اْلِعَماِد الَّتًِ لَْم 

ْخَر َوَثُموَد الَِّذٌ ِذٌَن َطَؽْوا فًِ َوفِْرَعْوَن ِذي اأْلَْوَتاِد الَّ  بِاْلَوادِ َن َجاُبوا الصَّ

ِهْم َربَُّك َسْوَط َعَذابٍ اْلباَِلِد  ٌْ  [ٖٔ-ٙ]الفجر: َفؤَْكَثُروا فٌَِها اْلَفَساَد  َفَصبَّ َعلَ

 َوَما الَِّذي َخَسَؾ ِبَقاُروَن َوَداِرِه َوَمالِِه َوأَْهلِِه؟   

َرَها َتْدِمًٌرا؟َوَما الَِّذي أَْهلََك ا     ْلقُُروَن ِمْن َبْعِد ُنوٍح ِبؤَْنَواِع اْلُعقُوَباِت، َوَدمَّ

َحِة َحتَّى َخَمُدوا َعْن آِخِرِهْم؟    ٌْ  َوَما الَِّذي أَْهلََك َقْوَم َصاِحِب ٌس ِبالصَّ

َفَجاُسوا ِخاَلَل َوَما الَِّذي َبَعَث َعلَى َبِنً إِْسَرابٌَِل َقْوًما أُولًِ َبؤٍْس َشِدٌٍد    

اَر، َوَنَهُبوا  ٌَ َساَء، َوأَْحَرقُوا الدِّ َة َوالنِّ ٌَّ رِّ َجاَل، َوَسُبوا الذُّ اِر، َوَقَتلُوا الرِّ ٌَ الدِّ

ِه َوَتبَُّروا َما َعلَْوا  ٌْ ًة َفؤَْهلَُكوا َما َقَدُروا َعلَ ٌَ ًة َثاِن ِهْم َمرَّ ٌْ اأْلَْمَواَل، ُثمَّ َبَعَثُهْم َعلَ

 َتْتبًٌِرا؟

ْبًِ َوَخَراِب اْلِباَلِد،     ًة ِباْلَقْتِل َوالسَّ ِهْم أَْنَواَع اْلُعقُوَباِت، َمرَّ ٌْ َوَما الَِّذي َسلََّط َعلَ

ًة ِبَجْوِر  بُّ اَوَمرَّ ًة ِبَمْسِخِهْم ِقَرَدًة َوَخَناِزٌَر، َوآِخُر َذلَِك أَْقَسَم الرَّ ْلُملُوِك، َوَمرَّ

ْبعَ َتَباَرَك َوَتَعالَى:  ٌَ ُسوُمُهْم ُسوَء اْلَعَذا}لَ ٌَ اَمِة َمْن  ٌَ ْوِم اْلقِ ٌَ ِهْم إِلَى  ٌْ ِب{ َثنَّ َعلَ

.[7ٙٔ]ُسوَرةُ اأْلَْعَراِؾ:   
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  إنه شإم المعاصً والذنوب ! !   

ٍر ُجبَ عن بسند صحٌح فً الزهد أَْحَمُد روى     ٌْ ِر ْبِن ُنَف ا فُِتَحْت ٌْ َقاَل: لَمَّ

َن أَْهلِهَ  ٌْ َق َب ْرَداِء َجالًِسا قُْبُرُص فُرِّ ُت أََبا الدَّ ٌْ ا، َفَبَكى َبْعُضُهْم إِلَى َبْعٍض، َفَرأَ

ْبِكً،  ٌَ  َوْحَدهُ 

ُ ِفٌِه اإْلِْساَلَم َوأَْهلَُه، َفَقاَل:     ْوٍم أََعزَّ هللاَّ ٌَ ْبِكٌَك ِفً  ٌُ ْرَداِء َما  ا أََبا الدَّ ٌَ َفقُْلُت: 

ُر، َما أَْهَوُن اْلَخْلقِ " ٌْ ا ُجَب ٌَ َحَك  ٌْ َنَما  َو ٌْ ِ َعزَّ َوَجلَّ إَِذا أََضاُعوا أَْمَرهُ، َب َعلَى هللاَّ

ِ َفَصاُروا إِلَى َما َتَرى ة  َقاِهَرة  َظاِهَرة  لَُهُم اْلُمْلُك، َتَرُكوا أَْمَر هللاَّ ًَ أُمَّ "ِه
(ٙ8)

.  

َقالَْت: َسِمْعُت َرُسوَل  رضً هللا عنها َوِفً ُمْسَنِد أَْحَمَد ِمْن َحِدٌِث أُمِّ َسلََمةَ    

 ِ ِه َوَسلَِّم  -هللاَّ ٌْ ُ َعلَ قُوُل:  -َصلَّى هللاَّ ُهُم »ٌَ تًِ َعمَّ إَِذا َظَهَرِت اْلَمَعاِصً فًِ أُمَّ

ْوَمبٍِذ أَُناس  َصالُِحوَن؟  ٌَ ِ، أََما فٌِِهْم  ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ ُ بَِعَذاٍب ِمْن ِعْنِدِه، َفقُْلُت: 
هللاَّ

اَس، ُثمَّ َقالَ: َبلَى،  ٌُِصٌُبُهْم َما أََصاَب النَّ ٌُْصَنُع بِؤُولَبَِك؟ َقالَ:  َؾ  ٌْ قُْلُت: َك

ِ َوِرْضَوانٍ  ِصٌُروَن إِلَى َمْؽفَِرٍة ِمَن هللاَّ ٌَ»
(ٙ9) 

 . 

ا و    ٌَ ْن ًٌّ عن عَذَكَر اْبُن أَبًِ الدُّ ؤِْتً َعلَى النَّاِس أنه قال رضً هللا عنه لَ ٌَ  :

ْبَقى ِمنَ  ٌَ اإْلِْساَلِم إاِلَّ اْسُمُه، َواَل ِمَن اْلقُْرآِن إاِلَّ َرْسُمُه، َمَساِجُدُهْم  َزَمان  اَل 

َماِء،  ًَ َخَراب  ِمَن اْلُهَدى، ُعلََماُإُهْم َشرُّ َمْن َتْحَت أَِدٌِم السَّ ْوَمِبٍذ َعاِمَرة ، َوِه ٌَ

 ِمْنُهْم َخَرَجِت اْلِفْتَنُة َوِفٌِهْم َتُعوُد.

                                     
َثَنا َصْفَواُن ْبُن َعْمٍرو،  (7ٖٙأخرجه أحمد فً الزهد ) (8ٙ) َثَنا اْلَولٌُِد ْبُن ُمْسلٍِم، َحدَّ َعْبُد عن َحدَّ

 ، َثِنً َثْور  ٍر، َعْن أَِبٌِه َقاَل اْلَولٌُِد: َوَحدَّ ٌْ ِر ْبِن ُنَف ٌْ ْحَمِن ْبُن ُجَب ِر ْبِن الرَّ ٌْ َعْن َخالِِد ْبِن َمْعَداَن، َعْن ُجَب

رٍ  ٌْ  به . ُنَف

 قلت : وهذا إسناد صحٌح رجاله ثقات وقد صرح الولٌد بن مسلم بالتحدٌث.

وأورده الهٌثمً فً "مجمع الزوابد" ( 9ٕٙ٘ٙ) (7ٕٕ٘ٙ)أخرجه أحمد فً مسنده ( (9ٙ

 الصحٌحرجال أحدهما رجال  ، وقال: رواه أحمد بإسنادٌن،8ٕٙ/7
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ُ  :رضً هللا عنه ابن مسعود َقالَ و    ٍة أَِذَن هللاَّ ٌَ َبا ِفً َقْر َنا َوالرِّ إَِذا َظَهَر الزِّ

 َعزَّ َوَجلَّ ِبَهاَلِكَها. 

َها األرض َتَزْلَزلَْت ولما      ٌُّ ا أَ ٌَ اِب َفَقاَل،  ِبالنَّاِس َعلَى َعْهِد ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ

ْلَزلَُة إاِلَّ َعنْ  ِدِه لَبِْن  النَّاُس َما َكاَنْت َهِذِه الزَّ ٌَ ٍء أَْحَدْثُتُموهُ، َوالَِّذي َنْفِسً ِب ًْ َش

 . َعاَدْت اَل أَُساِكُنُكْم ِفٌَها أََبًدا

    : َما ُزْلِزلَِت اأْلَْرُض إَِذا ُعِمَل ِفٌَها ِباْلَمَعاِصً َفُتْرِعُد َفَرًقا  َوَقالَ َكْعب  إِنَّ

لَِع َعلٌَْ  طَّ ٌَ بِّ َجلَّ َجاَللُُه أَْن   َها. ِمَن الرَّ

اٍض و    ٌَ ِل ْبِن ِع ٌْ اِء: إَِذا َعَصانًِ  َعِن اْلفَُض ٌَ ُ إِلَى َبْعِض اأْلَْنبِ َقاَل: أَْوَحى هللاَّ

ْعِرفُِنً. ٌَ ِه َمْن اَل  ٌْ ْعِرفُِنً َسلَّْطُت َعلَ ٌَ  َمْن 

تعالوا أٌها اإلخوة الكرام لنتعرؾ على آثار المعاصً والذنوب، وأفضل    

"الجواب انً ابن قٌم الجوزٌة فً كتابه الماتع من فصلها هو العالم الرب

 "الداء والدواء"والمسمى أٌضا  الكافً لمن سؤل عن الدواء الشافً"

 ِحْرَماُن اْلِعْلمِ من آثار المعاصً والذنوب  أوًل:   

ُة ُتْطِفُا َذلَِك النُّ     ٌَ ُ ِفً اْلَقْلِب، َواْلَمْعِص ْقِذفُُه هللاَّ ٌَ  وَر.َفإِنَّ اْلِعْلَم ُنور  

ُ  قال تعالى   
َعلُِّمُكُم هللاَّ ٌُ َ َو

قُوا هللاَّ  [8ٕٕ]البقرة: َواتَّ

 .ذنب الذي ٌعلمه: إنً ألحسب أن الرجل ٌنسى العلم بالوقال ابن مسعود   

َدْي     ٌَ َن  ٌْ ًُّ َب اِفِع ا َجلََس اإْلَِماُم الشَّ ِه أَْعَجَبُه َما اإلمام َولَمَّ ٌْ َمالٍِك َوَقَرأَ َعلَ

 َرأَى ِمْن ُوفُوِر ِفْطَنِتِه، َوَتَوقُِّد َذَكاِبِه، َوَكَماِل َفْهِمِه، 

ِة.    ٌَ َ َقْد أَْلَقى َعلَى َقْلِبَك ُنوًرا، َفاَل ُتْطِفْبُه ِبُظْلَمِة اْلَمْعِص  َفَقاَل: إِنًِّ أََرى هللاَّ

    ًُّ اِفِع ُ:َوَقاَل الشَّ  َرِحَمُه هللاَّ

 ْرِك اْلَمَعاِصًـَفؤَْرَشَدنًِ إِلَى تَ          إِلَى َوِكٌٍع ُسوَء ِحْفِظً َشَكْوتُ 

ِ ور ـنوَ      نور     َم ْـ اْلِعل  بِؤَنَّ   مْ ـَ لـاعْ  الَ ـَوقَ   اِصًـعَ  اهُ ـْإتَ ـًَل ٌُ  هللاَّ
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  من آثار المعاصً والذنوب حرمان الرزق ثانٌا:   

ٌُْحَرُم ": بسند حسن من حدٌث ثوبان أن النبً قال اْلُمْسَندِ ِفً ف    إِنَّ اْلَعْبَد لَ

ٌُِصٌُبهُ  ْنِب  ْزَق بِالذَّ ْقَوى ، ف"الرِّ ْزِق َفَتْرُك التَّ ِ َمْجلََبة  لِلرِّ َكَما أَنَّ َتْقَوى هللاَّ

ِ ِبِمْثِل َتْرِك الْ   َمَعاِصً.َمْجلََبة  لِْلَفْقِر، َفَما اْسُتْجلَِب ِرْزُق هللاَّ

قد ٌقول قابل ما لنا نرى الكفرة المالحدة ٌتنعمون فً ألوان المتاع وٌفتح    

 هللا علٌهم فً جمٌع مجاالت الحٌاة مع كفرهم.

 ٌحدث لهم استدراج لهم من ربهم قال تعالى والجواب أقول: ما   

 ُُهْم بِِه ِمْن َماٍل َوَبنٌَِن ُنَساِرع َما ُنِمدُّ ْحَسُبوَن أَنَّ ٌَ َراِت َبلْ ًَل  أَ ٌْ لَُهْم فًِ اْلَخ

ْشُعُرونَ  ٌَ :المإمنون[٘٘-٘ٙ] 

قُولُ َربًِّ  وقال تعالى    ٌَ َمُه َف ُه َفؤَْكَرَمُه َوَنعَّ ا اإْلِْنَساُن إَِذا َما اْبَتاَلهُ َربُّ َفؤَمَّ

قُولُ ِن أَْكَرمَ  ٌَ ِه ِرْزَقُه َف ٌْ ا إَِذا َما اْبَتاَلهُ َفَقَدَر َعلَ -٘ٔ]الفجر: َربًِّ أََهاَننِ َوأَمَّ

نه نعم لٌس األمر كما تظنون لٌس كل من وسع هللا علٌه رزقه فإ [ٙٔ

 ، ولٌس كل من ضٌق علٌه رزقه فاهلل ٌبؽضهٌحبه

قال رسول هللا فٌما رواه أحمد فً المسند بسند حسن من  ولكن األمر كما   

ًِّ َصلَّى هللاُ حدٌث  ِب ِه َوَسلََّم َقاَل: ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، َعِن النَّ ٌْ َت هللاَ  َعلَ ٌْ "إَِذا َرأَ

َما ُهَو اْستِْدَراج  " ُثمَّ َتاَل  ، َفإِنَّ ٌُِحبُّ ا َعلَى َمَعاِصٌِه َما  ٌَ ْن ٌُْعِطً اْلَعْبَد ِمَن الدُّ

ِه َوَسلََّم:  ٌْ ُروا بِِه َفَتْحَنا َعلٌَْ َرُسولُ هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ ا َنُسوا َما ُذكِّ ِهْم َفلَمَّ

ٍء َحتَّى إَِذا َفِرُحوا بَِما أُوُتوا أََخْذَناُهْم َبْؽَتةا َفإَِذا ُهْم ُمْبلُِسونَ  ًْ  أَْبَواَب ُكلِّ َش

[ٗٗ]األنعام: 
(7ٓ)

 

                                     
ِرْشِديُن َيْعِني اْبَن َسْعٍد َأُبو من طريق  (ٖٔٔٚٔأخرجو أحمد في المسند )حديث حسن:  (ٓٚ)

، َعْن ُعْقَبَة ْبِن ُمْسِمٍم، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعامِ  ، َعْن َحْرَمَمَة ْبِن ِعْمَراَن التُِّجيِبيِّ اِج اْلَمْيِريُّ  =     ٍر،اْلَحجَّ
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ٍء َحتَّى  قال تعالى    ًْ ِهْم أَْبَواَب ُكلِّ َش ٌْ ُروا بِِه َفَتْحَنا َعلَ ا َنُسوا َما ُذكِّ َفلَمَّ

 [ٗٗ] األنعام: أُوُتوا أََخْذَناُهْم َبْؽَتةا َفإَِذا ُهْم ُمْبلُِسونَ إَِذا َفِرُحوا بَِما 

  ٌا إلهً برؼم نسٌانهم فتح هللا علٌهم ولكن ماذا بعد هذا؟   

 َحتَّى إَِذا َفِرُحوا ِبَما أُوُتوا أََخْذَناُهْم َبْؽَتًة َفإَِذا ُهْم ُمْبلُِسونَ    

 والهوان من آثار المعاصً والذنوب الذل  ثالثا:   

ِ َتَعالَى، َقاَل  ؛ َفإِنَّ اْلِعزَّ ُكلَّ اْلِعزِّ ِفً َطاَعِة هللاَّ لَّ َواَل ُبدَّ َة ُتوِرُث الذُّ ٌَ اْلَمْعِص

اَتَعالَى:  ةُ َجِمٌعا َة َفلِلَِّه اْلِعزَّ ٌُِرٌُد اْلِعزَّ [ أَْي َٓٔفاِطٍر:  ]ُسوَرةُ  َمْن َكاَن 

.ِ ِجُدَها إاِلَّ ِفً َطاَعِة هللاَّ ٌَ ُه اَل  ِ، َفإِنَّ ْطلُْبَها ِبَطاَعِة هللاَّ ٌَ  َفْل

ِنً ِبَطاَعِتَك َواَل ُتِذلَّنًِ     لَِؾ: اللَُّهمَّ أَِعزَّ َوَكاَن ِمْن ُدَعاِء َبْعِض السَّ

ِتَك. ٌَ  ِبَمْعِص

   : َوإِْن َطْقَطَقْت ِبِهُم اْلِبَؽاُل، َوَهْملََجْت ِبِهُم  إِنَُّهمْ  َقالَ اْلَحَسُن اْلَبْصِريُّ

ٌُِذلَّ َمْن َعَصاهُ. ُ إاِلَّ أَْن  ٌَُفاِرُق قُلُوَبُهْم، أََبى هللاَّ ِة اَل  ٌَ  اْلَبَراِذٌُن، إِنَّ ُذلَّ اْلَمْعِص

ِ ْبُن اْلُمَباَرِك:اإلمام المبارك َوَقالَ      َعْبُد هللاَّ

ُت ا ٌْ ُنوَب تُ َرأَ ٌُوِرُث ال        ِمٌُت اْلقُلُوبَ لذُّ لَّ إِْدَماُنَهاـَوَقْد   ذُّ

اةُ َوَتْرُك ا ٌَ ُنوِب َح ر        اْلقُلُوِب  لذُّ ٌْ اُنَهاـلَِنْفِسَك عِ   َوَخ ٌَ  ْص

ٌَن إًِلَّ اْلُملُوُك  َوَهلْ أَْفَسدَ   َوُرْهَباُنَها ُسوٍء  َوأَْحَباُر       الدِّ

                                                                                                       
 وأبوقد توبع: تابعو  ، وباقي رجال اإلسناد ثقات.وىو ضعيف رشدين بن سعد= وفي إسناده 
كما عند حجاج بن سميمان الرعيني و  ، ٜ٘ٔ/ٚالطبري في "التفسير"  كما عندالصمت الشامي 

الطبراني في كما عند  صالح عبد اهلل بن صالح المصري، وأبو ،  ٜٖٖ/ٔالدوالبي في "الكنى" 
، وفي (ٔٔٗ/ٕ) والبييقي في "األسماء والصفات"(، ٕٕٜٚ"األوسط" )( وفي ٖٜٔالكبير)

 ( ثالثتيم عن حرممة بن عمران، بو.ٕٕٓٗ"الشعب" )
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اًء ِفً اْلَوْجِه، َوُنوًرا ِفً اْلَقْلِب، َوَسَعًة  :قال ابن عباس    ٌَ إِنَّ لِْلَحَسَنِة ِض

َبِة َسَواًدا فًِ  ٌِّ ًة ِفً قُلُوِب اْلَخْلِق، َوإِنَّ لِلسَّ ًة ِفً اْلَبَدِن، َوَمَحبَّ ْزِق، َوقُوَّ ِفً الرِّ

ْزِق، اْلَوْجِه، َوُظْلَمًة ِفً اْلَقْبِر َواْلَقْلِب، َوَوْهًنا ِفً اْلَبدَ  ِن، َوَنْقًصا فًِ الرِّ

 َوُبْؽَضًة ِفً قُلُوِب اْلَخْلِق.

 : المعصٌة ذل وهوانأخً   

، أصبحت األمة تتسول على موابد الفكر انظر إلى الذل الذي نحٌاه   

 قوة إال باهلل ! ! اإلنسانً وتنتظر المعونة من هنا وهناك ، وال حول وال

ُنوَب إَِذا َتَكاَثَرْت ُطِبَع َعلَى َقْلِب من آثار المعاصً والذنوب  :رابعا    أَنَّ الذُّ

 َصاِحِبَها، َفَكاَن ِمَن اْلَؽاِفلٌَِن.

لَِؾ ِفً َقْولِِه َتَعالَى:     َكالَّ َبلْ َراَن َعلَى قُلُوبِِهْم َما َكَما َقاَل َبْعُض السَّ

ْكِسُبونَ  ٌَ ْنِب.ٗٔاْلُمَطفِِّفٌَن:  ]ُسوَرةُ  َكاُنوا  ْنُب َبْعَد الذَّ  [ ، َقاَل: ُهَو الذَّ

ًَ اْلَقْلَب.    ٌُْعِم ْنِب، َحتَّى  ْنُب َعلَى الذَّ  َوَقاَل اْلَحَسُن: ُهَو الذَّ

ا َكُثَرْت ُذُنوُبُهْم َوَمَعاِصٌِهْم أََحاَطْت ِبقُلُوِبِهْم.    ُرهُ: لَمَّ ٌْ  َوَقاَل َؼ

َدأُ َحتَّى َوأَْصُل َهَذا أَنَّ ا ِة، َفإَِذا َزاَدْت َؼلََب الصَّ ٌَ ْصَدأُ ِمَن اْلَمْعِص ٌَ ْلَقْلَب 

ِصٌُر اْلَقْلُب ِفً  ٌَ ِصٌَر َطْبًعا َوقُْفاًل َوَخْتًما، َف ٌَ ْؽلُِب َحتَّى  ٌَ ِصٌَر َراًنا، ُثمَّ  ٌَ

اْنَعَكَس َفَصاَر ِؼَشاَوٍة َوِؼاَلٍؾ، َفإَِذا َحَصَل لَُه َذلَِك َبْعَد اْلُهَدى َواْلَبِصٌَرِة 

ُث أََراَد. ٌْ ُسوقُُه َح ٌَ هُ َو هُ َعُدوُّ َتَوالَّ ٌَ  أَْعاَلهُ أَْسَفلَُه، َفِحٌَنِبٍذ 

ٌَّاَن، َعْن َسْعِد  ًأَبُ وفً صحٌح مسلم من طرٌق     َماَن ْبَن َح ٌْ ْعِنً ُسلَ ٌَ َخالٍِد، 

ا ِعنْ ا َفَة، َقاَل: ُكنَّ ٌْ ، َعْن ُحَذ ًٍّ ُكْم َسِمَع  َمَر،َد عُ ْبِن َطاِرٍق، َعْن ِرْبِع ٌُّ َفَقاَل: أَ

ْذُكُر اْلِفَتَن؟  ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ  َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ

ُجِل ِفً أَْهلِِه َوَجاِرِه؟      َفَقاَل قْوم : َنْحُن َسِمْعَناهُ، َفَقاَل: لََعلَُّكْم َتْعُنوَن ِفْتَنَة الرَّ
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ُكْم َسِمَع َقالُوا: أََجْل، َقاَل: تِْلَك ُتَكفِّ     ٌُّ َدَقُة، َولَِكْن أَ اُم َوالصَّ ٌَ اَلةُ َوالصِّ ُرَها الصَّ

ْذُكُر الَِّتً َتُموُج َمْوَج اْلَبْحِر؟  ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ ًَّ َصلَّى هللاُ َعلَ ِب  النَّ

ِ أَُبوَك     َفُة: َفؤَْسَكَت اْلَقْوُم، َفقُْلُت: أََنا، َقاَل: أَْنَت هلِلَّ ٌْ  َقاَل ُحَذ

قُوُل: قَ     ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ َفُة: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ُتْعَرُض اْلفَِتُن »اَل ُحَذ

ا، َفؤَيُّ َقْلٍب أُْشِرَبَها، ُنِكَت فٌِِه ُنْكَتة   ا ُعودا َعلَى اْلقُلُوِب َكاْلَحِصٌِر ُعودا

ِن، َسْوَداُء، َوأَيُّ َقْلٍب أَْنَكَرَها، ُنِكَت فٌِِه ُنْكَتة   ٌْ َضاُء، َحتَّى َتِصٌَر َعلَى َقْلَب ٌْ َب

َماَواُت َواأْلَْرُض،  هُ فِْتَنة  َما َداَمِت السَّ َفا َفاَل َتُضرُّ ٌََض ِمْثِل الصَّ َعلَى أَْب

ا، إًِلَّ  ْنِكُر ُمْنَكرا ٌُ ْعِرُؾ َمْعُروفاا، َوًَل  ٌَ ا ًَل  ٌا ا َكاْلُكوِز، ُمَجخِّ َواْْلَخُر أَْسَوُد ُمْرَباّدا

 ،«أُْشِرَب ِمْن َهَواهُ َما 

ْثُتُه،     َفُة: َوَحدَّ ٌْ ٌُْكَسرَ »َقاَل ُحَذ ٌُوِشُك أَْن  َنَها َباًبا ُمْؽلًَقا  ٌْ َنَك َوَب ٌْ ، َقاَل «أَنَّ َب

ٌَُعاُد،  ُه فُِتَح لََعلَُّه َكاَن   ُعَمُر: أََكْسًرا اَل أََبا لََك؟ َفلَْو أَنَّ

ٌُْكَسرُ »قُْلُت:     ُموُت »ْثُتُه ، َوَحدَّ «اَل َبْل  ٌَ ْقَتُل أَْو  ٌُ أَنَّ َذلَِك اْلَباَب َرُجل  

َس ِباأْلََؼالٌِطِ  ٌْ  « َحِدًٌثا لَ

؟ َقاَل:     ا أََبا َمالٍِك، َما أَْسَوُد ُمْرَبادٌّ ٌَ ةُ »َقاَل أَُبو َخالٍِد: َفقُْلُت لَِسْعٍد:  ِشدَّ

اِض ِفً َسَوادٍ  ٌَ ا؟ َقاَل: ، َقاَل: قُْلُت: َفَما اْلُكوُز ُمَجخِّ «اْلَب  «َمْنُكوًسا»ًٌ
(7ٔ) 

  من آثار المعاصً والذنوب أنها تنسً العبد نفسه :خامسا   

ُ: قا قُوا َل هللاَّ َمْت لَِؽٍد َواتَّ َ َوْلَتْنُظْر َنْفس  َما َقدَّ
قُوا هللاَّ َها الَِّذٌَن آَمُنوا اتَّ ٌُّ اأَ ٌَ

 َ
َ إِنَّ هللاَّ

َ َفؤَْنَساُهْم أَْنفَُسُهْم   َخبٌِر  بَِما َتْعَملُوَن هللاَّ
َوًَل َتُكوُنوا َكالَِّذٌَن َنُسوا هللاَّ

 [ .9ٔ - 8ٔ]ُسوَرةُ اْلَحْشِر:  أُولَبَِك ُهُم اْلَفاِسقُونَ 

ُه ِبَتْرِك َتْقَواهُ، َوأَْخَبَر  ٌَ َه ِعَباُدهُ اْلُمْإِمُنوَن ِبَمْن َنِس َتَشبَّ ٌَ َفؤََمَر ِبَتْقَواهُ َوَنَهى أَْن 

ْنِجٌَها  أَنَّهُ  ٌُ َعاَقَب َمْن َتَرَك التَّْقَوى ِبؤَْن أَْنَساهُ َنْفَسُه، أَْي أَْنَساهُ َمَصالَِحَها، َوَما 

                                     
 (ٗٗٔأخرجه مسلم فً صحٌحه ) (7ٔ)
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ِتَها َوُسُروِرَها َوَنِعٌِمَها،  َة، َوَكَماَل لَذَّ ٌَّ اَة اأْلََبِد ٌَ ٌُوِجُب لَُه اْلَح ِمْن َعَذاِبِه، َوَما 

ًَ ُمْهِماًل لَِمَصالِحِ  ُ َقْلَبُه َعْن  َفَتَرى اْلَعاِص ًعا لََها، َقْد أَْؼَفَل هللاَّ ٌِّ َنْفِسِه ُمَض

اهُ  ٌَ ِه َمَصالُِح ُدْن ٌْ َبَع َهَواهُ َوَكاَن أَْمُرهُ فُُرًطا، َقِد اْنَفَرَطْت َعلَ ِذْكِرِه، َواتَّ

ِة، َواْسَتْبَدَل ِبَها أَْدَنى َما ٌَّ َط ِفً َسَعاَدِتِه اأْلََبِد ٍة،  َوآِخَرِتِه، َوَقْد َفرَّ ُكوُن ِمْن لَذَّ ٌَ 

َها َوَنِصٌَبَها  اُن اْلَعْبِد لَِنْفِسِه، َوإِْهَمالُُه لََها، َوإَِضاَعُتُه َحظَّ ٌَ َوأَْعَظُم اْلُعقُوَباِت ِنْس

َع َمْن اَل ِؼَنى لَُه  ٌَّ َمِن، َفَض ُعَها َذلَِك بِاْلَؽْبِن َواْلَهَواِن َوأَْبَخِس الثَّ ٌْ ِ، َوَب ِمَن هللاَّ

َنى أَْو ِمْنُه ُكلُّ َواَل ِعَوَض لَُه ِمْنُه، َواْسَتْبَدَل ِبِه َمْن َعْنُه ُكلُّ اْلؽِ َعْنُه، 

 .اْلِعَوِض 

     ًْ ْعَتُه ِعَوض  ِمْن ُكلِّ َش ٌَّ ْعَت ِمْن ِعَوِض      ٍء إَِذا َض ٌَّ ِ إِْن َض  َوَما ِمَن هللاَّ

ء ،      ًْ ُض ِمْنُه َش ٌَُعوِّ ٍء َما ِسَواهُ َواَل  ًْ ُض َعْن ُكلِّ َش ٌَُعوِّ ُ ُسْبَحاَنُه  َفاهللَّ

ٌُِجٌُر  ٍء َواَل  ًْ ٌُِجٌُر ِمْن ُكلِّ َش ، َو ء  ًْ ٌُْؽِنً َعْنُه َش ٍء َواَل  ًْ ٌُْؽِنً َعْن ُكلِّ َش َو

ْمَنُع ِمْنهُ  ٌَ ٍء َواَل  ًْ ْمَنُع ِمْن ُكلِّ َش ٌَ ، َو ء  ًْ ْسَتْؽنًِ اْلَعْبُد َعْن  ِمْنُه َش ٌَ َؾ  ٌْ ، َك ء  ًْ َش

ٍن؟  ٌْ  َطاَعِة َمْن َهَذا َشؤُْنُه َطْرَفَة َع

ْظلُِمَها     ٌَ ْخَسُرَها َو ٌَ ُه َنْفَسُه، َف ٌَ ْنِس ٌُ ُع أَْمَرهُ َحتَّى  ٌِّ ٌَُض ْنَسى ِذْكَرهُ َو ٌَ َؾ  ٌْ َوَك

ْلِم؟  أَْعَظَم الظُّ

 لنعم وجلب النقممن آثار المعاصً والذنوب ذهاب ا سادسا:   

َفَما َزالَْت َعِن اْلَعْبِد ِنْعَمة  إاِلَّ بَِذْنٍب، َواَل َحلَّْت ِبِه ِنْقَمة  إاِلَّ ِبَذْنٍب، َكَما َقاَل    

ًُّ ْبُن أَِبً َطالٍِب  ُ َعْنُه  -َعلِ ًَ هللاَّ : َما َنَزْل َباَلء  إاِلَّ بَِذْنٍب، َواَل ُرِفَع إاِلَّ -َرِض

 ِبَتْوَبٍة.

ْعفُو َعْن  َوَقْد َقاَل َتَعالَى:    ٌَ ِدٌُكْم َو ٌْ َوَما أََصاَبُكْم ِمْن ُمِصٌَبٍة َفبَِما َكَسَبْت أَ

 [ .ٖٓ]ُسوَرةُ الشُّوَرى:  َكثٌِرٍ 
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ا نِْعَمةا أَْنَعَمَها َعلَى َقْوٍم َحتَّى َوَقاَل َتَعالَى:     را ٌِّ ُك ُمَؽ ٌَ َ لَْم 
َذلَِك بِؤَنَّ هللاَّ

ُروا مَ  ٌِّ َؽ  [ .ٖ٘]ُسوَرةُ اأْلَْنَفاِل:  ا بِؤَْنفُِسِهمْ ٌُ

ُكوَن ُهَو  َفؤَْخَبرَ     ٌَ ُر ِنَعَمُه الَِّتً أَْنَعَم ِبَها َعلَى أََحٍد َحتَّى  ٌِّ ٌَُؽ ُ َتَعالَى أَنَُّه اَل  هللاَّ

ِتِه، َوُشْكَرهُ ِبُكْفِرِه، َوأَْسَباَب  ٌَ ِ ِبَمْعِص ٌُِّر َطاَعَة هللاَّ َؽ ٌُ ُر َما بَِنْفِسِه، َف ٌِّ َؽ ٌُ الَِّذي 

ٍم ِرَضاهُ ِبؤَْسَباِب ُسْخِطِه، َفإَِذا  ِه، َجَزاًء ِوَفاًقا، َوَما َربَُّك ِبَظالَّ ٌْ َر َعلَ ٌَّ َر َؼ ٌَّ َؼ

 لِْلَعِبٌِد.

   . لَّ ِباْلِعزِّ ِة، َوالذُّ ٌَ ِه اْلُعقُوَبَة ِباْلَعاِف ٌْ ُ َعلَ ٌََّر هللاَّ اَعِة، َؼ َة ِبالطَّ ٌَ َر اْلَمْعِص ٌَّ  َفإِْن َؼ

ُر مَ َوَقاَل َتَعالَى:     ٌِّ َؽ ٌُ َ ًَل 
ُروا َما بِؤَْنفُِسِهْم َوإَِذا أََراَد إِنَّ هللاَّ ٌِّ َؽ ٌُ ا بَِقْوٍم َحتَّى 

ا َفاَل َمَردَّ لَُه َوَما لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوالٍ  ُ بَِقْوٍم ُسوءا
ْعِد:  هللاَّ ]ُسوَرةُ الرَّ

ٔٔ. ] 

بِّ َتَباَرَك َوَتَعالَى أَنَّهُ     ِة، َعِن الرَّ ٌَّ تًِ »َقاَل:  َوِفً َبْعِض اآْلَثاِر اإْلِلَِه َوِعزَّ

ْنَتِقُل َعْنُه إِلَى َما أَْكَرهُ،  ٌَ ، ُثمَّ  ُكوُن َعْبد  ِمْن َعِبٌِدي َعلَى َما أُِحبُّ ٌَ َوَجاَللًِ، اَل 

ُكوُن َعْبد  ِمْن َعِبٌِدي َعلَى َما  ٌَ ْكَرهُ، َواَل  ٌَ ٌُِحبُّ إِلَى َما  ا  إاِلَّ اْنَتَقْلُت لَُه ِممَّ

ْنَتِقُل  ٌَ ٌُِحبُّ أَْكَرهُ، َف ْكَرهُ إِلَى َما  ٌَ ا  ، إاِلَّ اْنَتَقْلُت لَُه ِممَّ  « .َعْنُه إِلَى َما أُِحبُّ

 َوَقْد أَْحَسَن اْلَقاِبُل:   

ُنوَب     ْنَت فًِ نِْعَمٍة َفاْرَعَها إَِذا كُ  عَ  ُتِزٌلُ  َفإِنَّ الذُّ  مْ ـالنِّ

َقمْ  ِد َفَربُّ اْلِعَبادِ      بَِطاَعِة َربِّ اْلِعَبا صنها وَ   َسِرٌُع النِّ

 من آثار المعاصً والذنوب  سابعا:   

الضنك والضٌق الذي تحٌاه البشرٌة برؼم ما وصلت إلٌه فً الجانب    

ما زالت البشرٌة المادي والتكنولوجً ؛ لكن برؼم كل هذا التقدم المبهر 

 ، وال سعادة لها إال فً اتباع منهج رب البرٌة .تبحث عن السعادة

 واسمع إلى هذا الحدٌث الذي ٌجسد الواقع الذي نحٌاه  
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ًُ  والبزارُ  واللفظ له وصححه الحاكمُ و ماجه ابنُ  روى     فً  والطبران

ِه َوَسلََّم ك :قال عبد هللا بن عمراألوسط  ٌْ ُ َعلَ ْنُت ِعْنَد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاَّ

ِه َوَسلََّم: أَُبو َبْكٍر، َوُعَمُر،  َعاِشَر َعَشَرٍة ِفً َمْسِجِد َرُسوِل هللِا َصلَّى ٌْ ُ َعلَ هللاَّ

 ، َفُة، َوأَُبو َسِعٌٍد اْلُخْدِريُّ ٌْ ، َوُحَذ ، َواْبُن َمْسُعوٍد، َوُمَعاذ  ًٌّ َوُعْثَماُن، َوَعلِ

اهُ، َوأََنا، َفَجاَء َفًتى ِمَن األَْنَصاِر َفَسلََّم َعلَى َرُسوِل هللِا َصلَّى  َوَرُجل  آَخُر َسمَّ

 ُ ا َرُسوَل هللِا، أَيُّ اْلُمْإِمنٌَِن أَْفَضُل؟ َقاَل: هللاَّ ٌَ ِه َوَسلََّم، ُثمَّ َجلََس َفَقاَل:  ٌْ  َعلَ

ٌَُس؟ َقاَل:  أَْحَسُنُهْم ُخلُقاا، ا، َقاَل: َفؤَيُّ اْلُمْإِمِنٌَن أَْك أَْكَثُرُهْم لِْلَمْوِت ِذْكرا

نْ  ٌَ ا َقْبلَ أَْن  اُس، أَْو َقاَل:ِزلَ بِِهْم، َوأَْحَسُنُهْم لَُه اْستِْعَدادا ٌَ ُثمَّ  بِِه، أُولَبَِك األَْك

 ُ ًُّ َصلَّى هللاَّ ِب َنا النَّ ٌْ ِه َوَسلََّم،َسَكَت اْلَفَتى، َوأَْقَبَل َعلَ ٌْ ا َمْعَشَر َفَقاَل:   َعلَ ٌَ  "

ِ أَنْ  اْلُمَهاِجِرٌَن، َخْمس  إِِن اْبُتلٌُِتْم بِِهنَّ َوَنَزلَ فٌُِكْم أَُعوذُ  : ُتْدِرُكوُهنَّ  بِاّلِلَّ

اُعوُن َواألَْوَجاُع الَّتًِ لَْم " لَْم َتْظَهِر اْلَفاِحَشُة فًِ َقْوٍم َقطُّ إًِلَّ َظَهَر فٌِِهُم الطَّ

نٌَِن،  الَ َواْلِمٌَزاَن إًِلَّ أُِخُذوا بِالسِّ ٌَ َتُكْن َمَضْت فًِ أَْسالفِِهْم، َوًل َنَقُصوا اْلِمْك

ِة اْلُمْإَنِة،  ْمَنُعوا َزَكاَة أَْمَوالِِهْم إًِلَّ ُمنُِعوا َوِشدَّ ٌَ ِهْم، َولَْم  ٌْ ْلَطاِن َعلَ َوَجْوِر السُّ

ْنقُُضوا َعْهَد هللاِ َوَعْهَد  ٌَ ٌُْمَطُروا، َولَْم  َماِء، َولَْوًل اْلَبَهابُِم لَْم  اْلَقْطَر ِمَن السَّ

ُهْم، َوأَ  ِهْم َعُدوَّ ٌْ ُ َعلَ ِدٌِهْم، َوإذا َرُسولِِه إًِلَّ َسلََّط هللاَّ ٌْ َخُذوا َبْعَض َما َكاَن فًِ أَ

َنُهمْ  ٌْ ُ َبؤَْسُهْم َب ُتُهْم بِِكَتاِب هللاِ َجَعلَ هللاَّ ٌُْحَكْم أَبِمَّ "لَْم 
(7ٕ)

 

 من آثار المعاصً والذنوب ذهاب البركة ثامنا:   

ْزِق، َوَبَرَكَة الْ فالمعاصً     ِعْلِم، َوَبَرَكَة َتْمَحُق َبَرَكَة اْلُعُمِر، َوَبَرَكَة الرِّ

اَعِة.  اْلَعَمِل، َوَبَرَكَة الطَّ

                                     
وقال :صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه ( 8ٕٖٙ) أخرجه الحاكم ( و9ٔٓٗأخرجه ابن ماجه ) (7ٕ)

 (7ٔٙٗفً األوسط ) ( والطبران7ً٘ٔٙفً مسنده ) ، والبزارووافقه الذهبً 
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ا، َفاَل َتِجُد أََقلَّ َبَرَكٍة ِفً ُعُمِرِه     ٌَ ْن ٌِن َوالدُّ َها َتْمَحُق َبَرَكَة الدِّ َوِباْلُجْملَِة أَنَّ

َ، َوَما ُمِحَقِت اْلَبَرَكُة ِمَن اأْلَْرِض إاِلَّ  ْن َعَصى هللاَّ اهُ ِممَّ ٌَ  ِبَمَعاِصً َوِدٌِنِه َوُدْن

ُ َتَعالَى:  ِهْم اْلَخْلِق، َقاَل هللاَّ ٌْ َقْوا لََفَتْحَنا َعلَ َولَْو أَنَّ أَْهلَ اْلقَُرى آَمُنوا َواتَّ

َماِء َواأْلَْرِض   [ .9ٙ]اأْلَْعَراِؾ:  َبَرَكاٍت ِمَن السَّ

ِرٌَقِة َوَقاَل َتَعالَى:     َناُهْم َماءا َؼَدقاا َوأَْن لَِو اْسَتَقاُموا َعلَى الطَّ ٌْ  -أَلَْسَق

:  لَِنْفتَِنُهْم فٌِهِ   [ .7ٔ - ٙٔ]اْلِجنِّ

 

ُه لَْن َتُموَت َنْفس  " َوِفً اْلَحِدٌِث:    إِنَّ ُروَح اْلقُُدِس َنَفَث فًِ ُروِعً أَنَّ

هُ  لَِب، َفإِنَّ َ َوأَْجِملُوا فًِ الطَّ
قُوا هللاَّ ٌَُنالُ َما ِعْنَد  َحتَّى َتْسَتْكِملَ ِرْزَقَها، َفاتَّ ًَل 

ِ إًِلَّ بَِطاَعتِهِ 
"هللاَّ

(7ٖ)
 . 

                                     
/ ٗٔ(. ومن طريقو البغوي في شرح السنة )ٖٕٛ/ ٖأبو عبيد في غريب الحديث ) أخرجه (7ٖ)
( من طريق زبيد اليامي عمن أخبره عن عبد ٔ٘ٔٔ(. والقضاعي في مسند الشياب )ٔٔٔٗرقم 

من الحديث ضعيف اإلسناد لإلبيام في قولو )عو  اهلل بن مسعود فذكره. وقد وقع فيو اختالف،
( قال الييثمي في المجمع ٜٕٗٔأخرجو البزار في مسنده )، أخبره(.وقد جاء من حديث حذيفة 

وورد معناه من حديث جابر، رواه  (: "وفيو قدامة بن زائدة بن قدامة ولم أجد من ترجمو".ٔٚ/ ٗ)
يج الوليد بن مسمم وحجاج بن محمَّد وعبد المجيد بن أبي رواد ومحمد بن بكر، كميم عن ابن جر 

                       "يا أييا الناس إن أحدكم لن يموت حتى عن أبي الزبير عن جابر رفعو:
تستبطئوا الرزق، واتقوا اهلل، وأجمموا في الطمب، وخذوا ما حّل، وذروا ما ُحرم".  يستكمل رزقو، وال
 ٘/ ٕ)( والحاكم ٙ٘٘( وابن الجارود )ٕ٘ٔٔفي مسنده ) ( والقضاعيٕٗٗٔأخرجو ابن ماجو )

 ( وغيرىم.ٖٕ٘ٔ/
ورواه عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي ىالل عن محمَّد بن المنكدر عن جابر فذكره. أخرجو 

المطمب ولو شاىد من رواية  (.ٖٕٗٔ/ ٘ - ٗ/ ٕفي مستدركو )( والحاكم ٜٖٕٖابن حبان )
 =                                                                                ،بن حنطبا
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ْزِق َواْلَعَمِل ِبَكْثَرِتِه، َواَل ُطوُل اْلُعُمِر ِبَكْثَرِة الشُُّهوِر ف    َسْت َسَعُة الرِّ ٌْ لَ

ْزِق َوُطوَل اْلُعُمِر ِباْلَبَرَكِة ِفٌِه.  َواأْلَْعَواِم، َولَِكنَّ َسَعَة الرِّ

ِرِه، ُعْمر اْلَعبْ ف    ٌْ ِ َواْشَتَؽَل ِبَؽ اَة لَِمْن أَْعَرَض َعِن هللاَّ ٌَ اِتِه، َواَل َح ٌَ ةُ َح ِد ُهَو ُمدَّ

اِتهِ  ٌَ ر  ِمْن َح ٌْ اةُ اْلَبَهاِبِم َخ ٌَ  .َبْل َح

اَة لَِقْلِبِه إاِلَّ ِبَمْعِرَفِة الَقْلِب وَ الحٌاة الحقٌقٌة هً حٌاة الفَ      ٌَ ُروِح، َواَل َح

َمؤِْنٌَنِة ِبِذْكِرِه، َواأْلُْنِس َفاِطِرِه، َوَمَحبَّ  ِه، َوالطُّ ٌْ ِتِه، َوِعَباَدِتِه َوْحَدهُ، َواإْلَِناَبِة إِلَ

اَة َفَقدَ  ٌَ َر ُكلَُّه، َولَْو َتعَ  ِبقُْرِبِه، َوَمْن َفَقَد َهِذِه اْلَح ٌْ ا وَّ اْلَخ َض ِممَّ َض َعْنَها ِبَما َتَعوَّ

َسِت  ٌْ ا، َبْل لَ ٌَ ْن ٍء ِفً الدُّ ًْ اِة، َفِمْن ُكلِّ َش ٌَ ا ِبؤَْجَمِعَها ِعَوًضا َعْن َهِذِه اْلَح ٌَ ْن الدُّ

َة. ء  اْلَبتَّ ًْ ْض َعْنُه َش ٌَُعوِّ ُ لَْم  ، َوإَِذا َفاَتُه هللاَّ فُوُت اْلَعْبَد ِعَوض  ٌَ 

اِت، َواْلَعاِجُز ِبا    ًِّ ِبالذَّ اِت َعِن اْلَؽِن ُض اْلَفِقٌُر ِبالذَّ ٌَُعوَّ َؾ  ٌْ اِت َعِن َوَك لذَّ

ُموُت، َواْلَمْخلُوُق َعِن اْلَخالِِق،  ٌَ ًِّ الَِّذي اَل  ٌُِّت َعِن اْلَح اِت، َواْلَم اْلَقاِدِر ِبالذَّ

َء لَُه ِمنْ  ًْ اُتُه َوَكَمالُُه  َوَمْن اَل ُوُجوَد لَُه َواَل َش ٌَ ْن ِؼَناهُ َوَح َة َعمَّ َذاتِِه اْلَبتَّ

 اِزِم َذاِتِه؟ َوُوُجوُدهُ َوَرْحَمُتُه ِمْن لَوَ 

َماَواِت     ْن لَُه ُمْلُك السَّ ٍة َعمَّ ْملُِك ِمْثَقاَل َذرَّ ٌَ ُض َمْن اَل  ٌَُعوَّ َؾ  ٌْ َوَك

 .؟َواأْلَْرِض 

                                                                                                       
وىو مرسل جيد : (ٕٙٙٛفي الصحيحة حديث رقم ) -هللرحمو ا –قال الشيخ األلباني = 

فإنو المطمب بن عبد اهلل بن المطمب بن  اإلسناد، والمطمب بن حنطب، نسب إلى جده األعمى،
في " التيذيب "،  في نسبو، وقيل: ىما اثنان كما حنطب.. المخزومي، وقيل بإسقاط )المطمب(

 يرسل كثيرا.  وىو تابعي ثقة،
 وبالجممة فالحديث حسن عمى أقل األحوال.

 
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ٔٓٔ 
 

بالجملة أقول ما أخطر المعاصً والذنوب على األفراد  عباد هللا:   

 والجماعات !!

 .فعودوا إلى ربكم وتوبوا إلٌه إنه هو التواب الرحٌم   

 ول قولً هذا واستؽفر هللا لً ولكمأق   

 الخطبة الثانٌة

الحمد هلل رب العالمٌن له الحمد الحسن والثناء الجمٌل ٌقول الحق وهو    

  .ٌهدي السبٌل

 .وأشهد أن ال إله إال هللا ولً الصالحٌن   

 وأشهد أن سٌدنا محمدا خاتم األنبٌاء والمرسلٌن   

 أما بعد:   

من آثار المعاصً والذنوب ، بل أخطرها وأعظمها  عباد هللا: وأخٌرا:   

 سوء الخاتمة ، نعوذ باهلل من سوء الخاتمة

ُخوَنُه َقْلُبُه َولَِساُنُه ِعْندَ نعم ٌخشى على من أدمن المعاصً والذنوب      ٌَ  أَْن 

ِه النُّ  ٌْ َر َعلَ َما َتَعذَّ ِ َتَعالَى، َفُربَّ َهاَدِة، َكَما ااِلْحِتَضاِر َوااِلْنِتَقاِل إِلَى هللاَّ ْطُق ِبالشَّ

 َشاَهَد النَّاُس َكثًٌِرا ِمَن اْلُمْحَتَضِرٌَن أََصاَبُهْم َذلَِك،

 كٌؾ ٌوفق من اتبع هواه واؼفل قلبه عن ذكر مواله وكان أمره فرطا ؟   

 كٌؾ ٌوفق إلى النطق بكلمة التوحٌد؟   

بكلمة التوحٌد إال من عاش  ال ٌوفق إلى النطق أٌها المسلم الكرٌم:   

 .علٌها

ٌَُخاُؾ ِمْنَهاقال البخاري فً صحٌحه     : األَْعَماُل ِبالَخَواِتٌِم، َوَما   َباب 
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ِه َوَسلََّم: وذكر قول  ٌْ ًُّ َصلَّى هللاُ َعلَ ِب اُس، »النَّ ٌََرى النَّ ْعَملُ، فٌَِما  ٌَ إِنَّ الَعْبَد لَ

ُه لَمِ  ِة َوإِنَّ اُس، َعَملَ أَْهِل َعَملَ أَْهِل الَجنَّ َرى النَّ ٌَ ْعَملُ فٌَِما  ٌَ اِر، َو ْن أَْهِل النَّ

َما األَْعَمالُ بَِخَواتٌِِمَها ِة، َوإِنَّ اِر َوُهَو ِمْن أَْهِل الَجنَّ «النَّ
(7ٗ)

 

 ن ااِلْعِتَبار بالخاتمة أَوِفٌِه قال ابن حجر:    

ُ ِبِه اَقاَل     َجاِل َمَع َما ُهْم : هَ بن أَِبً َجْمَرَة َنَفَع هللاَّ ِذِه الَِّتً َقَطَعْت أَْعَناَق الرِّ

ٌُْخَتُم لَُهْم  ْدُروَن ِبَماَذا  ٌَ ُهْم اَل   .ِفٌِه ِمْن ُحْسِن اْلَحاِل أِلَنَّ

 وهللا كم شاهدنا فً ساعات االحتضار من عبر ولكن أٌن المعتبرون؟ 

 

 صور من سوء الخاتمة

رجالً كان واقفاً بإزاء داره، أن  :89ٔذكر القرطبً فً التذكرة ص    

وكان بابه ٌشبه باب حمام فمرت به جارٌة لها منظر وهً تقول: أٌن 

 الطرٌق إلى حمام منجاب؟ فقال لها: هذا حمام منجاب.

وأشار إلى داره فدخلت الدار ودخل وراءها، فلما رأت نفسه معه فً    

اجتماعها دار ولٌس بحمام علمت أنه خدعها أظهرت له البشر والفرح ب

 معه على تلك الخلوة وفً تلك الدار 

 وقالت له: ٌصلح معنا ما نطٌب به عٌشنا وتقر به أعٌننا   

فقال لها: الساعة آتٌك بكل ما ترٌدٌن وبكل ما تشتهٌن، فخرج وتركها    

فً الدار ولم ٌقفلها، وتركها محلولة على حالها ومضى، فؤخذ ما ٌصلح 

 ا قد خرجت وذهبت ولم ٌجد لها أثراً، فهاملهما ورجع، ودخل الدار فوجده

   رجل بها وأكثر الذكر لها والجزع علٌها وجعل ٌمشً فً الطرق واألزقة 

 وهو ٌقول:

                                     
 (9ٖٗٙأخرجه البخاري ) (7ٗ)
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ٌا رب قابلة ٌوماا قد لؽبت   
(2٘)  

 أٌن الطرٌق إلى حمام منجاب   

 ا فالن قل: ال إله إال هللا فجعل ٌقول:وفً ساعة االحتضار قٌل له ٌ   

 أٌن الطرٌق إلى حمام منجاب       رب قابلة ٌوماا وقد لؽبت  ٌا   

ُ، َفَقاَل: آْه آْه، اَل أَْسَتِطٌُع أَْن أَقُولََها.و     ِقٌَل لَِبْعِضِهْم: قُْل اَل إِلََه إاِلَّ هللاَّ

قُولُ     ٌَ ْهِذي ِباْلِؽَناِء َو ٌَ ُ، َفَجَعَل  : َتاِتَنا ِتِنْنَتا. َوِقٌَل آِلَخَر: قُْل اَل إِلََه إاِلَّ هللاَّ

 .َحتَّى َقَضى

ًة إاِلَّ َرِكْبُتَها؟     ٌَ ْنَفُعِنً َما َتقُوُل َولَْم أََدْع َمْعِص ٌَ َوِقٌَل آِلَخَر َذلَِك، َفَقاَل: َوَما 

قُْلَها. ٌَ  ُثمَّ َقَضى َولَْم 

ِ  َوِقٌلَ     ُت هلِلَّ ٌْ ٌُْؽنًِ َعنًِّ، َوَما أَْعِرُؾ أَنًِّ َصلَّ آِلَخَر َذلَِك، َفَقاَل: َوَما 

قُْلَها. ٌَ  َصاَلًة؟ ُثمَّ َقَضى َولَْم 

 َوِقٌَل آِلَخَر َذلَِك، َفَقاَل: ُهَو َكاِفر  ِبَما َتقُوُل. َوَقَضى.   

وٌروى: أنه كان بمصر رجل : 9ٖٔوذكر القرطبً فً تذكرته ص    

ملتزم مسجداً لَلذان والصالة، وعلٌه بهاء العبادة وأنوار الطاعة، فرقً 

ٌوماً المنارة على عادته لَلذان، وكان تحت المنارة دار لنصرانً ذمً، 

فاطلع فٌها فرأى ابنة صاحب الدار، فافتتن بها وترك األذان، ونزل إلٌها 

 ا ترٌد؟ فقال: أنت أرٌد.ودخل الدار فقالت له: ما شؤنك م

 قالت: لماذا؟ قال لها: قد سلبت لبً وأخذت بمجامع قلبً.   

 قالت: ال أجٌبك إلى رٌبة.   

 قال لها: أتزوجك.   

 قالت له: أنت مسلم وأنا نصرانٌة وأبً ال ٌزوجنً منك قال لها: أتنصر.   

 قالت: إن فعلت أفعل.   

                                     
 ، بلفظ )رب قابلة ٌوما وقد تعبت(رها ابن القٌم فً الجواب الكافًذك ((7٘
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 ار.فتنصر لٌتزوجها، وأقام معها فً الد   

فلما كان فً أثناء ذلك الٌوم رقً إلى سطح كان فً الدار فسقط منه    

 فمات، فال هو بدٌنه وال هو بها.

 فنعوذ باهلل ثم نعوذ باهلل من سوء العاقبة وسوء الخاتمة.   

 الدعاء 

 اللهم أحسن ختامنا ، اللهم اجعل آخر كالمنا من الدنٌا ال إله إال هللا ، 

ا َوالمَماِت.َنعُ إنا للَُّهمَّ ا ٌَ   وُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر َوِمْن ِفْتَنِة المْح

انا الَِّتً ِفٌَها  ٌَ اللَُّهمَّ أَْصلِْح لََنا ِدٌننا الَِّذي ُهَو ِعْصَمُة أَْمِرنا، َوأَْصلِْح لََنا ُدْن

اَدًة لََنا ِفً ُكلِّ َمَعاُشنا، َوأَْصلِْح لََنا آِخَرَتنا الَِّتً ِفٌَها َمَعاُدنا، َواْجَعْل اْلحَ  ٌَ اَة ِز ٌَ

. ٍر، َواْجَعْل المْوَت َراَحًة لََنا ِمْن ُكلِّ َشرٍّ ٌْ  َخ

  اللَُّهمَّ إِّنا َنْسؤَلَُك اْلُهَدى َوالتَُّقى َواْلَعَفاَؾ َواْلِؽَنى.

َوَعَذاِب اْلَقْبِر،  اللَُّهمَّ إِّنا َنُعوُذ ِبَك ِمْن اْلَعْجِز َواْلَكَسِل َواْلُجْبِن َواْلُبْخِل َواْلَهَرمِ 

َها َوَمْواَلَها،  ٌُّ اَها، أَْنَت َولِ ُر َمْن َزكَّ ٌْ َها أَْنَت َخ اللَُّهمَّ آِت َنْفوسنا َتْقَواَها، َوَزكِّ

ْخَشُع َوِمْن َنْفٍس اَل َتْشَبُع  ٌَ ْنَفُع َوِمْن َقْلٍب اَل  ٌَ اللَُّهمَّ إِنا نُعوُذ بَِك ِمْن ِعلم اَل 

اللهم أعز اإلسالم والمسلمٌن، اللهم دمر أعداء ٌستجاب لها. َوِمْن َدْعَوٍة اَل 

 الدٌن، اللهم انصر عبادك الموحدٌن.

اللهم َمن أراد اإلسالم والمسلمٌن بسوء فاشؽله بنفسه، واجعل تدبٌره 

نحره، وزلزل األرض من تدمٌره، واجعل الدابرة علٌه، واجعل كٌده فً 

 ال ترفع له راٌة واجعله لمن خلفه آٌة ٌا قوي ٌا جبار. اللهم تحت قدمٌه.

اللهم برحمتك اؼفر لجمٌع موتى المسلمٌن الذٌن شهدوا لك بالوحدانٌة 

ولنبٌك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اؼفر لهم وارحمهم وعافهم واعؾ 

 عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واؼسلهم بالثلج والماء والبرد.
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برحمتك إذا ما صرنا إلى ما صاروا إلٌه، اللهم آنس وحشتنا اللهم ارحمنا 

 فً القبور، وآمن فزعنا ٌوم البعث والنشور.

اللهم إنا نسؤلك بؤنَّا نشهد أن ال إله إال أنت، األحد الصمد، الذي لم ٌلد ولم 

ٌولد ولم ٌكن له كفًوا أحد، نسؤلك بكل اسم هو لك، ونسؤلك باسمك األعظم 

ه أعطٌَت، وإذا ُدعٌت به أجبَت، ٌا حً ٌا قٌوم، ٌا ذا الذي إذا ُسبلت ب

الجالل واإلكرام، أن تعز اإلسالم والمسلمٌن، وأن تدمر أعداء الدٌن، وأن 

تنصر المجاهدٌن، وأن تصلح من فً صالحه صالح اإلسالم والمسلمٌن، 

على محمد اللهم صلِّ و وأن تهلك من فً هالكه صالح لإلسالم والمسلمٌن.

محمد، كما صلٌت على إبراهٌم وعلى آل إبراهٌم، إنك حمٌد وعلى آل 

سبحان ربك رب العزة عما ٌصفون، وسالم على المرسلٌن، والحمد  مجٌد.

  .هلل رب العالمٌن
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الحمد هلل فاطر السموات واألرض ؼافر الذنب وقابل التوب شدٌد    

 العقاب ذي الطول ال إله إال هو إلٌه المصٌر، 

 وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له، خلق فسوى، وقدر فهدى،   

  .وأخرج المرعى، فجعله ؼثاًء أحوى

ذٌراً، وداعٌاً أرسله شاهداً ومبشراً ون وأشهد أن محمداً عبده ورسوله،   

إلى هللا بإذنه وسراجاً منٌراً، صلى هللا علٌه وسلم وعلى آله وصحبه 

 والتابعٌن لهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن.

 :أما بعد   

 هذا هو عنوان لقاءنا فً هذا الٌوم الكرٌم المبارك ، "التوبة الصادقة"   

وهللا أسؤله كما جمعنا فً هذا الٌوم على الطاعة والمحبة أن ٌجمعنا فً 

 اآلخرة على طاعته ومحبته .

ما أجمل التوبة إلً هللا والعودة إلً هللا جل وعال وما  :أحبتً فً هللا   

أروع التابب ٌوم أن ٌتذكر أن له ربا قادرا ٌراه علً حاله من الذنوب 

قلبه وٌندم ندما عظٌما وٌعزم علً التوبة  والمعاصً فٌنتفض بدنه وٌخشع

 والعودة واإلنابة .

 د جنٌناهـباا قـذن  ا ربـأٌ مْ ـوارح     ا ـنـتـزلــب ذْ ـؤخـوك ًل تـفـع ا ربّ ـٌ   

 اهـٌنـنس ا ـانـالٌـب ت ـولـت إن ـف     ا ـنـب  لُّ ـٌح رِّ ـفً ضُ  ب هللاَ ـم نطلـك   

 عصٌناه افإن رجعنا إلى الشاط     نجً سفٌنتنا ندعوه فً البحر أن ٌ   

 هللاُ   افظَ ـالح  ألنَّ  نا ـطـسق ما ـف     ً دعة ـو فً أمن وفـب الجـركـون   

 التوبة الصادقة
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َوالَِّذٌَن إَِذا َفَعلُوا َفاِحَشةا أَْو َظلَُموا  ٌقول هللا تبارك وتعالى : :عباد هللا   

 َ
ُ َولَْم أَْنفَُسُهْم َذَكُروا هللاَّ

ُنوَب إًِلَّ هللاَّ ْؽفُِر الذُّ ٌَ َفاْسَتْؽَفُروا لُِذُنوبِِهْم َوَمْن 

ْعلَُمونَ  ٌَ وا َعلَى َما َفَعلُوا َوُهْم  ِهْم َوَجنَّات   ٌُِصرُّ أُولَبَِك َجَزاُإُهْم َمْؽفَِرة  ِمْن َربِّ

] آل  اْلَعاِملٌِنَ َتْجِري ِمْن َتْحتَِها اأْلَْنَهاُر َخالِِدٌَن فٌَِها َونِْعَم أَْجُر 

 [ٖٙٔ-ٖ٘ٔعمران:

ما أجمل أن نعٌش مع التوبة ومع العودة ومع اإلنابة  أٌها المسلمون:   

مخطبون.....مقصرون.....مفرطون لمنهج ومع الرجعة فكلنا مذنبون .....

هللا مضٌعون ولوال ستره علٌنا لفضحنا فً الدنٌا قبل اآلخرة فما أجمل 

 ، فال رجوع ٌؤتٌك المنون، وهناك تتمنً الرجعةة فبادر أخً قبل أن التوب

َحتَّى إَِذا َجاَء أََحَدُهُم اْلَمْوُت َقالَ َربِّ اْرِجُعوِن لََعلًِّ  قال جل وعال   

َها َكلَِمة  ُهَو َقابِلَُها َوِمْن َوَرابِِهْم َبْرَزخ  إِلَى  ا فٌَِما َتَرْكُت َكالَّ إِنَّ أَْعَملُ َصالِحا

ْوِم  ْبَعُثونَ ٌَ ٌُ :[ٓٓٔ-99]المإمنون 

وأعرض عن مواصلة ؼٌك وهواك  ،بقلبك إلى موالك ٌا أخً! أقبل   

أٌها بالطاعات، واصبر علً ترك الشهوات ، فالفرار  وواصل بقٌة عمرك

   على الطاعة  ، فالصبرالمكلؾ كل الفرار من مواصلة الجرابم واألوزار

 .فً الدنٌا أٌسر من الصبر على النار

 كـدٌـل ا ـمـب بُ ـك أرؼـتـٌـأت        ؾ  ـٌـعـض بد  ــموًلي إنً عأ   

 كـإًل إلٌ الضرُّ  وهل ٌشتكى          صاب الذنوبِ أتٌتك أشكو مُ    

 فلٌس اعتمادي إًل علٌك       دي ـٌّ ـس  ٌا    بعفوك  فمّن    
(7ٙ) 

                                     
  ٔٔ ـبحر الدموع البن الجوزي ص ((7ٙ
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ٌا من أسرفت على نفسك بالمعاصً والذنوب باب التوبة  أٌها الحبٌب:   

مفتوح فهو رب العالمٌن الؽنً عن العالمٌن ٌبسط ٌده باللٌل لٌتوب مسا 

ا اللٌل كما فً الصحٌحٌن من حدٌث لٌتوب مس النهار وٌبسط ٌده بالنهار

 أبً موسً األشعري .

ٌا من سرقت، ٌا  ،ا العاصً من أمثالً، ٌا من زنٌتهللا ٌنادي علٌك أٌه   

من عققت والدٌك ٌا من ضٌعت الصالة، هللا ٌنادي علٌك بنداء علوي رقٌق 

اِعَباِدَي الَِّذٌَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم ًَل َتْقَنُطوا ِمْن عذب فٌقول:  ٌَ قُلْ 

ُه ُهَو اْلَؽفُوُر ا ا إِنَّ ُنوَب َجِمٌعا ْؽفُِر الذُّ ٌَ  َ
ِ إِنَّ هللاَّ ِحٌُم َوأَنٌُِبوا إِلَى َرْحَمِة هللاَّ لرَّ

ُكُم اْلَعَذاُب ُثمَّ ًَل ُتْنَصُروَن  ٌَ ؤْتِ ٌَ ُكْم َوأَْسلُِموا لَُه ِمْن َقْبِل أَْن  -ٖ٘]الزمر:  َربِّ

٘ٗ] 

 من أنا ومن أنت حتى ننسب عبٌدا هلل مع إسرافنا ومعاصٌنا وذنوبنا .   

ُة الْ : "قال الحافظ ابن كثٌر فً تفسٌره    ٌَ َكِرٌَمُة َدْعَوة  لَِجِمٌِع َهِذِه اآْل

ْؽفُِر  ٌَ  َ ْوَبِة َواإْلَِناَبِة، َوإِْخَبار  ِبؤَنَّ هللاَّ ِرِهْم إِلَى التَّ ٌْ اْلُعَصاِة ِمَن اْلَكَفَرِة َوَؼ

ُنوَب َجِمًٌعا لَِمْن َتاَب ِمْنَها َوَرَجَع َعْنَها، َوإِْن َكاَنْت َمْهَما َكاَنْت َوإِْن  الذُّ

ةِ  َكُثَرْت َوَكاَنتْ  ٌَ ٌَِصحُّ َحْمُل َهِذِه اآْل ِر َتْوَبٍة ؛  ِمْثَل َزَبِد اْلَبْحِر. َواَل  ٌْ َعلَى َؼ

ُتْب ِمْنهُ  ٌَ ٌُْؽَفُر لَِمْن لَْم  "أِلَنَّ الشِّْرَك اَل 
(77).

 

جاء فً صحٌح البخاري ومسلم وسنن أبً داود وسنن النسابً من    

ْرِك َقَتلُوا َفؤَْكَثُروا، َوَزَنْوا  "حدٌث ابن عباس  ا ِمْن أَْهِل الشِّ أَنَّ َناسا

ِه َوَسلََّم، َفَقالُوا: إِنَّ الَِّذي َتقُولُ  ٌْ ا َصلَّى هللاُ َعلَ دا َفؤَْكَثُروا، ُثمَّ أََتْوا ُمَحمَّ

، َولَْو ُتْخبُِرَنا أَنَّ لَِما َعِمْلَنا َكفَّاَرةا، َفَنَزلَ: ْدُعوَن  َوَتْدُعو لََحَسن  ٌَ َوالَِّذٌَن ًَل 

                                     
 (ٙٓٔ/7ابن كثٌر ) تفسٌر (77)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ٔٔٓ 
 

ا آَخرَ  ْزُنوَن  َمَع هللاِ إِلَها ٌَ َم هللاُ إًِلَّ بِاْلَحقِّ َوًَل  ْفَس الَّتًِ َحرَّ ْقُتلُوَن النَّ ٌَ َوًَل 

ا ْلَق أََثاما ٌَ ْفَعلْ َذلَِك  ٌَ  [ 8ٙ]الفرقان:  َوَمْن 

ا ِعَباِدَي الَِّذٌَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسهِ َوَنَزَل      ْم ًَل َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة هللاِ ٌَ

"[ٖ٘]الزمر: 
(78)

 

: ما أحب أن لً الدنٌا وما فٌها بهذه اآلٌة قال ثوبان مولى رسول هللا   

ا ِعَباِدَي الَِّذٌَن أَْسَرفُوا قل ٌَ.......... 

َقاَل: َجاَء  رضً هللا عنه َعْمِرو ْبِن َعَبَسةَ وفً مسند أحمد من حدٌث    

ِعُم َعلَى َعًصا لَُه،  دَّ ٌَ خ  َكبٌِر   ٌْ ِه َوَسلََّم َش ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ ِب  َرُجل  إِلَى النَّ

ٌُْؽَفُر لًِ؟     ا َرُسوَل هللِا، إِنَّ لًِ َؼَدَراٍت َوَفَجَراٍت، َفَهْل  ٌَ  َفَقاَل: 

 ؟ " " أَلَْسَت َتْشَهُد أَْن ًَل إِلََه إًِلَّ هللاُ َقاَل:    

 َقاَل: َبلَى، َوأَْشَهُد أَنََّك َرُسوُل هللِا،    

" َقْد ُؼفَِر لََك َؼَدَراُتَك َوَفَجَراُتَك َقاَل:    
" (79) 

هذه األحادٌث كلها دالة على أن هللا ٌؽفر جمٌع الذنوب مع  :أٌها األخٌار   

من رحمة هللا ، وإن عظمت ذنوبه  التوبة فال ٌنبؽً ألحد أن ٌقنط  أحدا

 وكثرت فإن باب التوبة مفتوح ورحمة هللا واسعة .

                                     
 (ٕٕٔ( وصحٌح مسلم )8ٔٓٗصحٌح البخاري )  (78)

ٍس، َعْن ( قال 9ٖٕٗٔأخرجه أحمد فً مسنده ) (79) ٌْ َثَنا ُنوُح ْبُن َق ْعَماِن، َحدَّ ُج ْبُن النُّ ٌْ َثَنا ُسَر َحدَّ

، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن َعْمِرو ْبِن َعَبَسَة وهذا  ًِّ اِن  -مكحولضعٌؾ فٌه  إسنادأَْشَعَث ْبِن َجابٍِر اْلُحدَّ

ٌُعرؾ له سماع  من عمرو بن َعَبسة، وقد عنعن. وبقٌة رجاله  -وهو الشامً كثٌُر اإلرسال، وال 

فصدوق. أشعث بن جابر: هو أشعث بن عبد  -وهو ابن رباح األزدي -ثقات ؼٌر نوح بن قٌس

اه أحمد والطبراني، ، وقال: رو ٕٖ/ٔوأورده الييثمي في "المجمع"  هللا بن جابر، ُنسب إلى جده.
  ورجالو موثقون، إال أنو من رواية مكحول عن عمرو بن عبسة، فال أدري أسمع منو أم ال.

 وله شواهد ٌرتقً بها إلى الحسن انظر بعضها فً تخرٌج مسند أحمد ط: الرسالة  
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ؤُْخُذ  قال جل وعال     ٌَ ْوَبَة َعْن ِعَباِدِه َو ْقَبلُ التَّ ٌَ َ ُهَو 
ْعلَُموا أَنَّ هللاَّ ٌَ أَلَْم 

ِحٌمُ  اُب الرَّ وَّ َ ُهَو التَّ َدَقاِت َوأَنَّ هللاَّ  [ٗٓٔ]التوبة: الصَّ

ا ِعَباِدَي الَِّذٌَن أَْسَرفُوا قلابن عباس فً قوله تعالى قال     ٌَ.......... 

، ومن زعم أن المسٌح ن زعم أن المسٌح هو هللاقد دعا إلى مؽفرته م   

ابن هللا، ومن زعم أن هللا ثالث ثالثة، ومن زعم أن عزٌرا ابن هللا، ومن 

تُ قال تعالى لهوالء  زعم بؤن هللا فقٌر، ٌَ ْسَتْؽفُِروَنُه أََفاَل  ٌَ ِ َو وُبوَن إِلَى هللاَّ

ُ َؼفُور  َرِحٌم  
، ثم دعا إلى التوبة من قال للناس أنا  [7ٗ]المابدة:  َوهللاَّ

 ربكم األعلى .

: من آٌس عباد هللا من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب هللا قال ابن عباس   

 عز وجل ولكن ال ٌقدر عبد أن ٌتوب حتى ٌتوب هللا علٌه.

ُتوُبوا َفلَُهْم   وقال تعالى    ٌَ إِنَّ الَِّذٌَن َفَتُنوا اْلُمْإِمنٌَِن َواْلُمْإِمَناِت ُثمَّ لَْم 

َم َولَُهْم َعَذاُب اْلَحِرٌقِ   [ٓٔ]البروج: َعَذاُب َجَهنَّ

: انظروا إلى هذا الجود والكرم قتلوا أولٌاءه قال الحسن البصري   

 وٌدعوهم إلى التوبة والمؽفرة.

 

 بهة والرد علٌهاش

قد ٌقول إنسان بعد أن سمع هذا الكالم وهل ٌؽفر هللا لً بعدما  عباد هللا:   

أسرفت على نفسً بالمعاصً والذنوب والزالت وعصٌت رب األرض 

 والسموات سنوات وسنوات هل ٌقبلنً إن تبت إلٌه؟

، فالشٌطان ٌرٌد أن ٌبعدك عن طرٌق الهداٌة أخً: ال تذهب مع الشٌطان   

 بإلقاء الوساوس فٌقول لك:  وهل ٌؽفر هللا لك مع هذه الذنوب؟

 كٌؾ ٌقبلك ؟ إلى آخر هذه الكلمات .   
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 ولكن قل له: هللا أرحم بعباده من األم بولدها .   

أٌها الحبٌب: هل عندك شك أن هللا ٌقبلك ، فتعالى معً لنقلب صفحات    

 التاببٌن .

 قصة من قتل مابة نفس

ِه ففً الصحٌحٌن من حدٌث     ٌْ ًَّ هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ ، أَنَّ َنِب أَِبً َسِعٌٍد اْلُخْدِريِّ

ا، َفَسؤَلَ َعْن َوَسلََّم َقاَل:  "َكاَن فٌَِمْن َكاَن َقْبلَُكْم َرُجل  َقَتلَ تِْسَعةا َوتِْسِعٌَن َنْفسا

  أَْعلَِم أَْهِل اأْلَْرِض َفُدلَّ َعلَى َراِهٍب، َفؤََتاهُ 

ا، َفَهلْ لَُه ِمْن َتْوَبٍة؟     ُه َقَتلَ تِْسَعةا َوتِْسِعٌَن َنْفسا  َفَقالَ: إِنَّ

، ُثمَّ َسؤَلَ َعْن أَْعلَِم أَْهِل اأْلَْرِض َفُدلَّ َعلَى     لَ بِِه ِماَبةا َفَقالَ: ًَل، َفَقَتلَُه، َفَكمَّ

 َرُجٍل َعالٍِم، 

ُه َقَتلَ ِماَبَة َنْفسٍ      ، َفَهلْ لَُه ِمْن َتْوَبٍة؟ َفَقالَ: إِنَّ

ْوَبِة؟ اْنَطلِْق إِلَى أَْرِض َكَذا َوَكَذا،     َن التَّ ٌْ َنُه َوَب ٌْ ُحولُ َب ٌَ َفَقالَ: َنَعْم، َوَمْن 

َها  ْعُبُدوَن هللاَ َفاْعُبِد هللاَ َمَعُهْم، َوًَل َتْرِجْع إِلَى أَْرِضَك، َفإِنَّ ٌَ ا  َفإِنَّ بَِها أَُناسا

ِرٌَق أََتاهُ اْلَمْوُت، َفاْخَتَصَمْت فٌِِه أَْرُض َسْوءٍ  ، َفاْنَطلََق َحتَّى إَِذا َنَصَؾ الطَّ

ْحَمِة َوَماَلبَِكُة اْلَعَذاِب،   َماَلبَِكُة الرَّ

ا ُمْقباِلا بَِقْلبِِه إِلَى هللاِ، َوَقالَْت َماَلبَِكُة     ْحَمِة: َجاَء َتابِبا َفَقالَْت َماَلبَِكُة الرَّ

، َفَجَعلُوهُ اْلَعَذاِب:  ًٍّ ، َفؤََتاُهْم َملَك  فًِ ُصوَرِة آَدِم ا َقطُّ را ٌْ ْعَملْ َخ ٌَ ُه لَْم  إِنَّ

َنُهْم،  ٌْ  َب

تِِهَما َكاَن أَْدَنى َفُهَو لَُه، َفَقاُسوهُ     ٌَّ ِن، َفإِلَى أَ ٌْ َن اأْلَْرَض ٌْ َفَقالَ: قٌُِسوا َما َب

ْحَمِة "، َفَوَجُدوهُ أَْدَنى إِلَى اأْلَْرِض الَّتًِ أَرَ   اَد، َفَقَبَضْتُه َماَلبَِكُة الرَّ

ا أََتاهُ اْلَمْوُت َنؤَى بَِصْدِرهِ     ُه لَمَّ "َقالَ َقَتاَدةُ: َفَقالَ اْلَحَسُن ُذِكَر لََنا، أَنَّ
(8ٓ)

 

                                     
 (7ٕٙٙمسلم )أخرجه ( و7ٖٓٗ) أخرجه البخاري ((8ٓ
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ِه َوَسلََّم، َقاَل: وعند مسلم من حدٌث َ    ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ ِب َرَة، َعِن النَّ ٌْ  أَِبً ُهَر

ا َحَضَرهُ اْلَمْوُت أَْوَصى َبنٌِِه    أَْسَرَؾ َرُجل  َعلَى َنْفِسِه، َفلَمَّ

ٌِح فًِ     َفَقالَ: إَِذا أََنا ُمتُّ َفؤَْحِرقُونًِ، ُثمَّ اْسَحقُونًِ، ُثمَّ اْذُرونًِ فًِ الرِّ

ا َما عَ  ُبنًِ َعَذابا ٌَُعذِّ ًَّ َربًِّ لَ ا، اْلَبْحِر، َفَوهللاِ لَبِْن َقَدَر َعلَ َبُه بِِه أََحدا  ذَّ

 َقالَ َفَفَعلُوا َذلَِك بِِه،    

ي َما أََخْذِت، َفإَِذا ُهَو َقابِم ،      َفَقالَ لِِْلَْرِض: أَدِّ

 َفَقالَ لَُه: َما َحَملََك َعلَى َما َصَنْعَت؟    

ا َربِّ     ٌَ ُتَك،  ٌَ بَِذلَِك "َفَؽَفَر لَُه  -أَْو َقالَ َمَخاَفُتَك  -َفَقالَ: َخْش
(8ٔ)

 

ًُّ " -رحمه هللا-قال حافظ الدنٌا ابن حجر     اِب ٌُْسَتْشَكُل َهَذا  :َقاَل اْلَخطَّ َقْد 

ٌَُقالُ  اِء اْلَمْوَتى:َف ٌَ ٌُْؽَفُر لَُه َوُهَو ُمْنِكر  لِْلَبْعِث َواْلقُْدَرِة َعلَى إِْح َؾ  ٌْ  َك

ٌَُعاُد َفاَل  ُه إَِذا فُِعَل ِبِه َذلَِك اَل  َما َجِهَل َفَظنَّ أَنَّ ْنِكِر اْلَبْعَث َوإِنَّ ٌُ ُه لَْم  َواْلَجَواُب أَنَّ

 ِ ِة هللاَّ ٌَ َما َفَعَل َذلَِك ِمْن َخْش ُه إِنَّ ُب َوَقْد َظَهَر إٌَِماُنُه ِباْعِتَراِفِه ِبؤَنَّ  .ٌَُعذَّ

َبةَ اَقاَل     ٌْ َفاِت َقْوم  من اْلُمسلمٌن َفاَل ٌكفرون قَ  :بن قَُت ْؽلَُط ِفً َبْعِض الصِّ ٌَ ْد 

َما ِقٌَل إِنَّ  :بن اْلَجْوِزيِّ َوَقالَ ابذلك ورده  َفاًقا َوإِنَّ َجْحُدهُ ِصَفَة اْلقُْدَرِة ُكْفر  اتِّ

ِه ِرْزقُُه أَْي َمْعَنى َقْولِِه لَِبْن َقَدَر هللا على أَي ضٌق َوِهً َكَقْولِه َوَمْن قُِدَر َعلٌَْ 

ُء إَِذا َفاَت  ًْ ٌَُقاُل َضلَّ الشَّ َ َفَمْعَناهُ لََعلًِّ أَفُوَتُه  ا َقْولُُه لََعلًِّ أُِضلُّ هللاَّ ٌَِّق َوأَمَّ ُض

ُجُل َقاَل َذلَِك ِمْن  َوَذَهَب َوُهَو َكَقْولِه اَل ٌضل َربًِّ َواَل ٌنسى َولََعلَّ َهَذا الرَّ

ِة َجَزِعِه َوَخْوفِ  ُكوُن ِشدَّ ٌَ ِه َكَما َؼلَِط َذلَِك اآْلَخُر َفَقاَل أَْنَت َعْبِدي َوأََنا َربَُّك أَْو 

َبِنً أَْو َعلَى أَنَّهُ  ٌَُعذِّ َبِنً لَ ٌَُعذِّ ًَّ أَْن  َر َعلَ اِل أَْي َقدَّ ًَّ ِبَتْشِدٌِد الدَّ َر َعلَ  َقْولُُه لَِبْن َقدَّ

انِِع َوَكاَن ِفً َزَمنِ  اْلَفْتَرِة َفلَْم َتْبلَْؽُه َشَرابُِط اإْلٌَِماِن َوأَْظَهُر  َكاَن ُمْثِبًتا لِلصَّ

ِه َحتَّى ُذِهَب ِبَعْقلِِه  ٌْ ُه َقاَل َذلَِك ِفً َحاِل َدْهَشِتِه َوَؼلََبِة اْلَخْوِؾ َعلَ اأْلَْقَواِل أَنَّ

                                     
  (7ٕ٘ٙ)أخرجه مسلم ( و8ٖٔٗخرجه البخاري )أ (8ٔ)
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قُْلُه َقاِصًدا لَِحِقٌَقِة َمْعَناهُ َبْل ِفً َحالٍَة َكا ٌَ قُوُل َولَْم  ٌَ اِهِل لَِما  َن ِفٌَها َكاْلَؽاِفِل َوالذَّ

ُه َكاَن  ْصُدُر ِمْنُه َوأَْبَعُد اأْلَْقَواِل َقْوُل َمْن َقاَل إِنَّ ٌَ ٌَُإاَخُذ ِبَما  َوالنَّاِسً الَِّذي اَل 

ِفً َشْرِعِهْم َجَواُز اْلَمْؽِفَرِة لِْلَكاِفرِ 
"(8ٕ)

. 

ًِّ  من حدٌث أبً هرٌرةالبخاري ومسلم وعند      ِب ِه  َعِن النَّ ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ

ِه َعزَّ َوَجلَّ، َقاَل:  ْحِكً َعْن َربِّ ٌَ ا، َفَقالَ: اللُهمَّ َوَسلََّم، ِفٌَما  " أَْذَنَب َعْبد  َذْنبا

ْؽفُِر  ٌَ ا  ا، َفَعلَِم أَنَّ لَُه َرّبا اْؼفِْر لًِ َذْنبًِ، َفَقالَ َتَباَرَك َوَتَعالَى: أَْذَنَب َعْبِدي َذْنبا

ْنَب، وَ  ْنِب، ُثمَّ َعاَد َفؤَْذَنَب، َفَقالَ: أَْي َربِّ اْؼفِْر لًِ َذْنبًِ، َفَقالَ الذَّ ؤُْخُذ بِالذَّ ٌَ

ؤُْخُذ  ٌَ ْنَب، َو ْؽفُِر الذَّ ٌَ ا  ا، َفَعلَِم أَنَّ لَُه َرّبا َتَباَرَك َوَتَعالَى: َعْبِدي أَْذَنَب َذْنبا

ْنِب، ُثمَّ َعاَد َفؤَْذَنَب َفَقالَ: أَْي َربِّ  اْؼفِْر لًِ َذْنبًِ، َفَقالَ َتَباَرَك َوَتَعالَى:  بِالذَّ

ْنِب، اْعَملْ َما  ؤُْخُذ بِالذَّ ٌَ ْنَب، َو ْؽفُِر الذَّ ٌَ ا  ا، َفَعلَِم أَنَّ لَُه َرّبا أَْذَنَب َعْبِدي َذْنبا

ِشْبَت َفَقْد َؼَفْرُت لََك 
"(8ٖ) 

  هللاٌرجٌنا فً رحمة وهذا الحدٌث ال ٌجرإنا على معصٌة هللا ولكن    

اْعَمْل َما ِشْبَت َفَقْد َؼَفْرُت لََك َمْعَناهُ َما ُدْمَت  :" -رحمه هللا  -قال النووي    

"ُتْذِنُب ُثمَّ َتُتوُب َؼَفْرُت لَكَ 
(8ٗ)

 

 

 صورة وعبرة

إنها قصة توبة عابد من العباد وزاهد من الزاهد، لن تقلب صفحات    

، واسمع إلى قصة بن دٌنارجمة هذا الرجل إنه مالك التارٌخ إال وتجد تر

 توبته وهو ٌحكٌها لنا بنفسه.

                                     
 (ٖٖ٘/ٙفتح الباري ) (8ٕ)

 (7٘8ٕ( ومسلم )7٘ٓ7أخرجه البخاري ) (8ٖ)

 (7/7٘ٔعلى صحٌح مسلم ) شرح النووي (8ٗ)
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كنت فًِ أول أَْمِري مكباً على اللَّْهو َوشرب اْلخمر  دٌنار: " بنُ  قال مالكُ    

ٌَة وتسرٌت بَها َوولدت لً ِبْنتا فؤحببتها حباً َشِدٌدا إِلَى أَن  فاشترٌت َجاِر

ِه فؤهرقته  ٌْ دبت ومشت َفكنت إِذا َجلَست لشرب اْلخمر َجاَءت وجذبتنً َعلَ

ن َماَتت فؤكم ٌْ ا بلؽت من اْلُعمر سنَت ٌَدي َفلَمَّ  ،دنً حزنها َبٌن 

ت فًِ  :َقالَ  ٌْ لَة الّنْصؾ من شْعَبان بت َوأَنا ثمل من اْلخمر َفَرأَ ٌْ ا َكاَن لَ َفلَمَّ

ٌُِرٌد  اَمة قد َقاَمت َوخرجت من َقْبِري َوإِذا بتنٌن قد َتبِعِنً  ٌَ النوم َكؤَن اْلِق

ٌَّة اْلَعِظٌَمة   أكلً والتنٌن اْلَح

َر كلما أسرعت ٌهرع َخْلفً َوأَنا َخاِبؾ ِمْنُه فهربت ِمْنُه َفَتبَِعِنً َوَصا :َقالَ 

ٌَاب َضِعٌؾ   فمررت ِفً طرٌقً على شٌخ نقً الثِّ

ٌُِرٌد أكلً وإهالكً  :َفقلت ا شٌخ ِباهللَّ أجرنً من َهَذا التنٌن الَِّذي  ٌَ 

ا َولَدي أَنا شٌخ َكبٌِر َوَهَذا أقوى منً َواَل َطاَقة لً ِبِه َولَِكن مر  :َفَقالَ  ٌَ

 رع َفلََعلَّ هللا أَن ٌنجٌك ِمْنُه وأس

فؤسرعت ِفً اْلَهَرب َوُهَو ورابً َفؤَْشَرفت على َطَبَقات النَّار َوِهً  :َقالَ 

قُول لست من أَهلًِ َفَرَجعت َهاِربا  ٌَ َتفُور فكدت أَن أهوي ِفٌَها َوإِذا َقاِبل 

َها أَْبَواب والتنٌن ِفً أثري َفؤَْشَرفت على جبل مستنٌر َوِفٌه طاقات َوَعلَ  ٌْ

ٌُْدِركُه عدوه فتحت  قُول أدركوا َهَذا البابس قبل أَن  ٌَ وستور َوإِذا بقابل 

ًّ ِمْنَها أَْطَفال ِبُوُجوه كاألقمار َوإِذا  اأْلَْبَواب َورفعت الستور وأشرقت َعل

ٌُْمَنى إِلَى  ِدَها اْل ٌَ ا رأتنً نزلت إِلَى كفة من نور َوضربت بِ اْبَنتً َمَعهم َفلَمَّ

ا أََبت  ٌَ ؤن للَّذٌن آمُنوا التنٌن فولى َهاِربا َوَجلَست ِفً حجري َوَقاَلت  ٌَ ألم 

 [ٙٔ] الحدٌد: أَن تخشع قُلُوبهم لذكر هللا َوَما نزل من اْلحق

ا بنٌة َوأَْنُتم تعرفُون اْلقُْرآن  :َفقلت ٌَ 

 َنحن أعرؾ ِبِه ِمْنُكم  :َقالَت
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ا بنٌة َما َتْصَنُعوَن َهُهنَ  :قلت  ؟اٌَ

اَمة  :َقالَت ٌَ ْوم اْلِق ٌَ َنحن من َماَت من أَْطَفال اْلُمسلمٌن أسكنا َهُهَنا إِلَى 

 ننتظركم تقدمون علٌنا 

ٌُِرٌد إهالكً :َفقلت ا بنٌة َما َهَذا التنٌن الَِّذي ٌطاردنً َو  ؟ٌَ

خ  :َقالَت ٌْ ا أََبت َذلِك َعَملك السوء قوٌته َفؤََراَد إهالكك َفقلت َومن َذلِك الشَّ ٌَ

ته  ٌْ ِعٌؾ الَِّذي َرأَ  الضَّ

الح أضعفته َحتَّى لم ٌكن لَُه َطاَقة بعملك السوء فتب  :َقالَت َذلِك َعَملك الصَّ

 إِلَى هللا َواَل تكن من الهالكٌن 

."واستٌقظت فتبت إِلَى هللا من َساَعِتً ثمَّ اْرَتَفعت عنً :َقالَ 
(8٘)

 

 هذه الساعة هً ساعة مٌالده الثانً  :أٌها المسلمون   

"المإمن ٌولد مرتٌن، والكافر ٌموت مرتٌن "، فؤما : قال ابن تٌمٌة   

َهلْ مٌالدك األول: فٌوم ولدتك أمك، ٌوم سقط رأسك على هذه األرض: 

ا َخلَْقَنا اإلِْنَساَن ْنَساِن ِحٌن  أََتى َعلَى اإْل  باا َمْذُكوراا إِنَّ ٌْ ُكْن َش ٌَ ْهِر َلْم  ِمَن الدَّ

ا َشاِكراا  بٌِلَ إِمَّ َناهُ السَّ ٌْ ا َهَد ِمْن ُنْطَفٍة أَْمَشاٍج َنْبَتلٌِِه َفَجَعْلَناهُ َسِمٌعاا َبِصٌراا إِنَّ

ا َكفُوراا   [.ٖ - ٔ]اإلنسان: َوإِمَّ

 والناس حولك ٌضحكون سرورا     اا ـٌـكاـب  آدم  نـابـك ٌـك أمـولدت   

 كاا مسرورااحِ ـك ضً ٌوم موتِ ـف     إذا بكوا  فاعمل لنفسك أن تكونَ    

إن المٌالد الثانً ٌوم أن ٌعرؾ ربه وٌلتزم منهج هللا، نعم هذا هو و   

 المٌالد الحق وما سواه مٌت .

 َُناهُ َوَجَعْلَنا لَه ٌْ ٌَ ا َفؤَْح تا ٌْ اِس َكَمْن َمَثلُُه  أََوَمْن َكاَن َم ْمِشً بِِه فًِ النَّ ٌَ ا  ُنورا

َس بَِخاِرٍج ِمْنَها ٌْ لَُماِت لَ  [ٕٕٔ]األنعام: فًِ الظُّ

                                     
 (9ٗٔصبً )ه(  والكبابر للذٖٙٔ-ٖٗٔصقدامة ) ( التوابٌن البن (8٘
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 واختم بهذا الحدٌث الذي هو بشرى لكل مسلم    

ِ َصلَّى روى الترمذي بسند حسن من حدٌث أنس     َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ

قُ  ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ َك َما َدَعْوَتنًِ وُل: هللاَّ ا اْبَن آَدَم إِنَّ ٌَ ُ َتَباَرَك َوَتَعالَى: 
" َقالَ هللاَّ

ا اْبَن آَدَم لَْو َبلََؽْت  ٌَ َوَرَجْوَتنًِ َؼَفْرُت لََك َعلَى َما َكاَن فٌَِك َوًَل أَُبالًِ، 

َماِء ُثمَّ اْسَتْؽَفْرَتنًِ َؼَفْرُت لََك، َوًَل أُبَ  َك ُذُنوُبَك َعَناَن السَّ ا اْبَن آَدَم إِنَّ ٌَ الًِ، 

ُتَك بِقَُرابَِها  ٌْ ا أَلََت با ٌْ ا ُثمَّ لَقٌَِتنًِ ًَل ُتْشِرُك بًِ َش ٌَ َتنًِ بِقَُراِب األَْرِض َخَطا ٌْ لَْو أََت

َمْؽفَِرةا 
"(8ٙ) 

، وتب علٌنا ٌا تواب واؼفر لنا ٌا ؼفور، أقول ما اللهم أحٌنا بطاعتك

 تسمعون واستؽفر هللا لً ولكم .

 

 الخطبة الثانٌة

 الحمد هلل حق حمده ، ونسؤله المزٌد من فضله،   

 وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له ،   

، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سٌدنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله   

 محمد وآله وصحبه وسلم .

 :أما بعد   

ى هللا فرح هللا بتوبتك وهو أٌها العاصً أٌها الؽافل ، إذا تبت إل :عبد هللا   

 ن لؽنً عنك بل هو الؽنً عن العالمٌا

                                     
َثَنا  ( قال:ٖٓٗ٘أخرجه الترمذي ) (8ٙ) ِ ْبُن إِْسَحاَق الَجْوَهِريُّ الَبْصِريُّ َقاَل: َحدَّ َثَنا َعْبُد هللاَّ َحدَّ

ٍد، َقاَل: َسِمْعُت َبْكَر ْبَن َعبْ  ٌْ َثَنا َسِعٌُد ْبُن ُعَب َثَنا َكِثٌُر ْبُن َفاِبٍد َقاَل: َحدَّ ِ أَُبو َعاِصٍم َقاَل: َحدَّ ِد هللاَّ

َثَنا  قُوُل: َحدَّ ٌَ  ، ًَّ ، الَ َنْعِرفُُه إاِلَّ ِمْن َهَذا به ، وقال: أََنُس ْبُن َمالٍِك،الُمَزِن َهَذا َحِدٌث  َحَسن  َؼِرٌب 

 الَوْجِه. 

قال الحافظ ابن حبان فً الثقات وقال الذهبً فً الكاشؾ : وثق ، و ذكرهكثٌر بن فابد قلت : فٌه 

 فً "التقرٌب": مقبول.
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ِه َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّ روى مسلم من حدٌث أنس بن مالك     ٌْ ى هللاُ َعلَ

ِه، ِمْن أََحِدُكْم َكاَن َعلَى "َوَسلََّم:  ٌْ ُتوُب إِلَ ٌَ ا بَِتْوَبِة َعْبِدِه ِحٌَن  ُ أََشدُّ َفَرحا
ّلَِلَّ

َها َطَعاُمُه َوَشَراُبُه، َفؤٌََِس ِمْنَها،  ٌْ َراِحلَتِِه بِؤَْرِض َفاَلٍة، َفاْنَفلََتْت ِمْنُه َوَعلَ

َنا ُهَو َكَذلَِك إَِذا َفؤََتى َشَجَرةا، َفاْضَطَجَع فًِ ِظلَِّها، َقْد أٌََِس  ٌْ ِمْن َراِحلَتِِه، َفَب

ِة اْلَفَرِح: اللُهمَّ أَْنَت  ُهَو بَِها، َقابَِمةا ِعْنَدهُ، َفؤََخَذ بِِخَطاِمَها، ُثمَّ َقالَ ِمْن ِشدَّ

ِة اْلَفَرحِ َعْبِدي َوأََنا َربَُّك،  أَْخَطؤَ ِمْن ِشدَّ
"(87) 

ًِّ َصلَّى هللاُ قَ وعند البخاري من حدٌث عمر بن الخطاب     ِب ِدَم َعلَى النَّ

َها َتْسِقً، إَِذا َوَجَدْت  ٌَ ْبًِ َقْد َتْحلُُب َثْد ، َفإَِذا اْمَرأَة  ِمَن السَّ  ً َم َسْب
ِه َوَسلَّ ٌْ َعلَ

ًُّ َصلَّى هللاُ  ِب ْبًِ أََخَذْتُه، َفؤَْلَصَقْتُه ِبَبْطِنَها َوأَْرَضَعْتُه، َفَقاَل لََنا النَّ ا ِفً السَّ
ًٌّ  َصِب

ِه َوَسلََّم:  ٌْ  « أَُتَرْوَن َهِذِه َطاِرَحًة َولََدَها ِفً النَّارِ »َعلَ

ًَ َتْقِدُر َعلَى أَْن الَ َتْطَرَحُه،      قُْلَنا: الَ، َوِه

ُ أَْرَحُم بِِعَباِدِه ِمْن َهِذِه بَِولَِدَها»َفَقاَل:    
«ّلَِلَّ

(88)
 

ً أرحم الناس بً : اللهم إنك تعلم أن أمولذا كان بعض السلؾ ٌقول   

وأنت أرحم الراحمٌن وأمً ال ترضى لً أن تحرقنً بالنار أتحرقنً 

 بالنار ٌا أرحم الراحمٌن.

 ولكن اعلم ٌا عبد هللا أن للتوبة شروطاً :   

ْوَبُة َواجَبة  ِمْن ُكلِّ َذْنب، فإْن  -رحمه هللا  -قال النووي     َقاَل العلماُء: التَّ

ُة  ٌَ ، َفلََها َثالَثُة َكانِت الَمْعِص ًٍّ َن هللِا َتَعالَى الَ َتَتعلَُّق بحّق آَدِم ٌْ َن الَعْبِد وَب ٌْ َب

 ُشُروط:

ِة. أَحُدها:    ٌَ ٌُقلَِع َعِن الَمعِص  أْن 

                                     
 (7ٗ7ٕأخرجه مسلم )( 87)

 (7ٕ٘ٗ( وأخرجه مسلم )999٘أخرجه البخاري )  (88)
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انًِ:    ْنَدَم َعلَى ِفْعلَِها. والثَّ ٌَ  أَْن 

الُث:    َها أََبداً. َفإِْن فُِقدَ  والثَّ ٌْ ْعِزَم أَْن ال ٌُعوَد إِلَ ٌَ أََحُد الثَّالَثِة لَْم َتِصحَّ  أْن 

 َتوَبُتُه.

ْبَرأ     ٌَ : هِذِه الثَّالَثُة، وأْن  ًٍّ َفُشُروُطَها أْرَبَعة  وإْن َكاَنِت الَمْعِصٌُة َتَتَعلُق بآَدِم

ه، وإْن َكاَنت َحدَّ َقْذٍؾ  ٌْ هُ إِلَ ِمْن َحّق َصاِحِبها، َفإِْن َكاَنْت ماالً أَْو َنْحَوهُ َردَّ

َنُه ِمْنُه أَْو َطلََب َعْفَوهُ، وإْن َكاْنت ِؼٌَبًة اسَتَحلَُّه ِمْنَها. وٌِجُب أْن  وَنْحَوهُ َمكَّ

ْت َتْوَبُتُه ِعْنَد أْهِل الَحقِّ  ُنوِب، َفإِْن َتاَب ِمْن َبْعِضها َصحَّ ُتوَب ِمْن جمٌِع الذُّ ٌَ

ًَ َعلٌَِه الَباقً. َوَقْد َتَظاَهَرْت  ْنِب، وَبقِ ِة، ِمْن ذلَِك الذَّ نَّ َدالِبُل الكَتاِب، والسُّ

ِة َعلَى ُوجوِب التَّوبِة:  وإْجَماِع األُمَّ

َها اْلُمْإِمُنوَن لََعلَُّكْم ُتْفلُِحونَ َقاَل هللا َتَعالَى:     ٌُّ ِ َجِمٌعاا أَ  َوُتوُبوا إِلَى هللاَّ

ُكْم ُثمَّ ُتوُبوا إِلٌَْ [ َوقاَل َتَعالَى: ٖٔ]النور:  [ َوقاَل ٖ]هود:  هِ اْسَتْؽفُِروا َربَّ

ِ َتْوَبةا َنُصوحاا َتَعالَى:  َها الَِّذٌَن آَمُنوا ُتوُبوا إِلَى هللاَّ ٌُّ ا أَ ٌَ  :8]التحرٌم} 

 

 الدعاء

 اللهم تب علٌنا ٌا تواب واؼفر لنا ٌا ؼفور

أعز اإلسالم والمسلمٌن، وأذل الشرك والمشركٌن، ودمر أعداء  اللهم

عل هذا البلد آمناً مطمبناً وسابر بالد الدٌن، واحِم حوزة الدٌن، واج

 المسلمٌن.

اللهم آِمنَّا فً أوطاننا، وأصلح أبمتنا ووالة أمورنا، واجعل اللهم والٌتنا 

 فٌمن خافك واتقاك واتبع رضاك، ٌا رب العالمٌن!

ٌَُذل فٌه أهل  اللهم ٌَُعز فٌه أهل طاعتك، و أبرم لهذه األمة أمر ُرشد، 

ٌُنَهى فٌه عن المنكر، ٌا سمٌع الدعاء! ٌُإَمر فٌه بالمعروؾ، و  معصٌتك، و

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ٕٔٓ 
 

اللهم اؼفر للمسلمٌن والمسلمات، اللهم أصلح ذات بٌنهم واهدهم سبل 

 السالم، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن.

 بصالح أحوال المسلمٌن فً كل مكان، ٌا رب العالمٌن!اللهم أقر أعٌننا 

اللهم اقسم لنا من خشٌتك ما تحول به بٌننا بٌن معاصٌك،اللهم اقسم لنا من 

خشٌتك ما تحول به بٌننا وبٌن معاصٌك، اللهم اقسم لنا من خشٌتك ما 

تحول به بٌننا وبٌن معاصٌك، ومن طاعتك ما تبلؽنا به جنتك، ومن الٌقٌن 

به علٌنا مصابب الدنٌا، ومتعنا بؤسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما  ما تهون

أحٌٌتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثؤرنا على من ظلمنا، وانصرنا على 

من عادانا، وال تجعل مصٌبتنا فً دٌننا، وال تجعل الدنٌا أكبر همنا، وال 

ٌرنا، مبلػ علمنا، وال تسلط علٌنا من ال ٌرحمنا، وال تجعل إلى النار مص

واجعل الجنة هً دارنا. اللهم استعملنا فً طاعتك، واجعلنا هداة مهدٌٌن 

ؼٌر ضالٌن وال مضلٌن، اللهم ال تدع لنا فً عشٌتنا هذه ذنباً إال ؼفرته، 

وال هماً إال فرجته، وال دٌناً إال قضٌته، وال مرٌضاً إال شفٌته، وال مبتلًى 

 إال هدٌته، وال مجاهداً إال أٌدته إال عافٌته، وال مٌتاً إال رحمته، وال ضاالً 

ونصرته، وال عدواً إال كبته وخذلته وكفٌته، وال أسٌراً إال أطلقته، وال 

جاهالً إال علمته، وال فقٌراً إال أؼنٌته، وال حاجة من حوابج الدنٌا واآلخرة 

 هً لك رضاً وفٌها لنا صالح إال قضٌتها ٌا أرحم الراحمٌن.

سلمٌن، وأذل الشرك والمشركٌن، وأوهن كٌد اللهم أعز اإلسالم والم

الكافرٌن، وانصرنا علٌهم أجمعٌن، اللهم أظهر دٌنك وكتابك على الدٌن 

كله، ولو كره المشركون، اللهم أبرم لهذه األمة أمر رشد ٌعز فٌه أهل 

طاعتك، وٌذل فٌه أهل معصٌتك، وٌإمر فٌه بالمعروؾ وٌنهى فٌه عن 

 سمٌع الدعاء.المنكر، وتقام فٌه حدودك ٌا 
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اللهم حقق رجاءنا واستجب دعابنا، وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمٌن 

أجمعٌن، اللهم أصلح لنا دٌننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنٌانا التً 

فٌها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التً إلٌها معادنا، واجعل الحٌاة زٌادة لنا 

 شر.من كل خٌر، واجعل الموت راحة لنا من كل 

اللهم اجعل القبر خٌر بٌت نعمره، اللهم نور قلوبنا وقبورنا ووجوهنا ٌا 

أرحم الراحمٌن، اللهم اؼفر لنا فً ساعتنا هذه أجمعٌن، وأهد المسٌبٌن منا 

 إلى المحسنٌن ٌا أرحم الراحمٌن.

اللهم هإالء عبادك وإماإك قد اجتمعوا فً بٌت من بٌوتك ٌرفعون إلٌك 

دهم خاببٌن، وال تجعلهم عن رحمتك من أٌدي الضراعة فال تر

 المطرودٌن، وأهد المسٌبٌن منهم للمحسنٌن ٌا أرحم الراحمٌن.

اللهم حقق رجاءنا واستجب دعاءنا، وأصلح أوالدنا، وحقق مرادنا، 

 وأصلح مرادنا ٌا أرحم الراحمٌن.

سؤلك منه نبٌك محمد صلى هللا علٌه وسلم ما اللهم إنا نسؤلك من كل خٌر 

الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبٌك محمد صلى  وعبادك

هللا علٌه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان، علٌك توكلنا وإلٌك 

 المصٌر.

 وصلى هللا وسلم وبارك على نبٌنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعٌن.
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الحمد هلل رب العالمٌن، له الحمد فً األرض سلطانه وفً السماء ملكه     

حمته ، وفً كل شا ه، وفً النار سطوته ، وفً الجنة روفً البحر عظمت

 آٌته وحكمته.

  أم كٌؾ ٌجحده الجاحدُ      عصى اإللهُ عجبا كٌؾ ٌُ فٌا    

 تدل  على  أنه الواحدُ وله   فً   كل   شا   آٌة        

ه ، واحد فً أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له ، واحد فً ذاتو   

، كتب الفناء على خلقه وكتب البقاء على نفسه واحد فً أفعاله، صفاته

 ه الحً الباقً الذي ال ٌموت.وسمى نفسَ 

رسول هللا إمام النبٌٌن  وأشهد أن سٌدنا ونبٌنا وقابدنا ومعلمنا محمداً    

، وقابد الؽر المحجلٌٌن وصاحب الشفاعة العظمى ٌوم الدٌن  والمرسلٌن

  .وصاحب المقام المحمود، وصاحب الحوض المورود

اللهم صل وسلم وزد وبارك على مسك الختام للنبٌٌن وعلى آله وصحبه    

 أجمعٌٌن .

 : أما بعد   

فحٌاكم هللا جمٌعا أٌها الفضالء، وهللا أسؤله كما جمعنا فً الدنٌا على    

محبته وطاعته ، وأن ٌجمعنا طاعته أن ٌجمعنا دابما وأبدا فً الدنٌا على 

خرة مع المصطفى فً جنته ودار كرامته إنه ولً ذلك ومواله وهو فً اآل

 قدٌر. شاعلى كل 

 الحٌاء من هللا

 الحٌاء من هللا 

 

 

 

 

 مممم
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هذا الٌوم الكرٌم المبارك وهللا أسؤله أن  عنوان لقاءنا فًهذا هو    

 ٌستخرج منا الٌوم ما ٌرضٌه عنا .

 ، إنهاع منزلة عظٌمة القدر جلٌلة الشؤننحن الٌوم م أحبتً فً هللا:   

صمام أمان لسابر األخالق، وسٌاج واق ٌحمً القٌم، وٌحرس األخالق، 

منزلة الحٌاء ، إنها وطرٌق كل بر إنها منزلة األوابٌنأصل كل خٌر  إنها

 من رب العالمٌن .

، وما حقه وكٌؾ ما هو الحٌاء، وما أنواعه، وما فضله :أحبتً فً هللا   

 نحققه؟

ات، وترك الحٌاء خلق فاضل ٌبعث العبد على فعل الخٌر عباد هللا:   

، فما له ٌؤتمر بؤمر هللا وٌنتهً بنهٌه، وٌقؾ عند حده، وٌجعالمنكرات

 قلة حٌاء العبد من ربه .وجدت معصٌة إال وسببها 

 فتعالوا بنا أٌها األحبة لنتعرؾ أوال على معناه:   

اُء  معنى الحٌاء:    ٌَ ُه مؤخوذ اْلَح ا لِْلَمَطِر، لَِكنَّ ٌَ اِة. َوِمْنُه اْلَح ٌَ ِمَن اْلَح

اِء.  ٌَ ةُ ُخلُِق اْلَح ُكوُن ِفٌِه قُوَّ ٌَ اِة اْلَقْلِب  ٌَ ، َوَعلَى َحَسِب َح  َمْقُصور 

وحِ َوقِ     اِء ِمْن َمْوِت اْلَقْلِب َوالرُّ ٌَ اُء  َفُكلََّما َكاَن اْلَقْلبُ  ،لَُّة اْلَح ٌَ ٌَى َكاَن اْلَح أَْح

 أََتمَّ.

ُد     ٌْ ُة اآْلاَلءِ  -َقاَل اْلُجَن ٌَ اُء ُرْإ ٌَ ُ: اْلَح َتَولَُّد  ،َرِحَمُه هللاَّ ٌَ ْقِصٌِر، َف ُة التَّ ٌَ َوُرْإ

َنُهَما َحالَة  ُتَسمَّى الْ  ٌْ اُء. َب ٌَ  َح

ْبَعُث َعلَى َتْرِك اْلَقَباِبحِ     ٌَ ْفِرٌِط ِفً َحقِّ  ،َوَحِقٌَقُتُه ُخلُق   ْمَنُع ِمَن التَّ ٌَ َو

.  َصاِحِب اْلَحقِّ

ْقَوِة: اْلَقْسَوةُ ِفً اْلَقْلبِ     اٍض: َخْمس  ِمْن َعاَلَماِت الشِّ ٌَ ُل ْبُن ِع ٌْ  ،َوَقاَل اْلفَُض

نِ  ٌْ اءِ  َوِقلَّةُ  ،َوُجُموُد اْلَع ٌَ ا ،اْلَح ٌَ ْن ْؼَبُة ِفً الدُّ  َوُطوُل اأْلََمِل. ،َوالرَّ
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ُ ِمْنُه َوُهَو     ا هللاَّ ٌَ ِ ُمِطًٌعا اْسَتْح ا ِمَن هللاَّ ٌَ ٌَى ْبُن ُمَعاٍذ: َمِن اْسَتْح ْح ٌَ َوَقاَل 

.  ُمْذِنب 

قال العلماء: حقٌقة الحٌاء خلق ٌبعث على  : -رحمه هللا  -قال النووي و   

 القبٌح وٌمنع من التقصٌر فً حق ذي الحق .ترك 

 وقٌل هو تؽٌر وانكسار ٌعتري اإلنسان عند فعل ما ٌعاب به.   

 أنواع الحٌاء:   

 :اء نوعاناعلم أخً أن الحٌ   

ما كان خلقا وجبلة فً اإلنسان ؼٌر مكتسب، وهو من أجل  :ولاأل   

جاء فً الصحٌحٌن من األخالق التً ٌمنحها هللا للعبد وٌجبله علٌها، ولهذا 

ِه َوَسلَّمَ حدٌث  ٌْ ًُّ َصلَّى هللاُ َعلَ ِب ٍن، َقاَل: َقاَل النَّ ٌْ اُء ًلَ ": ِعْمَراَن ْبَن ُحَص ٌَ الَح

رٍ  ٌْ ؤْتًِ إًِلَّ بَِخ ٌَ
"(89) 

، وٌحث على ن ارتكاب القبابح ودناءة األخالقنعم فهو ٌكؾ عن العبَد ع   

 .اإلٌمان بهذا االعتبارو من خصال مكارم األخالق ومعالٌها فه

 ! !وما أعظم أن ٌمن هللا على العبد بخلق الحٌاء    

النبً  أن مسند أحمدصحٌح مسلم وسنن أبً داود وسنن الترمذي ووفً    

ٌْسِ  ُهَما هللاُ َعزَّ ": َقاَل أِلََشجِّ َعْبِد اْلَق ٌُِحبُّ ِن  ٌْ َوَجلَّ اْلِحْلُم، إِنَّ فٌَِك َخلََّت

َواأْلََناةُ 
"(9ٓ )

 

ِه َوَسلََّم، َقاَل وفً سنن ابن ماجه     ٌْ ًَّ َصلَّى هللاُ َعلَ ِب َعِن اْبِن َعبَّاٍس، أَنَّ النَّ

" : اَء"لَِْلََشجِّ اْلَعَصِريِّ ٌَ ُ: اْلِحْلَم، َواْلَح ٌُِحبُُّهَما هللاَّ ِن  ٌْ إِنَّ فٌَِك َخْصلََت
(9ٔ)

  

                                     
 (7ٖ( وأخرجه مسلم فً صحٌحه )77ٔٙأخرجه البخاري فً صحٌحه )( (89

( ٕٔٔٓ( وسنن الترمذي )ٕٕ٘٘( وسنن أبً داود )8ٔ، 7ٔأخرجه مسلم فً صحٌحه ) ((9ٓ

 .( بسند صحٌح7٘ٔٔٔأحمد )وأخرجه 

 (88ٔٗسنن ابن ماجه )( 9ٔ)
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ُهَما  "إِنَّ فٌِكَ وفً صحٌح األدب المفرد للبخاري أن النبً قال  ٌُِحبُّ ِن  ٌْ لَُخلَُق

 "ُ  هللاَّ

ِ؟     ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ  قُْلُت: َوَما ُهَما 

اُء"،َقاَل:     ٌَ   "اْلِحْلُم، َواْلَح

 قلت: قدٌماً أَْو َحِدًٌثا؟    

ا".َقاَل:       "َقِدٌما

ِ الَِّذي َجَبلَِنً َعلَى خلقٌن أحبهما هللا    قلُت: اْلَحْمُد هلِلَّ
(9ٕ)

. 

أٌت المعاصً نذالة فتركتها مروءة فاستحالت : رقال بعض السلؾولذا    

 دٌانة.

 : تركت الذنوب من ربً أربعٌن سنة فؤدركنً الورع.بعضهموقال    

وهو ما كان مكتسبا من معرفة هللا ومعرفة عظمته وقربه  :النوع الثانً   

علٌه وعلمه بخابنة األعٌن وما تخفً الصدور فهذا من  من عباده وإطالعه

 أعلى خصال اإلٌمان بل هو من أعلى درجات اإلحسان . 

ا  قال تعالى    ُكْم َرقٌِبا ٌْ َ َكاَن َعلَ  [ٔ] النساء: إِنَّ هللاَّ

 أي مطلع علٌكم ٌراكم على حالتكم.    

ُ َتَعالَى:     َ َقاَل هللاَّ
ْعلَْم بِؤَنَّ هللاَّ ٌَ َرىأَلَْم  ٌَ    :العلق[ٔٗ ] 

َماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض : وقال جل وعال    ْعلَُم َما فًِ السَّ ٌَ  َ
أَلَْم َتَر أَنَّ هللاَّ

ُكوُن ِمْن َنْجَوى َثاَلَثٍة إًِلَّ ُهَو َرابُِعُهْم َوًَل َخْمَسٍة إًِلَّ ُهَو َساِدُسُهْم َوًَل  ٌَ َما 

َن َما َكاُنوا  ٌْ ْوَم أَْدَنى ِمْن َذلَِك َوًَل أَْكَثَر إًِلَّ ُهَو َمَعُهْم أَ ٌَ ُبُهْم بَِما َعِملُوا  ٌَُنبِّ ُثمَّ 

ٍء َعلٌِم   ًْ َ بُِكلِّ َش
اَمِة إِنَّ هللاَّ ٌَ  [  7]المجادلة: اْلقِ

 وصدق من قال:   

                                     
 (٘٘ٗ( وصححه األلبانً فً صحٌح األدب المفرد )8ٗ٘)األدب المفرد للبخاري ( 9ٕ)
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 خلوت ولكن قل علً رقٌب   فال تقل إذا ما خلوت الدهر ٌوما 

 وًل أن ما تخفً علٌه ٌؽٌب   ة ـساع ل ـؽفـٌ  هللا   وًل تحسبن

ُدورُ َوَقاَل َتَعالَى:     ٌُِن َوَما ُتْخفًِ الصُّ ْعلَُم َخابَِنَة اأْلَْع ٌَ  :[ .9ٔ]ؼافر 

ر وؼطه ومما ٌحكى أن رجال خلى بنفسه بٌن الؽابات وقد ؼطته األشجا   

ٌُِن َوَما  مَّ بفعل المعصٌة فسمع منادٌا ٌناديوهَ ظالم اللٌل  ْعلَُم َخابَِنَة اأْلَْع ٌَ

دُ   [ .9ٔ]ؼافر:  ورُ ُتْخفًِ الصُّ

  ،وهذا أعرابً فً الصحراء دعا أعرابٌة إلى فعل الفاحشة 

 هل نام الناس فً الخٌام ؟؟ المرأة التقٌة فقالت له   

، قال لها أبشري لقد نام ل بعد أن نام الجمٌع وهجع الجمٌعوفً وقت اللٌ   

 الجمٌع وال ٌرانا إال الكواكب ، فقالت له المرأة وأٌن مكوكبها؟

 لسان حالها ٌقول أٌن هللا ؟  ! ! 

 

 فضل الحٌاء

ِحٌحِ     ُ َعْنُهَما ِمْن َحِدٌِث اْبِن عُ  ٌنَوِفً الصَّ ًَ هللاَّ ِ "َمَر َرِض أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

ِه َوَسلََّم َمرَّ ِبَرُجٍل  ٌْ ُ َعلَ اِء  -َصلَّى هللاَّ ٌَ ِعُظ أََخاهُ ِفً اْلَح ٌَ َدْعُه.  َفَقاَل: -َوُهَو 

اَء ِمَن اإْلٌَِمانِ  َفإِنَّ  ٌَ  "اْلَح
(9ٖ)

 

ُ َعلَ     ًِّ َصلَّى هللاَّ ِب ُ َعْنُه َعِن النَّ ًَ هللاَّ َرَة َرِض ٌْ ِه َوَسلََّم. َوِفٌِهَما َعْن أَبًِ ُهَر ٌْ

ُه َقالَ   -أَْو بِْضع  َوِستُّوَن ُشْعَبةا  -اإْلٌَِماُن بِْضع  َوَسْبُعوَن ُشْعَبةا ": أَنَّ

ِرٌِق. َواْلحَ َفؤَْفَضلَُها: َقْولُ  ُ. َوأَْدَناَها إَِماَطُة اأْلََذى َعِن الطَّ اُء ًَل إِلََه إًِلَّ هللاَّ ٌَ

"ُشْعَبة  ِمَن اإْلٌَِمانِ 
(9ٗ) 

. 

                                     
 (ٖٙ( ومسلم فً صحٌحه )ٕٗ( أخرجه البخاري فً صحٌحه )(9ٖ

 (ٖ٘( ومسلم فً صحٌحه )9صحٌحه ) ( البخاري فً(9ٗ
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 البضع: العدد من ثالثة إلى عشرة.   

 الشعبة: الخصلة أو القطعة.   

ِحٌِح     ِه َوَسلََّم: َعْنُه َصلَّ من حدٌث أبً مسعود البدري َوِفً الصَّ ٌْ ُ َعلَ ى هللاَّ

ِة اأْلُولَى: إَِذا لَْم َتْسَتِح َفاْصَنْع َما " ُبوَّ اُس ِمْن َكاَلِم النُّ ا أَْدَرَك النَّ إِنَّ ِممَّ

"ِشْبتَ 
(9٘).

  

 :َقْواَلنِ  الحدٌث َوِفً َهَذا   

ُه أَْمُر َتْهِدٌٍد. َوَمْعَناهُ اْلَخَبُر، أَْي َمْن لَ  أََحُدُهَما:    ْسَتِح َصَنَع َما َشاَء.أَنَّ ٌَ  ْم 

انًِ:    ُه أَْمُر إَِباَحٍة. أَيِ اْنُظْر إِلَى اْلِفْعِل الَِّذي ُتِرٌُد أَْن َتْفَعلَُه. َفإِْن  َوالثَّ
أَنَّ

. َوُهَو َقْوُل اأْلَْكَثِرٌنَ  ُل أََصحُّ ا َمْنُه َفاْفَعْلُه. َواأْلَوَّ ٌَ ٌُْسَتْح ا اَل  من أهل  َكاَن ِممَّ

 .هو الذي رجحه ابن القٌم فً المدارجالعلم و

 حق الحٌاء

ْرِمِذيِّ َمْرفُوًعا جاء فً سنن    وفً مسند أحمد ومستدرك الحاكم بإسناد  التِّ

ٌُوا " :قالصلى هللا علٌه وسلم  صححه الحاكم ووافقه الذهبً أن النبً اْسَتْح

ا َنْسَتِحً اِء. َقالُوا: إِنَّ ٌَ ِ َحقَّ اْلَح َس َذلُِكْم، َولَِكنَّ  ِمَن هللاَّ ٌْ ِ. َقالَ: لَ ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ

ْحَفِظ اْلَبْطَن  ٌَ ْأَس َوَما َوَعى. َوْل ْحَفِظ الرَّ ٌَ اِء َفْل ٌَ ِ َحقَّ اْلَح ا ِمَن هللاَّ ٌَ َمِن اْسَتْح

نْ  ْذُكِر اْلَمْوَت َواْلبِلَى. َوَمْن أََراَد اْْلِخَرَة َتَرَك ِزٌَنَة الدُّ ٌَ ا. َفَمْن َوَما َحَوى. َوْل ٌَ

ِ َحقَّ اْلحَ  ا ِمَن هللاَّ ٌَ "اءِ ٌَ َفَعلَ َذلَِك َفَقِد اْسَتْح
(9ٙ).

 

                                     
 ( 8ٖٗٗ، 8ٖٖٗالبخاري فً صحٌحه ) (9٘)

َما َنْعِرفُُه ( وقال: "8ٕ٘ٗفً سننه ) الترمذي ((9ٙ ِمْن َهَذا الَوْجِه ِمْن َحِدٌِث َهَذا َحِدٌث  َؼِرٌب  إِنَّ

دٍ  بَّاِح ْبِن ُمَحمَّ (، وأبو ٌعلى فً 7ٖٔٙ"، وأخرجه أحمد فً مسنده )أََباَن ْبِن إِْسَحاَق َعِن الصَّ

 ( ، والحاكم فً مستدركه وقال:هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه7ٗٓ٘مسنده )

الحدٌث النووي فً خالصة  ، وحسن إسناد هذاسناده "الصباح بن محمد" وهو ضعٌؾوفً إ

 (89ٗ/ٕاألحكام )
، 
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 هذا الحدٌث ما أروعه ! !   

قال بعض العلماء: "ٌستحب لكل أحد صحٌح أو مرٌض اإلكثار من ذكر    

 هذا الحدٌث، بحٌث ٌصٌر ُنْصب عٌنٌه والمرٌض أولى" 

 ربه. وهو ٌبٌن لنا كٌؾ ٌستحً العبد من   

 أن ٌحفظ الرأس وما وعى. :أوًل   

وحفظ الرأس وما  وحفظ الرأس داخل فٌه حفظ اللسان والعٌن واألذن.   

مع والبصر واللسان من المحرمات، وحفُظ البطن  وعى ٌدخل فٌه حفُظ السَّ

عز  -وما حوى ٌتضمن حفظ القلب َعِن اإلصرار على محرم. قال هللا 

ْعلَُم َما فًِ أَْنفُِسُكْم َفاْحَذُروهُ َواْعلَُموا أَنَّ هللاَ  :-وجل  ٌَ   :البقرة[ٕٖ٘] 

ْمَع َواْلَبَصَر َواْلفَُإاَد ُكلُّ أُولَبَِك وقد جمع هللا ذلك ُكلَّه فً قوله:     إِنَّ السَّ

 .[ٖٙ]اإلسراء: َكاَن َعْنُه َمْسُإوًلا 

 البطِن من إدخال الحرام إلٌه من المآكل والمشارب. وٌتضمن أٌضاً حفظُ    

 : اللساُن والفرُج، -عز وجل  -وِمْن أعظم ما ٌجُب حفُظه من نواهً هللا    

 ًِّ ب َمْن "، قال: -صلى هللا علٌه وسلم  -وفً حدٌث أبً هرٌرة، عن النَّ

جه ال "ٌٌه، وما َبٌَن ِرجلٌِه، َدَخلَ الجنةَحفَِظ ما َبٌَن لَحْ  حاكم خرَّ
(97)

 

ج اإلمام أحمد و    ًِّ  خرَّ ب صلى هللا علٌه  -من حدٌث أبً موسى، عن النَّ

"َمْن َحفِظ ما بٌَن َفْقَمٌِه وفرجه، دخل الجنة"، قال: -وسلم 
(98)

. 

ه؛ ضبط بفتح فاء، وسكون قاؾ، أي:     ٌْ قال السندي: قوله: ما بٌن َفْقَم

 أكل ما ال ٌنبؽً. لحٌٌه، ٌرٌد الفم عن التكلم بما ال ٌنبؽً، وعن

 وقد ضبط الفقم بضم الفاء أٌضاً.   

                                     
 ( وصححه ووافقه الذهبً 8ٓ٘8أخرجه الحاكم فً مستدركه ) (97)

 ( وقال محققو  طبعة  الرسالة: صحٌح لؽٌره 9٘ٙٓٔأخرجه أحمد فً مسنده ) (98)
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لسانك ال تنطق به إال الحق وافطمه عن الؽٌبة والنمٌمة  :هللاعبد    

  والوقوع فً أعرا ض الناس

ِه  ففً صحٌح البخاري من حدٌث    ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ ِب َرَة، َعِن النَّ ٌْ أَِبً ُهَر

، إِنَّ الَعبْ "َوَسلََّم َقاَل:  ٌُْلقًِ لََها َباًلا ِ، ًلَ  َتَكلَُّم بِالَكلَِمِة ِمْن ِرْضَواِن هللاَّ ٌَ َد لَ

ٌُْلقًِ لََها  ِ، ًلَ  َتَكلَُّم بِالَكلَِمِة ِمْن َسَخِط هللاَّ ٌَ ُ بَِها َدَرَجاٍت، َوإِنَّ الَعْبَد لَ
ْرَفُعُه هللاَّ ٌَ

مَ  ْهِوي بَِها فًِ َجَهنَّ ٌَ  ، "َباًلا
(99) 

 

َن اْلَمْشِرِق "رواٌة مسلم  وفً    ٌْ اِر، أَْبَعَد َما َب ْهِوي بَِها فًِ النَّ ٌَ

"َواْلَمْؽِربِ 
(ٔٓٓ)

 

ْهِوي بَِها َسْبِعٌَن َخِرٌفاا فًِ "وفً رواٌة الترمذي بسند حسن     ٌَ

ارِ  "النَّ
(ٔٓٔ) 

ُعْقَبَة ْبِن كما فً وصٌة النبً لفالنجاة النجاة فً حفظ اللسان إال من خٌر    

ِ َما النََّجاةُ؟  ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ  َعاِمٍر، َقاَل: قُْلُت: 

ُتَك، َواْبِك َعلَى َخِطٌَبتِكَ "َقاَل:     ٌْ َسْعَك َب ٌَ َك لَِساَنَك، َوْل ٌْ  "اْملِْك َعلَ
(ٕٔٓ )  

  حفظ العٌن 

        ، احفظها من النظر إلى فظ أخً عٌنك من النظر إلى الحرامفاح    

 النساء.عورات 

 ٌطان واسمع بها كالم الرحمن وسنة األذن احفظها من سماع مزمار الش

 .سٌد األنام وسماع كالم أهل العلم

                                     
 (78ٗٙالبخاري ) (99)

 (988ٕ( مسلم )ٓٓٔ)

 ( وقال: حدٌث حسن ؼرٌب من هذا الوجهٖٕٗٔالترمذي ) (ٔٓٔ)

 َحِدٌث  َحَسن   ( وقال:ٕٙٓٗالترمذي ) ((ٕٓٔ
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  :ثانٌا: حفظ البطن وما حوي   

ل الحرام وأن ٌتحرى بحفظ البطن أن ٌفطمها اإلنسان عن أكوالمراد    

 أكل الحالل الطٌب .

 وٌدخل فً ذلك حفظ الفرج   

قُلْ بحفظ الفروج، ومدَح الحافظٌن لها، فقال:  -عز وجل  - أمر هللافقد    

ْحَفُظوا فُُروَجُهمْ  ٌَ وا ِمْن أَْبَصاِرِهْم َو ُؽضُّ ٌَ ، وقال:  [ٖٓ]النور: لِْلُمْإِمنٌَِن 

 ُاِكَراِت أََعدَّ هللا اِكِرٌَن هللاَ َكثٌِراا َوالذَّ  َواْلَحافِِظٌَن فُُروَجُهْم َواْلَحافَِظاِت َوالذَّ

 ،[ٖ٘]األحزاب: لَُهْم َمْؽفَِرةا َوأَْجراا َعِظٌماا 

إلى قوله:  َقْد أَْفلََح اْلُمْإِمُنوَن الَِّذٌَن ُهْم فًِ َصالتِِهْم َخاِشُعونَ وقال:    

 َماُنُهْم ٌْ َوالَِّذٌَن ُهْم لِفُُروِجِهْم َحافُِظوَن إًِلَّ َعلَى أَْزَواِجِهْم أَْو َما َملََكْت أَ

ُهمْ  ُر َملُوِمٌنَ  َفإِنَّ ٌْ  .[ٙ-ٔ]المإمنون: َؼ

ُل ما وصى هللا به آدم عند إهباطه إلى     وقال أبو إدرٌس الخوالنً: أوَّ

 األرض: حفُظ فرجه، وقال: ال تضعه إال فً حالل.

 : أن ٌذكر الموت والبلى:ثالثا   

فإن تذكر اإلنسان أنه مٌت مهما خلد فً الدنٌا استحٌا من ربه جل وعال    

 ؟اه على معصٌة ، ماذا أنت قابل لربك ؼداً أن ٌر

 أما استحٌٌت تعصٌنً عبدي كإذا ما قال ل

 وتخفً الذنب عن خلقً وبالعصٌان تؤتٌنً

 فٌقصٌنً  ٌعاتبنً   لما    له  قولً    فما

 وكان الربٌع بن خثٌم ٌقول: "لو تركت ذكر الموت لحظة لفسد قلبً"   
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من ربه وهو ٌعلم أنه مالقٌه وٌسؤله عن القلٌل  كٌؾ ال ٌستحً اإلنسانُ    

وهو الملك القدٌر الذي ال تخفى  والكثٌر والعظٌم والحقٌر والفتٌل والقطمٌر

 علٌه خافٌة ال فً أرضه وال سمابه.

ا قال تعالى     ٍة َشّرا ْعَملْ ِمْثَقالَ َذرَّ ٌَ َرهُ َوَمْن  ٌَ ا  را ٌْ ٍة َخ ْعَملْ ِمْثَقالَ َذرَّ ٌَ َفَمْن 

رَ   [8 -7]الزلزلة: هُ ٌَ

إنه الموت الذي ال ٌحول بٌنك وبٌنه مال وال ولد وال قصور وال دور    

 فإذا جاءك الموت فهناك شخصان:

سعٌد مبشر برضوان هللا ونعٌمه وتقول له المالبكة كما  األول:الشخص    

ًِّ  فً سنن ابن ماجه ومسند أحمد بسند صحٌح بِ َرَة، َعِن النَّ ٌْ َعْن أَِبً ُهَر

ِه َوَسلََّم، َقاَل:  ٌْ ُجلُ "َصلَّى هللاُ َعلَ ُت َتْحُضُرهُ اْلَماَلبَِكُة، َفإَِذا َكاَن الرَّ ٌِّ اْلَم

ا،   َصالِحا

ٌِِّب، اْخُرِجً     َبُة، َكاَنْت فًِ اْلَجَسِد الطَّ ٌِّ ْفُس الطَّ ُتَها النَّ ٌَّ َقالُوا: اْخُرِجً أَ

ٌَُقالُ لََها  َزالُ  ٌَ ِر َؼْضَباَن، َفاَل  ٌْ َحاٍن، َوَربٍّ َؼ ٌْ َحِمٌَدةا، َوأَْبِشِري بَِرْوٍح َوَر

َماءِ  ٌُْعَرُج بَِها إِلَى السَّ ٌُْفَتُح لََها، َذلَِك َحتَّى َتْخُرَج، ُثمَّ   ، َف

ٌَُقالُ: َمْن َهَذا؟      َف

    ، قُولُوَن: فاَُلن  ٌَ  َف

ِب، اْدُخلًِ َحِمٌَدةا،     ٌِّ َبِة، َكاَنْت فًِ اْلَجَسِد الطَّ ٌِّ ْفِس الطَّ ا بِالنَّ ٌَُقالُ: َمْرَحبا َف

ٌُقَ  َزالُ  ٌَ ِر َؼْضَباَن، َفاَل  ٌْ َحاٍن، َوَربٍّ َؼ ٌْ الُ لََها َذلَِك َحتَّى َوأَْبِشِري بَِرْوٍح َوَر

ُ َعزَّ َوَجلَّ  َماِء الَّتًِ فٌَِها هللاَّ ْنَتَهى بَِها إِلَى السَّ ٌُ" 

وُء،  الثانً:الشخص     ُجُل السُّ  َوإَِذا َكاَن الرَّ
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ْفُس اْلَخبٌَِثُة، َكاَنْت فًِ اْلَجَسِد اْلَخبٌِِث، اْخُرِجً َقاَل:     ُتَها النَّ ٌَّ اْخُرِجً أَ

 ، ٌَُقالُ َذِمٌَمةا َزالُ  ٌَ ، َفاَل  اٍق، َوآَخَر ِمْن َشْكلِِه أَْزَواج  َوأَْبِشِري بَِحِمٌٍم، َوَؼسَّ

ْفَتُح لََها،  ٌُ َماِء، َفاَل  ٌُْعَرُج بَِها إِلَى السَّ  لََها َذلَِك َحتَّى َتْخُرَج، ُثمَّ 

ٌَُقالُ: َمْن َهَذا؟      َف

ْفِس اْلَخبٌَِثِة، َكاَنْت فًِ اْلَجَسِد اْلَخبٌِِث،     ا بِالنَّ ٌَُقالُ: ًَل َمْرَحبا ، َف ٌَُقالُ: فاَُلن  َف

َماِء،  ٌُْرَسلُ بَِها ِمَن السَّ َماِء، َف َها ًَل ُتْفَتُح لَِك أَْبَواُب السَّ ، َفإِنَّ اْرِجِعً َذِمٌَمةا

ُثمَّ َتِصٌُر إِلَى اْلَقْبِر 
" (ٖٔٓ) 

  صنؾ ٌتمنى الرجعة لكن ال رجوعوهذا ال   
لََعلًِّ أَْعَملُ ُت َقالَ َربِّ اْرِجُعوِن َحتَّى إَِذا َجاَء أََحَدُهُم اْلَموْ قال تعالى    

ْوِم  ٌَ َها َكلَِمة  ُهَو َقابِلَُها َوِمْن َوَرابِِهْم َبْرَزخ  إِلَى  ا فٌَِما َتَرْكُت َكالَّ إِنَّ َصالِحا

ْبَعُثونَ  ٌُ :[ٓٓٔ-99]المإمنون 

، وهللا لو كان بعد الموت فحسب فال ٌظن اإلنسان أن األمر مقصور على   

 الدنٌا موت فقط لكان األمر هٌنا مٌسورا .

 وصدق من قال:   

 حً كلِّ  راحةَ  ولو أنا إذا متنا تركنا    لكان الموتُ 

 شا ه عـن كلِّ بعـدَ  عثنـا     ونسؤلُ ولكن إذا متنـا بُ 

لم أنه مٌت استحٌا من هللا أن ٌراه على معصٌة، ومن علم أنه وهللا من ع

سوؾ ٌحاسب فلٌعد للسإال جوابا ، ومن علم أن المصٌر إما إلى جنة أو 

 نار فلٌبادر بطاعة هللا .

 رابعا: ومن أراد اْلخرة ترك زٌنة الدنٌا    

                                     
اْبِن أَبًِ كالهما من طرٌق  (87ٙ9( ومسند أحمد )ٕٕٙٗأخرجه ابن ماجه فً سننه ) (ٖٓٔ)

َرةَ  ٌْ َساٍر، َعْن أَِبً ُهَر ٌَ ِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َعَطاٍء، َعْن َسِعٌِد ْبِن  ، وهذا إسناد صحٌح  ِذْبٍب، َعْن ُمَحمَّ

 على شرط الشٌخٌن .
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اعلم بؤن الدنٌا دار ممر واآلخرة هً دار المقر فخذوا من ممركم  أخً :   

 لمقركم وال تفضحوا أستاركم عند من ٌعلم أسراركم.

ا َكَماٍء وقد ضرب هللا لها فً القرآن مثال     ٌَ ْن اِة الدُّ ٌَ َواْضِرْب لَُهْم َمَثلَ اْلَح

َماِء َفاْخَتلََط بِِه َنَباُت اأْلَ  اُح أَْنَزْلَناهُ ِمَن السَّ ٌَ ا َتْذُروهُ الرِّ ْرِض َفؤَْصَبَح َهِشٌما

ا  ٍء ُمْقَتِدرا ًْ ُ َعلَى ُكلِّ َش  [٘ٗ]الكهؾ: َوَكاَن هللاَّ

فمؽبون من باع آخرته الباقٌة بدنٌاه الفانٌة ، ولٌس معنى ذلك أن ٌعٌش    

، فلٌعلم هذا اإلنسان فً الدنٌا معٌشة أهل الدروشة دون عمل ودون كفاح 

السماء ال تمطر ذهبا ، ولكن معنى كالمً أن ال تتعلق القلوب الصنؾ أن 

 بالدنٌا .

 .فالعاقل اللبٌب هو الذي جعل الدنٌا مزرعة اآلخرة   

حٌث قال "الدنٌا  -رضً هللا عنه-واختم بهذه الكلمة الرابعة لإلمام علً    

د  نجاةدار صدٍق لمن صدقها، ودار  لمن فهم عنها، ودار ؼنى لمن تزوَّ

هللا، ومهبط وحٌه، وُمصلَّى مالبكته، وُمتَّجر أولٌابه،  أنبٌاءا، مسجد فٌه

وا فٌها الجنة، فمن ذا ٌذمُّ الدنٌا وقد آذَنت فً بحاكتَسبوا فٌها الرحمة، ور

َقت  لَت ببالبها البالء، وشوَّ فراقها، وناَدت بعٌبها، ونَعت نفسها وأهلها، فمثَّ

ها قوم  عند الن دامة، وحِمدها آخرون فصدقوا، بسرورها السرور، فذمَّ

 وذكَّرتهم فذكروا"
(ٔٓٗ) 

                                     
ُد ْبُن َعْبِد نا  قال: (ٕٔٔٔالدٌنوري فً المجالسة برقم )أثر ضعٌؾ: أخرجه (  (ٗٓٔ ُمَحمَّ

ِريُّ ْبُن اْلَقاِسِم، َعْن َحبٌِِب ْبِن أَِبً َثاِبٍت، َعْن َعاِصِم ْبِن  اْلَعِزٌِز، َنا اْلَفْضُل ْبُن ُمَوفٍَّق َنا السَّ

ضعٌؾ الحدٌث كان شٌخا صالحا الفضل بن الموفق، قال أبو حاتم: قلت: وفً إسناده َضْمَرَة؛ 

، وذكره ابن حبان فً الثقات وقال ابن حجر  قرابة البن عٌٌنة، وكان ٌروي أحادٌث موضوعة

 فً لتقرٌب : فٌه ضعؾ
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عد ، نرجا اإلجابة على هذا السإال بوالسإال اآلن كٌؾ نحقق الحٌاء   

بارك هللا لً ولكم فً القرآن العظٌم، ونفعنً وإٌاكم بما ، جلسة االستراحة

 فٌه من اآلٌات والذكر الحكٌم.

 أقول قولً هذا واستؽفر هللا لً ولكم.   

 لخطبة الثانٌةا

 الحمد هلل حمداً كثٌراً طٌباً مباركاً فٌه كما ٌحب ربنا وٌرضى،    

وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له، وأشهد أن سٌدنا محمداً عبد هللا 

 ورسوله، صلى هللا وسلم وبارك علٌه وعلى آله وأصحابه.

 أما بعد:   

 كٌؾ نحقق الحٌاء؟   

لو كانت األخالق صفاِت الزمة ُتخلق فً اإلنسان وٌطبع  أٌها األحبة:   

علٌها، فال ٌمكنه تؽٌٌرها وتبدٌلها؛ كسابر صفاته الجسدٌة من طول وقصر 

ولون، لما أمر الشارع التخلق باألخالق الحسنة، والتخلً عن القبٌحة، فلو 

 مقدورا لإلنسان لما ورد به الشرع؛ إلنه "ال تكلٌؾ إاللم ٌكن ذلك ممكنا 

 بمقدور"

وإلٌك أٌها الحبٌب بعض الوسابل التً تعٌن على اكتساب خلق الحٌاء    

   وترسٌخه: 

اء منه فقد كان النبً ٌسؤل أن تسؤل هللا عز وجل أن ٌرزقك الحٌ :أوًل   

جاء فً صحٌح مسلم انه كان ٌقول فً دعاء ن ٌرزقه الخلق الحسن ربه أ

ْهِدي أِلَْحَسنَِها إًِلَّ أَْنَت، َواْصِرْؾ اْهِدنًِ أِلَْحَسِن اأْلَْخاَل "االستفتاح  ٌَ ِق ًَل 

َبَها إًِلَّ أَْنتَ  ٌِّ ٌَْصِرُؾ َعنًِّ َس َبَها ًَل  ٌِّ "َعنًِّ َس
(ٔٓ٘)

  

                                     
 (77ٔأخرجه مسلم ) ((٘ٓٔ
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، فنحن  جل وعال ونعمه التً ال تعد وال تحصى أن ٌتذكر آالء هللا :ثانٌا   

، ونستظل بسمابه، نفس فً جوه، ونعٌش على أرضه، ونتنطعم من خٌره

ه ٌخزى أن ٌقدم إلى صاحبها واإلنسان بإزاء النعمة الصؽٌرة من مثل

ربهم ، الذي تؽمرهم آالإه  كٌؾ ال ٌوجل الناس من اإلساءة إلى، فإساءة

 بعد ذلك من خلود طوٌل . من المهد إلى اللحد وإلى ما

، ولو قدروه حق قدره لسارعوا إلى إن حق هللا على عباده عظٌم   

الخٌرات ٌفعلونها من تلقاء أنفسهم ولباعدوا عن السٌبات خجال فً مقابلة 

 الخٌر المحض بالجحود والخسة .  

أن ٌتعرؾ على هللا عز وجل بؤسمابه الحسنى وصفاته العلى ،  ثالثا:   

 وأفضل منهج للتعرٌؾ باهلل هو القرآن الكرٌم .

ب فً شرح أسمابه وصفاته وآثارها وذلك بقراءة كتا وأن تتعرؾ على   

وما أكثر الكتب التً ألفت فً هذا األسماء الحسنى والصفات العلى، 

 الموضوع العظٌم.

 ، فاهلل حٌى كرٌم لم أن الحٌاء صفة من صفات هللاأن تع رابعا:   

َسْلَماَن من حدٌث بسند صحٌح خرج أبو داود والترمذي وابن ماجه    

ِه َوَسلََّم، َقاَل:  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ ِب ، َعِن النَّ ًِّ ْسَتْحًٌِ "الَفاِرِس ٌَ ًٌّ َكِرٌم   َ َحٌِ
إِنَّ هللاَّ

نِ  ٌْ ا َخابَِبَت ُهَما ِصْفرا ُردَّ ٌَ ِه أَْن  ٌْ َد ٌَ ِه  ٌْ ُجلُ إِلَ  "إَِذا َرَفَع الرَّ
(ٔٓٙ) 

اِء  قوله إن :قال المباركفوري فً "تحفة األحوذي"    ٌَ هللا حً َفِعٌل  ِمَن اْلَح

لٌِقُ  ٌَ ٌُْحَمُل َعلَى َما  اِء  ٌَ اِء َوَوْصفُُه َتَعالَى ِباْلَح ٌَ لَُه َكَساِبِر ِصَفاِتِه  أَْي َكِثٌُر اْلَح

فَُها ٌِّ  .ُنْإِمُن ِبَها َواَل ُنَك

                                     
( وقال: هذا حدٌث حسن ؼرٌب ، وابن ٖٙ٘٘( والترمذي )88ٗٔأخرجه أبو داود )  ((ٙٓٔ

 (8ٖٙ٘اجه )م
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 الحٌاء صفة من صفات النبً الكرٌم  أن تعلم أن خامسا:   

ِه ف    ٌْ ًُّ َصلَّى هللاُ َعلَ ِب ُ َعْنُه، َقاَل: َكاَن النَّ ًَ هللاَّ َعْن أَِبً َسِعٌٍد الُخْدِريِّ َرِض

ا ُعِرَؾ فًِ "َوَسلََّم  با ٌْ اءا ِمَن الَعْذَراِء فًِ ِخْدِرَها َوإَِذا َكِرَه َش ٌَ أََشدَّ َح

"َوْجِههِ 
(ٔٓ7)

 

النبً العظٌم أال تحب أٌها المسلم الكرٌم أن تتصؾ بصفة من صفات    

 فهو القدوة واألسوة.

 الدعاء

اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه األنور والجبٌن 

 األزهر.

وارَض اللهم عن األبمة الخلفاء أبً بكر وعمر وعثمان وعلً، وعنا معهم 

 بمنك وكرمك.

 اللهم خلقنا بؤخالق نبٌك الكرٌم. اللهم حسن أخالقنا، وابسط أرزاقنا، 

اللهم استرنا بسترك الجمٌل، واجعل تحت الستر  ،اللهم ارزقنا الحٌاء منك

 ما ترضى به عنا.

 اللهم استرنا فوق األرض، وارحمنا تحت األرض، وال تخزنا ٌوم العرض.

للهم أعز اإلسالم والمسلمٌن، وأذل الشرك والمشركٌن، ودمر أعداءك ا

 أعداء الدٌن، واحم حوزة الدٌن ٌا رب العالمٌن.

للهم فرج هم المهمومٌن من المسلمٌن، ونفس كرب المكروبٌن، واقض ا

الدٌن عن المدٌنٌن، واشؾ مرضانا ومرضى المسلمٌن برحمتك ٌا أرحم 

 الراحمٌن!

                                     
 (ٕٖٕٓ( ومسلم )ٕٖٙ٘البخاري ) أخرجه (7ٓٔ)
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اللهم آمنا فً أوطاننا، وأصلح أبمتنا ووالة أمورنا، واجعل والٌتنا فٌمن 

 خافك واتقاك واتبع رضاك ٌا رب العالمٌن.

النظر إلى وجهك الكرٌم والشوق إلى لقابك فً ؼٌر ضراء  ا بلذةاللهم متعن

 مضرة وال فتنة مضلة .

 ربنا آتنا فً الدنٌا حسنة وفً اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار.

عباد هللا: إن هللا ٌؤمر بالعدل واإلحسان وإٌتاء ذي القربى وٌنهى عن 

 الفحشاء والمنكر والبؽً ٌعظكم لعلكم تذكرون.

العظٌم ٌذكركم، واشكروه على نعمه ٌزدكم، ولذكر هللا أكبر فاذكروا هللا 

 وهللا ٌعلم ما تصنعون.
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ونستؽفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا  ن الحمد هلل، نحمده ونستعٌنهإ   

 ومن سٌبات أعمالنا، من ٌهده هللا فال مضل له، ومن ٌضلل فال هادي له،

وأشهد أن ال إله إالَّ هللا وحده ال شرٌك له، شهادَة ُمْعَتِرٍؾ ِبالَعْجِز    

ٌُْكَتَفى به الم ْقِصٌِر، َوُمْؽَتِرٍؾ من َبْحِر َكَرِمِه َوُجوِدِه ما   سٌر،والتَّ

ُه،     ٌُّ ُه َوَنِج ٌُّ وأشهد أن سٌدنا محمداً عبُدهُ َوَرُسولُُه، َوَحِبٌُبُه َوَخلٌِلُُه، َوصفِ

ًّ الَحق، أَْرَسلَُه َسٌُد الَخلْ  ٌِن ُكلِِّه ِق، والنب ٌُْظِهَرهُ َعلَى الدِّ ِباْلُهَدى َوِدٌِن اْلَحقِّ لِ

 َولَْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن .

، َسٌِد اللُهمَّ َصل     ًِّ ًِّ األَُم ِب ْم على عبدك ونبٌك ورسولك النَّ َوَباِرْك َوَتَرحَّ

ِر، ٌْ رِ  المرسلٌَن، َوإَِماِم المتقٌَن، وخاتِم النبٌٌَن، إَِماِم الَخ ٌْ ، ورسوِل َوَقاِبِد الَخ

ِتهِ  ٌْ ِتِه َوأَْهِل َب ٌَّ َهاِت المإمنٌَن، َوُذرِّ ْحَمِة، وعلى أَْزَواِجِه أُمَّ  ، وآلِهِ  ،الرَّ

َت َوَباَرْكَت َعلَى  ٌْ ٌِه، كما َصلَّ وأصهاِرِه وأنصاِرِه وأتباِعِه وأشٌاِعِه َوُمِحبِّ

.  إِْبَراِهٌَم، وعلى آل إبراهٌَم فً العالمٌن إنك حمٌد  مجٌد 

 هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر ال إله إال هللا ، هللا أكبر هللا أكبر وهلل الحمد.   

 اعة أقواما وٌضع بالمعصٌة آخرٌن ! !ٌرفع بالط هللا أكبر    

 هللا أكبر ٌثٌب الصابمٌن وٌعاقب المفطرٌن ! !   

، والذلة والهوان والصؽار بر والعزة هلل ولرسوله وللمإمنٌنهللا أك   

 للكافرٌن والعصاة الفاجرٌن ! !

 ن ! ما صامت األمة المحمدٌة شهر رمضان مخبٌتٌن وصابرٌ هللا أكبر   

 ما قرأوا القرآن وباتوا لربهم سجدا وقٌاما ساهرٌن ! !هللا أكبر    

 خطبة عٌد الفطر

 

 

 

 

 مممم
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 هللا أكبر ما ازدحمت بهم المساجد مصلٌن وذاكرٌن ! !   

 ! !  هللا أكبر ما خرجوا ٌوم العٌد مسرورٌن    

 ال إله إال هللا ، وهللا أكبر هللا أكبر وهلل الحمد هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر   

 :أما بعد   

حٌاكم هللا جمٌعا أٌها األخوة األخٌار، وحٌا هللا األخوات الطاهرات ، ف   

أن ٌجمعنا وهللا أسؤله كما جمعنا فً هذا الٌوم الكرٌم المبارك ٌوم العٌد 

، وأن ٌجمعنا فً اآلخرة مع النبً فً جنات ونهر دابما وأبدا على طاعته

 .فً مقعد صدق عند ملٌك مقتدر

 بالقبولِ  شرَ ـتى  أبـح    أحزان  قلبً ًل تزولُ 

 وتقر عٌنً بالرسولِ     بالٌمٌنِ  وأرى الكتابَ 

، جبت ألقول لكم أٌها ٌوم مبشرا ومنذراجبت إلٌكم ال :أحبتً فً هللا   

 الصابمون القابمون العابدون  الراكعون الساجدون هنٌبا لكم ، هنٌبا لكم .

، الٌوم الثٌن ٌوماث ٌن ٌوما وقمتمبمؽفرة هللا لكم ٌا من صمتم ثالثأهنبكم    

 .تشبه جوابز الملوك واألمراء ، ومكافؤة هللا وجابزة هللا الٌوم المكافؤة

 جابزة هللا أنه ستر لكم العٌوب وؼفر لكم الذنوب .   

 فمن صام وقام له البشرى من فم النبوة الطاهر    

ِه ففً الصحٌحٌن     ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللاَّ ٌْ َعْن أَبًِ ُهَر

َم ِمْن َذْنبِهِ »َوَسلََّم:  ا، ُؼفَِر لَُه َما َتَقدَّ ا َواْحتَِسابا  «َمْن َصاَم َرَمَضاَن، إٌَِمانا

ِه َوَسلََّم َقاو    ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َرَة أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ َمْن َقاَم »َل: َعْن أَبًِ ُهَر

َم ِمْن َذْنبِهِ  ا، ُؼفَِر لَُه َما َتَقدَّ ا َواْحتَِسابا  متفق علٌه «َرَمَضاَن إٌَِمانا
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ِه َوَسلََّم َقاَل و    ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َرَة أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ لََة »: َعْن أَِبً ُهَر ٌْ َمْن َقاَم لَ

ا، ُؼفَِر لَهُ  ا َواْحتَِسابا ا  الَقْدِر إٌَِمانا َم ِمْن َذْنبِِه، َوَمْن َصاَم َرَمَضاَن إٌَِمانا َما َتَقدَّ

َم ِمْن َذْنبِهِ  ا ُؼفَِر لَُه َما َتَقدَّ  متفق علٌه «َواْحتَِسابا

 وأعظم من ذلك الجابزة الكبرى فً اآلخرة وهً الجنة   

ُ َعْنُه، َعِن  بن سعد الساعدي  ْهلٍ ففً الصحٌحٌن من حدٌث سَ     ًَ هللاَّ َرِض

ِه َوَسلََّم، َقاَل: ال ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ ِب ْدُخلُ "نَّ ٌَ اُن،  ٌَّ ٌَُقالُ لَُه الرَّ ا  ِة َبابا إِنَّ فًِ الَجنَّ

اَمِة،ِمْنُه ال ٌَ ْوَم القِ ٌَ ابُِموَن  َن  ًلَ  صَّ ٌْ ٌَُقالُ: أَ ُرُهْم،  ٌْ ْدُخلُ ِمْنُه أََحد  َؼ ٌَ

قُوُمونَ  ٌَ ابُِموَن؟ َف ُرُهْم، َفإَِذا َدَخلُوا أُْؼلِقَ  الصَّ ٌْ ْدُخلُ ِمْنُه أََحد  َؼ ٌَ ْدُخلْ  ًلَ  ٌَ َفلَْم 

 "ِمْنُه أََحد  
(ٔٓ8) 

لكم عظموا هللا ، وحدوا هللا ، مجدوا هللا ،  أٌها الناس : جبت الٌوم ألقولَ    

ا وهو الذي له العظمة جل فً اقدروا هللا حق قدره ، فاهلل أكبر من كل ش

ٌُّوُم ًَل َتؤُْخُذهُ ِسَنة  َوًَل   بنفسه فقال، عرفنا عاله ًُّ اْلَق ُ ًَل إِلََه إًِلَّ ُهَو اْلَح هللاَّ

ْشَفُع ِعْنَدهُ إًِلَّ بِإِْذنِِه  ٌَ َماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض َمْن َذا الَِّذي  َنْوم  لَُه َما فًِ السَّ

ِدٌِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوًَل ٌُ  ٌْ َن أَ ٌْ ْعلَُم َما َب ٍء ِمْن ِعْلِمِه إًِلَّ بَِما َشاَء ٌَ ًْ ِحٌُطوَن بَِش

ًُّ اْلَعِظٌمُ  ُبوُدهُ ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعلِ ٌَ َماَواِت َواأْلَْرَض َوًَل  ُه السَّ ٌُّ   َوِسَع ُكْرِس

 [ٕ٘٘]البقرة :

ِت  :وعرفنا بنفسه فقال    ٌِّ ًَّ ِمَن اْلَم ٌُْخِرُج اْلَح َوى  َ َفالُِق اْلَحبِّ َوالنَّ
إِنَّ هللاَّ

لَ  ٌْ ُ َفؤَنَّى ُتْإَفُكوَن َفالُِق اإْلِْصَباِح َوَجَعلَ اللَّ
ًِّ َذلُِكُم هللاَّ ِت ِمَن اْلَح ٌِّ َوُمْخِرُج اْلَم

ا َذلَِك َتْقِدٌُر اْلَعزِ  ْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَبانا ا َوالشَّ ٌِز اْلَعلٌِِم  َوُهَو الَِّذي َجَعلَ َسَكنا

اِت لَِقْوٍم  ٌَ ْلَنا اْْل لَُكُم النُُّجوَم لَِتْهَتُدوا بَِها فًِ ُظلَُماِت اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َقْد َفصَّ

                                     
 (ٕ٘ٔٔ( وأخرجه مسلم )89ٙٔأخرجه البخاري ) ((8ٓٔ
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ْلَنا ْعلَُموَن َوُهَو الَِّذي أَْنَشؤَُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َفُمْسَتَقرٌّ َوُمْسَتْوَدع  َقْد َفصَّ ٌَ 

ْفَقُهونَ اْْل  ٌَ اِت لَِقْوٍم  ٌَ :[98 -9٘] األنعام 

ومن عظمة هللا جل وعال أنه خلق السموات سبعا ورفعها بال عمد    

اِس َولَِكنَّ أَْكَثَر   سبحانه َماَواِت َواأْلَْرِض أَْكَبُر ِمْن َخْلِق النَّ لََخْلُق السَّ

ْعلَُمونَ  ٌَ اِس ًَل   [7٘]ؼافر : النَّ

ُ  وقال تعالى    
ِر َعَمٍد َتَرْوَنَهاهللاَّ ٌْ َماَواِت بَِؽ  [ٕ]الرعد:  الَِّذي َرَفَع السَّ

شباه، سبحان من سبحانه تنزه عن األضداد واألنداد وعن النظراء واأل

، وهتفت األلسن لت له األعناق ، وسجدت له الجباه، وذخضعت له الرقاب

 بذكره .

ُح لَُه   :قال تعالى، كل ما فً الكون ٌسبح بحمده ومن عظمة هللا أن    ُتَسبِّ

ُح بَِحْمِدِه  ٌَُسبِّ ٍء إًِلَّ  ًْ ْبُع َواأْلَْرُض َوَمْن فٌِِهنَّ َوإِْن ِمْن َش َماَواُت السَّ السَّ

ا  ا َؼفُورا ُه َكاَن َحلٌِما  [ٗٗ]اإلسراء: َولَِكْن ًَل َتْفَقُهوَن َتْسبٌَِحُهْم إِنَّ

 :، قال تعالىنس والجاند له إال العصاة من اإلفً الكون ٌسج وكل ما   

 ْمُس َماَواِت َوَمْن فًِ اأْلَْرِض َوالشَّ ْسُجُد لَُه َمْن فًِ السَّ ٌَ  َ
أَلَْم َتَر أَنَّ هللاَّ

اِس َوَكثٌِر  َحقَّ  َوابُّ َوَكثٌِر  ِمَن النَّ َجُر َوالدَّ َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواْلِجَبالُ َوالشَّ

ٌُِهنِ  ِه اْلَعَذاُب َوَمْن  ٌْ َشاءُ  َعلَ ٌَ ْفَعلُ َما  ٌَ  َ
ُ َفَما لَُه ِمْن ُمْكِرٍم إِنَّ هللاَّ ]الحج:  هللاَّ

ٔ8] 

ومن عظمة هللا أن كرسٌه وسع السموات واألرض وأنه مستو على    

ْحَمُن َعلَى اْلَعْرِش اْسَتَوى العرش ٌسمع وٌرى   [٘]طه: الرَّ

العرش ال ٌحمله استوى على العرش كما أراد وعلى الوجه الذي أراد إذ    

، والكرسً وعظمته ، الكل محمول والكرسً ال ٌسنده، بل العرش وحملته

 بلطؾ قدرته.
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ومن عظمته جل جالله أنه ٌسمع وٌرى ال تخفى علٌه خافٌة ، ٌسمع    

 دبٌب النملة السمراء على الصخرة الصماء فً اللٌلة الظلماء ! !

    ِْعلَُم َما ف ٌَ  َ
ُكوُن ِمْن أَلَْم َتَر أَنَّ هللاَّ ٌَ َماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض َما  ً السَّ

َنْجَوى َثاَلَثٍة إًِلَّ ُهَو َرابُِعُهْم َوًَل َخْمَسٍة إًِلَّ ُهَو َساِدُسُهْم َوًَل أَْدَنى ِمْن َذلَِك 

ْومَ  ٌَ ُبُهْم بَِما َعِملُوا  َنبِّ ٌُ َن َما َكاُنوا ُثمَّ  ٌْ َ  َوًَل أَْكَثَر إًِلَّ ُهَو َمَعُهْم أَ اَمِة إِنَّ هللاَّ ٌَ اْلقِ

ٍء َعلٌِم   ًْ  [7]المجادلة: بُِكلِّ َش

ومن أراد أن ٌتعرؾ على عظمة هللا فلٌنظر إلى هذا الكون المشحون    

 ب .ـباألسرار والعجاب

 هداكا  ه ـإلٌ   ما   هو   أقلها           لـعــل   اتــآٌ   اقـاآلف ً ــف  هلل

 ترى عٌناكا  لو  عجب عجاب         آٌاته    من النفس   فً ا ـم  ولعل

 أعٌاكا  لها    تفسٌراً   حاوْلَت           إذا    ؤسرارـب   شحونـم  الكون 

فته  بٌبـللط قل   أْرَداكا  هـطبِّ ـب ب ــٌا طبٌ  من         الردى   دـٌ  تخطَّ

ًَ ـرٌض نجـقل للم  عافاكاعجزت فنون الطب من          ا ـبعدم ا وُعوف

 دهاكا  ٌا صحٌح بالمناٌا  من            ةـلـموت ال من عـٌح ٌـحـقل للص

 ذي أهواكاـذا ال فَهَوى بها من           رة ـفــٌحذر ح وكان  ٌر ـقل للبص

 طاكاـم بال اصطدام من ٌقود خ           ابل األعمى َخَطا بٌن الزحاـبل س

 اكاـا الذي ٌرعـرعى مـراٍع وم          ال ـزوالً بـعـعٌش مـٌ للجنٌن  قل 

 اـاكـكـذي أبـا الـوالدة مـلدى ال     ء       اـهش بالبكـكى وأجـولٌد بـقل لل

 وم َحَشاكاـالسمـن ذا بـفاسؤله م            هُ ــمَّ ـث سـفـان ٌنـبـوإذا ترى الثع

 َل َفاكاـمـمُّ ٌـذا السـٌا وهـأو تح           بان ـعـش ٌا ثـٌـعـؾ تـٌـؤله كـواس

 هداً وقل للشهد من حالَّكاـش ت             طرواسؤل بطون النَّحل كٌؾ تقا

 ا الذي صفَّاكاـرث مـبٌن دم وف             انـك  َصفَّى ـالمُ  بل سابل اللبن 
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 من أحٌاكا فاسؤله  مٌٍت  َحَناٌا              نـرج مـخـالحً ٌ  رأٌت  وإذا 

 أخفاكا من  الناس  عٌون  عن              ىـاألٌدي وٌخفقل للهواء تحسه 

ٍد    بعد ٌجؾُّ   للنبات    قل  اكاـاؾ َرمَ ـفـمن بالج ورعاٌة              تعهُّ

 اـاكـن أَْربَ ـٌربو وحده فاسؤله م              راءـوإذا رأٌت النَّبت فً الصح

 اــَراكـــن أسْ ـؤله مــاسـف أنواره             را ـاشـوإذا رأٌت البدر ٌسري ن

 اــواكـقَّ نـفاسؤله من ٌا نخل ش              رأٌت النخل مشقوق النوى وإذا

 اــار من أوراكـفاسؤل لهٌب الن             ا ــهـبـهٌـبَّ لـوإذا رأٌت النار ش

حاب فسَ              حا ـناطـوإذا ترى الجبل األَشمَّ م  اـأرساكْله من ـِقَمَم السَّ

 اـاكــفَ ـقَّ صَ ـفسله من بالماء ش             ٌاه ـالمـوإذا ترى صخراً تفجر ب

الل  اــراكـذي أجـجرى فَسْله من ال             وإذا رأٌت النهر بالعذب الزُّ

 اــاكـؽـن الذي أطـطؽى فَسْله م             وإذا رأٌت البحر بالملح األُجاج

 اكاـاك ُدجـل حـا لٌـفاسؤله من ٌ             داجٌاً  ٌؽشى  اللٌل  وإذا رأٌت 

 اـرى عٌناكـو تـاب لـعجب عج            آٌاته من  ستجٌب ما فً الكون 

 اـإالَّك  دـواحـل  س ـٌـول داً ـمـح           لذاتك  العظٌم  الحمد  لك  ربً 

 إدراكا ولُِكْنِهِه   له    ال تدري             واألبصار  األبصار   دركـٌا م

 ُعالكا أستبٌن    شًء كل  فً             فإننً   تراك  عٌنً إن لم تكن 

 وَرَجاكا دعا  ما خاب ٌوماً من            ٌا منبت األزهار عاطرة الشََّذى 

 اـراكـأؼ  ه ـاللـج  ل ـج  باهلل              الذي  ما مهالً   ٌا أٌها اإلنسان

 وصدق من قال:

  الرواسٌا والجبال   وهذه الصحاري    ا ـارٌـج اء ـالواحة الخضراء والم سل

 ادٌا ـش ر ـصباح والطٌـل اللٌل واإلـس    دىـوالنسل الروض مزداناا سل الزهر

 سارٌا   د ّلِلمسل كل شًء تسمع الح   ا ــمـام واألرض والسـسـذه األنـل هـس

 ثانٌا  ح بـالص عر ربى ٌرجـٌـن ؼمف    داـرمــس تد ــل وامـذا اللٌـن هـو جـول
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 ! ! أَإِلَه  َمَع هللاَِّ  

، نعم انظر حولك، ماذا ترى سماًء ذات أبراج، وأرضا ذات فجاج   

 ، كل هذا صنع من؟ونجوما تظهر

 كل هذا خلق من ؟   

 َفؤَُرونًِ َماَذا َخلََق الَِّذٌَن ِمْن ُدونِِه َبِل ِ الُِموَن فًِ َضاَلٍل َهَذا َخْلُق هللاَّ الظَّ

 [ٔٔ] لقمان : ُمبٌِنٍ 

 ما الدلٌل على قدرة هللا ؟ :لكاإلمام ما بلسُ    

َؽَماِت،  اْخِتاَلؾ: قال     اللَُّؽاِت َواأْلَْصَواِت َوالنَّ

َناِدَقِة َسؤَلُوهُ َعْن ُوُجوِد اْلَباِري َتَعالَى،  َوَعْن أَبًِ َحنٌَِفةَ      أَنَّ َبْعَض الزَّ

ر  ِفً أَْمٍر َقْد أُْخِبْرُت َعْنُه َذَكُروا لًِ أَنَّ َسِفٌَنًة     َفَقاَل لَُهْم: َدُعوِنً َفإِنًِّ ُمَفكِّ

ْحُرُسَها َواَل  ٌَ َس ِبَها أََحد   ٌْ ِفً اْلَبْحِر ُموَقَرة  ِفٌَها أَْنَواع  ِمَن اْلَمَتاِجِر َولَ

ًَ َمَع َذلَِك َتْذَهُب َوَتِجً ُسوقَُها، َوِه ُء َوَتِسٌُر ِبَنْفِسَها َوَتْخَتِرُق اأْلَْمَواَج ٌَ

ُسوَقَها  ٌَ ِر أَْن  ٌْ ُث َشاَءْت ِبَنْفِسَها ِمْن َؼ ٌْ اْلِعَظاَم َحتَّى َتَتَخلََّص ِمْنَها، َوَتِسٌَر َح

 .  أََحد 

قُولُُه َعاِقل ،     ٌَ ء  اَل  ًْ  َفَقالُوا: َهَذا َش

َحُكْم َهِذِه اْلَمْوُجودَ     ٌْ ًِّ َوَما َفَقاَل: َو ْفلِ اُت ِبَما ِفٌَها ِمَن اْلَعالَِم اْلُعْلِويِّ َوالسُّ

!! َفُبِهَت اْلَقْوُم َوَرَجُعوا  َس َلَها َصاِنع  ٌْ اِء اْلُمْحَكَمِة لَ ٌَ ِه ِمَن اأْلَْش ٌْ اْشَتَملَْت َعلَ

ِه. ٌْ َد ٌَ  إِلَى اْلَحقِّ َوأَْسلَُموا َعلَى 

   : ًِّ افِِع اِنِع، َفَقاَل: َهَذا َوَرُق التُّوِت  أَنَُّه ُسِبلَ  َوَعِن الشَّ َعْن ُوُجوِد الصَّ

ْخُرُج ِمْنُه  ٌَ ِسُم، َوَتؤُْكلُُه النَّْحُل َف ٌْ ْخُرُج ِمْنُه اإْلِْبَر ٌَ وُد َف َطْعُمُه َواِحد  َتؤُْكلُُه الدُّ

اةُ َواْلَبِعٌُر َواأْلَْنَعاُم َفُتْلِقٌِه َبْعًرا َورَ  َباُء اْلَعَسُل، َوَتؤُْكلُُه الشَّ َوًثا، َوَتؤُْكْلُه الظِّ

. ء  َواِحد  ًْ ْخُرُج ِمْنَها اْلِمْسُك َوُهَو َش ٌَ  َف
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ُه ُسِبَل َعْن َذلَِك َفَقاَل: َهاُهَنا ِحْصن  َحِصٌن   َوَعِن اإْلَِماِم أَْحَمَد ْبِن َحْنَبلٍ     أَنَّ

َس له باب ٌْ ِة اْلَبٌْ  أَْملَُس، لَ ، َظاِهُرهُ َكاْلِفضَّ َهِب َواَل َمْنَفذ  َضاِء، َوَباِطُنُه َكالذَّ

َوان  َسِمٌع  َبِصٌر   ٌَ َنا ُهَو َكَذلَِك إِِذ اْنَصَدَع ِجَداُرهُ َفَخَرَج ِمْنُه َح ٌْ اإْلِْبِرٌِز، َفَب

َجاَجُة. َضَة إَِذا َخَرَج ِمْنَها الدَّ ٌْ ْعِنً بَِذلَِك اْلَب ٌَ  ُذو َشْكٍل َحَسٍن َوَصْوٍت َملٌٍِح، 

 اٍس َعْن َذلَِك َفؤَْنَشَد:َوُسِبَل أَُبو ُنوَ 

لْ فًِ َنَباِت اأْلَْرِض َواْنُظْر      ُك ـاْلَملٌِ  َما َصَنَع   إِلَى آَثارِ      َتؤَمَّ

ٌُون  ِمْن     ٍن   ُع ٌْ ًَ      َشاِخَصات   لَُج بٌِكُ  بِؤَْحَداٍق ِه َهُب السَّ  الذَّ

َبْرَجِد َشاِهَدات      َ بِؤَنَّ       َعلَى قُُضِب الزَّ
ٌْسَ    هللاَّ   َشِرٌكُ   لَهُ    لَ

:  َوَقاَل اْبُن اْلُمْعَتزِّ

ٌُْعَصى اإْلِلَهُ     َؾ  ٌْ ا َك ا َعَجبا ٌَ ْجَحُدهُ اْلَجاحِ           َف ٌَ َؾ  ٌْ  ُد ـأَْم َك

ٍء   ُكلِّ   َوفًِ     ًْ ةا   لَهُ  َش ٌَ ُه  َعلَى   َتُدلُّ           آ  َواِحدُ ال أَنَّ

من أراد أن ٌتعرؾ على عظمة هللا فلٌنظر إلى نفسه نظرة  :عباد هللا   

 .فاحصة 

 : من الذي هداها للرإٌة؟انظر إلى العٌن   

 : من الذي هداها للسمع ؟انظر إلى األذن   

 من الذي هداه للشم ؟ :انظر إلى األنؾ   

 من الذي هداه للتذوق ؟ :انظر إلى اللسان   

هدى ، هدى الخالبق إلى معرفة إنه هللا الذي خلق فسوى وقدر ف   

ٍء َخْلَقُه ُثمَّ َهَدىمصالحهم  ًْ  [ٓ٘]طه : الَِّذي أَْعَطى ُكلَّ َش

، وحدوا صفوفكم ولموا شعثكم، وصلوا الٌوم أرحامكم لمون:أٌها المس   

ا َوًَل  واعتصموا بحبل هللا جمٌعا وال تفرقوا  ِ َجِمٌعا َواْعَتِصُموا بَِحْبِل هللاَّ

َن قُلُوبُِكْم َفؤَْصَبْحُتْم  ٌْ ُكْم إِْذ ُكْنُتْم أَْعَداءا َفؤَلََّؾ َب ٌْ ِ َعلَ قُوا َواْذُكُروا نِْعَمَت هللاَّ َتَفرَّ
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اِر َفؤَْنَقَذُكْم ِمنْ  ا َوُكْنُتْم َعلَى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّ ُ بِنِْعَمتِِه إِْخَوانا ُن هللاَّ ٌِّ َب ٌُ َها َكَذلَِك 

اتِِه لََعلَُّكْم َتْهَتُدونَ  ٌَ  [ٖٓٔ]آل عمران:  لَُكْم آ

أو زار  ،هنٌبا لمن أشبع الٌوم جابعا، أو كسى ُعرٌانا :أٌها الناس   

، أو وسع مرٌضا، أوساعد بابسا، أو أرشد حٌرانا، أو بر آباءه وأمهاته

 ولسانه .، أو ذكر هللا بقلبه بهعلى زوجته وأبنا

أكثروا من صالة على سٌد الورى ، اللهم صل علٌه ما  :أٌها الناس   

 ذكره الذاكرون وما ؼفل عن ذكره الؽافلون .

اللهم أتم علٌنا نعمتك، اللهم اجعل هذا العٌد عٌد نصرة لَلمة اإلسالمٌة    

وأوؾ لنا فضلك، وأكمل علٌنا نعمتك ٌا رب العالمٌن! نسؤلك اللهم المزٌد 

 فضلك ونعمتك ٌا أكرم األكرمٌن.من 

 اللهم آمنا فً أوطاننا، وأصلح أبمتنا ووالة أمورنا.   

فً هذه األٌام المباركة اللطؾ بإخواننا  اللهم ٌا أرحم الراحمٌن! نسؤلك   

المضطهدٌن والمعذبٌن والمشردٌن والمبعدٌن واألسرى والمسجونٌن 

والجرحى والمرضى والمنكوبٌن فً كل مكان ٌا رب العالمٌن! اللهم إنهم 

حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جٌاع فؤطعمهم، خابفون فؤمنهم، مشردون 

 فسكنهم.

وسكن لوعتهم، وفرج همهم، ونفس كربهم، وعجل اللهم امسح عبرتهم،    

فرجهم، وقرب نصرهم، وادحر عدوهم، وزد إٌمانهم، وعظم ٌقٌنهم، 

واجعل ما قضٌت علٌهم زٌادة لهم فً اإلٌمان والٌقٌن، وال تجعله فتنة لهم 

 فً الدٌن.

اللهم اجعل لنا ولهم من كل هّم فرجاً، ومن كل ضٌق مخرجاً، ومن كل    

 من كل بالء عافٌة ٌا سمٌع الدعاء! فتنة عصمة، و
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اللهم إنا نسؤلك أن تكون قد ختمت لنا رمضان بالمؽفرة والقبول    

 والرضوان، والعتق من النٌران.

اللهم ارزقنا االستقامة على الطاعات بعد رمضان، اللهم وارزقنا صلة    

 رمضان بصوم التطوعات ٌا رحٌم! ٌا رحمان! 

ضان إلى اإلنفاق فً سبٌلك، وإلى مد حبال اللهم وفقنا فً ؼٌر رم   

 الوصل إلخواننا فً كل مكان.

اللهم انصر إخواننا المجاهدٌن فً أرض فلسطٌن، وفً كل مكان ٌا رب    

العالمٌن! اللهم إنا نسؤلك أن تلطؾ بهم فٌما تجري به المقادٌر، اللهم ثبتهم 

 فً وجوه الصهاٌنة المعتدٌن.

مٌن من المسجد األقصى أذلة صاؼرٌن عاجالً اللهم أخرج أولبك المجر   

ؼٌر آجل ٌا رب العالمٌن! والحمد هلل رب العالمٌن، وصل اللهم وسلم على 

 نبٌنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعٌن.

     ِْصفُون َ َوَسالم  َعلَى اْلُمْرَسلٌَِن َوال ٌَ ا  ِة َعمَّ َك َربِّ اْلِعزَّ َحْمُد ُسْبَحاَن َربِّ

ِ َربِّ   [.8ٕٔ - 8ٓٔ]الصافات: ٌنَ اْلَعالَمّلِِلَّ
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ونستؽفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا  ن الحمد هلل، نحمده ونستعٌنهإ    

ومن سٌبات أعمالنا، من ٌهده هللا فال مضل له، ومن ٌضلل فال هادي له، 

     عبده ورسوله. وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له، وأشهد أن محمداَ 

   َحقَّ ُتَقاتِِه َوًل َ
قُوا هللاَّ َها الَِّذٌَن آَمُنوا اتَّ ٌُّ ا أَ  َتُموُتنَّ إًِلَّ َوأَْنُتْم ُمْسلُِمونَ ٌَ

 [ .ٕٓٔ: عمران ]آل

   ُكُم الَِّذي َخلََقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها قُوا َربَّ اُس اتَّ َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ

َ الَِّذي َتَساَءلُونَ 
قُوا هللاَّ بِِه  َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًلا َكثٌِراا َونَِساءا َواتَّ

ُكْم َرقٌِباا  ٌْ َ َكاَن َعلَ  [ٔ]النساء: َواأْلَْرَحاَم إِنَّ هللاَّ

   َ
قُوا هللاَّ َها الَِّذٌَن آَمُنوا اتَّ ٌُّ ا أَ ٌُْصلِْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم   َوقُولُوا َقْوًلا َسِدٌداا ٌَ

َ َوَرُسولَُه َفَقْد َفا
ٌُِطِع هللاَّ ْؽفِْر لَُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن  ٌَ  َز َفْوزاا َعِظٌماا َو

 [ 7ٔ-7ٓ]األحزاب:

فإن خٌر الكالم كالم هللا، وخٌر الهدي هدي محمد صلى هللا  أما بعد:    

علٌه وآله وسلم، وشر األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة 

  .ضاللة، وكل ضاللة فً النار

هللا أكبر! هللا أكبر! هللا أكبر! هللا أكبر! هللا أكبر! هللا أكبر! هللا أكبر! هللا    

أكبر! هللا أكبر! ال إله إال هللا! هللا أكبر! هللا أكبر وهلل الحمد! هللا أكبر كبٌراً! 

 والحمد هلل كثٌراً.

 خطبة عٌد األضحى 

 

 

 

 مممم
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ت ! وهللا أكبر عدد ما طافوا بالبٌ هللا أكبر عدد ما ذكره الحاجون وبكوا   

! هللا  ! هللا أكبر عدد ما زهرت النجوم، وتالحمت الؽٌوم الحرام وسعوا

! هللا  أكبر عدد ما أمطرت السماء، وعدد ما ؼسق واقب أو الح ضٌاء

هللا أكبر ما وقفوا بعرفة  ! ، وزنة عرشه، ومداد كلماته أكبر عدد خلقه

شوقا إلً  وذكروا هللا عند المشاعر العظام ! هللا أكبر ما اهتزت النفوس

المدٌنة المنورة علً ساكنها أفضل الصالة والسالم !هللا أكبر ما اجتمع 

المسلمون فً هذا الٌوم وهو أشرؾ األٌام ! هللا أكبر ما صلوا ونحروا 

 وشكروا هللا علً نعمه اإلسالم ! 

 هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر كبٌراً.   

فً هذا الٌوم ونحن نتذكر  نعٌش هذه المناسبة الكبرى :أٌها الناس   

 ال إله إال هللا ، وفضل ال إله إال هللا. ، وقدسٌة عظمة ال إله إال هللا 

أي أمة كنا قبل اإلسالم ، وأي جٌل كنا قبل اإلٌمان ، وأي  :اسأٌها الن   

 ن .نا بؽٌر القرآكٌان ك

ٌقتل  ، أمةسجد للحجر، أمة ت، أمة ال تعرؾ هللاكنا قبل اإلسالم أمة وثنٌة   

، أمة ال تعرؾ من المبادئ شٌبا؛ فلما أراد هللا أن ، أمة عاقةبعضها بعضا

 ٌرفع رأسها وأن ٌعلً مجدها أرسل إلٌها رسول الهدى محمد .

   ٌِهْم ٌَُزكِّ اتِِه َو ٌَ ِهْم آ ٌْ ْتلُو َعلَ ٌَ ٌَن َرُسوًلا ِمْنُهْم  ٌِّ ُهَو الَِّذي َبَعَث فًِ اأْلُمِّ

َعلُِّمُهُم اْلِكتَ  ٌُ  [ٕ]الجمعة :اَب َواْلِحْكَمَة َوإِْن َكاُنوا ِمْن َقْبلُ لَفًِ َضاَلٍل ُمبٌِنٍ َو

 ها ـل حالَ دَّ ـلها فب اإللهُ  نظرَ عث    أحمد          مب   ٌومَ   إن البرٌةَ    

  هاها وهاللَ البرٌة نجمَ  حٌن اختار من          خٌرِ  بل كرم اإلنسانَ    
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بالحق وأنذر عشٌرته األقربٌن، وصعد على صدع أرسل هللا نبٌه الكرٌم و

: قولوا ثم قال لهم لما اجتمعوا ، ونادى على العشابر والبطون،جبل الصفا

 ال إله إال هللا تفلحوا 

، قال كما كانت دعوة األنبٌاء من قبلهفقامت دعوته على ال إله إال هللا    

ُه ًَل إِلََه إًِلَّ أََنا َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َقْبلَِك ِمْن َرُسوٍل إِ  :تعالى ِه أَنَّ ٌْ ًلَّ ُنوِحً إِلَ

 [ٕ٘] األنبٌاء: َفاْعُبُدونِ 

 معنى ال إله إال هللا ، أي ال معبود بحق إال هللا :أٌها األحبة   

، وتموت ال إله إال هللا ، فتحٌا بقوة: أن تعٌش عبدا هللمعنى ال إله إال هللا   

 على ال إله إال هللا 

: أن ترضى باهلل ربا وبرسول هللا قدوة وإماما ومربٌا إله إال هللامعنى ال    

 ومعلما فتجعله أسوة لك .

    ْوَم ٌَ َ َواْل
ْرُجو هللاَّ ٌَ ِ أُْسَوة  َحَسَنة  لَِمْن َكاَن  لََقْد َكاَن لَُكْم فًِ َرُسوِل هللاَّ

ا َ َكثٌِرا
 [ ٕٔ] األحزاب : اْْلِخَر َوَذَكَر هللاَّ

ا : أن ترضى باإلسالم دٌنا فإن لم ترض به دٌنإال هللا معنى ال إله   

، وال توالك ؼضب هللا علٌك، وكشؾ عنك ستره، ولم ٌحفظك فٌمن حفظه

 فٌمن تولى .

 : من مات علٌها دخل الجنة  ال إله إال هللا   

ِ روى أبو داود بسند صحٌح     َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللاَّ

ِه َوَسلََّم:  ٌْ ُ َدَخلَ اْلَجنَّةَ »َصلَّى هللاُ َعلَ  «َمْن َكاَن آِخُر َكاَلِمِه ًَل إِلََه إًِلَّ هللاَّ
(ٔٓ9)

 

وفً  : تثقل مٌزان العبد ٌوم القٌامة ، جاء فً سنن الترمذيال إله إال هللا   

ِ ْبنِ من حدٌث  تدرك الحاكم بسند صحٌحصحٌح ابن حبان ومس  َعْبد هللاَّ

                                     
 ( وإستاده صحٌح 7ٕٕٕٔ( وأخرجه أحمد )ٖٙٔٔأخرجه أبو داود فً سننه ) (9ٓٔ)
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ِه َوَسلََّم:  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ قُوُل: َقاَل َرُسوُل هللاَّ ٌَ َ َعْمِرو ْبِن الَعاِص،  "إِنَّ هللاَّ

ِه  ٌْ ْنُشُر َعلَ ٌَ اَمِة َف ٌَ ْوَم القِ ٌَ تًِ َعلَى ُرُءوِس الَخاَلبِِق  ٌَُخلُِّص َرُجالا ِمْن أُمَّ َس

قُولُ:تِْسعَ  ٌَ  ُكلُّ ِسِجلٍّ ِمْثلُ َمدِّ الَبَصِر، ُثمَّ 
أَُتْنِكُر ِمْن َهَذا  ةا َوتِْسِعٌَن ِسِجاّلا

قُولُ: ٌَ ا؟ أََظلََمَك َكَتَبتًِ الَحافُِظوَن؟ َف با ٌْ ،  َش ا َربِّ ٌَ  ًَل 

؟  قُولُ: أََفلََك ُعْذر  ٌَ  َف

 ، ا َربِّ ٌَ قُولُ: ًَل  ٌَ  َف

قُولُ  ٌَ ْوَم، َفَتْخُرُج بَِطاَقة  َف ٌَ َك ال ٌْ ُه ًَل ُظْلَم َعلَ ، َفإِنَّ : َبلَى إِنَّ لََك ِعْنَدَنا َحَسَنةا

قُولُ:  ٌَ ا َعْبُدهُ َوَرُسولُُه، َف دا ُ َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ
فٌَِها: أَْشَهُد أَْن ًَل إِلََه إًِلَّ هللاَّ

ا َربِّ َما َهذِ  ٌَ قُولُ:  ٌَ ِت، اْحُضْر َوْزَنَك، َف ِجالَّ  ِه البَِطاَقُة َمَع َهِذِه السِّ

َك ًَل ُتْظلَُم "، َقالَ:  ُت فًِ َكفٍَّة َوالبَِطاَقُة فًِ َكفٍَّة، »َفَقالَ: إِنَّ ِجالَّ َفُتوَضُع السِّ

ء   ًْ ِ َش ْثقُلُ َمَع اْسِم هللاَّ ٌَ ُت َوَثقُلَِت البَِطاَقُة، َفاَل  ِجالَّ  «َفَطاَشِت السِّ
(ٔٔٓ)

 

  أكبر! ال إله إال هللا! هللا أكبر! هللا   

 هللا أكبر! هللا أكبر! وهلل الحمد!   

ٌكن  إن هذا العٌد ٌذكرنا بالتضحٌة ، فما قٌمة الحٌاة إذا لم :أمة اإلسالم   

ٌش إذا لم ٌكن كفاح فٌه تعب ، وما قٌمة العللمرء عقٌدة ٌجاهد من أجلها

، وما جدوى السٌر فً الصحراء ونصب، ثم ٌتبعه راحة فٌها مسرة وهناء

                                     
وأخرجه ابن حبان فً  «َهَذا َحِدٌث  َحَسن  َؼِرٌب  » ( وقال:9ٖٕٙأخرجه الترمذي ) ((ٓٔٔ

ِث ْبِن ( كلهم من طرٌق 9( والحاكم فً مستدركه )99ٗٙوأحمد فً مسنده ) (ٕٕ٘صحٌحه ) ٌْ لَ

، َقاَل: َسِمْعتُ  ًِّ ْحَمِن الَمَعافِِريِّ ُثمَّ الُحُبلِ ٌَى، َعْن أَبًِ َعْبِد الرَّ ْح ٌَ َثنًِ َعاِمُر ْبُن   َعْبَد َسْعٍد َقاَل: َحدَّ

ِ ْبَن َعْمِرو  به .  هللاَّ

ِن، َوُهَو َصِحٌح  َعلَى َشْرِط  ذكره : وقال الحاكم بعد أن ٌْ ِحٌَح ْج ِفً الصَّ ٌَُخرَّ َهَذا َحِدٌث  َصِحٌح  لَْم 

ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، َوَعاِمِر بْ  ، َعْن َعْبِد هللاَّ ًِّ ْحَمِن اْلُحُبلِ ٌَى ُمْسلٍِم َفَقِد اْحَتجَّ ِبؤَِبً َعْبِد الرَّ ْح ٌَ ِن 

ُث  ٌْ ِن"ِمْصِريٍّ ِثَقٍة، َواللَّ ٌْ ِحٌَح ، ُمتََّفقٌّ َعلَى إِْخَراِجِه ِفً الصَّ ُب: ثَِقة  ٌُوُنُس اْلُمَإدِّ  ْبُن َسْعٍد ، إَِمام ، َو

 وقال الذهبً: على شرط مسلم
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الجرداء إذا لم ٌكن فً نهاٌتها واحة خضراء ؛ ولهذا نضر الكرٌم الحلٌم 

ن ، فٌسترٌحون فٌها وٌلبسوإمنٌن باألعٌاد تؤتٌهم على مٌعادأٌام الم

، ومع كل هذا لم ٌخلها سبحانه من حكمة وٌتزٌنون، وٌؤكلون وٌشربون

 بالؽة وعظة شافٌة .

، الخالد فً ٌرجع بخواطرنا إلى الموقؾ العظٌمحى فهذا عٌد األض   

 ، المردد على شفتً األٌام .ارٌخ الباقً على مر األزمانالت

 "موقؾ التضحٌة" إنه موقؾ إبراهٌم    

، ولما ال وهو براهٌم ملٌبة بالكفاح وبالتضحٌاتإن حٌاة إ :أمة اإلسالم   

ٌكون خلٌل رض نفسه للنٌران، وولده للقربان، فاستحق أن الذي ع

 .الرحمن

ماذا حدث ؟ رأى إبراهٌم فً المنام رإٌا أنه ٌإمر ٌذبح ولده ورإٌا    

 األنبٌاء وحً

ْهِدٌِن َربِّ َهْب لًِ ِمَن قال تعالى     ٌَ َوَقالَ إِنًِّ َذاِهب  إِلَى َربًِّ َس

عْ  ا َبلََػ َمَعُه السَّ ْرَناهُ بُِؽاَلٍم َحلٌٍِم َفلَمَّ الِِحٌَن َفَبشَّ ًَّ إِنًِّ أََرى فًِ الصَّ اُبَن ٌَ ًَ َقالَ 

اأََبِت اْفَعلْ َما ُتْإَمُر َسَتِجُدنًِ إِْن  ٌَ اْلَمَناِم أَنًِّ أَْذَبُحَك َفاْنُظْر َماَذا َتَرى َقالَ 

اإِْبَراِهٌُم َقدْ  ٌَ َناهُ أَْن  ٌْ ا أَْسلََما َوَتلَُّه لِْلَجبٌِِن َوَناَد ابِِرٌَن َفلَمَّ ُ ِمَن الصَّ
 َشاَء هللاَّ

َناهُ  ٌْ ا َكَذلَِك َنْجِزي اْلُمْحِسنٌَِن إِنَّ َهَذا لَُهَو اْلَباَلُء اْلُمبٌُِن َوَفَد ا إِنَّ ٌَ ْإ ْقَت الرُّ َصدَّ

ِه فًِ اْْلِخِرٌَن َساَلم  َعلَى إِْبَراِهٌَم َكَذلَِك َنْجِزي  ٌْ بِِذْبٍح َعِظٌٍم َوَتَرْكَنا َعلَ

ُه ِمْن ِعَباِدَنا الْ  الِِحٌَن اْلُمْحِسنٌَِن إِنَّ ا ِمَن الصَّ ٌّا ْرَناهُ بِإِْسَحاَق َنبِ ُمْإِمنٌَِن َوَبشَّ

تِِهَما ُمْحِسن  َوَظالِم  لَِنْفِسِه ُمبٌِن   ٌَّ ِه َوَعلَى إِْسَحاَق َوِمْن ُذرِّ ٌْ  َوَباَرْكَنا َعلَ

 [ 99]الصافات: 

ْسَعى ِفً َمَصالِِحِه َكؤَِبٌِه. قال الحافظ ابن كثٌر:     ٌَ  أَْي َشبَّ َوَصاَر 
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    : {َقاَل ُمَجاِهد  ًَ ْع ا َبلََػ َمَعُه السَّ [ أَْي َشبَّ َواْرَتَحَل، ٕٓٔ]الصافات:  }َفلَمَّ

ا َكاَن َهَذا أُِرَي إِْبَراِهٌُم َعلٌَْ  ْعًِ َواْلَعَمِل، َفلَمَّ ْفَعلُُه أَُبوهُ ِمَن السَّ ٌَ ِه َوأََطاَق َما 

ٌُْإَمُر ِبَذْبِح َولَِدِه َهَذا. ُه  اَلُم ِفً اْلَمَناِم أَنَّ  السَّ

ً  »ِن اْبِن َعبَّاٍس َمْرفُوًعا َوِفً اْلَحِدٌِث عَ     اِء َوْح ٌَ ا اأْلَْنبِ ٌَ ُد  «ُرْإ ٌْ . َقالَُه ُعَب

ًضا. ا ٌْ ٍر أَ ٌْ  ْبُن ُعَم

ِ َعزَّ َوَجلَّ لَِخلٌِلِ     ْذَبَح َهَذا اْلَولََد اْلَعِزٌَز الَِّذي َوَهَذا اْخِتَبار  ِمَن هللاَّ ٌَ ِه ِفً أَْن 

ُه ِفً ِباَلٍد  ٌُْسِكَنُه ُهَو َوأُمَّ نِّ َبْعَد َما أُِمَر ِبؤَْن  َجاَءهُ َعلَى ِكَبٍر، َوَقْد َطَعَن ِفً السِّ

، َفاْمَتَثلَ  َس ِبِه َحِسٌس  َواَل أَِنٌس  َواَل َزْرع  َواَل َضْرع  ٌْ ِ  َقْفٍر، َوَواٍد لَ أَْمَر هللاَّ

ُ لَُهَما َفَرًجا  ِه َفَجَعَل هللاَّ ٌْ اًل َعلَ ِ َوَتَوكُّ ِفً َذلَِك، َوَتَرَكُهَما ُهَناَك ِثَقًة ِباهللَّ

ا أُِمَر َبْعَد َهَذا ُكلِِّه ِبَذْبِح  ْحَتِسَباِن، ُثمَّ لَمَّ ٌَ ُث اَل  ٌْ َوَمْخَرًجا، َوَرَزَقُهَما ِمْن َح

َس لَُه َولَِدِه َهَذا، الَِّذي قَ  ٌْ ِه، َوُهَو ِبْكُرهُ َوَوِحٌُدهُ الَِّذي لَ ْد أَْفَرَدهُ َعْن أَْمِر َربِّ

ُه َواْمَتَثَل أَْمَرهُ َوَساَرَع إِلَى َطاَعِتِه، ُثمَّ َعَرَض َذلَِك َعلَى  ُرهُ أََجاَب َربَّ ٌْ َؼ

ؤْ  ٌَ ِه ِمْن أَْن  ٌْ َب لَِقْلِبِه َوأَْهَوَن َعلَ ٌَ ُكوَن أَْط ٌَ ْذَبَحُه َقْهًرا، َقاَل: َولَِدِه؛ لِ ٌَ ُخَذهُ َقْسًرا َو

إِنًِّ أََرى فًِ اْلَمَناِم أَنًِّ أَْذَبُحَك َفاْنُظْر َماَذا َتَرى ًَّ ا ُبَن ٌَ  :الصافات[

َبرُّ َوالَِدهُ اْلَخلٌَِل إِْبَراِهٌَم، َفَقاَل: ٕٓٔ ٌَ ا أََبِت اْفَعلْ َما [. َفَباَدَر اْلُؽاَلُم اْلَحلٌُِم  ٌَ

ابِِرٌنَ ُتإْ  ُ ِمَن الصَّ  [ . ٕٓٔ]الصافات:  َمُر َسَتِجُدنًِ إِْن َشاَء هللاَّ

    ُ اَعِة لِْلَوالِِد َولَِربِّ اْلِعَباِد. َقاَل هللاَّ َداِد َوالطَّ ِة السَّ ٌَ َوَهَذا اْلَجَواُب ِفً َؼا

ا أَْسلََما َوَتلَُّه لِْلَجبٌِنِ  َتَعالَى: أَْسلََما أَيِ  [ . ِقٌَل:ٖٓٔ]الصافات:  َفلَمَّ

ِر،  ِم َواْلُمَإخَّ ِ َوَعَزَما َعلَى َذلَِك. َوِقٌَل: َهَذا ِمَن اْلُمَقدَّ اْسَتْسلََما أِلَْمِر هللاَّ

ْذَبَحُه ِمْن َقَفاهُ لَِبالَّ  ٌَ َواْلَمْعَنى َتلَُّه لِْلَجِبٌِن أَْي أَْلَقاهُ َعلَى َوْجِهِه. ِقٌَل: أََراَد أَْن 

ٍر، َوَقَتاَدةُ،  ٌَُشاِهَدهُ ِفً َحالِ  ٌْ ، َوَسِعٌُد ْبُن ُجَب َذْبِحِه. َقالَُه اْبُن َعبَّاٍس، َوُمَجاِهد 
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ًَ َطَرُؾ َجِبٌنِِه  َباِبُح، َوَبِق اُك. َوِقٌَل: َبْل أَْضَجَعُه َكَما ُتْضَجُع الذَّ حَّ َوالضَّ

َر َوَتشَ   هََّد َوَسلََّم اْلَولََد لِْلَمْوِت. اَلِصًقا ِباأْلَْرِض، َوأَْسلََما أَْي َسمَّى إِْبَراِهٌُم َوَكبَّ

ًبا.     ٌْ ٌَن َعلَى َحْلِقِه َفلَْم َتْقَطْع َش كِّ ُرهُ: أََمرَّ السِّ ٌْ يُّ َوَؼ دِّ  َقاَل السُّ

ُ أَْعلَُم.     َن َحْلِقِه َصِفٌَحة  ِمْن ُنَحاٍس. َوهللاَّ ٌْ َنَها َوَب ٌْ ٌَُقاُل: ُجِعَل َب  َو

ِ َعزَّ َوَجلَّ:  ا أَنْ َفِعْنَد َذلَِك ُنوِدَي ِمَن هللاَّ اٌَ ٌَ ْإ ْقَت الرُّ  إِْبَراِهٌُم َقْد َصدَّ

[. أَْي َقْد َحَصَل اْلَمْقُصوُد ِمِن اْخِتَباِرِك َوَطاَعِتَك َوُمَباَدَرتَِك ٗٓٔ]الصافات: 

ٌَراِن، َوَكَما َمالَُك  إِلَى أَْمِر َربَِّك َوَبْذلَِك َولََدَك لِْلقُْرَباِن، َكَما َسَمْحَت ِبَبَدِنَك لِلنِّ

ٌَفاِن؛ َولَِهَذا َقاَل َتَعالَى:  ]الصافات:  نَّ َهَذا لَُهَو اْلَباَلُء اْلُمبٌِنُ إِ َمْبُذول  لِلضِّ

ٌُِّن. ٙٓٔ اِهُر اْلَب  [. أَيِ ااِلْخِتَباُر الظَّ

َناهُ بِِذْبٍح َعِظٌمٍ َوَقْولُُه:     ٌْ [ . أَْي َوَجَعْلَنا ِفَداَء َذْبِح 7ٓٔ]الصافات:  َوَفَد

ُ َتَعالَى لَُه ِمَن اْلِعَوِض  َرهُ هللاَّ سَّ ٌَ َعْنُه، َواْلَمْشُهوُر َعِن اْلُجْمُهوِر أَنَُّه  َولَِدِه َما 

ُن أَْقَرُن َرآهُ َمْرُبوًطا ِبَسُمَرٍة ِفً َثِبٌٍر.  ٌَ ٌَُض أَْع  َكْبش  أَْب

ٍر، َعِن     ٌْ ٍم، َعْن َسِعٌِد ْبِن ُجَب ٌْ ِ ْبِن ُعْثَماَن ْبِن ُخَث : َعْن َعْبِد هللاَّ ْوِريُّ َقاَل الثَّ

ِة أَْرَبِعٌَن َخِرًٌفا. اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: كَ   ْبش  َقْد َرَعى ِفً اْلَجنَّ

: َفَذَبَحُه ِبِمًنى.      َقاَل ُمَجاِهد 

ٍر: َذَبَحُه ِباْلَمَقاِم.     ٌْ ُد ْبُن ُعَم ٌْ  َوَقاَل ُعَب

الحٌاة فً الحقٌقة ملك خالص هلل،  أن من قصة إبراهٌمٌستفاد  عباد هللا:   

ع ربه ٌقلبه كٌفما أراد، فعلى بٌن أصاب، وأن العبد ٌتصرؾ فٌها كٌؾ ٌشاء

 ! ! المإمن أن ٌجعل حٌاته هلل ووقته هلل ومن المفترض أن ٌكون موته هلل

ِ َربِّ اْلَعالَِمٌَن ًَل قال تعالى  اَي َوَمَماتًِ ّلِِلَّ ٌَ قُلْ إِنَّ َصاَلتًِ َوُنُسِكً َوَمْح

لُ   [ٖٙٔ-ٕٙٔ]األنعام: اْلُمْسلِِمٌنَ َشِرٌَك لَُه َوبَِذلَِك أُِمْرُت َوأََنا أَوَّ
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وهذه حٌاة الصحابة األخٌار األطهار تظهر لنا أروع األمثلة فً    

 التضحٌة والبذل والعطاء .

 فهذا أبو بكر صدٌق األمة األكبر ٌؤتً إلى النبً بماله كله ٌوم تبوك ،   

 فٌقول له النبً : ٌا أبا بكر ماذا تركت ألهلك ؟   

 لهم هللا ورسوله ! ! فٌقول : تركت    

عثمان ذو النورٌن الحًٌ الكرٌم القانت الساجد العابد ٌضرب وهذا    

 أروع األمثلة فً الجود والكرم.

 وقؾ النبً ٌوما  فقال : من ٌشتري ببر رومة وله الجنة ؟   

 : أنا ٌا رسول هللا !  فاشتراها وجعلها صدقة للمسلمٌن . قال عثمان   

شاب فً السادسة والعشرٌن من عمره ٌقدم  ،ن جحشوهذا عبد هللا ب   

 روحه ٌوم أحد.

من طرٌق إسحاق بن  الحاكم وأبو نعٌم فً الحلٌة بسند صحٌحروى    

ْوَم أُُحٍد: ٌَ ِ ْبَن َجْحٍش َقاَل لَُه   سعد بن أبً وقاص، حّدثنً أبً أنَّ َعْبَد هللاَّ

َ، َفَجلَُسوا ِفً ناحٌة، فدعا سعد، وقال: ٌارب، إَِذا لَِقٌُت  أاَل َتؤْتًِ َفَنْدُعوا هللاَّ

ٌَُقاِتلُِنً، ُثمَّ  اْلَعُدوَّ َؼًدا َفلَقِِّنً َرُجال َشِدًٌدا َبؤُْسُه، َشِدًٌدا َحْرُدهُ، أَُقاِتلُُه ِفٌَك، َو

ْفَر َحتَّى أَْقُتلَُه، َوآُخَذ َسلََبُه، َفؤَمَّ  ِه الظَّ ٌْ ِ ْبُن َجْحٍش، ُثمَّ اْرُزْقِنً َعلَ َن َعْبُد هللاَّ

ٌَُقاِتلُنًِ  َقاَل: اللَّهّم اْرُزْقِنً َؼًدا َرُجال َشِدًٌدا َبؤُْسُه، َشِدًٌدا َحْرُدهُ، أَُقاِتلُُه ِفٌَك َو

،ِ ا َعْبَد هللاَّ ٌَ ْجَدُع أَْنِفً َوأُُذِنً، َفإَِذا لَِقٌُتَك قُْلَت:  ٌَ ؤُْخُذِنً َف ٌَ ْقُتلَِنً، ُثمَّ  ٌَ ِفٌَم  َف

 ُجِدَع أَْنفَُك َوأُُذُنَك؟ َفؤَقُوُل: ِفٌَك َوِفً َرُسولَِك، َفَتقُوُل: َصَدْقَت.
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 : ُتُه آِخَر "َقاَل َسْعد  ٌْ ًرا ِمْن َدْعَوِتً، لََقْد َرأَ ٌْ ِ ْبِن َجْحٍش َخ َكاَنْت َدْعَوةُ َعْبِد هللاَّ

َهاِر َوإِنَّ أُُذَنُه َوأَْنَفُه ُمَعلََّقاِن َجِمٌعً  طٍ النَّ ٌْ  "ا ِفً َخ
(ٔٔٔ)

. 

 ٌقول شاعر اإلسالم محمد إقبال:

 حاراـب حارِ لبـاوربما صرنا على موج  فً الجبالِ   جباًلا  كنا 

 صاراـاألم  ح ـٌفت الكتابب   قبل أذاننا  كان   بمعابد اإلفرنج

 نارا  لم تنس أفرٌقٌا وًل صحراإها سجداتنا واألرض تقذؾُ 

 اارـالكف  فوقها  ونهدمُ  فنهدمها ذهب  من  كنا نرى األصنامَ 

 اراـنـو كان ؼٌر المسلمٌن لحازها كنزاا وصاغ الحلً والدٌل

ا  ثوابك   نبؽً أُكفِّنا   فوق  ٌا رب  أرواحنا  واراــوج َمْؽَنما

إن ٌومكم هذا هو ٌوم الحج األكبر وهو عٌد األضحى والنحر،  عباد هللا:   

وإن من أعظم ما ٌإدى فً هذا الٌوم، هو بقٌة مناسك الحج، إضافة إلى 

األضحٌة الشرعٌة، التً ما عمل ابن آدم ٌوم النحر عمالً أحب إلى هللا من 

إراقة دم، وإن للمضحً فً كل شعرة حسنة، وبكل صوفة حسنة، وهً 

إبراهٌم المإكدة، وٌكره تركها لمن قدر علٌها، كما أن ذبحها  سنة أبٌنا

أفضل من التصدق بثمنها، وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن 

 سبعة.

 ثم اعلموا أن لَلضحٌة شروطاً ثالثة:    

أن تبلػ السن المعتبرة شرعاً وهو خمس سنٌن لإلبل وسنتان  الشرط األول:

 المعز، وستة أشهر فً الضؤن. فً البقر، وسنة كاملة فً

                                     
 ِط ُمْسلٍِم َولَمْ َهَذا َحِدٌث  َصِحٌح  َعلَى َشرْ  :( وقال9ٕٓٗالحاكم فً مستدركه ) أخرجه (ٔٔٔ)

َجاهُ   (8ٓٔ/ٔرجه أبو نعٌم فً الحلٌة )ووافقه الذهبً ، وأخ "ٌَُخرِّ
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أن تكون سالمًة من العٌوب، التً نهى عنها الشارع،  والشرط الثانً:   

وهً أربعة عٌوب، العرجاء التً ال تعانق الصحٌحة فً الممشى، 

والمرٌضة البٌن مرضها، والعوراء البٌن عورها، والعجفاء: وهً الهزٌلة 

 ها وصفاتها فهً أفضل.التً ال مخ فٌها، وكلما كانت أكمل فً ذات

ُن َعَوُرَها، " قال رسول هللا ٌِّ : اْلَعْوَراُء، اْلَب ًِّ أَْرَبع  ًَل ُتْجِزُئ فًِ اأْلََضاِح

ُن َظْلُعَها، َوالْ  ٌِّ ُن َمَرُضَها، َواْلَعْرَجاُء، اْلَب ٌِّ َكِسٌَرةُ، الَّتًِ ًَل َواْلَمِرٌَضُة، اْلَب

"ُتْنقًِ
(ٕٔٔ)

 

أن تقع األضحٌة فً الوقت المحدد، وهو الفراغ من  والشرط الثالث:   

صالة العٌد، وٌنتهً بؽروب الشمس من الٌوم الثالث بعد العٌد، فصارت 

 األٌام أربعة. 

ومن كان منكم ٌحسن الذبح فلٌذبحها بنفسه، ومن ال ٌحسنه فلٌوكل ؼٌره    

فرته، ممن ٌحسنه، ولٌرفق الجمٌع بالبهٌمة، ولٌرح أحدكم ذبٌحته، ولٌحد ش

فإن هللا كتب اإلحسان على كل شًء، حتى فً ذبح البهٌمة، ثم لٌسمً 

، والسنة  أحدكم عند ذبحها، وٌقول: بسم هللا وهللا أكبر، اللهم هذا منك ولك

أن ٌوزعها أثالثاً، فٌؤكل ثلثاً، وٌهدي ثلثاً وٌتصدق بثلث، ووقت الذبح ٌمتد 

تشرٌق على الصحٌح من من بعد الفراغ من صالة العٌد إلى آخر أٌام ال

أقوال العلماء، فال تحرموا أنفسكم ثواب هللا فً هذه األٌام المباركة، 

وتقربوا إلى هللا بالعج والثج
(ٖٔٔ)

فما عمل فً هذه األٌام المباركة عمل   

                                     
َهَذا َحِدٌث  َحَسن  َصِحٌح  ( وقال : 97ٗٔ( وأخرجه الترمذي )8ٕٕٓأخرجه أبو داود )  ((ٕٔٔ

ُروَز َعِن الَبَراِء، َوالَعَمُل َعلَى َهَذا الَحِدٌِث ِعْنَد أَْهِل العِ  ٌْ ِد ْبِن َف ٌْ ،  ْلمِ اَل َنْعِرفُُه إاِلَّ ِمْن َحِدٌِث ُعَب

 ( بسند صحٌحٖٗٗٔ( وأخرجه ابن ماجه )7ٖٔٗ،7ٖٓٗ،9ٖٙٗوأخرجه النسابً فً سننه )

ِة  ((ٖٔٔ ٌَ ْلبِ ْوت ِبالتَّ   سٌالن ِدَماء اْلهدى. :والثج، العج: رفع الصَّ

 (79ٕ/ٔالحدٌث للقاسم بن سالم ) ٌنظر ؼرٌب
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أحب إلى هللا من إراقة الدم، وكثرة ذكره وتكبٌره، هللا أكبر هللا أكبر ال إله 

 أكبر وهلل الحمد.إال هللا، وهللا أكبر هللا 

 هذه عن فالن أو فالنة، وٌسمً صاحبها. 

 الدعاء

اللهم اجعل هذا العٌد عٌد نصرة لَلمة ، اللهم انصر دٌنك وكتابك وعبادك 

 الصالحٌن 

للهم أعز اإلسالم والمسلمٌن، وأذل الشرك والمشركٌن، ودمر أعداء ا

 ن.الدٌن، واجعل هذا البلد آمناً مطمبناً وسابر بالد المسلمٌ

 اللهم آمنا فً أوطاننا، وأصلح أبمتنا ووالة أمورنا، 

سنة نبٌك صلى هللا علٌه  واتباعاللهم وفق والة المسلمٌن للحكم بشرٌعتك 

 وسلم ٌا سمٌع الدعاء!

اللهم انصر إخواننا المجاهدٌن فً سبٌلك فً كل مكان، اللهم عجل 

 بنصرهم ٌا قوي ٌا عزٌز.

علٌك بؤعدابك أعداء الدٌن، اللهم علٌك بهم فإنهم ال ٌعجزونك، اللهم  اللهم

 أنزل علٌهم بؤسك الذي ال ٌرد عن القوم المجرمٌن.

اِر. ا َحَسَنًة َوِفً اآْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّ ٌَ ْن َنا آِتَنا ِفً الدُّ  َربَّ

َنا اْؼِفْر لََنا َوإِلِْخَوانَِنا الَِّذٌَن  َسَبقُوَنا ِباأْلٌَِماِن َوال َتْجَعْل ِفً قُلُوِبَنا ِؼاّلً َربَّ

َنا إِنََّك َرُإوؾ  َرِحٌم .   لِلَِّذٌَن آَمُنوا َربَّ

للهم صلِّ وسلم وبارك على نبٌنا وحبٌبنا وقدوتنا محمد بن عبد هللا، ا

وارض اللهم عن خلفابه الراشدٌن، وعن الصحابة والتابعٌن، ومن تبعهم 

 ٌوم الدٌن، وعنا معهم برحمتك ٌا أرحم الراحمٌن. بإحساٍن إلى
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 َ ؤُْمُر ِباْلَعْدِل َواإْل عباد هللا: إِنَّ هللاَّ ٌَ ْنَهى َعِن   ٌَ ْحَساِن َوإٌَِتاِء ِذي اْلقُْرَبى َو

ُروَن فاذكروا هللا العظٌم ٌذكركم،  ِعُظُكْم لََعلَُّكْم َتَذكَّ ٌَ اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلَبْؽًِ 

ْعلَُم َما َتْصَنُعوَن.واشكر ٌَ  ُ ِ أَْكَبُر، َوهللاَّ  وه على نعمه ٌزدكم، َولَِذْكُر هللاَّ
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الحمد هلل الذي جعل جنة الفردوس لعباده المإمنٌن نزال وٌسرهم    

شؽال، وسهل لهم طرقها لَلعمال الصالحة الموصلة إلٌها فلم ٌتخذوا سواها 

خلقها لهم قبل أن ٌخلقهم وأسكنهم إٌاها  ،فسلكوا السبٌل الموصلة إلٌها ذلال

قبل إن ٌوجدهم وحفها بالمكاره وأخرجهم إلى دار االمتحان لٌبلوهم أٌهم 

وضرب مدة الحٌاة  ،أحسن عمال وجعل مٌعاد دخولها ٌوم القدوم علٌه

رأت وال أذن سمعت وال خطر على  وأودعها ماال عٌن ،الفانٌة دونه أجال

قلب بشر وجالها لهم حتى عاٌنوها بعٌن البصٌرة التً هً أنفذ من رإٌة 

البصر وبشرهم بما أعد لهم فٌها على لسان رسوله فهً خٌر الُبشر على 

لسان خٌر البشر وكّمل لهم البشرى بكونهم خالدٌن فٌها ال ٌبؽون عنها 

 حوال.

عباده بالٌسٌر من العمل وتجاوز لهم عن والحمد هلل الذي رضً من    

الكثٌر من الزلل وأفاض علٌهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن 

الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت ؼضبه دعا عباده إلى دار السالم فعّمهم 

بالدعوة حجة منه علٌهم وعدال وخص بالهداٌة والتوفٌق من شاء نعمة 

وهو العزٌز الحكٌم وذلك فضله ٌإتٌه من ومنة وفضال فهذا عدله وحكمته 

 ٌشاء وهللا ذو الفضل العظٌم.

وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له شهادة عبده وابن عبده وابن    

فضله ورحمته وال مطمع له فً الفوز عن أمته ومن ال ؼنى به طرفة عٌن 

 بالجنة والنجاة من النار إال بعفوه ومؽفرته.

 ٌا سلعة الرحمن

 

 

 

 

 مممم
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مد عبده ورسوله وأمٌنة على وحٌه وخٌرته من خلقه وأشهد أن مح   

أرسله رحمة للعالمٌن وقدوة للعاملٌن ومحجة للسالكٌن وحجة على العباد 

أجمعٌن بعثه لإلٌمان منادٌا وإلى دار السالم داعٌا وللخلٌقة هادٌا ولكتابه 

تالٌا وفً مرضاته ساعٌا وبالمعروؾ آمرا وعن المنكر ناهٌا أرسله على 

ة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل وافترض حٌن فتر

على العباد طاعته ومحبته وتعزٌزه وتوقٌره والقٌام بحقوقه وسد إلى الجنة 

جمٌع الطرق فلم ٌفتحها ألحد إال من طرٌقه فلو أتوا من كل طرٌق 

واستفتحوا من كل باب لما فتح لهم حتى ٌكونوا خلفه من الداخلٌن وعلى 

 رٌقته من السالكٌن.وط منهاجه

فسبحان من شرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل    

الذلة والصؽار على من خالؾ أمره فدعا إلى هللا وإلى جنته سرا وجهارا 

وأّذن بذلك بٌن أظهر األمة لٌال ونهارا إلى أن طلع فجر اإلسالم وأشرقت 

ن وأضاءت بنور شمس اإلٌمان وعلت كلمة الرحمن وبطلت دعوة الشٌطا

رسالته األرض بعد ظلماتها وتؤلفت به القلوب بعد تفرقها وشتاتها فؤشرق 

وجه الدهر حسنا وأصبح الظالم ضٌاء واهتدى كل حٌران فلما كمل هللا به 

دٌنه وأتم به نعمته ونشر به على الخالبق رحمته فبلػ رساالت ربه ونصح 

ٌّره بٌن المق ام فً الدنٌا وبٌن لقابه عباده وجاهد فً هللا حق جهاده خ

والقدوم علٌه فاختار لقاء ربه محبة له وشوقا إلٌه فاستؤثر به ونقله إلى 

الرفٌق األعلى والمحل األرفع األسنى وقد ترك أمته على الواضحة الؽراء 

والمحجة البٌضاء فسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعٌم وعدل 
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ٌَى م: الراؼبون عن هدٌه إلى طرق الجحٌ ْح ٌَ َنٍة َو ٌِّ ْهلَِك َمْن َهلََك َعْن َب ٌَ لِ

َ لََسِمٌع  َعلٌِم  
َنٍة َوإِنَّ هللاَّ ٌِّ ًَّ َعْن َب [ٕٗ] األنفال: َمْن َح

( ٔٔٗ).
 

  : أما بعد   

إلٌها وشرح هللا هذه الصدور فحٌا هللا هذه الوجوه التً طال وهللا شوقً    

وجمعنا فً الدنٌا دابما على طاعته وفً اآلخرة مع  ،اإلٌمان بنور

المصطفى فً جنته ودار مقامته إنه ولً ذلك ومواله وهو على كل شا 

 قدٌر .

 ٌا سلعة الرحمن

رك وأسؤل هللا أن ٌجعلنا اهذا هو عنوان لقاءنا فً هذا الٌوم الكرٌم المب   

ُ َوأُولَبَِك ُهْم أُولُو أُولَِبَك الَِّذٌَن هَ ممن ٌستمعون القول فٌتبعون أحسنه  َداُهُم هللاَّ

 .اأْلَْلَباِب 

فإن هللا سبحانه وتعالى لم ٌخلق خلقه عبثا ولم ٌتركهم  :أحبتً فً هللا   

سدى بل خلقهم ألمر عظٌم وخطب جسٌم ُعرض على السماوات واألرض 

والجبال فؤبٌن وأشفقن منه إشفاقا ووجال وقلن ربنا إن أمرتنا فسمعا وطاعة 

وحمله اإلنسان على ضعفه  ،ن خٌرتنا فعافٌتك نرٌد ال نبؽً بها بدالوا

وعجزه عن حمله وباء به على ظلمه وجهله فؤلقى أكثر الناس الحمل عن 

ظهورهم لشدة مإنته علٌهم وثقله فصحبوا الدنٌا صحبة األنعام السابمة ال 

ٌنظرون فً معرفة موجدهم وحقه علٌهم وال فً المراد من إٌجادهم 

راجهم إلى هذه الدار التً هً طرٌق ومعبر إلى دار القرار وال وإخ

ٌتفكرون فً قلة مقامهم فً الدنٌا الفانٌة وسرعة رحٌلهم إلى اآلخرة الباقٌة 

فقد ملكهم باعث الحس وؼاب عنهم داعً العقل وشملتهم الؽفلة وؼرتهم 

                                     
 من مقدمة حادي األرواح البن قٌم الجوزٌة بتصرؾ اقتباس (ٗٔٔ)
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سوء  األمانً الباطلة والخدع الكاذبة فخدعهم طول األمل وران على قلوبهم

العمل فهّمهم فً لذات الدنٌا وشهوات النفوس كٌؾ حصلت حصولها ومن 

أي وجه الحت أخذوها إذا بدا لهم حظ من الدنٌا بآخرتهم طاروا إلٌه 

زرافات ووحدانا وإذا عرض لهم عاجل من الدنٌا لم ٌإثروا علٌه ثوابا من 

 جلة ، باعوا دٌنهم بدنٌاهم ، وباعوا اآلجلة بالعا هللا وال رضوانا

فٌا عجبا من سفٌه فً صورة حلٌم ومعتوه فً مسالخ عاقل باع جنة    

 ،عرضها السماوات واألرض بسجن ضٌق بٌن أرباب العاهات والبلٌات

ومساكن طٌبة فً جنات عدن تجري من تحتها األنهار بؤعطان ضٌقة 

وأبكارا عرابا أترابا كؤنهن الٌاقوت والمرجان  ،آخرها الخراب والبوار

وحورا  ،دنسات سٌبات األخالق مسافحات أو متخذات أخدان بقذرات

وأنهارا من خمر لذة  ،مقصورات فً الخٌام بخبٌثات مسٌبات بٌن األنام

ولذة النظر إلى  ،للشاربٌن بشراب نجس مذهب للعقل مفسد للدنٌا والدٌن

وجه العزٌز الرحٌم بالتمتع برإٌة الوجه القبٌح الذمٌم وسماع الخطاب من 

والجلوس على منابر اللإلإ  ،بسماع المعازؾ والؽناء واأللحانالرحمن 

والٌاقوت والزبرجد ٌوم المزٌد بالجلوس فً مجالس الفسوق مع كل 

شٌطان مرٌد ونداء المنادي ٌا أهل الجنة إن لكم أن تنعموا فال تٌؤسوا 

 .وتحٌوا فال تموتوا وتقٌموا فال تظعنوا وتشبوا فال تهرموا بؽناء المؽنٌن

وهللا سٌظهر الؽبن الفاحش ٌوم الندامة ، ٌوم القٌامة إذا حشر المتقون    

، ونادى المنادي على إلى الرحمن وفدا وسٌق المجرمون إلى جهنم وردا 

 رإوس األشهاد: لٌعلمن أهل الموقؾ من أولى بالكرم بٌن العباد ؟

أذن سمعت وال خطر  وماذا أعد لهم ربهم ، أعد لهم ما ال عٌن رأت وال

 لى قلب بشر .ع
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 فتعالوا بنا أٌها األحبة لنرى الجنة وما فٌها    

 أخً الخلد تناجٌك فهل من مجٌب    والحور تهفو للقاء الحبٌب    

 فوا عجبا كٌؾ نام طالبها؟   

 وكٌؾ لم ٌسمح بمهرها خاطبها؟   

فتعالوا بنا أٌها المسلمون لنترك الدنٌا لحظات ونذهب بقلوبنا إلى الجنة    

 أسؤل هللا أن ٌجعلنا من أهلها .

 ماذا فً الجنة؟   

 وعن أي شا أحدثكم عنها ؟   

، ، وأنهارها ، وقصورها ، وطعامهاهل أحدثكم عن أبوابها وسعة دارها   

 ؟وشرابها .........

 معلومات عن الجنة وما مصدرها؟لكن من الذي ٌعطً لنا ال   

 المعلومات مصدرها الكتاب والسنة    

إذ الكتاب كتاب من أوجدها وأوجد نعٌمها ، وخلق أهلها وهداهم ،    

 فؤعدهم لها ، وعرفهم بها .

أما السنة فإنها أخبار من دخلها ووطبت أقدامه أرضها وبلػ سدرة    

ٌََرى أَ  المنتهى فٌها كما قال تعالى َولََقْد َرآهُ َنْزلَةا أُْخَرى َفُتَماُروَنُه َعلَى َما 

ُة اْلَمؤَْوىِعْنَد ِسْدَرِة اْلُمْنَتَهى عِ   [ٗٔ-ٕٔ] النجم:   ْنَدَها َجنَّ

 هٌا نبدأ المسٌرة   

وفً البداٌة نود أن نإصل أصال هاما من أصول أهل السنة والجماعة    

 أال وهو أن الجنة موجودة اآلن .

لم ٌزل أصحاب رسول هللا والتابعون وتابعوهم قال ابن قٌم الجوزٌة : "    

وأهل السنة والحدٌث قاطبة وفقهاء اإلسالم وأهل التصوؾ والزهد على 
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اعتقاد ذلك وإثباته مستندٌن فً ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة وما علم 

مم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم فإنهم دعوا األ

ة من القدرٌة والمعتزلة فؤنكرت أن تت نابتإلٌها وأخبروا بها إلى أن نب

تكون مخلوقة اآلن وقالت بل هللا ٌنشبها ٌوم القٌامة وحملهم على ذلك 

أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شرٌعة فٌما ٌفعله هللا وأنه ٌنبؽً له أن ٌفعل 

أفعالهم فهم مشبهة فً كذا وال ٌنبؽً له أن ٌفعل كذا وقاسوه على خلقه فً 

األفعال ودخل التجهم فٌهم فصاروا مع ذلك معطلة فً الصفات وقالوا خلق 

الجنة قبل الجزاء عبث فإنها تصٌر معطلة مددا متطاولة لٌس فٌها 

"سكانها
(ٔٔ٘)

. 

 سؤلت عن سعتها أما إن 

 فما أوسع دار المتقٌن   

إِلَى َمْؽفَِرٍة َوَساِرُعوا  عرضها كعرض السماء واألرض قال تعالى    

قٌِنَ  ْت لِْلُمتَّ َماَواُت َواأْلَْرُض أُِعدَّ ٍة َعْرُضَها السَّ ُكْم َوَجنَّ  ] آل عمران: ِمْن َربِّ

ٖٖٔ] 

ٍة َعْرُضَها َكَعْرِض : وقال تعالى    ُكْم َوَجنَّ َسابِقُوا إِلَى َمْؽفَِرٍة ِمْن َربِّ

ْت لِلَِّذٌَن آَمنُ  َماِء َواأْلَْرِض أُِعدَّ ٌُْإتٌِِه َمْن السَّ  ِ ِ َوُرُسلِِه َذلَِك َفْضلُ هللاَّ وا بِاّلِلَّ

ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظٌِم  َشاُء َوهللاَّ ٌَ :الحدٌد[ٕٔ] 

  أما إن سؤلت عن رٌحها 

 ما أطٌب رٌحها ! !   

 

                                     
 ٔٔاح ص حادي األرو (٘ٔٔ)
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ِه َوَسلََّم َقاَل: ع    ٌْ ًَّ َصلَّى هللاُ َعلَ ِب إِنَّ ِرٌَح "ْن أَِبً َبْكَرَة، َقاَل: َسِمْعُت النَّ

ٌُوَجُد ِمْن َمِسٌَرِة ِماَبِة َعامٍ  ِة لَ  "اْلَجنَّ
(ٔٔٙ)

 

صححه على شرط مسلم وفً رواٌة عند الحاكم فً مستدركه بسند    

ِه َوَسلََّم، َقاَل: ، عن ووافقه الذهبً ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ أَِبً َبْكَرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

ا ُمَعاَهَدةا » ِة، َوإِنَّ َرابَِحَتَها َمْن َقَتلَ َنْفسا ِجْد َرابَِحَة اْلَجنَّ ٌَ ِر َحقَِّها لَْم  ٌْ بَِؽ

«ُتوَجُد ِمْن َمِسٌَرِة َخْمِسِماَبِة َعامٍ 
(ٔٔ7)

 

  أما إن سؤلت عن أبوابها 

 فللجنة ثمانٌة أبواب    

ا َحتَّ قال سبحانه وتعالى     ِة ُزَمرا ُهْم إِلَى اْلَجنَّ َقْوا َربَّ ى إَِذا َوِسٌَق الَِّذٌَن اتَّ

ُكْم ِطْبُتْم َفاْدُخلُوَها  ٌْ َجاُءوَها َوفُتَِحْت أَْبَواُبَها َوَقالَ لَُهْم َخَزَنُتَها َساَلم  َعلَ

 [ 7ٖ] الزمر: َخالِِدٌن

ُ َعْنُه، َعِن بن سعد الساعدي  ْهلٍ ففً الصحٌحٌن من حدٌث سَ     ًَ هللاَّ َرِض

ِه َوَسلََّم، قَ  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ ِب ْدُخلُ اَل: النَّ ٌَ اُن،  ٌَّ ٌَُقالُ لَُه الرَّ ا  ِة َبابا " إِنَّ فًِ الَجنَّ

َن  ٌْ ٌَُقالُ: أَ ُرُهْم،  ٌْ ْدُخلُ ِمْنُه أََحد  َؼ ٌَ اَمِة، ًلَ  ٌَ ْوَم القِ ٌَ ابُِموَن  ِمْنُه الصَّ

ُرُهْم، َفإَِذا َدَخلُوا أُْؼلِ  ٌْ ْدُخلُ ِمْنُه أََحد  َؼ ٌَ قُوُموَن ًلَ  ٌَ ابُِموَن؟ َف ْدُخلْ الصَّ ٌَ َق َفلَْم 

"   ِمْنُه أََحد 

                                     
ِرِه، َعِن اْلَحَسِن، ( 9ٔ7ٕٔصحٌح : أخرجه معمر بن راشد فً جامعه ) (ٙٔٔ) ٌْ َعْن َقَتاَدَة، أَْو َؼ

( عن عبد الرزاق عن معمر به ، ومن 9ٕٙٗٓبه ، وأخرجه أحمد فً مسنده ) َعْن أَبًِ َبْكَرَة،

َصِحٌح  َعلَى َشْرِط َهَذا َحِدٌث  »( موقال :79ٕ٘طرٌق أحمد ، أخرجه الحاكم فً مستدركه )

َجاهُ ٌَُخرِّ ِ ْبِن َعْمٍرو ِبإِْسَناٍد َصِحٌٍح"« اْلُبَخاِريِّ َولَْم  على شرط : الذهبًوقال  َولَُه َشاِهد  َعْن َعْبِد هللاَّ

 البخاري

 ( من طرٌق الحسن به 7ٖ8ٕوأخرجه ابن حبان فً صحٌحه )

 (ٖٖٔ) الحاكم فً مستدركه (7ٔٔ)
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ُة اإْلِبِلِ وفً صحٌح مسلم  ٌَ َنا ِرَعا ٌْ  َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، َقاَل: َكاَنْت َعلَ

ِه َوَسلََّم  ٌْ ًٍّ َفؤَْدَرْكُت َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ ْحُتَها ِبَعِش َفَجاَءْت َنْوَبِتً َفَروَّ

ُث النَّاَس فَ  ٌَُحدِّ ٌُْحِسُن »ؤَْدَرْكُت ِمْن َقْولِِه: َقاِبًما  ُ َف ؤ َتَوضَّ ٌَ َما ِمْن ُمْسلٍِم 

ِهَما ِبَقْلِبِه َوَوْجِهِه، إاِلَّ َوَجَبْت لَُه  ٌْ ِن، ُمْقِبل  َعلَ ٌْ ٌَُصلًِّ َرْكَعَت قُوُم َف ٌَ ُوُضوَءهُ، ُثمَّ 

َن ٌَ « اْلَجنَّةُ  ٌْ قُوُل: الَّتًِ َقْبلََها أَْجَوُد َقاَل َفقُْلُت: َما أَْجَوَد َهِذِه َفإَِذا َقاِبل  َب ٌَ َديَّ 

ُتَك ِجْبَت آِنًفا، َقاَل:  ٌْ " َما ِمْنُكْم ِمْن أََحٍد َفَنَظْرُت َفإَِذا ُعَمُر َقاَل: إِنًِّ َقْد َرأَ

ٌُْبلُِػ  ؤُ َف َتَوضَّ ٌُْسبُِػ  -ٌَ قُولُ: أَْشَهُد أَْن ًَل إِلََه إًِلَّ هللاُ وَ  -أَْو َف ٌَ أَنَّ اْلَوُضوَء ُثمَّ 

َها  ٌِّ ْدُخلُ ِمْن أَ ٌَ ُة  ٌَ َمانِ ِة الثَّ ا َعْبُد هللاِ َوَرُسولُُه إًِلَّ فُتَِحْت لَُه أَْبَواُب اْلَجنَّ دا ُمَحمَّ

َشاَء "
(ٔٔ8)

 . 

ًِّ َصلَّى وفً مسند أحمد من حدٌث      ِب ، َصاِحَب النَّ ًِّ لَِم ُعْتَبَة ْبَن َعْبٍد السُّ

قُوُل:  ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ ًَّ َصلَّى هللاُ َعلَ ِب ُه َسِمَع النَّ ِه َوَسلََّم أَنَّ ٌْ ُموُت هللاُ َعلَ ٌَ  -" َمْن 

ِه حسن بن موسى() ٌعنً  َوَقالَ َحَسن   ٌْ : َسِمْعُت َرُسولَ هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ

َتَوفَّى َوَسلَّ  ٌُ قُولُ: َما ِمْن َرُجٍل ُمْسلٍِم  ٌَ ْبلُُؽوا  -َم  ٌَ لَُه َثاَلَثة  ِمَن اْلَولَِد، لَْم 

َها َشاَء َدَخلَ " ٌِّ ِة، ِمْن أَ ٌَ َمانِ ِة الثَّ اْلِحْنَث، إًِلَّ َتلَقَّْوهُ ِمْن أَْبَواِب اْلَجنَّ
(ٔٔ9)

 

 : أي البلوغ والتكلٌؾ ومعنى قوله: لم ٌبلؽوا الحنث

 اب الجنة فً ؼاٌة الوسع والكبروأبو 

، ومع هذا سوؾ ٌكتظ ن مصراعً الباب مسٌرة أربعٌن سنةمابٌ

 الداخلٌن عند دخولهم من كثرة الزحام.

                                     
 (ٖٕٗصحٌح مسلم )( (8ٔٔ

 ( بسند صحٌح لؽٌره 7ٖٙ9ٔأخرجه أحمد ) (9ٔٔ)
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َما : "روى مسلم فً صحٌحه عن عتبة بن ؼزوان موقوفا علٌه أنه قال

ِة َمِسٌَرةُ أَْرَبِعٌَن َسَنةا  ِن ِمْن َمَصاِرٌِع اْلَجنَّ ٌْ َن ِمْصَراَع ٌْ َها َب ٌْ نَّ َعلَ ٌَ ؤْتِ ٌَ ، َولَ

َحامِ  ْوم  َوُهَو َكِظٌظ  ِمَن الزِّ ٌَ"
(ٕٔٓ)

 

وفً الصحٌحٌن من حدٌث أبً هرٌرة أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال    

نِ " ٌْ َن الِمْصَراَع ٌْ ِدِه، إِنَّ َما َب ٌَ َوالَِّذي َنْفِسً بِ
(ٕٔٔ)

ِة، َكَما   ِمْن َمَصاِرٌِع الَجنَّ

َة  َن َمكَّ ٌْ َر َب ٌَ َة َوُبْصَرى أَْو كَ  -َوِحْم َن َمكَّ ٌْ  "-َما َب
(ٕٕٔ)

 

 أما إن سؤلت عن استقبال المالبكة ألهل الجنة     

ا َحتَّى إَِذا َجاُءوَها  َوِسٌقَ قال تعالى      ِة ُزَمرا ُهْم إِلَى اْلَجنَّ َقْوا َربَّ الَِّذٌَن اتَّ

ُكْم ِطْبُتْم َفاْدُخلُوَها َخالِِدٌنَ  ٌْ  َوفُتَِحْت أَْبَواُبَها َوَقالَ لَُهْم َخَزَنُتَها َساَلم  َعلَ

 [7ٖ]الزمر:

ْحُزُنُهُم اْلَفَزُع اأْلَْكَبُر َوَتَتلَ وقال تعالى     ٌَ ْوُمُكُم الَِّذي ًَل  ٌَ قَّاُهُم اْلَماَلبَِكُة َهَذا 

 [ٖٓٔ]األنبٌاء: ُكْنُتْم ُتوَعُدونَ 

فبدإهم بالسالم المتضمن للسالمة من كل شر ومكروه أي سلمتم فال    

 ٌلحقكم بعد الٌوم ما تكرهون.

   َِطْبُتْم َفاْدُخلُوَها َخالِِدٌن  أي سالمتكم ودخولها بطٌبكم فإن هللا حرمها

 إال على الطٌبٌن.

   ََفاْدُخلُوَها َخالِِدٌن ر الكرامة لم تؽلق إي إذا دخل أهل الجنِة الجنَة دا

 ، بل تبقى مفتحة.األبواب علٌهم

                                     
 (9ٙ7ٕمسلم فً صحٌحه ) (ٕٓٔ)

 )المصراعين( جانبي الباب. (ٕٔٔ)

 (9ٗٔ( ومسلم )7ٕٔٗ) البخاري (ٕٕٔ)
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َحةا لَُهُم اأْلَْبَوابُ قال جل وعال    اِت َعْدٍن ُمَفتَّ ْدُعوَن فٌَِها  َجنَّ ٌَ ِكبٌَِن فٌَِها  ُمتَّ

 [ٔ٘-ٓ٘]ص:  بَِفاِكَهٍة َكثٌَِرٍة َوَشَرابٍ 

  أما إذا سؤلت عن قصور الجنة وعن ؼرفها 

ماذا نقول عن قصورها ومن الذي ٌقوى على وصؾ قصورهم ومن    

ٌقول  ورهم وهللا مكرمهم والمنعم علٌهمٌحسن التعبٌر عن نعٌمهم وسر

ا ا َكبٌِرا ا َوُمْلكا َت َنِعٌما ٌْ َت َثمَّ َرأَ ٌْ  [ٕٓ]اإلنسان: َوإَِذا َرأَ

دار  ا ذا قال النبً عن قصور الجنة وهو الرجل الذي تشرفتواسمع م    

، ورإٌته لها فً الحٌاة الدنٌا ٌقظة مرة ومناما مرة السالم بقدومه علٌها

 أخرى ، ورإٌا األنبٌاء وحً .

َنا َنْحُن ففً الصحٌحٌن من حدٌث أبً     ٌْ ُ َعْنُه، َقاَل: َب ًَ هللاَّ َرَة َرِض ٌْ ُهَر

ِه َوَسلََّم، إِْذ َقاَل:  ِعْنَد َرُسوِل هللاَِّ  ٌْ ُتنًِ فًِ َصلَّى هللاُ َعلَ ٌْ َنا أََنا َنابِم  َرأَ ٌْ " َب

ُ إِلَى َجانِِب َقْصٍر َفقُْلُت: لَِمْن َهَذا الَقْصُر؟ َفَقالُوا ؤ ِة، َفإَِذا اْمَرأَة  َتَتَوضَّ : الَجنَّ

َك  ٌْ ا، َفَبَكى ُعَمُر َوَقالَ: أََعلَ ُت ُمْدبِرا ٌْ َرَتُه َفَولَّ ٌْ اِب َفَذَكْرُت َؼ لُِعَمَر ْبِن الَخطَّ

 ِ ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ أََؼاُر 
"(ٕٖٔ) 

 ، إن فً الجنة قصورا من ذهبأٌها الحبٌب   

قال الحسن: قصر من ذهب ال ٌدخله إال نبً أو صدٌق أو شهٌد أو حكم    

 ها صوته.عدل ٌرفع ب

قال األعمش: إن فً الجنة قصورا من ذهب وقصورا من فضة    

 وقصورا من لإلإ وقصورا من ٌاقوت وقصورا من زبرجد .

 أما عن ؼرفها    

                                     
 (9ٖٕ٘(  ومسلم فً صحٌحه )ٕٕٖٗأخرجه البخاري فً صحٌحه )( (ٖٕٔ
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ٌَّة  قال تعالى     ُهْم لَُهْم ُؼَرؾ  ِمْن َفْوقَِها ُؼَرؾ  َمْبنِ َقْوا َربَّ لَِكِن الَِّذٌَن اتَّ

ُ اْلِمٌَعادَ َتْجِري ِمْن َتْحتَِها اأْلَ  ٌُْخلُِؾ هللاَّ ِ ًَل   [ٕٓ]الزمر: ْنَهاُر َوْعَد هللاَّ

فؤخبر جل وعال أنها ؼرؾ وأنها مبنٌة بناءاً حقٌقة لبال تتوهم النفوس أن    

 ذلك تمثٌل وأنه لٌس هناك بناء .

ِه روى الترمذي بسند حسن من حدٌث     ٌْ ُ َعلَ ًُّ َصلَّى هللاَّ ِب ًٍّ َقاَل: َقاَل النَّ َعلِ

ِة ُؼَرفاا ُتَرى ُظُهوُرَها ِمْن ُبُطونَِها َوُبُطوُنَها ِمْن »َوَسلََّم:  إِنَّ فًِ الَجنَّ

ِ؟ َقالَ: «ُظُهوِرَها ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ  ًَ ًٌّ َفَقالَ: لَِمْن ِه لَِمْن أََطاَب »، َفَقاَم أَْعَرابِ

ام   الَكاَلَم، ٌَ اُس نِ ِل َوالنَّ ٌْ اَم، َوَصلَّى بِاللَّ ٌَ َعاَم، َوأََداَم الصِّ «َوأَْطَعَم الطَّ
(ٕٔٗ) 

 

ِه وفً الصحٌحٌن      ٌْ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى هللاَّ ِب َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن، َقاَل: َسِمْعُت النَّ

قُوُل:  ٌَ ُ لَهُ »َوَسلََّم  ا َبَنى هللاَّ ِ َمْسِجدا ةِ  َمْن َبَنى ّلِِلَّ «ِمْثلَُه فًِ الَجنَّ
(ٕٔ٘) 

 أما إن سؤلت عن أرض الجنة 

 ؟ أخً : ما تظن فً أرض الجنة   

 هل هً من تراب أبٌض أو أحمر ؟   

 ؟ هل حصباإها من حجارة ملونة جمٌلة   

 جدرانها ؟وما شكل    

 :وللجواب نقول   

                                     
َثَنا ( قال 98ٗٔأخرجه الترمذي ) (ٕٗٔ) ًُّ ْبُن ُحْجٍر َقاَل: َحدَّ َثَنا َعلِ ًُّ ْبُن ُمْسِهٍر، َعْن َعْبِد َحدَّ َعلِ

 ًٍّ ْعَماِن ْبِن َسْعٍد، َعْن َعلِ ْحَمِن ْبِن إِْسَحاَق، َعْن النُّ ، َوَقْد َتَكلََّم »وقال :  به الرَّ َهَذا َحِدٌث  َؼِرٌب 

ْحَمِن ْبِن إِْسَحاَق َهَذا ِمْن ِقَبِل ِحْفِظِه َوُهَو ُكو ْحَمِن ْبُن َبْعُض أَْهِل الِعْلِم ِفً َعْبِد الرَّ ، َوَعْبُد الرَّ ًٌّ ِف

ًٌّ َوُهَو أَْثَبُت ِمْن َهَذا ًُّ َمِدٌِن  «إِْسَحاَق القَُرِش

ْحَمِن ْبِن إِْسَحاقَ وهذا إسناد ضعٌؾ لضعؾ  شواهد  لحدٌث، ولولجهالة النعمان بن سعد َعْبِد الرَّ

 .( ٖٖٕٔ – ٕٖٕٔ)المشكاة و، (9ٖ8) لَللبانً صحٌح الترؼٌبٌنظر  تحسنه 

 (ٖٖ٘( ومسلم )ٓ٘ٗأخرجه البخاري ) (ٕ٘ٔ)
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ِ روى ابن أبً شٌبة فً مصنفه     َعْن، اْبِن ُعَمَر، َقاَل: ُسِبَل َرُسوُل هللاَّ

؟ َقاَل:  ًَ َؾ ِه ٌْ ِه َوَسلََّم: َك ٌْ ُموُت، »َصلَّى هللاُ َعلَ ٌَ ٌَى ًَل  ْح ٌَ َة  ْدُخلُ اْلَجنَّ ٌَ َمْن 

ٌُْبلَى َشَباُبهُ  اُبُه َوًَل  ٌَ ْبؤَُس، َوًَل َتْبلَى ثِ ٌَ ْنَعُم ًَل  ٌَ ِ، َكٌْ «َو ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ َؾ ، ِقٌَل: 

، َوَحْصَباُإَها »ِبَناُإَها؟ َقاَل:  ٍة َولَبَِنة  ِمْن َذَهٍب، ِماَلُطَها ِمْسك  لَبَِنة  ِمْن فِضَّ

ْعَفَرانُ  اقُوُت، َوُتَراُبَها الزَّ ٌَ اللُّْإلُُإ َواْل
»(ٕٔٙ) 

وفً الصحٌحٌن من حدٌث أنس قال: "كان أبو ذر ٌحدث أن رسول هللا    

َة، َفإَِذا فٌَِها َجَنابِذُ  "قال:  أُْدِخْلُت الَجنَّ
(ٕٔ7)

 اللُّْإلُِإ، َوإَِذا ُتَراُبَها الِمْسُك" 

 : وهذا ٌحتمل معنٌٌن:قال ابن قٌم الجوزٌة

 إما أن ٌكون التراب من زعفران فإذا عجن بالماء صار مسكا.  -

وإما أن ٌكون زعفرانا باعتبار اللون ، مسكا باعتبار الرابحة وهذا من  -

 .ٌكون البهجة واإلشراق لون الزعفران والرابحة رابحة المسك

  أما إن سؤلت عن الخٌام واألسواق فً الجنة 

ال عجب أن ٌكون هناك فً الجنة خٌام وأسواق ؛ فالجنة مشتملة لكل     

، مشتملة على كل ضروب السعادة، والجثمانًأوجه النعٌم الروحانً 

فٌها خٌام وال ٌستبعد أن ٌكون فٌها وصنوؾ النعٌم ، فال ٌستنكر أن ٌكون 

 سواق؛ إذ فً الخٌام متع وفً األسواق سرور وحبور.أ

والسإال اآلن ما شكل الخٌام ؟وما نوعها ؟ وما مادة تكوٌنها ؟ وما مدى    

 حسنها وجمالها؟

 والجواب من فم النبوة الطاهر، برهانا ساطعا ، وحقا قاطعا .   

                                     
َبةَ  ((ٕٙٔ ٌْ حسنه  َواْبُن أبً الدنٌا والطبرانً بإسناد حسنفً مصنفه  َرَواهُ أَُبو َبْكِر ْبُن أَِبً َش

 .( 9ٕٕ/8البوصٌري فً إتحاؾ الخٌرة المهرة )

ًَ القُبَّة. (7ٕٔ)  الَجَناِبذ َجْمع ُجْنَبَذة:َوِه

 ( ٖ٘ٓ/ٔالنهاٌة البن األثٌر )
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ِه َوَسلََّم، ري أن روى مسلم عن أبً موسى األشع    ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ ِب النَّ

َفٍة، ُطولَُها ِستُّوَن "َقاَل:  َمةا ِمْن لُْإلَُإٍة َواِحَدٍة ُمَجوَّ ٌْ ِة لََخ إِنَّ لِْلُمْإِمِن فًِ اْلَجنَّ

ٌََرى َبْعُضُهْم  ِهِم اْلُمْإِمُن َفاَل  ٌْ ُطوُؾ َعلَ ٌَ ، لِْلُمْإِمِن فٌَِها أَْهلُوَن،  ِمٌالا

اَبعْ  ضا
»(ٕٔ8) 

 : ومن الخٌام إلى األسواق   

سبحان هللا! وهل فً الجنة سوق ؟ وكٌؾ ال ٌكون ذلك وهللا ٌقول لعباده 

َولَُكْم فٌَِها َما َتْشَتِهً أَْنفُُسُكْم َولَُكْم من أهل السعادة واإلٌمان واالستقامة 

ُعونَ   [ٖٔ]فصلت: فٌَِها َما َتدَّ

إنه لٌس من المستؽرب أبدا أن تتوق نفس المإمن فً الجنة إلى دخول    

سوق من األسواق وخاصة المإمنٌن الذٌن تعودوا الضرب فً األسواق 

  كعبد الرحمن بن عوؾ وأمثاله . 

أََنِس  من حدٌث  ٌخرج لنا حدٌث السوق فً صحٌحه مسلم وهذا اإلمام   

ِه َوَسلََّم َقاَل: ْبِن َمالٍِك، أَنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّ ا ٌْ ِة لَُسوقاا، ى هللاُ َعلَ " إِنَّ فًِ اْلَجنَّ

ابِِهْم،  ٌَ َماِل َفَتْحُثو فًِ ُوُجوِهِهْم َوثِ ؤُْتوَنَها ُكلَّ ُجُمَعٍة، َفَتُهبُّ ِرٌُح الشَّ ٌَ

ْرِجُعوَن إِلَى أَْهلٌِِهْم َوَقِد اْزَداُدوا ُحْسنا  ٌَ ، َف ا َوَجَماًلا ْزَداُدوَن ُحْسنا ٌَ ، َف ا َوَجَماًلا

 ، ا َوَجَماًلا قُولُ لَُهْم أَْهلُوُهْم: َوهللاِ لََقِد اْزَدْدُتْم َبْعَدَنا ُحْسنا ٌَ  َف

ا َوَجَماًلا " قُولُوَن: َوأَْنُتْم، َوهللاِ لََقِد اْزَدْدُتْم َبْعَدَنا ُحْسنا ٌَ َف
(ٕٔ9)

  

 عن أنهار الجنة وأشجارها أما إن سؤلت 

بنا نتجول قلٌال بٌن أنهار الجنة وتحت أشجارها ، ونمتع النفس  تعالوا  

 ساعة قبل قٌام الساعة .

                                     
 (8ٖ8ٕأخرجه مسلم ) (8ٕٔ)

 (8ٖٖٕأخرجه مسلم ) (9ٕٔ)
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 هٌا بنا إلى األنهار األربعة:  

 نهر الماء، ونهر اللبن، ونهر الخمر، ونهر العسل .  

قُوَن فٌَِها قال جل وعال فً سورة "محمد"     ِة الَّتًِ ُوِعَد اْلُمتَّ َمَثلُ اْلَجنَّ

ْر َطْعُمُه َوأَْنَهار  ِمْن َخْمٍر أَْنَها ٌَّ َتَؽ ٌَ ِر آِسٍن َوأَْنَهار  ِمْن لََبٍن لَْم  ٌْ ر  ِمْن َماٍء َؼ

َمَراِت َوَمْؽفَِرة   ى َولَُهْم فٌَِها ِمْن ُكلِّ الثَّ
اِربٌَِن َوأَْنَهار  ِمْن َعَسٍل ُمَصّفا ٍة لِلشَّ لَذَّ

ارِ  ِهْم َكَمْن ُهَو َخالِد  فًِ النَّ َع أَْمَعاَءُهمْ  ِمْن َربِّ ا َفَقطَّ  َوُسقُوا َماءا َحِمٌما

 [٘ٔ]محمد:

 ومن أنهار الجنة نهر الكوثر:

َناَك اْلَكْوَثَر إِنَّ وهذا النهر خص هللا به محمدا وأمته قال تعالى     ٌْ ا أَْعَط

 َشانَِبَك ُهَو اأْلَْبَترُ  إِنَّ  َك َواْنَحرْ َفَصلِّ لَِربِّ 

ًِّ َصلَّى هللاُ روى البخاري     ِب ا ُعِرَج ِبالنَّ ُ َعْنُه، َقاَل: لَمَّ ًَ هللاَّ َعْن أََنٍس َرِض

َماِء، َقاَل:  ِه َوَسلََّم إِلَى السَّ ٌْ فاا، َعلَ ُت َعلَى َنَهٍر، َحاَفَتاهُ قَِباُب اللُّْإلُِإ ُمَجوَّ ٌْ " أََت

ا ِجْبِرٌلُ؟ َقالَ: َهَذا الَكْوَثُر " ٌَ َفقُْلُت: َما َهَذا 
((ٖٔٓ

 

ِه َوَسلََّم َقاَل: وروى البخاري عن     ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ ِب أََنس ْبن َمالٍِك، َعِن النَّ

ِؾ، قُْلُت:  رِّ الُمَجوَّ ِة، إَِذا أََنا بَِنَهٍر، َحاَفَتاهُ قَِباُب الدُّ َنَما أََنا أَِسٌُر فًِ الَجنَّ ٌْ " َب

ا ِجْبِرٌلُ؟  ٌَ  َما َهَذا 

ِمْسك   -أَْو ِطٌُبُه  -الَكْوَثُر، الَِّذي أَْعَطاَك َربَُّك، َفإَِذا ِطٌُنُه َقالَ: َهَذا 

أَْذَفرُ 
"(ٖٔٔ) 

 أي على حافتٌه.  :حافتاه قباب اللإلإ

 أي القبة كلها من لإلإة مجوفة واللإلإ جوهر نفٌس معروؾ.  :مجوفا

                                     
 (9ٙٗٗأخرجه البخاري فً صحٌحه ) (ٖٓٔ)

 (8ٔ٘ٙأخرجه البخاري فً صحٌحه ) (ٖٔٔ)
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  .نهر فً الجنة والكوثر كل كثٌر من الخٌر :الكوثر

ِ  ند حسن من حدٌثوعند الترمذي بس    أََنِس ْبِن َمالٍِك، َقاَل: ُسِبَل َرُسوُل هللاَّ

ِه َوَسلََّم: َما الَكْوَثُر؟  ٌْ ُ َعلَ  َصلَّى هللاَّ

ُ »َقاَل:    
ِة  -َذاَك َنْهر  أَْعَطانٌِِه هللاَّ ْعنًِ فًِ الَجنَّ ا ِمَن اللََّبِن،  -ٌَ اضا ٌَ أََشدُّ َب

ر  أَْعَناقَُها َكؤَْعَناِق الُجُزرِ َوأَْحلَى ِمَن الَعَسِل، فٌَِها طَ  ٌْ » 

    .  َقاَل ُعَمُر: إِنَّ َهِذِه لََناِعَمة 

ِه َوَسلََّم:     ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ «أََكلَُتَها أَْنَعُم ِمْنَها»َقاَل َرُسوُل هللاَّ
(ٖٕٔ)

 

 ومن األنهار إلى األشجار   

ًِّ َصلَّى هللاُ  وفً الصحٌحٌن عن    ِب ُ َعْنُه، َعِن النَّ ًَ هللاَّ َرَة َرِض ٌْ أَِبً ُهَر

ِه َوَسلََّم، َقاَل:  ٌْ اِكُب فًِ ِظلَِّها ِماَبَة َسَنٍة،َعلَ ِسٌُر الرَّ ٌَ ِة لََشَجَرةا   " إِنَّ فًِ الَجنَّ

[ٖٓ]الواقعة:  َوِظلٍّ َمْمُدودٍ  َواْقَرُءوا إِْن ِشْبُتمْ 
(ٖٖٔ)

 

شجرة فً الجنة ٌسٌر الراكب فً  عن "الظل المدود" : قال ابن عباس   

 ظلها مابة عام فً كل نواحٌها .

 أما إن سؤلت عن الطعام والشراب    

أقول: لقد ضل قوم من الفالسفة والنصارى فزعموا أن نعٌم الجنة    

روحانً بحت لٌس فٌه شا للجسم بالمرة ، وهذا معتقد خاطا وباطل ال 

 ٌعرؾ عن هللا وعن رسله علٌهم السالم. شك فً بطالنه عند من

قِ  :قال تعالى    ٌُوٍن إِنَّ اْلُمتَّ ْشَتُهوَن َوفَ ٌَن فًِ ِظاَلٍل َوُع ٌَ ا  ُكلُوا َواِكَه ِممَّ

ا  ا َكَذلَِك َنْجِزي اْلُمْحِسنٌِنَ بَِما ُكْنُتْم َتْعَملُوَن َواْشَرُبوا َهنٌِبا ] المرسالت  إِنَّ

:ٗٔ-ٗٗ] 

                                     
 ( وقال : حدٌث حسن ٕٕٗ٘أخرجه الترمذي ) (ٕٖٔ)

 ( 8ٕٕٙ(  ومسلم )88ٔٗ،ٕٕٖ٘البخاري ) أخرجه  (ٖٖٔ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ٔ7ٙ 
 

قُولُ َهافَ وقال تعالى     ٌَ ِمٌنِِه َف ٌَ ًَ ِكَتاَبُه بِ ا َمْن أُوتِ ْه ؤَمَّ ٌَ إِنًِّ ُإُم اْقَرُءوا ِكَتابِ

ْه َظَنْنُت  ٌَ ةٍ فَ أَنًِّ ُماَلٍق ِحَسابِ ٌَ ٌَةٍ  ُهَو فًِ ِعٌَشٍة َراِض ٍة َعالِ ا قُُطوفُهَ  فًِ َجنَّ

ة   ٌَ ا بَِما أَْسلَْفُتْم فِ َدانِ ٌَةِ ً ُكلُوا َواْشَرُبوا َهنٌِبا اِم اْلَخالِ ٌَّ  [ٕٗ-9ٔ] الحاقة: اأْلَ

    ْشَتُهوَن ٌَ ا   [ٕٕ]الطور: َوأَْمَدْدَناُهْم بَِفاِكَهٍة َولَْحٍم ِممَّ

ِه وفً صحٌح مسلم من حدٌث     ٌْ ًَّ َصلَّى هللاُ َعلَ ِب َجاِبٍر، َقاَل: َسِمْعُت النَّ

قُوُل:  ٌَ ؤُْكلُونَ »َوَسلََّم،  ٌَ ِة  ْتفُلُوَن َوًَل  إِنَّ أَْهلَ اْلَجنَّ ٌَ ْشَرُبوَن، َوًَل  ٌَ فٌَِها َو

ْمَتِخُطونَ  ٌَ ُطوَن َوًَل  َتَؽوَّ ٌَ ُبولُوَن َوًَل  ٌَ » 

َعاِم؟      َقالُوا: َفَما َباُل الطَّ

ْحِمٌَد، َكَما »َقاَل:     ْسبٌَِح َوالتَّ ٌُْلَهُموَن التَّ ُجَشاء  َوَرْشح  َكَرْشِح اْلِمْسِك، 

«ُتْلَهُموَن النََّفسَ 
(ٖٔٗ)

 

ِة اْلُمْسلِِمٌَن أَنَّ أَْهَل اْلَجنَِّة قال اإلمام النووي: "    ِة َوَعامَّ نَّ َمْذَهُب أَْهِل السُّ

ِرِه من مالذ وأنواع نعٌمها تنعما  ٌْ ُموَن بَِذلَِك َوِبَؽ َتَنعَّ ٌَ ْشَرُبوَن  ٌَ ؤُْكلُوَن ِفٌَها َو ٌَ

ِم أهل الدنٌا  آخر له وال دابما ال َبِة َتَنعُّ ٌْ َمُهْم ِبَذلَِك َعلَى َه انقطاع أََبًدا َوإِنَّ َتَنعُّ

َفاَسِة الَِّتً الٌشارك نعٌم الدنٌا  الإ ِة َوالنَّ َفاُضِل ِفً اللَّذَّ َنُهَما ِمَن التَّ ٌْ فى  الإما َب

ُبولُونَ  ٌَ ُهْم اَل  َبِة َوإاِلَّ ِفً أَنَّ ٌْ ِة َوأَْصِل اْلَه ٌَ ْسِم ُطوَن  التَّ َتَمخَّ ٌَ ُطوَن َواَل  َتَؽوَّ ٌَ َواَل 

ِة ِفً َهِذِه األحادٌث نَّ ْبُصقُوَن َوَقْد َدلَّْت َداَلِبُل اْلقُْرآِن َوالسُّ ٌَ الَِّتً َذَكَرَها  َواَل 

ِة َداِبم  اَل اْنِقَطاَع لَُه أََبًدا ُرهُ أَنَّ َنِعٌَم اْلَجنَّ ٌْ  "ُمْسلِم  َوَؼ

  أما عن شراب أهل الجنة 

ْنِزفُونَ َوَكؤٍْس ِمْن َمِعٌٍن قال جل وعال     ٌُ ُعوَن َعْنَها َوًَل  ٌَُصدَّ  ًَل 

  [9ٔ-8ٔ]الواقعة:

                                     
 (8ٖٕ٘صحٌح مسلم ) (ٖٗٔ)
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 ٌَْضَ  ِهْم بَِكؤٍْس ِمْن َمِعٌٍن ٌَُطاُؾ َعل ٌْ اِربٌَِن َب ٍة لِلشَّ َؼْول  َوًَل ُهْم  ًَل فٌَِهااَء َلذَّ

ْنَزفُوَن َعنْ  ٌُ  [ 7ٗ-ٗٗ]الصافات: َها 

 : الخمر ال فٌها ؼول: أي لٌس فٌها صداع .قال ابن عباس   

ٌُْنَزفُونَ وال  : أي ال تذهب عقولهم .ُهْم َعْنَها 

 أما اْلنٌة التً ٌشربون فٌها 

 فٌشربون فً صحاؾ من ذهب و أكواب    

 الصفحة: قطعة مسطحة عرٌضة. -والصحاؾ: قال اللٌث:   

 وأما األكواب: جمع كوب    

 ألبارٌق التً ال خراطٌم لها وقال أبو عبٌد: األكواب: ا   

   هً األبارٌق التً لٌست لها أذان. :قال ابن عباس   

ِهْم بِِصَحاٍؾ ِمْن َذَهٍب َوأَْكَواٍب َوفٌَِها َما َتْشَتِهٌِه  قال عز وجل ٌْ ٌَُطاُؾ َعلَ

ٌُُن َوأَْنُتْم فٌَِها َخالُِدونَ   [7ٔ]الزخرؾ:  اأْلَْنفُُس َوَتلَذُّ اأْلَْع

هِ وعال قال جل     ٌْ ُطوُؾ َعلَ بِؤَْكَواٍب َوأََباِرٌَق َوَكؤٍْس ْم ِوْلَدان  ُمَخلَُّدوَن ٌَ

 [8ٔ -7ٔ]الواقعة:  ِمْن َمِعٌنٍ 

، فان لم ٌكن لها خراطٌم وال األبارٌق هً األكواب التً لها خراطٌم   

 . ى فهً أكوابعر

ٍة ِمْن  وقال جل وعال     ٌَ ِهْم بِآنِ ٌْ ٌَُطاُؾ َعلَ ٍة َوأَ َو  ْكَواٍب َكاَنْت َقَواِرٌَرافِضَّ

اَقَواِرٌَر ِمْن فِ  ُروَها َتْقِدٌرا ٍة َقدَّ  [ٙٔ-٘ٔ]اإلنسان: ضَّ

مادة تلك اآلنٌة أنها من عن خبر سبحانه : هى الزجاج  فؤوالقوارٌر   

حسن األشٌاء وأعجبها، وهذا من أ ،نها بصفة الزجاج وشفافتهالفضة وأ

  .القوارٌرففٌها بٌاض الفضة و صفاء 

 ما عن لباسهم وحلٌهم ووسابدهم ونمارقهم وزرابٌهمأ  
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ٌُونٍ إِنَّ اْلُمتَّ قال تعالى     اٍت َوُع ْلَبُسوَن ِمْن  قٌَِن فًِ َمَقاٍم أَِمٌٍن فًِ َجنَّ ٌَ

 [ٖ٘-ٔ٘]الزخرؾ:  َتَقابِلٌِنَ ُسْنُدٍس َوإِْسَتْبَرٍق مُ 

ا ًَل ُنِضٌُع أَ إِنَّ الَِّذٌَن آَمُنوا  وقال تعالى    الَِحاِت إِنَّ ْجَر َمْن َوَعِملُوا الصَّ

ٌَُحلَّْوَن فٌَِها  أَْحَسَن َعَمالا  اُت َعْدٍن َتْجِري ِمْن َتْحتِِهُم اأْلَْنَهاُر  أُولَبَِك لَُهْم َجنَّ

كِ  ا ِمْن ُسْنُدٍس َوإِْسَتْبَرٍق ُمتَّ ا ُخْضرا ابا ٌَ ْلَبُسوَن ثِ ٌَ بٌَِن ِمْن أََساِوَر ِمْن َذَهٍب َو

َواُب َوَحُسَنْت ُمْرَتَفقاا  [ٖٔ- ٖٓ]الكهؾ: فٌَِها َعلَى اأْلََرابِِك نِْعَم الثَّ

هما نوعان من الحرٌر، وأحسن ستبرق : عن السندس واإلقال الزجاج   

ن حسن منظر اللباس ، فجمع لهم بٌاللباس الحرٌر ، وألٌنخضراأللوان األ

  .الجسم به ذاذ،  وبٌن نعومته والتوالتذاذ العٌن به

  .ارق من الدٌباج: السندس مقال جماعة من المفسرٌن   

 .ما ؼلظ منه  :ستبرقاإل   

اُب ُسْنُدٍس ُخْضر  َوإِْسَتْبَرق  َوُحلُّوا أََساِوَر ِمْن قال تعالى     ٌَ ُهْم ثِ ٌَ َعالِ

ا ا َطُهورا ُهْم َشَرابا ٍة َوَسَقاُهْم َربُّ  [ٕٔ] اإلنسان: فِضَّ

ذلك اللباس ظاهرا بارزا ٌجمل  كلمة عالٌهم من كونتؤمل  أخً:   

بل الذي ٌلبس فوق الثٌاب للزٌنة  ،، لٌس بمنزلة الشعار الباطنرهمظواه

  .والجمال

 :أما عن األساور   

ٌَُحلَّْوَن فٌَِها ِمْن أََساِوَر ِمْن َذَهٍب  قال تعالى    ْدُخلُوَنَها  ٌَ اُت َعْدٍن  َجنَّ

ا َولَِباُسهُ   [ٖٖ]فاطر: ْم فٌَِها َحِرٌر  َولُْإلُإا

طفا على كلمة ذهب دل ذلك ساور من ذهب ومن جر كلمة لإلإ عفاأل   

  .لإلإ من منها ما هو، وعلى أن األساور من ذهب 
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الذهب المرصع  :وٌحتمل أن تكون األساور مركبة من األمرٌن معا   

    .علموهللا أ ،لإلإبال

ًِّ َصلَّى  بن أبً وقاصسعد  من حدٌث الجنة  وعند الترمذي فً    ِب َعِن النَّ

ِه َوَسلََّم َقاَل:  ٌْ ُ َعلَ ِة َبَدا لََتَزْخَرَفْت لَُه َما »هللاَّ ا فًِ الَجنَّ ٌُقِلُّ ُظفُر  ِممَّ لَْو أَنَّ َما 

لََع َفَبدَ  ِة اطَّ َمَواِت َواألَْرِض، َولَْو أَنَّ َرُجالا ِمْن أَْهِل الَجنَّ َن َخَوافِِق السَّ ٌْ ا َب

ْمُس َضْوَء النُُّجومِ  ْمِس َكَما َتْطِمُس الشَّ أََساِوُرهُ لََطَمَس َضْوَء الشَّ
»(ٖٔ٘ )

 

بن اإسناد  :ٌثمًوعند الطبرانى فً األوسط عن ابن مسعود وقال اله

َة َكؤَنَّ ُوُجوَهُهْم "َقاَل: ن النبً مسعود صحٌح أ ْدُخلُوَن اْلَجنَّ ٌَ لُ ُزْمَرٍة  أَوَّ

يٍّ فًِ َضْوُء اْلَقَمِر  ُة َعلَى لَْوِن أَْحَسِن َكْوَكٍب ُدرِّ ٌَ انِ ْمَرةُ الثَّ لََة اْلَبْدِر، َوالزُّ ٌْ لَ

ِن، َعلَى ُكلِّ َزْوَجٍة َسْبُعوَن  ٌْ َماِء، لُِكلِّ َرُجٍل ِمْنُهْم َزْوَجَتاِن ِمَن اْلُحوِر اْلَع السَّ

ٌَُرى ُمخُّ ُسوقِِهَما ِمْن َوَراِء لُُحوِمِهَما َوحُ   ، َراُب ُحلَّةا ٌَُرى الشَّ لَلِِهَما َكَما 

َضاءِ  ٌْ َجاَجِة اْلَب اأْلَْحَمُر فًِ الزُّ
»(ٖٔٙ)  

  .أما الفرش بطابنها من إستبرق وهى مرفوعة   

                                     
ُد ْبُن َنْصٍر َقاَل: أَْخَبَرَنا اْبُن الُمَباَرِك َقاَل: قال: (8ٖٕ٘أخرجه الترمذي ) ((ٖ٘ٔ ٌْ َثَنا ُسَو َحدَّ

ِزٌَد ْبِن أَِبً َحبٌٍِب، َعْن َداُوَد ْبِن َعاِمِر ْبِن َسْعِد ْبِن أَبًِ َوقَّاٍص، َعنْ  ٌَ أَِبٌِه،  أَْخَبَرَنا اْبُن لَِهٌَعَة، َعْن 

ِه، ٌَى « ِبَهَذا اإلِْسَناِد إاِلَّ ِمْن َحِدٌِث اْبِن لَِهٌَعةَ  اَل َنْعِرفُهُ  به وقال: حدٌث ؼرٌبَعْن َجدِّ ْح ٌَ َوَقْد َرَوى 

ِزٌَد ْبِن أَبًِ َحِبٌٍب، َوَقاَل: َعْن ُعَمَر ْبِن َسْعِد ْبِن أَِبً َوقَّاٍص، َعِن ا ٌَ ٌُّوَب، َهَذا الَحِدٌَث َعْن  ْبُن أَ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ ِب  . النَّ

مقروناً  رجاله ثقات رجال الصحٌح ؼٌَر عبد هللا بن لهٌعة، فقد خرج له مسلموهذا إسناد  قلت :

، فقد قال ابن حجر فً  وإن كان فً حفظه شٌا -بؽٌره وروى له أصحاب السنن، وهو

عبد هللا بن المبارك وقد رواه ورواٌة ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من ؼٌرهما "التقرٌب": 

 .(7ٙٗٔ( وفً مسند أحمد )ٕٙٔ/ٕزهد البن المبارك )كما فً ال عنه

 وقال الهٌثمً فً المجمع( 9ٔ٘وفً األوسط )( ٕٖٔٓٔالطبرانً فً المعجم الكبٌر ) ((ٖٙٔ

ًُّ ِفً اأْلَْوَسِط، َوإِ : ( ٕٔٗ/ٓٔ) َبَرانِ
 .ْسَناُد اْبِن َمْسُعوٍد َصِحٌح  َرَواهُ الطَّ

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ٔ8ٓ 
 

ِن  :قال تعالى    ٌْ َت ِكبٌَِن َعلَى فُُرٍش َبَطابُِنَها ِمْن إِْسَتْبَرٍق َوَجَنى اْلَجنَّ ُمتَّ

 [ٗ٘]الرحمن: َدانٍ 

 [ٖٗ]الواقعة: َوفُُرٍش َمْرفُوَعٍة ال تعالى وق   

  :وهذا ٌدل على أمرٌن   

ألن بطابنها لَلرض وظاهرها  رها أعلى وأحسن من بطابنهاأن ظاه -ٔ   

هذه البطابن قد خبركم بها فكٌؾ  :كما قال ابن مسعودللجمال والزٌنة 

 بالظهابر ؟  

  .هارةوالظ ٌة لها سمك وحشو بٌن البطانةٌدل على أن الفرش العال -ٕ   

 ًأما البسط والزراب  

ِكبٌَِن َعلَى َرْفَرٍؾ ُخْضٍر َوَعْبَقِريٍّ ِحَسانٍ  ال تعالىق     [2ٙ]الرحمن: ُمتَّ

 وَعة  َوَنَماِرُق َمْصفُوَفة  َوأَْكَواب  َمْوضُ فٌَِها ُسُرر  َمْرفُوَعة  وقال تعالى    

ًُّ َمْبُثوَثة    [٘ٔ-ٖٔ] الؽاشٌة: َوَزَرابِ

 لى بعض إوهى مصفوفة بعضها  ،هى الوسابد النمارق :   

 فهى البسط والطنافس   :ما الزرابًأ   

 مبسوطة منشورة  :ومبثوثة   

 قٌل هو الوسابد وقٌل البسط  :ما الرفرؾأ   

 ط  اطرؾ البس هاهنا: الرفرؾ وقال ابن األعرابً   

 البسط والطنافس  :بن عباساقال  أما  العبقري:   

رابً بؤنها  الفرش بؤنها مرفوعة، والزتؤمل كٌؾ وصؾ هللا :أخً   

 وبث ،فرفع الفرش دال على سمكها ولٌنها ،والنمارق مصفوفةمبثوثة 

ال ٌختص بها صدر المجلس رابً دال على كثرتها وأنها فً كل موضع الز

 .جوانبهو دون مإخره
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 واختم بقصة آخر من ٌدخل الجنة   

ِه َوَسلََّم َقاَل:  َعنِ روى مسلم     ٌْ  اْبِن َمْسُعوٍد، أَنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ

اُر " ةا، َوَتْسَفُعُه النَّ ْكُبو َمرَّ ٌَ ةا، َو ْمِشً َمرَّ ٌَ َة َرُجل ، َفْهَو  ْدُخلُ اْلَجنَّ ٌَ آِخُر َمْن 

َها،  ٌْ ةا، َفإَِذا َما َجاَوَزَها اْلَتَفَت إِلَ  َمرَّ

ا ِمَن َفَقالَ: َتَباَرَك  ا َما أَْعَطاهُ أََحدا با ٌْ انًِ ِمْنِك، لََقْد أَْعَطانًِ هللاُ َش الَِّذي َنجَّ

لٌَِن َواْْلِخِرٌَن، َفُتْرَفُع لَُه َشَجَرة ،   اأْلَوَّ

َجَرِة َفِِلَْسَتِظلَّ بِِظلَِّها، َوأَْشَرَب ِمْن  ، أَْدنِنًِ ِمْن َهِذِه الشَّ قُولُ: أَْي َربِّ ٌَ َف

 َمابَِها، 

َرَها، َفٌَ  ٌْ ُتَكَها َسؤَْلَتنًِ َؼ ٌْ ا اْبَن آَدَم، لََعلًِّ إِنَّ أَْعَط ٌَ  قُولُ هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: 

َرى َما  ٌَ ُه  ْعِذُرهُ أِلَنَّ ٌَ ُه  َرَها، َوَربُّ ٌْ ْسؤَلَُه َؼ ٌَ ٌَُعاِهُدهُ أَْن ًَل  ، َو ا َربِّ ٌَ قُولُ: ًَل،  ٌَ َف

ٌُْدنٌِِه ِمْنهَ  ِه، َف ٌْ ْشَرُب ِمْن َمابَِها، ُثمَّ ًَل َصْبَر لَُه َعلَ ٌَ ْسَتِظلُّ بِِظلَِّها، َو ٌَ ا، َف

ًَ أَْحَسُن ِمَن اأْلُولَى،   ُتْرَفُع لَُه َشَجَرة  ِه

، أَْدنِنًِ ِمْن َهِذِه أِلَْشَرَب ِمْن َمابَِها، َوأَْسَتِظلَّ بِِظلَِّها، ًَل  قُولُ: أَْي َربِّ ٌَ َف

َرَها،  ٌْ  أَْسؤَلَُك َؼ

ا ا ٌَ قُولُ:  ٌَ َرَها، َف ٌْ  ْبَن آَدَم، أَلَْم ُتَعاِهْدنًِ أَْن ًَل َتْسؤَلَنًِ َؼ

َرَها،  ٌْ ْسؤَلَُه َؼ ٌَ ٌَُعاِهُدهُ أَْن ًَل  َرَها، َف ٌْ ُتَك ِمْنَها َتْسؤَلُنًِ َؼ ٌْ قُولُ: لََعلًِّ إِْن أَْدَن ٌَ َف

ٌُْدنٌِهِ  ِه، َف ٌْ َرى َما ًَل َصْبَر لَُه َعَل ٌَ ُه  ْعِذُرهُ أِلَنَّ ٌَ ُه  ْسَتِظلُّ بِِظلَِّها،  َوَربُّ ٌَ ِمْنَها َف

ْشَرُب ِمْن َمابَِها، ُثمَّ ُتْرَفُع لَُه َشَجَرة  ِعْنَد َبا ٌَ ًَ أَْحَسُن ِمَن ب َِو ِة ِه اْلَجنَّ

ِن،  ٌْ ٌَ  اأْلُولَ

، أَْدنِنًِ ِمْن َهِذِه أِلَْسَتِظلَّ بِِظلَِّها، َوأَْشَرَب ِمْن َمابَِها، ًَل  قُولُ: أَْي َربِّ ٌَ َف

َرَها، أَسْ  ٌْ  ؤَلَُك َؼ

َرَها،  ٌْ ا اْبَن آَدَم، أَلَْم ُتَعاِهْدنًِ أَْن ًَل َتْسؤَلَنًِ َؼ ٌَ قُولُ:  ٌَ  َف
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َرى َما ًَل َصْبَر َقالَ  ٌَ ُه  ْعِذُرهُ أِلَنَّ ٌَ ُه  َرَها، َوَربُّ ٌْ ، َهِذِه ًَل أَْسؤَلَُك َؼ ا َربِّ ٌَ : َبلَى 

ِة،  ْسَمُع أَْصَواَت أَْهِل اْلَجنَّ ٌَ ٌُْدنٌِِه ِمْنَها، َفإَِذا أَْدَناهُ ِمْنَها َف َها، َف ٌْ  لَُه َعلَ

، أَْدِخْلنٌَِها،  قُولُ: أَْي َربِّ ٌَ  َف

قُولُ  ٌَ ا َوِمْثلََها َف ٌَ ْن َك الدُّ ٌَ ٌُْرِضٌَك أَْن أُْعِط ْصِرٌنًِ ِمْنَك؟ أَ ٌَ ا اْبَن آَدَم َما  ٌَ  :

 َمَعَها؟ 

، أََتْسَتْهِزُئ ِمنًِّ َوأَْنَت َربُّ اْلَعالَِمٌَن؟ "،  ا َربِّ ٌَ  َقالَ: 

 ِممَّ َتْضَحُك،  َفَضِحَك اْبُن َمْسُعوٍد، َفَقالَ: أًََل َتْسؤَلُونًِ ِممَّ أَْضَحُك َفَقالُوا:

ِه َوَسلََّم،  ٌْ  َقالَ: َهَكَذا َضِحَك َرُسولُ هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ

ا َرُسولَ هللاِ،  ٌَ  َفَقالُوا: ِممَّ َتْضَحُك 

ِمْن َضِحِك َربِّ اْلَعالَِمٌَن ِحٌَن َقالَ: أََتْسَتْهِزُئ ِمنًِّ َوأَْنَت َربُّ َقالَ: "

 اْلَعالَِمٌَن؟ 

قُولُ: إِنًِّ ًَل أَْسَتْهِزُئ ِمْنَك، َولَِكنًِّ َعلَى َما أََشاُء َقاِدر   ٌَ "َف
 (ٖٔ7) 

 أقول قولً هذا واستؽفر هللا لً ولكم 

 

 الخطبة الثانٌة

الحمد هلل رب العالمٌن وال عدوان إال على الظالمٌن ، وأشهد أن ال إله    

 ،إال هللا ولً الصالحٌن

 ،وأشهد أن سٌدنا محمدا خاتم األنبٌاء والمرسلٌن   

 أما بعد:   

فً حورها وال  اعلموا بؤن نعٌم الجنة لٌس فً خمرها وال :أٌها األحبة   

 فً رٌحانها إنما نعٌم الجنة الحقٌقً فً النظر إلى وجه ربها 

                                     
 (87ٔ( أخرجه مسلم ) (7ٖٔ
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ْوَمبٍِذ َناِضَرة  وُ  قال تعالى     ٌَ َها َناِظَرة  ُجوه    [ٖٕ-ٕٕ]القٌامة:  إِلَى َربِّ

ِه َوَسلََّم وفً صحٌح مسلم من حدٌث صهٌب     ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ ِب َعِن النَّ

قُولُ هللاُ َتَباَرَك َوَتَعالَى: ُتِرٌُدوَن َقاَل:  ٌَ َة، َقالَ:  ِة اْلَجنَّ "إَِذا َدَخلَ أَْهلُ اْلَجنَّ

ٌِّْض ُوُجو قُولُوَن: أَلَْم ُتَب ٌَ ا أَِزٌُدُكْم؟ َف با ٌْ َنا ِمَن َش َة، َوُتَنجِّ َهَنا؟ أَلَْم ُتْدِخْلَنا اْلَجنَّ

َظِر إِلَى  ِهْم ِمَن النَّ ٌْ ا أََحبَّ إِلَ با ٌْ ْكِشُؾ اْلِحَجاَب، َفَما أُْعُطوا َش ٌَ اِر؟ َقالَ: َف النَّ

ِهْم َعزَّ َوَجلَّ  َربِّ
"(ٖٔ8) 

نعم ٌا أهل الجنة هذا هو ربكم الذي هو صلٌتم له وصمتم له وتصدقتم    

 تؽاء مرضاته الٌوم أباح لكم النظر إلى وجهه الكرٌم .اب

كر، هم أهل الجنة هم اآلمرون بالمعروؾ والناهون عن المن عباد هللا:   

أهل المحافظة على الصلوات، هم أهل قٌام اللٌل، هم أهل البر والصلة 

  .والصدقة

المإمنون الذٌن هم فً صالتهم خاشعون، والذٌن هم عن اللؽو  أهلها   

 معرضون، والذٌن هم للزكاة فاعلون، واقرءوا أول سورة المإمنون.

أهلها من أطاع هللا ورسوله فحققوا التوحٌد، وأصلحوا العمل، واتبعوا    

ٌُْدِخْلهُ المصطفى صلى هللا علٌه وسلم:  َ َوَرُسولَُه 
ٌُِطِع هللاَّ اٍت  َوَمْن  َجنَّ

ْبُه َعَذاباا أَلٌِماا  ٌَُعذِّ َتَولَّ  ٌَ  [ 7ٔ]الفتح: َتْجِري ِمْن َتْحتَِها اأْلَْنَهاُر َوَمْن 

كل أمتً ٌدخلون الجنة إًل من "وقال صلى هللا علٌه وسلم مبٌناً أهلها:    

 قالوا: ومن ٌؤبى ٌا رسول هللا؟أبى! 

  تصورون أن هناك إنسان ٌؤبى ذلكال ٌ

 ٌؤبى؟  قالوا ومن

  ."عنً دخل الجنة ومن عصانً فقد أبىمن أطاقال: 

                                     
 (8ٔٔ) مسلمأخرجه  (8ٖٔ) 
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َما أهلها من راقبوا هللا جل وعال فً كل حركة من حركاتهم وسكناتهم    

ُكوُن ِمْن َنْجَوى َثالَثٍة إًِلَّ ُهَو َرابُِعُهْم َوًل َخْمَسٍة إًِلَّ ُهَو َساِدُسُهْم َوًل أَْدَنى  ٌَ

َن َما َكاُنواِمْن َذلَِك َوًل أَْكَثَر إًِلَّ  ٌْ  [ 7]المجادلة:  ُهَو َمَعُهْم أَ

 هذا.  ٌجب أن نستشعرعباد هللا: 

أال أن سلعة هللا ؼالٌة! أال إن سلعة هللا الجنة! هبت رٌاح الجنة فاؼتنموها 

َة َفَقْد َفازَ لتفوزوا بنعٌمها:  اِر َوأُْدِخلَ اْلَجنَّ ]آل  َفَمْن ُزْحِزَح َعِن النَّ

 [ 8٘ٔعمران:

 أال فالسباق السباق! أال فالبدار البدار!    

جددوا السفن فإن البحر عمٌق، وأكثروا الزاد فإن السفر طوٌل، وخففوا    

ٍة َعْرُضَها الحمل فإن العقبة كبود:  ُكْم َوَجنَّ َسابِقُوا إِلَى َمْؽفَِرٍة ِمْن َربِّ

ْت لِلَِّذٌَن آَمنُ  َماِء َواأْلَْرِض أُِعدَّ ِ َكَعْرِض السَّ ِ َوُرُسلِِه َذلَِك َفْضلُ هللاَّ وا بِاّلِلَّ

ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظٌمِ  َشاُء َوهللاَّ ٌَ  [.ٕٔ]الحدٌد: ٌُْإتٌِِه َمْن 

    ََها اْلُمْإِمُنوَن لََعلَُّكْم ُتْفلُِحون ٌُّ ِ َجِمٌعاا أَ  [.ٖٔ]النور: َوُتوُبوا إِلَى هللاَّ

 : هل من مشمر للجنة؟عباد هللا   

 : نحن إن شاء هللا .قولوا   

 الدعاء

اللهم إنا نسؤلك جنتك ونعوذ بك من نارك، اللهم إنا نسؤلك جنتك ونعوذ بك 

 إنا نسؤلك جنتك ونعوذ بك من نارك.من نارك، اللهم 

فً ؼٌر ضراء  لى لقابكسؤلك لذة النظر إلى وجهك والشوق إاللهم إنا ن

 .مضرة وال فتنة مضلة

بٌض وجوهنا ٌوم تبٌض وجوه أهل السنة، وتسود وجوه أهل البدعة  اللهم

 إنك ؼفور رحٌم، وباإلجابة جدٌر.
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اللهم إنا نسؤلك من فضلك الكرٌم، اللهم اجعل هذا الجمع جمعاً مؽفوراً له، 

 وإذا مشى كنت معه بسمعك وبصرك وأنت هللا ال إله إال أنت.

 وال تعذب قلبا خشع لعظمتك.اللهم ال تعذب عٌنا بكت الٌوم من خشٌتك ، 

اللهم انصر إخواننا المجاهدٌن فً سبٌلك والمضطهدٌن فً دٌنهم فً كل 

 مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم ٌا قوي ٌا عزٌز، 

اللهم أصلح أحوال المسلمٌن فً كل مكان وهٌا لهم من أمرهم رشداً، 

الفتن ما ظهر وألؾ بٌن قلوبهم، واهدهم سبل السالم، وجنبهم الفواحش و

 منها وما بطن.

، والربا والزنا، والزالزل والمحن، وسوء ءوالوبا ءاللهم ادفع عنا الؽال

 الفتن ما ظهر منها وما بطن ٌا ذا الجالل واإلكرام! 

اِر،  ا َحَسَنًة َوِفً اآْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّ ٌَ ْن َنا آِتَنا ِفً الدُّ  َربَّ

َنا َتَقبَّلْ  ِمٌُع اْلَعلٌُِم، وتب علٌنا إنك أنت التواب الرحٌم،  َربَّ ا إِنََّك أَْنَت السَّ ِمنَّ

ألحٌاء منهم والمٌتٌن برحمتك ٌا واؼفر لنا ولوالدٌنا ولجمٌع المسلمٌن ا

 رحم الراحمٌن.أ

سبحان ربك رب العزة عما ٌصفون، وسالم على المرسلٌن، والحمد هلل 

 رب العالمٌن.

 كارم والعلى والجودُ ـه المـول        ودُ ــحمـا مـوربن المُ ــالك تـم 

 ودُ ـوأورق ع ري ـمْ ما ناح قُ        ه ـُ واتـصل وعلى النبً محمدٍ 

 فو ربه ـراجً عـكتبه ال                                                         

 الباقوريد مختار ـمـمح                                                        
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 المإلؾ فً سطور

، األزهري نشؤة محمد مختار محمود عبد الرحمن الباقوري  -ٔ

  الحنبلً مذهبا

 حفظ القرآن وهو فً الحادٌة عشرة من عمره  -ٕ

التحق باألزهر الشرٌؾ وحصل على الثانوٌة األزهرٌة عام   -ٖ

 مٕٕٓٓ

حصل على بكالورٌوس العلوم والتربٌة جامعة األزهر بتقدٌر جٌد   -ٗ

 جدا

حصل على لٌسانس أصول الدٌن قسم الحدٌث وعلومه بتقدٌر جٌد   -٘

 جدا مع مرتبة الشرؾ

 ٌعمل حالٌا مدرسا باألزهر الشرٌؾ   -ٙ

فً الدراسات العلٌا من قسم الحدٌث وعلومه  دبلومحصل على   -2

 جامعة األزهر بتقدٌر جٌد جدا 

بتقدٌر  قسم الحدٌث وعلومه جامعة األزهرحصل على الماجستٌر   -1

ممتاز وكانت رسالته تحت عنوان: "ؼاٌة اإلحكام فً أحادٌث 

هـ  من: ذكر وقت 5ٗٙاألحكام  لمحب الدٌن الطبري المتوفى سنة 

 تفسٌر الرإٌا، إلى: آخر ذكر صالة اًلستخارة 

 مإلفاته

 الروضة الندٌة فً الخطب المنبرٌة  -ٔ

 عون الرحمن فً وصؾ الجنان   -ٕ

 داعٌة وطاؼٌة )موسى وفرعون(  -ٖ

 نٌة مع سورة "ق" المكٌةتؤمالت قرآ  -ٗ

 الكرٌم المنان شرح السبع المثان تٌسٌر  -٘

 

 وتحت اإلعداد:

 عاصمأبً الروض الباسم فً تراجم شٌوخ اإلمام ابن   -ٔ

 فلق اإلصباح فً تخرٌج أحادٌث مختار الصحاح   -ٕ

 األسد فً من مات من أهل العلم واألدب قبل أن ٌبلػ األشد القول  -ٖ
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