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ِ
الس َلام َع َلـى َخا َت ِ
الم ْر َسـلِين،
الح ْمـدُ هلل َر ِّب ال َعا َلميـنَ ،و َّ
َ
ـم األَ ْنبِ َيـاء َو ُ
الص َلا ُة َو َّ
َخطِيـب الب َل َغـاء ،ومع ِّلـم الع َلمـاء ،و َع َلـى آل ِ ِـه و َأصحابِـه األَ ْطه ِ ِ
ـار
َ
َ ْ َ
َ
َ َُ
ُ
ـار األَ ْتق َيـاءَ ،و َم ْن َس َ
ُ َ
ِ
ـم إِ َلـى َي ْـو ِم الدِّ يـنَ ،و َب ْعـدُ :
ـم َوا ْق َت َفـى َأ َث َر ُه ْ
َع َلـى ن َْهج ِه ْ

َفـإِ َّن مِـن مح ِ
يـن ِ
ـن ِد ِ
اس ِ
الج ُم َعـةَ ،و َج َع َل
اإل ْس َلا ِم ال َعظِيم َأ ْن َش َـر َع اهلل َ ف ِر َ
يض َة ُ
ْ َ َ
ِ
ـت َم ْح ُفو َظـة َمن ُْحو َتـة فِـي
َـت َو َل َزا ْل ْ
الم َكانَـة ال َعال ِ َيـة ا َّلتِـي كَان ْ
المن ِْز َلـ َة ال َغال َيـةَ ،و َ
َل َهـا َ
ِ ِ
ُق ُل ِ ِ ِ
ـم َل َهـا ُم َب ِّك ِريـن ُم َت َط ِّه ِريـن ُم َت َط ِّيبِيـنَ ،و َي ْسـت َِم ُع َ
ون
ـوب ع َبـاد اهلل َّ
الصالحيـنَ ،فت ََر ُاه ْ
ِ ِ
اش ِ
إِ َلـى ُخ ْطبتِهـا َخ ِ
ـعي َن ُمن ِْصتِيـنَ ،ي َت َع َّل ُم َ
ـمَ ،فت ْ
َخ َشـع ُق ُلو ُب ُهـم
ـم َو ُد ْن َي ُ
َ َ
اه ْ
ـون َأ ْحـ َكا َم دين ِه ْ
وس ُـه ْم َفت َْح ُسـن َأ ْع َما ُلهـم.
َو َت ْزكُـوا ُن ُف ُ

يـب ُخ َط ٍ ِ ِ
َومِـ ْن َف ْضـ ِل اهلل َ ع َلـي َأ ْن َش َّـر َفنِي بِ َج ْمـ ِع َو َت ْرتِ ِ
الر َزاق
ب ل َشـ ْيخنَا َع ْبـد َّ
َّ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
الم ْح ِسـن ال َبـدْ ر َوإِ ْخ َراج َهـا فـي ُم َج َّلـد ب ُعن َْـوان «الـدُّ َر ُر ال َبه َّيـة فـي الخُ َط ِ
ـب
ابـن َع ْبـد ُ
ِ
ـات مونِ َقـات ،ومو ِ
المنْ َبرِ َّيـة» َفـ َك َ
اع ُظـ ُه َحدَ ائِ ٌـق
َ ََ
اس ًـما َع َلـى ُم َس ًّـمىُ :خ َط ُبـ ُه َر ْو َض ٌ ُ
ان ْ

جبـاتَ ،طيبـة ثِمار َهـاَ ،ز ِ
يلاَ ،و ُس ِّـه َل ْت ل ِ َق ِ
ـت ُق ُطو ُف َهـا َت ْذل ِ ً
ارئِ َهـا
اه َيـة َأ ْز َه ُار ُهـاُ ،ذ ِّل َل ْ
ُم ْع ِ َ
ِّ َ َ ُ
َت ْس ِـه ً
يل.

ِ
ِ
ِ
ِ
اختِ َص ِ
ـع ْ
يـر مِ َن
َج َم َع ْ
ار َهـا َب ْيـ َن َج ْـو َدة َأ ْل َفاظ َهـا َو ُو ُضـوحِ َم َعان َيهـا؛ َفا ْن َت َف َ
ـت َم َ
ـع بِ َهـا كَث ٌ
العـوا ِم و َط َلب ِـة ِ
الع ْلـم َب ْـل َو ُ
الح ْمـد.
الخ َط َبـاء ،وهلل َ
َ َ َ َ
ِ
الم ْح ِسـن ال َبـدْ ر َح ِف َظـ ُه اهلل فِـي إِ َضا َف ِة
الـر َزاق َبـ ْن َع ْبـد ُ
اسـت َْأ َذن ُْت َشـ ْي َخنَا َع ْبـد َّ
َفل َه َـذا ْ
إخر ِ
الخ َط ِ
اجهـا فِـي «ال َط ْب َعـة ال َّثانِ َيـة» َف َمـا ك َ
َب ْعـض ُ
َان َمـ َن َّ
الم َوا َف َقـة
الشـ ْيخ إِ َّل ُ
ـب َو ْ َ
َف َج َـزا ُه اهلل َخ ْي ًـرا[[[.

َو َأ ْس َـأ ُل اهلل َت َعا َلـى َأ ْن َي ْج َع َـل َه َـذا ال َع َم َـل َخال ِ ًصـا ل ِ َو ْج ِه ِـه ال َك ِريـمُ ،م َوافِ ًقـا ل ِ َم ْر َضاتِه،
ِ
ِ
َان سـببا فِـي إِ ْخر ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
السـبِيل.
اجـهَ ،واهلل َ
نَاف ًعـا ل َكاتبِـه َوق َا ِرئـه َو َمـ ْن ك َ َ َ ً
الهادي إِ َلى َس َـواء َّ
َ

ُِ
م ُّبكُم ِف اهلل
a b o u -a b d e l a z i z @h o t m a i l .f r

[[[ كان ذلك بجوار بيته يف «المدينة النبوية» ،يوم األحد  9ربيع األول 1437هـ .


اسـع ال َف ْض ِل والج ِ
اإلحسـان ،و ِ
الحمدُ هلل َعظِ ِ ِ
ود َواال ْمتِنَانَ ،أ ْح َمدُ ه ُسـ ْب َحا َن ُه َع َلى
َ ُ
َ
يم ْ َ
َ ْ
ِ
ِ
المبِيـن،
َج ِزيـل َن ْع َمائـه َو َوافـر َف ْضلِـه وك َِريـم َع َطائـهَ ،و َأ ْش َـهدُ َأ ْن َل إِ َلـه َّإل اهلل َ
الح ُّـق ُ
ِ
ِ
الم ْسـتقيمَ ،ص َّلـى اهلل َع َل ْي ِه
ور ُسـو ُله الدَّ اعـي إِ َلـى ص َـراط اهلل ُ
و َأ ْش َـهدُ َأ َّن ُم َح َّمـدً ا َع ْبـدُ ه َ
َو َع َلـى آلـه َو َص ْحبِـه َأ ْج َمعيـن إلى َي ْـوم الدِّ ين.
َأ َّما َب ْعدُ :

ِ
ِ
ِ
ِ
متنوعة :توجيهات مفيدة ،وإرشـادات
َـاب نَافـعُ ،مفيدٌ َجامع ،جمـع نصائح ِّ
َف َه َـذا كت ٌ

سديدة..

الراغبيـن ،ون ُْزهـة المسـتفيدين ،و َب ْه َجـ ُة النَّاظريـن ،ل ِ َمـا َظ َه َـرت بـه مِـ ْن
«هـي ُب ْغيـة َّ
مظهـر أنيـق ،وتح َّلـت بـه مـن زهـور المعـارف والت ِ
ٍ
َّحقيـق ،ول ِ َمـا َأ ْو َد َعتـه مِـ ْن فوائـد
َ َ
جلِيلـة ،سـهل اجتناؤهـا ،و َثمـرات دانِيـة َطـاب م َذا ُقهـا ،ومن ِ
َاه َـل َع ْذ َبـةَ ،ر َاق َم ْش َـر ُب َها
َ
َ
َ َ َ َ َ
َ َ
ِ
ـث ْاشـتَم َل ْت َع َلى بي ِ
ـان ال َع َقائِ ِد النَّافِ َعةَ ،واألُ ُص ِ
َح ْي ُ
الم َتن َِّو َعة،
ـول َ
ََ
الجام َعةَ ،واألَ ْحـ َكا ِم ُ
َ

ِ
ِ
اب السـامِية ،و َغي َ ِ
ِ
ـب
الج َّمـة ،ا َّلتـي ُت ْكس ُ
الم ِه َّمـةَ ،وال ُع ُلـو ِم َ
َواآل َد ِ َّ َ َ ْ
الم َواضيـع ُ
رهـا مـ َن َ
ِ
ِ
يـر ًة َو َي ِقينَـا»([[[).
اإلن َْسـان ُهـدً ى َو ُر ْشـدً اَ ،و َت ِزيـدُ ُه َبص َ

الم ْح ِسـن ال َبـدْ ر
الم َؤ َّلـف ُخ َطـب َأ ْل َق َ
الـر َزاق َبـ ْن َع ْبـد ُ
اهـا َشـ ْي ُخنَا َع ْبـد َّ
َو َأ ْص ُـل َه َـذا ُ
ِ
ـض المو ِ
اسـت َْأ َذن ُْت َف ِضي َلتَـ ُه فِـي َج ْم ِع َهـا َو َت ْرتِيبِ َهـا َوال َّت ْعلِ ِ
اضـ ِع
يـق َع َلـى َب ْع ِ َ َ
َحف َظـ ُه اهللَ ،ف ْ
مِن َْهـا([[[) َف َمـا ك َ
الشـ ْيخِ إِ َّ
َان مِـ َن َّ
الم َوا َف َقـةَ ،ج َـزا ُه اهلل َخ ْي ًـرا.
ل ُ

الشـ ْك ِر الج ِزيـ ِل ِل ْخوانِـي ال َقائِ ِمين َع َلى الموقِ ِع الرس ِ
ك ََمـا َل َي ُفو ُتنِـي َأ ْن َأ َت َقـدَّ َم بِ ُ
ـم ّي
َْ
َ
َ
َ
َّ ْ
لشـيخ َعبـد الـر َزاق ح ِف َظـه اهلل َف َقـدْ اسـ َت َف ُ ِ ِ
ِِ
لِ ّ
الم َب َاركَـةَ ،ف َج َز ُاه ْم
ْ
َ ُ
ـم ُ
دت كَث ًيرا مـ ْن ُج ُهوده ْ
ْ
َّ
اهلل َخ ْي ًرا.

ُِ
م ُّبكُم ِف اهلل
a b o u -a b d e l a z i z @h o t m a i l .f r

[[[ «هبجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار يف شرح جوامع األخبار» (ص.)264
[[[ كان ذلــك يف بيــت شــيخنا العالمــة عبــد المحســن بــن حمــد العبــاد البــدر حفظــه اهلل بالمدينــة النبويــة

عصــر يــوم الجمعــة 4جمــادى الثانيــة  1435هـــ الموافــق لـــ  4أفريــل .2014

فضل آية الكرسي
وما دلّت عليه من التوحيد

[[[

إن الحمد هلل نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه  ،ونعوذ باهلل من شـرور أنفسـنا

وسـيئات أعمالنـا ،مـن يهـده اهلل فلا مضل له ومـن يضلل فال هادي له ،وأشـهد أن ال

األوليـن واآلخرين وقيوم السـماوات واألرضين
إلـه إال اهلل وحـده ال شـريك لـه ؛ إله ّ

الصـادق الوعـد األميـن ؛ اللهم ِّ
صل وسـلم عليه
 ،وأشـهد أن محمـد ًا عبـده ورسـوله ّ
وعلـى آله وصحبـه أجمعين .
أما بعد:
معاشـر المؤمنيـن عبـاد اهلل :اتقـوا اهلل تعالـى  ،واعلمـوا ّ
أن تقـواه  أسـاس

السـعادة والفلاح يف الدنيـا واآلخـرة  ،وتقوى اهلل  :هي العمـل بطاعة اهلل على
نـور مـن اهلل رجـاء ثـواب اهلل  ،وتـرك معصيـة اهلل علـى ٍ
ٍ
نـور مـن اهلل خيفـة عـذاب اهلل .
[[[ خطبة جمعة بتاريخ  1425-7-17 /هـ

ولشــيخنا عبــد الــرزاق بــن عبــد المحســن البــدر حفظــه اهلل رســالة مهمــة يف هــذا البــاب بعنــوان« :آيــة

الكرســي وبراهيــن التوحيــد».
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الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
معاشـر المؤمنيـن  :إن اهلل  امتـ َّن علـى عبـاده بمنَّـة عظيمـة ونعمـة كبرى
جسـيمة أال وهـي أنـه سـبحانه أنـزل عليهـم القـرآن الكريـم ِ
وذكـره الحكيـم شـفا ًء لما
يف الصـدور وصالحـا للعباد وعز ًا لهم يف الدنيـا واآلخرة ﮉﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮈ [اإلسـراء.]٨٢:

ﮉ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﮈ [فصلت.]٤٤:
ﮉ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮈ [يونس.]٥٧:

ﮉ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮈ [اإلسـراء ،]٩:واآليـات يف هـذا المعنـى

كثيرة.

عبـاد اهلل  :ويعظـم الشـأن ويعلـو المقـام عندمـا تكـون اآليـة مـن القـرآن آيـة عظمـى

ُف ّضلـت علـى آي القـرآن و ُم ِّي َـزت عليـه لفخامـة شـأهنا وعظـم مكانتها وعظـم ما دلت

عليـه مـن التوحيـد واإلخالص والرباءة من الشـرك والتنديـد ؛ ذلكم -عباد اهلل -آية

الكرسـي تلـك اآليـة العظيمـة الجليلة التـي َّ
فخم النبي  شـأهنا وأعلى
مقامهـا ورفـع قدرهـا وب َّيـن أنّها أعظم آي القرآن شـأنا وأعالها مكانـة  ،ففي «صحيح

قـراء الصحابـة قـال :قـال رسـول اهلل ﷺ:
أبـي بـن كعـب ﭬ وهـو مـن ّ
مسـلم» عـن ِّ
((يـا َأبـا ا ُْلنْ ِـذ ِر َأتَـدْ ِري َأي آي ٍـة ِمـن ِ
كت ِ
َـاب اللَِّ َم َع َك َأ ْع َ
ظ ُـم؟ َق َال ُق ْل ُت اللَُّ َو َر ُسـو ُل ُه َأ ْع َل ُم
ْ
ُّ َ
َ َ
ـال يـا َأبـا ا ُْلنْ ِـذ ِر َأتَـدْ ِري َأي آي ٍـة ِمـن ِ
كت ِ
ظ ُـم ؟ َق َ
َـاب اللَِّ َم َع َـك َأ ْع َ
ـال ُق ْل ُـت ﮉ ﮣ ﮤ
ْ
ُّ َ
َ ،ق َ َ َ
ضر َب ِف َصـدْ ِري َو َق َ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮈ [البقـرةَ ، ]٥٥٢:ق َ
ـال َواللَِّ
ـال َف َ َ
لِ َي ْهنِ َـك ا ْل ِع ْل ُـم َأ َبا ا ُْلنْ ِـذ ِر))[[[.
[[[ رواه مسلم (.)810

الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
11
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
أي هنيئًا لك هذا العلم العظيم الذي ساقه اهلل إليك وم َّن عليك به.

ُ
بـي
وتأملـوا  -رعاكـم اهلل  -كمـال فقـه الصحابـة وحسـن فهمهـم ﭫ؛ فهـا هـو أ ّ
ٍ
وقفـة أمـام رسـول اهلل ﷺ ويختار هـذه اآلية من
ﭬ يـأيت هبـذا الجـواب المسـدد يف
ٍ
ٍ
ٍ
يسـيرة جـدا.
لحظـات
مهلـة ويف
بيـن مـا يزيـد علـى سـتة آالف آيـة ويف
عبـاد اهلل  :وإن يف هـذا لداللـ ًة واضحـة وأمـارة ب ِّينـة علـى مكانـة التوحيـد يف قلـوب

الصحابـة ؛ فـإن النبـي  لمـا سـأل أب ًّيا عن أعظم آية يف كتـاب اهلل اختار
ـت لبيـان التوحيـد وتقريـره وبيـان
ﭬ وانتقـى مـن القـرآن آيـة التوحيـد التـي ُأ ْخلِ َص ْ

حججـه وبراهينـه  ،ولـذا قـال العلماء  :ôإن آية الكرسـي اجتمـع فيها من تقرير
التوحيـد وبيانـه وذكـر دالئلـه وحججـه وبراهينـه مـا لـم يـأت يف آيـة أخـرى بـل جـاء

متفرقـا يف آيـات عديـدة ؛ فآيـة الكرسـي لعظم شـأهنا وعلـو مقامها جمعت مـن تقرير
التوحيـد وبيـان براهينـه مـا لـم يـأت يف آيـة أخـرى من كتـاب اهلل .

عبـاد اهلل  :ولعظـم مقـام هذه اآلية وعلو شـأهنا جاء عن النبـي ﷺ يف أحاديث عديدة

وكـرات يف اليـوم والليلـة  ،بـل جـاء عنـه 
مـرات ّ
الرتغيـب يف قراءهتـا ّ

مـا ُّ
يـدل علـى اسـتحباب قراءهتـا يف اليـوم والليلـة ثمـاين مـرات  :مرتيـن يف الصبـاح

والمسـاء  ،ومـرة عنـد النـوم  ،وخمـس مـرات أدبـار الصلـوات المكتوبـة[[[ .

 أمـا قراءهتـا أدبـار الصلـوات فيـدل عليـه مـا رواه النسـائي عـن أبـي أمامـة الباهلي«هـ ِـذ ِه اآلي ـ ُة ال َك ِريم ـ ُة َأ ْع َظــم آيـ ِ
ـات ال ُقــر ِ
آن َو َأ ْف َض ُل َهــا َو َأ َج ُّل َهــاَ ،و َذلِـ َ
ـك
[[[ قــال العالمــة الســعدي َ :$
ُ َ
َ
ْ
َ
ـات ال َك ِريمـ ِـةَ ،فلِهـ َـذا َك ُثــر ْت األَح ِ
ـور العظِيمـ ِـة والص َفـ ِ
ِ ِ
ِ
ـث فِــي الت َّْر ِغيـ ِ
اديـ ُ
ـب فِــي
َ
َ
ل َمــا ْاش ـت ََم َل ْت َع َل ْيــه م ـ َن األُ ُمـ ِ َ َ َ ِّ
َ
َ
ات الم ْكتُوب ِ
ــار الص َلــو ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ــات»
احــا َو َم َســا ًء َوعنْــدَ ن َْومــه َو َأ ْد َب ِ َّ َ
ق َرا َءت َهــا َو َج ْعلِ َهــا ِو ْر ًدا لإلِن َْســان فــي َأ ْو َقاتــه َص َب ً
َ َ
ِ
الر ْح َمــن» (ص.)110
ــير ال َك ِريــم َّ
« َت ْيس ُ
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ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
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ﭬ أن النبـي ﷺ قـال  (( :مـن قـرأ آيـة الكريس يف دبر كل صلاة مكتوبة مل يمنعه

مـن دخـول اجلنـة إال أن يمـوت ))[[[ .

 -وأمـا قراءهتـا عنـد النـوم ففـي «صحيـح البخـاري» مـن حديـث أبـي هريرة مـا يدل

علـى أن مـن قرأهـا إذا أوى إلـى فراشـه لـم يـزل عليـه مـن اهلل حافظ وال يقربه شـيطان
حتى يصبـح[[[ .

[[[ «عمل اليوم والليلة» ( ،)100وصححه األلباين يف «صحيح الجامع» (.)6464
ٍ
ِ
ـظ َزك ِ
ح ْفـ ِ
ـول اهَّللِ  -ﷺ  -بِ ِ
ـال َو َّك َلنِــي َر ُسـ ُ
[[[ َعـ ْن َأبِــى ُه َر ْيـ َـر َة  -ﭬَ -قـ َ
َاة َر َم َضـ َ
ـان َ ،ف َأ َتانــي آت َف َج َعـ َـل
ـك إِ َلــى رسـ ِ
ـتَ :واهَّللِ ألَ ْر َف َعنَّـ َ
ـول اهَّللِ  -ﷺ . -
َي ْح ُثــو مِـ َن ال َّط َعــا ِم َ ،ف َأ َخ ْذ ُت ـ ُه َ ،و ُق ْلـ ُ
َ ُ
ِ
ِ
اج ٌة َش ِديدَ ٌة .
َاج َ ،و َع َلي ع َي ٌال َ ،ولي َح َ
َق َال :إِنِّي ُم ْحت ٌ

ِ
ري َ
ك ا ْل َب ِار َح َة ؟» .
َق َالَ :ف َخ َّل ْي ُت َعنْ ُه َف َأ ْص َب ْح ُت َف َق َال :النَّبِي -ﷺ َ « -يا َأ َبا ُه َر ْي َر َة َما َف َع َل َأس ُ
َق َالُ :ق ْلت يا رس َ ِ
اج ًة َش ِديدَ ًة َو ِع َيا ً
ال َف َر ِح ْم ُت ُه َ ،ف َخ َّل ْي ُت َسبِي َل ُه .
ول اهَّلل َش َكا َح َ
ُ َ َ ُ
َق َالَ « :أ َما إِ َّن ُه َقدْ ك ََذ َب َك َو َس َي ُعو ُد » .

ـت َأ َّن ـ ُه س ـ َي ُعو ُد ل ِ َقـ ْـو ِل رسـ ِ
ـول اهَّللِ  -ﷺ  -إِ َّن ـ ُه َس ـ َي ُعو ُد َ ،ف َر َصدْ ُت ـ ُه َف َجــا َء َي ْح ُثــو مِ ـ َن ال َّط َعــا ِم َف َأ َخ ْذ ُت ـ ُه
َف َع َر ْفـ ُ
َ ُ
َ
ـك إِ َلــى رسـ ِ
ـت :ألَ ْر َف َعنَّـ َ
ـول اهَّللِ  -ﷺ . -
َف ُق ْلـ ُ
َ ُ

ـال لِــى َر ُسـ ُ
ـت َ ،ف َقـ َ
ـاج َ ،و َع َلــي ِع َيـ ٌ
َقـ َ
ـال َ
ـول
ـت َسـبِي َل ُه َف َأ ْص َب ْحـ ُ
ال َأ ُعــو ُد َ ،ف َر ِح ْم ُتـ ُه َ ،ف َخ َّل ْيـ ُ
ـالَ :د ْعنــي َفإِ ِّنــي ُم ْح َتـ ٌ
ِ
ِ
ـر َ
ك؟ » .
اهَّلل  -ﷺ َ «: -يــا َأ َبــا ُه َر ْيـ َـر َة َ ،مــا َف َعـ َـل َأسـ ُ
ُق ْلت :يا رس َ ِ
اج ًة َش ِديدَ ًة َو ِع َيا ً
ال َ ،ف َر ِح ْم ُت ُه َف َخ َّل ْي ُت َسبِي َل ُه .
ول اهَّلل َش َكا َح َ
ُ َ َ ُ
َق َالَ « :أ َما إِ َّن ُه َقدْ ك ََذ َب َك َو َس َي ُعو ُد » .

ـول اهَّللِ  -ﷺ  ، -و َهـ َـذا ِ
ـك إِ َلــى رسـ ِ
ـت :ألَ ْر َف َعنَّـ َ
آخـ ُـر
َف َر َصدْ ُتـ ُه ال َّثال ِ َثـ َة َف َجــا َء َي ْح ُثــو مِـ َن ال َّط َعــا ِم َ ،ف َأ َخ ْذ ُتـ ُه َف ُق ْلـ ُ
َ
َ ُ
َث مــر ٍ
ِ
ـم َ
ات َأ َّنـ َ
ـم َت ُعــو ُد .
ال َت ُعــو ُد ُثـ َّ
ـك َت ْز ُعـ ُ
َثـا َ َّ
ِ ٍ
ِ
اهَّلل بِ َها .
َق َالَ :د ْعني ُأ َع ِّل ْم َك كَل َمات َينْ َف ُع َك ُ
ُق ْل ُتَ :ما ُه َو؟

ِ
ِ
ـت إِ َلــى فِر ِ
َقـ َ
اشـ َ
ـم اآل َي ـ َة ،
ـال :إِ َذا َأ َو ْيـ َ
ـك َفا ْقـ َـر ْأ آ َي ـ َة ا ْل ُك ْرســي ﮉﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮈ َح َّتــى َت ْختـ َ
َ
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ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
 وأمـا قراءهتـا يف أذكار الصبـاح والمسـاء فيدل عليه ما ثبت يف «سـنن النسـائي» منحديـث أبـي بـن كعـب ﭬ وفيـه أن مـن قرأهـا إذا أصبـح ِ
أجيـر مـن الشـياطين حتـى
ّ
[[[
يمسـي ،وإذا قرأهـا إذا أمسـى أجيـر من الشـياطين حتـى يصبح .
فهـذه  -عبـاد اهلل  -ثمانيـة مواضـع يسـتحب للمسـلم أن يحافـظ علـى قـراءة آيـة

الكرسـي فيهـا ؛ يف أذكار الصبـاح والمسـاء  ،وأدبـار الصلـوات المكتوبـة  ،وعندمـا

ال َي ْق َر َبن ََّك َش ْي َط ٌ
َفإِن ََّك َل ْن َي َز َال َع َل ْي َك مِ َن اهَّللِ َحافِ ٌظ َو َ
ان َحتَّى ُت ْصبِ َح .
َف َخ َّليت سبِي َله َف َأصبحت َ ،ف َق َال لِي رس ُ ِ
ِ
ري َ
ك ا ْل َب ِار َح َة؟ » .
ْ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ
َ ُ
ول اهَّلل  -ﷺ َ « :-ما َف َع َل َأس ُ
ُق ْلت :يا رس َ ِ
ِ
ِ ِ ٍ
اهَّلل بِ َها َ ،ف َخ َّل ْي ُت َسبِي َل ُه .
ُ َ َ ُ
ول اهَّلل َز َع َم َأ َّن ُه ُي َع ِّل ُمني كَل َمات َ ،ينْ َف ُعني ُ
َق َال « َما ِهي؟ » .
ِ
ِ
ِ
ِ
ـت إِ َلــى فِر ِ
ـتَ :قـ َ
اشـ َ
ـم ﮉ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ـال لِــي إِ َذا َأ َو ْيـ َ
ُق ْلـ ُ
ـك َفا ْقـ َـر ْأ آ َي ـ َة ا ْل ُك ْرســي م ـ ْن َأ َّول َهــا َح َّتــى َت ْختـ َ
َ
ﮨ ﮩﮈ َو َقـ َ
ـك َشـ ْي َط ٌ
ـك مِـ َن اهَّللِ َحافِـ ٌ
ـظ َو َ
ـال لِــيَ :لـ ْن َيـ َـز َال َع َل ْيـ َ
ال َي ْق َر َبـ َ
ص
ـح َ ،وكَا ُنــوا َأ ْحـ َـر َ
ان َح َّتــى ُت ْصبِـ َ
َشــي َع َلــى ا ْل َخ ْيـ ِـر .

تَاطِـ ُـب منْـ ُـذ َث ـا َِث َل َيـ ٍ
ََ َ ِ
وب َ ،ت ْع َلـ ُـم َم ـ ْن ُ
ــي  -ﷺ َ « :-أ َمــا إِ َّن ـ ُه َقــدْ َصدَ َقـ َـك َو ُهـ َـو َ
ـال َيــا َأ َبــا
كـ ُـذ ٌ
ُ
فقــال النَّب ُّ

ُه َر ْي َــرةَ؟».
َق َالَ :
ال .

َق َالَ « :ذ َ
ط ٌ
اك َش ْي َ
ان » [رواه البخاري (.])2311
ٍ
ِ
ِ
[[[ َعـ ْن ُأبِــي ْبـ ِ
ـن َك ْعــب ﭬ َأ َّنـ ُه ك َ
ات َل ْي َلــةَ ،فــإِ َذا ُهـ َـو
ـص َف َح َر َسـ ُه َذ َ
َان َلـ ُه ُجـ ْـر ٌن مـ ْن َت ْمـ ٍـرَ ،ف َج َعـ َـل َيجــدُ ُه َينْ ُقـ ُ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ِ
ـس؟ َقـ َ
َ
َ
َ
َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
ِ
َ
َ
ـالَ :ل َبـ ْـل
ـ
ن
إ
م
أ
ن
ـ
ج
أ
،
ـت
ـ
ن
أ
ن
ـ
م
:
ـال
ـ
ق
ف
،
م
ـا
ـ
الس
ـه
ـ
ي
ل
ع
د
ـر
ـ
ف
ـه
ـ
ي
ل
ع
م
ل
ـ
س
ف
،
ـم
ـ
َل
ت
ح
م
ل
ا
م
ـا
ـ
بِدَ ا َّبـ ٍـة ِش ـ ْب ُه ا ْل ُغ
ْ
ْ
َ ْ َ
ٌّ ْ ٌ
ُ ْ
َ َ َ ْ َ َّ َ ْ َّ َ
ـت ا ْل ِ
ـالَ :ه َكـ َـذا َخ ْلـ ُـق ا ْل ِ
ـب َو َشـ ْع ُر َك ْلـ ٍ
ـالَ :أ ْعطِنِــي َيــدَ َكَ ،فــإِ َذا َيــدُ َك ْلـ ٍ
جـ ِّنَ ،قـ َ
ـبَ ،قـ َ
ِجـ ٌّنَ ،قـ َ
جـ َّن،
ـالَ :قــدْ َعلِ ْمـ َ
ِ
ِ
َمــا فِ ِ
ـالَ :مــا َشـ ْـأن َُك؟ َقـ َ
ـم َر ُجـ ٌـل َأ َشــدُّ مِنِّــيَ ،قـ َ
ـت َأ َّنـ َ
ـب مِـ ْن
ـالُ :أ ْنبِ ْئـ ُ
الصدَ َقـ َة َف َأ ْح َب ْبنَــا َأ ْن نُصيـ َ
ـب َّ
ـك َر ُجـ ٌـل ُتحـ ُّ
يهـ ْ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ـم؟ َقـ َ
ـكَ ،قـ َ
َط َعامِـ َ
ـور ِة ا ْل َب َقـ َـر ِة ﮉ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮈ
ـالَ :هــذه ْال َيـ ُة ا َّلتــي فــي ُسـ َ
ـالَ :مــا ُيج ُير َنــا منْ ُكـ ْ
ِ
ِ
[سـ ِ
ـح ُأ ِجـ ْـر َت مِنَّــا إِ َلــى َأ ْن ُت ْم ِسـ َـيَ ،وإِ َذا ُق ْلت ََهــا ِحيـ َن ُت ْم ِســي ُأ ِجـ ْـر َت مِنَّــا
ـورة ا ْل َب َقـ َـرة ]255 :إِ َذا ُق ْلت ََهــا حيـ َن ُت ْصبِـ ُ
ُ َ
ِ
ِ
ـحَ ،ف َغــدَ ا ُأ َبــي إِ َلــى النَّبِــي ﷺ َف َأ ْخ َبـ َـر ُه َخ َبـ َـر ُه َقـ َ
«صــدَ َق ْ
«السـنَن ال ُك ْبـ َـرى»
ـالَ :
إِ َلــى َأ ْن ُت ْصبِـ َ
[ر َوا ُه الن ََّســائ ُّي فــي ُّ
الَبِيـ ُـث» َ
ِّ
ٌّ
ِ ِ
«ص ِحيــح الت َّْر ِغيــب» (.])662
(َ ،)120731و َص َّح َحـ ُه األَ ْل َبانــي فــي َ

الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يـأوي إلـى فراشـه لينـام .
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عبـاد اهلل  :وهاهنـا أمـر عظيـم ال بـد مـن التنبيـه عليـه والتذكير بـه أال وهـو  :أن انتفاع

العبـد هبـذه اآليـة المباركـة البـد فيـه مـن تدبـر معانيهـا وعقـل دالالهتـا ؛ ال أن يكـون

ُّ
حـظ العبـد منهـا مجـرد القـراءة للحـروف دون عقـل المعـاين والتبصـر يف الـدالالت

 ،ولهـذا قـال اهلل  يف عمـوم القـرآن :ﮉ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮈ [محمـد ، ]٢٤:وقـال  :ﮉ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮈ [النسـاء ، ]٨٢:و ﭧ ﭨ ﮉ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮈ [ص ، ]٢٩:وقـال  :ﮉ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮈ [المؤمنـون ]٦٨:هـذا يف عمـوم القـرآن فكيـف  -عبـا َد اهلل  -بأعظـم آي

القـرآن شـأنا وأرفعهـا مكانـة !!

ولهـذا عبـاد اهلل ال يليـق بالمسـلم أن يكـون ح ُّظـه مـن هـذه اآليـة المباركـة الكريمـة
مجـرد القـراءة والتلاوة دون عقـل المعـاين وتد ُّب ِـر الـدالالت ودون تحقيـق المقاصد
والغايات.

عبـاد اهلل  :إن هـذه اآليـة العظيمـة المباركـة د ّلـت على أعظـم المعـاين وأج ِّلها ودلت

علـى أشـرف المقاصـد وأعظمهـا  ،إهنـا  -عبـاد اهلل  -دلـت على توحيـد اهلل ووجوب

إخلاص الديـن لـه وإفـراده وحـده  بالعبـادة ،لقـد ُصـدِّ رت هذه اآليـة الكريمة

بكلمـة التوحيـد الخالـدة  -ال إلـه إال اهلل  -التـي هـي أعظـم الكلمـات وأج ّلهـا علـى
اإلطلاق  ،وهـي كلمـ ٌة  -عبـاد اهلل  -تـدل علـى وجـوب إفـراد اهلل وحـده بالعبـادة
والبراءة مـن الشـرك ك ِّلـه دقيقه وجليلـه  ،إهنا  -عباد اهلل  -كلمـة التوحيد الدالة عليه ؛

فلا توحيـد إال علـى ضوئهـا وعلـى ضوء مـا دلت عليـه  ،ويف هذه الكلمـة أن التوحيد

الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
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ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ال يقـوم إال علـى ركنيـن ال بـد منهما وأصليـن ال بد من تحقيقهمـا  :النفي واإلثبات ؛

نفـي العبـادة عـن كل مـن سـوى اهلل  ،وإثبـات العبادة بـكل معانيها هلل وحـده خضوعًا
وتذللا  ،رغبـا وطمعـا  ،سـجود ًا وركوعـا  ،تـوكالً واعتمـادا  ،دعـا ًء ورجـاء إلـى غير

ذلـك مـن أنـواع العبـادة وصنـوف الطاعـة ؛ فـكل ذلك حـق هلل ليس ألحد فيه شـركة.
عبـا َد اهلل  :وقـد أقيـم يف هـذه اآليـة المباركة الحجـج البينات والعالمـات الظاهرات

علـى وجـوب التوحيـد ووجـوب إخلاص العبـادة هلل[[[  ،وقـد ُذكـر فيها مـن الحجج

مـا يزيـد على العشـرة حجـج فتأملوها رعاكـم اهلل :

ومـن هـذه الحجـج  :قولـه  :ﮉ ﮨ ﮩ ﮈ ؛ نعـم  -عبـاد اهلل  -إن اهلل

 هـو الحـي الحيـاة الكاملـة التي لم ُتسـبق بعدم وال يلحقها فنـاء وال يعرتيها

نقـص  ،ومـن كان هـذا شـأنه هـو المسـتحق ألن ُيفـرد بالعبـادة أما الحي الـذي يموت
ٌ
أو الحـي الـذي قـد مـات أو الجمـاد الـذي ال حياة له فـكل هؤالء ليس لهـم يف العبادة
أي حـق .

ووصـف نفسـه  يف اآليـة بأنـه قيوم  :أي قائم بنفسـه مقيم لشـؤون خلقه وهذا

دال عبـاد اهلل علـى كمـال غنـاه وعلـى شـدة افتقـار العباد إليـه من كل وجـه  ،ومن كان

هـذا شـأنه فهـو الذي يسـتحق العبادة دون سـواه .

اهلل«:و ِعنْدَ َمــا َي َت َي َّسـ ُـر ل ِ ْل ُم ْســلِ ِم َهـ َـذا التَّكــرار
[[[ قــال شــيخنا عبــد الــرزاق بــن عبــد المحســن البــدر حفظــه
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـم َقــدْ ُر الت َّْو ِحيــد فِــي َق ْلبِـ ِـه
َمـ َ
الم َقاصــد َوال َغا َيــات َي ْع ُظـ ُ
االســت ْح َضار ل ْل َم َعانــي َوالــدَّ َل َلتَ ،وال َّت َف ُّكــر فــي َ
ـع ْ
ِ
ِ
اصــره فِــي ُفـ َـؤ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اد ِهَ ،ف َي ُكـ ُ
الو ْث َقــى ا َّلتِــي َل ان ِْف َصــا َم
ـون ُم ْست َْمسـ ًكا بِال ُعـ ْـر َوة ُ
َو َت ْسـت َْوث ُق ُعـ َـرا ُه فــي َن ْفســهَ ،و َت ْقـ َـوى َأ َو ُ ُ
َان اهلل َقــدْ َقـ َ
َل َهــاَ ..وإِ َذا ك َ
ف َّ
الشـ ْـأ ُن
ـال فِــي ُع ُمــو ِم ال ُقـ ْـرآن ﮉ ﭻ ﭼ ﭽ ﮈ [ســورة النســاءَ،]82:ف َك ْي َ
اإل ْطـ َـاق آيـ ُة ال ُكر ِســي؟!» «آيـ ُة ال ُكر ِســي وبر ِ
ـم آ َياتِـ ِـه َو َأ ْف َضلِ َهــا َع َلــى ِ
إِ ًذا فِــي َأ ْع َظـ ِ
اهيـ ُن الت َّْو ِحيــد» (ص.)13
َ
َ
َ ََ
ْ
ْ

الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
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ووصـف نفسـه  بأنـه ﮉ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮈ وهـذا لكمـال حياته وكمال

ق ُّيوم َّيتـه وكمـال قدرتـه وقوتـه سـبحانه ،ولهـذا جـاء يف الحديـث الصحيـح عـن النبـي
ي ِْف ُـض ا ْل ِق ْس َ
ـط َو َي ْر َف ُعـ ُه ،
ﷺ أنـه قـال (( :إِ َّن اللََّ َل َينَـا ُم َو َل َينْ َب ِغـي َلـ ُه َأ ْن َينَـا َم َ ،
ـار َ ،و َع َم ُـل الن ََّه ِ
ُي ْر َف ُـع إِ َل ْي ِـه َع َم ُـل ال َّل ْي ِـل َق ْب َـل َع َم ِـل الن ََّه ِ
ـار َق ْب َـل َع َم ِـل ال َّل ْي ِـل ))[[[ .
ووصـف نفسـه  يف اآليـة بـأن لـه ملـك السـماوات واألرض  ،فل َّلـه  ما

يف السـماوات وما يف األرض ملكًا وخلقا ال شـريك له يف شـيء من ذلك  ،ومن كان

كذلـك فهـو الـذي يسـتحق أن ُيعبـد دون سـواه  ،ولهذا قـال يف آية أخـرى مبينًا بطالن
الشـرك والتنديـد ،قـال  :ﮉ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ

ﯹﯺﯻﯼﯽﯾ ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﮈ
[سبأ. ]٢٢:

وذكـر يف اآليـة  كمـال سـلطانه بقولـه  :ﮉ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠﮈ ،فالشـفاعة ملـك هلل فلا تطلـب إال مـن اهلل  ﭧ ﭨ ﮉ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮈ [الزمـر]٤٤:

وب َّيـن سـبحانه عظمتـه وجاللـه وكمالـه وإحاطـة علمـه بقولـه سـبحانه :ﮉ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﮈ  ،ويف هـذا  -عبـاد اهلل  -إحاطـة علـم اهلل  باألمـور

الماضيـات وباألمـور المسـتقبالت ؛ فهـو يعلـم مـا كان ومـا سـيكون ومـا لـم يكـن لو

كان كيـف يكـون  ,أحـاط بـكل شـيء علما وأحصى كل شـيء عددا  ،وكيـف ال يحيط
علمًا بالمخلوقات وهو خالقها ﮉﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮈ [الملك.]١٤:
[[[ رواه مسلم (.)179
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الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ

وذكـر  قصـور علـم العبـاد وضعفـه وأنـه ال علم عندهـم إال مـا ع َّلمهم اهلل ﮉ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﮈ  ،والعبـاد  -عبـاد اهلل  -لـم يؤتـوا مـن العلم
إال قليلا وكل مـا عندهـم مـن العلـم هو فضـل اهلل عليهـم و َمنُّه .

ثـم ذكـر  عظمته سـبحانه بذكر عظمـة أحد مخلوقاته وهو الكرسـي العظيم ،

قال  :ﮉ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮈ ؛ عباد اهلل ويبين هذا المعنى ما ثبت

عـن النبـي  مـن حديـث أبـي ذر ﭬ أنه سـأل النبي 

عـن أعظـم آيـة يف القـرآن فقـال(( :آيـة الكرسـي)) ثـم قـال (( :مـا

السماوات السـبع واألرضـون السـبع يف الكـريس إال كحلقـة مـن حديـد ألقيـت يف
فلاة ،وفضـل العـرش على الكـريس كفضـل الفلاة على تلـك احللقـة ))[[[ .

تأملـوا هنـا  -عبـاد اهلل  -يظهـر لكـم عظمـة الخالـق ؛ إذا كانـت المخلوقات

هبـذه العظمـة فكيـف بخالقهـا ومبدعهـا وموجدهـا ع ُظم شـأنه وتعالـى جدُّ ه .

ثـم قـال  :ﮉ ﯷ ﯸ ﯹ ﮈ وهـذا مـن عظمـة اهلل ؛ أي ال يثقلـه

سـبحانه حفـظ السـماوات واألرض ﮉ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮈ [فاطـر. ]٤١:

علوه
ثـم ختـم هـذه الحجج  -عبـاد اهلل  -بقولـه :ﮉ ﯻ ﯼ ﯽ ﮈ ُمب ِّينًا للعباد َّ

وقهـرا وعظمتـه  وأن العظمـة وصفـه  ،وهـي عظمـة يف
وقـدرا
ذاتـا
ً
ً
األسـماء  ،وعظمـة يف الصفـات  ،وعظمـة يف األفعـال ؛ فتبـارك اهلل العظيم رب الخلق
[[[ رواه أبــو نعيــم يف «الحليــة» ( ،)166/1وأبــو الشــيخ يف «العظمــة» ( ،)648/2والبيهقــي يف «األســماء

والصفــات» ( ،)300/2وغيرهــم وصححــه األلبــاين يف «السلســلة الصحيحــة» ( ،)109بمجمــوع الطرق.

الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
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أجمعيـن  ،خالقهـم مـن العـدم وموجدهم بعد أن لم يكونوا  ،وهو  المسـتحق
حـق إال اهلل.
أن يعبـد وحـده دون سـواه فلا إلـه إال اهلل وال معبود ٌّ

اللهـم وفقنـا للعمـل بكتابـك واتبـاع سـنة نبيـك ﷺ ِ
وأعنا علـى تحقيق هـذه المعاين

العظيمـة والـدالالت المباركـة التـي د ّلـت عليهـا أعظـم آي القـرآن شـأنا  -آيـة
الكرسـي.-

أقول هذا القول وأسـتغفر اهلل لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه

يغفـر لكم إنه هو الغفـور الرحيم.

الخطبة الثانية :
الحمـد هلل عظيـم اإلحسـان واسـع الفضـل والجـود واالمتنـان ،وأشـهد أن ال إله إال

وحده ال شـريك له  ،وأشـهد أن محمد ًا عبده ورسـوله ؛ صلى اهلل وسـلم عليه وعلى

آلـه وصحبـه أجمعين .

أمـا بعـد عبـاد اهلل  :اتقـوا اهلل تعالـى يف السـر والعالنيـة والغيـب والشـهادة  ،اتقـوه

 تقـوى مـن يعلـم أن ر َّبـه يسـمعه ويـراه .

عبـاد اهلل  :إن المؤمنيـن بحاجـة ماسـة يف كل وقـت وحيـن إلـى التأكيـد إلـى ضـرورة

العمـل بالسـنة والتق ِّيـد هبـدي النبـي الكريـم  والحذر مـن المحدثات
والمبتدعـات  ،ولهـذا كان ﷺ يف كل جمعـة إذا خطـب النـاس قـالَ (( :أ َّمـا َب ْعـدُ َفـإِ َّن
َخير ْ ِ ِ ِ
م َ َّم ٍـد َ ،و َش ْالُ ُم ِ
ير ْ
اتـا ،
ـور ُ
الُـدَ ى ُهـدَ ى ُ
الَديـث كت ُ
م ْدَ َث ُ َ
َـاب اللَِّ َ ،و َخ ْ ُ
َْ
ُّ
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َوك ُُّل بِدْ َع ٍـة َض َل َلـ ٌة ))[[[.

الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ

وهـذا عبـاد اهلل يسـتوجب علـى كل مسـلم إذا أراد أن يعمـل عملاً مـن األعمـال

أو قربـة مـن القربـات يتقـرب هبـا إلـى اهلل أن ينظـر يف السـنة هـل ثبـت هـذا األمـر عـن

رسـول اهلل صلـوات اهلل وسلامه عليـه أم ال ؟

فـإن كان ثابتـا عمـل بـه  ،وإن لـم يكـن عليـه دليـل مـن السـنة فـإن الواجـب ا ِّط َراحه

وتشـوقت للقيـام به .
تشـوفت النفـس للعمـل بـه
َّ
مهمـا َّ

عبـاد اهلل  :ونحـن يف هـذه األيـام نعيـش يف شـهر رجـب ولبعـض النـاس يف هـذا

ٌ
وأعمـال ليـس عليهـا دليـل ال يف السـنة وال
الشـهر عقائـدُ مـا أنـزل اهلل هبـا مـن سـلطان

يف القـرآن ،والواجـب علـى المسـلم عبـاد اهلل أن يق ِّيـد نفسـه بالسـنة وأن ُيلزمهـا هبدي
ِ
ـس َع َل ْي ِـه
النبـي الكريـم  وأن يتذكـر قولـه ﷺَ (( :مـ ْن َعم َـل َع َم ًلا َل ْي َ
َأ ْم ُرنَـا َف ُه َـو َر ٌّد ))[[[ .
أسـأل اهلل بأسـمائه الحسـنى وصفاتـه العلا أن يوفقنـا التبـاع السـنة والتقيـد هبـدي

خيـر األمـة محمـد بـن عبـد اهلل  ،وأن يعيذنـا مـن المحدثـات والمبتدعـات إنـه سـميع

الدعـاء وهـو أهـل الرجـاء وهـو حسـبنا ونعـم الوكيـل .
❒❒❒❒❒❒❒

[[[ رواه مسلم (.)867
[[[ رواه مسلم (.)1718

َ
ش ْ
ه ُر الصَّ ْبر

[[[

َّ
إن الحمـد هلل ،نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه ،ونعـوذ بـاهلل مـن شـرور

أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا ،مـن يهـده اهلل َف َلا ُم َّ
ضـل لـه ،ومـ ْن يضلـل فلا هـادي لـه،
أن ال إلـه إال اهلل وحـده ال شـريك لـه ،وأشـهدُ َّ
وأشـهدُ ْ
محمـد ًا عبـده ورسـوله،
أن َّ
ص َّلـى اهلل وسـ َّلم عليـه و َع َلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن.
أ َّما بعد:

أ ُّيهـا المؤمنـون :ا َّت ُقـوا اهلل تعالـى ،وراقبـوه َّ
السـر والعالنيـة والغيب
جـل يف علاه يف ِّ

والشـهادة مراقبـة َمـ ْن يعلـم َّ
َّ
أن ر َّبه يسـم ُعه ويراه.

عمـل بطاعـة اهلل علـى ٍ
ٌ
وتقـوى اهلل ٌ :
وتـرك
نـور مـن اهلل رجـاء ثـواب اهلل،
لمعصيـة اهلل علـى ٍ
نـور مـن اهلل خيفـة عـذاب اهلل[[[.

[[[ خطبة جمعة بتاريخ  1437-9-12هـ
[[[ قــال اإلمــام ابــن القيــم  «:$كمــا قــال طلــق بــن حبيــب :إذا وقعــت الفتنــة فأطفئوهــا بالتقــوى ،قالــوا

 :ومــا التقــوى؟
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ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
أ ُّيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل :مـا أعظـم هـذه العبادة ومـا َّ
الص َيـام ا َّلتي
أجل شـأهنا؛ عبادة ِّ

افرتضهـا اهلل  علـى عبـاده يف هـذا َّ
الشـهر المبـارك ،وكم لهذه العبـادة من اآلثار

الصائمـون يف دنياهم
المباركـة ،والفوائـد العظيمـة ،والخيـرات المتنوعـة ا َّلتي يجنيها َّ

وأخراهم.

الصيام» لها ٌ
أيهـا المؤمنـونَّ :
شـأن عظيم يف هتذيـب النُّفوس،
إن هـذه العبـادة «عبادة ِّ

الرحمـن ،وال ُبعـد هبـا
السـلوك ،وتقويـة اإليمـان ،وإقامـة النَّفـس علـى طاعـة َّ
وتقويـم ُّ

والسـيما -عباد
عـن رعوناهتـا وسـفهها وغ ِّيهـا؛ فكم له مـن اآلثار ،وكم له مـن ال ِّثمار
َ
اهلل -لمـن و َّفقـه اهلل تعالـى لتكميل صيامـه وتتميمه.

ِ
ٍ
الصيام يف ِعظـم أثره وكبير
أ ُّيهـا المؤمنـون :وهـذه وقفـ ٌة مع
درس عظيم مـ ْن دروس ِّ

الصائميـن يف هتذيـب سـلوكهم وإقامـة نفوسـهم علـى ال َّطاعـة وز ِّمهـا
عائدتـه علـى َّ
الشـرع؛ روى اإلمـام أحمـد يف «مسـنده» عن أبـي قتـادة ﭬ َّ
بزمـام َّ
أن النَّبِ َّي ﷺ قال:
الص ْ ِ
بر َو َث َل َث ِـة َأ َّيـا ٍم ِمـ ْن ك ُِّل َش ْـه ٍر َص ْـو ُم الدَّ ْه ِـر»[[[.
«ص ْـو ُم َش ْـه ِر َّ
َ
الص ْ ِ
َّ
بر
وروى َّ
«:ص ْـو ُم َش ْـه ِر َّ
َّبـي ﷺ قـال َ
البـزار يف «مسـنده» عـن علـي ﭬ أن الن َّ
ِ
ِ
الصـدْ ِر»[[[ أيِ :غ ِّلـه وحقـدَ ه وحسـدَ ه .
َو َث َل َثـة َأ َّيـا ٍم مـ ْن ك ُِّل َش ْـه ٍر َي ْذ َه ْبـ َن بِ َو َح ِـر َّ

الص ْ ِ
َّ
بر َو َث َل َث َة
«ص ْـم َش ْـه َر َّ
َّبـي ﷺ قـال لهُ :
وروى النَّسـائي عـن الباهلـي ﭬ أن الن َّ
أن تعمــل بطاعــة اهلل علــى نــور مِـ َن اهلل ،ترجــو ثــواب اهللْ ،
قــالْ :
وأن تــرك معصيــة اهلل علــى نــور مِـ َن اهلل،

تخــاف عقــاب اهلل.

«الرسالة التبوك َّية» (ص.)10
وهذا أحسن ما قيل يف َحدِّ التَّقوى» ِّ
وصححه األلباين يف «صحيح الجامع» (.)3718
[[[ رواه أحمد ( ،)7577والنَّسائي (،)2408
َّ
البزار ( ،)688وقال األلباين :يف «صحيح التَّرغيب» ( )1032حسن صحيح.
[[[ رواه َّ

الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َأ َّيـا ٍم ِم َن َّ
الش ْـه ِر»[[[.
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َّبـي ﷺ شـهر رمضـان
أ ُّي َهـا المؤمنـون :تأ َّملـوا يف هـذه األحاديـث كيـف وصـف الن ُّ
ٍ
للصبر ،بـل
الصيـام مـن
تحقيـق َّ
الصبر؛ وذلـك -عبـاد اهلل -لمـا يف عبود َّيـة ِّ
بأنَّـه شـهر َّ

َّ
الصبر الثالثـة ،فهـو صبرٌ علـى طاعـة اهلل ،وصبرٌ عـن
الصيـام نفسـه صبرٌ بمعـاين َّ
إن ِّ

للصبر جميعهـا
معصيـة اهلل ،وصبرٌ علـى أقـدار اهلل المؤلمـة؛ وهـذه المعـاين ال َّثالثـة َّ
َّ
تتهـذب فيـه
فالصيـام -يـا معاشـر المؤمنيـنَ -صبرٌ
الصيـام[[[؛ ِّ
مجتمعـة يف عبود َّيـة ِّ

السـلوك ،ويصلـح فيـه الحـال والعمـل.
النُّفـوس ،ويسـتقيم فيـه ُّ

ٍ
ـم -عبـاد اهلل-؛ ولهـذا َّ
جهـاد مـع نفسـه لتكميـل
الصائـم البـدَّ أن يكـون يف
فـإن َّ
َن َع ْ

صيامـه و َتتْميمـه لينـال تلـك الفوائـد وليحصـل تلـك العوائـد.

فـرط يف هـذا التَّتميـم والتَّكميـل خرج بـدون عائدة ومضـى يف صيامه بدون
وأ َّمـا إذا َّ
الـز ِ
فائـدة ،فقـد قـال النَّبِي َ « :مـ ْن َ
ور َوال َع َم َل بِ ِـه َف َل ْي َس لَِّ
ل ْ َيدَ ْع َق ْو َل ُّ
ُّ
[[[
اجـ ٌة ِف َأ ْن َيـدَ َع َ
شا َب ُه» .
َح َ
ط َعا َم ُه َو َ َ

ائـ ٍم َليـس َلـه ِمـن ِصي ِ
ـول اهَّللِ ﷺ « :رب ص ِ
ـال َر ُس ُ
ـالَ :ق َ
و َعـ ْن َأبِـي ُه َر ْي َـر َة ﭬ َق َ
ام ِـه
ْ َ ُ ْ َ
ُ َّ َ
ِ ِ ِ ِ
ِ
الس َـه ُر »[[[ .
ـوعَ ،و ُر َّب َقائـ ٍم َل ْي َ
ال ُ
ـس َلـ ُه مـ ْن ق َيامـه إِالَّ َّ
إِالَّ ْ ُ
«السنن ال ُكربى» (.)2756
[[[ رواه النسائي يف ُّ
والصــر
الم ْحظــورَّ ،
الصــر علــى المأمــورَّ ،
الصــرَّ :
[[[ بعــض أهــل العلــم يع ِّبــر عــن أنــواع َّ
الصــر علــى َ

علــى المقــدور «عــدة الصابريــن» (ص.)38
[[[ رواه البخاري (.)1903
وصححه األلباين يف «صحيح الجامع» (.)3488
[[[ رواه ابن ماجه ( ،)1690وأحمد (،)9685
َّ

فالصــوم هــو صــوم الجــوارح َع ـ ْن اآلثــام ،وصــوم البطــن َعــن َّ
الشــراب
قــال اإلمــام ابــن القيــم َّ «:$

وال َّطعــام؛ فكمــا َّ
أن ال َّطعــام َّ
والشــراب يقطعــه ويفســده ،فهكــذا اآلثــام تقطــع ثوابــه وتفســد ثمرتــه ،فت َُص ِّيــره
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ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ويف هذا المعنى أحاديث كثيرة عن رسول اهلل ﷺ.
ولهـذا -عبـاد اهلل-ينبغـي أن نعلـم َّ
أن الصيـام صبر ،ومـن لم يكن له صبر يف صيامه
ِ
الصيـام مـن
الصيـام وعربتـه العظيمـة ولـم يح ِّقـق مـا ُيرجـى مـ َن ِّ
لـم يسـتفد مـن درس ِّ
آثـار وثمـار ،يقـول اهلل تعالـى :ﮉ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮈ [البقـرة.]١٨٣ :

فسـر بعـض السـلف قـول اهلل  :ﮉ ﮰ ﮱ
أيهـا المؤمنـون :ولهـذا َّ

[[[
ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﮈ [البقـرةَّ ]٤٥:
وفسـر
الصبر هو ِّ
بـأن َّ
الص َيام َّ ،
بر ِض َيـا ٌء»[[[ َّ
الصيـام ؛ وهذا
السـلف قـول النبـي
الصبر هنا هو ِّ
بـأن َّ
ﷺ«:و َّ
َ
الص ْ ُ
بعـض َّ
ٍ
بفـرد مـن أفراده،
تفسـيرا بالمطابـق للمعنـى ،وإنَّمـا هـو تفسـير
التَّفسـير يف اآليـة ليـس
ً

الصيـام صبر ،ومـا مـن شـك َّ
فمـا مـن شـك َّ
الصيـام ضيـاء لصاحبه ،ولكـن إنَّما
أن ِّ
أن ِّ

وكمله.
ـم صيامـه َّ
تم َ
يكـون ذلـك إ َذا َّ

أ ُّيهـا المؤمنـون :جديـر ِّ
تتميمـا
بـكل مؤمـن أن ُيعنـى هبـذه العبـادة «عبـادة الصيـام»
ً

وتكميلا ،وكـم هـو قبيح بالمرء المسـلم ْ
أن يصو َم هنار رمضان ع ْن ال َّطعام َّ
والشـراب

والمنكـح ثـم إذا جـاء وقت اإلفطـار أفطر على المعصية والمأثم عيا ًذا باهلل؛ والسـيما

عبـاد اهللَّ -الزمان مسـتهدفون يف عباداهتـم ويف صيامهم ويف عموم
أن النَّـاس يف هـذا َّ

طاعاهتـم مـن قبـل أعـداء الدِّ يـن وخصـوم َّ
الشـريعة ،والسـيما -عبـاد اهلل -مـن خالل
ُ
عظيمـا وبخاصـة يف
تعبـث بالعقـول عب ًثـا
القنـوات الفضائ َّيـة ومواقـع االنرتنـت ا َّلتِـي
ً

بمنزلة َم ْن لم يصم »«الوابل الصيب» (ص.)43
«الصــ ُ
ر
[[[ روى ابــن أبــي حاتــم  $يف «تفســيره» ( )480عــن مجاهــد $قــال عــن هــذه اآليــةَّ :
الصيــام».
ِّ
[[[ رواه مسلم (.)223

الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
شـهر رمضان.
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الشـهر َّ
الشـياطين ُتص َّفـد يف هذا َّ
وإذا كانـت َّ
فإن هؤالء ينطلقون انطالقـ ًة كبيرة َصدًّ ا
والشـباب عـن طاعـة اهلل مِـ ْن خلال مـا ُي َب ُّ
عـن ديـن اهلل وحر ًفـا للنَّاشـئة َّ
ـث ويشـاهدُ
الصبر ،والبـدَّ مِـ َن
الصيـام ،والبـدَّ مـن َّ
و ُيقـدَّ م يف تلـك القنـوات ،ولهـذا البـدَّ مـن ِّ
المحاسـبة للنَّفـس ،والبـدَّ مِـ ْن ز ِّمهـا بزمـام َّ
ثمـرا وحتَّـى
الشـرع حتَّـى يكـون ِّ
الصيـام ُم ً
تكـون العوائـد كثيـرة والفوائـد متنو َّعـةَ ،ل َأ ْن ُيض َّيـع صيـام المـرء مِـ ْن خلال عبـث
هـؤالء ومكرهـم ودسـهم .

الفجار بمنِّه وكرمه.
ك َفى اهلل شبابنا وناشئة المسلمين شر األشرار وكيد َّ
أ ُّيهـا المؤمنـون :لنجاهـد أنفسـنا على تكميـل صيامنا وتتميم عبادتنـا َّ
فإن اهلل 

يقـول  :ﮉﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮈ[ العنكبـوت:
.]٦٩

أقول هذا القول وأسـتغفر اهلل لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه

يغفـر لكم إنه هو الغفـور الرحيم.

الخطبة الثانية:
الحمـد هلل كثيـرا  ،وأشـهد أن ال إلـه إال اهلل وحـده ال شـريك لـه  ،وأشـهد َّ
أن محمـد ًا

عبـده ورسـوله ؛ صلـى اهلل وسـ َّلم عليـه وعلى آله وصحبـه أجمعين  .أمـا بعد عباد اهلل

 :اتقـوا اهلل تعالى .

الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
25
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الصـدْ ِر»  -أي صيـام شـهر
أيهـا المؤمنـون :ويف قـول نب ِّينَـا ﷺَ « :ي ْذ َه ْبـ َن بِ َو َح ِـر َّ

الصائـم
الصبر وثالثـة أيـام مـن كل شـهر -فائـدة عظيمـة جليلـة القـدر ينبغـي علـى َّ
َأ ْن يتف َّطـن لهـا َأ َل وهـي ِع َبـاد اهللَّ :
الصيـام والسـيما صيـام رمضـان وهـو صيـام
أن ِّ

السـلوك وإصلاح النَّفـس ،فهـي فرصـ ٌة
فريضـة يعـدُّ مدرسـ ًة عظيمـة تربويـة لتهذيـب ُّ
الصيام؛ وذلـك بالعمل على
تعـوض َأ ْن يعالـج المـرء نفسـه من خالل عبـادة ِّ
ثمينـ ٌة ال َّ
تنقيـة قلبـه مـن دسـائس القلـوب وأحقادهـا وأضغاهنا وخباياهـا مِ َن األعمـال القبيحة
السـيِ َّئة والسـخائم الشـنيعة التـي تنطـوي عليهـا القلـوب.
واألمـور َّ

ولهـذا عبـاد اهلل :إنَّهـا لفرصـة عظيمـة أن يداوي المرء نفسـه يف إصلاح قلبِه بإخراج
األحقـاد والحسـد والضغائـن ونحـو ذلـك مـن األعمـال القبيحـة ا َّلتِـي قـد تنطـوي

عليهـا القلـوب وربمـا تمتلأ هبا كثيـر مِ َن النُّفـوس ،ففرصـ ٌة عظيمة من خلال عبود َّية
الصـدر ِغ ًّلا وحقـدً ا
الصيـام فرضهـا ونفلهـا أن يذهـب مـا يف قلـب المـرء مـن وحـر َّ
ِّ
وحسـدً ا وغيـر ذلـك ،وإن لـم تذهـب هـذه األشـياء وأحـس المـرء ببقائهـا يف نفسـه
فليعلـم أن يف صيامـه دخـن.

❒❒❒❒❒❒❒

َو ْف ُد هللا

[[[

َّ
إن الحمد هلل؛ نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه ،ونعوذ باهلل من شـرور أنفسنا
َّ
مضـل لـه ،ومـن ُيضلِل فال هـادي له ،وأشـهد أن
وسـيئات أعمالنـا ،مـن يهـده اهلل فلا
اهلل وحده ال شـريك له ،وأشـهد َّ
أن محمد ًا عبده ورسـوله ،وصف ُّيه وخليله،
ال إله إال ُ

شـرا
خيـرا إال دل األمـة عليه ،وال ً
وأمينـه علـى وحيـه ،ومب ِّلـغ النـاس شـرعه ،مـا تـرك ً

إال َّ
حذرهـا منـه؛ فصلـوات اهلل وسلامه عليه وعلى آله وصحبـه أجمعين.
أ َّما بعد:

أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل  :اتقـوا اهلل تعالـى؛ وراقبـوه سـبحانه يف السـر والعالنيـة،

يعلـم َّ
أن ر َّبـه يسـم ُعه ويـراه .
والغيـب والشـهادة مراقبـة مـن
ُ

ُّ
وأجـل المقاصـد
واعلمـوا رعاكـم اهلل أن تقـوى اهلل  خيـر الوصايـا وأعظمهـا

وأكربهـا ،وهـي وصيـة اهلل  لألولين واآلخرين من خلقـه ،وهي وصية النبي
[[[خطبة جمعة بتاريخ  1436-12-4 /هـ
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الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ

ﷺ أل َّمتـه ،وهـي وصيـة السـلف الصالح فيمـا بينهم.
جعلنا اهلل أجمعين من عباده المتقين وأوليائه المقربين.
أيها المؤمنون عباد اهلل  :يقول اهلل  :ﮉ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮈ [الحـج:
.]٢٨ - ٢٧

هـذا نـدا ٌء أمـر اهلل  بـه خليلـه إبراهيـم ڠ ،فقـام بذلـك أتـم قيـام ،وتبِعـه يف

ذلـك ابنـه محمـد ؛ فدعوا إلـى الحج وأبديـا يف ذلك وأعـادا ،فتحقق
موعـود اهلل جـل يف علاه؛ فتوافـد النـاس مـن كل فـج وصـوب ومـن أقاصـي الدنيـا
وأقارهبـا ألداء هـذه الطاعـة العظيمة وتلبية هـذا النداء الكريم ،وكلهم شـعارهَ « :ل َّب ْي َ
ك

ـم َل َّب ْي َ
ـك»؛ أي إننـا يـا اهلل مسـتجيبين لندائـك ممتثليـن أمـرك متلقينـه باالسـتجابة
ال َّل ُه َّ
والتلبيـة[[[ .

عبـاد اهلل :وهاهـم حجـاج بيـت اهلل يتوافـدون يف هذه األيـام المباركة إلى هـذه البقاع

الطاهـرة المباركـة ألداء هـذه الطاعـة العظيمـة والعبادة الجليلة حج بيـت اهلل الحرام.

فيا معاشـر المؤمنين لنعرف لهؤالء الحجيج قدرهم ،ولنرع لهم مكانتهم ،ولندرك
يـا معاشـر المؤمنيـن -أن وفـد الحجيـج خيـر ٍوفد وأشـرفه ،وأحسـنه وأطيبـه؛ كيف
[[[ فائدة:

قــال شــيخنا عبــد المحســن بــن حمــد العبــاد البــدر حفظــه اهلل« :وقــد اشــتملت تلبيــة رســول اهلل ﷺ علــى

إثبــات التوحيــد والــراءة مــن الشــرك ،وهــو مقتضــى كلمــة اإلخــاص (ال إلــه إال اهلل )؛ فــإن قولــه( :لبيــك
اهلل لبيــك) بمعنــى (إال اهلل) ،وقولــه( :ال شــريك لــك) بمعنــى (ال إله)»«تبصيــر الناســك بأحــكام المناســك»
(ص.)90

الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ال! وهـم وفـد اهلل جل يف عاله.
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«ال َّج ُاج
روى ابـن ماجـة يف «سـننه» مـن حديث أبـي هريرة ﭬ أن النبي ﷺ قـالُ ْ :
اب ْمَ ،وإِ ِن ْاسـ َت ْغ َف ُرو ُه َغ َف َر َل ُ ْم»[[[.
َوا ْل ُع َّما ُر َو ْفـدُ اهللِ إِ ْن َد َع ْـو ُه َأ َج َ ُ
وتأمـل هـذا الشـرف العظيـم الـذي تبوأه حجـاج بيـت اهلل ؛ أن أضافهـم النبي ﷺ يف

«و ْفـدُ اهللِ» ،وهـذه اإلضافـة يـا معاشـر المؤمنيـن تقتضـي
هـذا الحديـث إلـى اهلل قـالَ :

تشـريف قدرهـم وتعليـة مكانتهـم وبيـان مـا لهـم علـى العباد والسـيما أهـل الحرمين
مـن حقـوق عظيمـة وواجبـات جسـيمة ،فهـم -يـا عبـاد اهلل -وفـدٌ ليسـو كأي وفـد،
وزوار ليسـو كأي زوار ،بـل هـم أشـرف وفـد وخيـر زوار .
ٌ

فينبغـي علـى كل مسـلم والسـيما أهـل هـذه البلاد أن يرعـوا لهـؤالء الحجيـج

قدرهـم ،وأن يعرفـوا لهـذا الوفـد مكانته ،وأن يعملوا على اسـتيفاء مـا لهم من حقوق
ٍ
مسـتحبات مـن أبـواب اإلحسـان وصنـوف أبـواب البر
وواجبـات ،بـل ومـا لهـم مـن
وهـي واسـعة كثيـرة.

أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل :وحقـوق هـؤالء الحجـاج علـى أهـل هـذه البلاد حقـوق

عظيمـة يجـب علـى كل مسـلم أن يعمـل علـى تحقيقهـا والقيـام هبـا.

وعلـي منزلتهـم،
ومـن أعظـم ذلكـم عبـاد اهلل :أن نستشـعر مكانـة هـؤالء الحجـاج
َّ

وتحملـوا األتعـاب وتغربـوا عـن البالد
فهـم قـد تركـوا أوطاهنـم وتجشـموا الصعـاب
َّ

ميمميـن بيـت اهلل ،طالبيـن رحمتـه جـل يف علاه ،راجيـن رضوانـه وغفرانـه سـبحانه،
ِّ

منفقيـن يف ذلـك األمـوال الكثيـرة ،ومتحمليـن يف ذلـك األتعـاب العديـدة؛ فحقهـم
[[[ رواه ابن ماجه ( ،)2892وصححه األلباين يف «صحيح الرتغيب» (.)1109
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البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
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ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
كثيـرا منهـم مـن كبـار
علينـا يـا معاشـر المؤمنيـن أن نعـرف لهـم قدرهـم والسـيما أن ً
ـس ِمنَّـا َمـ ْن َ
السـن مـع كبر القـدر الـذي هـم عليـه ،وقـد قـال َ « :ل ْي َ
لْ
ِ
رينَـا»[[[  ،وكيـف إذا كان اجتمـع لهـذا الكبيـر وقـار الكبر
رينَـا َو ُي َو ِّق ْـر كَبِ َ
َي ْر َح ْـم َصغ َ
ووقـار الطاعـة العظيمـة التـي جـاء ألجلهـا والمقصـد الجليـل الذي أتـى للقيـام به[[[.

وإذا تأملـت أيهـا المسـلم رعـاك اهلل يف هـذا المقـام مـا اكتنـف الحـاج مـن أنـواع

الشـرف شـرف الزمـان وشـرف المـكان وشـرف الحـال أدركـت عظـم المسـؤولية
وكبر الواجـب.

❍ ❍أمـا شـرف المـكان :فـإن الحـاج قد وصـل إلى أشـرف بقعتين وأطهـر مكانين

على وجـه األرض[[[.

❍ ❍وأمـا شـرف الزمـان :فإننـا نعيـش يف هـذه األيـام أشـرف األيـام وأفضلها على

اإلطالق.

متلبسـا بطاعة عظيمة وقربـة جليلة وهي
❍ ❍وأمـا شـرف الحـال :فإن الحـاج جاء
ً

حج بيـت اهلل واالعتمار[[[.

[[[ ابــو داود ( ،)4943والرتمــذي ( )1919واللفــظ لــه ،وصححــه األلبــاين يف «صحيــح الجامــع»

(.)5445
[[[ ولشــيخنا عبــد الــرزاق بــن عبــد المحســن البــدر حفظــه اهلل رســالة نافعــة بعنــوان« :حقــوق كبــار الســن
يف اإلســام» ففيهــا زيــادة فائــدة.
[[[ مكة المكرمة ،والمدينة النبوية.
[[[ قــال شــيخنا عبــد الــرزاق بــن عبــد المحســن البــدر حفظــه اهلل« :الواجــب عليــك أخــي الحــاج أن

تحمــد اهلل كثيــرا علــى نعمتــه عليــك العظيمــة ،بالتوفيــق ألداء هــذه الطاعــة ،والقــدوم لتحقيــق هــذه العبــادة،
والتشــرف برؤيــة بيــت اهلل العتيــق قبلــة المســلمين يف مشــارق األرض ومغارهبــا«» ..دروس عقديــة مســتفادة
مــن الحــج» ضمــن «الجامــع للبحــوث والرســائل» (ص.)241
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الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
أدركـت رعـاك
وإذا تأملـت يف هـذا الشـرف تلـو الشـرف الـذي يكتنـف هـذا الحـاج
َ

اهلل عظـم المسـؤولية وكبر الواجـب ،وإذا كانـت مـن حقوق المسـلمين عمو ًمـا إلقاء
السلام ،وبـذل الـكالم الطيـب ،والمالقاة بالبشاشـة واإلحسـان ،والمالطفـة والرفق
واإلحسـان ،إذا كانـت هـذه حقو ًقـا مطلوبـ ًة مـع كل مسـلم فإهنـا يف حـق الحـاج أعظم

وتجاهـه ألزم.

يـدرك يف هـذا المقـام أن اإلسـاءة إلـى الحـاج
أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل  :وينبغـي أن َ

أو ظلمـه أو االعتـداء عليـه يف نفسـه أو مالـه أو عرضـه أو شـيء مـن حقوقـه ليـس

كاالعتـداء علـى أي شـخص آخـر؛ لشـرف حالـه وعظـم مكانتـه وأنه من وفـد اهلل جل
يف علاه الذيـن أوجـب اهلل علـى العبـاد رعايـة حقهـم ومعرفـة قدرهـم.
أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل  :بـل أمـر ينبغـي أن يراعـى وهو مـن جالئل ال ُقـرب وأعظم

الطاعـات يف هـذه األيـام المبـاركات؛ أن يعمـل ٌ
كل منَّـا علـى اإلحسـان لهـؤالء

قـدر زائـد علـى الحقـوق الواجبـة ،أن يعمـل قـدر اسـتطاعته بـأن
الحجـاج ،وهـذا ٌ

يحسـن إلـى هـؤالء الحجـاج بأنواع اإلحسـان المتاحة له ،يبـذل ذلك لهـم متقر ًبا إلى

اهلل  وطال ًبـا لرضـاه جـل يف علاه ،فـإن اإلحسـان إليهـم مـن أجـل القرب

وأعظـم الطاعـات يف هـذه األيـام المبـاركات.

أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل :ومـن عظيـم المهمـات يف هـذا المقـام أن تكـون القلـوب

تجـاه هـؤالء الحجـاج سـليم ًة عامـرة بالمحبـة محبـة الخيـر لهـم ،وإذا كان النبـي
ِ
ِ
يـب ِلَ ِخ ِ
يـه
ُـم َحتَّـى ُ َّ
 يقـول يف عمـوم المؤمنيـن « :الَ ُي ْؤمـ ُن َأ َحدُ ك ْ
مـا ُ ِ
ي ُّـب لِنَ ْف ِس ِـه»[[[ فكيـف الشـأن هبـؤالء الحجـاج الكـرام !!
َ
[[[ رواه البخاري( ،)13ومسلم (.)45

الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
31
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
أسـأل اهلل جـل يف علاه بأسـمائه الحسـنى وصفاتـه العليـا أن ي ْعظم لهـؤالء الحجاج

ييسـر لهـم أمرهم ،وأن يتقبل طاعتهم ،وأن يرزقهـم الرضوان والقبول،
أجرهـم ،وأن ِّ
وأن يعيدهـم إلـى ديارهـم وقـد ُغفـرت ذنوهبـم وتحققـت مقاصدهم من نيـل رضوان

اهلل والفـوز بجنتـه جـل يف علاه ،وأن يعيننـا يـا معاشـر المؤمنيـن علـى القيـام بمـا لهـم
مـن حقـوق وواجبـات ونصـح وإحسـان فإنـه  نعـم المعين ال شـريك له .

أقول هذا القول وأسـتغفر اهلل لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه

يغفـر لكم إنه هو الغفـور الرحيم.

الخطبة الثانية :
الحمـد هلل كثيـرا ،وأشـهد أن ال إلـه إال اهلل وحـده ال شـريك لـه ،وأشـهد َّ
أن محمـد ًا

عبـده ورسـوله؛ صلـى اهلل وسـ َّلم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن.
أما بعد:

عبـاد اهلل :اتقـوا اهلل تعالـى؛ فـإن مـن اتقـى اهلل وقـاه ،وأرشـده إلـى خيـر أمـور دينـه

ودنيـاه.

أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل َّ :
وحسـنه يف هـذا المقـام أن نشـير
وإن مـن واجـب القـول
َ
ٍ
ٍ
ٍ
وخدمـات
وجهـود جليلـة
أعمـال عظيمـة
إلـى مـا تقـوم بـه هـذه الدولـة المباركـة مـن

وعملا علـى تحقيقهـم لعبادهتـم ب ُي ٍ
ٍ
ً
وأمن
سـر
متتاليـة رعايـ ًة لحجـاج بيـت اهلل الحـرام

وسـهولة ،وت ُعـدُّ هـذه الدولـة المباركـة هـذا العمـل الجليـل يف أولـى أولوياهتـا ويف
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
مقدمة اهتماماهتا رعاي ًة لحجاج بيت اهلل الحرام وخدم ًة للحرمين الشـريفين؛ فأسـأل

ونصحـا وبـذال ورعايـ ًة وخدمة
اهلل جـل يف علاه أن يزيـد والة أمرنـا توفي ًقـا وإحسـانا
ً

تحملـوه مـن مسـؤولية
للحرميـن ولحجـاج بيـت اهلل الحـرام ،وأن يعينهـم علـى مـا َّ
سـميع
جسـيمة وواجـب عظيـم إنـه 
قريـب مجيـب[[[ .
ٌ
ٌ

❒❒❒❒❒❒❒

[[[ قــال العالمــة عبــد العزيــز بــن بــاز  «:$فمرحبــا بكــم يف بلــد اهلل الحــرام  ،وعلــى أرض المملكــة

العربيــة الســعودية التــي شــرفها اهلل تعالــى بخدمــة الحجــاج والعمــار والــزوار الذيــن يفــدون إليهــا مــن كل

مــكان  ،ومــن عليهــا بخدمــة المقدســات وتأمينهــا للطائفيــن والعاكفيــن والركــع الســجود .

وأســأل اهلل  أن يكتــب لكــم حــج بيتــه وزيــارة مســجد رســوله صلــى اهلل عليــه وآلــه وصحبــه وســلم ،

يف أمــن وإيمــان وســكينة واطمئنــان  ،ويســر وقبــول  ،وأن تعــودوا إلــى دياركــم ســالمين مأجوريــن وقــد غفــر
اهلل لكــم وآتاكــم مــن فضلــه إنــه جــواد كريــم  ،وباإلجابــة جديــر »«مجمــوع فتاويــه» (.)228/16

ساعة االحتضار

[[[

ّ
إن الحمـد هلل نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه  ،ونعـوذ بـاهلل مـن شـرور

أنفسـنا وس ِّيــئات أعمالنـا  ،مـن يهـده اهلل فلا ُم ّ
ضـل لـه  ،ومـن ُيضلـل فلا هـادي لـه

 ،وأشـهد أن ال إلـٰـه إال اهلل وحـده ال شـريك لـه  ،وأشـهد ّ
محمـدً ا عبـده ورسـوله
أن َّ
وصف ّيـه وخليلـه وأمينـه على وحيـه ومب ّل ُغ الن ِ
ّاس شـر َعه ؛ فصلوات اهلل وسلامه عليه

وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن .

أ ّمـا بعـد ع َبـا َد اهلل  :ا ّتقـوا اهلل تعالـى ﮉ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮈ
[البقـرة.]281 :
سـيمر هبا كل إنسـان ال محالة وسـت ِ
ُدرك كل
ع َبـا َد اهلل  :سـاع ٌة رهيبـة ولحظـ ٌة عصيبـة
ّ
ٍ
عبـد فلا منـاص ؛ إنّهـا  -ع َبـا َد اهلل -سـاع ُة االحتضـار  ،سـاعة المغـادرة لهـٰـذه الـدّ ار
ِ
اآلخـرة دار القـرار .
وال ُقـدوم علـى الـدّ ار
مسجد ِ
ِ
[[[ خطبة جمعة بِ
الق ِ
بلتين بتاريخ  1430-7-24 /هـ
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
عبـا َد اهلل  :إنّهـا  -إي واهلل  -سـاع ٌة عصيبـة ولحظـ ٌة رهيبـة َ
ب جسـيم َجلل البدّ
وخ ْط ٌ
ِّ
السـاعة.
لـكل عبـد مـن تف ّك ٍر وتد ّبر ألمـره وحاله حينمـا ُتدركه تلك ّ
ٌ
وبيان
رض لهول هـٰـذا الخطـب
عبـا َد اهلل :ويف القـرآن الكريـم
مواضـع أربعـة فيهـا َع ٌ
ُ
ِ
لعظم هـٰـذا الكرب:
األول  :قـول اهلل  :ﮉ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ّ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮈ [األنعـام. ]93:

وال ّثـاين  :قـول اهلل تعالـى  :ﮉ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮈ

[ق]19:

وال ّثالـث  :قـول اهلل سـبحانه :ﮉ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮈ [الواقعـة.]85-83:

والرابـع  :قولـه  :ﮉ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ّ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄ ﮅ ﮆﮇﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮈ [القيامـة.]33-29:

عبـا َد اهلل  :وهـٰـذا الخطـب الجسـيم جـاء يف بيانـه يف سـنّة النّبي ﷺ أحاديـث متكاثرة
ٍ
حقيـق بـكل
حديـث واحـد منهـا؛ حديـث جامـع
ونصـوص متضافـرة ،ولنتأمـل يف
ٌ

مسـلم  -عبـا َد اهلل  -أن يتأملـه ويتدبـره.

ٍ
جنازة يف بقيع الغرقـد فأتى النّبي ﷺ فقعد
فعـن البراء بـن عـازب ﭬ قـال  :كنا يف

الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
35
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وقعدنـا حولـه ّ
لحـد له  ،فقـالَ (( :أ ُعو ُذ بـاهللِ ِمـ ْن َع َذ ِاب
كأن علـى رؤوسـنا الطيـر وهو ُي َ
إقبـال ِمـن ِ
إن العبـدَ ا ُمل ِ
ال َق ِ
ؤمـن إ َذا ك َ
اآلخ َـر ِة
َان ِف
ٍ َ
بر )) ثلاث مـرات  ،ثـم قـالَ َّ (( :
يـه ا َمل ِ
لـت إ َل ِ
ِ
َأن َع َلى وج ِ
الئكَـة ك َّ
وانق َ
الشـمس  ،م َع ُهـم َ
وه ِه ُـم َّ
ك َفـ ٌن
طـا ٍع ِمـ َن الدُّ ن َيـا ن ََز ْ
ُ ُ
ِ
ـان اجلنّ ِـة وحنُ ٌ ِ
ِمـن أك َف ِ
صر ُ ،ث َّـم َ ِ
جلنَّ ِـة َف َج َل ُسـوا ِمنـ ُه مـدَّ ال َب ِ
يـيء
َ
ـوط مـن َحنُـوط ا َ
َ
ي ِلـس ِعنـدَ ِ
ِ
ِ
رأس ِـه في ُق ُ
َّفـس ال َ
اخرجـي َ
إل
ط ِّي َبـ ُة
ـول  :يـا أ َّيت َُهـا الن ُ
م َل ُـك ا َملـوت َحتَّـى َ َ
ِ ِ
ِ ٍ ِ
َما ت َِس ُ
َخـر ُج ت َِس ُ
السـ َقاء
ــي ِّ
ـيل ال َقطـر ُة مـن ف ّ
ـيل ك َ
َمغف َـرة مـ َن اهللِ َو ِرضـوان  ،قـالَ :فت ُ
أخ ُذ َهـا فـإ َذا َأ َخ َذهـا َ
وهـا ِف َي ِـد ِه َ
طر َفـ َة َعين حتَّـى َي ُ
َف َي ُ
وهـا يف
وهـا َف َيجع ُل َ
أخ ُذ َ
ل َيدَ ُع َ
ويـرج ِمنهـا كَأطي ِـب نَفح ِـة ِم ٍ
ِ
ِ
ِ
سـك ُو ِجـدَ ْت َع َلى َو ْج ِـه
َ
َ
حلنُـوطَ ُ ُ َ ،
َذل َـك ال َك َف ِـن و َذل َـك ا َ

األَ ِ
بـا  -يعنـي على ملأ مـن املالئكـة  -إالَّ
فلا َي ُم ُّـر َ
بـا َ
رض َ ،قـالَ :فيص َعـدُ َ
ون ِ َ
ون ِ َ
ِ ِ
ولون ُ :ف ُ
طي َبـ ُة ؟ َفي ُق َ
وح ال َّ
أسما ِئ ِه التِي كَانُوا
الـر ُ
حس ِـن َ
الن بن ُفالن َبأ َ
قا ُلـواَ :مـا َهـذه ُّ
با َ
الس َما ِء َف َيسـتَفتِ ُحون َله ف ُيفت َُح َل ُه َف ُي َشـ ِّي ُع ُه
ُي ُّ
سـمون ُه ِ َ
إل َّ
با ِف الدُّ ن َيا حتَّى َينت َُهوا ِ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ ِ
يهـا حتَّى ُينت ََهى بِ ِه َ
وهـا َ
السـابِ َع ِة،
مـ ْن ك ُِّل َسماء ُم َق َّر ُب َ
الس َماء ا َّلتـي تل َ
السماء َّ
إل َّ
إل َّ
يين ِ
ول اهللُ  :اك ُتبـوا كتَـاب َع ِ
إل األَ ِ
َفـ َيــ ُق ُ
وأعيـدُ و ُه َ
ـإن
رض؛ َف ِّ
بـدي ِف ِع ِّل َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
نهـا ُأ ِ
وحـ ُه ِف
خـرى  ،قـالَ :فت ُعـو ُد ُر ُ
يهـا ُأعيدُ ُهـم وم َ
نهـا َخ َلقت ُُهـم وف َ
م َ
خر ُج ُهـم تَـار ًة ُأ َ
ِ ِ ِ ِ
ـول :رب اهللُ َ ،في ُق ِ
جلسـانِ ِه في ُق َ ِ
ِ
ِ
ـوالن
َ
ـولن َلـ ُه َمـ ْن َر ُّب َـك ؟ ف َي ُق ُ َ ِّ َ
َ
َج َسـده َفيأتيـه َم َلـكَان َف ُي َ
هـذا الرج ُـل ِ
ِ
ولِ :ديـنِــي ِ
َلـ ُهَ :مـا ِدينُـك؟ َفـ َيــ ُق ُ
اإل َ
الـذي ُب ِع َـث
سلام َ ،فــ َي ُقوالن َلـ ُه :مـا َ َّ ُ
ـولَ :ق ُ ِ
ِ
ِ
لمـك ؟ َفي ُق ُ
ـولُ :ه َـو َر ُس ُ
فِيكُـم؟ َف َي ُق ُ
َـاب
ـرأت كت َ
ـول اهلل ﷺَ ،ف َي ُقـوالن َلـ ُهَ :مـا ع ُ
ـاد ِمـن السما ِء :أن صـدَ َق َع ِ
ـادي منَ ٍ
فآمنـت بِ ِـه وصدَّ ْقـت َ ،فينَ ِ
بـديَ ،ف ِ
أفر ُشـو ُه ِمـ َن
اهللِ
ُ
َ
ُ
َ
َ َّ َ
ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
جلنَّ ِـة وافت َُحـوا َلـ ُه َبا ًبـا َ
فس ُـح َلـ ُه ِف
إل اجلنَّـ َةَ ،قـال :فيأتيـه مـ ْن َر ْوح َهـا وطيبِهـ َا و ُي َ
ا َ
يـه رج ٌـل حسـن الو ِ
ِ ِ
بر ِه مـدَّ ب ِ ِ
َق ِ
جه َح َسـ ُن ال ِّث َي ِ
يـح َف َي ُق ُ
ـاب َ
الر ِ
ول:
صره  ،قـال :و َيأت َ ُ َ َ ُ َ
ط ِّي ُب ِّ
َ َ
هـذا يوم َـك ِ
ِ
ِ
سر َ
جه َـك
ُنـت تُو َعـد َ ،في ُقـول َلـ ُهَ :مـ ْن َأ َ
الـذي ك َ
نـت َف َو ُ
ك؛ َ َ ُ
أبشر بالـذي َي ُ ُّ
ْ
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الـذي َ ِ
يـيء بِاخلَ ِ
الصالِـح َ ،ف َي ُق ُ
ير؟ في ُق ُ
السـا َعة حتَّـى
ـولَ :يـا ِّ
ـول :أنَـا َع َم ُل َـك َّ
رب أقـ ِم َّ
إل ِ
َأ ِ
أهلي و َم ِ
رج َـع َ
ـال )) .

ـال ِمـن ِ
انق َ ِ
َان ِف ِ
وإن ال َعبـدَ الكَافِ َـر إ َذا ك َ
قـالَّ (( :
نـز َل
اآلخ َـر ِةَ ،
طـا ٍع مـ َن الدُّ ن َيـا وإِق َب ٍ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الشعرَ -في ِ
جل ُس َ
املسوح  -أي الكساء من ّ
ون
َ
الس َمء َم َلئك ٌة ُسو ُد ُ
الو ُجوه َم َع ُهم ُ
إ َليه م َن َّ
ِ ِ
ي ِل ِ
ِ
ِمنـ ُه َمـدَّ ال َب ِ
َّفس
صر ُ ،ث َّـم َ
ـس عندَ رأسـه فيقول :أ َّيت َُهـا الن ُ
يـي ُء َم َل ُـك ا َملـوت َحتَّـى َ َ
إل س َ ٍ ِ
ِ
َــفر ُق ِف َج َس ِـد ِه َفـ َيـنـت َِـز ُع َــها
ـخط مـ َن اهللِ و َغ َض ٍـب ،قـالَ :فـتَـت َّ
اخرجـي َ َ
اخلَبي َثـ ُة ُ
ِ
ِ
ِ
والسـ ُّفود  :حديـد ُة ذات شـعب مع َّقفـة-
الســ ُّفو ُد مـ َن ُّ
الصـوف ا َملـ ْبـــ ُلول ُّ -
كما ُيـنْـت ََــز ُع ُّ
َ
ط ْر َفـ َة َع ٍ
أخ َذ َهـا َ
وهـا ِف َي ِـد ِه َ
فيأخ ُذ َهـا  ،فـإ َذا َ
ُ
وها ِف تِ َ
لك ا ُمل ُس ِ
ـوح،
يع ُل َ
ل َ َيدَ ُع َ
ين حتَّى َ َ
يـح َخبِي َث ٍـة و ِجـدَ ْت َع َلى و ِ
وي ُـر ُج ِمنَهـا َ
كأنت ِ
ِ
األرضَ ،ف َيص َعـدُ َ
َـن ِر ٍ
بـاَ ،فلا
جـه
َ
َ
ُ
ون ِ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
وح اخلَبِي َثـ ُة ؟ َفيقولـونُ :ف ٌ
َي ُم ُّـر َ
لان
الـر ُ
بـا َع َلى َملأ مـ َن املالئكَـة َّإل قا ُلـوا َمـا َهـذه ُّ
ون ِ َ
أسما ِئ ِه التِـي ك َ
با َ
الس َما ِء
بـ ُن َفلان ،بِأق َب ٍـح َ
َان ُي َس َّـمى ِ َ
إل َّ
با ِف الدُّ ن َيا حتَّى ُينت ََهى ِ َ
رس ُ
الدُّ ن َيـا َف ُيسـ َت ْفت َُح َلـ ُه َفل َ
ـول اهللِ ﷺ :ﮉ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ثـم قـرأ ُ
ا ُيفت َُـح َلـهّ ،

ُ
فيقـول اهللُ :
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮈ [األعـراف،]04:
ِ
ِ
ِ
وحـ ُه َ
ـفل؛ َف ُت َ
الس َ
ط ْر ًحـاُ ،ث َّـم َقـر َأ ﮉ ﭗ
ـجني ِف
ـرح ُر ُ
ط ُ
اك ُت ُبـوا كتَا َبـ ُه ِف س ِّ
األرض ُّ

ﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥﭦ ﮈ
ِ ِ ِ ِ
جلسـانِ ِه َفي ُقـو ِ
ِ
ِ
الن َلـ ُه َمـن
َ َ
[احلـج ، ]13:قـالَ :فتُعـا ُد ُر ُ
وحـ ُه ِف َج َسـده ويأتيـه َم َلـكَان َف ُي َ
قـوالن لـه :مـا ه َـذا الرج ُـل ِ
ِ
َر ُّب َـك ؟ فيقـولَ :هـا ْه َهـا ْه الَ ِ
الـذي ُب ِع َـث فِيكُـم؟
أدري َ ،ف َي
َ َ
َّ ُ
نـاد ِمـن الس ِ
ـادي م ٍ
أدري َ ،فينَ ِ
فر ُشـو ُه ِمـ َن النَّ ِ
قـولَ :هـا ْه َهـا ْه الَ ِ
أن ك ََـذ ْب َف َأ ِ
ف َي ُ
ماء ْ
ـار
ُ
َ َّ
ُ
ومها ويضي ُـق َع َل ِ
ِ
ِ ِ ِ
إل النَّ ِ
وافت َُحـوا لـ ُه َبا ًبـا َ
يـه َق ْب ُــر ُه حتَّـى
وس ُـم َ ُ َّ
حر َهـا َ
ـار ؛ َفيأتيـه مـ ْن ِّ
جـه َقبِيـح ال ِّث ِ ِ
يـه رج ٌـل َقبِيـح الو ِ
ِ ِ
تت َِل َ ِ ِ
َ
يـح في ُق ُ
الر ِ
ـول:
ُ
ُ َ
ـف فيـه َأ ْض َل ُعـ ُه  ،و َيأت َ ُ
يـاب ُمنْتـ ُن ِّ
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ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
هـذا يوم َـك ِ
بشر ِ
ِ
بالـذي َي ُسـو ُء َ
ُنـت تُوعـدُ  ،ف َي ُق ُ
جه َـك
ـولَ :مـن َأ َ
الـذي ك َ
نـت َف َو ُ
كُ َْ َ ،
َأ ْ
الوجـه ِ
ِ
الـذي َ ِ
بالشر؟ َف َي ُق ُ
ول :أنَا َع َم ُل َك اخلَبِ ُ
السـا َعة))
ُ
يث  ،فيقولِّ :
رب الَ تُق ِم َّ
يـيء َ ِّ
حديـث صحيـح رواه اإلمـام أحمـد وأبـو داود والحاكـم وغيرهـم[[[.
عبـا َد اهلل  :أ َمـا آن للغافـل أن ينتبـه مـن غفلتـه قبـل هجـوم المـوت بمـرارة كؤوسـه
ِ
وعظـم خ ْطبـه وشـدّ ة هولـه !! وحينهـا -عباد اهلل -يذهـب عن اإلنسـان رونقه وهباؤه

والسـطوة وال ُقـدرة والنخـوة
ورواؤه  ،و ُي َـر ّد بعـد النّعمـة والنّضـرة ّ
 ،ويتغيـر منظـره ُ
ٍ
ٍ
حفـرة مـن
حالـة يحملـه فيهـا أقـرب أقربائـه وأعـز أصفيائـه و ُيدرجـوه يف
والعـزة إلـى
الحفـر  ،و ُيهيلـون عليـه التّـراب وحيـدً ا بلا أنِــيس  ،فريـدً ا بلا جليـس  ،مالقِــ ًيا هـٰـذه
ّ
الشدائــدَ واألهـوال ؛ أال فلنَــتّعظ  -عبـاد اهلل  -ولنُعـدَّ العـدّ ة لهـذه السـاعة العصيبـة
وال َّلحظـة الرهيبـة .

ال ّٰلهـم إ ٰلهنـا وفقنـا لرضـاك  ،وأعنّـا علـى طاعتك  ،وال تكلنـا إلى أنفسـنا طرفة عين.

أقول هـٰـذا القول وأسـتغفر اهلل لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه
يغفـر لكم إنـه هو الغفـور الرحيم.

الخطبة الثانية :
الحمـد هلل عظيـم اإلحسـان واسـع الفضل والجود واالمتنان  ،وأشـهد أن ال إلـٰـه إال

اهلل َوحـدَ ه ال شـريك لـه  ،وأشـهد ّ
محمـدً ا عبـده ورسـوله ؛ صلـى اهلل وسـ ّلم عليـه
أن َّ
[[[ رواه أحمــد ( ،)18534وأبــو داود ( ،)4753والحاكــم ( ،)107وصححــه األلبــاين يف «صحيــح

الجامــع» (.)1676
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين .
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أمـا بعـد عبـاد اهلل  :اتقـوا اهلل تعالـى  ،واعلمـوا  -رعاكـم اهلل  -أن آخـر اآلي نـزو ً
ال

علـى رسـول اهلل ﮉ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮈ [البقـرة. ]281:

واعلمـوا  -رعاكـم اهلل  -أن صلاح العبـد وفالحـه يف هـذه الـدار يكمـن يف االعتبار

والتذكـر لـدار اآلخـرة دار القـرار  ،وإيقانـه بأنـه سـيلقى اهلل وسـيفارق هـذه الـدار

وسـيجازى علـى كل أعمالـه وأقوالـه  ،فمـن عـاش حياتـه متفكـر ًا متذكـرا ص ُلحـت

وحسـنت صلتـه بربـه . [[[ 
حالـه وزاد يقينـه وزالـت غفلتـه
ُ

[[[ كالم مهــم لإلمــام ابــن الجــوزي « :$مــن أظــرف األشــياء إفاقــة المحتضــر عنــد موتــه ،فإنــه ينتبــه

انتباهــا ال يوصــف ،ويقلــق قلقــا ال يحــد ،ويتلهــف علــى زمانــه الماضــي.

ويــود لــو تــرك كــي يتــدارك مــا فاتــه ويصــدق يف توبتــه علــى مقــدار يقينــه بالمــوت ،ويــكاد يقتــل نفســه قبــل

موهتــا باألســف.

ولو وجدت ذرة من تلك األحوال يف أوان العافية حصل كل مقصود من العمل بالتقوى.

فالعاقل من َم َّثل تلك الساعة وعمل بمقتضى ذلك.

فإن لم يتهيأ تصوير ذلك على حقيقته تخايله على قدر يقظته.

فإنه يكف كف الهوى ويبعث على الجد.

فأما من كانت تلك الساعة نصب عينيه كان كاألسير لها.

كمــا روي عــن حبيــب العجمــي أنــه كان إذا أصبــح يقــول المرأتــه :إذا مــت اليــوم ففــان يغســلني ،وفــان

يحملنــي.

وقــال معــروف لرجــل :صــل بنــا الظهــر ،فقــال :إن صليــت بكــم الظهــر لــم أصــل بكــم العصــر ،فقــال:

وكأنــك تؤمــل أن تعيــش إلــى العصــر ،نعــوذ بــاهلل مــن طــول األمــل.

وذكــر رجــل رجـاً بيــن يديــه بغيبــة ،فجعــل معــروف يقــول لــه :اذكــر القطــن إذا وضعــوه علــى عينيــك».

«صيــد الخاطــر» (ص.)47

َمتَى السَّ َ
اعة؟

[[[

َّ
إن الحمد هلل نحمدُ ه ونسـتعينُه ونسـتغفره ونتوب إليه ،ونعوذ باهلل من شـرور أنفسـنا
وسـيئات أعمالنـا ،مـن ِ
َّ
مضـل لـه ،ومـن يضلِل فال هـادي له ،وأشـهدُ أن
يهـده اهلل فلا

اهلل وحده ال شـريك له ،وأشـهد َّ
أن محمد ًا عبدُ ه ورسـوله  ،صلى اهلل وسـ َّلم
ال إله إال ُ

عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن .أما بعد معاشـر العبـاد  :اتقـوا اهلل تعالـى ،وراقبوه
َّ
يعلـم أن ر َّبـه يسـم ُعه
جـل يف علاه يف الغيـب والشـهادة والسـر والعالنيـة مراقبـة مـن
ُ
ويراه .

ٌ
سـؤال قد
أيهـا المؤمنـون :السـؤال عن السـاعة -عن زمن مجيئها ووقت إرسـائها-
ٍ
يـرد يف أذهـان ٍ
ِ
ٍ
مجلـس وآخـر  ،والنـاس عمو ًما
وقـت وآخـر ويف
كثيـر مـن النـاس بيـن

يف طـرح هـذا السـؤال علـى قسـمين  :مـا بيـن سـائ ٍل علـى وجـه العنـاد والمكابـرة

واالسـتبعاد  ،وبيـن سـائ ٍل علـى وجـه اإلشـفاق والمخافـة والرغبـة يف االسـتعداد ،ﮉ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ
[[[ خطبة جمعة بتاريخ  1438-7-3 /هـ
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ِ
ِ ِ
ِ
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ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮈ
[الشـورى. ]18-17:

هدايـات عظيمة حول هذا
معاشـر المؤمنيـن  :ويف القـرآن والسـنة يف مواطـن عديدة
ٌ

جدير بكل مسـلم أن يتأملهـا وأن يعيها .
السـؤال وجوابـه
ٌ

يقـول اهلل تعالـى :ﮉ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﮈ [األعـراف.]187:

ويقـول اهلل تعالـى :ﮉ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆ ﰇﰈ ﰉﰊ ﰋﰌﰍﰎ ﰏﰐﰑﰒﰓ ﰔﰕ ﰖﮈ
[النازعـات.]46-42:

ويقـول اهلل  :ﮉ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﮈ [األحزاب.]63:

ويقـول اهلل جـل يف علاه :ﮉ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮈ [لقمـان]34:؛ أي اختـص

مرسـل ً
فضل
مقرب وال نبي َ
 وحـده بعلمهـا  ،فلا يعلـم وقت مجيئهـا ال م َل ٌك َّ

عـن من هـو دوهنما .

وعـن أبـي هريـرة ﭬ قـال َ :ب ْين ََمـا رسـول اهلل ﷺ فِـي َم ْجلِ ٍ
س ُي َحـدِّ ُ
ث ال َق ْـو َمَ ،جا َء ُه
السـا َعةُ؟»َ ،ف َم َضـى َر ُس ُ
َأ ْع َرابِـي َف َق َ
ـول اهَّللِ ﷺ ُي َحـدِّ ُ
ثَ ،ف َق َال
ـال « :يـا رسـول اهلل َمتَـى َّ
ٌّ
ِ
ـال َ ،و َق َ
ـال َف َك ِـر َه َمـا َق َ
ـض ال َق ْـو ِمَ :سـم َع َمـا َق َ
ـم َي ْس َـم ْعَ ،حتَّـى إِ َذا
َب ْع ُ
ـمَ :ب ْـل َل ْ
ـال َب ْع ُض ُه ْ
ِ
السـا َع ِة؟)) َق َ
َق َضـى رسـول اهلل ﷺ َح ِدي َثـ ُه َق َ
«هـا
ـال الرجـل َ :
السـائ ُل َع ِـن َّ
ـالَ (( :أ ْيـ َن َّ
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ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
السـا َع َة))َ ،ق َ
ـول اهَّللِ»َ ،ق َ
َأنَـا َيـا َر ُس َ
ـف
ـال« :و َك ْي َ
ـالَ (( :فـإِ َذا ُض ِّي َعـت األَ َمانَـ ُة َفا ْنتَظ ِـر َّ
ِ
ـال(( :إِ َذا وسـدَ األَمـر إِ َل َغ ِ ِ ِ
إِ َضا َعت َُهـا؟» َق َ
السـا َع َة))[[[ .
ير َأ ْهلـه َفا ْنتَظ ِـر َّ
ْ
ْ ُ
ُ ِّ

السـا َعةُ؟» َق َ
ً
ـال:
ويف «الصحيحيـن» عـن أنـس ﭬ أن
رجلا سـأل النبـي ﷺ « َمتَـى َّ
ـب اهللِ َو َر ُسـول ِ ِه» ،ف َق َ
((و َمـا َأعْـدَ ْد َت َل َهـا؟)) َق َ
ـال النبـي ﷺ(( :فإِن ََّـك َم َـع َمـ ْن
«ح َّ
ـالُ :
َ
َأ ْح َب ْب َـت))[[[.

َال ِ
ام ِـل ا ُْلتِ ِّـم ا َّلتِـي َل
((السـا َع ُة ك ْ َ
ويـروى يف «المسـند» عـن النبـي ﷺ أنـه قـال َّ :
ِ
ـارا))[[[ .
تـا َل ْي ًلا َأ ْو َنَ ً
َيـدْ ِري َأ ْه ُل َهـا َمتَـى َت ْف َج ُؤ ُه ْـم بِ ِو َل َد َ
ٍ
ودان قيامهـا ،
وقريـب مجيؤهـا ،
أيهـا المؤمنـون  :السـاعة آتيـة ال ريـب يف إتياهنـا ،
ٌ

وليـس المهـم -عبـاد اهلل -أن يبحـث السـائل عـن وقت المجـيء  ،فهي آتيـ ٌة بال ريب
 ،وكل ٍ
آت قريـب  ،ولكـن المهـم يف هذا الباب كيف االسـتعداد؟ وكيـف التهيؤ؟ وما

هـو الزاد لذلـك اليـوم العظيم؟

يقـول المغيـرة بـن شـعبة ﭬ« :أيهـا الناس إنكـم تقولـون القيامة القيامـة ؛ فإن من

مـات منكم قامـت قيامته».

بر َأ َّو ُل َمن ِْز ٍل ِمـ ْن َمن َِاز ِل
وشـاهد هـذا يف حديـث رسـول اهلل ﷺ حيث قـال(( :إِ َّن ال َق ْ َ
ِ
اآلخ َر ِة))[[[.
أمر أخفـاه اهلل  وغ َّيـب علمه عن
أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل  :وقـت قيـام السـاعة ٌ
[[[ رواه البخاري (.)59
[[[ رواه البخاري ( ،)6167ومسلم (.)2639
[[[ رواه أحمد ( ،)3556وضعفه األلباين يف «ضعيف الجامع» (.)4709
[[[ رواه الرتمذي ( ،)2308وابن ماجه ( ،)4267وحسنه األلباين يف «صحيح الجامع» (.)1684
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الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
العبـاد ؛ فلا يعلمـه المالئكـة المقربـون وال األنبيـاء المرسـلون  ،يف حديـث جربيـل
المشـهور الـذي ُختـم بقـول النبـي  (( :هـذا ِج ْ ِ
ب ُ
ُـم
ُـم ُي َع ِّل ُمك ْ
يـل َأتَاك ْ
ِ
السـا َعةُ؟» ف َق َال
ُـم))  ،يف هـذا الحديـث قـال جربيل للنبـي َ « متَى َّ
دينَك ْ
ول َعنْهـا بِ َأ ْع َلـم ِمـن الس ِ
النبـي َ (( :مـا ا َمل ْسـ ُئ ُ
ـائ ِل))[[[ :أي كمـا أنـك ال
َ
َ َ َّ

تعلـم متـى السـاعة فـإين كذلـك ال أعلـم  ،فلا يعلـم ذلـك إال اهلل جـل يف عاله .

فـإذا كان -عبـاد اهلل -جربيـل ڠ وهـو أعلـم المالئكـة ومحمـد 

وهـو أعلـم البشـر ال يعلمـان متـى قيـام السـاعة فكيـف بمـن هـو دوهنمـا !!  .ولهـذا
ُي َ
ودجـل األ َّفاكين وافتراء الكاذبين
حـذر يف هـذا المقـام مـن تخرصـات المتخرصيـن ْ
القائليـن علـى اهلل ويف شـرع اهلل بغيـر علـم ؛ فهـؤالء -عبـاد اهلل -أقوالهـم كهانـة ،

وكلماهتـم دجـل وافتراء  ،والواجـب علـى كل مسـلم أن يكـون علـى حـذر مـن أمثال

هـؤالء .

عبـاد اهلل  :إن السـؤال الجديـر بالطـرح يف هـذا المقـام «مـاذا أعددت لهـا؟» ،أما متى

السـاعة فأمرهـا مغ َّيـب وهـي آتيـة  ،وأمـا سـاعة كل إنسـان فبموتـه ُّ ،
وكل إنسـان ال

يـدري متـى يمـوت وال أيـن يمـوت  ،فكـم مـن إنسـان خـرج مـن بيتـه يقـود سـيارته
ً
محمـول علـى األكفـان  ،وكـم مـن إنسـان قـال ألهلـه هيئـوا لـي طعامـا فمـات
فرجـع

وزر إزراره ولم يفك إزرار ثوبه إال الغاسـل،
ولـم يطعمـه  ،وكـم من إنسـان لبس ثوبه َّ

نعـم عبـاد اهلل ؛ ينبغـي علـى كل مسـلم يف هذا المقـام إذا أصبح ال ينتظر المسـاء  ،وإذا
أمسـى ال ينتظـر الصبـاح  ،وليأخـذ مـن حياتـه لموتـه  ،يقـول اهلل جـل يف علاهﮉ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮈ [آل عمـران.]102:
[[[ رواه مسلم (.)8

الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
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ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
بـارك اهلل لـي ولكـم يف القـرآن الكريـم  ،ونفعنـا بمـا فيـه من اآليـات والذكـر الحكيم

.أقول هذا القول وأسـتغفر اهلل لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه
يغفـر لكـم إنه هـو الغفـور الرحيم .

الخطبة الثانية :
الحمـد هلل كثيـرا  ،وأشـهد أن ال إلـه إال اهلل وحـده ال شـريك لـه  ،وأشـهد أن محمـد ًا

عبـده ورسـوله ؛ صلـى اهلل وسـ َّلم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين .

أ َّمـا بعـد أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل  :ا ّتقـوا اهلل ؛ َّ
فـإن مـن اتقـى اهلل وقـاه  ،وأرشـده إلـى

خيـر أمـور دينـه ودنيـاه  ،ﮉ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﮈ [البقـرة.]197:

أيهـا المؤمنـون  :إنمـا هـذه الحيـاة الدنيـا قنطـر ٌة ومعبر إلـى الـدار اآلخـرة  ،الحيـاة

الدنيـا ميـدان العمـل  ،والـدار اآلخـرة ميـدان الجـزاء والحسـاب  ،قـال علـي ﭬ:
اآلخـر ُة م ْقبِ َلـةً ،ولِـ ُك ِّل و ِ
ـت ِ
ـت الدُّ ْنيـا مدْ بِـرةً ،وار َتح َل ِ
«ار َتح َل ِ
احـدَ ٍة مِن ُْه َمـا َبن َ
ُـون،
َ
َ
َ ُ َ َ ْ َ
ْ َ
َ ُ
ال َت ُكونُـوا مِـن َأبن ِ
َف ُكونُـوا مِـن َأبن ِ
َـاء الدُّ ْنيـاَ ،فـإِ َّن اليـوم َعم ٌـل و َ ِ
َـاء ِ
اآلخ َـر ِة َو َ
ـاب،
ال ح َس َ
َ ْ َ َ َ
َ
ْ ْ
ْ ْ
ِ
ـاب َو َ
ال َع َم ٌـل»[[[.
َو َغـدً ا ح َس ٌ
أيهـا المؤمنـون  :الك ِّيـس مـن عبـاد اهلل مـن دان نفسـه وعمـل لمـا بعـد المـوت ،

والعاجـز مـن أ ْتبـع نفسـه هواهـا وتمنـى علـى اهلل األمـاين .
❒❒❒❒❒❒❒

ً
موصــوال ابــن أبــي شــيبة يف
[[[ رواه البخــاري معلقــا بصيغــة الجــزم قبــل حديــث ( ،)6417ورواه

«مصنفــه» ( ،)281 /13وأبــو نعيــم يف «حليــة األوليــاء» (.)76 /1

َ ْ
ش َر ُ
اط السَّ َ
اعة
أ

[[[

َّ
إن الحمـد هلل ؛ نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه  ،ونعـوذ بـاهلل مـن شـرور

أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا  ،مـن يهـده اهلل فلا مضـل لـه  ،ومـن يضلـل فلا هـادي لـه،

اهلل وحـده ال شـريك لـه ،وأشـهد َّ
أن محمـد ًا عبده ورسـوله  ،ب َّلغ
وأشـهد أن ال إلـه إال ُ
الرسـالة  ،وأدى األمانـة  ،ونصـح األمـة  ،وجاهـد يف اهلل حـق جهـاده حتـى أتـاه اليقين

شـرا إال حذرهـا منـه ؛ فصلـوات اهلل وسلامه
خيـرا إال دل األمـة عليـه  ،وال ً
 ،مـا تـرك ً

عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن .

أمـا بعـد أيهـا المؤمنـون :اتقـوا اهلل تعالـى؛ فـإن مـن اتقـى اهلل وقاه وأرشـده إلـى خير
عمـل بطاعـة اهلل علـى ٍ
أمـور دينـه ودنيـاه .وتقـوى اهلل ٌ :
نور مـن اهلل رجاء ثواب
وتـرك لمعصيـة اهلل علـى ٍ
ٌ
نـور مـن اهلل خيفة عـذاب اهلل .
اهلل ،

أيهـا المؤمنون َّ :
وهول عظيم ﮉ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ـب ج َلل ْ
إن السـاعة خ ْط ٌ
[[[ خطبة جمعة بتاريخ  1437-7-15 /هـ
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الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ

ﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ ﭪﭫﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮈ [الحج.]2:

وجدير بكل مسـلم أن يسـتعد للسـاعة وأن يهيئ
حـري بـكل مؤمن
أيهـا المؤمنـون :
ٌ
ٌ

لهـا عدَّ هتا.

عبـاد اهلل  :وهـذا الخطـب العظيـم قـد أخبر بـه نبينـا  أنـه ال يكـون

حتـى يـأيت بيـن يديـه آيـات عظيمـة وعالمـات متنوعـة تشـير إلـى دنـو قيامهـا وقـرب

مجيئهـا  ،بـل إن هـذا اإلنـذار واإلعلام قـد جـاء يف كتـاب اهلل جـل يف علاه  ،قـال اهلل
 :ﮉ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮈ [محمـد. ]18:
وقال سبحانه :ﮉ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮈ [القمر.]1:

وقال :ﮉ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮈ [األنبياء. ]1:

وقـال اهلل  :ﮉ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﮈ [األحـزاب. ]63:

عبـاد اهلل  :وآيـات السـاعة وأشـراطها وعالمـات دنـو مجيئهـا و ُقـرب قيامهـا متنوعة

جـاء تبياهنـا بأنواعهـا يف سـنة النبـي الكريـم  ،وقـد كان هـذا اإلخبـار

منـه  بعالمـات السـاعة بأنواعهـا آيـ ًة مـن آيـات نبوتـه حيـث أخرب عن
أمـور مغ َّيبـة منهـا مـا وقـع ومنها ما سـيقع طب ًقـا لما أخرب بـه الصادق المصـدوق الذي
ال ينطـق عـن الهـوى ﮉ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮈ [النجـم.]4:

أيهـا المؤمنـون  :ولقـد دلـت النصـوص يف السـنة النبويـة علـى أن أشـراط السـاعة

الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وعالماهتـا علـى أنـواع ثالثـة :
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نـوع ظهـر وانقضـى ؛ ومـن ذلكـم انشـقاق القمـر  ،قـد ذكـر اهلل 
األول ٌ :

هـذه اآليـة يف قولـه :ﮉ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮈ [القمـر ،]1:ومنهـا مبعثـه
ِ
السـا َع َة ك ََهات ْ ِ
َين ))[[[  ،وكذلـك
 قـال ُ (( :بع ْث ُـت َو َّ
موتـه  ،ومقتـل عثمـان  ،إلـى غيـر ذلـك مـن آيـات قـد ظهـرت وانقضـت وهـي مـن
عالمـات السـاعة وأماراهتـا .

ِ
ينقض بعد  ،بـل ال يزال يف تنـا ٍم وازدياد
والنـوع الثـاين أهيـا العبـاد  :مـا قـد ظهـر ولـم

وتكاثـر؛ وهـذا النـوع جـاءت بـه أحاديـث كثيـرة عـن نبينـا  ومـن

ذلكـم :مـا جـاء يف «صحيـح مسـلم» يف حديـث جربيـل المشـهور حيـث سـأل النبـي
 عـن أشـراط السـاعة قـال « َف َأ ْخبِ ْرنِـي َعـ ْن َأ َم َارتِ َهـا»َ ،ق َ
ـالَ (( :أ ْن ت َِلـدَ
الش ِ
ـون ِف ا ْلبنْي ِ
ط َاو ُل َ
ـاء َي َت َ
ال َفـا َة ا ْل ُع َـرا َة ا ْل َعا َلـ َة ِر َعـا َء َّ
ان ))[[[ .
ُ َ
ْالَ َمـ ُة َر َّبت ََهـا َ ،و َأ ْن ت ََـرى ْ ُ

ومـن ذلـك مـا جـاء يف «الصحيحيـن» مـن حديـث أنـس ﭬ أن النبـي ﷺ قـال :
ِ
ِ
((إِ َّن ِمـن َأ ْ ِ
شر َب ْ
الَ ْم ُـر َ ،و َي ْ
ظ َه َـر
السـا َعة َأ ْن ُي ْر َف َـع ا ْلع ْل ُـم َ ،و َي ْث ُب َـت ْ َ
شاط َّ
ال ْه ُـلَ ،و ُي ْ َ
ْ َ
الزنَـا))[[[.
ِّ
وعـن أنـس ﭬ أن النبـي ﷺ قـال(( :إِ َّن ِمـن َأ ْ ِ
السـا َع ِة :ا ْل ُف ْح َـش َوال َّت َف ُّح َش،
شاط َّ
ْ َ
و َقطِيعـ َة األَرحـا ِم ،وائْتِما َن اخل ِ
ت ِْويـ َن ْالَ ِم ِ
ائ ِنَ ،و َ
ني))[[[.
َ
ْ َ
َ
َ
َ َ
[[[
[[[
[[[
[[[

رواه البخاري ( ،)4936ومسلم (.)2950
رواه مسلم (.)8
رواه البخاري ( ،)80ومسلم (.)2671
رواه البزار يف «مسنده» ( ،)7518وحسنه األلباين يف «السلسلة الصحيحة» (.)2238

47

الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ

وثبـت يف الصحيـح عـن نبينـا  أن أعرابيـا سـأله 
عـن السـاعة وعـن عالماهتـا؟ فقـال (( :إِ َذا ُض ِّي َع ْـت ْالَ َمانَـ ُة َفا ْنتَظِ ْـر
السـا َع َة)).
َّ

ف إِ َضا َعت َُها َيا َر ُس َ
ول اهَّللِ؟».
فقال األعرابيَ « :ك ْي َ

ِ
َق َال (( :إِ َذا ُأسنِدَ ْالَمر إِ َل َغ ِ ِ ِ
السا َع َة))[[[ .
ي َأ ْهله َفا ْنتَظ ْر َّ
ْ
ُْ
ْ
واألحاديث يف هذا النوع كثيرة .
والنـوع الثالـث  -عبـاد اهلل  -مـن عالمـات السـاعة وأرشاطهـا  :العالمـات الجسـام
واألشـراط العظـام والتـي إذا ظهـرت واحـدة منها توالت اآليـات بعدهـا ِ
كعقد انفرط

خـرزه متواليـ ًة ومتتابعـة  ،وقـد جـاء يف ذكـر هـذه اآليات مـا رواه مسـلم يف «صحيحه»
ـع النَّبِ ُّـي ﷺ َع َل ْينَـا َون َْحـ ُن َنت ََذاك َُـر َف َق َال:
مـن حديـث حذيفـة بـن أسـيد ﭬ قـال :ا َّط َل َ
(( َمـا ت ََذاك َُـر َ
ون؟)).
السا َعةَ».
قلنا« :ن َْذك ُُر َّ

ـال (( :إِنـا َلـن َت ُقـوم حتَّـى تَـرو َن َقب َلهـا َع ْشر آي ٍ
ـان َ ،والدَّ َّج َ
َق َ
ـات ؛ َف َذك ََـر الدُّ َخ َ
ـال
َ َ
َْ ْ َ
َ َ
َّ َ ْ
س ِمـن م ْغ ِر ِبـا  ،ون ُُـز َ ِ
َ ،والدَّ ا َّبـ َة َ ،و ُ
ـوع َّ
يسـى ا ْب ِـن َم ْر َي َـم عليـه السلام،
ط ُل َ
الش ْـم ِ ْ َ َ َ
ول ع َ
وي َأجـوج وم ْأجـوج  ،و َث َل َثـ َة ُخس ٍ
ـف بِا َْل ْ ِ
ـف
ـف بِا َْل ْغ ِـر ِب َو َخ ْس ٌ
شر ِق َو َخ ْس ٌ
ـوف َ :خ ْس ٌ
َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ
ُ
ِ
ِ
بِج ِز ِ
مْ َ ِ
َـار َ
ت ُْـر ُج ِم ْن ا ْل َي َم ِن َت ْ
ش ِه ْم ))[[[ .
ـاس إِ َل َ
ط ُر ُد النَّ َ
يـرة ا ْل َع َـر ِب َ ،وآخ ُـر َذل َـك ن ٌ
َ َ
[[[
[[[

رواه البخاري (.)6496
رواه مسلم (.)2901
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الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
أيهـا المؤمنـون  :ومـن شـأن هذه اآليـات العظام -آيات السـاعة العظـام وعالماهتا-

ٌ
إيـذان بدنـو قيام السـاعة وانتهاء هـذه الحياة الدنيا وقيام السـاعة والمثول
أن ظهورهـا

بيـن يـدي الـرب  :ﮉ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮈ

[النجم. ]31:

ولهـذا -عبـاد اهلل -مـن شـأن هـذه اآليـات أعنـي اآليـات العظـام أهنـا إن ظهـرت

واحـدة منهـا لـم ينفـع إيمـان عبـد إن آمـن؛ ألن إيمانـه حينئـذ إيمـان مشـاهدة وليـس

إيمـان غيـب قـال اهلل  :ﮉ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮈ [األنعـام. ]158:

وثبـت يف «صحيـح مسـلم» أن النبـي ﷺ قـالَ (( :ث َلا ٌث إِ َذا َخ َر ْجـ َن َل َينْ َف ُـع َن ْف ًسـا
ل َتكُـن آمنَ ْـت ِمـن َقب ُل َأو كَسـب ْت ِف إِ ِ
يا))[[[ فذكر 
ْ ْ ْ َ َ
َ
يم ُنَـا َ ْ ْ َ
إِ َ
يمنَا َخ ْ ً
الشـم ِ ِ
[[[
« ُ
ظهور الدَ ا َّبة» ،ورواه أحمد يف «مسـنده»
با َ ،والدَّ َّج َال َ ،و
ط ُل َ
َ
س م ْن َم ْغ ِر ِ َ
وع َّ ْ
وذكـر «الدخـان» بـدل الدجال .
أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل  :إن الواجب على المسـلم أن يسـتذكر هـذه اآليات -آيات

السـاعة العظيمـة -الدالـة علـى قـرب قيامهـا ودنـو مجيئهـا ؛ ليكـون هـذا االسـتذكار

وحسـن االسـتعداد للقـاء اهلل جـل
معونـ ًة لـه علـى إصلاح نفسـه وزوال الغفلـة عنهـا ُ

يف علاه .

اللهـم يـا ربنـا أصلـح لنـا شـأننا كلـه  ،واهدنـا إليـك صراطـا مسـتقيما ِ ،
وأعذنـا مـن
[[[ رواه مسلم ()158
[[[ رواه أحمد يف «مسنده» (.)9752
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ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
شـرور أنفسـنا وسـيئات أعمالنا  ،إنك سـميع الدعاء وأنت أهل الرجاء وأنت حسـبنا

ونعـم الوكيل .

الخطبة الثانية :
اهلل وحـده ال شـريك لـه ،وأشـهد َّ
أن محمـد ًا
الحمـد هلل كثيـر ًا  ،وأشـهد أن ال إلـه إال ُ

عبـده ورسـوله ؛ صلـى اهلل وسـ َّلم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين.

أمـا بعـد أيهـا المؤمنـون  :اتقـوا اهلل تعالـى؛ فـإن يف تقـواه خ َل ًفا من كل شـيء  ،وليس

مـن تقـوى اهلل خ َلف .

أيهـا المؤمنـون  :وأعظـم اآليـات خط ًبـا وأكربها شـأنًا خـروج الدجال  ،فقـد جاء يف
ِ
ِ
ْبر
«صحيـح مسـلم» أن النبـي ﷺ قـالَ (( :مـا َب ْ َ
السـا َعة َأ ْم ٌـر َأك َ ُ
ين َخ ْل ِـق آ َد َم إِ َل ق َيـا ِم َّ
ِم ْن الدَّ َّج ِ
ـال))[[[.
إشـار ًة إلـى عظـم فتنتـه وشـدة خطبهـا وكثـرة افتتـان النـاس هبـا ؛ ولهـذا مـا مـن نبـي

بعثـه اهلل إال وقـد أنـذر قومـه فتنـة المسـيح الدجـال .

عبـاد اهلل  :قـد قـال نبينـا  يف الحديـث الصحيـح الثابـت عنـه َ (( :مـ ْن
س ِـم َع بِالدَّ َّج ِ
ـال َف ْل َينْ َـأ َعنْـ ُه))[[[  ،أي فليبتعـد عنـه .
َ
إال أنـه -يـا معاشـر العبـاد -يخـرج بيـن يـدي الدجـال األكبر دجاجلـة كثيـرون
[[[ رواه مسلم (.)2946
[[[ رواه أبو داود ( ،)4319وصححه األلباين يف «صحيح الجامع» (.)6301
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الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يروضـون لمجيئـه ويو ِّطـدون نفـوس النـاس لقبـول مـا يـأيت بـه ؛ ولهـذا -عبـاد اهلل-
ِّ

ينبغـي علـى العبـد أن يعمـل علـى صلاح نفسـه وصيانتها من الدجـل بأبوابـه وأنواعه

وصنوفـه  ،وأن ُيقبـل علـى اإليمـان ومعالـي األمـور وصحيحهـا  ،وأن يعمـل علـى
صلاح نفسـه وزكائهـا.

اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وموالها.

❒❒❒❒❒❒❒

مع َ
َف َو َر بِّ َ
ه ْم أَ ْ
سأَلَنَّ ُ
ك لَنَ ْ
َ
ين
ج
ِ

[[[

الحمـد هلل رب العالميـن  ،الرحمـن الرحيـم  ،مالـك يـوم الديـن  ،وأشـهد أن ال إلـٰـه

إال اهلل وحـده ال شـريك لـه  ،إلـه األوليـن واآلخريـن وقيـوم السـماوات واألراضيـن،
وأشـهد ّ
اهلل وسـلم عليـه
أن َّ
محمـدً ا عبـده ورسـوله الصـادق الوعـد األميـن ؛ صلـى ُ

وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن .

َّأمـا بعـدُ أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل  :اتقـوا اهلل تعالـى  ،وراقبوه َّ
جل يف علاه مراقبة من
يعلـم أن ربـه يسـمعه ويـراه  ،وتقـوى اهلل  هـي خيـر ٍ
زاد يبلـغ إلـى رضـوان اهلل
كمـا قـال اهلل تعالـى :ﮉ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮈ
[البقرة. ]197:

أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل  :اعلمـوا -رعاكـم اهلل -أنكـم سـتقفون يو ًمـا بيـن يـدي

عمـا قدَّ متكـم يف هـذه الحيـاة ؛ فأعـدُّ وا للمسـألة جوابـا ،
اهلل  ،وأنـه سـبحانه سـائلكم َّ
[[[خطبة جمعة بتاريخ  1435-5-27 /هـ
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وليكـن الجـواب صوابـا ،قـال اهلل تعالـى :ﮉ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﮈ [الحجـر. ]93-92:

وقـال اهلل تعالـى :ﮉ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﮈ [النحـل. ]93:

وقـال اهلل تعالـى :ﮉ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮈ

[األعـراف. ]6:

وقال اهلل تعالى :ﮉ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﮈ [األنبياء. ]23:
واآليات يف هذا المعنى -معاشر المؤمنين -كثيرة .

عبـاد اهلل  :وأول مـا تكـون المسـألة عندمـا ُيـدرج المـرء يف قبره ؛ ففـي «المسـند»
ِ ِ
يـه م َلـك ِ
َان َف ُي ْج ِل َسـانِ ِه
عـن البراء ﭬ أن النبـي ﷺ ذكـر«أن امليـت إذا كان مؤمنـا َي ْأت َ
ب اللَُّ َ ،ف َي ُق َ
َف َي ُق َ
ـول ِن َلـ ُه َمـا ِدينُ َـك ؟ َف َي ُق ُ
ـول ِن َلـ ُه َ :مـ ْن َر ُّب َـك؟ َف َي ُق ُ
ـول ِدينِ َـي
ـول َر ِّ َ
الس َلامَ ،في ُق َ ِ
ولُ :ه َو َر ُس ُ
الر ُج ُـل ا َّل ِـذي ُب ِع َـث فِيك ُْم ؟ َف َي ُق ُ
ـول اللَِّ ﷺ،
ِْْ ُ َ
ـولن َلـ ُه َ :مـا َه َـذا َّ
ِ
ـاد ِف السما ِء َأ ْن صـدَ َق َعب ِـدي َف َأ ْف ِر ُشـوه ِمـن ْ ِ
ـادي منَ ٍ
َفينَ ِ
النَّ ِـة
ْ
َ
ُ
النَّـة َو َأ ْلبِ ُسـو ُه مـ ْن ْ َ
ُ ْ َ
َّ َ
ُ
َوا ْفت َُحـوا َلـ ُه َبا ًبـا إِ َل ْ
الَنَّ ِـة .

ِ ِ
يـه م َلـك ِ
َان َف ُي ْج ِل َسـانِ ِه َف َي ُق َ
ـول ِن َلـ ُه َمـ ْن َر ُّب َك؟ َف َي ُق ُ
ول َهـا ْه َها ْه َل َأ ْد ِري،
وأن الكافـر َي ْأت َ
ـول َهـا ْه َهـا ْه َل َأ ْد ِري َ ،ف َي ُق َ
َف َي ُق َ
ـول ِن َلـ ُهَ :مـا ِدينُ َـك؟ َف َي ُق ُ
ـول ِن َلـ ُه َ :مـ ْن نَبِ ُّيـك ؟ َف َي ُق ُ
ـول
ٍ ِ
ِ
الس َما ِء َأ ْن ك ََـذ َب َفا ْف ِر ُشـوا َلـ ُه ِمـ ْن النَّ ِ
ـار َوا ْفت َُحـوا
َهـا ْه َهـا ْه َل َأ ْد ِري َ ،ف ُينَـادي ُمنَـاد مـ ْن َّ
َلـ ُه َبا ًبـا إِ َل الن َِّار»[[[.
[[[ رواه أحمــد ( ،)18534وأبــو داود ( ،)4753والحاكــم ( ،)107وصححــه األلبــاين يف «صحيــح
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ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل  :وإن أعظـم المسـألة وأعظـم مـا ُيسـأل النـاس يـوم القيامـة

سـؤاالن عظيمـان ال تـزول قدمـا عبـد يـوم القيامـة حتـى يسـأل عنهمـا  :األول :عـن
«مـاذا كنـت تعبـد؟ »  ،والثـاين «:مـاذا أجبتـم المرسـلين؟».

ً
وعمل وإخالصا .
علما
وجواب األول :تحقيق «ال إله إال اهلل» ً
ً
وعمل وطاعة .
وجواب الثاين  :تحقيق «شهادة أن محمدً ا رسول اهلل» معرف ًة
أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل  :وإن ممـا ُيسـأل العبـد عنـه يـوم القيامـة كتـاب اهلل 

كمـا قـال اهلل تعالـى :ﮉ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﮈ [الزخـرف .]44:أي

عـن هـذا القـرآن ؛ هـل عملتـم به فيكـون حجة لكـم ؟ أم فرطتـم فيكون حجـة عليكم
 ،وذلـك أن القـرآن إنمـا ُأنـزل ل ُيعمـل به .
أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل  :وأعظـم األعمـال وأج ّلها هي أول ما ُيسـأل عنـه العبد يوم

القيامـة ؛ ففـي «الطبراين»[[[ عـن أنـس ﭬ أن النبـي ﷺ قـال(( :أول مـا يسـأل عنـه

العبـد يـوم القيامـة ينظـر يف صالتـه فـإن صلحـت فقـد أفلـح وإن فسـدت فقـد خـاب

وخسر)) .

ً
سـؤال
عمـره كلـه وعـن مرحلـة الشـباب
عبـاد اهلل  :و ُيسـأل العبـد يـوم القيامـة عـن ُ

وفيـم صرفـه ؟
فيـم أمضـاه
َ
خاصـا َ

ٍ
طريق اكتسبها وكيف صرفها وأنفقها ؟
و ُيسأل عن أمواله من أي
و ُيسأل عن العلم الذي تعلمه ماذا عمل به ؟

الجامع» (.)1676
[[[ رواه الطرباين يف «األوسط» (.)3782
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روى الرتمـذي عـن ابـن مسـعود ﭬ أن النبي ﷺ قالَ :
((ل ت َُز ُ
ول َقدَ ُم ا ْب ِـن آ َد َم َي ْو َم
ِ ِ
ِ ِ
ِ
خ ٍ
يم
الق َيا َم ِـة ِمـ ْن ِعنْ ِـد َر ِّب ِـه َحتَّـى ُي ْس َـأ َل َعـ ْن َ ْ
يـم َأ ْفنَا ُهَ ،و َع ْن َشـ َبابِه ف َ
سَ :عـ ْن ُع ُم ِره ف َ
ِ ِ
ِ
َأ ْب َلا ُه َ ،و َمالِ ِـه ِمـ ْن َأ ْيـ َن ا ْ
يم َع ِل َم))[[[ .
يـم َأ ْن َف َق ُه َ ،و َما َذا َعم َـل ف َ
كت ََسـ َب ُه َوف َ

ٍ
لسـان وسـم ٍع وبصر كل ذلكم ُيسـأل عنه
أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل :حواس المرء من

يـوم القيامـة ؛ قـال اهلل تعالـى :ﮉ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﮈ [اإلسـراء. ]36:

ٍ
تعديـات على الناس
أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل  :ومـا كان مـن العبد يف هـذه الحياة من
يف ٍ
ٍ
ٍ
عـرض فإنـه ُيسـأل عنـه يـوم القيامة ؛ فعـن أبي بكـرة ﭬ أن النبي
نفـس أو
مـال أو
ِ ِ
ِ
ُـم َه َـذا،
ُـم َو َأ ْع َر َ
ُـم ك ُ
َح ْر َمـة َي ْومك ْ
ُـم َح َـرا ٌم َع َل ْيك ْ
اضك ْ
ُـم َو َأ ْم َوا َلك ْ
ﷺ قـال(( :إِ َّن د َما َءك ْ
ِف َب َل ِدك ُْم َه َذاِ ،ف َش ْـه ِرك ُْم َه َذاَ ،وإنَّكم َسـ َت ْل َق ْو َن َر َّبك ُْم َف َي ْس َـأ ُلك ُْم َع ْن َأ ْع َملِك ُْم َ ،ف َل
ٍ [[[
ـارا َي ْ ِ
ت َْر ِج ُعـوا َب ْع ِـدي ُ
خرجـاه يف «الصحيحين» .
ُـم ِر َق َاب َب ْعض))
ك َّف ً
َّ
ضر ُب َب ْع ُضك ْ
أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل  :وكل صاحـب واليـة عامـة أو خاصـة ُيسـأل عنهـا يـوم

القيامـة ؛ ففـي «الصحيحيـن» عـن عبـد اهلل بـن عمـر ﭭ أن النبي ﷺ قـالُ (( :
ك ُّلك ُْم
ِ ِِ
ول َعـ ْن َر ِع َّيتِ ِـه ِ ،
اإل َمـا ُم َرا ٍع َو َم ْسـ ُئ ٌ
ُـم َم ْسـ ُئ ٌ
َرا ٍع َو ُ
الر ُج ُـل َرا ٍع ِف
ول َعـ ْن َرع َّيتـه َ ،و َّ
ك ُّلك ْ
ول َعـن ر ِعيتِ ِـه ،وا َملـر َأ ُة ر ِ
َأ ْه ِل ِـه و َم ْسـ ُئ ٌ
اع َيـ ٌة ِف َب ْي ِـت َز ْو ِج َهـا َو َم ْسـ ُئو َل ٌة َعـ ْن َر ِع َّيتِ َهـا،
ْ َ َّ
َ ْ َ
ِ
ـادم را ٍع ِف م ِ
ك ُّلك ُْم َم ْسـ ُئ ٌ
ـال َسـ ِّي ِد ِه َو َم ْسـ ُئ ٌ
ُـم َرا ٍع َو ُ
ول َعـ ْن َر ِع َّيتِ ِـه َ ،أالَ ُ
ول َع ْن
ك ُّلك ْ
َ
َواخلَ ُ َ
َر ِع َّيتِ ِـه))[[[ .
[[[ رواه الرتمذي ( ،)2416وصححه األلباين يف «السلسلة الصحيحة» (.)946
[[[ رواه البخاري ( ،)67ومسلم (.)1679
[[[ رواه البخاري ( ،)893ومسلم (.)1829

الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
55
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل  :وممـا يسـأل عنـه العبـد يـوم القيامـة هـذا النعيـم الـذي م َّن
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مشـرب أو ملبس ،وقد
مطعـم أو
مركـب أو
مسـكن أو
اهلل عليـه بـه يف هـذه الحيـاة مـن

الز َب ْي ِـر ْب ِ
ـن ال َع َّـوا ِم ﭬ َل َّمـا ن ََز َل قـول اهلل تعالـى :ﮉ ﮩ ﮪ
جـاء يف الحديـث َعـ ْن ُّ
ـول اهَّللِ َو َأ ُّي الن َِّع ِ
ـال قلـت َ « :يا َر ُس َ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮈ [التكاثـرَ ،]8 :ق َ
يم ن ُْس َـأ ُل َعنْ ُه،
ِ
الما ُء؟».
َوإِن ََّمـا ُه َما األَ ْس َـو َدان الت َّْم ُـر َو َ
َق َالَ (( :أ َما إِ َّن ُه َس َيك ُ
ُون))[[[.

وإذا كان سـيكون -عبـاد اهلل -أي السـؤال عـن هـذا النعيـم وإن ّ
تمـرا
قـل وإن كان ً
ٍ
مسـكن واسـع ومركـب مريح
وسـع عليـه يف النعيـم والعطـاء مـن
ومـاء  ،فكيـف بمـن ِّ

ومطاعم ومشـارب متنوعات ؛ فإن كل ذلك -عباد اهللُ -يسـأل عنه العبد يوم القيامة.

معاشـر المؤمنيـن  :مـن علِـم أنـه واقف بين يـدي اهلل وأن اهلل جل يف عاله سـائله عما

قـدَّ م يف هـذه الحيـاة فليعـد للمسـألة جوابـا  ،وليكن الجـواب صوابا  ،ومـا التوفيق إال

لحسـن العمل وحسـن االسـتعداد ليوم السـؤال .
باهلل وحده  ،و َّفقنا اهلل أجمعين ُ

أقول هذا القول وأسـتغفر اهلل لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب؛ فاستغفروه

يغفـر لكم إنه هـو الغفور الرحيم.

[[[ رواه الرتمذي ( ،)3356وابن ماجه ( ،)4158وحسنه األلباين يف «صحيح ابن ماجه» (.)4148

الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الخطبة الثانية :

56

الحمـد هلل كثيـرا  ،وأشـهد أن ال إلـه إال اهلل وحـده ال شـريك لـه  ،وأشـهد أن محمـد ًا

عبـده ورسـوله ؛ صلـى اهلل وسـ َّلم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن  .أمـا بعـد أيهـا

المؤمنـون عبـاد اهلل  :اتقـوا اهلل تعالـى .

وميسـرة ما لم
عبـاد اهلل  :مـن كان مـن النـاس مفر ًطـا مض ِّيعا فـإن الفرصة أمامه مهيأة َّ

تغرغـر روحـه وما لم تطلع الشـمس مـن مغرهبا .

ٍ
مفـرط قبل الفـوات  ،ولي ْغنم عمره قبل الموت ؛ فإن الفرصة
عبـاد اهلل  :ليتـدارك كل

وأجـل المـرء فلربمـا داهمـه المـوت فنـدم ندامـ ًة عظيمـة  ،ومـن
سـوف َّ
سـانحة  ،وإذا َّ
أحسـن فيمـا بقـي مـن حياتـه وإن ّ
قـل ُغفـر له ما أمضـاه يف حياتـه وإن ك ُثـر  ،وتأملوا يف
َ
هـذا البـاب قصـة عظيمـة مفيـدة رواهـا أبـو نعيـم يف كتابـه «الحليـة» «قـال الفضيـل بن

عيـاض لرجـل كـم أتت عليك؟ قال سـتون سـنة.

قال :فأنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك توشك أن تبلغ.
فقال الرجل :يا أبا علي ﮉ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮈ.

قال له الفضيل :تعلم ما تقول؟

قال الرجل قلت :ﮉ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮈ.

قال الفضيل :تعلم ما تفسيره؟

قال الرجل :فسره لنا يا أبا علي.
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الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ

قـال قولـك :ﮉ ﭳ ﭴ ﮈ تقـول :أنـا هلل عبـد وأنـا إلـى اهلل راجـع؛ فمـن علـم أنـه عبـد

هلل وأنـه إليـه راجـع فليعلـم بأنـه موقوف ،ومـن علم بأنه موقـوف فليعلم بأنه مسـئول،
ومـن علـم أنه مسـئول فليعـد للسـؤال جوابا.
فقال الرجل :فما الحيلة؟
قال :يسيرة.
قال :ما هي؟
قـال :تحسـن فيمـا بقـي يغفـر لـك مـا مضـى ومـا بقـي ،فإنـك إن أسـأت فيمـا بقـي

أخـذت بمـا مضـى ومـا بقـي»[[[.

اللهـم يـا رب العالميـن وفقنـا أجمعيـن للتوبـة النصـوح يـا ذا الجلال واإلكـرام ،

وهيـئ لنـا مـن أمرنـا رشـدا  ،وأصلح لنا شـأننا كلـه  ،وال تكلنا إلى أنفسـنا طرفة عين .

❒❒❒❒❒❒❒

[[[ «حلية األولياء» (.)113/8

ي َ ْو ُم ْ
ال ِق َي َ
امة

[[[

َّ
إن الحمـد هلل؛ نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه ،ونعـوذ بـاهلل مـن شـرور

أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا ،مـن يهـده اهلل فلا مضـل لـه ،ومـن يضلـل فلا هـادي لـه،
اهلل وحـده ال شـريك لـه ،وأشـهد َّ
أن محمـد ًا عبـده ورسـوله،
وأشـهد أن ال إلـه إال ُ

صلـى اهلل وسـ َّلم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن.
أما بعد:

أيهـا المؤمنـون :اتقـوا اهلل  ،وتـزودوا ليـوم اللقـاء؛ يـوم الوقـوف بيـن يدي اهلل

 ﮉ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮈ [النجـم.]31:

أيهـا المؤمنـون  :روى البخـاري ومسـلم يف «صحيحيهمـا» عـن ابـن عبـاس ﭭ
ـول اهَّللِ ﷺ ي ْخ ُطـب َع َلى ِ
قـال :س ِ
المنْ َب ِر َي ُق ُ
ـم ْع ُت َر ُس َ
ـول« :إِ َّنك ُْم ُم َ
ال ُقـو اللَِّ ُح َفا ًة ُع َرا ًة
ُ
َ
َ
ُغ ْر ًل»[[[.

[[[ خطبة جمعة بتاريخ  1437-6-9 /هـ
[[[ رواه البخاري ( ،)6525ومسلم (.)2860

الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
59
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وجـاء يف «الصحيـح» مـن حديـث أم المؤمنين عائشـة ڤ قالت :س ِ
ـم ْع ُت َر ُس َ
ـول
َ
اهللِ ﷺ َي ُق ُ
ـاس َي ْـو َم ا ْل ِق َيا َم ِـة ُح َفـا ًة ُع َـرا ًة ُغ ْر ًل».
شر النَّ ُ
ـولْ ُ :
«ي َ ُ
ُق ْلت« :يا رس َ ِ
الر َج ُال َج ِمي ًعا َينْ ُظ ُر َب ْع ُض ُه ْم إِ َلى َب ْع ٍ
ض؟!».
ول اهلل الن َِّسا ُء َو ِّ
ُ َ َ ُ

َق َال« :يا َع ِ
ظ َر َب ْع ُض ُه ْم إِ َل َب ْع ٍ
ائ َش ُة ْالَ ْم ُر َأ َشدُّ ِم ْن َأ ْن َينْ ُ
ض»[[[.
َ

أيهـا المؤمنـون  :مـا أحـوج العبـاد يف الخطـب العامـة والمواعـظ ومجالـس التذكيـر

إلـى أن يذكَّـروا بيـوم المالقـاة -مالقـاة اهلل جـل يف علاه -ليسـتعدوا لذلـك اليـوم

وليتـزودوا لـه بخيـر زاد  ،فـإن النـاس -عبـاد اهلل -إذا غفلـوا عـن ذلـك اليـوم ألهتهـم

الدنيـا بمتعهـا الزائلـة وزخرفهـا الفـان عـن االسـتعداد ليـوم المعـاد.

ٌ
أهوال جسـام ومواقف عظام سـ ُيعاينها العباد،
عبـاد اهلل :ويـوم القيامـة يوم عظيم فيه

ومبـدأ ذلـك -عبـاد اهلل -نفخـ ٌة واحـدة يؤمـر هبـا الملك الموكـول بالنفـخ يف الصور ،

ف ُيصعـق العبـاد وال يبقـى أحـدٌ مـن النـاس به حيـاة ويتكاملـون موتى ،ثم مـن بعد هذه
النفخـة بأربعيـن تكـون نفخ ٌة أخـرى يقوم الناس علـى إ ْثرها لـرب العالمين.

قـال اهلل تعالـى :ﮉ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮈ [ق. ]44-41:

قـال اهلل  :ﮉ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮈ أي القبـور ﮉ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶﯷﯸﯹ ﯺ ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ
[[[ رواه مسلم (.)2859

الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
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ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﮈ [يـس. ]53-51:

أيهـا العبـاد :وعلـى إثـر هـذه النفخـة الثانيـة يقـوم النـاس و ُينشـرون مـن قبورهـم

للوقـوف بيـن يـدي اهلل  علـى أرض المحشـر :ﮉ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮈ [إبراهيـم. ]48:

ٍ
أرض عفـراء ال ارتفـاع فيها وال انخفـاض ،مسـتوي ًة ال جبال فيها
يقـف النـاس علـى

وال أشـجار ،يو ًمـا كان مقـداره خمسـين ألـف سـنة ،ومـاذا يقـارن ذلـك اليـوم بأيـام

الدنيـا مهمـا طـال عمـر اإلنسـان فيهـا!! .

أيها العباد :ويف تلك األرض -أرض المحشـر -تدنو الشـمس من رؤوس الخالئق

دنوهـا وقرهبـا منهـم علـى مقـدار ميـل ،روى مسـلم يف «صحيحـه» من
حتـى تكـون يف ِّ
حديـث المقـداد بـن األسـود ﭬ أن النبي ﷺ قال« :تُدْ نَى َّ
الش ْـم ُس َي ْـو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ِم َن
ُـون النَّـاس َع َل َقـدْ ِر َأ ْعم ِ
ُـون ِمن ُْه ْـم ك َِم ْقـدَ ِار ِم ٍ
ْ
يـلَ ،ف َيك ُ
الَ ْل ِـق َحتَّـى َتك َ
ل ْـم ِف ا ْل َع َر ِق؛
ُ
َ
ك َب َت ْي ِهَ ،و ِمن ُْه ْم َمـ ْن َيك ُ
ك ْع َب ْي ِـهَ ،و ِمن ُْه ْـم َمـ ْن َيك ُ
َف ِمن ُْه ْـم َمـ ْن َيك ُ
ُـون إِ َل ُر ْ
ُـون إِ َل َ
ُون إِ َل
ـول اهللِ ﷺ بِي ِـد ِه إِ َل فِ ِ
ِ ِ
ِ
ـار َر ُس ُ
يه»[[[ .
َ
لا ًماَ ،و َأ َش َ
َح ْق َو ْيـهَ ،ومن ُْه ْـم َمـ ْن ُي ْلج ُمـ ُه ا ْل َع َـر ُق إِ ْ َ
يهـون ذلـك اليوم على أهل اإليمـان مع طول مدته
وجـاء يف الحديـث أن اهلل ِّ 

وفداحـة أمـره فيكون لهم كما بين صاليت الظهر والعصر يف خفته و ُيسـره وسـهولته.

أيهـا العبـاد :ويف القـرآن آيـات كثيـرة تج ِّلـي للعبـاد يـوم القيامـة وتبيـن لهـم أهوالهـا
سـور ُأخلصـت لبيان
وأحوالهـا ليتن َّبـه العبـاد وليسـتعدوا لذلـك اليـوم  ،بـل يف القـرآن
ٌ

ذلـك اليـوم وإيضـاح أمـره كأنـه رأي العيـن ؛ روى اإلمـام أحمـد والرتمـذي وغيرهما
[[[ رواه مسلم (.)2864
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ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ظـر إِ َل يـو ِم ِ
الق َيا َم ِـة ك ََأنَّـ ُه َر ْأ ُي َع ْ ٍ
ين َف ْل َي ْق َـر ْأ:
َْ
س ُه َأ ْن َينْ ُ َ
أن النبـي ﷺ قـالَ « :مـ ْن َ َّ
الس َما ُء ا ْن َف َ
إِ َذا َّ
الس َما ُء ان َْشـ َّق ْت»[[[  ،وهـذه السـور
ط َـر ْتَ ،وإِ َذا َّ
الش ْـم ُس ك ُِّـو َر ْتَ ،وإِ َذا َّ
الثلاث -عبـاد اهلل -فيهـا تفصيلات عظيمـة ألهـوال ذلـك اليـوم وأحوالـه ،والقـرآن
ٌ
ذكرا
مشـتمل يف مواضـع كثيـرة منـه بـل ال تـكاد تقرأ سـور ًة مـن القـرآن إال وترى فيهـا ً

لذلـك اليـوم وشـي ًئا مـن تفاصيله.

أيهـا العبـاد :لنكـن علـى ٍ
ذكر دائم لهـذا اليوم العظيـم مبدئه ومآل العباد فيـه؛ فالمبدأ

نفخـة ،والمـآل إما إلى الجنـة أو إلى النار.

عظيمـا يف القرآن الكريم يج ِّلي هذا المبـدأ والمنتهى ،يقول اهلل 
وتأمـل سـيا ًقا
ً

يف آخـر سـورة الزمـر :ﮉ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ
ﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
[[[ رواه الرتمذي ( ،)3333وأحمد ( ،)4806وصححه األلباين يف «صحيح الجامع» (.)6293

ﭣ ﮈ.
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
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أيهـا العبـاد :يف ذلـك اليـوم العظيـم يـوم ُيحشـر العبـاد ويقفـون ذلك اليـوم العصيب

العظيـم وتدنـو منهـم الشـمس فيفـزع النـاس طالبيـن مـن األنبيـاء أن يشـفعوا لهم عند
اهلل بـأن يبـدأ بالجـزاء والحسـاب ،وكلمـا أتـوا نب ًيـا اعتـذر وأحالهـم إلـى آخـر ،إلى أن

يحيلهـم عيسـى ڠ إلـى محمـد ﷺ فيقـول« :أنـا هلـا» ويخـر سـاجدً ا تحـت عـرش
الرحمـن ،ويحمـد اهلل بمحامـد يع ِّلمـه اهلل إياهـا يف ذلـك الوقـت ،ثـم يقـول اهلل لـه:
«ارفـع رأسـك  ،وسـل تُعطـه  ،واشـفع تشـ َّفع»[[[ ،وحينئـذ يجـيء الـرب 

للفصـل بيـن العبـاد ﮉ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
مطوقيـن بالعبـاد ﮉ ﯯ ﯰ ﯱ ﮈ [الفجـر]23-21:
ﯮ ﮈ أي صفـوف ِّ

وجـاء يف يف الحديـث أن الـذي يـأيت هبـا مالئكـة يأمرهم اهلل  بسـحبها إلى أرض
المحشـر  ،يقـول  كما يف «صحيح مسـلم»ُ « :ي ْؤتَـى بِ َج َهنَّ َـم َي ْو َم ِئ ٍذ َلَا
ٍ
ـف ِز َمـا ٍمَ ،م َـع ك ُِّل ِز َمـا ٍم َسـ ْب ُع َ
َسـ ْب ُع َ
ونَـا»[[[ .
ون َأ ْل َ
ون َأ ْل َ
ـف َم َلـك َ ُ
ي ُّر َ

أيهـا العبـاد :مـا أحوجنـا إلـى التأمـل يف تفاصيـل يـوم القيامـة لنسـتعد لذلـك اليـوم

ولنتـزود لـه بخيـر زاد ،ﮉ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ

ﰜ ﮈ [الكهـف.]110:

اللهـم أصلـح لنـا ديننـا الذي هـو عصمة أمرنـا  ،وأصلح لنـا دنيانا التي فيها معاشـنا،

وأصلـح لنـا آخرتنـا التـي فيهـا معادنـا  ،واجعـل الحيـاة زياد ًة لنـا يف كل خيـر والموت

راحـة لنا من كل شـر.

[[[ رواه البخاري ( ،)4712ومسلم (.)193
[[[ رواه مسلم (.)2842
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ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
أقول هذا القول وأسـتغفر اهلل لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه

يغفـر لكم إنه هـو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية :
اهلل وحـده ال شـريك لـه ،وأشـهد َّ
أن محمـد ًا
الحمـد هلل كثيـر ًا ،وأشـهد أن ال إلـه إال ُ

عبـده ورسـوله؛ صلـى اهلل وسـ َّلم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن.
أما بعد:
أيها المؤمنون عباد اهلل :اتقوا اهلل تعالى ،فإن من اتقى اهلل وقاه.

أيها المؤمنون :إن أهل اإليمان يف إيماهنم باليوم اآلخر على درجتين:
الدرجـة األوىل  :درجـة اإليمـان الجـازم الذي ال شـك فيه وال ريـب ،وهذه الدرجة

ال قبـول لعمـل عامـ ٍل إال هبـا ،فـإن الديـن يقـوم علـى أصـول  ،منهـا اإليمـان باليـوم

اآلخـر ،ومـن كفـر بشـيء مـن أصـول اإليمان أو شـك فيه بطـل عمله وحبـط :ﮉ ﯽ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﮈ [المائـدة. ]5:

و قـال اهلل  :ﮉ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﮈ [التوبـة ،]45:فالكفـر بـاهلل أو برسـوله أو بشـيء مـن أصـول اإليمـان
محبـط لألعمـال كلهـا .

وأمـا الدرجـة الثانيـة عبـاد اهلل :فهـي درجـة اإليمـان الراسـخ؛ وهـي درجـة أهـل
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اإليمـان الكامـل ،وهـم مـن يسـتحضرون هذا األصـل العظيم يف حركاهتم وسـكناهتم
وفيمـا يأتـون ويـذرون ،فهـم يف كل أعمالهـم مشـفقين مـن يـوم البعـث ويـوم اللقـاء،
حسـنت أعمالهـم وطابت قلوهبـم وزكت أخالقهم وتنافسـوا يف رفيع األعمال
ولهـذا ُ
وط ِّيبها.

وإنـا لنسـأل اهلل  أن يوقـظ قلوبنـا باإليمـان ،وأن يجـدِّ د اإليمـان يف قلوبنا ،وأن

يصلـح أحوالنـا كلهـا ،وأن يهدينـا إليه صراطا مسـتقيما.

❒❒❒❒❒❒❒

تَ َ
طايُر الصُّ ُ
حف

[[[

َّ
إن الحمد هلل؛ نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه ،ونعوذ باهلل من شـرور أنفسنا

وسـيئات أعمالنـا ،مـن يهـده اهلل فلا مضـل لـه ،ومـن يضلل فال هـادي له ،وأشـهد أن
ال إله إال اهلل وحده ال شـريك له ،وأشـهد َّ
أن محمد ًا عبده ورسـوله ،وصف ُّيه وخليله،

خيـرا إال َّ
شـرا
دل األمـة عليه ،وال ً
وأمينـه علـى وحيـه ،ومب ِّلـغ النـاس شـرعه ،مـا تـرك ً

إال حذرهـا منـه؛ فصلوات اهلل وسلامه عليـه وعلى آله وصحبـه أجمعين.
أما بعد:

أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل :اتقـوا اهلل تعالـى ،ﮉ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮈ
ٍ
كتـاب جامع ال
[البقـرة ]281:فيـه توفيـ ٌة للمـرء بعمله خيره وشـره صالحه وسـيئه يف

يغـادر صغيـرة وال كبيـرة مـن أعمـال العبـد إال أحصاهـا ثم يـوىف عمله يـوم وقوفه بين
يـدي اهلل .

[[[ خطبة جمعة بتاريخ  1437-4-5 /هـ
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البه َّية في ُ
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ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
أيهـا المؤمنـون عباد اهللَّ :
إن من العلوم الضرورية للعبد يف هذه الحياة؛ علم اآلخرة،

علـم الجـزاء والحسـاب ،علـم الوقوف بين يـدي اهلل جل يف عاله ،ومـا يكون يف ذلك
ٍ
أهـوال وأحـوال وأمـور ينبغـي علـى العبـد أن يكـون علـى علـم هبـا ودرايـة
اليـوم مـن

ليعـد لذلـك اليـوم عدتـه وليهيـئ لـه عملـه ،ولئلا ينـدم يف موطـن ال ينفـع فيـه النـدم:
ﮉﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮈ [البقـرة.]197:

أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل :وإن مـن أمـور اآلخـرة نشـر دواويـن العبـاد وصحائـف

أعمالهـم التـي أتـت علـى أعمالهـم كلهـا كتابـة فلا تخـرم وال ُتنقـص من عمـل المرء
ٍ
كتـاب يلقـاه العبـد يـوم
مدونـة يف
الـذي قدَّ مـه شـيئا ،بـل كل األعمـال تكـون مسـطرة َّ
القيامـة يـوم وقوفـه بيـن يـدي اهلل جـل يف علاه.

منشـور يف هـذه الحيـاة تكتـب فيـه
أيهـا المؤمنـون  :وهـذا الكتـاب -كتـاب العبـد-
ٌ

المالئكـة أعمـال العبـد كلهـا ،فـإذا مـات العبـد ُطـوي كتابـه و ُطويـت صحيفـة عمله،
فـإذا ُبعـث يـوم القيامـة نُشـر لـه الكتـاب ورأى عملـه حاضـرا ومـا قـدَّ م يف هـذه الحياة

بـارزا كمـا قـال اهلل  :ﮉﭵ ﭶ ﭷﮈ [التكويـر ]10:أي يـوم

الوقـوف بيـن يـدي اهلل جـل يف علاه.

وقـال اهلل تعالـى ﮉ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﮈ [اإلسـراء.]14-13:

قال الحسن البصري  «:$قد عدل واهلل عليك من جعلك حسيب نفسك»[[[.

[[[ «تفسير اإلمام الطربي»(.)400/17

و« تــا الحســن البصــري ﮉ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮈ [ ق ،] 17 :يــا ابــن آدم ،بســطت لــك صحيفتــك

ووكل بــك ملــكان كريمــان ،أحدهمــا عــن يمينــك واآلخــر عــن يســارك فأمــا الــذي عــن يمينــك فيحفــظ

الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
67
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
أيهـا المؤمنـون :وهـذا الكتـاب الـذي ُينشـر يـوم القيامـة يقـرؤه كل امرئ سـوا ًء كان

قارئـا أو غيـر قارئ.

إن يـوم القيامـة يو ٌم تتطايـر فيه صحف األعمـال ودواوينهاٌ ،
معاشـر المؤمنيـنَّ :
فكل

يل َّقـى كتابـه ٌ
ً
مستنسـخا مكتوبـا :ﮉ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ
وكل يجـد عملـه

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮈ [الجاثيـة.]29:

أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل :ويف ذلـك اليوم العصيب ينقسـم الناس يف أمـر الكتاب إلى

قسمين:

فرحـا ال نظيـر لـه ويسـعد سـعاد ًة عظيمـة ألن
قسـم يل َّقـى كتابـه بيمينـه فيفـرح ً
❍❍ ٌ

تلقـي الكتـاب باليميـن َع َلـم السـعادة ودليـل الفـوز.

وقسـم يـا معاشـر المؤمنيـن يعطون كتبهم بشـمائلهم مـن وراء ظهورهم خز ًيا
❍❍
ٌ

ً
ونـكال وفضيحة وخيبة وخسـرانا.
لهم

قـال اهلل :ﮉ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜ ﯝ

ﯞﯟﯠﯡ ﯢﯣﯤﯥ ﯦﯧ ﯨﯩﯪ ﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
حســناتك ،وأمــا الــذي عــن يســارك فيحفــظ ســيئاتك ،فاعمــل مــا شــئت ،أقلــل أو أكثــر ،حتــى إذا مــت طويت

ـورا ﮉ ﮭ ﮮ
صحيفتــك فجعلــت يف عنقــك معــك يف قــرك ،حتــى تخــرج يــوم القيامــة كتا ًبــا تلقــاه منشـ ً

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﮈ قــد عــدل -واهلل  -عليــك مــن جعلــك حســيب نفســك.

(علق اإلمام ابن كثير  )$هذا من حسن كالم الحسن «»$تفسير القرآن العظيم» (.)52/5
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ِ
ِ ِ
ِ
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ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋ ﰌ ﰍﰎﰏﰐﰑﰒ
ﰓﰔﰕﰖﰗ ﭑﭒﭓ ﭔﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛﭜﭝﭞ ﭟ
ﭠﮈ [الحاقـة.]37-18:

أيهـا المؤمنـون :النـاس يف هـذه الحيـاة يف سـير وكـدح وعمـل ،ويـوم القيامـة يـوم

التوفيـة والحسـاب ،توفيـة كل عامـ ٍل بمـا عمـل :ﮉ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮈ [النجـم ، ]31:ﮉ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮈ [طـه.]15:
يقـول اهلل  :ﮉ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ
ﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮈ [االنشـقاق.]15-6:

فانظـروا يـا معاشـر المؤمنيـن إلى هذا الخـزي والنكال؛ يؤتى كتابه بشـماله من وراء

ظهـره ُتلـوى يـده وراء ظهـره ويعطـى كتابـه هبـذه الصفـة خز ًيـا لـه ونـكاال ،بخلاف

وشـرفه يـوم القيامة
شـرفه اهلل يف هـذه الحيـاة الدنيـا باإليمـان والطاعـة َّ
المؤمـن الـذي َّ
ٍ
ٍ
وهيئـة مفرحـة
صـورة مشـرفة
هبـذا السـرور العظيـم فيلقـى كتابـه بيمينـه مـن أمامـه يف
ٍ
وحـال مبهجة.

مـ َّن اهلل علينـا أجمعيـن بمنِّـه وكرمـه باألعمـال الصالحـات والطاعـات الزاكيـات

والتوفيـق يـوم العـرض عليـه بـأن نؤتـى كتبنـا باليميـن .

اللهـم ال تخزنـا يـوم الديـن ،اللهـم ال تخزنـا يـوم العرض عليـك ،اللهـم وأصلح لنا

شـأننا كلـه وال تكلنـا إلى أنفسـنا طرفـة عين.
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ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
أقول هذا القول وأسـتغفر اهلل لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه

يغفـر لكم إنه هو الغفـور الرحيم.

الخطبة الثانية :
الحمـد هلل عظيـم اإلحسـان واسـع الفضـل والمـن والعطـاء  ،أحمـده جـل يف علاه

كثيـرا طيبـا مبـاركا فيـه ،أحمـده سـبحانه حمـد الشـاكرين ،وأثنـي عليـه ثنـاء
حمـدً ا ً
اهلل وحـده ال شـريك لـه ،وأشـهد َّ
أن محمـد ًا عبـده
الذاكريـن ،وأشـهد أن ال إلـه إال ُ

ورسـوله؛ صلـى اهلل وسـ َّلم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن.
أما بعد :

عبـاد اهلل اتقـوا اهلل تعالـى وراقبـوه يف السـر والعالنيـة والغيـب والشـهادة مراقبـة ٍ
عبد

يعلـم أن ر َّبـه يسـم ُعه ويـراه ،وتذكـروا دومـا الوقوف بين يـدي اهلل ،والجـزاء وأهواله،

ويـوم القيامـة وأحوالـه ،وتوهمـوا أنفسـكم وتخيلـوا حالكـم وقد وقفتم بيـن يدي اهلل
ِ
محاسـ ًبا لكم علـى أعمالكم كلهـا يف يوم الجزاء والحسـاب ،يف
ُتعرضـون عليـه صفـا
يـو ٍم يلقـى كل عامـل عملـه ويوىف حسـابه؛ فليعمـل المرء لذلـك اليوم ً
عملا ال يكون
فيـه ندامـة بـل يكـون له فيه الفرح والسـرور والسـعادة والراحـة ،وليحذر مـن التفريط

والتسـويف فـإن العاقبـة وخيمة والمغ َّبة جسـيمة والخـزي عظيم .

أعاذنـا اهلل أجمعيـن مـن خـزي يـوم الديـن ،اللهـم ال تخزنـا يـوم يبعثـون ،اللهـم ال

تخزنـا يـوم يبعثـون ،ﮉ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮈ.

ض ْ
ْ
ال َ
ال َ
ح ْو ُ
م ْو ُر ود

[[[

َّ
إن الحمـد هلل ؛ نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه  ،ونعـوذ بـاهلل مـن شـرور

أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا  ،مـن يهـده اهلل فلا مضـل لـه  ،ومـن يضلـل فلا هـادي لـه ،
اهلل وحده ال شـريك له  ،وأشـهد َّ
أن محمد ًا عبده ورسـوله  ،ب َّلغ
وأشـهد أن ال إله إال ُ
الرسـالة  ،وأدى األمانـة  ،ونصـح األمـة  ،وجاهـد يف اهلل حـق جهاده حتى أتـاه اليقين،

شـرا إال َّ
حذرهـا منـه ؛ فصلـوات اهلل وسلامه
خيـرا إال دل األمـة عليـه  ،وال ً
مـا تـرك ً

عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين .
أما بعد:

أيهـا المؤمنـون :اتقـوا اهلل تعالـى  ،وراقبـوه جـل يف علاه مراقبـة مـن يعلـم أن ر َّبـه

يسـم ُعه ويـراه .

واعلمـوا رعاكـم اهلل أن تقـوى اهلل  هـي خيـر ٍ
زاد يبلـغ إلـى رضـوان اهلل ،
ُ

[[[ خطبة جمعة بتاريخ  1437-6-2 /هـ
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ

قـال اهلل تعالـى :ﮉ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮈ
[البقـرة. ]197:

علمـا بأمـور اآلخـرة وتفاصيلهـا يف ضـوء مـا
أيهـا المؤمنـون  :إن العبـد كلمـا ازداد ً

نصحـا لنفسـه واسـتعدا ًدا لذلك اليـوم العظيم
جـاء يف كتـاب اهلل وسـنة نبيـه ﷺ ازداد
ً

بمواقفـه وأهوالـه وشـدائده ،وبمـا أعـدَّ اهلل  فيـه ألهـل اإليمـان مـن
المكرمـات العظيمـة والخيـرات العميمـة والفضائـل التـي ال تعـد وال تحصـى .

أيهـا العبـاد  :مـن شـدائد ذلـك اليـوم َّ
أن النـاس يـوم البعـث يـوم القيـام مـن القبـور
عطاشـا اشـتد هبـم العطـش واشـتدت هبـم الحاجـة إلـى المـاء يف ٍ
ً
أمر وشـدة لم
يقفـون
يسـبق لهـم نظيرهـا ،وهـذا العطـش الـذي يصاحبهـم وقيامهـم مـن القبـور ينبغي على

العبـد أن يهيـئ نفسـه لـه .

يتحسـبون ألمر العطـش ويعدون له عدته
أرأيتـم -أيهـا المؤمنـون -كيف أن الناس
َّ

ويخافـون مـن هوله وشـدته ،ألن العطـش ال ُيحتمل بل هو مهلكـة وأيما مهلكة!

وبينـا العبـاد يف عرصـات يـوم القيامـة وقد اشـتد هبم عطشـهم وعظم خطبهـم إذا فيه

حـوض مـورود أال مـا أهنـأه! أال مـا أجملـه! أال مـا أعظـم هنـاءة من شـرب منه شـرب ًة
ٌ

يف عطـش شـديد! وحاجـة ماسـة ال يظمـأ العبد بعدها أبدا ،فإذا شـرب المـاء فيما بعد
ال يشـربه للـري ودفـع العطش وإنما يشـربه للهنـاءة واللذة.

أيهـا المؤمنـون  :لقـد تكاثـرت األحاديث بل تواترت عن نبينـا ﷺ يف ذكر الحوض
المـورود[[[؛ ِذكـر سـ َعته وحالوته وطيب رائحتـه وجمال منظره وهبـاء كيزانه وكثرهتا
[[[ قــال شــيخنا العالمــة عبــد المحســن العبــاد البــدر حفظــه اهلل« :أحاديـ ُ
ـث حــوض نب ِّينــا ﷺ متواتــر ٌة
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يفوته ناصح لنفسـه.
ح ًّثـا للعبـاد وتشـوي ًقا لألمة وترغي ًبا يف هـذا الخير الذي ال ِّ
ولقـد تواتـرت األحاديـث عن رسـول اهلل ﷺ يف شـأن الحوض المـورود رواها عنه

جمـع مـن الصحـب الكـرام يزيد عددهم علـى األربعيـن صحاب ًيا يف

ٌ

الصحيحيـن وغيرهما .

❍ ❍ومـن هـذه األحاديـث -أيها العباد -ما رواه اإلمام مسـلم يف كتابه «الصحيح»
من حديث أنس ﭬ قالَ « :ب ْينَا َر ُس ُ
ي َأ ْ
ظ ُه ِرنَا إِ ْذ َأ ْغ َفى إِ ْغ َفا َء ًة
ـول اهللِ ﷺ َذ َات َي ْو ٍم َب ْ َ

ُث َّم َر َف َع َر ْأ َسـ ُه ُم َت َب ِّس ًماَ ،ف ُق ْلنَاَ :ما َأ ْض َحك ََك َيا َر ُس َ
ـول اهللِ ؟

َق َالُ « :أن ِْز َل ْت َع َ ِ
ور ٌة ؛ َف َق َر َأ :ﮉ ﮆ ﮇ
ل آن ًفا ُس َ
َّ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮈُ ،ث َّم َق َالَ :أتَدْ ُر َ
ون
َما ا ْلك َْو َث ُر؟

َف ُق ْلنَا اهللُ َو َر ُسو ُل ُه َأ ْع َل ُم.

ِ
ِ
ِ ِ
َق َ ِ
يرُ ،ه َـو َح ْـو ٌض ت َِـر ُد َع َل ْي ِـه ُأ َّمتِي
ير كَث ٌ
ـالَ :فإنَّـ ُه َنْ ٌـر َوعَدَ نيـه َر ِّب َ ،ع َل ْيـه َخ ْ ٌ
خ َت َل ُـج ا ْل َع ْبـدُ ِمن ُْه ْـمَ ،ف َأ ُق ُ
َي ْـو َم ا ْل ِق َيا َم ِـة ،آنِ َيتُـ ُه عَـدَ ُد الن ُُّجـو ِمَ ،ف ُي ْ
ـولَ :ر ِّب ،إِنَّـ ُه ِمـ ْن ُأ َّمتِي.
عــن رســول اهلل ﷺ ،أورد البخــاري رحمــه اهلل يف بــاب( :يف الحــوض) ،مــن كتــاب الرقــاق مــن صحيحــه
منهــا تســعة عشــر طريقــا مــن ( 6575ـ  ،)6593وذكــر الحافــظ يف (الفتــح) َّ
أن الصحابـ َة فيهــا يزيــدون علــى
خمســين صحاب ًّيــا ،ذكــر خمســة وعشــرين منهــم نقـاً عــن القاضــي عيــاض ،وثالثــة نقـاً عــن النــووي ،وزاد

عليهمــا قريبــا مــن ذلــك ،فــزادوا علــى الخمســين صحاب ًّيــا ( 468/11ـ  ،)469وأورد اإلمــا ُم ابــن كثيــر

يف كتــاب النهايــة أحاديـ َ
األئمــة
ـث الحــوض عــن أكثــر مــن ثالثيــن صحاب ًّيــا( 29/2ـ  ،)65ذكرهــا بأســانيد َّ
خرجوهــا غالبــا »«قطــف الجنــى الــداين» (ص.)136
الذيــن َّ
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ُّ
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ولَ :ما تَدْ ِري َما َأ ْحدَ َث َب ْعدَ َ
َف َي ُق ُ
ك»[[[.
❍ ❍وروى البخـاري ومسـلم عـن عبـد اهلل بـن عمـرو بـن العـاص ﭭ قـال :قـال
ِ
ِ
ـاؤ ُه َأ ْب َي ُـض ِمـ َن ا ْل َـو ِر ِق،
ير ُة َش ْـه ٍرَ ،و َز َوا َيـا ُه َس َـوا ٌءَ ،و َم ُ
رسـول اهلل ﷺَ :
«ح ْـوض َمس َ
طيـب ِمـن ا ْلِس ِـك ،و ِ
الس َما ِءَ ،ف َمـ ْن َ ِ
ش َب ِمنْـ ُه َف َلا َي ْ
يزانُـ ُه َ
ظ َم ُـأ
ك َ
َ
َو ِر ُ
كن ُُجـو ِم َّ
حيـ ُه َأ ْ َ ُ َ ْ
َب ْعـدَ ُه َأ َبـدً ا»[[[.

❍ ❍وروى البخـاري ومسـلم عـن سـهل بن سـعد ﭬ قال :قال النبـي ﷺ « :إِ ِّن
ِ
ش َبَ ،و َمـ ْن َ ِ
لي َ ِ
ُـم َع َلى احلَ ْـو ِ
ش َب َ
ل ْ َي ْ
َف َر ُ
لي
طك ْ
ظ َم ْـأ َأ َبـدً اَ ،ل َير َد َّن َع َ َّ
ضَ ،مـ ْن َم َّـر َع َ َّ
َأ ْق َـوا ٌم َأ ْع ِر ُف ُه ْـم َو َي ْع ِر ُف ِ
ي ُ
ـال َب ْينِـي َو َب ْين َُه ْـم»[[[.
ـونُ ،ث َّـم ُ َ
ول اهللِ َما آنِ َي ُة ا ْل َح ْو ِ
❍ ❍وروى مسلم َع ْن َأبِي َذ ٍّر ﭬ َق َالُ « :ق ْل ُت َيا َر ُس َ
ض؟»

ك َثر ِمن عَدَ ِد نُجو ِم السما ِء وكَو ِ
ـال« :وا َّل ِـذي َن ْفـس ُ ٍ ِ ِ ِ
اكبِ َها،
َّ َ َ َ
ُ
م َ َّمد بِ َيـده َلن َي ُت ُه َأ ْ ُ ْ
ُ
َق َ َ
ظم ْـأ ِ
الَنَّ ِـة َمـ ْن َ ِ
ش َب ِمن َْهـا َ
ظ ِل َم ِـة ا ُْل ْص ِح َي ِـة ،آنِ َيـ ُة ْ
َأ َل ِف ال َّل ْي َل ِـة ا ُْل ْ
آخ َـر َمـا َع َل ْي ِـه،
ل ْ َي ْ َ
يـه ِم َ ِ ِ
ـخب فِ ِ
النَّ ِـةَ ،مـ ْن َ ِ
ش َب ِمنْ ُه َ
ظ َم ْأَ ،ع ْر ُض ُه ِم ْث ُـل ُ
ل ْ َي ْ
ي
طولِ ِهَ ،ما َب ْ َ
َي ْش َ ُ
يزا َبـان مـ َن ْ َ
اضـا ِم َن ال َّل َب ِـنَ ،و َأ ْح َل ِم َن ا ْل َع َس ِـل»[[[.
ـاؤ ُه َأ َشـدُّ َب َي ً
َع َّما َن إِ َل َأ ْي َلـ َةَ ،م ُ

❍ ❍وروى البخـاري و مسـلم عـن َأسـماء بِن ِ
ْـت َأبِـي َب ْك ٍـر ﭭ قالتَ :ق َال َر ُس ُ
ـول
ْ َ َ
ِ
ظـر مـن ي ِـرد َع َ ِ
َـاس ُد ِ
ال ْـو ِ
ون،
ُـمَ ،و َسـ ُي ْؤ َخ ُذ ُأن ٌ
لي منْك ْ
اهلل ﷺ« :إِ ِّن َع َلى ْ َ
ض َحتَّـى َأ ْن ُ َ َ ْ َ ُ َّ
َف َأ ُق ُ
ـولَ :يـا َر ِّب ِمنِّـي َو ِمـ ْن ُأ َّمتِـي.
[[[ رواه مسلم (.)400
[[[ رواه البخاري ( ،)6579ومسلم (.)2292
[[[ رواه البخاري ( ،)6583ومسلم (.)2290
[[[ رواه مسلم (.)2300
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الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ون َع َل َأ ْع َق ِ
ك؟ َواهللِ َما َب ِر ُحوا َب ْعدَ َ
َف ُي َق ُالَ :أ َما َش َع ْر َت َما َع ِم ُلوا َب ْعدَ َ
ك َي ْر ِج ُع َ
ابِ ْم».

ان ا ْبـ ُن َأبِـي ُم َل ْي َكـ َة وهـو مـن رواة الحديـث َي ُق ُ
َق َ
ـالَ :فـ َك َ
ـم إِنَّا َن ُعـو ُذ بِ َ
ك َأ ْن
ـولُ :
«الله َّ
ـن ِدينِنَا»[[[.
َـن َع ْ
ن َْر ِج َـع َع َلـى َأ ْع َقابِنَـا َأ ْو َأ ْن ُن ْفت َ
أيهـا المؤمنـون :هـذه بعـض أحاديـث النبـي ﷺ يف ذكـر صفـة الحـوض مـن حيـث

سـعته وعـدد كيزانـه وحالوتـه وطعمـه إلـى غير ذلـك مما ذكـر نبينا ،
ويـأيت هـذا الحـوض يف مقـام عصيـب وموقف شـديد ينبغي على كل ناصح لنفسـه أن

يهيـئ لذلـك اليـوم عدته .

والعـدة أيهـا العبـاد :لـزوم السـنة ،والتمسـك هبـدي النبـي  ،وال ُبعـد

عـن األهـواء والبـدع فإهنـا مرديـ ٌة ألهلهـا مهلكـ ٌة لهـم يف الدنيـا واآلخـرة ،وهـي مـن

أعظـم موجبـات الحرمـان ،ومـن أعظـم أسـباب الخـذالن.

أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل :لقـد جعـل اهلل للعبـاد يف هـذه الحيـاة الدنيـا مـور ًدا عذبـا

ً
ومنهلا صافيـا؛ أال وهـو سـنة النبي الكريـم  ،فمن ورد السـنة يف هذه

الحيـاة وكان مـن أهلهـا وهنـل مـن معينهـا أورده اهلل سـبحانه يـوم القيامـة الحـوض
المـورود ليشـرب منـه شـربة هنيئـة ال يظمـأ بعدهـا أبـدا.

نسـأل اهلل جـل يف علاه بأسـمائه الحسـنى وصفاتـه العليـا أن يوفقنـا أجمعيـن للـزوم

السـنة والتمسـك هبـا ،ونسـأله جـل يف علاه أن يوردنـا أجمعيـن حـوض نبينـا محمـد

ﷺ ،وأن يسـقينا مشـر ًبا هنيئـا ال نظمـأ بعـده أبـدا.

أقول هذا القول وأستغفر اهلل لي ولكم من كل ذنب إنه  غفور رحيم.

[[[ رواه البخاري ( ،)6593ورواه مسلم (.)2293
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الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الخطبة الثانية :

اهلل وحـده ال شـريك لـه ،وأشـهد َّ
أن محمـد ًا
الحمـد هلل كثيـر ًا ،وأشـهد أن ال إلـه إال ُ

عبـده ورسـوله؛ صلـى اهلل وسـ َّلم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن.
أما بعد:

عباد اهلل :اتقوا اهلل تعالى ،وراقبوه يف السر والعالنية والغيب والشهادة.
جدير بالمؤمـن أن ُيعنى هبا يف هذا المقام
أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل :ومن األمور التي
ٌ

مقـام الحـوض المـورود -أن يكثـر من الدعاء والسـؤال ،سـؤال اهلل جل يف عاله معاإللحـاح والصـدق يف الدعـاء فـإن اهلل  ال يخ ّيـب مـن دعـاه وال يـرد مـن ناجـاه،

وهـو القائـل جـل يف علاه :ﮉ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮈ [غافر. ]60:

روى الحاكـم يف «مسـتدركه» بإسـناد صحيـح عـن أنـس ﭬ قـالَ « :ل َقـدْ ت ََرك ُْـت
ِ ِ
ِ
ِ
با َأ ْن ُي ِ
م َ َّم ٍد
ور َد َهـا َح ْو َض ُ
َب ْعـدي َع َجائ َـز َمـا ت َُص ِّلي َواحـدَ ٌة من ُْه َّن َص َل ًة إِ َّل َس َـأ ْل َت َر َّ َ
ﷺ »[[[.
أيهـا المؤمنـون :ولـم يـأت يف شـيء مـن أحاديـث الحـوض مـع كثرهتـا وتواترهـا أن

النبـي  يسـقي النـاس مـن حوضـه بيـده صلـوات اهلل وسلامه عليـه؛
ولهـذا فـإن مـن األخطـاء الشـائعة قـول بعـض النـاس يف دعائهـم[ :اللهـم اسـقنا مـن

حـوض نبيـك بيـده الشـريفة شـرب ًة ال نظمـأ بعدهـا أبـدا] ،فـإن هـذا ليـس يف شـيء من
األحاديـث مـا يـدل عليـه ،بـل جـاءت األحاديـث مصرحـة بخالفـه كمـا مـر معنـا يف

بعضهـا قـال « :من شـرب منه» وذكـر كيزانه وأن عددهـا كعدد نجوم
[[[ رواه الحاكم يف «المستدرك» (.)260
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السـماء ،فاألحاديـث دلـت على أن كل امرئ موفق يكرمه اهلل  بالورود يشـرب
منه بنفسـه.

ولهـذا عبـاد اهلل ينبغـي علـى العبـد المؤمـن أن يقيـم دعـاءه وأن يلـح علـى اهلل 

فيـه ،ويف هـذا البـاب يكثـر مـن الدعـاء أن يـورده اهلل  حـوض محمـد ﷺ وأن
يسـقيه بكيزانـه شـربة ال يظمـأ بعدهـا أبدا.

وقـد صـح يف الحديـث عـن نبينـا « :إِ َّن لِـك ُِّل نَبِ ٍّـي َح ْو ًضـا»[[[ ،إال

أن حـوض نبينـا  أوسـعها وأطيبهـا وأحالهـا ،وهـو أكثـر األحـواض
واردا.

نسـأل اهلل جـل يف علاه أن يجعلنـا مـن وارديـه ومن الشـاربين منـه بمنِّـه وكرمه ،وأن

يعيذنـا مـن شـرور أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا ،وأن يعيذنـا من األهـواء المهلكـة والبدع

المرديـة بمنِّـه وكرمه.

❒❒❒❒❒❒❒

[[[ رواه الرتمذي ( ،)2443وصححه األلباين يف «صحيح الجامع» (.)2156

الم َ
ْ
يز ان
ِ

[[[

َّ
إن الحمـد هلل ؛ نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه  ،ونعـوذ بـاهلل مـن شـرور

أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا  ،مـن يهـده اهلل فلا مضـل لـه  ،ومـن يضلـل فلا هـادي لـه ،
وأشـهد أن ال إلـه إال اهلل وحـده ال شـريك لـه  ،وأشـهد َّ
أن محمـد ًا عبـده ورسـوله ؛

صلـى اهلل وسـ َّلم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن .

أمـا بعـد أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل  :اتقـوا اهلل تعالـى ؛ فـإن يف تقـوى اهلل خ َل ًفـا مـن كل

شـيء ،وليـس مـن تقـوى اهلل خ َلف .

أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل  :يف اليـوم ِ
اآلخر مواطن عظيمة يشـتد خط ُبهـا ويعظم كرهبا

يقـوي يف نفسـه اإليمـان هبـا لما
ويك ُبـر هولهـا ؛
جديـر بـكل مؤمـن أن يسـتذكرها وأن ِّ
ٌ

لذلـك مـن عظيـم األثـر عليه يف هتذيب سـلوكه وإصالح عمله واجتنابـه للظلم ؛ ومن
ذلكـم يـا معاشـر المؤمنيـن الميـزان الـذي يوضـع يـوم القيامـة لـوزن األعمـال والذي
[[[ خطبة جمعة بتاريخ  1437-3-7 /هـ
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الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
قـد جـاء ذكـره يف كتـاب اهلل وسـنة نبيـه ﷺ وفيـه إظهـار كمـال عـدل اهلل جـل يف علاه
ٍ
بوزن هو بـوزن مثاقيـل الـذر[[[  ،فيرى
ويـرى كل عامـ ٍل أعمالـه كلهـا مـا لـه ومـا عليـه

فيـه كل عملـه مـن ٍ
خيـر وشـر ؛ فجديـر بـكل مؤمـن أن يعـدَّ لهـذا اليـوم عدَّ تـه وأن يزن

وهتيـؤا للـوزن يوم العـرض على اهلل .
أعمالـه يف هـذه الحيـاة اسـتعدا ًدا
ً

أيهـا المؤمنـون  :وقـد ذكـر اهلل  هذا الميزان يف ٍ
آيات عديدة من كتابه سـبحانه؛

قـال اهلل تعالـى :ﮉ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮈ [األنبياء. ]47:

وقـال اهلل  :ﮉ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫ ﮬﮭﮈ
[األعـراف. ]9-8:

وقـال  :ﮉ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﮈ

[المؤمنـون. ]104-101:

وقـال اهلل تعالـى :ﮉ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
[[[ فائدة :معنى الذرة يف القرآن الكريم:

قــال العالمــة ابــن عثيميــن « :$والمــراد بالــذرة :صغــار النمــل كمــا هــو معــروف ،وليــس المــراد بالــذرة:

الــذرة المتعــارف عليهــا اليــوم كمــا ادعــاه بعضهــم ،ألن هــذه الــذرة المتعــارف عليهــا اليــوم ليســت معروفــة

يف ذلــك الوقــت ،واهلل ال يخاطــب النــاس إال بمــا يفهمون»«تفســير القــرآن الكريــم» (.)500/10

79

الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ

ﮉ ﮈ [القارعـة. ]11-6:

وقـال اهلل  :ﮉ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮈ [الزلزلـة. ]8-7:

ميـزان حقيقـي لـه كفتـان؛ يف ٍ
ٌ
كفـة توضـع الحسـنات،
أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل :إنـه

ويف كفـة توضـع السـيئات ،ويـرى فيـه العبـد وزنًـا بمثاقيـل الـذر ألعماله كلهـا خيرها

وشـرها .

عبـاد اهلل  :ولقـد َّ
دل القـرآن على أهمية تربية النشء على معرفة الميزان واالسـتعداد

لـه ؛ قـال اهلل تعالـى فيمـا ذكـره مـن وصيـة لقمـان الحكيـم البنـه :ﮉ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢﮈ [لقمـان. ]16:

ٌ
ميـزان يسـتوعب األعمـال كلهـا مهمـا كثـرت وعظمـت وتعـددت،
عبـاد اهلل  :وهـو

وقـد جـاء يف السـنة مـا يـدل علـى عظـم كبر الميـزان ؛ ففـي مسـتدرك الحاكـم عـن
يـز ُ
ان َي ْـو َم ا ْل ِق َيا َم ِـة َ ،ف َل ْـو
وض ُـع ا ْلِ َ
سـلمان الفارسـي ﭬ أن رسـول اهلل ﷺ قـالُ (( :ي َ
ِ ِ
الس َما َو ُات َو ْالَ ْر ُض َل َو ِسـ َع ْت َ ،ف َت ُق ُ
ـول ا َْل َل ِئكَـ ُةَ :يـا َر ِّب َلِـ ْن َي ِـز ُن َه َـذا ؟
ُو ِز َن فيـه َّ

ـول ا َْل َل ِئكَـ ُةُ :سـ ْب َحان ََك َمـا َع َبدْ ن َ
َف َي ُق ُ
ـالَ :لِـ ْن ِشـ ْئ ُت ِمـ ْن َخ ْل ِقـي َ ،ف َت ُق ُ
ـول اللَُّ َت َع َ
َـاك
َح َّـق ِع َبا َدتِ َـك))[[[ .
أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل  :ولقـد دلـت السـنة أن هـذا الميزان تـوزن فيه أعمـال العباد

وتـوزن فيـه صحائـف األعمـال بل ويـوزن فيه العامل نفسـه :

[[[ رواه الحاكم يف «مستدركه» ( ،)8739وصححه األلباين يف «السلسة الصحيحة» (.)941
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❍ ❍أمـا وزن األعمـال ؛ فقـد جـاء يف الحديـث عـن نبينـا ﷺ أنـه قـال(( :ك َِلمت ِ
َـان
َ
ِ
َـان ِف املِ َ ِ
ـانَ ،ث ِقي َلت ِ
َـان َع َلى ال ِّلس ِ
َخ ِفي َفت ِ
ح ِـن؛ ُسـ ْب َح َ
ان اللَِّ
الر ْ َ
يـزانَ ،حبِي َبتَـان إِ َل َّ
َ
َوبِ َح ْم ِـد ِه ُ ،سـ ْب َح َ
ان اللَِّ ال َعظِيـ ِم))[[[.
تْ َ ُ
يز َ
ال ْمدُ لَِّ َ
ان))[[[ .
ل ا ْلِ َ
ويف «صحيح مسلم» أن النبي ﷺ قالَ :
((و ْ َ

❍ ❍أمـا وزن الصحائـف ؛ فقـد جـاء يف «المسـند» و«جامـع الرتمـذي» وغيرهمـا

مـن حديـث عبـد اهلل بـن عمـرو بـن العـاص يف الحديـث المشـهور بحديـث البطاقـة
اش ِـت الس ِ
ُوض ُع الس ِ
ك َّف ٍة َ ،ف َ
ك َّف ٍة َوالبِ َ
ط َ
طا َق ُة ِف َ
ـج َّل ُت ِف َ
ـج َّل ُت َو َث ُق َل ِت
وفيهَ (( :فت َ
ِّ
ِّ
البِ َ
ش ٌء))[[[ .
طا َقـ ُةَ ،ف َلا َي ْث ُق ُـل َم َـع ْاسـ ِم اللَِّ َ ْ

الر ُج ُـل
❍ ❍أمـا وزن العامـل؛ ففـي «الصحيحيـن» أن النبـي ﷺ قـال(( :إِنَّـ ُه َل َي ْـأ ِت َّ
ِ
ِ ِ
ِ
وض ٍـةَ ،و َق َ
ـال :ا ْق َـر ُءوا ﮉ ﮭ
ـاح َب ُع َ
الس ِـم ُ
ني َي ْـو َم الق َيا َمـة الَ َي ِـز ُن عنْـدَ اللَِّ َجنَ َ
يـم َّ
ال َعظ ُ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﮈ [الكهـف. [[[))]501 :

وجـاء يف «المسـند» وغيـره لمـا ضحـك بعـض الصحابـة من دقة سـاقي ابن مسـعود
ِ
ـم َت ْض َح ُك َ
ون؟)).
فقال النبـي ﷺ(( :م َّ
َقا ُلواَ :يا َنبِ َّي اهَّللِ مِ ْن ِد َّق ِة َسا َق ْي ِه .

[[[ رواه البخاري ( ،)6406ومسلم (.)2694
[[[ رواه مسلم (.)223
[[[ رواه الرتمــذي ( ،)2639وابــن ماجــه ( ،)4300وأحمــد ( ،)6994وصححــه األلبــاين يف «صحيــح

الجامــع» (.)2657
[[[ رواه البخاري ( ،)4729ومسلم (.)2785
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ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يز ِ
ان ِم ْن ُأ ُح ٍد))[[[ .
((وا َّل ِذي َن ْف ِس بِ َي ِد ِه َل ُ َم َأ ْث َق ُل ِف ا ْلِ َ
َف َق َال َ :
جديـر بـكل واحـد منَّـا أن يعـدِّ لهـذا الميـزان عدتـه  ،وأن
أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل :
ٌ

يتهيـأ للـوزن بصالـح األعمـال وسـديد األقـوال  ،وأن يتجنـب المآثـم والمظالـم .

ِ
اس ُبوا،
يقول الخليفة الراشـد عمر بن الخطاب ﭬَ :
«حاسـ ُبوا َأ ْن ُف َسـك ُْم َق ْب َل َأ ْن ت َُح َ
َو ِزنُـوا َأ ْن ُف َسـك ُْم َق ْب َـل َأ ْن تُو َزنُـوا  ،وتَزينـوا لِ ْل َع ْـر ِ
ض األَ ْك َبـرِ ،يـوم تعرضـون ال تخفـى

منكم خافيـة»[[[ .

اللهـم يـا رب العالميـن أصلـح لنـا األقـوال واألعمـال والنيـات  ،وجنِّبنـا يـا ربنـا

الخطايـا والسـيئات  ،وأصلـح لنـا شـأننا كلـه وال تكلنـا إلـى أنفسـنا طرفـة عيـن.

أقول هذا القول وأسـتغفر اهلل لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه

يغفـر لكم إنه هو الغفـور الرحيم.

الخطبة الثانية :
اهلل وحـده ال شـريك لـه  ،وأشـهد َّ
أن
الحمـد هلل حمـد ًا كثيـر ًا  ،وأشـهد أن ال إلـه إال ُ

محمـد ًا عبـده ورسـوله ؛ صلـى اهلل وسـ َّلم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن .

أمـا بعـد أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل :اتقـوا اهلل تعالـى؛ فـإن من اتقـى اهلل وقاه ،وأرشـده
[[[ رواه أحمد ( ،)3991وهو يف «السلسلة الصحيحة» (.)3192
[[[ رواه ابــن المبــارك يف «الزهــد» ( ،)306وابــن أبــي شــيبة يف «مصنفــه» ( ،)34459وابــن أبــي الدنيــا

يف «محاســبة النفــس» (.)2
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ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
إلـى خيـر أمـور دينـه ودنياه .
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أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل َّ :
إن التأمل يف نصوص الكتاب والسـنة المتعلقة بميزان يوم

أثـر عظيم جدً ا على نفوس العباد يف إصالحهـا وإقامتها على طاعة اهلل جل
القيامـة لـه ٌ

يف علاه ويف ال ُبعـد عـن المأثـم والمظالـم  ،وتأملـوا يف هـذا البـاب قصـ ًة عجيبة :روى

الرتمـذي يف «جامعـه» واإلمـام أحمـد يف «مسـنده»[[[ عـن عائشـة أم المؤمنيـن ڤ
ـالَ « :يـا َر ُس َ
َأ َّن َر ُج ًلا َق َعـدَ َب ْيـ َن َيـدَ ِي النَّبِـي ﷺ َف َق َ
ـول اهَّللِ إِ َّن لِـي َم ْم ُلوكِيـ َن ُي َك ِّذ ُبونَنِـي
ِّ
ِ
ِ
ِ
ف َأنَـا من ُْه ْم؟».
ـم َف َك ْي َ
َو َي ُخونُونَنـي َو َي ْع ُصونَنـي َ ،و َأ ْشـت ُُم ُه ْم َو َأ ْض ِر ُب ُه ْ

ك وك ََذب َ ِ
ي َس ُـب َمـا َخان َ
ف َق َ
اه ْـم؛ َفـإِ ْن
ـوك َوع َقا ُب َـك إِ َّي ُ
ُ
ُـوك َو َع َص ْـو َ َ
ـال النبـي ﷺْ ُ (( :
ك َ ِ
اه ْـم بِ َقـدْ ِر ُذن ِ ِ
ك َفا ًفـا َل َل َـك َو َل َع َل ْي َـكَ ،وإِ ْن ك َ
ُوب ْـم ك َ
َان َ
َان ِع َقا ُب َـك
َان ع َقا ُب َـك إِ َّي ُ
َان َف ْض ًلا َل َـك  ،وإِ ْن ك َ ِ
اه ْـم َف ْـو َق ُذن ِ
ون ُذن ِ
ُوبِ ْـم ك َ
اه ْـم ُد َ
ُـص
َان ع َقا ُب َـك إِ َّي ُ
إِ َّي ُ
ُوبِ ْـم ا ْقت َّ
َ
َل ُ ْـم ِمنْ َـك ال َف ْض ُـل)).

ـول اهَّللِ ﷺَ (( :أمـا َت ْقـر ُأ كِتَاب اهَّللِ
ـال َر ُس ُ
ـف َ ،ف َق َ
الر ُج ُـل َف َج َع َـل َي ْبكِـي َو َي ْهتِ ُ
َ
َ
َ
َف َتن ََّحـى َّ
ﮉ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮈ [األنبيـاء.)) ]47:

وأثرا مبـاركًا على
فـكان لهـذه اآليـة حين تالهـا النبي  وق ًعـا عظيما ً
ـال« :واهَّللِ يـا رس َ ِ
ِ ِ
ـم َشـ ْي ًئا َخ ْي ًـرا مِـ ْن ُم َف َار َقتِ ِه ْم،
ـول اهَّلل َمـا َأجـدُ لـي َو َل ُه ْ
ذلـك الرجـل َف َق َ َ َ َ ُ
ُأ ْش ِـهدُ َك َأن َُّه ْم َأ ْح َـر ٌار ُك ُّل ُه ْم».

أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل  :إن مثـل هـذه المحاسـبة والـوزن لألعمـال يثمـر ثمـرة
[[[ رواه الرتمذي ( ،)3165وأحمد ( ،)26401وصححه األلباين يف «صحيح الرتغيب» (.)2290
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
عظيمـة يف إصلاح النفـوس  ،وهتذيـب السـلوك  ،وإقامـة العمل  ،والبعد عـن الظلم ،
فـإن الظلـم ظلمـات يـوم القيامـة .

نسـأل اهلل جـل يف علاه أن يصلـح لنـا شـأننا كلـه  ،وأن يصلـح لنـا ديننـا الـذي هـو

عصمـة أمرنـا  ،وأن يصلـح لنـا دنيانـا التـي فيهـا معاشـنا  ،وأن يصلـح لنـا آخرتنـا التـي

فيهـا معادنـا  ،وأن يجعـل الحيـاة زيـاد ًة لنـا يف كل خيـر والموت راح ًة لنا من كل شـر .

❒❒❒❒❒❒❒

َ ْ ُ ْ َْ
الأن َوار
قسم

[[[

َّ
إن الحمد هلل؛ نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه ،ونعوذ باهلل من شـرور أنفسنا

وسـيئات أعمالنـا ،مـن يهـده اهلل فلا مضـل لـه ،ومـن يضلل فال هـادي له ،وأشـهد أن

اهلل وحده ال شـريك له ،وأشـهد َّ
أن محمد ًا عبده ورسـوله ،وصف ُّيه وخليله،
ال إله إال ُ

شـرا
خيـرا إال دل األمـة عليه ،وال ً
وأمينـه علـى وحيـه ،ومب ِّلـغ النـاس شـرعه ،مـا تـرك ً
إال َّ
حذرهـا منهـا؛ فصلـوات اهلل وسلامه عليه وعلى آله وصحبـه أجمعين.

أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل :اتقـوا اهلل فـإن مـن اتقـى اهلل وقـاه وأرشـده إلـى خيـر أمـور

ـف مـن كل شـيء ،وليـس من تقـوى اهلل خلف؛
دينـه ودنيـاه ،ويف تقـوى اهلل  خ َل ٌ
وترك لمعصيـة اهلل على ٍ
عمـل بطاعـة اهلل علـى ٍ
ٌ
وهـيٌ :
نور
نور مـن اهلل رجاء ثواب اهلل،

مـن اهلل خيفة عـذاب اهلل.

ٌ
أهوال عظام وشـدائد جسـام ينبغي على كل
أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل :يف يوم القيامة
[[[ خطبة جمعة بتاريخ  1437-5-3 /هـ
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ُّ
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
مسـلم أن ِ
يعـدَّ لهـا عدَّ هتـا وأن يهيـئ لهـا زادهـا :ﮉ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﮈ [البقـرة. ]197:

أيهـا العبـاد :ومـن األهـوال العظـام يف ذلـك الموقـف الجسـيم موقـف -يـا معاشـر

وحسـن اإلقبال
المؤمنيـن -ينبغـي أن هنيـئ لـه عدَّ تـه مـن نـور اإليمـان وضيـاء الطاعة ُ

علـى اهلل جـل يف علاه؛ إنـه -عبـاد اهلل -تلـك الظلمـة التـي يبعثهـا اهلل  يـوم
القيامـة فلا يـرى أحـدٌ فيهـا حتى كفـه ،ومـن وراء تلك الظلمة نـار جهنـم -أجارنا اهلل
وإياكـم ، -جـاء يف «صحيـح مسـلم» مـن حديـث ثوبـان ﭬ أن النبـي ﷺ ُسـئل َأ ْيـ َن
َّـاس َي ْـو َم ُت َبـدَّ ُل ْالَ ْر ُض َغ ْي َـر ْالَ ْر ِ
َي ُك ُ
ات؟
او ُ
الس َـم َ
ـون الن ُ
ض َو َّ

ون ِْ
ال ْ ِ
ظ ْل َم ِة ُد َ
«ه ْم ِف ال ُّ
س»[[[.
َف َق َال صلوات اهلل وسالمه عليهُ :
والمـراد بالجسـر يـا معاشـر المؤمنيـن :الصـراط[[[ الـذي ُينصـب علـى متـن جهنـم

أحـدُّ مـن السـيف ُّ
وأدق مـن الشـعر ،فالظلمـة قبـل الصـراط ،ويف تلـك الظلمـة -عباد

قسـم األنـوار بيـن العبـاد بحسـب حظهـم يف هـذه الحيـاة مـن اإليمـان والطاعـة
اهللْ -

والعبـادة هلل جـل يف علاه.

القسم لألنوار كيف يكون ؟
وتأملوا -رعاكم اهلل -هذا ْ
وكيف يكون حظ العباد منه يف ذلك الموقف العظيم ؟
«ي َم ُع
روى الحاكم يف «مستدركه» عن عبد اهلل بن مسعود ﭬ أن النبي ﷺ قالْ َ :
طـو َن نُورهم َع َل َقدْ ِر َأ ْعم ِ
ِ ِ
ل ْم؛ َف ِمن ُْه ْم
ـاس َي ْـو َم ا ْلق َيا َمـة ( ...إىل أن قـال) َ :ف ُي ْع َ ْ
اللَُّ النَّ َ
َ
َ ُ ْ
[[[ رواه مسلم (.)315
[[[ «شرح النووي على مسلم» (.)227/3
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الخ َ
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ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين َيدَ ْي ِـهَ ،و ِمن ُْه ْـم َمـ ْن ُي ْع َ
َمـ ْن ُي ْع َ
ُـور ُه َف ْـو َق َذلِ َـكَ ،و ِمن ُْه ْـم
ال َب ِـل َب ْ َ
طـى ن َ
ُـور ُه م ْث َـل ْ َ
طـى ن َ
طـى ُد َ
ُـور ُه ِم ْث َـل الن َّْخ َل ِـة بِ َي ِمينِ ِـهَ ،و ِمن ُْه ْـم َمـ ْن ُي ْع َ
َمـ ْن ُي ْع َ
ون َذلِ َـك بِ َي ِمينِ ِـهَ ،حتَّـى
طـى ن َ
طـى نُـوره َع َلى إِبـا ِم َقدَ ِم ِـه؛ ي ِ
ُـون ِ
ضي ُء َم َّـر ًة َو ُي ْ
آخ ُـر َذلِ َـك َمـ ْن ُي ْع َ
َيك َ
ط ِف ُـئ َم َّـرةًَ ،فـإِ َذا
ُ
َُ
َْ
َأ َضـا َء َقـدَّ َم َقدَ َمـ ُهَ ،وإِ َذا ُ
ط ِف َـئ َقـا َم .

ِ
ـالَ :ف ُي َق ُ
السـ ْي ِف َد ْح ٌـض َم ِز َّلـ ٌةَ ،ق َ
الصر ُ
َف َي ُم ُّـر َ
ـال
اط ك َ
َحـدِّ َّ
الصراطَ ،و ِّ َ
ون َع َلى ِّ َ
ان ُْجـوا َع َلى َقـدْ ِر ن ِ
ُـم َف ِمن ُْه ْـم َمـ ْن َي ُم ُّـر كَان ِْق َض ِ
ـاض ا ْلك َْوك ِ
َـبَ ،و ِمن ُْه ْـم َمـ ْن َي ُم ُّـر
ُورك ْ
طـر ِف ،و ِمنْهـم مـن يمـر كَالر ِ ِ
الر ْح ِل َو َي ْر ُم ُـل َر َم ًل
يـحَ ،ومن ُْه ْـم َمـ ْن َي ُم ُّـر ك ََشـدِّ َّ
ِّ
َ ُ ْ َ ْ َ ُ ُّ
كَال َّ ْ
ِ ِ
ِ
ِ
َف َي ُم ُّـر َ
ي ُّـر َيـدً ا َو ُي َع ِّل ُق
بـا ِم َقدَ مـه َ ُ
ُـور ُه َع َلى إِ ْ َ
ون َع َلى َقـدْ ِر َأ ْع َمل ْـمَ ،حتَّـى َي ُم َّـر ا َّلـذي ن ُ
ِ
ِ
ـارَ ،ق َ
خ ُل ُص َ
ـالَ :ف َي ْ
ـون َفـإِ َذا َخ َل ُصـوا،
ي ُّـر ِر ْج ًلا َو ُي َع ِّل ُـق ِر ْج ًلا َفتُص ُ
َيـدً ا َو َ ُ
يـب َج َوان َبـ ُه النَّ ُ
ل يع ِ
ال ْمـدُ لَِّ ا َّل ِـذي ن ََّجانَـا ِمنْ َـك َب ْعـدَ إِ ْذ َر َأ ْينَ َ
ـاكَ ،ف َقـدْ َأ ْع َ
ـط
طانَـا اللَُّ َمـا َ ْ ُ ْ
َقا ُلـواَ ْ :
َأ َحـدً ا»[[[.
ﮉ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘﮈ [آل عمـران. ]185:

أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل :وقـد ذكـر اهلل سـبحانه هـذا ال َق ْسـم لألنـوار يف سـورتين من

القـرآن( :الحديـد) و(التحريم).

قـال اهلل  :ﮉ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴ ﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺ
[[[ رواه الحاكم (.)8751
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮈ
[الحديـد.]15-12:

وقـال اهلل  :ﮉ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮈ [التحريـم. ]8:

اللهـم يـا رب العالميـن اللهـم يـا رحمـن يـا رحيـم أتمم لنـا نورنـا أجمعيـن باإليمان

وحسـن اإلقبـال يـا رب العالميـن ،اللهـم وأعذنا يـا ربنا من ظلمـات الجهل
والطاعـة ُ

والضلال والغوايـة ،واهدنـا إليك صرا ًطا مسـتقيما.

أقول هذا القول وأسـتغفر اهلل لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه

يغفـر لكم إنه هو الغفـور الرحيم.

الخطبة الثانية :
اهلل وحـده ال شـريك لـه ،وأشـهد َّ
أن محمـد ًا
الحمـد هلل كثيـر ًا ،وأشـهد أن ال إلـه إال ُ

عبـده ورسـوله؛ صلـى اهلل وسـ َّلم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن.
أما بعد:
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الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل  :اتقـوا اهلل تعالـى ،وراقبـوه يف السـر والعالنيـة والغيـب

يعلـم أن ر َّبـه يسـم ُعه ويـراه.
والشـهادة مراقبـة مـن
ُ

أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل :والنـور منَّـة اهلل َّ
جـل يف علاه علـى مـن شـاء مـن عبـاده يف

الدنيـا واآلخـرة ،ﮉ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮈ [النـور ، ]40:ولهـذا -يـا

معاشـر المؤمنيـن -يحتـاج هـذا المقـام ؛مقـام تحصيـل النـور ونيلـه ،إلـى أمريـن
عظيميـن ومطلبيـن جسـيمين:

❍ ❍األول عبـاد اهلل :اإلقبـال علـى اهلل بالدعـاء؛ فإن النور منة اهلل على من شـاء من

عبـاده ،ولهـذا جـاء يف «الصحيحيـن» مـن حديـث ابـن عبـاس ﭭ يف قصة مبيتـه ليل ًة
اج َع ْـل ِف
«الله َّـم ْ
عنـد رسـول اهلل ﷺ فذكـر ﭬ مـن دعـاء النبـي ﷺ أنـه كان يقـولُ :
ِ ِ
ِ
ُورا َ ،و َع ْن َي َس ِ
ُـوراَ ،و ِف َب َ ِ
ُورا،
ـاري ن ً
ُـوراَ ،و َعـ ْن َيميني ن ً
ُـوراَ ،و ِف َس ْـمعي ن ً
صري ن ً
َق ْلبِـي ن ً
ِ
ِ
و َفو ِقـي نُـورا ،و َ ْ ِ
ُوراَ ،و َع ِّ
ُورا»[[[.
ً َ
َ ْ
ظ ْـم ِل ن ً
ُـوراَ ،و َخ ْلفـي ن ً
ُـوراَ ،و َأ َمامـي ن ً
تتـي ن ً
فما أعظمها من دعوة وما أج َّلها!

[[[ رواه البخاري ( ،)3616ورواه مسلم (.)763

ـدل علــى مشــروعية قـ ِ
ـث يـ َّ
قــال شــيخنا عبدالــرزاق بــن عبــد المحســن البــدر حفظــه اهلل «:وهــذا الحديـ ُ
ـول

ـور يف ِّ
التوجــه إلــى المســجد ،وك ُّلــه سـ ٌ
ذراتــه الظاهــرة
هــذا الدعــاء عنــد
ُّ
كل َّ
ـؤال هلل  بــأن يجعـ َـل النـ َ
ـب غايــة
والباطنــة ،وأن يجعلــه محيطــا بــه مــن جميــع جهاتــه ،وأن يجعـ َـل ذا َتــه وجملتــه نــور ًا ،وهــذا مناسـ ٌ

نــور
المناســبة مــع مــا ثبــت يف «صحيــح مســلم» (برقــم  )223أنَّــه ﷺ قــال:
َّ
ُــور» ،فالصــاة ٌ
«والصــا ُة ن ٌ
للمؤمــن يف دنيــاه ويف قــره ويف اآلخــرة ،ويف حديــث آخــر قــال َ « :مــن حافـ َ
ـظ عليهــا كانــت
لــه نــور ًا و ُبرهانــا ونجــاة يــوم القيامــة ،ومــن َلــم ُيحافــظ عليهــا َلــم يكــن لــه نــور وال ُبرهــان وال نجــا ٌة يــوم

ـلم متَّج ـ ٌه إلــى المســجد
القيامــة» رواه أحمــد ( ،)169/2فــكان يف غايــة المناســبة وتمــام الحســن والمسـ ُ
ِ
ــم ح َّظــه مــن النــور يف جســمه ك ِّلــه ،وأن
اهلل أن ُيعظ َ
ألداء هــذه الصــاة التــي هــي نــور للمؤمــن أن يســأل َ
يجعلــه محيطــا بــه مــن جميــع جوانبــه »«فقــه األدعيــة واألذكار» (.)118/3
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
❍ ❍واألمـر اآلخـر عبـاد اهلل :مجاهـدة النفـس علـى لـزوم نـور اإليمـان والطاعـة

والمحافظـة علـى العبـادة ،فـإن حـظ العبـاد مـن النـور يـوم القيامـة بحسـب حظهـم يف
هـذه الحيـاة الدنيـا مـن نـور اإليمـان واألعمـال الصالحـات[[[.

اللهـم أصلـح لنـا أجمعيـن شـأننا كلـه ،اللهـم أصلـح لنـا أجمعيـن ديننـا الـذي هـو

عصمـة أمرنـا ،وأصلـح لنـا دنيانـا التـي فيهـا معاشـنا ،وأصلـح لنـا آخرتنـا التـي فيهـا

معادنـا ،واجعـل الحيـاة زيـاد ًة لنـا يف كل خيـر والمـوت راحـ ًة لنـا مـن كل شـر.

❒❒❒❒❒❒❒

[[[ قــال اإلمــام ابــن القيــم [ ...« :$المؤمــن] نــور اإليمــان يف قلبــه ،ومدخلــه نــور ،ومخرجــه نــور،

وعلمــه نــور ،ومشــيته مــن النــاس نــور ،وكالمــه نــور ،ومصيــره إلــى نور»«شــفاء العليــل» (.)105

الصِّ َر اط

[[[

الحمـد هلل رب العالميـن ،الرحمـن الرحيـم ،مالـك يـوم الديـن ،وأشـهدُ أن ال إلـه

اهلل وحـده ال شـريك لـه؛ إلـه األوليـن واآلخريـن ،وقيـوم السـماوات واألرضيـن،
إال ُ
ُ
وأشـهد َّ
المبعوث رحم ًة للعالمين وقدو ًة
أن محمد ًا عبده ورسـوله ،وصف ُّيه وخلي ُله،

للسـالكين؛ فصلـوات اهلل وسلامه عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين.
أما بعد:

يعلم َّ
أن
أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل  :اتقوا اهلل تعالى ربكم وراقبوه سـبحانه مراقبـ َة من ُ
ربه يسمعه ويراه ،وتقوى اهلل  هي خير ٍ
زاد يب ِّلغ إلى رضوان اهلل قال اهلل تعالى:
ُ
ﮉﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﮈ [البقرة. ]197:

ٍ
نجـاة ال مثيل له ،وفـوز ال نظير له -أ ْلهـم اهلل قلوبنا أجمعين
أيهـا المؤمنـون :موطـن

ُحسـن االسـتعداد لـه -؛ إنه يا معاشـر العباد موطن الزحزحـة من النار.
[[[ خطبة جمعة بتاريخ  1437-5-17 /هـ
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وتأمـل -رعـاك اهلل -هـذا األمـر العظيـم والخ ْطـب الجسـيم يف قـول ربنـا جـل يف

علاه :ﮉ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﮈ [آل عمـران. ]185:

وفـوز ال نظيـر لـه ،السـيما -أيهـا
أيهـا العبـاد  :إن هـذه الزحزحـة نجـا ٌة ال مثيـل لهـا
ٌ

عظيما ونب ًئا جسـيما؛ تأملوا يف ذلك قول
المؤمـن -أن مـن وراء هـذه الزحزحـة خط ًبـا
ً

اهلل جل يف عاله :ﮉﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮈ [مريـم] .

الخطـب عبـاد اهلل :أن ال نجـاة وال فـوز وال دخـول للجنـة إال بالعبـور مـن فـوق
ٍ
فسـر النبـي ُ و ُرو َد
صـراط ُينصـب يـوم القيامـة علـى متن جهنـم ،وقد َّ
ِ
النـار يف هـذه اآليـة بالعبور من فوق الصـراط ،روى اإلمام مسـلم يف كتابه «الصحيح»
ـار إِ ْن َشـا َء اللَُّ ِمـ ْن َأ ْص َح ِ
ـاب
مـن حديـث جابـر ﭬ أن النبـي ﷺ قـال « :الَ َيدْ ُخ ُـل النَّ َ
َّ
تت ََهـا».
ـج َر ِة َأ َحـدٌ  ،ا َّل ِذيـ َن َبا َي ُعـوا َ ْ
الش َ
َقا َل ْتَ :ب َل َيا َر ُس َ
ول اللَِّ.
َفا ْنت ََه َر َها.
َف َقا َل ْت َح ْف َص ُة :ﮉﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮈ.

َف َق َال النَّبِ ُّي  -ﷺ َ « :-قدْ َق َال اللَُّ  ﮉﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢﮈ»[[[.

[[[ رواه مسلم (.)2496
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
عبـور علـى متن جهنـم على سـواء النار؛ نعم مـن فوقها صراط
فالنجـاة -عبـاد اهلل-
ٌ

أدق مـن الشـعر وأحـد مـن السـيف ،يؤمـر النـاس يف ذلـك اليـوم العظيـم بالمـرور من

فـوق ذلكـم الصـراط ،ويكـون النـاس يف مرورهـم وسـيرهم متفاوتيـن تفاو ًتـا عظيما؛

خـرج البخـاري ومسـلم يف «صحيحيهمـا» مـن حديـث أبـي سـعيد الخـدري ﭬ أن
َّ
ـول اهللِ َو َمـا ِْ
النبـي ﷺ قـال ُ « :ث َّـم ُي ْضر ُب ِْ
يـلَ « :يـا َر ُس َ
سر َع َلى َج َهنَّ َـم» ِق َ
س؟»
ال ْ ُ
ال ْ ُ
َ

ٍ ِ
ِ
ـال« :دح ٌـض م ِز َّلـ ٌة ،فِ ِ
َق َ
يـب َو َح َس ٌـك َتك ُ
يـه َخ َ
يهـا
طاطِ ُ
ُـون بِن َْجـد ف َ
يـف َوك ََلل ُ
َ ْ
َ
ينَ ،وكَا ْل ِ
ط ْـر ِف ا ْل َع ْ ِ
ُش َـو ْي َك ٌة ُي َق ُ
ك َ
انَ ،ف َي ُم ُّـر ا ُْل ْؤ ِمنُ َ
السـ ْعدَ ُ
ـون َ
َالر ِ
يـح،
برقَ ،وك ِّ
َْ
ـال َلَـا َّ
ير ،وك ََأج ِاو ِ
الـرك ِ
يـد ْ
َوكَال َّ
مْـدُ ٌ
ـاج ُم َسـ َّل ٌمَ ،و َ
َابَ ،فنَ ٍ
وش ُم ْر َس ٌـل،
َ
ط ِْ َ
الَ ْي ِـل َو ِّ
وس ِف ن ِ
َـار َج َهنَّ َـم»[[[.
َو َم ْكـدُ ٌ

زاد «مسـلم»؛ قـال أبـو سـعيد ﭬَ « :ب َل َغنِـي َأ َّن ا ْل ِ
ج ْس َـر َأ َد ُّق مِ َن َّ
الشـ ْع َر ِةَ ،و َأ َحدُّ مِ َن
السي ِ
ف».
َّ ْ
قسم النبي  الناس يف هذه النجاة من عدمها إلى أقسام ثالثة:
وقد َّ
ناجٍ مسلم ال يصيبه شيء أصال.
ٌ
ومخدوش مرسل؛ أي ناج من النار لكن يصيبه ما يصيبه.
ومكدوس يف نار جهنم عيا ًذا باهلل  من ذلك .
ٌ
أيهـا المؤمنـون :إن كل مؤمـن يتأمـل يف هـذه النصوص يكون على يقين ال شـك فيه

وال ريـب مـن هـذا الـورود على نار جهنم ،لكنه يف شـك مـن النجاة.
[[[ رواه البخاري ( ،)7440ومسلم (.)183
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
أليس من الجدير أيها العباد أن ي َعدَّ لهذا الموطن عدته؟
وأن يهيأ له زاده؟
يلح العبد يف هذه الحياة على اهلل جل يف عاله أن يجعله من الناجين الفائزين؟
وأن َّ
ب من دعاه وال يرد من ناجاه.
وهو سبحانه ال يخ ِّي ُ
مسـتذكرا
مسـتحضرا لهـذا الصراط
عظيم بالمـرء أن يكون
أيهـا المؤمنـون :كـم هـو
ً
ً
ٌ

حفـزا له على فعـل الخيـرات واجتنـاب الموبقات
لهـذا المـرور حتـى يكـون يف ذلـك ً
المهلـكات؛ روى عبـد اهلل بـن المبـارك يف كتابه «الزهد» وغيره ؛ لمـا نزلت هذه اآلية
ﮉﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮈ ذهـب عبـد اهلل بـن رواحـة ﭬ إلـى بيتـه فبكـى ،فجـاءت
امرأتـه فبكـت ،فجـاءت الخادمـة فبكـت ،وجـاء أهـل البيـت فجعلـوا يبكـون فلمـا

انقطعـت عربتـه قـال« :يـا أهاله مـا الـذي أبكاكم؟».
قالوا :ال ندري ولكن رأيناك بكيت فبكينا.

قـال« :إنـه أنزلـت علـى رسـول اهلل آيـة ينبئنـي فيهـا ربـي  أين وارد النـار ،ولـم

ينبئنـي أين صـادر عنهـا فذلـك الـذي أبـكاين»[[[.

هكـذا قـال عبـد اهلل بـن رواحـة ﭬ الصحابـي الجليـل فمـا عسـى حالنـا أن تكـون

أيها العبـاد!!.

ٍ
ٍ
وبذل
إقبـال صـادق علـى اهلل وإلحـاحٍ عليـه بالدعـاء
نعـم أيهـا المؤمنـون :البـد مـن

ألسـباب النجـاة والفـوز يـوم لقـاء اهلل.
[[[ رواه ابن المبارك يف «الزهد» (.)309
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ِ
أسـأل اهلل  بأسـمائه الحسـنى وصفاتـه العليـا أن يجعلنـا أجمعيـن مـن الناجين

ومـن النـار مزحزحيـن وعلى الصـراط من العابريـن المارين الناجيـن ولجنات النعيم

مـن الداخلين .

أقول هذا القول وأسـتغفر اهلل لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه

يغفـر لكم إنه هو الغفـور الرحيم.

الخطبة الثانية :
اهلل وحـده ال شـريك لـه ،وأشـهد َّ
أن محمـد ًا
الحمـد هلل كثيـر ًا ،وأشـهد أن ال إلـه إال ُ

عبـده ورسـوله؛ صلـى اهلل وسـ َّلم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن.
أما بعد:
أيها المؤمنون عباد اهلل :اتقوا اهلل تعالى.

ً
وسـبيل
عبـاد اهلل :لقـد نصـب اهلل  للعبـاد يف هـذه الحيـاة صرا ًطـا مسـتقيما

قويمـا أمرهـم بسـلوكه واتباعـه ولزومـه والثبـات عليـه ،قـال اهلل  :ﮉ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮈ [األنعـام] .

أيهـا العبـاد :وعلـى قـدر لـزوم العبـد لهـذا الصـراط وسـيره عليـه سـرع ًة وبطئـا ثبا ًتـا

واسـتقامة تكـون حالـه يـوم القيامـة علـى الصـراط الـذي ُينصـب علـى متـن جهنـم؛

سـيرا عليـه يـوم القيامـة ،وأبطؤهـم هنـا
سـيرا عليـه هنـا أسـرعهم ً
فأسـرع النـاس ً
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
أبطؤهـم هنـاك ـ ومـن ن َكـب علـى الصـراط نُكِـب يـوم القيامـة فـكان والعيـاذ بـاهلل من
المكدوسـين يف النـار.

عبـاد اهلل  :وكمـا أن الصـراط عليـه كالليـب وخطاطيـف تخطـف النـاس بأعمالهـم،

فـإن يف هـذه الدنيـا خطاطيـف متنوعـة تخطـف النـاس عـن الصـراط المسـتقيم وهـي
الشـبهات والشـهوات ،فمـن خطفتـه كالليـب الدنيـا بشـهواهتا وشـبهاهتا كان عرضـ ًة

يـوم القيامـة ألن تخطفـه الكالليـب التـي علـى جنبتـي الصـراط يـوم القيامـة .

❒❒❒❒❒❒❒

الفوز الحقيقي

[[[

إن الحمد هلل نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه ،ونعوذ باهلل من شـرور أنفسـنا

وسـيئات أعمالنـا ،مـن يهـده اهلل فلا مضـل له ،ومـن يضلل فال هـادي له ،وأشـهد أن
ال إلـه إال اهلل وحـده ال شـريك لـه؛ ال رب سـواه وال معبـود ٍ
بحـق إال هـو سـبحانه

وتعالـى ،وأشـهد أن محمـد ًا عبـده ورسـوله وصفيه وخليلـه وأمينه على وحيـه ومب ّلغ

النـاس شـرعه؛ فصلـوات اهلل وسلامه عليـه وعلى آلـه وصحبـه أجمعين.
أما بعد:

معاشـر المؤمنيـن عبـا َد اهلل :اتقـوا اهلل فـإن مـن اتقـى اهلل وقاه وأرشـده إلـى خير أمور

دينـه ودنياه.

ٌ
حديـث يف بعـض مجالـس النـاس عن الفـوز وعن الفائزيـن ،وعن
عبـاد اهلل :يجـري

أسـباب الفـوز ،وعـن مـن فـاز ،ومـن هـم الفائـزون ،كلمـة تتردد يف بعـض المجالـس
[[[خطبة جمعة بتاريخ  1425-11-12 /هـ
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ٍ
وأمور فانية؛
وينحصـر الفهـم عـن الفـوز وعن معانيه لدى بعـض األفهام يف مت ٍع زائلـة
ٍ
ٍ
مسـابقات تجاريـة ،وعـن ٍ
حديـث عـن ٍ
ٌ
مباريـات رياضيـة ،وعن
فـوز يف
فـوز يف
فهنـاك
ٍ
ٍ
تعاملات محرمـة كالقمـار والميسـر ،وهكـذا تتنـوع األحاديـث عـن الفـوز
فـوز يف
وعـن ماه َّيتـه وحقيقتـه وعـن مجاالتـه وعـن أسـبابه ،ويغيب عبـاد اهلل عن أذهـان كثير

مـن النـاس الفـوز العظيـم عند لقـاء رب العالمين؛ الفـوز برضا اهلل والنجـاة من عذابه
والفـوز بجنتـه ،يغيـب هـذا المعنـى  -عبـاد اهلل  -عـن كثيـر مـن األذهـان يف اهنمـاك يف

متـع الدنيـا وملذاهتـا وشـهواهتا ،والواجـب عبـاد اهلل علـى كل مسـلم أن يكـون دائمـا
متذكـر ًا الفـوز األكبر والفـوز العظيـم والفـوز المبيـن عندما يلقـى اهلل  ،وأن

ال تغـره هـذه الحيـاة عن الفوز الحقيقـي والنعيم األبدي والنعيم المقيـم يوم لقاء اهلل.
وتأمـل معـي  -أيهـا المؤمـن  -يف هـذه الوقفـة متذكـر ًا ومتفكـرا يف الفـوز العظيـم

وحقيقتـه؛ يقـول اهلل  :ﮉ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﮈ [آل عمـران.]١٨٥:

هاهنـا عبـاد اهلل مقـام الفائزيـن الرابحيـن الذيـن يمـ ّن اهلل عليهـم بالفـوز الحقيقـي

األكبر العظيـم[[[.

إن الفـوز  -عبـاد اهلل  -نجـا ٌة مـن مرهـوب وتحصيـل لمرغـوب ،وهـذان يجتمعـان

ينجيهـم اهلل مـن النـار ويمـ ّن عليهم بالفـوز بدخول
للمؤمنيـن أهـل الجنـة ؛ ِّ
[[[ قــال اإلمــام الشــوكاين  « :$وهــذا هــو الفــوز الحقيقــي الــذي ال فــوز يقاربــه؛ فــإن كل فــوز وإن

كان بجميــع المطالــب دون الجنــة ليــس بشــيء بالنســبة إليهــا ،اللهــم ال فــوز إال فــوز اآلخــرة ،وال عيــش إال
عيشــها ،وال نعيــم إال نعيمهــا »« فتــح القديــر» (.)613/1
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الجنـة ،وهـذا هـو حقيقـة الفـوز  -عبـاد اهلل  -نجا ٌة مـن مرهوب وتحصيـل لمرغوب،
ٍ
ٍ
مرغـوب فيـه أعظم من الجنـة !! ﮉ ﮩ ﮪ
مرهـوب أعظـم مـن النـار !! وأي
وأي

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮈ؛ هـذا هـو ميـدان الفـوز حقـا وصدقـا ،نجا ٌة من
وفوز بجنتـه ونعيمه.
نـار اهلل وعذابـه،
ٌ

ٍ
ولهـذا  -عبـاد اهلل  -ينبغـي ِّ
واحـد منـا أن يتذكـر هـذا الموقـف العظيـم وكلنـا
لـكل
ـف متأملاً رعـاك اهلل  -مـن حديـث أبـي
صائـر إليـه ،جـاء يف «صحيـح مسـلم» -و قِ ْ

سـعيد الخـدري ﭬ أن النبـي ﷺ قـالُ « :ث َّـم ُي ْضر ُب ِْ
سر َع َلى َج َهنَّ َـم -أي يـوم
ال ْ ُ
َ
القيامة -و َ ِ
ـول اللَِّ َو َما ِْ
ون :ال َّل ُه َّم َسـ ِّل ْم َسـ ِّل ْمِ ،ق َيل َيا َر ُس َ
الشـ َفا َع ُة َو َي ُقو ُل َ
ت ُّل َّ
س؟
َ
ال ْ ُ

ٍ ِ
ِ
ـال  :دح ٌـض م ِز َّلـ ٌة فِ ِ
يـب َو َح َس ٌـك َتك ُ
يـه َخ َ
يهـا ُش َـو ْي َك ٌة
طاطِ ُ
ُـون بِن َْجـد ف َ
يـف َوك ََلل ُ
َق َ َ ْ
َ
ُي َق ُ
ك َ
ان َف َي ُم ُّـر ا ُْل ْؤ ِمنُ َ
السـ ْعدَ ُ
ـون -أي يمـرون مـن علـى هـذا الصـراطَ -
ط ْـر ِف
ـال َلَـا َّ
ير ،وك ََأج ِاو ِ
ينَ ،وكَا ْل ِ
ا ْل َع ْ ِ
الـرك ِ
يـد ْ
يـحَ ،وكَال َّ
َاب؛ َفنَ ٍ
َالر ِ
ـاج
َ
ط ِْ َ
الَ ْي ِـلَ ،و ِّ
برقَ ،وك ِّ
َْ
وس ِف ن ِ
مْـدُ ٌ
ُم َسـ َّل ٌمَ ،و َ
َـار َج َهنَّ َـم»[[[.
وش ُم ْر َس ٌـلَ ،و َم ْكـدُ ٌ
صائـر إليـه ال محالـة ،والنـاس علـى هـذا
تأمـل هـذا الموقـف  -رعـاك اهلل  -وأنـت
ٌ

الصـراط أقسـام ثالثـة حدّ دهـا رسـول اهلل ﷺ ،وهاهنـا يبرز الفائـزون حقـا وصدقـا.
تأمـل هـذه األقسـام الثالثـة  ،وتأمـل  -رعـاك اهلل  -مـرور النـاس على هـذا الصراط

المنصـوب علـى متـن جهنـم ،وتخيـل  -رعاك اهلل  -حالـك وأنت على هـذا الصراط
وضعت قدمك اليمنى
الـذي جـاء يف بعـض األحاديث أنه أدق من الشـعر ،تأمل وقـد
َ

عليـه وبيـن أيديـك النـاس ومـن خلفـكَ :نـاجٍ ُم َسـ َّل ٌمَ ،و َم ْخـدُ ٌ
وش ُم ْر َس ٌـلَ ،و ُم ْكر َد ٌس
[[[ رواه مسلم (.)183
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ِ
ِ ِ
ِ
فِـي ن ِ
َـار َج َهن ََّـم؛ فمن أي هـؤالء أنت !!
دحـض مزلة
هاهنـا مقـام الفائزيـن عبـاد اهلل؛ تخيـل وأنت تمشـي على هـذا الصراط
ٌ

فيـه خطاطيـف وكالليـب وحسـكة تخطـف النـاس بأعمالهـم ،ويتفـاوت النـاس يف
المـرور عليـه كالبرق وكالريـح وكأجاويـد الخيـل ؛ يمـرون مـرور ًا على قـدر تفاوهتم

يف األعمـال يف هـذه الحيـاة ،يمـرون مـرور ًا علـى قـدر تباينهـم يف طاعـة اهلل  يف
هذه الحيـاة[[[.

صائـر إلى هـذا المقـام ،يقـول اهلل تعالى:
فتفكـر يف حالـك وأنـت مـن هـؤالء وأنـت
ٌ

ﮉ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮈ يعنـى جهنـم ﮉ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮈ [مريـم. ]٧٢-٧١:
تأ ّمل هل أنت من هؤالء الناجين الفائزين؟

تأمـل يف هـذا المقـام العظيـم وتفكـر يف الفـوز الحقيقـي العظيـم عنـد لقـاء اهلل
[[[ قــال اإلمــام ابــن القيــم  «:$وعلــى قــدر ثبــوت قــدم العبــد علــى هــذا الصــراط الــذي نصبــه اهلل

لعبــاده يف هــذه الــدار يكــون ثبــوت قدمــه علــى الصــراط المنصــوب علــى متــن جهنــم ،وعلــى قــدر ســيره
علــى هــذه الصــراط يكــون ســيره علــى ذاك الصــراط؛ فمنهــم مــن يمــر كالــرق ،ومنهــم مــن يمــر كالطــرف،
ومنهــم مــن يمــر كالريــح ،ومنهــم مــن يمــر كشــد الــركاب ،ومنهــم مــن يســعى ســعيا ،ومنهــم مــن يمشــي

مشــيا ،ومنهــم مــن يحبــوا حبــوا ،ومنهــم المخــدوش المســلم ،ومنهــم المكــردس يف النــار ،فلينظــر العبــد

ســيره علــى ذلــك الصــراط مــن ســيره علــى هــذا حــذو القــذة بالقــذة ،ﮉ ﯡ ﯢ ﮈ  ،ﮉ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﮈ.

ولينظــر الشــبهات والشــهوات التــي تعوقــه عــن ســيره علــى هــذا الصــراط المســتقيم فإهنــا الكالليــب التــي

بجنبتــي ذاك الصــراط تخطفــه وتعوقــه عــن المــرور عليــه؛ فــإن كثــرت هنــا وقويــت فكذلــك هــي هنــاك ﮉ

ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﮈ »«مــدارج الســالكين» (.)13/1

الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
 ،وتف ّكـر يف هـذه األصنـاف الثالثـة:
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« -1ن ٍَاج ُم َس َّل ٌم »  :أي من النار .

وش ُم ْر َس ٌـل »  :أي أنـه يصيبـه مـن النـار مـا يصيبـه مـن خـدْ ٍ
مْـدُ ٌ
َ « -2و َ
ش ول ْفـحٍ

وينجيـه مـن العـذاب .
ونحـو ذلـك ويرسـله اهلل ؛ أي يطلقـه
ِّ

مكـردس على
 -3وآخـر  -حمانـا اهلل وحماكـم ووقانـا ووقاكـم ونجانـا ونجاكـم -
ٌ

أم رأسـه يف نـار جهنـم  .أجارنـا اهلل .

اللهم أجرنا من النار ،اللهم أجرنا من النار ،اللهم أجرنا من النار.
وإذا قلت  -أيها المؤمن  -ما هي صفات هؤالء الفائزين ؟
وما هي أعمالهم التي نالوا هبا هذا الفوز العظيم ؟
تجـد الجـواب يف كتـاب اهلل ؛ بـل تجـده يف آيـة واحـدة يف القـرآن حصرت لك

أسـباب الفـوز والغنيمـة ،يقـول اهلل تعالـى يف سـورة النـور :ﮉ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮈ [النـور.]٥٢:

صفـات أربعـة إذا اجتمعـت يف العبـد كان مـن الفائزيـن :طاعـة اهلل ،وطاعـة
إهنـا
ٌ

رسـوله ﷺ ،وخشـية اهلل والوقـوف بيـن يديه  ،وتقـوى اهلل  بالبعد
عـن المعاصـي واآلثـام؛ فمـن كان هبـذا الوصـف وعلى هـذه الحال فإنـه  -عباد اهلل -
يكـون مـن الفائزيـن كمـا أخبر اهلل بذلك.

ثـم تذكـر  -عبـد اهلل  -حـال المؤمنيـن الفائزيـن مـاذا لهـم بعـد نجاهتـم مـن النـار

الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
101
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وفكاكهـم مـن عذاهبـا ونجاهتـم مـن الدخـول فيهـا ؟
ماذا أمام هؤالء الفائزين ؟
يقـول اهلل تعالـى :ﮉ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﮈ [النبـأ]٣٦-٣١:

مـا أعظمهـا مـن حـال ومـا أطيبـه مـن مـآل !! ف ّكهـم اهلل  وأجارهـم مـن النـار

فجـازوا الصـراط وتعـدَّ وه ،ثـم أمامهـم الجنـة فيهـا هـذا النعيـم المقيم ،فتفكـر يف هذا

المقـام وأهـل الجنـة يدخلـون الجنة مع باهبـا فائزين أعظـم فوز ،نائليـن أعظم غنيمة،

وتفكـر يف حالـك ومآلـك يف هـذا المقـام العظيـم :ﮉ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﮈ [الحديـد. ]١٢:

وﭧ ﭨ ﮉ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮈ [البروج. ]١١:

تأمـل هـذه المعاين وال تشـغلك  -رعـاك اهلل ُ -متَع الدنيا عن الفـوز الحقيقي عندما

تلقى اهلل .

أسـأل اهلل بأسـمائه الحسـنى وصفاتـه العلـى أن يجعلنـا أجمعيـن مـن الفائزيـن حقـا

الناجيـن صدقـا ،وأن يوفقنـا لطاعتـه ولنيـل رضـاه ،وأن يهدينـا إليه صراطًا مسـتقيما؛

إن ربـي لسـميع الدعـاء وهـو أهـل الرجـاء وهـو حسـبنا ونعيـم الوكيل .

الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الخطبة الثانية :
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الحمـد هلل عظيـم اإلحسـان واسـع الفضـل والجـود واالمتنـان ،وأشـهد أن ال إله إال

اهلل وحـده ال شـريك لـه وأشـهد أن محمـد ًا عبـده ورسـوله؛ صلـى اهلل وسـلم عليـه

وعلـى آلـه وأصحابـه أجمعيـن.
أما بعد:

ممر ولسـنا يف دار بقاء،
عبـاد اهلل اتقـوا اهلل تعالـى ،واعلمـوا أننـا يف هذه الحياة يف دار ٍّ

وسـننتقل مـن هـذه الـدار الفانيـة إلـى دار الخلـود والبقـاء :ﮉ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮈ [العنكبـوت.]٦٤:

ويف تلـك الـدار  -عبـاد اهلل  -يجـد أهـل اإليمـان النعيـم المقيـم والفـوز العظيـم ،يف
ِ
المعرضون
تلـك الـدار  -عبـاد اهلل  -ينجـو أهـل اإليمان من سـخط اهلل وعقابه ،وأمـا

عـن اهلل وعـن دينـه وعـن طاعتـه فشـأهنم كمـا قـال اهلل :ﮉ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﮈ [آل عمـران ]١٨٨:؛ ولهـذا عبـاد اهلل ينبغـي أن ُتشـغل أذهاننـا وأن تتفكـر

عقولنـا يف هـذا الفـوز العظيـم؛ الفـوز بالنجـاة مـن النـار والفـوز بدخـول الجنـة ،وأن
يكـون المؤمـن دائمـا وأبـد ًا يف كل أيامـه ولياليـه ُمت ََذكِّـر ًا لهـذا المقـام العظيـم ،آخـذ ًا

باألسـباب التـي يكـون هبـا نجاتـه مـن سـخط اهلل وعقابـه وفـوزه بجنته ونعيمه ،سـائال

اهلل  الكريـم مـن فضلـه ،وقـد جـاء يف حديـث صحيـح أن النبـي ﷺ قـالَ « :م ْن
ِ
ٍ
النَّـ َةَ ،و َمـ ْن ْاسـت ََج َار ِمـ ْن
النَّـ ُة :ال َّل ُه َّـم َأ ْدخ ْلـ ُه ْ َ
النَّـ َة َث َلا َث َم َّـرات َقا َل ْـت ْ َ
َس َـأ َل اللََّ ْ َ
ٍ
ـار :ال َّل ُه َّـم َأ ِج ْـر ُه ِمـ ْن النَّ ِ
النَّ ِ
ـار »[[[.
ـار َث َلا َث َم َّـرات َقا َل ْـت النَّ ُ
[[[ رواه الرتمــذي ( ،)2572والنســائي ( ،)5521وابــن ماجــه ( ،)4340وصححــه األلبــاين يف «صحيــح

الجامــع» (.)6275

الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
103
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
فيكـون المؤمـن يف كل أيامه يسـأل اهلل  دخـول الجنة والنجاة من النار ،ويأخذ

بأسـباب دخول الجنة وأسـباب النجاة من النار.

أعاننا اهلل وإياكم ،وهدانا وهداكم ،ووفقنا أجمعين لكل خير.

❒❒❒❒❒❒❒

فريق في الجنة
وفريق في السعير

[[[

َّ
إن الحمـد هلل  ،نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه  ،ونعـوذ بـاهلل مـن شـرور

َّ
مضـل لـه  ،ومـن يضلـل فلا هـادي لـه ،
أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا  ،مـن يهـده اهلل فلا
وأشـهد أن ال إلـه إال اهلل وحـده ال شـريك لـه  ،وأشـهد َّ
أن محمـدً ا عبـده ورسـوله ،
ِ
وصف ُّيـه وخليلـه  ،وأمينـه علـى وحيـه  ،ومب ِّل ُ
النـاس شـرعه ؛ فصلـوات اهلل وسلامه
ـغ

عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن .
َأما بعد

أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل :اتقـوا ال َّلــه تعالـى؛ فـإن مـن اتقـى اهلل وقـاه  ،وأرشـده إلـى

خيـر أمـور دينـه ودنيـاه .

ٍ
عديـدة من القرآن
أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل  :فريقـان جاء الحديـث عنهما يف مواضع

بذكـر أعمـال وأوصـاف ٍّ
جديـر بالمؤمـن أن يتأمل يف آيات القـرآن الكريم
كل منهمـا ؛
ٌ
[[[خطبة جمعة بتاريخ  1433-8-2 /هـ

الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
105
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
المشـتملة علـى أوصـاف الفريقين وأعمـال الفريقين ومآل الفريقين  ،السـيما  -عباد
اهلل  -وقـد انصرفـت أذهـان ٍ
كثيـر مـن النـاس يف هـذا الزمـن عنـد الحديث عـن الفريق
أو ِ
ٍ
لعـب وهـزل  ،وإذا قيـل مـع فريـق َمـن ؟ أو نحـو ذلـك لـم
الف َـرق إلـى
أمـور هـي ٌ
تنصـرف األذهـان إال إلـى ذلـك النوع مـن اللعـب واللهو .
جديـر بنـا أمـة اإلسلام أن هنتـدي هبدايـات القـرآن وأن نتأمـل يف الفريقيـن ال َّلذ ْيـن

جـاء الحديـث عنهمـا يف مواضـع عديـدة مـن كتـاب اهلل .

قس َم الناس إلى فريقين  :فريق م َّن عليهم بالهداية وشرح
عباد اهلل  :إن اهلل َ 

صدورهـم لإلسلام ووفقهـم لطاعـة الرحمـن  ،وفريـق حقت عليهـم الضاللة فهم يف

غ ِّيهـم يعمهـون ويف باطلهـم يتق َّلبـون وعـن طاعـة رهبـم وعبادتـه سـبحانه معرضـون ،

قـال اهلل تعالـى :ﮉ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮈ [األعـراف. ]30:

عبـاد اهلل  :ولقـد بعـث اهلل أنبيـاءه ورسـله وأصفيـاءه دعـا ًة إلـى اإليمـان والحـق

والهـدى  ،وهنـا ًة عـن الكفـر والباطل والردى ؛ وانقسـم الناس تجاه دعـوة النبيين إلى

فريقين ،قال اهلل تعالى :ﮉ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮈ [النحـل. ]36:

وقـال اهلل  :ﮉ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
وفريق
فريـق قبِـل دعـوة النبييـن وآمن هبـم،
ٌ
ﭜ ﭝ ﮈ [النمـل ]45:أيٌ :

يرض لنفسه إال الكفر طريقا؛ ثم هم كما وصف اهلل ﮉ ﭝﮈ
أبى ذلك ولم َ
أي ُّ :
كل فريـق يدَّ عـي أن الحـق معـه وأنـه هو صاحبه  ،وقد جرت العـادة  -عادة فريق

أهـل الباطـل ،فريـق أهل الكفـر والضلال  -ال ُعجـب بحضاراهتم واالغترار بدنياهم

الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ويجعلـون ذلك مقياسـا علـى أحق َّيتهم .
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وتأمـل يف هـذا قـول اهلل تعالـى :ﮉ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﮈ [مريـم.]73:

ٍ
ٍ
وصناعـات وأمـور دنيويـة ليـس
بحضـارات
أي نحـن أم أنتـم ؟ وهـا نحـن نتمتـع

عندكـم منهـا شـيء؛ ﮉ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﮈ!!

ونسـي هـؤالء َّ
ومتاع
أن مـا يتحدثـون عنـه ومـا جعلوه مقياسـا إنما هـو حطا ٌم زائـل
ٌ
فـان ،ولهـذا قـال اهلل تعالـى يف اآليـة التـي تلـي هـذه اآليـة :ﮉ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﮈ .

أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل  :ويف حديـث القـرآن عـن الفريقيـن ضـرب الـرب 

مثلاً عظيمـا يتضـح بـه جل ًّيـا حـال الفريقيـن ويتجلـى أمرهمـا تمامـا ،قـال اهلل تعالـى:

ﮉ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮈ  ،تأمـل يف هاتين الحالتين:

ﮉ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮈ [هـود ]24:أي :ال يسـتوي أهـل اإليمـان بمـا
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وضالل
عمايـة
وهدايـة وضيـاء  ،وأهـل الكفر الذيـن هم يف
ونـور
بصيـرة
عندهـم مـن
ٍ
وغوايـة وصـدود .

أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل :ومـن هدايـات القـرآن وبياناتـه العظيمـة لحـال الفريقيـن

ِذكْـر المـآالت؛ مـآل هـؤالء ومـآل هؤالء  ،وهو مقـا ٌم جديـر بالعناية والتأمـل ،قال اهلل

تعالـى :ﮉ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﮈ [األنعـام ]81:أي فريـق أهـل
اإليمـان أو فريـق الكفـر والطغيـان ؟

والجـواب الـذي ال جـواب غيـره علـى ذلـك هـو قـول اهلل تعالـى يف اآليـة التـي تلـي
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الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ

هـذه اآليـة :ﮉ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﮈ.

ٌ
حديث واسـع  ،وهو من األمور التي
والحديـث عـن المـآالت  -مآالت الفريقين -

تكـررت بيانـا وإيضاحـا وتجليـ ًة يف كتـاب اهلل  ،مـن ذلكم قـول اهلل تعالى :ﮉ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮈ [الشـورى ]7:؛ إنـه ٌ
مـآل أيهـا المؤمنـون جديـر بالتأمـل:
ﮉﮠ ﮡ ﮢ ﮈ أي كتـب اهلل  لهـم النجـاة والفـوز والسـعادة األبديـة حيـث
َّ
نجاهـم مـن النـار وجعلهـم مـن أهـل الجنـة بنعيمهـا العظيـم وخيرهـا
إن اهلل َّ 

الدائـم المسـتمر ﮉ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﮈ [آل عمـران. ]185:

َـم بعضـه على بعـض يف نـار جهنم فيبقـون فيها أبد
أمـا الفريـق اآلخـر فإنـه فريـق ُيرك ُ

اآلباد .

وجديـر بالمؤمـن  -عبـاد اهلل  -أن يتأمـل يف
فهـذه حـال الفريقيـن وهـذا هـو مآلهمـا
ٌ

حـال الفريقيـن وأن ينحـاز دومـا وأبـد ًا إلـى فريـق أهـل اإليمـان سـائالً ربه 
ومـواله أن يث ِّبتـه علـى اإليمـان وأن يجعلـه يف ركـب الهدايـة وفريـق اإلسلام  ،وأن

يعيـذه مـن فريـق الضلال والغـي والباطـل والكفـر .

حمانـا اهلل وإياكـم ،ووقانـا ووقاكم ،وهدانا أجمعين إليه صراطًا مسـتقيما ،وأصلح

لنا شـأننا كله .

ِ
ُ
ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفرو ُه
اهلل لي ولكم
أقول هذا القول
ُ
وأسـتغفر َ
ِ
يغفـر لكـم إنه هو الغفـور الرحيم .

الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الخطبة الثانية :
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الحمـد هلل رب العالميـن  ،والعاقبـة للمتقيـن  ،وأشـهد أن ال إلـه إال اهلل وحـده

ال شـريك  ،وأشـهد َّ
أن محمـد ًا عبـده ورسـوله  ،صلـى اهلل وسـ َّلم عليـه وعلـى آلـه

وأصحابـه أجمعيـن .

َأما بعد أيها المؤمنون  :اتقوا ال َّلـه تعالى .
عبـاد اهلل :إن هـذه الحيـاة الدنيـا ميـدان ابتلاء ودار امتحـان بـل ومضمـار سـباق،

مـر الحديـث عنهمـا وذكـر أوصافهمـا وذكـر مآالهتمـا،
ويف هـذا المضمـار فريقـان َّ

أحدهمـا داخـل المضمـار يف تنافـس وسـباق وهـم فريـق اإليمـان ،واآلخـر خارجـه
وهـم فريـق الكفـر ،والواجـب علـى العبـد المؤمـن أن يتقي اهلل ربـه وأن يجاهد نفسـه

علـى اللحـوق بركـب اإليمـان وفريـق الطاعـة وفئـة اإلقبـال علـى اهلل  ،وأن
يسـتعيذ بـاهلل مـن طـرق أهـل الضالل وسـبل أهل الغواية وهـي كثيرة ال حـدَّ لها  ،وقد

قـال اهلل تعالـى  :ﮉ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮈ [األنعـام . ]153:والك ِّيـس عبـاد
اهلل مـن دان نفسـه وعمـل لمـا بعـد المـوت  ،والعاجـز مـن أتبـع نفسـه هواهـا وتمنـى
علـى اهلل األمـاين .

❒❒❒❒❒❒❒

حفت الجنة بالمكاره
وحفت النار بالشهوات

[[[

إن الحمـد هلل نحمـده و نسـتعينه و نسـتغفره و نتـوب إليـه  ،و نعـوذ بـاهلل مـن شـرور

أنفسـنا و سـيئات أعمالنـا؛ مـن يهـده اهلل فلا مضـل لـه ومـن يضلـل فلا هـادي لـه ،
وأشـهد أن ال إلـه إال اهلل وحـده ال شـريك لـه ،وأشـهد أن محمـد ًا عبـده ورسـوله ،

صلـى اهلل عليـه و علـى آلـه و صحبـه أجمعيـن .

أمـا بعـد أيهـا المؤمنـون  :اتقـوا اهلل تعالـى وراقبـوه  - -واعملـوا بطاعتـه

وتجنبـوا معصيتـه فـإن يف ذلـك سـعادة الدنيـا واآلخـرة .

أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل :إن هـذه الحيـاة الدنيـا َميـدان للجهـاد ،واهلل تعالـى يقـول:

ﮉﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮈ [ العنكبـوت . ]69 :

والجهـاد عبـاد اهلل يف هـذه الحيـاة يف مجاليـن عظيميـن وبابيـن كبيريـن أال وهمـا:

مالزمـة الطاعـات والمحافظـة عليهـا  ،وتجنـب المعاصـي والبعـد عنهـا .
[[[ خطبة جمعة بتاريخ  1431-8-18هـ
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الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ومـن أكرمـه اهلل  بتحقيـق هـذا الجهـاد؛ فـاز يـوم القيامـة فـوز ًا عظيمـا ،قـال

اهلل تعالـى  :ﮉ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﮈ [آل عمـران .]185:نعـم عبـاد اهلل !! يفوز يـوم القيامة بالزحزحة عن

النـار ،وبدخـول الجنـة دار األبـرار .

وح ِ
جبـت  ،والنـار كذلـك لهـا أمـور
ول ُيعلـم عبـاد اهلل أن الجنـة لهـا أمـور حفـت هبـا ُ

حفـت هبـا وحجبـت  ،والبـد يف هـذه الحيـاة مـن مجاهـدة للنفـس علـى السلامة ممـا

حفـت بـه النـار والوقايـة منـه ؛ لئال يقع فيـه العبد فيدخـل النار  ،وكذلك علـى اإلقبال

وحجبت بـه ليفـوز بدخولها .
علـى مـا ُحفـت بـه الجنـة ُ

روى اإلمـام مسـلم يف «صحيحـه» مـن حديـث أنـس بـن مالـك ﭬ أن النبـي ﷺ
ِ
النَّـ ُة بِا َْلـك ِ ِ
ِ
ـار بِ َّ
الش َـه َو ِات)) [[[.
قـالُ :
َاره َ ،و ُح َّفـت النَّ ُ
((ح َّفـت ْ َ

ورواه البخـاري مـن حديـث أبـي هريـرة ﭬ ولفظـهِ ُ :
ـار بِ َّ
الش َـه َو ِات ،
((حج َب ْـت النَّ ُ
ِ
النَّـ ُة بِا َْلـك ِ
َار ِه ))[[[.
َو ُحج َب ْـت ْ َ
عبـاد اهلل  :وإذا علـم العبـد أن للجنـة ُحجبـا  ،وأن للنـار ُحجبـا ؛ فليعلـم أن مـن هتك

ـب النار وصل إليهـا  ،والنار محجوبة
الحجـاب وصـل إلـى مـا وراءه ،فمن هتك ُح ُج َ

بالشـهوات  ،ومـن اقتحـم ُحجـب الجنة وصل إليهـا  ،والجنة حجبـت بالمكاره .

والمـكاره  -عبـاد اهلل  -التـي حجبـت هبـا الجنـة  :هـي طاعـات اهلل وفرائضـه التـي

أمـر اهلل هبـا عبـاده وإن شـقت علـى النفـوس ووقـع يف القلـوب شـيء مـن الكراهيـة
[[[ رواه مسلم (.)2822
[[[ رواه البخاري (.)6487

الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
111
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
لهـا .والشـهوات التـي حجبـت هبـا النـار :عمـوم المعاصـي؛ وإن مالت إليهـا القلوب
وتاقـت إلـى فعلهـا .

أيهـا المؤمنـون  :وممـا يوضـح هـذا الحديـث ويزيـده بيانـا مـا رواه اإلمـام أحمـد يف

«مسـنده» وأصحـاب السـنن مـن حديث أبـي هريرة ﭬ أن النبـي ﷺ قال (( ََّلـا َخ َل َق
ـار َأ ْر َس َـل ِج ْ ِ
ب َ
النَّ ِـة َف َق َ
ـال  :ا ْن ُ
ظ ْـر إِ َل ْي َهـا َوإِ َل َما َأعْـدَ ْد ُت ألَ ْه ِل َها
يـل إِ َل ْ َ
النَّـ َة َوالنَّ َ
اللَُّ ْ َ
ِ
يها .
ف َ

ِ ِ
يهـا ؛ َق َ
َق َ
ـال َ :ف َجا َء َهـا َو َن َ
ـال َ :ف َر َج َـع إِ َل ْي ِه َ ،ف َق َال
ظ َـر إِ َل ْي َهـا َوإِ َل َمـا َأعَـدَّ اللَُّ ألَ ْهل َهـا ف َ
ِ ِ
بـا َأ َحـدٌ إِالَّ َد َخ َل َها.
َ :وع َّزت َـك الَ َي ْس َـم ُع ِ َ

ِ ِ
بـا َف ُح َّف ْـت بِا َْلـك ِ
َار ِه ؛ َف َق َ
ـال ْ :ار ِج ْـع إِ َل ْي َهـا َفا ْن ُ
يها ،
ظ ْـر إِ َل َمـا َأعْـدَ ْد ُت ألَ ْهل َهـا ف َ
َف َأ َم َـر ِ َ
ـال َ :ف َر َج َـع إِ َل ْي َهـا َفـإِ َذا ِهـي َقـدْ ُح َّف ْت بِا َْلـك ِ
َار ِه َف َر َج َع إِ َل ْي ِه َ ،ف َق َ
َق َ
ـال َ :و ِع َّزتِ َك َل َقدْ ِخ ْف ُت

َأ ْن الَ َيدْ ُخ َل َهـا َأ َحدٌ .

ِ ِ
ِ
ـال  :ا ْذ َه ْـب إِ َل النَّ ِ
َق َ
ـار َفا ْن ُ
َـب
يهـا؛ َفـإِ َذا هـي َي ْرك ُ
ظ ْـر إِ َل ْي َهـا َوإِ َل َمـا َأعْـدَ ْد ُت ألَ ْهل َهـا ف َ
ِ ِ
َب ْع ُض َهـا َب ْع ًضـا َف َر َج َـع إِ َل ْي ِـه َ ،ف َق َ
با َأ َحدٌ َف َيدْ ُخ ُل َها  -أي من شـدة
ـال َ :وع َّزت َك الَ َي ْس َـم ُع ِ َ

أهواهلـا وعظـم نكاهلـا وعذاهبا .-

با َف ُح َّف ْت بِ َّ
الش َه َو ِات َف َق َال ْ :ار ِج ْع إِ َل ْي َها.
َف َأ َم َر ِ َ

َف َر َج َـع إِ َل ْي َهـا َ ،ف َق َ
ـيت َأ ْن الَ َين ُْج َـو ِمن َْهـا َأ َحـدٌ إِالَّ َد َخ َل َهـا ))
ـال َ :و ِع َّزتِ َـك َل َقـدْ َخ ِش ُ

[[[

وهـو حديـث صحيـح ثابـت .

[[[ رواه أبــو داود ( ،)4744والرتمــذي ( ،)2560والنســائي ( ،)3763وأحمــد ( ،)7530وحســنه

األلبــاين يف «صحيــح الرتغيــب» (.)3669
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الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
عبـاد اهلل :إن العاقـل إذا تأمـل يف هـذا األمـر وأدرك هـذه الحقيقـة أحسـن يف إقبالـه

علـى ربـه  ،وأحسـن يف مجاهدتـه لنفسـه ؛ فـإن الطاعـة -أيهـا المؤمنـون -والعبـادة
والبعـد عـن المعاصـي والذنـوب قـد تكـون يف أول وهلـة مـرارة ،ولكنهـا مـرارة قليلة

تعقبهـا حلاوة دائمـة غيـر منقطعـة ،فـإن مـرارة الدنيـا قصيـرة وحلاوة اآلخـرة دائمـة
غيـر منقطعـة؛ وألن يصبر العبـد علـى مـرارة يف الدنيـا منقطعـة فينـال حلاوة اآلخـرة

غيـر المنقطعـة خيـر لـه مـن أن ينشـغل يف هـذه الحياة بحلاوة زائفـة ولذة فانيـة تعقبها
حسـرة دائمـة ومـرارة باقيـة.

عبـاد اهلل :علـى العبـد العاقـل أن يتأمـل يف هـذا األمـر جيـدا ،وأن يحقـق الجهـاد يف

هـذا البـاب ،وهـو يف هـذا المقـام يحتاج إلـى نوعين مـن الصرب :صرب علـى الطاعات،
وصبر عـن المعاصي.

يحتـاج يف هـذا المقـام إلـى صبر علـى طاعـة اهلل  ،ويحافـظ على الطاعـة التي

ال غنـى لـه عـن ثواهبـا  ،ويتجنـب المعصيـة التـي ال صبر لـه يـوم القيامـة علـى عقاهبـا
 ،وإن مـن ال ُغ ْبـن العظيـم والخسـران الكبيـر أال يصبر اإلنسـان علـى الطاعـة يف هـذه
الحيـاة وأن يقتحـم المعصيـة ثـم يبـوء يـوم القيامـة بحسـرات دائمـة ونـدم ال يفيـد .

عبـاد اهلل  :الجنـة حفـت بالمـكاره  ،والنـار حفـت بالشـهوات وحجبـت بذلـك .

والعاقـل يتنبـه لهـذا األمر؛ فـإذا كانت الطاعـات فيها ثقل على النفـوس أو يف النفوس

شـيء مـن الكراهيـة لهـا فليصبر ،ليصرب علـى الفرائـض ،وليصرب علـى الطاعات وإن
ثقلـت علـى النفـوس وكان يف القلـوب شـيء مـن الكراهية لهـا ،وإذا دعتـه النفس إلى

شـهوة محرمـة ولـذة ممنوعـة فليمنـع نفسـه منهـا؛ ألنه إذا أقحم نفسـه يف هذه الشـهوة
وهتـك حجاهبـا أوصلتـه إلـى مـا وراءهـا  ،وإن وراء المعصيـة النار .

الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
113
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
عبـاد اهلل  :يف الدعـاء المأثـور عـن نبينـا  ((:ال َّل ُه َّم إِنِّي َأ ْس َـأ ُل َك ا ْل َجنَّ َة
ـك مِـ َن الن ِ
َو َمـا َق َّـر َب إِ َل ْي َهـا مِـ ْن َق ْـو ٍل َأ ْو َع َمـ ٍل َ ،و َأ ُعـو ُذ بِ َ
َّار َو َمـا َق َّـر َب إِ َل ْي َها مِ ْن َق ْـو ٍل َأ ْو
َع َملٍ))[[[ .
أقول هذا القول وأسـتغفر اهلل لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه

يغفـر لكـم إنه هو الغفـور الرحيم .

الخطبة الثانية :
الحمـد هلل عظيـم اإلحسـان  ،واسـع الفضـل والجـود واالمتنـان  ،وأشـهد أن ال إلـه

إال اهلل وحـده ال شـريك لـه  ،وأشـهد َّ
أن محمـدا عبـده ورسـوله صلى اهلل وسـلم عليه

وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن  ..أمـا بعد :

عبـاد اهلل :ليعلـم ٌّ
كل منـا أن الجنـة قريبـة مـن أهلهـا وأن النـار مثـل ذلـك ،فليـس

بيـن صاحـب الجنـة والجنـة إال أن يمـوت  ،وليـس بيـن صاحـب النـار والنـار إال أن
يمـوت،وال تـدري نفس ماذا تكسـب غـدا وال تدري نفس بـأي أرض تموت .وعجبا

عبـاد اهلل لمـن يحتمـي مـن األطعمـة النافعـة خـوف مضرهتـا؛ كيـف ال يحتمـي مـن

الذنـوب والمعاصـي خـوف معرهتـا يـوم يلقـى ربـه عز وجـل يـوم القيامة !! قـد تلوح
للعبـد لـذة ويبرق برقهـا فينسـاق وراءها فيأتيه ِ
عقبهـا صاعقة الندم وحسـرة األلم وال
ينفعـه ذلـك يـوم لقـاء اهلل .

ِ
فلنــتق اهلل  ،ولنحاسـب أنفسـنا قبل أن نحاسـب  ،ولنزن أعمالنا
أال عباد اهلل !
[[[ رواه ابن ماجه ( ،)3846وصححه األلباين يف «السلسلة الصحيحة» (.)1542

الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
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قبـل أن تـوزن ؛ فـإن الكيـس مـن عبـاد اهلل من عمل بطاعـة اهلل  واسـتعد لما بعد

المـوت  ،والعاجـز مـن أتبع نفسـه هواها وتمنى علـى اهلل األماين.

❒❒❒❒❒❒❒

ُر ْؤي َ ُ
هللا 
ة
ِ

[[[

َّ
إن الحمد هلل؛ نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه ،ونعوذ باهلل من شـرور أنفسنا

وسـيئات أعمالنـا ،مـن يهـده اهلل فال مضـل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشـهد أن ال
اهلل وحـده ال شـريك لـه ،وأشـهد َّ
أن محمـد ًا عبـده ورسـوله ،وصف ُّيـه وخليلـه،
إلـه إال ُ

وأمينـه علـى وحيـه ،ب َّلـغ الرسـالة ،وأدى األمانـة ،ونصـح األمـة ،وجاهـد يف اهلل حـق

شـرا إال حذرها منه؛
خيـرا إال دل األمة عليـه ،وال ً
جهـاده حتـى أتـاه اليقيـن ،فمـا تـرك ً
فصلـوات اهلل وسلامه عليـه وعلى آله وصحبـه أجمعين.
أما بعد:

أيهـا العبـاد أيهـا المؤمنـون :اتقـوا اهلل ربكـم ،وراقبوه جـل يف عاله مراقبـة ٍ
عبد يعلم

أن ر َّبـه يسـم ُعه ويراه.

عمـل بطاعـة اهلل علـى ٍ
ٌ
وتقـوى اهلل ٌ :
وتـرك
نـور مـن اهلل رجـاء ثـواب اهلل،

[[[ خطبة جمعة بتاريخ  1437-7-8 /هـ

الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
لمعصيـة اهلل علـى نـور مـن اهلل خيفـة عـذاب اهلل.
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إن أعلـى ٍ
أيهـا المؤمنـونَّ :
نعيـم ينالـه أهـل الجنـة يف الجنـة وأشـرفه وأسـناه وأرفعـه

وأهبـاه رؤيتهـم لرهبـم جـل يف علاه؛ هـو النعيـم األعلـى والشـرف األسـنى والمنـة
العظمـى.

شـرف َعلِ ّـي ومـ ٌّن عظيـم وعطـاء كريـم يمـ ُّن اهلل  بـه
نعـم عبـاد اهلل؛ إنـه
ٌ

علـى أهـل اإليمـان يف الجنـة .

نعـم عبـاد اهلل ؛ يـرون رهبـم جـل يف علاه حقيقـ ًة بأبصارهـم عيانًـا تشـري ًفا لهـم مـن

موالهـم جـل يف علاه ،يرونـه ويسـ ِّلم عليهـم ويسـمعون كالمـه.
ٍ
عطاء ونعيم!
أال ما أعظمها من هناءة! وما أجله من

قـال اهلل  :ﮉ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬ ﮈ [يـس.]58-55:

وقال اهلل :ﮉﮪﮫ ﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱﮈ [المطففين.]23-22:

وقـال اهلل  :ﮉ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮈ [القيامـة ،]23-22:قـال

وح َّـق لهـا أن تنضـر وهـي تنظـر إلـى
الحسـن البصـري  « :$تنظـر إلـى الخالـقُ ،
الخالـق»[[[.

وقال اهلل  :ﮉ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﮈ [ق.]35:
[[[ رواه اإلمام الطربي يف «تفسيره» (.)72/24

الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
117
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وقـال  :ﮉ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﮈ [يونـس ،]26:وقـد جاء التفسـير يف

الحديـث المرفـوع ويف المأثـور عـن الصحب ومن اتبعهم بإحسـان للمزيـد والزيادة:

بالرؤيـة للـرب الكريم جـل يف عاله.

وقال اهلل  يف شـأن من يبوؤون يوم القيامة بسـخط اهلل :ﮉ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮈ [المطففين.]15:

قـال اإلمـام الشـافعي « :$فلمـا َحجبهـم يف السـخط كان يف هـذا دليـل علـى أهنم

يرونـه يف الرضا»[[[.

أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل :ولقد جاءت األحاديـث المتواترة عن الرسـول المصطفى

والنبـي المجتبـى ﷺ بذكـر هـذه المنـة العظمـى والعطيـة الكبرى رؤيـة المؤمنيـن

لرهبـم جـل يف علاه ،جـاء ذلك عنـه ﷺ يف أحاديث كثيرة تشـوي ًقا للعبـاد وترغي ًبا لهم

ويشـرفون هبـذه المنـة ،وجـاء عنـه
وح ًثـا علـى األعمـال التـي ينالـون هبـا هـذه العطيـة
ُ

 دعـاء اهلل جـل يف علاه بنيـل هـذا الشـرف والفـوز هبـذه المنـة.

❖ ❖جـاء يف «الصحيحيـن» مـن حديـث جريـر بـن عبـد اهلل البجلـي ﭬ قـالُ :كنَّا
ِ ِ
ِ
تر ْو َن َر َّبك ُْم
ُـم َس َ َ
وسـا عنْـدَ َر ُسـول اهلل ﷺ إِ ْذ َن َظ َـر إِ َلـى ا ْل َق َم ِـر َل ْي َلـ َة ا ْل َبـدْ ِر َف َقـال« :إِ َّنك ْ
ُج ُل ً
ـون ِف ُر ْؤ َيتِ ِـهَ ،فإِ ِن ْاسـ َت َ
َما ت ََـر ْو َن َه َـذا ال َق َم َـر ،الَ ت َُضا ُم َ
ط ْعت ُْم َأ ْن الَ ُت ْغ َل ُبوا َع َل َصال ٍَة
ك َ
الش ْـم ِ
َق ْب َـل ُ
ط ُلـو ِع َّ
وبـا َفا ْف َع ُلوا»[[[.
س َو َق ْب َـل ُغ ُر ِ َ
ناسـا قالواَ « :يا َر ُس َ
ـول
❖ ❖وجاء يف «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ﭬ أن ً
[[[ «هتذيب السنن»( ،)38/13و«شرح الطحاوية» (ص.)191
[[[ رواه البخاري ( ،)7434ومسلم (.)633

الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اللَِّ ه ْـل نَـرى ربنَا يوم ِ
الق َيا َم ِة؟».
َ َ َ َّ َ ْ َ
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«ه ْل ت َُض ُّار َ
ون ِف ال َق َم ِر َل ْي َل َة ال َبدْ ِر؟».
َف َق َالَ :

َقا ُلوا« :الَ َيا َر ُس َ
ول اللَِّ».

الش ْم ِ
َق َالَ « :ف َه ْل ت َُض ُّار َ
ون ِف َّ
ونَا َس َح ٌاب؟».
س َل ْي َس ُد َ

َقا ُلوا« :الَ َيا َر ُس َ
ول اللَِّ».

َق َالَ « :فإِ َّنك ُْم ت ََر ْو َن ُه ك ََذلِ َك»[[[.
أي ترونـه حقيقـة كمـا تـرون القمـر ليلـة البـدر وكمـا تـرون الشـمس ليـس دوهنـا

سـحاب.

❖ ❖وجـاء يف «صحيـح مسـلم» مـن حديـث أبـي يحـي صهيـب بـن سـنان الرومـي
ﭬ أن النبـي ﷺ قـال« :إِ َذا د َخ َـل َأه ُـل ْ ِ
النَّـ َة َق َ
ـال اهللُ  :ت ُِريـدُ َ
ون
ْ
َ
َ
النَّـة ْ َ
ُـم؟
َشـ ْي ًئا َأ ِزيدُ ك ْ

ل ُتبي ْض وجوهنَا؟ َأ َ ِ
َف َي ُقو ُل َ
النَّ َة َو ُتن َِّجنَا ِم َن الن َِّار؟
ونَ :أ َ ْ َ ِّ ُ ُ َ
ل ْ تُدْ خ ْلنَا ْ َ

ـف ِْ
َق َ
طـوا َشـ ْي ًئا َأ َح َّـب إِ َل ْي ِه ْم ِم َن النَّ َ
ـابَ ،ف َما ُأ ْع ُ
ظ ِـر إِ َل َر ِّبِ ْم »
ـالَ :ف َيك ِْش ُ
ال َج َ

ثـم تلا :ﮉ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﮈ [يونـس.[[[ ]26:

❖ ❖أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل  :وقـد ثبـت يف الدعـاء المأثـور مـن حديـث عمـار بن

[[[ رواه البخاري ( ،)7437ومسلم (.)182
[[[ رواه مسلم (.)181
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الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ

«و َأ ْس َـأ ُل َك َل َّـذ َة النَّ َ
ظ ِـر إِ َل
ياسـر ﭬ أن النبـي  كان يقـول يف دعائـهَ :
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
َو ْج ِه َـك َو َّ
ضر ٍة َو َل فِ ْتنَ ٍـة ُم ِض َّل ٍـة»[[[ خرجـه اإلمـام
ضا َء ُم َّ
الش ْـو َق إ َل ل َقائ َـك ف َغ ْير َ َّ

أحمـد يف «مسـنده» والنسـائي يف «السـنن الكبرى» بإسـناد صحيـح.

ُ
صـادق اإليمـان علـى هـذه الدالئـل علـى هـذا
أيهـا العبـاد :عندمـا يقـف المؤمـن

التشـريف العظيـم والمـ ِّن الكبيـر عندمـا يقـف علـى هـذه النصـوص تتحـرك نفسـه

أمـرا
شـو ًقا وطمعـا يف أن يحظـى هبـذا الشـرف وأن يفـوز هبـذا اإلنعـام ،وليـس هـذا ً
ٍ
ومجاهـدة للنفـس
وتـزود
ُينـال بمجـرد األمـاين بـل البـد مـن عمـل واسـتعداد وهتيـؤ
ُّ
وحسـن التقـرب إليـه جل يف علاه ،وأن ال تغلب العبدَ غوالـب هذه الحياة
بطاعـة اهلل ُ
ِ
اسـ َت َط ْعت ُْم َأ ْن َ
ال ُت ْغ َل ُبـوا» أمـا مـن ُغلـب فمـا
وصوارفهـا كمـا تقـدم يف الحديـثَ « :فـإِن ْ
أحـراه بالحرمـان ومـا أجـدره بالخسـران .

أسـأل اهلل الكريـم جـل يف علاه بأسـمائه الحسـنى وصفاتـه العليـا أن يصلـح أحوالنا

يشـرفنا أجمعيـن هبـذا الشـرف  ،وأن يوفقنـا لحسـن
أجمعيـن  ،نسـأله سـبحانه أن ِّ
االسـتعداد لـه  ،اللهـم إنـا نسـألك لـذة النظـر إلـى وجهك والشـوق إلى لقائـك يف غير

ضـراء مضـرة وال فتنـة مضلـة .

أقول هذا القول وأسـتغفر اهلل لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه

يغفـر لكم إنه هو الغفـور الرحيم.

[[[ رواه أحمد ( ،)18324والنسائي ( ،)1306وصححه األلباين يف «االحتجاج بالقدر» (.)90

الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الخطبة الثانية :
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اهلل وحـده ال شـريك لـه ،وأشـهد َّ
أن محمـد ًا
الحمـد هلل كثيـر ًا ،وأشـهد أن ال إلـه إال ُ

عبـده ورسـوله؛ صلـى اهلل وسـ َّلم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن.
أما بعد:
عباد اهلل :اتقوا اهلل تعالى.

عبـاد اهلل  :ولقـد دلـت النصـوص علـى الصلـة بيـن الصلاة والرؤيـة وأن المحافِـظ

جدير هبذا الشـرف العظيـم؛ أن يرى اهلل ،
علـى هـذه الصلاة المعتنـي هبا
ٌ

وأمـا مـن كان مضي ًعـا مفر ًطـا فهو حري بالحرمـان ،وقد دل على هـذا المعنى الكتاب
والسنة:

❍ ❍قـال اهلل تعالـى ﮉ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮈ [القيامـة ،]31-22:فهـذا
سـبب لهـذا الحرمـان ونيـل هـذا الخسـران.
الـذي هـو التضييـع للصلاة
ٌ

❍ ❍وقـد تقـدم يف حديـث جريـر بـن عبـد اهلل قـول نبينـا  بعـد
الش ْـم ِ
ط ْعت ُْم َأ ْن الَ ُت ْغ َل ُبـوا َع َلى َصلا ٍَة َق ْب َـل ُ
أن ذكـر الرؤيـةَ « :فـإِ ِن ْاسـ َت َ
ط ُلـو ِع َّ
س َو َق ْب َـل
وبـا َفا ْف َع ُلـوا».
ُغ ُر ِ َ

فعلينـا عبـاد اهلل أن نحافـظ علـى هـذه الصلاة وأن نعنـى هبـا فإهنـا معونـ ٌة علـى

ومزدجـر عـن كل شـر  ،قـال اهلل  :ﮉ ﮰ ﮱ ﯓ ﮈ
كل خيـر
ٌ
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الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ

[البقـرة ،]45:وقـال {:ﮉ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﮈ

[العنكبـوت ،]45:وحـري بعبـد حافـظ عليهـا أن يوفـق لـكل رفعـة وفضيلـة يف دنيـاه
وأخـراه .

والك ِّيـس مـن عبـاد اهلل مـن دان نفسـه وعمـل لمـا بعـد المـوت ،والعاجـز مـن أتبـع

نفسـه هواهـا وتمنـى علـى اهلل األمـاين.

❒❒❒❒❒❒❒

قصة امرأة من أهل الجنة

[[[

الحمـد هلل حمـدا كثيـر ًا طيبـا مبـاركًا فيـه كمـا يحـب ربنـا ويرضـى  ،لـه الحمـد

 - -باإليمـان  ،ولـه الحمـد باإلسلام  ،ولـه الحمـد بالقـرآن  ،ولـه الحمـد

بالمعافـاة  ،لـه الحمـد  -سـبحانه  -بـكل نعمـة أنعـم هبـا علينـا يف قديـم أو حديـث أو

سـر أو عالنيـة أو خاصـة أو عامـة  ،لـه الحمـد  -سـبحانه  -حمـد ًا كثيـر ًا حتـى يرضى
 ،وله الحمد إذا رضي  ،وأشـهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شـريك له  ،وأشـهد

أن محمـد ًا عبـده ورسـوله ؛ صلـى اهلل وسـلم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن  ،أما
بعـد :

أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل  :اتقـوا اهلل تعالـى وراقبـوه  مراقبـة مـن يعلـم أن ربـه

يسـمعه ويراه.

أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل  ،ويـا أيتهـا األخـوات المؤمنـات  :إليكـم قصـ ًة عجيبـ ًة
[[[ خطبة جمعة بتاريخ  1432-6-3 /هـ
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ِ
عظيمـة فيهـا عبرة وعظـة ؛ إنهـا قصـة امـرأة مـن أهـل الجنـة  :روى البخـاري ومسـلم
يف «صحيحيهمـا» عـن َع َط ِ
ـاء ْب ِ
ـال لِي ا ْب ُن َع َّب ٍ
ـن َأبِـي َر َبـاحٍ َق َال َ :ق َ
ـاس َ :أ َل ُأ ِر َ
يـك ا ْم َر َأ ًة
مِـ ْن َأ ْهـ ِل ا ْل َجن َِّـة ؟
ُق ْل ُت َب َلى .

ِ ِ
َق َ
ـف َفا ْد ُع
ـت إِنِّي ُأ ْص َـر ُع َوإِنِّي َأ َت َك َّش ُ
ـت النَّبِ َّـي ﷺ َف َقا َل ْ
الس ْـو َدا ُء ؛ َأ َت ْ
ـالَ :هـذه ا ْل َم ْـر َأ ُة َّ
ِ
ـال (( :إِ ْن ِشـ ْئ ِت ص ِ
اهَّلل لِـي َ ،ق َ
النَّـ ُةَ ،وإِ ْن ِشـ ْئ ِت َد َع ْـو ُت اللََّ َأ ْن ُي َعافِ َي ِـك ،
برت َو َلـك ْ َ
َ َْ
َ
ـف َفدَ َعـا َلَـا ))[[[ .
ـف َفـا ْد ُع اللََّ ِل َأ ْن َل َأ َتك ََّش َ
بر َ ،ف َقا َل ْـت إِ ِّن َأ َتك ََّش ُ
َف َقا َل ْـت َأ ْص ِ ُ
أيهـا المؤمنـون ويـا أيتها األخـوات المؤمنات  :لنتأمل يف قصة هـذه المرأة العظيمة؛

ٌ
إيمـان وصـدق ،ونقـاء وصفـاء  ،وديـن وحيـاء  ،وهبـا هـذه الشـدة
فهـذه المـرأة معهـا
ِ
ويضجرهـا ،
يؤرقهـا ويقلقهـا  ،ويؤذيهـا
صـرع فـكان ِّ
والبلاء أال وهـو مـا أصاهبـا مـن ْ
فجـاءت طالبـ ًة مـن النبـي  - -أن يدعـو اهلل لهـا أن يكشـف مـا هبا من
ضـر وأن يرفـع عنهـا مـا أصاهبـا مـن بلاء  ،فأرشـدها  - -إلـى مـا هو

أعظـم لهـا مـن ذلـك أال وهـو أن تصبر علـى الشـدة والبلاء واللأواء وتكـون العاقبة
الجنـة  ،فاختـارت حسـن العاقبـة وجميـل المـآل وأن تكـون مـن أهـل الجنـة بضمانـة
رسول اهلل ﷺ إن صربت ؛ فاختارت الصرب– ڤ وأرضاها -إال أن ما كان يصيبها

مـن تكشـف بعـض عورهتـا وتكشـف بعـض أعضائهـا وجسـمها حـال صرعهـا ؛ مـع

أهنـا بتكشـفها يف هـذه الحـال معـذورة لمرضهـا ألهنـا ليسـت مختـار ًة لذلـك وال قابل ًة

لـه وال راضيـ ًة بـه ،ومـع ذلـك شـدة حيائهـا وقـوة إيماهنـا ونقـاء قلبهـا وحسـن زكائهـا
جعلهـا تقلـق أشـد القلـق من هـذا االنكشـاف فاختارت الصبر  -ڤ  -ولهـا الجنة
[[[ رواه البخاري ( ،)5652ومسلم (.)2576
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ِ
إال أهنـا قالـت (( :إِنِّـي َأ َتك ََّش ُ
ـف )) أي أن هـذا أمـر ال أتمكن من الصبر عليه وإن كان
ٍ
اختيـار منـي  ،فدعـا لهـا رسـول اهلل ﷺ فكانـت بعـد ذلـك تصرع وال
واقعـا عـن غيـر

تتكشـف بدعـوة النبي .

مـا أحـوج المـرأة المسـلمة إلـى دعـوة صادقـة تلتجـئ هبـا إلـى اهلل  -سـبحانه  -أن
يعيذهـا مـن أن تتكشـف  ،ويف الدعـاء (( :ال َّلهـم اس ُتر َعوراتِنَـا و ِ
آمـ ْن َر ْو َعاتِنَـا ))[[[ .
َ
ُ َّ ْ ْ ْ َ
أيتهـا األخـوات المؤمنـات  :إن قصـة هـذه المـرأة قصـة عظيمـة ُتـروى يف مـكارم

األخلاق وجميـل الصفـات ومحاسـن الق َيـم وجمـال الحيـاء ونقـاء القلـب وصفائه،
ـف َفـا ْد ُع اهَّللَ لِـي َأ ْن َل َأ َتك ََّش َ
نعـم !! قالـت - (( :يـا رسـول اهلل  -إِنِّـي َأ َتك ََّش ُ
ـف )).
فـكان هـذا التكشـف الـذي يقع عن غير طـو ٍع واختيار  ،وعلى وضـ ٍع ال مالمة عليه

فيـه كان تكشـفًا يؤرقهـا ويقلقهـا  ،إذا كانـت هـذه حالهـا  -ومـا أكرمهـا من حـال وما
أعظمـه مـن وصـف  -فكيـف الحـال بامرأة تتكشـف مبديـ ًة محاسـنها ِ
مظهـر ًة مفاتنها
مبرز ًة جمالهـا مـع طوعهـا واختيارهـا غيـر مباليـة وال مكرتثـة ال بحيـاء وال إيمـان !!

تسـمع آيـات اهلل وتسـمع أحاديـث رسـول اهلل ﷺ وتسـمع مـا يف التبرج والسـفور من
ٍ
وعيـد وهتديـد فلا تبالـي بشـيء مـن ذلـك وال تكرتث هبـذا األمر .
الصرع
أيهـا المؤمنـون  :هـذه المـرأة التـي هـي مـن أهـل الجنـة كان تكشـفها بسـبب ْ

وكانـت تكـره ذلـك التكشـف أشـد الكراهـة  ،لكـن مـا يقـع يف عـدد مـن النسـاء مـن

تكشـف وتربج وسـفور سـببه  -أيها المؤمنون  -صرع أصيب به هؤالء النسـاء ولكنه

صـر ٌع شـديد علـى مـن يصـاب به وسـببه ضعـف اإليمـان وقلـة الدين
مـن نـوع آخـر ؛ ْ

[[[ رواه أحمــد ( ،)10966وانظــر كالم العالمــة األلبــاين عــن الحديــث يف «السلســلة الصحيحــة»

(.)2018
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وذهـاب الحيـاء ،إنـه  -أيهـا المؤمنـون  -صـرع الشـهوات؛ أن يكـون اإلنسـان صريع

شـهواته وصريـع تتبـع ملذاتـه فيكـون هبـذا الصرع ليـس مباليـا وال مكرتثًا بمـا يفعله

أهـو مـن رضـا اهلل  أم مـن سـخطه ؟ وبسـبب كثـرة الفتـن وكثـرة دواعـي
الشـهوات وبـروز أصنـاف المغريـات يف حياة الناس يف هذا الزمن وما اسـتجدَّ فيه من
تؤجج الفتـن وتثير يف النفوس الشـهوات من خلال قنوات
وسـائل حديثـة كثيـر منهـا ِّ

آثمـة ومواقـع موبـوءة ال هـدف لهـا وال غايـة إال إيقاع النـاس يف صرع الشـهوات وأن
يكونـوا طريحـي الملـذات فع ُظـم البلاء واشـتد الخطب .

تحـدَّ ث اإلمـام ابـن القيـم  $يف كتابـه العظيـم «زاد المعـاد» عـن هـذا النـوع مـن
الصـرع وعـن حـال النـاس معـه ومـا أصيـب بـه كثيـر مـن النـاس بسـبب ذلك مـن ٍ
فتن
وعواصـف شـديدة تعصـف باإليمان واليقيـن وتزلزل األخالق والحيـاء متحدثًا عن

حـال النـاس يف زمانـه فكيـف به لو رأى حـال الناس يف أزمان متأخرة مـع فتن متكاثرة
!! يقـول  -رحمـه اهلل تعالـى « : -و َأ ْك َثـر َتسـ ّل ِ
ط ْالَ ْر َواحِ ا ْل َخبِي َث ِـة َع َلـى َأ ْهلِ ِـه َت ُك ُ
ون مِ ْن
َ ُ َ
يذ والتّحصن ِ
الذك ِْـر وال ّتع ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِج َه ِـة قِ ّل ِـة ِدين ِ ِه ْم َو َخ َـر ِ
َات
او َ َ ّ
اب ُق ُلوبِ ِه ْم َو َأ ْلسـنَت ِه ْم م ْن َح َقائ ِق ّ َ َ
ال ِ ِ
ِ ِ
الر ُج َل َأ ْع َز َل َل ِس َلا َح َم َعـ ُه َو ُر ّب َما ك َ
َان ُع ْر َيانًا
الر ُ
وح ا ْل َخبِي َث ُة ّ
يمان ّيـة َف َت ْل َقـى ّ
النّ َب ِو ّيـة َو ْ َ
َفي َؤ ّثـر فِ ِ
ـف ا ْل ِغ َطا ُء َل َر َأ ْيت َأ ْك َث َر النّ ُف ِ
وس ا ْل َب َش ِـر ّي ِة َص ْر َعى َه ِذ ِه ْالَ ْر َواحِ
يـه َه َذا َ ،و َل ْو ك ُِش َ
ُ ُ
ِ ِ ِ
ا ْل َخبِي َث ِـةَ ،و ِهـي فِـي َأ ْس ِـر َها َو َق ْب َضتِ َهـا َت ُسـو ُق َها َح ْي ُ
َـاع َعن َْها
ـث َشـا َء ْت َو َل ُي ْمكن َُها ال ْمتن ُ
َ
احبه ّإل ِعنْـدَ ا ْلم َفار َق ِة وا ْلمعاينَةِ
و َل م َخا َل َفتُهـا وبِهـا الصـرع ْالَ ْع َظم ا ّل ِـذي َل ي ِف ُيق ص ِ
ّ ْ ُ
َ َ َ
ُ َ َ ُ َ َ
َ ُُ
ُ
ُ
َ ُ
؛ َف ُهن َ
وع َح ِقي َقـ ًة َوبِ َال ّل ِه ا ْل ُم ْسـ َت َع ُ
َـاك َيت ََح ّق ُـق َأنّـ ُه ك َ
«و ِع َل ُج َه َذا
ان» .قـالَ :
َان ُه َـو ا ْل َم ْص ُـر َ
ِ
ِ
ال ِ
ِ ِ
ِ
الر ُس ُـل َو َأ ْن َت ُك َ
ـون ا ْل َجنّ ُة
الص ْـرع بِا ْقت َـران ا ْل َع ْقـ ِل َّ
َّ
يمان بِ َمـا َجا َء ْت بِه ّ
الصحيـحِ إِ َلـى ْ َ
ت و ْال َف ِ
ِ
ِ
ِ ِ
،و َي ْسـت َْح ِض ُر َأ ْه َـل الدّ ْن َيـا َو ُح ُل َ
ـات
ـول ا ْل َم ُث َلا َ
ـب َع ْينَ ْيـه َوق ْب َلـ َة َق ْلبِـه َ
ّـار ن ُْص َ
َوالن ُ
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ِ
ِ ِ
ِ
ِ
بِ ِهـم وو ُقو َعهـا ِخ َلا َل ِدي ِ ِ
ـم َص ْر َعـى َل ُي ِفي ُق َ
ون َ ،و َما َأ َشـدَّ َدا َء
َ
ْ َ ُ
َ
ـم ك ََم َواقـ ِع ا ْل َق ْط ِـر َو ُه ْ
اره ْ
ـت ا ْل َبلِ ّيـ ُة بِ ِه بِ َح ْي ُ
ـث َل َي َـرى ّإل َم ْص ُرو ًعا َل ْم َي ِص ْر ُم ْسـ َت ْغ َر ًبا
الص ْـر ِع َو َلكِـ ْن َل ّمـا َع ّم ْ
َه َـذا ّ
و َل مسـ َتنْ َكرا ؛ب ْـل صـار ل ِ َك ْثـر ِة ا ْلمصر ِ
وعيـ َن َع ْي َن ا ْل ُم ْسـ َتنْ َك ِر ا ْل ُم ْسـ َت ْغ َر ِ
ب ِخ َل َفـ ُهَ ،فإِ َذا
َ َ ْ ُ
ً َ َ َ
َ ُ ْ
ـاق مِـن ه ِـذ ِه الصر َع ِـة و َن َظر إ َلـى َأبن ِ
َـاء الدّ ْنيا مصر ِ
وعيـ َن َح ْو َل ُه
َأ َرا َد ال ّلـ ُه بِ َع ْب ِـد ِه َخ ْي ًـرا َأ َف َ ْ َ
ْ
َ َ ْ ُ
َ َ
ّ ْ
ِ
ِ
ِ
ي ِمينًـا و ِشـم ًال َع َلـى ْ ِ ِ
ـم َمـ ْن َأ ْط َب َـق بِ ِـه ا ْل ُجن ُ
ـم َمـ ْن
َ
ُـون َ ،ومن ُْه ْ
ـم ؛ َفمن ُْه ْ
اخت َلاف َط َب َقات ِه ْ
َ َ
ِ ِ ِ
ِ
ـم َمـ ْن ُي ِف ُيق َم ّـر ًة َو ُي َجـ ّن ُأ ْخ َرى َفـإِ َذا َأ َف َ
اق
ُي ِف ُ
يـق َأ ْح َيانًـا َقلي َلـ ًة َو َي ُعـو ُد إ َلـى ُجنُونـه َ ،ومن ُْه ْ
ّخب ِ
ِ
َع ِم َـل َعم َـل َأ ْهـ ِل ْ ِ
ال َفا َق ِـة َوا ْل َع ْقـ ِل ُث ّم ُي َع ِ
ط»[[[.
الص ْـر ُع َف َي َق ُع فـي الت َ ّ
ـاو ُد ُه ّ
َ
يـر دواعي الفتن وما اسـتجدّ علـى الناس يف
يقـول ذلكـم  -رحمـه اهلل تعالـى  -ولـم َ

مثـل هـذا الزمان مما يعصف باإليمان ويخلخل األخلاق و ُيذهب المروءة والحياء،

ومـن لـم يأخـذ نفسـه بزمام الشـرع ويز َّمها بزمـام هدي نبينـا  --وإال

كان مـن صرعـى هـذه اآلفـات وقتلى هـذه الفتن وطريحي هذه الشـهوات .

أيتهـا المـرأة المؤمنـة  :تأملـي يف حيـاة هـذه المـرأة السـوداء المـرأة صادقـة اإليمـان

عظيمـة الحيـاء وهـي تخاطب النبي  - -صابر ًة على الشـدة والألواء
ـف َفـا ْد ُع اهَّللَ لِـي َأ ْن َل َأ َتك ََّش َ
قائلـة (( :إِنِّـي َأ َتك ََّش ُ
ـف )) إذا كانت هـذه حالها خوفًا من

التكشـف فكيـف حالـك أنـت أيتهـا المؤمنـة ؟! إن بعـض النسـاء  -أيتهـا المؤمنات-

وتحول شـنيع بسـبب انبهار بحضـارات زائفة
ابتليـن يف هـذا الزمـان باهنزاميـة عظيمـة
ّ

وتقـدم قاتـل فأصبحـت المـرأة ال تقلـد مـن هـي معجبـة بحضارهتـا إال بتوافـه األمـور
وخسـيس األشـياء وحقيـر األخلاق فجنـت علـى نفسـها أعظـم جنايـة وجـرت علـى

إيماهنـا أعظـم بالء .

[[[ «زاد المعاد يف هدي خير العباد» (.)69/4
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أال فلتتـق اهلل كل أ َم ٍـة مسـلمة وكل امـرأة مؤمنـة ولتتذكـر وقوفهـا بين يـدي اهلل  ،وأن

اهلل رب العالميـن سـائلها يـوم القيامـة عـن حيائهـا وعـن سترها وعـن حشـمتها وعـن

كل مـا جـاء يف كتـاب رهبـا وسـنة نبيهـا  -صلـوات اهلل وسلامه عليـه . -

اللهـم يـا ربنـا  ،اللهـم يـا إلهنـا اللهـم يـا سـيدنا ويـا موالنـا  ،اللهـم يا مـن بيـده هداية

القلـوب وصلاح النفـوس ارزق نسـاءنا أجمعيـن الحيـاء والحشـمة  ،اللهـم ارزق

نسـاءنا أجمعيـن الحيـاء والحشـمة  ،اللهـم مـ ّن عليهـن بالحيـاء والحشـمة يـا وهـاب
يـا عظيـم .

أقول هذا القول وأسـتغفر اهلل لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه

يغفـر لكـم إنه هو الغفـور الرحيم .

الخطبة الثانية :
الحمـد هلل عظيـم اإلحسـان  ،وأشـهدُ أن ال إلـه إال اهلل وحـده ال شـريك لـه  ،وأشـهد

أن محمـد ًا عبـده ورسـوله ؛ صلـى اهلل وسـلم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين .
أما بعد :أيها المؤمنون عباد اهلل  :اتقوا اهلل تعالى حق تقواه .

الصرع  -صرع الشـهوات
أيهـا المؤمنـون  :لمـا أصيـب بعض النسـاء هبذا النـوع من ْ
ٍ
ريحـات لهـذا الصـرع جنـى عليهـن أنواعًا مـن الجنايات ؛ ولهـذا ُيرى
 فأصبحـن َطٍ
يف ٍ
تبرج
أنحـاء كثيـرة
كثيـر مـن بلـدان المسـلمين وديـار أهـل اإليمـان يف
ٌ
تكشـف و ٌ

وسـفور ال ُيعـرف إطالقـا يف تاريـخ حيـاة المـرأة المسـلمة بـد ًءا مـن الصحابيـات
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الكريمـات ومـن اتبعهـن بإحسـان مـن نسـاء اإليمـان وأهـل الصـدق والعفـة والحيـاء
 ،فأصبـح هـؤالء النسـاء الصريعـات ال يباليـن بكشـف المحاسـن وإبـراز المفاتـن ؛

فتلـك تكشـف صدرهـا ،وأخـرى تبـدي نحرهـا ،وثالثـ ٌة تحـل عـن شـعرها ،وأخـرى
تبـدي سـاقها ِ
وفخذهـا ،إلـى أنـواع مـن التكشـف والسـفور والتبرج مـن غيـر واز ِع
ٍ
ٍ
خشـية للرحمـن؛ أتذكَّـر هـؤالء النسـاء البعـث والوقوف
حيـاء وال
إيمـان  ،ومـن غيـر
بيـن يـدي اهلل ؟!

أتذكَّـر هـؤالء النسـاء أن تلك األجسـام الجميلة والمحاسـن والمفاتن سـيأيت عليها

وتحاسـب وتعاقـب علـى كل
يـوم ويهـال عليهـا التراب وتأكلهـا الديـدان ثـم تبعـث
َ
ٍ
منكـر وكل فع ٍل شـنيع؟!
غرها يف إيماهنا؟
ما الذي َّ
غرها يف حيائها ؟!
وما الذي َّ
الدرك من االنحطاط ؟!
وما الذي جعلها تنحط إلى هذا السفول وتقع يف هذا ْ
الصرع مسـتعين ًة برهبا سـائل ًة سيدها
أال فلتتدارك المرأة نفسـها ولتنقذ حالها من هذا ْ

ـم
وموالهـا جـل شـأنه أن يمـ ّن علهـا بالعفـاف وأن يرزقهـا الحشـمة والستر(( ،ال َّل ُه َّ
اسـت ُْر َع ْو َراتِنَـا َوآمِـ ْن َر ْو َعاتِنَـا)) دعـوة عظيمـة مأثـورة عـن نبينـا - -
ْ

مـا أحوجنـا إلـى أن نكثـر مـن دعـاء ربنـا هبـا  -جـل شـأنه ، -ثـم تكـون آخـذ ًة بمأخـذ

الحـزم والعـزم صيانـ ًة لنفسـها ورعايـ ًة لحيائهـا ومحافظ ًة علـى إيماهنـا ؛ والتوفيق بيد
اهلل وحـده .

❒❒❒❒❒❒❒

قرار المرأة وقارها

[[[

الحمـد هلل أتـم لنـا الديـن وأكمـل علينـا النعمـة ،وجعـل أمتنـا أمة اإلسلام خيـر أمة،

وبعـث فينـا رسـو ً
ال يتلـو علينا آياته ويزكينـا ويعلمنا الكتاب والحكمة  ،وأشـهد أن ال

إلـه إال اهلل وحـده ال شـريك لـه الغفـور ذو الرحمة  ،وأشـهد أن محمد ًا عبده ورسـوله

بعثـه للعالميـن رحمـة؛ صلـى اهلل وسـلم عليه وعلـى آله وصحبـه أجمعين .

أمـا بعـد أيهـا المؤمنـون :اتقـوا اهلل تعالـى؛ فـإن يف تقـوى اهلل َخ َلفـا مـن كل شـيء،

وليـس مـن تقـوى اهلل َخ َلـف .

أيهـا المؤمنـون :إن النعمـة علينـا معاشـر المسـلمين والمنـة عظيمـة بالهدايـة لهـذا

الديـن والصـراط المسـتقيم.

أيهـا المؤمنـون :إنـه ديـن اهلل  الـذي رضيـه لعبـاده وال يرضـى لهـم دينـا

سـواه ﮉ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
[[[ خطبة جمعة بتاريخ 1432-7-1 /هـ
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ﮈ [المائـدة ، ]3:ﮉ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﮈ [آل عمـران ، ]85:إنـه الديـن الـذي أصلـح اهلل بـه العقائـد واألعمـال

واألخلاق  ،وأصلـح بـه ظاهـر المـرء وباطنـه ،وز َّينـه بجمـال هـذا الديـن وكمالـه،

ترحلـت عنـه
إنـه الديـن  -عبـاد اهلل  -الـذي مـن تمسـك بـه أفلـح ونجـح ،ومـن تركـه ّ
العقيـدة السـليمة واألعمـال القويمـة واألخلاق الفاضلـة النبيلـة ،إنـه  -عبـاد اهلل -
الديـن القويـم والصـراط المسـتقيم الـذي ال فلاح وال سـعادة للعبـاد يف دنياهـم

وأخراهـم إال بتحقيقـه والقيـام بـه ؛ الصـدق شـعاره  ،والحـق مداره  ،والعـدل قوامه ،
والرحمـة روحـه  ،والخيـر لزيمـه وقرينـه  ،والصلاح واإلصلاح غايتـه وهدفـه  ،فما
ِ
فلنحمـد اهلل ربنا
أعظـم هـذا الديـن  ،ومـا أجـل النعمة علينا به  -معاشـر المسـلمين -

علـى أن هدانـا لهـذا الديـن وأن جعلنـا من أهله  ،ولنسـأله تبـارك وتعالـى الثبات عليه
إلـى الممـات .

أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل  :لقـد جـاء هـذا الديـن القويـم هبداياتـه العظيمـة وتوجيهاته
السـديدة مصلِ ًحـا للعبـاد  ،محققـا للفلاح  ،قاطعـا لدابـر الفتـن والفسـاد .
أيها المؤمنون  :وإن من تدابير الدين العظيمة وتوجيهاته المباركة تلك التوجيهات

التـي جـاءت يف كتـاب اهلل  وسـنة نبيـه  مختصـة بالمـرأة

المسـلمة ،مح ِّققـة لهـا يف تمسـكها بتلـك اآلداب والتوجيهـات الفلاح والسـعادة

والصيانـة والرفعـة يف الدنيـا واآلخـرة  ،والمـرأة المسـلمة  -عبـاد اهلل  -إذا وفقهـا اهلل
 وشـرح صدرهـا للتمسـك بـآداب اإلسلام وأهدابه ِ
سـعدت وسـلِمت وسـلِم

أيضـا مجتمعهـا مـن االفتتـان هبـا ،ألن المـرأة  -أيهـا المؤمنـون -فتنـة  ،بـل قـال النبي
 فيمـا صـح عنـه(( :مـا تَرك ُْـت َب ْع ِـدي فِ ْتنَـ ًة َأ َض َع َلى الر َج ِ
ـال ِمـ ْن
ِّ
َ َ
َّ
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النِّس ِ
ـاء ))[[[  ،وقال َ (( :فا َّت ُقوا الدُّ ْن َيا َوا َّت ُقوا الن َِّسـا َء َفإِ َّن َأ َّو َل فِ ْتن َِة َبنِي
َ
يـل كَانَـت ِف النِّس ِ
ِ
س ِائ َ
ـاء ))[[[ ؛ فالفتنـة يف النسـاء فتنـة عظيمـة وشـديدة للغايـة وقـد
ْ
َ
إَْ
خافهـا وخشـيها نبـي الهـدى والرحمـة صلـوات اهلل وسلامه عليـه علـى أمتـه  .وجـاء

اإلسلام بتوجيهـات مسـددة وإرشـادات عظيمـة إذا أخذت هبا المرأة سـلمت وسـلم

مجتمعهـا مـن االفتتـان هبا .

أيها المؤمنون  :إن الواجب على المرأة المسـلمة أن تقرأ القرآن وأحاديث الرسـول

الكريـم  وتأخـذ بالتوجيهـات الـواردة يف الكتاب والسـنة مأخذ الجد
والعزيمـة دون تـراخٍ أو تـوان ؛ فـإن يف تلـك التوجيهات صالحها وسـعادهتا يف دنياها
وأخراها .

ولمـَّـا تمـرد بعـض النسـاء علـى توجيهـات الشـرع وإرشـاداته الحكيمـة وقعـن -

والعيـاذ بـاهلل -يف مهـاوي الرذيلـة ومـآالت الهلاك  ،وكثير منهن بعد خطـوات طويلة
ٍ
وعمـر مديـد أمض ْينـه يف البعـد عـن شـرع اهلل وتوجيهـات اإلسلام أعلـ َّن يف مناسـبات

كثيـرة فشـلهن بسـبب ذلـك البعـد والرتحـل عـن قيـم اإلسلام وآدابـه  ،والسـعيد مـن
اتعـظ بغيـره  ،والشـقي مـن اتعـظ بـه غيـره .

أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل  :إن المسـلمة عندما تتأمل يف آداب اإلسلام وتوجيهاته لها

ٌ
تكبيـل لهـا وتقييـد لحريتهـا كمـا يزعمـه خصوم اإلسلام وأعـداء الدين،
ال تـرى أهنـا
توجيهـات تك ُفـل للمـرأة الحيـاة النبيلـة
بـل إن توجيهـات اإلسلام للمـرأة المسـلمة
ٌ
والعيـش الهنـيء بعيـد ًا عـن أخطـار الفتـن ومسـالك االنحلال واالنحـراف والفسـاد
[[[ رواه البخاري ( ،)5096ومسلم (.)2740
[[[ رواه مسلم (.)2742
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 .إن المـرأة عندمـا تأخـذ بتعاليـم اإلسلام تعيـش حيـاة الوقـار والكمـال والجمـال
والعفـة  ،والحديـث يف بيـان هـذه التوجيهـات يطـول ويطـول ؛ لكـن لنقـف مـع بعض

هـذه التوجيهـات العظيمـة :

يقـول اهلل  :ﮉ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮈ
ْ
َ ْ َ ُ ُ ُ َّ َ َ َ َ َّ ْ
ـن َت َ ُّ
ج َ
بر َج الَا ِه ِل َّيـ ِة
[األحـزاب ، ]33:ويف قـراءة ﴿وقِـرن ِف بيوتِكـن ول تب
ُْ َ
الول﴾ والمعنـى علـى القـراءة األولـى  :مـن القـرار وهـو المكـث يف البيـوت وعـدم
َ
الخـروج إال لحاجـة وضـرورة ملِ ّحـة  ،وعلى القـراءة األخـرى ﴿ قِ ْرن ﴾ من الوقار .
وبيـن القراءتيـن تلازم يف المعنـى ؛ فـإن المـرأة  -أيها المؤمنـون  -إذا قرت يف بيتها

تحقـق لهـا الوقـار  ،بينمـا إذا كانـت خراجـة والجة فإن هـذا الخروج والولـوج وعدم
القـرار يف البيـوت يفضـي هبـا إلـى ترحـل الوقار عنهـا وحلول أضداد ذلـك محله .

ويف قولـه ﮉ ﭸ ﮈ ؛ مـع أن البيـوت يف الغالـب ملـك للأزواج لكـن لمـا للمرأة
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
عظيمة فيه أضيـف البيت إليها؛
ومسـؤولية
ورعاية له
وبقـاء به
مـن اختصـاص بالبيـت

خروج مـن بيتها إال
مطلـوب منهـا مالزمـة البيـت والقـرار فيـه وأن ال يكون لهـا
ألهنـا
ٌ
ٌ

لحاجة .

ٍ
لحاجـة
ﮉ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮈ ؛ فـإذا خرجـت مـن بيتهـا تخـرج

أو لضـرورة ملتزمـ ًة بضوابـط الشـرع وأهدابـه وآدابـه ،فمـن التبرج :سـفور المـرأة
وإبدا ُءهـا محاسـنها ،وإظهارهـا لزينتهـا  ،وتعطرهـا وتجملهـا ،وحرصهـا علـى فتـن

الرجـال ولفـت أنظارهـم  ،فـكل هذه المعـاين من تبرج الجاهلية األولى التـي ال تنال

منهـا المـرأة إن فعلتهـا إال االنحطـاط والسـفول والعيـاذ بـاهلل .
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ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
قـرت يف بيتِهـا تـأيت التوجيهات إلـى الرجل
ثـم هـذه المـرأة الكريمـة المصونـة التـي ّ

أن يرعـى كرامتهـا وأن يحفـظ لهـا فضيلتهـا وأن ال يكـون ُهنـاك اختلاط بيـن الرجال

والنسـاء أو خلـو ٌة بالمـرأة األجنبيـة لمـا يرتتـب علـى ذلـك مـن فتـن وأضـرار  ،ففـي
«الصحيحيـن»[[[ عـن عقبـة بـن عامـر ﭬ أن النبـي  قـال(( :إِ َّياك ُْم
ـاء))  ،ويف روايـة ((الَ تَدْ ُخ ُلـوا ع َلى النِّس ِ
ـول ع َلى النِّس ِ
ـاء)) ؛ فالمرأة مطلوب منها
َ
َوالدُّ ُخ َ َ
َ
َ
ُهـي الرجـال األجانـب عـن الدخـول علـى النسـاء يف البيـوت لمـا
أن تقـر يف بيتهـا ون َ

يرتتـب علـى ذلـك مـن شـر وفتنة وهلاك .

ـال َر ُج ٌـل ِمـ ْن ْالَن َْص ِ
ـارَ :يـا َر ُس َ
(( َف َق َ
ال ْم َـو ؟ )) أي هل يشـمله ذلك؟
ـول اللَِّ َأ َف َر َأ ْي َـت ْ َ

والحمـو أو األحمـاء  :أقـارب الـزوج عـدا آبـاءه وأبنـاءه ؛ كأخيـه وعمـه وخالـه وابـن

عمـه وابـن خاله .

َق َ
ال ْم ُـو ا َْل ْـو ُت )) ؛ ولنقـف  -أيهـا المؤمنـون  -مـع هـذا التنبيـه
ـال النبـي ﷺَ ْ (( :

والزجـر العظيـم :

((ال ْم ُـو ا َْل ْـو ُت ))؛ الحمـو :الـذي هـو قريـب الـزوج مـن أخ وعـم وابـن عـم وخـال
َْ

((ال ْم ُـو ا َْل ْـو ُت )) فكيـف بالرجال
وابـن خـال قـال عنهـم صلـوات اهلل وسلامه عليـه:
َْ
األجانـب البعـداء عـن المـرأة ومـن ليـس لهـم هبـا قرابـ ٌة وال بزوجهـا ؟!

((ال ْم ُـو ا َْل ْـو ُت ))؛ ويف تعبيـره  بالمـوت تنبيـ ٌه إلـى أن اإلخالل
قـال:
َْ

بـآداب اإلسلام ووصايـاه العظـام ال يوصـل بمـن ّ
أخـل هبا إال إلـى المـوت والهلكة،
ِ
المخـل بـآداب اإلسلام وأهدابـه يمشـي علـى قدميـه ويـأكل
نعـم !! قـد يكـون هـذا
[[[ رواه البخاري ( ،)5232ومسلم (.)2172
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
لـم ؟ ألن الفضيلـة والعفـة والشـرف
ويشـرب ويتحـدث ولكنـه يف الحقيقـة ميـت َ ،

والكرامـة ماتـت عنـده فلـم يكـن مـن أهلهـا ،فالفضيلـة تمـوت والعفـة تمـوت

واألخلاق تمـوت ولموهتـا أسـباب ،وديننـا جـاء لحمايـة العبـاد مـن مـوت الفضيلـة

ومـوت األخلاق ومـوت اآلداب .

أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل  :إن المـرأة المسـلمة والسـيما يف زماننـا هـذا زمـن الفتـن،

الزمـن الـذي انفتـح فيـه كثير من النـاس على عادات الكفـار وتقاليدهم بـل ومجوهنم
وانحاللهـم وانحرافهـم وانحطاطهـم وسـفولهم ،ومع كثـرة النظر وإدمان المشـاهدة

مـن خلال القنـوات الفضائيـة ومـن خلال مواقـع الشـبكة العنكبوتيـة ومـن خلال
مجلات هابطـة ونحـو ذلـك بـدأت تتسـلل تلـك األخلاق إلى عقـول بعض النسـاء،

والمـرأ ُة ضعيفـة وسـريع ُة االفتتـان إال مـن حماهـا اهلل  ووقاها وسـارعت بإنقاذ

نفسـها وسـد أبـواب الفتنـة عنهـا ملتجئـ ًة إلـى اهلل  معتصمـ ًة بـه .

أيهـا المؤمنـون  :إننـا يف زمـان يجـب علينـا أن تتضافـر فيـه جهودنـا حمايـ ًة للفضيلـة

ورعايـ ًة للكرامـة وصيانـ ًة للشـرف ورعايـ ًة للغيـرة الدينيـة التـي جـاء هبـا ديـن اهلل

 لنعيـش يف كنـف اإلسلام وآدابـه العظـام وتوجيهاتـه المسـددة حياة شـرف
وفضيلـة وكرامـة ورفعـة.

هـذا؛ واللجـوء إلـى اهلل وحـده ال شـريك لـه بأسـمائه الحسـنى وصفاتـه العليـا أن

يحفـظ لنـا أجمعيـن شـرفنا وفضيلتنـا وكرامتنـا وديننـا وعفتنـا  ،وأن يصلـح لنـا شـأننا

كلـه وأن ال يكلنـا إلـى أنفسـنا طرفـة عيـن  ،وأن يصلـح نسـاءنا وبناتنـا وأن يجنبهـن
الفتـن مـا ظهـر منهـا ومـا بطـن  ،إنـه  سـميع الدعـاء وهـو أهـل الرجـاء وهـو
حسـبنا ونعـم الوكيـل .
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الخطبة الثانية

يحـب ر ُّبنـا ويرضى ،وأشـهدُ أن ال إله
الحمـد هلل حمـد ًا كثيـر ًا طيبـا مبـاركًا فيـه كما
ُ

إال اهلل وحده ال شـريك له  ،وأشـهد أن محمد ًا عبده ورسـوله ؛ صلى اهلل وسـلم عليه

وعلـى آله وصحبـه أجمعين .
أما بعد :

أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل  :اتقـوا اهلل تعالـى وراقبـوه يف السـر والعالنيـة والغيـب

والشـهادة مراقبـة مـن يعلـم أن ربـه يسـمعه ويـراه .

أيهـا المؤمنـون  :وإذا كان ديننـا الحنيـف بتوجيهاتـه العظيمـة وإرشـاداته السـمحة

المباركـة يريـد مـن المـرأة أن تعيش حياة الكمـال والفضيلة والرفعة فـإن أعداء الدين
وخصومـه ال يريـدون منهـا ذلـك ؛ بـل يريـدون حيـاة الرذيلـة واالنحطـاط والسـفول:

ﮉ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮈ [النسـاء ، ]27:نعم ! إهنا
حقيقـ ٌة ظاهرة .

عبـاد اهلل  :إن علـى المـرأة المسـلمة أن ال تسـتهين هبـذا األمـر وأن ال تسـمع لدعـوة
كل ٍ
ناعـق وكل هاتـف ،وإنمـا ليكـن سـماعها مقصـور ًا على مـا كان ُمدْ َعمـا بالحجج
البينـات والدالئـل الواضحات من العلماء المحققين الراسـخين أهـل الدراية بكتاب

اهلل  وسـنة نبيـه .
َقــدْ َه َّي ُــأ َ
ــت َلــ ُه
وك ِلَ ْم ٍــر َل ْــو َفطِنْ َ

َف ْار َب ْأ بِنَ ْف ِسـ َـك َأ ْن ت َْر َعى َم َع اهل َ َم ِل

أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل  :إن المـرأة يف هـذا اإلسلام إن عاشـت مـع آدابـه

عاشـت حيـا ًة كريمـ ًة فاضلـة  ،وإن ُفتنت ومضت مع دعاة الفتنة ودعاة الشـر والفسـاد
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لِتتذكـر أهنـا يومـا مـن األيـام سـتغادر هـذه الحيـاة  ،ولتتذكـر أن جسـمها الجميـل
ومحاسـنها الفاتنـة وتزيينهـا لنفسـها وفتنهـا للرجـال سـيأيت عليهـا يـوم و ُتـدرج يف
حفـرة ويهـال عليهـا التراب وتأكلها الديـدان ويذهب عنهـا رونقها وجمالهـا وتكون

يف تلـك الحفـرة رهينـ َة أعمالهـا وقيـد مـا قدَّ مـت يف هـذه الحيـاة  ،فلتتـق اهلل المـرأة

المسـلمة يف نفسـها خاصـة ويف مجتمعهـا ؛ ليعيـش المجتمـع حيـاة الكرمـاء وحيـاة
األفاضـل النبلاء .

اللهـم حقـق لنـا ذلـك يف مجتمعنـا ويف مجتمعـات المسـلمين كلهـا  ،وجنِّـب نسـاء

المسـلمين يـا ربنـا ويـا موالنـا الفتن ودعاة الفتـن ودعاة الشـر يا رب العالميـن ،اللهم
وأصلـح لنـا شـأننا كلـه وال تكلنـا إلـى أنفسـنا طرفـة عين .

❒❒❒❒❒❒❒

الغضب
وما يترتب عليه من األضرار

[[[

إن الحمد هلل نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه  ،ونعوذ باهلل من شـرور أنفسـنا

وسـيئات أعمالنـا ،مـن يهـده اهلل فلا مضـل له ومن يضلـل فال هادي له ،وأشـهد أن ال
إلـه إال اهلل وحـده ال شـريك لـه ،وأشـهد أن محمـد ًا عبـده ورسـوله ؛ صلـى اهلل وسـلم

عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن  .أمـا بعـد معاشـر المؤمنيـن عبـاد اهلل  :اتقـوا اهلل ؛
فـإن مـن اتقـى اهلل وقـاه وأرشـده إلى خيـر أمور دينـه ودنياه .

معاشـر المؤمنيـن  :لقـد جاء اإلسلام بتوجيهاته السـمحة وإرشـاداته القويمة هاديًا
لـكل فضيلـة داعيـا إلـى كل خيـر مسـدِّ دا النـاس يف األقـوال واألعمـال ِ
مبعـد ًا نفـس
اإلنسـان عـن رعونتهـا وعن التصرفـات الهوجاء واألفعـال النكراء واألقوال الشـنيعة

وحسـن داللتـه حيث أرشـد إلى
الفظيعـة ،وهـذا مـن كمـال هـذا الديـن وجمـال بيانـه ُ

كمـال األخلاق ومجامـع الخيـر وأصـول البر يف أحـوال النـاس كلهـا وشـؤوهنم
جميعهـا ويف كل مـا يأتـون ويـذرون.

[[[ خطبة جمعة بتاريخ  1427-2-10 /هـ
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عبـاد اهلل :وعندمـا نتأمـل وصايـا اإلسلام يف جانـب األخلاق نجد أجمـل األخالق

وأزكاهـا وأطيـب اآلداب وأرفعهـا متمثلـة فيمـا يدعـو إليـه اإلسلام ،وهـذه  -عبـاد
اهلل  -وقفـ ٌة مـع ُخلـق عظيـم دعـا إليـه دين اإلسلام هـو يف الحقيقـة من مجامـع الخير

ومـن أصـول البر وأسـس الفضيلة .

جـاء يف «صحيـح البخـاري» مـن حديـث أبـي هريـرة ﭬ أن رجلا طلب مـن النبي

ﷺ أن يوصيـه قـال :أوصني.

قـالَ :
((ل َت ْغ َض ْـب)) ،فـر ّدد الرجـل عليـه ذلـك مـرارا ورسـول اهلل ﷺ يقـولَ (( :ل

َت ْغ َض ْـب ))[[[.

تأ َّمـل ذلـك  -رعـاك اهلل  -جـاء يف «مسـند اإلمـام أحمـد» يف روايـة لهـذا الحديـث
ـال النَّبِ ُّي ﷺ َما َق َ
ين َق َ
الش
ثابتـة أن الرجـل قـال َ (( :ف َفك َّْـر ُت ِح َ
ـال َفإِ َذا ا ْل َغ َض ُـب َ ْ
ي َم ُع َّ َّ
ُ
ك َّلـ ُه ))[[[ .

ٍ
ٍ
وأعمال
تصرفات هوجـاء
تأ ّمـل  -رعـاك اهلل  -مـا يجنيـه الغضـب على اإلنسـان من
ٍ
وأقـوال بذيئـة ينـدم علـى فعلهـا غايـة النـدم ألنـه حـال غضبـه يكـون يف جنـون
شـنيعة
وبعـد غضبـه يكـون يف غايـة النـدم  ،ولهـذا قيـل بـل هـو مـن أحسـن مـا قيـل يف وصف

الغضـب؛ قيـل [أولـه جنـون ،ونهايتـه ندم].

الغضـب  -عبـاد اهلل  -وهـو غليـان دم القلـب وازديـاد خفقانـه طلبـا لدفـع أمـر ٍ
مؤذ

يتوقـع اإلنسـان حصولـه أو طلـب االنتقـام ممـن حصـل منـه األذى يفضـي باإلنسـان
[[[ رواه البخاري (.)6116
[[[ رواه أحمد (.)23171
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ٍ
ٍ
أفعال شـنيعة؛ عندمـا تزداد شـدة الغضب ووطأتـه على القلب
أقـوال سـيئة وإلـى
إلـى

عندما ال يملك اإلنسـان زمام نفسـه ينطلق اللسـان بالسـب والفحش والبذاء وتنطلق
الجـوارح بالقتـل والضرب والعدوان  ،ويأيت اإلسلام داعيًا المسـلم أن يملك نفسـه
عنـد الغضب.

يقـول ﷺ يف هـذه الوصيـة الجامعـة َ
((ل َت ْغ َض ْـب)) قـال أهـل العلـم وهـذا يتضمـن

أمريـن عظيميـن البـد منهمـا:

األول  :أن يـدرب المسـلم نفسـه علـى األخلاق الفاضلـة واآلداب الحسـنة مـن

الصبر والحلـم واألنـاة والبعـد عـن العجلـة إلـى غيـر ذلـك مـن األخلاق  ،فـإذا ورد
عليـه وارد الغضـب تلقـاه بجميـل ُخلقـه وعظيـم أدبه وحسـن حلمه وطيـب صربه[[[.

واألمـر الثـاين عبـاد اهلل :أنـه عندمـا يكـون الغضـب علـى اإلنسـان أن يملـك نفسـه؛
ٍ
بقـول وال فعـل وإنمـا يملـك نفسـه يف أقوالـه وأفعالـه عنـد
فلا يندفـع وقـت غضبـه ال
الغضـب ،فلا يقـول قـو ً
ال وال يفعـل فعلاً حتـى تنطفـأ جمـرة الغضـب[[[ .

[[[ قــال العالمــة محمــد بــن صالــح العثيميــن  «:$وكمــا يكــون ُ
الخلـ ُـق طبيعــة ،فإنــه قــد يكــون كســبًا،

بمعنــى أن اإلنســان كمــا يكــون مطبوعــا علــى الخلــق الحســن الجميــل ،فإنــه أيضــا يمكــن أن يتخلــق
باألخــاق الحســنة عــن طريــق الكســب والمرونــة .

ـن ُ ِ
ولذلــك قــال النبــي ﷺ ألشــج عبــد القيــسَ « :يــا َأ َشـ ُّـج إِ َّن فِيـ َـك َخ ْص َل َتـ ْ ِ
ي ُّب ُهـ َـا اللَُّ َ و َر ُســو ُل ُه؛
ِْ
ــم َواألَنَــا ُة ».
ال ْل ُ
ِ
ِ
َف َق َال يا رس َ ِ ِ
اهَّلل َع َل ْي ِه َما؟
َ َ ُ
ول اهَّلل َأ َقديمًا في َأ ْو َج َب َلني ُ

ــذي جب َلنِــي َع َلــى ُخ ُل َقي ِ ِ
ــه ا َّل ِ
ــال :ا ْلحمــدُ ل ِ َّل ِ
ــالَ « :بـ ْـل َج َب َلـ َـك اللَُّ َع َل ْي ِهـ َـا »َ ،ق َ
َق َ
اهَّلل َو َر ُســو ُل ُه »
ْ
ََ
َ ْ
ــن ُيح ُّب ُه َمــا ُ

«مــكارم األخــاق» (ص.)13
[[[ قــال اهلل تعالــى «:ﮉ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮈ أي :إذا ثــار هبــم الغيــظ كظمــوه،
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وعليـه يف هـذا المقـام أن يتعـوذ بـاهلل مـن الشـيطان الرجيـم؛ ألن الشـيطان لـه نـزغ

عجيـب ودخـول علـى اإلنسـان وقـت غضبـه ووقـت فـورة الغضـب فيدفعـه إلـى

األفعـال الشـنيعة واألقـوال الفظيعـة ،جـاء يف «الصحيحيـن» مـن حديـث سـليمان
ِ
ِ ِ
ها َي ُس ُّـب
((اسـت ََّب َر ُج َلان عنْـدَ النَّبِ ِّـي ﷺ َون َْح ُن عنْـدَ ُه ُج ُل ٌ
ـوس َو َأ َحدُ ُ َ
ابـن ُص َـرد قـالْ :
ص ِ
اح َّـر َو ْج ُهـ ُه َف َق َ
ـال النَّبِ ُّـي ﷺ إِ ِّن َلَ ْع َل ُـم ك َِل َمـ ًة َل ْـو َق َ
الَـا َل َذ َه َـب
اح َبـ ُه ُم ْغ َض ًبـا َقـدْ ْ َ
َ
ِ
الشـي َ ِ
َعنْـ ُه َمـا َ ِ
يـدُ َل ْـو َق َ
الر ِجيـ ِم.
ـالَ :أ ُعـو ُذ بِـاللَِّ مـ ْن َّ ْ
طان َّ
ِ
لر ُج ِل َأ َل ت َْس َم ُع َما َي ُق ُ
ول النَّبِ ُّي ﷺ؟
َف َقا ُلوا ل َّ

َق َال :إِ ِّن َلس ُت بِمجن ٍ
ُون ))[[[.
َ ْ
ْ

تأملـوا شـدة وطـأة الغضب وشـدة تأثيره  ،وتأملوا  -رحمكـم اهلل  -العاقبة الحميدة

عندمـا يتعـوذ المسـلم بـاهلل من الشـيطان الرجيم ليسـ َلم من وساوسـه وليسـ َلم من ِّأزه

ودفعـه وتحريكـه لإلنسـان تحريـكًا أهوجـا حـال غضبـه ليقول البـذاء ويفعل الشـنيع

مـن األعمـال ،يتعـوذ بـاهلل من الشـيطان الرجيم ومن نزغـه واهلل تعالـى يقول :ﱷ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﱶ [األعـراف. ]٢٠٠:

وجـه إلـى أمريـن عظيميـن جـدا علـى اإلنسـان أن
ثـم إن النبـي َّ 

يتحلـى هبمـا حـال غضبـه ؛ األمر األول عبـاد اهلل يتعلق باللسـان  ،واألمـر الثاين يتعلق

بالجـوارح وتأملوهمـا جيـدا :

 أمـا األول عبـاد اهلل  :ففـي «المسـند» عـن ابـن عبـاس ﭭ أن النبي ﷺ قـال(( :إِ َذابمعنى :كتموه فلم يعملوه ،و َع َف ْوا مع ذلك عمن أساء إليهم» «تفسير القرآن العظيم» (.)119/2
[[[ رواه البخاري ( ،)6115ومسلم (.)2610
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ

َغ ِض َـب َأ َحدُ ك ُْم َف ْل َي ْسـك ُْت ))[[[.

أي ليمنـع نفسـه مـن الـكالم حـال الغضـب ألنـه إن تكلم وهـو غضبان سـيتكلم بما

ال يحمـد عاقبته.

ٌ
وكلمـات بذيئـة ولعـن وشـتم ،بل
أقـوال سـيئة
وقـت الغضـب  -عبـاد اهلل  -يحـدُ ث
ٌ

َلربمـا بعـض النـاس يلعن نفسـه ويلعـن ولده ،بل َلربمـا بعضهم يلعن دينـه عياذ ًا باهلل،

ثـم إذا هـدأ الغضـب نـدم أشـد النـدم علـى مـا كان منـه من أقـوال سـيئة وأفعـال بذيئة،
ثـم إنـه حـال غضبـه وهـو يهـذي بكلماتـه البذيئـة وأقواله السـيئة يشـبه المجنـون فاقد

العقـل ،ثـم إذا انتهـت فـورة الغضـب نـدم علـى مـا قـال ولربمـا أيضـا تكلـم بأ ْيمـان
ٌ
أيمـان ال يحـل لـه
قاسـية كأن يقـول واهلل ألقتلنـه ،واهلل ألضربنـه ،واهلل ألقطعنـه إربـا،
ٍ
أقـوال كثيـرة تكـون مـن الناس
أن يفعلهـا ،ولربمـا طلـق زوجتـه  ،ولربمـا ولربمـا مـن
حـال الغضب.

ِ
ُـم َف ْل َي ْسـك ُْت )) :أي ال يقـل وال
فتأمـل هـذا التوجيـه المبـارك (( إِ َذا َغض َـب َأ َحدُ ك ْ

كلمـة واحـدة ،ليمتنـع عـن الـكالم حـال الغضـب ألنـه حـال غضبـه ال يدرك مـا يقول
وال يعـي مـا يتكلـم بـه ،فـإذا امتنع عـن الكالم حتـى هتدأ جمـرة الغضب وتطفـأ فورته

فحينئـذ سـيكون الـكالم سـديدا وتكـون العاقبـة حميـدة .

وأمـا األمـر الثـاين عبـاد اهلل :فيتعلـق باألفعـال ؛ جـاء يف «المسـند» بسـند ثابـت عـن
ِ
ِ
ِ
ـس ،
ُـم َو ُه َـو َقائ ٌـم َف ْل َي ْجل ْ
أنـس بـن مالـك ﭬ أن النبـي ﷺ قـال(( :إِ َذا َغض َـب َأ َحدُ ك ْ

َفـإِ ْن َذ َه َـب َعنْـ ُه ا ْل َغ َض ُـب َوإِ َّل َف ْل َي ْض َ
ط ِج ْـع ))[[[.

[[[ رواه أحمد ( ،)2136وصححه األلباين يف «صحيح الجامع» (.)4027
[[[ رواه أحمد (.)21348
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ِ
ِ ِ
ِ
تأمـل عندمـا يكون اإلنسـان يف غاية غضبه وشـدة فـورة الغضب حـال القيام وأمامه

مـن أغضبـه فإنـه قريـب التناول لالعتـداء والبطش والظلـم  ،لكنه إن ملك نفسـه حين
الغضـب فقعـد يكـون تباعـد ممـن أغضبه ،فإن سـكن الغضـب فبها ونعمـت  ،وإن لم

يسـكن فإنـه يضطجع فيكون أبعـد وأبعد .

وهنـا يـأيت الشـيطان الرجيـم ويقـول لـه  :يغضبـك وتقعـد !! يغضبـك وتضطجع !!

أيـن الرجولة ؟!
أين الشهامة؟
أين أين ؟

فينفـخ فيـه نفخـا أهوجـا ليمنعـه مـن هـذه السـنة الرشـيدة والفعـل العظيـم المبـارك

الـذي أرشـد إليـه رسـول اهلل ﷺ.

وأنـت  -رعـاك اهلل  -عندمـا تتأمـل يف هذيـن التوجيهيـن العظيميـن ؛ التوجيـه الـذي

يتعلـق بالقـول باالمتناع من الكالم ،والتوجيه المتعلـق باألفعال باالمتناع من الحركة

وذلـك بالقعـود أو االضطجـاع يدلـك ذلـك أن اإلنسـان حـال الغضـب ال ينبغي له أن

يتصـرف ال قـو ً
ال وال فعلا حتـى تنطفـأ جمرته  ،وهذه هـي حقيقة الرجولـة وهذه هي
حقيقـة الشـدة  ،لهـذا يقول َ (( :ليـس َّ ِ
الص َع ِـة إِن ََّم َّ
الش ِـديدُ
ْ َ
الشـديدُ بِ ُّ َ
ا َّل ِـذي َي ْم ِل ُك َن ْف َسـ ُه ِعنْـدَ ا ْل َغ َض ِب ))[[[.
هدانا اهلل وإياكم ألقرب من هذا رشدا ،ووفقنا لكل خير ،وهدانا سواء السبيل .
[[[ رواه البخاري( ،)6114ومسلم (.)2609
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ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
أقول هذا القول وأسـتغفر اهلل لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه

يغفـر لكم إنه هـو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية :
الحمـد هلل عظيـم اإلحسـان واسـع الفضـل والجـود واالمتنـان ،وأشـهد أن ال إلـه

إال اهلل وحـده ال شـريك لـه ،وأشـهد َّ
أن محمـدا عبـده ورسـوله صلـى اهلل وسـلم عليه

وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن .

أمـا بعـد عبـاد اهلل :اتقـوا اهلل تعالـى ،واعلمـوا أن تقـوى اهلل ٌ 
عمـل بطاعـة اهلل
علـى نـور مـن اهلل رجـاء ثـواب اهلل ،وتـرك معصيـة اهلل علـى ٍ
نـور مـن اهلل خيفـة عـذاب
اهلل .

عبـاد اهلل :رأيـت قبـل خمـس عشـرة سـنة تقريبـا يف أحد المستشـفيات رجلاً يحمل

ابنـه الصغيـر وكان ابنـه عمـره خمـس سـنوات تقريبـا وكانت يـد هذا الصغيـر مملوعة
مـن أصلهـا منفلت ًة غير متماسـكة العظام وكان واقفًا ينتظر دوره عند الطبيب ،فسـألته
مـا بـال ابنك ومـا أصابه؟

قـال لـي  :قاتـل اهلل الغضـب كان نائمـا فأمرتـه بالقيـام ودعوتـه للقيـام فلـم يسـتجب

فغضبت غضبا شـديدا  -وتأمل عمره خمس سـنوات  -يقول فغضبت غضبًا شـديدا
ٍ
اسـتفتاء ُو ِّجـه ألحد أهل العلـم :امرأة
فمسـكت بيـده وشـددهتا فانملعـت .وقرأت يف
بج ْمع يده فهشـم أسـناهنا .
تسـتفتي أحـد العلمـاء تقـول إن زوجهـا غضب وضرهبا ُ
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وعندمـا تنظـر واقـع النـاس يف تعامالهتـم يف البيـوت ومـع األسـر ويف البيع والشـراء

تجـد أن حـال الغضـب تسـيطر على كثيـر من النـاس بتصرفات هوجاء وأقوال شـنيعة
وأفعـال فظيعـة ال تليـق بالمسـلم ،وهذا يدلنـا  -عباد اهلل  -أن ُبعدنا عـن ديننا الحنيف

وعـن آدابـه الرشـيدة وأخالقـه الحميـدة يؤدي بنا إلـى الهلكـة والعياذ باهلل.

وإذا ذهبـت إلـى المحاكـم ورأيـت مـا يـأيت عنـد القضـاة مـن اآلثـار التـي تكـون يف

وكثيـر منهـا نتيجـة الغضـب لرأيـت عجبـا ،ولـو وقفـت أيضـا علـى كثيـر مـن
البيـوت
ٌ
المسـجونين ومـا حصـل منهـم مـن آثـار وأفعـال سـيئة بسـبب الغضـب مـن قتـ ٍل أو
عـدوان لرأيـت عجبـا؛ فعلينـا  -عبـاد اهلل  -أن نتقـي اهلل  وأن نتحلـى بـآداب
اإلسلام الحميـدة وأقوالـه الرشـيدة لنُهـدى إلـى سـواء السـبيل .

واعلمـوا أن أصـدق الحديـث كالم اهلل وخير الهدى هدى محمد ﷺ ،وشـر األمور

محدثاهتـا وكل محدثـة بدعـة وكل بدعـة ضاللـة وكل ضاللـة يف النـار ،وعليكـم

بالجماعـة فـإن يـد اهلل علـى الجماعـة .

❒❒❒❒❒❒❒

داء الحسد
وخطره على الفرد والمجتمع

[[[

ِّ
المـان المتفضـل واهلل ذو الفضـل العظيـم ،أحمـده سـبحانه علـى نعمـه
الحمـد هلل

الكثيـرة وعطايـاه العديـدة وعلـى فضلـه العميـم ،وأشـهد أن ال إلـه إال اهلل وحـده ال

شـريك لـه إن ربـي علـى صراط مسـتقيم ،وأشـهد أن محمـد ًا عبده ورسـوله المتحلي
وخ ٍ
بـكل ٍ
أدب رفيـ ٍع ُ
لـق كريـم ؛ ﷺ وعلـى آلـه وأصحابـه ال ُغ ِّـر المياميـن .
أما بعد:
عبـاد اهلل  :اتقـوا اهلل تعالـى واشـكروه علـى نعمـه؛ فإن اهلل  تـأ َّذن بالزيادة لمن

شـكر ،وبالعذاب األليـم لمن كفر.

ٍ
تربيـة وأدب ،ديـن ُخلـق
عبـاد اهلل :إن ديننـا اإلسلامي ديـن إصلاحٍ وصلاح ،ديـن

وسـمو ورفعـة؛ جـاء بتزكية القلـوب وتطهيرها ،وتنقيـة النفـوس وتصفيتها ،وإصالح
ٍّ
يطهـر القلوب
الظاهـر والباطـن ،ديـ ٌن جـاء بالصلاح واإلصلاح ،والـزكاء والرفعـةِّ ،
[[[ خطبة جمعة بتاريخ  1427-5-24 /هـ

146

الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ويطهـر الظاهـر والباطـن ،ويف دعـاء النبـي ﷺ:
مـن أدراهنـا ،والنفـوس مـن أدغالهـا،
ِّ
ِ
ِ
َّاهـا َأن َْـت َولِ ُّي َهـا َو َم ْو َل َهـا ))[[[.
ير َمـ ْن َزك َ
((ال َّل ُه َّـم آت َن ْفسي َت ْق َو َاهـا َو َزك َِّهـا َأن َْـت َخ ْ ُ

ويف القرآن الكريم يقول اهلل  :ﮉ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﮈ

[الشمس.]10-٩:

مطالب
مطالـب بإصلاح باطنه كما هـو
عبـاد اهلل  :إن العبـد المؤمـن يف هـذه الحيـاة
ٌ
ٌ
بإصلاح ظاهـره ،وكمـا أن الظاهـر يحصـل له أنواع مـن األمراض واألسـقام فكذلك

باطـن اإلنسـان يتعـرض ألنـوا ٍع مـن األضـرار واألسـقام ،والعبـد مطالـب بـأن يجاهد

تبع
نفسـه علـى إصلاح ظاهره وباطنـه ،وعندما يتأثر الباطن  -عبـاد اهلل  -فإن الظاهر ٌ
ال َس ِـد ُم ْض َغ ًة إِ َذا
لـه يف صالحـه وفسـاده كما قال نبينـا َ (( :أ َل َوإِ َّن ِف ْ َ
ال َسـدُ ُ
ال َسـدُ ُ
ك ُّل ُه ؛ َأ َل َو ِه َـي ا ْل َق ْل ُب ))[[[.
ك ُّلـ ُه َ ،وإِ َذا َف َسـدَ ْت َف َسـدَ ْ َ
َص َل َح ْـت َص َل َـح ْ َ
ولهـذا -عبـاد اهلل  -كان متأكـدا علـى كل مسـلم أن يفتـش عـن قلبـه وأن يتأمـل يف

ٌ
وأعمـال فاضلـة أم هـي
نفسـه وأن يتدبـر يف أخالقـه الباطنـة ؛ هـل هـي أخلاق زاكيـة
بخلاف ذلـك؟ فيصلـح مـا فسـد ويحافـظ علـى مـا صلـح .

عبـاد اهلل :خصلـ ٌة ذميمـة وخ َّلـ ٌة مشـينة مـن خصـال القلـوب وخاللهـا جـاء ديننـا

اإلسلامي بالتحذيـر عنهـا والنهـي عنهـا وبيـان خطورهتا علـى األفـراد والمجتمعات

أال وهـي خصلـة الحسـد -عبـاد اهلل . -

والحسد شر ووباء وداء فتّاك إذا سرى يف اإلنسان أفسده وأضر به أيما ضرر .
[[[ رواه مسلم (.)2722
[[[ رواه البخاري ( ،)52ومسلم (.)1599
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الحسد  -عباد اهلل  -شر ُيتعوذ باهلل منه ﮉ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮈ [الفلق،]٥:

الحسـد عباد اهلل جاء يف النهي عنه والتحذير منه نصوص متكاثرة وأحاديث متضافرة

اسدُ وا ))[[[ .
يقول َ (( :و َل َ َ
ت َ

ال َسدَ ))[[[ ،واألحاديث يف هذا المعنى كثيرة .
وروي عن النبي ﷺ (( :إِ َّياك ُْم َو ْ َ

والحسـد  -عبـاد اهلل  -صفـة األشـرار مـن الخلـق  ،ولهـذا حسـد إبليس قديمـا أبانا

آدم حسـده علـى مـا أتـاه اهلل مـن النعمـة والفضـل ،مـ َّن اهلل علـى آدم بمـا مـ َّن عليـه مـن

الفضائـل؛ حيـث خلقـه بيده  ،وأسـجد له مالئكته  ،وأسـكنه جنته ،وع ّلمه أسـماء كل

شـيء فحسـده إبليـس ،وال زال بـه يف الجنـة حتى خـرج منها.

الحسـد  -عبـاد اهلل  -هـو الـذي أفضـى بأحـد ابنـي آدم إلـى قتـل أخيـه حسـد ًا

وعدوانـا [[[.

الحسـد عبـاد اهلل صفـة اليهـود األشـرار؛ حسـدوا نبينـا الكريـم ﷺ علـى مـا اصطفاه

النبوة والرسـالة فحسـدوه
اهلل بـه وعلـى مـا اجتبـاه اهلل بـه وعلـى ما مـ َّن اهلل عليه بـه من َّ

علـى ذلـك وامتنعـوا مـن قبـول دعوتـه ال لشـيء إال للحسـد ،حسـدوا أمتـه حسـدوا

أمـة محمـد  فأضمـروا لهـم كل عـداوة وأكنُّوا لهـم كل بغضاء ﮉ ﮎ

ﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙ ﮚﮛ
[[[ رواه البخاري ( ،)6065ومسلم (.)2559
[[[ رواه أبو داود (.)4903
[[[ احلســدُ َّأو ُل ذنـ ٍ
الســاء ،قــال اإلمــام القرطبــي  «:$ويقــال :احلســدُ
ـب ْارتكــب يف األرض ويف َّ
ِ
الســاء فحســد إبليــس آلدم،
الســاء ،وأول ذنــب عــي بــه يف األرض؛ فأ َّمــا يف َّ
ـي اهلل بــه يف َّ
َّأول ذنــب ُعـ َ
وأمــا يف األرض فحســد قابيــل هلابيــل» «اجلامــع ألحــكام القــرآن» (.)251/5
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ﮜ ﮈ [البقـرة. ]١٠٩:

ويقول اهلل  :ﮉﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮈ [النساء]٥٤:

عـدو لنعمـة اهلل ال يقـر لـه قـرار وال يهـدأ لـه بـال وال يطمئـن
الحاسـد  -عبـاد اهلل ٌ -

تبـق بين
هـم وغـم إال إذا رأى النعمـة زالـت وارتحلـت ولـم َ
لـه خاطـر وال يـزول عنـه ٌّ
يـدي مـن أمامه .

الحاسـد  -عبـاد اهلل  -مثلـه كمـا قـال أحـد أهـل العلـم  :كمثـل أفعـى مليئة بالسـم ال

يرتـاح بالهـا وال يهـدأ خاطرها حتى تفرغ سـمها وحينئـذ يهدأ البال ويرتـاح الخاطر .
الحاسـد  -عبـاد اهلل  -عـدو لنعمـة اهلل علـى عبـاده ال يرضـى قسـمة اهلل وال يرضـى

اهلل أنعـم علـى عبـده بنعمـة ومـ َّن
بحكمـة اهلل وال يرضـى بتدبيـره  ،فـإذا رأى َ
عليـه بمنَّـة وم َّيـزه بميـزة امتلأ قلبه حسـد ًا وكراهي ًة وبغضـا ًء لذلك  ،ولهـذا فإن أعظم

عـدو لنعمـة اهلل علـى عبـاده .
أوصـاف الحاسـد أنـه ٌ

الحاسـد  -عبـاد اهلل  -ال يرضـى بأقـدار اهلل وال يرضـى بتدبيـره سـبحانه  ،والحاسـد
عبـاد اهلل ال يقنـع بحكمـة اهلل ؛ فـإذا أنعـم اهلل علـى ٍ
ٍ
وتدبير
عبـد بنعمة عـن حكمة ٍبالغـة

سـابغ كـره ذلـك وأبغضـه وشـنأ ذلك وقلاه وامتلأ قلبه غيظـا وحنَقا.

ِ
حملـه
الحاسـد  -عبـاد اهلل  -مـن حسـده أن قلبـه يمتلأ بغضـا ًء للمحسـود وربمـا َ

مر معنـا يف قصة قتل
حسـدُ ه علـى البغـي والعـدوان والظلـم والقتـل وأنـواع ذلك كمـا ّ

أحـد ابنـي آدم أخـاه حسـد ًا وبغيـا .

الحاسـد  -عبـاد اهلل ُ -يبغـض المحسـود فتحملـه البغضـاء علـى البغـي والظلـم
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والعـدوان وغيـر ذلـك مـن أنـواع اآلثـام  ،وتأ ّملـوا ذلـك يف الحديـث؛ يقـول
َ :
َاج ُشـوا َو َل َت َبا َغ ُضـوا َو َل تَدَ ا َب ُـروا َو َل َيبِ ْـع
((ل َ َ
اسـدُ وا َو َل َتن َ
ت َ
ُـم َع َلى َب ْيـ ِع َب ْع ٍ
ـض َوكُونُـوا ِع َبـا َد اللَِّ إِ ْخ َوانًـا ))[[[.
َب ْع ُضك ْ
فالتناجـش  -عبـاد اهلل  -والبغضـاء والبيـع علـى بيـع األخ وغيـر ذلك مـن األعمال

أثـر مـن آثار الحسـد ونتيج ٌة مـن نتائجه المشـينة .
كلهـا يف الغالـب ٌ

ٍ
الحاسـد  -عبـاد اهلل  -يمتلأ قلبـه ِ
وحقـد دفيـن فلا يـزال يـأكل بعضـه
بغ ٍّـل مشـين

بعضـا ،ولهـذا قيـل يف الحسـد إنـه كالنـار يـأكل بعضهـا بعضـا إن لـم تجـد مـا تأكلـه،
ِ
ـب كما صح بذلك
ومـن آثـاره  -عبـاد اهلل  -أنـه َي ْأك ُُل ا ْل َح َسـنَات ك ََما َت ْـأك ُُل الن َُّار ا ْل َح َط َ

الحديـث عـن النبـي ﷺ.

نعـم  -عبـاد اهلل  -إن الحاسـد شـ َغله حسـده عـن شـكر اهلل علـى نعمائـه واالعتراف
هلل بقـدره وقضائـه ،وال يـزال هبمه وحسـده مغموما ِ ،
وبغ ِّله وحنقـه وغيظه متماديا ،ال
ِّ
يـزال علـى هـذه الحـال ماضيـا؛ فهو عـن الطاعـات بعيد ،ومـن المعاصـي قريب ومن
العـدوان واإلثـم ونحـو ذلـك مـن اآلثام قريب منها وقريب من فعلها بسـبب حسـده .
وأضـرار جسـيمة
وأخطـار عظيمـة
أضـرار كثيـرة
الحسـد  -عبـاد اهلل  -يرتتـب عليـه
ٌ
ٌ
ٌ

علـى الحاسـد نفسـه وعلـى أمـة اإلسلام والمجتمع المسـلم؛ فالحسـد  -عبـاد اهلل -
ينشـر يف المجتمـع غلاً وبغضـاء وتفـككًا وعـدم ترابـط ،ينشـر بغيـا وعدوانـا يفـ ّكك

ويفرق بين الناس ،وله من اآلثار الجسـيمة
بيـن األسـر المرتابطة والبيـوت المجتمعة ِّ
واألخطـار العظيمـة مـا ال حـد لـه وال عد .
[[[ رواه مسلم (.)2564
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يحصلهـا واآلثـار التـي ينالهـا
وعندمـا يتأمـل الحاسـد  -عبـاد اهلل  -يف النتائـج التـي ّ

مـن حسـده ال يجـد شـيئا؛ ال يجـد ثمـار ًا نافعة  ،وال يجـد فوائد حميـدة؛ وإنما يجد -

عبـاد اهلل  -آثـارا سـيئة وحصـاد ًا ُمـر ًا يف الدنيـا واآلخرة .

إن حسـد إنسـان غيـره ليتأمـل فيمـن حسـده؛ إمـا أن يكـون عبـدً ا اجتبـاه اهلل وفضلـه

بنعمـة تكرمـا وإنعامـا فكيـف يحسـد عبـد ًا علـى نعمـة اهلل عليـه؟ وإمـا أن يكـون اهلل

أعطـاه النعمـة اسـتدراجًا وامتحانـا وربمـا يكـون مصيـره إلـى عاقبـة وخيمـة فعلى ما
ولـم يطلـب مـا عنـده وهـذه هنايتـه وأثـره ؟ .
يحسـده؟ َ

فالواجـب  -عبـاد اهلل  -علـى كل مؤمـن أن يقنـع بمـا أتـاه اهلل وأن يحمـد اهلل 

علـى فضلـه وأن يسـأله سـبحانه مـن فضلـه العظيـم وخيـره العميـم ،يقـول اهلل تعالـى:

ﮉ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞﮈ [النسـاء.]٣٢:

نسـأل اهلل  الكريـم مـن فضلـه ،ونعـوذ بـه  مـن الحسـد والبغضـاء

ومـن كل ُخلـق مشـين وكل عمـ ٍل ذميـم ،ونسـأله  أن يعيذنـا من شـرور أنفسـنا

وسـيئات أعمالنـا إنـه  سـميع الدعـاء وهـو أهـل الرجـاء وهـو حسـبنا ونعـم
الوكيـل.

الخطبة الثانية :
الحمـد هلل علـى إحسـانه والشـكر لـه علـى جوده وفضلـه وامتنانـه ،وأشـهد أن ال إله
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إال اهلل وحـده ال شـريك لـه تعظيمًا لشـأنه ،وأشـهد أن محمـد ًا عبده ورسـوله الداعي

إلـى رضوانـه؛ صلـى اهلل وسـلم عليـه وعلـى آله وصحبـه وإخوانـه وأعوانه.
أما بعد:

عبـاد اهلل :اتقـوا اهلل تعالـى ،واعلمـوا أن مـن اتقـى اهلل وقـاه وأرشـده إلـى خيـر أمـور

دينـه ودنياه.

عباد اهلل :ويندفع شـر الحاسـد عن المحسـود بإخالص التوحيد هلل ،وحسـن التوكل

على اهلل ،وتمام المحافظة على عبادة اهلل ،والعناية باألذكار المطلقة والمقيدة؛ أذكار
الصبـاح والمسـاء وأدبـار الصلـوات وأذكار النـوم وغيـر ذلـك مـن األذكار الـواردة يف
السـنة فهـي حصـ ٌن حصين وحـرز متين ،وبالصدقـة والبذل يف وجوه الخير ،وبسـخاء

النفـس وطيـب المعاملـة وكريـم المعاشـرة ،وبمالزمـة األخالق الحميـدة والخصال

الفاضلـة ،وبالتعـوذ بـاهلل مـن شـر الشـيطان الرجيم ومن شـر الحاسـد إذا حسـد؛ فكل

ذلـك  -عبـاد اهلل  -ممـا يندفع به شـر الحاسـد.

❒❒❒❒❒❒❒

الرِّفق

[[[

ّ
إن الحمـد هلل نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه ونعوذ باهلل من شـرور أنفسـنا

وسـيئات أعمالنـا مـن يهـده اهلل فلا مضـل له ومـن يضلل فال هـادي له ،وأشـهد أن ال

محمـد ًا عبـده ورسـوله صلـى اهلل وسـلم
إلـه إال اهلل وحـده ال شـريك لـه  ،وأشـهد أن ّ
عليـه وعلى آلـه وصحبـه أجمعين .
أما بعد:
معاشـر المؤمنيـن عبـاد اهلل :اتقـوا اهلل؛ فـإن من اتقـى اهلل وقاه وأرشـده إلى خير أمور

دينه ودنياه.

عبـاد اهللّ :
إن مـن الخلال العظيمـة والخصـال الكريمة التـي دعا إليها دينُنـا الحنيف

وأمـر هبـا اإلسلام :الرفق؛ الرفـق يف األمور ك ِّلهـا يف تعامل المرء مع نفسـه ،ومع أهله

وولـده ،ومـع إخوانـه ورفقائه ،بل ومـع هبيمة األنعام وعمـوم الدواب.
[[[ خطبة جمعة بمسجد القبلتين بتاريخ  1430-5-13 /هـ

153

الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ

والرفـق  -عبـاد اهلل  -خلـ ٌة كريمـة وخصلـ ٌة عظيمـة يحبهـا اهلل  مـن عباده ويف
يـق ُ ِ
الر ْف َـق))[[[.
الحديـث(( :إِ َّن اللََّ َرفِ ٌ
ي ُّـب ِّ
الرفـق  -عبـاد اهلل  -يف شـيء إال زانـه ومـا نُـزع مـن شـيء إال شـانه كمـا
ومـا دخـل ِّ
الرفق فقـد أعطـي الخير كله،
صـح بذلـك الحديـث عـن رسـول اهلل ﷺ ،ومن ُأعطـي ِّ

ومـن ُح ِـرم الرفـق ُحـرم الخير.

عبـاد اهلل  :والرفـق ليـن الجانـب يف األقـوال واألفعـال ؛ بمعنـى أن تكـون أقـوال

إسـفاف
اإلنسـان وأفعالـه ه ّينـة ل ّينـة ليـس فيهـا صلـف وشـدّ ة وال فظاظـ ٌة وغلظـة وال
ٌ
وفحـش وعنـف.

يكمـل اإليمـان وتتحقـق لـه
والرفـق  -عبـاد اهلل  -يز ِّيـن األمـور
ويجمـل الحيـاة و ِّ
ِّ
ِّ

بالعبـد الخيريـة وينـال بـه مصالحـه ومآربـه وغاياتـه مـن أمـور دينـه ودنيـاه.

الرفـق شـأنه يف الحيـاة عظيـم وال يو َّفـق لـه إال صاحـب ُخ ٍ
لـق كريـم؛
عبـاد اهلل ِّ :

وحسـنه وهبـاءه ،ولكـن
ألن الرفـق عنـد نظـر اإلنسـان إليـه نظـر ًة علميـة يجـد جمالـه ُ
عنـد التطبيـق والعمـل ال يوفـق للرفـق إال مـن أكرمـه اهلل  لألخلاق الفاضلـة

واآلداب العاليـة فيسـتطيع يف كل أحايينـه وجميـع معامالتـه أن يـز َّم نفسـه بالرفـق وأن

يقودهـا إلـى حسـن المعاملـة ورفيقهـا .
[[[ رواه البخاري ( ،)6927ومسلم (.)2593

قــال شــيخنا عبــد الــرزاق بــن عبــد المحســن البــدر حفظــه اهلل« :يف الحديــث التصريــح بتســمية اهلل بالرفيــق

ووصفــه بالرفــق ،وأن لــه مــن هــذا الوصــف أعــاه وأكملــه ومــا يليــق بجاللــه وكمالــه ســبحانه» «فقــه أســماء

اهلل الحســنى» (ص.)362
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ِ
ِ ِ
ِ
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عبـاد اهلل  :ومـن يتأ ّمـل حيـاة نبينـا  يجد أهنـا حيا ٌة كريمة حيـا ٌة عامرة

بالرفـق واألنـاة واألخلاق الفاضلـة واآلداب الكاملـة ؛ فـكان  قـدوة

ُيحتـذى وإمامـا بـه يؤتسـى  :ﮉ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﮈ [األحـزاب.]21 :

ومـن يطالـع حياتـه الكريمـة يجـد عجبـا يف تمثلـه  بصفـة الرفـق يف

تعامالتـه يف شـؤونه ك ِّلهـا قـال اهلل تعالـى :ﮉ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮈ [آل عمـران.]159 :

ولقـد كان يأتيـه الرجـل وليـس على وجـه األرض أبغض إليـه منه فما أن يـراه ويرى

أحـب إليـه منـه،
ويتحـول مـن سـاعته وليـس علـى وجـه األرض
رفقـه وتعاملـه إال
ّ
ّ
وشـواهد ذلـك مـن سـنته كثيـرة ومـن ذلكم:

وربـط يف سـارية مـن سـواري المسـجد
قصـة إسلام ثمامـة ﭬ عندمـا جـيء بـه ُ

فـكان  يمـر عليـه ويحادثـه ويتكلـم معـه برفـق إلـى أن أعلـن إسلامه
َان َع َلى َو ْج ِه ْالَ ْر ِ
م َ َّمـدُ َواللَِّ َمـا ك َ
ل ِم ْن َو ْج ِه َك َف َقدْ
ﭬ وقـال َ (( :يـا ُ
ض َأ ْب َغ َـض إِ َ َّ
َأصبـح وجه َـك َأحـب ا ْلوج ِ
َان ِم ْن ِد ٍ
وواللَِّ َمـا ك َ
ـوه ُ
ل ِم ْن ِدينِ َك
لَ ،
َ َّ ُ ُ
ْ ََ َ ْ ُ
يـن َأ ْب َغ َض إِ َ َّ
ك ِّل َهـا إِ َ َّ
ٍ
ـان إِ َل  ،واللَِّ مـا ك َ ِ
َف َأصبـح ِدينُ َـك َأحـب ْالَدي ِ
ل ِم ْن َب َل ِد َ
ك َف َأ ْص َب َح
َّ َ
َ َّ ْ َ
ْ ََ
َان مـ ْن َب َلد َأ ْب َغ َـض إِ َ َّ
َ
ِ
َب َلـدُ َ
ل ))[[[ .
ك َأ َح َّـب ا ْلبِ َلاد إِ َ َّ
فتحـول ﭬ وليـس شـخص أحـب إليه من رسـول اهلل ﷺ وال أرض أحب إليه من
ّ

أرضه .

[[[ رواه البخاري ( ،)4372ومسلم (.)1764
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ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وجـاء يف الحديـث أن أعرابيـا دخـل المسـجد وبـال يف طائفة منه فقام إليـه الصحابة
سـراعًا ينهرونه ويزجرونه فقال النبي َ (( :د ُعو ُه َ ،و َأ ْه ِري ُقوا َع َل َب ْولِ ِه
ٍ
ِ
ـاء َأو سـج ً ِ
ِ
ٍ ِ
ل ُت ْب َع ُثوا ُم َع ِّ ِ
ِ
سي َن))[[[.
َذنُو ًبـا مـ ْن َم ْ َ ْ
ال م ْن َمـاء َفإن ََّم ُبع ْثت ُْم ُم َي ِّسيـ َن َ ،و َ ْ
فأ َّثر هذا الرفق يف الرجل فقال(( :ال َّل ُه َّم ْار َح ْمنِي َو ُم َح َّمدً ا َو َل ت َْر َح ْم َم َعنَا َأ َحدً ا)).
فقال النبي َ (( :ل َقدْ َح َّج ْر َت َو ِاس ًعا))[[[.

(السـا ُم َع َل ْي ُك ْم)
وجـاء يف الصحيـح أن نفـر ًا من اليهود دخلوا على النبي ﷺ وقالواَّ :

وح َّـق لهـا أن تغضـب وقالـت( :وعليكـم لعنـة
أي المـوت  ،فغضبـت عائشـة ڤ ُ
ائ َشـ ُة َع َلي ِـك بِالر ْف ِـق وإِي ِ
اهلل وغضـب اهلل) ـ فقـال (( :مه ًلا يـا َع ِ
ـاك
َ َّ
ْ
َْ َ
ِّ
ـف َوا ْل ُف ْح َـش )).
َوا ْل ُعنْ َ

َقا َل ْت ڤَ ( :أ َو َل ْم َت ْس َم ْع َما َقا ُلوا؟ ).

ِ
ف َق َ
ـال لهـا َ (( :أ َو َ
اب ِل
ل ْ ت َْس َـمعي َمـا ُق ْل ُـت ؟ َر َد ْد ُت َع َل ْي ِه ْـم َف ُي ْسـت ََج ُ
فِ ِ
ف ))[[[.
يه ْـم َو َل ُي ْسـت ََج ُ
اب َل ُ ْـم ِ َّ
فانظروا  -عباد اهلل  -إلى هذه الصور المشرقة وما أكثرها يف حياته ؛
ٍ
معاملة وطيب تو ّدد.
وحلم و أنا ٌة وحسن
رفق
بل حياته ﷺ ك ّلها ٌ
ٌ
عبـاد اهلل :مـا أحوجنـا إلـى أن نعيـد النظـر يف تعاملنـا مـع أنفسـنا ومع أهلينـا وأوالدنا

ومن نتعامل معهم من عموم الناس من خد ٍم أو سـائقين أو غيرهم لننظر يف تعامالتنا
[[[ رواه البخاري (.)6128
[[[ رواه البخاري (.)6010
[[[ رواه البخاري ( ،)6030و مسلم (.)2165
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ُّ
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
أهـي مبنيـة علـى الرفق والحلـم واألناة أم هي مبنية على القسـوة والعنف والشـدّ ة؟
ولنتذكّـر  -عبـاد اهلل  -أن رفقنـا باألمـور زيـ ٌن لحياتنـا وتمـا ٌم إلسلامنا وكمـال
إليماننـا وصلاح ألحوالنـا  ،فاألمـر كمـا قـال نبينـا صلـوات اهلل وسلامه عليـه(( :إِ َّن
الر ْف َـق الَ َيك ُ
ُـون ِف َش ٍء إِالَّ َزانَـ ُهَ ،والَ ُينْ َـز ُع ِمـ ْن َش ٍء إِالَّ َشـا َن ُه ))[[[ .
ِّ
ال ّلهم أصلح أحوالنا أجمعين ،واهدنا إليك ر َّبنا صراطًا مستقيما.
اللهم وز َّينا باألخالق الفاضلة واآلداب الكاملة.
هـم واهدنـا ألحسـن األخلاق ال يهدي ألحسـنها إال أنت واصرف عنّا سـيئها ال
ال ّل ّ

يصـرف عنّا سـيئها إال أنت .

أقول هذا وأسـتغفر اهلل لي ولكم و لسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه يغفر

الرحيم.
لكـم إنه هو الغفـور ّ

الخطبة الثانية :
الحمـد هلل عظيـم اإلحسـان واسـع الفضـل والجـود واالمتنـان ،وأشـهد أن ال إله إال

اهلل وحده ال شـريك له وأشـهد أن محمد ًا عبده ورسـوله صلى اهلل وسـلم عليه وعلى

آله وصحبـه أجمعين.

أما بعد :عباد اهلل اتقوا اهلل تعالى .
[[[ رواه مسلم (.)2594
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ

عبـاد اهلل ّ :
إن مـن الدعـوات العظيمـة المأثـورة عـن نبينـا (( :ال َّل ُه َّـم
إِ ِّن َأ ُعـو ُذ بِ َـك ِمـ ْن ُمنْك ََـر ِات ْالَ ْخ َلا ِق َو ْالَ ْع َما ِل َو ْالَ ْه َـو ِاء ))[[[ .
عبـاد اهلل :كـم هـي منكـرات األخلاق المتفشـية يف أوسـاط كثيـر مـن النـاس ومـا

أحوجهـم إلـى التعـوذ الصـادق بـاهلل  منهـا!!

نعم عباد اهلل؛ تفشـو يف أوسـاط الناس كثير من منكرات األخالق يف تعامالهتم مع
ٍ
ٍ
وكلمات غليظة وأسـاليب
بأخلاق ف ّظة
األهـل واألوالد ومـع غيرهـم مـن المعا َملين
تعوذ صادق باهلل من
جافيـة ورعونـة يف القـول والفعـل ،فما أحوجنا  -عباد اهلل  -إلـى ّ
منكـرات األخلاق واألهـواء واألدواء ،وأن نقبِـل علـى ٍ
حياة كريمة عامـرة باألخالق

وبالرفق والحلم واألناة.
الفاضلـة واآلداب الكاملـة ِّ

عبـاد اهلل  :والك ِّيـس مـن عبـاد اهلل مـن دان نفسـه فز َّمهـا وقادهـا إلـى خيـر األخلاق

وفاضـل اآلداب ،والعاجـز مـن أتبـع نفسـه هواهـا فأوردتـه المـوارد وأدخلتـه يف

المعاطـب .

❒❒❒❒❒❒❒

[[[ رواه الرتمذي ( ،)3591وصححه األلباين يف «صحيح الجامع» (.)1298

العام الدراسي الجديد
وكيف نستقبله؟

[[[

إن الحمـد هلل نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه  ،ونعـوذ بـاهلل مـن شـرور

أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا  ،مـن يهـده اهلل فلا مضـل لـه  ،ومـن يضلـل فلا هـادي لـه،
وأشـهد أن ال إلـه إال اهلل وحـده ال شـريك لـه  ،وأشـهد أن محمـد ًا عبـده ورسـوله ؛

صلـى اهلل عليـه وعلـى آلـه وأصحابـه أجمعيـن وسـلم تسـليمًا كثيـرا .
أما بعد:

أيهـا المؤمنـون عبـاد اهلل  :أوصيكـم ونفسـي بتقـوى اهلل ؛ فـإن مـن اتقـى اهلل وقـاه،

وهـداه إلـى أرشـد أمـور دينه ودنياه  ،والمتقون من عباد اهلل هم أهل السـعادة والفالح
ِ
والفـوز والغنيمـة يف الدنيـا واآلخـرة  ،والعاقبـ ُة دائمـا وأبـد ًا ألهـل التقـوى ،فعلينـا -

عبـاد اهلل  -أن نراعـي يف أمورنـا كلهـا وأحوالنـا جميعهـا تقـوى اهلل  بمراقبتـه يف
السـر والعالنيـة والغيب والشـهادة ،يقـول ﷺ (( :ات َِّـق اللَِّ َح ْي ُث َم ُ
السـ ِّي َئ َة
كن َْت َو َأتْبِ ْع َّ
[[[ خطبة جمعة بتاريخ  1422-6-12 /هـ
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ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ال َسـنَ َة َ
ـاس بِ ُ
خ ُل ٍـق َح َس ٍـن ))[[[ .
ت ْ ُح َهـا َو َخال ِـق النَّ َ
َْ

ٍ
وقـت وحيـن ويف جميـع شـؤونه وأحوالـه ويف كل مـا
عبـاد اهلل  :إن المؤمـن يف كل
يسـتقبل مـن أمـوره يبنـي ذلـك ويؤسسـه علـى تقـوى اإللـه العظيـم ومراقبتِـه يف السـر

يزودنـا وإياكـم التقـوى وأن يجعلنـا دائمًا وأبد ًا من
والعالنيـة  ،ونسـأل اهلل  أن ّ

عبـاده المتقين .

جمـوع
عبـاد اهلل  :إننـا جميعـا نسـتقبل غـد ًا بدايـة عـا ٍم دراسـي جديـد  ،يتوافـد غـد ًا
ُ
الطلاب كبـار ًا وصغـارا إلـى المـدارس  ،منهـم من يخـط مرحلـ ًة جديـدة يف التعليم ،

ومنهـم مـن قطـع فيـه شـوطًا  ،ومنهـم من هـو متجـه إلـى المـدارس لمراحلـه النهائية
فيهـا  ،الـكل يتوافـد والـكل ييمـم المـدارس يقصد إليهـا غد ًا ِ
لم َا ُأ ِّسسـت له وأنشـئت
ُ

ألجلـه أال وهـو التعليـم  ،ثـم يتفـاوت النـاس يف االسـتعداد لهـذه الغايـة العظيمـة
والتهيـؤ لهـذا الهـدف النبيـل  ،يتفاوتـون يف ذلـك تفاوتـا عظيمـا بحسـب مـا ييسـر اهلل

 لـك ٍل فيمـا يعينـه اهلل  ويوفقـه لـه .

عبـاد اهلل  :وإين ألسـأل اهلل  بأسـمائه الحسـنى وصفاتـه العلـى أن يجعـل هـذا
ٍ
ٍ
العـام الـذي نسـتقبله عـا َم ُي ٍ
ٍ
وطاعـة للرحمن  ،وأن
وعلم
وسلامة وإسلام
من وإيمان

يوفـق أبناءنـا يف جميـع مراحلهـم لـكل ٍ
ٍ
وعلـم وغنيمـة  ،وأن يجنِّبهـم
خيـر وفضيلـة

السـوء وأن يحفظهـم مـن الشـرور إنـه ولـي ذلـك والقـادر عليـه .

عبـاد اهلل  :ومـع تجـدد األعـوام الدراسـية تتجـدد المسـؤولية  ،يقـول ﷺُ (( :
ُـم
ك ُّلك ْ
ُـم َم ْسـ ُئ ٌ
َرا ٍع َو ُ
ول َعـ ْن َر ِع َّيتِ ِـه ))[[[.
ك ُّلك ْ
[[[ رواه الرتمذي ( ،)1987وحسنه األلباين يف «صحيح الجامع» (.)97
[[[ رواه البخاري ( ،)893ومسلم (.)1829
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إن المسـؤولية أمـام اهلل  عظيمـة  ،مسـؤولي ٌة كبيـرة  ،فالـكل ُيسـأل أمـام اهلل

ووكل إليـه مـن أمـر المسـلمين  ،ولهـذا
عمـا مـا ُخ ِّـو َل لـه وائتُمـن عليـه ُ
ُ ،يسـأل َّ
ٍ
واحـد منـا أن يراقـب اهلل  تمـام المراقبـة فيمـا تحملـه مـن مسـؤولية يف
علـى كل
هـذه المـدارس التـي تفتـح أبواهبـا غـدا ؛ فهنـاك المديـر  ،وهنـاك المسـئول  ،وهنـاك

المعلم ،وهناك الطالب ٌّ ،
وكل له مسـؤولية ومسـؤول عنها أمام اهلل  ،ولهذا
ٍ
واحـد منـا أن الـذي يغنيـه يف هـذا البـاب وينجيـه أمـام اهلل  هـو
إذا علـم كل

المراقبـة هلل  فيمـا يـأيت ويـذر يف جميـع شـؤونه وأعمالـه ومهامـه التـي يقـوم هبا
يف مجالـه الـذي ُوكِ َل بـه ؛ فعلينـا عبـاد اهلل :أن نستشـعر هـذه المسـؤولية العظيمة أمام
ٍ
ً
ومجـال
منـارات للهـدى وأبوا ًبـا للخيـر
اهلل ؛ إن المـدارس ُأنشـأت لتكـون

وتأسيسـا للفضيلـة  ،ونمـا ًء للعلـم ،وزكا ًء للخير ومجتم ًعا للفضـل والرفعة
للصلاح
ً
وطاعـة اهلل  ،فينبغـي أن نعمـل جميعًا لهذه األهداف العظيمة التي ُأسسـت
ٍ
واحـد منـا هـذه المسـؤولية العظيمـة وأدرك
ألجلهـا المـدارس  ،ولهـذا إذا أدرك كل

هـذا الهـدف العظيـم والغايـة النبيلـة التـي أسسـت المـدارس ألجلهـا فإنـه بـإذن اهلل
ٍ
 سـيعمل وسـيكون عملـه إلـى ٍ
ورفعـة بـإذن اهلل .
خيـر وطاعـة

عبـاد اهلل  :إن علينـا أن نستشـعر يف هـذا األمـر العظيـم ويف كل ٍ
أمـر مـن األمـور أن
ٍ
واحد منـا أن يكون مخلصًا
الواجـب علـى كل
نستشـعر إخلاص العمـل هلل ،
ُ
أمـر يحبـه اهلل وأ َمـر عبـاده به ور ّغبهم فيـه وهو طاعة هلل ،
هلل ؛ فالعلـم ٌ

ؤسـس علـى اإلخلاص هلل وأن تكـون قائمـ ًة علـى هـذا األسـاس
والطاعـة يجـب أن ُت َّ
العظيـم  ،ولهـذا يقـول اإلمـام أحمـد ( :$العلم ال ِ
يعدله شـيء إذا َص ُلحـت النية)؛
ٍ
ِ
ـم
فالبـد مـن إصلاح النيـة  ،وكل واحـد منـا البـد أن ُيصلـح نيتـه بينـه وبيـن اهلل ؛ أتع َّل ُ
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ديني ،أتعلم أحكام الدين  ،أتعلم أوامر اهلل  ،أتعلم دين اهلل  ،أتفقه يف دينه ،

أتعلـم مـن أمـور الدنيـا مـا يكـون لـي عونـا علـى ديـن اهلل  وعلـى طاعـة اهلل
 ،أدخـل المدرسـة ٍ
بنيـة صادقـة وقصد عظيم وهـدف نبيل وهو ابتغـاء رضا اهلل

 ،أدخـل ألتعلـم ديـن اهلل  ،ألتفقه يف دين اهلل  ،ألزكي نفسـي ،ألصلح

شـأين  ،ألرفـع مـن مكانتـي يف العلـم الـذي أمـرين اهلل بـه ؛ فيبـدأ اإلنسـان
دراسـته وعامـه المبارك بإخلاص هلل .

ثـم عبـاد اهلل  :البـد يف ذلـك كله مـن ٍ
همة عالية ؛ همة عالية تسـوق اإلنسـان إلى قمم
الفضيلـة وأماكـن النُبـ ِل وسـمو المكانة ورفعتِهـا ٍ ،
همة عالية ُت َر ِّقي اإلنسـان يف دروب
ويقصـرون يف
ويتـزودون علومـا كثيـرة لكنهـم يقصـرون
الفضيلـة  ،قـد يتعلـم الكثيـر
ِّ
ّ

همـ ًة ترقيـه
بـاب الهمـة  ،فالهمـة والعزيمـة البـد أن تكـون مصاحبـ ًة لطالـب العلـم ّ ،

يف دروب الخيـر ،هـذه الهمـة عندمـا تكـون مـع طالـب العلـم تسـوقه إلـى كل فضيلـة
وتحجـزه عـن كل رذيلـة  ،ألنـه يتعلم ويـزداد علمًا ومعه همة ترقيـه يف دروب الخير،
فيكـون علمـه نمـا ًء لـه وزكا ًء لـه وصالحًا له يف شـؤونه كلهـا  ،بينمـا إذا قصرت همته

يتوانـى ويكسـل ويكون علمـه حج ًة عليه أمـام اهلل ،
وضعفـت عزيمتـه فإنـه
َ
ألنـه يتعلـم ويتعلـم ولكنـه ال يعمـل بمـا يعلـم  ،ولهـذا  -عبـاد اهلل  -البـد مـن الهمـة

العاليـة ؛ فهـذان أمـران عظيمـان البـد منهما  ،هبما صلاح الدين والدنيـا وزكاة الناس
علـم يهـدي اإلنسـان  ،وهمـ ٌة ترقـي اإلنسـان يف دروب الخير .
أجمعيـن ٌ :

ثـم عبـاد اهلل  :البـد  -والسـيما علـى المعلميـن والمعلمـات  -البـد مـن العنايـة

بالنـشء عنايـة عظيمـة  ،والسـيما يف هـذا الزمـان الـذي كثـرت فيـه الفتـن وتنوعـت
فيـه الشـرور وكثـرت فيـه المغريات للفسـاد  ،وهنا تعظم مسـؤولية المعلـم والمعلمة
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وسـائل كثيرة ومـن قنوات
أمـام هـؤالء األبنـاء  ،فأصبـح األبنـاء والبنـات يتلقـون مـن
شـتى ومـن مجـاالت مختلفـة  ،ثـم إذا ِ
قـدم إلـى المدرسـة البـد أن يجد معلمـا مربيًا

ال للخيـر  ،وكذلـك الطالبـة إذا ِ
ناصحـا دا ً
قدمـت إلى المدرسـة يجـب أن تجد معلم ًة

حجبها
ناصحـة تدلهـا علـى الخيـر وتأخـذ بيدهـا إلـى أبـواب الهداية وتحـرص علـى ْ

عـن أبـواب الرذيلـة والفسـاد ،البـد مـن تـواص والبـد مـن التعـاون والبـد مـن التـآزر
والبـد مـن القيـام بالمسـؤولية  ،وإال فإن اهلل  يحاسـب من يفرط علـى تفريطه .
ٍ
مجـال يعلمـه سـواء كان معلمـا لمـواد الديـن أو مـواد
إن واجـب المعلـم يف كل

الدنيـا أن يكـون قـدو ًة يف الخيـر مربيـا للنشء حريصًا علـى تأديبهـم وتعليمهم طاعة

اهلل  وتحذيرهـم مـن الشـر والفسـاد  ،وأن يكـون هـو قـدو ًة لهـم يف كل خيـر ،
هكـذا ينبغـي أن يكـون المعلـم ناصحـا لطالبـه مؤدبـا لهـم معلمـا لهـم يدلهـم علـى

كل فضيلـة وينشـر بينهـم الخيـر ويتقنص الفرص والمناسـبات لينصـح ألبنائه ويوجه
تالميـذه  ،وهكـذا المعلمـة يف مدرسـتها ينبغي أن تكون ناصحـة لطالباهتا موجهة لهن

متفقـدة لمشـاكلهن ناصحـ ًة لهـن وأن تكـون قـدو ًة لهـن يف الخيـر .

ثـم الطالـب وكذلـك الطالبة ينبغي أن يحترم معلمه وأن يحرتم المدرسـة التي يقدُ م
مباركا طالب ٍ
خيـر وفضيلة طالب ٍ
علم
عليهـا  ،وأن يحـرص يف نفسـه أن يكـون طالبًا َ

وإيمـان ،وأن يلقـي عـن نفسـه مـن بدايـة عامـه أي أسـلوب ال يليق بطالـب العلم وأي
ٍ
حـركات ال تليـق بطالـب العلـم  ،يلقيها عن نفسـه ويدخل مدرسـته ُ
وأدب
جم
بخلـق ّ
ٍ
حصـل العلـم مـن ال
رفيـع ومعاملـة حسـنة واحترا ٍم وتـأدب  ،وقـد قيـل قديمـا ( :ال ُي ِّ
يحتـرم أسـاتذته)؛ فالطالـب ُ
يدخـل مدرسـته بـاألدب واالحترام والتوقيـر والتقديـر
ٍ
ٍ
ٍ
ليحصـل العلم ،
وسـعي حثيث
ورغبـة أكيدة
هبمـة عاليـة وعزيمـة صادقـة
وأن يدخـل
ِّ
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وكلمـا تعلـم فضيلـة أو ُأرشـد إلـى أدب وخيـر وغنيمـة بادر إلـى العمل وجاهد نفسـه

علـى طاعـة اهلل  ،واهلل  يقـول :ﮉﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤﮈ [العنكبـوت. ]٦٩:

وينبغـي علـى الطالـب الناصـح لنفسـه أن يتخ َّيـر لنفسـه الجلسـاء والزملاء  ،فليـس

للمؤمـن أن يمشـي مـع مـن شـاء  ،وإنمـا يحرص علـى مصاحبـة األخيـار ومرافقة من
يعينونـه علـى العلـم والفضيلـة والطاعـة والعبـادة ويسـددونه يف أعمالـه وأقواله ،وهو
بذلـك يكـون هـو ورفيقـه متعاونـان يف الخيـر  ،متعاضـدان يف طاعـة اهلل ،
وإذا علِـم الطالـب عـن ٍ
رفيـق لـه فيـه خلـ ٌة مشـين ٌة أو خصلـة ذميمـة فليبـادره بالنصيحة

موجهـا لـه ودا ً
الطلاب الناصحيـن إلـى
ال لـه علـى الخيـر وليرشـدْ إخوانَـه
وليكـن ِّ
َ

التوجـه إلـى ذلـك الطالـب بالنصيحـة والتسـديد  ،وقـد قيـل قديمـا ( :إذا لـم تـدع
تُدعـى)؛ إذا لـم يكـن الطالـب داعيـا إلخوانـه ناصحـا لهـم مسـدد ًا لهـم معينـا لهـم

علـى الخيـر فإهنـم يبادرونـه إلى النصيحة أو الداللة إلى الشـر والفسـاد  ،ولهذا ينبغي

أن تكـون المـدارس مبنيـة علـى التعـاون علـى البرّ والتقـوى والتـآزر علـى طاعـة اهلل
فيشـع منهـا الخيـر وتنتشـر منهـا الفضيلـة وتكـون
 والتعـاون علـى الفلاح
ّ
ٍ
للهـدَ ى والخيـر .
منـارات ُ
وأسـأل اهلل  بأسـمائه الحسـنى وصفاتـه العلا أن يبـارك يف مدارسـنا كلهـا -

مـدارس البنيـن والبنـات  -وأن يجعلهـا منـارات للخيـر  ،وأن يبـارك يف المعلميـن

والمعلمـات والطلاب والطالبـات  ،وأن يجعـل عامنا هـذا عامًا مبـاركا  ،وأن يوفقنا
فيـه لـكل خيـر  ،وأن يهدينـا جميعـا سـواء السـبيل  .وآخـر دعوانـا أن الحمـد هلل رب
العالميـن.
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أقول هذا القول وأسـتغفر اهلل لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه

يغفـر لكم إنه هو الغفـور الرحيم.

الخطبة الثانية :
الحمـد هلل عظيـم اإلحسـان واسـع الفضـل والجود واالمتنـان  ،وأشـهد أن ال إله إال

اهلل وحـده ال شـريك لـه  ،وأشـهد أن محمـد ًا عبـده ورسـوله صلـى اهلل عليـه وعلى آله

وأصحابـه أجمعين وسـلم تسـليما كثيرا .
أما بعد :

فقـد ثبـت يف «صحيـح مسـلم» عـن علـي بن أبـي طالب ﭬ أنه قـال :قال لـي النبي
اهلل ﷺُ (( :ق ْـل :ال َّل ُه َّـم إِ ِّن َأ ْس َـأ ُل َك ْ
السـدَ ا َد))[[[  ،ويف روايـة قـالُ (( :ق ْـل :ال َّل ُه َّـم
الُـدَ ى َو َّ
ِ
الُـدَ ى ِهدَ ا َيت ََـك ال َّ
ْاه ِـد ِن َو َسـدِّ ْد ِن َ ،وا ْذك ُْـر بِ ْ
الس ْـه ِم )).
ط ِر َ
السـدَ اد َسـدَ ا َد َّ
يـق َ ،و َّ
عبـاد اهلل :هـذه دعـوة عظيمـة  ،دعـوة مباركـة أرشـد إليهـا النبـي ﷺ علـي بـن أبـي

طالـب ﭬ  ،وهـي دعـوة ينبغـي أن يحافـظ عليهـا المسـلم يف كل وقـت وحيـن وأن

يعتنـي هبـا  ،فإنـك أخـي المسـلم إذا رزقـت الهدايـة والسـداد ُو ِّفقـت يف أمـور دينـك
وسـدِّ دت يف كل مـا تـأيت وتـذر  ،ألنـك أصبحـت يف
ودنيـاك ُ
وهديـت إلـى كل خيـر ُ

هدايـة اهلل  وتسـديده  ،ومـن يهـده اهلل فلا مضـل لـه  ،ولهـذا  -عبـاد اهلل -
علينـا أن نقبِـل علـى اهلل  بقلـوب صادقـة نسـأله  أن يهدينـا ويهدي

أبناءنـا وبناتنـا  ،وأن يسـددنا جميعـا لـكل خيـر  ،ينبغـي علينـا أن نكون علـى صلة باهلل
[[[ رواه مسلم (.)2755
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 نسـأله الهدايـة ونلتمـس منـه السـداد ونرجـوه  الفلاح  ،وكلمـا
ٍ
صلـة بـاهلل ُ يقبِـل علـى اهلل  إقبـا ً
ال صادقـا ويرجـو ربه
كان العبـد علـى
 ويطمـع فيمـا يف يـده سـبحانه فإنـه ُيسـدَّ د و ُي َو َّفـق و ُي ُ
عـان علـى كل خيـر يف
الدنيـا واآلخـرة  ،ونسـأل اهلل أن يهدينـا وإياكم  ،وأن يسـدد خطانـا وخطاكم ،

وأن يوفقنـا جميعـا لـكل خيـر  ،وأن يهدينـا سـواء السـبيل.

❒❒❒❒❒❒❒

امتحان الدنيا
وامتحان اآلخرة

[[[

إن الحمد هلل نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه  ،ونعوذ باهلل من شـرور أنفسـنا

وسـيئات أعمالنـا ،مـن يهـده اهلل فلا مضـل لـه ومـن يضلـل فلا هـادي له ،وأشـهد أن

ال إلـه إال اهلل وحـده ال شـريك لـه  ،وأشـهد أن محمـد ًا عبده ورسـوله وصفيـه وخليله
ومب ِّلـغ النـاس شـرعه؛ فصلوات اهلل وسلامه عليـه وعلى آله وأصحابـه أجمعين.
أما بعد:
معاشـر المؤمنيـن عبـاد اهلل :أوصيكـم ونفسـي بتقـوى اهلل تعالـى فـإن تقـوى اهلل
وفلاح يف الدّ نيـا واآلخـرة وهـي خيـر زاد يب ّلـغ إلـى رضـوان اهلل ،وهـي
ِ ع ٌّـز
ٌ
وصيـة اهلل  لألوليـن واآلخريـن مـن خلقـه كمـا قـال  :ﮉ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮈ [النسـاء ، ]١٣١:وهـي وصيـة

الرسـول ﷺ ألمتـه ،وهـي وصيـة السـلف الصالـح فيمـا بينهـم ،فاتقـوا اهلل  -عبـاد اهلل
 وراقبـوه يف السـر والعالنيـة والغيـب والشـهادة  ،وتذكـروا  -رعاكـم اهلل  -وقوفكم[[[ خطبة جمعة بتاريخ  1425-4-9 /هـ
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ِ ِ
ِ

عمـا قدَّ متـم يف هـذه الحيـاة.
بيـن يـدي اهلل  وسـؤاله لكـم يـوم القيامـة َّ
عبـاد اهلل  :لقـد ثبـت يف «سـنن الرتمـذي» وغيره من حديث عبد اهلل بن مسـعود ﭬ
قـال :قـال رسـول اهلل ﷺَ (( :ل ت َُـز ُ
ول َقـدَ ُم ا ْب ِـن آ َد َم َي ْـو َم ا ْل ِق َيا َم ِـة ِمـ ْن ِعنْ ِـد َر ِّب ِـه َحتَّـى
ِ ِ
ِ ِ
خ ٍ
يـم َأ ْب َلا ُه َ ،و َمالِ ِـه ِمـ ْن َأ ْيـ َن
ُي ْس َـأ َل َعـ ْن َ ْ
يـم َأ ْفنَـا ُه َ ،و َعـ ْن َشـ َبابِه ف َ
ـس َ :عـ ْن ُع ُم ِـره ف َ
ِ ِ
ِ
ا ْ
يما َع ِل َـم ))[[[.
يـم َأ ْن َف َقـ ُه َ ،و َمـا َذا َعم َـل ف َ
كت ََسـ َب ُه َوف َ

سـؤاالت خمـس ُي ُ
سـأل عنهـا كل عبـد يـوم القيامة ؛ سـؤال عـن العمر ،وسـؤال عن
ٌ

مرحلـة الشـباب علـى وجـه الخصوص مـع أهنا داخلـة يف العمر ،وسـؤاالن عن المال

مـن أيـن اكتسـبه العبـد ويف أي سـبيل أنفقـه وصرفه؟ وسـؤال خامس عـن العلم الذي

تع ّلمـه ومـن ذلـك  :مـا يسـمعه يف خطـب الجمعـة  ،ويف الـدروس العامـة  ،ومـا يقرؤه

يف كتـاب اهلل  ،ومـا يسـمعه من أحاديث رسـول اهلل ﷺ وغير ذلـك من وجوه تحصيل
العلـم ُيسـأل عنـه يـوم القيامة مـاذا عمل بـه ؟ ألن مقصود العلـم العمل .

سـؤاالت خمـس توجـه للخالئق يـوم القيامة فال تزول قدمـا ٍ
عبد من
عبـاد اهلل :هـذه
ٌ
َّ
توجـه إليـه هـذه السـؤاالت ،والواجـب علـى العاقـل الحصيـف أن ُي ِعدَّ
عنـد اهلل حتـى َّ
للمسـألة جوابـا ،وأن ُي ِعدَّ للجـواب صوابا .
عبـاد اهلل  :إننـا نعلـم أننا مسـئولون يـوم القيامة ومخت َبـرون وممتحنـون ،ونعلم أيضا

جدير
تحديـد ًا سـؤاالت ذلـك االمتحان التـي ُتلقى على النـاس يوم القيامة ،فكـم هو
ٌ
ونصـب
بالعبـد الموفـق  -عبـاد اهلل  -أن يجعـل هـذه السـؤاالت الخمـس بيـن عينيـه ْ
عينيـه مـادام يف ميـدان العمـل ،يتذكـر سـؤال اهلل  لـه عـن عمـره ،وسـؤال اهلل
[[[ رواه الرتمذي ( ،)2416وصححه األلباين يف «السلسلة الصحيحة» (.)946
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 لـه عـن شـبابه ،وسـؤال اهلل  لـه عـن مالـه ،وسـؤال اهلل 

لـه عـن علمـه؛ إننـا مسـئولون حقـا وصائـرون إلـى هـذا األمر حقـا وواقفـون بين يدي
الـرب العظيـم جـل وعلا وهو سـائلنا.

«قال الفضيل بن عياض لرجل كم أتت عليك؟ قال ستون سنة.
قال :فأنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك توشك أن تبلغ.
فقال الرجل :يا أبا علي ﮉ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮈ.

قال له الفضيل :تعلم ما تقول؟

قال الرجل قلت :ﮉ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮈ.

قال الفضيل :تعلم ما تفسيره؟

قال الرجل :فسره لنا يا أبا علي.
قـال قولـك :ﮉ ﭳ ﭴ ﮈ تقـول :أنـا هلل عبـد وأنـا إلـى اهلل راجـع؛ فمـن علـم أنـه عبـد

هلل وأنـه إليـه راجـع فليعلـم بأنـه موقوف ،ومـن علم بأنه موقـوف فليعلم بأنه مسـئول،
ومـن علـم أنه مسـئول فليعـد للسـؤال جوابا.
فقال الرجل :فما الحيلة؟
قال :يسيرة.
قال :ما هي؟

الخ َ
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ُّ
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
قـال :تحسـن فيمـا بقـي يغفـر لـك مـا مضـى ومـا بقـي ،فإنـك إن أسـأت فيمـا بقـي

أخـذت بمـا مضـى ومـا بقـي»[[[.

إي واهلل  -أن نتذكـر هـذا االمتحـان وأن نتأمـل يف
عبـاد اهلل :كـم هـو جديـر بنـا ْ -
هـذا االختبـار وأن نتذكـر وقوفنـا بيـن يدي الرب الجبـار ِ 
ونعدَّ لهـذا االمتحان

جوابـا .

عبـاد اهلل :إن أبناءنـا وبناتنـا يف هـذه األيام يسـتقبلون امتحانًا دنيويـا على تحصيلهم

يف العـام الدراسـيُ ،يمتحنـون علـى ما حصلـوه و ُيختربون فيما تلقوه مـن علم و ُت َو َّج ُه
سـؤاالت يف هـذا االمتحـان ،سـؤاالت ال يعرفوهنـا علـى وجـه التحديـد لكنهم
إليهـم
ٌ

يفاجئـون هبـا وقـت االختبـار  ،ثـم إن لهـذا االختبار هيبـ ًة يف نفوس الطلاب بل وهيبة
يف نفـوس اآلبـاء واألمهات .

عبـاد اهلل  :وكـم هـو جميـل باآلبـاء واألمهـات يف إقبالهم علـى أبنائهم يف هـذه األيام

نصحـا وتوجيهـا ومراجعـ ًة واسـتذكارا ومتابعـ ًة للمذاكـرة ،كـم هـو جميـل هبـم هـذا
وهـم الحريصـون علـى نجـاح األبنـاء الراغبـون يف فوزهـم الخائفـون مـن إخفاقهـم،

ٌ
جميـل بـاألب واألم أن يكـون مـع أبنائـه كذلـك لكـن أعظـم من هـذا وأعظم
كـم هـو

أن يكـون حـرص األب واألم علـى ابنـه وبنتـه يف االختبـار األعظـم يوم القيامـة عندما
يقـف هـذا االبـن بيـن يـدي اهلل أو تلـك البنـت بيـن يديـه ف ُيسـألون عـن هـذه الحياة .

أنحـرص  -عبـاد اهلل  -علـى توجيههـم وحسـن داللتهم ونصحهـم يف امتحاهنم بين

يـدي اهلل؟ أم أننـا حدود اهتماماتنـا دنيوية ؟
[[[ «حلية األولياء» (.)113/8
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ال لـوم  -عبـاد اهلل  -علـى أب أو أم يحـرص علـى نجـاح ابنـه يف امتحانـات الدنيـا،

ال لـوم عليـه بـل هـذا من تمـام الرتبية وكمـال التوجيه ،لكـن اللوم َّ
كل اللـوم أن يكون

هـذا هـو حـدود اهتمامـه ومبلغ علمـه وغاية نصيحته البنـه دون أن يرعاه فيما سـيلقاه

ت َع ْـل الدُّ ْن َيـا
يـوم القيامـة بيـن يـدي اهلل ،وقـد جـاء يف دعـاء النبـي ﷺ (( :اللهـم َل َ ْ
هنَـا َو َل َم ْب َل َـغ ِع ْل ِمنَـا ))[[[ .
ْبر َ ِّ
َأك َ َ
هنَـا )) وهـذا فيـه أن
وتأمـل هنـا قولـه َ (( :ل َ ْ
ْبر َ ِّ
ت َع ْـل الدُّ ْن َيـا َأك َ َ

اهتمامـك بالدنيـا ال شـيء فيـه وال مالمـة عليـك يف هذا االهتمـام  ،وإنمـا المالم ُة كل
المالمـة أن تكـون الدنيـا هـي غايـة اهتمامـك ومبلـغ علمك .

عبـاد اهلل :إهنـا لفرصـة عظيمـة يف مثـل هـذه األيـام أن نُقبِـل علـى اهلل  إقبـا ً
ال

صادقـا يف تحقيـق رضـاه وبلوغ ما يحبـه  من صالح األعمال وسـديد األقوال.
إننـا يف هـذه األيـام نرقـب نتائـج امتحانـات أبنائنـا الطلاب وكلنـا يتمنـى نجـاح ابنـه
ويرغـب يف فـوزه وال يـود أن يكـون ِ
مخف ًقـا راسـبا ،وال شـيء يف ذلـك  -كمـا قلـت
َ ُّ
 -لكنهـا فرصـة عظيمـة لتقويـة االهتمامـات والنهـوض بالعزائـم ليكون النصـح بال ًغا

والتوجيـه كاملاً فيمـا يتعلـق برضـا الـرب  ،ويف الوقت نفسـه ال ُينسـى نصيب
العبـد وح ُّظـه مـن الدنيا.

عبـاد اهلل :إن ممـا يؤكـد عليـه يف مثـل هـذه األيـام أهميـة األمانـة وأن العبـد ُيسـأل

عنهـا يـوم القيامـة أمانـ ٌة عامـة  -عبـاد اهلل -يف كل جانـب مـن جوانـب الحيـاة ؛ أمانـة
يف العقيـدة والتوحيـد  ،وأمانـة يف العبـادة والعمـل  ،وأمانـ ٌة يف البيـوع والمعاملات،
[[[ رواه الرتمذي ( ،)3502وحسنه األلباين يف «صحيح الجامع» (.)1268
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ِ
وأمانـ ٌة يف كل أوجـه ومجـاالت الحيـاة ،ومـن ضمـن األمانـة المتأكـدة التـي ينبغـي أن

ُت ْرعـى أمانـة المعلـم يف أسـئلته وامتحانـه ويف مراقبتـه لطالبـه؛ فـإن هـذه أمانـة عظيمـة
ُيسـأل عنهـا أمـام اهلل .

وكذلـك أمانـة الطالـب يف أدائـه المتحاناتـه و ُبعـده عـن األوجـه المخ ّلـة والطرائـق
المشـينة يف أداء االمتحانـات وذلـك ِ
بالغـش والخديعة والمكر ونحـو ذلك ،وقد ثبت
..و َم ْن َغ َّشـنَا َف َل ْي َس ِمنَّـا ))[[[ وعموم الحديث
يف الحديـث عـن النبـي ﷺ أنـه قال َ (( :
يدخـل فيـه االختبـار وغيره  -عبـاد اهلل . -

عبـاد اهلل  :وإن ممـا ينبغـي أن ُيعنـى بـه يف مثـل هـذه األيـام صـدق الدُّ عـاء وتمـام

االلتجـاء إلـى اهلل  بـأن يحقـق ألبنائنـا وبناتنـا النجـاح يف الدنيـا واآلخـرة،
ٌ
يوجـه االبن والبنت
فالنّجـاح بيـده سـبحانه والتوفيـق منـه  ،فكم هـو
جميل أن َّ

ويلـح عليـه بالدعـاء بـأن يكتبـه مـن الناجحيـن وأن
إلـى اهلل  يدعـوه بصـدق
ُّ
يجعلـه مـن الفائزيـن الرابحيـن.

تـروج يف بعـض المـدارس فيهـا
عبـا َد اهلل  :وإن ممـا ُينَ َّبـه عليـه يف هـذا المقـام ورقـ ٌة َّ
ٍ
ألعمـال معينـة؛ فيها دعاء يقال عنـد المذاكرة ،ودعـا ٌء يقال عند دخول
أدعيـ ٌة محـدّ دة
قاعـة االمتحانـات ،ودعـا ٌء يقـال عنـد كتابـة اإلجابـة ،ودعـا ٌء يقـال عنـد الفـراغ منهـا،
أدعيـ ٌة محـدّ دة يف كل مجـال مـن هـذه المجـاالت  ،وهـي  -عباد اهلل  -تكلـف ما أنزل
ص ال دليـل عليـه وقول علـى اهلل ويف دين اهلل بلا علم  ،وقد
اهلل بـه مـن سـلطان
وتخـر ٌ
ُّ

ـن َف َقـد َش َـرع) ،ولهـذا يجـب الحـذر مـن مثل هذه
(مـن ْاست َْح َس َ
قـال العلمـاء قديمـا َ :
األوراق  ،وإنمـا ُي َو َّجـه الطلاب عموما إلـى اإلقبال على اهلل بالدعاء وسـؤاله التوفيق
[[[ رواه مسلم (.)101
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ِ
أمـور ال دليـل عليهـا وال برهان من كتاب اهلل وسـنة نبيه ﷺ.
والنجـاح دون أن ُيحـدَّ د
ٌ
هـذا وإين ألسـأل اهلل  بأسـمائه الحسـنى وصفاتـه العال أن يكتـب لنا أجمعين

النجـاح يف الدنيـا واآلخـرة والفـوز برضـاه وأن يجنبنـا سـخطه إنـه سـميع الدُّ عاء وهو

أهـل الرجـاء وهو حسـبنا ونعـم الوكيل.

الخطبة الثانية :
الحمـد هلل ولـي التوفيـق والسـداد ،وأشـهد أن ال إلـه إال اهلل وحـده ال شـريك لـه ،

وأشـهد أن محمـد ًا عبـده ورسـوله ؛ صلـى اهلل وسـلم عليـه وعلـى آلـه وأصحابـه

أجمعيـن .
أما بعد:

عبـاد اهلل  :اتقـوا اهلل تعالـى فـإن مـن اتقـى اهلل وقـاه وأرشـده إلـى خيـر أمـور دينـه
ودنيـاه ،وتذكـروا رعاكـم اهلل أن تقـوى اهلل  هـي العمـل بطاعة اهلل علـى ٍ
نور من
اهلل رجـاء ثـواب اهلل ،وتـرك معصيـة اهلل علـى ٍ
نـور مـن اهلل خـوف عقـاب اهلل  ،فاتقـوا

اهلل  -عبـاد اهلل  -واعلمـوا أن تقـواه هـو خيـر زاد يب ِّلـغ إلـى رضـوان اهلل .

واعلمـوا رعاكـم اهلل أن الكيـس مـن عبـاد اهلل مـن دان نفسـه وعمل لما بعـد الموت،

والعاجـز مـن أتبـع نفسـه هواهـا وتمنـى علـى اهلل األمـاين ،وعليكـم  -رعاكـم اهلل -

شـذ َّ
بالجماعـة فـإن يـد اهلل علـى الجماعـة  ،ومـن َّ
شـذ يف النـار .
❒❒❒❒❒❒❒

الحث على اغتنام اإلجازة الصيفية
في أعمال البر

[[[

إن الحمد هلل نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه ،ونعوذ باهلل من شـرور أنفسـنا

وسـيئات أعمالنـا ،مـن يهـده اهلل فلا مضـل لـه ،ومـن يضلل فال هـادي له ،وأشـهد أن

ال إلـه إال اهلل وحـده ال شـريك لـه ،وأشـهد أن محمـد ًا عبـده ورسـوله وصفيـه وخليله
وأمينـه علـى وحيـه ومبلـغ النـاس شـرعه؛ فصلـوات اهلل وسلامه عليـه وعلـى آلـه

وأصحابـه أجمعين.
أما بعد:

معاشـر المؤمنيـن عبـاد اهلل :أوصيكـم ونفسـي بتقـوى اهلل؛ فـإن مـن اتقـى اهلل وقـاه

وأرشـده إلـى خيـر أمـور دينـه ودنيـاه.

عبـاد اهلل :إننـا نسـتقبل يف هـذه األيـام اإلجـاز َة الصيفيـة وذلـك بعـد إمضـاء عـا ٍم
دراسـي كامـل يف الجـد والمذاكرة ،والبـذل والتحصيل على تفـاو ٍ
ت يف الهمم وتباين
ُ
ٍّ
[[[ خطبة جمعة بتاريخ  1425-4-23 /هـ

الخ َ
البه َّية في ُ
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ُّ
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يف العزائـم.
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يطـرح نفسـه يف هـذه األيـام؛ مـا الـذي ينبغـي علـى طالـب
عبـاد اهلل :والسـؤال الـذي
ُ

العلـم والمسـلم الجـا ِّد أن يفعلـه يف هـذه اإلجـازة المقبلـة؟ وعـدد أيامهـا مائـ ُة يـو ٍم
سـتم ُّر وتذهـب سـريعا،
وقـت طويـل وأيـا ٌم عديـدة
تقريبـا؛ وهـو
ٌ
ٌ
ولحظـات عزيـزة ُ

أيناسـب  -عبـا َد اهلل  -أو يليـق بالمسـلم أن يرتكهـا تذهـب وتضيـع دون أن يغتنمها يف

يتـزود فيهـا بـزاد التّقـوى ؟!
الخيـر؟! ودون أن ّ

وهـل أيـام اإلجـازة  -عبـاد اهلل  -ليسـت معـدود ًة يف حيـاة اإلنسـان وعمـره فيرتكهـا

تذهـب وتنصـرم بـدون تحصيـ ٍل لفائـدة أو اغتنـا ٍم لهـا يف طاعـة أو خيـر؟!

ٍ
ٍ
وتزود بزاد
طلـب للعلم وتحصي ٍل لإليمـان
َأ َأيـا ُم اإلجـازة  -عبـا َد اهلل  -ليسـت أيـا َم

التقـوى والصالح ؟!

مائـة يـوم  -عبـاد اهلل  -مائـة يـوم مـن حياتنـا سـتمر ،وأوقـات غاليـ ٌة سـتذهب فمـا

نحـن صانعـون فيهـا ؟

معاشـر المؤمنيـن :إن وقـت اإلنسـان هو عمـره يف الحقيقة ،وهو مـادة حياته األبدية

السـحاب ،لـم يـزل الليـل والنهـار
يف النعيـم المقيـم أو العـذاب األليـم وهـو يمـر مـر ّ
ٍ
سـريعين يف نقـص األعمـار وتقريـب اآلجـال ،ص ِ
ِ
ح َبـا قبلنـا قـوم نـوحٍ
وعـاد وثمـود
َ
ْ
وقرونـا بيـن ذلـك كثيـرا؛ فأصبح الجميع قـد ِ
قدموا على رهبـم ووردوا على أعمالهم
غض ْيـن جديديـن يف ُأ َم ٍ
ـم بعدهـم :ﮉ ﮣ
وتصرمـت أعمارهـم وبقـي الليـل والنهـار َّ
َّ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮈ [الفرقـان. ]62:

ينبغـي للمسـلم  -عبـاد اهلل  -أن يتخـذ مـن مـرور الليالـي واأليـام عبر ًة وعظـة؛ فـإن

الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
175
ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الليـل والنهـار ُيبلِيـان كل جديـد ،و ُي َق ِّربـان كل بعيـد ،ويطويـان األعمـار ،و ُيشـ ِّيبان
ِ
مشـع ٌر بتولـي الدنيـا وإقبـال اآلخـرة ،قـال علـي
الصغـار ،ويفنيـان الكبـار ،وهـذا كلـه
ـت ْال ِخـر ُة م ْقبِ َلةً ،ولِـك ُِّل و ِ
ُون،
ـت الدُّ ْن َيـا ُمدْ بِ َـرةًَ ،و ْارت ََح َل ْ
«ارت ََح َل ْ
احـدَ ٍة ِمن ُْه َما َبن َ
َ
َ
َ ُ
ﭬْ :
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ـاب
ـن َأ ْبنَـاء الدُّ ْن َيـاَ ،فـإِ َّن ا ْل َي ْـو َم َع َم ٌـل َو َل ح َس َ
ـن َأ ْبنَـاء ْالخ َـرة َو َل َتكُونُـوا م ْ
َفكُونُـوا م ْ
ِ
ـاب َو َل َع َم ٌـل»[[[.
َو َغـدً ا ح َس ٌ
«إن الدنيا ليسـت بـدار قراركم؛ كتب
وقـال عمـر بـن عبـد العزيز رحمـه اهلل تعالـىّ :

اهلل عليهـا الفنـاء ،وكتـب اهلل علـى أهلهـا ال َّظ َعـن  -أي االرتحـال  -فكـم مـن عامـرٍ
ِ
ٍ
ٍ
فأحسـنوا منهـا
قليـل ي ْظعـن،
يخـرب ،وكـم مـن مقيـ ٍم مغتبِـط عمـا
مو َثـق عـن
قليـل َ
ِ
بأحسـن مـا بحضرتكـم مـن النُّ ْقلـة ،وتـزودوا فـإن خيـر الـزاد التقـوى»[[[.
الرحلـة
عبـاد اهلل :إن العبـد يف هـذه الحيـاة يف هـد ٍم لعمـره منـذ خـرج مـن بطـن أمـه بـل هـو

كمـا قـال الحسـن البصـري  « :$ابـن آدم إنمـا أنـت أيـام كلمـا ذهـب يـوم ذهـب
بعضـك»[[[.

اليـوم منـه يهـدم الشـهر ،والشـهر يهـدم السـنة ،والسـنة هتـدم العمـر ،وكل سـاعة

تمضـي مـن العبـد فهـي ُمدْ نيـ ٌة لـه مـن األجـل.

ندمت على شـيء ندمـي على يو ٍم غربت شمسـه؛ نقص
قـال ابـن مسـعود ﭬ« :ما
ُ

فيـه أجلـي ولـم يـزدد فيـه عملـي» ،وهـذا مـن شـدة حرصـه علـى الوقـت ﭬ ،وهـذا

شـأن السـلف عموما.

[[[ «حلية األولياء» (« ،)76/1صفة الصفوة» (.)321/1
[[[ «حلية األولياء» (.)292/5
[[[ «حلية األولياء» (.)148/2
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الخ َ
البه َّية في ُ
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ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
أدركـت قومًا كانوا على أوقاتهم أشـدَّ منكم حرصًا
قـال الحسـن البصـري « :$
ُ

على دراهمكم ودنانيركم».

ولهـذا  -عبـاد اهلل  -فـإن مـن أمضـى يومه يف غيـر ٍ
حق قضاه ،أو فـرض أداه ،أو مجد
ٍ
حصلـه ،أو ٍ
أسسـه ،أو ٍ
علـم اقتبسـه ،فقـد ظلـم يومـه ،فقـد ظلـم
أ َّثلـه ،أو حمـد َّ
خيـر ّ

يومه.

إن الليالـي واأليـام  -عبـاد اهلل  -هي رأس مال اإلنسـان يف هذه الحياة؛ ربحها الجنة

السـنَ ُة شـجرة ،والشـهور فروعهـا ،واأليـام أغصاهنـا ،والسـاعات
وخسـراهنا النـارَ ،

أوراقهـا ،واألنفـاس ثمارهـا ،فمـن كانـت أنفاسـه  -عبـاد اهلل  -يف طاعـة اهلل فثمـرة

شـجرته طيبـة مباركـة ،ومـن كانـت أنفاسـه يف معصيـة اهلل فثمرهتـا ُم ٌّـر وحنظـل.

عبـاد اهلل :لقـد تكاثـرت النصوص عـن النبي ﷺ يف بيان أهميـة الوقت والحث على

اغتنامـه والتحذيـر مـن إضاعته وبيان أن العبد مسـئول عنـه يوم القيامة .

فعـن ابـن عبـاس ﭭ قـال :قـال رسـول اهلل ﷺ لرجـل وهـو يعظـه« :اغتنـم مخسـا

قبـل مخـس :شـبابك قبـل هرمـك ،وصحتـك قبـل سـقمك ،وغنـاك قبـل فقـرك،
وفراغـك قبـل شـغلك ،وحياتـك قبـل موتـك »[[[.

وعـن ابـن مسـعود ﭬ عـن النبي ﷺ قالَ « :ل ت َُـز ُ
ول َقدَ ُم ا ْب ِن آ َد َم َي ْـو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ِم ْن
ِ ِ
ِ ِ
خ ٍ
يـم َأ ْب َل ُهَ ،و َمالِ ِه
ِعنْ ِـد َر ِّب ِـه َحتَّـى ُي ْس َـأ َل َعـ ْن َ ْ
يم َأ ْفنَا ُهَ ،و َع ْن َشـ َبابِه ف َ
ـسَ :ع ْن ُع ُم ِره ف َ
ِ ِ
ِ
ِمـ ْن َأ ْيـ َن ا ْ
يم َع ِل َم »[[[.
يم َأ ْن َف َق ُهَ ،و َمـا َذا َعم َل ف َ
كت ََسـ َب ُه َوف َ
[[[ رواه الحاكم ( ،)7864وصححه األلباين يف «صحيح الرتغيب» (.)3355
[[[ رواه الرتمذي ( ،)2416وقال األلباين :صحيح لغيره يف «صحيح الرتغيب» (.)128
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ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
وعـن ابـن عبـاس ﭭ قـال :قـال النبـي ﷺ« :نِعمت ِ
ـون فِ ِ
َـان َم ْغ ُب ٌ
ير ِمـ ْن
َْ
يه َما كَث ٌ
النَّ ِ
الص َّحـ ُة َوا ْل َف َـرا ُغ »[[[.
ـاس ِّ
قـال بعـض أهـل العلم « :إن من اسـتعمل فراغه وصحته يف طاعـة اهلل فهو المغبوط،

ومـن اسـتعملهما يف معصيـة اهلل فهـو المغبـون؛ ألن الفـراغ يع ُق ُبـه الشـغل ،والصحـة
السـ َقم» .
يعقبها َّ

ومما يؤثر عن السلف عباد اهلل قولهم « :من عالمة الم ْقت إضاعة الوقت».
بـل قـال ابـن القيـم  « :$إضاعـة الوقـت أشـد مـن المـوت؛ ألن إضاعـة الوقـت

تقطعـك عـن اهلل والـدار اآلخـرة ،والمـوت يقطعـك عـن الدنيـا وأهلهـا»[[[.

إن الواجـب علينـا  -عبـاد اهلل  -أن ال نغتر بالدنيـا فـإن صحيحهـا يسـقم ،وجديدها
يبلى ،ونعيمها يفنى ،وشـباهبا يهرم ،ومن كان يف هذه الدنيا فهو يف سـ ْي ٍر متواص ٍل إلى

الـدار اآلخـرة؛ ألن اآلجـال منقوصـة ،واألعمـال محفوظـة والمـوت يـأيت بغتـة ،فمن

زرع خيـر ًا  -عبـاد اهلل  -فيوشـك أن يحصـد ثوابـه وأجره ،ومن زرع شـر ًا فيوشـك أن
يحصـد ندام ًة وحسـرة ،ولـكل زار ٍع ما زرع.

ِ
واسـتعم ْل أوقاتنـا يف
اللهـم وفقنـا لمـا تحـب وترضـى ،وأعنـا علـى البر والتقـوى،

طاعتـك ومـا يرضيـك ،واجعـل مـا نسـتقبله مـن أيامنـا إلـى طاعتـك مغنمـا وسـ َّلما،

اللهـم وال تكلنـا إلـى أنفسـنا طرفـة عيـن ،وآخـر دعوانـا أن الحمـد هلل رب العالميـن ،
وصلـى اهلل وسـلم علـى نبينـا محمـد وآلـه وصحبـه أجمعيـن.
[[[ رواه البخاري (.)6412
[[[ «الفوائد» (ص.)31
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الخطبة الثانية :
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الحمـد هلل عظيـم اإلحسـان ،واسـع الفضل والجـود واالمتنان ،وأشـهد أن ال إله إال

اهلل وحـده ال شـريك لـه ،وأشـهد أن محمـد ًا عبـده ورسـوله؛ صلى اهلل عليـه وعلى آله

وأصحابـه أجمعين وسـ َّلم تسـليمًا كثيرا.
أما بعد:
عباد اهلل :فاتقوا اهلل تعالى.

سـانح
ووقـت
ثـم اعلمـوا  -رحمكـم اهلل  -أن اإلجـازة الصيفيـة فرصـ ٌة مباركـة
ٌ
ٌ
ِ
سـديد
يقـرب منـه سـبحانه مـن
للجميـع الغتنـام هـذا الوقـت فيمـا يرضـي اهلل ومـا ِّ
األعمـال وصالـحِ األقـوال ،وإن مـن أهـم مـا ينبغي علينـا  -عباد اهلل  -ونحن نسـتقبل
هـذه اإلجـازة أن ننـوي ني ًة صادقـة وأن نعزم عزيم ًة أكيدة على اسـتعمال هذه اإلجازة

غيـر ط ِّي َبـة نمضـي فيهـا أيـام
يف طاعـة اهلل ،وأن نحـذر  -عبـاد اهلل  -مـن أن ننـوي نوايـا َ
هـذه اإلجـازة ،وإن اهلل  إذا علِـم مـن عبـده صـدق نيتـه وصلاح همتـه وتمـام
يسـر لـه الخيـر وفتـح لـه أبوابـه وهيـأ لـه سـبله ،والتوفيـق بيـد اهلل وحـده.
رغبتـه َّ

ُ
تحصيـل العلـم النافـع ،ومـن نعمـة اهلل
عبـاد اهلل :وإن ممـا ُتغتنـم بـه هـذه اإلجـازة

علينـا مـا ُيعقـد يف أيـام اإلجـازة من الـدّ ورات العلمية النافعـة التي يقوم هبـا أهل العلم

يشـجعوا أبناءهم
وطالبـه ،ولهـذا  -عبـاد اهلل  -ينبغـي علـى اآلبـاء وأوليـاء األمـور أن
ِّ

وأن يأخـذوا بأيديهـم وأن يح ّفزوهـم يف المشـاركة يف هـذه الـدورات ،ويف هـذه األيام

تعقـد يف المدينـة دورتـان علميتان نافعتان ُمعل ٌن عنهما على أبواب المسـاجد؛ فينبغي
علـى ولـي األمـر أن يطالـع برامج هذه الدورات وأن يشـجع ابنـه وأن يتابعه وأن يضع
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ِ
حصل خيـرا ويغتنم غنيمـ ًة عظيمة.
لـه الحوافـز
والمشـجعات ل ُي ِّ
ِّ

وإين أهمـس يف أذنـك أيهـا األب فأقـول ناصحـا ومذكـرا :إن جلوس ابنـك يف ِح َلق

العلـم ومجالـس الذكـر ورياضـه النافعـة ينعكس عليك وعلـى بيتك بالخيـر والربكة،
وتكـون قـد اتقيـت اهلل بابنـك حيـث دللتـه إلـى الخيـر وهيـأت لـه سـبله وفتحـت لـه

ليحصـل مـن العلـم الذي هو زاده حقيقـ ًة يف هذه الحياة ،ليمشـي يف حياته على
أبوابـه
ِّ
بصيـرة ونـور مـن اهلل يعلـم دينـه ،ويعلـم كيـف يطيـع ربـه ،ويعلـم كيـف َي َب ُّر أبـاه وأمه،

يحصـل إال بالجلـوس يف مجالـس
ويعلـم كيـف يقـوم بحقـوق عبـاد اهلل ،كل ذلـك ال َّ

العلـم ،وخيـر مجالـس العلـم  -عبـاد اهلل  -المسـاجد .

ونسـأل اهلل  أن يصلـح أبناءنـا وبناتنا  ،وأن ِّ
ينشـئهم علـى الخير ،وأن يجعلهم

باريـن صالحيـن  ،وأن يأخذهـم إلـى صراطه المسـتقيم  ،وأن يعيذهـم من الفتن
أبنـاء ِّ

كلهـا مـا ظهـر منها ومـا بطن .والكيس عباد اهلل من دان نفسـه وعمل لمـا بعد الموت،
والعاجـز مـن أتبع نفسـه هواها ،وتمنى علـى اهلل األماين.

❒❒❒❒❒❒❒

الحث على النكاح
والتحذير من منكرات األفراح

[[[

إن الحمد هلل نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه ،ونعوذ باهلل من شـرور أنفسـنا

وسـيئات أعمالنـا ،مـن يهـده اهلل فلا مضـل لـه ومـن يضلـل فلا هـادي له ،وأشـهد أن

ال إلـه إال اهلل وحـده ال شـريك لـه ،وأشـهد أن محمـد ًا عبـده ورسـوله وصفيـه وخليله

وأمينـه علـى وحيـه ب ّلـغ الرسـالة وأدى األمانة ونصـح األمة وجاهـد يف اهلل حق جهاده

حتـى أتـاه اليقيـن؛ فصلـوات اهلل وسلامه عليه وعلـى آله وصحبـه أجمعين.

عبـاد اهلل :اتقـوا اهلل واشـكروه أن خلـق لكـم مـن أنفسـكم أزواجـا لتسـكنوا إليهـا

وجعـل بينكـم مـودة ورحمـة إن يف ذلـك آليـات لقـوم يتفكـرون.

إن الـزواج نعمـة عظيمـة مـ َّن اهلل هبـا علـى عبـاده ذكورهـم وإناثهـم  ،أح َّلـه لهـم بـل

أمرهـم بـه ورغبهـم فيه فقال سـبحانه :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮈ [النسـاء.]3:
[[[ خطبة جمعة بتاريخ  1423-3-19 /هـ
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ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الشـ َب ِ
اب َم ِـن ْاسـ َت َ
شر َّ
ط َاع ِمنْك ُُم ال َبـا َء َة َف ْل َيت ََـز َّو ْجَ ،فإِنَّـ ُه َأ َغ ُّض
قـال النبـي ﷺَ « :يـا َم ْع َ َ
لِ ْل َب َ ِ
صر َو َأ ْح َصـ ُن لِ ْل َف ْر ِج»[[[.
وقـال ﷺَ « :ل ِكنِّـي ُأ َص ِّلي َو َأنَـا ُمَ ،و َأ ُصـو ُم َو ُأ ْفطِ ُـرَ ،و َأت ََـز َّو ُج الن َِّسـا َءَ ،ف َمـ ْن َر ِغ َـب َعـ ْن
ِ
ـس ِمنِّـي»[[[.
ُسـنَّتي َف َل ْي َ

وكما أن النكاح سـنة نبينا ﷺ فهو سـنة المرسـلين من قبله ،قال اهلل تعالى :ﮉﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮈ [الرعد. ]38:

ففـي النـكاح امتثـال أمـر اهلل ورسـوله ﷺ ،ويف النـكاح اتبـاع سـنة النبـي ﷺ ومـن

سـبقه مـن المرسـلين ،ويف النـكاح قضـاء الوطـر وسـرور القلـب وفـرح النفـس ،ويف
النـكاح تحصيـن الفـرج وحماية العـرض ،ويف النكاح غض البصر والبعـد عن الفتنة،
ويف النـكاح بقـاء النـوع اإلنسـاين وعمـارة األرض ،ويف نـكاح المسـلمين تكثيـر األمة

اإلسلامية وقوهتـا واكتفاؤهـا بنفسـها ،ويف النـكاح تحقيـق مباهـاة النبـي ﷺ؛ حيـث

يباهـي األنبيـاء بأمتـه يـوم القيامـة[[[ ،ويف النـكاح تكويـن األسـر وتقريـب بعضهم من

يؤجـر به كل
بعـض وقـوة الروابـط والصلـة بينهـم ،ويف النـكاح قيـا ٌم بحقـوق الزوجية َ

مـن الزوجيـن إذا قامـا بـه هلل  ،ويف النـكاح حصـول األوالد واألجـر برتبيتهـم

والقيـام عليهـم .

فالنـكاح عبـاد اهلل صلاح لألمـة كلهـا للفـرد والجماعـة للرجـال والنسـاء يف الدّ يـن
[[[ رواه البخاري ( ،)5056ومسلم (.)1400
[[[ رواه البخاري ( ،)5063ومسلم (.)1401
ِ
ِ
ــم » رواه أبــو داود ( ،)2050والنســائي (،)3227
ُــم ُاأل َم َ
ن ُمكَاث ٌــر بِك ُ
[[[ قــال ﷺ « :ت ََز َّو ُجــوا ا ْل َــو ُدو َد ا ْل َو ُلــو َد َفــإ ِّ

وصححــه األلبــاين يف «السلســلة الصحيحــة» (.)2383
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عباد اهلل  :وقد مضت السـنة وفعل األخيار من سـلف األمة بإعالن النكاح والوليمة

«الصحيحيـن» من حديـث أنس بن مالـك ﭬ أنه قال:
فيـه وإظهـار الفـرح بـه ؛ ففـي ّ
((مـا َأو َلـم النَّبِي ﷺ َع َلى َشـي ٍء مِن نِسـائِ ِه مـا َأو َلم َع َلى َزينَب َأو َلم بِ َش ٍ
ـاة ))[[[.
ْ َ ْ َ
َ ْ َ
ْ َ
ْ
َ ْ َ ُّ

ُـم َل ْه ٌـو
((مـا ك َ
َان َم َعك ْ
ويف «البخـاري» يف قصـة زواج الفارعـة بنـت أسـعد قـال ﷺَ :
ـار ُي ْع ِ
ـم ال َّل ْه ُو ))[[[.
ج ُب ُه ْ
َفـإِ َّن ْالَن َْص َ
وقـد اتفقـت كلمـة العلمـاء أن المقصـود باإلطعـام ما لـم يكن ذا ْ
بـذخٍ ومباهـاة ،وما

كان بعيـدا عـن اإلسـراف والتبذيـر ،فـإن ذلـك ممـا هنـى اهلل عبـاده عنه ّ
وحذرهـم منه،

وب ّيـن العلمـاء الناصحـون أن المقصـود باللهـو يف الحديـث مـا كان بعيـد ًا عـن الغنـاء
الفاحـش بالكلمـات البذيئـة المصحوبة بالمعـازف وآالت اللهو المحرمة ،واسـتثنى
ف عنـد إعلان النكاح .
الشـارع الـدُّ َ

الـزواج لمـا فيـه مـن مصالـح عظيمة
عبـاد اهلل :كـم يسـ َعدُ المؤمنـون بكثـرة حفلات ّ

لألمـة بأسـرها خاصـة يف هـذا الزمـان الـذي عظمـت فيـه الفتـن وتزايـدت فيه أسـباب
يحـز ُن الغيـورون بسـبب
الفواحـش وطرائـق الشـهوات ،ولكـن يف الوقـت نفسـه كـم َ
ٍ
معـاص ومنكـرات ال تتفق مـع ما جاء به الشـرع
مـا يقـع يف بعـض هـذه الحفلات مـن

الحنيـف والديـن القويـم ،و َمـن ذا الذي يفـرح بالمعاصي ويسـ َعدُ بالمنكرات!! وهو

يعلـم أهنـا سـبب يف عـدم التوفيـق وطريـق إلـى إماتـة القلوب .
[[[ رواه البخاري ( ،)5154ومسلم (.)1428
[[[ رواه البخاري (.)5162
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عبـاد اهلل  :إن مـن منكـرات األفـراح أن ُتجعـل ميدانـا للتفاخـر والمباهـاة فيكلـف
اإلنسـان نفسـه مـا ال يطيـق و َيتّبـع طرائـق ال قِ َبـل لـه هبـا فيكـون بذلـك اإلسـراف
معـر ٌض نفسـه لعدم محبـة اهلل لقـول اهلل تعالـى :ﮉ ﭛ ﭜﭝ
المذمـوم ،وفاعـل ذلـك ِّ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮈ [األعـراف. ]٣١:

فهل يرضى المؤمن أن يفعل شيئًا ال يحبه اهلل من أجله ؟

وهل يرضى أن يقع يف ما هناه اهلل عنه ؟
وهـل يرضـى أن يخـرج بعملـه عـن طريـق عبـاد الرحمـن ﮉ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﮈ [الفرقـان. ]٦٧:

ٍ
ٍ
ٍ
وإهدار لألوقات.
وإضاعة للمال
امتهان للنّعمة
مع ما يف هذا اإلسراف من

ٍ
إدخـال للعريس مع النسـاء
عبـاد اهلل :ومـن منكـرات األفـراح مـا يقـع يف بعضهـا مـن
ُـم َوالدُّ ُخ َ
ـول َع َلى
بحجـة أنـه تقليـدٌ و ُع ٌ
ـرف ُمتَّبـع ،ويف الحديـث يقـول ﷺ(( :إِ َّياك ْ
النِّس ِ
ـاء ))[[[.
َ
هـوى يتبعه أو
فهـل يترك هـدي محمـد ﷺ وأمره ليجامِل الناس يف واقع يعيشـه أو
ً
ُع ٍ
َ
االنفـكاك عنه !! .
ـرف يزعم أنه ال يسـتطيع

منكـر عظيـم يجـب اجتنابـه
عبـاد اهلل  :إن إدخـال العريـس علـى مجمـع النسـاء
ٌ
ٍ
التقـاط
والتحذيـر منـه كمـا يجـب اجتنـاب مـا يصاحـب ذلـك يف بعـض األفـراح مـن

للصـور التذكاريـة يف اللقـاء بيـن الـزوج والزوجـة يف أهبـى حلتهـا وأحسـن زينتهـا،
[[[ رواه البخاري ( ،)5232ومسلم (.)2172
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وسـبحان اهلل !! كيـف بلـغ األمـر هبـؤالء إلـى هـذا التدهـور والتهـور !! ومـن الـذي
يرضـى أن يلتقـط لمحارمـه الصـور وهـ ّن يف أهبـى حلـة وأجمـل زينـة لتكـون تلـك

الصـور بعـد ذلـك بأيـدي الناس يعرضوهنا والسـيما ضعاف النفـوس يعرضوهنا على
ُّ

مـن شـاءوا ويتمتعـون بالنظـر إلـى الجميـل منهـا متـى شـاءوا وذ ِّم غير الجميـل ،وهل
يرضـى َغيـور أن تكـون صـورة ابنتـه أو أختـه أو زوجتـه بأيـدي النـاس ؟

وهـل يرضـى غيـور أن تكـون صورتـه أول ٍ
لقاء بينـه وبين زوجته معروضـة يتداولها

النـاس بينهم؟

إن هذا مما تنكره الفطر السليمة وتأباه العقول السليمة و َت ُم ُّجه النفوس السوية .
عبـاد اهلل :وإن مـن األمـور المنكـرة يف بعض حفالت الزواج تأخير الطعام والسـيما

طعـام النسـاء حتـى سـاعات متأخرة مـن الليل ليكون ذلك سـببًا  -ولو مـن غير قصد
 -يف عجـز كثيـر مـن الرجـال عـن القيـام بإيصـال محارمهـم مـن النسـاء فتبقى النسـاء

خـارج مقـر الحفـل يف وقـت متأخر مـن الليل يبحثن عمـن يقوم بإيصالهـن ،ويف ذلك
بعـض المؤمنـات العفيفـات
مـن المحاذيـر واألضـرار مـا ال يخفـى ،بـل كـم
ْ
وجـدت ُ

بسـبب ذلـك مـن أنـواع األذى من مرضى القلـوب وضعاف النفوس واهلل المسـتعان.
والواجـب الشـرعي عبـاد اهلل يحتِّـم علـى ولـي المـرأة أن يعيدها معه حـال عودته أو

يسـوغ مثل
يعـود إليهـا وقـت خروجهـا  ،وهـذا نـوع من الحـل؛ وإال فالشـرع أصالً ال ّ
هـذا السـهر المحـرم لما فيه مـن مفاسـد وأضرار .

عبـاد اهلل :إن المقـام هنـا مقـام تذكيـر وليـس مقـا َم حصـر وتفصيـل؛ وإال فكـم مـن

المنكـرات التـي يجـب النهـي عنهـا والتحذيـر منهـا ،كلجـوء كثيـر مـن النسـاء عنـد

الخ َ
البه َّية في ُ
طب الم ْن َبر َّية
185
ُّ
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
األفـراح وغيرهـا إلـى الزينـة المحرمـة الممنوعـة شـرعا  :كالنمـص ،والوشـر[[[،

والوشـم  ،والتشـبه بالكافـرات يف قـص الشـعر وغيـر ذلـك مـن كبائـر الذنـوب التـي

لعـن النبـي ﷺ مـن فعلهـا[[[.

َ
أجمـل أن تكـون أفراحنـا يف الدنيـا متفقـة مـع ّ
ممهـدة
عبـاد اهلل :مـا
الشـرع لتكـون ِّ

ألفراحنـا يف اآلخـرة يـوم نلقـى الـرب ؛ يـوم يلقـى المؤمنـون المتقـون ر ّبهـم
فيجازيهـم أحسـن الجـزاء علـى صربهم علـى طاعته و ُبعدهـم عن معصيتـه وامتثالهم

ألوامـره.

وفقنـا اهلل جميعـا لهـداه وسـلك بنـا طريق رضـاه ،أقول هـذا القول وأسـتغفر اهلل لي

ولكـم ولسـائر المسـلمين مـن كل ذنب فاسـتغفروه يغفـر لكم إنه هو الغفـور الرحيم.

[[[ الوشــر« :تحديــد األســنان وترقيقهــا إيهامــا لحداثــة الســن لمــا فيــه مــن تغييــر خلــق اهلل» «فيــض القديــر»

(.)434/6
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـالَ « :ل َعـ َن َع ْبــدُ اهَّلل ( ْبـ ُن َم ْسـ ُعود) ا ْل َواشـ َـمات َ ،وا ْل ُم َتن َِّم َصــات َ ،وا ْل ُم َت َف ِّل َجــات ل ْل ُح ْسـ ِ
[[[ َعـ ْن َع ْل َق َمـ َة َقـ َ
ـن،
ا ْلم َغيــر ِ
ات َخ ْلـ َـق اهَّللِ .
ُ ِّ َ
وبَ :ما َه َذا؟
َف َقا َل ْت ُأ ُّم َي ْع ُق َ
ول اهَّللِ َ ،وفِى كِت ِ
ال َأ ْل َع ُن َم ْن َل َع َن َر ُس ُ
َق َال َع ْبدُ اهَّللَِ :و َما لِي َ
َاب اهَّللِ .
َ
َقا َل ْتَ :واهَّللِ َل َقدْ َق َر ْأ ُت َما َب ْي َن ال َّل ْو َح ْي ِن َف َما َو َجدْ ُت ُه .

َقـ َ
ـالَ :واهَّللِ َلئِ ـ ْن َق َر ْأتِيـ ِـه َل َقــدْ َو َجدْ تِيـ ِـه ﮉ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

( )5939ومســلم (.])2125

ﮈ » [رواه البخــاري
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الحمـد هلل عظيـم اإلحسـان واسـع الفضـل والجـود واالمتنـان ،وأشـهد أن ال إله إال

اهلل وحده ال شـريك ،وأشـهد أن محمد ًا عبده ورسـوله؛ صلى اهلل وسـلم عليه وعلى

آله وأصحابـه أجمعين.

أمـا بعـد أيهـا المؤمنـون  :أوصيكـم ونفسـي بتقـوى اهلل فـإن تقـوى اهلل  هـي

أسـاس السـعادة وسـبيل الفلاح يف الدنيا واآلخـرة  ،وتقوى اهلل  هـي أن تعمل
نـور مـن اهلل ترجـو ثـواب اهلل  ،وأن تترك معصيـة اهلل على ٍ
بطاعـة اهلل علـى ٍ
نـور من اهلل

تخـاف عقـاب اهلل .

عبـاد اهلل  :وإن مـن المشـكالت العويصـة المتعلقـة بالـزواج مـا يقـع لـدى بعـض

أوليـاء األمـور مـن تزييـد يف المهـر ومغاالة يف المهور مما سـ َّبب تأخير ًا لـدى كثير من
الشـباب عـن الـزواج  ،ومما سـ َّبب كذلك يف ذهـاب الربكة يف كثير مـن األنكحة ،وقد
جـاء يف الحديـث الصحيـح عـن النبـي ﷺ أنه قـال (( :أعظـم النسـاء بركـة أيرسهن

مؤونـة ))[[[.

فلنتـق اهلل عبـاد اهلل يف نسـائنا ومحارمنـا وشـبابنا ،ولنتعامـل يف ضـوء هـدي النبـي

الكريـم وسـنته صلـوات اهلل وسلامه عليـه ،فإنـه ال يـدل األمـة إال لـكل خيـر وال
ينهاهـم إال عـن كل شـر.

❒❒❒❒❒❒❒
[[[ رواه أحمد (.)25119

ال ُ ْ
ات ْ
ص َف ُ
حين
مفلِ ِ
ِ

[[[

َّ
إن الحمـد هلل ؛ نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه  ،ونعـوذ بـاهلل مـن شـرور

َّ
مضـل لـه  ،ومـن ُيضلـل فلا هـادي لـه،
أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا ؛ مـن يهـده اهلل فلا

اهلل وحده ال شـريك له  ،وأشـهد أن محمدً ا عبده ورسـوله  ،ب َّلغ
وأشـهد أن ال إله إال ُ

الرسـالة  ،وأ َّدى األمانـة  ،ونصـح األمـة  ،وجاهـد يف اهلل حـق جهاده حتى أتـاه اليقين،

خيـرا إال َّ
شـرا إال حذرهـا منـه ؛ فصلـوات اهلل وسلامه
دل األمـة عليـه  ،وال ً
فمـا تـرك ً

عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين .

أ َّمـا بعـد أيهـا المؤمنـون  :اتقـوا اهلل تعالـى ،وراقبـوه سـبحانه مراقبـة من يعلـم أن ر َّبه

يسـم ُعه ويراه .

أيهـا المؤمنـون :سـلوا اهلل  الفلاح يف الدنيـا واآلخـرة ،وخـذوا بأسـباب

وتعرفـوا علـى صفـات المفلحيـن  ،وجاهـدوا أنفسـكم علـى االتصـاف هبـا
الفلاح َّ ،
[[[ خطبة جمعة بتاريخ  1438-5-13 /هـ
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ُّ
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
لتكونـوا مـن أهـل الفلاح ؛ فـإن «الفالح»يـا معاشـر العبـاد هـو حيـازة الخيـر يف الدنيا
واآلخـرة .

عبـاد اهلل  :ويف القـرآن الكريـم آيـات كثيـرة مشـتملة علـى صفـات المفلحيـن وبيـان

فجدير بكل مسـلم أن يتأمـل كتاب اهلل وأن
نعوهتـم وخاللهـم وأوصافهـم وأعمالهم؛
ٌ
آيـات كثيـرة مختومـة
يعـرف الفلاح منـه وأن يهتـدي هبداياتـه العظيمـة  ،ويف القـرآن ٌ

بقولـه سـبحانه ﮉ ﭹ ﭺ ﭻ ﮈ ،أو بقولـه ﮉ ﯬ ﯭ ﮈ  ،أو

جدير
مبـدوءة بقولـه ﮉ ﭑ ﭒ ﮈ  ،وهـي مشـتملة علـى صفـات المفلحيـن ونعوهتـم
ٌ
بنـا أيهـا العبـاد أن نتأملهـا ونتدبرها.
❖ ❖عبـاد اهلل  :ومـن أعظـم صفـات المفلحيـن ؛ صحـة إيماهنـم وسلامة عقيدهتم

وحسـن أعمالهـم وتقرهبـم إلـى اهلل  ،قـال اهلل :ﮉ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ُ

ﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮈ [البقـرة.]5-2:

❖ ❖ومـن صفاتهـم عبـاد اهلل  :عظيـم محبتهـم للنبـي الكريـم 

المحبـة التـي تثمـر تعظيمـه وتوقيـره واتباعـه ولـزوم سـبيله  ،قـال اهلل

تعالـى :ﮉ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮈ [األعـراف.]157:

❖ ❖ومـن صفاتهـم عبـاد اهلل  :تزكيتهـم لبواطنهـم وسـرائرهم ؛ وذلـك بتنقيـة

القلـوب مـن األوصـاف المشـينة والخصـال الذميمـة  ،قـال اهلل  :ﮉ ﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﮈ [األعلـى ،]14:وقـال اهلل  :ﮉ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ

ﭸ ﮈ [الشـمس.]10-9:

❖ ❖ومـن صفاتهـم أيهـا المؤمنـون  :تحقيقهـم لتقـوى اهلل  ومجاهدهتـم

أنفسـهم لنيـل الوسـيلة إليـه والقـرب منـه  ،قـال اهلل {:ﮉ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚ ﯛﯜﮈ
[المائـدة.]35:

❖ ❖ومـن صفاتهـم عبـاد اهلل  :عنايتهـم بالصلاة محافظـ ًة وخشـوعا  ،و ُبعدهم عن

اللغـو سـما ًعا وجلوسـا  ،وأداؤهـم للـزكاة المفروضـة  ،وحفظهـم لفروجهـم بال ُبعـد

عـن الفواحـش واآلثـام  ،وأداؤهـم لألمانـات ،ورعايتهـم للعهود والمواثيـق ،قال اهلل

ﮉ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

ﭪﭫﭬ ﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸ

ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

ﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒ

ﮓ ﮔ ﮈ [المؤمنـون.]11-1:

❖ ❖ومـن صفـات المفلحيـن عبـاد اهلل ِ :ذكرهـم هلل جل يف عاله بالكثـرة  ،يذكرون

ذكـرا كثيـرا ،قـال اهلل تعالى :ﮉ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﮈ
اهلل ً 
[األنفـال.]45:

❖ ❖ومـن صفاتهـم ِ :ذكرهـم آلالء اهلل المتواليـة ون َعمـه المتتاليـة وعطايـاه التـي

ال تعـد وال تحصـى  ،قـال اهلل  فيمـا ذكـره مـن وصيـة هـود ڠ لقومـه قـال ﮉ

الخ َ
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ُّ
الد َر ُر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
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ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﮈ [األعـراف. ]69:

❖ ❖أيهـا المؤمنـون :ومـن صفـات المفلحيـن تمييزهـم بيـن الحلال والحـرام،

حـرم اهلل جـل يف عاله ،قـال اهلل تعالـى :ﮉ ﮝ ﮞ
والخبائـث والطيبـات ،واتقاؤهـم مـا َّ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮈ [المائـدة.]100:

❖ ❖ومـن صفاتهـم عبـاد اهلل ُ :بعدهـم عـن المكاسـب المحرمـة واألمـوال الخبيثة

؛ وبخاصـة الربـا أخبـث األمـوال وأشـنعها  ،قـال اهلل تعالـى :ﮉ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﮈ [آل عمـران. ]130:
❖ ❖ومـن صفاتهـم يـا معاشـر العبـاد ُ :بعدهـم عـن كل مـا كان مـن عمل الشـيطان

ومـا يدعـو إليـه مـن اآلثـام؛ مـن تعـاط للخمـور أو الميسـر أو استقسـام بـاألزالم أو

غيـر ذلـك مـن الفواحـش واآلثام  ،قـال اهلل تعالـى ﮉ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮈ [المائـدة. ]90:

حـي علـى الفلاح؛ فهـذه صفـات أهلـه ونعـوت المفلحيـن يف
أيهـا المؤمنـونَّ :

ضـوء كتـاب اهلل جـل يف علاه ،جعلنـا اهلل بمنِّـه وكرمـه مـن عبـاده المفلحيـن وأوليائـه
المقربيـن.

أقول هذا القول وأسـتغفر اهلل لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه

يغفـر لكـم إنه هو الغفـور الرحيم .
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الخطبة الثانية :

اهلل وحـده ال شـريك لـه ،وأشـهد َّ
أن محمـد ًا
الحمـد هلل ً
كثيـرا  ،وأشـهد أن ال إلـه إال ُ

عبـده ورسـوله ؛ صلـى اهلل وسـ َّلم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين.
أما بعد عباد اهلل :اتقوا اهلل تعالى.

عبـاد اهلل :بوابـة الفلاح والمدخـل إليـه التوبـة إلـى اهلل  من كل ذنـب وخطيئة،

قـال اهلل تعالـى:ﮉ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮈ
[النـور.]31:

والفلاح -عبـاد اهلل -صبرٌ كلـه ؛ فمـن ال صرب له ال قـدرة له على سـبيل المفلحين،

قـال اهلل تعالـى :ﮉ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﮈ [آل عمـران. ]200:

ويـا أيهـا الموفـق  :يعينـك علـى الفالح أن تذكُـر لقـاء اهلل  ،وأن المفلحين هم

الفائـزون يـوم القيامـة بعالـي الدرجـات ورفيـع الرتـب  ،قـال اهلل تعالـى :ﮉ ﮜ ﮝ

ﮞﮟﮠ ﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮈ [األعـراف] .

عبـاد اهلل  :والمجتمعـات المسـلمة مـن أجـل أن تفلـح البـد فيهـا مـن ح ٍ
سـبة
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ودعـوة إلـى اهلل  ،قـال اهلل تعالـى:
وهنـي عـن المنكـر
وأمـر بالمعـروف

ﮉﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ

ﮤﮈ [آل عمـران.]104:
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