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 اخلطبة األويل:

إن احلؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره وكعقذ باهلل مـ رشور أكػسـا ومـ 

شقئات أظامفـا مـ هيده اهلل ؾال مضؾ فف ومـ يضؾؾ ؾال هادي فف وأصفد أن ٓ إفف 

 وأصفد أن حمؿدا ظبده ورشقفف.إٓ اهلل وحده ٓ رشيؽ فف 

ُؼوا اَّللََّ َحقَّ ُتَؼوتِِه َوال ََتُوُتنَّ إاِلَّ َوَأْكُتْم ُمْسؾُِؿوَن ﴾ َـِّذيَن آَمـُوا اتَّ و ا َ                       ﴿ َيو َأُّيه

 [.011]آل ظؿران:

َـِّذي َخَؾَؼُؽْم ِمْن َكْػٍس َوا ُؽُم ا َو اــَّوُس اتَُّؼوا َربَّ ِحَدٍة َوَخَؾَق ِمـَْفو َزْوَجَفو ﴿ َيو َأُّيه

ـُوَن بِِه َواألَْرَحوَم إِنَّ اَّللََّ َؿوَن  َـِّذي َتَسوَء َطَؾْقُؽْم َوَبثَّ ِمـُْفََم ِرَجواًل َؿثًِرا َوكَِسوًء َواتَُّؼوا اَّللََّ ا

 [.0افـساء:]َرِؾقًبو﴾

ـُوا َؾْواًل  َـِّذيَن آَمـُوا اتَُّؼوا اَّللََّ َوُؾو َو ا ـَُؽْم َوَيْغِػْر  * َسِديًدا ﴿ َيو َأُّيه ـَُؽْم َأْطََم ُيْصؾِْح 

ـَُه َؽَؼْد َؽوَز َؽْوًزا َطظِقًَم   [.60-61إحزاب:]﴾ـَُؽْم ُذُكوَبُؽْم َوَمْن ُيطِِع اَّللََّ َوَرُسو

و بعد :  أمَّ

﴿ َوإِْن  :ؿال اهلل شبحاكف وتعاػ  ،وٓ تعد اده ٓ حتىصؾنن كعؿ  اهلل ظذ ظب

وا  ُصوَهو إِنَّ َتُعده ورٌ  كِْعَؿَة اَّللَِّ ال ُُتْ ـََظُؾوٌم َؿػَّ  [.43]إبراهقم: ﴾اإِلكَسوَن 

 هق ؾقفافظاهرة وافباضـة ؾام مـ كعؿة آكسان يتؼؾب ذم كعؿة اهلل ا ـقػ و

﴿ َوَمو بُِؽْم ِمْن كِْعَؿٍة َؽِؿِن اَّللَِّ ُثمَّ  :ؿال اهلل ظز وجؾ 9 شبحاكف وتعاػإٓ وهل مـ اهلل

َلُروَن ﴾إَِذا  ـَْقِه ََتْ ه َؽنِ ُؽُم اـُّضه  [.34اــحل:]َمسَّ
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ؾـعؿة افسؿع وافبرص ، وكعؿة افشؿ وافطعؿ وكعؿ افصحة وافعاؾقة افتل 

كِْعَؿَتاِن َمْغُبقٌن  ": ل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿافـبيغبـ ؾقفا ـثر مـ افـاس ـام ؿال 

ُة َوافَػَراغُ  حَّ ـَ افـَّاِس: افصِّ ثٌِر ِم ـَ  .(1)" ؾِقِفاَم 

واحلػاظ ظؾقف وؽر ذفؽ مـ وكعؿة افقؿت  ادال وكعؿة افقفد وإهؾ و

إن  ظباد اهلل أخز اهلل شبحاكف وتعاػ ، وفؽـ افـعؿ افتل ٓ يستطاع حرصها ـام

 كعؿة ـامؾة وؽرها مـ افـعؿ 9ديـ اإلشالمؿة ظذ افعباد هل  كعؿة أظظؿ كع

فؽـ كعؿة آشالم كعؿة دائؿة  ائؾة 9كعؿ ز ـؾفا ،ؿارصة، ادال و افقفد و إهؾ

ـَُؽْم ِديـَُؽْم َوَأَْتَْؿُت َطَؾْقُؽْم كِْعَؿتِي  ﴿ـامؾة 9 ؿال اهلل ظز وجؾ: ـَْقْوَم َأْؿَؿْؾُت  ا

ـَُؽُم اإِلْسالَم ِديـًو ﴾  [.4]ادوئدة:َوَرِضقُت 

ذم يقم ظرؾة وهق بعرؾة  ل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿافـبوهذه أية كزفت ظذ 

افقداع ، ؾلبان اهلل ظز وجؾ فف أكف أـؿؾ فف افديـ وأتؿ فف افـعؿ وٕمتف  ذم حجة

واصتؿؾت هذه أية ظذ أن هذا افديـ ديـ كعؿة وأكف ـامؾ ، هذه افـعؿة كعؿة 

كِذَرُؿْم بِِه َوَمْن َبَؾَ  أِلُ ﴿  فقست خمصقصة بؾ هل صامؾة ظامة ؿال تعاػ :

 [.91]األكعوم:﴾

ٍء ﴾﴿ َمو َؽرَّ  وؿال اهلل : ـْؽَِتوِب ِمْن ََشْ  أي مـ أمقر ديـ اهلل, [43]األكعوم: ْصـَو ِِف ا

 .وأيضا هل كعؿة مستؿرة دائؿة ظز وجؾ ، ؾفل كعؿة صامؾة

هذه افـعؿة ٓ تـؼطع وٓ تتغر وٓ تتبدل ؾفل ديـ اهلل ، إٓ أن حيصؾ 

بَِلنَّ اَّللََّ ََلْ  ﴿ َذـَِك افتبديؾ أو افتغقر مـ افشخص كػسف بـػسف ـام ؿال اهلل ظز وجؾ : 

                                 
 َظبَّاٍس َرِِضَ اهللَُّ َظـُْفاَم (1301افبخاري) (0)

ـِ ـِ اْب  َظ
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وا َمو بَِلكُػِسِفْم َوَأنَّ اَّللََّ ُ ا كِْعَؿًة َأْكَعَؿَفو َطَذ َؾْوٍم َحتَّى ُيَغرر ً  ﴾ َسِؿقٌع َطؾِقمٌ َيُك ُمَغرر

 [.34]األكػول:

ا ديـ  اهلل ظز وجؾ ؾفق ٓ يتغر وٓ  حافف ؾنذا ؽر اإلكسان بـػسف تغر  ، أمَّ

 .يتبدل

ؽر و  ، ان 9 يعقش هبا اإلكس اكؼاح افصدور فـقر وا هذه افـعؿة كعؿة 

﴿ َأَوَمْن َؿوَن  :ذوي افـعؿة يعقشقن ذم حـادس افظؾامت واجلفؾ وادتاهات ؿال اهلل 

ـَْقَس بَِخوِرٍج  ـَُه ُكوًرا َيْؿِف بِِه ِِف اــَّوِس َؿَؿْن َمَثُؾُه ِِف اـظهُؾََمِت  ِمـَْفو َمْقًتو َؽَلْحَقْقـَوُه َوَجَعْؾـَو 

َن ـِْؾَؽو  [.911]األكعوم: ﴾ؽِِريَن َمو َؿوُكوا َيْعَؿُؾونَ َؿَذـَِك ُزير

ؾؿثؾ ادممـغ بلهنؿ ذم كقر ومثؾ افؽاؾريـ بلهنؿ ذم طؾامت ٓ خيرجقن   

ِه ظز وجؾ:  مـفا ، وؿال اهلل َح اَّللَُّ َصْدَرُه ـإِِلْسالِم َؽُفَو َطَذ ُكوٍر ِمْن َربر ﴿ َأَؽَؿْن ََشَ

ـَئَِك ِِف َضالٍل ُمبٍِع ﴾َؽَويْ  ْم ِمْن ِذْؿِر اَّللَِّ ُأْو  [.11]اـزمر: ٌل ـِْؾَؼوِسَقِة ُؾُؾوُُبُ

هذه افـعؿة كعؿة افـبقغ وافصديؼغ وافشفداء وافصاحلغ اختصفؿ اهلل 

ـَئَِك َمَع  :هبا ، وبؿـ شؾؽ مسؾؽفؿ ذم ذفؽ ؿال اهلل ُسوَل َؽُلْو ﴿ َوَمْن ُيطِِع اَّللََّ َواـرَّ

َـّ  أكعؿ اهلل ظؾقفؿ بافعؾؿ   ،أكعؿ اهلل ظؾقفؿ باهلداية,  [91]اــسوء: ﴾ِذيَن َأْكَعَم اَّللَُّ َطَؾْقِفْم ا

 ؿال:حتك أدخؾفؿ اهلل أظظؿ كعؿة وهل اجلـة ، كعؿ اهلل ظؾقفؿ بطاظتف أ ،باإلشالم

َـِّذيَن َأْكَعَم اَّللَُّ َطَؾْقِفْم ِمَن اــَّبِقرَع َواـ َك َمَع ا
ـَئِ َع ﴿ َؽُلْو وِِلِ َفَداِء َواـصَّ يِؼَع َواـشه در صر

ـَئَِك َرؽِقًؼو ﴾  [.91]اــسوء: َوَحُسَن ُأْو

﴿ اْهِدَكو  :هذه افـعؿة أمر اهلل ظز وجؾ افعبد أن يسلهلا  ذم ـؾ رـعة  

اَط اْدُْسَتِؼقَم ﴾ َ  [.9]اـػوُتة: اـقر
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 :أي آشالم ، ؾنن افرصاط ادستؼقؿ ادمصؾ إػ جـات افـعقؿ هق آشالم 

َـِّذيَن َأْكَعْؿَت َطَؾْقِفْم َؼْرِ اْدَْغُضوِب َطَؾْقِفْم ﴾ اَط ا َوال وهؿ افقفقد ) ,[7]اـػوُتة: ﴿ ِِصَ

ـرعَ  و  ( وهؿ افـصارى.اـضَّ

 خال  ؾػرس ادغضقب ظؾقفؿ بافقفقد ، وٓ افضافغ افـصارى وهذا بال

 ظـد ادػرسيـ .

هذه افـعؿة ظباد اهلل دمعؾؽ متؿقزا ظذ ؽرك ، مـ ذوي اجلفآت ومـ مل 

﴿ َأَؽـَْجَعُل اْدُْسؾِِؿَع  :ا ادسؾؿ وـرمؽ 9 ؿال اهلل هُيدى هلا ، ؾاهلل ظز وجؾ مقزك إهيَّ 

ُؽُؿوَن ﴾ *َؿوْدُْجِرِمَع  ـَُؽْم َؿْقَف َُتْ أكؽم ؾد اسلتم اِلؽم,  :أي ,[49-43]اـؼؾم: َمو 

﴿ َوَمو َيْسَتِوي األَْطَؿى  :ؽحؽؿؽم بوصل أن يسووي ادسؾم بودجرم, و ؾول تعوغ

ـَْبِصُر  ُرورُ  *َوال اـظهُؾََمُت َوال اــهوُر *َوا َوَمو َيْسَتِوي اأْلَْحَقوُء َواَل *  َوال اـظرله َوال اِْلَ

 [.11-91]ؽوصر: ﴾ أْلَْمَواُت ا

ـام أن هذه إصقاء ٓ تستقي ؾؽذفؽ ٓ يستقي مسؾؿ بغر مسؾؿ أبًدا ،  

 «َٓ َيِرُث اُدْسؾُِؿ افَؽاؾَِر َوَٓ افَؽاؾُِر اُدْسؾِؿَ » :ل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿافـبوهلذا ؿال 

 إَْرِض » :ظـ رجؾ مسؾؿصذ اهلل ظؾقف و شؾؿ افـبل وؿال  (1)
ِ
ـْ ِمْؾء َهَذا َخْرٌ ِم

 .(2) «َهَذاِمْثَؾ 

قفا ، افثبات ظؾ جيب افدظقة إفقفا و، افتػفؿ هلا  كعؿة ظظقؿة جيب افعـاية هبا وإهنا 

صذ اهلل ظؾقف افـبل  ؿال ،ادال وافعرض  و افدم وتعصؿ إهنا كعؿة تعصؿ افـػس و

                                 
ـِ (0503ومسؾؿ ) (5653افبخاري) (0)  .رِض اهلل ظـفأشامة بـ زيد َظ

ـِ (4180افبخاري) (1)  .رِض اهلل ظـف شفؾ بـ شعدَظ
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َّٓ اهللَُّ،  " :و شؾؿ ـْ َؿاهَلَا َؾَؼْد َظَصَؿ ُأِمْرُت َأْن ُأَؿاتَِؾ افـَّاَس َحتَّك َيُؼقُفقا: َٓ إَِفَف إِ َؾَؿ

ِف، َوِحَساُبُف َظَذ اهللَِّ  َّٓ بَِحؼِّ  .  (1) "ِمـِّل َماَفُف َوَكْػَسُف إِ

َّٓ اهللَُّ " : صذ اهلل ظؾقف و شؾؿافـبل  وؿال َٓ حَيِؾُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسؾٍِؿ، َيْشَفُد َأْن َٓ إَِفَف إِ

 َّٓ ـَ َوَأِّنِّ َرُشقُل اهللَِّ، إِ اِِّن، َواَداِرُق ِم بِنِْحَدى َثاَلٍث: افـَّْػُس بِافـَّْػِس، َوافثَّقُِّب افزَّ

ـِ افتَّاِرُك فِْؾَجاَمَظةِ اف ي  .(2)"دِّ

ؾُّ اْدُْسؾِِؿ َظَذ اْدُْسؾِِؿ َحَراٌم، َدُمُف، َوَماُفُف، »:صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ افـبلؿال   ـُ

خطبتف افعظقؿة ذم مـك ذم حجة  ظؾقف و شؾؿل صذ اهلل افـبخطب و ( 3)«َوِظْرُضفُ 

ْؿ َوَأْمَقاَفُؽْؿ َحَراٌم » :صذ اهلل ظؾقف و شؾؿافـبل افقداع ؾؽان مما ؿال  ـُ إِنَّ ِدَماَء

ْؿ َهَذا ـُ ْؿ َهَذا، ذِم َبَؾِد ـُ ُحْرَمِة َيْقِمُؽْؿ َهَذا ذِم َصْفِر ـَ ُؽْؿ »  ،(4)«َظَؾْقُؽْؿ،  َوَشَتْؾَؼْقَن َربَّ

ـْ َأْظاَمفُِؽؿْ  ُفؿَّ اْصَفدْ " :صبع فؾسامء ويـؽثفا فألرضأوـان يرؾع  «َؾَقْسَلُفُؽْؿ َظ  "افؾَّ

ي أكـل بؾغتؽؿ هذا إن دماءـؿ حمرمة ظذ بعضؽؿ وأمقافؽؿ حمرمة ظذ أ( 5)

 بعضؽؿ إٓ بام أحؾف اهلل ، وأظراضؽؿ إٓ بام أباحف افؼع.

َٓ »: صذ اهلل ظؾقف و شؾؿافـبل ؿال  دمعؾ ادسؾؿ فف حؼ ظذ ادسؾؿ كعؿة

َٓ َيبِْع َبْعُضُؽْؿ َظَذ َبْقِع  َٓ َتَداَبُروا، َو َٓ َتَباَؽُضقا، َو َٓ َتـَاَجُشقا، َو اَشُدوا، َو حَتَ

َٓ حَيْ  ُذُفُف، َو َٓ خَيْ َٓ َيْظؾُِؿُف َو قُكقا ِظَباَد اهللِ إِْخَقاًكا اْدُْسؾُِؿ َأُخق اْدُْسِؾِؿ،  ـُ ِؼُرُه َبْعٍض، َو

اٍت « افتَّْؼَقى َهاُهـَا ِؼَر »َوُيِشُر إَِػ َصْدِرِه َثاَلَث َمرَّ ِّ َأْن حَيْ ـَ افؼَّ بَِحْسِب اْمِرٍئ ِم

                                 
 .رِض اهلل ظـف( ظـ ابـ ظؿر وأيب هريرة 11مسؾؿ) (0288افبخاري) (0)

ـِ (0565وشؾؿ) (5767افبخاري) (1)  .رِض اهلل ظـفظبد اهلل بـ مسعقد َظ

ـِ (0107افبخاري) (2)  .ظـفرِض اهلل  جابر بـ ظبد اهللَظ

ـِ (1453افبخاري) (3)  .رِض اهلل ظـفأيب هريرة َظ

ـِ (0630افبخاري) (4)  .رِض اهلل ظـفأيب بؽرة َظ
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للشٌخ: ٌحٌى بن علً الحجوري 
 حفظه هللا

ؾُّ اْدُْسؾِِؿ َظَذ اْدُْسؾِِؿ َحَراٌم، َدُمُف، َوَماُفُف، َوِظْرُضفُ  ـُ ؾؽػك بف إثاًم  ،(1) «َأَخاُه اْدُْسؾَِؿ، 

ـام حُيب فـػسف مـ  ب ظؾقف أن حياؾظ ظؾقف ظدوه ، بؾ جيأن حيؼره أو أن ُيسؾؿف إػ

َِخقِف َما  " :افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿاخلر ـام ؿال   ِٕ ْؿ َحتَّك حُيِبَّ  ـُ ـُ َأَحُد َٓ ُيْمِم

، اي حُيب  رِض اهلل ظـف أكس بـ مافؽمتػؼ ظؾقف مـ حديث  (2) "حُيِبُّ فِـَْػِسِف 

ـَ اخْلَْرِ "ٕخقف   .ـام جاء ذم بض افروايات  (3) "ِم

افـبل صذ اهلل ظؾقف 9 ؿال بؾ و حؼقق احلققان افعباد قحؼق تكعؿة صؿؾ

ؾجعؾ جيرجر ظـد  ريـفجاء مجؾ ؾؿّد ج صذ اهلل ظؾقف و شؾؿافـبل حغ مرَّ وشؾؿ 

أيـ ) :وذم فػظ__ أيـ صاحب هذا اجلؿؾ  " :ؾؼال ،صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ افـبل

ُف َصَؽا ) :، ؿاليا رشقل اهلل أكا  :ال، ؿربف : بؿعـك صاحبف  ،(رب هذا اجلؿؾ  َؾنِكَّ

ُبقَها َصاحِلًَة، »   (4) «إََِلَّ َأكََّؽ دُمِقُعُف َوُتْدِئُبفُ  ـَ ُؼقا اهللََّ ذِم َهِذِه اْفَبَفاِئِؿ اْدُْعَجَؿِة، َؾاْر اتَّ

ُؾقَها َصاحِلَةً  ـُ  . (5) «َو

ـَّا َمَع " ؿال: رِض اهلل ظبد اهلل بـ مسعقدوهؽذا ما جاء ظـ   َرُشقِل اهللَّ ـُ

ذِم َشَػٍر، َؾاْكَطَؾَؼ حِلَاَجتِِف، َؾَرَأْيـَا ُُحََّرًة َمَعَفا َؾْرَخاِن َؾَلَخْذَكا  صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

ُش، َؾَجاَء   :َل ، َؾَؼاافـَّبِلُّ َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾَّؿَ َؾْرَخْقَفا، َؾَجاَءِت احْلَُؿَرُة، َؾَجَعَؾْت ُتَػرِّ

وا َوَفَدَها إَِفْقَفا» ـْ َؾَجَع َهِذِه بَِقَفِدَها؟ ُردُّ  .« َم

                                 
ـِ (1453افبخاري)(0)  .رِض اهلل ظـفأيب هريرة َظ

 .رِض اهلل ظـف ( ظـ أكس34(مسؾؿ )02افبخاري ) (1)

 (02518)صحقح: أخرجف أُحد ذم مسـده (2)

 (ظـ ظبد اهلل بـ جعػر 1438صحقح: اخرجف أبق داود ) (3)

 .رِض اهلل ظـف( ظـ شفؾ بـ احلـظؾقة 1437صحقح: اخرجف أبق داود )(4)
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 اإلعالم بفضل نعمة االسالم

للشٌخ: ٌحٌى بن علً الحجوري 
 حفظه هللا

ْؿـَاَها، َؾَؼاَل:  َق َهِذهِ »َوَرَأى َؿْرَيَة َكْؿٍؾ َؿْد َحرَّ ـْ َحرَّ ، َؿاَل: « ؟َم ـُ ُؿْؾـَا: َكْح

َّٓ َربُّ افـَّارِ » َب بِافـَّاِر إِ َٓ َيـَْبِغل َأْن ُيَعذِّ ُف   .(1) «إِكَّ

 افـبلضعاًم وراحة إذا اكؼح صدره هلا ـؿ ؿال  تبعث فإلكسانإهنا كعؿة 

ْشاَلِم ِديـًا، »: صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ ا، َوبِاإْلِ ـْ َرِِضَ بِاهللِ َربًّ ياَمِن َم
َذاَق َضْعَؿ اإْلِ

 ًٓ ٍد َرُشق رِض اهلل  عباس بـ ظبد ادطؾبافأخرجف مسؾؿ مـ حديث   (2) «َوبُِؿَحؿَّ

 .ظـف

أصفد أن حمؿًدا  إذا شؿع ادمذن يؼقل اهلل ظؾقف و شؾؿصذ افـبل وـان 

ْشاَلِم ِديـًا، ُؽِػَر َفُف َذْكُبفُ » :رشقل اهلل  ، َوبِاإْلِ ًٓ ٍد َرُشق ا َوبُِؿَحؿَّ  .  (3) «َرِضقُت بِاهللِ َربًّ

ط ؾقفا ؾرَّ  سلل افعبد يقم افؼقامةيُ  كعؿة  وذم  اخلر ط  ذم شائرظـفا ؾؿـ ؾرَّ

مـ ربؽ ما "، إذا وضع ذم ؿزه يسلل ظـفا :  ةافدكققية وإخروي شائر حقاتف 

 ، ؾافسمال ظـفا يقم افؼقامة . "ديـؽ ومـ افذي بعث ؾقؽؿ

﴿ َوَمْن َيْبَتِ  َؼْرَ  :هذه افـعؿة ٓ يؼبؾ اهلل مـ ظبد شقاها ، ؿال اهلل شبحاكف 

يَن ﴾ اإِلْسالِم ِديـًو َؽَؾْن ُيْؼَبَل ِمـُْه َوُهَو ِِف اآلِخَرةِ  وِِسِ ، ؾلي ديـ  [33]آل طؿران: ِمَن اخْلَ

يَن ِطـَْد اَّللَِّ  : ، ؿال تعاػ، افديـ ظـد  اهلل اإلشالم شقى هذا افديـ باضؾ ﴿ إِنَّ اـدر

 يـ مجقع ادؽؾػغ مـ فدنديـ ادالئؽة وديـ اإلكس ود  , [91]آل طؿران: اإِلْسالُم ﴾

آدم  إػ ؿقام افساظة ، وفؽـ افديـ ذم هذا اإلشالم هبذا ادؾة بادعـك اخلاص  وذم 

 ادؾؾ ادتؼدمة ظذ معـك ظام.

                                 
 (.4157صحقح: أخرجف أبق داود ) (0)

 (.23مسؾؿ ) (1)

 (.275مسؾؿ ) (2)
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 اإلعالم بفضل نعمة االسالم

للشٌخ: ٌحٌى بن علً الحجوري 
 حفظه هللا

ؾؿـ ؾارق هذه افـعؿة ؾارق افرصاط ادستؼقؿ ، وصار مـ أصحاب 

َوُهَو ِِف  ﴿ َوَمْن َيْبَتِ  َؼْرَ اإِلْسالِم ِديـًو َؽَؾْن ُيْؼَبَل ِمـْهُ ظز وجؾ: اجلحقؿ 9 ؿال اهلل 

يَن ﴾ وِِسِ مبقـًا أن ديـ إكبقاء هق ديـ : ؿال اهلل تعاػ  ، [33]آل طؿران: اآلِخَرِة ِمَن اخْلَ

يَن َؽال ََتُوُتنَّ إاِلَّ َوَأْكُتْم ُمْسؾُِؿوَن  ﴿ :اإلشالم  ـَُؽُم اـدر َأْم ُؿـُتْم  *َيو َبـِيَّ إِنَّ اَّللََّ اْصَطَػى 

ـََه ُشَفَداَء إِْذ َحَُّضَ  َك َوإِ ـُوا َكْعُبُد إََِلَ َيْعُؼوَب اْدَْوُت إِْذ َؾوَل ـَِبـِقِه َمو َتْعُبُدوَن ِمْن َبْعِدي َؾو

ـَُه ُمْسؾُِؿوَن ﴾ و َواِحًدا َوَكْحُن   [.944-941]اـبؼرة: آَبوئَِك إِْبَراِهقَم َوإِْسََمِطقَل َوإِْسَحوَق إََِلً

و إِْبَراِهقُم ،  ااظ ظؾقفأي أن إكبقاء يقصقن هبذه افـعؿة واحلػ  ﴿ َوَوَّصَّ ُِبَ

ينَ  ـَُؽُم اـدر  ﴾ َؽاَل ََتُوُتنَّ إاِلَّ َوَأْكُتْم ُمْسؾُِؿونَ  َبـِقِه َوَيْعُؼوُب َيو َبـِيَّ إِنَّ اَّللََّ اْصَطَػى 

 [.941]اـبؼرة: ﴿ َؽال ََتُوُتنَّ إاِلَّ َوَأْكُتْم ُمْسؾُِؿوَن ﴾:كعؿة مصطػاة, ؽفي  [941]اـبؼرة:

كعؿة ؾفل  إٓ افسعداء وٓ يثبت ظؾقف إٓ ذو اهلدى 9  اُيعطاهكعؿة ٓ 

ـََقْسَتْخؾَِػـَُّفم ِِف األَْرِض َؿََم  :افتؿؽغ  وِت  وِِلَ َـِّذيَن آَمـُوا ِمـُْؽْم َوَطِؿُؾوا اـصَّ ﴿ َوَطَد اَّللَُّ ا

ْم ِديـَُفمُ  ـَنَّ ََلُ ـَُقَؿؽر َـِّذيَن ِمْن َؾْبؾِِفْم َو ـَـَُّفْم ِمْن َبْعِد  اْسَتْخَؾَف ا ـَُقَبدر ْم َو َـِّذي اْرَتَه ََلُ ا

ُؿوَن ِِب َشْقًئو ﴾  [.33]اــور: َخْوؽِِفْم َأْمـًو َيْعُبُدوَكـِي ال ُيْػِ

ْؿِر َأنَّ  :ترث أخرة إٓ هبا كعؿة ٓ  ُبوِر ِمْن َبْعِد اـذر ـََؼْد َؿَتْبـَو ِِف اـزَّ ﴿ َو

وَن ﴾األَْرَض َيِرُثَفو ِطَبوِدَي  وِِلُ  [.903]األكبقوء: اـصَّ

 . ٓ ذو كعؿة آشالمؾال يرث اجلـة وٓ أخرة إ

شؾ وأكزل اهلل هبا افؽتب وأؿام اهلل هبا احلجج ، ومـ أجؾفا  أرشؾ اهلل هبا افرُّ

َؿَواِت َواألَْرَض َوَمو َبْقـَُفََم الِطبَِع  :ؿامت افسؿقات وإرض  َمو  *﴿ َوَمو َخَؾْؼـَو اـسَّ

ـَؽِنَّ َأْؿَثَرُهْم ال َيْعَؾُؿوَن ﴾َخؾَ  قر َو و إاِلَّ بِوِْلَ  [.41-43]اـدخون: ْؼـَوُُهَ
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للشٌخ: ٌحٌى بن علً الحجوري 
 حفظه هللا

َـِّذيَن  وؿال تعاػ:  ََمَء َواألَْرَض َوَمو َبْقـَُفََم َبوصاًِل َذـَِك َضنه ا ﴿ َوَمو َخَؾْؼـَو اـسَّ

ِذيَن َؿَػُروا ِمَن اــَّوِر ﴾  [.17]ص: َؿَػُروا َؽَوْيٌل ـِؾَّ

ا  افـاس إن كعؿة آشالم ٓ تعدهلا كعؿة ٓ ذم افدكقا وٓ ذم أخرة أهيُّ

﴿ َذـَِك َوَمْن  : صعائرهاعفا وظذ مـاراهتا ، وظذ ؾقجب احلػاظ ظؾقفا ، وظذ رشائ

ـُْؼُؾوِب ﴾ َو ِمْن َتْؼَوى ا  [.41]اِلج: ُيَعظرْم َشَعوئَِر اَّللَِّ َؽنَِّنَّ

 افـبلمـ اإلحداث ؾقف ، ؿال  جيب احلػاظ ظذ كعؿة آشالم ، واحلذر 

َأْبَغُض افـَّاِس إَِػ اهللَِّ َثاَلَثٌة: ُمْؾِحٌد ذِم احلََرِم، َوُمْبَتٍغ ذِم  " :صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ

 (1) "ْشاَلِم ُشـََّة اجلَاِهؾِقَّةِ اإلِ 

َـِّذي شبحاكف وتعاػ: ؿال اهلل كعؿة افعز و افظفقر دـ متسؽ هبا ،  ﴿ ُهَو ا

ِه َوَؿَػى بِوَّللَِّ َشِفقًدا ﴾َأْرَسَل  يِن ُؿؾر قر ـُِقْظِفَرُه َطَذ اـدر َدى َوِديِن اِْلَ ـَُه بِوَْلُ  [.13]اـػتح: َرُسو

 ،ؾفذه افـعؿة ظباد اهلل كعؿة حيذر ادسؾؿ ظذ كػسف ان حيصؾ فف ؾقفا كؼص

أن يؽقن ؾقفا ؿقًيا بـعؿة آشالم ـام ؿال اهلل ظز وجؾ  ظذ ادسؾؿ أو ضعػ ، 

ـَْػوِسِؼَع ﴾: ; دقشك ٍة َوْأُمْر َؾْوَمَك َيْلُخُذوا بَِلْحَسـَِفو َسُلِريُؽْم َداَر ا  ﴿ َؽُخْذَهو بُِؼوَّ

 [.933]األطراف:

ٍة ﴾ :;وؿال اهلل فقحقك  ـْؽَِتوَب بُِؼوَّ َقى ُخِذ ا  [.91]مريم: ﴿ َيو ََيْ

ـَ » :ل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿبافـوؿال  ، َخْرٌ َوَأَحبُّ إَِػ اهللِ ِم ـُ اْفَؼِقيُّ اْدُْمِم

َٓ َتْعَجْز  ـْ بِاهللِ َو ؾٍّ َخْرٌ اْحِرْص َظَذ َما َيـَْػُعَؽ، َواْشَتِع ـُ ِعقِػ، َوذِم   افضَّ
ـِ اْدُْمِم

»(2). 

                                 
 .( ظـ ابـ ظباس رِض اهلل ظـفام 5771افبخاري )   (0)

 .رِض اهلل ظـف ( ظـ أيب هريرة1553مسؾؿ ) (1)
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للشٌخ: ٌحٌى بن علً الحجوري 
 حفظه هللا

ؾؽؾ ما ـان ديـؽ ؿقًيا متقـا ـان ذفؽ أؿرب فؽ إػ ربؽ شبحاكف وتعاػ ، 

افالزم ظذ افعبد أن يعتـل بديـف وضعقػ اإليامن ؾقف خر ظذ ؿدر ضعػ ديـف، ؾ

َـِّذي   :وأن يؼقؿ ديـف 9 ؾاهلل ظز وجؾ ؿال يِن َمو َوَّصَّ بِِه ُكوًحو َوا ـَُؽْم ِمَن اـدر َع  ﴿ ََشَ

ـَقْ  ُؾوا ؽِقِه ﴾َأْوَحْقـَو إِ يَن َوال َتَتَػرَّ قُؿوا اـدر
ْقـَو بِِه إِْبَراِهقَم َوُموَسى َوِطقَسى َأْن َأؾِ  َك َوَمو َوصَّ

 [.94]اـشورى:

َة إِْبَراِهقَم َحـِقًػو َوَمو َؿوَن ِمَن ادؾة افؼقؿة ادؾة احلـػقة  هق ديـهذا  ﴿ ِديـًو ِؾَقًَم ِمؾَّ

ؿَِع ﴾  [.999]األكعوم: اْدُْػِ

ـَْؼقرُم َؽال َتْظؾُِؿوا ؽِقِفنَّ َأْكُػَسُؽْم ﴾ ل تعاػ:وؿا يُن ا  [.49]اـتوبة: ﴿ َذـَِك اـدر

﴿ َمْن َؿوَن ُيِريُد  :ؼقؿ اهلل مـ أؿامف وُيذل اهلل مـ تـؽب ظـف ؾفذا افديـ يُ 

ُة ََجِقًعو ﴾ ـِْعزَّ ِه ا َة َؽؾِؾَّ ـِْعزَّ  [.90]ؽوصر: ا

ُة  وؿال تعاػ:  ـِْعزَّ  [.3]ادـوؽؼون: َوـَِرُسوـِِه َوـِْؾُؿْمِمـَِع ﴾﴿ َوَّللِِ ا

َـّتِي َؽَطَر اــَّوَس َطَؾْقَفو ال َتْبِديَل  :ؿال اهلل  افسؾقؿة ـ افػطريدهذا  ﴿ ؽِْطَرَة اَّللَِّ ا

ـَؽِنَّ َأْؿَثَر اــَّوِس ال َيْعَؾُؿوَن ﴾ ـَْؼقرُم َو يُن ا ْؾِق اَّللَِّ َذـَِك اـدر  [.40]اـروم: خِلَ

َّٓ ُيقَفُد َظَذ افِػْطَرِة، »:افـبل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿو ؿال  ـْ َمْقُفقٍد إِ َما ِم

َساكِفِ َ اكِِف، َأْو ُيَؿجِّ َ َداكِِف، َوُيـرَصِّ   .«َؾَلَبَقاُه هُيَقِّ
 :اخلطبة اـثوكقة

هلذا وما ــا فـفتدي فقٓ أن هداكا اهلل ، احلؿد هلل  ااحلؿد هلل افذي هداك

 .اهضوير ربـا ـام حُيبوافصالة وافسالم ظذ كبقف ومصطػاه ، احلؿد هلل 

ا بعدُ  ل افـبؼد ثبت ظـ ؾ 9ظؾقفا قاهبذه افـعؿة وحاؾظ واافـاس اظتز اأهيُّ  :أمَّ

َرُشقَل  ايَ : ُؿْؾُت: َؿاَل  بـ ظبداهلل رِض اهلل ظـف شػقانؿال فف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ 
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للشٌخ: ٌحٌى بن علً الحجوري 
 حفظه هللا

َٓ َأْشَلُل َظـُْف َأَحًدا َبْعَدَك اهللِ  ًٓ ْشاَلِم َؿْق آَمـُْت بِاهللِ، ُؿْؾ:  "َؿاَل: ، ، ُؿْؾ َِل ذِم اإْلِ

أي أخزِّن ذم آشالم بخز أثبت ؾقف وأبؼك ؾقف ثابًتا ظذ ديـل أدخؾ   (1) "َؾاْشَتِؼْؿ 

 بف اجلـة .

ِِّن ":ل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿفؾـب ظـفذ رِض اهلل معاوؿال  َيا َرُشقَل اهللَِّ َأْخِزْ

ـِ افـَّار أي أظامل آشالم ، ؾدفف ظذ أظامل   (2) "بَِعَؿٍؾ ُيْدِخُؾـِل اجلَـََّة َوُيَباِظُدِِّن َظ

 ظظقؿة مـ أرـان آشالم وصعائر افديـ .

افسـة وافسـة  هقخالل بـعؿة آشالم ، وآشالم ذر احلذر مـ آ احلظباد اهلل

 ل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿافـب9 ٕن  هل آشالم ، ؾال اكػؽاك فؾسـة ظـ ديـ اهلل

ـَُؽْم ِِف َرُسوِل اَّللَِّ ُأْسَوٌة َحَسـٌَة دَِْن تعاػ: وؿال اهلل  ظز وجؾ مبؾغ ظـ ربف ـََؼْد َؿوَن   ﴿

ـَْقْوَم اآلِخَر ﴾ ْ  َمو  َيو﴿ اػ:و ؿال تع .[10إحزاب:] َؿوَن َيْرُجو اَّللََّ َوا ُسوُل َبؾر و اـرَّ َ َأُّيه

ـََتُه َواَّللَُّ َيْعِصُؿَك ِمَن اــَّوِس إِنَّ اَّللََّ  ْغَت ِرَسو ـَْقَك ِمْن َربرَك َوإِْن ََلْ َتْػَعْل َؽََم َبؾَّ  ُأْكِزَل إِ

ـَْؽوؽِِرينَ  ـَْؼْوَم ا ـْؽَِتوَب َوَأْكَزَل اَّللَُّ ﴿ و ؿال تعاػ: [56]ادائدة: ﴾ اَل َُّيِْدي ا َطَؾْقَك ا

ْؽَؿةَ  َ ـِؾـَّوِس َمو  ﴿ و ؿال تعاػ: [002]افـساء: ﴾  َواِْلِ ْؿَر ـُِتَبعر ـَْقَك اـذر ـْـَو إِ ُبِر َوَأْكَز َواـزه

ـَْقِفمْ  َل إِ  [33]افـحؾ:  ﴾ ُكزر

ـُُه  وؿال تعاػ:  َأْمًرا َأْن َيُؽوَن ﴿ َوَمو َؿوَن دُِْمِمٍن َوال ُمْمِمـٍَة إَِذا َؾَه اَّللَُّ َوَرُسو

ُة ِمْن َأْمِرِهْم ﴾ َرَ
ُم اخْلِ  [.49]األحزاب: ََلُ

بنؾومة أرؿون اإلسالم و أرؿون اإليَمن, و يتعؾم مو  اِلػوظ طذ هذا اـدينو 

دل طؾقه ؿتوب اَّلل و سـة رسوـه و سور طؾقه أئؿة اَلدى من ادعتؼد اـصحقح 

                                 
 .ل رِض اهلل ظـف( ظـ شػقان بـ ظبد اهلل افثؼػ27مسؾؿ) (0)

 (.1505صحقح: أخرجف افسمذي ) (1)
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 اإلعالم بفضل نعمة االسالم

للشٌخ: ٌحٌى بن علً الحجوري 
 حفظه هللا

 ﴿ اهلل حؼفام بحؼف ؾؼال تعاػ: ؾؼد ؿرن ،وبر افقافديـ خالق وشائر  مؽارم آ

ـَْواـَِدْيِن إِْحَسوًكو وُه َوبِو و صؾة افرحؿ و  [12]اإلرساء:  ﴾َوَؾَه َربهَك َأالَّ َتْعُبُدوا إاِلَّ إِيَّ

اإِلياَمُن » :افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿصعب اإليامن 9 ؿال  حسـ اجلقار و شائر

ـَ اإِلياَمنِ بِْضٌع َوِشتُّقَن ُصْعَبًة، َواحلََقاُء  ، وهذه ـؾفا إذا أكػرد آيامن (1) «ُصْعَبٌة ِم

مسؾاًم إٓ بلصؾ  صؿؾ آشالم 9 ٕكف ٓ يؽقن مممـا إٓ بنشالم ، وٓ يؽقن

ؾبغ آشالم وآيامن اؾساق واتػاق ، إذا اجتؿعا اؾسؿا وإذا اؾسؿا  اإليامن ،

ـَِت األَْطَراُب آَمـَّو ُؾْل ََلْ  تعاػ:، أّما ؿقل اهلل اجتؿعا ، هؽذا يؼقل أهؾ افعؾؿ ﴿ َؾو

ـُوا َأْسَؾْؿـَو َوَدَّو َيْدُخِل اإِليََمُن ِِف ُؾُؾوبُِؽْم ﴾ ـَؽِْن ُؾو أي يتؿؽـ  , [93]اِلجرات: ُتْمِمـُوا َو

 ويؼقى .

ل صذ اهلل افـب ؾؼد ؿال : واـتػفم ـه, طذ هذا اـدين بوـتػؼه ؽقه ؾحاؾظقا 

ـْ » :ظؾقف و شؾؿ ـِ َم ي ْفُف ذِم افدِّ ا ُيَػؼِّ  .  (2) «ُيِرِد اهللَُّ بِِف َخْرً

ل افـبـام ؿال  ،افبغض ذم  اهلل واحلب ذم اهلل، ؾبإخقة ذم اهلل قفظؾ قاحاؾظ

أوثؼ ظري اإليامن ادقآة ذم اهلل وادعاداة ذم اهلل واحلب ذم  " :صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

 .(3) "وافبغض ذم اهلل  اهلل

وإن اهلل " :إٓ مـ أـرمف اهلل وأراد بف خًرا  ـ ٓ ُيعطاهأن هذا افدي قااظؾؿو

 .  (4) "حيب ومـ ٓ حيب وٓ يعطل اإليامن إٓ مـ أحب يعطل افدكقا مـ

                                 
 .ة رِض اهلل ظـف( ظـ أيب هرير24(  مسؾؿ)8)افبخاري (0)

 .رِض اهلل ظـف( ظـ معاوية بـ أيب شػقان 0126( مسؾؿ)60افبخاري) (1)

 .رِض اهلل ظـف( ظـ ابـ ظباس 887افسؾسؾة افصحقحة ) (2)

 .رِض اهلل ظـف( ظـ ابـ مسعقد 1603افسؾسؾة افصحقحة) (3)
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 اإلعالم بفضل نعمة االسالم

للشٌخ: ٌحٌى بن علً الحجوري 
 حفظه هللا

ْؿ  " :ؿالل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ افـب نَّ ؾػل افصحقحغ أَ  ـُ ـُ َأَحُد َٓ ُيْمِم

ـْ َوَفِدِه  قَن َأَحبَّ إَِفْقِف ِم ـُ ، و هذا هق افقاجب هق (1)"َوَوافِِدِه َوافـَّاِس َأمْجَِعغَ َحتَّك َأ

أظظؿ مـ ـؾ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ذروة احلب ذم اهلل أن حيب افعبد 

، و ٓ جيد ظبد حالوة اإليامن إٓ حمبقب ذم افدكقا، و هذا ٓ خال  ذم وجقبف

َأنَّ أكس بـ مافؽ رِض اهلل ظـف باجتامع ثالثة أمقر، و هل ـام ذم افصحقحغ ظـ 

َـّ ؾِقِف َوَجَد َحاَلَوَة اإِلياَمنِ  "ؿال:افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  ـُ ـْ  ثالث:  - َثاَلٌث َم

ا، َوَأْن حُيِبَّ اَدْرَء  : َأْن َيُؽقَن اهللَُّ َوَرُشقُفُف َأَحبَّ -أي خالل وخصال  إَِفْقِف مِمَّا ِشَقاُُهَ

اَم َيْؽَرُه َأْن ُيْؼَذَ  ذِم افـَّاِر  ـَ َّٓ هللَِِّ، َوَأْن َيْؽَرَه َأْن َيُعقَد ذِم افُؽْػِر  ، فق (2) "َٓ حُيِبُُّف إِ

تقؿد كاًرا ظظقؿة وجُيعؾ ؾقفا أهقن ظؾقف مـ أن حيصؾ ذم ديـف خؾؾ أو يرجع ظـ 

، 9 ٕن افرجقع احلقر بعد افؽقر وافرجقع ظـ افديـ خسارة افدكقا وأخرةديـف 

ـِْؼَقوَمِة َأال َذـَِك ُهَو  ﴿ : ؿال تعاػ وا َأْكُػَسُفْم َوَأْهؾِقِفْم َيْوَم ا َـِّذيَن َخِِسُ يَن ا وِِسِ ُؾْل إِنَّ اخْلَ

اُن اْدُبُِع ﴾ ِْسَ  [.93]اـزمر: اخْلُ

ـَئَِك َحبَِطْت َوَمْن  ﴿ وؿال تعاػ:  َيْرَتِدْد ِمـُْؽْم َطْن ِديـِِه َؽَقُؿْت َوُهَو َؿوؽٌِر َؽُلْو

ـَئَِك َأْصَحوُب اــَّوِر ُهْم ؽِقَفو َخوـُِدوَن ﴾ ْكَقو َواآلِخَرِة َوُأْو ْم ِِف اـده  [.197]اـبؼرة: َأْطََمَُلُ

 ؿالل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ افـبؿال  طذ هذا اـدين بوـدطوة إـقه واحوؽظ

اْكُػْذ َظَذ ِرْشؾَِؽ َحتَّك َتـِْزَل بَِساَحتِِفْؿ، ُثؿَّ اْدُظُفْؿ إَِػ »:  رِض اهلل ظـففعع

                                 
 .رِض اهلل ظـف( ظـ أكس 61مسؾؿ ) ( ،04افبخاري ) (0)

 .رِض اهلل ظـف( ظـ أكس 32مسؾؿ ) ( ،05افبخاري )(1)
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 اإلعالم بفضل نعمة االسالم

للشٌخ: ٌحٌى بن علً الحجوري 
 حفظه هللا

ـْ َأْن  َْن هَيِْدَي اهللَُّ بَِؽ َرُجاًل َخْرٌ َفَؽ ِم َٕ ُهْؿ باَِم جَيُِب َظَؾْقِفْؿ، َؾَقاهللَِّ  اإِلْشاَلِم، َوَأْخِزْ

 .(1) «َيُؽقَن َفَؽ ُُحُْر افـََّعؿِ 

ؾال تستقحشقا  صار مـ حغ إػ حغ وأهؾف ذم ؽربة ، إن هذا افديـو 

ْشاَلُم » :ل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿافـبؿال  افطريؼ ؾنهنا ضريؼ ظز و كرص، َبَدَأ اإْلِ

 
ِ
اَم َبَدَأ َؽِريًبا، َؾُطقَبك فِْؾُغَرَباء ـَ  . (2) «َؽِريًبا، َوَشَقُعقُد 

بطقبك افتل هل افذـر احلسـ وافطقب احلسـ  افشاهد أهنؿ مقظدونو

ْم َوُحْسُن َمآٍب ﴾ومـتفك ذفؽ اجلـة   [.11]اـرطد: ﴿ ُصوَبى ََلُ

ؾؼد ـان مـ دظاء  :بوـثبوت طؾقه و بـقه طذ هذا اـدين بوـدطوء واحوؽظ

ؿال  (3) "َيا ُمَؼؾَِّب افُؼُؾقِب َثبِّْت َؿْؾبِل َظَذ ِديـَِؽ  ":  صذ اهلل ظؾقف و شؾؿرشقل اهلل

تِل ؾِقَفا َمَعاِِش، " ِذي ُهَق ِظْصَؿُة َأْمِري، َوَأْصؾِْح َِل ُدْكَقاَي افَّ افؾُفؿَّ َأْصؾِْح َِل ِديـِل افَّ

تِل ؾِقَفا َمَعاِدي يدظقا  ل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ افـب، ـان (4) "َوَأْصؾِْح َِل آِخَرِِت افَّ

 بافتثبقت ظذ هذا افديـ.

وهق  ل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿافـبدا أتقا  : و اـثبوت طؾقه طؾقه بوـؼـوطة به واؽظووح

ل صذ اهلل ظؾقف افـبمتقشد بزد ذم طؾ افؽعبة ؾشؽق ظؾقف طؾؿ ادؼـغ ؿال 

َػُر َفُف ذِم إَْرِض، َؾُقْجَعُؾ ؾِقِف، َؾُقَجاُء بِاْدِـَْشاِر »: وشؾؿ ـْ َؿْبَؾُؽْؿ حُيْ ُجُؾ ؾِقَؿ اَن افرَّ ـَ

ـْ ِديـِِف، َوُيْؿَشُط بَِلْمَشاِط  ُه َذفَِؽ َظ ، َوَما َيُصدُّ َؾُققَضُع َظَذ َرْأِشِف َؾُقَشؼُّ بِاْثـََتْغِ

َـّ  ـْ ِديـِِف، َواهللَِّ َفُقتِؿَّ ُه َذفَِؽ َظ ـْ َظْظٍؿ َأْو َظَصٍب، َوَما َيُصدُّ احلَِديِد َما ُدوَن حَلِْؿِف ِم

                                 
 .رِض اهلل ظـفظـ شفؾ بـ شعد (1315، مسؾؿ)( 2118افبخاري) (0)

 .اهلل ظـفرِض  ( ظـ ايب هريرة121) مسؾؿ(1)

 .رِض اهلل ظـف( ظـ ام ادممـغ ظائشة 2411)صحقح: افسمذي (2)

 .رِض اهلل ظـف( ظـ أيب هريرة 1611مسؾؿ ) (3)
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َّٓ اهللََّ، َأِو َهَذا إَْمَر، َحتَّك َيِسَر ا اُ  إِ َمْقَت، َٓ خَيَ ـْ َصـَْعاَء إَِػ َحْْضَ اـُِب ِم فرَّ

ْئَب َظَذ َؽـَِؿِف، َوَفِؽـَُّؽْؿ َتْسَتْعِجُؾقنَ  بل صذ اهلل افـوذـر  ،، وإكام ثبتفؿ  (1) «افذِّ

 . (2) "اَيا ِظَباَد اهللِ َؾاْثُبُتق" :افدجال و ؾتـتف وؿال  ظؾقف و شؾؿ

ُيقِصُؽ َأْن َيُؽقَن َخْرَ َماِل اُدْسؾِِؿ َؽـٌَؿ » :ل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿافـبوؿال  

ـِ  ـَ افِػَت أي رأس مال   (3) «َيْتَبُع هِبَا َصَعَػ اجِلَباِل َوَمَقاِؿَع افَؼْطِر، َيِػرُّ بِِديـِِف ِم

اإلكسان ديـف ؾعؾقف أن يػر بف ، وما رُشظت اهلجرة مـ أوشاط  ادؼـغ إٓ ؾراًرا 

بافديـ ، وذاك افذي ؾرَّ بديـف مـ أرض افسقء ومات ذم وشط افطريؼ أخذتف 

مالئؽة افرُحة ، يػرُّ بديـف مـ افػتـ مما تْض ديـف ، وإذا حصؾ فإلكسان ؾتـة ذم ديـف 

وادقت خر فؾؿممـ مـ ": ل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿافـبؾادقت خُر فف 9 ـام ؿال 

 ، (5) "َوإَِذا َأَرْدَت بِِعَباِدَك ؾِْتـًَة َؾاْؿبِْضـِل إَِفْقَؽ َؽْرَ َمْػُتقنٍ  ": وذم احلديث  (4) "افػتـة

ػاظ ظذ افعؿؾ احل ،احلػاظ ظذ افسـة ،ظ ظذ افديـوهذا ـؾف يدل ظذ أُهقة احلػا

 افتػؼف ذم افديـ ، افعؾؿ وافعؿؾ ، افدظقة إػ ذفؽ .وافصافح ، 

دـ ـان  صذ اهلل ظؾقف وشؾؿل افـبوىص أـؾ هذا مـ ديـ اهلل ، وؿد 

: مساؾًرا واشتقدع ديـف حػاًطا ظذ ديـف ، ـان إذا شاؾر أحد مـ ظـده ؿال 

أي أشال اهلل ان حيػظ  ظؾقؽ   (6) «َأْشَتْقِدُع اهللََّ ِديـَُؽْؿ َوَأَماَكَتُؽْؿ َوَخَقاتِقَؿ َأْظاَمفُِؽؿْ »

                                 
 .رِض اهلل ظـف( ظـ خباب بـ إرت 2501افبخاري ) (0)

 .رِض اهلل ظـف( ظـ افـقاس بـ شؿعان 1826مسؾؿ ) (1)

 .ظـفرِض اهلل ( ظـ أيب شعقد اخلدري 08افبخاري ) (2)

 .رِض اهلل ظـفُحقد بـ فبقد إكصاري ظـ  (702افسؾسؾة افصحقحة ) (3)

 .رِض اهلل ظـف( ظـ ابـ ظباس 2122صحقح: أخرجف افسمذي ) (4)

 .رِض اهلل ظـف ( ظـ ظبد اهلل اخلطؿل1510صحقح: أخرجف أبق داود ) (5)
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ؿال ظؾقف افصالة و ، و أماكتؽ وحيػظ ظؾقؽ خقاتقؿ أظامفؽديـؽ وحيػظ ظؾقؽ 

، أي: أحػظ حؼقق اهلل و "يا ؽالم أحػظ اهلل حيػظؽ ": ٓبـ ظباسافسالم 

 حدوده و أوامره و كقاهقف و ديـف.

ا افدكقا ؾؿتاظفا ؿؾقؾ مرهذا رأس إ ْكَقو  ﴿:  ، ؿال اهلل تعاػأمَّ ُؾْل َمَتوُع اـده

 [.77]اــسوء: َؾؾِقٌل َواآلِخَرُة َخْرٌ دَِِن اتََّؼى َوال ُتْظَؾُؿوَن َؽتِقاًل ﴾

َـِّذيَن  :دكقاه وآخرتف  و  مـ خرس ديـف ؾؼد خرس كػسف يَن ا وِِسِ ﴿ ُؾْل إِنَّ اخْلَ

ـِْؼَقوَمِة َأال َذـَِك هُ  وا َأْكُػَسُفْم َوَأْهؾِقِفْم َيْوَم ا اُن اْدُبُِع ﴾َخِِسُ ِْسَ  [.93]اـزمر: َو اخْلُ

ـََعظر َأْطَؿُل  *﴿ َحتَّى إَِذا َجوَء َأَحَدُهُم اْدَْوُت َؾوَل َربر اْرِجُعوِن  وؿال تعاػ:

َو َؿؾَِؿٌة ُهَو َؾوئُِؾَفو َوِمْن َوَرائِِفْم َبْرَزٌخ إَِغ َيْوِم ُيْبَعُثوَن  و ؽِقََم َتَرْؿُت َؿالَّ إَِّنَّ َؽنَِذا ُكِػَخ *َصوِِلً

ـُوَن  وِر َؽال َأكَسوَب َبْقـَُفْم َيْوَمئٍِذ َوال َيَتَسوَء ـَئَِك ُهُم َؽَؿْن َثُؼَؾْت َمَواِزيـُُه ؽَ  *ِِف اـصه ُلْو

وا َأكُػَسُفْم ِِف َجَفـََّم  *اْدُْػؾُِحوَن  َـِّذيَن َخِِسُ ـَئَِك ا ْت َمَواِزيـُُه َؽُلْو َتْؾَػُح  *َوَمْن َخػَّ

وَن ﴾  [.903-909]ادممـون: ُوُجوَهُفُم اــَّوُر َوُهْم ؽِقَفو َؿوِِلُ

ا  وافغـك ، ا كسلفؽ اهلدى وافتؼك وافعػإكَّ  افؾفؿ ثبتـا ظذ ديـؽ ، افؾفؿ

مـ افػتـ ما طفر مـفا وما ا كعقذ بؽ افؾفؿ إكَّ  ،ن كػتـ ذم ديــا أا كعقذ بؽ افؾفؿ إكَّ 

أصؾح افعباد وافبالد ،  ؿـا بحػظؽ يا خر احلاؾظغ ، افؾفافؾفؿ أحػظبطـ ، 

خر ظقتـا وشائر ما هق ظؾقـا ديــا ود افؾفؿ أحػظ ا كسلفؽ مـ ؾضؾؽ ،إكَّ  افؾفؿ

 .غ كقا وأخرة واحلؿد هلل رب افعادافد فـا ذم

 اكتفت واِلؿد َّلل

 

yahia.net/show_sound_8742.html-https://www.sh 

https://www.sh-yahia.net/show_sound_8742.html
https://www.sh-yahia.net/show_sound_8742.html

