
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ؟الجمعة خطبة من نستفيد كيف

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

وعمى آلو وصحبو  ،نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين
 أجمعين، أما بعد: 

 ".؟عنوان: "كيف نستفيد من خطبة الجمعةبفيذه الكممة 
تحت ىذا العنوان تارة يوجو إلى الخطباء ويراد بو كيف نوظف خطبة الجمعة في نفع الناس وتوجيييم  والحديث

صالح المجتمع والدعوة إلى اهلل  ، وىذا الحديث إنما يوجو لمخطباء ومن يعتمون المنابر، فيم ؟-تبارك وتعالى-وا 
 أو مقال أو غير ذلك. ،ابطرح في دورة خاصة بيم، أو كتالمعنيون بذلك، وىذا لو مجالو حيث ي  

نما أعني ما يتصل بنا  ،وقد كتب كاتبون عن ىذه القضية فأجادوا وأفادوا، ولست أعني بحديثي ىذا الجانب وا 
الخطب، كيف يستفيدون منيا، وينتفعون، ويتأثرون، وتكون  عونمويسممن يرتادون المساجد ويحضرون الجمع، 
طور إلى طور في سمم العبودية، فيخرج اإلنسان بعد الخطبة بحال  ىذه الخطب سببًا لتغيير حياتيم، ونقميم من

 مغايرة لحالو قبل أن يدخل.
أمر  -تبارك وتعالى-ىذه الخطب في كل أسبوع، فاهلل  -تبارك وتعالى-من شرع اهلل وىذا ىو المقصود 

ََلةِ  ُنوِديَ  ِإَذا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّيا َيا} :المؤمنين بالسعي لحضور الخطبة وسماع الذكر وحضور الصالة  ِمن   ِلمصَّ
مِ  ا ال ُجُمَعةِ  َيو  َعو  رِ  ِإَلى َفاس   .[9:الجمعة] {المَّوِ  ِذك 

 مع الصالة عمى القول الراجح من أقوال أىل العمم. والمراد بو الخطبة
وذلك ال يختص بالبيع كما ىو معموم،  ،[9:الجمعة] {ال َبي عَ  َوَذُروا} :ونياىم عن االشتغال بالصوارف والمعوقات

نما ذكر البيع  ألنو غالب ما يشغل الناس عن الحضور إلى الجمعة في ذلك الحين، الناس  -واهلل تعالى أعمم-وا 
 يبيعون ويشترون. 

ألن الناس لما اتسع بنيان  ؛حينما وضع األذان األول، وضعو في السوق -ضي اهلل تعالى عنو-وعثمان ر
 النداء الذي يكون بين يدي الخطبة.ولربما لم يسمعوا  ،المدينة وكثر الناس فييا كانوا يتبايعون

 .{ال َبي عَ  َوَذُروا}قال ليم:  -عز وجل-فوضع ىذا النداء في السوق، فكان الناس يتبايعون قبل الصالة، فاهلل 
اره يوم الخميس، وقد يقص أظف -صمى اهلل عميو وسمم-ن النبي كا يذاويدخل في ىذا سائر ألوان االشتغال، ول

أو  ،يشتغل المسمم بقص أظفاره ئالل :-رحمو اهلل-النووي  اإلمامكفي ىل العمم أن العمة في ذلك ذكر بعض أ
 غير ذلك مما يؤخره عن الحضور والتبكير في يوم الجمعة.

ن كان النبي  صمى اهلل عميو -ن يخطب، لكنو لكونو الخطيب إنما يدخل حينما يريد أ -صمى اهلل عميو وسمم-وا 
 ع.مشر   -وسمم

ود الراجح أن ذلك جميعًا ال يصح، يبطل بو العقد، البيع بعد نداء الجمعة الثاني، قوىكذا االشتغال بسائر الع
  ما قد يشتغل بو اإلنسان.من باب أولى ما ال طائل تحتو م لكوعقد اإلجارة، وعقود الشركات، والمضاربات، وكذ



عز -جدي لو نفعًا، فالمقصود أن اهلل كالذي ينشغل عنيا بنوم، أو ينشغل عنيا بقراءة صحيفة، أو عبث ال ي  
صمى اهلل -ألن النبي  ؛عباده المؤمنين أن يسعوا، والمقصود ىنا بالسعي ليس اإلسراع في المشيأمر  -وجل

 .(1)((وأنتم تسعون -الصالةيعني –وال تأتوىا ))قال:  -عميو وسمم
نما المقصود االشتغال والعمل عمى حضورىا، فيذا ىو السعي المطموب يينمفيو  ألن السعي يطمق  ؛عنو، وا 

ن َسانِ  َلي َس  َوَأن  } :عمى اإلسراع في المشي، ويطمق أيضًا عمى العمل ِ فَ  َسع َيوُ  َسَعى * َوَأنَّ  َما ِإّلَّ  ِلْل   {ُيَرى َسو 
 .[44-39:النجم]

 يعني أنو ليس لو إال ما عمل، وأن عممو سوف يرى، ىل ىو صحيح، أو فاسد، ىل ىو كامل، أو ناقص.
مثل ))قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-فيذه الخطبة التي حث الشارع عمى اإلسراع من أجل إدراكيا، والنبي 

ثم كالذي ييدي بقرة، ثم كالذي ييدي  ،–يعني المبكر في حضور الجمعة- ةر كمثل الذي ييدي بدنيج  الم  
 .(2)((الكبش، ثم كالذي ييدي الدجاجة، ثم كالذي ييدي البيضة

 يو وسمم.مصمى اهلل ع-باالغتسال، والتييؤ عمى لسان رسولو  -تبارك وتعالى-كما أمرنا 
عمى كل  غسل الجمعة واجب))أمر صراحة من جاء الجمعة أن يغتسل، وقال:  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 
 .(3)((محتمم
 إلى آخر الحديث. ،(4)((من غّسل واغتسل، وبّكر وابتكر...)): -عميو الصالة والسالم-وقال 

 ل رأسو واغتسل في سائر جسده.بمعنى اغتسل، غسّ  :فغّسل قيل
اهلل مال إليو أبو عبد و  -رحمو اهلل-ىذا الذي عميو عامة أىل العمم في تفسيره ومعناه، وفسره اإلمام أحمد 

 أن المراد بذلك غسل الجنابة. –صاحب التفسير–القرطبي 
 كان متسببًا في غسل غيره من زوجة أو أمة، واغتسل ىو. :أي ((من غّسل))

 .، متفق عميو(5)((..من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة))ذلك أيضًا بما جاء في الحديث اآلخر: لواحتجوا 
 الجنابة.فقالوا: المراد بذلك أن يغتسل بسبب 

حضور القمب ودفع المشوشات، فيكون  ووبينوا وجو ىذا، قالوا: ألن اإلنسان إذا قضى وطره فإن ذلك يتسبب عن
 ذىنو في غاية الصفاء.

                                                           

 برقم ا،سعيً  إتيانيا عن والنيي وسكينة، بوقار الصالة إتيان استحباب باب الصالة، ومواضع المساجد كتاب مسمم، أخرجو - 1
(641.) 
 يوم التيجير فضل باب الجمعة، كتاب ومسمم، ،(929) برقم الخطبة، إلى االستماع باب الجمعة، كتاب البخاري، أخرجو - 2

 (.854) برقم الجمعة،
 كل عمى الجمعة غسل وجوب باب الجمعة، كتاب ومسمم، ،(884) برقم لمجمعة، الطيب باب الجمعة، كتاب البخاري، أخرجو - 3

 (.846) برقم بو، أمروا ما وبيان الرجال، من بالغ
 الصموات إقامة كتاب ماجو، وابن ،(496) برقم الجمعة، يوم الغسل فضل في جاء ما باب الجمعة، أبواب الترمذي، أخرجو - 4

 (.1388) برقم المصابيح، مشكاة تحقيق في األلباني وصححو ،(1487) برقم الجمعة، يوم الغسل في جاء ما باب فييا، والسنة
 الجمعة، يوم والسواك الطيب باب الجمعة، كتاب ومسمم، ،(881) برقم الجمعة، فضل باب الجمعة، كتاب البخاري، أخرجو - 5

 (.854) برقم



بالحالل فإن قمبو يكون متييئًا لمسماع، وذىنو يكون في غاية الحضور، والمشوشات وطره اإلنسان إذا قضى 
 ، بعد قضاء الوطر.مر عمى اإلنسان من المحظات الذىنيةمندفعة عنو تمامًا، فيي أصفى ما ي

 .((من غّسل واغتسل)): -صمى اهلل عميو وسمم-في قولو  -واهلل تعالى أعمم-العمة  يى هفقالوا: ىذ
 ومن وافقو عمى ىذا أنو يسن الوطء صبيحة يوم الجمعة. -رحمو اهلل-وليذا ذىب اإلمام أحمد 

ألن شعورىم كانت  ؛أو كان المعنى األول أن المراد غّسل يعني غّسل رأسو ،فالمقصود سواء كان ىذا المعنى
طويمة تحتاج إلى كمفة وعمل بغسميا، واغتسل في سائر البدن، فال شك أن الغسل يييئ النفس ويجد اإلنسان 

 معو من النشاط والخفة والراحة ما ال يخفى عمى أحد.
و من رحمة، أو من سفر، أو في أثناء الحج في يوم النحر وقد ولذلك تجد اإلنسان إذا كان قد قدم من برية، أ

واغتسل ليتحمل فإنو يجد خفة ونشاطًا قضى عامة أعمال الحج، فإذا حمق رأسو، وذبح ىديو، ورمى الجمار 
 وراحة ال تذكر.

 فرقًا كبيرًا بين حالتو قبل االغتسال وحالتو بعد االغتسال. يجد اإلنسان الذي يحمل درنًا إذا اغتسل 
عميو -عمى ذلك، وكان يفعمو  -صمى اهلل عميو وسمم-فقد حث النبي  ،وىكذا حينما يمبس اإلنسان أحسن الثياب

، فيو يوم عيد، فإن ىذه الثياب التي يمبسيا المسمم مع االغتسال تسبب لو من راحة القمب -الصالة والسالم
 النفس شيئًا كثيرًا. طشاون

 من البسوا))يقول:  -صمى اهلل عميو وسمم-ّرب ىذا، أثر االغتسال، وأثر المباس النظيف األبيض، والنبي وقد ج  
 .(6)((موتاكم فييا وكفنوا ثيابكم، خير من فإنيا البياض ثيابكم

، كانوا -التي يدخل فييا مجرمونالسجون - ينّرب ىذا في بعض السجون في أمريكا، فكانوا يطالبون المساجج  
نظيفة، فوجدوا تغيرًا  ايطالبونيم باالغتسال صبيحة كل يوم وأعطوىم ثيابًا نظيفة بيضاء، كل يوم يمبسون ثيابً 

 وأثرًا لذلك عمى سموكيم.
ذا أردت أن تعرف أثر ىذا جرب من الغد إذا أردت أن تذىب إلى العمل اغتسل قبل أن تذىب،  ،وىذا مشاىد، وا 

 انظر الفرق بين ذىابك بعد االغتسال وبين سائر األيام، ستجد فرقًا ال يقادر. ثم
ألن الطيب يبعث االنشراح في النفس، وىو من  ؛التييؤ والتطيب أيضاً و فالحاصل أن الشارع أمر باالغتسال، 

 .(7)-اهللرحمو -بن القيم االمفرحات كما قال الحافظ 
، فيتطيب اإلنسان، كل ىذا من -الطيب-الروائح  مشوالراحة إذا  السرورتبعث اإلنسان عمى  التي يعني األمور

 .متييئاً  كونيأجل أن 
-، واستقبمو بوجيو كما دل عمى ذلك حديث ابن مسعود "ثم دنا إذا تكمم اإلمام"ثم ىو مأمور بالقرب من اإلمام، 

 .(8)بوجوىيمه إذا خطب استقبمو  -يو وسمممصمى اهلل ع-من أنو كان النبي  -رضي اهلل عنو
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سمم عمى ما يقولو الخطيب دون أن يكون معرضًا عنو ينظر إلى  شك أنو مظير يدل عمى إقبال المفيذا ال 
نما ىي  ث بياحد  ب بيا، وال ي  خاط  ى بيذه الخطبة، وال ي  عن  ولربما نام والخطيب يخطب كأنو ال ي   ،شيء آخر وا 

 لغيره.
فيفوت عمييم مقصود الشارع من شرع خطبة الجمعة، بل إن الشارع نيى عن أدنى األشياء  ،وىذا حال الكثيرين

  .(9)"تفقد لغو  ،نصتأمام يخطب يوم الجمعة: إذا قمت لصاحبك واإل"االشتغال عن الخطيب،  ومما يكون في
 .(11)((فال جمعة لو اومن لغ)) ،(14)((امن مس الحصى فقد لغ))يقول:  -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي 

من أن جمعتو تكون ظيرًا،  -صمى اهلل عميو وسمم-ما صح عن النبي  -واهلل تعالى أعمم-وأحسن ما يفسر بيذا 
نما تكون ظيرًا.  يعني ال يكون لو أجر الجمعة التي تكون كفارة إلى الجمعة األخرى، وا 

صمى اهلل عميو -، حينما جمس بجانبو والنبي معروفة ابن مسعودمع  -رضي اهلل عنو-بن كعب  أبي  قصة و 
 يقرأ من سورة براءة، فقال: متى أنزلت ىذه السورة؟  -صمى اهلل عميو وسمم- يخطب، فسمع النبي   -وسمم
 لو.لم يجبو وتجيم  -رضي اهلل عنو-فأبي 

 ألنو سيكون مشاركًا لو في ىذا. ؛نصتأة لمسؤال واإلنكار، وما قال لو: يعني ظير عميو أثر العبوس، والكراى
 فأعاد عميو السؤال ثالثًا، ثم سألو بعد ذلك، بعد الصالة: لماذا لم تجبني حيث سألتك ثالثًا؟

 -صمى اهلل عميو وسمم-إلى النبي  -رضي اهلل عنو-بن مسعود افأخبره أنو لم يحضر معيم الجمعة، فذىب 
 وصّوب قولو. اوسأل عن ىذا، فأقر أبي  

تغل بالسجاد يخطط عميو، وال يكمم صاحبو، وال يأمر ش، وال يعبث بالقمم، وال يال يمس الحصى ،!الحد إلى ىذا
 بالمعروف، وال ينيى عن المنكر أثناء خطبة الجمعة.

 فال جمعة لو. انصت" فقط فقد لغوت، ومن لغأ" :إذا قمت لصاحبك
 فيذا اإلنصات وىذا التييب من أجل ماذا؟ 

 شيرًا. اثني عشرر أربع خطب، والسنة تشتمل عمى ينحن نحضر في الش
ذا حسبتيا  ؟ تأثيرىا مافخطبة،  48 =12×  4 وا 

، -جلو  عز–ىذا الخطيب يتكمم عن البر، والصمة، والصدق، وأكل الحرام، وحقوق الجار، والخوف من اهلل 
ليعانون معاناة شديدة كما  ك من الموضوعات في األبواب المتفرقة حتى إن الخطباءلنة، والنار، إلى غير ذجوال

 ىو معموم، ومن مارس الخطابة عرف ىذا.
عشر سنوات وأنا عمى ىذا المنبر، ، يعانون من نضوب الموضوعات عندىم، يقول لك: خطبنا عن كل شيء

 أعطوني موضوعات، ماذا تقترحون؟ 
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ذا نظرت في بعض الخطباء  األشياء التي خطب عنيا تقول: ما ترك شيئًا.و  وا 
نحن نتكمم عن أنفسنا، ما ىي  ،أين أثر ىذه الخطب عمى الناس؟ أين أثرىا؟ نحن ال نتكمم عن أناس بعيدينف

  أثر ىذه الخطب عمينا؟ 
موجود لدى  -عز وجل-ال شك أن الغفمة موجودة، والنقص موجود، والجيل موجود، وتعدي وتجاوز حدود اهلل 

 الجميع، لكن الناس في ىذا بين مقّل ومكثر.
ذه الخطب التي نسمعيا لو أن أحدًا ال يسمع محاضرة قط، وال يحضر كممة في مسجد وال موعظة إال الخطبة في

واحد منيم ال يصمي الفروض الفقط، وأكثر الناس ال يفرطون فييا، أكثر الناس يأتون يوم الجمعة ولو كان 
  الخمسة في المسجد.

د تجد أن جميع المساجد تصمي الجمعة، ال يوجد عندىم ولذلك تمتمئ المساجد يوم الجمعة، بل في بعض البال
مصر، ما عندىم ىذا مسجد جامع وىذا مسجد فروض،  :جوامع، كل المساجد مكتظة، وىذا موجود في مثل

في الشوارع، ولربما في بعض خمفيم المساجد مميئة، إال أن الفرق أن بعض الخطباء المرموقين يحتشد الناس 
 بناؤىا بعد، فيتجميرون عند ىذا الخطيب، لكن جميع المساجد تمتمئ. تي لم ينتوالبنايات المجاورة وال

 ؟أين أثر ىذه الخطب عمى الناس؟ لماذا ال نتأثر كثيرًا ونحن نسمع
  ية، والتصور، وتصحيح ذلك جميعًا.عادة النظر، ومراجعة النفس، والقصد، والنإالبد من 

البد أن تعمل بوصايا أربع، من أجل أن تستفيد من ىذه الخطبة وأتيت إلى المسجد مبكرًا  ،ذا تييأت يوم الجمعة
التي ىي موجية لي ولك، الخطيب ال يكمم أناسًا خارج المسجد إنما يكمم من في المسجد، فالبد من التفطن 

 :ألمور أربعة
  األول وىو أصل االنتفاع دائمًا: حضور القمب.

ذا نظرت فيي ،أحضر قمبك ىذا وىذا وذاك يغط في نوم عميق، فيذا ال  وتمّفت تجد مكثير من الناس يأتي وا 
 قد تسمط عميو الشيطان، ال يتسمط عميو النوم إال في مجالس الذكر. ينتفع، ومن الناس منأن يمكن 

، تمامًا، فيذه بمية ورزية، متيقظ شط الناسأو حديث ال قيمة لو فيو من أن ،أما إذا كان في مجالس ليو أو غيبة
 .[11:األنفال] {ِمن وُ  َأَمَنةً  النَُّعاَس  ُيَغشِّيُكمُ  ِإذ  }قال عن النوم:  -عز وجل-اهلل و 

ألنو يحصل بو طمأنينة القمب، فتذىب عنو بواعث  ؛منةأالنوم في أرض المعركة والنعاس في أرض المعركة 
 الخوف، ويحصل بو راحة البدن، وأما النوم أثناء الخطبة فيو مذموم، وىكذا في مجالس العمم.

ذاك كذا في مسالخ "شديدة، قال:  مةمكحينما سئل عمن ينام في مجمس العمم، قال بل قال بعض السمف 
 .(12)"إنسان

 .ينام في مجالس العمم عمنأقوليا أن  بعيصيعني كممة 
 من الحيوانات التي عرفت بالبالدة، ذاك كذا في مسالخ إنسان، يعني في صورة إنسان. ايعني حدد نوعً 
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نما يقسم ميراث النبوة في رياض الجنة، ورياض الجنة ىي مجالس  اإلنسان ال ينام حيث يقسم ميراث النبوة، وا 
 الذكر.

ئدة فييا غمبو النوم، ونام وتركيم، فيذا يمدح بو، أن قمبو منصرف عن لو أن اإلنسان إذا حضر مجالس ال فا
مجالس المغو، لكن من الذي ينام في مجالس الميو؟ ىذا نادر، الشيطان يبعث النشاط، ويحدوه، ويحثو عمى 

واحد، فأحضر قمبك عند سماع الموعظة، واهلل  ووال يكتفي بدل ،في ىذا الحديث ءالالمشاركة فييا، أن يكون لو د  
َرى َذِلكَ  ِفي ِإنَّ }يقول:  -عز وجل- عَ  أَل َقى َأو   َقم بٌ  َلوُ  َكانَ  ِلَمن   َلِذك   .[37:ق] {َشِييدٌ  َوُىوَ  السَّم 

ألن القمب ىو موضع التعقل والتفكر ومستقر اإلرادات  ؛نتفعيواإلنسان الذي ال يحضر قمبو ال يمكن أن 
ذا كان نما يعقل يعقل برجمو، وال يعقل ب ، والال يعقل بيده نساناإلمنصرفًا فإن  القمب والمعتقدات، وا  كتفو، وا 

 ل ىذا القمب فيو كالمكتوف الذي يريد أن يأخذ شيئًا بيده وال يستطيع.غبقمبو، فإذا ش  
ا كان اإلنسان مكتوفًا فإنو ال يستطيع أن ينتفع بيا، فالقمب إنما يكون مكتوفًا إذا كان اليد لمقبض والبطش، فإذ

ما يحضر نحي عند الموعظة، فال يحصل مقصودها رً ن الفكر، والتعقل، واالنتفاع، فال يكون حاضممعطاًل 
 لخطبة الجمعة، حضر بدنو ولم يحضر قمبو.

الشاشة، في برامج تمفزيونية، في المعارض، في الغداء الذي  األسيم، فيفي القمب مشغول بشيء آخر، القمب 
 .سيأكمو بعد الصالة، مشغول بو

حضور : ال يكن حضورنا لخطبة الجمعة من أجل إلقاء التبعة، تسجيل حضور فقط، يجب عمينا ةالوصية الثاني
أن نمقي ذلك عن كاىمنا،  لكن ىذا المجيء أحيانًا ال معنى لو، فميست المسألة ىيو الجمعة نأتي إلى المسجد، 

 ونقول: ىا قد حضرنا.
ود والمطموب وىو االنتفاع من ىذ الموعظة، فإذًا يجب أن نستشعر ىذا المعنى، وال صالحضور وسيمة ليذا المقف

 نقف فقط عند الحضور.
ممن يأتي يوم الجمعة يأتي ألن ىذا فرض عميو فيو يحضر فقط لمحضور، ثم ال يبالي بعد ذلك، بعضيم  وكثير

 ين صميت؟ ماذا كانت خطبة المسجد الذي صميتم فيو؟ أالخطبة:  دسأل بعي  
 يقول: واهلل ما أدري ماذا قال، أتيت وخرجت ولم أكن مع الخطيب.

لو سألنا واحدًا واحدًا: ماذا قرأ اإلمام في الركعة األولى، وماذا قرأ ل لإلنسان حتى في الصالة، اآلن صوىذا يح
 في الركعة الثانية؟

في  -اسأل نفسك-م، ماذا قرأ اإلمام أنفسنا بيذا الكال ظا نتكمم عن أناس بعيدين، نحن نعتعرف أننا م حتى
 الركعة االولى وفي الركعة الثانية؟ 

أ، ولربما يجتيد اإلمام يبحث عن سورة مؤثرة ولو عمم أن بعض من يصمي أحيانًا قد تكتشف أنك ال تدري ماذا قر 
ن وبين اآليات التي تتحدث عن اليوم اآلخر مثاًل، كل ذلك عنده سواء من حيث خمفو ال يفرق بين قراءة آية الدي  

 التأثير.



ما يحضره ويستمع إليو إن مزيد من المعمومات، فإن العمموتحصيل ال ،الوصية الثالثة: أن ال نسمع لمجرد الثقافة
ثل وينتفع، وأما أن اإلنسان يستكثر من تمن أجل أن يطبق ويم -والموعظة حينما يسمعيا اإلنسان-ويتعممو 

 ذاتو.لالعمم والمعرفة فإن ىذا غير مقصود 
ذا أردت أن تعظو ف قك من األحكام تجد أنو يفو  امور، وتبين حكمً األ من مرأ يمن الناس من ثقافتو واسعة، وا 

في تصوره ليذا الموضوع، ومعرفتو بتفاصيمو، لكن أين العمل؟ ال يوجد عمل، العمم وحده ال ينفع إال بالعمل، 
 .(13)"الييودلو نفع العمم بال عمل لما ذّم اهلل أحبار ": -رحمو اهلل-بن القيم اوليذا قال الحافظ 

رَاةَ  ُحمُِّموا الَِّذينَ  َمَثلُ } ِمُموَىا َلم   ثُمَّ  التَّو  ِملُ  ال ِحَمارِ  َكَمَثلِ  َيح  َفارًا َيح   .[5:الجمعة] {َأس 
أكرمكم  –ىذا، شبييم بالحمار ىو وأسوأ مثمين في القرآن ىما ما يتعمق بمن عمم ولم يعمل، األول مثل طائفة و 

 -عز وجل-اهلل و  ،، وىو أقل المركوبات زينة(14)-رحمو اهلل-فالحمار ىو أبمد الحيوان كما يقول ابن القيم  –اهلل 
 ."لتركبوىا وزينة بغال والحميروال والخيل" بالترتيبذكرىا من حيث الزينة 

ار يكنى مفأجمميا الفرس، ثم البغل، ثم الحمار، والحمار أقواىا عمى الحمل، يحمل ويتحمل ويصبر، ولذلك الح
 مل يكنى بأبي أيوب.لجبأبي صابر، وا

أن ىذا الحمار ال ينتفع من الكتب التي يحمميا فوق ظيره غير أنيا تثقمو وترىقو دون أن يستفيد منيا  فالشاىد
ِملُ  ال ِحَمارِ  َكَمَثلِ } َفارًا َيح   .[5:الجمعة] {َأس 

- كتب كبيرة تسفر عما في داخميا فال ينتفع بيا، وىكذا ىؤالء الذين لم ينتفعوا بالذكرى والموعظة وما أنزل اهلل
 فيم بيذه المثابة. ،عمييم من اليدى والبيان في التوراة، وأعرضوا عن ذلك وتركوه -وجل عز

ِمل   ِإن   ال َكم بِ  َكَمَثلِ  َفَمَثُموُ }لمشخص الذي آتاه اهلل آياتو فانسمخ منيا، قال:  وضرب مثالً   {َيم َيث   َعَمي وِ  َتح 
 .[176:األعراف]

ن تركتو وأعرضت عنو فيو يميث، يخرج لسانو  هتطاردالكمب في أبشع صوره إن تحمل عميو يعني  فيو يميث، وا 
 بالحمار. تارةالكمب، و بمو تارة ويحركو، فيذا مثل اإلنسان الذي آتاه اهلل آياتو ولم يعمل بيا، مثّ 

أشد األمثال في القرآن، ولذلك أقول: العمم يقصد بو العمل، فال نحضر من أجل مزيد من المعمومات والثقافة، 
 أين العمل والتطبيق؟ ف، ومعمومات، اخطيب ذكر كذا، وذكر إحصاءات، وأرقامً وال

 والوصية الرابعة: استشعر أنك مخاطب بيذا الكالم.
فأرعيا سمعك، فيو شيء  (يا أييا الذين آمنوا)إذا سمعت اهلل يقول: ": -رضي اهلل عنو-كما قال ابن مسعود 

 .(15)"نيى عنوتؤمر بو أو ت  
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تأثروا وبكوا ورقت قموبيم كما جاء في حديث أنس  ظ  ع  إذا و   -صمى اهلل عميو وسمم-وىكذا كان أصحاب النبي 
لو تعممون ما أعمم لضحكتم قمياًل ولبكيتم )): -صمى اهلل عميو وسمم-، لما قال النبي -رضي اهلل عنو-

 إلى آخر ما ذكر. ،(16)((كثيرًا...
وما منيم "، يقول: -صمى اهلل عميو وسمم-يقول: فجعمت أنظر إلى أصحاب رسول اهلل  -رضي اهلل عنو-أنس 

 .يعني بالبكاء ،(17)"ضع رأسو بين ركبتيو، وليم خنينأحد إال وقد و 
إلى أبي بكر  ، جاءحينما قال: نافق حنظمةيبكون إذا سمعوا ىذه المواعظ ويتأثرون غاية التأثر، وحديث حنظمة 

 ووعظيم، تأثروا إليو أنيم إن كانوا عنده وذكر الجنة والنار ىوشك -صمى اهلل عميو وسمم-وا إلى النبي ءثم جا
فإذا رجعوا إلى أىميم وعافسوا األزواج واألوالد ، واليقين والتصديق بالوعظ كأنيا رأي عين من شدة التأثرو 

ل الحال حينما يسمع الموعظة عند د  ، تب(18)أن يكون ىذا من النفاق يخشف ،والضيعات خف ذلك في نفوسيم
 وحينما يخرج إلى أىمو. -صمى اهلل عميو وسمم-رسول اهلل 

 .[92:عمران آل] {ُتِحبُّونَ  ِممَّا ُتن ِفُقوا َحتَّى ال ِبرَّ  َتَناُلوا َلن  }المؤمنين:  -جلو  عز–وىكذا حينما خاطب اهلل 
نيا صدقة هلل بير   ، وقال: أحب مالي إليّ -وسممصمى اهلل عميو -لمنبي  -رضي اهلل عنو-ة طمحأبو جاء  حاء، وا 

 أرجو بيا برىا وذخرىا عند اهلل تعالى، فضعيا يا رسول اهلل حيث أراك اهلل.
ىي صدقة هلل، ضعيا يا رسول "الرجل غني وتخير أفضل ما عنده من المال، وقال حينما سمع آية واحدة فقط: 

 .(19)"ك اهللااهلل حيث أر 
ونحن نسمع خطبة كاممة عن فضل اإلنفاق في سبيل اهلل، ولربما تمر سنة عمى اإلنسان وما تصدق بلاير واحد، 
اإلنسان يحتاج أن يفكر ويسأل نفسو في عشر ذي الحجة كم تصدق؟ في رمضان بكم تصدق؟ بعد ذلك بكم 

 تصدق؟ 
أن من عالمة الحج المبرور أن يرجع اإلنسان بحال غير الحال التي كان عمييا  -رحميم اهلل-ذكر العمماء و 

 .[92:عمران آل] {ُتِحبُّونَ  ِممَّا ُتن ِفُقوا َحتَّى ال ِبرَّ  َتَناُلوا َلن  }قبل ذلك 
صمى اهلل عميو -، النبي ؟أن الواحد منا يبخل عمى نفسو ووأثناء الحج ىل تصدق؟ ىل أنفق؟ أبعدما حج، 

ثمر النخل الذي قد  فة، والشيص معروف، ىوقًا من شيص معمق عند الص  ذلما دخل المسجد ووجد ع -وسمم
 ر، فيخرج ضعيفًا مستطياًل دقيقًا ال تأكمو إال البيائم.، يعني لم يؤب  ضعف ولم يستو  
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 .(24)((القيامة يوم الحشف يأكل الصدقة ىذه رب إن)): -صمى اهلل عميو وسمم-فقال النبي 
 طعام التالف، فإن مثل ىذا يكون زاده يوم القيامة.لوا ،الذي ال ينفق إال الثياب البالية وىكذا

يا رسول اهلل لم "لما سمع ىذه اآلية، قال:  -رضي اهلل تعالى عنو-وكذلك ما جاء في الصحيحين أن عمر 
  أصب مااًل قط ىو أنفس عندي من سيمي الذي بخيبر فما تأمرني بو؟

 .(21)((ل الثمرةاألصل وسب  احبس ))قال لو: 
 .لماذا نبذلو ونصرفو؟، جيدما قال: ىذا 

 لما سمعتيا ذكرت ما أعطاني اهلل فمم أجد شيئًا أحب إليّ "، يقول: -رضي اهلل عنو-وكذلك عبد اهلل بن عمر 
 .(22)"عز وجل-من جارية رومية، فقمت: ىي حرة لوجو اهلل 

، وزيد بن حارثة جعل فرسًا نجيبة في سبيل (23)أعتق جارية من سبي جموالء -رضي اهلل عنو-وىكذا عمر 
 .(24)اهلل

-سمع النبي  -رضي اهلل عنو-، ابن عمر -مرضي اهلل عني-وىكذا من جاء بعدىم، وىكذا أبناء الصحابة 
قال كممة نقمت إلى ابن العمر بالواسطة عن طريق أختو لما رأى تمك الرؤيا، وقصتيا  -صمى اهلل عميو وسمم

نعم الرجل عبد اهلل ))قال كممة، قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-، النبي -صمى اهلل عميو وسمم-ة عمى النبي صحف
مي إلى فروع الفجر، ويقول يص كانفكان ابن عمر ال ينام بعدىا من الميل إال قمياًل، ، ((لو كان يقوم من الميل

 فيقول: ال.؟ حرنالمواله نافع: أس  
 .وىكذا، (25)صميي مثم يقو 

ا محاضرة وخطبة عن المحافظة عمى صالة كم سمعنا نحن خطبة ومحاضرة عن قيام الميل؟ بل كم سمعنف
ومع ذلك الحال ىي الحال، التأخير ىو التأخير، وتجد الواحد منا أحيانًا ما يصمي إال بأطراف  الجماعة

صالة الفجر، وىو يسمع مرارًا الموعظة والذكرى لقوم الصفوف، ومنا من ال يصمي إال بعد طموع الشمس، ال ي
 فيما يتصل بالصالة وغيرىا.
كنت يومًا مع إخواني "ده وتوبتو، ما كان سبب التوبة؟ فقال: فيما روي عنو عن بدء زىسئل عبد اهلل بن المبارك 

وكنت مولعًا بصرب ، في بستان، وذلك حينما حممت ثمار من ألوان الفواكو، فأكمنا وشربنا حتى الميل، ونمنا
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 (.2479) برقم ،-عنيما



والطائر يصيح فوق رأسي ، العود والطبول، فقمت في بعض الميل فضربت بصوت عاٍل يقال لو: راشين السحر
 َأن   آَمُنوا ِلمَِّذينَ  َيأ نِ  أََلم  }ا بو ينطق كما ينطق اإلنسان: ، فإذوالعود في يدي ال يجيبني إلى ما أريد عمى شجرة

َشعَ  رِ  ُقُموُبُيم   َتخ   .[16:الحديد] {ال َحقِّ  ِمنَ  َنَزلَ  َوَما المَّوِ  ِلِذك 
فكسرت العود، وصرفت من كان عندي من الناس واألصحاب، فكان أول زىدي  ،يقول: فقمت: بمى واهلل

 .(26)"وتشميري
 وصار ابن المبارك ىو ابن المبارك، إمام في العبادة، واإلنفاق، والزىد، والعمم.

واعدتو لياًل، فجاء يرتقي الجدران، وبينما ىو فذكر في سبب توبتو أنو عشق امرأة وكذلك الفضيل بن عياض، ي
َشعَ  َأن   آَمُنوا ِلمَِّذينَ  َيأ نِ  أََلم  }ور ليصل إلييا سمع قارئًا يقرأ ىذه اآلية: يتس رِ  ُقُموُبُيم   َتخ   ِمنَ  َنَزلَ  َوَما المَّوِ  ِلِذك 

يعني –ه الميل إلى خربة وبيا جماعة من السابمة افآو ، فرجع وىو يقول: بمى واهلل قد آن، [16:الحديد] {ال َحقِّ 
 وبعضيم يقول لبعض: إن فضياًل يقطع الطريق. ،–نالمسافري

 يقطع عميكم الفضيل طريقكم. ئالل ؛وا في السيرد  روا، وج  و، يعني شم  وىم ال يعممون بمكان
ن المسممين يخافونني، الميم إني قد تبت إليك، وجعمت صي اهلل، وقوم ماه، أراني بالميل أسعى في معافقال: أوّ 

 .(27)"الحرامتوبتي إليك جوار بيتك 
، خطبة الجمعة، احيانًا الخطبة إلى ساعة إال ربعً أتصل  ،الخطبنسمع ية، موقف واحد، ونحن ، آفبقي في مكة

  عشرين دقيقة خارج ىذه البالد. خطبت في أحد المساجد
 وذكر كالمًا. ،..نزلت قام أحد المشايخ يعمق عمى الخطبة، ويقول: ىذه خطبة قصيرة مختصرة ولكنيا افمم

نيا قصيرة، مختصرة، ثم بعد ذلك جمست مع مجموعة من الخطباء بعد إ :فالشاىد لفت نظري قول الخطيب
ذا ىم يتحدثون عن خطبيم أنيا تصل إلى الساعة، وأن الخطبة التي تكون  دقيقة غير مألوفة  عشرينالصالة وا 

 في تمك البالد.
 ، ىل قست القموب؟ ؟ين األثرأ المحاضرات أين أثرىا عمى الناس؟يذه الخطب الطويمة وىذه ف

ولة، أبو بكر ئمسطح رجل فقير قريب ألبي بكر من جية الخ :-وضع نفسك مكانو -رضي اهلل عنو-أبو بكر 
، وعرض -صمى اهلل عميو وسمم-يم عرض النبي لقرابتو وفقره، وقعت قضية اإلفك وات   ؛ىو الذي ينفق عميو

عائشة، وأحب الرجال إليو  -صمى اهلل عميو وسمم-ض أبي بكر، أفضل ثالثة، أحب النساء لمنبي ر عائشة، وع
 ، الرجل وبنتو.-صمى اهلل عميو وسمم-أحب الناس إلى النبي ف، (28)ىاأبو 

واهلل ال ": -رضي اهلل تعالى عنو-أبو بكر  نفاق، فقالاإلفكان ممن تكمم في ىذا مسطح، بعد ىذا اإلحسان و 
 ."مسطحًا بعد اليومأصل 

                                                           

 (.251/ 17تفسير القرطبي ) - 26
 (.423/ 8) النبالء أعالم سير - 27
 متخذا كنت لو: "-وسمم عميو اهلل صمى- النبي قول باب ،-وسمم عميو اهلل صمى- النبي أصحاب كتاب البخاري، أخرجو - 28
 اهلل رضي- الصديق بكر أبي فضائل من باب ،-عنيم تعالى اهلل رضي- الصحابة فضائل كتاب ومسمم، ،(3662) برقم ،"خميال
 (.2384) برقم ،-عنو



، -صمى اهلل عميو وسمم-أنفق عميو وأصمو ثم بعد ذلك يتكمم في عرض النبي ىل جزاء اإلحسان إال اإلحسان؟ 
لِ  ُأوُلو َيأ َتلِ  َوَّل }: -عز وجل-نزل اهلل أ، ف؟وعرض أبي بكر، وعرض عائشة ُتوا َأن   َوالسََّعةِ  ِمن ُكم   ال َفض   ُأوِلي ُيؤ 

َبى َفُحوا َول َيع ُفوا المَّوِ  َسِبيلِ  ِفي َوال ُمَياِجِرينَ  َوال َمَساِكينَ  ال ُقر   .[22:النور] {َلُكم   المَّوُ  َيغ ِفرَ  َأن   ُتِحبُّونَ  َأَّل  َول َيص 
وأعاد إليو النفقة  "،بمى واهلل إني أحب أن يغفر اهلل لي"ة ىي الحمف، أبو بكر قال: يّ ال يأتل  يعني ال يحمف، فاألل  

 .(29)وكّفر عن يمينو
 سمع آية غيرت حالو مباشرة.

 ار بن قيس، وكان الحر بن قيس شاب  بن حصن، وقال البن أخيو الح ةجاء عيين -ضي اهلل تعالى عنور -عمر 
دخل ىؤالء في ي   -رضي اهلل عنو-مر عمن خيار شباب المسممين، ومن أصحاب الرأي، والعمم، والدين، وكان 

 مجمسو لمشورتيم.
–جالس مثل ىؤالء، وجاء عيينة بن حصن البن أخيو الحر بن قيس، وقال لو: لك وجو عند ىذا األمير يكان 

 فاستأذن لي عميو. –يعني عند عمر
 يقول: فاستأذنت.
فغضب عمر حتى ىم أن "، يا ابن الخطاب، فواهلل ما تعطينا الجزل، وال تحكم بيننا بالعدل وىي"فدخل، وقال: 

 َوأ ُمر   ال َعف وَ  ُخذِ }: -صمى اهلل عميو وسمم-يوقع بو، فقال لو الحر: يا أمير المؤمنين إن اهلل تعالى يقول لنبيو 
فِ  ِرض   ِبال ُعر   .[199:األعراف] {ال َجاِىِمينَ  َعنِ  َوَأع 

 ،بالواجب، فالن قصر، فالن ما قام أفعال الناس ال تدقق، وال تستقص   ل منيّ سما ت   {ال َعف وَ  ُخذِ }
فِ  َوأ ُمر  }ما جاءك منيم سياًل خذه، وال تتبع ما وراء ذلك،  ، من قصر في طاعة اهلل تأمره بيا، تأمره بكل {ِبال ُعر 

 خير.
ِرض  } ، ال وتنسفل حتى تكون مساويًا، وند  رعونة، ال تقف معيم فتنز  ستجد سفياء، وأىل {ال َجاِىِمينَ  َعنِ  َوَأع 
 والتدني.رنًا ليم في األخالق وق  

ن ىذا لمن الجاىمين.  يقول: وا 
 رواه البخاري.، (34)-عز وجل-عميو، وكان وّقافًا عند كتاب اهلل  ايقول: واهلل ما جاوزىا عمر حين تالى

  .إذا غضب الواحد منا اآلن وجاء واحد وقرأ عميو ىذه اآلية، يتأثر؟ يغير؟ يذىب عنو الغضب؟
 عمى الخمر أشد من اإلدمان عمى التدخين. واإلدمان ،رمت الخمروكذلك حينما ح  

بيت أبي طمحة، فإذا مناٍد  كنت ساقي القوم يوم حّرمت الخمر في"يقول:  -رضي اهلل تعالى عنو-فيذا أنس 
  فقال لو أبو طمحة: اخرج فانظر.، ينادي

 ال إن الخمر قد حّرمت، فجرت في سكك المدينة.أيقول: فإذا مناٍد ينادي 

                                                           

 باب المغازي، كتاب ،(4141) وبرقم ،(2661) برقم بعضا، بعضين النساء تعديل باب الشيادات، كتاب البخاري، أخرجو - 29
 (.2774) برقم القاذف، توبة وقبول اإلفك حديث في باب التوبة، كتاب ومسمم، اإلفك، حديث
ِرض   ِبالُعر فِ  َوأ ُمر   الَعف وَ  ُخذِ } باب القرآن، تفسير كتاب البخاري، أخرجو - 34  (.4642) برقم ،[199:األعراف] {الَجاِىِمينَ  َعنِ  َوَأع 



ي عندنا اآلن، مباشرة جرت في سكك المدينة بال تردد، فقال تنخمص األشياء ال :أراقوىا ما قالوامباشرة الناس ف
 أبو طمحة: اخرج فأىرقيا.

 في المجمس يشربون الخمر، قال لو: اخرج فأىرقيا.، (31)"فأىرقتيا"يقول: 
 بمعصية، يسمع عنيا.، ويرجع كما كان، ىكذا كل من ابتمي ينخمرة عن التد كمي يدخن ذىذا اإلنسان ال

ين االستجابة؟ أين أ غاني ويرجع ويشغل السيارة ويسمع، مباشرة!اإلنسان عن حكم األغاني وسماع االيسمع 
ع عن المعامالت المالية المحرمة وكأنو لم يسمع، يسمع عن القنوات الفضائية الفاسدة، وىذه ماالستفادة؟ يس

 ء.األطباق تعشش فوق بيتو، يتزود منيا صباح مسا
والد وأداء العمل كما ينبغي ويرجع مانة في القيام عمى الزوجات واألين االستجابة؟ يسمع عن األأين التأثر؟ أ

رى الصالة وال ي   بعمى نفس الحال من الظمم والتضييع والتفريط والتقصير كأنو لم يسمع شيئًا، يسمع عن وجو 
  في المسجد، ال يصمي، أين االستجابة؟

ا َوَّل  َوَرُسوَلوُ  المَّوَ  َأِطيُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّيا َيا}يقول:  -عز وجل-واهلل  َمُعونَ  َوَأن ُتم   َعن وُ  َتَولَّو   َتُكوُنوا َوَّل  * َتس 
َنا َقاُلوا َكالَِّذينَ  َمُعونَ  ّلَ  َوُىم   َسِمع  مُّ  المَّوِ  ِعن دَ  الدََّوابِّ  َشرَّ  ِإنَّ  * َيس  مُ  الصُّ  المَّوُ  َعِممَ  َوَلو   * َيع ِقُمونَ  َّل  الَِّذينَ  ال ُبك 

َمَعُيم   َخي رًا ِفيِيم   َمَعُيم   َوَلو   ََلَس  ا َأس   .[23-24:األنفال] {ُمع ِرُضونَ  َوُىم   َلَتَولَّو 
َمَعُيم   َخي رًا ِفيِيم   المَّوُ  َعِممَ  َوَلو  }ما يخاف اإلنسان أن يكون منيم؟   َوَلو  } وانقيادسماع استجابة  [23:األنفال] {ََلَس 

َمَعُيم   ا َأس   .[23:األنفال] {ُمع ِرُضونَ  َوُىم   َلَتَولَّو 
َتِجيُبوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّيا َيا}وفي ىذه السورة سورة األنفال  ِييُكم   ِلَما َدَعاُكم   ِإَذا َوِلمرَُّسولِ  ِلمَّوِ  اس  َمُموا ُيح   المَّوَ  َأنَّ  َواع 

َشُرونَ  ِإَلي وِ  َوَأنَّوُ  َوَقم ِبوِ  ال َمر ءِ  َبي نَ  َيُحولُ  ةً  ِمن ُكم   َظَمُموا الَِّذينَ  ُتِصيَبنَّ  َّل  ِفت َنةً  َواتَُّقوا * ُتح  َمُموا َخاصَّ  المَّوَ  َأنَّ  َواع 
 .[25-24:األنفال] {ال ِعَقابِ  َشِديدُ 

َتِجيُبوا}ال خيار لنا معو  -عز وجل-فيذا أمر من اهلل  ِييُكم   ِلَما َدَعاُكم   ِإَذا َوِلمرَُّسولِ  ِلمَّوِ  اس   .[24:األنفال] {ُيح 
لَ  َكانَ  ِإنََّما} ِمِنينَ  َقو  ُكمَ  َوَرُسوِلوِ  المَّوِ  ِإَلى ُدُعوا ِإَذا ال ُمؤ  َنا َيُقوُلوا َأن   َبي َنُيم   ِلَيح   .[51:النور] {َوَأَطع َنا َسِمع 
ِمنٍ  َكانَ  َوَما} ِمَنةٍ  َوَّل  ِلُمؤ  رًا َوَرُسوُلوُ  المَّوُ  َقَضى ِإَذا ُمؤ  رِِىم   ِمن   ال ِخَيَرةُ  َلُيمُ  َيُكونَ  َأن   َأم   .[36:األحزاب] {َأم 

واالنتفاع  ،-صمى اهلل عميو وسمم-فيذه ىي الحياة الحقيقية، الحياة النافعة، تحصل باالستجابة هلل ولرسولو 
 .صمى اهلل عميو وسمم-بموعظة القرآن، االنتفاع باآليات واليدى والنور الذي جاء اهلل بو عمى لسان رسولو 

وعظ بيا، ونذكر بيا يجب أن يكون ليذا الصدى في نفوسنا، أن يكون لو من األثر نحينما نسمع ىذه اآليات، 
، ولإلنسان من الحياة عمى قدر ما عنده من االستجابة هلل ما يغير حالنا وواقعنا، فالذي ال يستجيب ال حياة لو

بن ااالستجابة حياتو حياة بييمية، حياة ال ينتفع بيا كما يقول الحافظ  م، فعدي-صمى اهلل عميو وسمم-ولرسولو 
لو بين الحيوان، لكن المؤمن ، مثل البييمة، ال يستجيب، وال يعقل، حياة الجسد مشتركة بين اإلنسان و (32)القيم
 .صمى اهلل عميو وسمم-عقل بو، يستجيب عن اهلل وعن رسولو يقمب 

                                                           

 تحريم باب األشربة، كتاب ومسمم، ،(2464) برقم الطريق، في الخمر صب باب والغصب، المظالم كتاب البخاري، أخرجو - 31
 (.1984) برقم يسكر، مما وغيرىا والزبيب، والبسر التمر ومن العنب عصير من تكون أنيا وبيان الخمر،

 (88: ص) القيم البن الفوائد - 32



ن كان ن ماتوا، وغير المستجيب ىو الميت وا  تنقل، واإلنسان ييأكل، ويشرب، و  حي ا فالمستجيبون ىم األحياء وا 
العمف، وأما حياة القمب بلو حياتان: حياة جسد، ىذه تكون عمارتيا باألكل والشرب، ويحصل ذلك أيضًا لمبيائم، 

، عن طريق تمقي الوحي، -عميو الصالة والسالم-فإنما تكون عمارتيا بنفخ الروح عمى لسان الرسول البشري 
 .صمى اهلل عميو وسمم-عن طريق تمقي اليدى من النبي 

 بعث ىذه الحياة الكاممة الحقيقية.تفيذه نفخة، 
يكون عمر اإلنسان أربعة أشير وىو جنين في بطن أمو، ففرق بين ك حينما وأما الحياة األولى فتكون بنفخ المم  

 ىذه الحياة وىذه الحياة.
وما ينفع وما يضر، ويستجيب ويتأثر، ولذلك تجد الناس  ،فإنو يفرق بين الحق والباطل افإذا كان قمبو حي  

حال  -عز وجل-كأنو لم يسمع، ولذلك وصف اهلل من منيم من يسمع الموعظة ويبكي، ومنيم  ،يتفاوتون
 ،[16:محمد] {آِنًفا َقالَ  َماَذا}، يقولون: -صمى اهلل عميو وسمم-المنافقين أنيم حينما يخرجون من عند النبي 

  .[124:التوبة] {ِإيَماًنا َىِذهِ  زَاَدت وُ  َأيُُّكم  }ويتساءلون حينما تنزل اآليات: 
 .[124:التوبة] {ِإيَماًنا َفزَاَدت ُيم   آَمُنوا الَِّذينَ  َفَأمَّا}يقول:  -عز وجل-اهلل 

ًسا َفزَاَدت ُيم  }ثم ذكر حال المنافقين الذين في قموبيم مرض، قال:  ِسِيم   ِإَلى ِرج  نسأل اهلل -، [125:التوبة] {ِرج 
 جل جاللو.-من الناس من ال يزيده سماع اآليات إال إعراضًا وكفرًا وشرودًا عن اهلل  -العافية

خطب والمواعظ ويخشى ويحاذر لاإلنسان أن يراجع قمبو وأن ينظر في مدى انتفاعو من ىذه اولذلك ينبغي عمى 
َمُموا}ألن اهلل توعد غير المنتفعين، غير المستجيبين  ؛أن يحول اهلل بينو وبين قمبو  ال َمر ءِ  َبي نَ  َيُحولُ  المَّوَ  َأنَّ  َواع 

َشُرونَ  ِإَلي وِ  َوَأنَّوُ  َوَقم ِبوِ   .{ُتح 
كأنو  ،ؤثر بو قراءة القرآن من أولو إلى آخرهتعظة، وال يستفيد مما يتعمم، وال بينو وبين قمبو فال تنفع بو مو يحول 
ِمُنوا َلم   َكَما َوَأب َصاَرُىم   َأف ِئَدَتُيم   َوُنَقمِّبُ }لم يقرأ،  لَ  ِبوِ  ُيؤ   .[114:األنعام] {َمرَّةٍ  َأوَّ

يعني جزاًء عمى الراجح، لماذا اهلل يقمب قموبيم وأفئدتيم وأبصارىم عن اليدى فيصرفون عنو؟ قال:  ل،ا لمتعميفين
ِمُنوا َلم   َكَما} لَ  ِبوِ  ُيؤ   .[114:األنعام] {َمرَّةٍ  َأوَّ

مى قول ، فالباء ىنا تعميمية ع"فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل"مرة،  ليعني جزاًء وفاقًا ألنيم لم يؤمنوا بو أو 
 جماعة من المفسرين.

العبد يخاف ويالحظ حالو ونفسو واستجابتو، ويخشى أن فبسبب تكذيبيم من قبل ما كانوا ليؤمنوا،  :"بما" أي
وما يحصل من الفتن بين الناس إنما ىو بسبب تفريطيم وتضييعيم وتقصيرىم في  ،يحول اهلل بينو وبين قمبو
 َظَمُموا الَِّذينَ  ُتِصيَبنَّ  َّل  ِفت َنةً  َواتَُّقوا}قال:  -عز وجل-، ألن اهلل -وسمم صمى اهلل عميو-االستجابة هلل ولرسولو 

ةً  ِمن ُكم    .[25:األنفال] {َخاصَّ
بعد حين من ا ن نظر يعاد، ومحاسبة تستجد حينً م نبد إذن الفتن ىذا من أعظم أسبابو، فالفما يقع بين الناس م

وكان مقتضى العقل أن اإلنسان يقول: ال أسعى إلى  ،الخطب التي نحضرىاأجل مزيد من التأثر واالنتفاع بيذه 
  شيء دون أن أستفيد وأنتفع بو.

 تتفطن لطريق تنتفع بو من ىذا الذي تسمعو.أن أنت تحضر فما عميك إال 



ياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنو، وأن يحشرنا في زمرة نبيو  -عز وجل-أسأل اهلل   صمى اهلل-أن يجعمنا وا 
ياكم شربة من حوضو ال نظمأ بعدىا أبدًا، وأن يبيض وجوىنا يوم تبيض  -عميو وسمم تحت لوائو، وأن يسقينا وا 

 لنا ولوالدينا وإلخواننا المسممين. وتسوّد وجوه، وأن يغفر 
 مرضانا، وعاف  مبتالنا، واجعل آخرتنا خيرًا من دنيانا. الميم ارحم موتانا، واشف  

 في العراق، وفي الصومال، وفي الشيشان، وفي أفغانستان، وفي كل مكان.نا الميم فّرج عن إخوان
 الميم انصرىم نصرًا مؤزرًا، الميم انصرىم نصراً مؤزرًا.

 وعمى آلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد
 


