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  يستخفون من الناس
  وال يستخفون من اهللا وهو معهم

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
الحمد هللا ، والصالة والسالم على رسول اهللا ، وعلى آله وصحبه ومن وااله ، وأشهد 

  …أن ال إله إال اهللا ، وأشهد أن محمداً رسول اهللا ، وبعد 

  
تَاب بِالْحقِّ ِلتَحكُم بين النَّـاسِ بِمـا َأراك اللَّـه ولَـا تَكُـن ِللْخَـاِئنين                 ِإنَّا َأنْزلْنَا ِإلَيك الْك   : "قال اهللا تعالى    

ولَا تُجادْل عنِ الَّذين يخْتَـانُون َأنْفُـسهم ِإن         )١٠٦(واستَغْفرِ اللَّه ِإن اللَّه كَان غَفُورا رحيما      )١٠٥(خَصيما
   م بحلَا ي ا   اللَّهيمانًا َأثخَو كَان ١٠٧(ن (           تُونيبِإذْ ي مهعم وهو اللَّه نم تَخْفُونسلَا يالنَّاسِ و نم تَخْفُونسي

حياة الـدنْيا   ها َأنْتُم هُؤلَاء جادلْتُم عنْهم في الْ      )١٠٨(ما لَا يرضى من الْقَوِل وكَان اللَّه بِما يعملُون محيطًا         
ومن يعمْل سوءا َأو يظْلم نَفْـسه ثُـم         )١٠٩(فَمن يجادُل اللَّه عنْهم يوم الْقيامة َأم من يكُون علَيهِم وكيلًا          

ما يكْسبه علَى نَفْسه وكَـان اللَّـه عليمـا          ومن يكْسب ِإثْما فَِإنَّ   )١١٠(يستَغْفرِ اللَّه يجِد اللَّه غَفُورا رحيما     
  )"١١١(حكيما

  
كَان َأهُل بيت منَّا يقَاُل لَهم بنُو ُأبيرِق بِشْر وبشَير ومبشِّر وكَان بشَير رجلًا :  عن قَتَادةَ بنِ النُّعمانِ قَاَل       –ت  

  قُوُل الشِّعقًا ينَافقُوُل قَـاَل                  مي بِ ثُمرالْع ضعب لُهنْحي ثُم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسر ابحَأص و بِهجهي ر
                 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسر ابحَأص عمكَذَا فَِإذَا سكَذَا و كَذَا قَاَل فُلَانكَذَا و فُلَان    اللَّهقَالُوا و رالشِّع ذَِلك

                     ـةاجح تيَل بكَانُوا َأها قَاَل وقَالَه رِقيالُْأب نقَالُوا ابُل وجا قَاَل الركَم ذَا الْخَبِيثُ َأوِإلَّا ه رذَا الشِّعقُوُل ها يم
ما طَعامهم بِالْمدينَة التَّمر والشَّعير وكَان الرجُل ِإذَا كَان لَه يـسار    وفَاقَة في الْجاهلية والِْإسلَامِ وكَان النَّاس ِإنَّ      

       كمرالد نالشَّامِ م نطَةٌ مافتْ ضم١فَقَد            ـرالتَّم مهاما طَعاُل فَِإنَّميا الْعَأمو ها نَفْسبِه ا فَخَصنْهُل مجالر تَاعاب
ـي                   وفو لَه ةبشْري مف لَهعفَج كمرالد نلًا ممح ديز نةُ بي رِفَاعمع تَاعالشَّامِ فَاب نطَةٌ مافتْ ضمفَقَد يرالشَّع

           ةُ وبشْرتْ الْمبفَنُق تيالْب تتَح نم هلَيع يدفٌ فَعيسو عردو لَاحس ةبشْرالْم      حـبا َأصفَلَم لَاحالسو امذَ الطَّعُأخ
َأتَاني عمي رِفَاعةُ فَقَاَل يا ابن َأخي ِإنَّه قَد عدي علَينَا في لَيلَتنَا هذه فَنُقبتْ مشْربتُنَا وذُهب بِطَعامنَا وسلَاحنَا                   

ا فَقيَل لَنَا قَد رَأينَا بني ُأبيرِق استَوقَدوا في هذه اللَّيلَة ولَا نَرى فيما نَـرى ِإلَّـا                  قَاَل فَتَحسسنَا في الدارِ وسَألْنَ    

                                                           

  ,الغرفة املرتفعة : واملشربة , الدقيق اخلالص البياض : والدرمك , ن ليتاجر فيها جالب الطعام واملتاع إىل املد:  الضافطة ١
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د بن سهٍل علَى بعضِ طَعامكُم قَاَل وكَان بنُو ُأبيرِق قَالُوا ونَحن نَسَأُل في الدارِ واللَّه ما نُرى صاحبكُم ِإلَّا لَبِي          
                   نُنيلَتُب فُ َأويذَا السه خَاِلطَنَّكُملَي اللَّهرِقُ فَوقَاَل َأنَا َأسو فَهيطَ ساخْتَر لَبِيد عما سفَلَم لَامِإسو لَاحص نَّا لَهٌل مجر

َأنْتَ بِصاحبِها فَسَألْنَا في الدارِ حتَّى لَم نَشُك َأنَّهم َأصحابها فَقَاَل           هذه السرِقَةَ قَالُوا ِإلَيك عنْها َأيها الرجُل فَما         
       وَل اللَّـهستُ رةُ فََأتَيقَاَل قَتَاد لَه تَ ذَِلكفَذَكَر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وَل اللَّهستَ رَأتَي ي لَوَأخ نا ابي يمِلي ع

ى اللَّه علَيه وسلَّم فَقُلْتُ ِإن َأهَل بيت منَّا َأهَل جفَاء عمدوا ِإلَى عمي رِفَاعةَ بنِ زيد فَنَقَبوا مـشْربةً لَـه                      صلَّ
نَا فيه فَقَاَل النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم         وَأخَذُوا سلَاحه وطَعامه فَلْيردوا علَينَا سلَاحنَا فََأما الطَّعام فَلَا حاجةَ لَ          

                     ي ذَِلكف عتَمفَاج ي ذَِلكف وهةَ فَكَلَّمورع نب ريُأس قَاُل لَهي منْهلًا مجا رَأتَو رِقينُو ُأبب عما سفَلَم ي ذَِلكف رآمس
لُوا يا رسوَل اللَّه ِإن قَتَادةَ بن النُّعمانِ وعمه عمدا ِإلَى َأهِل بيت منَّـا َأهـِل ِإسـلَامٍ                   نَاس من َأهِل الدارِ فَقَا    

يه وسلَّم فَكَلَّمتُـه    وصلَاحٍ يرمونَهم بِالسرِقَة من غَيرِ بينَة ولَا ثَبت قَاَل قَتَادةُ فََأتَيتُ رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَ               
فَقَاَل عمدتَ ِإلَى َأهِل بيت ذُكر منْهم ِإسلَام وصلَاح تَرمهِم بِالسرِقَة علَى غَيرِ ثَبت ولَا بينَة قَـاَل فَرجعـتُ                    

ه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في ذَِلك فََأتَاني عمي رِفَاعةُ          ولَوددتُ َأنِّي خَرجتُ من بعضِ ماِلي ولَم ُأكَلِّم رسوَل اللَّ         
            فَلَـم انتَعـسالْم فَقَاَل اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسا قَاَل ِلي ربِم تُهرتَ فََأخْبنَعا صي مَأخ نا ابفَقَاَل ي

لْقُرآن ِإنَّا َأنْزلْنَا ِإلَيك الْكتَاب بِالْحقِّ ِلتَحكُم بين النَّاسِ بِما َأراك اللَّه ولَا تَكُن ِللْخَاِئنين خَصيما                يلْبثْ َأن نَزَل ا   
             ا ويمحا رغَفُور كَان اللَّه ةَ ِإنا قُلْتَ ِلقَتَادمم َأي اللَّه رتَغْفاسو رِقيي ُأبنب      مهَأنْفُس خْتَانُوني ينالَّذ نْل عادلَا تُج

 لَو ا َأييمحا رغَفُور ِلهِإلَى قَو اللَّه نم تَخْفُونسلَا يالنَّاسِ و نم تَخْفُونسا ييمانًا َأثخَو كَان نم بحلَا ي اللَّه ِإن
    مو ملَه لَغَفَر وا اللَّهتَغْفَرُل                اسلَا فَـضلَوو ِللَبِيد لَهبِينًا قَوا مِإثْم ِلهِإلَى قَو هلَى نَفْسع هبكْسا يا فَِإنَّمِإثْم بكْسي ن

                وُل اللَّهسَأتَى ر آنَل الْقُرا نَزا فَلَميمظا عرَأج يهفَ نُْؤتوفَس ِلهِإلَى قَو تُهمحرو كلَيع اللَّه     ـهلَيع لَّى اللَّـهص
        ـةيلاهي الْجى فسع شَا َأوع خًا قَدشَي كَانلَاحِ وي بِالسمتُ عا َأتَيةُ لَمةَ فَقَاَل قَتَادِإلَى رِفَاع هدلَاحِ فَربِالس لَّمسو

قَاَل يا ابن َأخي هو في سبِيِل اللَّه فَعرفْـتُ َأن ِإسـلَامه كَـان            وكُنْتُ ُأرى ِإسلَامه مدخُولًا فَلَما َأتَيتُه بِالسلَاحِ        
صحيحا فَلَما نَزَل الْقُرآن لَحقَ بشَير بِالْمشْرِكين فَنَزَل علَى سلَافَةَ بِنْت سعد ابنِ سميةَ فََأنْزَل اللَّه ومن يشَاققْ         

 نوَل مسالر       ا ِإنيرصتْ ماءسو نَّمهج هلنُصلَّى وا تَوم لِّهنُو يننْؤمبِيِل الْمس رغَي تَّبِعيى ودالْه لَه نيا تَبم دعب 
بِاللَّه شْرِكي نمو شَاءي نِلم ذَِلك ونا دم رغْفيو بِه كشْري َأن رغْفلَا ي لَى اللَّهَل عا نَزا فَلَميدعلَالًا بلَّ ضض فَقَد 

                   تْ بِـهمفَر تْ بِهجخَر ا ثُمهْأسلَى رع تْهعضفَو لَهحفََأخَذَتْ ر رِهعش نم اتيبَِأب ثَابِت نب انسا حاهملَافَةَ رس
 رعتَ ِلي شيدقَالَتْ َأه طَحِ ثُمي الَْأبرٍ في بِخَيينا كُنْتَ تَْأتم انسح ,  

  
  تظهر الخير أمام الناس وإذا ما خلوت بنفسك عصيته ؟ : أخى الكريم 

  جزاؤك أن يحبطَ عملك كله ، فليس لك شئ عند ربك يوم القيامة 
من َأقْواما من ُأمتي يْأتُون يوم الْقيامة بِحسنَات         عن ثَوبان عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم َأنَّه قَاَل لََأعلَ           -جه  

                    لَنَا َأن لِّهِملَنَا ج مفْهص وَل اللَّهسا ري انبا قَاَل ثَونْثُورم اءبلَّ هجو زع ا اللَّهلُهعجا فَيةَ بِيضامهاِل تثَاِل جِبَأم
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  منْهم لَا نَكُون                 امَأقْو منَّهلَكو ا تَْأخُذُونِل كَماللَّي نم ْأخُذُونيو كُمتجِلْد نمو انُكُمِإخْو ما ِإنَّهقَاَل َأم لَملَا نَع ننَحو 
  ,ِإذَا خَلَوا بِمحارِمِ اللَّه انْتَهكُوها 

  
   ، ال تخفى عليه منك خافية إنك مطالب أن تعبد اهللا كأنك تراه ، فهو معك: أخى الكريم 

 عن عبد اللَّه بنِ عمر قَاَل َأخَذَ رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِبعضِ جسدي فَقَاَل اعبـد                   -خ ت جه حم     
  ,اللَّه كََأنَّك تَراه وكُن في الدنْيا كََأنَّك غَرِيب َأو عابِر سبِيٍل 

  عن يحيى بنِ يعمر قَاَل كَان َأوَل من قَاَل في الْقَدرِ بِالْبصرة معبد الْجهني فَانْطَلَقْتُ َأنَا                  -م ت ن د جه حم       
           دينَا َأحلَق نِ فَقُلْنَا لَويرتَمعم نِ َأوياجح رِييمنِ الْحمحالر دبع نب ديمحو       لَّى اللَّهص وِل اللَّهسابِ رحَأص نا م

                   فَاكْتَنَفْتُه جِدسلًا الْماخنِ الْخَطَّابِ دب رمع نب اللَّه دبفِّقَ لَنَا عرِ فَوي الْقَدف ُؤلَاءقُوُل ها يمع َألْنَاهفَس لَّمسو هلَيع
    ينمي ننَا عدبِي َأحاحصنِ              َأنَا ومحالر دبا عفَقُلْتُ َأب ِإلَي ُل الْكَلَامكيبِي ساحص فَظَنَنْتُ َأن اِلهمش نع الْآخَرو ه

              َأن ونمعزي مَأنَّهو هِمشَْأن نم ذَكَرو لْمالْع ونتَقَفَّريو آنالْقُر ونءقْري لَنَا نَاسبق رظَه قَد ِإنَّه     رالَْأم َأنو رلَا قَد 
 َأن لَو رمع نب اللَّه دبع فُ بِهلحي يالَّذنِّي وم آءرب مَأنَّهو منْهم رِيءَأنِّي ب مهفََأخْبِر يتَ ُأولَِئكُأنُفٌ قَاَل فَِإذَا لَق

اللَّه منْه حتَّى يْؤمن بِالْقَدرِ ثُم قَاَل حدثَني َأبِي عمر بن الْخَطَّابِ قَاَل بينَما ِلَأحدهم مثَْل ُأحد ذَهبا فََأنْفَقَه ما قَبَِل   
                    ـوس يدابِ شَـداضِ الثِّييب يدٌل شَدجنَا رلَيع مٍ ِإذْ طَلَعوذَاتَ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسر نْدع ننَح اد

                   ـهتَيكْبر نَدفََأس لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ِإلَى النَّبِي لَستَّى جح دنَّا َأحم رِفُهعلَا يفَرِ والس َأثَر هلَيى عررِ لَا يالشَّع
         َأخْبِر دمحا مقَاَل يو هذَيلَى فَخع هكَفَّي عضوو هتَيكْبِإلَى ر           ـهلَيع لَّى اللَّـهص وُل اللَّهسلَامِ فَقَاَل رالِْإس ني عن

     يتُـْؤتلَاةَ والـص يمتُقو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسا ردمحم َأنو ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه َأن دتَشْه َأن لَامالِْإس لَّمسو
 تَصكَاةَ وقَـاَل                 الز قُهدصيو َألُهسي نَا لَهجِبقْتَ قَاَل فَعدبِيلًا قَاَل صس هتَ ِإلَيتَطَعاس تَ ِإنيالْب جتَحو انضمر وم

 وتُْؤمن بِالْقَدرِ خَيرِه وشَره قَاَل      فََأخْبِرني عن الِْإيمانِ قَاَل َأن تُْؤمن بِاللَّه وملَاِئكَته وكُتُبِه ورسله والْيومِ الْآخرِ           
                    ني عنقَاَل فََأخْبِر اكري فَِإنَّه اهتَر تَكُن لَم فَِإن اهتَر كََأنَّك اللَّه دبتَع انِ قَاَل َأنسالِْإح ني عنقْتَ قَاَل فََأخْبِردص

م من الساِئِل قَاَل فََأخْبِرني عن َأمارتها قَاَل َأن تَلد الَْأمةُ ربتَها وَأن تَـرى               َأعلَالساعة قَاَل ما الْمسُئوُل عنْها بِ     
                 ما عقَاَل ِلي ي ا ثُميلانْطَلَقَ فَلَبِثْتُ م انِ قَاَل ثُمنْيي الْبف لُونتَطَاوي الشَّاء اءالَةَ رِعاةَ الْعرفَاةَ الْعالْح   نرِي مَأتَد ر

 ينَكُمد كُملِّمعي رِيُل َأتَاكُمجِب قَاَل فَِإنَّه لَمَأع ولُهسرو اِئُل قُلْتُ اللَّهالس,  
  

وها هم السبعة الذين يظَلَّلون فى ظل الرحمن يوم القيامة ، تبدو فى صفاتهم خشية اهللا تعالى فـى الـسر                     
  …والعالنية 

بنِ عاصمٍ عن َأبِي سعيد الْخُدرِي َأو عن َأبِي هريرةَ َأنَّه قَاَل قَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّـه    عن حفْصِ    -خ م   
دة اللَّه ورجـٌل قَلْبـه      علَيه وسلَّم سبعةٌ يظلُّهم اللَّه في ظلِّه يوم لَا ظلَّ ِإلَّا ظلُّه ِإمام عادٌل وشَاب نَشََأ في عبا                 

                   اللَّه ٌل ذَكَرجرقَا وتَفَرو لَى ذَِلكا ععتَماج ي اللَّها فابلَانِ تَحجرو هِإلَي ودعتَّى يح نْهم جِإذَا خَر جِدسلَّقٌ بِالْمعم
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بٍ وسذَاتُ ح تْهعٌل دجرو نَاهيتْ عا فَفَاضتَّى خَاِليا حفََأخْفَاه قَةدقَ بِصدٌل تَصجرو اٍل فَقَاَل ِإنِّي َأخَافُ اللَّهمج
 ينُهمقُ يا تُنْفم الُهمش لَملَا تَع,  

  
وقد حكى اهللا تعالى لنا عظيم أجر من اتقاه وعمل لرضاه حتى وهو فى قمة جبل ، ليس معـه أحـد مـن     

  …الناس 
 بنِ عامرٍ قَاَل سمعتُ رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُوُل يعجب ربكُم من راعـي                  عن عقْبةَ  -د ن حم    

ذِّن ويقـيم   غَنَمٍ في رْأسِ شَظية بِجبٍل يَؤذِّن بِالصلَاة ويصلِّي فَيقُوُل اللَّه عز وجلَّ انْظُروا ِإلَى عبدي هذَا يؤَ                
  ,الصلَاةَ يخَافُ منِّي قَد غَفَرتُ ِلعبدي وَأدخَلْتُه الْجنَّةَ 

  
  …وقد حكى اهللا عز وجل لنا قصة ثالثة من بنى إسرائيل 

 في بني ِإسراِئيَل َأبرص وَأقْـرع   عن َأبى هريرةَ َأنَّه سمع النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُوُل ِإن ثَلَاثَةً     -خ م   
                    جِلْـدو نسح نقَاَل لَو كِإلَي بَأح ءشَي فَقَاَل َأي صرلَكًا فََأتَى الَْأبم هِمثَ ِإلَيعفَب مهيتَلبي َأن اللَّه ادى فََأرمَأعو

لنَّاس قَاَل فَمسحه فَذَهب عنْه قَذَره وُأعطي لَونًا حسنًا وجِلْدا حسنًا قَـاَل             حسن ويذْهب عنِّي الَّذي قَد قَذرني ا      
َأي فََأي الْماِل َأحب ِإلَيك قَاَل الِْإبُِل قَاَل فَُأعطي نَاقَةً عشَراء فَقَاَل بارك اللَّه لَك فيها قَاَل فََأتَى الَْأقْرع فَقَـاَل                     

                    ـيطُأعو نْـهع بفَذَه هحسقَاَل فَم ي النَّاسنرقَذ ي قَدذَا الَّذنِّي هع بذْهيو نسح رقَاَل شَع كِإلَي بَأح ءشَي
َل بارك اللَّه لَك فيها قَاَل فََأتَى الَْأعمى        شَعرا حسنًا قَاَل فََأي الْماِل َأحب ِإلَيك قَاَل الْبقَر فَُأعطي بقَرةً حاملًا فَقَا            

فَقَاَل َأي شَيء َأحب ِإلَيك قَاَل َأن يرد اللَّه ِإلَي بصرِي فَُأبصر بِه النَّاس قَاَل فَمسحه فَرد اللَّه ِإلَيه بصره قَاَل                     
َل الْغَنَم فَُأعطي شَاةً واِلدا فَُأنْتج هذَانِ وولَّد هذَا قَاَل فَكَان ِلهذَا واد من الِْإبِِل وِلهذَا واد فََأي الْماِل َأحب ِإلَيك قَا

               جفَقَاَل ر هَئتيهو هتوري صف صرَأتَى الَْأب ِإنَّه الْغَنَمِ قَاَل ثُم نم ادذَا وِلهقَرِ والْب نم     تْ بِيانْقَطَع قَد ينكسٌل م
الْحباُل في سفَرِي فَلَا بلَاغَ ِلي الْيوم ِإلَّا بِاللَّه ثُم بِك َأسَألُك بِالَّذي َأعطَاك اللَّون الْحسن والْجِلْد الْحسن والْماَل                   

قُ كَثيرةٌ فَقَاَل لَه كََأنِّي َأعرِفُك َألَم تَكُن َأبرص يقْذَرك النَّـاس فَقيـرا              بعيرا َأتَبلَّغُ علَيه في سفَرِي فَقَاَل الْحقُو      
فََأعطَاك اللَّه فَقَاَل ِإنَّما ورِثْتُ هذَا الْماَل كَابِرا عن كَابِرٍ فَقَاَل ِإن كُنْتَ كَاذبا فَصيرك اللَّه ِإلَى ما كُنْتَ قَـاَل                     

تَى الَْأقْرع في صورته فَقَاَل لَه مثَْل ما قَاَل ِلهذَا ورد علَيه مثَْل ما رد علَى هذَا فَقَـاَل ِإن كُنْـتَ كَاذبـا                        وَأ
             ينكسٌل مجفَقَاَل ر هَئتيهو هتوري صى فمَأتَى الَْأعا كُنْتَ قَاَل وِإلَى م اللَّه كريفَص      تْ بِـيبِيٍل انْقَطَعس نابو 

الْحباُل في سفَرِي فَلَا بلَاغَ ِلي الْيوم ِإلَّا بِاللَّه ثُم بِك َأسَألُك بِالَّذي رد علَيك بصرك شَاةً َأتَبلَّغُ بِها في سـفَرِي                      
خُذْ ما شْئتَ ودع ما شْئتَ فَواللَّه لَا َأجهدك الْيوم شَيًئا َأخَذْتَه ِللَّـه              فَقَاَل قَد كُنْتُ َأعمى فَرد اللَّه ِإلَي بصرِي فَ        

 كيباحلَى صطَ عخسو نْكع يضر فَقَد يتُمتُلا ابفَِإنَّم الَكم كسفَقَاَل َأم,  
  

تك ، فى عملك ، فى الليل ، فى النهار ، فى فأنت مطالب بمراقبة اهللا تعالى فى كل موضعٍ أنت فيه ، فى بي
  …خلوتك ، فى حال وجودك أمام الناس ، وفى حال غيبتك عنهم 
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 عن َأبِي ذَر قَاَل قَاَل ِلي رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اتَّق اللَّه حيثُما كُنْتَ وَأتْبِع السيَئةَ الْحسنَةَ          -حم ت   
  ,محها وخَاِلق النَّاس بِخُلُق حسنٍتَ
  

  …وال يضحك عليك الشيطان بأن القبائح التى تأتيها ما هى إال من الصغائر ، واهللا غفور رحيم 
رات الَْأعماِل   عن عاِئشَةَ قَالَتْ قَاَل ِلي رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يا عاِئشَةُ ِإياك ومحقَّ               -حم مى جه    

  ,فَِإن لَها من اللَّه طَاِلبا 
ِإن الْمْؤمن يرى ذُنُوبه كََأنَّه في َأصِل جبٍل يخَافُ َأن يقَـع علَيـه وِإن               :  قال عبد اللَّه بن مسعود       –ت حم   

لَى َأنْفع قَعابٍ وكَذُب هى ذُنُوبري الْفَاجِر كَذَا فَطَاره قَاَل بِه ه,  
 عنِ ابنِ عمر قَاَل من اشْتَرى ثَوبا بِعشَرة دراهم وفيه درهم حرام لَم يقْبْل اللَّه لَه صلَاةً مادام علَيـه                     -حم  

تَا ِإنمقَاَل ص ثُم هي ُأذُنَيف هيعبخََل ُأصَأد قَاَل ثُمقُولُهي تُهعمس لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي كُني لَم ,  
  

  …ولذلك كان منافقاً من لم يعمل بعلمه ، وإن تزيا بزى الصالحين 
  , الُْأمة قُراُؤها  عن عقْبةَ أنه سمع رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُوُل َأكْثَر منَافقي هذه–حم 
 عن معاذ بنِ جبٍل قَاَل سيبلَى الْقُرآن في صدورِ َأقْوامٍ كَما يبلَى الثَّوب فَيتَهافَتُ يقْرءونَه لَا يجِدون لَه                   -مى  

عمالُهم طَمع لَا يخَاِلطُه خَوفٌ ِإن قَصروا قَالُوا سنَبلُغُ         شَهوةً ولَا لَذَّةً يلْبسون جلُود الضْأنِ علَى قُلُوبِ الذَِّئابِ أَ         
  , وِإن َأساءوا قَالُوا سيغْفَر لَنَا ِإنَّا لَا نُشْرِك بِاللَّه شَيًئا 

  
  …ال تكن مفلساً يوم القيامة ، فكما تدخر المال فى دنياك ، ادخر العمل الصالح ألخراك  : أخى الكريم 

 عن َأبِي هريرةَ َأن رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَاَل َأتَدرون ما الْمفْلس قَالُوا الْمفْلس فينَا يا                   -م حم ت    
م الْمفْلس من ُأمتي من يْأتي يـوم        رسوَل اللَّه من لَا درهم لَه ولَا متَاع قَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ              

الْقيامة بِصلَاته وصيامه وزكَاته ويْأتي قَد شَتَم هذَا وقَذَفَ هذَا وَأكََل ماَل هذَا وسفَك دم هذَا وضـرب هـذَا                    
نذَا مهو هنَاتسح نذَا مه قْتَصفَي دقْعفَي نذَ ما ُأخالْخَطَاي نم هلَيا عم قْتَصي َل َأنقَب نَاتُهستْ حيفَن فَِإن هنَاتسح 
  ,خَطَاياهم فَطُرِح علَيه ثُم طُرِح في النَّارِ

سلَّم قَالَتْ ُأم سلَيمان بنِ داود ِلسلَيمان يا         عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه قَاَل قَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه و             -جه  
 ةاميالْق موا ييرَل فَقجالر كِل تَتْرمِ بِاللَّيةَ النَّوكَثْر ِل فَِإنبِاللَّي مالنَّو رلَا تُكْث نَيب,  

  
  …ه بالموسى وإياك وكبائر ذنوب القلب ، فإنها تحلق الدين حلقاً كحالق شعر

 عن الزبير بن الْعوامِ حدثَ َأن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَاَل دب ِإلَيكُم داء الُْأممِ قَبلَكُم الْحـسد                    -ت حم   
         قُ الدلتَح نلَكو رقُ الشَّعلاِلقَةُ لَا َأقُوُل تَحالْح يه اءغْضالْبنُوا         وتَّى تُْؤمنَّةَ حخُلُوا الْجلَا تَد هدي بِيي نَفْسالَّذو ين

نَكُميب لَامَأفْشُوا الس لَكُم تُ ذَاكُمثَبا يبِم ُئكُموا َأفَلَا ُأنَبابتَّى تَحنُوا حلَا تُْؤمو,  
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ه وسلَّم قَاَل الْحسد يْأكُُل الْحسنَات كَما تَْأكُـُل النَّـار الْحطَـب            عن َأنَسٍ َأن رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَي        -جه  
  ,والصدقَةُ تُطْفُئ الْخَطيَئةَ كَما يطْفُئ الْماء النَّار والصلَاةُ نُور الْمْؤمنِ والصيام جنَّةٌ من النَّارِ 

  
  …بل أن يهجم عليك الموتُ وبادر بالعمل الصالح سراً وجهراً ق

 عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه قَاَل خَطَبنَا رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَاَل يا َأيها النَّاس تُوبوا ِإلَى اللَّه                     -جه  
شْغَلُوا وصلُوا الَّذي بينَكُم وبين ربكُم بِكَثْرة ذكْـرِكُم لَـه        قَبَل َأن تَموتُوا وبادروا بِالَْأعماِل الصاِلحة قَبَل َأن تُ        

وكَثْرة الصدقَة في السر والْعلَانية تُرزقُوا وتُنْصروا وتُجبروا واعلَموا َأن اللَّه قَد افْتَرض علَيكُم الْجمعةَ في                
 في يومي هذَا في شَهرِي هذَا من عامي هذَا ِإلَى يومِ الْقيامة فَمن تَركَها في حياتي َأو بعدي ولَه                    مقَامي هذَا 

            ف لَه كارلَا بو لَهشَم لَه اللَّه عما فَلَا جا لَهودحج ا َأوخْفَافًا بِهتاس اِئرج ٌل َأوادع امِإم  لَاةَ لَـهلَا صَألَا و رِهي َأم
ولَا زكَاةَ لَه ولَا حج لَه ولَا صوم لَه ولَا بِر لَه حتَّى يتُوب فَمن تَاب تَاب اللَّه علَيه َألَا لَا تَُؤمن امرَأةٌ رجلًـا                         

فَاجِر ُؤملَا يا واجِرهم ابِيرَأع ُؤملَا يو طَهوسو فَهيخَافُ سلْطَانٍ يبِس هرقْهي نًا ِإلَّا َأنْؤمم ,  
  

  …والتزم بوصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
و مـنْهم     عن َأبِي ذَر قَاَل َأمرني خَليلي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِسبعٍ َأمرني بِحب الْمساكينِ والدنُ                -جه حم   

وَأمرني َأن َأنْظُر ِإلَى من هو دوني ولَا َأنْظُر ِإلَى من هو فَوقي وَأمرني َأن َأصـَل الـرحم وِإن َأدبـرتْ                      
             ا ورم كَان ِإنقِّ وَأقُوَل بِالْح ي َأننرَأمًئا وا شَيدَأَل َأحلَا َأس ي َأننرَأمةَ لَاِئمٍ        وملَو ي اللَّهلَا َأخَافَ ف ي َأننرَأم

  ,وَأمرني َأن ُأكْثر من قَوِل لَا حوَل ولَا قُوةَ ِإلَّا بِاللَّه فَِإنَّهن من كَنْزٍ تَحتَ الْعرشِ 

  
  ,وهذا آخر ما يسر اُهللا جمعه 

 


