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ال حيده شـرق وال غـرب، ألنـه  ،احلمد � الذي تعاىل عن اجلهات، وتسامى عن املسافات
هـو الــذي أوجــد الشـرق والغــرب، وال يوصــل إليــه 0خلطـوات، وال حتــيط (وصــافه الكلمــات، وال 

جّل يف عظمتـه وتعـاىل يف قدرتـه عـن أن حيـيط بـه أحـد مـن خلقـه إال  .تشري إىل كنه ذاته العبارات
  . شئ عليمالظاهر والباطن وهو بكل هو األول واآلخر و  ،سبحانه سبحانه. Jذنه

جــّل يف كمالــه وتعــاىل يف مجالــه عــن النظــري  ،وأشــهد أن ال إلــه إال هللا، وحــده ال شــريك لــه
والوزير واملشـري، انفـرد جبميـل النعـوت، وكمـال الصـفات واألخـالق الراقيـة، كـل مـا خطـر ببالـك 

يـب هو املوصوف بكل كمال، املنزه عـن كـل ع :فإذا سئلت عنه فقل ،خبالف ذلك وجلَّ  عزَّ  فهو
  .ونقص، ليس كمثله شئ وهو السميع البصري

 ،يـــاء واملرســـلنيبإلمامـــة األن عـــزَّ وجـــلَّ  ه، اختـــاره هللاهللا ورســـولُ  وأشـــهد أن ســـيدl دمحماً عبـــدُ 
ــه، وعلــى حقيقــة lره  ــه، وعلــى بــرازخ حكمت ــه أبــواب امللكــوت وأطلعــه علــى عــوامل قدرت وفــتح ل

رش كقربـه مـن هللا وهـو علـى الثـرى والـرتاب، وهـو علـى العـ وجنته، وبعـد ذلـك كـان قربـه مـن هللا
ــراه العيــون، إال إذا جتلــى بفضــله علــى عبــده  عــزَّ وجــلَّ  ألنــه ال تدركــه األبصــار، وال تســتطيع أن ت

علـى  و0ركْ  مْ وسـلِّ اللهم صـلِّ فـ. فيكـون ينظـر بنـور هللا إىل هللا ،فأعطاه نوراً من نوره ينظر به إليه
�، ونــور هللا الــدال علــى هللا، ومشــس احلــق املشــرقة بنــور هــداه، ســيدl دمحم، بيــت هللا املعمــور 0

   ..أما بعد .شفيع املذنبني يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب سليم
وحنــن يف شــهر اإلســراء واملعــراج، أدعــو نفســي وإخــواين مــن  :فيــا إخــواين مجاعــة املــؤمنني

ـــة  ـــات إىل تصـــفح هـــذه احلادث ـــري املـــؤمنني واملؤمن ـــإن فيهـــا الكث ـــة وقراء�ـــا Jمعـــان و�ينّ، ف اجلليل
وقد رسم اإلسراء واملعراج للمسـلمني . والكثري مما ال نستطيع أن حنيط به يف هذا الوقت القصري

ونتمـىن أن نعـيش فيـه ولـو أ�مـاً  ،معامل املدينة الفاضـلة وا�تمـع املثـايل النبيـل الـذي ننشـده مجيعـاً 
  .قليلة

 عصـــرl أن ا�تمـــع الفاضـــل هـــو الـــذي يعمـــر 0لبنـــا�ت ويشـــيد وقـــد ظـــن أهـــل الكفـــر يف
0ملنشآت وتقـام أسسـه علـى املـال والثـراء املـادي والعلـم العصـري، ونسـوا أن ذلـك كلـه ال يفيـد 

فهـــو الـــذي يعمـــر تلـــك البنـــا�ت، وهـــو الـــذي يشـــيد تلـــك  ،إذا مل ينصـــلح اإلنســـان مـــن داخلـــه

                                      
 .م٢٢/١١/١٩٩٦كانت هذه اخلطبة مبسجد النور حبدائق املعادي 0لقاهرة يوم اجلمعة املوافق    ١



ه اهليئات، فلو مل يبين ا�تمـع نفسـه هـذا اإلنسـان اإلنشاءات، وهو الذي يتوىل تشغيل مجيع هذ
علـــى املكـــارم العاليـــة الـــيت جـــاءت �ـــا األد�ن، فإنـــه يفســـد يف حلظـــة مـــا بنـــاه اإلنســـان يف آالف 

مــا الــذي يقــيم لنــا عمــارة ال تتــأثر 0لــزالزل وال 0لكــوارث؟ لــيس نــوع األمسنــت، وال  !!.األعــوام
صـاحبها الضـمري النقـي عنـد التنفيـذ، لكـن لـو أحضـرl  صنف احلديد وال الرسم اهلندسي إال إذا

مجيع مستجهزات العصر ولو أحضرl الذين بنوا lطحات السـحاب مبعـدا�م وجتهيـزا�م واملـواد 
 عــــزَّ وجــــلَّ  الــــيت اســــتخدموها يف بنــــائهم، ومل نســــتطيع أن جنهــــز اإلنســــان بضــــمري يراقــــب الــــد�ن

اس واملعـدات والتجهيـزات، أو ال يـتقن العمـل، أو فسيشيد بناءاً واهياً ألنه ينهـب ويسـرق األسـ
  .عزَّ وجلَّ  جيتهد يف الغش وذلك أمر ال تصلحه قوانني األرض وإمنا قوانني خالق السماء واألرض

وأقمناهـا  ،هيئـات عمستشـفيات، جامعـات، مصـان ،مـدارس: مهمـا اجتهـدl يف أي ميـدان
ذي يـدير األعمـال؟ إ»ـم هـم أفـراد من الذي ُيشغل األجهزة؟ ومن ال ،على أحدث طراز عصري

ُ َمــا   ﴿﴿ :وجــلَّ  عــزَّ  وفــيهم يقــول هللا ،هــذا ا�تمــع ُواْ ِإنَّ اّ®َ الَ يـَُغــريِّ ــْوٍم َحــىتَّ يـَُغــريِّ   ﴾﴾  َمــا ِ(َنـُْفِســِهمْ  بَِق
  !!!غريوا ما �اولكن ي -ألن النفوس ال تتغري  -مل يقل يغريوا أنفسهم  ..))الرعدالرعد١١١١((

مصطفاه ليفـرض عليـه وعلينـا الصـالة كـان أول شـئ أمـر بـه أن ولذلك عندما دعا حبيبه و 
أمر مالئكته الكرام أن يوقظوه من النوم و¶خذوه إىل جوار الكعبة ويرقـدوه علـى ظهـره مث شـّقوا 

اء مبـويغسـلوه  ،وخيرجوا منـه حـظ الشـيطان ،عن بطنه وخيرجوا قلبه ويضعوه يف طست من ذهب
مث ردوه إىل حالـه،  ،بـه صـلَّى هللا عليـه وسـلَّمحكمة وحشو قلبـه زمزم، مث جاءوا بطست مملوء إمياlً و 

  .وبدأ بعد ذلك حادث اإلسراء
لــيس 0لصــالة ولكــن بتطهــري . وذلكــم � مجاعــة املــؤمنني هــو 0ب حتقيــق ا�تمــع الفاضــل

واللـؤم  ،القلوب من حـظ الشـيطان، ومـا حـظ الشـيطان يف بـين اإلنسـان؟ الغـش واملكـر واخلـداع
اخلســـة والندالـــة، والتهـــور، واجلـــنب، واحليـــل، والنميمـــة، والغيبـــة، واملشـــي بـــني النـــاس واخليانـــة، و 

كل ذلك وغريه حظ الشـيطان الـذي دعـا إىل تطهـري القلـب منـه   .0لوقيعة، واهلمز واللمز والغمز
  ؟عزَّ وجلَّ  ماذا قال يف ذلك. الرمحن قبل أن ينضم اإلنسان إىل صفوف أهل اإلميان

ـــْن ِغـــلٍّ  نـََزْعنَـــاوَ   ﴿﴿  ،،امسعــوا واعـــوا إذا مت ذلـــك كيـــف يكـــون  ..))احلجــراحلجــر٤٧٤٧((  ﴾﴾َمــا ِيف ُصـــُدورِِهم مِّ
ال تنفـــع قـــوة املـــؤمنني إذا كانـــت القلـــوب . ))احلجـــراحلجـــر٤٧٤٧((  ﴾﴾ِإْخـــَواlً َعَلـــى ُســـُرٍر مُّتَـَقـــابِِلَني   ﴿﴿  ::وصـــفهم

والقلوب  مملوءة 0لغش والعيون يلوح منها اخليانة، والفم يظهر عليه االبتسامة اخلادعة الصفراء،
تفكر يف احليل لإلسـتيالء علـى قلـوب الضـعفاء، ويصـبح شـرار ا�تمـع شـوكة يف جانـب الشـرفاء 

فـــإذا منـــع إنســـان شـــريف . أل»ـــم يســـتطيعون إقـــالق مضـــاجعهم بشـــئ مل جينـــوه أو أمل مل يرتكبـــوه
يم يذهب ليأيت بتقرير طيب مزور يلصقه 0لشـريف ويقـ أنإنساlً شريراً من حق ليس له، ما أسرع 



عليــه �مــة ال يــدري هلــا وال عنهــا شــيئاً وال يســتطيع أن يــدافع عــن نفســه، ألنــه تقريــر طــيب، وال 
  .يستطيع أن يفعل مثل ما فعل ألن ضمريه ¶ىب عليه ذلك

مــاذا دهــاl مجاعــة املــؤمنني؟ أصــبنا يف ضــمائرl (مــراض عضــال ال يصــلح معهــا إصــالح 
فـإذا علـم املـرء . عـزَّ وجـلَّ  وب ومراقبتها لرب العاملنيالقوانني، لكن ال صالح هلا إال Jصالح القل

یُْرَف!ُع ِلُك!ّلِ َغ!اِدٍر ِل!َواٌء، یُْرَف!ُع ِلُك!ّلِ َغ!اِدٍر ِل!َواٌء، یُْرَف!ُع ِلُك!ّلِ َغ!اِدٍر ِل!َواٌء، یُْرَف!ُع ِلُك!ّلِ َغ!اِدٍر ِل!َواٌء، یُْرَف!ُع ِلُك!ّلِ َغ!اِدٍر ِل!َواٌء، یُْرَف!ُع ِلُك!ّلِ َغ!اِدٍر ِل!َواٌء، یُْرَف!ُع ِلُك!ّلِ َغ!اِدٍر ِل!َواٌء، یُْرَف!ُع ِلُك!ّلِ َغ!اِدٍر ِل!َواٌء،         {{{{{{{{: صلَّى هللا عليه وسلَّميوم القيامة يكون كما يقول  هاملؤمن الذي يغدر أن

ِذِه َغْدَرةُ فُالَِن ْبِن فُالَنٍ : : : : : : : : َفِقیلَ َفِقیلَ َفِقیلَ َفِقیلَ َفِقیلَ َفِقیلَ َفِقیلَ َفِقیلَ  ـٰ ِذِه َغْدَرةُ فُالَِن ْبِن فُالَنٍ َھ ـٰ ِذِه َغْدَرةُ فُالَِن ْبِن فُالَنٍ َھ ـٰ ِذِه َغْدَرةُ فُالَِن ْبِن فُالَنٍ َھ ـٰ ِذِه َغْدَرةُ فُالَِن ْبِن فُالَنٍ َھ ـٰ ِذِه َغْدَرةُ فُالَِن ْبِن فُالَنٍ َھ ـٰ ِذِه َغْدَرةُ فُالَِن ْبِن فُالَنٍ َھ ـٰ ِذِه َغْدَرةُ فُالَِن ْبِن فُالَنٍ َھ ـٰ }}}}}}}}        َھ
٢٢٢٢٢٢٢٢

لـيس لـه هنـاك  ، ألنـهعـزَّ وجـلَّ  ميتنـع عـن الغـدر خوفـاً مـن هللا 
، وإذا علــم اخلــائن ســبحانه وتعــاىل وال شــئ يــدفع عنــه إال صــدقه وعملــه الصــاحل � ،حيلــة تنجيــه

اللَُّھ!!مَّ إنِّ!!ي أَُع!!وذُ ِب!!َك ِم!!َن اْلِخَیاَن!!ِة َفإنََّھ!!ا ِبئَْس!!ِت اللَُّھ!!مَّ إنِّ!!ي أَُع!!وذُ ِب!!َك ِم!!َن اْلِخَیاَن!!ِة َفإنََّھ!!ا ِبئَْس!!ِت اللَُّھ!!مَّ إنِّ!!ي أَُع!!وذُ ِب!!َك ِم!!َن اْلِخَیاَن!!ِة َفإنََّھ!!ا ِبئَْس!!ِت اللَُّھ!!مَّ إنِّ!!ي أَُع!!وذُ ِب!!َك ِم!!َن اْلِخَیاَن!!ِة َفإنََّھ!!ا ِبئَْس!!ِت اللَُّھ!!مَّ إنِّ!!ي أَُع!!وذُ ِب!!َك ِم!!َن اْلِخَیاَن!!ِة َفإنََّھ!!ا ِبئَْس!!ِت اللَُّھ!!مَّ إنِّ!!ي أَُع!!وذُ ِب!!َك ِم!!َن اْلِخَیاَن!!ِة َفإنََّھ!!ا ِبئَْس!!ِت اللَُّھ!!مَّ إنِّ!!ي أَُع!!وذُ ِب!!َك ِم!!َن اْلِخَیاَن!!ِة َفإنََّھ!!ا ِبئَْس!!ِت اللَُّھ!!مَّ إنِّ!!ي أَُع!!وذُ ِب!!َك ِم!!َن اْلِخَیاَن!!ِة َفإنََّھ!!ا ِبئَْس!!ِت         {{{{{{{{: كــان يقــول صــلَّى هللا عليــه وســلَّمأن رســول هللا 

ميتنع         ،،،،،،،،}}}}}}}}عبد یخون إخوانھ حتى تھبط بھ في نار جھنمعبد یخون إخوانھ حتى تھبط بھ في نار جھنمعبد یخون إخوانھ حتى تھبط بھ في نار جھنمعبد یخون إخوانھ حتى تھبط بھ في نار جھنمعبد یخون إخوانھ حتى تھبط بھ في نار جھنمعبد یخون إخوانھ حتى تھبط بھ في نار جھنمعبد یخون إخوانھ حتى تھبط بھ في نار جھنمعبد یخون إخوانھ حتى تھبط بھ في نار جھنمال یزال الال یزال الال یزال الال یزال الال یزال الال یزال الال یزال الال یزال ال{{{{{{{{ويقول يف شأ»ا  ،،،،،،،،٣٣٣٣٣٣٣٣}}}}}}}}        اْلِبَطاَنةُ اْلِبَطاَنةُ اْلِبَطاَنةُ اْلِبَطاَنةُ اْلِبَطاَنةُ اْلِبَطاَنةُ اْلِبَطاَنةُ اْلِبَطاَنةُ 
   .عزَّ وجلَّ  من هللا، وخوفاً من عقاب هللا ميتنع عنها حياءً 

ال  صــلَّى هللا عليــه وســلَّمكــان رســول هللا : وإذا مســع أنــس بــن مالــك الصــحايب اجلليــل يقــول
علــم أنــه ال ينفــع  ،)مــرتني(        ٤٤٤٤٤٤٤٤}}}}}}}}        الَ إِیَم!!اَن ِلَم!!ْن الَ أََماَن!!ةَ َل!!ھُ الَ إِیَم!!اَن ِلَم!!ْن الَ أََماَن!!ةَ َل!!ھُ الَ إِیَم!!اَن ِلَم!!ْن الَ أََماَن!!ةَ َل!!ھُ الَ إِیَم!!اَن ِلَم!!ْن الَ أََماَن!!ةَ َل!!ھُ الَ إِیَم!!اَن ِلَم!!ْن الَ أََماَن!!ةَ َل!!ھُ الَ إِیَم!!اَن ِلَم!!ْن الَ أََماَن!!ةَ َل!!ھُ الَ إِیَم!!اَن ِلَم!!ْن الَ أََماَن!!ةَ َل!!ھُ الَ إِیَم!!اَن ِلَم!!ْن الَ أََماَن!!ةَ َل!!ھُ         {{{{{{{{: يرتكنــا يف أي جملــس إال إذا قــال

اإلميان ولو كان معـه صـالة وصـيام وزكـاة وحـج إال إذا كـان معـه أمانـة، أمانـة يف العـني، وأمانـة يف 
األذن، فــال تطلــع العــني علــى العــورات، وأمانــة يف األذن فــال تغــري أو تزيــد مــا مسعتــه مــن كلمــات 

وأي  ،عــزَّ وجــلَّ  ملــا يرضــي الــرمحن ألهــداف خبيثــات، وأمانــة يف اللســان فــال يقــول وال يشــهد إال
شــهادة تقوهلـــا بلســـانك ولـــو تزكيـــة لعبـــد مـــن عبـــاد هللا، إذا مل يكـــن يســـتحق هـــذه التزكيـــة فتلـــك 

لرجــل  صــلَّى هللا عليــه وســلَّمفقــد قــال . شــهادة زور تســتوجب لصــاحبها اخللــود يف النــار يــوم النشــور
لـبعض إىل قـاموس األلفـاظ القدميـة مـن كمـا نـرى يف زماننـا مـن رجـوع ا  -ميدح أخاه مبا لـيس فيـه 

        {{{{{{{{:  مى هللا عليـه وسـلَّ صـلَّ فقال له !! أو ال يستحقهاونقوهلا ملن يستحقها  ،الباشوية والباكوية وغريها

  :يفعلون هلؤالء اذامبيناً م مث قال هلم، ٥٥٥٥٥٥٥٥}}}}}}}}        أَِخیكَ أَِخیكَ أَِخیكَ أَِخیكَ أَِخیكَ أَِخیكَ أَِخیكَ أَِخیكَ َوْیَحَك َقَطْعَت ُعنَُق َوْیَحَك َقَطْعَت ُعنَُق َوْیَحَك َقَطْعَت ُعنَُق َوْیَحَك َقَطْعَت ُعنَُق َوْیَحَك َقَطْعَت ُعنَُق َوْیَحَك َقَطْعَت ُعنَُق َوْیَحَك َقَطْعَت ُعنَُق َوْیَحَك َقَطْعَت ُعنَُق 
}}}}}}}}        احث!!وا الت!!راب ف!!ي وج!!وه الم!!داحیناحث!!وا الت!!راب ف!!ي وج!!وه الم!!داحیناحث!!وا الت!!راب ف!!ي وج!!وه الم!!داحیناحث!!وا الت!!راب ف!!ي وج!!وه الم!!داحیناحث!!وا الت!!راب ف!!ي وج!!وه الم!!داحیناحث!!وا الت!!راب ف!!ي وج!!وه الم!!داحیناحث!!وا الت!!راب ف!!ي وج!!وه الم!!داحیناحث!!وا الت!!راب ف!!ي وج!!وه الم!!داحین        {{{{{{{{

علــى النــاس يف أي موضــع  أي الــذين يثنــون ٦
فقــد اعتــربهم ديــن هللا وشــريعة هللا !! بقلمهــم أو بلســا»م أو (ي أمــر مــن أمــورهم ولــيس فــيهم 

  .عزَّ وجلَّ  عليها يوم يلقى املرء هللا ونشهادة زور حياسبيشهدون 
بعـد  صـلَّى هللا عليـه وسـلَّمية �تمع املدينـة الفاضـلة فقـد رأى لمأخالق اإلميان هي الرتمجة الع

األخـالق الـيت حيبهـا هللا يف صــورة طيبـة يفـرح �ـا املؤمنــون  -حادثـة شـق الصــدر  -هـذه احلادثـة 

                                      
 عمرصحيح مسلم عن ابن  ٢
  سنن النسائي الصغرى عن أبى ھریرةسنن النسائي الصغرى عن أبى ھریرةسنن النسائي الصغرى عن أبى ھریرةسنن النسائي الصغرى عن أبى ھریرة ٣
  .رواه الطرباىن ىف الكبري  ٤
  رواه البخارى وأمحد عن أيب بكرة ٥
اِحَني، التـَُّرابَ  { ٦ ، َأْن َحنْثـَُو، ِيف َوُجوِه اْلَمدَّ   )رواه مسلم وأمحد عن أىب معمر(} َأَمَرlَ َرُسوُل ا®َِّ



lوأكـل أمـوال النـاس 0لـر0  ،وأكل مال اليتيم ظلمـاً  ،واملؤمنات، واألخالق اليت يبغضها هللا كالز
0لبعــد عــن  حــىت نعلــم علــم اليقــني أن صــالح ا�تمــع ،ملــاذا؟. !!وغريهــا يف صــورة قبيحــة منفــرة
يف رحلـــة اإلســـراء واملعـــراج، والتخلـــق 0ألخـــالق  صـــلَّى هللا عليـــه وســـلَّماألخـــالق اخلبيثـــة الـــيت رآهـــا 

   .يف رحلة اإلسراء واملعراج صلَّى هللا عليه وسلَّمالطيبة اليت رآها 
اد مـع األنقيـاء مـن عبـ صـلَّى هللا عليـه وسـلَّمفإذا فعلنا ذلك واجتمعنا يف بيت هللا كما اجتمع 

وتقدم �م للصالة فاعلمنـا أنـه ال تنفـع الصـالة إال إذا  -أنبياء هللا ورسل هللا ومالئكة هللا  -هللا 
ــه وســلَّماجتمعنــا مجيعــاً يف بيــت هللا كمــا اجتمــع  مــع أنبيــاء هللا ورســل هللا ومالئكــة هللا  صــلَّى هللا علي

الَةُ ِمْكَی!اٌل، َم!ْن أَْوف!ى {{{{{{{{        :معليه وسـلَّ ى هللا صلَّ قال . وجلَّ  عزَّ  على النقاء والصفاء والطهارة � الَةُ ِمْكَی!اٌل، َم!ْن أَْوف!ى الصَّ الَةُ ِمْكَی!اٌل، َم!ْن أَْوف!ى الصَّ الَةُ ِمْكَی!اٌل، َم!ْن أَْوف!ى الصَّ الَةُ ِمْكَی!اٌل، َم!ْن أَْوف!ى الصَّ الَةُ ِمْكَی!اٌل، َم!ْن أَْوف!ى الصَّ الَةُ ِمْكَی!اٌل، َم!ْن أَْوف!ى الصَّ الَةُ ِمْكَی!اٌل، َم!ْن أَْوف!ى الصَّ الصَّ

قــال هللا تعــاىل يف : صــلَّى هللا عليــه وســلَّموقــد قــال ، ٧٧٧٧٧٧٧٧}}}}}}}}ِب!!ِھ، َوَم!!ْن َطفَّ!!َف َفَق!!ْد َعِلْم!!تُْم َم!!ا ِلْلُمَطفِف!!ینَ ِب!!ِھ، َوَم!!ْن َطفَّ!!َف َفَق!!ْد َعِلْم!!تُْم َم!!ا ِلْلُمَطفِف!!ینَ ِب!!ِھ، َوَم!!ْن َطفَّ!!َف َفَق!!ْد َعِلْم!!تُْم َم!!ا ِلْلُمَطفِف!!ینَ ِب!!ِھ، َوَم!!ْن َطفَّ!!َف َفَق!!ْد َعِلْم!!تُْم َم!!ا ِلْلُمَطفِف!!ینَ ِب!!ِھ، َوَم!!ْن َطفَّ!!َف َفَق!!ْد َعِلْم!!تُْم َم!!ا ِلْلُمَطفِف!!ینَ ِب!!ِھ، َوَم!!ْن َطفَّ!!َف َفَق!!ْد َعِلْم!!تُْم َم!!ا ِلْلُمَطفِف!!ینَ ِب!!ِھ، َوَم!!ْن َطفَّ!!َف َفَق!!ْد َعِلْم!!تُْم َم!!ا ِلْلُمَطفِف!!ینَ ِب!!ِھ، َوَم!!ْن َطفَّ!!َف َفَق!!ْد َعِلْم!!تُْم َم!!ا ِلْلُمَطفِف!!ینَ 
ْن تََواَضَع ِبَھا ِلَعَظَمِتي، وَلْم َیْستَطِ {{{{{{{{: حديثه القدسـي ْن تََواَضَع ِبَھا ِلَعَظَمِتي، وَلْم َیْستَطِ إِنََّما أَتََقبَُّل الصَّالةَ ِممَّ ْن تََواَضَع ِبَھا ِلَعَظَمِتي، وَلْم َیْستَطِ إِنََّما أَتََقبَُّل الصَّالةَ ِممَّ ْن تََواَضَع ِبَھا ِلَعَظَمِتي، وَلْم َیْستَطِ إِنََّما أَتََقبَُّل الصَّالةَ ِممَّ ْن تََواَضَع ِبَھا ِلَعَظَمِتي، وَلْم َیْستَطِ إِنََّما أَتََقبَُّل الصَّالةَ ِممَّ ْن تََواَضَع ِبَھا ِلَعَظَمِتي، وَلْم َیْستَطِ إِنََّما أَتََقبَُّل الصَّالةَ ِممَّ ْن تََواَضَع ِبَھا ِلَعَظَمِتي، وَلْم َیْستَطِ إِنََّما أَتََقبَُّل الصَّالةَ ِممَّ ْن تََواَضَع ِبَھا ِلَعَظَمِتي، وَلْم َیْستَطِ إِنََّما أَتََقبَُّل الصَّالةَ ِممَّ ْل على َخْلِقي، وَل!ْم ْل على َخْلِقي، وَل!ْم ْل على َخْلِقي، وَل!ْم ْل على َخْلِقي، وَل!ْم ْل على َخْلِقي، وَل!ْم ْل على َخْلِقي، وَل!ْم ْل على َخْلِقي، وَل!ْم ْل على َخْلِقي، وَل!ْم إِنََّما أَتََقبَُّل الصَّالةَ ِممَّ

ِبیِل وأَالْرَمَلةَ،  ِبیِل وأَالْرَمَلةَ، َیِبْت ُمِصّراً على َمْعِصَیِتي، وَقَطَع َنَھاَرهُ في ِذْكِري، َوَرِحَم الِمْسِكیَن وابَن السَّ ِبیِل وأَالْرَمَلةَ، َیِبْت ُمِصّراً على َمْعِصَیِتي، وَقَطَع َنَھاَرهُ في ِذْكِري، َوَرِحَم الِمْسِكیَن وابَن السَّ ِبیِل وأَالْرَمَلةَ، َیِبْت ُمِصّراً على َمْعِصَیِتي، وَقَطَع َنَھاَرهُ في ِذْكِري، َوَرِحَم الِمْسِكیَن وابَن السَّ ِبیِل وأَالْرَمَلةَ، َیِبْت ُمِصّراً على َمْعِصَیِتي، وَقَطَع َنَھاَرهُ في ِذْكِري، َوَرِحَم الِمْسِكیَن وابَن السَّ ِبیِل وأَالْرَمَلةَ، َیِبْت ُمِصّراً على َمْعِصَیِتي، وَقَطَع َنَھاَرهُ في ِذْكِري، َوَرِحَم الِمْسِكیَن وابَن السَّ ِبیِل وأَالْرَمَلةَ، َیِبْت ُمِصّراً على َمْعِصَیِتي، وَقَطَع َنَھاَرهُ في ِذْكِري، َوَرِحَم الِمْسِكیَن وابَن السَّ ِبیِل وأَالْرَمَلةَ، َیِبْت ُمِصّراً على َمْعِصَیِتي، وَقَطَع َنَھاَرهُ في ِذْكِري، َوَرِحَم الِمْسِكیَن وابَن السَّ َیِبْت ُمِصّراً على َمْعِصَیِتي، وَقَطَع َنَھاَرهُ في ِذْكِري، َوَرِحَم الِمْسِكیَن وابَن السَّ

ِتي وأَْس!تَْحِفُظھُ َمالِئَكِت!ي، أَْجَع!ُل َل!ھُ ف!ي ِتي وأَْس!تَْحِفُظھُ َمالِئَكِت!ي، أَْجَع!ُل َل!ھُ ف!يوَرِحَم الُمَصاَب، ذَِلَك نُوُرهُ َكنُوِر الشَّْمِس أَْكألُهُ ِبِعزَّ ِتي وأَْس!تَْحِفُظھُ َمالِئَكِت!ي، أَْجَع!ُل َل!ھُ ف!يوَرِحَم الُمَصاَب، ذَِلَك نُوُرهُ َكنُوِر الشَّْمِس أَْكألُهُ ِبِعزَّ ِتي وأَْس!تَْحِفُظھُ َمالِئَكِت!ي، أَْجَع!ُل َل!ھُ ف!يوَرِحَم الُمَصاَب، ذَِلَك نُوُرهُ َكنُوِر الشَّْمِس أَْكألُهُ ِبِعزَّ ِتي وأَْس!تَْحِفُظھُ َمالِئَكِت!ي، أَْجَع!ُل َل!ھُ ف!يوَرِحَم الُمَصاَب، ذَِلَك نُوُرهُ َكنُوِر الشَّْمِس أَْكألُهُ ِبِعزَّ ِتي وأَْس!تَْحِفُظھُ َمالِئَكِت!ي، أَْجَع!ُل َل!ھُ ف!يوَرِحَم الُمَصاَب، ذَِلَك نُوُرهُ َكنُوِر الشَّْمِس أَْكألُهُ ِبِعزَّ ِتي وأَْس!تَْحِفُظھُ َمالِئَكِت!ي، أَْجَع!ُل َل!ھُ ف!يوَرِحَم الُمَصاَب، ذَِلَك نُوُرهُ َكنُوِر الشَّْمِس أَْكألُهُ ِبِعزَّ ِتي وأَْس!تَْحِفُظھُ َمالِئَكِت!ي، أَْجَع!ُل َل!ھُ ف!يوَرِحَم الُمَصاَب، ذَِلَك نُوُرهُ َكنُوِر الشَّْمِس أَْكألُهُ ِبِعزَّ         وَرِحَم الُمَصاَب، ذَِلَك نُوُرهُ َكنُوِر الشَّْمِس أَْكألُهُ ِبِعزَّ

ْلَمِة نُوراً، وفي الِجَھاَلِة ُحْلماً، وِمثْلُ!ھُ ف!ي َخْلق!يِ َكَمثَ!ِل الِف!ْردَْوِس ف!ي الَجنَّ!ةِ  ْلَمِة نُوراً، وفي الِجَھاَلِة ُحْلماً، وِمثْلُ!ھُ ف!ي َخْلق!يِ َكَمثَ!ِل الِف!ْردَْوِس ف!ي الَجنَّ!ةِ الظُّ ْلَمِة نُوراً، وفي الِجَھاَلِة ُحْلماً، وِمثْلُ!ھُ ف!ي َخْلق!يِ َكَمثَ!ِل الِف!ْردَْوِس ف!ي الَجنَّ!ةِ الظُّ ْلَمِة نُوراً، وفي الِجَھاَلِة ُحْلماً، وِمثْلُ!ھُ ف!ي َخْلق!يِ َكَمثَ!ِل الِف!ْردَْوِس ف!ي الَجنَّ!ةِ الظُّ ْلَمِة نُوراً، وفي الِجَھاَلِة ُحْلماً، وِمثْلُ!ھُ ف!ي َخْلق!يِ َكَمثَ!ِل الِف!ْردَْوِس ف!ي الَجنَّ!ةِ الظُّ ْلَمِة نُوراً، وفي الِجَھاَلِة ُحْلماً، وِمثْلُ!ھُ ف!ي َخْلق!يِ َكَمثَ!ِل الِف!ْردَْوِس ف!ي الَجنَّ!ةِ الظُّ ْلَمِة نُوراً، وفي الِجَھاَلِة ُحْلماً، وِمثْلُ!ھُ ف!ي َخْلق!يِ َكَمثَ!ِل الِف!ْردَْوِس ف!ي الَجنَّ!ةِ الظُّ ْلَمِة نُوراً، وفي الِجَھاَلِة ُحْلماً، وِمثْلُ!ھُ ف!ي َخْلق!يِ َكَمثَ!ِل الِف!ْردَْوِس ف!ي الَجنَّ!ةِ الظُّ أو كمـا ... ... ... ... ... ... ... ... ٨٨٨٨٨٨٨٨}}}}}}}}الظُّ
  .      ادعوا هللا وأنتم موقنون 0إلجابة: قال

            ::::الخطبة الثانیةالخطبة الثانیةالخطبة الثانیةالخطبة الثانیة

د أن ال العاملني، الذي هداl هلذا وما كنا لنهتـدي لـوال أن هـداl هللا، وأشـه � ربِّ  احلمد
 و0ركْ  مْ وســلِّ اللهــم صــلِّ ، شــهد أن ســيدl دمحماً عبــده ورســولهإلــه إال هللا، وحــده ال شــريك لــه، وأ

 lدمحم وعلى آله وصحبه وسلم، واعطنا اخلري، وادفع عنا الشـر، وجننـا واشـفنا وانصـر lعلى سيد
   ..أما بعد .العاملني � ربَّ على أعدائنا 

أحيـا أرواح  وجـلَّ  عـزَّ  خر أنبه نفسي وإخواين إليه، إذا كان هللاأمر آ :إخواين مجاعة املؤمنني
صـلَّى األنبياء واملرسـلني وأنـزل املالئكـة املقـربني أمجعـني حـىت يـؤدوا صـالة اجلماعـة مـع رسـول هللا 

فهذا بيان لنـا يف أمهيـة اجلماعـة يف بيـت هللا، فقـد تفشـى يف زماننـا شـئ مـن نفوسـنا ، هللا عليه وسلَّم
شيطاننا جعلنا ال نؤدي اجلماعة إال يوم اجلمعـة أو يف رمضـان، وبـني ذلـك نؤديهـا يف  أو وساوس

الَةِ َفتَُقاُم ثُ!مَّ آُم!ُر َرُج!الً         {{{{{{{{: قـال صلَّى هللا عليه وسلَّممع أن نبيكم  ،بيوتنا الَةِ َفتَُقاُم ثُ!مَّ آُم!ُر َرُج!الً َلَقْد َھَمْمُت أَْن آُمَر بالصَّ الَةِ َفتَُقاُم ثُ!مَّ آُم!ُر َرُج!الً َلَقْد َھَمْمُت أَْن آُمَر بالصَّ الَةِ َفتَُقاُم ثُ!مَّ آُم!ُر َرُج!الً َلَقْد َھَمْمُت أَْن آُمَر بالصَّ الَةِ َفتَُقاُم ثُ!مَّ آُم!ُر َرُج!الً َلَقْد َھَمْمُت أَْن آُمَر بالصَّ الَةِ َفتَُقاُم ثُ!مَّ آُم!ُر َرُج!الً َلَقْد َھَمْمُت أَْن آُمَر بالصَّ الَةِ َفتَُقاُم ثُ!مَّ آُم!ُر َرُج!الً َلَقْد َھَمْمُت أَْن آُمَر بالصَّ الَةِ َفتَُقاُم ثُ!مَّ آُم!ُر َرُج!الً َلَقْد َھَمْمُت أَْن آُمَر بالصَّ َلَقْد َھَمْمُت أَْن آُمَر بالصَّ

!الَةَ         َفیَُصلِّي بالنَّاِس ثُمَّ اْنَطِلُق َمِعي ِبرَجاٍل َمَعُھمْ َفیَُصلِّي بالنَّاِس ثُمَّ اْنَطِلُق َمِعي ِبرَجاٍل َمَعُھمْ َفیَُصلِّي بالنَّاِس ثُمَّ اْنَطِلُق َمِعي ِبرَجاٍل َمَعُھمْ َفیَُصلِّي بالنَّاِس ثُمَّ اْنَطِلُق َمِعي ِبرَجاٍل َمَعُھمْ َفیَُصلِّي بالنَّاِس ثُمَّ اْنَطِلُق َمِعي ِبرَجاٍل َمَعُھمْ َفیَُصلِّي بالنَّاِس ثُمَّ اْنَطِلُق َمِعي ِبرَجاٍل َمَعُھمْ َفیَُصلِّي بالنَّاِس ثُمَّ اْنَطِلُق َمِعي ِبرَجاٍل َمَعُھمْ َفیَُصلِّي بالنَّاِس ثُمَّ اْنَطِلُق َمِعي ِبرَجاٍل َمَعُھمْ  !الَةَ ُح!َزٌم ِم!ْن َحَط!ٍب إَِل!ى َق!ْوٍم الَ َیْش!َھدُوَن الصَّ !الَةَ ُح!َزٌم ِم!ْن َحَط!ٍب إَِل!ى َق!ْوٍم الَ َیْش!َھدُوَن الصَّ !الَةَ ُح!َزٌم ِم!ْن َحَط!ٍب إَِل!ى َق!ْوٍم الَ َیْش!َھدُوَن الصَّ !الَةَ ُح!َزٌم ِم!ْن َحَط!ٍب إَِل!ى َق!ْوٍم الَ َیْش!َھدُوَن الصَّ !الَةَ ُح!َزٌم ِم!ْن َحَط!ٍب إَِل!ى َق!ْوٍم الَ َیْش!َھدُوَن الصَّ !الَةَ ُح!َزٌم ِم!ْن َحَط!ٍب إَِل!ى َق!ْوٍم الَ َیْش!َھدُوَن الصَّ !الَةَ ُح!َزٌم ِم!ْن َحَط!ٍب إَِل!ى َق!ْوٍم الَ َیْش!َھدُوَن الصَّ ُح!َزٌم ِم!ْن َحَط!ٍب إَِل!ى َق!ْوٍم الَ َیْش!َھدُوَن الصَّ

                                      
  .سيجامع األحاديث واملراسيل عن سلمان الفار   ٧
 ....رواه البزاررواه البزاررواه البزاررواه البزار ٨



َق َعَلْیِھْم بُیُْوتَُھْم بالنَّارِ  َق َعَلْیِھْم بُیُْوتَُھْم بالنَّارِ فأَُحّرِ َق َعَلْیِھْم بُیُْوتَُھْم بالنَّارِ فأَُحّرِ َق َعَلْیِھْم بُیُْوتَُھْم بالنَّارِ فأَُحّرِ َق َعَلْیِھْم بُیُْوتَُھْم بالنَّارِ فأَُحّرِ َق َعَلْیِھْم بُیُْوتَُھْم بالنَّارِ فأَُحّرِ َق َعَلْیِھْم بُیُْوتَُھْم بالنَّارِ فأَُحّرِ َق َعَلْیِھْم بُیُْوتَُھْم بالنَّارِ فأَُحّرِ هّم (ن حيرق بيوت الذين ال يؤدون الصـالة مجاعـة بغـري عـذر         ........٩٩٩٩٩٩٩٩}}}}}}}}        فأَُحّرِ
        {{{{{{{{        :ملَّ صـلى هللا عليـه وسـيكفي أ»ا يقول فيهـا !! ألمهيتها يل ولك  ملاذا؟ .عزَّ وجلَّ  شرعي يف بيت هللا

 وجلَّ  عزَّ  والفذ هو الرجل الذي ليس له نظري يف عبادة هللا --------َصالَةُ اْلَجَماَعِة تَْفُضُل َصالَةِ اْلَفذِّ َصالَةُ اْلَجَماَعِة تَْفُضُل َصالَةِ اْلَفذِّ َصالَةُ اْلَجَماَعِة تَْفُضُل َصالَةِ اْلَفذِّ َصالَةُ اْلَجَماَعِة تَْفُضُل َصالَةِ اْلَفذِّ َصالَةُ اْلَجَماَعِة تَْفُضُل َصالَةِ اْلَفذِّ َصالَةُ اْلَجَماَعِة تَْفُضُل َصالَةِ اْلَفذِّ َصالَةُ اْلَجَماَعِة تَْفُضُل َصالَةِ اْلَفذِّ َصالَةُ اْلَجَماَعِة تَْفُضُل َصالَةِ اْلَفذِّ 

        وما الدرجة یا رسول هللا؟ قال الدرجة في الجنة كماوما الدرجة یا رسول هللا؟ قال الدرجة في الجنة كماوما الدرجة یا رسول هللا؟ قال الدرجة في الجنة كماوما الدرجة یا رسول هللا؟ قال الدرجة في الجنة كماوما الدرجة یا رسول هللا؟ قال الدرجة في الجنة كماوما الدرجة یا رسول هللا؟ قال الدرجة في الجنة كماوما الدرجة یا رسول هللا؟ قال الدرجة في الجنة كماوما الدرجة یا رسول هللا؟ قال الدرجة في الجنة كما: : : : : : : : قالواقالواقالواقالواقالواقالواقالواقالوا        {{{{{{{{        ::::::::١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠}}}}}}}}ِبَسْبعٍ َوِعْشِریَن دََرَجةً ِبَسْبعٍ َوِعْشِریَن دََرَجةً ِبَسْبعٍ َوِعْشِریَن دََرَجةً ِبَسْبعٍ َوِعْشِریَن دََرَجةً ِبَسْبعٍ َوِعْشِریَن دََرَجةً ِبَسْبعٍ َوِعْشِریَن دََرَجةً ِبَسْبعٍ َوِعْشِریَن دََرَجةً ِبَسْبعٍ َوِعْشِریَن دََرَجةً         --------

  .١١١١١١١١١١١١١١١١        }}}}}}}}        بین السماء واألرضبین السماء واألرضبین السماء واألرضبین السماء واألرضبین السماء واألرضبین السماء واألرضبین السماء واألرضبین السماء واألرض
ـــل هللا مـــن ويكفـــي أن صـــالة اجلماعـــة مقبو  ـــو صـــليت مبفـــردك ال يقب ـــدوام، فل ـــى ال ـــة عل ل

ُج!!ل إَ إَ إَ إَ إَ إَ إَ إَ         {{{{{{{{        :معليــه وســلَّ صــلى هللا صــالتك إال اجلــزء الــذي حضــر فيــه قلبــك وخشــع � فيــه قــال  ُج!!ل نَّ الرَّ ُج!!ل نَّ الرَّ ُج!!ل نَّ الرَّ ُج!!ل نَّ الرَّ ُج!!ل نَّ الرَّ ُج!!ل نَّ الرَّ ُج!!ل نَّ الرَّ نَّ الرَّ

!ال !الَلیُصلِّي الصَّ !الَلیُصلِّي الصَّ !الَلیُصلِّي الصَّ !الَلیُصلِّي الصَّ !الَلیُصلِّي الصَّ !الَلیُصلِّي الصَّ !الَلیُصلِّي الصَّ ، أَْو ، أَْو ، أَْو ، أَْو ، أَْو ، أَْو ، أَْو ، أَْو  ُعْش!ُرَھا، أَْو تُْس!عَُھا، أَْو ثُْمنَُھ!ا، أَْو ُس!ْبعَُھا ُعْش!ُرَھا، أَْو تُْس!عَُھا، أَْو ثُْمنَُھ!ا، أَْو ُس!ْبعَُھا ُعْش!ُرَھا، أَْو تُْس!عَُھا، أَْو ثُْمنَُھ!ا، أَْو ُس!ْبعَُھا ُعْش!ُرَھا، أَْو تُْس!عَُھا، أَْو ثُْمنَُھ!ا، أَْو ُس!ْبعَُھا ُعْش!ُرَھا، أَْو تُْس!عَُھا، أَْو ثُْمنَُھ!ا، أَْو ُس!ْبعَُھا ُعْش!ُرَھا، أَْو تُْس!عَُھا، أَْو ثُْمنَُھ!ا، أَْو ُس!ْبعَُھا ُعْش!ُرَھا، أَْو تُْس!عَُھا، أَْو ثُْمنَُھ!ا، أَْو ُس!ْبعَُھا ُعْش!ُرَھا، أَْو تُْس!عَُھا، أَْو ثُْمنَُھ!ا، أَْو ُس!ْبعَُھاال َیُك!وُن َل!ھُ ِمْنَھ!ا إِالال َیُك!وُن َل!ھُ ِمْنَھ!ا إِالال َیُك!وُن َل!ھُ ِمْنَھ!ا إِالال َیُك!وُن َل!ھُ ِمْنَھ!ا إِالال َیُك!وُن َل!ھُ ِمْنَھ!ا إِالال َیُك!وُن َل!ھُ ِمْنَھ!ا إِالال َیُك!وُن َل!ھُ ِمْنَھ!ا إِالال َیُك!وُن َل!ھُ ِمْنَھ!ا إِال        ةَ، َوَلَعلَّ!ھُ ةَ، َوَلَعلَّ!ھُ ةَ، َوَلَعلَّ!ھُ ةَ، َوَلَعلَّ!ھُ ةَ، َوَلَعلَّ!ھُ ةَ، َوَلَعلَّ!ھُ ةَ، َوَلَعلَّ!ھُ ةَ، َوَلَعلَّ!ھُ َلیُصلِّي الصَّ

  !!١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢}}}}}}}}        وال یكتب للمرء من صالتھ إال ما عقل منھاوال یكتب للمرء من صالتھ إال ما عقل منھاوال یكتب للمرء من صالتھ إال ما عقل منھاوال یكتب للمرء من صالتھ إال ما عقل منھاوال یكتب للمرء من صالتھ إال ما عقل منھاوال یكتب للمرء من صالتھ إال ما عقل منھاوال یكتب للمرء من صالتھ إال ما عقل منھاوال یكتب للمرء من صالتھ إال ما عقل منھا        ،،،،،،،،ُسْدُسَھاُسْدُسَھاُسْدُسَھاُسْدُسَھاُسْدُسَھاُسْدُسَھاُسْدُسَھاُسْدُسَھا
  املشاكل ال تكثر إال وقت الصالة؟أيها املسلمون الكرام وكلنا يعلم أن وما احلل 

فــإن اجلماعــة إذا كــان فــيهم رجــل صــاحل يقبــل هللا صــالته ويقبــل صــالة  ،علــيكم 0جلماعــة
إذا وصـلت أربعـني رجـالً البـد أن يكـون فيهـا  -ثـرورد ىف األكمـا  -واجلماعة  ،اجلميع من أجله

  .فصالة اجلماعة مقبولة على الدوام. عرفناه أو مل نعرفه ،رجل صاحل حيبه هللا
فــإن املــرء إذا حتــري يف  ،هــذا إىل جانــب أن اجلماعــة تســتوجب شــهادة املــؤمنني يــوم الزحــام

مـن الـذي يشـهد . يشـهد لـك 0إلميـاناحبث عمن : ويقول له وجلَّ  عزَّ  ره هللاظأمره يوم القيامة ين
ُج!َل         {{{{{{{{        :مصـلى هللا عليـه وسـلَّ فقـال ، مصلى هللا عليـه وسـلَّ له؟ سألوا هذا السؤال للرسول  ُج!َل إِذَا َرأَْی!تُُم الرَّ ُج!َل إِذَا َرأَْی!تُُم الرَّ ُج!َل إِذَا َرأَْی!تُُم الرَّ ُج!َل إِذَا َرأَْی!تُُم الرَّ ُج!َل إِذَا َرأَْی!تُُم الرَّ ُج!َل إِذَا َرأَْی!تُُم الرَّ ُج!َل إِذَا َرأَْی!تُُم الرَّ إِذَا َرأَْی!تُُم الرَّ

        ١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣        }}}}}}}}        َفاْشَھدُوا َلھُ ِباِإلیَمانِ َفاْشَھدُوا َلھُ ِباِإلیَمانِ َفاْشَھدُوا َلھُ ِباِإلیَمانِ َفاْشَھدُوا َلھُ ِباِإلیَمانِ َفاْشَھدُوا َلھُ ِباِإلیَمانِ َفاْشَھدُوا َلھُ ِباِإلیَمانِ َفاْشَھدُوا َلھُ ِباِإلیَمانِ َفاْشَھدُوا َلھُ ِباِإلیَمانِ         --------        أي یواظب على الصالةأي یواظب على الصالةأي یواظب على الصالةأي یواظب على الصالةأي یواظب على الصالةأي یواظب على الصالةأي یواظب على الصالةأي یواظب على الصالة        --------َیْعتَادُ اْلَمَساِجدَ، َیْعتَادُ اْلَمَساِجدَ، َیْعتَادُ اْلَمَساِجدَ، َیْعتَادُ اْلَمَساِجدَ، َیْعتَادُ اْلَمَساِجدَ، َیْعتَادُ اْلَمَساِجدَ، َیْعتَادُ اْلَمَساِجدَ، َیْعتَادُ اْلَمَساِجدَ، 
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 .سنن أىب داوود عن أىب هريرة ٩

 .صحيح البخارى عن عبدهللا بن عمر  ١٠
 }َما بـَْنيَ ُكل َدرََجتـَْنيِ َكَما بـَْنيَ السََّماِء َواَألْرضِ  {رواه مسلم بلفظ  ١١
   صحیح ابن حبان وسنن البیھقى الكبرى عن عبدهللا بن عنمة صحیح ابن حبان وسنن البیھقى الكبرى عن عبدهللا بن عنمة صحیح ابن حبان وسنن البیھقى الكبرى عن عبدهللا بن عنمة صحیح ابن حبان وسنن البیھقى الكبرى عن عبدهللا بن عنمة  ١٢
  .بن ماجة عن أىب سعيدرواه أمحد والرتمذي والدارمى وا ١٣
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