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احلمد هللا رب العاملني الذي واجهنا بلُطفه، وفتح لنا أبواب رمحته 
  .وفضله

وأشهد أن سيدنا حممداً ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له
اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله . عبد اهللا ورسوله

لى أعدائنا يا وصحبه، واعطنا اخلري وادفع عنا الشر وجننا واشفنا وانصرنا ع
  .رب العاملني

تعالوا معي يف بداية هذا العام ـ الذي :أيها األحبة مجاعة املؤمنني
نسأل اهللا أن جيعله عام خريٍ وبركة وفتحٍ ونصرٍ لنا وللمسلمني أمجعني ـ 
إىل عيادة احلبيب املصطفى يف مدينته املنورة لنأخذ روشتة واحدة تكون 

غنا فيها ما نأمله من اهللا يف الدنيا، وما حنصل به عوناً لنا يف هذه احلياة، وتبل
  .تبارك وتعاىلعلى رضا اهللا والفوز بالسعادة األبدية يوم لقاء اهللا 

للصحايب القدير أيب  صلى اهللا عليه وسلَّمهذه الروشتة شخصها النيب 
يف كل زمان ومكان لكل مسلمٍ ولكل مؤمن،  رضي اهللا عنهذر الغفاري 

  :صلى اهللا عليه وسلَّم قال له فيها
يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، وكثِّر الزاد فإن السفر (

فإن العقبة كؤود، وأخلص العمل فإن الناقد  ظهركطويل، وخفِّف 

	 ا��ردوس ).بصري 	��   رواه ا���م ا���د�	 وا�د
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  :ونشرحها بإجيازٍ حىت ال نطيل عليكم فنقول
  : حر عميقأحكم السفينة فإن الب

والسفينة اليت تركبها هي جسمك وجوارحك اليت تفعل ا ما تشاء يف 
الدنيا، ألن الدنيا اآلن حبر عميق مليئٌ بالفنت، مليئٌ باألمور اليت تغضب اهللا 

، فينبغي عليك إن أردت النجاة أن تحكمها بشرع اهللا، فال تبارك وتعاىل
سيدنا رسول اهللا، وتتوقَّف عن فعل تفعل إال ما أمرك به اهللا، أو أباحه لك 

  . ما سوى ذلك، حىت تنجو من املهالك
فإذا عرض لك أمر يف هذه احلياة، فالبد أن تستشري فيه أوالً شرع اهللا، 
ما حكم العمل يف الشريعة املطهرة؟ إن وافقت عليه أمضيه وافرح بفضل اهللا 

رضي اهللا، فامتنع عنه ومعونة اهللا، وإن أخربتك الشريعة أن هذا العمل ال ي
فوراً، واعلم علم اليقني أنك إذا فعلت ذلك فأنت موفق يف الدنيا سعيد يف 

  .اآلخرة إن شاء اهللا
  :وكثِّر الزاد فإن السفر طويل

وما دمنا كلنا مسافرين وإىل اهللا راجعني، وال يعلم أحدنا مىت السفر؟ 
زاد هو الذي قال فيه رب وال ميعاد املغادرة، فعليك أن تكثِّر الزاد، وال

  :العباد
  ).البقرة١٩٧("  وتزودوا فَإِنَّ خير الزاد التقْوى" 
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تزود بتقوى اهللا، تزود باألعمال الصاحلة اليت تنفع من معك ومن 
حولك، عاوم على شئون هذه احلياة، وخفِّف عنهم ما استطعت ما 

وعاون نفسك أنت باملداومة على  يعانون به من ويالت األمراض واملشاكل،
الصلوات اخلمس يف مواقيتها، وعلى أن يكون لسانك رطباً دائماً بذكر اهللا، 
وعلى أن تفتح كل يومٍ كتاب اهللا ولو تقرأ فيه صفحةً واحدة، ينور اهللا 
بقراءتك ظاهرك وباطنك، وأكثر من االستغفار هللا، ألنه ال يوجد من ليس 

ب والذي ليس له عيوب وليس له ذنوب كان له ذنوب، وليس له عيو
  :يقول

أيها الناس توبوا إىل اهللا واستغفروه، فإين أتوب إىل اهللا واستغفره يف (
  ).اليوم مائة مرة

استكثر من الزاد برضا من حولك، رضا الوالدين ورضا األهل 
واألقارب مبواصلتهم، ورضا الناس بالكلمة الطيبة والبسمة الصادقة واملعاملة 
الصاحلة، فكلها أشياء هينة لينة ال يعجز عنها إال إنسان ختلى عنه توفيق 

  .املوفق عز وجل
كثِّر زادك واجعل نفسك دائماً تكثِّر من هذا الزاد بأعمال اخلري والرب 

  .والطاعات اليت جتعلك من وجهاء اهللا يف الدنيا، ومن وجهاء اهللا يف اآلخرة
  : وخفِّف احلمل فإن العقبة كؤود
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  : خفِّف األمحال اليت حتملها على ظهرك يوم القيامةو
 "مورِهلَى ظُهع مهارزلُونَ أَومحي مهاألنعام٣١("  و.(  

خفِّف الذنوب واملعاصي وأكثر الذنوب واملعاصي كما نعلم من آفات 
اللسان، فهو الذي يغتاب هذا، وينم بني هذا وهذا، ويسب هذا ويشتم هذا 

ذا، فعليك أن تكبحه عن هذه املهالك، ومتنعه من هذه املعاصي ويلعن ه
  :لصحبه املباركني صلى اهللا عليه وسلَّمحىت تأيت يوم القيامة كما قال 

ـُفردون، قالوا( : وما املفردون يا رسول اهللا، قال: سريوا سبق امل
الذاكرين اهللا كثرياً والذاكرات، وضع الذكر عنهم إصرهم وأغالهلم حىت 

  ).ن اهللا تعاىل يوم القيامة خفافايلقو
واعلم علم اليقني أن عملك يعرض على رب العاملني يف الوقت 
واحلني، فإذا نطقت فهو أول السامعني، وإذا عملت فهو أول الناظرين، فال 

  . يرى منك إال ما يحبه ويرضاه يف كل وقت وحني
  : وأخلص العمل فإن الناقد بصري

  :واعلم أنه حياسبك على نيتك
  ).إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل إمرئٍ ما نوى(

فال تعمل عمالً وأنت ترى به وجه اهللا، وتقصد به أحداً سواه، فإن 
هذا يرده عليك وال يقبله اهللا، فاقصد بأي عملٍ تعمله يف حياتك حىت ولو 
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ومالعبتك  كان أكلك وشربك ونومك، حىت ولو كان مداعبتك ألوالدك
لزوجك، إعمل أي عمل ولكن إنوي به رضا اهللا، واقصد به وجه اهللا وتابع 

  .حني أدائه سيدنا رسول اهللا تفوز يوم لقاء اهللا تبارك وتعاىل
  :صلى اهللا عليه وسلَّمقال 

يأيت أُناس يوم القيامة بأعمالٍ أمثال اجلبال، فيعرضون على اهللا تعال، (
إضربوا ذا العمل وجه : تعاىل، فيقول اهللا تعاىلأو يعرض أحدهم على اهللا 

إنه مل يرد بذلك وجهي والدار : ومل يا رب؟ فيقول: صاحبه، فتقول املالئكة
  ).اآلخرة

  :يف إخالص األعمال صلى اهللا عليه وسلَّموقد قال 
من صلَّى يرائي فقد أشرك ـ واملراءاة يقصد ا نظر الناس وليس (

يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك  نظر رب الناس ـ من صلى
فَمن كَانَ يرجوا لقَاَء ربه فَلْيعملْ عمال "   :تبارك وتعاىلـ وقد قال اهللا 

  ).الكهف١١٠("  صالحا وال يشرِك بِعبادة ربه أَحدا

فر طويل، يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، وكثِّر الزاد فإن الس
  ).وخفف احلمل فإن العقبة كؤود، وأخلص العمل فإن الناقد بصري

  ).أدعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة( :أو كما قال
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  :اخلطبة الثانية 
احلمد هللا رب العاملني الذي وفقنا للهدى والنور ومأل قلوبنا باليقني، 

  .وجعلنا من عباده املسلمني
، يحق احلق ويبطل الباطل ال شريك له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده

  .ولو كره ارمون
  . الصادق الوعد األمني وأشهد أن سيدنا حممداً عبد اهللا ورسوله

  .اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
  :أيها األحبة يف اهللا تبارك وتعاىل

 إذا حافظ على العمل روشتة واحدة تدخل اإلنسان اجلنة إن شاء اهللا
صلى اهللا مبا أمره به مواله، نسمعها سوياً من حبييب وقُرة عيين رسول اهللا 

  :رضي اهللا عنهحيث يقول ألنس بن مالك  عليه وسلَّم
يا بين إذا استطعت أن تبيت وليس يف قلبك غلٌّ وال غش ألحد من (

  ).معي يف اجلنةاملسلمني فافعل، فإن ذلك من سنيت ومن فعل سنيت كان 
فليجاهد كل أخٍ مؤمن يرجو لقاء اهللا، ويطمع يف دخول اجلنة يف 
جوار رسول اهللا، أن يخلِّص قلبه مما ذكرناه فيجعل قلبه دائماً وأبداً ليس فيه 
إال احلب واملودة والشفقة والعطف واحلنان والرأفة ألوالده وزوجه وجلميع 

  .املسلمني
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أو ميكروب احلسد أو عقرب الطمع صده فإذا تسلَّل إليه مرض احلقد 
عن ذلك الباب، وجعله يتخلَّف عن دخول اجلنة مع النيب واألحباب، ألن 

  :شرط دخول اجلنة أن ينطبق على الداخل قول اهللا
 "نيقَابِلترٍ مرلَى سا عانولٍّ إِخغ نم مورِهدي صا فا منعزنو  "

  ).احلجر٤٧(
أن يخلص قلوبنا من األحقاد واألحساد والبغض  رك وتعاىلتبانسأل اهللا 

والكُره لعباد اهللا املؤمنني، وأن ميأل قلوبنا باإلخالص لذات اهللا، والصدق يف اتباع 
  .حبيب اهللا ومصطفاه، والرأفة والرمحة واملودة والشفقة والعطف جلميع املؤمنني

طل زاهقاً وهالكاً وارزقنا اجتنابه، ووفقنا اللهم أرنا احلق حقاً وارزقنا اتباعه، وارنا البا
لفعل اخلريات، واحفظنا حبفظك من مجيع املعاصي والفنت واملنكرات، ووفقنا دوماً لعمل اخلري 

  .والرب والصاحلات
اللهم اغفر لنا ولوالدينا واملسلمني واملسلمات، واملؤمنني واملؤمنات األحياء منهم 

  .دعوات يا أرحم الرامحنيواألموات، إنك مسيع قريب جميب ال
اللهم أصلح أحوالنا وأحوال أوالدنا ونسائنا وبناتنا، وأحوال حكامنا ورؤسائنا، وأحوال 

  .    املسلمني أمجعني
يأْمر بِالْعدلِ واالحسان وإِيتاِء ذي الْقُربى وينهى  إِنَّ اَهللا":عباد اهللا اتقوا اهللا

الْماِء وشنِ الْفَحونَعذَكَّرت لَّكُملَع ظُكُمعيِ يغالْبكَرِ والنحل٩٠( "ن.(  
أذكروا اهللا يذكركم واستغفروه يغفر لكم، واشكروه على نعمه يزدكم وأقم 

  .الصالة


