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أعلى شأن املؤمنني يف الدنيا، ورفع قدرهم يوم الدين، احلمد هلل رب العاملني، 
 . وجعلهم من عباده الفائزين برضوانه األعلى والدرجات الُعلى يف جنة النعيم

خصَّنا خبري كتاٍب أنزله إىل خلقه وخري وأشهد أن ال إال هللا وحده ال شريك له، 
 .ري ديٍن إختاره جلميع خلقه من البدء إىل اخلتامنبٍي اختاره من صفوته من بريته، وخ

وصفيه من خلقه وخليله، الذي آاته مواله وأشهد أن سيدان دمحمًا عبد هللا ورسوله، 
أنه خلَّص لنا وللمسلمني  صلوات ريب وتسليماته عليهجوامع الكِلم، ومن جوامع كلمه 

 :وسلَّمصلى هللا عليه أمجعني الدين الذي جاء به يف كلمتني فقال 
 (.إمنا بٌعثُت ألمتم مكارم األخالق)

صاحب اخلُلق العظيم، والقدر واجلاه العليِي اللهم صلِي وسلِيم وابرك على سيدان دمحم 
وعلى آله وصحبه، وكل من اهتدى هبديه إىل يوم صلى هللا عليه عند العليِي الكبري، 

 .الدين، وعلينا معهم أمجعني آمني آمني اي رب العاملني
  :ها األحبة مجاعة املؤمننيأي

 . وعنايته بنا مجاعة املؤمنني تبارك وتعاىلتعالوا بنا ننظر إىل بعض فضل هللا 
كلنا يف الدنيا إىل ميعاد، وبعد امليعاد نسافر إىل رب العباد، مث نُبعث مجيعًا يف يوم 

 .الدنيا التناد، ويكون لكل واحٍد مقاٌم معلوم، أخذه من طاعته للحي القيوم يف حياته
لنا احلصول على أعلى املقامات، والوصول إىل أرفع  تبارك وتعاىلفيسَّر هللا 

 . الدرجات أبشياٍء يسرية ولكنها عسرية على املنافقني نستعيذ ابهلل من أحواهلم أمجعني
 :والدرجات اليت يكون عليها الناس يوم القيامة يف اجلنة، قال هللا فيها

يِقنَي َوالشَُّهَداِء َوالصَّاِِلِنَي فَُأوَلِئَك َمَع الَِّذي﴿ َن أَنـَْعَم هللا َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِ نَي َوالصِ دِ 
 (.النساء96) ﴾َوَحُسَن ُأوَلِئَك َرِفيًقا

 : تبارك وتعاىلأربع درجات ُعظمى ألهل املقام الكرمي واملنزل العظيم عند هللا 
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 :درجة النبوة
ويكفينا شرفًا وفخرًا أننا أتباع إلمام الرسل  النبيني وهي ابالصطفاء واإلجتباء،

 .صلى هللا عليه وسلَّمواألنبياء 
وبعدها درجة الصديقني، وبعدها درجة الشهداء، وبعدها درجة الصاحلني، وفيما 

 :بعد ذلك درجات ذكرها كتاب رب العاملني ال عد هلا وال حد هلا
ِئُحوَن الرَّاِكُعوَن السَّاِجُدوَن االِمُروَن التَّائُِبوَن اْلَعاِبُدوَن اِْلَاِمُدوَن السَّا﴿

ِر اْلُمْؤِمِننيَ  ِِبْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن َعِن اْلُمْنَكِر َواِْلَاِفُظوَن ِِلُُدوِد هللاِ   ﴾َوَبشِ 
 (.التوبة111)

 .فتلكم درجات يف اجلنات ذكرها هللا يف كتاب هللا
ْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقانِِتنَي َواْلَقانَِتاِت ِإنَّ اْلُمْسِلِمنَي َواْلُمْسِلَماِت َواْلمُ ﴿

ِقنَي  َوالصَّاِدِقنَي َوالصَّاِدقَاِت َوالصَّاِبرِيَن َوالصَّاِبَراِت َواْْلَاِشِعنَي َواْْلَاِشَعاِت َواْلُمَتَصدِ 
قَاِت َوالصَّاِئِمنَي َوالصَّاِئَماِت َواِْلَاِفِظنَي فـُُروَجُهْم    َواِْلَاِفظَاِت َوالذَّاِكرِيَن هللاَ َواْلُمَتَصدِ 

 (.األحزاب53) ﴾ََلُْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما َكِثريًا َوالذَّاِكَراِت َأَعدَّ هللاُ 
درجات راقيات يف اجلنات، لكن أرقاها وأعالها النبيني والصديقني والشهداء 

 .والصاحلني
النبيني، فنريد أن ُُنشر يوم ال شك أننا مجيعًا نطمح إىل أعلى درجة بعد درجات 

 القيامة من الصديقني، كيف ُُنشر مع الصديقني؟ 
 وما العمل الذي يبلغنا ذلك؟ 

 ليوصلنا إىل ذلك؟  تبارك وتعاىلوما السبيل اإلهلي الذي رمسه املوىل 
 ؟صلى هللا عليه وسلَّموما املنهج النبوي الذي رمسه لنا حضرة النب 

 :وهو كما وصفه ربه وسلَّمصلى هللا عليه جند النب 
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 (.التوبة111) ﴾ِِبْلُمْؤِمِننَي َرُءوٌف رَِحيمٌ ﴿
وصف لنا طريقًا سهاًل ُميسرًا ملن أعانه هللا، ووفقه مواله وحفظه حبفظه جل يف 

يقني والصادقني، قال فيه   :صلى هللا عليه وسلَّمُعاله، ليكون من الصدِي
كتب عند هللا صديقاً، والصدق ال يزال الرجل يصدق ويتحرَّى الصدق حىت يُ )

 (.يهدي إىل الرب، والرب يهدي إىل اجلنة
ما أرمحك بنا اي حبيب هللا، ما أشفقك علينا اي رسول هللا، نتحرى الصدق يف 
األقوال، والصدق يف األفعال لُنكتب عند هللا من الصديقني يف املقام األعلى بعد 

 .إن هو إال وحيٌّ يُوحى النبيني، ذلك ما قاله الذي ال ينطق عن اهلوى
بنيَّ العقبات اليت تعرتي السالك  صلى هللا عليه وسلَّمطريٌق سهٌل يسري، لكن النب 

يف هذا الطريق، فقد تتهيأ له أموٌر دنيوية، ال يصل إليها إال ابلكذب، وقد تتهيأ له مغامن 
ة ليعلوا شأنه شخصية، ال حيصل عليها إال ابلكذب، وقد تلوح له فرٌص يف حياته الدنيوي

 .تبارك وتعاىلفيها إىل حني، ألنه ال ُعلوٌّ دائٌم إال عند رب العاملني 
فيكذب فإذا كذب إنتقل من درجة الصديقني إىل ـ والعياذ ابهلل ـ إىل درجة 

 :صلى هللا عليه وسلَّماملنافقني، قال 
 :هنع هللا يضرثالثة من كن فيه كان منافقاً خالص النفاق ـ ويف رواية مسلم )

من : ثالثة من كن فيه كان منافقًا خالص النفاق وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم
 (.إذا حدَّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أُؤمتن خان

الذي يُبيح لنفسه الكذب للوصول إىل شيٍئ فاٍن داين حُيول رتبته من أعلى عليني 
 :إىل أسفل سافلني

 (.النساء143) ﴾َفِل ِمَن النَّارِ ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي ِف الدَّْرِك االسْ ﴿
إن مل تلحقه توبٌة من هللا، ويرجع اتئبًا اندمًا حلضرة هللا على ما جناه، ويقبل هللا 
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 .توبته ويرده إىل صوابه ويُدخله يف رحاب إخوانه املؤمنني
 :عقبٌة ُأخرى

، أو رمبا يظن املؤمن أنه إذا كان ميزح مع ولده أو مع أهله أو مع زمالئه يف العمل
، قال تبارك وتعاىلمع جريانه يف املنزل يُباح له الكذب، وهذا ال يُباح أيضًا يف دين هللا 

 :عن نفسه صلى هللا عليه وسلَّم
 (.إين ألمزح وال أقول إال حقاً )

 :عنا مجاعة املؤمنني صلى هللا عليه وسلَّموقال 
يعين يف أسفل اجلنة ـ  أان ربيٌب ـ ربيٌب يعين ضمني ـ أان ربيب بيت يف ربض اجلنة ـ)

ملن ترك اجلدال ولو كان ُُمقاً، وأان ربيٌب بيت يف أوسط اجلنة ملن ترك الكذب ولو كان 
 (.مزاحاً 

ال يكذب ال يف مزاٍح وال يف غريه، ُروي أن إمرأٌة كانت عند النب وكان معها صبية 
ذهب الولد إئتين بكذا وأُعطيك مترة، ف: صغار، واحتاجت إىل أمر فقالت لوليد هلا

هلا ولنا وللمسلمني  صلى هللا عليه وسلَّممسرعًا وأحضر ما طلبت وأعطته التمرة، فقال 
 :أمجعني
 (.لو مل تُعطيها له لُكتبت عليك كذبة، وحلاسبك هللا عز وجل عليها يوم القيامة)

يكفي مجاعة املؤمنني أن الكذب ينفِير الكرام الكاتبني الذين يصحبوننا آانء الليل 
يعلمون ما : راف النهار، ويعلمون ما تفعلون، ومل يُقل هللا ما يكتبون، ولكن قالوأط

 :صلى هللا عليه وسلَّمتفعلون، قال 
 (.إن امللكني ليبتعدان قدر ميٍل عن الرجل إذا كذب من شدة ننت رائحة فمه)

إذا كذب اإلنسان خترج من فمه رائحٌة منتنة فتشمها املالئكة الكرام الكاتبني 
 .باعدون عنه ملا يشمُّون فيه من الروائح الكريهة اليت ال حيبون أن يشموهنافيت
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الصدق مجاعة املؤمنني هو السبيل إىل رضوان رب العاملني، وهو السبيل إىل صالح 
 .اجملتمعات وهو الذي ينشر الثقة بني املؤمنني، وجمتمع املؤمنني يثق أفراده يف بعض

تعلمون جيدًا أنه مل يكن عند أجدادان األولني ال عقوٌد مكتوبة وألرض أو مباٍن، 
وال عقوٌد مسجلة لزواج، وال قائمة مبنقوالت، ولكن كان بينهم ثقفة شديدة يف 

 :التعامالت، ألهنم كانوا صادقني وال يكذبون أبداً، وفيهم ولنا يقول هللا
 (.التوبة116) ﴾وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقنيَ  وا هللاَ ََي َأيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتَـّقُ ﴿

حىت من كثرة حتريِيهم الصدق يف زمن النبوة واخلالقة بعدها إمسعوا إىل عبد هللا بن 
 :وهو يصف حال هؤالء األقوام فيقول هنع هللا يضرمسعوٍد 
 [.أتى علينا زمان كنا نعلم الكذاب بعالمة يف وجهه]

الكذب، ألهنمة ينظرون بنور اإلميان الذي يقول فيه النب ال خيفى عليهم الكذاب و 
 :صلى هللا عليه وسلَّمالعدانن 

 (.تبارك وتعاىلإتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور هللا )
فلم يكن واحٌد منهم أبدًا يكذب حىت أن هذا األمر إنتقل إىل أعدائهم وهم ما 

لفضيحة يف الدنيا، وخشية التشنيع زالوا على كفرهم، فكانوا خيشون من الكذب خشية ا
 .عليه بني األحياء، ألن الناس أقبح جرمية كانوا يشنعون عليها جرمية الكذب

فلما ذهبت هذه األشياء الفاضلة، وأصبح الناس يتباهون ابلكذب، ويتفاخرون 
 تبارك وتعاىلأبهنم حيصلون على ما يريدون عن طريق الكذب، خشينا أن يُعمنا هللا 

ن عنده ألننا خالفنا هدي األنبياء وهدي الصاحلني، وهدي الصديقني الذي بعذاٍب م
 .تبارك وتعاىلأمران به رب العاملني 

مسافرين، وال يعلم  تبارك وتعاىلأخي املؤمن ُنن مجيعاً يف الدنيا إىل حني، وإىل هللا 
نيا إىل هللا أحدان ما الوقت الذي سيغادر فيه دنياه إىل حضرة هللا، فإايك أن خترج من الد
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وأنت موسوٌم ابلكذب، أو وأنت تتعامل مع اخللق ابلكذب، واحرص على الصدق، 
 :صلى هللا عليه وسلَّمتكن مع الصديقني قال 

ال يزال الرجل يصدق ويتحرَّى الصدق حىت ُيكتب عند هللا صديقا، والصدق )
الكذب حىت يهدي إىل الرب، والرب يهدي إىل اجلنة، وال يزال الرجل يكذب ويتحرى 
 (.ُيكتب عند هللا كذااب، والكذب يهدي إىل الفجور، والفجور يهدي إىل النار

 :أو كما قال
 (.توبوا إىل هللا مجيعاً أيها املؤمنون لعلكم تفلحون)

 :اْلطبة الثانية
الذي أكرمنا هبُداه، ومأل قلوبنا بتقواه، وجعلنا من خري أمة احلمد هلل رب العاملني 

 .ُأخرجت للناس
، حُيق احلق ويُبطل الباطل ولو كره أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريكو 

  .الكافرون
 .الصادق الوعد األمني وأشهد أن سيدان دمحماً عبد هللا ورسوله،

اللهم صلِي وسلِيم وابرك على سيدان دمحم وارزقنا ُهداه، ووفقنا للعمل بشرعه واتباع 
 .سنته يف كل أنفسنا أمجعني اي أهلل

للهم صل وسلم وابرك عليه صالًة توصلنا هبا إىل رضوانك األكرب، وإىل فضلك ا
 .األعظم ُنن ومجيع املؤمنني اي أكرم األكرمني

 :أيها األحبة مجاعة املؤمنني
أبخالق الكرمية اليت أشار  تبارك وتعاىلإعلموا علم اليقني أن الدرجات عند هللا 

 .عليه وسلَّمصلى هللا إليها هللا، وبينها رسول هللا 
يف درجته يف اآلخرة ويف  صلى هللا عليه وسلَّممن الذي يريد أن يكون مع النب 
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 جواره يف اجلنة؟ 
يف  صلى هللا عليه وسلَّمُنن أمجعني، ومالذي يوصل إىل ذلك؟ نسأل احلبيب 

 :صلى هللا عليه وسلَّمذلك، فيقول 
املوطئون أكنافا، الذين إن أقربكم مين جمالس يوم القيامة أحاسنكم أخالقاً، )

 (.أيلفون ويؤلفون
من الذي يريد أن يُثقل هللا ميزان حسناته؟ ومالعمل الذي يُثقل هذا امليزان؟ وجيعله 

صلى هللا يف ذلك، قال  صلى هللا عليه وسلَّمراجحًا يف نظر حضرة الرمحن؟ نسأل النب 
 :عليه وسلَّم

 (.لٌق حسنجتدون أثقل شيئاً يف موازينكم يوم القيامة خ)
فاخللق احلسن هو الذي يُثقل امليزان، وهو الذي يرفع العبد إىل درجة مرافقة النب 
العدانن، وهو الذي يُبلغه أعلى الدرجات يف اجلنان، ليس معين ذلك أن يفهم البعض 
أن هذا يتناىف مع القيام بفرائض هللا، وإمنا القيام بفضائل األخالق معناه أن العبد قد قام 

 .ادات كما حيب الكرمي اخلالق عز وجلابلعب
 :ألن هللا عز وجل عندما أمر ابلصالة قال يف مثرهتا ونتيجتها

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ ﴿  (.العنكبوت43) ﴾ِإنَّ الصَّالَة تـَنـْ
تبارك فمن انتهى عن الفحشاء بصالته فقد أدَّى الصالة ملقبولة اليت حيبها هللا 

 .وتعاىل
الذي يتقبل هللا صيامه هو الذي عمل ابلروشتة النبوية اليت يقول فيها والصائم 

 :خري الربية
إذا كان صيام يوم أحدكم فال يرفث وال يصخب وال يُسب وال يشتم فإن أحٌد )

 (.اللهم إين أمرٌؤ صائم: سابَّه أو شامته فليُقل
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 :ب هللاواحلاج الذي ينال القبول عند هللا هو الذي يعمل بقول هللا يف كتا
 ﴾َفَمْن فـََرَض ِفيِهنَّ اِلَْجَّ َفال َرَفَث َوال ُفُسوَق َوال ِجَداَل ِف اِلَْج ِ  ﴿

 (.البقرة161)
إذن كل العبادات دليل قبوهلا ومثرة ُحسن أدائها التجمل مبكارم اخلالق اليت جاء 

 .تعاىلهبا نبينا، واليت إمتأل هبا قرآننا واليت هبا ننال القبول عند ربنا سبحانه و 
أما من يؤدي العبادات ويزيد فيها عن غريه مراٍت ومرات وال حُيسِين أخالقه مع 

 : املؤمنني، تعالوا وانظروا إىل تقرير أمري األنبياء واملرسلني فيمن هذا شأنه، قالوا
اي رسول هللا إن فالنة تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جرياهنا بلساهنا، فقال 

 :وسلَّم صلى هللا عليه
 (.ال خري فيها هي يف النار)

 .مع قيام الليل ومع صيام النهار
نسأل هللا عز وجل أن يُبلغنا ابلعبادات مجال األخالق اإلهلية، والتخلق مبكارم 
األخالق القرآنية، وأن يرزقنا التأسي بنبينا يف كل أحواله وعباداته وأخالقه، وأن جيعلنا 

 .ن أحسنهمن الذين يستمعون القول فيتبعو 
اللهم ارزقنا الوسعة يف صدوران، والصحة والعافية يف أبداننا، والرزق يف أقواتنا، 

 .واهلُدى والصالح يف أوالدان وزوجاتنا وبناتنا، ورعاية هللا ومراقبته يف كل أهل جمتمعنا
اللهم اصلح الراعي والرعية، وامجعنا جامعًة إسالمية، ووفق والة أموران وحكامنا 

ريعتك، ولتنفيذ سنة خري بريتك، واجعلهم ساعني ملصاحل العباد والبالد، للعمل بش
 .واحفظهم من حاشية السوء والفساد

اللهم أهلك الكافرين ابلكافرين، وأوقع الظاملني يف الظاملني، وأخرج املسلمني من 
 .بينهم ساملني غامنني
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ملؤمنات، األحياء منهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وللمسلمني واملسلمات، واملؤمنني وا
 . واألموات إنك مسيٌع قريٌب جميب الدعوات اي أرحم الرامحني

 :عباد هللا اتقوا هللا
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر  ِإنَّ هللاَ " َيَُْمُر ِِبْلَعْدِل َواالْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويـَنـْ

 (. النحل69) "ُرونَ َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَّ 
            .وأشكروه على نعمه يزدكم وأقم الصالة أذكروا هللا يذكركم واستغفروه يغفر لكم و

 


