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له هد أن ال إوأش ،وله احلكم وإليه ترجعون ،يف األوىل واآلخرة� له احلمد والشكر  ،احلمد � رب العاملني
يعظكم  ،واملنكر البغيوينهى عن الفحشاء  ،وحده ال شريك له، <مر =لعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب ،إال هللا

  .على لسان حبيبه ورسوله ويف قرآنه لعلكم تذكرون
إىل يوم الدين، فأنبأS عن كل  كاشفه مواله مبا سيحدث له وألمته ،ههللا ورسولُ  دُ بْ سيدS دمحمًا عَ د أن وأشه

 :ما معناه صلى هللا عليه وسلَّمقال  .األرض ومن عليها وجلَّ  ن يرث هللا عزَّ بيننا إىل أ ٍئ سيحدث لنا أوش
ن كان الوقت ال يسعنا وإ ،ذلك ووضَّح ذلكوبني  .)م القيامةىل يو إ ُكشف يل عن كل شٍئ سيحدث ألميت(

  .ىل ذلكلإلشارة اiملة إحىت 
الح والنجاح، ويف العمل بشريعته  ،اللهم صلِّ وسلِّم و=رك على سيدS دمحم الذي جعلت يف هداه وهديه الف

الح الح واإلص وعلينا  ،وكل من مشى على هديه إىل يوم الدين ،ى هللا عليه وعلى آله وصحبهصلَّ  .وسنته الص
  وبعد  .العاملني t ربَّ  ،آمني .. آمني ،معهم أمجعني

  :فيا أيها األحبة مجاعة املؤمنني
ة الوداع مع سيد األ ى هللا صلَّ خرج  .ى هللا عليه وسلَّمصلَّ ولني واآلخرين تعالوا بنا نستبق ونذهب إىل حجِّ

اهلدي ألٍف من أصحابه املباركني، لُيعلمهم ويعلمنا خرية يف الدنيا، ومعه مائة ة يف سنته األجَّ هلذه احلَ  عليه وسلَّم
الح و  النجاح يف كل جمتمعاتنا لو عملنا �ا إىل أن يرث هللا عز وجل السديد يف مناسك احلج، ويضع لنا روشتة الص

  .األرض ومن عليها
 مىن، وخطب الناس يف اليوم الثامن من ذي احلجة إىل ى هللا عليه وسلَّمصلَّ  ى هللا عليه وسلَّمصلَّ ذهب النيب 

ى �م يف مسجد خطبًة جامعًة شرح هلم فيها منالسك احلج، ويف صباح اليوم التاسع يف يوم عرفة عرج �م وصلَّ 
 ،ودَّعهم أي، )لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا( :مث خطب هلم خطبة جامعة ُتسمَّى خطبة الوداع ألنه قال فيهامنرة، 
  .لعيد هبط إىل املزدلفة مث إىل مىن وخطب فيهم خطبة جامعةول أtم اأويف ، صدق فيما قالفقد 

عبارًة واحدة لو مسعناها  ،يف كل اخلطبأعاد فيها عبارًة  - يف هذه احلجَّة وغريها - هذه اخلطب اليت خطبها 
  :صلى هللا عليه وسلَّمقال هلم جند أ�ا هي الروشتة حلل كل مشاكل املسلمني، ووعيناها 
ءكم إن دماِ  :صلى هللا عليه وسلَّمبلٌد حرام، قال : ؟ قالواوأي بلٍد هذا: يوم حرام، قال: والقا؟ أُي يوٍم هذا(

ال  ،يف شهركم هذا ،يف بلدكم هذا ،وأموالكم وأعراضكم حراٌم عليكم كحرمة يومكم هذا إىل يوم القيامة، ف
)ترجعوا بعدي كفاراً يقتل بعضكم بعضاً 

١
.  

  :ُحرمة دم املؤمن: األمر األول

�لفاظها يف كل خطبه اليت خطبها يف حجَّة الوداع،  صلى هللا عليه وسلَّمالعبارة السديدة كرَّرها النيب  هذه
  .وهي عشر خطٍب متفرقة مجعها كتَّاب السري ملن أراد أن يرجع إليها

                                                           

١
َبَة رواه   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ َرِضَي هللا عنهَأِيب َبْكَرَة ، َعْن َأبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشيـْ َئِتِه ِإنَّ الزََّماَن َقِد :( :، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى ا�َّ يـَْوَم َخَلَق ا�َُّ السََّمَواِت اْسَتَداَر َكَهيـْ

َها َنُة اثـَْنا َعَشَر َشْهًرا، ِمنـْ ثٌَة ُمتَـَوالَِياتٌ ُحُرمٌ َأْربـََعٌة  َواْألَْرَض، السَّ الَ ِة َواْلُمَحرَُّم ، َورََجٌب َشْهُر ُمَضَر الَِّذي بـَْنيَ ُمجَاَدى َوَشْعَباَن، مثَُّ : ، َث ُذو اْلَقْعَدِة َوُذو احلِْجَّ
ِه، قَالَفَسَكَت َحىتَّ ظَنَـنَّ : ا�َُّ َوَرُسولُُه َأْعَلُم، قَالَ : َأيُّ َشْهٍر َهَذا؟ قـُْلَنا :قَالَ  يِه ِبَغْريِ امسِْ : فََأيُّ بـََلٍد َهَذا؟ قـُْلَنا :بـََلى، قَال: أَلَْيَس َذا احلِْجَّة؟ قـُْلَنا :ا َأنَُّه َسُيَسمِّ

ِه، قَالَ : ا�َُّ َوَرُسولُُه َأْعَلُم، قَالَ  يِه بَِغْريِ امسِْ : ا�َُّ َوَرُسولُُه َأْعَلُم، قَالَ : فََأيُّ يـَْوٍم َهَذا؟ قـُْلَنا :بـََلى، قَال: قـُْلَنا َألَْيَس اْلبَـْلَدَة؟، :َفَسَكَت َحىتَّ ظَنَـنَّا أَنَُّه َسُيَسمِّ
هِ  يِه ِبَغْريِ امسِْ ، قَال: ؟ قـُْلَناالنَّْحرِ َألَْيَس يـَْوَم  :، قَالَفَسَكَت َحىتَّ ظَنَـنَّا أَنَُّه َسُيَسمِّ ُحمَمَّدٌ  -َواَلُكْم فَِإنَّ ِدَماءَُكْم َوَأمْ  :بـََلى tَ َرُسوَل ا�َِّ  :َوَأْحِسُبُه قَال :قَاَل 

الَ تـَْرِجُعنَّ بـَْعِدي ُكفَّارًاَيْسأَُلُكْم َعْن َأْعَماِلُكمْ ، َوَستَـْلَقْوَن رَبَُّكْم فَـ بـََلدُِكْم َهَذا، ِيف َشْهرُِكْم َهَذا، ِيف َحَراٌم َعَلْيُكْم، َكُحْرَمِة يـَْوِمُكْم َهَذا -َراَضُكْم َوَأعْ  َأْو  - ، َف
ًال  الَّ بَـلِِّغ ِرُب بـَْعُضُكْم رِقَاَب بـَْعضٍ َيضْ  -ُض َعُه، مثَُّ قَالَ َأْوَعى ، فـََلَعلَّ بـَْعَض َمْن يـُبَـلُِّغُه َيُكوُن الشَّاِهُد اْلَغاِئبَ ، َأَال لِيـُ َأَال َهْل بـَلَّْغُت؟ قَاَل  :َلُه ِمْن بـَْعِض َمْن مسَِ

  )ُب ُمَضرَ َورَجَ : اْبُن َحِبيٍب ِيف ِرَوايَِتِه 
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سلم جعل امل وجلَّ  فإن هللا عزَّ كل مشاكل املسلمني اآلن جندها بسبب عدم العمل �ذه الروشتة النبوية، 
ُحمرَّماً  على كل مسلم أن يضرب أو يقتل مسلماً، أو <خذ شيئًا من ماله بغري رضاه وإذنه، أو خيوض يف  للمسلم 

  .ويغتابه وُيشنِّع عليه ويتكلم يف حقهعرضه 
ينتهي الزمان، بل ال يستطيع  نإىل أقتاٌل بني مسلم ومسلم  دَ نفَّذ املؤمنون هذه الروشتة النبوية ما ُوجِ لو 

  .وجلَّ  أن يرفع يده على مؤمن لُقبح هذا العمل وشناعته عند حضرة الرمحن عزَّ  مسلمٌ 
طبها وقالحرمة املؤمن عندما دخل الكعبة املباركة،  صلى هللا عليه وسلَّموأكَّد النيب  ما أعظمك وما ( :وخا

)أعظم من ُحرمتك وجلَّ  أعظم ُحرمتك، ولكن ُحرمة املؤمن عند هللا عزَّ 
٢

.  
أهون عند هللا عز وجل من قتل لزوال الدنيا وما فيهنَّ ( :يقولشناعة هذا الذنب ف  عليه وسلَّمصلى هللاويبني 

  .٣)نفٍس مسلمٍة بغري حق
 من دم مسلٍم بغري حق، واحلقوق هي قوله وال ينزل قطرةٌ عنده أن تزول السماوات واألرض  وجلَّ  هللا عزَّ 

  :صلى هللا عليه وسلَّم
الث إالق قتل املسلم ال حي( الم، واملرتدُّ  من قتل يُقتل، -القاتل : §حدى ث  عامدًا متعمدًا عن دين اإلس

حملصن   .٤)أى املتزوج - والزاين ا

 ؛وإال أصبح اiتمع كغابة ،احلد عليهم أولوا األمر احلكَّام والقضاة العادلنيوهؤالء الذين يقتص هلم ويقيم 
 فسحةٍ ال يزال املؤمن يف ( :ُحمذرًا كل مسلم ى هللا عليه وسلَّمصلكما نرى اآلن، قال   - <كل القوي فيها الضعيف

)يقتل دماً حراماً من دينه حىت 
٥،  

َوَمْن يـَْقُتْل ( :وهو خري القائلني -ألن هللا يقول يف قرآنه  ،فإذا قتل دمًا حرامًا ملسلم ال توبة له وال جنة له
ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا   ).النساء٩٣( )ِفيَها َوَغِضَب هللا َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذاً= َعِظيًما ُمْؤِمًنا ُمتَـَعمِّ

الم الذي ال يغفل وال ينام عزَّ  له جهنم : وجلَّ  أربعة أمور جتعل القلوب ترجتف يف الصدور إذا تذكرت ك
وتنزل  - !!؟غضب هللا وما أدراك ما - وحيلُّ عليه غضب هللا - أى ال خيرج بعد ذلك إىل اجلنة - أبداً فيها خالداً 

 ،�نه يف جهنم وبئس القرار ،مث يؤكد هللا موقعه يف جهنم - )هود١٨( )َعَلى الظَّاِلِمنيَ  َأال َلْعَنُة هللاِ ( - عليه لعنة هللا
  ألنه قتل نفساً مؤمنة بغري حق، 

الد املسلمني من يروِّ  فاعلم أنه ع املسلمني ويسعى لقتلهم ولذلك إعلم علم اليقني أخي املسلم إذا رأيت يف ب
 .٦)ال يقتل القاتل حني يقتل وهو مؤمن( :صلى هللا عليه وسلَّم يف هذا الوقت واحلني خرج اإلميان من قلبه، قال

   .اإلميان يغادره يف هذا الوقت :أى
من  - مال وغريهاوالصو  كما نرى يف سورt والعراق وليبيا -وإذا رأيت الفئات املتصارعة يف بلدان املسلمني 

حممٌد رسول هللاال إله (  :قتل من يقولومكاسب دنوية دانية، ويبيحون ألنفسهم  ،أجل مناصب فانية ، ) إال هللا 

                                                           

طيب رحيك ما أعظمك وأعظم روى بن ماجة عن  ٢ طيبك وأ حرمتك وعن عبد هللا بن عمر ¸ قال رأيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يطوف =لكعبة ويقول ما أ
  ).والذي نفس دمحم بيده حلرمة املؤمن أعظم عند هللا حرمة منك ماله ودمه وأن نظن به إال خرياً 

  ).والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند هللا من زوال الدنيا: (لنسائي عن عبد هللا بن عمر ¸روى ا  ٣
الث (: قال رسول هللا صلى هللا عليهوسلم: روى البخاري ومسلم عن عبد هللا بن مسعود ¸ قال   ٤ الثيب الزاين  :ال حيل دم امرئ مسلم إال §حدى ث

  )، والنفس =لنفس ، والتارك لدينه املفارق للجماعة
٥
  .)لن يزال املؤمن يف فسحة من دينه ما مل يصب دماً حراماً : (روى البخاري عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما  
 .عن أيب هريرة ¸ جممع الزاوئد ومنبع الفوائداهليتمي يف  ٦
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ال -  املسلمان بسيفيهماإلتقى إذا ( :صلى هللا عليه وسلَّم ن هؤالء هم الذين قال فيهم رسول هللاعلم أا هما  حأو بس
إنه كان  :t رسول هللا هذا القاتل فما =ل املقتول؟ قال: قالوا، قتول يف الناروامل فالقاتل ـ كما هو يف العصر
  .٧)هصاحبحريصاً على قتل 

الم املشنِّعني واملغرضني وجتعل من زُمرة هؤالء جند مصر األ الء، أل�م يدافعون و وإtك أن تسمع ك فياء األج
طننا ،عنا الدS أمام الذين  ،ويدافعون عن و ويذلوS بني خلق ويشتتوا أمرS  ،أن يفرقوا مجعنا ريدونيويدافعون عن ب
اله جلَّ فهؤالء على التحقيق الذي ميوت منهم شهيٌد عند هللا  ،هللا   .يف ع

  .على املسلم صلى هللا عليه وسلَّمول أمٍر أوجبه رسول هللا هي أ سلماملدم ُحرمة 
   :ُحرمة مال املسلم :األمر الثاين
طريق الغش يف الكيل أو البيع أو  ،خذ من أخيه املسلم ماًال بغري حقال ينبغي أن <أن املسلم  إن كان عن 

طر   وأالشراء،  طريق اخليانة أ  ، أويق الكذبكان عن  طريق اإلكان عن  طريق اخلداع أو كان عن  الSت و كان عن  ع
إن هذه الدنيا ( :عليه وسلَّمصلى هللا قال  ال املسلمني بغري حق،نه <خذ مة، كل ذلك كالسرقة متاماً بتمام ألالكاذب
  .٨)خضرة وإن هذا املال ال حيل إال بطيب نفس ُحلوةٌ 

إخوته وينال النصيب األعظم من املرياث رد أن يستغل ضعف نفس األمر بني ُأسر املسلمني، فمن يُ وكذلك 
آخرين،   ىل ُأسرذهب إرياث سين املحبجة أد�م ليحرمهم مما هلم، أو حيرم البنات من املرياث أو يستغل أ ،بغري حق

المه عليههؤالء كل    .داخلني يف هذا التحرمي الذي �ى عنه هللا وحرمَّه حبيب هللا ومصطفاه صلوات هللا وس
طلبت منه شيئاً  !!.حرام=حلياء خذ املال أمن أنه  ؛داهحىت وصل به يف هُ  إذا أحرجت إنساSً أمام مجاعة و

كل ما ُأخذ بسيف ( :ما معناه صلى هللا عليه وسلَّم قال فيه ،غري راضٍ  للصدقة أو للتربع فاُضطر أن خيرج لك وهو
  ).احلياء فهو حرام
مع أنه ملكها، أو  -حىت الذي ُيكره زوجته على أن <خذ ذهبها ويبيعه  !!.طيب نفسل إال باملال ال حي

  .وجلَّ  هذا حرمَّه هللا عزَّ كل ليستغله يف منفعته بغري رضاها،  هلا من مرياث والدها،  ن تبيع ماعلى أ يُكرهها
الل حىت يتقبل هللا عز وجل منكم ،مجاعة املؤمننيهللا فاتقوا  صلى هللا عليه  ، قالاألعمال وراعوا املال احل

الً أربعني يوماً ( :وسلَّم   .٩)إن العبد ليقذف =للقمة احلرام يف جوفه ال يتقبل هللا منه عم
ديث يسوؤهم أو حبعنهم ؛ التكلم اخلوض يف أعراض املسلمني صلى هللا عليه وسلَّموكذلك حرَّم النيب 

منزلًة يف النار يقول فيها وهو الواحد هلم  وجلَّ  فيهم و�م، وهؤالء جعل هللا عزَّ و جيعل الناس تفقد الثقة أ ،ميضره
الئكة الكرام الداخلني إىل سقر ،عن سقر -  القهار قَاُلوا َملْ  .ِيف َسَقرَ َما َسَلَكُكْم ( !!.؟ىل هنامل جئتم إ: يسأل امل

  .)املدثر ٤٥: ٤٢( )وَُكنَّا َخنُوُض َمَع اْخلَاِئِضنيَ  .َوَملْ َنُك نُْطِعُم اْلِمْسِكنيَ  .َنُك ِمَن اْلُمَصلِّنيَ 
النلسنتهم ال جيلسون يف جملس إال على أالذين  ):اخلائضني( الن وف  ،يف ِعرضهينهشون  ،قيل وقال، وف
وهو  صلى هللا عليه وسلَّما إىل احلبيب مسعو ا، غري احلق وهم يعلمونفيه ويقولون  ،رهأن ينتقصوا من قد وحياولون

                                                           

  .البخارى عن أيب بكرة ¸ ٧
٨
  ). ٍئ ُمْسِلٍم ِإالَّ ِبِطيِب نـَْفٍس ِمْنهُ َال حيَِلُّ َماُل اْمرِ : (أخرج البيهقي والنسائي َعْن َحِنيَفَة الرَّقَاِشيِّ َرِضَي هللا َعْنُه، َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  
طَيًِّبا  : (َلْيِه َوَسلَّمَ تُِلَيْت َهِذِه اآليَُة ِعْنَد َرُسوِل ا�َِّ َصلَّى ا�َُّ عَ : ، قَاَل اْبِن َعبَّاٍس َعِن روى الطرباين عن  ٩ الال  سورة ) (َ<َيـَُّها النَّاُس ُكُلوا ِممَّا ِيف اَألْرِض َح

ْعَوِة، فـََقاَل لَُه النَِّيبُّ َصلَّ : ، فـََقاَم َسْعُد ْبُن َأِيب َوقَّاٍص فـََقالَ )١٦٨البقرة آية  ، ادُْع ا�ََّ َأْن َجيَْعَلِين ُمْسَتَجاَب الدَّ tَ َسْعُد : ( ى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ tَ َرُسوَل ا�َِّ
ْقِذُف اللُّْقَمةَ  ٍد بَِيِدِه، ِإنَّ اْلَعْبَد لَيـَ ُحمَمَّ ْعَوِة، َوالَِّذي نـَْفُس  ِطْب َمْطَعَمَك َتُكْن ُمْسَتَجاَب الدَّ َا َأ َعْبٍد نـََبَت  اْحلََراَم ِيف َجْوِفِه َما يـُتَـَقبَُّل ِمْنُه َعَمَل َأْربَِعَني يـَْوًما، َوَأميُّ

 ).حلَُْمُه ِمَن السُّْحِت َوالّرَِ= فَالنَّاُر َأْوَىل بِهِ 



  املؤمن حرمة                                        فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو زيد

ھـ١٤٣٦ذى الحجة  ١١الموافق  ٢٥/٩/٢٠١٥ الجمعة خطبة الجمعة بمسجد سیدى عیسى الجمیزة طنطا محافظة الغربیة   

ن هللا ال حيب لنا أعلمنا ويُ .١٠)إن عبادًا يتخوضون يف أعراض الناس هلم النار يوم القيامة( :حيذِّر من ذلك فيقول
  .١١)ضاعة املالة السؤال وإإن هللا كره لكم قيل وقال وكثر ( :ذلك فيقول

 -  �ا - أى يعيبه - لُيشينهمن قال كلمة على أخيه ( :املؤمنني مبا ليس فيهمنعون على فيمن يشول ويق
البد أن شهادة، والشهادة مة املؤمن ألن كل .١٢)جعله هللا يف ردخة اخلبال يف جهنم يوم القيامة - وليست فيه

ال يقول إال ما يعلم ،تكون شهادة حق وال  ،عليه أن ُيشنِّعمٌر ما ال ينبغي عليه حىت ولو كان بينه وبني أخيه أ ،ف
أو  . ١٣)كل املسلم على املسلم حرام، دمه وماله وعرضه(: صلى هللا عليه وسلَّم يقول فيه ما ال يعلمه منه، قال

  ).نتم موقنون =إلجابةأدعوا هللا وأ: كما قال
 .ان وجعلنا من عباده املسلمنيالذي أشرق على قلوبنا =إلمي ،العاملني احلمد � ربِّ : اخلطبة الثانية

طاعته وُحسن عبادته الذين حي ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد  .هم من عبادة املتقنيبُّ يهدي إىل 
Sدمحم .الصادق الوعد األمني ،ههللا ورسولُ   دمحمًا عبدُ أن سيد Sمشس مساء  ،اللهم صلِّ وسلِّم و=رك على سيد

الئق يوم القرار،والشفيع األعظ ،قلوب املتقني واألبرارونور  ،األسرار وآله  ،ومفتاح اجلنة دار األبرار م جلميع اخل
طهار   .ك وجودك t عزيز t غفارمبنِّ مجعني أوأصحابه األخيار، وعلينا معهم  ،األ

  :أيها األحبة مجاعة املؤمنني
وحني، يقيسون به اخللق، لو مشوا على نور  وقتٍ مقياسًا للمؤمنني يف كل  صلى هللا عليه وسلَّمجعل النيب 
  .وهذا املقياس أيضاً ورد يف خطبة الوداع .وال مضلني ال ضالني ،اًة مهدينيُهد واهذا املقياس، كان

كرمية يف   يف منزلةٍ فأصبحوا يعظمون من هو  ،تركوا هذا املقياس - كما نرى اآلن   - لناس يف هذه الدنياا
و يعظمون صاحب النسب أو عداه، أو يعظمون صاحب املال، مع أن ماله لذاته وال ينتفع به أحٌد أالدنيا، 

وإن  ،إن ربكم واحد: أيها الناس( :ولنا أمجعني موقال هل ،كل هذه املقاييسلغى النيب   .صاحب العائلة الكبرية
وال  ،ألعجمي على عريب وال ،عجميعلى أ ال ال فضل لعريبٍّ آلدم وآدم من تراب، أأ=كم واحد، كلكم 

اله وهي نفسها قول هللا جلَّ  .١٤)والعمل الصاحل إال =لتقوى ،وال ألسود على أبيض ،أسود ألمحر على  :يف ع
يلتفتون إىل وجعل أصحابه  ،يف حياته صلى هللا عليه وسلَّم ونفَّذ ذلك .)احلجرات١٣( )ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد هللا أَتْـَقاُكمْ (

  .ذلك
 :فقال رجٌل فقري - ورقة احلال ،ومرَّ رجٌل تظهر عليه رÌثة الثياب ،لساً بني أصحابه الكرام ذات يومكان جا

يعين  -وإذا استنصت  ،هذا حريٌّ إن خطب أن ال يؤبه له، وإذا إستأذن ال يؤذن له: قالوا ،ما ترون يف هذا؟(
ما  :، فقالتبدو عليه الوجاهة ومسة الثراءآخر رجٌل مث جاء  ،فمرَّ الرجل .ال يُنصت له -ث إذا أراد أن يتحدَّ 

صلى هللا عليه  تكلم يُنصت له، إن استأذن ُأذن له، فقالهذا حريٌّ إن خطب أن يُنكح، وإن : قالوا ،يف هذا؟ ترون
  .١٥)إن هذا عند هللا خٌري من ملئ األرض من مثل هذا( :لألول اً مشري  وسلَّم

                                                           

  )من أرىب الر= االستطالة يف عرض مسلم بغري حق( عن سعيد بن زيد ¸ روى أبو داود والبخاري يف التاريخ ١٠
١١

وكره لكم قيل وقال ، . ووأد البنات ، إن هللا حرم عليكم عقوق األمهات ، ومنعا وهات : (  قالعن املغرية بن شعبة ¸ عن النيب ملسو هيلع هللا ىلصروى البخاري  
  ).وكثرة السؤال ، وإضاعة املال

١٢
ء؛ ليشينه �ا، كان حقÐا أميا رجل أشاع على امرئ مسلم كلمة، وهو منها بري( :عند الطرباين من حديث أيب الدرداء ¸ عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قالروى  

به �ا يوم القيامة يف النار، حىت <يت بنفاذ ما قال   ).على هللا أن يـَُعذِّ
١٣
 .رواه أبو داود وابن ماجة عن أيب هريرة ¸ 
١٤
  .رواه أبو داود وابن ماجة عن أيب هريرة ¸ 
١٥
 رواه البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي ¸ 
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الَّم الغيوب، ألن التقوى يف القلوب وال يطلع عليها إ خربS كما أوهو الذي يقول يف حديثه القدسي،  ال ع
إال ، وأبيتم )تقاكمأإن أكرمكم عند هللا (: نسباً، قلتوضعت نسبًا ووضعتم ( :حضرة النيب يوم القيامة

الن  الن بن ف الن ف الن، اليوم أضع نسبكم وأرفع نسيب، أين األتقياء؟ وف فيقومون فيُنصب لواٌء مث بن ف
  .١٦)به اجلنةيدخلون 

الق الكرمية  ،ينوالتكرمي للدِّ  ،جعل التكرمي للُتقى وجلَّ  فا� عزَّ  اليت جاء �ا سيد والتكرمي ُحلسن األخ
الل . األولني واآلخرين الفات بني أيب ذٍر وب المهم - ولذلك عندما نشبت خ ه أبو ذٍر  -  وكانوا يف بداية إس وعريَّ

الكيل ـ  فَّ ط( :وكلمَّه بغلظة وقال وجهه ع العبارة وقد تغريَّ بعد أن مس وجاء النيببن السوداء، اt : �مه وقال
ه �مه؟ إنك ابن السوداء فَّ الصاع، ال فضل البن البيضاء على ط إال =لتقوى والعمل الصاحل أتعريِّ

الٍل معتذراً  ،غضب هللا لغضب رسول هللافعلم أبو ذرٍّ ،.١٧)امرٌؤ فيك جاهلية يضع رأسه  وأصَّر أن ،فذهب إىل ب
اللٌ رأسه  الذي فعله معه، ولكنهم كانوا مهذبني ومؤدبني  كفِّر عن ذنبهليُ على رأسه قدمه  على الرتاب وأن يضع ب

  .فقد تعلموا يف مدرسة سيد األولني واآلخرين
الٌل قدمه فلما أقسم عليه أ نه كان بينه وبني على أ - إبراراً لقسمه -ن يضع قدمه على جبهته ورأسه، رفع ب

  .وجلَّ  فهو صنعة الرمحن عزَّ  ،تكرمياً للوجه ،وجهه ا ومل يلمس �در شربقرأسه 
ال املسلمني إىل أحوال النيب األمني كحو وأ حوالناأ ن يردَّ يف هذا الوقت املبارك امليمون أ وجلَّ  نسأل هللا عزَّ 

طالبني �ا وجه ونعمل الصا ،ه يف هذه احلياةونطبِّق شرع ،وصحابته املباركني، وأن جيعلنا نتأسى �داه الٍص  حلات §خ
   .هللا

طل ألهم ال  ،حبِّب إلينا فعل اخلرياتزاهقًا وهالكاً وارزقنا اجتنابه، اللهم رS احلق حقًا وارزقنا اتباعه، وأرS البا
  .t أرحم الرامحني ،واكتبنا عندك أمجعني من أهل اجلنات ،واستباق الصاحلات ،وعمل الطاعات

نك مسيٌع موات، إواملؤمنني واملؤمنات، األحياء منهم واأل ،وللمسلمني واملسلمات ،الوالديناغفر لنا و اللهم 
  .t أرحم الرامحنيالدعوات جميب قريٌب 

واجعلهم ممن  ،واجعلهم شهداء عندك يف دارك t حق t مكني ،ارحم احلجاج الذين ماتوا يف مىنً اللهم 
وجنِّب املؤمنني يف كل زمان ومكان  ،بقية احلجاج ساملني غامنني ورُدَّ إىل يوم الدين، تكتب هلم احلج الدائم كل عاٍم 

  .املشاكل t أرحم الرامحني
وال  ،وال ميتًا إال رمحته ،وال مهًَّا إال فرجَّته ،وال ذنبًا إال غفرته ،مرضًا إال شفيته - أمجعني -اللهم ال تدع لنا 

طالبًا إال جنحَّته ،ال أصلحتهإولدًا  أو اآلخرة وال تدع لنا حاجًة من حوائج الدنيا  ،إال =لفضل رددته وال غائباً  ،وال 
  .بفضلك وجودك t أرحم الرامحنييسرÔا وقضيتها و إال هي لك رضاً ولنا غًىن 

ووفق حكام املسلمني  ،مجعنيأوجنِّبه أهل السوء  ،وامجع عليه البطانة الصاحلة ،أيِّد رئيسنا بتأيدكاللهم 
طفئ Sر احلروب املشتعلة يف كل بلدان املسلمني ،سنة خري بريتك ولتنفيذ ،عمل بشريعتكلل   .وأ

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء  ِإنَّ هللاَ ( :عباد هللا اتقوال هللا <َُْمُر ِ=ْلَعْدِل َواالْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَىب َويـَنـْ
   ).نحلال٩٠( )َواْلُمْنَكِر َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم لََعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 

الة   .اذكروا هللا يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الص
                                                           

١٦
  .البيهقي عن جابر ¸ 
 ..عن أيب ذر ¸ البخاري ومسلم ١٧


