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 سعادة األمة المحمدیة عند هللا عزوجلّ  :الموضوع 

سبحانه سبحانه أفرد هذه .. الحمد هللا رب العالمين ذو الفضل الكبير والعطف الكثير على عباده المؤمنين والمؤمنات 
فى اآلخرة بالجزاء ، و مستورة بغطاء وستر حضرة اهللا فى الدنيا أمة محفوظة بحفظ اهللاألمة بجوده وكرمه وجعلها خير أمة، وجعلها 

 .األوفى والمقام األعظم عند حضرة اهللا 

مة اإليمان أودع قلوب أفراد هذه األيعلم خائنة األعين وما ُتخفى الصدور، ن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أ
 .سائرين  يه وسّلمصّلى اهللا علوالنور وجعلهم بفضله عزوجّل قائمين، وبكتابه سبحانه وتعالى مستمسكين وبهدى نبيه 

، ففتح به رسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله اهللا عزوجّل على حين فترة من الرسلأشهد أن سيدنا محمدًا عبد اهللا و و 
 ومن بعد الفقر أغنياء باهللا عّزة ومن بعد الفرقة جماعة وألفة،وجعلهم من بعد ذلّة أ ، وأنطق به ألسنًا ُخرساً،أعينًا ُعميًا وآذانًا ُصماً 

دى وشمس الُدجى ومصباح الظالم والنور التام لجميع األنام يوم الزحام هم صلى ٍوسّلم وبارك على نور الهُ الل.. عزوجّل عما سواه 
من إستمسك بهديه وسار على دربه إلى يوم الدينن وعلينا معهم أجمعين آمين آمين يا و  حمد وآله الكرام وصحبه األعالم،سيدنا م

 .رب العالمين 

 :بعد فيا إخوانى ويا أحبابى جماعة المؤمنين  أما

حديث من ربنا تبارك وتعالى شأنه عن اليوم العظيم الذى يجمع اهللا كان في اآليات التى إستمعنا إليها اليوم قبل الصالة 
حف وتناول ففى آخر اآليات التى تالها أخى القارئ من سورة اإلسراء كان الحديث عن تطاير الصالناس فيه لميقاٍت معلوم 

ق له وراء ظهره، والكل يقرأ ألن اهللا لّ عيُ الكتب، وكيف يأخذ إنسان كتابه إن كان من أهل اليمين فبيمينه، وإن كان من أهل الكافرين 
 :يقول للجميع 

بنفسه بعد أن ظهرت  نفسه يحاسب نفسه ن اإلنسان إف )14:اإلسراء( ﴾اقْـَرْأ ِكتَاَبَك َكَفى بِنَـْفِسَك اْليَـْوَم َعلَْيَك َحِسيًبا  ﴿
 عزوجّل خفى شيئاً عن ربه وال على مالئكة ربه األمور والح كل أمٍر أمام الجميع فيحاسب اإلنسان نفسه بنفسه ألنه ال يستطيع أن يُ 

ليس حروفًا وكلمات وال ثم حدثتنا اآليات فى آخر سورة النبأ عن هذا اليوم العظيم وعن اإلنسان ينظر فى هذا الكتاب 
مما كان يفعله فى حياته مسجالت يطلع عليها وينظر إليها فيرى نفسه وهو يفعل كذا وكذا  مشاهدة وصوراً وعبارات، ولكن  اً ألفاظ

 :الدنيا 

قراءة يا إخوانى يوم الدين الكأن يقرأ ولكن ينظر ويرى ف: يقل هنا  ولم)  40:النبأ(  ﴾ يـَْوَم يـَْنظُُر اْلَمْرُء َما َقدََّمْت يََداهُ  ﴿
ن يتوفاه اهللا عزوجّل إلى حضرته فيرى جميع حركاته إلى أعمل من بدء التكليف الكتب لجميع األولين واآلخرين هى رؤية فى ال

 .هذا أيضاً يرى تقلب قلبه ونيته فى كل عمٍل ومع وسكناته 

لضمير وال يطلع على كلمات ال يرى ما فى او التليفزيونات أو الفيديوهات ويسمع  اليوم األفالم أيرى فإن اإلنسان عندما 
فإن اإلنسان تُعرض عليه حياته وتراها ما فى النيات ألنها فى قبضة من يقول للشيء كن فيكون، لكن األمر يختلف يوم الدين 

وتعالى إسمه إال إذا كان قد قضى بذلك صاحب النهى واألمر تبارك الخالئق أجمعين والكل ينظر ويرى فال يغيب من شأنه أمرًا 
  . النوايا والطوايا والخبايا التى يُخفيها اإلنسان عند كل عملٍ له غيره ويظهر على هذه الصور شأنه وال إ

نوره ظاهرًا لكل أهل الموقف العظيم بإذن اهللا، وإذا كان هذا العمل للدنيا أو لشهوة العمل هللا كان هذا العمل إذا كان ف
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 :فيعرف الجميع أنه لم يُرد بهذا العمل وجه حضرة البديع عزوجّل فه أو إعجاب بنفٍس وأقمار هذا العمل مخسو  ُشحُّ لوأثَره أو 

ولكن من فضل اهللا أن تدارك هذه األمة وقد جعل هذا الشأن لغير هذه )  40:النبأ(  ﴾ يـَْوَم يـَْنظُُر اْلَمْرُء َما َقدََّمْت يََداهُ  ﴿
ولكنه يوم ينظر المؤمن أو يوم ينظر المسلم، : بارك وتعالى لذلك لم يقل ربى ت عزوجّل كشف عنها بفضله كل ُغّمة، اهللاألن األمة 
 .تُطلق ويراد بها أى إنسان لم يؤمن بحضرة الرحمن عزوجّل يوم ينظر المرء وكلمة المرء فى القرآن : قال 

د والعصيان وأهل اإلسالم فيذكرهم اهللا فى صريح القرآن بصفاتهم من اإلسالم أو اإليمان، وأما أهل الجحو أما أهل اإليمان 
، وعرفنا قتلهم ألنبيائهم وعرفنا مخالفتهم هللا وسوء أمزجتهم وعرفنا إنحرافهم فى كتب ربهم ،فى األمم السابقة فعرفنا سوء طباعهم

 .جئنا بعدهم عزوجّل، وعرفنا كل ذلك ألننا 

الواحد األحد الفرد الصمد تبارك  إال حٌد وقد جعل اهللا عزوجّل مابيننا وبينه ال يطلع عليه أحدٌ أما نحن فلن يأتى بعدنا أ
فى ليلة القرب والمناجاة عندما أخذه الدالل مع مواله ورأى أن مواله يسارع إلى  صّلى اهللا عليه وسّلموتعالى، ولذلك ورد أنه 

 :يا رب إجعل حساب أمتى إلّى، فقال اهللا يبارك وتعالى : فقال إعطائه كل ما يتمناه 

ستور سبحانه وتعالى تولى هذه األمة بستره فلم فال )تى ال يطلع على مساويهم غيرى حال أجعل حسابهم لك ولغيرك ( 
 .يفضحهم فى الدنيا بل جعل األمر ُمبهماً إال عن الملك العالم تبارك وتعالى إسمه وال إله غيره 

صّلى ٍب الحساب وأمته الحساب فى البداية ألمة سيد األولين واآلخرين وجميع الخالئق فى كر فإذا كان يوم الدين يجعل 
مالئكة اهللا بعرض األمم صفوفاً على هم أهل البداية ألنهم األحباب يوم الزحام بفضل هذه األمة على التمام، فينادى  اهللا عليه وسّلم

 : حضرة اهللا 

التعيين  اً م قرار أما الصادقين ببركة سيد األولين والمرسلين فقد صدر له )48:الكهف( ﴾َوُعِرُضوا َعَلى رَبَِّك َصفًّا  ﴿
 : صّلى اهللا عليه وسّلماإللهى قبل خلق الخالئق أجمعينن فقد قال الحبيب األعظم 

خل من أطاعنى د: أمة آدم فكتب القلم فجاء القرار من الحكيم العليم : أكتب يا قلم : أول ما خلق اهللا القلم ثم قال ( 
حال األمم مع ـ من أطاعنى دخل الجنة ومن عصانى دخل النار ــ وظّل يكتب أمة نوح ــ نفس القرار ـ ..الجنة ومن عصانى دخل النار 

، وكلهم يحاسبهم اهللا عزوجّل بحساب العدل فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار، ثم جاء دور واهب الخير والجود والنعم
ــ وكان القلم قد علم أن القرار  اهللا عليه وسّلم صّلىأمة محمد : أكتب يا قلم : ، فقال صّلى اهللا عليه وسّلمأمة الحبيب المكّرم 

، ثم فإنشق القلم من هيبة اهللا عزوجلّ .. أسكت يا قلم : مستمر فى جميع األمم فأراد أن يكتب فجاءه النداء من رب العّزة عّزشأنه 
 ) أمة مذنبة وربق غفوٌر  :قال له 

صّلى اهللا عليه والمنجى من كل كرٍب عظيم سيدنا محمد  خصوصية لهذه األمة ومزية لهذه األمة ببركة كاشف كل ُغّمة
 . وسّلم

 .نهم خواص حضرة اهللا عزوجّل اً ألجعل اهللا عزوجّل لهذه األمة فى الموقف العظيم حساباً خاّصاً وموقفاً خاصّ ولذلك 

ل ُمكثهم فى القبور وحتى حتى ال يطو : يا رب لما جعلت أمتى فى آخر األمم ؟ فقال تبارك وتعالى : ( سأل النبى ربه فقال 
مادار من أحوال فى األمم السابقة،  قد كشف اهللا عزوجّل لنا فى كتابنا وعلى لسان حبيبناال يطلع على مساويهم أحٌد غيرى، فنحن 

 : صّلى اهللا عليه وسّلمكما قال وتأتى هذه األمة  
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تى هذه األمة فى ثمانين صفاً فتأ) عند اهللا عزوجّل  مائة وعشرين صفاً، أنتم أنورها وأحسنهانتم موفون ثمانين صّفًا من أ( 
فى هذا اليوم تخرج األمة وأمامها سيد األمة .. ويظهر نورهم ومزيتهم وُحسنهم وضوؤهم عند اهللا عزوجّل وباقى األمم أربعين صفًا 

 : صّلى اهللا عليه وسّلم

َلى  نُورُُهْم َيْسَعى بـَْيَن أَْيِديِهْم َوبِأَْيَمانِِهْم يـَُقولُوَن رَبـََّنا أَْتِمْم لََنا نُورَنَا َواْغِفْر لََنا إِنََّك عَ  يـَْوَم ال يُْخِزي اهللا النَِّبيَّ َوالَِّذيَن َآَمُنوا َمَعهُ  ﴿
 : كل جماعة بإمامهم   صّلى اهللا عليه وسّلمخلف النبى يمشى ) 8:التحريم( ﴾ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 

 :  اً يُبعث كل جماعة ومعهم إمامهم ويمشون جماعات ووفود)  71:اإلسراء(  ﴾َماِمِهْم يـَْوَم نَْدُعوا ُكلَّ أُنَاٍس بِإِ  ﴿

خيه وأن الناجى يأخذ ا فى الدنيا أن الصالح يأخذ بيد أألنهم تعاهدو ) 85:مريم( ﴾يـَْوَم َنْحُشُر اْلُمتَِّقيَن إَِلى الرَّْحَمِن َوْفًدا  ﴿
ن هذه األمة وكمالها ونورها عند ربها عزجّل فتعلم الخالئق أجمعين أالئق هيئة هذه حشر كل جماعة بإمامهم وترى الخبيد أخيه فتُ 

 : كما قال تبارك وتعالى واألمة المجتباة وهى األمة المختارة وهى األمة التى لها حق الخيرية  األمة العدول 

 : الذين يقول اهللا فى شأنهم نهم هم فى الجنة كأ أغلب هذه األمة أن يطيروا إلى القصورثم يأمر اهللا عزوجّل ( 

َعُدوَن  ﴿ َها ُمبـْ ال َيْسَمُعوَن َحِسيَسَها َوُهْم ِفي َما اْشتَـَهْت أَنـُْفُسُهْم ) 101(ِإنَّ الَِّذيَن َسبَـَقْت َلُهْم ِمنَّا اْلُحْسَنى أُولَِئَك َعنـْ
 ) .األنبياء (  )102( ﴾َخاِلُدوَن 

 : نهم ال هّم لهم وال فزع لهم وال جزع لهم وال خوف لهم ال شأن لهم به، ألفى أرض القيامة والذى يحدث 

 )103:األنبياء( ﴾ال َيْحزُنـُُهُم اْلَفَزُع االْكبَـُر َوتـَتَـَلقَّاُهُم اْلَمالِئَكةُ َهَذا يـَْوُمُكُم الَِّذي ُكْنُتْم تُوَعُدوَن  ﴿

صّلى اهللا عليه أوالً بأول، فقد قال الحبيب ن اهللا عزوجّل ــ وألنه أكرم هذه األمة ــ يقتّص من المذنبين المسيئين فى الدنيا فإ
ذا أصابتهم شّدة وإذا إنتابهم كرٌب هم فى الدنيا، فإذا أصابهم هٌم وإتى تحدث لالوالفتن جعل اهللا عذاب أمتى فى الزالزل : (  وسّلم

يئة تى يخرجوا من الدنيا وليس عليهم سيُّكّفر اهللا عزوجّل به من خطاياهم حكل ذلك .. فزٌع وإذا أصابهم جزٌع  وإذا حدث لهم
 .واحدة يحاسبهم عليها رب العّزة تبارك وتعالى 

صّلى مرضهم قبل الموت سّر قول الحبيب شّدد عليهم سكرات الموت وأتبّقى للبعض قّلة قليلة من الذنوب واألثام وإذا 
 : اهللا عليه وسّلم

 :  صّلى اهللا عليه وسّلموجعل له هذا المرض كما قال حبيبنا وقـُّرة أعيننا ) مرضه قبل أن يموت إذا أحب اهللا عبداً أ( 

 :فى الحديث القدسى وكما قالرب العّزة ) مرض يوٍم يُكّفر ذنوب سنة ( 

دمه، ولحمًا خيرًا من لحمه وقلت له قد غفرت لك ما  نى إلى ُعواده، أبدلته دمًا خيرًا منإذا أمرضت عبدى فلم يشكُ ( 
 .فيقوم من مرضه وليس عليه شاهٌد بذنبه هللا عزوجّل ) مضى فإستأنف العمل فيما بقى 

يُخفف عنه ببركة دعاء المؤمنين مٍر يعلمه اهللا، فإن اهللا فإذا توفاه مواله وبقى عليه قليٌل من الذنوب تصحبه إلى قبره أل
مة أمتى هذه أ: (  صّلى اهللا عليه وسّلمقال رسول اهللا  تى يُقدمها له المؤمنون والمؤمناتالمين واألعمال الصالحة وإستغفار المسل

 ..أو كما قال أدعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة ) .. مرحومة تدخل القبور بذنوبها، وتخرج منها مغفوٌر لها بإستغفار المؤمنين ألهلها 
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 :الخطبة الثانية 

وهذا الخير الوفير، ونسأله عطاء الكثير المد هللا رب العالمين، نحمده تبارك وتعالى إسمه على هذا الفضل الكبير وهذا الح
أن يشملنا جميعًا بعنايته وُيضيف علينا صافى شراب أهل محبته، وينشر علينا جناح رحمته ويتوفانا مسلمين ويُلحقنا عّز شأنه 

 .بالصالحين 

 اهللا وحده ال شريك له شفوٌق بعباده المؤمنين، رحيٌم بخلقه المسلمين عطوٌف وحناٌن ومناٌن حتى وأشهد أن ال إله إال
  :يقول نه ، فإنه عّز شأبالمذنبين

نفاس اب السماوات لقبول توبته ولدخول أبُشرى يا مالئكتى إصطلح عبدى معى فافتحوا له أبو : إذا تاب العبد يقول اهللا ( 
 ) .تائب عندى يا مالئكتى أعّز علّى من السماوات واألراضين ومن فيهن حضرته، فلنفس العبد ال

لجميع العالمين، اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وأرزقنا ، الرحمة الُعظمى ن محمدًا عبد اهللا ورسولهأوأشهد 
ة شربًة هنيئة مريئة ال نظمأ بعدها أبدًا يا فى زمرته يوم الدين وإجعلنا ممن يشربون من يده الشريف، وأحشرنا مرافقته فى جنة النعيم

 .أرحم الراحمين 

 :أما بعد فيا إخوانى ويا أحبابى جماعة المؤمنين 

صنٌف قّصر فى : ، أما القّلة القليلة التى تقف فى أرض الحساب فإنهم صنفين جنة بغير حسابدخلون العامة المؤمنين ي
يا عبادى قد إستمعت إليكم طويالً، فاستمعوا إلى : ( يقول ربنا تبارك وتعالى نفين وفى الص اهللا، وصنٌف قّصر فى حق خلق اهللا،حق 

ما ماكان بينكم وبين بعضكم ألكم، و أما ماكان بينى وبينكم فقد وهبته : اليوم، فتسمع الخالئق أجمعين، فيقول اهللا تبارك وتعالى 
 ) .فتواهبوه فيما بينكم ثم أدخلوا الجنة برحمتى 

 .نه كريٌم بنا ولطيٌف بنا وعطوٌف علينا وشفوٌق بنا أجمعين نى اهللا عزوجّل فى ُعاله ال نخشى من أمره شيئاً أليا إخواإذن 

ما األمر الذى يوقف اإلنسان حزينًا فى اآلخرة وُيصيب وجهه بالغُبن ويجعله ُيصاب باإلحباط واليأس هو حقوق العباد أ
و نهباً أو غشاً فى كيٍل أو ة أو سرقة أو قتالً أو إغتصاباً أأو شتماً أو لعناً أو غيبًة أو نميم تى ظلمها للعباد إذا كانت ُسباباً الوالمظالم 

 :وزٍن فى، فيُقال 

من كان له مظلمة عند فالن فليخرج، فتخرج الخالئق، فمنهم من يتعلق برقبته، ومنهم من يتعّلق بعضديه، ومنهم من ( 
يا رب خذ لى بمظلمتى من هذا، لقد شتمنى لقد سرقنى لقد قتلنى لقد : وكٌل منهم يقول  يتعلق بذراعيه، ومنهم من يتعلق بخاصرته

 :وعزتى وجاللى ال تدخل الجنة حتى تُرضى خصمائك، فيجلس معهم ليتراضوا : العزة  ربوبخنى لقد كذا لقد كذا، فيقول 

جائز واحد يكون تكلم فى حقى وأنا ال أعرفه، هناك )  46:فاألعرا(  ﴾َوَعَلى االْعَراِف رَِجاٌل يـَْعرِفُوَن ُكال ِبِسيَماُهْم  ﴿
 : وعالمة واضحه، يقول أنا أريد حقى من هذا، مع أنه لم يسمع الكلمة وال شيء، ولكن  ويعرفه بسمةسيعرفه 

كم : ول له سامحنى يا فالن سامحنى يا عالن، فيق: فيجلس معه ويقول له ) 46:فصلت( ﴾َوَما رَبَُّك ِبَظالٍم لِْلَعِبيِد  ﴿
ن يدفع حسناته ويُسدد ما عليه من حقوق عباد اهللا من رصيده من يعملوا محضر ُصلٍح البد وأــ ولكى ؟ تنازل حتى أستدفع الثمن 

: لم يعد معى شيئًا فيقول له : إدفع، فيقول له : سامحنى يا فالن، فيقول له : الحسنات عند اهللا إلى أن ينتهى الرصيد فيقول له 
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ولذلك النبى ّحّذرنا من هذا . .الذى ال ينام  حى القيومالإحمل عنى ُحكمًا من األحكام التى أخذتها من محكمة ..  إحمل عنى
 :األمر وقال لنا أجمعين 

المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصالة : مفلس فينا من ال درهم له وال دينار، قال ال: أتدرون من المفلس ؟ قالوا ( 
وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وحج، ولكن يأتى وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وصيام وزكاة 

ــوهذا من حسناته، فإذا فنيت حس  . )يئاتهم فطرحت عليهُ م ألقى به فى النار سناته أخذ من ــ

من كل مؤمٍن أن يحافظ عليه علمه سلفنا وهذا هو األمر الذى ال نحرص عليه يا إخوانى مع أنه أمٌر عظيم وأمٌر يستوجب 
الصالح وأباؤنا وأجدادنا كانوا يحرصون على عالقتهم بجيرانهم وإقاربهم وأهل قريتهم وأهل وّدهم أجمعين حتى يخرجوا من الدنيا 

 .وليس عليهم مطالب من اآلدميين ألن اهللا بطبعه رحيٌم ورحمن ويغفر للمؤمن فى كل وقٍت وآن 

ى صفة هنا وهناك فى يوم الدين، والمؤمن يبحث عن أ ص على الحسنة الواحدة ألنه فى ضرورة إليهالكن اإلنسان يحر 
 .أجمعين العباد حقوق  نموالمتقون على أن يخّلصوا أنفسهم حرص الصالحون ومن هنا  فإذا وجد له مخرجاً يمسك به وال يتركه،

 .نا أهضمها حقوقها التى أعطاها لها اهللا أزوجتى و قد تكون .. وقد يكون هؤالء العباد ومن هم معى فى المنزل 

، فأكتب األرض والعقار والدار وقد يكون إبنى وقد تكون إبنتى أحرمها من الميراث الحالل الذى أمرنى أن أتركه لها اهللا
 .. ن تذهب إلى بيت عالن أو إلى عائلة فالن أحرم البنات بحجة أن هذه األرض ال يجب أللبنين و 

 ؟يملكك إلى يوم الدين من الذى ملكك منذ آدم عليه السالم ؟ ومن الذى : وقل لها أّى بقعة من األرض خى إسأل يا أ
ونذهب إلى اهللا فلماذا آخذ هذه الحسرة تعلم علم اليقين أن األرض هى التى ترثنا ولسنا نحن الذين نرث األرض، فنحن نتركها 

 .أمرنى أن أنتفع باألرض والعقارات والمال ما عشت ؟ واهللا سبحانه وتعالى  وأحرم بيتى من حقها الشرعى أوجبه لها اهللامعى 

تقاعدت أسّلم كل ما أملك إلى ملك الملوك يوزعه ويقسمه على حسب الدستور اإللهى الذى أنزله على حضرة النبى فإذا 
 . صّلى اهللا عليه وسّلم

ن يطلب المسامحة ممن ألح من خاصمه من اآلدميين و فعلى المؤمن العاقل أن يُخّلص نفسه من حقوق العباد وأن يصا
حتى نتراحم أجمعين ونكون معًا فى عليين يوم ن يتنازل هو أيضًا عن حقوقه لغيره من المسلمين أأساء إليه من إخوانه المسلمين و 
 .الدين إن شاء اهللا رب العالمين 

اللهم ال تدع لنا ذنبا إال غفرته، .. لتراحم فيما بيننا أجمعين ن يرزقنا التسامح واأنسأل اهللا عزوجّل أن ُيصلح شأننا أجمعين و 
إال هديته وال  ال وسعته وال طالب علٍم إال نجحته وال ضاالً إ، والإقتار رزٍق عيبًا إالر سترته وال هماً إال فرجته وال كربًا إال كشفتهوال 

 . قضيتها ويسرتها بفضلك وجودك يا أإرحم الراحمين ، وال تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا واآلخرة إالمجاهداً إال نصرته

                                         .بصارنا وبارك لنا فى كل س شيٍء لنا أو حولنا يا رب العالمين أاللهم بارك لنا فى أجسامنا واسماعنا و 
 وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلمّ 

 المسجد العتیقطفنیس ــ : المــــــكان 

 ھـ 1423ذى القعدة  21موافق  24/1/2003الجمعة : التاریـــــخ 
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