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 املقدمة
ار والصالة والسالم على النيب املصطفى املختار احلمد هلل العزيز الغف  

 : أما بعد  وعلى آله وأصحابه األبرار
فإن القلوب اليت يف الصدور حباجة إىل تذكري باهلل عز وجل ووعظ 

جاء به رسوله  وإرشاد ليقوم املسلم بعبادة ربه سبحانه وتعاىل على ما
 واحملبة الرجاءبني اخلوف و  ما. 

مواعظ  اليت فيهاعلينا جبمع هذه الرسالة سبحانه وتعاىل  هللا ولذلك من  
  .«مواعظ القلوب بني الرتغيب والرتهيب»: جمتهدا  ا مسيته منوعة

أن ينفع هبا املسلمني يف كل مكان وزمان وأن نسأل هللا العلي القدير 
على نبينا  وبارك وصلى هللا وسلم، اإلخالص يف القول والعمليرزقنا 

 .حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 
 

 كتبه الفقري إىل عفو ربه القدير                                    
 ناصر بن سعيد بن سيف السيفأبو خالد                           

 غفر هللا له ولوالديه ومجيع املسلمني                                 
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 فائدة

إين رأيتتأ أنتته ت يكتتتك أبتتد كتابتتا  : »قاااا افهاافراه ر ااه ه
 هذا لكان أبسن، ولو زُيد هذا لكتان يف يومه إت قال يف غده لو ُغريِّ 

ُيستحستتتن، ولتتتو قُتتتدِّم هتتتذا لكتتتان أفاتتتل، ولتتتو تُتتترك هتتتذا لكتتتان أمجتتتل، 
 «.وهذا أعظم الِعرب، وهذا دليٌل على استيالء النقص على مجلة البشر

ك اإذا أردت أن تتعظ ويرق قلبتك وتتدمع عينت» ه: اعلم ر ك
وختشع جواربك وتزداد يف العبادات فعليك بالقرآن العظيم فهتو كتالم 
العزيز احلكيم، وخاصة  اآليات اليت يتكلم هللا عز وجل هبا عتن نفسته  
فتتأش شتتيء أعظتتم متتن هللا تبتتارك وتعتتاىل فكيتتف إذا كتتان الكتتالم كالمتته 

 «.يصف به نفسه
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 تقدمي

احلمد هلل رب العاملني بعث رسله مبشرين ومنذرين مبواعظ الدين 
ترغيبا  وترهيبا  لقلوب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني نبينا 

أرسله هللا رمحة  للعاملني وداعيا   ينحممد أفصح لسانا  وبيانا  ملواعظ الدِّ 
 مهم بإبسان بإذنه وسراجا  منريا  وعلى آله وصحبه أمجعني والتابعني

 : أما بعد  إىل يوم الدين
بارك  لعنا على ما كتبه األخ الفاضل ناصر بن سعيد السيففقد اط  

هللا فيه وزاده هللا علما  وعمال  على وفق سيد املرسلني من مواعظ بني 
اخلوف والرجاء أش الرتغيك والرتهيك وهي مدعمة بالدليل من 

العلماء رمحهم هللا تعاىل  الكتاب والسُّنة وأقوال سلف األمة من
فألفيتها رسالة مباركة إن شاء هللا تعاىل وجيده يف أسلوهبا واختياره 

 للمواعظ.
املسلمني يف كل زمان  إخوانناأن ينفع هبا  هللا العلي القديرنسأل 

ومكان وأن جيعلها يف ميزان بسناته ودافعا  له يف املستقبل لألفال 
قتفى اوعلى آله وصحبه ومن  والرمحة دىوصلى هللا وسلم على نيب امهُ 

 .أثرهم إىل يوم الدين
  

 أخوكم يف ه                                             
 حممد بن صاحل احلريب                                          

 غفر هللا له ولوالديه ومجيع املسلمني                                  
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 دميتق
          هحلمد هلل وبده والصالة والسالم على من ت نيب بعدا
 : أما بعد
ناصر بن سعيد السيف فألفيتها  الفاضلكتبه األخ  على ما نالعطّ افقد 

بالدليل من الكتاب والسُّنة وأقوال سلف األمة  رسالة نافعة مدعمة
ات رمحهم هللا مجيعا  فما أعظم املواعظ وأمجلها إذا كانأ مقرونة بآي

 .هللا وأباديث رسوله 
فقد أجاد غفر هللا له ولوالديه يف مجع هذه املواعظ وطربها يف 

ستدل اا ختريج األباديث اليت خالل هذه الرسالة املباركة وطلك من  
هبا وترقيم ومراجعة اآليات واجتهدت يف ذلك بعد توفيق من هللا 

 سبحانه وتعاىل.
علمي ومل يدركه  مما قصر عنهو وأعتذر عن تقصريش وجهلي 

فهمي وأختم مبا ختم به احلافظ زكي الدين عبدالعظيم رمحه هللا فقال: 
)وقد مت ما أردنا هللا به من اإلمالء املبارك ونستغفر هللا سبحانه وتعاىل 
مما زل به اللسان أو أدخله ذهول أو غلبة النظر أو طول التفكر قل 

وقته وترادف أن ينفك عن شيء من ذلك فكيف باململئ مع ضيق 
 .مهومه واشتغال باله( انتهى كالمه رمحه هللا

سأل هللا الكرمي رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم هبذه املواعظ ن
وإن يرزقنا وإياكم اإلخالص يف القول والعمل وأن يغفر هللا لنا 
ولوالدينا وللمسلمني و للمسلمات إنه ويل ذلك والقادر عليه وصلى 

 .لى نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيعوبارك هللا وسلم 
 أخوكم يف ه                                                

 تركي بن حممد الزيد
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 متريد
              احلمتتتتتتتد هلل وبتتتتتتتده والصتتتتتتتالة والستتتتتتتالم علتتتتتتتى متتتتتتتن ت نتتتتتتتيب بعتتتتتتتده

 : بعد أما
)التتتتتوعظ والعظتتتتتة واملوعظتتتتتة هتتتتتي النصتتتتتح  قتتتتتال ابتتتتتن منظتتتتتور رمحتتتتته هللا:

 .لتذكري بالعواقك(وا
)التتوعظ هتتو تتتذكريك لمبنستتان مبتتا يلتتني  قتتال ابتتن ستتيدة رمحتته هللا:

 .قلبه من ثواب وعقاب(
)التتتتتوعظ هتتتتتو زجتتتتتر مقتتتتترتن   قتتتتتال الراغتتتتتك األصتتتتتفهاين رمحتتتتته هللا:

 .بالتخويف(
 وجراً هي: ثالثة عشر وورد يف القرآن الكرمي لفظ موعظة يف* 

( تعظتتون 5)( أعظكتتم 4( أعظتتك )3) أ( أوعظتت2( يعظتته )1)
( التتواعظني 11) ( يوعظتتون9( يتتوعظ )8( توعظتتون )7( عظهتتم )6)
 ( يعظكم.13) ( موعظة12( فعظوهن )11)

 املقاهد واحلكم من املوعظة:* 
رِّيَن َوُمْنذِّرِّيَن ]: إقامة بجة هللا على خلقه: قال تعاىل -1 ُرُساًل ُمَبش ِّ

ٌة بَاْعَد ال   [.165]النساء: [ رُُّسلِّ لَِّئالا َيُكوَن لِّلنااسِّ َعَلى هِّ ُحجا
اإلعذار إىل هللا عز وجل واخلروج من عهدة التكليف: قال تعاىل  -2

َوإِّْذ قَاَلْت ُأماٌة ]: يف صاحلي القوم ألصحاب السبأ اليهود
بُاُرْم َعَذابًا َشدِّيًدا  ُرْم ِلَِّ َتعِّظُوَن قَاْوًما ُه ُمْرلُِّكُرْم َأْو ُمَعذ ِّ ناْ مِّ

   [.164]األعراف:  [رَب ُِّكْم َوَلَعلاُرْم يَاتااُقونَ  قَاُلوا َمْعذِّرًَة إِّىَل 
 .اآلية  [َوَلَعلاُرْم يَاتااُقونَ ]: رجاء النفع للمأمور: قال تعاىل -3
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علي بن أيب طالك  فقد دل النيب  رجاء الثواب من عند هللا -4
  فن يردي »عندما أعطاه الراية إىل أن يفتح خيرب فقال له

 (1).«عمر الن ِّ لك من  ُ  ه بك رجاًل واحداً خريٌ 

 :قال أن النيب  النصيحة للمؤمنني: عن متيم الدارش  -5
هلل ولكتابه ولرسوله وفئمة »: قلنا: ملن؟ قال «الدين النصيحة»

 (2).«املسلمني وعامترم

ابن القيم رمحه  اإلمام إجالل هللا عز وجل وإعظامه وحمبته: قال -6
  .عبد وأجلها وأفالها()الدعوة إىل هللا أشرف مقامات ال :هللا

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 إىل اإلسالم والنبوة.  ( رواه البخارش يف كتاب اجلهاد باب دعاء النيب 1)
 ( رواه مسلم يف كتاب اإلميان باب الدين النصيحة. 2)



 

 مواعظ القلوب
 

00 

 املوعظة افوىل
 آثار الذنوب واملعاهي

احلمتتتتد هلل رب العتتتتاملني والصتتتتالة والستتتتالم علتتتتى أشتتتترف األنبيتتتتاء 
  : بعد اأم  واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني

ا وعن عبادتنا ووجودنا أصال  هللا سبحانه وتعاىل غين عن   إن  ف
ْنَس ]: ن خلقنا لعبادته جل وعال قال تعاىلولك َوَما َخَلْقُت اجلِّنا َواإلِّ

فاهلل سبحانه وتعاىل خيتربنا وميتحننا [ 56]الذاريات: [ إَِّّلا لِّيَاْعُبُدونِّ 
على هذه األرض فوجود املعاصي كالزنا واخلمر والدخان واألغاين 

 ول هللارس قال: قال عن أيب هريرة ف واتمتحانوغريها لالختبار 
: «يا رسول هللا ومن  :قلنا ،كل أميت يدخلون اجلنة إَّل من أىب
 (1)«من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاه فقد أىب :قال ؟يأىب

َوَهَديْاَناُه ]: فاإلنسان يف هذه الدنيا على طريقني قال تعاىل
ا َشاكًِّرا إِّناا َهَديْاَناُه السابِّيَل إِّما ]: وقال تعاىل[. 11]البلد:  [الناْجَدْينِّ 

ت اجلنة حفا »:  رسول هللا وقال[. 3]اإلنسان: [ َوإِّماا َكُفورًا
 (2).«ت النار بالشرواتباملكاره وحفا 
لذا فإن فعل الطاعات والنوافل بىت ترك الذنوب واملعاصي و 

ُأولَئَِّك الاذِّيَن اْمَتَحَن هُ ]: جماهدة للنفس قال تعاىلحتتاج إىل 
فكل ما مير على اإلنسان هو  [3]احلجرات: [ َوىقُاُلوبَاُرْم لِّلتااقْ 

ابتالء واختبار وبعدها تكون لذة العبادة هلل بفعل أوامره واجتناب 
                              

 .( رواه البخارش يف كتاب اتعتصام باب اتقتداء بسنن النيب 1)
ار بالشهوات ورواه مسلم يف كتاب اجلنة وصفة نعيمهتا ( رواه البخارش يف كتاب الرقاق باب بفأ الن2)

 وأهلها باب صفة اجلنة.
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ميَاَن َوزَيااَنُه يفِّ ]: نواهيه فقال تعاىل َوَلكِّنا َه َحباَب إِّلَْيُكُم اإلِّ
ُأولَئَِّك ُهُم  قُاُلوبُِّكْم وََكراَه إِّلَْيُكُم الُكْفَر َوالُفُسوَق َوالعِّْصَيانَ 

ُدونَ    [.7]احلجرات: [ الرااشِّ
 ابن القيم رمحه هللا وللصرب أنواع ثالثة هي: اإلمام قال

 . تعاىل الصرب على طاعة هللا -1
 .تعاىل الصرب عن معصية هللا -2
 .تعاىل الصرب على أقدار هللا -3

تبد له من الصرب  إذا  فعل الطاعات وترك الذنوب واملعاصي
يَا أَياَُّرا الاذِّيَن َآَمُنوا اْسَتعِّيُنوا بِّالصاْْبِّ ]: عاىلقال تفقد  على ذلك

 : رسول هللا وقال[. 153]البقرة:  [َوالصااَلةِّ إِّنا َه َمَع الصاابِّرِّينَ 
يَانااُرْم ]: وقال تعاىل ( 1)«الصْب ضياء» َوالاذِّيَن َجاَهُدوا فِّيَنا لَنَاْردِّ

نِّنيَ ُسبُاَلَنا َوإِّنا َه َلَمَع املُحْ    [.69]العنكبوت:  [سِّ
هذه الدنيا الفانية فيها من الذنوب واملعاصي واإلنسان إذا   

 [كَِّراًما َكاتِّبِّنيَ   * َوإِّنا َعَلْيُكْم حَلَافِّظِّنيَ ]: حماسك عليها قال تعاىل
ْن قَاْوٍا إَِّّلا َلَدْيهِّ ]: وقال تعاىل [11-11]اتنفطار:  َما يَاْلفُِّظ مِّ
 .{18}ق:[ رَقِّيٌب َعتِّيدٌ 

 بعاتتتا   علتتتى الفتتترد وانتمتتتع فنتتتذكر ا  فتتتإن للتتتذنوب واملعاصتتتي آثتتتار 
 منها:

: قال سبحانه وتعاىل تضعف تعظيمه للرب جل وعال: -1
ْن تَاْقَوى الُقُلوبِّ ] [ َذلَِّك َوَمْن يُاَعظ ِّْم َشَعائَِّر هِّ فَإِّنااَرا مِّ

  .{32}احلج:
                              

 ( رواه مسلم يف كتاب الطهارة باب فال الوضوء. 1)
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إن »:  رسول هللا قال تضييق الرزق واملعيشة على الفرد: -2
 :وقال وهيك بن الورد رمحه هللا. (1)«يصيبه حرم الرزق بالذنبالرجل ليُ 

وقال أبو  .()ت جيد طعم العبادة من عصى هللا وت من هّم مبعصيته
هللا فأعرف ذلك يف ُخلق دابيت  يأعص )أين: سليمان الدارين رمحه هللا

 .وزوجيت(
َواتااُقوا َه َويُاَعل ُِّمُكُم ]: قال تعاىل حرمان العلم الشرعي: -3

كان اإلمام الشافعي رمحه هللا حيفظ جيدا  فقل [ 282]البقرة:  [هُ 
بن اجلراح رمحه هللا ابفظه عن ما كان عليه فذهك إىل شيخه وكيع 

 ال الشافعي: يشتكيه فق

   
: قال تعاىلتورث الوحشة يف القلب وتضي ق الصدر:  -4

َوَمْن َأْعَرَض َعْن ذِّْكرِّي فَإِّنا َلُه َمعِّيَشًة َضْنًكا َوََنُْشُرُه يَاْوَم القَِّياَمةِّ ]
ابن القيم رمحه هللا قوله )ضنكا(  اإلمام قال[، و 124]طه:  [َأْعَمى

برف )ن( النكد وبرف )برف )ض( الايق و  إهنا تدل على أن:
 .)ك( الكدر(

َكالا َبْل رَاَن َعَلى ]: قال تعاىلقسوة القلب وجفاء العني:  -5
ُبونَ  ن هو الذنوب االر   {14}املط ففني:[ قُاُلوِبِِّّْم َما َكانُوا َيْكسِّ

 واملعاصي.

                              
  ( رواه اإلمام أمحد يف مسنده. 2)

 شاااااااكوت إىل وكياااااااع ساااااااوء حفظاااااااي
 

 فأرشاااااااااااااااده إىل تااااااااااااااار  املعاهاااااااااااااااي 
 وقااااااااااا اعلااااااااام باااااااااأن العلااااااااام ناااااااااور 

 
 وناااااااااااااااااور ه َّل يااااااااااااااااا تى لعاهاااااااااااااااااي 
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ُجعال الاذ ِّا » : رستول هللا قتال الذا واملراناة يف الادنيا: -6
 .(1)«ياار على من خالف أمر غوالص
بتن عبتدهللا عتن سبب يف عذاب القْب ويف عذاب اآلخارة:  -7

إهنماا » :علتى قتربين فقتال متر    رسول هللا عباس رضي هللا عنهما أن
ليعذبان وما يعاذبان يف كباري أماا أحاد ا َّل يساتْبا مان الباوا وأماا 
اآلخااار ميشاااي بالنميماااة د أخاااذ جريااادة رطباااة فشاااقرا نصااافني فغااارز 

لعلاااه  :قتتتال ؟فعلتتتأ هتتتذا قتتتالوا يتتتا رستتتول هللا ملم علاااى كااال قاااْب واحااادة 
 (2).«خيفف عنرما ما ِل ييبسا

الاذِّيَن ]: قال تعاىل سبب يف زواا النعمة وافمن وافمان: -8
[ َآَمُنوا َوِلَْ يَاْلبُِّسوا إِّميَانَاُرْم بِّظُْلٍم ُأولَئَِّك ََلُُم اَفْمُن َوُهْم ُمْرَتُدونَ 

)الظلم هنا  :عباس رضي هللا عنهمابن  عبدهللا قالف .{82}األنعام:
 املعاصي. و الذنوب  يف ظلم النفس ارتكابويدخل  (3)الشرك(
رضتي هللا  عتن عاششتة :سبب يف اخلسف واملسا  والقاذ  -9
يكاااون يف آخااار افماااة خساااف ومسااا  » :قالتتتأ قتتتال النتتتيب عنهتتتا 
نعاام إذا  »فقلتتأ يتتا رستتول هللا أهنلتتك وفينتتا الصتتاحلون قتتال:  «وقااذ 

   (4).«كثر اخلبث
قلتتتك اخللقتتتة إىل خلقتتتة  :املستتت  .    التتتذنوب واملعاصتتتي :اخلبتتتث
 .أخرى

                              
 ( رواه اإلمام أمحد يف مسنده.1)

 ( رواه البخارش يف كتاب اجلناشز. 2)
 ( رواه البخارش يف كتاب الظلم.3)
 .سف وصححه األلباينخله الرتمذش يف كتاب الفنت باب ما جاء يف ا( روا4)
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بن عمر رضتي هللا عنهمتا عتن عبدهللا  عن :تسليط افعداء -11
بالعيناااة وأخاااذا بأذنااااب البقااار ورضااايتم  إذا تباااايعتم»: قتتتال النتتتيب 

 ًَّل َّلذُ  ط ه علااايكمباحليااااة الااادنيا وتاااركتم اجلرااااد يف سااابيل ه سااالا 
 (1).«عنكم حىت ترجعوا إىل دينكمينزعه 

نتتوع متتن أنتتواع : العينتتة.     انشتتغال بتتاحلرل والتتزرع: أذنتتاب البقتتر
 .الربا

 :قتتتال النتتتيب  :سااابب يف قتااااا املسااالمني فيماااا بيااانرم -11
نة ثنتني ساألت ريب أَّل يرلاك أمايت بالساااسألت ريب ثالثاً فأعطاه »

يرا وسألته أَّل جيعل فأعطانيرا وسألته أَّل يرلك أميت بالغرق فأعطان
  .جذب أو قحط األرض :نةالس  .   (2) «بأسرم بينرم فمنعنيرا

قتتال علتتي  :ناازوا العقوبااات علااى الفاارد وا تمااعيف ساابب  -12
 .فعأ إت بتوبة(عقوبة إت بذنك وما رُ  )ما نزلأ : بن أيب طالك
أن يغفتتتتتر لنتتتتتا ذنوبنتتتتتا وإستتتتترافنا يف أمرنتتتتتا  العلتتتتتي القتتتتتدير نستتتتتأل هللا

ا توبتنا ويرمحنا برمحته وأن جيعل مصرينا دار كرامته وصلى هللا ل من  ويتقب  
 على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.وبارك وسلم 
 

     
 
 
 

                              
 .ى وصححه األلباين( رواه اإلمام أمحد وأبو داوود والبزار وأبو يعل1)
 ثالثا  يف أميت. ( رواه مسلم يف كتاب الفنت باب ما جاء يف سؤال النيب 2)
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 الثانيةاملوعظة 
 التوبة طريق السعادة

احلمد هلل غافر الذنك وقابل التتوب شتديد العقتاب وأشتهد أن ت 
تتت د أن حممتتتدا  عبتتتده ورستتتوله ختتتري متتتن اب وأشتتتهإلتتته إت هللا الكتتترمي الوه 

 : أما بعد صلى وقام وتاب وأناب صلوات ريب وسالمه عليه
تت ة فتتنحن وهللا املستتتعان نتتذنك  فتتإن باجتنتتا إىل التوبتتة باجتتة ماس 

التوبتتة إىل هللا عتتز وجتتل تصتتقل و ط يف جنتتك هللا لتتيال  وهنتتارا  فتترِّ كثتتريا  ونُ 
اء بتتن آدم خط تتصتتل أن اواأل متتن ران التتذنوب واملعاصتتي هيتتنقِّ القلتتك وتُ 
 ن فباب التوبة مفتوح إت يف أمرين مها:و اشني التوابوخري اخلط  
 ر الروح أش عند املوت.غعندما تغر  -1 
 عند خروج الشمس من مغرهبا. -2 
فيمتا يرويته عتن   رستول هللا قال: قتال عن أيب ذر الغفارش ف

ساتردوه عبادي كلكم ضاا إَّل مان هديتاه فا يا»: ربه تبارك وتعاىل
عبادي إنكم ختطئون بالليل والنرار وأنا أغفر الذنوب  أهدكم... يا

 (1).«مجيعاً فاستغفروه أغفر لكم
يف جملسه الوابتد يستتغفر هللا أكثتر متن ستبعني  كان النيب قد  و 

متترة ويف روايتتة أختترى بأنتته كتتان يستتتغفر هللا يف جملستته الوابتتد ماشتتة متترة 
ذنبتتته ومتتتا تتتتأخر ولكتتتن يريتتتد أن  وهتتتو التتتذش ُغفتتتر لتتته متتتا تقتتتدم متتتن (2)

   .يكون هلل عبدا  شكورا  

                              
 ( رواه مسلم يف كتاب الرب والصلة باب حترمي الظلم.1)
التتتذكر والتتتدعاء بتتتاب  ورواه مستتتلم يف كتتتتاب البختتتارش يف كتتتتاب التتتدعوات بتتتاب استتتتغفار النتتتيب  ( رواه2)

 استحباب اإلكثار فيه.
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هللا سبحانه وتعاىل يقبل التوبة بىت وإن بلغأ الذنوب إذا  فإن 
َوُهَو الاذِّي يَاْقَبُل التااْوبََة َعْن عَِّبادِّهِّ َويَاْعُفو ]: قال تعاىل ، عنان السماء
حيك من تاب [. وأن هللا سبحانه وتعاىل 25]الشورى: [ َعنِّ الساي َِّئاتِّ 

]القرة:  ]إِّنا َه ُيِّبُّ التاوابِّنَي َوُيِّبُّ املَُتط ِّرريِّن[إليه كما قال سبحانه: 
222.] 
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 منها:و فااشل كثرية أسرار بديعة وفواشد متعددة  والتوبة مها
: سبك للفالح والفوز والسعادة يف الدنيا واآلخرة قال تعاىل -1

وقال شي  اإلسالم  [28]الرعد:  [الُقُلوبُ َأََّل بِّذِّْكرِّ هِّ َتْطَمئِّنُّ ]
ابن تيمية رمحه هللا يف جمموع الفتاوى )القلك ت يصلح وت يفلح وت 
ينعم وت يسر وت يطيك وت يسكن وت يطمئن إت بعبادة ربه وببه 

 .واإلنابة إليه(
: سبك لتكفري السيئات وتبديلها إىل بسنات قال تعاىل -2

َآَمُنوا تُوبُوا إِّىَل هِّ تَاْوبًَة َنُصوًحا َعَسى رَبُُّكْم َأْن  يَا أَياَُّرا الاذِّينَ ]
ْن ََتْتَِّرا افَنْاَرارُ  َلُكْم َجنااٍت ََتْرِّي مِّ [ ُيَكف َِّر َعْنُكْم َسي َِّئاتُِّكْم َويُْدخِّ

ًا ]: وقال تعاىل. {8}الت حرمي: إَِّّلا َمْن تَاَب َوَآَمَن َوَعمَِّل َعَماًل َهاحلِّ
يًما فَُأولَئِّكَ   [يُاَبد ُِّا ُه َسي َِّئاِتِِّّْم َحَسَناٍت وََكاَن ُه َغُفورًا رَحِّ
التائب من الذنب كما َّل ذنب »:  رسول هللا لاوق [71]الفرقان: 

فربا   بن عباس رضي هللا عنهما )ما رأيأ النيب عبدهللا ال وق (1)«له
ا فتحنا بشيء عندما نزلأ هذه اآلية وفرح أياا  عندما نزلأ عليه إن

 .لك فتحا  مبينا (
 سبك للحياة الطيبة واخلري العظيم على الفرد وانتمع قال -3
فَاُقْلُت اْستَاْغفُِّروا رَباُكْم إِّناُه  ]: تعاىل على لسان نوح عليه السالم هللا

لِّ الساَماَء َعَلْيُكْم مِّْدرَارًا)11) َكاَن َغفاارًا ( َومُيْدِّدُْكْم 11( يُاْرسِّ
-11]نوح:  [َوبَنِّنَي َوجَيَْعْل َلُكْم َجنااٍت َوجَيَْعْل َلُكْم أَنْاَرارًا بَِّأْمَوااٍ 
ًا مِّْن ذََكٍر َأْو أُنْاَثى َوُهَو ُمْ مٌِّن ][. وقال تعاىل: 12 َمْن َعمَِّل َهاحلِّ

                              
 ( رواه ابن ماجه والطرباين.1)
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 [نَ فَاَلُنْحيِّيَاناُه َحَياًة طَي َِّبًة َولََنْجزِّيَانااُرْم َأْجَرُهْم بَِّأْحَسنِّ َما َكانُوا يَاْعَمُلو 
 .{97}النحل:
هللا أشتتد فربتتا  بتوبتتة العبتتد متتن ذلتتك الرجتتل التتذش أضتتاع  أن   -4

ستتتظل حتتتأ شتتجرة ينتظتتر املتتوت فنتتام ارابلتتته يف اخلتتالء عليهتتا زاده ف
ستتيقظ فوجتد رابلتته فتوق رأسته فأخطتأ متن شتدة الفترح فقتال اللهتم اف

  (1) .أنأ عبدش وأنا ربك
وأصتتحابه  كتتان النتتيب فالعبتتد متتن أمتته وأبيتته بهللا أربتتم  أن   -5

بعتتتد غتتتزوة خيتتترب ينظتتترون إىل امتتترأة تبحتتتث عتتتن وليتتتد مهتتتا بتتتني اجلربتتتى 
  رستول هللا فقتالوالقتلى فعندما وجدت الوليد وضعته على صتدرها 

قتال الصتحابة ت يتا رستول هللا  «وليدها يف النار ملقيةأهي »: ألصتحابه
 العباااااااد مااااااان هاااااااذه افم علاااااااىبه أرحااااااام » : رستتتتتتتول هللا فقتتتتتتتال
 (2).«وليدها
ُقْل يَا عَِّبادَِّي الاذِّيَن ]: نداء من هللا عز وجل قال تعاىل -6

نُوَب  ْن َرْ َةِّ ه إِّنا َه يَاْغفُِّر الذُّ ْم ََّل تَاْقَنطُوا مِّ رِّ َأْسَرُفوا َعَلى أَنْاُفسِّ
يمُ  بن عباس عبدهللا قال [. و 53]الزمر:  [مجِّيًعا إِّناُه ُهَو الَغُفوُر الراحِّ

س من عباد هللا من التوبة فقد جحد كتاب ئ)من ي:  عنهمارضي هللا
 :ابن تيمية رمحه هللا يف هذه اآليةشي  اإلسالم قال و هللا عز وجل( 

  .(ة)هذا نداء من هللا للمشركني والكفار واملذنبني واملسيئني بالتوب
التوبة سبك لتفريج الكروب وبسط الرزق وتكفري السيئات  -7
( َويَاْرزُْقُه مِّْن َحْيُث ََّل 2يَاتاقِّ َه جَيَْعْل َلُه ََمَْرًجا) َوَمنْ ]: قال تعاىل
بُ  َوَمْن يَاتاقِّ َه جَيَْعْل َلُه مِّْن ]:  قال تعاىلو  [3-2]الطالق: [َُيَْتسِّ

                              
 ( رواه البخارش يف كتاب الدعوات ومسلم يف كتاب التوبة.2)
 ( رواه مسلم يف كتاب التوبة باب سعة رمحة هللا تعاىل وأهنا تغلك غابه.1)
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َوَمْن يَاتاقِّ َه ُيَكف ِّْر َعْنُه ]: قال تعاىلو  [4]الطالق: [ َأْمرِّهِّ ُيْسًرا
 [.5]الطالق: [ َلُه َأْجًراَسي َِّئاتِّهِّ َويُاْعظِّْم 

إذا  تقوى هللا والتوبة إليه والرجوع إليه وامهرب منه إليه هي الفالح 
َوأَنِّيُبوا إِّىَل رَب ُِّكْم َوَأْسلُِّموا َلُه ]: والسعادة يف الدنيا واآلخرة قال تعاىل

ْن قَاْبلِّ َأْن يَْأتَِّيُكُم الَعَذاُب دُا ََّل تُاْنَصُرونَ  ل وقا [54]الزمر: [مِّ
َوَمْن يَاْعَمْل ُسوًءا َأْو َيْظلِّْم نَاْفَسُه دُا َيْستَاْغفِّرِّ َه جيِّدِّ َه ]: تعاىل

يًما رسول  قال: قال عن أيب هريرة [. و 111]النساء: [ َغُفورًا رَحِّ
ينزا ربنا إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر »:  هللا

فأعطيه من يستغفره  ستجيب له من يسألينأفيقوا من يدعوه ف
 (1) .«فأغفر له

ه األربعتتتتة التتتتنفس وامهتتتتوى ءفاإلنستتتتان يف هتتتتذه احليتتتتاة جياهتتتتد أعتتتتدا
وميتثتل ألمتر هللا عتز بتاهلل عتز وجتل وت يعجتز يستتعن والشيطان والدنيا فل  
 .وجيد سعادة الدنيا واآلخرة وجل وألمر نبيه 

 كفااااااااى يااااااااا نفااااااااس مااااااااا كااااااااان
 فااااااااااااااا ادي يشاااااااااااااااتكي ذنبااااااااااااااااً 
 أهاااااااااااااااااي  بتاااااااااااااااااوبيت نااااااااااااااااادماً 

 

 كفااااااااااااااا  هااااااااااااااوى وعصاااااااااااااايانا 
 ويشاااااااااااكو مناااااااااااك ماااااااااااا كاناااااااااااا
 وأقااااوا كفااااى يااااا نفااااس مااااا كانااااا 

الذش ت إله غتريه أن يرزقنتا التوبتة الصتادقة العلي القدير  نسأل هللا 
علتتى نبينتتا حممتتد وعلتتى آلتته وصتتحبه وبتتارك  اخلالصتتة وصتتلى هللا وستتلم

 أمجعني.

                              
رواه البختتتارش يف كتتتتاب التتتدعوات بتتتاب نصتتتف الليتتتل ومستتتلم يف كتتتتاب صتتتالة املستتتافرين بتتتاب الرتغيتتتك ( 2)

 والذكر آخر الليل. بالدعاء
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 الثالثةاملوعظة 
 افسباب املوجبة حملبة ه سبحانه وتعاىل

ة بتتتتتتاحلمتتتتتتد هلل رب العتتتتتتاملني وت عتتتتتتدوان إت علتتتتتتى الظتتتتتتاملني والعاق
 :أما بعد  للمتقني والصالة والسالم على املصطفى األمني

ُقْل إِّْن ُكْنُتْم َتِّبُّوَن َه فَاتابُِّعوهِّ ُُيْبِّْبُكُم هُ ]: قال هللا تعاىل
يمٌ   .[31عمران:  ]آل[ َويَاْغفِّْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوهُ َغُفوٌر رَحِّ

طاعتتته فيمتتا ب هفعليتت فمتتن أراد حمبتتة هللا عتتز وجتتل وحمبتتة رستتوله 
عبتد هللا إت واجتنتاب متا هنتى عنته وزجتر وأت يُ  وتصديقه فيمتا أخترب أمر

من أحاب لقااء » : رستول هللا قال: قال عن أيب هريرة فمبا شرع 
   (1) .«ه أحب ه لقاءه

متدارج الستالكني عشترة أستباب ذكر ابتن القتيم رمحته هللا يف كتابته 
 موجبة حملبة هللا عز وجل وهي:

َأَفاَل ]: قراءة وبفظ كتاب هللا تدبرا  وتفسريا  قال تعاىل -1
رسول  وقال [24]حممد: [ يَاَتَدبااُروَن الُقْرَآَن َأْم َعَلى قُاُلوٍب َأقْاَفاَُلَا

:  وقال النيب (2).«خريكم من تعلم القرآن وعلمه»:  هللا
 (3).«ا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيعاً فهحابهاقرؤو »

تقتتتتدمي حمتتتتاب هللا علتتتتى حمابتتتتك عنتتتتد غلبتتتتات امهتتتتوى والتتتتنفس  -2
إناااااك ِل تااااادإ شااااايئاً هلل إَّل »:  رستتتتتول هللا والشتتتتتيطان والتتتتتدنيا قتتتتتال

 (4).«أبدلك ه به ماهو خرياً منه
                              

 ( رواه البخارش كتاب الدعوات ومسلم كتاب الذكر.1)
 ( رواه البخارش يف كتاب فااشل القرآن.2)
 ( رواه مسلم يف كتاب الفااشل.3)
 مسنده. ( رواه اإلمام أمحد يف4)
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بعتد التقرب إىل هللا عز وجل بالنوافل والسنن القولية والفعلية  -3
فيمتتتا يرويتتته عتتتن  قتتتال: قتتتال النتتتيب  عتتتن أيب هريتتترة فأداء الفتتتراش  
يل وليااً فقاد آذنتاه بااحلرب وماا تقارب ى مان عااد»ربه تبارك وتعتاىل 

فرتضااااته عليااااه وَّل ياااازاا عباااادي اعباااادي بشاااايء أحااااب إيل   ااااا  إيلا 
بالنوافل حىت أحبه فإذا أحببتاه كنات هعاه الاذي يسامع  يتقرب إيلا 

يبصر به ويده اليت يبطش ِبا ورجله الايت ميشاي ِباا به وبصره الذي 
  (1).«ولئن سألين فعطينه ولئن استعاذه فعيذنه

هللا عتتتز وجتتتل مداومتتتة ذكتتتر هللا عتتتز وجتتتل فنصتتتيبك متتتن حمبتتتة  -4
 قتتال أتتتى رجتتلٌ  عتتن عبتتدهللا بتتن ُبستتر فعلتتى قتتدر نصتتيبك متتن ذكتتره 

ثتتترت علينتتتا إن شتتتراشع اإلستتتالم قتتتد ك :فقتتتال يتتتا رستتتول هللا إىل النتتتيب 
َّل ياازاا لسااانك رطباااً ماان ذكاار ه »: فبتتاٌب نتمستتك بتته جتتامع قتتال

 (2).«عز وجل
التفكر والتدبر بأمساء هللا وصفاته وآياته وخملوقاته قال  -5
الاذِّيَن َيْذُكُروَن َه قَِّياًما َوقُاُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبِِّّْم َويَاتَاَفكاُروَن ]: تعاىل

َواَفْرضِّ رَبااَنا َما َخَلْقَت َهَذا بَاطِّاًل ُسْبَحاَنَك يفِّ َخْلقِّ الساَماَواتِّ 
 [.191]آل عمران:  [َفقَِّنا َعَذاَب الناارِّ 

شكر النعم الظاهرة والباطنة فمداومة الشكر واحلمد سبك  -6
َوإِّْذ تََأذاَن رَبُُّكْم لَئِّْن َشَكْرُاْ ]: يف بقاء وزيادة النعم قال هللا تعاىل

 [.7]إبراهيم:  [َولَئِّْن َكَفْرُاْ إِّنا َعَذايبِّ َلَشدِّيدٌ  َفَزِّيَدناُكمْ 

                              
 .رواه البخارش يف كتاب الرقاق( 1)
صتتحيح ) :ابتتن ماجتته وابتتن ببتتان واحلتتاكم وقتتالرواه و  (بستتن غريتتك) :( رواه الرتمتتذش واللفتتظ لتته قتتال2)

 وصححه األلباين. (اإلسناد



 

 مواعظ القلوب
 

11 

وهو من أهم  اتنكسارالقلك وخشوعه وخاوعه و  انكسار -7
َأِلَْ يَْأنِّ لِّلاذِّيَن َآَمُنوا َأْن خَتَْشَع قُاُلوبُاُرْم لِّذِّْكرِّ ]: األسباب قال تعاىل
 [.16]احلديد: [ هِّ َوَما نَاَزَا مَِّن احلَق ِّ 

م الليل وخاصة يف الثلث اآلخر منه وذلك بفعل قيا -8 
قرآن ودعاء للمن صالة وقيام وقراءة  عز وجل الطاعات والقربات هلل
 قال: قال رسول  عن أيب هريرة ف عز وجل. واستغفار وذكر هلل

فيقوا من  اآلخر ينزا ربنا إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل»
عطيه من يستغفره فأغفر ين فألفأستجيب له من يسأ يدعوه

]الذاريات: [ َوبِّاَفْسَحارِّ ُهْم َيْستَاْغفُِّرونَ ]: وقال هللا تعاىل (1)«له
18.] 

 :تعاىل هللا عني على اخلري قالالصحبة الصاحلة فإهنا تُ  -9
ي ِّ يُرِّيُدوَن ] ْ نَاْفَسَك َمَع الاذِّيَن َيْدُعوَن رَبااُرْم بِّالَغَداةِّ َوالَعشِّ َواْهْبِّ

نْاَيا َوََّل ُتطِّْع َمْن  َوْجَرهُ  ُرْم تُرِّيُد زِّيَنَة احلََياةِّ الدُّ َناَ  َعناْ َوََّل تَاْعُد َعياْ
]الكهف:  [َأْغَفْلَنا قَاْلَبُه َعْن ذِّْكرِّنَا َواتااَبَع َهَواُه وََكاَن َأْمُرُه فُاُرطًا

)لوت صحبة األخيار وقيام  :وقال اإلمام الشافعي رمحه هللا[. 28
الدار( والرجل من جليسه والصابك   هاء هبذالبق أاألسحار لكره

كحامل املسك وناف  الكري فحامل املسك جتد منه راشحة طيبة أو 
 يهديك وناف  الكري جتد منه راشحة خبيثة أو حيرق ثيابك.

عن كل شيء حيول بينك وبني هللا سبحانه وتعتاىل  اتبتعاد -11
لتى القلتك بتىت فإهنتا تطغتى ع واآلثتاممن املعاصي واملنكرات والتذنوب 

يتتدعو  كتتان النتتيب فقتتد  يتغشتتاها فتتال يعتترف معروفتتا  وت ينكتتر منكتترا  

                              
 ( سبق خترجيه.3)
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اللرااام إه أساااألك فعااال اخلاااريات وتااار  املنكااارات وحاااب »: ويقتتتول
 (1).«كنيا املس

مها فهذه عشرة أسباب موجبة حملبة هللا عز وجل إذا تقد  
ين ه مع الذؤ فيكون جزا حممد لنبينا  ومتابعةٌ  عز وجل خالص هللاإل

َوَمْن يُطِّعِّ َه َوالراُسوَا فَُأولَئَِّك َمَع الاذِّيَن أَنْاَعَم هُ ]: قال هللا فيهم
د ِّيقِّنَي َوالشَُّرَداءِّ َوالصااحلِِّّنَي َوَحُسَن ُأولَئَِّك  َن النابِّي ِّنَي َوالص ِّ َعَلْيرِّْم مِّ

 [.69]النساء:  [رَفِّيًقا
ت واملسابقة إليها فينبغي على كل مسلم ومسلمة املسارعة للخريا

َوَسارُِّعوا إِّىَل َمْغفَِّرٍة مِّْن رَب ُِّكْم َوَجناٍة ]: قال تعاىل ويكون جزاؤه كما
 [.133]آل عمران:  [َعْرُضَرا الساَمَواُت َواَفْرُض ُأعِّداْت لِّْلُمتاقِّنيَ 

عز وجتل بن تيمية رمحه هللا يف عالمة حمبة هللا اقال شي  اإلسالم 
واجلهتتاد  تبتتاع الرستتول ا ألهتتل حمبتتته عالمتتتني )وقتتد جعتتل هللا للعبتتد:

احلصتول علتى متا حيبته يف سبيله وذلك ألن اجلهتاد بقيقتة اتجتهتاد يف 
 هللا من اإلميان والعمل الصاحل ويف دفع ما يبغاه هللا من الكفر والفسوق

يف بتك  هوالعصيان فحقيقة احملبة ت تتم إت مبوتة احملبوب وهي موافقت
ك اإلميتتتان والتقتتتوى ويتتتبغ  متتتا يبغاتتته هللا وهللا حُيتتتوبغتتت   متتتا حيبتتته هللا

ازداد القلتتتك ببتتتا  هلل  اتالكفتتتر والفستتتوق والعصتتتيان فتتتإذا تبتتتني هتتتذا فكلمتتت
وبرية عما سواه والقلتك  ةزداد حمبازداد عبودية ازداد له عبودية وكلما ا

يكتتون فقتتتريا  هلل متتتن جهتتتتني متتتن جهتتتة العبتتتادة وهتتتي العلتتتة الغاشبتتتة ومتتتن 
 تعانة والتوكل على هللا( انتهى كالمه رمحه هللا.جهة اتس

                              
إستتتتناده ): الزواشتتتتد ( رواه الرتمتتتتذش ومالتتتتك يف املوطتتتتأ والبتتتتزار يف كشتتتتف األستتتتتار وقتتتتال البيهقتتتتي يف جممتتتتع1)

 ورواه ابن ببان وصححه األلباين. (بسن
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ه وأن بِّتتتمتتتا يقربنتتتا حلُ  ك  ه وُبتتتب تتتنستتتأل هللا الغفتتتور التتتربيم أن يرزقنتتتا بُ 
التتتتذين ت ختتتتوٌف علتتتتيهم وت هتتتتم الصتتتتاحلني  هشتتتتنكتتتتون متتتتن عبتتتتاده وأوليا
علتتتى نبينتتتا حممتتتد وعلتتتى آلتتته وصتتتحبه وبتتتارك حيزنتتتون وصتتتلى هللا وستتتلم 

 أمجعني.
 

      
 
 
 
 
 
 



 
 بني الرتغيب والرتهيب

 

16 

 الرابعةاملوعظة 
 ذكر ه احلصن احلصني

باتستتتتغفار ومداومتتة األذكتتتار  هار أمتتتر عبتتاداحلمتتد هلل العزيتتتز الغف تت
لتكفتتتري التتتذنوب واآلثتتتام والصتتتالة والستتتالم علتتتى ستتتيد األنتتتام ختتتري متتتن 

الكترام  هذكر ربه وصلى وصتام وطتاف بالبيتأ احلترام وعلتى آلته وصتحب
 : أما بعد والتابعني مهم بإبسان إىل يوم الدين

مثاال الااذي »: أنتته قتتال عتتن النتتيب  عتتن أيب موستتى األشتتعرش ف
وعتن عاششتة رضتي  (1)«ربه مثل احلي وامليات يذكر ربه والذي َّل يذكر
مااا ماان ساااعة متاار علااى اباان آدم َّل »: أنتته قتتال هللا عنهتتا عتتن النتتيب 

 وعن معاذ بن جبل  (2).«يذكر ه فيرا إَّل َتس ر عليرا يوم القيامة
أن »: أش األعمتتتال أبتتتك إىل هللا عتتتز وجتتتل قتتتال ستتتأل الرستتتول أنتتته 

  (3) .«متوت ولسانك رطب من ذكر ه عز وجل
)متتن اشتتتغل قلبتته ولستتانه بتتذكر هللا قتتذف  :قتتال بعتت  أهتتل العلتتم

وقتتال احلستتن البصتترش رمحتته . يف قلبتته نتتورا  واشتتتياقا  إىل لقاشتته عتتز وجتتل(
 أبتووقال . و اتقاهم له قلبا ( ا  )أبك العباد إىل هللا أكثرهم له ذكر  :هللا

)التتتذش ت يتتتزال لستتتانه رطبتتتا  بتتتذكر هللا يتتتدخل اجلنتتتة وهتتتو  :التتتدرداء 
)لكتتتتل شتتتتيء جتتتتالء وإن جتتتتالء  :وقتتتتال أبتتتتو التتتتدرداء   .ياتتتتحك(

 .القلوب ذكر هللا(

                              
 ( رواه البخارش يف كتاب الذكر ومسلم يف كتاب مثل البيأ الذش يذكر هللا فيه.1)
 ( رواه ابن أيب الدنيا والبيهقي يف شعك اإلميان.2)
ه ابتتن ببتتان يف ( رواه ابتتن أيب التتدنيا والبتتزار إت أنتته قتتال )أختتربين بأفاتتل األعمتتال وأقرهبتتا إىل هللا( وروا3)

 صحيحه وصححه األلباين.
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أمتترين  ذلتتك إىل يعتتودو وتشتك أن القلتتك يصتتدأ كمتتا يصتتدأ احلديتتد 
يعتتتتتتتود إىل أمتتتتتتترين مهتتتتتتتا: ( وأن جتتتتتتتالء القلتتتتتتتك )الغفلتتتتتتتة والتتتتتتتذنوب مهتتتتتتتا:

 )اتستغفار وذكر هللا عز وجل(.
وجعتتتتل ستتتتبك حمبتتتتته  ا  وقتتتتد جعتتتتل هللا عتتتتز وجتتتتل لكتتتتل شتتتتيء ستتتتبب

علتتتى متتتن داوم علتتتى طاعتتتته وذكتتتره فمتتتن أراد حمبتتتة هللا فعليتتته أن  هلعبتتتاد
)التذكر  :قال شي  اإلستالم ابتن تيميتة رمحته هللافقد  يلهج لسانه بذكره
ف يكتتون بتتال الستتمك إذا فتتارق فكيتت الستتمك يف املتتاء،للقلتتك مثتتل 

 املاء(.
فتتإن حمبتتة هللا عتتز وجتتل ودوام ذكتتره واتلتجتتاء إليتته وإفتتراده باحلتتك 

حبيتتث يكتتون وبتتده  وإفتتراده يف مجيتتع العبتتاداتوالتوكتتل واخلتتوف والرجتتاء 
 قتالوقتد  ا ،ونعيمت ةلته التدنيا جنت املستويل على مهوم العبد وإرادته فتكون

)إن يف الدنيا جنة من مل يدخلها ت  :ابن تيمية رمحه هللا شي  اإلسالم
 قال: ذكر هللا تعاىل(. ؟وما هي يدخل جنة اآلخرة قيل:

مبثتتل ذكتتر هللا  املتلتتذذون)متتا تلتتذذ  :ن دينتتار رمحتته هللابتتقتتال مالتتك 
وأعظتتم لتتذة وأكثتتتر  ةعتتز وجتتل فلتتيس شتتيء متتن األعمتتال أختتف مؤونتت

   .(من ذكر هللا عز وجل فربا  وابتهاجا  للقلك
ابتتن القتتيم رمحتته هللا يف الوابتتل الصتتيك فواشتتد قّيمتتة يف ام اإلمتتذكتتر 

 فال الذكر والذاكر هلل عز وجل فمنها: 
 يرضي الرمحن. -1

 يزيل امهم والغم. -2

 جيلك الفرح والسرور والسعادة. -3

 ر القلك والبدن.ينوّ  -4

 ر الوجه. ينوّ  -5
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 جيلك الرزق. -6

 يفتح أبواب املعرفة. -7

 يورل مراقبة هللا عز وجل.  -8

 رفع الدرجات.حيط اخلطايا وي -9

 يزيل الوبشة بينه وبني هللا عز وجل. -11

 ن من عرف هللا يف الرخاء عرفه يف الشدة.أ -11

 سبك لنزول السكينة. -12

 سبك تنشغال اللسان عن الغيبة وغريها. -13

 جمالس الذكر جمالس للمالشكة. -14

 ذاكر يف الدنيا واآلخرة.لل الذكر نورٌ  -15

 الذكر رأس الشكر هلل سبحانه وتعاىل. -16

 بعد قسوته إت ذكر هللا عز وجل. هنالقلك ت يليِّ  -17

 الذكر جيلك الرزق والنعم ويدفع النقم. -18

 مالشكته بالذاكرين له. هللا عز وجل يباهي  -19

 أكثرهم ذكرا . كان  أفال األعمال من -21

 ذاكر عز وجل.لاملالشكة تستغفر ل -21

 كثرة الذكر أمان من النفاق. -22

 لقيامة.ذكر هللا يف أماكن متعددة يدل على كثرة الشهود يوم ا -23

 ي من عذاب هللا عز وجل.ذكر هللا ينجّ  -24

 ذكر هللا يظل الذاكر يف يوم القيامة. -25

 الذكر أيسر العبادة وأسهلها. -26

 الذكر غراس للجنة. -27

 الذكر فيه بياة القلوب واألرواح. -28
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 الذكر يؤمن العبد من احلسرة والندامة يف يوم القيامة. -29

 الذكر يعدل عتق رقاب. -31

 .بدانواألالذكر فيه شفاء القلوب  -31
 .تهوجك لصالة هللا ومالشكمالذكر  -32
 لقااء األمور. ةذكر هللا فيه إعان -33

 ذاكر بينه وبني جهنم.لالذكر سد ل -34

 الذكر برز من الشيطان. -35

 الذكر روضة من رياض اجلنة. -36

 يف انكسار القلك. كٌ بالذكر س -37

 الذكر جالء للقلك من آثار الذنوب واملعاصي. -38

 الذكر قامأ عليه مجيع العبادات. -39

 شتغال عن الكالم بالباطل.اتهللا فيه  ذكر -41

تتتاج إىل جماهتتدة، حتفتتإن الطتترق املؤديتتة للجنتتة ستتهلة وميستترة، و إذا  
أستتتتهلها  وويكتتتتون فيهتتتتا فتتتتوز وفتتتتالح، ومتتتتن طتتتترق اجلنتتتتة: ذكتتتتر هللا فهتتتت
ا األذكتار مهتوأصعبها  فمن نعم هللا عز وجل على هذه األمة بأن شرع 

واألذكتار مشتروعة يف الليتل  .ا  يموعظ ا  ويكون أجرها كثري  قليل   يف كالم  
علتى متن  والنهار منها ما هو مقيد ومنها ما هو مطلق وذكر هللا ميسرٌ 

 ةطهتتارة وت استتتقبال قبلتت إىل تتتاج فيهتتاحتيستتره هللا عليتته فهتتي عبتتادة ت 
 وأنتأ ماتتطجعٌ  وأنتأ قاعتدٌ  وت سترت عتورة وإ تا هتي عبتادة وأنتتأ قتاشمٌ 

أستوة   ه وأبواله فلنتا يف رستولنايذكر هللا يف كل أبيان فكان هديه 
 بسنة.

لستتتنة أمبنتتته وكرمتتته وجتتتوده أن يرزقنتتتا قلوبتتتا  و  العلتتتي القتتتدير نستتتأل هللا
وجوارح  هذاكر  ا  وألسن دامعة ا  قلوبا  خاشعة وأعين تلهج بذكره و أن يرزقنا
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علتتتى نبينتتتا حممتتتد وعلتتتى آلتتته وبتتتارك تعمتتتل يف رضتتتاه وصتتتلى هللا وستتتلم 
 وصحبه أمجعني.
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 اخلامسةاملوعظة 
 الدعاء سالح امل من
ك األستتتتتباب األربتتتتتاب ومستتتتتب   احلمتتتتتد هلل التتتتتذش ت إلتتتتته غتتتتتريه رب  

واهتتك العطايتتا ستتامع لكتتل شتتكوى جميتتك التتدعاء يف البأستتاء والاتتراء 
والصالة والسالم على سيد العبتاد صتابك املقتام احملمتود يف يتوم املعتاد 

 : ا بعدأم  يوم التنادإىلوعلى آله وأصحابه وأتباعه 
ْب َلُكْم إِّنا ]: قال جل وعالفقد  َوقَاَا رَبُُّكُم اْدُعوهِّ َأْسَتجِّ

رِّينَ  ُوَن َعْن عَِّباَديتِّ َسَيْدُخُلوَن َجَرناَم َداخِّ [ الاذِّيَن َيْسَتْكْبِّ
الدعاء  (1)«الدعاء هو العبادة» : رسول هللا وقال،  {61}غافر:

ثني واستجارات املستجريين سالح املؤمنني به يدعون رهبم نداء املستغي
ين عن ويزيل هّم املهمومني وينفس الكرب عن املكروبني وقاضي الد  

عني املعسرين ويفك أسرى املأسورين فتح املدينني وينصر اناهدين ويُ 
وينزل جل وعال إىل  هأبواب مساواته وأنزل مالشكته بفظه لعباد

هبم  عباده بكشف ما من الليل طالبا  ريخالسماء الدنيا يف الثلث األ
هم ويعطيهم ءر ويغفر مهم ذنوهبم ويقبل توبتهم وجييك دعامن ضُ 
ينزا ربنا إىل »:  رسول هللا قال: قال عن أيب هريرة ، فسؤامهم

اآلخر فيقوا من يدعوه الليل السماء الدنيا حني يبقى ثلث 
 .(2)«فأستجيب له من يسألين فأعطيه من يستغفره فأغفر له

                              
النستتاشي يف رواه و  (بتتديث بستتن صتتحيح: )( رواه ابتتو داوود والرتمتتذش يف صتتحيحه واللفتتظ لتته وقتتال1)

( وصتتتححه صتتتحيح اإلستتتناد) :الستتتنن الكتتتربى وابتتتن ماجتتته وابتتتن ببتتتان يف صتتتحيحه واحلتتتاكم وقتتتال
 .األلباين

 ( سبق خترجيه .2)
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ة الصاحلني ونيل ء للقلوب ومطلك العارفني ومطي  الدعاء شفا
جعل نفسك رمحك هللا من الفاشزين من عطايا االسعادة يف الدارين ف

 رب العاملني.
)دواء القلتتك ةستتة أشتتياء جمالستتة  :قتتال عبتتدهللا األنطتتاكي رمحتته هللا

و إختتتتالء التتتتبطن متتتتن احلتتتترام وقيتتتتام الليتتتتل و  الصتتتتاحلني و قتتتتراءة القتتتترآن
)التتدعاء متتن  :ابتتن القتتيم رمحتته هللا اإلمتتام وقتتال. لصتتبح(التاتترع عنتتد ا

ويعاجلتته ومينتتع نزولتته ويرفعتته أو  هأنفتتع األدويتتة وهتتو عتتدو التتبالء ويدافعتت
)ت  :وقتتتال ستتتفيان بتتتن عيينتتته رمحتتته هللا .خيففتتته وهتتتو ستتتالح للمتتتؤمن(

ميتتنعّن أبتتتد التتتدعاء متتتا يعلتتتم يف نفستتته متتتن تقصتتتري فتتتإن هللا قتتتد أجتتتاب 
. يس بتتني قتتال رب فتتأنظرين إىل يتتوم يبعثتتون(دعتتاء شتتر خلقتته وهتتو إبلتت

)إذا متت  أبتدكم ختريا  متن ختري التدارين فل يكثتر  :قال املناوش رمحه هللاو 
يعظم لتتتاألمتتتاين فإ تتتا يستتتأل ربتتته التتتذش ربتتتاه وأنعتتتم عليتتته وأبستتتن إليتتته ف

كثتتار وت خيتصتتر وت يقتصتتر لستتاشل اإل لفينبغتتي   الرغبتتة ويّوستتع املستتألة
 ه عز وجل(.ؤ فين عطايت و  ا  ليال  وهنار  فإن خزاشن اجلود سّحاء

علم افتترص التتدعاء فتت باغتنتتامقني متتن املتتوف   يتتا رعتتاك هللا إذا كنتتأفتت
علتتتم رمحتتتك هللا إنتتتك لتتتن اأن ذلتتتك متتتن ستتتالمة قلبتتتك وجتتتودة رأيتتتك و 
:  رستول هللا قال فقد ختسر شيئا  يف دعاشك ولن ترجع صفر اليدين

إَّل أعطااااه ه  ماااا مااان مسااالم يااادعوا لااايس باااإد وَّل قطيعاااة رحااام»
خرها لاه يف ياوم اآلخارة و إحدى ثالث إما تعج ل له دعوته وإما يادا 

قال أبتد الصتحابة إذا  نكثتر يتا رستول هللا  «إما يدفع عن السوء مثله
قتتتال فقتتتد وإيّتتتتاك ودعتتتوة املظلتتتوم  (1).«ه أكثااار»:  رستتتول هللا قتتتال

                              
 :وزاد فيتته صتتحيح ورواه احلتتاكم متتن روايتتة أيب ستتعيد اخلتتدرش  ( رواه الرتمتتذش وقتتال بتتديث بستتن1)

 .وصححه األلباين )أو يدخر له من األجر مثلها(
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ملظلاوم دعاوة ا اتاق»: للتيمن فقتال بعثتين النتيب  بتن جبتل امعاذ 
أعجاااز »: قتتتال النتتتيب  و (1) .«فإناااه لااايس بينراااا وباااني ه حجااااب

 (2).«الناس من عجز عن الدعاء وأخبل الناس من خبل بالسالم
إين ت أمحتتتل هتتتّم اإلجابتتتة ولكتتتن ) :وقتتتال عمتتتر بتتتن اخلطتتتاب 

متتام أمحتتد رمحتته هللا كتتم بيننتتا وبتتني عتترش ل اإلئوُستت. أمحتتل هتتم التتدعاء(
 .قة()دعوة صاد :الرمحن فقال

 أيستتتتترك أختتتتتي يف هللا أن دعواتتتتتتك تصتتتتتعد إىل متتتتتوتك الكتتتتترمي إذا
 هذه األسباب املعينة على إجابة الدعاء: تخذأ

َأماْن جيِّيُب ] أن تكون عاملا  بأن هللا املتفرد بإجابة الدعاء -1
ُف السُّوءَ   [.62]النمل:   [املُْضَطرا إَِّذا َدَعاُه َوَيْكشِّ

 تبتتتتن  رستتتتول هللا شتتتتيئا  قتتتتال أن تتتتتدعو هللا وت تشتتتترك بتتتته -2
 اساااااتعنتإذا ساااااألت فساااااأا ه وإذا »: العبتتتتتاس رضتتتتتي هللا عنهمتتتتتا

   (3).«فاستعن باهلل
 الطهارة. -3
 القبلة. استقبال -4
 رفع اليدين. -5
تستتتبيح هلل عتتتز وجتتتل والصتتتالة الالبتتتدء بالتحميتتتد والتمجيتتتد و  -6

 .على رسوله 
 إطابة املطعم واملشرب وامللبس. -7

                              
( رواه البخارش يف كتتاب املظتامل بتاب اتتقتاء واحلتذر متن دعتوة املظلتوم ومستلم يف كتتاب اإلميتان بتاب 2)

 الدعاء للشهادتني.
 اإلميان.( رواه الطرباين يف األوسط والبيهقي يف شعك 3)
( رواه الرتمتتذش يف كتتتتاب صتتتفة القيامتتتة واإلمتتتام أمحتتد يف مستتتنده واحلتتتاكم يف املستتتتدرك والبيهقتتتي يف شتتتعك 1)

 .وصححه األلباين اإلميان
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 عمتتتتتل هلل عتتتتتز وجتتتتتل يف التتتتتدعاء بالتوستتتتتل باألعمتتتتتال تقتتتتتدمي -8
 الصاحلة.
 الدعاء خبشوع وتذلل وعدم رفع الصوت واتعرتاف بالذنك -9
: جتنتتتتتتتتتك اتستتتتتتتتتتعجال بإجابتتتتتتتتتة التتتتتتتتتدعاء قتتتتتتتتتال النتتتتتتتتتيب  -11

سااااتجب سااااتجاب فحاااادكم مااااا ِل يعجاااال يقااااوا دعااااوت فلاااام يُ يُ »
و قطيعااة أ دٍ إباا ِل ياادإُ  سااتجاب للعبااد مااايُ »: قتتال النتتيب و  (1).«يل

   (2).«رحم
دعااوا ا» : رستتول هللا إبستتان الظتتن بتتاهلل عتتز وجتتل قتتال -11

 (3) .«ه وأنتم موقنون باإلجابة
:  رستتتتتتول هللا باتتتتتتور القلتتتتتتك ُمقتتتتتتبال  غتتتتتتري ُمتتتتتتدبر قتتتتتتال -12

 (4).«علموا أن ه َّل يستجيب دعاء من قلب َّلها»
التحميتتتد والتمجيتتتد والصتتتالة علتتتى و ه بالتستتتبيح ءخيتتتتم دعتتتا -13
 .ول هللا رس

                              
( رواه البخارش يف كتاب الدعوات باب يستجاب للعبد ما مل يعجتل ومستلم يف كتتاب التذكر والتدعاء 2)

  يعجل.والتوبة باب بيان أنه يستجاب للداعي ما مل
 ( رواه مسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب بيان أنه يستجاب للداعي ما مل يعجل.3)
 ( رواه الرتمذش واحلاكم وبسنه األلباين. 4)

 ( رواه الرتمذش واحلاكم.5)
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، فيهتتا اجتهتتدعلتتم رمحتتك هللا بتتأن هنتتاك متتواطن إلجابتتة التتدعاء او 
)إذا مُجتتتع متتتع التتتدعاء باتتتور القلتتتك  :ابتتتن القتتتيم رمحتتته هللا اإلمتتتام قتتتال

ت تة وهتي الثلتث األختري متن الليتل وصادف وقتتا  متن أوقتات اإلجابتة السِّ
وعنتتتتتد األذان وبتتتتتني األذان واإلقامتتتتتة وأدبتتتتتار الصتتتتتلوات املكتوبتتتتتة وعنتتتتتد 
صتتتعود املنتتترب يتتتوم اجلمعتتتة بتتتىت تُقاتتتى الصتتتالة وآختتتر ستتتاعة متتتن يتتتوم 

نكستارا  بتني يديته ااجلمعة وصادف ذلك خشوعا  وخاوعا  يف القلك و 
ستتقبال للقبلتة وكتان علتى طهتارة ورفتع يديته وبتدأ انكسار ورقة و ابذل و 

  يُقتتدم باجتتته بالتوبتتة  باحلمتتد والثنتتاء عليتته   يصتتلي علتتى رستتوله 
يتتدخل علتتى هللا ويلتتح عليتته باملستتألة ودعتتاه رغبتتة  ورهبتتة   ستتتغفار  وات

وقتال ستهل . وتوسل بأمساشه وصفاته وتوبيده ويُقدم بتني يديته صتدقة(
)شتتتتروط التتتتدعاء ستتتتبعة أومهتتتتا التاتتتترع واخلتتتتوف  :بتتتتن عبتتتتد هللا رمحتتتته هللا

وقتتتال ستتتهل بتتتن  .والرجتتتاء واملداومتتتة واخلشتتتوع والعمتتتوم وأكتتتل احلتتتالل(
 .ن أكتتتل احلتتتالل أربعتتتني صتتتبابا  أجيبتتتأ دعوتتتته()متتت :عبتتتدهللا رمحتتته هللا

)متتتتن ستتتترّه أن يستتتتتجيك هللا دعوتتتتته  :وقتتتتال وهتتتتك بتتتتن منبتتتته رمحتتتته هللا
)بلغنتتا أن دعتتاء  :وقتتال يوستتف بتتن أستتباط رمحتته هللا. فل يطتتك طعمتتته(

وقال بعت  الستلف رمحهتم  .بس عن السماوات بسوء املطعم(العبد حيُ 
 .ها باملعاصي()ت تستبطئ اإلجابة وقد سددت طُرق :هللا

قتتتال إبتتتراهيم بتتتن أدهتتتم  لناااا نااادعوا ه وَّل يساااتجاب لناااا     ماااا
فلتتم تتبعتتوا  )ألنكتتم عتترفتم هللا فلتتم تطيعتتوه وعتترفتم رستتوله  :رمحتته هللا

ستتنته وعتترفتم القتترآن فلتتم تعملتتوا بتته وأكلتتتم نِعتتمم هللا فلتتم تتتؤدوا شتتكرها 
ا وعرفتم الشيطان وعرفتم اجلنة فلم تطلبوها وعرفتم النار فلم هتربوا منه

فلتتم حتتتاربوه ووافقتمتتوه وعتترفتم املتتوت فلتتم تستتتعدوا لتته ودفنتتتم األمتتوات 
 فلم تعتربوا وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس(.
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ا ل من  ا ويرمحنا ويغفر لنا ويتقب  أن يتقبل من   هللا العلي القدير نسأل
على وبارك وصلى هللا وسلم  ،يا رب العاملني نا وأت يردنا خاشبنيءدعا

 نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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 السادسةاملوعظة 
 املوت القيامة الصغرى

ت ل واحلترور احلمد هلل الذش خلق اجلنة والنار والظلمات والنور والظِّ
واأليتتتام والشتتتهور والستتتاعات والتتتدهور و يعلتتتم متتتا يف الصتتتدور ومتتتا يف 

البشتتتري النتتتذير الستتتراج املنتتتري وعلتتتى آلتتته القبتتتور والصتتتالة والستتتالم علتتتى 
 : أما بعد .يف القبور وأصحابه إىل يوم يبعثر ما

َا تُاَوفااْوَن ] قال هللا جل وعالفقد  ُكلُّ نَاْفٍس َذائَِّقُة املَْوتِّ َوإَِّّنا
َل اجلَناَة فَاَقْد َفاَز  ُأُجورَُكْم يَاْوَم القَِّياَمةِّ َفَمْن زُْحزَِّح َعنِّ الناارِّ َوُأْدخِّ

نْاَيا إَِّّلا َمَتاُإ الُغُرورِّ وَ  املوت هادم  {185}آل عمران:[ َما احلََياُة الدُّ
ق اجلماعات وقاطع األمنيات وميتم البنني والبنات اللذات ومفرّ 

يأخذ الغين والفقري  استئذانبدون  الواعظ الصامأ يأخذ كل أبد  
 ...!!وامللك واحلقري واألمري والصغري والسقيم والكبري

 ؟ن كانأ مهم األرض فربا  ومربا  أين الذي
 ؟أين الذين كانأ مهم األرض هيبة وعزا  

  ؟أين األصدقاء واألببة
  ؟أين األقارب واألخوة

أفنتتتاهم هللا مفتتتين األمتتتم وأبتتتادهم مبيتتتد التتترمم وأختتترجهم متتتن ستتتعة 
 رى إتالقصور إىل ضتيق القبتور حتتأ اجلنتادل والصتخور فأصتبحوا ت تُت

هم التتتتتذش يتتتتتنفعهم ؤ م وت أزواجهتتتتتم وت أبنتتتتتامنتتتتتازمهم مل تتتتتتنفعهم أمتتتتتوامه
 أعمامهم وأقوامهم الصاحلة.

ختيل نفسك طرحيا  بني  …أخي احلبيب أنت يف رحلة غريب
 واشتدتوجفأ العربة وثقل منك اللسان أهلك وقد وقعأ احلسرة 
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داوء فزادهم الاألطباء ب بك األبزان وعال ُصراخ األهل واألخوان ونادوا
( َوأَنْاُتْم 83فَاَلْوََّل إَِّذا بَاَلَغتِّ احلُْلُقوَم)]:  تعاىلالدواء بالء قال هللا
يَنئٍِّذ تَاْنظُُروَن) ْنُكْم َوَلكِّْن ََّل 84حِّ ( َوََنُْن َأقْاَرُب إِّلَْيهِّ مِّ

ُرونَ  تلك اللحظات تنظر آخر النظرات إىل  [85-83]الواقعة: [تُاْبصِّ
ت فتكون والزفرا اآلهاتوالبنات واإلخوان واألخوات ويسبقها األبناء 

 فتخرج الروح وتبقى السيئات واحلسنات. شدة السكرات واحلسرات
تتتتل بتتتتني يتتتتدش ختيتتتتل بأنتتتتك تُقل تتتت …ر ااااا  يااااا ه ُغتسم

ك علتتتتى امل
ل   تُلبس الكفن وتنتقل إىل دار العفن. غسِّ

ُ
 امل

)شتتيئان قطعتتا لتتذة التتدنيا ذكتتر املتتوت وذكتتر  :قتتال التيمتتي رمحتته هللا
)متتن أكثتتر  :وقتتال التتدقاق رمحتته هللا. الوقتتوف بتتني يتتدش هللا عتتز وجتتل(

القلتتتتك  يف متتتتن ذكتتتتر املتتتتوت أكرمتتتته هللا بتتتتثالل بتعجيتتتتل التوبتتتتة وقناعتتتتة
هللا بتتثالل تستتويف التوبتتة  هالعبتتادة ومتتن نستتي املتتوت عاقبتتيف ونشتتاط 

وقتتال احلستتن البصتترش رمحتته  .وتتترك الرضتتا بالقليتتل وتكاستتل يف العبتتادة(
عتيمهم فالتمستوا عيشتا  ت )إن هذا املوت أفسد على أهتل النعتيم ن :هللا

 .موت فيه(
 يااااااااااااا ماااااااااااان باااااااااااادنياه اشااااااااااااتغل

 
 وغااااااااااااااااااار ه طاااااااااااااااااااوا افمااااااااااااااااااال 

 املاااااااااااااااااااااوت ياااااااااااااااااااااأيت بغتاااااااااااااااااااااةً  
 

 والقااااااااااااااْب هااااااااااااااندوق العماااااااااااااال 
القلك  اأ املوت وقسيالقلوب تعلقأ حبطام الدنيا الفانية ونس 

من كثرة الذنوب واملعاصي فأنأ يا عبدهللا موقوف وعن كل شيء 
[ ْم إِّنااُرْم َمْسُئوُلونَ َوقُِّفوهُ ]: يقول جل وعال لمسؤو 

 .{24}الص فات:
 

 فلاااااااااااو إناااااااااااا إذا متناااااااااااا تركناااااااااااا
 

 لكاااااان املاااااوت راحاااااة كااااال حااااايْ  
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 ولكن ااااااااااااااااا إذا متنااااااااااااااااا بعثنااااااااااااااااا
 

 وُنسااااااأا بعااااااده عاااااان كاااااال شاااااايْ  
ْن قَاْوٍا إَِّّلا َلَدْيهِّ رَقِّيٌب َعتِّيدٌ ]: يقول جل وعال  [ َما يَاْلفُِّظ مِّ

كَِّراًما  *  حَلَافِّظِّنيَ  َوإِّنا َعَلْيُكمْ ]: ويقول جل وعال. {18}ق:
من جيادل عنك املوت وسكرته والقرب [ 11-11]اتنفطار: [ َكاتِّبِّنيَ 

ُروَن َساَعًة َوََّل ]: وضمته قال تعاىل فَإَِّذا َجاَء َأَجُلُرْم ََّل َيْسَتْأخِّ
  .{34}األعراف:[ َيْستَاْقدُِّمونَ 

 فيااااا جااااامع الاااادنيا لغااااري بالغااااة
 

 ساااترتكرا فاااانظر ماااا أنااات جاااامعُ  
 ،وأببك من شئأ فإنك مفارق ،عش ما شئأ فإنك ميأ 

 به واجلزاء من جنس العمل. وأعمل ما شئأ فإنك جماز  
 ياااا زارإ اخلاااري َتصاااد بعاااده  اااًرا

 
يااااااا زارإ الشاااااار موقااااااو  علااااااى  

 الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوهن
 

ياااااا نفاااااس ُكفاااااي عااااان العصااااايان 
 واكتسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي

 

 فعاااااااًل مجااااااياًل لعاااااال ه ياااااار ين 
فتتتإن  ،تأمتتتل وحماستتتبة وقتتتف وقفتتتة ،زر القبتتتور إذا ضتتتاقأ الصتتتدور 
واليتتتوم هتتتم يف بطتتتن األرض  ،متتتن يف القبتتتور كتتتانوا ميشتتتون علتتتى األرض

يكشتتتف املستتتتور وتقتتتول نفستتتي نفستتتي قتتتال و وبعتتتدها يف يتتتوم العتتترض 
إه هنيااااتكم عاااان زيااااارة القبااااور أَّل فزوروهااااا فإهنااااا تاااارق » :النتتتتيب 

 : رستتتتول هللا وقتتتتال (1).«هجااااراً  او ولااااالقلااااب وتاااادمع العااااني وَّل تق
)هتادم اللتذات  :قتال أهتل العلتم (2).«من ذكر هادم اللذات أكثروا»

   .هو املوت(
تدرش هل ستكون أنأ غدا  متن ِعتداد األبيتاء  يا عبدهللا تأنأ 
نتأ   ترتك الدنيا إىل ظلمة القرب وضتيق اللحتد بعتد متا كُ  ،أو األموات

                              
 .وصححه األلباين ( رواه الرتمذش1)
 .رواه البخارش( 2)
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يف سعة الدور والقصور فسعادة الدنيا كلها يف طاعة هللا وطاعتة رستوله 
. 

 ولساات أرى السااعادة مجااع ماااا
 

 ولكاااااااان التقااااااااي هااااااااو السااااااااعيد 
 وتقااااااوى ه خااااااري الاااااازاد ذخااااااًرا 

 
 وعناااااااااااااد ه ل تقاااااااااااااى مزياااااااااااااادُ  

رجتع إىل قلبتك فتجتد أن بتالوة التدنيا ت تكتون إت ا أخي يف ه 
 .عز وجل حبالوة اإلميان وطاعة الرمحن

ياااا نفاااس تاااويب فاااإن املاااوت قاااد 
 حانااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

فاااااعو اَلااااوى فاااااَلوى مااااا زاا  
 فتاناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 
 أمااااا تاااارين املنايااااا كيااااف تلقطنااااا 

 
 لقطًااااااا وتلحااااااق أخرانااااااا بأوَّلنااااااا 

 يف كااااال ياااااوم لناااااا مْيااااات نشااااايعه 
 

 ناااااااارى اصاااااااارعه آثااااااااار موتانااااااااا 
 ياااا نفاااس ماااايل ول ماااواا أتركراااا 

 
 خلفي وأخرج مان دنيااي عرياناا 

ا لنتتتا ولكتتتم بستتتن اخلامتتتتة وأن يعفتتتو عن تتت العلتتتي القتتتدير نستتتأل هللا 
علتتتى نبينتتتا حممتتتد  وبتتتارك محنتتتا برمحتتتته وصتتتلى هللا وستتتلما وير ل من تتتويتقب تتت

 وعلى آله وصحبه أمجعني.
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 السابعةاملوعظة 
 أهواا يوم القيامة الكْبى

احلمتتتتتد هلل احلتتتتتي القيتتتتتوم التتتتتداشم البتتتتتاقي العلتتتتتي العظتتتتتيم والصتتتتتالة 
للعتاملني عليته أفاتل الصتالة  والسالم على رسولنا األمني املبعتول رمحتة  

 أما بعد    وأمت التسليم 
َر اَفْرضِّ ]: يقول تبارك وتعاىلف يَاْوَم تُاَبداُا اَفْرُض َغياْ

دِّ الَقراارِّ  : ويقول تعاىل [48]إبراهيم: [ َوالساَمَواُت َوبَاَرُزوا هللِّ الَواحِّ
ًرا9يَاْوَم مَتُوُر الساَماُء َمْورًا)] رُي اجلَِّباُا َسياْ  [11-9]الطور:  [( َوَتسِّ

يهِّ) يَاْومَ ]: ويقول تعاىل ْن َأخِّ ( 35( َوأُم ِّهِّ َوأَبِّيهِّ)34يَفِّرُّ املَْرُء مِّ
َبتِّهِّ َوبَنِّيهِّ) ُرْم يَاْوَمئٍِّذ َشْأٌن يُاْغنِّيهِّ 36َوَهاحِّ ناْ ]عبس:  [( لُِّكل ِّ اْمرٍِّا مِّ

 أتدرش ما هو هذا اليوم ؟ [34-37
يتتتتتوم  ،يتتتتتوم الطامتتتتتة ،يتتتتتوم احلاقتتتتتة ،يتتتتتوم القارعتتتتتة ،نتتتتته يتتتتتوم القيامتتتتتةإ
 ،يتوم اآلزفتة ،يوم البعتث ،يوم الفصل ،الواقعةيوم  ،يوم الغاشية ،الصاخة

لتتته متتتن يتتتوم مجتتتع  يتتتا ،يتتتوم احلستتترة والندامتتتة ،يتتتوم الوعيتتتد ،يتتتوم احلستتتاب
وتشتيك منته  ،وتقشتعر منته اجللتود ،بته القلتوب متا تلتنّي األمساء واملعاين 

 .يشاهدون ويسمعون الرؤوس من شدة ما
حمالة  هية تلقد قاى جل وعال بأن هذه الدنيا فانية زاشلة منت

َرا فَاٍن)]: ه تبارك وتعاىلهوت يبقى إت وج َقى 26ُكلُّ َمْن َعَلياْ ( َويَاباْ
: وقال تعاىل [27-26]الرمحن:  [َوْجُه رَب َِّك ُذو اجَلاَلاِّ َواإلِّْكَرامِّ 

َونُفَِّ  يفِّ الصُّورِّ َفَصعَِّق َمْن يفِّ الساَماَواتِّ َوَمْن يفِّ اَفْرضِّ إَِّّلا َمْن ]
 [68]الزمر:  [دُا نُفَِّ  فِّيهِّ ُأْخَرى فَإَِّذا ُهْم قَِّياٌم يَاْنظُُرونَ  َشاَء هُ 
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أنا امللك أين ملو  » :يقول هللا تبارك وتعاىل وقال النيب 
 (1).«افرض

طرب اتتتتوالستتتتماء ت ،ذلتتتتك اليتتتتوم يُتتتتذهل العقتتتتول ويفتتتتزّع القلتتتتوب
واألرض تشتتتتتتقق واجلبتتتتتتال تنتتتتتتدك والقمتتتتتتر ينخستتتتتتف والشتتتتتتمس تتكتتتتتتّور 

 تنتثر والبحار ُتسّجر وتشتعل نارا .والكواكك 
ذلك اليوم يشهده األولون واآلخرون وحيشر فيه امللوك وغريهم 

مامهم وت جاههم وت سلطاهنم  مت ينفعه ،هُبما   ُبفاة ُعراة ُغرت  
إِّْن  ]: هلل قال تعاىل بينهم وضيع الكل عبادٌ  يسوتستوش اخلالشق ول

  {93}مرمي:[ ضِّ إَِّّلا َآيتِّ الراْ َنِّ َعْبًداُكلُّ َمْن يفِّ الساَماَواتِّ َواَفرْ 
يا أيرا الناس إنكم » :قال عن عاششة رضي هللا عنها أن النيب . ف

]َكَما َبَدْأنَا َأواَا : كما قاا تعاىل  َتشرون إىل ه ُحفاة ُعراة ُغرَّلً 
َنا إِّناا ُكناا فَاعِّلِّنَي[ }افنبياء فقالأ { 114:َخْلٍق نُعِّيُدُه َوْعًدا َعَلياْ

يا عائشة » : رسول هللا عاششة يا رسول هللا النساء والرجال فقال
وتكون أرض الشام  (2).«ً  افمر أشد من أن ينظر بعضرم بعضا

ُيشر الناس يوم القيامة »: فقال هي أرض احملشر ووصفها النيب 
 (3).«على أرض بيضاء عفراء كقرهة النقي ليس فيرا علٌم فحد

شجر وتدنو عليهم الشمس قدر ميل  بجر فيها وت فأرض احملشر ت
تدىن الشمس يوم القيامة من اخللق حىت تكون »: قال النيب 

)فوهللا  :ليم بن عامر رمحه هللاقال التابعي سُ  (4).«منرم كمقدار ميل
                              

 ر.( رواه البخارش ومسلم يف كتاب الرقاق باب احلش1)
 ( رواه البخارش يف كتاب الرقاق ورواه مسلم يف كتاب اجلنة.1)
 ( رواه البخارش ومسلم يف كتاب الرقاق باب احلشر.2)
 .رواه البخارش ومسلم يف كتاب الرقاق باب احلشر( 3)
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ما أدرش ما يعين بامليل أمسافة األرض أم ميل الذش تكتحل به 
الناس على قدر أعماَلم من فيكون »:  ل رسول هللاقا. و العني(

ومنرم ما يكون إىل ركبتيه ومنرم  كعبيهالعرق فمنرم ما يكون إىل  
ويف  (1).«ما يكون إىل حقويه ومنرم ما يكون العرق يلجمه إجلاما

  .(ه)أشار بيده إىل فم :أش (2))أشار بيده إىل فيه( رواية بأن النيب 
ن نكتتون متتنهم يف أ العلتتي القتتدير ذلتتك اليتتوم أنتتاس نستتأل هللايف و 
ويف  وهتم متن أطتاعوه يف التدنيا يف السترِّ  تبارك وتعاىل الرمحن عرش ظل

 عتن أيب هريترة فظتل إت ظلته  العلن الذين يظلهم هللا يف ظلته يتوم ت
ساابعة يظلراام ه يف يلااه يااوم َّل ياال إَّل يلااه » :قتتال: قتتال النتتيب 

اجد إمااام عااادا وشاااب نشااأ يف عبااادة ربااه ورجاال قلبااه معلااق باملساا
عليااه وتفرقااا عليااه ورجاال دعتااه اماارأة  اجتمعاااورجااالن َتابااا يف ه 

ذات منصااااب ومجاااااا فقاااااا إه أخااااا  ه ورجاااال تصاااادق بيمينااااه 
فأخفاهاااا حاااىت َّل تعلااام نالاااه ماااا تنفاااق مييناااه ورجااال ذكااار ه خاليااااً 

 (3).«ففاضت عيناه
يف يوم القيامة يبدأ احلساب واجلزاء بالعدل بال ظلم يقول جل 

يَء بِّالنابِّي ِّنَي ]: وعال َع الكَِّتاُب َوجِّ َا َوُوضِّ َوَأْشَرَقتِّ اَفْرُض بُِّنورِّ َرِب ِّ
نَاُرْم بِّاحلَق ِّ َوُهْم ََّل يُْظَلُمونَ  َي بَاياْ فال  .{69}الزُّمر:[ َوالشَُّرَداءِّ َوُقضِّ

ل ئوحياسك عليها سُ  ا هللا عز وجلإت أبصاه وت كبريةٌ  ختفى صغريةٌ 
 :ف حياسك هللا العباد يوم القيامة فقالكي  علي بن أيب طالك 
)احلساب أسرع  :قال احلسن البصرش رمحه هللاو  )كما يرزقهم يف يوم(.

                              
 ( رواه البخارش ومسلم.4)

 ( رواه مسلم.5)
 سلم يف كتاب الزكاة.( رواه البخارش يف كتاب الرقاق باب البكاء من خشية هللا وم6)
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أن أوا ما ُياسب به العبد يوم » :قال النيب و  .من ملح البصر(
القيامة من عمله هالته فإن هلحت فقد أفل  وأجن  وإن 

 (1) .«فسدت فقد خاب وخسر
نستتتتان علتتتتى أمتتتتور مهمتتتتة كانتتتتأ لتتتته يف ويف ذلتتتتك اليتتتتوم ُيستتتتأل اإل

َّل تازوا قادما ابان »:  رسول هللا قالقال:  عن أيب برزة فالدنيا 
عماره فيماا آدم يوم القيامة من عند رباه حاىت ُيساأا عان ناس عان 
وعان  أنفقاهأفناه وعن شبابه فيما أباله وعان مالاه فيماا اكتسابه وفيماا 

 (2).«علمه فيما عمله به
وتبتتتتدأ  حمالتتتتةت  ةالتتتتدنيا فانيتتتتة زاشلتتتتة منتهيتتتتن اعلتتتتم بتتتتأ ختتتتي يف هللاأ

املتوت   القترب   البعتث   احلشتر من الربلة احلقيقية إىل بياة اآلخرة 
  العتتتتترض واحلستتتتتاب   امليتتتتتزان   صتتتتتحاشف األعمتتتتتال   الصتتتتتراط   

النتتتار   الشتتتفاعة ولكتتتن متتتن أطتتتاع هللا  وأ  القنطتتترة   اجلنتتتة احلتتتوض 
يَااا أَياَُّرااا النااااُس ]: قتتال هللا تعتتاىل ت النعتتيم.فإنتته يفتتوز جبنتتا ورستتوله 

اتااُقااوا رَباُكااْم َواْخَشااْوا يَاْوًمااا ََّل جَيْاازِّي َوالِّااٌد َعااْن َولَاادِّهِّ َوََّل َمْولُااوٌد ُهااَو 
نْاَيا َوََّل  َجاٍز َعْن َوالِّدِّهِّ َشْيًئا إِّنا َوْعاَد ه َحاقف فَااَل تَاغُاراناُكُم احلَيَااُة الادُّ

 [.33]لقمان:  [بِّاهلل الَغُروُر  يَاُغراناُكمْ 
نتتتا يتتتوم الفتتتزع األكتتترب وجيعلنتتتا متتتن أن يأمِّ  العلتتتي القتتتدير نستتتأل هللا

اجلنتتة ومتتا قتترب  وأن يرزقنتتااآلمنتتني ويظلنتتا يف ظلتته يتتوم ت ظتتل إت ظلتته 
ونعتتتوذ بتتتاهلل متتتن النتتتار ومتتتا قتتترب إليهتتتا متتتن قتتتول  إليهتتتا متتتن قتتتول وعمتتتل

                              
( رواه الرتمذش يف كتاب الصالة وأبو داوود يف كتاب الصالة والطرباين يف األوسط والنساشي 1)

 وبسنه الرتمذش وصححه األلباين.
 وصححه األلباين. (بسن صحيح) :( رواه الرتمذش يف كتاب صفة القيامة وقال2)
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حممتتتد وعلتتتى آلتتته وصتتتحبه  علتتتى نبينتتتا وبتتتارك وعمتتتل وصتتتلى هللا وستتتلم
 أمجعني.
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 الثامنةاملوعظة 
 اجلنة دار السعداء

ع املتتؤمنني نُتتزت ونتتو   هاحلمتتد هلل التتذش جعتتل جنتتات الفتتردوس لعبتتاد
مهم األعمتال الصتاحلة ليتختذوا منهتا إىل تلتك اجلنتات ُستبال وأشتهُد أن 
أيكتتتم ت إلتتته إت هللا وبتتتده ت شتتتريك لتتته خلتتتق املتتتوت واحليتتتاة ليبلتتتوكم 

ر للحتاق بتالرفيق أبسن عمال وأشهُد أن حممدا  عبده ورسوله الذش ش  
األعلتتى والوصتتول إىل جنتتات املتتأوى ومل يتختتذ ستتواها ُشتتغال صتتلى هللا 
عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني مهم بإبسان ما تتابع القطر والنتدى 

  أما بعد   وسلم تسليما  كثريا  
 َمْغفَِّرٍة مِّْن رَب ُِّكْم َوَجناٍة َعْرُضَرا َوَسارُِّعوا إِّىَل ]: تعاىل فيقول

ويقول . [133]آل عمران: [ الساَمَواُت َواَفْرُض ُأعِّداْت لِّْلُمتاقِّنيَ 
َسابُِّقوا إِّىَل َمْغفَِّرٍة مِّْن رَب ُِّكْم َوَجناٍة َعْرُضَرا َكَعْرضِّ الساَماءِّ ]: تعاىل

 َوُرُسلِّهِّ َذلَِّك َفْضُل هِّ يُاْ تِّيهِّ َمْن َواَفْرضِّ ُأعِّداْت لِّلاذِّيَن َآَمُنوا بِّاهللِّ 
 وعن أيب هريرة  [.21]احلديد: [ َيَشاُء َوُه ُذو الَفْضلِّ الَعظِّيمِّ 

لعبادي الصاحلني ماَّل  قاا ه تعاىل: أعددت»: أنه قال عن النيب 
: عني رأت وَّل أذن هعت وَّل خطر على قلب بشر قاا تعاىل

َا َكانُوا َفاَل تَاْعَلُم نَافْ ] ْن قُاراةِّ َأْعنُيٍ َجَزاًء اِّ ٌس َما ُأْخفَِّي ََلُْم مِّ
  (1).«{17}السجدة:[ يَاْعَمُلونَ 

                              
 [تَاْعَلُم نَاْفٌس َما ُأْخفَِّي ََلُْم مِّْن قُاراةِّ َأْعنُيٍ َفاَل ] ( رواه البخارش يف كتاب التفسري باب قوله1)

 ومسلم يف كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها باب صفة اجلنة.
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إذا  املستتتارعة واملستتتابقة إىل دار النعتتتيم والكرامتتتة ومفتتتتاح هتتتذه التتتدار 
له أسنان لفتح الباب وأسنانه شراشع اإلسالم  قول ت إله إت هللا واملفتاح

 النواهي. بواجتناوالعمل باألوامر 
عتتتي متتتن بتتتاب فتتتأبواب اجلنتتتة فانيتتتة فمتتتن كتتتان متتتن أهتتتل الصتتتالة دُ 

عي متن بتاب اجلهتاد ومتن كتان متن الصالة ومن كان من أهل اجلهاد دُ 
عتتي عتي متن بتاب الصتتدقة ومتن كتان متن أهتل الصتيام دُ أهتل الصتدقة دُ 
اإلنسان من مجيع األبواب الثمانية ومتا بتني  ىدعيُ ان وقد من باب الري  
 وهو كاي . هجر ويأيت عليه يومٌ و لباب مابني مكة مصراعي ا

فاجلنة فيها درجات وأعلى الدرجات الفردوس األعلى سقفها 
ولبنة من ذهك وُمالطها  ةدار املتقني لبنة من فاهي عرش الرمحن 

فيها ُغرف يُرى و الزعفران املسك وبصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتراهبا 
 ةا للمؤمن فيها خيمة من لؤلؤ باطنها وباطنها من ظاهرهمن  ظاهرها

وابدة جموفة طومها ستون ميال  يف السماء فيها شجرة يسري الراكك 
بن عباس رضي هللا  عبدهللا جبواده يف ظلها ماشة عام ت يقطعها قال

بأهنا شجرة »  {31}الواقعة:[ َويِّلٍ  َ ُْدودٍ ]: عنهما يف قوله تعاىل
وغراس األشجار يف  ( 1).«يف اجلنة يسري يف يلرا الراكب مائة عام

يسري بقول سبحان هللا واحلمد هلل وت إله  بشيءالدنيا اجلنة تكون يف 
ما تشتهى النفس وما لدنيا يف اجلنة  هفيها من الفواكو إت هللا وهللا أكرب 
 أكليالغصن و  نحينويضطجع اذلل إذا قعد أو تأغصاهنا و إت األمساء 

َرا ]: ا قال هللا تعاىلمن فارها وإذا قطع فرة خرجأ غريه ناْ ُكلاَما رُزِّقُوا مِّ
ًا [ مِّْن َ ََرٍة رِّْزقًا قَالُوا َهَذا الاذِّي رُزِّقْاَنا مِّْن قَاْبُل َوأُتُوا بِّهِّ ُمَتَشاِبِّ

                              
وصفة نعيمها  ومسلم يف كتاب اجلنة[ َويِّلٍ  َ ُْدودٍ ]: رواه البخارش يف كتاب التفسري باب قوله( 1)

 ماشة عام. وأهلها باب بأن يف اجلنة شجرة يسري يف ظلها الراكك
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 خمتلفة يف الطعم قال فارها بألواهنا وأشكامها وصفاهتا. و {25}البقرة:
يًّاَوََلُْم رِّْزقُاُرْم فِّيَرا ُبْكَرًة وَ ]: تعاىل هللا فأهل   {62}مرمي:[ َعشِّ

ن من كل ما و من املوت والنوم وامهرم واملرض واخلوف آمنن و اجلنة آمن
َخالِّدِّيَن فِّيَرا َما َداَمتِّ الساَمَواُت ]: ص وينقص نعيمهم قال تعاىلنغِّ يُ 

َر ََمُْذوذٍ  فيها و  {118}هود:[ َواَفْرُض إَِّّلا َما َشاَء رَبَُّك َعطَاًء َغياْ
ء غري آسن وأهنار من لنب مل يتغري طعمه وأهنار من ةر أهنار من ما
شاربني وأهنار من عسل مصفى وفيها ولدان خملدون جبمامهم للذة ل

َيطُوُ  ]: كأهنم اللؤلؤ املنثور قال تعاىل  املؤمننيوانتشارهم يف خدمة 
يطوف الولدان بكأس أبي  و  {17}الواقعة:[ َعَلْيرِّْم وِّْلَداٌن َُمَلاُدونَ 

ْم بَِّآنَِّيٍة مِّْن فِّضاٍة َوَأْكَواٍب  ]: ذة لشاربني قال تعاىلفيه ل َويُطَاُ  َعَلْيرِّ
]اإلنسان: [( قَاَوارِّيَر مِّْن فِّضاٍة َقداُروَها تَاْقدِّيًرا15َكاَنْت قَاَوارِّيَر)

قوة ماشة رُجل وطوله  املؤمنعطى ور العني فيُ احلفيها و  [.15-16
ليه السالم وُخلقه ُخلق ستون ذراعا  فجماله مجال يوسف ع وعرضه
وطوله طول آدم عليه السالم وُعمره ُعمر عيسى عليه  حممد 
جتامعها تعود بكرا   ،ت يوصف سنهن  وبُ  ور العني مجامهن  واحلالسالم 
متساوية  يف أعمارهن نصيفها من على رأسها ، لزوجها ربا  متحببة  عُ 
ُبله ولعاهبا لو  من الدنيا وما فيها ويُرى ُم  ساقها من سبعني خريٌ 
فكيف باملؤمن  عذبة زتت   انأمنه تسقط يف األحبر املاحلة لك قطرةٌ 

ور العني وياع فمه يف فمها ويشرب من احلإذا دخل اجلنة تقابله 
اد ب  شتاق إليه العُ اور العني اليت احلريقها مباشرة وغريها من صفات 

يف اجلنة يا أهل  ن واناهدون واألولياء وعلى هذا ينادش مناد  و والصاحل
 اوت تسقموا وأن حتيو فال موت وأن لكم فيها أن تصحوا  اجلنة خلودٌ 
 همنوا فيها وت هترموا أبدا  وعلى هذا رضي هللا عوأن تشبُّ  افيها وت متوتو 
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ورضوا عنه وهم على موعد يف يوم اجلمعة عندما تُعد مهم النجاشك 
ألفيح ملقابلة العزيز فُيحملون عليها إىل مكان املوعد يف الوادش ا

: احلميد جل وعال وهذا هو أنعم النعيم والزيادة وقرة العيون قال تعاىل
َرةٌ ] َا نَايَِّرةٌ *  ُوُجوٌه يَاْوَمئٍِّذ نَاضِّ   [.23-22]القيامة: [ إِّىَل َرِب ِّ

 بتتتتن تيميتتتتة رمحتتتته هللا متتتتا عمتتتتل أهتتتتل اجلنتتتتة؟ال شتتتتي  اإلستتتتالم ئُستتتت
اجلنتة اإلميتان والتقتوى وعمتل  )احلمتد هلل رب العتاملني عمتل أهتل :فقال

أهتتل النتتار الكفتتر والفستتوق والعصتتيان فأعمتتال أهتتل اجلنتتة اإلميتتان بتتاهلل 
ومالشكتتته وكتبتته ورستتله واليتتوم اآلختتر وبالقتتدر ختتريه وشتتره والشتتهادتان 

قتتتتام الصتتتتالة وإيتتتتتاء إو هللا رستتتتول  ا  ت إلتتتته إت هللا وأن حممتتتتد أن شتتتتهادة
مل تكتن ن د هللا كأنتك تتراه فتإالزكاة وصوم رماان وبج البيأ وأن تعب

تتتتراه فإنتتته يتتتراك ومتتتن أعمتتتال أهتتتل اجلنتتتة العتتتدل يف مجيتتتع األمتتتور وعلتتتى 
مجيع اخللق بىت متع الكّفتار وأمثتال هتذه األعمتال( انتهتى كالمته رمحته 

   .هللا
اجلنة وما قرب إليها من قول  العلي القدير أن يرزقنا نسأل هللا

يها من قول وعمل وصلى هللا وعمل و نعوذ باهلل من النار وما قرب إل
 على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.وبارك وسلم 
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 التاسعةاملوعظة 
 النار دار افشقياء

احلمد هلل رب العاملني أمر بتقتواه وأخترب أن متن اتقتاه وقتاه وأشتهُد 
ت إله إت هللا وبده ت شريك له وت رب لنا ستواه وت نعبتد إت إيتاه ن أ

عبتتتده ورستتتوله أكتتترم اخللتتتق علتتتى هللا صتتتلى هللا عليتتته  ا  ُد أن حممتتتدوأشتتته
 : دأما بع  م تسليما  كثريا  وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى هبداه وسل  

َواتااُقوا النااَر الايتِّ ُأعِّداْت ]: تعاىلفيقول سبحانه و 
]آل عمران:  [ونَ َلَعلاُكْم تُاْر َُ  ( َوَأطِّيُعوا َه َوالراُسواَ 131لِّْلَكافِّرِّيَن)
يَا أَياَُّرا الاذِّيَن َآَمُنوا ُقوا أَنْاُفَسُكْم ]: ويقول تعاىل [.131-132

َداٌد  َرا َماَلئَِّكٌة غِّاَلٌظ شِّ َوَأْهلِّيُكْم نَارًا َوُقوُدَها النااُس َواحلَِّجارَُة َعَلياْ
 . [6: ]التحرمي[ ََّل يَاْعُصوَن َه َما َأَمَرُهْم َويَاْفَعُلوَن َما يُاْ َمُرونَ 

ففيهما   مر هللا ورسولهواوامتثلوا أل يا عباد هللا اتقوا النار
دار البوار والبؤس والشقاء والعذاب الشديد مصري فهي  منهاالنجاة 

اهنا شرار اخللق من الشياطني من ت يؤمن باهلل واليوم اآلخر ُسك  
احلَقا فَاحلَقُّ وَ ]: نس واجلن قال تعاىل خماطبا  إبليستباعهم من اإلاو 

ُرْم َأمْجَعِّنيَ 84َأُقوُا) ناْ ْنَك َو ِّاْن تَبَِّعَك مِّ ]ص:  [( َفَْمَ َنا َجَرناَم مِّ
84-85.]  

 النار دار رؤوس الكفر والنفاق دار فرعون وهامان وقارون وأيب
يف  ار مكاهنا بعيدٌ وغريهم كثري من الطغاة والفج  جهل وُأيب بن خلف 

لها دار املنافقني فيها السعري ولظى أسفل السافلني مها دركات أسف
رها كأهنا رؤوس الشياطني اشجوأالزقوم  اواحلطمة وامهاوية وغريها طعامه

ََّل ُيْسمُِّن َوََّل يُاْغينِّ مِّْن ]: ُمرة الطعم والذوق كريهة املنظر قال تعاىل
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اتقوا ه حق تقاته فلو أن »: قال النيب و  .{7}الغاشية:[ ُجوإٍ 
رت يف حبار الدنيا ففسدت على أهل افرض قطرة من الزقوم قط

عطشا  وحبثوا  ازدادو ا اهذا طعامهم إذا جاعوا وإذا أكلو  (1)«معايشرم
َاٍء َكاملُْرلِّ َيْشوِّي الُوُجوَه ]: عن املاء قال تعاىل َوإِّْن َيْسَتغِّيثُوا يُاَغاثُوا اِّ

 أن إذا أراد. و {29}الكهف:[ بِّْئَس الشاَراُب َوَساَءْت ُمْرتَاَفًقا
أهل  وإذا شرب وجههة سقطأ فروة شعره وحلم هذا املاء يشرب من

نسلم ما يف بطوهنم اجلودهم و  أقزِّ هم ومُ ؤ عأ أمعاطِّ قُ  النار من هذا املاء
يَاَتَجراُعُه ]: على فعل ذلك قال تعاىل وهو ماطرٌ  وخيرج من أدبارهم

يُغُه َويَْأتِّيهِّ املَْوُت مِّْن ُكل ِّ َمكَ  ْن َوََّل َيَكاُد ُيسِّ َي ٍِّت َومِّ اٍن َوَما ُهَو اِّ
وأما لباسهم يشتد عليهم  .{17}إبراهيم:[ َورَائِّهِّ َعَذاٌب َغلِّيظٌ 

َسَرابِّيُلُرْم مِّْن َقطَِّراٍن َوتَاْغَشى ]: احلرارة والعذاب قال هللا تعاىل
ْن فَاْوقِّ ]: قال تعاىل ،{51}إبراهيم:[ ُوُجوَهُرُم الناارُ  ُيَصبُّ مِّ
ي رُِّم احلَمِّ ( َوََلُْم 21( ُيْصَرُر بِّهِّ َما يفِّ بُطُوهنِِّّْم َواجلُُلوُد)19ُم)رُُءوسِّ

ُع مِّْن َحدِّيٍد) َرا مِّْن َغمٍ  ُأعِّيُدوا 21َمَقامِّ ناْ ( ُكلاَما َأرَاُدوا َأْن خَيُْرُجوا مِّ
 [.22-19]احلج:  [فِّيَرا َوُذوُقوا َعَذاَب احلَرِّيقِّ 
 ةيا بتسعنارها تفوق نار الدن ،قعرها بعيدو النار برها شديد 

وستني جزءا ت يصالها إت األشقى الذش كذب وتوىل سوداء مظلمة 
العذاب ولو حلظة اخلالص والرابة من   أهلهاعذاهبا شديد يتم 
[ اْدُعوا رَباُكْم خُيَف ِّْف َعناا يَاْوًما مَِّن الَعَذابِّ ]: فينادون خزنة جهنم

تِّيُكْم ُرُسُلُكْم َأَوِلَْ َتُك تَأْ ]: فرتد عليهم املالشكة  {49}غافر:
[ بِّالبَاي َِّناتِّ قَاُلوا بَاَلى قَاُلوا فَاْدُعوا َوَما ُدَعاُء الَكافِّرِّيَن إَِّّلا يفِّ َضاَلاٍ 

                              
 .وصححه األلباين ( رواه الرتمذش والنساشي1)
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فال يستجاب مهم ألهنم مل يستجيبوا للرسل بينما   {51}غافر:
فيقول أهل النار هلل عز  دعوهم إىل هللا فكان اجلزاء من جنس العمل

ْقَوتُاَنا وَُكناا قَاْوًما َضال ِّنَي)قَاُلوا رَبااَنا غَ ]وجل:  َنا شِّ ( 116َلَبْت َعَلياْ
َرا فَإِّْن ُعْدنَا فَإِّناا يَالُِّمونَ  ناْ  [117-116]املؤمنون: [ رَبااَنا َأْخرِّْجَنا مِّ

[ اْخَسُئوا فِّيَرا َوََّل ُتَكل ُِّمونِّ ]: فيقول هللا جل وعال مهم
: دامة قال تعاىلسا  وبسرة  ونؤ ب نوعلى هذا يزدادو  {118}املؤمنون:

ناا  ] ُرْم َكَما تَابَاراُءوا مِّ ناْ َوقَاَا الاذِّيَن اتاابَاُعوا َلْو َأنا لََنا َكراًة فَاَنَتبَاراَأ مِّ
َن  نَي مِّ َارِّجِّ ْم َوَما ُهْم خبِّ َكَذلَِّك يُرِّيرُِّم ُه َأْعَماََلُْم َحَسَراٍت َعَلْيرِّ

مهم بأهنم ت عذاب الوعلى هذا فإن أشد   {167}البقرة:[ الناارِّ 
( 15َكالا إِّنااُرْم َعْن َرِب ِِّّْم يَاْوَمئٍِّذ َلَمْحُجوبُوَن)]: يرون هللا جل وعال

( يمِّ  [( دُا يُاَقاُا َهَذا الاذِّي ُكْنُتْم بِّهِّ ُتَكذ ِّبُونَ 16دُا إِّنااُرْم َلَصاُلو اجَلحِّ
ُعوا َلََ ]: إذا رأت أهلها [17-15]املطففني:  ْن َمَكاٍن بَعِّيٍد هِّ ا مِّ
وهم  أهل النار تتقطع قلوهبم[. 12]الفرقان:  [تَاَغيُّظًا َوزَفِّريًا

َي تَاُفوُر)]فيها: يًقا َوهِّ ُعوا ََلَا َشرِّ ( َتَكاُد مَتَيااُز مَِّن 7إَِّذا أُْلُقوا فِّيَرا هِّ
اُلوا ( قَ 8الَغْيظِّ ُكلاَما أُْلقَِّي فِّيَرا فَاْوٌج َسَأََلُْم َخَزنَاتُاَرا َأِلَْ يَْأتُِّكْم َنذِّيٌر)

بْاَنا َوقُاْلَنا َما نَازاَا ُه مِّْن َشْيٍء إِّْن أَنْاُتْم إَِّّلا  بَاَلى َقْد َجاَءنَا َنذِّيٌر َفَكذا
 [.9-7]امللك: [يفِّ َضاَلٍا َكبِّريٍ 

 ل شتتتتي  اإلستتتتالم ابتتتتن تيميتتتتة رمحتتتته هللا متتتتا عمتتتتل أهتتتتل النتتتتار؟ئُستتتت
أهتتل )احلمتتد هلل رب العتتاملني عمتتل أهتتل اجلنتتة اإلميتتان والتقتتوى وعمتتل 

النتتتتار الكفتتتتر والفستتتتوق والعصتتتتيان فأعمتتتتال أهتتتتل النتتتتار اإلشتتتتراك بتتتتاهلل 
والتكذيك بالرسل والكفر واحلسد والكذب واخليانة والظلم والفوابش 

 التتتتربم واجلتتتتنب عتتتتن اجلهتتتتاد والبختتتتل واختتتتتالف الستتتترِّ  ةوالغتتتتدر وقطيعتتتت
والعالنية واليأس من روح هللا واألمن من مكر هللا واجلزع عند املصتاشك 
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ختتتتر والبطتتتتر عنتتتتد التتتتنعم وتتتتترك الفتتتتراش  واعتتتتتداء بتتتتدوده وانتهتتتتاك والف
برماتتتتتته وختتتتتوف املخلتتتتتوق دون اخلتتتتتالق والعمتتتتتل ريتتتتتاء ومسعتتتتتة وخمالفتتتتتة 
تتتنة وطاعتتتة املخلتتتوق يف معصتتتية اخلتتتالق والتعصتتتك الباطتتتل  الكتتتتاب والسُّ

متن علتم  هواتستهزاء بآيات هللا وجحد احلق وكتم احلق ملا جيك إظهار 
تتوشتتهادة ومتتن عمتتل أهتتل  حر وعقتتوق الوالتتدين وقتتتل التتنفس النتتار السِّ

التتتيت بتتترم هللا إت بتتتاحلق وأكتتتل متتتال اليتتتتيم والربتتتا والفتتترار متتتن الزبتتتف 
   .انتهى كالمه رمحه هللا وقذف احملصنات الغافالت(

اجلنتتة ومتتا قتترب إليهتتا متتن قتتول وعمتتل و العلتتي القتتدير نستتأل هللا 
صتتلى هللا وستتلم نعتتوذ بتتاهلل متتن النتتار ومتتا قتترب إليهتتا متتن قتتول وعمتتل و 

 على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.وبارك 
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 العاشرةاملوعظة 
 إنه ه جل جالله

ستتتتبحان العزيتتتتز احلكيتتتتتم ستتتتبحان التتتترمحن التتتتربيم سبحتتتتتان العلتتتتي 
تتت ار ستتتبحان امللتتتك العليتتتتم ستتتبحان الغفتتتور احللتتتيم سبحتتتتان القتتتوش القه 

صتتتتتطفى املختتتتتتار وعلتتتتتى آلتتتتته ار والصتتتتتالة والستتتتتالم علتتتتتى النتتتتتيب املاجلب تتتتت
 : أما بعد  وهنار وأصحابه األبرار ما تعاقك ليلٌ 

إن هلل تساااااعة » : رستتتتتول هللا قتتتتتال: قتتتتتال عتتتتتن أيب هريتتتتترة ف
ُياب  مائة إَّل واحداً من أحصاها دخل اجلنة وهو وتارٌ  اهاً وتسعني 
)وهو ستبحانه تعتاىل يتدعوا عبتاده  وقال ابن القيم رمحه هللا: (1).«الوتر
حبظهتتتتم متتتتن  ايعرفتتتتوه بأمساشتتتته وصتتتتفاته ويثنتتتتوا عليتتتته هبتتتتا ويؤختتتتذو إىل أن 

عبوديتهتتا وهتتو ستتبحانه حيتتك موجتتك أمساشتته وصتتفاته فهتتو علتتيم حيتتك  
 ،مجيل حيك اجلمتال ،حيك الوتر وترٌ  ،جواد حيك كل جواد ،كل عليم
حيك  صبورٌ  ،حيك الشاكرين شكورٌ  ،حيك األبرار برٌ  ،حيك العفو عفوٌ 

 .ل احللم(حيك أه بليمٌ  ،الصابرين
 إنه ه جل جالله 

واشتتتد الكتترب وعظتتم اخلطتتك وضتتاقأ  م الغتتم  وختتي   امهتتم   إذا بتتل  
 : فقال شاملناد ىناد بل وبارت احليلالسُّ 

 ...يا هللا يا هللا يا هللا
   ...ال إله إت هللا العظيم احلليمف

 ت إله إت هللا رب العرش العظيم 
                              

( رواه البخارش يف كتاب التوبيد باب أن هلل مئة اسم، ورواه مسلم يف كتاب الذكر والدعاء 1)
 والتوبة واتستغفار باب يف أمساء هللا تعاىل وفال من أبصاها.
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   ...رض ورب العرش الكرميت إله إت هللا رب السموات ورب األ
 ...نفس الكرب وُتذلل املصاعكتوي يزول امهم  ف

 إنه ه جل جالله 
يتجتته إليتته  ،والنصتتري يف القلتتة ،املتتالذ يف الشتتدة واألنتتيس يف الوبشتتة

 ،ويتجته إليته املكتروب ويستأله الصترب بتاملكتوب ،لشتفاشهاملري  فيتدعوه 
يقبتل  ،كترمي ت يبختل  ، تنفتدخزاشنته ت، يتجه إليه املظلتوم داعيتا  بنصترته

ك متن وت خي ت رد   متا، مها إىل بستناتويعفو عن السيئات ويبتدِّ  ،التوبة
 دعاه فهو قريك جميك الدعاء.

 إنه ه جل جالله 
وحيتتتك التتتتوابني  ،وملجتتتأ اخلتتتاشفني ،ومتتتالذ امهتتتاربني ،ستتتلوة الطتتتاشعني

 يكتن لته كفتوا  الصتمد التذش مل يلتد ومل يولتد وملهو هللا األبتد  ،واملتطهرين
 ،ُغثتتتتاء  أبتتتتوى ر فهتتتتدى وأختتتترج املرعتتتتى فجعلتتتتهخلتتتتق فستتتتوى وقتتتتد   ،أبتتتتد

هتتا ءالستتماء بناهتتا واألرض دباهتتا واجلبتتال أرستتاها أختترج متتن األرض ما
 ها.اومرع

 إنه ه جل جالله 
التتتتواب التتتربيم ذو الفاتتتل العظتتتيم الواستتتع العلتتتيم العزيتتتز احلكتتتيم 

واستتجاب لزكريتا  ،احلتوت بطتن وهتو يفنتداء يتونس ومستع  ،ابتلى إبراهيم
وسخر الريح  ،لداود احلديدوأآلن  ،أزال الكرب عن أيوب ،فأعطاه حيىي
وشتق القمتر حملمتد علتيهم  ،ورفتع عيستى ،وفلق البحر ملوسى ،لسليمان

 مجيعا  صلوات من ريب وسالم.
 
 

 إنه ه جل جالله 
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يف ى صاحلا  من الظاملني فأصبحوا ن   ،هودا  وأهلك قومه ىن  
ى إمساعيل وفد   ،النار بردا  وسالما  على إبراهيموجعل  ،ديارهم جافني
اه ببدنه ليكون ملن ون   جنودهو أغرق فرعون ونصر موسى و ،بذبح عظيم
آية  وجعل عيسى وأمه وخسف بقارون وبداره األرض ،خلفه آية
 .للعاملني

 إنه ه جل جالله 
جتتد وأبلتتى ورفتتع أضتتحك وأبكتتى وأمتتات وأبيتتا وأستتعد وأشتتقى وأو 

 .حبكمته وقدرته وفاله وعدله وخف  وأعز وأذل وأعطى ومنع
 إنه ه جل جالله 
ُهَو ُه الاذِّي ََّل إَِّلَه إَِّّلا ُهَو َعاِلُِّ الَغْيبِّ ]: قال هللا تعاىل

يمُ  ( ُهَو ُه الاذِّي ََّل إَِّلَه إَِّّلا ُهَو 22) َوالشاَراَدةِّ ُهَو الراْ َُن الراحِّ
ُ ُسْبَحاَن املَ  ُن املَُرْيمُِّن الَعزِّيُز اجلَبااُر املَُتَكْب ِّ لُِّك الُقدُّوُس السااَلُم املُْ مِّ

( ُهَو ُه اخلَالُِّق الَبارُِّا املَُصو ُِّر َلُه اَفْهَاُء 23هِّ َعماا ُيْشرُِّكوَن)
 [يُز احلَكِّيمُ احلُْسََن ُيَسب ُِّ  َلُه َما يفِّ الساَماَواتِّ َواَفْرضِّ َوُهَو الَعزِّ 

 [.24-22]احلشر: 
 أخي يف ه 

بسك بساباتك من هذه الوهلة ما دمأ يف زمن املتُهلة قبل ا
 أنأ يف يوم الُنقلة فاليوم أنأ على األرض وبعدها حتأ األرض  

يوم العرض يا من قّصرت يف جنك هللا وبارزته باملعاصي وتركأ 
رجع إىل ربك الغفور ا النواهيفعلأم الصلوات وهتاونأ يف األوامر و 

يَا أَياَُّرا الاذِّيَن َآَمُنوا تُوبُوا إِّىَل ه تَاْوبًَة َنُصوًحا ]: الربيم قال تعاىل
َلُكْم َجنااٍت ََتْرِّي مِّْن  َعَسى رَبُُّكْم َأْن ُيَكف َِّر َعْنُكْم َسي َِّئاتُِّكْم َويُْدخِّ

 [.8]التحرمي:  {8}الت حرمي: [ََتْتَِّرا افَنْاَرارُ 
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التتتذش ت إلتتته غتتتريه أن يوفقنتتتا لكتتتل ختتتري  العلتتتي القتتتدير هللا نستتتأل
ه التتتذين ت ختتتوف شتتتوجيعلنتتتا متتتن عبتتتاده الصتتتاحلني املصتتتلحني ومتتتن أوليا

علتتى نبينتتا حممتتد وعلتتى وبتتارك علتتيهم وت هتتم حيزنتتون وصتتلى هللا وستتلم 
 آله وصحبه أمجعني.
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 دةفائ

يف الدنيا واآلخرة  قال الشي  أمحد فريد بفظه هللا: )سعادة العبد
أن يؤثر مراد هللا، ويسعى لطاعته ورضاه فإذا آثر العبد اآلخرة على 
الدنيا، وكان من أهل اآلخرة يطلبها طلبا  بثيثا  ويبذل فيها نفاشس 
أنفاسه وزهرة بياته كل يوم يزيده قُربا ، وكلما ازداد قُربا  ازداد ُببا ، 

خري من أمسه، وغُدُه أفال من وكلما ازداد ُببا  ازداد زُهدا ، يومه 
يومه، فهو داشم الفكر يف اآلخرة مشغول مبا يقربه ويؤدبه ويهذبه، فإذا 
رآه هللا عز وجل مؤثرا  ملراده حمبا  ملا حيبه ويرضاه مبغاا  ملا يبغاه 
ويأباه عطف عليه ربه ورباه أفال مما يريب الوالد الشفيق ولده 

كما قال تعاىل يف بق   الوبيد، فيصرف عنه السوء والفحشاء،
َكَذلَِّك لَِّنْصرَِّ  َعْنُه ]يوسف عليه وعلى نبينا الصالة والسالم: 
نيَ  ، وييسر {24}يوسف:[ السُّوَء َوالَفْحَشاَء إِّناُه مِّْن عَِّبادِّنَا املُْخَلصِّ

َويَزِّيُد ُه الاذِّيَن ]هللا عز وجل له أسباب امهداية كما قال تعاىل: 
َوالاذِّيَن اْهَتَدْوا زَاَدُهْم ]، وقال تعاىل: {76رمي:}م[ اْهَتَدْوا ُهًدى

، فإذا أقبل العبد بقلبه على  {17}حممد:[ ُهًدى َوَآتَاُهْم تَاْقَواُهمْ 
هللا عز وجل أقبلأ عليه وفود اخلريات من كل جانك، وإذا أعرض 
عن موته واتبع هواه، أقبلأ عليه سحاشك البالء والشر من كل 

ريقه إىل موته حيتاج داشما  إىل التذكري باآلخرة، جانك. والعبد يف ط
ومعرفة شرف الطاعات وفااشلها، وقبح املعاصي ومثالبها، قال 

َفُع املُْ مِّنِّنيَ ]تعاىل:   (.{55}الذاريات:[ َوذَك ِّْر فَإِّنا الذ ِّْكَرى تَاناْ
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من عرف هللا عز وجل بق املعرفة فإنه ت يتجرأ »اعلم ر ك ه: 
 .«عصيةأن يعصيه أش م
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 ةاخلامت

 احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات
اللرم اغفر يل خطيئيت وجرلي وإسرايف يف أمري وما أنت أعلم به 

 مين
 اللرم اغفر يل جد ِّي وهزيل وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي
اللرم اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما 

وأنت امل خر وأنت على كل شيء  أنت أعلم به مين أنت املقدم
 قدير

 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللرم انفعين اا علامتين وعل ِّمين ما ينفُعين وارزقين علماً ينفُعين 

 وزده علماً 
 واحلمد هلل على كل حاا وأعوذ باهلل من حاا أهل النار

ه إَّل أنت أستغفر  وأتوب سبحانك اللرم وحبمد  أشرُد أن َّل إل
 إليك

 وهلى ه وسلم وبار  على نبينا حممد وعلى آله وهحبه أمجعني
 كتبه الفقري إىل عفو ربه القدير                            

 أبو خالد ناصر بن سعيد بن سيف السيف                          
 يه ومجيع املسلمنيغفر هللا له ولوالد                               

 هت14/11/1426


