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احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وأشهد أن الإله إال اهلل ودد اليرك له
وأشهد أن حممد ًا عبد ورسوله صىل اهلل عليه وسلم تسلي ًام كثري ًا أما بعد  :فإننا نحمد
اهلل عز وجل الذي من علينا فاضل وأعطانا فأجزل أطعمنا وسقانا وكل بالء دسن
أبالنا فاحلمد هلل الذي أطعم من الطعام وسقى من الرشاب وبرص من العمى وهدى
من الضاللة وفضلنا عىل كثري من خلقه فاحلمد هلل عىل كل دال ونحن يف كوم الثاين
عرش من شهر شعبان لعام ثامن وثالثني وأربع مئة وألف نزور هذ البلدة املباركة
نزوالً عند الشيخ املبارك أيب عامر كارس دفظه اهلل وجزاكم اهلل مجيع ًا خري ًا عىل دسن
ِ
اءا
اإلستقبال وما نذكر فيه أنفسنا يف هذا الوقت املبارك قول اهلل عز وجلَ ﴿:أ َ ا
لاإِ َّن َاأ ْول َي َ
ِ
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ُوااوكَانُواا َي َّت ُق َ
اَي َزن َ
ْش ٰ
اآمن َ
ُونا()26االَّذ َ
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َ
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َ
فيها بشارة من اهلل عز وجل ألولياء املؤمنني املتقني أن الخوف عليهم يف الدنيا
والدزن يف األخرة بل هم مستبرشون بامأعد اهلل عز وجل من اخلري العظيم سواء
بذل البشارات الدنيوكة واالخروكة
والوالكة والكة اهلل عز وجل تنال باإلكامن والتقوى أي بمالزمة العمل الصالح
وطركقها أداء الفرائض ابتدا ًء ثم اإلستكثار من النوافل فعن أيب هركرة ريض اهلل عنه
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عند اإلمام البخاري قال  :قال رسول اهلل صيل اهلل عليه وسلم  « :إن اهلل تعاىل قال :
من عادى يل ول ّي ًا فقد آذنته باحلرب  ،وما تقرب إ ّيل عبدي بيشء أدب إ ّيل مما افرتضته
عليه  ،وال كزال عبدي كتقرب إ ّيل بالنوافل دتى أدبه  ،فإذا أدببته كنت سمعه الذي
كسمع به  ،وبرص الذي كبرص به  ،وكد التي كبطش هبا  ،ورجله التي كميش هبا  ،ولئن
سألني ألعـطينه  ،ولئن استعاذين ألعيذنه »
شاهدنا من احلدكث أن النبي ﷺ روى عن ربه وبني أسباب نيل الوالكة وأعظمها
الفرائض ثم االستكثار من النوافل ويف هذ اآلكة بيان للنعمة العظيمة التي كتمتع هبا
أولياء سواء يف الدنيا أو األخرة ومن هذ النعم العظيمة أن اهلل كدافع عنهم وحيفظهم
ُوااِف َْ ِ
ِ
اآمن ِ
ااو َي ْو َما َي ُقو ُما
ااْل َياةاالدُّ ْن َي َ
َااوا َّلذ َ
َنُص ُار ُس َلن َ
ين َ
وكنرصهم وكؤكدهم ﴿إِنَّاا َلن ُ ُ
ْاْلَ ْش َها ُاد﴾
ِ
ِ
ِ
اخ َّو ٍ
ور﴾
انا َك ُف ٍا
باك َُّل َ
اآمنُوااۚاإِ َّنااَّللَّ ََال ُاَي ُّ
﴿إِ َّنااَّللََّا ُيدَ اف ُعا َع ِناا َّلذ َ
ين َ
واألدلة عىل ذل كثرية فقول اهلل عز وجل﴿ ََُلماا ْلب ْْشى ِاِف َْ ِ
ااو ِِف ْ
ااْل ِخ َر ِاة﴾
ااْل َياةاالدُّ ْن َي َ
ُ ُ َ ٰ
أما البرشى يف احلياة الدنيا فقد صح عن أيب در ريض اهلل عنه املتفق عليه قال :قيل
وحي حمد
لرسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم « :-أرأكت الرجل كعمل العمل من اخلري ،ح
الناس عليه؟ قال(( :تلكاعاجلا ُبْشىااملؤمن)) فهذ بشارة من اهلل ألولياء أن حيبهم
أولياء ويف ددكث أيب هركرة ريض اهلل عنه عند الشيخني أن النبي صىل اهلل عليه وسلم
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 ،قال « :اإذااأحبااَّللاتعاىلاالعبد،انادىاجربيل،اإنااَّللاتعاىلاَيبافالن ًا،افأحببه،افيحبها
جربيل،افينادياِفاأهلاالسَمءا:اإنااَّللاَيبافالن ًاافأحبوه،افيحبهاأهلاالسَمء،اثمايوضعا
لهاالقبولاِفااْلرضا» متفق عليه
ويف رواكة ملسلم  :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم « :اإنااَّللاتعاىلاإذااأحباعبد ًاا
دعااجربيل،افقالا:اإيناأحبافالناافأحببه،افيحبهاجربيل،اثماينادياِفاالسَمءافيقولا:ا
إنااَّللاَيبافالن ًاافأحبوهافيحبهاأهلاالسَمء،اثمايوضعالهاالقبولاِفااْلرض،اوإذاا
أبغضاعبد ًاادعااجربيل،افيقولا:اإيناأبغضافالنا،افأبغضه،افيبغضهاجربيل،اثمايناديا
ِفاأهلاالسَمءاإنااَّللايبغضافالن ًا،افأبغضوها،افيبغضهاأهلاالسَمءاثماتوضعالهاالبغضاءا
ِفاالسَمء»ا .فنسأل اهلل عز وجل أن كرزقنا دبه
ومن البرشات ماجاء يف مسلم عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أن رسول اهلل قال :أهيا
كبق من مبرشات النبوة إال الرؤكا الصاحلة كراها املسلم أو تُرى له وكم
الناس إنه مل ح
فيها من بشارات عظيامت السيام يف الزمن املتأخر قال صىل اهلل عليه وسلم«:إذااقربا
الزماناملاتكدارؤياااملؤمناتكذباوأصدقهمارؤيااأصدقهماحديثا»
ومماكدل عىل أن الرؤكا من املبرشات مارآ النبي صىل اهلل عليه وسلم يف كثري من
األدوال ويف كثري من أصحابه مع أنه صىل اهلل عليه وسلم كودى إليه إال أنه كودى
إليه بالرؤى ورؤى األنبياء ودي  ..مارأ النبي صىل اهلل عليه وسلم لعمر بن اخلطاب
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ريض اهلل عنه من الرؤى املبرشة ..فقد رأى النبي صىل اهلل عليه وسلم عدة رؤى الرؤكا
األوىل كام يف ددكث أيب هركرة ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال لبالل
عند صالة الفجر كا بالل ددثني بأرجى عمل عملته يف اإلسالم فإين سمعت دف
نعلي بني كدي يف اجلنة قال ما عملت عمال أرجى عندي أين مل أتطهر طهورا يف ساعة
ليل أو هنار إال صليت بذل الطهور ما كتب يل أن أصيل قال أبو عبد اهلل دف نعلي
كعني حترك
وعن أبا هركرة ريض اهلل عنه اكض ًا قال بينا نحن جلوس عند رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم قال بينا أنا نائم رأكتني يف اجلنة فإذا امرأة تتوضأ إىل جانب قرص قلت ملن هذا
القرص قالوا لعمر بن اخلطاب فذكرت غريته فوليت مدبرا قال أبو هركرة فبكى عمر
بن اخلطاب ثم قال أعلي بأيب أنت وأمي كا رسول اهلل أغار
شاهدنا من احلدكث أن اهلل عز وجل برش عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ملا له من
النعيم باجلنة برؤكا رأها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ثم أكض ًا هذا النعيم الذي ناله
عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه هو ملا كان عليه من العلم والعمل واملسارعة يف مرضاة
اهلل سبحانه وتعاىل
ففي الصحيح أكض ًا عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه قال سمعت رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم كقول بينا أنا نائم رأكت الناس عرضوا عيل وعليهم قمص فمنها ما
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كبلغ الثدي ومنها ما كبلغ دون ذل وعرض عيل عمر وعليه قميص اجرت قالوا فام
أولته كا رسول اهلل قال الدكن
ففي هذ الرؤكا بشارة من اهلل عز وجل ومن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم لعمر بن
اخلطاب ريض اهلل عنه ملا هو عليه من الدكن والتمس بام أودا اهلل عز وجل اىل نبيه
الكركم حممد صىل اهلل عليه وسلم
وأكض ًا جاء يف الصحيح عن ابن عمر قال سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال
بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فرشبت دتى إين ألرى الري خيرج يف أظفاري ثم أعطيت
فضيل عمر بن اخلطاب قالوا فام أولته كا رسول اهلل قال العلم
فأنظر إىل هذ املرتبة الرفيعة واملنزلة الرشكفة التي كبرش اهلل عز وجل عمر بن اخلطاب
ريض ا هلل عنه عىل لسان رسوله صىل اهلل عليه وسلم يف هذ الرؤكة الصاحلة بأنه عىل
منزلة عظيمة من العلم والعمل
واكض ًا مما رأى النبي صىل اهلل عليه وسلم لعمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه عن ابن عمر
ريض اهلل عنهام ددثه قال قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بينا أنا عىل بئر أنزع منها
إذ جاء أبو بكر وعمر فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبني ويف نزعه ضعف فغفر
اهلل له ثم أخذها عمر بن اخلطاب من كد أيب بكر فاستحالت يف كد غربا فلم أر عبقركا
من الناس كفري فركه دتى رضب الناس بعطن
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فأولت بزمن عمر بن اخلطاب يف اخلالفة ومافتح اهلل عزوجل عليه من الفتوح العظيمة
ومافتح اهلل عليه من االرزاق الكثرية للمسلمني بسبب الغنائم التي غنموها من
الفرس والروم فريض اهلل عنه عمر بن اخلطاب وريض اهلل عن مجيع الصحابة
والشاهد من ذل أن الرؤكا الصاحلة كراها املؤمن أوترى له
ومما كذكر يف هذا الباب ماجاء عن ا ْب ِن ُع حم حر حق حال ك ح
الر ُج ُل ِِف حد حي ِاة النبي  -صىل اهلل
حان َّ
عليه وسلم  -إِ حذا حر حأى ُر ْؤ حكا حق َّص حها حع حىل النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -حفت ححمنَّ ْي ُت حأ ْن حأ حرى
ُر ْؤ حكا حأ ُق ُّص حها حع حىل النَّبِ ِّى  -صىل اهلل عليه وسلم  -حق حال حو ُكن ُْت ُغ ح
حام
ال ًما حشا ًّبا حع حز ًبا حو ُكن ُْت حأن ُ
ِِف املْحس ِج ِد حع حىل حع ْه ِد رس ِ
ول اهللَِّ  -صىل اهلل عليه وسلم  -حف حر حأ ْك ُت ِِف الن َّْو ِم ك ححأ َّن حم حل حك ْ ِ
ني
ح ُ
ْ
َّار حفإِ حذا ِهى م ْط ِوك ٌة حك حطى ا ْلبِ ْئ ِر وإِ حذا حَلا حقرن ِ
حأ حخ حذانِى حف حذ حه حبا بِى إِ حىل الن ِ
حان حك حق ْرن ِحى ا ْلبِ ْئ ِر حوإِ حذا
ح
ح ح َّ
ح ْ
ِّ
ِ
حاس حقدْ حع حر ْفت ُُه ْم حف حج حع ْل ُت حأ ُق ُ
ول حأ ُعو ُذ بِاهللَِّ ِم حن الن َِّار حأ ُعو ُذ بِاهللَِّ ِم حن الن َِّار حأ ُعو ُذ بِاهللَِّ
ف حيها ن ٌ
ِ
ِ
اع .حف حق حص ْصت حها حع حىل حد ْف حص حة حف حق َّص ْت حها حد ْف حص ُة
م حن الن َِّار  -حق حال  -حف حلق حي ُه حام حم حل ٌ حف حق حال ِىل حلن ت حُر ْ
ِ
الر ُج ُل حع ْبدُ اهللَِّ حل ْو ك ح
حان ُك حص ِّىل ِم حن
حع حىل النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -حف حق حال النَّبِ ُّى« :ن ْع حم َّ
ال َّلي ِل» .حق حال س ِ
امل ٌ حفك ح
حان حع ْبدُ اهللَِّ حب ْعدح حذل ِ ح الح حكنحا ُم ِم حن ال َّل ْي ِل إِالَّ حق ِليالً.
ْ
ح
فكان يف هذ الرؤكا بشارة ونذارة أما البشارة أنه ليس من أهل النار وأن النذارة فكان
الكقيم الليل فادتاج ريض اهلل عنه إىل مزكد من العمل الصالح فأرا اهلل عز وجل هذ
الرؤكا دتى تكون سبب ًا ومفتاد ًا إىل سلوك هذا السبيل سبيل العلم والعمل فأقام ريض
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اهلل عنه الليل وداوم عىل ذل فأرا اهلل عز وجل بعد ذل رؤكة دسنة مبرشة له ملا له
من اخلري قال رأكت يف املنام كأن يف كدي قطعة إستربق وليس مكان أركد من اجلنة إال
طارت إليه قال فقصصته عىل دفصة فقصته دفصة عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم
فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم «أرىاعبدااَّللارجالاصاْلا»
احلدكث يف الصحيح عنه ريض اهلل عنه
نعم كاعباد اهلل فعىل املسلم أن كستبرش هبذ البشارات العظيامت التي جعلها اهلل عز
وجل له ومن أعظم ذل حمبة املؤمنني له
ومن ذل إنرشاح الصدر فإنه عالمة عىل رىض اهلل عز وجل عن العبد إذا كان كنرشح
صدر لطاعة اهلل عز وجل فإن اهلل عز وجل قد أمتن عىل نبيه بإنرشاح صدر
اع ََلان ٍ
َ
َ
ُاصدْ َر ُهالِ ْ ِ
نار ِّب ِهاۚ﴾
اصدْ َر َا
ناَش َحااَّللَّ َ
َْش ْحا َل َك َ
ُور ِّام َّ
ْل ْس َالمِا َف ُه َو َ ٰ
ك﴾ ﴿أ َف َم َ َ
﴿أ َملْان ْ َ
ومن ذل من البشارات أنه كعمل الصالح وكتبعه بالعمل الصالح فإن ذل مماكدل
وكرجى أن ككون العمل األول قد قبل بينام إذا اتبع العمل الصالح بالعمل السيئ
خيشى من رد عمله وقد ذكر معنى هذا يف احلج املربور وهو عالمة قبول احلج قال
بعض العلامء أن العامل كعمل بعد بالطاعة
ومن البشارات أن املؤمن كوفق للتوبة هلل عز وجل وكوفق لالستغفار ولذكر اهلل عز
وجل فإن هذا التوفيق وهذا اإلستمرار عىل العمل كدل عىل توفيق اهلل للعبد وأن اهلل
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عز وجل أعان العبد عىل ذل فإنه الدول للعبد والقوة إال باهلل عز وجل فكون
اإلنسان حيافظ عىل العمل الصالح فيه بشارة أنه عىل خري فعليه أن كستمر يف اخلري وأن
ككثر من االستغفار والتوبه واالنابة والدعاء وجمالسة الصاحلني وغري ذل مماككون
سببا يف رفعة درجته عند اهلل عز وجل
واكض ًا هنا بشارات عند املوت للمؤمنني قال النبي صىل اهلل عليه وسلم كام يف ددكث
ِ
ح ِ
اءااَّلله َ
اء ُه؛ا
ِ،اأ َح َّ
عائشة عند مسلم وأيب هركرة وجاء عن غريهم « َم ْن َاأ َا َّ
بااَّللهُال َق َ
بال َق َ
ومناك َِرهالِ َقاءااَّللهِ،اك َِرهااَّللهُالِ َقاء اه» ،حف حقالت عائشة ريض اهلل عنها :كا نحبِي اهللِّ ،حأكحر ِ
اه حي ُة
َُ
َ
ح
ح َّ
ََ ْ َ َ
املْحو ِ
ْح ِة اهللِّ
ت؟ حف ُك ُّلنحا حن ْك حر ُ املْح ْو حت! حف حق حال « :حل ْي حس ك ححذل ِ ح ؛ حو حلكِ َّن املُْ ْؤ ِم حن إِ حذا ُب حِّ
رش بِ حر ْ ح
ْ

ِ
و ِر ْضوانِ ِه وجنَّتِ ِه ،حأد ِ
ِ ِ
ِ
رش بِ حع حذ ِ
اب اهللِّ
ب ل حقا حء اهللِّ ،حف حأ حد َّ
ح َّ
ح ح ح
ح
ب اهللُّ ل حقا حء ُ ؛ حوإ َّن ا ْلكح اف حر إ حذا ُب ِّ ح

حو حس حخطِ ِه ،ك ِحر ح ل ِ حقا حء اهللِّ ،حوك ِحر ح اهللُّ ل ِ حقا حء »

كلنا نكر املوت من الذي كفرح إذا جاء املوت؟
لكن متى كقع هذا الفرح واملحبة للقاء اهلل عز وجل إذا برش املؤمن إن العبد املؤمن إذا
كان يف انقطاع من الدنيا وإقبال من اآلخرة نزل إليه من السامء مالئكة بيض الوجو
كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان اجلنة ودنوط من دنوط اجلنة دتى
جيلسوا منه مد البرص ثم جييء مل املوت دتى جيلس عند رأسه فيقول أكتها النفس
الطيبة اخرجي إىل مغفرة من اهلل ورضوان فتخرج فتسيل كام تسيل القطرة من يف
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السقاء فيأخذها فإذا أخذها مل كدعوها يف كد طرفة عني دتى كأخذوها فيجعلوها يف
ذل الكفن ويف ذل احلنوط وخيرج منها كأطيب نفحة مس وجدت عىل وجه
األرض فيصعدون هبا فال كمرون عىل مأل من املالئكة إال قالوا ما هذا الروح الطيب
فيقولون فالن بن فالن بأدسن أسامئه التي كانوا كسمونه هبا يف الدنيا دتى كنتهوا به إىل
سامء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سامء مقربوها إىل السامء التي تليها
دتى كنتهي إىل السامء السابعة فيقول اهلل عز وجل اكتبوا كتاب عبدي يف عليني
وأعيدوا عبدي إىل األرض فإين منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة
أخرى فتعاد روده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقوالن له من رب فيقول ريب اهلل فيقوالن
له ما دكن فيقول دكني اإلسالم فيقوالن له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو
رسول اهلل فيقوالن له وما علم فيقول قرأت كتاب اهلل فآمنت به وصدقت فينادي
مناد من السامء أن صدق عبدي فأفرشو من اجلنة وألبسو من اجلنة وافتحوا له بابا إىل
اجلنة فيأتيه من رودها وطيبها وكفسح له يف قرب مد برص وكأتيه رجل دسن الوجه
دسن الثياب طيب الركح فيقول أبرش بالذي كرسك هذا كوم الذي كنت توعد
فيقول له من أنت فوجه الوجه جييء باخلري فيقول أنا عمل الصالح فيقول رب
أقم الساعة رب أقم الساعة دتى أرجع إىل أهيل ومايل
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وإن العبد الكافر إذ ا كان يف انقطاع من الدنيا وإقبال من اآلخرة نزل إليه من السامء
مالئكة سود الوجو معهم املسوح فيجلسون منه مد البرص ثم جييء مل املوت دتى
جيلس عند رأسه فيقول أكتها النفس اخلبيثة اخرجي إىل سخط من اهلل وغضب
فتفرق يف جسد فينتزعها كام كنتزع السفود من الصوف املبلول فيأخذها فإذا أخذها مل
كدعوها يف كد طرفة عني دتى جيعلوها يف تل املسوح وخيرج منها كأنتن ركح جيفة
وجدت عىل وجه األرض فيصعدون هبا فال كمرون هبا عىل مأل من املالئكة إال قالوا ما
هذا الروح اخلبيث فيقولون فالن بن فالن بأقبح أسامئه التي كان كسمى هبا يف الدنيا
فيستفتح له فال كفتح له ثم قرأا﴿لاتفتحاَلماأبواباالسَمءا﴾
فيقول اهلل عز وجل اكتبوا كتابه يف سجني يف األرض السفىل فتطرح روده طردا فتعاد
روده يف جسد وكأتيه ملكان فيجلسانه فيقوالن له من رب فيقول ها ها ال أدري
فيقوالن له ما دكن فيقول ها ها ال أدري فيقوالن له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم
فيقول ها ها ال أدري فينادي مناد من السامء أن كذب عبدي فأفرشو من النار
وافتحوا لد بابا إىل النار فيأتيه من درها وسمومها وكضيق عليه قرب دتى ختتلف
أضالعه وكأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الركح فيقول أبرش بالذي كسوؤك
هذا كوم الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجه الوجه جييء بالرش فيقول أنا
عمل اخلبيث فيقول رب ال تقم الساعة )
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فهذ من البشارات بل هي من أعظم البشارات بأن كبرش بروح ورحيان ورب راض
ِ
ااس َت َق ُامواا
غري غضبان وهذا هو املراد من قول اهلل عز وجل﴿:إِ َّناا َّلذ َ
واار ُّبنَاااَّللَُّا ُث َّم ْ
ينا َقا ُل َ
اَت َزنُوااو َأب ِ
َت َت َنز َُّلا َع َل ْي ِه ُمااملَْ َالئِ َك ُة َ
َ
َ
ْشواابِ َْ
َ
َّ
ُ
َ
ونا()63ا
ل
وااو
ف
ا
اَت
ل
اأ
ْ
اْلن َِّةاا َّلتِياكُنت ُْماتُو َعدُ َ
ْ
َ
َ
ُ

ِ
ِ
ااْلي ِاةاالدُّ ْنيااو ِِف ْ ِ ِ
ِ
ااماات َْشت َِه َ
ااماا
َ َ
ياأن ُف ُسك ُْم َاو َلك ُْماف َيه َ
ااْلخ َرةاۚا َو َلك ُْماف َيه َ
ن َْح ُن َاأ ْول َياؤُ ك ُْم ِاِف َْ َ

ونا()63ا ُنز ًُل ِّام ْنا َغ ُف ٍ
ور َّار ِحيمٍا﴾
تَدَّ ُع َ
وأبرشوا برشهم املالئكة باجلنة التي كانو كوعدوكيف الكفرح املسلم دني كبرش بجنة
وعدهم اهلل عز وجل يف كتابه وعىل لسان رسوله صىل اهلل عليه وسلم وأنظر أهيا املسلم
دني كبرش اإلنسان ٍ
بولد أوبرزق أو بعودة غائب أو بزوال مكرو أو بحصول أمن
فكيف الكفرح املؤمن دني كبرش باجلنة وكبرش برىض اهلل عز وجل عنه وكبرش بقبول
عمله وكبرش باخلري العظيم فعلينا أن نسل السبيل الذي ككون سبب ًا لرىض اهلل عز
وجل عنا أال والسبيل أعظم من طلب العلم النافع واإلستمرار عليه والعمل به
ِ
ِ
ِ
ات﴾
ين ُاأوتُوااا ْل ِع ْل َما َد َر َج ٍ ا
اآمنُواامنك ُْم َاوا َّلذ َ
﴿ َي ْر َفعِااَّللَُّاا َّلذ َ
ين َ
دتى غري املتفرغ لطلب العلم دني حيرض مثل هذ املجالس وكسمع املواعظ وكسمع
اآلكات وكسمع األدادكث ثم كعمل هبا فهو داخل من كعمل بالعلم وداخل بحدكث
النبي صىل اهلل عليه وسلم «منايردااَّللابهاخري ًاايفقهاِفاالدينا»اوداخل بحدكث النبي
صىل اهلل عليه وسلم «خريكمامناتعلماالقرآناوعلمه»
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فعلينا عباد اهلل بالعلم والعمل دتى نلقى اهلل عز وجل وهو راض عنا هذ الدنيا
الفرح هبا الفرح هبا مل تدم لرؤساء ومل تدم لتجار ومل تدم ألقوكاء ومل تدم لكثرة ومل تدم
لشباب ومل تدم لصغار وال لكبار إهنا الدنيا الفانية
فعلينا أن نتزود بالطاعات ما استطعنا إيل ذل سبيال نتزود بالذكر بالباقيات
الصاحلات نتزود بالدعاء نتزود بالنوافل وقبل ذل الفرائض
اال وإن من عالمة رىض اهلل عز وجل عن العبد أن كوفقه ملن كدله عىل اخلري ومن
كرشد إليه أن كوفقه لسنة أو لعامل سنة ال جلاهل سنة كفسد دكنه أو دنيا وإنام كدعو إىل
عامرة قلبة وتصفية جوارده الكعلقه بدنيا والبمنصب والبجا والبلذ فانية والبوعد
زائل وإنام كعلقه هلل عز وجل فياأهيا الناس اْحدوا اهلل أن كرس لكم دعاة أهل السنة
واجلامعة كدعونكم كام قال اهلل عز وجل خمرب ًا عن نبيه﴿ ُق ْل َام َ
ام ْن َاأ ْج ٍارا
ااأ ْس َأ ُلك ُْما َع َل ْي ِه ِا
ااأن ِ
َو َم َ
وناال َّط َعا َما
َاام َنااملُْ َت َك ِّل ِف َا
ي﴾ وكام قال اهلل عز وجل عن خلص املؤمنني ﴿ا َو ُي ْط ِع ُم َ
ع ََلاحب ِه ِامسكِينًااويتِيَماو َأ ِسرياا()8اإِنََّما ُن ْط ِعمكُمالِوج ِهااَّللَّ َِالان ُِريدُ ِ
َاء َاو َلا
ز
اج
ُم
ك
ن
ام
َ
ُ ْ َ ْ
ْ
َ ٰ ُ ِّ ْ
ً
َ
ََ ً َ ً
ُورا﴾ فهذا هو دكننا وطركقنا أن ندعو إىل ربنا وإىل سنة نبينا صىل اهلل عليه وسلم
ُشك ً
وأن نحب لغرينا مانحب ألنفسنا لقول النبي صىل اهلل عليه وسلم«:ليؤمناأحدكما
حتىاَيباْلخيهاماَيبالنفسه»كامأين ال أدب لنفيس أن أكون متعلق ًا بقربأو بويل أو
بسيد أو برشكف عىل ماكقولون أو أيت كاهن أو عراف وال أدب أن أكون ممن كقيض
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وقته أمام التلفاز أو سامع األغاين أو يف أماكن الزور فكذل أدب إلخواين املسلمني
أن ككونوا عىل هذا الطركق وَلذا جتد أن أهل السنة واجلامعة حيذرون من كل ير حمب ًة
يف إستجابة الناس لدكن رهبم وسنة نبيهم صىل اهلل عليه وسلم أسأل اهلل لنا ولكم
التوفيق والسداد
واحلمد هلل رب العاملني
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