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وجهك   ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل    اي  ،احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد هلل محداً يوايف نعمه ويكافُئ َمزيده
ه إال هللا لوأشهُد أن ال إ  ،ك الّلهم ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفس  سبحانك  ،  ولعظيم سلطانك 

أرسله هللاُ إىل العامل   ،هه وخليله خرُي نيٍب أرسلَ ه وصفيّ دان ونبينا حممداً عبُده ورسولُ سيّ   ال شريك له وأشهُد أنّ   وحدهُ 
وسالماً دائمني متالزمني   صالةً     دان حممد الّلهم صلّ  وسلّ م وابرك على سيدان حممد وعلى آل سيّ   ، ه بشرياً ونذيراً كلّ  

 .تعاىل ونفسي املذنبة بتقوى هللا  ملسلمونوأوصيكم أيها ا ،إىل يوم الدين

 . .عباد هللا فيا  أّما بعدُ 

ثْ ُتُكمْ   أسبوعني  منذ  هللا  عباد  فيا  على   تنص  واليت  املعنوي  التواتر  مبلغ  بلغت  اليت  الكثرية  األحاديث  عن  حدَّ
 عليه هللا  صلى  قوله  ذلك   ومن  النار   عليه  هللا  حرَّم  هللا  رسول  حممداً   وأن   هللا  إال  إله  ال  أن  يشهد  وهو  مات   من  أن

 القيامة   يوم  عبد    هبما  هللاَ   يلقى  ما  ورسوله  عبده  أين  وأشهد  هللا   إال  إله  ال  أن  أشهد:  الصحيح  احلديث  يف   وسلم
 يقصد  مل  معنً   وأكده   وسلم  عليه  هللا   صلى  هللا  رسول  ذكره  الذي   هذا  من  فهم  من  الناس  ففي  اجلنة،  عنه  فتحجب

  الفسوق  أنواع  يف  يتقلب  أن  يف  اإلنسان   على  حرج  أال  تصوروا  من  الناس   يف  وسلم،   عليه  هللا   صلى   املصطفى  إليه
  الشهادة   هبذه   ولسانه   بقلبه  حيتفظ  أنه  مادام  واحملرمات   واألهواء  الشهوات   من  شاء   ما  حظه   ينال  وأن  واملعاصي

   الشيطان. رقى من رقية  وهذه املوت، عند

  املعن   هذا  من  الناس   بعض  مبخيلة   طاف  قد  ما  وسلم  عليه  هللا   صلى  املصطفى  ذكره  الذي  هذا  معن  وليس
 األرض   ابطن  من  يينع  النبات   إىل  أرأيتم  قبل  من  كانت  اليت  حلياته   صدىً   إال  ليس  اإلنسان  هناية   إن  فهموه،   الذي

  ُغذّ ي،  الذي  وللنبات   ُرع َيتْ   اليت  للرتبة  نتيجة  هي  إمنا  ذلك   أعقاب   يف  أتيت  اليت  الثمرة  إن  يثمر،  مث  يتطاول  مث
 إ نَّ ﴿:  وجل  عز  هللا  لقول  معن  مثة   كان   ملا   إذاً   البعض  يتخيله  الذي   هذا  صح  ولو  عنها،  نتيه   أال  ينبغي  احلقيقة  هذه

ُلوا  آَمُنوا  الَّذ ينَ  َات    َوَعم  يعُ   ال  إ انَّ   الصَّاحل    لقوله   معن   مثة   كان  ملا  إذاً   ،[30  :الكهف]  ﴾َعَمالً   َأْحَسنَ   َمنْ   َأْجرَ   ُنض 
يعَ   اّللَُّ   َكانَ   َوَما﴿:  وجل  عز  فَاْسَتَجابَ ﴿:  وجل  عز  هللا  لقول  معن  مثة  كان   ملا   إذاً   ،[143:  البقرة]  ﴾إ ميَاَنُكمْ   ل ُيض 
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ُمْ   ََلُمْ  يعُ   ال   َأيّن    َرهبه ْنُكمْ   َعام لٍ   َعَملَ   ُأض    وكهولته   شبابه   يف  زرع   من  ، [195:  عمران   آل﴾ ]أُنْ َثى  أَوْ   ذََكرٍ   م نْ   م 
 العمل  هو  ما  وانظر  فيه  نفسك   تتعب  الذي   الزرع  هو  ما  فانظر  موته   ساعة  يف  الزرع  ذلك   استحصد  وشيخوخته

  احلياة   هذه  من  رحيلك   ساعةَ   عليه  عاكف   فيه   ماضٍ   أنت  الذي  العمل  هذا  مثرات   جتد  أن   البد  عليه   تعكف  الذي
ْريَةَ   ال  الذي  احلق  وهو  وأقول،  لكم  قلت  الدنيا،   احلياة   هذه  عن  رحيله  عند  أحدان  فيها  يكون  اليت  احلال  إن  فيه،  م 
  الذي  الدليل  بل  التفصيل  وإليكم  حياته   سابق  يف  اإلنسان  هذا  عليها  كان  اليت  للحال  ونتيجة    صدىً   هي  إمنا  الدنيا
   اإلخوة. أيها  احلقيقة هذه يربز

 جواحنه   بني  ويستيقظ  اآلالم  شدة  من  الظاهر  عقله  يغيب  وآالمه  املوت   براثن  حتت  صريعاً   يقع  عندما  اإلنسان
 الساعة  تلك   يف  ويظهر   وشعوره  كيانه  من  األمل  شدة  من  تتطاير  معها  يتعامل  كان  اليت  الظاهر  األمور  الباطن،  عقله

 على   يظهر   إنه   مث   الباطن  عقله  يف   حبيساً   احلالة  تلك   يف  يكون  الذي   هو  ما   الباطن،  عقله  يف   حبيساً   كان  ما
  كان   اليت  األمور  تلك   هبا،  التعلق  شديد  كان  اليت  األمور  تلك   ذاكرته؟  يف  به  حمتفظاً   اإلنسان   هذا  ويبقى  اللسان
  هي   هذه  َلا،  املراقبة   شديد   وكان  عليها   احلرص   شديد   وكان  تقلباته  سائر   يف  كهولته،   يف  شبابه،  يف  معها  يتعامل
 هذا  اللسان يفرزُ  املوت  عند احلاجة، ساعة إىل املخزن هذا  داخل خمتبئة فتكون الباطن العقل ميتصها اليت األمور
 رسول  قاله  ما  على  اتكل  قد  اإلنسان  هذا  كان  فإذا  به،  اللسان  ويتحرك  الباطن  العقل  خمزن  يف  خبيئاً   كان  الذي

 ميارس   أن   يستطيع  أنه   إىل  واطمأن   اجلنة  دخل   هبا   خملصاً   هللا  إال  إله  ال  قال  من  أن  من   وسلم  عليه  هللا   صلى   هللا
   حيصل؟ الذي  ما بيده، اجلنة دخول مفتاح ألن  يريد كما  وشهواته  أهواءه ميارس وأن عصيانه  يف يتقلب وأن لغوه

  أصنافها،   بكل  األموال  إىل  وأهوائها،  وزخارفها   الدنيا   إىل  ابحلب  إقباله  والشهوات،  األهواء  إىل  املتجهة   تقلباته
 خمزن  يف  خيتبئ   مث   خيتبئ  ذلك   كل  هبا   تعلقاً   يزيده   الذي   التذوق  هذا  احملرمة   للمتع  تذوقه  الشهوات،  هذه  مع  تعامله
 مشاعره   أما  ،وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  عنها  حتدَّثَ   اليت  الشهادة  أما  اإلميان،  كلمات   أما  الباطن،  عقله

 من  حظ    َلا   ليس   فؤاده،  من  حظ    َلا   ليس  ومشاعره  ولسانه  كلماته   من  ظاهرٍ   على  تكون  أهنا   شك   فال  اإلميانية
 احلني   بني  ابملناسبات   به  تطوف  عفوية  ومشاعر  لسانه  يرددها  كلمات   هي  وإمنا  قلبه  سويداء  يف  الكامن  احلب

 سكرات   وآالم  الن زاع  براثن  يف  ووقع  املوت   ملك   وجاءه  الدنيا  من  اإلنسان  هذا  رحلة  ساعة  حانت  فإذا  واآلخر،
 اليت   العفوية  املشاعر  أن  أتظنون!  فؤاده  يف  ذُْكر    َلا  يبقى  يرددها  كان  اليت  السطحية  الكلمات  أن  أتظنون  املوت 
 ! الساعة تلك   يف وجود َلا  يكون مبناسبات  ذهنه يف تطوف كانت
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  مبا   يهتف  عنها،   راحل  هو  اليت  دنياه   يتذكر  خمزون،  هو  ملا  الساعة  تلك   يف  الوجود  يكون  إمنا   اإلخوة  أيها  ال
 الذي   املاضي  بذلك   متعلقة  ذكرايت   هواه  يكون  كانت،   أايًَّ   هبا  تعلق  قد  اليت  ابألمور  يهتف  صندوقه،  يف  خمزون  هو

 اللسان حظوظ عن حتجبه املوت  آالم ألن إليها يلتفت لن  هللا  إال إله  ال أن بشهادة ذُكّ رَ  ومهما فيه يتقلب كان
  هللا   إىل  رحلته   بدأ  شبابه،  يف  وجل  عز  هللا   إىل  أقبل  الذي  اإلنسان  من  النقيض  على  اجلنان،  يف  استقر  مبا  وُتذَكّ رُهُ 
  ركبه،   شاء   ما  صورة   أي   يف  فعدله  فسواه  خلقه  الذي  اإلله  َلذا  حب  إىل  العقلي  اإلميان  حَتَوَّل  مث   به   العقلي  ابإلميان

 تعظيم   إىل   ذلك   بعد  احلب  هذا يتحول  متعه،   وال  نعمه  عنه  تنقطع ال  الذي   اإلله   َلذا حب  إىل   اإلميان  هذا  حَتَوَّلَ 
  هلل   املراقبة  وبدميومة  هللا  ذكر  من  بكثري  يغذيها  ابلعبادات،  يغذيها  ابلطاعات،  اإلميانية  حقائقه  يغذي  مث  ومن

 وعلى  فؤاده  جمامع  على  هيمنت  اإلميانية  مشاعره  ألن  ذلك   سطحية  عالقة  به  عالقتها  تكون  الدنيا  وتعاىل،  سبحانه
  ما  الن زع حالة يف ودخل املوت  ملك إليه وأقبل الدنيا احلياة هذه عن رحلته ساعة حانت فإذا مث ومن نفسه زوااي

  سويداء   يف  به  احتفظ  ما  ويتذكر  عنها  راحل  هو  اليت  الدنيا  ابله   عن  تغيب  يتذكره؟  الذي  وما  ابله  عن  يغيب  الذي
 عز   هللا   إىل  يرحل  وهكذا  هللا  إال  إله  ال  كلمة  يكرر  وهو  هللا  لقاء  إىل  شوقه  عن  يعرب  وهو  هللا  ابسم  يلهج  فهو  قلبه

 فخري  خرياً   إن   ذلك   قبل  من  اإلنسان  هذا  يفعله  كان  ملا  نتيجة    اخلامتةَ   لكن   ابخلامتة  العربة  نعم  اخلامتة،   هبذه   وجل
َكم ه   يف القائل هللا عطاء  ابن وصدق  فشر، شراً  وإن    هنايته. َحُسَنتْ  بدايته َحُسَنتْ  َمنْ   ح 

 أن  هللا  إال  إله  ال  أال  بشهادة  حيتفظ  لكي  اإلنسان  على  أن  هللا  عباد  اي  لكم  أقوله  الذي  هذا  معن  وليس
 اخلطائني   وخري:  قال  الرسول  ولكن  خطاء  آدم  بين  كل  واألنبياء،  الرسل  حاشى  معصوم  فينا   ليس  ال،  معصوماً   يكون

  يف   اإلنسان  أن    وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  إليه   نبهنا   والذي   هللا   بيان   إليه  يرمي  الذي  املعن  ولكن  التوابون
  وينبغي هلل مملوكاً  عبداً  هويته ينسى أال ينبغي  هلل،  عبوديته  مشاعر يغذي  أن  ينبغي يعيشها اليت حياته  أثناء  تقلباته

  إىل   اباللتجاء   ابلدعاء،   ابلذكر،  دائماً   هلل  عبوديته   يغذي  أجل  هللا،   إىل  رحلته   جواز   هي  العبودية  هذه   أن   يعلم  أن
 بعد   هلل  عبوديته  مشاعر  هتتاج  ما  سرعان  املعاصي  من  معصية  وارتكب  القدم  به  زلَّتْ   إذا  اإلنسان  هذا  مثل  هللا،

  أو   املعصية  تلك   يف  وقع  أنه  ولو  فعل،  ما   له  هللا   يغفر  مث  ومن  والندم  اإلانبة  إىل  تدفعه  التوبة،  إىل  فتدعوه  ذلك 
 اتب   وإذا  والتوبة  اإلانبة  إىل  تدعوه  أن  البد  ابملرصاد،  هلل  عبوديته  فإن  وخامسة  رابعة  ومرةً   أخرى  ومرةً   مرةً   غريها
 وهذا أسبوعني،  قبل  عنها  حتدثنا  اليت  اخلامتة  هبذه  وجل  عز  هللا  يكرمه  مث  ومن  عليه  وتعاىل  سبحانه   هللا  اتب   العبد
 اخلطاب   بن  عمر  رواية  من  عليه  املتفق  احلديث  يف   وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  إليه  قصد  الذي  هو  املعن
َ :  قال  عنه  هللا  رضي   حبثاً   تسرع  امرأة  األسرى  بني  فرأينا  وسلم  آله  وعلى  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  إىل  أبسرى  ُأيت 
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 طفلها   أنه   تبني   بصدرها  وألصقته  فأمسكته  صغري  طفل  على  وقعت  إهنا   مث   شيء   عن  حبثاً   متلهفة   تسرع  شيء،  عن
 رسول  اي  ال   قلنا  النار  يف  وليده  أملقية  املرأة   هذه  إىل  أرأيتم  ألصحابه  والسالم  الصالة   عليه  فقال  عنه  تبحث  وكانت

  سرية   هي  هذه   ألن  مجيعاً   للناس  سيغفر  هللا   فإن   إذا  قائل  يقولن  ال   بوليدها،  هذه  رمحة   من  بعباده   أرحم  هلل :  قال  هللا
 كنت  وإن   حىت  هللا،  مع  عالقتك   يف  كن  هذا،  من  أدق  األمر  ال،   ابتعدوا،  ومهما  شقوا  مهما  أوالدها  مع  األم

 وقد  حيطم  وقد  يلهو  قد  الطفل  هللا،  رسول  يقوله  الذي  هذا  عليك   يصدق  أمه  مع  الطفل   هذا  كعالقة  عاصياً،
  رأساً   أمه،   حجر  إىل  يُ ْهرَعُ   رأساً   يصنع؟   ماذا  خيافه   شيء  إليه   وأقبل  خطر   به  طاف   إذا   ولكن  أمه  أوامر  خيالف
  كهذا  املعصية  يف  تقع  وعندما  اخلطر  بك   يطوف   عندما  هللا  برمحة   وتشبثك   هللا  إىل  رجوعك   يف   كن  أبمه،  يتشبث
   البنها.  كاألم  وتعاىل سبحانه هللا لك  يكن الطفل

  هللا  عطاء ابن قال كما   اإلنسان أن الكالم وزبدة القول ومجلة عنها، نتيه  أال ينبغي  اإلخوة أيها احلقيقة هذه
  حياته   كانت  إن   أما  حياته،  أثناء  يف  املعاصي  من  ألوان  يف  تقلب  وإن  هنايته  َحُسَنتْ   هللا  مع  بدايته  َحُسَنتْ   إذا

 هذا  قول   أقول  بلفظه،  عنه  حمجوب   وهو  هللا  إىل  يرحل  فلسوف  وأهوائه  بشهواته  هللا  عن  فيها  حمجوابً   األوىل
 فاستغفروه يغفر لكم. العظيم هللا وأستغفر

 

 


