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  ؟؟ ماذا بعد احلج خطبة بعنوان:
 م9201أغسطس  16 –ه 4014 ذو احلجة15 :بتاريخ

 عناصر الخطبة:
 : إخالص العمل هللأولا 
 دوام التلبية واإلجابة والطاعة هلل : اثنياا 

 التزام التقوى والستقامة بعد احلجاثلثاا: 
 تعاىل  هللدوام الشكر رابعاا: 
 واألخالق كيف هتذيب السلو  حلج: أثر اخامساا 

 ساا: املداومة على الدعاء والذكر والستغفارساد
 اا: احلرص على حسن اخلامتةسابع

 المقدمة:                                                            أما بعد:
 : إخالص العمل هللأولا 

كسنب ققنب ح حنا، ب، بن  يالنب اقن ع    ، ال منن أجن أن يقصد حبجه وجه هللا تعاىلبيت هللا احلرام حج من فيجب على 
فهن  تعناىل يلجنأ  ؛م تايناً اججنر منن هللا ياجيناً ه ابنه إذا انديته ابمسه جمرداً، وكأنه حنج قلقنب فقنف، فيي انى علنى احلنا، أن  نج

 ا ال يقن   وييينب إقينه اصقصنرون اصننن  ن فيسينر منيواهتمال والين م علينه منداي اجع نا  واج ن ،إقيه اقطائع ن فريفع ديجاهتم
يَن{حاق يية:  ََ َوَِتَناِ   بال ويق   ج  شنأنه: }5تعاىل: }َوَما أُِمُروا ِإالا قِيَنْعُ ُدوا اَّللاَ ُُمِْلِصنَي َقُه اقدِِّ ََنَ ِ  َوُنُسنِسى َوَيْيَنا  ُنْ  ِإنا 

 . ب162{ حاجنعام: َّللِِا َيبِّ اْقَعاَقِ نَي 
النسنان ؛ جن  صد اقدنيا يف حجه حىت يس ن  ه ابنهأو اقتعلق باري هللا تعاىل أو  فعلى احلا، أن جيرد نيته من ش ائب اقشرك 

يصننلى ويييننق ماقننه و ننج وييعنن  ااننرياِن كلاهننا وقسننن ييعنن  ذقننن قننيج إي َنناً   ، وقسننن مننن أجنن  فنن ن وفنن ن ،  نند ميننا 
: –عن  وجن   –وي م اققيامة يق   قنن هللا فيس ن بنقن أشرك مع هللا غريه يف اقع ادة، وهنا ب  شن جيع  ع لن مردوداً ، 

َيُمن َ  فاي ع دَ قيج قن عيدَ ج اٌء وقسن ج اءك عيد ف ن جنن ع لت اقع   من أجله ه  ،  َعْن يَاِفِع بن َيِديٍج ، َأن ِّ
ُ َعَلْيِه َوَملاَم ،  َاَ  :  ََلاى اَّللا َاُر ؟ ِإنا َأْيَ َف َما َأَياُف َعَلْيُسُم اقشِّْرُك ا" اَّللِا  َْ َاُر ،  َاُق ا : اَي َيُم َ  اَّللِا ، َوَما اقشِّْرُك اَج َْ َج

نُتمْ  ِْم : اْذَه ُن ا ِإىَل اقانِنيَن ُكينْ ُُ ِأَْعَ ناِِ أمحند . ح"تُننرَاُءوَن فَناْللُُ  ا َذقِنَن ِعْينَدُهْم   َاَ  : اقرِّاَِيُء ، يُنَقاُ  ِقَ ْن يَنْيَعُ  َذِقَن ِإَذا َجاَء اقيانا
 ين واق يهقى بسيد َحيحب. واقطربا

ُ َعَلْيننِه َوَمننلاَم فَنَقننا َ : وَعننْن َأِ  أَُماَمننَة اْق َنناِهِلىِّ  َننا َ  ننلاى اَّللا ََ  ِّ  ؟أَيَأَيْننَت َيُجننً  َغنن َا يَنْلننَتِ ُج اْجَْجننَر َواقنننِِّْكَر َماقَننهُ  :َجنناَء َيُجننٌ  ِإىَل اقياننَِ
ُ َعَلْيِه  ََلاى اَّللا ُ َعَلْينِه َوَمنلامَ  ؛َفَأَعاَدَها َهَ َث َمراانٍ  .اَل َشْىَء َقهُ  :َوَملامَ فَنَقاَ  َيُم ُ  اَّللِا  ََنلاى اَّللا اَل َشنْىَء  :يَنُق ُ  قَنُه َيُمن ُ  اَّللِا 

وجنناء يجنن  إ  ، باقيسننائى بسننيد حسننن .ح"ِإنا اَّللاَ اَل يَنْق َننُ  ِمننْن اْقَعَ ننِ  ِإالا َمنا َكنناَن قَننُه َياِقًصننا َوابْنُتاِننَى بِننِه َوْجُهنهُ  :"ُُثا  َننا َ . قَنُه 
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َلى -فقا  : اي يم   هللا إين أ ات  يف م ي  هللا وقسىن ُأحب أن يُرى م لين ، فسست اقيَ  -َلى هللا عليه وملم-اقيَ 
ننناحِلًا َواَل  }حنننىت نننن     قنننه تعننناىل :  -هللا علينننه ومنننلم ََ  { ُيْشنننرِْك ِبِع َننناَدِة َيبِِّنننِه َأَحنننًدا َفَ نننْن َكننناَن يَنْرُجننن  قَِقننناَء َيبِِّنننِه فَنْليَنْعَ نننْ  َعَ نننً  
 .   ف  جيع  قلخلق فيها نصي اً  ف ن أهم ع مان اقق    أن خيلص اقع ُد أع اقه، ب110حاقسهف : 

  دوام التلبية واإلجابة والطاعة هلل: اثنياا 
يب إجابة بعد إجابة   ين . أَ: ايإن اقتل ية معياها الجابة واقطاعة ؛ وكأن احلج عيدما يق   ق ين اقلهم ق عباد هللا:

للحج اصربوي أماية، وقق  قه مياية؛ فقد مو  ف ولاعة بعد لاعة ؛ ومن ع مة      احلج دوام الجابة واقطاعة بعد احلج ؛
 ." ًدا يف اقدنيا، ياغً ا يف اآليرةأن تع د زاه" تعاىل: ما احلج اصربوي؟ فقا :  احلسن اق صَر يمحه هللا

هلسان، ومانًعا قيا من يس ن حجُّيا ابعثًا قيا إىل اص يد من ااريان وفع  اقصاحلان، وحاج ًا قيا عن م ا ع اص فيي اى أن 
 اق   ع يف اآلفان واصخاقيان.

وإذا كان احلا، مين أن يُلَ وحىت ييقلى حجه وييتهى: ك ُّ أع اِ  حجِّه وميامسه تعرِِّفه اب ، وتنكِِّره حبق  ه ج ِّ يف 
وأنه ال يستحق اقع ادة م اه، وال ُتسَلم اقييج إال إقيه م حانه؛ فسيف يه ن على احلا، بعد ذقن أن يصرف حًقا  ع ه،

َُّ حج صن عاد بعد حجه ييع  شيًوا من ذقن اقشرك  من حق ق هللا من اقدعاء واالمتعانة واقنبح واقيني إىل غريه؟! وأ
َُّ أهر قلحج في ن ع اد بعد حجِّه مليًعا قلص ة، مانًعا قل كاة، آكً  قلرِّاب، آينا قلرُّشا،  الًعا اقصريح واقع   اقق يح؟! وأ

 قأليحام، واقًاا يف اص بقان واآلاثم؟!
َِّ قه ابقطِّاعة يف ك  مسان وزمان؛ فإنِّ معىن اقتِّل ية: إجابة قن بعد إجابة، ولاعة  إنِّ من قىب يف احلج قلرِّمحن عليه أن يِّل

ع عن يظ يان الحرام أهياء حجِّ بيت هللا احلرام، فليعلم أنِّ هياك يظ يان على اقدوام، ول   قن بعد لاعة، ومن امتي
 [.187]اق قرة:  {تِْلَن ُحُدوُد اَّللِا َف َ تَنْقرَبُ َها} اقدهر واقعام؛ فليحني إتياهنا و رابهنا؛ يق   ج ِّ وع : 

 التزام التقوى والستقامة بعد احلجاثلثاا: 
تعاىل ذكِّر ابقتِّق ى يف مياق آاين احلجِّ عيد اقس م على اِدَ اقنَ يتقرِّب به احلا،ِّ قربِّه؛ مشريًا بنقن إىل أنِّ فإنِّ هللا 

َا ِمْن تَنْقَ ى اْقُقُل ِب }  حص   اقتِّق ى من أعظم مقاَد احلج وف ائده؛ حيث  ا  م حانه: َذِقَن َوَمْن يُنَعظِّْم َشَعائَِر اَّللِا فَِإهنا
 ب . 32ج : { ح احلب 32ح

َ حُلُ ُمَها َوال ِدَماُؤَها َوَقِسنْ }  و ا  تعاىل:  [.37]احلج: {  يَنَياقُُه اقتناْقَ ى ِمْيُسمْ َقْن يَنَياَ  اَّللا
فهنه اقتق ى اقيت يرتَّبا عليها احلا،ِّ يف حجِّه هى اقيت يي اى أن يسري عليها يف حياتِه متعاِمً  مبقَتلاها مع ن اهى هللا 

  حا ، ك ا أنِّ احلجا ال يفَث فيه وال فس َق وال جدا ، فإنِّه تربَِيٌة وهتنيٌب قلسِّل ك قيصِ َح ذقن يُلَق اقع د يف كوأواِمرِه، و 
 َِّ َََف اقي  ب .ح اقرتمنَ  قَْيَج اْقُ ْؤِمُن اِبقطاعااِن َوالَ اقلاعااِن َوالَ اْقَياِحِش َوالَ اْقَ ِنَِءب." :َلى هللا عليه وملم وقيس َن ك ا و

فليحني ك ِّ احلني من اقع دة إىل اجفعا  اقق يحة، واا   اصشيية، وعلييا بل وم اجع ا  اقطيِّ ة، واا   اقسرمية؛ ف ا 
َا ِمْن بَنْعِد  ُن اٍة أَْنَسااثً } أحسن احلسية تت عها احلسية، وما أ  ح احلسية تت عها اقسيِّوة؛   { َوال َتُس نُ ا َكاقايِت نَنَقَلْت َغْ َِ

 [.92]اقيح :
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 َُّ ََى هبا اقي ََى به اصسلم بعد اقتِّق ى؛ ك ا أو ا ِمن أوىل ما ي  ميياَن بن ع د هللا  َلى هللا عليه وملموأما االمتقامة فإهنِّ
.  " ْمَتِقمْ ُ ْ  آَمْيُت اِبَّللِا فَا "ال أمأ  عيه أحًدا بعَدك،  ا :  يضى هللا عيه حني  ا : اي يم َ  هللا،      يف الم ِم   الً 

 .ب مسلمح 
[، وإىل 6]فصلت: { فَاْمَتِقيُ  ا إِقَْيِه َواْمتَنْاِيُروهُ } وصا كان اقع د َمع االمتقامة معراضاً قلَخطَأ واقتِّقصري:  ا  هللا ع ِّ وج ِّ: 

َا  ةاقصحيح اقنَ يواه أمحد وابن ماجَ ذقن أشاي احلديُث   " ا :  وملم َلى هللا عليهعن ه ابن يضى هللا عيه أنِّ اقي
َِّ " اْمَتِقيُ  ا َوَقْن ُُتُْص ا نا  ا  اقي َلى هللا عليه ؛ أَ: قن تست ع  ا مجيع اقع ادان، وقن تقديوا على ك ِّ اقطاعان؛ ِو

ُدوا َو َايِبُ ا : ح-ك ا يف اقصحيَحنيوملم    ب. َمدِِّ
 فه  ميرِِّط مليِّع ب  م اَيبة. مداٌد وال مقاَيبَة، فاصطل ُب ِمَن اقع د االمتقامُة؛ وهى اقسِّداُد واصقايبُة، فإن مل  ُص 

 تعاىل  هللدوام الشكر رابعاا: 
َكننننننننَنِقَن َمننننننننخاْراَنَها َقُسننننننننْم َقَعلاُسننننننننْم   }ابقشننننننننسر،  ننننننننا  تعنننننننناىل : ج واحلننننننننديث عننننننننن اجضنننننننناحى قنننننننند زينننننننن  هللا آاين احلننننننننف

، فشنسر اقصنيام َنيام مثلنه وهسننا ، مبعنىن أننن ب   نا  اقعل ناء : " ُشنسر اقطاعنة لاعنة مثلهنا " 36: ج.ح احل{َتْشُسُروَن 
َ ت شهر يملان واقصيام مل ييته بعد، فهياك مت من ش ا ، واالهيني واا يج وغريها، وقنقن هيناك فنرق بنني اقشنسر 

ََ ا }واحل د ، فاحل د ابقلسان واقشسر ابقع   ،  نا  تعناىل :  .ح من أ : {قشانُس ُي اْعَ لُن ا آَ  َداُووَد ُشنْسرًا َو َِلينٌ  ِمنْن ِع َناِد
فاقشسر يس ن من جيج اقيع ة اقيت أنعم هللا هبا علين، فإذا تسام  اقع د عنن اقطاعنة فهننا يسن ن دقين  علنى عندم ، ب13

ننا عينند هللا، وكننان هنندَ اقيننَ   -َننلى هللا عليننه ومننلم-  نن   اقع نن  عينند هللا، وإذا داوم عليهننا وه تهننا فهنننا دقينن  علننى   ِ 
إذا ع ن   -َنلى هللا علينه ومنلم-كنان يمن   هللا " اقت:  -يضى هللا عيها  -  اقصاحلة، فعن عائشةاصداومة على اجع ا

 ": -َنلى هللا علينه ومنلم-وأحنب اجع نا  إىل هللا وإىل يمن قه أدومهنا وإن  لانت،  نا  يمن   هللا ، ح مسنلمب ."ع ً  أه ته
ِدميَنًة "ح اق خناَي  َعَ لُنهُ  َكنانَ  : "-يضنى هللا عيهنا  -ت َعاِئَشَة ح متيق عليهب، و َاقَ ."أحب اجع ا  إىل هللا أدومها وإن   

مننيق له  -جن  وعن   -ومسنلم.ب ، ف نا كنان   دام واتصنن ، ومنا كنان قانري هللا انقطننع وانيصن ، ومنا دام اقع ن    فننإن هللا 
ه أجننر ذقننن اقع نن .  ننا  وبشننرى صننن داوم علننى ع نن  َننا ، ُث انقطننع عيننه بسنن ب مننرب أو مننير أو ننن م كتننب قنن ،برمحتننه

ب، -َلى هللا علينه ومنلم-يم   هللا  : " إذا منرب اقع ند أو منافر كتنب قنه مثن  منا كنان يع ن  مقي ناً َنحيحاً "ح اق خناَي
" :-َنلى هللا علينه ومنلم-وهنا يف حق من كان يع   لاعة فحص  قه ما مييعه ميها، وكاننت نيتنه أن ينداوم عليهنا. و نا  

 اقيسائىب  داود و بلي  فال ه عليها ن م إال كتب هللا قه أجر َ ته، وكان ن مه َد ة عليه." حأ ما من امرئ تس ن قه َ ة
 .ببسيد جيد

 واألخالق يف هتذيب السلوك حلج: أثر اخامساا 
إن اقع ادان كلها شرعت من أج  هتنيب مل ك اقيرد واجملت ع ؛ وق  ل فيا حن   اقع نادان كلهنا ق جندان ذقنن  عباد هللا :

ََن ِّ َعلَنْيِهمْ  }:  م اققرآن واقسية ؛ فيى اق كاة  ا  تعاىليف نص يِهْم هِبَنا َو نرُُهْم َوتُنن َكِِّ نَدَ ًة ُتَطهِّ ََ ِْم  ِِ ََنَ َتَن ُينْن ِمنْن أَْمنَ ا  ِإنا 
ُمْ  َِ  فاق كاة لهاية ومناء وت كية قلييج من اقشح واق خ  . [، 103]اقت بة/ {َمَسٌن 
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حاقعيس  ن:  {ِن اْقَيْحَشاِء َواْقُ ْيَسِر َوأَِ ِم اقصاَ َة ِإنا اقصاَ َة تَنينَْهى عَ } ميها يف   قه تعاىل:  س ة اقعلياويف اقص ة، أت  احل
ب فأنت مأم ي يف أداء اقص ة يف مجاعة، قسى ُتتن ابقياُ وتتياعن  معهنم وتربطنن هبنم َن ن وتن اد وتنراحم، فلن ً 45

فاقيحشاء واصيسر مها مجاع اج  ا  اق نيوة واجفعا  اقسنيوة، ومهنا ال يظهنران إال عن أن اقص ة تيهى عن اقيحشاء واصيسر، 
 يف اقتعام  مع اقياُ يف اجملت ع.  

 {ِلُسْم َقَعلاُسنننْم تَنتناُقننن َن اَي أَينَُّهنننا اقانننِنيَن آَميُننن ا ُكتِنننَب َعلَنننْيُسُم اقصِّنننَياُم َكَ نننا ُكتِنننَب َعلَنننى اقانننِنيَن ِمنننْن  َنننن ْ } :  نننا  تعننناىل ويف اقصنننيام
ب ، بسنن  مننا ُت لننه كل ننة اقتقنن ى مننن دالالن ومعننان إميانيننة وأي  يننة، ويننر  اقرمنن   َننلى هللا عليننه ومننلم 183ح اق قننرة : 

نْ ِم َأَحندُِكْم فَنَ   ََ يَنْرفُنْث َواَل َيْصنَخْب ،  اقصائ ني علنى أيفنع اققنيم االقينة وأن لهنا حينث يقن  : "اقصِّنَياُم ُجيانٌة فَنِإَذا َكناَن يَننْ ُم 
ننائٌِم " حاق خناَي ومسنلمب، فاقصنن م جينة أَ ََ ، و اينة مننن مجينع اجمنراب االقيننة فَنِإْن َمناباُه َأَحنٌد َأْو  َاتَنلَننُه فَنْليَنُقنْ  : ِإينِِّ اْمنُرٌؤ 

 جنه جية وو اية من مىء اجي ق. ك  اقرذائ فعلين أن تديك أن اقص م  ج ك عن  
احْلَنجُّ َأْشنُهٌر َمْعُل َمناٌن } واصعت رين منن ين     قنه تعناىل: قرآن أمسى اصعاين اجي  ية يف ني ُ احلجا، ويف احلج ياُر اق

[، فقند يظنن النسنان أن اقسنير إىل اق قناع 197]اق قنرة/ { َق َواَل ِجنَداَ  يف احْلَنجِّ َفَ ْن فَنَرَب ِفيِهنا احلَْجا َفَ  َيفَنَث َواَل ُفُسن
ة جمننردة عننن اصعنناين االقيننة، بنن  أنننت مننأم ي بلنن ف اجينن ق أهينناء اق حننام، ك ننا جيننب عليننن اجتينناب اقرفننث اصقدمننة يحلنن

واقيسنن ق واانندا  وااصننام يف احلننج، فلنن ً عننن غننُر  ننيم اقصننرب وُت نن  اصشنناق واصسنناواة بننني اقاننين واقيقننري واقتجننرد مننن 
 اجمراب االقية.

ام وحج وزكى ؛ ومع ذق اجي ق واصعاملة مع اآليرين ؛ فنإن حجنه مل يسنن مق ن الً جننه مل  ءن ه  مىفاقع د إذا َلى َو
 قنننق اقانننرب اصيشننن د منننن احلنننج ؛ ف بننند أن يسننن ن حاقنننه بعننند احلنننج أحسنننن منننن   ننن  حجنننه ؛ وإال فحسنننيان احلنننج ذاه نننة 

أََتْدُيوَن َما اْقُ ْيِلُج؟  َاُق ا: اْقُ ْيلِنُج ِفييَنا َمنْن اَل  ” َاَ :   -َلى هللا عليه وملم –فَعْن َأِ  ُهَريْنَرَة ، َأنا َيُم َ  اَّللِا  صاَاً ؛ 
ننَياٍم َوزََكننا َِ ٍة، َوَاِْ   َننْد َشننَتَم َهننَنا، َو َننَنَف َهننَنا، ِدْيَهننَم قَننُه َواَل َمتَنناَع، فَنَقنناَ : ِإنا اْقُ ْيلِننَج ِمننْن أُماننيِت َاِْ  يَنننْ َم اْقِقَياَمننِة ِبَصننَ ٍة َو

ُه  َنْ ننَ  َأْن َهننَنا َوَمننَيَن َدَم َهننَنا َوَضننَرَب َهننَنا، فَنيُنْعطَننى َهننَنا ِمننْن َحَسننَياتِِه َوَهننَنا ِمننْن َحَسننَياتِِه، فَننِإْن فَِييَننْت َحَسننَياتُ َوَأَكننَ  َمنناَ  
 . مسلمب”حيُنْقَلى َما َعَلْيِه، ُأِيَن ِمْن َيطَااَيُهْم َفطُرَِحْت َعَلْيِه ُُثا لُرَِح يف اقياايِ 

 ميسننن أن تننؤتى  رهتننا اصرُجنن ِّة إال إذا اهننر أهرهننا يف مننل ك اصننرء وأي  ننه وتعاملننه مننع اآليننرين، ف ننن مل تيهننه إن اقع ننادان ال
نن مه عنننن اقلانن  واقرفننث واقيسننن ق ف ننا انتيننع حبنننج وال  َنن ته عننن اقيحشننناء واصيسننر فنن  َننن ة قننه، ومننن مل ييهنننه حجننه َو

 بصيام .....وهسنا
اقع ادان اقيت اشتهر هبا الم م ، وعرفت على أهنا أيكانه اجَيلة ، نست ني ميه متاننة هنا اقعرب اجمل   ق ع   عباد هللا:

اجواَنر اقنيت تننربف اقندين ابالنق، إهنننا ع نادان مت ايينة يف ج هرهننا ومظهرهنا ، وقسيهنا تلتقننى عيند اقااينة اقننيت يمسهنا اقرمنن   
"، جهنننا كلهننا شننرعت مننن أجنن  اجينن ق ك ننا دقليننا علننى  َننلى هللا عليننه ومننلم يف   قننه: "إمنننا بُعثننُت ج ننم َننا  اجينن ق

 ذقن بش اهد َحيحة من اققرآن واقسية.
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إن اقع ادة هى ع  ة بيين وبني يبن، أما اقسل ك فه  ع  ة بيين وبني اقياُ، والبد أن تيعسج اقع  ة بيين وبني يبن 
 . على اقع  ة بيين وبني أفراد اجملت ع، فتحسيها وهتنهبا

 املداومة على الدعاء والذكر والستغفار ساا:ساد
قنقن جع  هللا بعد ك  ع ادة دعاًء وامتاياياً فيي اى على احلا، أن ي زم اقدعاء واقنكر واالمتاياي بعد أداء فريلة احلج؛ 

رب اال  جربًا قلخ  اقنَ حدث يف هنه اقع ادة، ف عد االنتهاء من اقص ة امتاياي وتس يح وُت يد وتس ري ، صاذا ؟ ا
اق قرة : ” ح فَِإَذا أََفْلُتْم ِمْن َعَرفَاٍن َفاذُْكُروا اَّللاَ ِعْيَد اْقَ ْشَعِر احْلََرام ” اقنَ و ع يف اقص ة ، وىف احلج  ا  تعا  : 

ُتْم َمَياِمَسُسْم َفاذُْكُروا اَّللاَ ” ب  ، و ا  تعا  :  198 إبراهيم وميدان إمساعي   ب. وهنا ميدان 200اق قرة : ” ح فَِإَذا َ َلينْ
َوِإْذ يَنْرَفُع ِإبْنرَاِهيُم اْقَقَ اِعَد ِمَن اْق َنْيِت َوِإمْسَاِعيُ  َيبناَيا تَنَق اْ  ِمياا إِناَن أَْنَت اقساِ يُع ” دع ا هللا أهياء بياء اقسع ة ،  ا  تعا  : 

م حانن اقلهم وحب دك أشهد أن ال “اء كياية اجمللج : ب، وعيد االنتهاء من اجمللج ختت ه بدع 127اق قرة : ” ح اْقَعِليُم 
ف ا من قا  أو يفث إال غير هللا قن ، وقنقن كان اقصحابة يدع ن هللا متة أشهر ” إقه إال أنت أمتايرك وأت ب إقين 

اء     يملان أن ي لاهم يملان ، وبعد يملان يدع ن هللا متة أشهر أن يتق   ميهم يملان ، فع د نيسن على اقدع
ت على تس ي  ع لن فإنه البد من اقيقص واقتقصري.  واالمتاياي بعد ك  ع   تع له ، جنن مه ا حَر

د ة اقيطر فإن  –يمحه هللا  –كتب ع ر بن ع د اقع ي   إىل اجمصاي امرهم خبتم شهر يملان ابالمتاياي واقصد ة َو
دث من ااروق يف اقصيام ابقلا  واقرفث، و ا  ع ر بن َد ة اقيطر لهرة قلصائم من اقلا  واقرفث واالمتاياي يرفع ما ح

َننا ِمَن اْاَاِمرِيَنب ع د اقع ي  يف كتابه:   ق ا ك ا  ا  أب كم آدم حَيبناَيا اََلْ َيا أَنْنُيَسَيا َوِإْن ملَْ تَنْاِيْر قََيا َوتَنْرمَحَْيا قََيُس  
ب و  ق ا ك ا  ا  47تَنْاِيْر ِ  َوتَنْرمَحْيِن َأُكْن ِمَن اْاَاِمرِيَنب حه د:ب و  ق ا ك ا  ا  ن ح عليه اقس م: حَوِإالا 23حاجعراف:
يِنب حاقشعراء:-عليه اقس م –إبراهيم  ب و  ق ا ك ا  ا  م مى عليه 82: حَواقاِنَ َأْلَ ُع َأْن يَنْاِيَر ِ  َيِطيَويِت يَنْ َم اقدِِّ

ب و  ق ا ك ا  ا  ذو اقي ن عليه اقس م: ح.. ال 16ِيْر ِ  فَنَاَيَر َقُه..ب حاققصص:اقس م: ح َاَ  َيبِّ ِإينِِّ اََلْ ُت نَنْيِسى فَاغْ 
 ب .87إَِقَه ِإالا أَْنَت ُمْ َحاَنَن ِإينِِّ ُكْيُت ِمَن اقظااِقِ نَيب حاجن ياء:

 احلرص على حسن اخلامتة: اا سابع
َعْن ف قطاعة كاقنَ مان يف حجة اق داع وي عث مل ياً ؛ابصداومة واقث ان على اقطاعة حىت خيتم ِم اب وهنه يماقة قلج يع

ََلاى اَّللاُ َعَلْيِه َوَملامَ  َيَ ا َيُجٌ  َواِ ٌف َمَع َيُم ِ  اَّللِا  ُهَ ا  َاَ  بَنينْ ٍُ َيِضَى اَّللاُ َعينْ ِبَعَرَفَة ِإْذ َوَ َع ِمْن يَاِحَلِتِه َفأَْ َصَعْتُه أَْو  اْبِن َع اا
ََلاى اَّللاُ َعَلْيِه َوَملاَم: اْغِسُل ُه مبَاٍء َوِمْدٍي وََكيُِِّي ُه يف هَنْ َبنْيِ َواَل ُُتَيِّطُ ُه َواَل  َاَ  َفأَ نَْعَصْتهُ  َعثُُه ؛ فَنَقاَ    خُتَ ُِّروا يَْأَمُه؛ فَِإنا اَّللاَ يَن نْ

  .ح متيق عليه بيَنْ َم اْقِقَياَمِة ُمَل ًِّيا"
قه: مل ت ن اي ابن مسع د؟  ا : جاءين اصرب يف زمن اقيت ي، أَ: فت ي اقطاعة، هنا ابن مسع د بسى يف م ته، فقي  و 

وكيت أحب أن اتيين يف زمن اقيشاط، أَ: وأان أهتجد وأ رأ وأَ م؛ حىت إذا جاء ملن اص ن  ُ لت على لاعة، قنقن 
 ." ل ه، فإنه ي عث ي م اققيامة مل ياً يأمه وال تطي  ه، كيي ه وغسخت روا ال " اقيَ عليه اقص ة واقس م  ا  جَحابه: 
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 أم ن على لاعة؟!! واا اب يف حس ة أ  أكتسب حسن ااا ة وهنا أمر قيج بيدَ؟!! وكيف و د يق    ائ  كيف
: ك  ما ق  جاءك اص ن عليه فرأيته يرياً فاق مه ، وك  ما ق  جاءك اص ن عليه فرأيته شراً حيث يق   حازم مل ة بن ديياي

 هنه هى اا َة !! ه. أَ: إذا أيدن أن   ن على لاعة فاق مها؛ وإن كرهت اص ن على معصية فاتركها!!!فاجتي 
إن النسان ق  عاش على اقطاعة وداوم عليها فإن هللا اقسرمي يستحى أن يق له على معصية.  ا  ابن كثري  أحبيت يف هللا:

ُتْم ُمْسِلُ  َن{ أَ: " حافظ ا على الم م يف حا  َحتسم وم متسم قت  ت ا يف تيسري   قه تعاىل: }َوال َ ُ ُتنا ِإال َوأَننْ 
عليه، فإن اقسرمي  د أجرى عادته بسرمه أنه من عاش على شىء مان عليه، ومن مان على شىء بُعث عليه، فعياًذا اب  

 من ي ف ذقن."
اقتجاي عن  رابة قه أنه احتلر وه  عيده، وجعل ا  د ذكر المام ابن اققيم عدة م ا ف قلخ اتيم فقا :" أيربين بع  و 

يلقي نه ال إقه إال هللا وه  يق  : هنه اققطعة يييصة، وهنا مشرٍت جيد، هنه كنا، حىت  لى ومل ييطق اقت حيد!! وأيربين 
ىت يتم من حلر عيد وفاة أحد اقشحاذين فجعل ا يق ق ن قه:    ال إقه إال هللا؛ فجع  يق  : فلج  .. فلج  ، ح

هبنه ااا ة!! و ي  آلير كان يدمن اقاياء:    ال إقه إال هللا، فجع  يهنَ ابقاياء ويق  : اتنيا تيتيا، حىت مان!!! 
فسيف ي فاق حلسن ااا ة من أغي  هللُا م حانه  لَ ه عن ذكره، واتنَِّ َع ه اه، وكان أمره فُنُرلًا؟ ف عيٌد من  لٍب بعيٍد من هللا 

يه، متع ِِّد ِ اه، أمرٍي قشه اته؛ وقساٍن ايبٍج من ذكره، وج ايَح معطِّلٍة من لاعته مشتالٍة مبعصيته أن ت فاَق تعاىل، غافٍ  ع
 ح اقداء واقدواءب قلخا ة ابحلسىن.؟!!

النسان اقنَ يداوم على اقطاعة وأَ حت مجيًة قه يستع له هللا يف ع   ااري عيد يا ته؛ ب  ويعسله ك ا جاء يف ف
ُ ِبَعْ ٍد َيريًْ احلدي ُ َعَلْيِه َوَملاْم:"ِإَذا أَيَاَد اَّللا ََلاى اَّللا ََلاى ث؛ فَعْن َأِ  أَُماَمَة،  َاَ :  َاَ  َيُم ُ  اَّللِا  ا َعساَلُه"، ِ يَ : اَي َيُم َ  اَّللِا 

ََاحِلًا ُ َعَلْيِه َوَملاْم، َوَما َعساَلُه؟  َاَ :"يُنْيَتُح قَُه َعَ     .واقليظ قهب، ُُثا يَنْقِ ُلُه َعَلْيِه". ح أمحد واحلاكم واقطرباين اَّللا
ََلاى اَّللاُ َعَلْيِه َوَملاَم :"ِإَذا أَيَاَد اَّللاُ ِبَعْ ٍد َيرْيًا اْمتَنْعَ َلُه؛ َفِقيَ :  ؟  َاَ :   َوَعْن أََنٍج  َاَ :  َاَ   َكْيَف َيْستَنْعِ ُلُه اَي َيُم َ  اَّللِا

ََاِقٍح  َنْ َ  اْقَ ْ ِن"ح أمحد واحلاكم واقطرباين واقرتمنَ واقليظ قه و ا : هنا حديث حسن َحيحبيُنَ فُِّقُه   .قَِعَ ٍ  
فإذا كيتم تريدون اص ن على لاعة فاق م ها ؛ وإن كرهتم اص ن على معصية فاترك ها ؛ واجمر ابقع   وقيج ابقت ين ؛ 

ََ نس ن من اققلي  ك ا  ا  تعاىل: }  فسليا نت ىن ؛ واقعامل ن  لة ؛ ونسأ  هللا أن اْعَ ُل ا آَ  َداُووَد ُشْسرًا َو َِليٌ  ِمْن ِعَ اِد
 .ب13م أ: ح { اقشاُس يُ 

 . دوام االستقامة على الطاعةرزقنا اهلل وإياكم 
  وأقم الصالة،،،،                                              الدعاء........                
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