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ُيفُالقرآن ُُ:القادمة ُُاجلمعة ُُخطبة

 
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُد.ُحممدُحرزُُالكريم ُُاملواساة

ُُم2021سبتمرب24ُُُ–هــ3144ُصفر16ُُبتاريخ:ُ
تَعَاَونُوا َعلَى  َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِر ِ َوالتَّْقَوى َوََل   ﴿:ُُالتنزيلُُُِفيُمحكمُِالقائِلُُهللُُُُالحمدُ 

ثِْم َواْلعُْدَوانِ  ًداُُأَُُشهدُ َوأُُالصالحينُوليُ أَْنُالُإِلَهَُإاِلَُّللاه َُُُوأَْشَهدُ ،2ُُالمائدة:ُُ﴾ اْْلِ َحمه ُم  نه
َوَرس ول ه ُ ُ,القائل ُُُُوصفي هُمنُخلقهَُُُِعْبد هُ  ُفيُصحيحُِوخليل ه ُُْنُحديثُِمُُُِمسلمُ ُُالبخاريُُُِكما

قَالَُ َوَسلهَمُ َعلَْيِهُ  ُ َصلهىَُّللاه ُِ النهبِي  وَسىَُعْنُ يَُشدُّ  ُُ:)أَبِيُم  َكاْلبُْنيَاِن  ِلْلُمْؤِمِن  اْلُمْؤِمَن  إِنَّ 
أََصابِعَهُ  َوَشبََّك  بَْعًضا  ،بَْعُضهُ  النبيُِعُُوباركُُُْوزدُُُْوسلمُُُْهمُصل ُِلالف (ُ ُُلىُ ُالمختارُُِ

ًُُُاألخيارُُُِاألطهارُُِِوصحبهُُِوعلىُآلهُِ ُُ.الدينُُِإلىُيومُِكثيراُُوسلمُتسليما
ُبعدُ ُُُ ُاألخيارُ ُُونفسيُُُمفأوصيكُ ُُ.....ُُأما أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا   }َياُُالغفارُُُِالعزيزُِبتقوىُُُُأيها

َ َحقَّ تُقَاتِِه َوََل تَُموتُنَّ إَِلَّ َوأَْنتُْم    ُ(102)ألُعمرانُ:ُ{ُمْسِلُمونَ اتَّقُوا َّللاَّ
ُُناَُخطبتُُُِاُوعنوانُ َنوزارتُُِعنوانُ ُ((الكريمُُِفيُالقرآنُُِ))المواساة ُُُعباَدُهللاُُُِ 

 :      اللقاءِ  عناصرُ 
ُُُ  المؤمنين. من أخالقِ  المواساةُ : أوَلً 
ُ.المواساةِ ن مِ  ثانيــــاً: صور  ُ

 .محزون    إلى كل ِ  رسالة   ثالثــــاً:
ًُُونحنُنعيشُ ُوخاصةًُُالمواساةُُِاُعنَنحديث ُُيكونَُُاُإليُأنُْماُأحوجَنُ:ُأيهاُالسادة ُ ُُزمانا

ُواآلالمُ ُُثرُ كَُ ُواألحزان  ُوالمصائب  ُواألزمات  واسَُُوُُفيهُالنكبات  ُعلىُُُُخيرُ ُُاة ُالم  عين  م 
بُُُِونحنُفيُحاجةُ ُُوخاصةًُُ،واألزماتُُُِتلكُالنواِئبُِ نُِالُالتباع دُُُِإلىُالتقار  الُُُ،ُوالتعاو 

ُالكراهيةُِالمحبِةُُ،ُُوالتخاذ لُِ ُالتناحرُِ،ُُال ُلقدُُُُ،واألخوةُِال ُُومزقتُُُْ،اَُُنوحدتَُُُالحقدُ ُُتَُفتهُنعم
َُُنشملَُُُاألنانية ُ مجتمعَُُُوبعثرَُُُ،ا األخالِقُ ُُسوء ُ أحوجَُُُ،نا الصلحُِفماُ إلىُ ُوالتصالحُُُِناُ
ُُ،اَنشملَُُُيجمعَُُُأنُُُْعسيُهللا ُُُ،ُُُوالمواساةُِوالمحبةُِوالتعاونُُُِوالتعاطفُُُِوالتراحمُُُِوالترابطُِ
هاُهاُوعزتَُكرامتَُُوُُهاخَُوشُمُُلألمةُُُِنردُهُُأنُُُُُْعَُُيناُحتىُنستطرأيت ُُُعُ رفَُناُوت ُكلمتَُُُويوحدَُ

 ُُ.إالُباهللُُِوالُقوةَُُوالُحولَُُُوالترابُُُِوالوحلُُِاآلنُفيُالطينُُِغتُْر ُِالتيُمُ 
ُُُ  المؤمنين . من أخالقِ  المواساةُ : أوَلً  

ُُ دينُ َنودين ُُُ،األخالقُِ  نا هو نبيُّ نبيُّ   :السادة ُأيها ُُاُهيُشريعة َُنوشريعت ُُُ،األخالقُُُِاُهوُ
ُُعليهُوسلمُُصلىُهللا ُُُمنُبعثتهُُُِاألسمىَُُُبلُالغاية ُُ،األخالقُُُِاُهوُقرآنُ َنوقرآن ُُ،األخالقُِ

َعلَْيِهَُوَسلهَمُأَنهه ُُُُأبيُهريرةَُُُفقالُكماُفيُحديثُُُِهيُاألخالقُ   ُ َُِصلهىَُّللاه قَاَل:َُعْنُالنهبِي 
َم َمَكاِرَم اِْلَْخاَلِق { }    .المفردُُِالبخاريُفيُاألدبُِرواهُبُِعثُْت ِِلُتَم ِ
اآلخرين ولو    مواساةُ   في حياتهِ   بها المسلمُ   التي ينبغي أن يتخلقَ   اِلخالقِ   أعظمِ   نْ ومِ 

مبادئِ   كريم    ومبدأ    ،الدينِ   أخالقِ   نْ مِ   عظيم    خلق    والمواساةُ   .  الطيبةِ   بالكلمةِ    من 
  الموحدين،   نالمؤمني  من صفاتِ   وصفة    ،اِلخيارِ   اِلبرارِ   شيمِ   من  شيمة  و  ،اْلسالمِ 
  على   دلُّ ت  وسلم،صلى هللا عليه    ولين واآلخريناِل  بها سيدُ   وتخلقَ   ،الدينُ بها    انَ أمر

الروحِ   عقلِ ال  ورجاحةِ   صدرِ ال  وسالمةِ   قلبِ ال   وعظمةِ   نفِس السمو     ونبلِ   ووعى 
ُ.المعدنِ  وأصالةِ  اْلنسانيةِ 

لقُ ُالحنيفُ ُماُدعاُإليهُهذاُالدينُ ُنُأحسنُِومُِ ُ.المواساةُُِخ 
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زقُُُِفيُالمعاِشُُُوالمساهمة ُُُالمشاركة ُوهوُُوهوُخلٌقُطي ٌِبُوجميٌل،ُُُ ُُابنُ ُُوس عَُو,ُُُُوالر 
هللا ُُُ-ُُالقيمُِ بذكرُِوالمعنويةَُُُالحسيةَُُُالجوانبَُُُشملَُتُلُُالمواساةُُُِدائرةَُُُ-ُُرحمهُ وذلكُ ُ،ُُ
َواَساة ُ-ُُهللا ُُُرحمه ُُُ-ها،ُفقالُُأنواعُِ ؤمِنُأَْنَواعٌُُ:ُ»اْلم  ،ُُالجاهُُُِِباْلـماِلُومواساة ُُُ:ُمواساةٌُِلْلم 

ُُِبالد َعاِءَُوااِلْستِْغفَارُُُِ،ُومواساةٌُِبالنهِصيَحِةُواإلرشادُُُِ،ُومواساةٌُِباْلبدِنُوالخدمةُُُِومواساةٌُ
مُُبالتوجعُُُِلَه م،ُومواساةٌُ ُقدرُُُُِ،ُُلَه  يَمانُُُِوعلى َواَساة ُُُتكونُ ُُاإْلِ ُاْلم  يَمانُ ُُع فَُفَكل ماُضََُُُهِذه ُُاإْلِ

َواَساة ُُُضع فتُْ ُُصل ىُهللاُعليهُوسل مُأعظمَُُُهللِاُُُوكانُرسولُ ُُ.((،َُوكل ماُقَِويُقَِوَيتُْاْلم 
دَُالبردُُُِشديدُُُِالحافيُفيُيومُ ُُرُِشُْ،ُودخلواُعلىُِبُبذلكُُألصحابهُُُِمواساةًُُُالن اِسُ ُُ،ُوقدُتجر 

هم،ُوليسُليُماُوبردَُُُالفقراءَُُُذكرتُ  :فقالُُ؟هذاُياُأباُنصرُ ماُُ :،ُفقالواوهوُينتفضُ 
مثلماُيحسونُبه،ُُُبالبردُُُِأحسُهُُأنُُُْأريدُ  :وقالُهمهمُفيُبردُِأنُأواسَيُُُهم،ُفأحببتُ أواسِيُ

ُُ.فيُالمواساةُُِهللَاُُُهللَاُُ،فضلهُِهمُمنُلهمُأنُيغنيَُُوأدعوُهللَاُ
وتعالى    تباركَ   هللاَ   أنَّ   افيه، لوجدنَ ما    انَ وتأمل  الكريمِ   ا إلى القرآنِ لو نظرنَ   :أيها السادةُ 

ُُُُلمواساةُِبا  اأمرنَ  وتكراًرا ُُفمراًراُ وعال جلُ َوََل    َوتَعَاَونُوا﴿قالُ َوالتَّْقَوى  اْلبِر ِ  َعلَى 
ثِْم   تعالىُُُيأمرُ  ُ:هُهللا ُرحمَُُُكثيرُ ُُابنُ ُُقالُاإلمامُ  2المائدة:ُُُُ﴾َواْلعُْدَوانِ تَعَاَونُوا َعلَى اْْلِ

،ُوتركُُُِالخيراتُُُِعلىُفعلُُُِهُالمؤمنينُبالمعاونةُِعبادَُ المنكراتُوهوُالتقوى،ُُُُوهوُالبِر 
ُ.علىُالباطلُُِمُعنُالتناصرُِوينهاهُ 

ُعليهُحثًُاُبالغًُاآلخرينُاهتمامًُُُكربُُُِوتفريجُُُِالمواساةُُُِبخلقُُُِاإلسالمُ ُُولقدُاهتمُه اُُاُوحثه
ُُعلىُأولئكُالمؤمنينُالعظامُُُِوثناءُ ُُمنُمدحُ ُُهللِاُُُفيُكتابُُُِماُنجدُ ُُ،ُوماُأكثرُ اعظيمًُ

اءُُِالعونُُُِهمُومد ُيدَُإخواِنُُُالذينُيبادرونُإلىُمواساةُِ اءُُُِلهمُفيُالسر  ،ُومنُذلكُُوالضر 
(ُ ُتعالى: اِء َواْلَكاِظِميَن اْلغَْيَظ  قوله رَّ اِء َوالضَّ َواْلعَافِيَن َعِن النَّاِس  الَِّذيَن يُْنِفقُوَن فِي السَّرَّ

ُ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِينَ  منُذلكُحينُُُُإلىُأكثرَُُُبهمُاألمرُ ُُ،ُبلُويصلُ 134ُُ:لُعمرانآُُ(َوَّللاَّ
ُُهللا ُُُامتدحَُُُيلذاُُاإليثارُُُِهم،ُوهذاُهوُخلقُ أنفسُُُِهمُعلىُمصلحةُِإخواِنُُُيقدمونُمصلحةَُ

ُءوا الدَّاَر )ُ):فقالُجلُوعالُُُُهمُمنُالمهاجريُنإلخوانُُُِيُنمواسالُُاألنصارَُبهُُ َوالَِّذيَن تَبَوَّ
ا أُوتُوا   يَماَن ِمْن قَْبِلِهْم يُِحبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم َوََل يَِجُدوَن فِي ُصُدوِرِهْم َحاَجةً ِممَّ َواْْلِ

ُشحَّ   يُوَق  َوَمْن  َخَصاَصة   بِِهْم  َكاَن  َولَْو  أَْنفُِسِهْم  َعلَى  ُهُم  َويُْؤثُِروَن  فَأُولَئَِك  نَْفِسِه 
 9:ُ((الحشرُاْلُمْفِلُحونَ 

هللا ُ تولىُ لقدُ وعالُُُُبلُ ُُبنفسُِجلُ هللا ُُُمحمدُ ُُحبيبهُُُِمواساةَُه مراًراُُُصلىُ وسلمُ عليهُ
إِنَّ  )ُُ:منهاُُجَُخرُِبعدماُأ ُُُإلىُمكةَُُُالحنينُُُِعنهُشوقَُُُليخففَُُُإياه ُُُباًُخاطُِمُ وتكراًراُفقالُُ

ليأتي    القرآنِ   وبحق ِ   ، أي85القصص:ُُ (اْلقُْرآَن لََرادَُّك إِلَى َمعَاد  الَِّذي فََرَض َعلَْيَك  
وعندما لقى    منتصًرا.ا فاتًحا  التي أخرجوك منه  مكةَ   إلىوك  إلى وطنِ   هللاُ   كَ ويردَ   اليومُ 
  )):  ا إياهفقال مواسيً   به الجبالُ   ما تنوءُ   من قومهِ   صلى هللا عليه وسلم اِلذىَ   النبيُّ 

   48ُُ:الطور( َواْصبِْر ِلُحْكِم َرب َِك فَِإنََّك بِأَْعيُنِنَا 
يه في على ابنك ألقِ  لها إذا خفتِ  يقولُ ه كل ِ  في التاريخِ  عن أم     أيها السادةُ م عتُ مِ بل أسَ 
َوأَْوَحْينَا إِلَٰى أُم ِ ُموَسٰى  ))   : موسى عليه السالم  م ِ ه مواسيًا ِللُ جال  جلَّ   أنه الملكُ   اليم ِ 

أَْرِضِعيِه   تَْحَزنِي    فِي  فَأَْلِقيهِ   َعلَْيهِ   ِخْفتِ   فَِإذَاأَْن  َوََل  تََخافِي  َوََل   إِلَْيكِ   َرادُّوهُ   إِنَّااْليَم ِ 
ِه  نا  ها فقال ربُّ إليها ولدَ   هللاُ   فردَّ   7-القصصَجاِعلُوهُ ِمَن اْلُمْرَسِليَن{وَ  فََرَدْدنَاهُ إِلَٰى أُم ِ

ِكنَّ أَْكثََرُهْم ََل   ِ َحقٌّ َولَٰ ُُسورة ُ((  يَْعلَُمونَ َكْي تَقَرَّ َعْينَُها َوََل تَْحَزَن َوِلتَْعلََم أَنَّ َوْعَد َّللاَّ
ُ:القصِصُ ُ13 
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 عليه اِلمرُ   اشتدَّ   ماعليها السالم حين  مع مريمَ   الكريمِ   القرآنِ في    المواساةُ   بل جاءتْ 
نِسيًّا ))   :قوِمها  خوفًا من   ذَا َوُكنُت نَْسيًا مَّ ُُُ:مريمُُسورة  (( قَالَْت يَا لَْيتَنِي ِمتُّ قَْبَل َهٰ

َربُِّك تَْحتَِك   ))ا مواسيًا إياه  يها الردُّ فيأتِ ،  23 قَْد َجعََل  أََلَّ تَْحَزنِي  فَنَاَداَها ِمن تَْحتَِها 
 (( َسِريًّا

ُُُُُُهللِاُُُحبُهُُورثُ ُتُُالمواساة ُُُ:ُُيهاُالسادة ُأ ُُالخيرُُُِحب ُُُُِعلُىدليلٌُُوُُالخلقُُُِحبُهُوُُوجلُ عز 
ُإذُيقولُ ُُالمعصومُ ُُوصدقَُُُُ.ُُلآلخرين ُالبخاريُمنُحديثُُُِصلىُهللاُعليهُوسلم ُُكماُفيُ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ   عنه قال  رضى هللاُ   أَنَس   ِ َصلَّى َّللاَّ ََل يُْؤِمُن أََحُدُكْم َحتَّى    :)َعْن النَّبِي 
ُ( يُِحبَّ ِِلَِخيِه َما يُِحبُّ ِلنَْفِسهِ 

ةُُِروحَُُيعُ شُِت ُُوالمواساة ُ تدعوُإلىُُوُبينُالمسلمينُيُالعالقاتُِتقِوُ و بينُالمسلمينُاألخو 
ُاإلخاءُُُِوتؤك دُ ُُاأللفةُِ ُاإلسالِمُصلىُذوهُُُُالمحب ةَُُُوتنشرُ ُُمعنى ُاإلسالم ُونبي  ُإليه اُماُدعا

ِ    من حديثِ   مسلم    كما في صحيحِ هللاُعليهُوسلمُُ النُّْعَماِن ْبِن بَِشير  قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ِهْم َوتََراُحِمِهْم َوتَعَاُطِفِهْم َمثَُل اْلَجَسِد    :)َصلَّى َّللاَّ َمثَُل اْلُمْؤِمنِيَن فِي تََواد ِ

ى( َواْلُحمَّ بِالسََّهِر  اْلَجَسِد  َسائُِر  لَهُ  تََداَعى  ُعْضو   ِمْنهُ  اْشتََكى  ُُتجعلُ ُُالمواساة ُُوُُإِذَا 
ُُ-إلىُهللاُُُِاألعمالُُُِأحب ُُُِمنُُالمواساة ُ؟ووكيفُالُُُُالقيامةُُُِهاُمنُالمسرورينُيومَُصاحَبُ
ُوُج ُُعز  ُ( رواه مسلم   َعْوِن أَِخيهِ  فيفي َعْوِن اْلعَْبِد َما َكاَن اْلعَْبُد  )َوَّللاه ُُُ؟الوكيفُُل 

ُصلىُُهكذاُكانُأصحابُ ُمحمدُ ُُادَُاألحقُُوتميتُ ُُالغلُهُُوتذهبُ ُالغيظَُُُتدفعَُُُالمواساة ُبلُُ 
رب ُ قالُ كماُ وسلمُ عليهُ َجاُءوا)ُُ:ناهللاُ اْغِفْر   ِمنْ  َوالَِّذيَن  َربَّنَا  يَقُولُوَن  بَْعِدِهْم 

ْخَوانِنَا لَنَا ِغالًّ  الهِذينَُ َوِْلِ قُلُوبِنَا  فِي  تَْجعَْل  َوَل  بِاِْليَماِن  إِنَّكَ  لل ِذينََُُِسبَقُونَا  َربَّنَا    آَمنُوا 
في   الناِس   صلى هللا عليه وسلم بمواساةِ   ا النبيُّ لذا أمرنَ .  ُ[10]الحشر:.  (َرُءوف  َرِحيم  

  َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ هللِا    َرُسولَ   أن    مسلم    ففي صحيح    هم  نِ وهم وشؤأحوالِ   جميعِ 
، فَْليَعُْد بِِه َعلَى َمْن ََل َظْهَر لَهُ، َوَمْن َكاَن لَهُ فَْضل  ِمْن ))  :قال َمْن َكاَن َمعَهُ فَْضُل َظْهر 

  ، َعْن أَبِي ُموَسى، قَاَل: قَاَل النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه  وُُ((  فَْليَعُْد بِِه َعلَى َمْن ََل َزاَد لَهُ َزاد 
إِنَّ اِلَْشعَِري ِيَن إِذَا أَْرَملُوا فِي الغَْزِو، أَْو قَلَّ َطعَاُم ِعيَاِلِهْم بِاْلَمِدينَِة َجَمعُوا َما  ))    :َوَسلَّمَ 

، ثُمَّ اْقتََسُموهُ بَْينَُهْم فِي إِنَاء  َواِحد  بِالسَِّويَّةِ َكاَن ِعْنَدُهْم فِ  ، فَُهْم ِمن ِي َوأَنَا  ي ثَْوب  َواِحد 
الصالة ُقول ُم ((  ِمْنهُ  ِمْنُهمْ " والسالمُُهُعليهُ َوأَنَا  ِمن ِي  ،  للمواساةِ   يدفعُ   إغراء   "فَُهْم 

عليه    النبيُّ   للنبي صلى هللا عليه وسلم، وينتسبَ   ينتسبَ   ه أنْ نفسَ   مُ رِ حْ فمن ذا الذي يُ 
ُُ،ُوتتعمقُ العالقاتُ ُُىوُهقَُ،ُوت ُالمعارفُ ُُت بنىَُُُالمواساةُِألنُُب  .  لماذا؟.الصالة والسالم إليه

وتزدادُ األ خوة ُ وي حفَظُ واأللفةٌُُُالمودة ُُُوتستمرُ ُُالمحبة ُُُ،ُ وَيعظ مُ الجميلُ ُُ،ُ .ُالوفاءُ ُُ،ُ
 .األعذارُ ُ،ُوت لتََمسُ العثراتُ ُالُ قَُ،ُوت ُالع ذرُ ُوي قبَلُ ،ُالظنُ ُحسنُ ي ُُوبالمواساةُِ

ُ.من المواساة ِ صور  : اثانيــــً 
 : َل الحصرِ  المثالِ  منها على سبيلِ  وعديدة   كثيرة   المواساةِ  : صورُ  أيها السادةُ 
ُُُُمواساة ُُف  :المصائبِ في    الناِس   مواساةُ  ابت ُمَُُُة ُمواساُوالمصابين بفقدُِلُِنُ ُُُ.عزيزُ ُُيُ

ُاإلسالمُُُِهُلمبادئُِفهمُُُِ،ُوحسنُِالعبدُُُِعلىُإيمانُُُِعنُالمنكوبينُوالمبتلينُدليلٌُُُوالتخفيفُ 
ُتعالىُدارُ ُُهاُهللا ُفالدنياُكماُوصفَُُُتعالىُُهاُهللا ُالتيُيحبُ ُُالمعروفُُُِمنُصنائعُِوُُالقويمةُِ
}الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحيَاةَ ِليَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَماًل َوُهَو    ُ:قالُهللا ُُُُ،واختبارُ ُُابتالءُ 

الم. أََحِسَب }تعالى  قال كما ه المبتلى، المبتلى ليس وحدَ و (2اْلعَِزيُز اْلغَفُوُر{ ]الملك: 
يُْفتَنُوَن. َولَقَْد فَتَنَّا الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم فَلَيَْعلََمنَّ  النَّاُس أَن يُتَْرُكوا أَن يَقُولُوا آَمنَّا َوُهْم ََل  
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ُ الَِّذيَن َصَدقُوا َولَيَْعلََمنَّ اْلَكاِذبِيَن{ ]العنكبوت:   الصابرين    جزاءَ   هللاُ   نَ لذا بيَّ   (  3-1َّللاَّ
ابُِروَن أَْجَرُهْم بِغَْيِر ِحَساب {  مواسيًا إياهم   لذا    (10:الزمر:ُمنُاآليةُُ]}إِنََّما يَُوفَّى الصَّ

  بها دمعةَ   حَ مسلي  والعطفِ   الرأفةِ   يدَ   يمدَّ   عليه وسلم على أنْ   صلى هللاُ   النبيُّ   حرصَ 
  كل ِ  يقينَ  ويثبتَ  مصاب   لكل ِ  اِلملِ  بابَ  الشاكي ,ولكي يفتحَ  بها لوعةَ  الباكي ويخففَ 

الصابرين    إلينا ثوابَ   وحببَ   على الشدائدِ   عليه وسلم الصبرَ   ا صلى هللاُ , فعلمنَ   مرتاب  
َولَنَْبلَُونَُّكْم بَِشْيء  ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوعِ َونَْقص  ِمَن اِْلَْمَواِل    ))تعالى    هللاِ   لقولِ   اتصديقً 

ابِِريَن الَِّذيَن إِذَا أََصابَتُْهْم ُمِصيبَة  قَالُوا إِنَّ  ِر الصَّ ِ َوإِنَّا إِلَْيِه َواِْلَْنفُِس َوالثََّمَراِت َوبَش ِ ا ّلِِلَّ
اْلُمْهتَُدوَن   ُهُم  َوأُولَئَِك  َوَرْحَمة   َرب ِِهْم  ِمْن  َصلََوات   َعلَْيِهْم  أُولَئَِك  سورةُُ)  ((َراِجعُوَن 

ُُ،156:البقرة ُ155،157). 

ُِ،َُوَعْنُأَبيُه َرْيَرةَُ ْدِري  ُاْلخ  َماُـُُوعنُأَبِيَُسِعيد  َعْنه   ُ َعِن النَّبِي صلى  ،     ـَُرِضَيَُّللاه

َما يُِصيُب اْلمسِلَم ِمْن نََصب ، َوَلَ َوَصب ، َوَلَ َهم ِ ، َوَلَ َحزن  "   هللا عليه وسلم ، قَاَل:
  رواهُمسلُم"  ، َوَلَ أَذًى ، َوَلَ َغم  ، َحتى الشْوَكِة يَُشاُكَها ، إَِل َكفََّر هللِا بَِها ِمْن َخَطايَاهُ 

  اَلبتالءاتِ   بأن      واَلبتالءاتِ   اِلمراِض   أصحابَ   اعليه وسلم مواسيً   ا صلى هللاُ علمنَ بل  
,فعَْن أَنَس  ، قَاَل :   القيامةِ   يومَ   عن العبدِ   العذابِ   لتخفيفِ   وسبب    كفارات    واِلمراضَ 

َل لَهُ  ))  :قَاَل َرُسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم اْلعُقُوبَةَ  إِذَا أََراَد هللاُ بِعَْبِدِه اْلَخْيَر ، َعجَّ
يَْوَم   بِِه  يَُوفَّى  َحتَّى   ، بِذَْنبِِه  َعْنهُ  أَْمَسَك   ، الشَّرَّ  بِعَْبِدِه  هللاُ  أََراَد  َوإِذَا   ، ْنيَا  الدُّ فِي 

أَنَّ َرُسوَل هللِا صلى هللا   عنه    رضى هللاُ   ثابت    وفي حديثِ   أخرجه الت ِْرِمِذي((اْلِقيَاَمةِ 
َ َواْصبِِري ، عليه وسلم أَتَى َعلَى اْمَرأَة    تَْبِكي َعلَى َصبِي   لََها ، فَقَاَل لََها : اتَِّقي َّللاَّ

َرُسوُل هللِا صلى هللا عليه   ا ذََهَب قِيَل لََها : إِنَّهُ  فَقَالَْت : َوَما تُبَاِلي بُِمِصيبَتِي ، فَلَمَّ
تَِجْد عَ  فَلَْم   ، فَأَتَْت بَابَهُ  اْلَمْوِت ،  ِمثُْل  فَأََخذََها  يَا  وسلم ،  فَقَالَْت :  ابِيَن ،  بَوَّ لَى بَابِِه 

فَقَاَل   أَْعِرْفَك ،  لَْم  ِل   :َرُسوَل هللِا ،  أَوَّ ِعْنَد  أَْو قَاَل :  ِل َصْدَمة  ،  أَوَّ ِعْنَد  ْبُر  إِنََّما الصَّ
ْدَمةِ  ً الصَّ  لها .   (( مواسيا
  القائلِ  وهلل درُّ 

ِ على ثقة   ينِ ِمَن *** إني معزيَك َل أني   الُخلوِد، َولكْن ُسنَّة ُ الد ِ
ي بباق  بعَد صاِحبِهِ  ى وإْن عاَشا إلى َحينِ *** فما الُمعَز ِ  وَل الُمعَزَّ

ً المواساةِ   من صورِ  همُُبجانِبُُُوالوقوفُ ُُُُواليتامىُُوالفقراءُِالمحتاجينُُُُمساعدة ُُُ:   أيضا
َويُْطِعُموَن الطَّعَاَم  ))ُوالنهارُُُِبالليلُُِالذينُيواسونُالناسَُُاألبرارُُِهُفيُحق ُِقالُجلُشأن ُ

َوََل  َجَزاًء  ِمْنُكْم  نُِريُد  ََل   ِ ِلَوْجِه َّللاَّ نُْطِعُمُكْم  إِنََّما  َوأَِسيًرا *  َويَتِيًما  ِمْسِكينًا  ُحب ِِه  َعلَى 
ُُ ((ُشُكوًرا جعلَ   9-8اإلنسان: مواساةَ   النبيُّ   بل  وسلم  عليه  سببًا    اليتيمِ   صلى هللا 
َسْهل     فقال كما في حديثِ    ا للنبي العدنان في الجنةِ العالمين وجارً   رب ِ   جنةَ   لدخولِ 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ُُقَالَ قال:   ِ َصلَّى َّللاَّ َوأََشاَر  أَنَا َوَكافُِل اْليَتِيِم فِي اْلَجنَِّة َهَكذَا  ":  َرُسوُل َّللاَّ

َشْيئًا  بَْينَُهَما  َج  َوفَرَّ َواْلُوْسَطى  البخاري"بِالسَّبَّابَِة  رأِس و    رواه    اليتيمِ   المسُح على 
    .مال  إلى  حتاجُ يَل   مواساةً 

ً المواساةِ   ومن صورِ  عليه    صلى هللاُ -   قال النبيُّ   الجنائزِ   واتباعُ   المريِض   عيادةُ   :   أيضا
» َمْن أَْصبََح ِمْنُكُم اْليَْوَم    :ُهَرْيَرةَ    أبي    َعنْ   حديثِ الكما في    ِلصحابهِ   يوًما    -وسلم

:ُأََناقَاَلُأَب وَُُصائًِما «.   أََنا.ُُُ:قَاَلُأَب وَُبْكرُ .  َجنَاَزةً«تَبَِع ِمْنُكُم اْليَْوَم    »فََمنْ   :.ُقَالََُبْكر 
َعاَد ِمْنُكُم اْليَْوَم   »فََمنْ  :أَنَا. قَالَ  :. قَاَل أَبُو بَْكر  ِمْسِكينًا«»فََمْن أَْطعََم ِمْنُكُم اْليَْوَم  :قَالَُ
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ِ    :. قَاَل أَبُو بَْكر  َمِريًضا« اْجتََمْعَن فِى    »َما   :- صلى هللا عليه وسلم-أَنَا. فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ
 مسلم.رواهُ اْلَجنَّةَ«اْمِرئ  إَِلَّ َدَخَل 
ً المواساةِ   ومن صورِ  . وكلما  على قلبهِ   الس رورِ   وإدخالُ   المسلمِ   خاطرِ   جبرُ   :   أيضا

أَبِيُه َرْيَرةَُُُُيُحديثُِففُُأشد.ُُالنفِسُهاُعلىُُكانُوقع ُ  ضروري    في أمر    المواساةُ   كانتْ 
؟ُُ أَْفَضل  اأْلَْعَماِلُ ُ أَي  َوَسلهَم:ُ َعلَْيِهُ هللاُ  َصلهىُ ُِ َّللاه ُ َرس ول  س ئَِلُ قَاَل:ُ عنهُ هللاُ رضيُ

أَْو تُْطِعَمهُ  " : َقَال َدْينًا،  لَهُ  أَْو تَْقِضَي  اْلُمْسِلِم ُسُروًرا،  اْلُمْؤِمِن  أَِخيَك  أَْن تُْدِخَل َعلَى 
 .أبيُالدنياُرواهُابنُ  "ُخْبًزا

  عند هللاِ   عظيمة    من مكانة    للجارِ   سادة؛ لما  يا  هم الجيرانُ   بالمواساةِ   وأولى الناِس 
جاري   ن  إ  ،هأذاعَ   ه شراً رأي لجارِ   ه، وإذاكتمَ ا  ه خيرً ا إذا رأي لجارِ نَ أحدُ جل وعال لكن  

 ،الحزنِ  من شدةِ   الليلَ  ا َل ينامُ إن أحدنَ  ،وَل موتهِ  مرضهِ ب وَل نعلمُ  ك قد يموتُ وجارَ 
  العينِ   قريرَ   نامَ   ه في مصيبة  رأي جارَ   إذا  ،جفن  له    وَل يغمضُ   ه في خير  إذا رأي جارَ 

 ً  . هنيئا
 بآخرين أناخَ  ***      بكلكلة     أناس   ىعل جر   إذا ما الدهرُ 

     ن كما لقيناوفقل للشامتين بنا أفيقوا        ***     سيلقي الشامت
ً المواساةِ   ومن صورِ    فهذه خديجةُ ه  لزوجتِ   ها والزوجِ لزوجِ  الزوجةِ   مواساةُ  :   أيضا
المطمئنةُ    القلقِ   ها ساعةَ الزوجةُ المؤنسةُ لزوجِ   عنها وأرضاها كانت نعمَ   رضى هللاُ 

  إليها النبيُّ   عندما عادَ   واِللمِ   الحزنِ   ها ساعةَ لزوجِ   , المواسيةُ الوحشةِ   لزوجها ساعةَ 
ِ ََل فؤاُده    يرجفُ   حراء    صلى هللا عليه وسلم من غارِ  قالت له َخِديَجةُ َكالَّ أَْبِشْر فََوَّللاَّ

ِحَم َوتَْصُدُق اْلَحِديَث َوتَْحِمُل اْلَكلَّ َوتَْكِسُب اْلَمعْ  ِ إِنََّك لَتَِصُل الرَّ ُ أَبًَدا فََوَّللاَّ ُدوَم  يُْخِزيَك َّللاَّ
ْيَف َوتُِعينُ  ِ (َوتَْقِري الضَّ  متفق عليه     َعلَى نََوائِِب اْلَحق 

ُُللاُهُُقوليُهذاُواستغفرُ ُُأقولُ  .اَلستراحةِ  جلسةِ  ما بعدَ إلى   وأترك بقية الحديثِ 
 ليُولكُمُُالعظيمُه

إَل به َوأَْشَهُد أَْن َل   وَل يستعانُ   إَل له وبسم هللاِ   هلل وَل حمدَ   الحمدُ     الخطبة الثانية
ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ   ُ َوْحَدهُ َل َشِريَك لَه َوأَنَّ ُمَحمَّ  ....................وبعدإِلَهَ إَِل َّللاَّ

 . إلى كل محزون   رسالة   : اثالثــــً 
  علمْ اِ  مهموم    إلى كل ِ   رسالة    ,كئيب    إلى كل ِ   رسالة  ,  حزين    إلى كل ِ   : رسالة    أيها السادةُ 

 .. كيتولى أمرَ  أنْ  يريدُ  أن  هللاَ  علمْ ؛ فاَ عنك في كرب   إذا تخلى الناسُ 
                                                             ك قد أبان المنهجا فربُّ   أبشرْ  ***ها وضيقِ  الحياةِ  همًّ   ايا شاكيً 

 ضيق  مخرجا   له من كل ِ  يجعلْ  ***َجلَّ جالله  من يتِق الرحمنَ 
عليك    أو أحلتْ   بليلة    بك  وإذا نزلتْ   بك مرض    أو ألمَّ   حزن    اعتراكَ لمن تشكوا إذا  

  الكبيرَ   أتشكو  !!!العبادِ إلى    العبادِ   خالقَ   أتشكو  !!!للعبادِ   العبادِ   ربَّ   أتشكو  مصيبة  
  الرحيمَ   الرحمنَ   أتشكو   !!! الجمادِ إلى    العبادِ   رزاقَ   أتشكو !!  المحتاج    العبدِ إلى  المتعال  
 !!!  العبادِ إلى 

يوسف عليه السالم قال } قَاَل إِن ِي لَيَْحُزنُنِي   لفقدِ   حزنُ البه    عليه السالم لما ألمَّ   يعقوبُ 
ئُْب َوأَْنتُْم َعْنهُ َغافِلُوَن{   بكي  و(13)سورة يوسف  أَْن تَْذَهبُوا بِِه َوأََخاُف أَْن يَأُْكلَهُ الذ ِ

نا ) َواْبيَضَّْت َعْينَاهُ ِمَن اْلُحْزِن فَُهَو َكِظيم  ه فقال ربُّ بصرَ   ى فقدَ حت  يوسفَ   فراقِ على   
كال لكنه ..  هللاِ   غيرَ   بأحد    هل استعانَ   ؟هحزنِ على     [ بم استعانَ 84( ]سورة  يوسف:  
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لَُكْم أَْنفُُسُكْم أَْمًرا    الصمدِ   الوترِ   اِلحدِ   الواحدِ   باهللِ   استعانَ  لَْت  فقال ربنا )قَاَل بَْل َسوَّ
ُ اْلُمْستَعَاُن َعلَى َما تَِصفُونَ   ( 18) ( سورة يوسف فََصْبر  َجِميل  َوَّللاَّ

  فيك الحاسدُ  ويشمتُ  الصديقَ  ويغيظُ  العدوَ  يسرٌّ  أن الحزنَ  إذا تأكدتَ  ..الحزنُ  يزولُ 
  بشيء  وك إَل  وك لن يضرُ يضرُ   على أنْ   لو اجتمعتْ   أن اِلمةَ   علمتَ   اإذ  ..الحزنُ   يزولُ 
  .. الحزنُ   .. يزولُ خير  ه  كل    المؤمنِ   أمرَ   أن    إذا علمتَ   ..الحزنُ   يزولُ ...عليك    ه هللاُ قد كتبَ 

 . انفعً  وَل يجلبُ  ،اقدرً  وَل يردُ  ،ا ميتً   وَل يبعثُ  ،مفقوًدا ِجعُ رْ يُ َل  أن الحزنَ  علمتَ  اإذ
  النفعِ   فجالبُ   محالةَ َل    آت    ن الفرجَ أ  واعلمْ   اتسعتْ   كلما ضاقتْ   ذا علمتَ إ  الحزنُ   يزولُ 
   هو هللاُ  الضر ِ  ودافعُ 

 ْبِشْر بخير  فإنَّ الفارَج هللاُ أ*** َب الهم ِ إنَّ الهمَّ ُمْنفَِرجيا صاح
 هللاُ إنَّ الذي يَْكِشُف البَْلَوى هو ***إذا بُِليَت فثْق باهلِل، واْرَض بهِ 

 َل تَْيأَسنَّ فإنَّ الكافَي هللاُ ***اليأُس يَْقَطُع أحيانًا بصاِحبِهِ 
 َل تَْجَزَعنَّ فإنَّ القاسَم هللاُ ***هللاُ يُْحِدُث بعَد العُسِر َمْيَسَرةً 
 فَحْسبُك هللاُ في كل   لَك هللاُ ***وهللِا َما لََك غيُر هللِا ِمن أحد  

   الموتِ إلى  ك  بحياتِ   ربما أودتْ   ،صحيةْ   له أضرار    ،دينية    فكما له أضرار    فإياك والحزنَ 
 َوَدع اِلُُموَر إِلَى القََضاُمْعِرًضا  ***      ُكن َعن ُهُموِمكَ 

ا قَْد َمَضى َساَلَمة        ***        َوانعَم بُِطولِ   تُْسِليَك َعمَّ
 َو لَُربََّما َضاَق الفََضا    ***              فَلَُربََّما اتََّسَع الَمِضيقُ 

َضا  هللاُ يَْفعَُل َما يُِريُد      *** فَاَل تَُكن  ُمتَعَر ِ
ُوالشدائدُُُِاُبينناُفيُالمصائبُِيمَُفُالمواساةُُُِبخلقُُُِتخلقَُُُإلىُأنُُُْناُأيهاُاألخيارُ حوجَُأُُفما

ينتشرَُ لنسعدَُُُبينُُواألخوة ُُُوالمودة ُُُوالوفاقُ ُُوالوئامُ ُُالحبُ ُُحتىُ الدنياُُُُالمسلمينُ فيُ
ُ.واآلخرةُِ
ِ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسل ُِموا    }إِنَّ   :هللِاُُُعبادَُ َ َوَمالئَِكتَهُ يَُصلُّوَن َعلَى النَّبِي  َّللاَّ

 ُ(56حزابُ)سورةُاأل(( تَْسِليًما 
 ه إلى عفو رب ِ  الفقيرُ  كتبه العبدُ 

 د/ محمد حرز 
 إمام بوزارة اِلوقاف  
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