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والسابقون السابقون
إن الحؿد هلل ،كحؿده وكستعقـه وكستغػره ،وكعوذ باهلل من شرور أكػسـا ومن
سقئات أطؿالـا ،من يفده اهلل فال مضل له ،ومن يضؾل فال هادي له ،وأشفد أن ٓ
إله إٓ اهلل وحده ٓ شريك له ،وأشفد أن محؿدً ا طبده ورسوله.
( ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ) [آل
عمران.]201:
( ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) [النساء.]2:
(ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱ﮲
﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼) [األحزاب.]12:
أما بعد:
فاتؼوا اهلل يا طباد اهلل ،واطؾؿوا أن تؼوى اهلل  كجاتؽم يوم ُيـصب الصراط،

يؼول اهلل  ( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ) [األىفال.]12:

واهلل  يؼول( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ) [مريم.]11-12:

طباد اهلل! حقـؿا ُيبعث الـاس يوم الؼقامة يتػرقون إلى فرقتقن:
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 أصحاب القؿقن.
 وأصحاب الشؿال.
جعؾـا اهلل وإياكم من أصحاب القؿقن ،وأطاذكا وإياكم أن كؽون من أصحاب
الشؿال.
ولذلك يؼول ( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯﮰﮱ﮲﮳﮴ ﮵﮶﮷ ﮸﮹﮺
﮻ ﮼ ﮽) [الواقعة.]21-1:
ِ
جـات الـعقم ،وأصحاب الشؿال يف العذاب
كعم طباد اهلل ،أصحاب القؿقن يف
الؿؼقم ،وأصحاب القؿقن طؾى ضربقن:

رب -وهم إكررون -من أهل الجـة الذين يلخذون كتاهبم بليؿاهنم،
 -ض ٌ

و ُيسللون يوم الؼقامة ،و ُيشدَّ د طؾقفم يف السمال.

رب وهم السابؼون إولون ،السابؼون إلى الخقرات ،الؿتؼربون
 -وهـاك ض ٌ

إلى اهلل  بؽل ما أحب وشرع ،سبحاكه وتعالى وطز.

مطالب بلن يسعى إلى أن يؽون مع السابؼقن ،مِن إكبقاء
ولذلك الؿممن
ٌ
والصديؼقن والشفداء والصالحقن ،اهلل  يؼول ( :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ) [الـساء.]96:

مطالب بلن تؽون له هؿ ٌة طالقة ٓ ،تـتفي طـد حد ،بل يسعى أن يؽون
فالؿممن
ٌ
مع إكبقاء والصديؼقن والشفداء والصالحقن ،وحسن أولئك رفق ًؼا.
ولذلك ربـا  أمركا بالؿسارطة إلى الخقرات ،وبالؿسابؼة إلى الصالحات،

يؼول  ( :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ) [المطففون.]12:

ويؼول  ( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ) [آل عمران.]211:
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ويؼول  ( :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ)
[الحديد.]12:
والـَّبِ ّي  ب َّقن بلن الجـة درجات ،وأن الؿممن يـبغي له أن يسلل

اهلل  الػردوس إطؾى ،فنكه أطؾى الجـة( ،)1وهو مستؼر كبقـا
 ،فال بد طؾى الؿممن أن تؽون له هؿ ٌة طالقةُ ،تزاحم الـجوم يف
طؾقائفا ،من حقث التؼرب إلى اهلل  بالعبادات والطاطات ،والرتقي يف مدارج
الؽؿال.
ولذلك ربـا  ذكر الذين أكزل طؾقفم هذا الؼرآن ،أحوالفم يوم الؼقامة بؼوله:

( ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ) [فاصر.]11:
كعم طباد اهلل ،يتػاوت الـاس يوم الؼقامة يف الجـة ،طؾى قدر تػاوهتم يف
إطؿال ،وطؾى قدر كشاصفم وكسؾفم ،فقا طباد اهلل هذه الدكقا جعؾفا اهلل  مزرط ًة
لًخرة ،وأكزلؽم إلقفا لتعبدوه ولتتؼوه.
يؼول  ( :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ) [البقرة.]12:

وقال ( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ) [الذاريات.]65-62:

وأهل اإليؿان من أهل الجـة يؼولون يوم الؼقامة ( :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ)
[الزمر.]17:
( )1أخرجه البخاري ()0962من حديث أبي هريرة ﭬ.
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ِ
فؿن
ففذا مقدان السباق ،وهذه مزرطة الدكقا ،تحصدون كتاجفا يوم الؼقامةَ ،

العـب.
خقرا ،و َمن زرع شرا فال ُيجـى من الشوك
ُ
لؼي ً
زرع ً
خقرا َ
ٍ
مغػرة من ربؽم وجـة ،سارطوا يف هذه الؿقدان الطويل،
طباد اهلل! سابؼوا إلى
الذي هنايته جـ ٌة طالقة.
طباد اهلل! هذه هي الدكقا ،فتسابؼوا فقفا إلى ما يرضي اهلل ،وتر َّق ْوا يف مدارج
الؽؿال من هذه العبادات ،ومن هذه الطاطات ،واكظروا إلى أحوال أصحاب
محؿد  ،كاكوا -ﭫ وأرضاهم -يسارطون يف الخقرات،
ويسابؼون يف الصالحات ،ويدطون رهبم رغ ًبا وره ًبا ،وكاكوا لرهبم خاشعقن -ﭫ
وأرضاهم.
ففذا طؿر بن الخطاب ﭬ قال" :كادى الـَّبِ ّي  بالصدقة،
فوا َفى طـدي ذلك ً
مآ صق ًبا كان حبق ًبا إلى قؾب طؿر بن الخطاب ﭬ فؼال له
ٍ
بؽر إن سبؼته يو ًما ،فجاء بـصف ماله ﭬ فسلله الـَّبِ ّي
ساب ًؼا أبا
« : ما أبقوت ألهلك يا عمر؟» قال" :مِ ْر َؾ ُه" يعـي جاء بالـصف،
ثم جاء أبي ٍ
بؽر -ﭬ وأرضاه -بالؿال كؾه ،فؼال له الـَّبِ ّي « :ما
أبقوت ألهلك يا أبا بكر؟» قال" :أبقوت لهم اهلل ورسوله" فؼال طؿر" :واهلل ل
أسابقه أبدً ا"(.)0
ففذا هو الس َّباق إلى الصالحات ،والؿعالي ،والطقبات ،أبو ٍ
بؽر الصديق -
ﭬ وأرضاه.-
ولؿا حث الـَّبِ ّي ♥ طؾى وقف الؿال ،قال جابر بن طبد اهلل ﭬ:
بؼي أحدٌ من أصحاب الـَّبِ ّي  ذو مؼدرة إٓ وأوقف ماله؛ ٕن اهلل
"ما َ
( )0أخرجه أبو داود ( ،)1991والرتمذي ( ،)5993والدارمي ( ،) 1921وأحؿد يف "فضائل
الصحابة" ( ،)309طن ابن طؿر طن طؿر ﭭ ،وحسـه إلباين يف "مشؽاة الؿصابقح"
(.)1966 /5

 يؼول ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ) [آل عمران.]21:
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فؾؿا كزلت هذه أية حركت وجداهنم ،وهزت أركاهنم ،وجعؾتفم يبحرون طن
رضا اهلل  ،فجاء أبو صؾحة إكصاري إلى الـَّبِ ّي  يؼول" :يا رسول
ب َأ ْم َوالِي إِ َل َّي َب ْق ُر َحاء ،وإِكي جعؾتفا يف سبقل اهلل" َأ ْو َقف أحب أمواله
اهلل ،إِ َّن َأ َح َّ
إلقه؛ مسابؼ ًة يف الخقرات ،ومسارط ًة يف الصالحات ،فؼال له الـَّبِ ّي
«:اجعلها في األقربون»(.)1

أسفؿا يف خقرب ،فؾؿا كزلت هذه أية
وهذا طؿر بن الخطاب ﭬ أصاب
ً
وحث الـَّبِ ّي ♥ طؾى الوقف ،جاء وأوقف أسفؿه يف خقرب ،وجعؾفا يف
سبقل اهلل رب العالؿقن(.)4

وحقـؿا وقف الـَّبِ ّي ♥ طؾى الؿـرب ،قال« :من ج َّهز جوش العسرة

فله الجنَّة»(.)3

الؿحسن الؽبقر ،وقام العؿالق العظقم ،من طؿالقة الصدقة طرؿان بن
فؼام ُ

طػان ﭬ وأرضاه ،وجفز جقش ال ُعسرة بلكؿؾه.

وقال ♥« :من حفر رومة فله الجنَّة»(.)9
فتصدى لذلك طرؿان ﭬ حتى إن الـَّبِ ّي  أمام هذا
الؿشفد من العطاء ،وأمام هذا الخقر الؿتدفق من اإلكػاق ،يـزل طن الؿـرب ،ويؼول
بقده هؽذا« ،ما ض َّر عثمان ما عمل بعد الووم»( ،)1ﭫ وأرضاهم.
( )5أخرجه البخاري ( ،)1491ومسؾم ( )661من حديث أكس ﭬ.
( )4أخرجه البخاري ( ،)0990ومسؾم ( )1950من حديث ابن طؿر ﭭ.
( )3أخرجه البخاري (.)0991
( )9الؿصدر السابق.
( )9أخرجه الرتمذي ( ،)5921وأحؿد ( ،)02952والحاكم يف "الؿستدرك" ( ،)4335من
حديث طبد الرحؿن بن سؿرة ﭬ ،وحسـه إلباين يف "الؿشؽاة " (.)1915 /5
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كعم طباد اهلل ،كاكوا يسارطون إلى الخقرات ،ويسابؼون إلى الصالحات،
ويرتقون يف مدارج الؽؿال؛ لرضا رب إرض والسؿوات.
ْ
فؽوكوا يا طباد اهلل طؾى ما كاكوا..
فتشبهوا إن لم تكـــوىوا مثلهـــــم

إن التشبـــــه بالـــــكـــــرام فــــــالح()1

ولذلك يؼول الحسن البصري َ " :من سا َب َؼ َك يف ديـك ،فسابؼه ،و َمن

سابؼك يف دكقاك ،فارمفا يف كحره".

والـَّبِ ّي ♥ قبل ذلك يؼول« :ل تنظروا إلى من هو فوقكم  -يعـي

يف أمور الدكقا  -واىظروا إلى من هو دوىكم ،فإىَّه أجدر أل تزدروا ىعمة ربكم
علوكم»(.)6

ٍ
مغػرة من ربؽم وجـة طرضفا
أما يف جاكب الدين والطاطات ،فسابؼوا إلى
السؿوات وإرض.
ولذلك طباد اهلل ،الـَّبِ ّي  يؼول« :لو يعلم النَّاس ما في النِّداء -
الص ِّ
ف األ َّول ،ث َّم لم يجدوا إ َّل أن يستهموا علوه لستهموا»(،)20
يعـي إذان  -و َّ
بؿعـى :أن الـَّبِ ّي ♥ يؼول :لو يعؾم الـاس ما يف إذان ،وما فقه من
إجر لتسابؼوا إلقه ،ولو لم يجدوا إٓ أن يؼرتطوا ،وذلك لؾحصول طؾى هذه
العبادة الجؾقؾة ،وكذلك الصف إول من الؿسجد الؿسابؼة إلقه فقه ٌ
فضل طظقم
وثواب كبقرة(.)11
ٌ
( )1من أشعار أبو الػتوح السفروردي ،يـظر" :الوايف بالوفقات" (.)051 /0
( )6أخرجه مسؾم ( ،)0695والرتمذي ( ،)0315وابن ماجه ( ،)4140وأحؿد (،)9446
وابن حبان ( )921من حديث أبي هريرة ﭬ.
( )12أخرجه البخاري ( ،)913ومسؾم ( )459من حديث أبي هريرة ﭬ.
( )11يـظر :شرح "صحقح البخارى" ٓبن بطال ( ،)044 /0و"فتح الباري" ٓبن رجب
(.)019 /3
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كعم طباد اهلل ،هؽذا يـبغي لؾؿسؾم أن يسابق إلى الخقرات ،وأن يسابق لػعل
الصالحات ،وكان الـَّبِ ّي  يزرع هذا الخؾق يف أصحابه زر ًطا ،وكان
♥ يربقفم طؾى معالي إمور ،فؿر ًة كان يف سػر ،فؼال« :سوروا هذا
جمدان سوروا هذا جمدان سبق المف ِّردون» قالوا :وما المف ِّردون؟ يا رسول اهلل
الذاكرون اهلل كث ًورا ،و َّ
قالَّ « :
الذاكرات»(.)10
كعم طباد اهلل ،كان يربقفم طؾى ذكر اهلل ،وقطع مسافات السػر يف صاطة اهلل ،
ٓ كحالـا -كسلل اهلل العػو والعافقة -كُؼطع أوقاتـا ،وكدمر زماكـا فقؿا ٓ صائل
تحته ،بل يف ٍ
أمور قد يؽون ضرها أقرب من كػعفا ،واهلل  يؼول ( :ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ) [األحزاب.]72:

ويؼول  ( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ) [األحزاب.]16:
فاسعوا يا طباد اهلل إلى ما فقه كجاتؽم يوم الؼقامة ،وسابؼوا يف هذا الؿقدان
ْ
الطويل ،الذي هنايته الجـة ،وٓ يؼـعن امر ٌؤ بالقسقر من العبادة ،بل يـبغي لؾؿسؾم
أن تؽون له هؿ ٌة طالقةُ ،تـاصح الـجوم والؽواكب يف طؾقائفا ،هؿة يف كل باب من
أجرا وثوا ًبا وكجاةً.
أبواب الخقر ،يؾؼى ذلك طـد اهلل ً 
أقول ما تسؿعون ،وأستغػر اهلل لي ولؽم ولسائر الؿسؾؿقن من كل ٍ
ذكب
أستغػر اهلل.
وخطقئة ،ويا فوز الؿستغػرين،
ُ
الحمد هلل ،وصلى اهلل وسلم وبارك على رسول اهلل ،وعلى آله وأصحابه ،ومن
واله.

( )10أخرجه مسؾم ( ،)0999والرتمذي ( ،) 5369وأحؿد ( ،) 6550من حديث أبي هريرة
ﭬ.
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اخلطبة الثانية
أما بعد:
فاتؼوا اهلل يا طباد اهلل ،واطؾؿوا أن الؿسابؼة يف أبواب الخقرات فقفا فوائدُ
وخقرات ٓ حدَّ لفا ،ولذلك يـبغي لؾؿممن
وبركات متعددة،
كرقرة ،وطوائدُ أثقرة،
ٌ
ٌ
أن يستظل هبذا الظِالل ،وأن يسابق يف هذا الؿقدان ،ولتعؾؿوا أن اهلل  قد يػتح
لبعض العباد أبوا ًبا من أبواب الخقر ،فعؾقه أن يؾزمه ،وأن يستؿسك به ،وأن َي َع َّض
طؾقه بالـواجذ؛ ذلك أن اهلل  أراد له الخقر.
و َمن ترك هذا الباب من أبواب الخقر ،فؼد يؽون مؿن كػر كعؿ ًة أكعم اهلل 
طؾقه هباِ ،
فؿن اهلل َمن يػتح اهلل  يف ققام الؾقل ،يػتح له با ًبا من أبواب ققام الؾقل،
فعؾقه أن يؾزم هذا الباب ،وأن يجاهد كػسه مجاهدة طظقؿة بآستؿساك هبذا
الباب؛ فنن ققام الؾقل دأب الصالحقن ،وصريؼة أولقاء اهلل  والؿممـقن.
ومِن الـاس َمن يػتح اهلل  طؾقه بباب الصقام.
كعم طباد اهلل ،يصوم آثـقن والخؿقس ،وإيام الرالثة البقض ،وغقرها من
باب يسرتوح من
إيام ،فؾقستؿسك هبذا الباب ،ول َق َع َّض طؾقه بالـواجذ؛ فنكه ٌ
خالله روائح الجـة ،بنذن اهلل سبحاكه ،وٓ يؼعدن به الؽسل طن آستؿرار يف هذا
الباب.
وقت وآخر،
ومِن الـاس َمن يػتح اهلل  له باب قراءة الؼرآن ،فقختم ما بقن ٌ
متدفق بالخقرات وبإجور ،وبالرواب
هنر
ٌ
فنهنا كعؿ ٌة من أطظم كعم اهلل  ،فالؼرآن ٌ

العظقم ،الحرف فقه بحسـة ،والحسـة بعشر أمرالفا ،فعؾقه أن يستؿسك هبذا الباب،
َّ
يؾفون طـه.
وٓ

11

اكتصار طؾى
ومِن الـاس َمن يػتح اهلل طز وجل طؾقه بباب الصدقة ،التي يف
ٌ
الـػس إمارة بالسوء ،وإخزا ٌء لؾشقطان الذي َي ِعد الـاس بالػؼر ،ويلمرهم
فضال.
بالػحشاء ،واهلل يعدهم مغػر ًة مـه ً
ُ
الؽسل
فؿن فتح اهلل طز وجل طؾقه باب الصدقة ،فال يؾفون طـه ،وٓ يؼعدن به
َ

يظـن باهلل ضن السوء؛ ٕن من الـاس -والعقاذ باهللَ -من يلتقه الشقطان،
طـه ،وٓ
َّ

فقؼذف يف قؾبه خوف الػؼر أو الؿستؼبل.
صدرا ،وألقـفم طريؽةً ،حقـؿا أضفروا
وأصحاب الصدقات مِن أشرح الـاس
ً
إيؿاهنم هبذه الصدقة ،التي ٓ يخرجفا إٓ ممم ٌن باهلل والقوم أخر.
ومِن الـاس َمن يػتح اهلل طز وجل طؾقه بباب تعؾقم الـاس الحالل والحرام،
وإرشادهم إلى ما فقه تصحقح ديـفم وطؼائدهم وإيؿاهنم ،وإلى إقامة إحؽام
الشرطقة طؾى مراد اهلل ومراد رسوله. ،
باب طظقم ،فؾقستؿسؽ َّن به ،وٓ يؼعدن به الؽسل ،وٓ الػتور ،وٓ
ففذا ٌ
اإلحباط ،من قؾة الذين يتعؾؿون ،فنن اهلل فتح له باب ٍ
خقر يرتوح مـه روائح الجـة،
ويستـشق طبقرها.

كعم طباد اهلل ،الـَّبِ ّي ♥ يؼول« :خوركم من تع َّلم القرآن
وع َّلمه»(.)21
مرصب لساكه بذكر اهلل
ومِن الـاس َمن يػتح اهلل طؾقه باب الذكر هلل  ،ففو
ٌ
قائؿا وقاطدً ا وطؾى جـب ،ويف حال الخؾوة ،ويف حال الجؾوة ،ويف
جال وطالً ،
حال السر والعالكقة ،فعؾقه أن يستؿسك هبذا الباب.
يؼف مع
ومِن الـاس َمن فتح اهلل طز وجل با ًبا
طظقؿا ،أٓ هو (باب الشػاطة) ُ
ً
الـاس ،فقشػع لفم ،يشػع لفم يف جؿقع قضاياهم ،يف جؿقع قضايا الزواج ،ويف

( )15أخرجه البخاري ( )3209من حديث طرؿان ﭬ.
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قضايا الؼرض ،ويف قضايا الدراسة ،ويف قضايا التجارة ،ويف قضايا كرقرة بتعرض

لفا الـاس ،فاهلل  يؼول ( :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ)
[النساء.]56:
والـَّبِ ّي ♥ يؼول« :اشفعوا تؤجروا ،ويقضي اهلل على لسان ىب ِّوه

 ما شاء»(.)27

فال يغؾؼن ٌ
رجل فتح اهلل طز وجل طؾقه زكاة جاهه؛ ٕن لؾجاه زكاةً ،أٓ وهي
باب طظقم ،يسابق به يف الخقرات ،ويف
الشػاطة ٓ ،يغؾؼ َّن هذا الباب؛ فنكه ٌ
الصالحات.
ِ
يسر اهلل له طؿل اإلغاثة ،يعقن الـاس ويساطد البشر ،ويؼف مع
ومن الـاس َمن َّ
طظقم من
باب
الؿعوزين والؿحتاجقن ،ويدل أصحاب الخقر إلقفم ،فنكه وربي ٌ
ٌ
باب يتـسم مـه روائح الجـة بحول اهلل تعالى وقدرته.
أبواب الخقرٌ ،
ٍ
محؿد  كرقرة ،وٓ يؿؽن حصرها يف مرل هذا
وإبواب يا أمة

الؿؼام ،واإلشارة ُتغـي طن ٍ
كرقر من صريح العبارة ،ولذلك ما مـا أحدٌ إٓ وقد فتح
اهلل طز وجل طؾقه با ًبا ،فاستؿسؽوا هبذه إبواب ،والسعقد كل السعادة َمن جؿع
هذه إبواب كؾفا ،أو بعضفا ،فنكه واهلل ُيغبط طؾى ذلك ،فاهلل  أراد له الخقر.

فسابؼوا يا طباد اهلل ،سابؼوا وسارطوا وتـافسوا يف الخقرات ،ودطوا التـافس يف
هذه الدكقا ،والحظوا يا طباد اهلل طوائد الؿـافسة يف الخقرات والطاطات ،كقف أهنا
أيضا،
أثقرة ،وصقبة طؾى الؼؾب ،والروح ،والبدن ،وطؾى إهل ،ويف واقع الـاس ً
فنهنا تخ ُؾق جوا من الطؿلكقـة والراحة وإريحقة.
كرقرا ،وغال ًبا من
بقـؿا التـافس يف أمور الدكقا يؼدح ِزكاد الشر بقن الـاس ً
التـافس الؿذموم ،ومن الحسد ،والحؼد ،والؽراهقة ،والغقبة ،والـؿقؿة ،وسوء
( )14أخرجه البخاري ( ،)1450ومسؾم ()0909من حديث أبي موسى ﭬ.
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مستودع من مستودع السقئات ،تجؿع الخطايا ،ولذلك كافسوا فقؿا
الظن ،بل هي
ٌ
يؼربؽم إلى اهلل .
وأما الدكقا ،فاسؿعوا إلى ربؽم  حقث قال ( :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ

ﭱ ﭲ) [الملك.]26:

ولتعؾم أكه لن يلتقك من الدكقا إٓ ما ُقدر لك ،لن يلتقك من الدكقا مفؿا َط ِؿؾت،
ومفؿا سعقت إٓ ما ُقدر لك ،وهذا ٓ يعـي ترك بذل إسباب ،وإكؿا يعـي ترك
التـافس الؿذموم ،الذي يمول إلى الحسد ،وإلى الحؼد والؽراهقة ،وإلى اإلخالد
إلى إرض ،والطؿلكقـة إلقفا ،وهي دار زوال ،ودار اكتؼال ،ومحل كُجعة ،ودار
كُؼؾة ،والراوي فقفا راحل ،وأيامفا مراحل ،ويف كل يو ٍم لـا يف هذه الدكقا طربة.
بقايا لوال يف الزمان أعوشها .
وهل أىا إل مثلهم غور أن لي
ٍ
ٍ
َّ
َّ
الؾفم َّ
وصل طؾى
محؿد يف أخرين،
وصل طؾى
محؿد يف إولقن،
صل طؾى
()26

ٍ
وارض الؾفم طن آله إصفار ،وأصحابه
محؿد ما دامت السؿاوات وإراضقن،
َ
إخقار ٓ ،سقؿا إربعة الخؾػاء ،إئؿة الحـػاء ،أبي ٍ
بؽر وطؿر وطرؿان وطؾي،
ٍ
بنحسان إلى يوم الدين،
وطن سائر الصحابة أجؿعقن ،وطن التابعقن ،و َمن تبعفم
وطـَّا معفم بجودك وكرمك وفضؾك وإحساكك يا رب العالؿقن.

()13من شعر الؼاضي ابن أبي طصرون،يـظر":صبؼات الشافعقة" لؾسبؽي (.)153 /9

