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 (1)ناعت  ي الق

إن الحؿد هلل كحؿده وكستعقـه وكستغػره، وكعوذ باهلل من شرور 

أكػسـا، ومن سقئات أطؿالـا، َمن يفده اهلل فال مضلَّ له، ومن ُيضؾل فال 

محؿًدا  دي له، وأشفد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشفد أنَّ ها

  طبده ورسوله.

]آل  (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )

   .[102عؿران:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )

 .[1]الـساء:  (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٹٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٿٺ ٺ

ے ے ۓ ۓ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

 .[01-00ب: ]األحزا (﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ 

 :أما بعد

من  كل   ِق الحقن، وُخؾُ األكبقاِء والصَّ  ُق فنن الؼـاطة أيفا الؿممـون ُخؾُ 

ه ورسَؾه هبذا أكبقاءَ  دح اهلل تَ صار طؾى الصراِط الؿستؼقِم، ولذلك ام  

العظقم، وكبقُّـا  ؾِق الصحابة الؽرام هبذا الخُ  دح اهلل تَ ؾِق العظقِم، وام  الخُ 

  َوهو الذي طؾَّم الـاس أجؿعقن ِق ؾ  هو سقد الخ ،

                                                           

 م.4112/10/11هـ، 1441/10/44ُألؼقت هذه الخطبة بتاريخ  (1)

o  p 
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 .-طؾقه من ربي أفضل الصالة وأتمُّ التسؾقم-الؼـاطة  

ُفمَّ اْجَعْل رْزَق »: طاء الـبي ولذلك كان من دُ  الؾَّ

ٍد ُقوًتا «آِل ُمَحؿَّ
(1)

. 

-وأهل بقته  ،من زوجاته ؛أن اهلل تعالى يرزقه ويرزق آله :والؿعـى 

اَلم  لؼـاطة.أن يرزقفم ا ؛-َطَؾق ِفم السَّ

، ولذلك الؼـاطة اهلل، هؽذا كان كبقُّـا  طبادَ  كعم  

ُخؾٌق من أجل  األخالق، ومن أطظؿفا، ومن أطالها طـد اهلل رب  

 : العالؿقن؛ ألنَّ 

ف لؾؿػؼود.التَّ  ضا بالؿوجود، وطدمُ الؼـاطة هي الر   -  شوُّ

  الحرام. ضا بالحالل، وتركُ الؼـاطة هي الر   -

ر وقَ ضا طالؼـاطة هي الر   - طِ ضى، وطدم التَّ ن اهلل بؿا قدَّ طؾى ما  سخُّ

 .قضاه اهلل 
 من السعادة والطؿلكقـة والراحة. ةٌ فَ ارِ الؼـاطة جـٌَّة وَ  -

ي، وكُثر  فؿا أحوجـا إلى الحديث طن الؼـاطة يف وقٍت كُثر فقه التشؽ 

ر من كثقٍر من الـاس. ط والتذمُّ  فقه التسخُّ

ون طؾى ُش ارَ فَ تَ صبح كثقٌر من الـاس يَ ما أحوجـا إلى الؼـاطة يف زمٍن أ

 كسلُل  ،والـؿقؿة، والؽب رُ  والؼال، والغقبة قُل ، والؼِ الحسدُ  ُثرَ هذه الدكقا، فؽَ 

 اهلل السالمة والعافقة.

ا  الـاُس  ما أحوجـا إلى الؼـاطة يف وقٍت ارتؽَس  فقه ارتؽاًسا ماديًّ
                                                           

 .ڤمن صريق أبي هريرة  ؛(1111(، ومسؾم )0401أخرجه البخاري ) (1)
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 وكسوا أن اهلل هم، فم، وغاية مؼصدِ كقا أكرب هؿ  فلصبحت الدُّ خطقًرا، 
م م األخالق، وقسَّ سَّ هو الذي قَ  سؿة كل شيء؛ فاهلل هو الذي بقده قِ 

 األرزاق. 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ٴۇۆ ۆ ۈ ۈ): يؼول 

ۇئ ۇئ  وئې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ېې

[32]الزخرف:  (ۆئ ۆئ ۈئ
(1)

. 

ے ے ۓ ۓ ﮲  ہ ہ ھ ھ ھ ھ): ويؼول 

[23-22]الذاريات: (﮳ ﮴ ﮵ ﮶
(4)

. 

ن الؼـاطة يف زمٍن كُثرت فقه األزماُت ما أحوجـا إلى الحديث ط

ى بسبب َض ر  حتى أصبح كثقٌر من الـاس مَ  ،الـػسقة، واالضطرابات الؼؾبقة

والؼـاطة أو طدم الؼـاطة ال يعـي أن يؽون اإلكسان فؼقًرا  .طدم الؼـاطة

 من ذلك. أبعدُ  األمرُ  ؛بل ،ه، كالَّ فقؼـَع بػؼرِ 

ولذلك  ؛أحدٍ  تجري طؾى كل  جري طؾى الػؼقر وطؾى الغـي، الؼـاطة تَ 

ًؿا لَ وا هذه الؼـاطة، فعاشوا أَ دُ ؼَ كثقٌر من األغـقاء من أرباب األموال فَ 

بقة، بسبب ؾ  ُأصقبوا باألمراض الـػسقة والؼَ  ؛كقا، بلقًفا يف هذه الدُّ زًكا وتِ وُح 

ر ورَ  طدمِ   .-ُسب َحاَكُه َوَتَعاَلى- َق زَ قـاطتفم بؿا قضى اهلل وقدَّ

قحاء، الؼـاطة ة، وجـٌَّة فَ ضاِلٌل وارف -أيفا الؿممـون-ة ولذلك الؼـاع

ڈ ): يف قول اهلل  ڤحقاٌة صقبة، ولذلك قال طبد اهلل بن طباس 

   (گژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

                                                           

 (.411/ 7) "تػسقر البغوي"(، و124/ 41) "تػسقر الطربي"يـظر:  (1)

 (.107/ 4) "زاد الؿسقر"(، و441/ 44) "تػسقر الطربي"يـظر:  (4)



 

 5 

"الحقاة الطقبة هي الؼـاعة": ڤ ، قال ابن طباس[70]الـحل: 
(1)

. 

َؿا َأَتاَك اهلل َتُؽْن َواْقـَْع بِ »: ملسو هيلع هللا ىلصة رسول اهلل صقَّ وَ  اهلل، ومن   طبادَ  كعم  

 «َأْغـَى الـَّاسِ 
(4)

.  

داء وي  إلى ُس  ؾت  قؾبك، وتسؾَّ  رشِ طؾى طَ  الؼـاطةُ  ِت فؿتى ما إن تربَّعَ  

 حبٌّ لؾخقرِ بعه مُ من أغـى الـاس، فاإلكسان بطَ  -يوربَّ -فنكك  ؛قؾبك

 [8]العاديات:   (ۓ ۓ ﮲ ﮳): ولجؿع الؿال، يؼول 
(0)

. 

اعٌ واإلكسان بطَ  اٌع مـَّاع؛ ُيحبُّ بعِ بطَ  اإلكسانُ  ؛مـَّاع، كعم   بعه جؿَّ ه جؿَّ

ڇ ڇ ڍ ڍ  چ چ چ ڇ ڇ) :جؿع الؿال، وُيحبُّ مـعه كذلك

 [22-17]الؿعارج:  (ژ ژ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڌ
(4)

. 

طؾى  صرَت تَ قد اك   ، َتُؽن  ى طن اهلل َض ر  فتَ  ،فحقـؿا تليت الؼـاطة

ارةِ  اك َتصرَت دم الؼـاطة، وء لك، حقـؿا تدطوك إلى طبالسُّ  كػسك األمَّ

سوس لك، وَ طؾى الشقطان الذي يُ  طؾقفا اكتصاًرا طظقًؿا، واكتصرَت 

                                                           

وقال: أخرجه ابن جرير، وابن  (،104/ 1) "الدر الؿـثور"ذكره السقوصي يف  (1)

عب؛ من صرق طن ابن الؿـذر، وابن أبي حاتم، والحاكم وصححه، والبقفؼي يف الشُّ 

 .ڤطباس 

(، 014/ 14) "التػسقر"، كؿا طـد الطربي يف ڤوجاء طن طؾي بن أبي صالب 

 (.44) "أمثال الحديث"(، وأبو الشقخ يف 014) "لفضائل األطؿا"وابن شاهقن يف 

 "الؿسـد"(، وأبو يعؾى يف 4121) "الؿسـد"(، وأحؿد يف 4011أخرجه الرتمذي ) (4)

َواْرَض بَِؿا َقَسَم اهللُ َلَك َتُؽْن َأْغـَى " بؾػظ: ڤ(، من حديث أبي هريرة 0441)

 (.011/ 4) "السؾسؾة الصحقحة" يف ، وصححه األلباين "الـَّاسِ 

 (.204)ص:  "تػسقر السعدي"(، و117/ 44) "تػسقر الطربي" يـظر: (0)

 (.440/ 4) "تػسقر ابن كثقر"(، و440/ 4) "تػسقر البغوي"يـظر: (4)
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 ، واهلل والَعق َؾةَ  فك الػؼرَ ك، وُيخو  ػِ ؾ  ويلتقك من بقن يديك ومن َخ 
 غػرًة مـه وفضاًل.م مَ كُ يعدُ 

التي ال حدود  ال السعادةَ بؿا أتاه، فواهلل لؼد كَ  ه اهلل عَ ـَ ولذلك من قَ 

ذُ  يف هذه الدكقا، وطاَش  لفا ذُ  حقاًة صقبة يتؾذَّ  بسرورها وكعقؿفا، يتؾذَّ

 دَّ لفا.عم التي ال َح فقفا من الـ  رُّ بؿا يؿـحه اهلل بـعؿقفا، وُيَس 

فقفا  ؾبت  كقا التي غَ يعقش كثقٌر من الـاس يف هذه الدُّ  ،اهلل عبادَ 

قشون أزمات، ، يعخُل ، والبُ ، والطؿعُ ؾب فقفا الجشعُ ات، وغَ يَّ الؿادِ 

ؾون طُ  طؾى تػؽقرهم، وطؾى حقاهتم، وطؾى  ت  رَ أثَّ  ،ًدا كػسقةؼَ وُيحص 

بسبب  ؛بداهنم، فلصبحوا يف هذه الدكقا يف ألٍم دائم، ويف وجٍع مستؿرأَ 

 فؼدان هذه الؼـاطة.

بالؼضاء، فنكه من  َي ِض ، ورَ درِ بالؼَ  نَ من آمَ  أنَّ  -اهلل يا عبادَ -واعؾؿوا 

ر اهلل وقَ أكثر الـاس قـاطًة ب شيٍء يف هذا الوجود  ضى، ولذلك ما من  ؿا قدَّ

 .إال وهو بؼدر اهلل رب العالؿقن

 .[47]الؼؿر:   (حت خت مت ىت يت): -سبحاكه-يؼول 

 .[2]الػرقان:   (ەئ ەئ وئ وئ ۇئ):-سبحاكه-ويؼول 

د أُ  والـبي  صول اإليؿان: يؼول وهو ُيعد 

هِ » ْيَؿان بِاْلَؼَدِر َخْقرِِه َوَشرِّ
 «َواْْلِ

(1)
. 

ه، وُح ه وَش قرِ َخ  رِ دَ بالؼَ  فنذا آمـَت  ه، وصغقره وكبقره، ه ومُ ؾوِ ر  ر 

                                                           

(، 27/ 4(، والـسائي )4021(، وأبو داود )4011(، والرتمذي )4أخرجه مسؾم ) (1)

 .ڤ(؛ من حديث ابن طؿَر، طن طؿر بن الخطاب 00وابن ماجة )
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الـاس يف هذه  من أسعدِ  اإليؿان، وكـَت  من أهلِ  وضاهره وباصـه؛ كـَت  

 الدكقا.

أكه  رِ دَ اإليؿان بالؼَ  اهلل؛ ولذلك من ثؿراِت  هؽذا يؽون الؿممن يا طبادَ 

  يا طبدَ  قؾبَك  ؾى طرشِ ط حقـؿا ترتبَّعُ  ،ك هذه الؼـاطةثُ ر  وَ يُ 
ِ
، وحقـؿا اهلل

  طؾى قؾبِك يا أَمةَ  ترتبَّعُ 
ِ
 .اهلل

ولذلك  ،ؽًرا هلل أهل الؼـاعة من أكثر الـاس ُش  اهلل، وإنَّ  عبادَ  كعمْ 

كؿا يشؽروكه طؾى الؽثقر، يشؽرون اهلل طؾى  ،يشؽرون اهلل طؾى الؼؾقل

 أهُل  -هللا طبادَ - م  كؿا يشؽروكه طؾى الؿوجود، هؽذا هُ  ،مالؿعدو

 ؼوى واإليؿان.التَّ 

 .[14]لؼؿان:  (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ):ولذلك يؼول

 .[13]سبل: (وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ):ويؼول 

َعَجًبا ألَْمرِ اْلُؿْمِمِن، إِنَّ َأْمَر اْلُؿْمِمِن »: ويؼول الـبي 

ُه َخْقٌر، َوَلْقَس َذلَِك ألََحٍد إاِل لِْؾُؿْمِمِن؛ إِْن َأَصاَبْتُه َسرَّ  اُء َفَشَؽَر َفَؽاَن ُكؾَّ

اُء َفَصَبَر َفَؽاَن َخْقًرا َلهُ  «َخْقًرا، َوإِْن َأَصاَبْتُه َضرَّ
(1)

.  

طؾى  يعقُش  ؛كعماهلل، هؽذا يعقش الؿممن مع هذه الؼـاعة،  عبادَ  كعمْ 

، اهلل  فا بقدِ أن األمور كؾَّ  ،، قـاطٌة يف قؾبه، ويؼقٌن يف جـاكهؽر اهلل ُش 
 بجوارحه.ويشؽر بؾساكه، ويشؽر 

 َأَفااااااَدْتُؽُم الـَّْعَؿااااااُء مـِّاااااي    اااااةً 

 

َبا  ِؿقَر الُؿَحجَّ َيِدي ولَِساكِي والضَّ
(2)

 

                                                           

(، 4420(، وابن حبان )14204) "الؿسـد"(، وأحؿد يف 4222أخرجه مسؾم ) (1)

  .ڤصفقب بن سـان 

 (.477/ 1) "ربقع األبرار" (4)
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 ؽؿةِ شيٍء يف هذا الوجود تػسقًرا يربطوكه بحِ  ون كلَّ رُ أهل الؼـاطة ُيػس  

َس -اهلل الحؽقم  قد يجعل العطاء يف  ـا ، ولذلك ربُّ -َجلَّ َوَطاَل وتؼدَّ

ى محروم، صورة ططاء؛ فؽم من معطالؿـع يف  صورة مـع، وقد يجعل

ره وكم من محروٍم قد أططاه اهلل  ر كل ما قدَّ ، ولذلك تجد الؿممن ُيػس 

 ،له تػسقًرا صحقًحا، فقتسؾَّل اإليؿان إلى قؾبه، وتـتشر السعادة اهلل 

 له صدره، هؽذا هو الؿممن. فقـػسَح 

ال يـظرون إلى َمن هو وهنم، والؼـاطة يـظرون إلى من هو دُ  أيًضا أهُل 

، ولذلك قال اًطا لوصقة الـبي بَ ات   ؛فوقفم يف أمور الدكقا

اْكُظُروا إَِلى َمْن َأْسَػَل ِمـُْؽْم، َواَل َتـُْظُروا إَِلى َمْن ُهَو » :♥

«َفْوَقُؽْم، َفُفَو َأْجَدُر َأْن اَل َتْزَدُروا كِْعَؿَة اهللِ 
(1)

. 

والتي ُتؿث ل مرحؾًة قصقرًة يف هؽذا الؿممن يعقش يف هذه الدكقا، 

، وطن ه وديعةٌ ها إلى الدار اآلخرة، كػُس رُ عبُ مراحل حقاته، هي قـطرٌة يً 

  الؿممن تجده دائًؿا يف حؿٍد وشؽر.دُّ الودائع، ولذلك رَ قريٍب ستُ 

 إذا جاءت أمور الدكقا كظر إلى من هو دوكه. -

 وإذا جاءت أمور اآلخرة كظر إلى من هو فوقه. -

يـك فـافسه، ومن كافسك يف َمن كافسك يف دِ " ن البصري:يؼول الحس

"كقاك فارمفا يف كحرهدُ 
(4)

. 

كثقًرا من الـاس يتؿـَّون رصقًػا  بقًتا، فننَّ  اهلل تسؽنُ  يا طبدَ  فنذا كـَت  -

 يـامون طؾقه.

                                                           

 .ڤ(؛ من حديث أبي هريرة 4200(، ومسؾم )0421أخرجه البخاري ) (1)

 (.04، البن الجوزي )ص: "آداب الحسن البصري" (4)
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ماليقن  ؛، بلؾِق فنن كثقًرا من الخَ  ،ؿؾِك سقارًة بسقطةً إذا كـت تَ  - 

َقـة يتؿـَّون دَ   ًة يذهبون هبا ويعودون.اجرَّ ُمَؿؾ 

إذا كـت تلكل يف القوم ثالث وجبات فؽثقٌر من الـاس ال يجد  -

 الِعَظام، ال يجد الطعام، وال كثرة الِعظام.

بك، معاىف - َقـة من يف بدكِ  إذا كـت آمـًا يف سر  ك، فؿاليقن ُمَؿؾ 

ػرتشون ـُّفم، يَ ؽِ قوًتا تُ واء، وال يجدون بُ ى الذين ال يجدون الدَّ الؿرَض 

 ػون السؿاء.حِ ؾتَ رباء، ويَ الغَ 

الذي به تؼضي يومك ولقؾتك،  الَؽَػاَف  َك ي  اهلل لدَ  إذا كـت يا طبدَ  -

لون طؾى الؼِ  فننَّ  ا يلكؾون، يبحثون طؿَّ  ،ؿامةكثقًرا من الـاس يتسوَّ

ون به َج ُس ويَ   وطتفم.دُّ

ر وقضى. مَ َس الؼـاطة يرضون بؿا قَ  هؽذا أهُل   اهلل وقدَّ

ؽؿة البالغة يف توزيع خقره ورزقه وططائه له الحِ  ربُّـا : أمٌر آخر

 ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ): -بحاكهُس -، يؼول

 .[20]الشورى:   (﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮵﮲ ﮳ ﮴

 ولذلك:  ؛حؽؿة اهلل بالغة ،اهلل عبادَ  كعمْ 

 غى.ؼر، ولو اغتـى لطَ ه إال الػَ عَ مَ  ال يـػعُ  َمن   الـاسِ  نَ مِ  -

 ـى ولو افتؼر لؽػر.  الغِ ه إالعَ ال يـػع مَ  َمن   الـاسِ  نَ ومِ  -

األرزاق،  اهلل  مُ س  ؼَ باده، هؽذا يُ ؾؼه وطِ بقن َخ  سؿة اهلل هذه قِ 

 األخالق. مُ س  ؼَ ويُ 

ا يا ُطَبقدَ ولذلك مُ  روا يف هذا األمر، وأن كَّ اهلل أن تتذَ  اهلل، ويا أَمةَ  فمٌّ جدًّ

طؾى هذه  استولت  التي  ،كقاظًرا إيؿاكقًّا بعقًدا طن هذه الدُّ روا إلقه كَ ـظُ تَ 



 

 

 

00 
 

 

ًرا َص ػاًفا وتَ سوًة وَج فا قَ ت  ثَ ورَ فلَ  ،الؼؾوب  .-كسلل اهلل السالمة والعافقة-حُّ

أهل الؼـاطة مؾوٌك يف هذه الدكقا،  وا أنَّ ؿُ عؾَ اهلل، ولتَ  وا اهلل طبادَ ؼُ تَّ  فؾتَ أاَل 

افعي يؼول الشَّ 
(1)

 : 

  اوعٍ َذا َماااا ُكـْااااَ  َذا َقْؾاااٍ  َقـُاااإِ 

 

  َفَلْكااااَ  َوَمالِاااُك الاااـدْكَقا َسااااَواءُ  

لؽل من تتعايش  ،قًّا يف صدركؿِ  ًما عالَ الؼـاعة تجعؾك تحؿل َس  

بدل  ،ضامعه، الؼـاطة تجعؾك تـظر إلى اآلخرين كظر رحؿٍة ومحبٍَّة ورِ 

ازة، والعقن  تؾك الـظرة الحاقدة، تؾك الـظرة الحاسدة، تؾك الـػس الفؿَّ

ازة التي ترى ؽؿه يف ُح  عِدل  حقـؿا ُيعطي اآلخرين لم يَ  بلن اهلل  الغؿَّ

 .-تعالى اهلل طؿا يعتؼدون طؾًوا كبقًرا-سؿته ويف قِ 

ولذلك أهل الؼـاطة تجدهم من ألقن الـاس طريؽًة، ومن أصقبفم 

 كػًسا، ومن أكثرهم سروًرا وراحًة؛ 

وفِرحوا  ،وشؽروه ،ططى اهلل غقرهم حِؿدوا اهلل إذا أَ  -

 إلخواهنم.

هذا  ؾؿفم بلنَّ ـِعوا بذلك؛ لعِ الشيء القسقر قَ  ططاهم اهلل إذا أَ و -

 العالؿقن. هو تؼدير اهلل رب  

أن  لـا فقه، وأسلله  زقـا، وأن ُيباركَ ا بؿا رَ ـَأسلل اهلل تعالى أن ُيؼـ عَ 

 ،سمول، أقول ما تسؿعونإكه خقر مَ  ،رضى هبا طن رب ـاـاطًة كَ يؿـحـا قَ 

 م.وأستغػر اهلل لي ولؽ

  

                                                           

 (.440/ 4) "غة العربلُ جواهر األدب يف أدبقات وإكشاء " (1)
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 طبت الثانيتال

 
الحؿد هلل طؾى إحساكه، والشؽر له طؾى توفقؼه وامتـاكه، وأشفد أن ال 

اطي الدَّ  ،إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشفد أن محؿًدا طبده ورسوله

 ،وأصحابه ،وطؾى آله ،ضواكه، صؾَّى اهلل وسؾَّم وبارك طؾقهإلى رِ 

 تسؾقًؿا مزيًدا. وإخواكه، وسؾَّمَ 

 :ما بعدأ

ًة ال مثقل  وِرُث اهلل، واطؾؿوا أن الؼـاطة تُ  ؼوا اهلل يا طبادَ فاتَّ  أصحاهبا طزَّ

ًة ال مثقل لفا، ولذلك أهل الؼـاطة  وِرُث الؼـاطة تُ  ؛لفا، كعم   أصحاهبا طزَّ

طن الؿفاجرين:  أغـقاء، كؿا قال  وإن كاكوا فؼراء يحسبفم الـاُس 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ )

ھ ھ ے  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

 .[203]البؼرة:   (ۓے ۓ

ة كػس، وشؽقؿة قؾٍب  ، أهل إيؿاٍن طؿقق، ولذلك أهل الؼـاطة أهل طزَّ

هم ها، ولذلك ال تجدُ رِ س  كقا بلَ قؾوهبم هذه الدُّ  تتحطَّم طؾى صخرةِ 

فون ويتطؾَّعون إلى اآلخرين، والـبي  لون، وال يتشوَّ يتسوَّ

 ه من أخذه أخرب طن هذا الؿال، وأكه حؾوٌة خِضَرة، وأك

ه لم ُيبارك اهلل  ه بوِرك له فقه، ومن أخذه بغقر حؼَّ بحؼ 
(1)

  .فقه 

                                                           

  .ڤمن حديث حؽقم بن حزام  ؛(1104ومسؾم ) (،1474أخرجه البخاري ) (1)
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 طـفم ُخؾُق  العظقم، غاَب  ُق ؾُ طـفم هذا الخُ  كثقٌر من الـاس غاَب 

لون، وأصبحوا يحرتفون الُؽدَيةفلصبحوا يتسوَّ  ،الؼـاطةِ 
(1)

، وأصبح 

د هذا الصـف ت ريد الزيادة، ولذلك ربُّـا يُ  بعضفم مؿن لديه كَػاٌف  وطَّ

  .بعذاٍب طظقم

ةٌ : فذِ كقاأما يف الـد  يف وجوهفم يعرففا الـاس أجؿعقن، ولذلك من  لَّ

سلل الـاس من غقر حاجة، وإكؿا لتؽثٍُّر، وإكؿا لتزيٍُّد، وإكؿا لغرٍض من 

ة، ويـزع  قد أططاه ففمالء ُيؾبسفم اهلل  األغراض، واهلل  لباس الذلَّ

 الحقاء الذي ُيغطي األخالق كؾفا.طن وجوهفم الحقاء، هذا 

لقن، همالء الذين لم  : فاهلل وأما يوم الؼقامة ُيعاقب همالء الؿتسو 

ريدون الثراء الػاحش طن صريق يؼـعوا بؿا آتاهم اهلل، همالء الذين يُ 

غقر الؿشروع،  السمال، أو طن صريق أكل الحرام، أو طن صريق التزيُّدِ 

هبم اهلل   يف وجوهفم. ُيعذ 

اْلَؿْسَلَلُة َتلتِي َيْوَم الِؼَقاَمِة ُخُدوٌش فِي »: يؼول الـبي 

«َوْجِه َصاِحبَِفا
(4)

. 

َؿا َتَؽـثًرا الـَّاَس  َسَلَل  َمنْ »: ♥ويؼول   ،َجْؿًرا َيْسَلُل  إِكَّ

                                                           

 (.041/ 02) "تاج العروس" ، يـظر:الؿؾَح  هو: حرفة السائلِ  (1)

من  ؛(0111) "شعب اإليؿان"والبقفؼي يف  (،1041) "الؿسـد"أخرجه أحؿد يف  (4)

 «.ُدوٌح فِي َوْجِه َصاِحبَِفا َيْوَم اْلِؼقَاَمةِ اْلَؿْسَلَلُة كُ »، بؾػظ: ڤحديث ابن طؿر 

(، 1/27) "الؿجتبى"(، والـسائي يف 1040(، أبو داود )011وأخرجه الرتمذي )

َمْن َسلََل الـَّاَس » بؾػظ: ڤ من حديث طبد اهلل بن مسعود ؛(1441وابن ماجة )

 «.ي َوْجِفِه ُخُؿوٌش، َأْو ُخُدوٌش، َأْو ُكُدوٌح َوَلُه َما ُيْغـِقِه َجاَء َيْوَم الِؼَقاَمِة َوَمْسَلَلُتُه فِ 
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«َفْؾَقْسَتِؼلَّ َأْو لَِقْسَتْؽثِرْ  
(1)

. 

َجاَء  ،َحاَجةٍ  ُدونِ  ِمنْ  الـَّاَس  َسَلَل  َأنَّ َمنْ » :♥وأخرب 

«َيْوَم اْلِؼَقاَمِة َوَلْقَس فِي َوْجِفِه ُمْزَعُة َلْحمٍ 
(4)

. 

ال  ،ظًؿاؿجؿة طَ ُيعاقبه يف وجفه، فقليت هذا الوجه، وتؾك الجُ  فاهلل  

 حاجة. ؽثًُّرا من غقرِ الـاس تَ  هذا سلَل  يعِرف الـاس بلنَّ  ،لحم فقه

ةً تُ  ولذلك الؼـاعة ، ، وشؽقؿةً ا، وثباتً قوةً ، وا، وشؿوًخ ةً ػَ كَ ، وأَ وِرثك طزَّ

ةً ما سبب يُ  بقـؿا هذا االبتذال، وهذا السمال من غقر وكػى هبا  ،وِرثك ذلَّ

 طؼوبة.

قشوا قـاعًة، فاهلل اهلل يا عباد اهلل! عقشوا يف هذه عِ  !اهلل يا عبادَ  اهللَ  فاهللَ 

واستظؾ وا بظاللفا الوارفة الؼـاعة، الجـة؛ جـَّةِ 
(0)

فة، الؼـاطة الوار ، ضاللِ 

طؾى طرش قؾبه،  الؼـاطةُ  ال ُيدركفا أبًدا إال من تربَّعِت  ةٌ جـَّ -ورب ي-فنهنا 

 ؛حتؽمكقا، واكظروا إلى من هو تَ وال تـظروا إلى َمن هو فوقؽم يف أمور الدُّ 

س-ؽم طؾقؽم رب   حتى ال تزدروا كعؿةَ   .-َجلَّ َوَطاَل وتؼدَّ

فتخؾَّؼوا العالؿقن،   ربِّ شلكفا عظقٌم يف دين اهلل -اهلل عبادَ -الؼـاعة  

ر طن هذه الؼـاطة، همالء الذين مث  ، وابتدطوا طن كل ما يُ الُخُؾِق هبذا 
                                                           

وأبو يعؾى  (،0020(، وابن حبان )1404(، وابن ماجة )1141أخرجه مسؾم ) (1)

َمْن َسَلَل الـَّاَس َأْمَواَلُفْم »، ولػظ مسؾم: ڤمن حديث أبي هريرة  ؛(0147)

َؿا َيْسَلُل َجْؿًرا َفْؾَقْستَِؼلَّ َأْو   «.لَِقْستَْؽثِرْ َتَؽـثًرا، َفنِكَّ

 ،ڤمن حديث طبد اهلل بن طؿر  ؛(1141(، ومسؾم )1474أخرجه البخاري ) (4)

ُجُل َيْسَلُل الـَّاَس، َحتَّى َيْلتَِي َيْوَم اْلِؼَقاَمِة َوَلْقَس فِي َوْجِفِه » :ولػظ مسؾم َما َيَزاُل الرَّ

 «.ُمْزَعُة لَْحمٍ 

 (.1404/ 4) "اححَ الص  "أي واسٌع. يـظر:  (0)
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وة، همالء الذين يتحايؾون طؾى أموال ش  يلكؾون الحرام، ويلكؾون الر  

ى الطؿع والجشع يف كػوسفم، ؾَ تَ كور الؼـاطة يف قؾوهبم، واط   لَ اكطػَ  ،الـاس

يخؾطون الؿال من حالٍل وحرام حقـؿا غابت ون ودُ حتى أصبحوا يتزيَّ 

 .-كسلل اهلل أن ُيعافقـا وإياكم وجؿقع الؿسؾؿقن-الؼـاطة 

ا، وأتى به كبقُّـا ـَيـُأتى به دِ  ،ؾٌق عظقم، وسؾوٌك صق الؼـاعة ُخ 

 والحاجة إلقه يف هذا الظرف الزماين، ويف هذه ،

كثقًرا  حقث إنَّ  ؛رةالؿرحؾة التي يعقشفا الـاس أصبح أمًرا يف مرتبة الضرو

 قبةساكقة من الغَ إلقفم أمراٌض قؾبقة، وأمراٌض لِ  من الـاس تسؾَّؾت  

 قل والؼال، والحسد، والؽرِب، والحؼد، والؽراهقة. ؿقؿة، والؼِ والـَّ

 وإن لم يـطِق   ،ؿؾي  ه بشؽٍل طَ حتى إن بعض الـاس يعرتض طؾى رب  

ۋ  ٴۇۆ ۆ ۈ ۈ) مـه؟ وأكا أفضُل  ا؛ كقف ُيعطي فالكً به الؾسانُ 

ې ې ى ى ائ ائ  ېۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

 .[32]الزخرف:  (ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ وئەئ ەئ وئ

وبارك لـا  ،ا بؿا رزقتـاـَع  قـ  مَّ لـا فقه، الؾفُ  وبارك   ،ا بؿا رزقتـاـَع  ـ الؾفم قَ 

غـِـا أَ  واك، الؾفمَّ ن ِس ا بحاللك طن حرامك، وبػضؾك طؿَّ غـِـَأَ  فقه، الؾفمَّ 

اإلسالم  أطزَّ  واك، الؾفمَّ ن ِس ؿَّ بحاللك طن حرامك، وبػضؾك ط

ين، واجعؾـا يا الد   حوزةَ  دين، واحمِ طبادك الؿوح   والؿسؾؿقن، واكصر  

 !اشدينك بـا سبقل الرَّ ؾُ ؼقن، واس  ـا وجؿقع الؿسؾؿقن من الؿتَّ ربَّ 

به  اكصر   أمركا بتوفقؼك، وأي ده بتليقدك، الؾفمَّ  إمامـا ووليَّ  وف ق   الؾفمَّ 

لإلسالم والؿسؾؿقن، ووف ق  ءً دبه كؾؿتك، واجعؾه طوًكا ور يـك، وأطزَّ دِ 

ام اإلمارات لؿا ُتحب وترضى، وُخذ  بـواصقفم إلى الرب  جؿقع ُح  الؾفمَّ  ؽَّ

 جؿقع الؿسؾؿقن والؿسؾؿات، وارحم الؾفمَّ  الؾفمَّ  والتؼوى، واحػظِ 
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 العالؿقن. األموات مـفم يا ربَّ  

ه إلقـا الؽػر والػسوق إلقـا اإليؿان، وزيـ الؾفم حب ب   ه يف قؾوبـا، وكر 

پ پ پ پ ) صقان، واجعؾـا من طبادك الراشدين:والع

 (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 .[10]الحشر:

طؾى إبراهقم  َت ق  ، كؿا صؾَّ الؾفم صل  طؾى محؿٍد وطؾى آل محؿدٍ 

إكك حؿقٌد مجقد، وبارك طؾى محؿٍد وطؾى آل محؿد، كؿا باركت طؾى 

 قم إكك حؿقٌد مجقد.آل إبراه

 

  
 

 

 


