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عنوان اخلطبة
عناصر اخلطبة

الشيخ

نَضََّر اللَّوُ ْامَرأً ََِس َع ِمنَّا َح ِديثًا
/1حديث نضر اهلل امرأً /2معاين ىذا احلديث /3من
فوائد ىذا احلديث /4توجيهات الستقبال العام اجلديد
/5حث ادلعلمني وادلعلمات على أخذ اللقاح.
عبداهلل الطريف

عدد الصفحات 11
ُول:
اخلُطْبَةُ األ َ
من علينا باإلسالم ،وعلمنا احلكمة والقرآن ،وجعل أمتنا
مد هللِ الذي َّ
احلَ ُ
خري األمم ،وأسبغ علينا النعم ما ظهر منها وما بطنَ ،وأَ ْش َه ُد أَ ْن َال إِلَوَ إَِّال
يك لَوَُ ،وأَ ْش َه ُد أ َّ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو
اللَّوُ َو ْح َدهُ َال َش ِر َ
َن ُزلَ َّم ًدا َعْب ُدهُ َوَر ُسولُوَُ ،
ِ
وعلَى آلِِو وأ ِِ
يما َكثِراً.
ََ
َ ْ
َص َحابو َو َسلَّ َم تَ ْسل ً
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أ ََما بَ ْع ُد :اتقوا اهلل حق التقوى ،واعلموا َّ
كتاب اهلل،
أصدق احلديث
أن
َ
ُ
ي زلمد -صلى اهلل عليو وسلم ،-وشر األمور ُْزلدثاهتا،
أحسن ا ْذلَْدي َى ْد ُ
و َ
ٍ
كل بدعة ضاللة ،وكل ضاللة يف النار.
وكل ُْزلدثة بدعة ،و ُ
مجع عن مج ٍع
أيها اإلخوة :من متواتر احلديث ،ونقصد بادلتواتر الذي رواه ٌ
يستحيل أن جيتمعوا على ٍ
كذب قط ،أو على نقلو وروايتو ،وىذا حديث
ُ
رواه عشرون صحابياً من أصحاب النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،-ورواه
َّيب -صلى اهلل عليو وسلم-
عنهم عشرات الرواة ،ويف ىذا احلديث َح َّ
ث الن ي
أصحابَو على تَبلي ِغ َد ْعوةِ احلق إل الن ِ
حّت
َّاس ،ونَ ْق ِل ُسنَّتِو إل َمن بَ ْع َدىم؛ َّ
ِ
ين.
يَنتشَر الد ُ
ولو ألفاظ ِعدَّة منها :قَ ْولَوُ -صلى اهلل عليو وسلم" :-نَض ََّر اللَّو ْام َرأ َس ِم َع
ب َح ِام ِل فِ ْقو إِلَى َم ْن ى َو أَفْ َقو ِم ْنو،
ِمنَّا َح ِديثا ،فَ َح ِفظَو َحتَّى ي بَ لِّغَو؛ فَ ر َّ
ب ح ِام ِل فِ ْقو لَْيس بَِف ِقيو"(رواه أبوداود عن َزي ِد ب ِن ثَابِ ٍ
ت ،وصححو
َور َّ َ
َْ ْ ْ
َ
األلباين).
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ويف لفظ" :نض ََّر اهلل عبدا َس ِمع مقالتي فوعاىا ،فبَ لَّغها َمن لَم يَ ْسمعها؛
ب حامل فِ ْقو ال فِ ْقوَ لو ،ثالث
ب حامل فِ ْقو إلى َمن ىو أفقو منو ،ور َّ
فر َّ
العمل هلل ،والنصيحة لوالة األمر،
ال يغل
َّ
عليهن قلب المؤمن :إخالص َ
ولزوم الجماعة؛ َّ
فإن دعوتهم تكون من ورائهم".
ِ
ب حامل
وح ِفظها وبَلَّغها؛ فر َّ
فو َعاىا َ
ومنها" :نضَّر اهلل امرأ َسمع مقالتي َ
عليهن قلب مسلم :إخالص
فِ ْقو إلى َمن ىو أفقو منو ،ثالث ال يغل
َّ
العمل هلل ،ومناصحة أئمة المسلمين ،ولزوم جماعتهم؛ َّ
فإن َّ
الد ْعوة
تحيط من ورائهم".
ِ ِ ِ
وقد قام رس ُ ِ
ن هبذا احلديث
َُ
ول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم -باخلَْيف من م ً
الوداع أكرب جتمع اجتمع لو -صلى اهلل عليو
حج ِة ِ
َخطيبًا ،وكان ذلك يف َّ
وسلم ،-وىو مكان مسجد اخلَ ِ
يف اآلن ادلعروف يف من بالقرب من
اجلمرات ،فقال -صلى اهلل عليو وسلم" :-نَضَّر اهلل" ،أيِ :من النَّضارِة،

الرْونَ ُق ،وادلعن خصو اهلل -تعال -بالبهجة والسرور؛ دلا ُرِز َق
وىي احلُ ْس ُن و َّ
ِ
بعلمو ومعرفتِو ،من القدر وادلنزلة بني الناس ،وإمنا خص حافظ سنتو -
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صلى اهلل عليو وسلم -ومبلغها هبذا الدعاء؛ ألنو سعى يف نضارةَ العلم
ِ
يناسب
وجتديد السنة ،فجازاه -صلى اهلل عليو وسلم -يف دعائو لو مبا
ُ
حالَو يف ادلعاملة ،وىو ُدعاءٌ بأن ُُي ِس َن اهللُ َخ ْل َقو ويَ ْرفَ َع قَ ْد َره.
" ْامرأ" ،أي :شخصا أيًّا كان ِمن َّ ِ ِ
ومن ََِسع ِمنهم ،وىو
ً
الصحابة الكرام َ
َ
اإلطالق َّ ِ
ِ
ِ
الما قوليًّا
على
حّت يومنا ىذا وما بعدهَ " ،سمع َمقالتي" ،أيَ :ك ً
عال أو تَقر ًيرا ،وقولُوُ" :ووعاىا" أي:
عن النَّيب -صلى اهلل عليو وسلم -أو فِ ً
حفظ الكالم بقلبو ،ودام على حفظو ومل ينسو.
قولو" :ورب حامل فقو" أي :كثريٌ شلن ُيملون الفقو يؤدونو إل من يفقهو
أكثر منهم ،وقولو" :فب لَّغَها" ،أي :ن َقلَها إل غ ِريه كما ََِسعو ،ويف ِرو ٍ
اية:
َ
َ
ب ِ
حام ِل فقو
فح ِفظَو" ،أي :فاستَ ْو َعبو َبعقلِو وقَلبِو ،وبَِقي حافِظًا لو؛ "فر َّ
" َ
ِ
غير فقيو ،ور َّ ِ
ثريا ما
ب حام ِل فقو إلى َمن ىو أف َقو منو" ،وادلعن :ف َك ً
ِ
الراوي َّ ِ
ظ ال يسنَّةَ ويَن ُقلُها إل
قيها ،ولكنَّو َُي َف ُ
يكو ُن َّ
السام ُع ليس عال ًما وال فَ ً
األحكام.
غ ِريه ِمبَن فيهم العُلَماءُ وال ُفقهاءُ الَّذين يَستنبِطو َن
َ
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أيها اإلخوة :لقد دل ىذا احلديث على فوائد عظيمة منها:
بيان فضل طلب احلديث وأدائو؛ فقد دعا النيب -صلى اهلل عليو وسلم-
لِ
وع ِمل هبا أ ْن جيعلَو ذا نضرة وهبجة؛ بأن يكون
اشتغل
ن
م
بسنتو وبلَّغها َ
َ
ُ
وجهو ُم ْشرقًا ُمضيئًا يف الدنيا واآلخرة ،فتكون عليو البهجة يف الدنيا،
ْ
اخلَلق،
سن اجلاه وال َق ْد ِر يف ْ
ويكون ذا نضرة وهبجة يف اآلخرة ،ويُ ْعطَى ُح َ
اضرة * إِلَى ربِّها نَ ِ
ِ ِ
اظ َرة)[القيامة- 22:
ََ
قال اهلل -تعال( :-وجوه يَ ْوَمئذ نَ َ
.]23
وفيو كذلك :فضل أصحاب رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم ،-فهم من
َسع منو -صلى اهلل عليو وسلم -ووعوا قولو ،وىم الذين أدوه إل األمة،
فضل األداء
وما َجحدوا شيئًا شلا َسعوا ،وما زادوا وما ن َقصوا ،فحازوا ْ
والوعي والعدالة -رضي اهلل عنهم وأرضاىم.-
فقيها ،وال
وشلا يدل عليو ىذا احلديث :أنو ليس من شرط الراوي أن يكون ً
أن يكو َن عامالً مبا روى ،وىنا وقفة مراجعة لواقعنا مهمة وسؤال :ما مقدار
ما نعطي سنة رسولنا -صلى اهلل عليو وسلم -من وقتنا واطالعنا؟!.
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ادلتأمل حلالنا جيد فينا تقصرياً كبرياً؛ فإن نظرت إل حال أئمة ادلساجد مل
جتد إال القليل منهم من يقوم بذلك ،مع أن إدارة ادلساجد جعلت من
مهام اإلمام القراءة على مجاعة ادلسجد من رياض الصاحلني وغريه من
الكتب ادلوثوقة ،ومل يفكر كثري منا يوماً بقراءة نصوص األحاديث على
مجاعة مسجده ،ال قبل الصالة وال بعدىا؛ فحرم نفسو ومجاعة مسجده
من ىذا الفضل الذي ذكره رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم -يف ىذا
احلديث.
وليس شرطاً أن يكون من يقرأ احلديث من أئمة ادلساجد عادلاً أو زلدثاً،
ويكفي أن ُيسن نطق األلفاظ؛ فقد حث النيب -صلى اهلل عليو وسلم-
ب مبلِّغ ْأو َعى من سامع" ،ويف رواية:
اجلميع على نشر السنة فقال" :ر َّ
ب ِ
حامل فِ ْقو إلى َم ْن ىو أَفقو منو" ،كذلك حرم مجاعة مسجده من
"فر َّ
ىذا الفضل واخلري.
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وكذلك على مستوى رلالسنا اخلاصة مع أسرنا ومع أصحابنا وخصوصاً
االجتماعات احملددة بليايل معينة كل أسبوع أو أكثر أو أقل ،دلا ال يكون
لسنة رسولنا -صلى اهلل عليو وسلم -منها نصيب ،ولو دقائق نقرأ برياض
الصاحلني أو غريه؛ لنحوز ىذا الفضل؟! والعجيب أننا نستعد بكل شيء
إال ىذا اخلري! ،إما أننا مل نفكر فيو أو مل نستعد لو ،ورمبا رفضو بعضنا
حبجة األنس وغاب عنو ىذا الفضل.
ويف ىذا الزمان ىيئت التقنية احلديثة سبل َساع وقراءة األحاديث ،فكم من
التطبيقات يف ذلك! ،بل إن الدولة -وفقها اهلل -جعلت قناة تلفزيونية
خاصة للسنة ،فهل نستفيد منها؟.
أسأل اهلل -تعال -أن يوفقنا إلعادة النظر بواقعنا وختصيص شيء من وقتنا
لسماع السنة والتعلم منها ،إنو َسيع رليب الدعوات ،وصلى اهلل وسلم
على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو وسلم تسليماً كثرياً.
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اخلطبة الثانية:
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على نبيو ،وعلى آلو وصحبو ومن تبعو،
وبعد:
أيها اإلخوة :اتقوا اهلل حق التقوى ،وحنن خالل أيام نودع عاماً ىجرياً
ونستقبل آخر ،حري بنا أن نعترب بتعاقب األعوام ابتداء وختاما.
عام و ِ
خلتام ٍ
مث اعلموا أنو ليس ِ
ابتداء آخر ُسنن سلصوصة ،فتحديد بداية
َ
مر َ -ر ِض َي اللَّوُ َعْن ُه ْم ،-ويكثر
العام باحملرم اتفق عليو الصحابة بعهد عُ َ
احلديث يف ىذا الوقت عن أمور البد من تبيينها ،منها:
سب البْ ِن
ليعلم أنو ليس خلتام العام أدعية أو عبادات سلصوصة ،وما نُ َ
َعبَّ ٍ
اس َ -ر ِضي اللَّوُ َعْن ُه َما -أ َّ
ول اهللِ -صلى اهلل عليو وسلم -قَ َال:
َن َر ُس َ
َ
ِ
"من صام ِ
آخَر يَ ْوٍم ِم ْن ِذي ْ
احلِ َّج ِة َوأ ََّوَل يَ ْوٍم ِم َن الْ ُم َحَّرم ،فَ َق ْد َختَ َم َّ
السنَةَ
َْ َ َ
السنةَ الْمست ْقب لَةَ بِ ٍ
ِ
ِِ
ني َسنَةً"،
َّارَة َخَْس َ
الْ َماضيَة َوافْ تَتَ َح َّ َ ُ ْ َ َ َ
ص ْوم؛ َج َع َل اللَّوُ لَوُ َكف َ
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ي:
فهذا حديث موضوع ذكره ابن اجلوزي بكتابو ادلوضوعات ،وقال ا ْذلََرِو ّ
ووضاعان" ،وقال الشوكاين" :فيو كذابان".
"فيو َك َّذابان َ
أما ربط ختم األعمال وطي الصحائف بنهاية العام اذلجري فهذا ال أصل
ِ
ِ
للعرض على اهلل -عز
فع
لو؛ فقد دلت السنةُ على أن
َ
أعمال العباد تر ُ
وجل -أوالً بأول ،يف ِ ٍ
فع ْن أَِب
كل يوم مرتني ،مرة بالليل ومرة بالنهار؛ َ
ول اللَّ ِو -صلى اهلل
وسى األشعري َ -ر ِض َي اللَّوُ َعْنوُ :-قَ َال :قَ َام فِينَا َر ُس ُ
ُم َ
س َكلِم ٍ
ِ
ات فَ َق َال" :إِ َّن اللَّوَ َ -ع َّز َو َج َّل -ال يَنَامَ ،وال
عليو وسلمِ -بَ ْم ِ َ
ِ
ط َويَ ْرفَ عو ،ي ْرفَع إِلَْي ِو َع َمل اللَّْي ِل قَ ْب َل
ام ،يَ ْخ ِفض ال ِْق ْس َ
يَ ْنبَغي لَو أَ ْن يَنَ َ
َّها ِر قَ ْب َل َع َم ِل اللَّْي ِل"(رواه مسلم) ،قال النووي -
َّها ِرَ ،و َع َمل الن َ
َع َم ِل الن َ
ِِ
ضائِِو ِيف أ ََّول
رمحو اهلل ":-الْ َمالئِ َكة ْ
ص َع ُدو َن بِأ َْع َم ِال اللَّْيل بَ ْعد انْق َ
احلََفظَة يَ ْ
ِِ
ِ
ضائِِو ِيف أ ََّول اللَّْيل".
َّهار بَ ْعد انْق َ
َّهارَ ،ويَ ْ
ص َع ُدو َن بِأ َْع َمال الن َ
الن َ
وبعض العوام جيعل هناية العام موَساً لالستغفار وطلب ادلسازلة من
اآلخرين ،أما االستغفار فهو مشروع يف كل وقت ،قَ َال ابْ ُن عُ َمَر َ -ر ِض َي
اللَّوُ َعْن هماَ " :-كا َن ي َعد لِرس ِ
ول اللَّ ِو -صلى اهلل عليو وسلم -فِي
َ
َُ
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س الْو ِ
اح ِد ِمائَة م َّرة ِمن قَ ب ِل أَ ْن ي قوم :ر ِّ ِ ِ
ِ
ب َعلَ َّي؛
َ ْ ْ
ب ا ْغف ْر لي َوت ْ
َ َ َ
ال َْم ْجل ِ َ
َّواب الْغَفور"(رواه الرتمذي وأبو داود وابن ماجو ،قال
ت الت َّ
إِنَّ َ
ك أَنْ َ

األلباين :صحيح) ،ومل يرد قصر االستغفار على هناية العام ،ومل يرد احلث
عليو ،أما ادلسازلة فإن كانت عن ظلم واقع فيجب أن يبادر هبا.
أما التهنئة بالعام اجلديد فاألصل فيها اإلباحة ،فليست مشروعة وليست
بدعة ،ولقد ىنأ الشيخ عبد الرمحن السعدي -رمحو اهلل -أحد طالبو
عندما بعث لو رسالةً يف أول العام ،فقال يف ديباجة رسالتو" :وهننئكم
بالعام اجلديد ،جدد اهلل علينا وعليكم النعم ،ودفع عنا وعنكم النقم،" ...
أقول :ويف األمر سعة -إن شاء اهلل.-
أيها األخوة :عمالً باألسباب حثت وزارة التعليم ادلعلمني وادلعلمات
وأساتذة اجلامعات والطالب والطالبات على ادلبادرة بأخذ لقاح كورنا،
كما ىو مقرر طبياً من وزارة الصحة ،وحثت اجلميع على ادلبادرة؛ حفاظا
على سالمتهم وأقربائهم وأقراهنم؛ للوقاية من العدوى وانتشار فريوس
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كورونا -إن شاء اهلل-؛ وحّت تكون ادلنشآت التعليمية مكملة للبيئة
اآلمنة ،وتتحقق -إن شاء اهلل -األىداف التعليمية والتدريبية.
ندعو اجلميع لفعل األسباب واالتكال على اهلل ،واحملافظة على أوراد
الصباح وادلساء؛ ففي ذلك كلو حفظ -إن شاء اهلل.-

