
 ، والقمرَ ياءً ضِ  مسَ الشَّ  الذي جعلَ  �ِ  ه، احلمدُ ه وإكرامِ نِّ على مَ  �ِ  ه، احلمدُ ه وإنعامِ على فضلِ  �ِ  احلمدُ 

ه ما به ه من آ�تِ لعبادِ  أ�نَ  ،املبنيِ  احلقِّ  امللكِ  �ِ  ، احلمدُ واحلسابِ  ننيَ السِّ  لتعلموا عددَ  ه منازلَ رَ دَّ وقَ  ،نوراً 

ه ال وحدَ  اال هللاُ  ال الهَ أن  وأشهدُ  ،امللحدينَ  على املعاندينَ  جةً وحُ  ،للمهتدينَ  دايةً وهِ  ،للمعتربينَ  ربةً عِ 

 ،نيا واآلخرةِ يف الدُّ  ، وله احلكمُ واألراضنيَ  مواتِ السَّ  ه ملكوتُ بيدِ و  ،واآلخرينَ  األولنيَ  إلهُ  ،له شريكَ 

 جةً ، وحُ للعاملنيَ  ، وقدوةً رمحًة للعاملنيَ  ه هللاُ بعثَ  ،بينيَ النَّ  امتُ ، وخَ املتقنيَ  ه إمامُ ه ورسولُ عبدُ  دمحماً  أنَّ  وأشهدُ 

 إىل يومِ  هم �حسانٍ ه ومن تبعَ ه وأصحابِ ه عليه وعلى آلِ وسالمُ  هللاِ  فصلواتُ  ،على اُلمرسِل إليهم أمجعنيَ 

: أما بعد، ينِ الدِّ   

يسُري الليَل  ،ُمثَّ انطلَق إىل املدينِة النَّبويةِ  ،فجهََّز هلا متاَعه ودابَته، يف املنامِ  رأى َرجٌل يف الشَّاِم رؤ� عجيبةً 

، فِقيَل ليمٍ سُ  بنِ  ُدلُّوين على صفوانَ : يقوُل للنَّاسِ  صارَ حىت إذا بَلَغ املدينَة والِقفاَر،  يايفَ والنَّهاَر، ويقطُع الفَ 

: قالَ  ،؟�يِّ شيءٍ : له لَ يفق ،اجلَنَّةَ  خلَ دَ يف املناِم وقد رأيُته : وما حاجُتَك بصفواَن بِن ُسليٍم؟، قالَ : له

 يف ليلةٍ  خرجُت من املسجدِ : الَ ، فقَ ميصِ القَ  صَّةِ عن قِ رمحَه هللاُ  فوانُ صَ ئَل فسُ ..  إنسا�ً  ساهُ كَ   ميصٍ بقَ 

.ه، فنزعُت َقميصي فكسوتُ ر�نٌ عُ  فإذا رُجلٌ  �رِدةٍ   

ديَث عن بعِض أهلِّ احلديِث الذيَن رووا احلوسيزداُد َعجُبَك حينما تعلُم أنَّ صفواَن بَن ُسليَم هذا كاَن من 

ِقيَل  َوَلوْ  َصْفَواَن ْبَن ُسَلْيمٍ  رَأَْيتُ : ِعَياضٍ  ْبنُ  أََنسُ كاَن من الُعبَّاِد الصَّاحلَني، حىت قاَل عنه الصَّحابِة، بل و 

.اْلِعَباَدةِ َغًدا اْلِقَياَمُة، َما َكاَن ِعْنَدُه َمزِيٌد َعَلى َما ُهَو َعَلْيِه ِمَن : َلهُ   

يَئُه النـَّْومُ  انَ وكَ  َلِة اْلَبارَِدِة لَِئالَّ جيَِ َنةَ  ْبنُ  ُسْفَيانُ عنُه يَقوُل و  .. ُيَصلِّي َعَلى السَّْطِح ِيف اللَّيـْ  َصْفَوانُ  َحَلفَ : ُعيَـيـْ

َبُه ِ�ْألَْرِض َحىتَّ يـَْلَقى ا�ََّ  َأالَّ  ْن َثَالِثَني َعاًما، فـََلمَّا َحَضَرْتُه اْلَوفَاُة، َفَمَكَث َعَلى َذِلَك َأْكثـََر مِ  ،َيَضَع َجنـْ

َبَك، فـََقالَ : َواْشَتدَّ بِِه النـَّزُْع َوُهَو َجاِلٌس، فـََقاَلِت ابـْنَـُتهُ  يَُّة ِإًذا َما َوفـَْيُت �َِِّ : َ� أَبَِة َلْو َوَضْعَت َجنـْ َ� بـُنـْ

: اْلَمِديَنِة، قَالَ  َأْهلِ  الَِّذي َحيِْفُر قـُُبورَ  اْحلَفَّارُ  َأْخبَـَرِين : ُسْفَيانُ  قَالَ ..  َواْحلَِلِف، َفَماَت، َوِإنَُّه َجلَاِلسٌ  ِ�لنَّْذرِ 

َر َرُجٍل، فَِإَذا َأَ� َقْد َوقـَْعتُ  َعَلى قـَْربٍ فـََوافـَْيُت ُمجُْجَمًة، فَِإَذا السُُّجوُد َقْد أَثـََّر ِيف ِعظَاِم اْجلُْمُجَمِة،  َحَفْرُت قـَبـْ

ْنَسانٍ فـَُقْلُت  ُر َمْن َهَذا؟: إلِِ .َصْفَواَن ْبِن ُسَلْيمٍ  َهَذا قـَبـْرُ  ،َأَوَما َتْدرِي؟: فـََقالَ  ،قـَبـْ  



ُر يف : ائُل وُحقَّ له أن َيسألَ قد يسأُل السَّ واآلَن  مع علِم وعبادِة وُزهِد وصالِح وعمِل َصفواَن، ما هو الّسِ

.ليلٍة �ردٍة؟َن يف كساُه ُعر�واحٍد   ثوبٍ رؤيِة دخولِه اجلنَِّة بسبِب   

:املنزلةِ به هذا  دفعْت صفواَن هلذا الفعِل فبلَغتْ قد ي هذه األسباِب اليت قد تكوُن �ملوا مع  

 ..ملا هو أحبُّ إليها منُه للنَّفِس البشريِة، ال ُميكْن أن يكوَن إال  وهو احملبوبُ أنَّ بذَل املاِل : األولُ  السببُ 

من كلِّ شيٍء : أيْ ) َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحب�ا �َِِّّ (: قولُه تعاىل هِ حتقََّق في تعاىل إال منفال يبذلُه يف سبيِل ِهللا 

لقولِه  استجابةً خائفاً من يوٍم ليَس لإلنساِن فيه إال ما سعى، كاَن وال يبذلُه إال َمْن  .. حىت من املاِل .. 

ِمْن قـَْبِل َأْن َ�ِْيتَ يـَْوٌم َال  َويـُْنِفُقوا ِممَّا َرَزقْـَناُهْم ِسر�ا َوَعَالنَِيةً  يُِقيُموا الصََّالةَ  ُقْل لِِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا: (عزَّ وجلَّ 

.)َوَال ِخَاللٌ  بـَْيٌع ِفيهِ   

ضاعفَة يف قولِ  ستشعرُ وال ينفُق إال من يَ 
ُ
َ قـَْرًضا َحَسًنا: (ه تعاىلامل َفُه َلُه فـَُيَضاعِ  َمْن َذا الَِّذي يـُْقِرُض ا�َّ

َ (، هُ ويرا هُ نفُق من أجِله يسمعُ يُ الذي سبحانَه  هللاَ �نَّ  مع علِمه، )َأْضَعافًا َكِثريَةً  َوَما تـُْنِفُقوا ِمْن َخْريٍ فَِإنَّ ا�َّ

الصََّدقَاِت فَِنِعمَّا ِهَي ِإْن تـُْبُدوا (: �نَّ ما أنفَقه ِ� تعاىل، خٌري له مما أبقى، كما قاَل تعاىل، وإميانِه )بِِه َعِليمٌ 

ٌر َلُكْم َوُيَكفُِّر َعْنُكْم ِمْن َسيَِّئاِتُكْم َوا�َُّ  َوِإْن ُختُْفوَها َوتـُْؤتُوَها اْلُفَقَراءَ  .)ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبريٌ  فـَُهَو َخيـْ  

.تعاىل؟عنَد ِهللا  هلا ثرٍ أَ فأيُّ ، صدقِتهاملشاعُر إذا اجتمعْت يف قلِب ُمسلٍم عنَد  فهذهِ   

ا من أحّبِ األعماِل إىل ِهللا تعاىل، كما يف : السبُب الثَّاين أنَّ العبادَة إذا كانْت ُمتعديًَّة إىل الغِري، فإ�َّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقالَ  :امَ هُ نْـ عَ  هللاُ  يَ ضِ اْبِن ُعَمَر رَ حديِث  ُسوَل َ� رَ : َأنَّ َرُجال َجاَء ِإَىل َرُسوِل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ

؟ ، َأيُّ النَّاِس َأَحبُّ ِإَىل ا�َِّ ُ َعَلْيِه  ،َوَأيُّ اَألْعَماِل َأَحبُّ ِإَىل ا�َِّ َعزَّ َوَجلَّ؟ ،ا�َِّ فـََقاَل َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ

ُروٌر ُتْدِخُلُه َعَلى ُمْسِلٍم، أَْو ا�َِّ سُ ، َوَأَحبُّ اَألْعَماِل ِإَىل ا�َِّ أَنـَْفُعُهْم لِلنَّاسِ  َأَحبُّ النَّاِس ِإَىل : (َوَسلَّمَ 

فما هو شعوُر ذلَك املسلِم، وهو َيكتسي ، )، أَْو تـَْقِضي َعْنُه َديـًْناَتْكِشُف َعْنُه ُكْربًَة، أَْو َتْطُرُد َعْنُه ُجوًعا

، ويشعُر �لدِّفِء بعَد الربِد،  فأيُّ ُسروٍر الليلِة الباردِة، يف تلَك  خاصًة بعدما آثرُه صفواُن بثوبِهبعَد الُعريِّ

.، وما هو الدُّعاُء الذي دعا به لصفواَن؟حياتَه ِ�ا ألَ أدخَله صفواُن على قلِبه، وأيُّ سعادٍة مَ   



تصدُِّق لقولِه تعاىل: السبُب الثَّالثُ 
ُ
َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ : (هو املعىن العظيُم الذي يستشعرُه امل يرى ُمثَّ ، )ِإمنَّ

 نِ ا جاَء عَ يؤمُن مبو ، يف موقِف احلاجِة مع قدرتِه على الَعطاِء، فُيعطيه عطاَء األِخ ال عطاِء الُفقراءِ أخاُه 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنُه أنَُّه النـُّْعَماِن ْبِن َبِشٍري  ْم َمَثُل اْلُمْؤِمِنَني ِيف تـََواّدِهِ : (قَاَل َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ

ِهْم َوتـََعاطُِفِهْم َمَثُل اجلََْسِد؛ ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َسائُِر اجلََْسِد ِ�لسََّهِر وَ  ، فكيَف )اْحلُمَّىَوتـََرامحُِ

.يف الَربدِ مكشوٌف  من أعضائهِ  وعضوٌ  ،والرَّاحةِ  طعَم النَّومِ اإلنساُن ذوُق ي  

فإذا جلسَت أنت وأبناَءك على مائدِة العشاِء السَّاخِن يف ، نَه املؤمننيَ وهكذا املؤمُن يتعاطُف ويرحُم إخوا

الُء ز نُ  فهمَقهراً،  م�ِ و من بيخرجوا أُ ، وِفراٌش �عٌم، فتذكَّْر أنَّ لَك إخوا�ً افئدَ الليلِة الباردِة، قد آواكم بيٌت 

فقتَلهم الربُد يف املالجيِء احلروِب، السَّالِح و فـَرُّوا من موِت ، م السَّماءُ ، وِحلاُفهم الَعراءُ اخلياِم دهراً، لباُسه

تاِء واجلوِع، وبَني األحزاِن والدُّموِع، ينظُر إىل ومنهم من هو بيِننا ال نَفطُن لهُ والدُّروِب،  ، فهم بَني برِد الشِّ

:ِدهم يقولُ ِلساُن حاِل أحزوجِته وأبنائه وهم يشتكوَن، وال ميلُك إال دعاَء خالِق الكوِن،   

رفصاءُ فيه القُ  كونُ تَ  وكيفَ ***   تاءُ ابلنـي الشِّ قَ  تـدري كيـفَ أَ   

ضاءُ ا الفَ وجاو�َ  تْ إذا اصطكَّ ***   نا��لثَّ  يفعلُ  الربدُ  وكيفَ   

تاءُ ه الشِّ آفتُ  ـيخَ الشَّ  فإنَّ ***   فأدفئونـي تاءُ شِّ ال حلَّ  فـإنْ   

ءُ انالعَ  قـرِ ه من الفَ دُ يهدِّ ***   يمِّ أُ  ك � ابنَ جارُ  تدري كيفَ أَ   

ماءُ الدِّ  ـراينيِ فـي الشَّ  جمدُ فتَ ***   لجاً عليـه ثَ  مهريرُ الزَّ  صبُّ يَ   

ـاءُ عـٌم وشَ ـه نِ حتتَ  رفلُ وتَ ***   ِعهنٌ  نَّ كسوهُ يَ  األرضِ  رافُ خِ   

املسـاءُ  نَّ أو جُ  الربدُ  عليـهِ ***  تـي�َ  حيـنَ  املساكنُ  ملِ وللنَّ   

تاءُ الشِّ َترضى مبا فعَل فهل ***  ارٍ دَ  ذا اآلدمـي بغريِ هو   

اءُ وال مسَ  ـقيهِ تَ  وال أرضٌ ***  حليٍّ  يٍّ من حَ  األرضَ  جيوبُ   

تاءُ ه الشِّ صرعُ يَ  اجليـلِ  فـلُ وطِ ***    رضـى �ـذاأن تَ  هللاِ  معاذَ   

اءُ ففما هذا اجل.. ـنو؟ وال حتَ ***   ـيقٌ وضِ  وزٌ عَ  تلقاين ويبأَ   

، ما تسمعونَ  ، أقولُ احلكيمِ  والذكرِ  ، ونفعين وإ�كم مبا فيه من اآل�تِ العظيمِ  يل ولكم يف القرآنِ  هللاُ  �ركَ 

.الرحيمُ  ه هو الغفورُ ، فاستغفروه إنَّ ذنبٍ  من كلِّ  املسلمنيَ  ولكم وجلميعِ يل  هللاَ  وأستغفرُ   



 له، امللكُ  ريكَ ه ال شَ وحدَ  إال هللاُ  أن ال إلهَ  شهدُ وأَ  ،تحابنيَ خوًة مَ أُ  املسلمنيَ  ، جعلَ العاملنيَ  ربِّ  �ِ  احلمدُ 

، ابعنيَ ه والتَّ ه وأصحابِ عليه وعلى آلِ  ، صلى هللاُ ه الصادُق األمنيُ ه ورسولُ أن دمحماً عبدُ  ، وأشهدُ احلُق املبنيُ 

:عدُ أما بَ ، تسليماً كثرياً  سلَّمَ و   

..أيُّها األحبَُّة   

كتا�ً يُوصيهم �لنَّاِس، هلم   وكتبَ  الُوالَة، تعاهدَ  الشتاءُ  ضرَ عنه إذا حَ  هللاُ  يَ ضِ رَ  اخلطابِ  بنُ  عمرُ  كانَ 

 وفَ ذوا الصُّ ، واختَّ واربِ واجلَ  فافِ واخلِ  وفِ ه من الصُّ هبتَ فتأهبوا له أُ  وهو عدوٌ  ،قد حضرَ  تاءَ الشِّ  نَّ إ(: وفيه

).هروجُ خُ  عيدٌ ه بَ خولُ دُ  ريعٌ سَ  دوٌ عَ  الربدَ  فإنَّ ، �رًاعارًا ودِ شِ   

تاءِ ها قد اقرتَب ف فلنتأهْب له ألنفِسنا وألخوانِنا الُفقراِء، وال ُنسلِّمهم هلذا العدِو كما ، موسُم الربِد والشِّ

َسلَّمناهم لسائِر األعداِء، ولنشاركهم ما عند� من ماٍل وطعاٍم وِكساٍء، فالقدُمي عندَك جديٌد عنَدهم، 

ُن َعاِمٍر َرِمحَُه هللاُ تـََعاَىل ِإَذا أَْمَسى َتَصدََّق ِمبَا ِيف بـَْيِتِه ِمَن الَفْضِل َكاَن أَُوْيُس بوالقليُل عنَدك كثٌري عنَدهم،  

).اللَُّهمَّ َمْن َماَت ُجْوًعا َفالَ تـَُؤاِخْذِين بِِه، َوَمْن َماَت ُعْر�ً َفالَ تـَُؤاِخْذِين بِه: (ِمَن الطََّعاِم َوالشََّراِب، ُمثَّ قَالَ   

ُ َعْنُه،  ْشَعرِيِّ َعْن َأِيب ُموَسى األَ سوُل ِهللا صلى هللاُ عليه وسلَم أهَل اليمِن، فَـ امسْع مباذا مدَح ر و  َرِضَي ا�َّ

، َأْو َقلَّ -نفَد زاُدهم: أي- ِإنَّ اْألَْشَعرِّيَِني ِإَذا أَْرَمُلوا ِيف اْلَغْزوِ (: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : قَالَ 

نَـُهْم ِيف ِإَ�ٍء َواحِ َطَعاُم  ِ�لسَّوِيَِّة،  دٍ ِعَياِهلِْم ِ�ْلَمِديَنِة، َمجَُعوا َما َكاَن ِعْنَدُهْم ِيف ثـَْوٍب َواِحٍد، ُمثَّ اقْـَتَسُموُه بـَيـْ

ُهمْ  .املسلمنيَ  كذلَك ينبغي أن تكوَن ُجمتمعاتُ ، وهكذا هي ُأخوُة اإلمياِن والدِّيِن، و )فـَُهْم ِمينِّ َوأََ� ِمنـْ  

ديٌن ومذهبُ  نا يف هللاِ وجيمعُ ***  نابينَ  احلوادثِ  إيالمُ  فُ ؤلِّ يُ   

 أطعمْ  رجاً، اللهمَّ ، واجعل هلم خمَ اكشف عنهم البالءَ  اللهمَّ ، مكانٍ  كلِّ نا يف  نا وأهلَ ، ارحم إخوانَ ستغيثُ ك نَ برمحتِ  � قّيومُ  � حيُّ  اللهمَّ 

�  كك، وأعذ� من �رِ �، وأدخلنا جنتَ نا يف أمرِ نا، وإسرافَ اغفر لنا ذنوبَ  هم، اللهمَّ أمرَ  رْ ويسِّ  ،هممهَّ  كَّ اللهّم فُ هم، خائفَ  نْ هم، وأمِّ جائعَ 

اللهمَّ   ،احلسابُ  يقومُ  يومَ  ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمننيَ  �،دعاءَ  ربنا وتقبلْ  نا،ومن ذر�تِ  الةِ اجعلنا مقيمي الصَّ اللهمَّ   ،العاملنيَ  ربَّ 

آمنا يف اللهم   ،العاملنيَ  نا � ربَّ كلمتَ   نا، وامجع على احلقِّ ضالَ  نا، واشف مرضا�، وارحم مو��، اللهم اهدِ واقض ديونَ  نا،اسرت عيوبَ 

ك، واغننا ك عن حرامِ اكفنا حباللِ و ك، أغننا من فضلِ  اللهمَّ   ،� غفورُ  ، واغفر لنا � عزيزُ األمورِ  ووالةَ  ، وأصلح األئمةَ والدورِ  األوطانِ 

نـَْيا َحَسَنًة َوِيف اآلِخرَِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ  ك عمن سواك،لِ بفض .رَبـََّنا آتَِنا ِيف الدُّ  




