
 ه هللاُ نا، من يهدِ أعمالِ  نا ومن سيئاتِ أنفسِ  رورِ من شُ  ��ِ  ه، ونعوذُ ه ونستغفرُ ه ونستعينُ ، حنمدُ �ِ  احلمدَ إنَّ 

أن حممًدا  له، وأشهدُ  ريكَ ه ال شَ وحدَ  إال هللاُ  أن ال إلهَ  فال هاِدَي له، وأشهدُ  فال ُمِضلَّ له، ومن ُيْضِللْ 

.هه ورسـولُ عبدُ   

)الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقوا َهللا َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ َ� أَيـَُّها (  

َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـُْهمَ ( ا رَِجاالً َكِثريًا َ� أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

)اتـَُّقوا هللاَ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ َهللا َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًباَوِنَساًء وَ   

ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع هللاَ * َ� أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقوا هللاَ َوُقوُلوا قـَْوالً َسِديًدا (

: أما بعد) .. وَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظيًماَوَرسُ   

..أيُّها املؤمُن �   

، )َوتِْلَك اْألَْمثَاُل َنْضرِبـَُها لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ : (إذا ضرَب هللاُ األمثاَل، فتفكَّْر، ألنَّ َهللا ُسبحانَه يقولُ 

ُ اْألَْمثَاَل لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّرونَ : (فتذكَّْر، ألنَّ َهللا تعاىل يقول ،وإذا ضرَب هللاُ األمثالَ  ، فإذا )َوَيْضِرُب ا�َّ

َوتِْلَك اْألَْمثَاُل َنْضرِبـَُها لِلنَّاِس : (تفكَّرَت وتذكَّرَت يف األمثاِل، أصبحَت من العاِلمَني، كما قاَل عزَّ وجلَّ 

.مإىل قلو�ِ  العلمُ  وصلَ  ، الذينَ احلقيقيِّ  العلمِ  أهلُ  ال يفهُمها إال أي، )اْلَعاِلُمونَ  َوَما يـَْعِقُلَها ِإالَّ   

ُ َعَلْيِه : َعن النـَّوَّاِس ْبِن َمسَْعاَن األَْنَصارِيِّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ .. �ملوا معي هذا املثِل  َعْن َرُسوِل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ

رَاِط ُسورَاِن، ِفيِهَما أَبـَْواٌب ُمَفتََّحٌة، َوَعَلى : (َوَسلََّم قَالَ  بَـَيت الّصِ ُ َمَثًال ِصَراطًا ُمْسَتِقيًم، َوَعَلى َجنـْ َضَرَب ا�َّ

َراِط َداٍع، يـَُقولُ  يًعا َوال : االبـَْواِب ُسُتوٌر ُمْرَخاٌة، َوَعَلى َ�ِب الّصِ َراَط مجَِ َوَداٍع ، واتـَْعَوجُّ أَيـَُّها النَّاُس اْدُخُلوا الّصِ

ًئا ِمْن تِْلَك االبـَْواِب قَالَ  رَاِط، فَِإَذا أَرَاَد يـَْفَتُح َشيـْ َوْحيََك ال تـَْفَتْحُه فَِإنََّك ِإْن تـَْفَتْحُه : َيْدُعو ِمْن َجْوِف الّصِ

َراُط االْسالُم، َوالسُّورَاِن ُحُدوُد ا�َِّ تـََعاَىل، َواالبـَْواُب اْلُمَفتَّحَ  ُة َحمَارُِم ا�َِّ تـََعاَىل، َوَذِلَك الدَّاِعي تَِلْجُه، َوالّصِ

َراِط َواِعُظ ا�َِّ ِيف قـَْلِب ُكلِّ ُمْسِلمٍ  َراِط ِكَتاُب ا�َِّ َعزَّ َوَجلَّ، َوالدَّاِعي فـَْوَق الّصِ ).َعَلى رَْأِس الّصِ  

.سلوٍب ُمثريٍ َمثٌل عجيٌب، ولكنَّه يف احلقيقِة تصويٌر حلياتِنا مجيعاً، يف َمشهٍد قصٍري، وأُ   



..أيُّها األحبَُّة   

ُ َمَثًال ِصَراطًا ُمْسَتِقيمً ( َ عليه الصَّالُة والسَّالُم أنَّ ، )َضَرَب ا�َّ ستقيَم هذا ُمثَّ بنيَّ
ُ
 هو اإلسالُم الذيالطَّريَق امل

والذي أرسَل من أجِله الرُّسَل مجيعاً، والذي أنزَل من أجِله الُكتَب اخللَق مجيعاً، هللاُ تعاىل من أجِله خلَق 

ثلِ  ه�ذانِه وقلبِ  فلذلَك كاَن واجباً على كلِّ واحٍد ِمنَّا أن ُيصغيَ مجيعاً، 
َ
.الذي هو منهُج حياةٍ  هلذا امل  

راطُ   وصلٌ ال طريَق مُ ف ،للنَّاِس يف هذه احلياةِ الذي جعَله الوحيُد ِهللا هو طريُق  أنَّه املستقيُم أمهيـَُّته هذا الّصِ

، استخدَم النَّيبُّ صلى هللاُ هذه املعلومةِ إيضاِح وألمهيِِّة دوٌح أهُله إال هو، ريَق ممَ وال طَ  إىل ِهللا تعاىل إال هو،

َعْن َعْبِد ا�َِّ بِة الِكراِم، فَـ للصَّحاإليصاِهلا التَّعليميَة البَّصريََّة والسَّمعيََّة  الوسائلَ يف احلديِث اآلَخِر عليه وسلَم 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخطَّ َخطَّ لََنا َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى : قَالَ  عنهُ  هللاُ  يَ ضِ رَ ْبِن َمْسُعوٍد   ،)َهَذا َسِبيُل ا�َِّ : (ُمثَّ قَالَ  ،اً ا�َّ

َها َشْيطَاٌن َيْدُعو ِإلَْيِه، : (ُمثَّ قَالَ  ،ُمثَّ َخطَّ ُخُطوطًا َعْن َميِيِنِه َوَعْن ِمشَالِهِ  َهِذِه ُسُبٌل ُمتَـَفّرَِقٌة َعَلى ُكلِّ َسِبيٍل ِمنـْ

).َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه َوَال تـَتَِّبُعوا السُُّبَل فـَتَـَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلهِ َوَأنَّ : (ُمثَّ قـََرأَ   

بعَد وفاِة النَّيبِّ صلى هللاُ عليه رجٌل  هسألَ هللاُ عنه الدَّرَس جيداً، فعندما  ولذلَك حفَظ ابُن مسعوٍد رضيَ 

راطِ  وسلمَ  ه ، وعن ميينِ ةِ ه يف اجلنَّ رفُ د�ه، وطَ يف أَ  وسلَّمَ  عليهِ  ترَكَنا حممٌد صلَّى هللاُ : قالَ  ،؟املستقيمِ  عن الّصِ

يف  خذَ من مرَّ �م، فمن أَ  يدعونَ  -رجالٌ  ناكَ هُ : عينيَ - جالٌ وادُّ، ومثََّّ رِ ه جَ سارِ وعن يَ ، -طُرقٌ : أيْ – وادُّ جَ 

راطِ  خذَ ومن أَ ، به إىل النَّارِ  واّدِ انتهتْ اجلَ  لكَ تِ  َوأَنَّ َهَذا : (هذه اآليةَ  رأَ مث قَ ، انتهى به إىل اجلنَّةِ  على الّصِ

ِلُكْم َوصَّاُكم بِِه َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ َوَال تـَتَِّبُعوا السُُّبَل فـَتَـَفرَّ  ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوهُ  ).َق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه ذَٰ  

ثِل أنَّ يفأيضاً و 
َ
راِط املستقيِم �ٌب يدخُل منه النَّاُس، وعلى الباِب داٍع يدعو النَّاَس  جاَء يف امل أوِل الّصِ

رَاِط َداٍع، يـَُقولُ (: إليه يًعا َوال : َوَعَلى َ�ِب الّصِ رَاَط مجَِ ادخلوا الطريَق : يعين، )تـَْعَوجُّواأَيـَُّها النَّاُس اْدُخُلوا الّصِ

رَاِط ِكَتاُب ا�َِّ : (وقاَل يف بيانِه، متيلوا إىل الطُرِق األخرىواستقيموا عليه وال  َوَذِلَك الدَّاِعي َعَلى رَْأِس الّصِ

َذا اْلُقْرآَن يـَْهِدي لِلَِّيت ِهَي أَقْـَوُم : (، وهكذا هو كتاُب ِهللا تعاىل كما جاَء يف قولِه سبحانَه)َوَجلَّ  َعزَّ  ِإنَّ هَٰ

ُر اْلُمْؤِمِنَني الَِّذيَن يـَْعَمُلوَن الصَّاِحلَاِت َأنَّ َهلُْم َأْجًرا َكِبريًا راِط املستق)َويـَُبشِّ يِم، ، فهو يهدي النَّاَس هلذا الّصِ

.عليه، �نَّ هلم أجراً كبرياً من ِهللا تعاىل على ثباِ�هم وعمِلهم وصربِهم السَّائرينَ ويبشُر ويُثبُِّتهم عليه،   



َراِط ُسورَانِ ( بَـَيت الّصِ راطِ  ،)َوَعَلى َجنـْ ِفيِهَما أَبـَْواٌب ُمَفتََّحٌة، َوَعَلى االبـَْواِب (وِمشالِه،  ِجداراِن عن ميِني الّصِ

فتشتاُق النَّفُس أن ترى ما خلَف األبواِب، ُمثَّ رى ما خلَف األبواِب لوجوِد األستاِر، فال يُ  ،)ُمْرَخاةٌ ُسُتوٌر 

ُة َحمَارُِم ا�َِّ َوالسُّورَاِن ُحُدوُد ا�َِّ تـََعاَىل، َواالبـَْواُب اْلُمَفتَّحَ : (ذكَر عليه الصَّالُة والسَّالُم بياَن ذلَك فقالَ 

تِْلَك ُحُدوُد ا�َِّ : (حدوِده وحمارِمه، كما قاَل ُسبحانَه االقرتاِب منُجمرِد ا� هللاُ عزَّ وجلَّ عن ، وقد �)تـََعاَىل 

ُ آَ�تِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـَتـَُّقونَ  ُ ا�َّ ).َفَال تـَْقَربُوَها َكَذِلَك يـُبَـنيِّ  

ِرت، انظروا إىل سهولِة الدُّخوِل إىل هذِه األبواِب، فليَس بينَ لكن و  واملشكلُة ك وبَني الولوِج إال َرفَع الّسِ

راِط  اً عدُّو لَك العظمى أنَّ  ُيخرَِجَك منه، �يِّ لقد أخَذ َعهداً على نفِسه أماَم ربِّه، أنَّه قاعٌد يف هذا الّصِ

ن بـَْنيِ أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم ُمثَّ * قَاَل فَِبَما َأْغَويـَْتِين َألَقْـُعَدنَّ َهلُْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقيَم (وسيلٍة كانْت، 
َآلتِيَـنـَُّهم ّمِ

وجوِد عدوٍّ يعرتُضَك من أماِمك ، فتخيِّْل الصُّعوبَة يف )َوَعْن أَْميَاِ�ِْم َوَعن َمشَائِِلِهْم َوَال جتَُِد َأْكثـََرُهْم َشاِكرِينَ 

هللاُ غفوٌر رحيٌم، : يقوُل لكَ  تارةً ومن خلِفك ومن ميينَك وعن ِمشاِلَك، يوسوسَك لَك �نواِع الوساوِس، ف

: ال زِلَت شا�ً والعمُر أماَمك، و�رةً : افعْلها مثَّ ُتْب إىل ِهللا، و�رةً : النَّاُس يفعلوَن ذلَك، و�رةً : و�رةً 

.ددةٍ أىن يغفُر هللاُ لك؟، وهكذا يف أشكاٍل ُمتع: يُقنُِّطَك من رمحِة ِهللا ويقولُ : املسألُة فيها ِخالٌف، و�رةً   

َها َشْيطَاٌن َيْدُعو إِلَْيهِ : (كما يف احلديثِ على كلِّ �ٍب وطريٍق شَّيطاٌن  وأيضاً  ، فهو )َعَلى ُكلِّ َسِبيٍل ِمنـْ

تاِر، تَ وقد يدعوَك إىل الدُّخوِل أو النَّظِر فقط، ويُزّيُِن لَك األمَر جبميِع الطُّرِق،  وقد سمُع أصوا�ً خلَف الّسِ

إنََّك لن : ، ويقوُل لك الشَّيطانُ يستثريُك الُفضوُل إىل الُفرجةِ قد و تعِة واإل�رِة مبا فيه، �تيَك األخباُر �مل

: ختسَر شيئاً عندما تنظُر، فإن أعجبَك دخلَت أو انصرفَت، بل قد �تيَك من جانِب اخلِري، فيقوُل لكَ 

راِط املستقيمِ لعلَك تنظُر إىل أحواِل هؤالِء فتعتُرب وحتمُد هللاَ على ثباِتك على هذ .ا الّصِ  

رَاطِ (وهناَك  ًئا ِمْن تِْلَك االبـَْواِب قَالَ (من أعالُه، : أيْ  ،)َداٍع َيْدُعو ِمْن َجْوِف الّصِ : فَِإَذا أَرَاَد يـَْفَتُح َشيـْ

تاَر، فإن كشفَته دخلَت، فمْن هذا، ال تك)نََّك ِإْن تـَْفَتْحُه تَِلْجهُ َوْحيََك ال تـَْفَتْحُه فَإِ  .الدَّاعي؟ شُف الّسِ  

يل  اجلليلَ  العظيمَ  هللاَ  ، وأستغفرُ واحلكمةِ  ، ونفعنا مبا فيهما من اآل�تِ والسنةِ  هللا يل ولكم يف الكتابِ  �َركَ 

.حيمٌ ريب لغفوٌر رَ  ، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنَّ طيئاتِ من مجيع اخلَ  واملسلماتِ  املسلمنيَ  ولكم وجلميعِ   



ه، ه ورسولُ عبدُ  � دمحماً أن سيدَ  له، وأشهدُ  ريكَ ه ال شَ وحدَ  إال هللاُ  أن ال إلهَ  هدُ ، وأشالعاملنيَ  ربِّ  �ِ  احلمدُ 

ابعني هلم ، والتَّ ه أمجعنيَ وعلى أصحابِ  الطاهرينَ  ه الطيبنيَ وعلى آلِ  � حممدٍ على سيدِ  و�ركْ  وسلمْ  لِّ اللهم صَ 

:أما بعدُ  .. الدينِ  إىل يومِ  �حسانٍ   

َراِط َواِعُظ ا�َِّ ِيف قـَْلِب ُكلِّ ُمْسِلمٍ : (والسَّالمُ يقوُل عليه الصَّالُة  فهو ينادي من أعلى ، )َوالدَّاِعي فـَْوَق الّصِ

راِط كلما أردَت أن تفتَح ��ً من أبواِب احلراِم، � عبَد ِهللا  ، نََّك ِإْن تـَْفَتْحُه تَِلْجهُ فَإِ  ،َوْحيََك ال تـَْفَتْحهُ الّصِ

، وكم من مكاٍن ذهَب إليه َفَضلَّ، وكم من مقطٍع فتَحه الشَّاُب فاَحنلَّ فكم من �ٍب فتَحه  .العبُد فـََزلَّ  

فما أرحَم هللاُ تعاىل بعباِده، حيُث جعَل لكلِّ واحٍد ِمنَّا واعظاً يف قلِبه، ُمالزماً له يف اللِّيِل والنَّهاِر، ويف 

ِر والعلِن، كل َوأَمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم : (قوَله تعاىلتذكَّْر أيُّها العبُد  ،واعظُ ال ما حدَّثته نفُسه مبعصيٍة �داهُ الّسِ

.وعَظ موعظًة بليغًة حبسِب احلالِ ، و )فَِإنَّ اْجلَنََّة ِهَي اْلَمْأَوى*  رَبِِّه َونـََهى النـَّْفَس َعِن اْهلََوى  

.. أيُّها األحبَُّة   

.كيَف أثرُه عليكم؟و .. ِة صوتِه يف قلوِبكم؟ أخربوين عن قوَّ .. هذا الواعَظ يف قلوِبكم؟  تسمعونَ هل   

إنَّ من القلوِب الواعظَني، و  غريِه من وتغافلنا عن وعِظه كثرياً، كما نتغافُل عن موعظةِ .. لقد مسعناُه كثرياً 

ملن لريوُغ عن موعظِته  من القلوبِ وإنَّ  ،َمن َضُعَف فيها صوُت واعِظ ِهللا حىت ال َيكاُد ُيسمُع صوتُه

ولساُن  ..أبداً لوعِظه ال تستجيُب  ملن أعرَض عنه فهي من القلوبِ ِن، وإنَّ بتحسِني القبيِح وتقبيِح احلس

َنا أََوَعْظَت أَْم ملَْ َتُكن ّمَِن اْلَواِعِظنيَ : (حاِهلا كما قاَل قوُم عاٍد ألخيهم هوداً عليه السَّالمُ   ،)قَاُلوا َسَواٌء َعَليـْ

   .أمل �ِن لنا أن نستجيَب لواعِظ ِهللا يف قلوبِنا؟.. إىل مىت؟ ف

ُمَصّرَِف َ�  اللَُّهمَّ ، الرَّاِشِدينَ  َحبِّْب إلَيَنا اإلميَاَن َوزَيِّْنُه ِيف قـُُلوبَِنا، وََكرِِّه إلَيَنا الُكْفَر َوالُفُسوَق َوالِعْصَياِن، َواْجَعْلَنا ِمنَ   اللَُّهمَّ 

َ� ُمَقلَِّب   اللَُّهمَّ ، أَرَِ� اَحلقَّ حقَّاً َواْرزُقْـَنا اتَِّباَعُه، َوأَرَِ� الَباِطَل َ�ِطًال َواْرزُقْـَنا اْجِتَنابَهُ   اللَُّهمَّ ، َصرِّْف قـُُلوبـََنا َعَلى طَاَعِتكَ الُقُلوِب 

َنا بـَْعَد ِإْذ َهَديـْتَـَنا، وال تـَْفِتنَّا ِيف ِديِنَنا، َواْجَعْل يـَْوَمَنا َخْرياً ِمْن الُقُلوِب َواألَْبَصاِر، ثـَبِّْت قـُُلوبـََنا َعَلى طَاَعِتَك، َوال تُزِْغ قـُُلوبَـ 

ِمَنا يـَْوَم نـَْلَقاَك َوأَنْ  ،أَْمِسَنا َر أَ�َّ َر أَْعَمالَِنا َخَواتِيَمَها، َوَخيـْ َر أَْعَمارَِ� أََواِخَرَها، َوَخيـْ آِت نـَْفِسي  اللَُّهمَّ ، َت رَاٍض َعنَّاَواْجَعْل َخيـْ

ُر َمْن زَكَّاَها، أَْنَت َولِيـَُّها َوَمْوالَها .رَبـََّنا أَمتِْْم لََنا نُوَرَ� َواْغِفْر لََنا إِنََّك َعَلى ُكّل َشيٍء َقِديرٌ  اللَُّهمَّ ، تـَْقَواَها، َوزَكَِّها أَْنَت َخيـْ  




