السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
خطبة الجمعة لهذا االسبوع ان شاء هللا تعالى ستكون متصلة بموضوع الخطبة التي سبقتها فهي بعنوان :

اإلنسان خلقه وبعثه
وتتناول العناصر التاليه  :مراحل اعمار االنسان
والفطرة ومفسداتها
مراقبة االنسان في هذه الدار وكيفية النجاة
 ان هللا تعالى جعل هذه الدار دار امتحان فهي دار عمل دون جزاء واالخرة دار جزاء بدون عمل وهي سريعة الزوال ودار الكدار واالقدار وهي دار البالء واالبتالء :الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ولنبلونكم بشيئ من الخوف والجوع ... وقد جعلها هللا تعالى ممراً لآلخرة فهي قصيرة جدا ً وقد اخفى هللا تعالى عنا االجل فيها وجعل مكانه االمل فدائما ً االمل اكبر بكثير من االجل قال تعالى  :وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ً وما تدري نفس بأي ارض تموت وهي دار التكاليف والتوظيف جعلها هللا تعالى محددة لما بعدها ففيها يحدد االنسان مصيره هل الى الجنة ام الى النارفمن حقق الغاية التي ُخلق ألجلها فاز ونجى ومن لم يحققها فأمره الى هللا تعالى
ير
س ِعي ٌد( )105فَأ َ َّما الَّ ِذينَ َ
س ِإ ََّل ِب ِإ ْذنِ ِه ۚ فَ ِم ْن ُه ْم َ
قال تعالى  :يَ ْو َم يَأ ْ ِ
ش ِقي َو َ
شقُوا فَ ِفي ال َّن ِار لَ ُه ْم فِيهَا َزفِ ٌ
ت ََل ت َ َكلَّ ُم نَ ْف ٌ
ض ِإ ََّل َما شَا َء َربُّكَ ۚ ِإنَّ َربَّكَ فَعَّا ٌل ِل َما يُ ِري ُد (َ ۞ )107وأَ َّما الَّ ِذينَ
َو َ
ق (َ )106خا ِل ِدينَ فِيهَا َما دَا َم ِ
ش ِهي ٌ
اواتُ َو ْاْل َ ْر ُ
ت ال َّ
س َم َ
َ
َ
ُ
ع َطا ًء َ
غي َْر َمجْ ذوذ
شا َء َربُّكَ ۖ َ
ض إِ ََّل َما َ
س ِعدُوا ف ِفي ا ْل َجنَّ ِة َخا ِل ِدينَ فِيهَا َما دَا َم ِ
اواتُ َو ْاْل ْر ُ
ت ال َّ
ُ
س َم َ
 -١مراحل اَلعمار
 ان اَلنسان مخلوق كريم على هللا تعالى فقد كرمه سبحانه  :ولقد كرمنا بني آدمبأن خلقه بيديه سبحانه واسجد له المالئكة وجعله خليفة في اَلرض
 وهذا اَلنسان يمر بمراحل منذ ان خلق هللا آدم عليه السالم الى ان يحدد المصير اما الى جنة واما الى نار -١العمر اَلول  :وهو يوم مسح الرحمن على ظهر آدم فأخرج ذريته الى قيام الساعه على شكل الذر في عالم غيبي َل
يعلمه اَل هللا تعالى ونحن غير مسؤولين عن ذاك العمر
 وقد اخذ فيه العهد على جميع خلقه ان يعبدوه سبحانه وَل يشركوا به شيئاعدُو ُّمبِينٌ (َ )60وأ َ ِن ا ْعبُدُونِي ۚ َٰ َهذَا ِص َرا ٌ
ستَ ِقي ٌم
ش ْي َطانَ ۖ إِنَّهُ لَ ُك ْم َ
قال تعالى  :أَلَ ْم أ َ ْع َه ْد إِلَ ْي ُك ْم يَا بَ ِني آ َد َم أَن ََّل ت َ ْعبُدُوا ال َّ
ط ُّم ْ
 -وكذلك اشهدنا على انفسنا بذلك

 قال تعالى َ :و ِإ ْذ أ َ َخ َذ َربُّكَ ِمن بَنِي آ َد َم ِمن ُور ِه ْم ذُ ِريَّت َ ُه ْم َوأ َ ْ
س ِه ْم أَلَسْتُ ِب َر ِب ُك ْم ۖ قَالُوا بَ َل َٰى ۛ ش َِه ْدنَا ۛ أَن
ش َه َد ُه ْم َ
علَ َٰى أَنفُ ِ
ظ ُه ِ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
تَقُولُوا يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة إِنَّا ُكنَّا ع َْن َٰ َهذَا َ
غافِ ِلينَ ( )172أ ْو تَقُولُوا إِنَّ َما أش َْركَ آبَا ُؤنَا ِمن قَ ْب ُل َو ُكنَّا ذُ ِريَّة ِمن بَ ْع ِد ِه ْم ۖ أفت ُ ْه ِل ُكنَا بِ َما فعَ َل
ا ْل ُمب ِْطلُونَ
ص ْلبِ ِه ك َّل ذُ ِريَّة
الميثاقَ من َظه ِْر آد َم عليه السال ُم بنَ ْع َمانَ يو َم عرفةَ  ،فأ َ ْخ َرج من ُ
 قال صلى هللا عليه وسلم  :إنَّ هللاَ أخذ َِ
َ
بربكم قالوا بلى ش َِهدْنا  . . .إلى قوله  :ال ُمب ِْطلُونَ . .
س
ل
أ
:
قال
ذَ َرأها  ،فنَثَرها بين َي َد ْي ِه  ،ثم َكلَّ َمهم ِق َب ًال ،
ْتُ
ِ
: 240الصفحة أو الرقم  -شرح الطحاوية:المصدر  -األلباني :المحدث عبدهللا بن عباس :الراوي
صحيح :خالصة حكم المحدث
والذي معنا من هذا العمر فقط اثنان وهما الفطرة والتعارف -
الفطرة ١-
الدينُ ا ْلقَيِ ُم َو َٰلَ ِكنَّ أَ ْكث َ َر  :قال تعالى -
اس َ
َّللا ۚ َٰذَ ِلكَ ِ
ق َّ ِ
ِين َحنِي ًفا ۚ فِ ْط َرتَ َّ ِ
َّللا الَّتِي فَ َط َر النَّ َ
فَأَقِ ْم َوجْ َهكَ ِللد ِ
علَ ْيهَا ۚ ََل ت َ ْبدِي َل ِل َخ ْل ِ
اس ََل يَ ْعلَ ُمونَ
النَّ ِ
على الفطر ِة  ،فأبواه يُه َِودانِه  ،أو يُنَ ِصرانِه  ،أو يُ َم ِجسانِه  ،كمث ِل البَ ِهي َم ِة ت ُ ْنتِ ُج البَ ِهي َمةَ  ،هل ترى فيها يُولَ ُد مولود ك ُّل -
َ . .ج ْدعَا َء
: 1385الصفحة أو الرقم  -صحيح البخاري:المصدر  -البخاري :المحدث أبو هريرة :الراوي
]صحيح[ :خالصة حكم المحدث
)أخرجه البخاري ( )1385واللفظ له ،ومسلم ( : 2658التخريج
فجميع الخالئق مفطورون على العبادة والحاجة الى اإلله المعبود ومفطورون على تعظيم هذا اإلله وصفاته -
فبالفطرة يعرف اَلنسان ان له ربا ً هو هللا تعالى وانه هو الخالق والرازق والمحيي والمميت ومنزل الغيث ويفرج الكرب
 ...وبيده اَلمر
َّللاُ عل ْي ِه وس َّل َم كم تعبُ ُد  :قال صلى هللا عليه وسلم -
أنَّ ُح َ
صينَ بنَ عبي ِد بن َخ ِ
ي ص َّلى َّ
ي َّ
َّللاُ ع ْنهُ قا َل له ال َّنب ُّ
لف ال ُخزاعي رض َ
ً
ً
ماء .قا َل «فأيُّهم ت ُع ُّد
َورهبتِك إل ًها قا َل سبعة ستَّة في
س ِ
اْلرض وواحدًا في ال َّ
قا َل الَّذي في ال َّ
ِ
سماء .قا َل أما لو أسلمتَ »لرغبتِك َ
تين الَّتي وعدتني فقا َل قل اللَّه َّم أ ْل ِهمني ُرشدي
متين تنفعانِكَ »  .فل َّما أسل َم ُحصينٌ قا َل يا رسو َل َّ ِ
َّللا ِ
ي الك ِل َم ِ
علَّمت ُكَ ك ِل ِ
علمن َ
شر نَفسي
 .وقِني ِ
: 199الصفحة أو الرقم  -الوابل الصيب :المصدر  -ابن القيم :المحدث : -الراوي
صحيح :خالصة حكم المحدث
مفسدات الفطرة السليمه ثالث  :الكبر والعناد والتقليد -
الكبر  :ألن صاحبه ينكر البدهيات واالمور المشاهدة التي ال تحتمل الجدل فيها ١-
فهو غمط الناس وبطر الحق او سفه الحق ينكر الحق ويراه على غير حقيقته
مثاله اليهود عندما علموا صفات رسول هللا وتيقنوا انه النبي الموعود تكبروا ولم يسلموا
 ...فقد كانوا يظنون انهم من ساللة االنبياء وان النبوة فيهم
اب يَ ْع ِرفُونَهُ َك َما يَ ْع ِرفُونَ أ َ ْبنَا َء ُه ْم ۖ َو ِإنَّ فَ ِريقًا ِم ْن ُه ْم لَيَ ْكت ُ ُمونَ ا ْلحَقَّ َو ُه ْم يَ ْعلَ ُمونَ  :قال تعالى -
)(146الَّ ِذينَ آتَ ْينَا ُه ُم ا ْل ِكت َ َ

العناد  :وهو معاكسة الحق في االمور الواضحة والبديهية وكثرة الجدال فيها الثبات عكسها او قناعاته الخاطئه ٢-
سح ََرنَا ِبهَا فَ َما َنحْ نُ لَكَ ِب ُم ْؤ ِمنِينَ  :قال تعالى -
َوقَالُوا َم ْه َما تَأْتِنَا ِب ِه ِم ْن آيَة ِلتَ ْ
س ُه ْم ُ
س ِدينَ ( : 14وقال تعالى -
ظ ْل ًما َو ُ
ْف كَانَ عَاقِبَةُ ا ْل ُم ْف ِ
) َوجَحَ دُوا ِبهَا َوا ْ
علُ ًّوا ۚ فَان ُظ ْر َكي َ
ست َ ْيقَنَتْهَا أَنفُ ُ
 ....وامثلة ذلك كثيرة في القرآن الكريم فقوم ثمود رأوا الصخرة تتمخض وتولد ناقه -
 ...وبني اسرائيل رأوا كل اَليات ومروا بالبحر
 ...وكانوا يجالوا موسى وعبدوا العجل
 ...وكفار قريش كانا يعلمون صدق وامانة النبي ولكنهم بعناده انكروا الحق
التقليد  :اَلمر الثالث من مفسدات الفطرت هو التقليد وهو ثالثة اقسام ٣-
التتقليد  :هو ان يجعل المرء قناعاته في عنق غيره فهي كالقالدة تعلق في العنق -
اي انه تابع لغيره في كل شيئ
تقليد اآلباء واَلجداد  :وهو حجة مكذبي الرسل من لدن نوح عليه السالم الى النبي صلى هللا عليه وسلم ١-
علَ َٰى آث َ ِار ِهم ُّم ْهتَ ُدونَ  :قال تعالى -
ع َل َٰى أ ُ َّمة َوإِنَّا َ
بَ ْل قَالُوا إِنَّا َو َج ْدنَا آبَا َءنَا َ
حتى في الفواحش يقلدون اَلباء -
َّللا َما ََل  :قال تعالى -
َاء ۖ أَتَقُولُونَ َ
احشَةً قَالُوا َو َج ْد َنا َ
ع َلى َّ ِ
َّللا ََل يَأ ْ ُم ُر بِا ْلفَحْ ش ِ
َوإِذَا فَعَلُوا فَ ِ
علَ ْيهَا آبَا َء َنا َو َّ
َّللاُ أ َ َم َرنَا بِهَا ۗ قُ ْل إِنَّ َّ َ
)ت َ ْعلَ ُمونَ (28
تقليد الزعماء  :سواء كانوا سياسيين او دينيين ٢-
مثل فرعون عندما استخف قومه فاطاعوه
س ِقينَ  :قال تعالى -
ف قَ ْو َمهُ فَأ َ َطاعُوهُ ۚ إِنَّ ُه ْم كَانُوا قَ ْو ًما َفا ِ
فَا ْ
ستَ َخ َّ
وكذلك ما نراه اليوم من تقليد الزعماء واتباعهم والدفاع عنهم والقتال بين ايديهم -
وكذلك اتباع اَلحزاب ان كانت دينيه او غير دينيه اتباعها يقلدون ويتبعون اوامر ومناهج احزابهم حتى لو كانت مخالفة
للشريعة وقد يلووا عنق الدليل ليتوافق مع مناهجهم
 ...وكذلك ايضا ً المقلدين من الطرق الصوفية
تقليد النظائر  :كتقليد اآلخرين بلباسهم وقص شعرهم وعاداتهم واعيادهم وما الفالنتاير عنا ببعيد ٣-
ومنها تقليد الممثلين والنجوم في كل فن
اَلمر الثاني الذي معنا من عالم الذر هو التعارف ٢-
ح  :قال صلى هللا عليه وسلم -
 .مجنَّدةٌ  .فما تعارف منها ائتَلَف  .وما تناكَر منها اختلف جنو ٌد اْلروا ُ
: 2638الصفحة أو الرقم  -صحيح مسلم :المصدر  -مسلم :المحدث أبو هريرة :الراوي
صحيح :خالصة حكم المحدث

وقال صلى هللا عليه وسلم في رحلة المعراج -
صدري  ،ثم غسلهُ بماء زمز َم  ،ثم جاء بطست من ذهب ممت ِلئ حكمةً -
سقف بيتِي وأنا بمكةَ فنز َل جبريل ففر َج
فُر َج
ُ
ِ
السماء الدنيا  ،فلما جئْنا السما َء الدنيا  ،قال جبري ُل
وإيمانا  ،فأفرغها في صدري  ،ثم أطبقهُ  .ثم أخذَ بيدي فعر َج بي إلى
ِ
السماء الدنيا  :افت ْح  ،قال من هذا ؟ قال
لخاز ِن
ِ
هذا جبري ُل  .قال هل معك أح ٌد ؟ قال  :نعم  ،معى محمد  .قال  :فأُرس َل إلي ِه ِ :
 .؟ قال نع ْم  ،فافتَحْ
س ِو َدةٌ عن رج ٌل فإذا فلما علونا السما َء الدنيا "
سو َدةٌ  ،وعن يسار ِه يمينِ ِهأ ُ ْ
نظر قب َل فإذا  ،أ ُ ْ
ِ
نظر قب َل شمال ِه يمين ِه َ
ضحكَ  ،وإذا َ
ُ
سودَة
وعن يمين ِه عن بكى  ،فقال  :مرحبا بالنبي الصالحِ ،
واَلبن الصالحِ قلتُ  :يا جبري ُل من هذا ؟ قال  :هذا آ َد ُم  ،وهذ ِه اْل ْ
ِ
ُ
ُ
َ
سودة التي
س ُم بني ِه  ،فأه ُل
اليمين أهل الجن ِة  ،واْل ْ
النار  ،شمال ِه ن َ
نظر قب َل يمين ِه َ
ضحكَ  ،وإذا َ
نظر قِبَل فإذا عنشما ِل ِه أه ُل ِ
ِ
"  .شمال ِه بكَى
ثم عر َج بي جبري ُل حتى أتى السما َء الثانيةَ  ،فقال لخازنها  :افتحْ  :فقال له خازنها مث َل ما قا َل خازنُ
السماء الدنيا  ،ففت َح .
ِ
إدريس  .ثم مررتُ بموسى  ،فقال
يس قال  :مرحبا بالنبي الصالحِ واْلخِ الصالحِ فقلت  :من هذا ؟ قال هذا
فلما مررتُ بإد ِْر َ
ُ
 :مرحبا بالنبي الصالحِ واْلخِ الصالحِ  ،فقلتُ  :من هذا ؟ قال  :هذا موسى  .ثم مررتُ بعيسى  ،فقال  :مرحبا بالنبي الصالحِ
واَلبن  .واْلخِ الصالحِ  ،قلت  :من هذا ؟ قال  :هذا عيسى ابن مري َم
ِ
ثم مررتُ بإبراهي َم  ،فقال  :مرحبا بالنبي الصالحِ
ففرض هللاُ عز  :الصالحِ  ،قلت
اْلقالم ،
صريف
من هذا ؟ قال هذا ابراهي ُم  .ثم عر َج بى حتى ظهرتْ بمستَوى أسم ُع فيه
َ
َ
ِ
فرض ربكَ على أمتكَ ؟ قلت
 :وجل على أمتي خمسينَ صالة  ،فرجعتُ بذلكَ حتى مررتُ على موسى  ،فقال موسى  :ماذا
َ
عليهم خمسينَ صالةً  .قال لى موسى :
ق ذلكَ  ،فراجعتُ ربى  ،فوض َع شطرها  ،فرجعتُ
فراجع ربكَ  ،إن أمتكَ َل ت ُطي ُ
فرضَ
ْ
ِ
َ
ذلكَ
أمتكَ
ربكَ
خمس  ،وهُن خمسونَ َل يُ َبد ُل
ُن
ه
:
فقال
،
ربى
،
ق
تطي
َل
فإن
راجع
:
فقال
،
ه
فأخبرت
موسى
إلى
فراجعتُ
ُ
ْ
ٌ
القو ُل لَدَى  ،فرجعتُ إلى موسى  ،فقال
راجع ربكَ  ،قلتُ  :قد استحييتُ من َربى  .ثم انطل َ
ْ
ق بى حتى انتهى إلى سدر ِة ْ :
ُ
ي ؟ ثم
ال ُم ْنتهى  ،ون ْبقُها مث ُل قِال ِل َه َج َر  ،وورقُها
ِ
كآذان الفيل ِة  ،تكا ُد الورقة تغطى هذِه اْلم ِه  ،فغشيها ألوانٌ َل أدري ما ه َ
 .فيها جنابِذُ اللؤل ِؤ  ،وإذا ترابها المسكُ فإذا أدخلتُ الجنةَ
: 4199الصفحة أو الرقم  -صحيح الجامع :المصدر  -األلباني:المحدث عبدهللا بن عباس و أبو حبة البدري :الراوي
صحيح :خالصة حكم المحدث
العمر الثاني  :وهو حياتنا الدنيا التي نحياها االن ٢-
وهي اقصر االعمار " اقصر من التي قبلها واقصر من االعمار التي بعدها " فال ندري كم بقينا في عالم الذر الى ان اخرجنا -
الى الدنيا وكذلك عالم البرزخ ال يعلم نهايته اال هللا عندما تقوم الساعة وتنفخ النفخة
وهو المحور واالساس والمؤثر في اختيار الدور التي بعده او كيفية االعمار التي بعده -
ومن كرم هللا تعالى علينا ان اعطانا في هذا العمر الكثير فرص للنجاة منها -
العمر او الوقت او االجل فما زال االنسان على قيد الحياة فعنده فرصة للنجاة بشهادة الحق والتوبة الى هللا تعالى ١-
اخفاء االجل  :ليجد االنسان ويسارع بالتوبة فانه ال يدري متى اجله فليعمل بالمهمة التي ألجلها وجد ٢-
.قال االمام احمد عن وكيع رحمهما هللا تعالى  :لو قيل لوكيع ستموت ما زاد شيئا ً -
النه كان عارفا ً بالغاية ويسعى لتحقيقها
النعم  :وان تعدوا نعمة هللا ال تحصوها ٣-
ولكل نعمة اجل  :فإما ان تنتزع منا او يحال بيننا وبينها -

االنتزاع  :قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ١-
يحال بيننا وبينها ٢-
سقمك ،وفرا َ
سا اغتن ْم  : -قال صلى هللا عليه وسلم -
قب َل خمس :حياتَك قب َل موتِك ،وصحتَك قب َل
ِ
غك قب َل شغ ِلك ،وشبابَك خم ً
فقرك
 .قب َل ِ
هرمك ،وغنَاك قب َل ِ
: 1205الصفحة أو الرقم  -الجامع الصغير :المصدر  -السيوطي :المحدث عبدهللا بن عباس :الراوي
صحيح :خالصة حكم المحدث
الصحَّةُ والفرا ُ
غ مغبونٌ نِعمتان  :وقال صلى هللا عليه وسلم -
 .فيهما
كثير من النَّ ِ
اس ِ :
ٌ
: 6412الصفحة أو الرقم  -صحيح البخاري:المصدر  -البخاري :المحدث عبدهللا بن عباس :الراوي
]صحيح[ :خالصة حكم المحدث
والمحافظة عليها بأمرين -
ان ال تستعمل في معصية ١-
ان يداوم على شكر المنعم ٢-
باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها وهللا تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ٤-
ط باللي ِل يدَه يبس ُ
النهار  .ويبس ُ
ط إن هللاَ عز وجل  :قال صلى هللا عليه وسلم -
ليتوب مسي ُء
ليتوب مسي ُء اللي ِل يدَه ،
بالنهار ،
َ
َ
ِ
ِ
الشمس من مغربِها
 . .حتى تطل َع
ُ
:2759الصفحة أو الرقم  -صحيح مسلم :المصدر  -مسلم:المحدث أبو موسى األشعري عبدهللا بن قيس :الراوي
صحيح :خالصة حكم المحدث
المراقبة في هذا العمر -
النه مركزي ومحوري وبه يتقرر احوال االعمار التي تليه وألن الحساب فقط عليه وألن االنسان بطبعه النكران وألن هللا
تعالى يحب االعذار فقد جعل على كل انسان شهودا ً ورقباء وهي خمس
الرقابة من هللا تعالى ١-
ب ِإلَ ْي ِه ِم ْن َح ْب ِل ا ْل َو ِري ِد  :قال تعالى -
سانَ َونَ ْعلَ ُم َما ت َُو ْ
اإلن َ
س ِب ِه نَ ْف ُ
سهُ ۖ َونَحْ نُ أ َ ْق َر ُ
س ِو ُ
َولَقَ ْد َخ َل ْق َنا ْ ِ
ش ُهودًا إِ ْذ ت ُ ِفيضُونَ فِي ِه ۚ َو َما  :وقال تعالى -
ع َمل إِ ََّل ُكنَّا َ
شأْن َو َما تَتْلُو ِم ْنهُ ِمن قُ ْرآن َو ََل ت َ ْع َملُونَ ِم ْن َ
َو َما تَكُونُ فِي َ
علَ ْي ُك ْم ُ
َٰ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
صغَ َر ِمن ذ ِلكَ َو ََل أ ْكبَ َر إِ ََّل فِي ِكتَاب ُّمبِين (61
اء َو ََل أ ْ
س َم ِ
ض َو ََل فِي ال َّ
ب عَن َّربِكَ ِمن ِمثقَا ِل ذ َّرة ِفي ْاْل ْر ِ
)يَ ْع ُز ُ
يعلم السر واخفى -
يعلم خائنة اَلعين وما تخفي الصدور -
 ...ما تكون من نجوى ثالثة اَلهو رابعهم -
رقابة المالئكة ٢-
علَ ْي ُك ْم لَحَافِ ِظينَ  :قال تعالى -
يَ ْعلَ ُمونَ َما ت َ ْفعَلُونَ ) ِك َرا ًما كَاتِبِينَ (َ (10) 11وإِنَّ َ

لَهُ ُم َع ِقبَاتٌ ِمن بَي ِْن يَ َد ْي ِه َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه يَحْ فَ ُ
َّللا  :وقال تعالى -
ظونَهُ ِم ْن أ َ ْم ِر َّ
وقال تعالى  :ما يلفظ من قول اَل لديه رقيب عتيد -
الفجر  ،ثم  :فيكم يتعاقبون  :قال صلى هللا عليه وسلم -
العصر وصال ِة
ويجتمعون في صال ِة
هار ،
ِ
ِ
ِ
مالئكةٌ باللي ِل ومالئكةٌ بالنَّ ِ
ج الذين باتوا
 ،فيسألُهم  ،وهو أعل ُم بهم  ،كيف تركت ُم عبادي ؟ فيقولون  :تركناهم وهم يُصلُّونَ  ،وأتيناهم وهم فيكم يعر ُ
 .يُصلُّونَ
: 7486الصفحة أو الرقم  -صحيح البخاري:المصدر  -البخاري :المحدث أبو هريرة :الراوي
]صحيح[ :خالصة حكم المحدث
)أخرجه البخاري ( )7486واللفظ له ،ومسلم ( : 632التخريج
رقابة او شهادة االنبياء على اممهم ٣-
ع َل َٰى َٰ َهؤ ََُل ِء ش َِهيدًا :قال تعالى -
ْف إِذَا ِجئْنَا ِمن ك ُِل أ ُ َّمة بِش َِهيد َو ِجئْنَا بِكَ َ
فَ َكي َ
َٰ
علَ ْي ُك ْم ش َِهيدًا ۗ  :وقال تعالى -
سو ُل َ
ش َهدَا َء َ
س ًطا ِلتَكُونُوا ُ
َو َكذَ ِلكَ َجعَ ْل َنا ُك ْم أ ُ َّمةً َو َ
الر ُ
علَى ال َّن ِ
اس َويَكُونَ َّ
َق َو ُه ْم يَ ْعلَ ُمونَ  :قال تعالى -
إِ ََّل َمن ش َِه َد بِا ْلح ِ
والنبي صلى هللا عليه وسلم حاشاه ان يشهد الزور فشهادته بعد اطالع ومعرفة لذلك قالوا ان المالئكة تطلعه على اعمال -
امته
شهادة المؤمنين ٤-
قال تعالى  :لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا -
وقال تعالى  :وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون -
هللا رسو ِل على ُم َّر  :قال صلى هللا عليه وسلم -
ب
الخير فقال هللاُ صلَّى ِ
خيرا ِمن مناق ِ
بجنازة فأُثني عليها ً
ِ
عليه وسلَّم ِ
هللا رسو ُل
).
هللا صلَّى ِ
اْلرض في ِ
ِ
هللا شهو ُد أنتم عليه وسلَّم ( :و َج َبت ُ
: 3024الصفحة أو الرقم  -صحيح ابن حبان:المصدر  -ابن حبان :المحدث أبو هريرة :الراوي
أخرجه في صحيح :خالصة حكم المحدث
ورد ان من شهد له اثنان وجبت له اجنة -
الرقابة الخامسة -
وهي رقابة االنسان على نفسه وشهادة اعضائه عليه -
سانُ يَ ْو َمئِذ ِب َما قَ َّد َم َوأ َ َّخ َر  :قال تعالى -
سانُ َ
علَ َٰى نَ ْف ِ
اإلن َ
اإلن َ
َ
س ِه بَ ِص َ
.ولَ ْو أ َ ْل َق َٰى َمعَاذ َ
يرةٌ ( (13) 14يُنَبَّأ ُ ْ ِ
ِير ُه )بَ ِل ْ ِ
شهادة اَلعضاء عليهم -
ش ْيء َوه َُو َخلَقَ ُك ْم أَ َّو َل َم َّرة َو ِإ َل ْي ِه ت ُْر َجعُونَ  :قال تعالى -
ق ُك َّل َ
َوقَالُوا ِل ُجلُو ِد ِه ْم ِل َم ش َِهدت ُّ ْم َ
َّللاُ الَّذِي أَن َط َ
علَ ْي َنا ۖ قَالُوا أَن َطقَنَا َّ
َٰ
َ
َ
ستَتِ ُرونَ أَن يَ ْ
يرا ِم َّما تَ ْع َملُونَ )(21
ش َه َد َ
)َ (22و َما كُنت ُ ْم ت َ ْ
علَ ْي ُك ْم َ
س ْمعُ ُك ْم َو ََل أ ْبص ُ
َّللا ََل يَ ْعلَ ُم َكثِ ً
َار ُك ْم َو ََل ُجلُو ُد ُك ْم َولَ ِكن َظ َننت ُ ْم أنَّ َّ َ
ِيه ْم َوت َ ْ
سبُونَ ( : 65وقال تعالى -
)ا ْليَ ْو َم نَ ْختِ ُم َ
ش َه ُد أَ ْر ُجلُ ُهم بِ َما كَانُوا يَ ْك ِ
علَ َٰى أَ ْف َوا ِه ِه ْم َوتُك َِل ُمنَا أ َ ْيد ِ
)يَ ْو َم ت َ ْ
ِيه ْم َوأَ ْر ُجلُ ُهم بِ َما كَانُوا يَ ْع َملُونَ ( : 24قال تعالى -
ش َه ُد َ
علَي ِْه ْم أ َ ْل ِ
سنَت ُ ُه ْم َوأ َ ْيد ِ

مهمة  :اراد هللا تعالى اقامة الحجة على خلقه ْلن ذلك من تمام عدله سبحانه واقامة اَلعذار -
 ...وقد ذكر لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حال قوم نوح مع نوح وكيف ينكرون فتأتي امة محمد فتشهد عليهم -
 ...فكل واحد يريد ان ينجو من العذاب وان يدخل الجنة يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه -
سهَا َوت َُو َّف َٰى ُك ُّل نَ ْفس َّما ع َِملَتْ َو ُه ْم ََل يُ ْظلَ ُمونَ ( : 111في ذلك اليوم -
)يَ ْو َم تَأْتِي ُك ُّل نَ ْفس تُجَا ِد ُل عَن نَّ ْف ِ
) َو ُكلُّ ُه ْم آتِي ِه يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة فَ ْردًا ( : 95وقال تعالى -
ما منكم من أحد إَل سيخلو هللا به يوم القيامة  .فيقول  :يا ابن آدم ما غرك بي ؟ يا ابن آدم ماذا عملت  :ابن مسعود وقال -
فيما [ علمت ] ؟ يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين ؟
العمر الثالث  :حياة البرزخ ٣-
) العمر الفاصل بين الحياة الدنيا وقيام الساعة للحساب اسمه البرزخ اي الفاصل والحاجز ( وبينهما برزخ ال يبغيان -
اوله يبدأ بالموت ونهايته بنفخة البعث -
ومعه ينتهي الزمن و ينقضي ويتحول الى مشاهد -
القبر اول منازل االخرة وهو اصعب من كل ما سبقه وكل شيئ بعده اهون منه -
كان عثمان رضي هللا عنه اذا وقف على قبر بكى حتى يغمى عليه -
فمشهد الضجعة  :عند االحتضار عندما يكشف عنه الغطاء ويرى مقعده من الجنة او النار فبصره اليوم حديد اي ثاقب -
َٰ
)وجَا َءتْ
َوجَا َءتْ ُك ُّل
ُّور ۚ َذ ِلكَ َي ْو ُم ا ْل َو ِعي ِد َ
َ
)(20ونُ ِف َخ ِفي الص ِ
َٰ
)َّ (22لقَ ْد كُنتَ فِي َ
ش ْفنَا عَنكَ ِغ َطا َءكَ فَبَص َُركَ
غ ْفلَة ِم ْن َهذَا فَ َك َ

َق ۖ َٰ َذ ِلكَ َما كُنتَ ِم ْنهُ تَ ِحي ُد ( : 19قال تعالى -
سك َْرةُ ا ْل َم ْو ِ
َ
ت ِبا ْلح ِ
ْ
َ
ق َوش َِهي ٌد
َا
ه
ع
م
س
ف
ن
)(21
د
ٌ
ِي
د
ح
م
و
ي
سائِ ٌ
َ
َ
َ
َّ َ
ا ْل ْ َ

 :الضمه -
ي عنه ضمةً ُ
القبر ض َّم ِة لو نجا من  : 5 -قال صلى هللا عليه وسلم -
ض َّم  ،لنجا سع ُد بنُ معاذ  ،ولق ْد
 ، .ث ُ َّم ُر ِ
ِ
وخ َ
: 5306الصفحة أو الرقم  -صحيح الجامع:المصدر  -األلباني :المحدث عبدهللا بن عباس :الراوي
صحيح :خالصة حكم المحدث
ضمة القبر إنما أصلها أن األرض أمهم ومنها خلقوا ،فغابوا عنها الغيبة الطويلة فلما ردوا إليها وهم أوالدها ضمتهم ضمة -
.الوالدة إذا غاب عنها ولدها ثم قدم ،فمن كان مطيعا ضمته برفق ،ومن كان عاصيا ضمته بعنف سخطا لربها عليه
السؤال  :من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم -
) اي سؤال منكر ونكير (
القبر  :العرض -
النار روضةٌ إما
 .من
ِ
ُ
رياض الجن ِة أو حفرةٌ من ُحفَ ِر ِ
: 223الصفحة أو الرقم  -النوافح العطرة:المصدر  -محمد جار هللا الصعدي :المحدث : -الراوي
ضعيف :خالصة حكم المحدث

السماء ْ
فأفرشوه من الجن ِة وأل ِبسوه منها وافتحوا له با ًبا إلى ا ْلج َّن ِة  :المؤمن بعد السؤال -
فيُنادي ُمناد من
أن صد َ
ِ
ق عبدي ِ
ش ْر
قبر ِه م َّد
ب الريحِ فيقو ُل أب ِ
فيأتيه ِم ْن َر ِ
طي ُ
بصر ِه ويأتيه رج ٌل حسنُ الوج ِه حسنُ الثيا ِ
ب ِ
ِ
وحها ومن ِطي ِبها ويُفس ُح له في ِ
بالخير فيقو ُل
ع ُد فيقو ُل من أنت فوج ُهكَ الوجهُ يجي ُء
يسركَ فهذا يو ُمكَ الذي كنتَ ت ُو َ
رب أقِ ِم عملُكَ أنا بالذي ُّ
الصال ُح فيقو ُل ِ
ِ
َ
رب أقِ ِم الساعة حتى أرج َع إلى أهلي ومالي،
الساعةَ ِ
الناس يقولون فيقوَلن ما دينُكَ فيقو ُل َل  :والفاجر يقول -
كان فيُجلسانِه
فيقوَلن له من ربُّك فيقو ُل َل أدري سمعتُ
َ
ِ
ويأتيه م َل ِ
فيقوَلن ما هذا الرج ُل الذي بُ َ
النار وألبِسوه من
عث فيكم فيقول َل أدري فيُنادي ُمناد من
أدري
ِ
فأفرشوه من ِ
السماء أن صدَق ِ
ِ
تختلف فيه أضالعُه ويأتيه رج ٌل قبي ُح
قبره حتى
مومها ويضي ُ
س ِ
حرها و َ
َ
ق عليه ُ
النار فيأتيه من ِ
النار وافتحوا له بابًا من ِ
ِ
نُ
ش ْر بالذي يسوؤك هذا يو ُمكَ الذي كنتَ ت ُوع ُد فيقو ُل من أنت فوج ُهكَ الوجهُ يجي ُء
ت
ن
م
ب
الثيا
ح
قبي
ه
الوج
ُ
الريحِ فيقو ُل أب ِ
ِ
ِ
ِ ُ
ِ
ُ
 .عملُكَ
بالشر فيقو ُل
رب َل ت ُ ِق ِم الساعةَ أنا
ُقم الساعةَ ِ
رب َل ت ِ
الخبيث فيقو ُل ِ
ِ
: 2/494الصفحة أو الرقم  -مسند عمر :المصدر  -ابن جرير الطبري :المحدث البراء بن عازب :الراوي
إسناده صحيح :خالصة حكم المحدث
العمر الرابع هو  :العمر على ارض الساهرة ٤-
اح َدةٌ  :قال تعالى
ي َزجْ َرةٌ َو ِ
)فَ ِإذَا هُم بِال َّ
سا ِه َر ِة ( (13) 14فَ ِإنَّ َما ِه َ
مشاهد يوم القيامة من النفخة والبعث والحشر والحساب ...الى الصراط
الشام عُراةً ُ
غ ْر ًَل بُ ْه ًما قال قلتُ ما  :قال صلى هللا عليه وسلم -
وأو َمى بيدِه إلى
الناس قال ْ
َ
ِ
يَحش ُُر هللاُ العبا َد أو قال َيحش ُُر هللاُ
َ
َ
َ
ب أنا الم ِلكُ أنا ال َّديَّانُ َل ينبغي ليس بُ ْه ًما قال
من أه ِل ْلحد معهم شي ٌء فينادِي بصوت يسمعُه من بَعُ َد كما يسمعُه من ق ُر َ
َ
النار يُطالبُه بمظل َمة وَلينبغي
النار أن يَدخ َل
َ
النار وأح ٌد من أه ِل الجن ِة ْلحد الجن ِة أن يَدخ َل الجنةَ وأح ٌد من أه ِل ِ
من أه ِل ِ
ُ
ً
َّ
َ
ً
ت
ت والسيئا ِ
 .يُطالبُه بمظل َمة قالوا وكيف وإنا نأتي عُراة غ ْرَل بُ ْه ًما قال بالحسنا ِ
: 514الصفحة أو الرقم  -تخريج كتاب السنة:المصدر  -األلباني :المحدث جابر بن عبدهللا :الراوي
صحيح :خالصة حكم المحدث
الناس يخرجون فيه من القبور الجراد المنتشر وكالفراش المبثوث -
ش ٌر ( : 7قال تعالى -
ُّمه ِْط ِعينَ ِإلَى الدَّاعِ ۖ َيقُو ُل ا ْلكَا ِف ُرونَ َٰ َهذَا َي ْو ٌم ) ُخ َّ
َار ُه ْم َي ْخ ُر ُجونَ ِمنَ ْاْلَجْ دَا ِ
ث َكأَنَّ ُه ْم ج ََرا ٌد ُّمنت َ ِ
ش ًعا أ َ ْبص ُ
س ٌر
)َ (8
ع ِ
ث (َ (3) 4و َما أَد َْراكَ َما ا ْلقَ ِارعَةُ )َ (2ما ا ْلقَ ِارعَةُ ) (1ا ْلقَ ِارعَةُ  :وقال تعالى -
اش ا ْل َم ْبثُو ِ
اس كَا ْلفَ َر ِ
َوتَكُونُ ا ْل ِج َبا ُل )يَ ْو َم يَكُونُ النَّ ُ
وش
اضيَة ) (6فَأ َ َّما َمن ثَقُ َلتْ َم َو ِازينُهُ )(5كَا ْل ِعه ِْن ا ْل َمنفُ ِ
َو َما ) (9فَأ ُ ُّمهُ َها ِويَةٌ )َ (8وأ َ َّما َم ْن َخفَّتْ َم َو ِازينُهُ ) (7فَ ُه َو فِي ِعيشَة َّر ِ
َاميَةٌ ) (10أَد َْراكَ َما ِهيَ ْه
ار ح ِ
) (11نَ ٌ
ذلك اليوم طوله خمسين الف سنه -
سائِ ٌل ِبعَذَاب َواقِع  :قال تعالى -
ح ِإ َل ْي ِه فِي )ِ (3منَ َّ ِ
الرو ُ
ت َ ْع ُر ُ
سأ َ َل َ
ْس لَهُ دَافِ ٌع )َ (1
َّللا ذِي ا ْل َمعَ ِارجِ )ِ (2ل ْلكَافِ ِرينَ لَي َ
ج ا ْل َم َالئِكَةُ َو ُّ
َ
صب ًْرا ج َِم ً
سنَة (4
س َما ُء )َ (7ونَ َراهُ قَ ِريبًا )ِ (6إنَّ ُه ْم يَ َر ْونَهُ بَ ِعيدًا ) (5فَا ْ
ص ِب ْر َ
َارهُ َخ ْم ِ
ف َ
يَ ْو َم تَكُونُ ال َّ
سينَ أ ْل َ
يال )يَ ْوم كَانَ ِم ْقد ُ
سأ َ ُل ح َِمي ٌم ح َِمي ًما )َ (9وتَكُونُ ا ْل ِجبَا ُل كَا ْل ِعه ِْن ) (8كَا ْل ُم ْه ِل
)َ (10و ََل يَ ْ
اما على المؤمنين فهو خفيف ان شاء هللا -
وأما مقداره على المؤمنين فوردت آثار تفيد بأنه أخف من صالة مكتوبة ،وأخرى تفيد بأنه بمقدار ما بين الظهر إلى العصر- ،
.وأخرى أنه بمقدار يوم من أيام الدنيا

ولعل أصح ما ورد في ذلك ما رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب اإليمان عن أبي هريرة رضي هللا عنه ،أن النبي
صلى هللا عليه وسلم قال :يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر ، .والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي على تصحيحه.
وهللا أعلم.
 في ذلك اليوم تدنو الشمس .ويؤتى بجهنميجرونَها .
كل زمام سبعونَ َ
 قال صلى هللا عليه وسلم  - :يؤتَى بجَهنَّ َم يومئذ لَها سبعونَ َألف ملَك ُّ
ألف زمام  .م َع ِ
الراوي :عبدهللا بن مسعود المحدث :مسلم  -المصدر:صحيح مسلم  -الصفحة أو الرقم2842 :
خالصة حكم المحدث :صحيح
 والخروج منها ال يكون اال بشفاعة النبي صلى هللا عليه وسلم في حدثه صلى هللا عليه وسلم فيأتون االنبياء يستشفعونهم فكلهم يقول نفسي نفسي حتى يأتوا محمدا صلى هللا عليه وسلمفيقول انا لها انا لها
  ...،أما ترى إلى ما نحنُ في ِه  ،أَل ترى إلى ما بلغنا  ،أَل تشفعُلنا إلى ربكَ ؟ فيقو ُل  :ربي غضب اليو َم غضبًا لم يغضبالعرش  ،ف ُيقا ُل :
ي صلَّى هللاُ علي ِه وسلَّ َم  ،فيأتوني فأسج ُد تحتَ
قبلَهُ مثلَهُ  ،وَل
ِ
ُ
يغضب بع َد ُه مثلَهُ  ،نفسي نفسي  ،ائتوا النب َّ
س ْل ت ُ ْع َط ْه )  .قال محم ُد بنُ عبيد َ :ل أحف ُ
سائرهُ . .
ظ
واشفع ت ُ َ
سكَ ،
ْ
شفَّ ْع  ،و َ
يا محم ُد ارفع رأ َ
َ
الراوي :أبو هريرة المحدث :البخاري  -المصدر:صحيح البخاري  -الصفحة أو الرقم3340 :
خالصة حكم المحدث[ :صحيح]
 -٥العمر الخامس
 في هذا العمر في يوم الفصل يفصل هللا بين العباد ويفصل بينهم اما الى جنة عرضها الساء واالرض اكلها دائم وظلها دائم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وجوه يومئذ نا ظرة الى ربها ناظره للذين احسنوا الحسنى وزيادة قال تعالى :َاب ا ْل َجنَّ ِة ۖ ُه ْم فِيهَا َخا ِل ُدونَ ()26
ق ُو ُجو َه ُه ْم قَتَ ٌر َو ََل ِذلَّةٌ ۚ أُو َٰلَ ِئكَ أَ ْ
س َن َٰى َو ِزيَا َدةٌ ۖ َو ََل يَ ْر َه ُ
سنُوا ا ْل ُح ْ
ِللَّ ِذينَ أَحْ َ
صح ُ
 اما النار والعياذ باهلل تعالى منها فخلود بال موتف بين الجن ِة والنَّ ِار  ،ثم ينادي ُمناد  :يا أه َل
ت يو َم القيام ِة كأنه
 قال صلى هللا عليه وسلم  :يُؤتَى بالمو ِكبش أمل ُح  ،فيُوقَ ُ
ٌ
الجنَّ ِة ! فيقولون  :لبَّيك ربَّنا ؛ قال  :فيقال  :هل تعرفون هذا ؟ فيقولون  :نعم ربَّنا ؛ هذا الموتُ  ،ثم ينادي مناد  :يا أه َل
النَّ ِار ! فيقولون  :لبيك ربَّنا  ،قال  :فيقال  :هل تعرفون هذا ؟ فيقولون  :نعم ربَّنا ؛ هذا الموتُ  ،فيُذبَ ُح كما ت ُذبَ ُح الشاةُ ،
فيأ َمنُ
هؤَلء . .
هؤَلء  ،وينقط ُع رجا ُء
ِ
ِ
الراوي :أنس بن مالك المحدث :األلباني  -المصدر:صحيح الترغيب  -الصفحة أو الرقم3774 :
خالصة حكم المحدث :صحيح

 في النار ال ينظر هللا اليهم وال يكلمهم وال يزكيهم قال تعالى :َّللاُ َو ََل يَن ُ
َّللا َوأ َ ْي َما ِن ِه ْم ث َ َمنًا قَ ِل ً
ِإنَّ الَّ ِذينَ َي ْ
ظ ُر ِإلَي ِْه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َو ََل
يال أُو َٰلَ ِئكَ ََل َخ َال َ
شت َ ُرونَ ِب َع ْه ِد َّ ِ
ق لَ ُه ْم ِفي ْاآل ِخ َر ِة َو ََل يُك َِل ُم ُه ُم َّ
اب أ َ ِلي ٌم ()77
يه ْم َولَ ُه ْم َ
عذَ ٌ
يُ َز ِك ِ
 ينادون مالك خازن النار فيقولون  :يا ملك قد نضجت منا الجلود يا مالك اخرجنا منها ولن نعود قال صلى هللا عليه وسلم  :عن عبد هللا بن عمرو قال أهل النار يدعون مالكا فال يجيبهم أربعين عاما ثم يقول{ إنكمماكثون } ثم يدعون ربهم فيقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فال يجيبهم مثل الدنيا ثم يقول {
اخسؤوا فيها وَل تكلمون } ثم ييأس القوم فما هو إَل الزفير والشهيق تشبه أصواتهم أصوات الحمير أولها شهيق وآخرها
زفير .
الراوي - :المحدث :الهيثمي  -المصدر :مجمع الزوائد  -الصفحة أو الرقم399/10 :
خالصة حكم المحدث :رجاله رجال الصحيح
أخيرا ً
 اذا عرفنا هذه االعمار وعرفنا عمرنا وقدره وكم هو قصير مقارنة بغيره واذا عرفنا االثر المترتب على اعمالنا في هذا العمر فالواجب علينا  :ان نعرف هذه الدنيا فلنبادر وال نسوف فال تدري نفس ماذا تكسب غدا وال تدري نفس باي ارض تموتكافرا  .أو يمسي مؤمنًا
كقطع اللي ِل
 قال صلى هللا عليه وسلم  :بادروا باْلعما ِل فتنًاِ
المظلم  .يصب ُح الرج ُل مؤمنًا ويمسي ً
ِ
كافرا  .يبي ُع دينَه بعرض من الدنيا .
ويصب ُح ً
الراوي :أبو هريرة المحدث :مسلم  -المصدر :صحيح مسلم  -الصفحة أو الرقم118 :
خالصة حكم المحدث :صحيح
فقرك وفرا َ
سا اغتنِ ْم  :وقال صلى هللا عليه وسلم -
قب َل خمس شبابَك قب َل
ِ
غك قبل خم ً
هرمك وصحتَك قبل سقَ ِمك وغناك قب َل ِ
شغ ِلك وحياتَك قبل موتِك
وكذلك من الواجب علينا ان نتقرب الى هللا تعالى بأحب اَلعمال اليه -
وكذلك اَلكثار من اَلعمال التي ترضي ربنا ويمتد اثرها الى ما بعد الممات -
وكذلك الواجب ان نبتعد عما يغضب الرب سبحانه وتعالى -
) قال اعرابي من اغضب اإلله حتى يقسم (
علَ َٰى َربِكَ َحتْ ًما َّم ْق ِضيًّا -
)ث ُ َّم نُنَ ِجي الَّ ِذينَ اتَّقَوا َّونَذَ ُر ال َّظا ِل ِمينَ فِيهَا ِجثِيًّا (َ (71) 72وإِن ِمن ُك ْم إِ ََّل َو ِار ُد َها ۚ كَانَ َ
اطينَ ث ُ َّم لَنُحْ ِض َرنَّ ُه ْم ح َْو َل َج َهنَّ َم ِجثِيًّا (- 68
)فَ َو َربِكَ لَنَحْ ش َُرنَّ ُه ْم َوال َّ
شيَ ِ
و صلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين

