موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

الحساب

ممخص الخطبة

ٔ -قواعد العدل اإلليي يوم القيامة ٕ -أول األمم حساباً ٖ -أول من يقضي بينيم اهلل يوم القيامة
ٗ -أول ما يحاسب عميو العبد يوم القيامة

-------------------------

الخطبة األولى

أحبتى فى اهلل:

ىذا ىو لقاءنا الرابع عشر من لقاءات ىذه السمسمة الكريمة المباركة.

وكنا قد توقفنا فى المقاء الماضى مع مشيد الحساب الرىيب المييب فمقد تركنا العباد فى أرض

المحشر وقفوا صفوفاً ،ينتظر كل واحد منيم أن ينادى عميو لمعرض عمى الرب جل فى عاله،

ليحاسب اهلل عباده وفقًا لقواعد العدل التى ذكرناىا وىى:
أال تزر وازرةُ ُُ ِوْزَر أُخرى.
العدل التام الذى ال يشوبو شائبة ظمم.
إعذار اهلل جال وعال لخمقو.

إقامة الشيود.

مضاعفة الحسنات.

تبديل السيئات إلى حسنات.

وبعدىا يبدأ الحساب ،فيا ترى من ىى أول أمة سيحاسبيا اهلل؟ ..ومن ىم أول من يقضى بينيم يوم

القيامة ؟ ..وما ىو أول ما يحاسب عميو العبد؟.

والجواب عمى ىذه األسئمة ىو ذات الموضوع الذى نحن بصدده ،فأعيرونى القموب واألسماع واهلل

أسأل أن يسترنا فوق األرض وتحت األرض ويوم العرض إنو حميم كريم رحيم.

أوالً :من ىى أول أمة سيحاسبيا اهلل جل عاله؟

أييا األحبة الكرام إن ذل القيام بين يدى اهلل فى أرض المحشر لعظيم ،فالشمس فوق الرؤوس بمقدار
ميل .. .تكاد الرؤوس أن تنصير من ح اررتيا ...والبشرية كميا من لدن آدم إلى آخر رجل قامت

عميو الساعة فى صعيد واحد ..يكاد الزحام وحده يخنق األنفاس ،واألعظم من ذلك ىول ورىبة جينم
التى قد أ ُِت َى بيا فى أرض المحشر ليا سبعون ألف زمام ،مع كل زمام سبعون ألف ممك يجرونيا،
إذا رأت جينم الخالئق زفرت وزمجرت غضبا منيا لغضب اهلل جل وعال فعند ذلك تجثوا جميع األمم
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عمى الركب ذع اًر وفزعاً منيا.
ِ
ُم ٍة جاثِيةً ُك ُّل أ َّ ٍ
ون [الجاثيةٕٛ :
قال تعالىَ :وتََرى ُك َّل أ َّ َ َ
ُمة تُ ْد َعى ِإلَى كتَابِيَا اْل َي ْوَم تُ ْج َزْو َن َما ُك ْنتُ ْم تَ ْع َممُ َ
].
فى ىذه المحظات الرىيبة المييبة التى تخمع القموب من الصدور ينادى اهلل جل جاللو عمى أمة

الحبيب المحبوب محمد من بين سبعين أمة كميا واقفة فى أرض المحشر فى ذل وانكسار لمممك

الجبار.

ففى الحديث الصحيح الذى رواه ابن ماجة بسند صحيح من حديث ابن عباس أن النبى قال(( :نحن
ِ
آخ ُر األمم وأول األمم حساباً يوم القيامة يقال :أين األمة األمية بنبييا؟ فنحن اآلخرون
األولون))(ٔ).
ُمةُ ُُ مرحومة ينادى عمييا اهلل أول األمم ليرحميا من ذل القيام بين يديو من ىذا
أمة النبى محمد أ ّ
الموقف الرىيب فى أرض المحشر ،بل وليكرميا عمى جميع األمم.

ففى الحديث الذى رواه أحمد فى مسنده والحاكم فى مستدركو وصححو الحاكم عمى شرط الشيخين

وأقره الذىبى ورواه اإلمام الترمذى وقال :حديث حسن أن النبى قال(( :أنتم موفون سبعين أمة أنتم
خيرىا وأكرميا عمى اهلل جل وعال))(ٕ).

فأمة النبى ىى أشرف وأطير وأكرم أمة عمى اهلل سبحانو ،ولم ال؟ ولم ال ؟! والرجل وحده فى أمة

النبى محمد قد يزن أمة بأسرىا.

وفى الحديث عن الحبيب النبى والحديث رواه اإلمام أحمد فى مسنده والطبرانى فى الصغير واألوسط

وقال اإلمام الييثمى فى مجمع الزوائد ورجال أحمد رجال الصحيح من حديث أبى الدرداء أن النبى

قال :إن اهلل عز وجل يقول(( :ياعيسى إنى باعث من بعدك أمة إن أصابيم ما يحبون حمدوا اهلل
وشكروا ،وان أصابيم ما يكرىون احتسبوا وصبروا ،وال حمم وال عمم ،قال :يارب كيف ىذا ليم وال

حمم وال عمم .فقال اهلل جال وعال :أعطيتيم من حممى وعممى))(ٖ).

فأمة النبى تتجمى كرامتيا يوم القيامة بين يدى الرب العمى حينما ينادى عمييا من بين سبعين أمة

فمتتقدم..لماذا ؟!!

لتشيد عمى جميع األمم لتشيد لألنبياء والمرسمين.

وفى صحيح البخارى من حديث أبى سعيد الخدرى أن النبى قال(( :يدعى نوح يوم القيامة فيقال لو:

يانوح .فيقول لبيك وسعديك ،فيقول اهلل :ىل بمغت قومك ؟! فيقول :نعم ..فيدعى قومو ويقال ليم:
ىل بمغكم نوح؟ فيقولون :ال ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد ،فيقول اهلل جل وعال من يشيد لك

يانوح ،فيقول نوح :يشيد لى محمد وأمتو ..يقول المصطفى فتدعون فتشيدون بأنو بمغ قومو وأشيد
ُمةً وس ً ِ
ِ
الن ِ
اء َعمَى َّ
الر ُسو ُل
ون َّ
اس َوَي ُك َ
طا لتَ ُكونُوا ُشيَ َد َ
عميكم فذلك قول اهلل تعالى َو َك َذل َك َج َعْم َنا ُك ْم أ َّ َ َ
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يدا ))(ٗ).
َعمَ ْي ُك ْم َش ِي ً
إن أمة الحبيب أمة مكرمة فمن أثنت عميو خي ار نجى ووجبت لو الجنة ،ومن أثنت عميو األمة ش اًر
ىمك ووجبت لو النار.

ففى صحيح مسمم وسنن أبى داود من حديث أنس أن النبى َم َّر بجنازة فَأُثنى عمييا خي اًر فقال النبى
(( :وجبت وجبت وجبت)) .ومر بجنازةَ ،فأُثنى عمييا ش ار فقال النبى(( :وجبت وجبت وجبت)) ،فقال

عمر :فدى لك أبى وأمى .مر بجنازة فأُثنى عمييا خي اًر فقمت :وجبت وجبت وجبت .ومر بجنازة

أخرى فأُثنى عمييا ش اًر فقمت :وجبت وجبت وجبت؟ فقال رسول اهلل (( :من أثنيتم عميو خي اًر وجبت

لو الجنة  ،ومن أثنيتم عميو ش اًر وجبت لو النار ،فأنتم شيداء اهلل فى األرض ،أنتم شيداء اهلل فى
األرض)) (٘).

فواهلل لقد وعد اهلل النبى أن يعطيو ألمتو حتى يرضى ،أال إن وعد اهلل صدق وحق.

ففى الصحيحين من حديث عبد اهلل بن عمرو أن النبى ((ق أر يوماً قول اهلل فى إبراىيم َر ِّ
ب ِإنَّيُ َّن
ِ
ِ
الن ِ
ير ِم َن َّ
ور َرِحي ٌم [ إبراىيم ] ٖٙ :وتمى
َضَمْم َن َكثِ ًا
صانِي َفِإَّن َ
أ ْ
اس فَ َم ْن تَبِ َعني َفِإَّنوُ مِّني َو َم ْن َع َ
ك َغفُ ٌ
ِ
يم [ المائدةٔٔٛ :
قول اهلل فى عيسى ِإ ْن تُ َع ِّذ ْبيُ ْم َفِإنَّيُ ْم ِع َب ُ
ت اْل َع ِز ُ
اد َك َوِا ْن تَ ْغِف ْر َليُ ْم فَِإَّن َك أ َْن َ
يز اْل َحك ُ
] .ثم رفع النبى يديو إلى السماء وبكى ،فقال اهلل جل وعال لجبريل عميو السالم :ياجبريل سل محمداً
ما الذى يبكيو وىو أعمم؟ فنزل جبريل لممصطفى ..ما الذى يبكيك يارسول اهلل؟ قال :أمتى يا

جبريل .فصعد إلى اهلل وأخبر الحق تبارك وتعالى وىو أعمم .فقال اهلل لجبريل :انزل إلى محمد وقل

لو :إنا سنرضيك فى أمتك وال نسوؤك)) (.)ٙ

فأمة النبى أمة ميمونة ..أمة مبروكة ..أمة محمودة
وكدت بأخمصى أطأ الثُّريَّا
ومما زادنى فخ ًار وتييا

أحمد لى نبيا
َن أرسمت
َ
وأ ْ
دخولى تحت قولك ياعبادى
ُخر َجت ِلمَّن ِ
ُم ٍة أ ِ
اس [ آل عمران .]ٔٔٓ:
قال اهلل تعالى ُكنتُم َخ َير أ َّ
ثانياً :من ىم أول من يقضى اهلل بينيم يوم القيامة ؟!

والجواب من رسول اهلل كما فى صحيح مسمم من حديث أبى ىريرة أنو قال(( :إن أول من يقضى
يوم القيامة عميو رجل استشيد فَأُتِ َى بو ،فَ َع َّرفَوُ نعمو فعرفيا قال :فما عممت فييا؟ قال :قاتمت فيك
ُمر بو َف ِ
ِ
ب عمى
سح َ
ُ
حتى استشيدت ،فقال :كذبت ،ولكنك قاتمت ألن يقال :جرئ ،فقد قيل ،ثم أ َ
وجيو ،حتى أ ِ
ُلق َى فى النار ،ورج ُل ُُ تَ َعمَّ َم العمم وعمَّمو وق أر القرآن ،فأتى بو فعرفو نعمو فعرفيا ،قال:

فما عممت فييا؟ قال :تعممت العمم وعممتو وقرأت فيك القرآن ،قال :كذبت ،ولكنك تعممت العمم
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ليقال :عالم ،وقرأت القرآن ليقال :ىو قارئ .فقد قيل .ثم أمر بو فسحب عمى وجيو ،حتى ألقى فى

النار .ورجل وسع اهلل عميو وأعطاه من أصناف المال كمو فأتى بو فعرفو نعمو فعرفيا ،قال :فما

عممت فييا؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فييا إال أنفقت فييا لك ،قال :كذبت ولكنك فعمت

ليقال :جواد ،فقد قيل .ثم أمر بو فسحب عمى وجيو ثم ألقى فى النار)) (.)ٚ

أول من يقضى يوم القيامة عميو :رجل استشيد ،رجل سقط شييدًا فى ميدان القتال ،فى ساحة

البطولة والوغى فى ميدان تصمت فيو األلسنة الطويمة ،وتخطب فيو الرماح والسيوف عمى منابر

الرقاب ،يقع شييداً فى ميدان القتال ،ىو من أمة النبى و لكنو ما أراد وجو اهلل ولكنو أراد الثناء من

العباد !! فكانت النتيجة! بل قاتمت ليقال جرئ فقد قيل ثم أمر بو فسحب عمى وجيو حتى ألقى فى

النار.

وسود صفحات الجرائد والمجالت!! عالم تعمم
ورجل تعمم العمم وق أر القرآن ،عالم مأل المساجد عمما َّ

العمم وعمّم األنام ولكن أراد الشيرة ،أراد النجومية ،أراد المكانة ،أراد الكرسى الزائل والمنصب الفانى،

أراد الوجاىة!!! ما ابتغى بعممو وجو الرحمن !! فكانت النتيجة :بل تعممت ليقال :عالم ،وقرأت القرآن
ليقال :قارئ فقد قيل .ثم أمر بو فسحب عمى وجيو حتى ألقى فى النار.

اهلل أكبر !! عالم تُسعَّر بو النار! قارئ تسعر بو النار .ولم ال ؟! وىو قد فقد شرطاً ىاماً ميماً من
شروط قبول العمل ،وىو اإلخالص.

وأما الثالث ممن تسعر بو النار أيضاً :رجل أتاه اهلل أصناف المالَ ،م َّن اهلل عميو باألموال فأعطاه
وأجزل لو العطاء ،ولكن تصدق ليقال :جواد .ليقال :المحسن الكبير!! ليقال :المنفق الكبير!! السخى

الباذل ،وقد قيل .ثم أمر بو فكانت النتيجة أن سحب عمى وجيو حتى ألقي فى النار.
سحبوا جميعاً فكبوا فى جينم ،ألنيم مراؤون بأعماليم.

اعمم أن الرياء لغة :مشتق من الرؤية ،والرياء شرعًا مشتق من معناه المغوى ،فمعنى الرياء
اصطالحا أن يبطن العبد خالف ما يظير.

َح ُّد الرياء :ىو إرادة العباد بطاعة رب العباد جل وعال.
يامن تعممون ابتغاء مرضاة اهلل ،اسجدوا هلل شك اًر عمى ىذه النعمة وسموه التثبيت ،ويامن تعممون

العمل ال تبتغوا بو مرضاة اهلل وال تريدون بو إال السمعة والشيرة والمكانة بين الناس ،فاعمموا عمم

اليقين أن عممكم غير مقبول ألن اهلل ال يقبل إال العمل الخالص الصواب.
ِ
ِ ِ
َّ
ِ
ِ
يموا الصَّالةَ ويُ ْؤتُوا َّ
ين لَوُ ِّ
الزَكاةَ َوَذلِ َك
الد َ
فقد قال المولى َو َما أُم ُروا ِإال ل َي ْع ُب ُدوا الم َو ُم ْخمص َ
ين ُح َن َف َ
اء َوُيق ُ
َ
ِ
ِّم ِة [ البينة .] ٘ -
د ُ
ين اْل َقي َ
ِّو َفْميعم ْل عمال ص ِالحا وال ي ْش ِر ْك بِ ِعب َ ِ ِ
ِ
ِ
َح ًدا [ الكيفٔٔٓ :
ادة َربِّو أ َ
َ
َ ً َ ُ
وقال تعالى َف َم ْن َك َ
ان َي ْر ُجو لقَ َ
اء َرب َ ْ َ َ َ
].
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وفى الحديث الصحيح الذى رواه مسمم من حديث أبى ىريرة أن النبى قال(( :قال اهلل تعالى :أنا
أغنى األغنياء عن الشرك)) وفى لفظ ابن ماجة ((أنا أغنى الشركاء عن الشرك ،من َع ِم َل َع َمالً
أشرك فيو معى غيرى تركتو وشركو))(.)ٛ
وفى لفظ ((فيو لمذى أشرك وأنا منو برئ)).

فالرياء ىو الشرك الخفى ،الرياء ىو الشرك األصغر ،الرياء ىو الذى يحبط األعمال ويدمرىا ولذلك

روى اإلمام أحمد فى مسنده بسند حسنو شيخنا األلباني فى صحيح الترغيب والترىيب من حديث أبى

سعيد الخدري قال :خرج عمينا رسول اهلل ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال(( :أال أخبركم بما ىو

َخ َوف عميكم عندى من المسيح الدجال؟)) فقمنا :بمى يارسول اهلل! قال(( :الشرك الخفي :أن يقوم
أْ
ِّن صالتو لما يري من نظر َر ُج ٍل))(.)ٜ
الرجل فيصمى فَُي ِزي ُ
وفى الحديث الذى رواه أحمد وصححو شيخنا األلباني في صحيح الترغيب والترىيب من حديث
محمود بن لبيد رضى اهلل عنو أنو قال(( :إن أخوف ما أخاف عميكم الشرك األصغر)) قالوا :وما

الشرك األصغر يارسول اهلل؟ قال(( :الرياء .يقول اهلل عز وجل إذا جزى الناس بأعماليم :اذىبوا إلى

اء؟))(ٓٔ) .
الذين كنتم تراؤون فى الدنيا فيل تجدون عندىم جز ً

فالرياء أييا األحباب خطر عظيم جسيم يدمر األعمال ويحبطيا .أسال اهلل العمى العظيم أن يستر

عمينا وعميكم فى الدنيا واآلخرة ،ويرزقنا واياكم اإلخالص فى القول والعمل ،والسر والعمن ،وأن يجعل

سرنا أنقى من عمننا وأن يغفر ذنوبنا ،ويصحح نوايانا إنو ولى ذلك والقادر عميو.

ولذا أحب أن نعرج سويًا عمى أىم األدوية لعالج ىذا الداء العضال أال وىو الشرك الخفي ( الرياء )

فإن األمر من األىمية بمكان.

الدواء األول :االستعانة باهلل عز وجل أن يرزقنا اإلخالص فى القول والعمل فى السر والعمن فى

الميل والنيار ،ولنا فى خميل اهلل إبراىيم األسوة الحسنة  -إمام الموحدين وقدوة المحققين  -يتضرع
إلى اهلل رب العالمين أن يجنبو وبنيو الشرك فيقول اهلل تعالى :وِا ْذ َق َ ِ ِ
يم َر ِّ
اج َع ْل َى َذا اْلَبمَ َد
ب ْ
ال إ ْب َراى ُ
َ
ِ
امًنا و ْ ِ
ِ
َص َن َام [ إبراىيم.]ٖ٘ :
اجنُ ْبني َوَبن َّي أ ْ
َن َن ْع ُب َد األ ْ
َء َ

فال بد أن تسأل اهلل وتستعين بو عمى إخالص العمل لو وحده ،واعمم يقيناً أنو وحده القادر عمى أن
يمنحك اإلخالص ألن اإلخالص ال يضعو اهلل إال فى قمب من يحب من عباده .وعميك أن تعرف

عاقبة الرياء فى الدنيا واآلخرة.

إن المرء المرائي يأتى يوم القيامة فتنشر لو صحيفتو عمى مد بصره ،ولكن يوميا ال يجد لو عند اهلل

جزاء. .

الميم سمم سمم !! لقد باء بالخسران الكبير ،ولم ال ؟! وىو منافق ،والمنافقون فى الدرك األسفل من
النار مع فرعون وىامان وقارون.
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لقد أظير عمالً وقوالً وسمتاً وسموكاً غير ما يبطنو ،واهلل تعالى يعمم حقيقتو ،قال تعالىَ :وِا ْن تُْب ُدوا َما
ٍ ِ
َّ
ِ ِ
ِ َّ
ِ
ِ
ِ
ِّ
ير [
اء َويُ َع ِّذ ُ
ب َم ْن َي َش ُ
في أ َْنفُس ُك ْم أ َْو تُ ْخفُوهُ ُي َحاس ْب ُك ْم بِو الموُ فَ َي ْغف ُر ل َم ْن َي َش ُ
اء َوالموُ َعمَى ُكل َش ْيء قَد ٌ

البقرة.] ٕٛٗ :

ٍ ِ
وقال تعالىِ :إ ْن تُْب ُدوا َش ْيًئا أَو تُ ْخفُوهُ فَِإ َّن المَّ َو َك َ ِ ِّ
يما [ األحزاب.] ٘ٗ :
ان ب ُكل َش ْيء َعم ً
ْ
َخ َفى [ طو] ٚ :
وقال تعالىَ :وِا ْن تَ ْجيَ ْر بِاْل َق ْو ِل َفِإَّنوُ َي ْعَم ُم الس َّ
ِّر َوأ ْ

فإن كان الرياء فى أصل الدين أن يبطن الكفر ،ويظير اإليمان فيذا ىو أغمظ أبواب الرياء وصاحبو
ك قَ ْولُوُ ِفي اْل َح َي ِاة ُّ
الن ِ
مخمد فى النار ،فقد قال اهللَ :و ِم َن َّ
الد ْن َيا َوُي ْش ِي ُد المَّ َو َعمَى َما ِفي
اس َم ْن يُ ْع ِج ُب َ
ُّ ِ
ِِ
ص ِام وِا َذا تَولَّى َس َعى ِفي األ َْر ِ
ث َو َّ
الن ْس َل َوالمَّوُ ال ُي ِح ُّ
ب
ض لِ ُي ْف ِس َد ِفييَا َويُ ْيِم َك اْل َح ْر َ
َقْمبو َو ُى َو أََلد اْلخ َ َ َ
َخ َذتْوُ اْل ِع َّزةُ بِ ِ
يل لَوُ اتَّ ِ
اد [ البقرة.] ٕٓٙ - ٕٓٗ :
اد َوِا َذا ِق َ
اإلثِْم فَ َح ْس ُبوُ َجيََّن ُم َولَبِ ْئ َس اْل ِميَ ُ
اْلفَ َس َ
ق المَّ َو أ َ
َّ ِ َّ
ِ
سولُوُ َوالمَّوُ َي ْشيَ ُد ِإ َّن
اء َ
ك اْل ُم َنافقُ َ
ون َقالُوا َن ْشيَ ُد ِإنَّ َك َل َر ُسو ُل المو َوالموُ َي ْعَم ُم ِإَّن َك َل َر ُ
وقال تعالىِ :إ َذا َج َ
ِ
ِِ
ون [ المنافقون.]ٔ :
ين لَ َكاذ ُب َ
اْل ُم َنافق َ

أما إذا كان استقر فى قمبو أصل الدين وأصل اإليمان وىو يرائى الناس باألعمال فقط ،فيذا ىو

الشرك األصغر ،ويخشى عمى ىذا أن يختم لو بسوء الخاتمة والعياذ باهلل .فالمرائي الجزاء لو فى

اآلخرة.

يامن تعممون العمل إلرضاء الناس .اعمموا أنو مامن أحد يرضى عنو ك ُل الناس ،ولم يستطيع
مخموق البتة أن ُيرضى َّ
كل الناس ،بل قد ال يستطيع األب فى مممكتو الصغيرة أن يرضي كل
الشيخ فى مجمس عمم أن ُيرضي َّ
كل طالبو ،ىذه قاعدة من جيميا فيو
أبناءه ،وقد ال يستطيع
ُ

جاىل.

أخي الحبيب اجعل قمبك معمقاً باهلل ،وابت ِغ بقولك وعممك وجو اهلل ،فمو اجتمع أىل األرض بالثناء

عميك فمن يقربك ثناؤىم زلفى من اهلل إن كنت بعيدًا عن اهلل.

ولو اجتمع أىل األرض بالذم فيك فمن يبعدك ذميم عن اهلل إن كنت قريباً من اهلل ،فما الذى ينفعك
من مدح اآلنام وأنت مذموم عند رب اآلنام ؟! وما الذى يضرك من ذم اآلنام وثناءىم بالشر وأنت

مقرب ممدوح من رب اآلنام.

فال ترض الناس بسخط اهلل عميك ،بل أطع اهلل فييم ،واتق اهلل فييم فإن النبى قال((:من أرضى اهلل

بسخط الناس كفاه اهلل الناس ،ومن أسخط اهلل برضا الناس وكمو اهلل إلى الناس))(ٔٔ).
َّالح ِ
ِ
ِ
َِّ
الر ْح َم ُن ُوِّداً [ مريم.] ٜٙ :
ات َس َي ْج َع ُل لَيُ ُم َّ
امنُوا َو َعممُوا الص َ
فقد قال تعالىِ :إ َّن الذ َ
ين َء َ
ودًا :أى محبة فى قموب عباده المؤمنين المخمصين.

فإذا رأيت رجالً يبغض مؤمناً صالحاً فاعمم بأن قمبو قمب خبيث مريض ،والعياذ باهلل فإن المنافق ال
من عمى شاكمتو ومعدنو.
يحب مؤمناً عمى ظير األرض ألنو ال يحب إال ْ
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ففي الصحيحين من حديث أبي ىريرة رضى اهلل عنو قال :قال رسول اهلل ((الناس معادن كمعادن

جنود ُُ مجندة فما
الذىب والفضة ،خيارىم فى الجاىمية خيارىم فى اإلسالم إذا فقيوا ،واألرواح
ُ
تعارف منيا ائتمف وما تناكر منيا اختمف))(ٕٔ).
فالخيِّر يحن إلى األخيار ،والشرير يحن إلى األشرار.
قال الخطابي رحمو اهللَ :
وأحب أن أنوه وأحذر من أمر خطير جدًا وىو:

أن اهلل يعاقب المرائي فى الدنيا بضد قصده ونيتو ،والعقوبة بضد قصد النية ثابت شرعاً وقد ًار.

ففى الحديث الذى رواه البخارى ومسمم من حديث ابن عباس أن النبى قال(( :من َس ّم َع سمع اهلل بو،
ومن يرائى يرائى اهلل بو))(ٖٔ).

قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى :قال الخطابي " :من عمل عمالً من أعمال الخير ،والطاعة

يبتغى أن يراه الناس وأن يسمعوه ،عاقبو اهلل بضد قصده ونيتو ففضحو اهلل جل وعال وأظير باطنو".

الميم استرنا وال تفضحنا ..الميم استرنا وال تفضحنا ..اهلل استرنا وال تفضحنا.

أما إن زلت قدمو بمعصية فبكى وارتعد قمبو وخاف من اهلل جل وعال ،فيذا ىو المؤمن التقي ،ونرجو
اهلل أن يختم لنا ولو بخاتمة التوحيد واإليمان.

فإن اهلل قد ذكر المتقين فى قرآنو وذكر من صفاتيم أنيم قد يقعون فى الفاحشة قال تعالىَ :و َس ِارُعوا
َّر ِ
َّر ِ
ِ
ت ِلْممتَِّق َِّ
ِ
ٍ
ِ ِ
اء
اء َوالض َّ
ون ِفي الس َّ
َّم َاو ُ
ات َواأل َْر ُ
ِإَلى َم ْغف َ ٍرة م ْن َرِّب ُك ْم َو َجَّنة َع ْر ُ
ين يُ ْنفقُ َ
ين الذ َ
ض أُع َّد ْ ُ َ
ضيَا الس َ
ب اْلم ْح ِسنِين والَِّذين ِإ َذا َفعمُوا َف ِ
الن ِ َّ ِ
ِ
ِِ
ين َع ِن َّ
ظمَ ُموا أ َْنفُ َسيُ ْم
اح َشةً أ َْو َ
ين اْل َغ ْي َ
َ َ َ
ظ َواْل َعاف َ
َواْل َكاظم َ
َ
اس َوالموُ ُيح ُّ ُ
ِ
َّ
ِ ُّ
ِ
َّ
ون [آل
استَ ْغفَ ُروا ل ُذ ُنوبِ ِي ْم َو َم ْن َي ْغف ُر الذ ُن َ
وب ِإال الموُ َوَل ْم يُص ُّروا َعَمى َما َف َعمُوا َو ُى ْم َي ْعَم ُم َ
َذ َك ُروا الم َو َف ْ

عمران.] ٖٔ٘ - ٖٖٔ :

وأحب أن أنوه عمى أمر آخر :إن عمل العبد عمالً يبتغى بو وجو اهلل وتضرع فيو إلى اهلل أن يرزقو

فيو اإلخالص ثم أثنى الناس عميو خي ًار وجعل اهلل لو الثناء الحسن عمى ألسنة الصادقين من عباده،
وجعل اهلل لو المكانة الطيبة فى قموب المخمصين من عباده وأوليائو فميستبشر خي ًار.

ففي صحيح مسمم عن أبي ذر رضى اهلل عنو قال :قمت يارسول اهلل :أرأيت الرجل يعمل العمل من

الخير ويحمده الناس؟ فقال (( :تمك عاجل بشرى المسمم))(ٗٔ).

واسمع ليذا الحديث الرقراق الرقيق الذى رواه البزار وصححو شيخنا األلباني فى صحيح الجامع أنو

قال(( :مامن عبد إال ولو صيت فى السماء ،فإن كان صيتو فى السماء حسنًا ُوضع فى األرض،
وان كان صيتو فى السماء سيئاً ُوضع فى األرض))(٘ٔ).

أى أنو إن كان صيتو فى السماء حسنًا كان كذلك فى األرض والعكس ولم ال؟!! وقد قال النبى كما

فى الصحيحين من حديث أبى ىريرة(( :أن اهلل إذا أحب عبداً دعا ياجبريل ،فقال :إنى أحب فالناً

فأحبو ،قال :فيحبو جبريل ،ثم ينادى فى السماء فيقول :إن اهلل يحب فالناً فأحبوه فيحبو أىل السماء.
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ثم يوضع لو القبول فى األرض .واذا أبغض عبداً دعا جبريل عميو السالم فيقول :إنى أبغض فالناً

فأبغضو ،قال :فيبغضو جبريل ثم ينادى أىل السماء :إن اهلل يبغض فالناً فأبغضوه .ثم توضع لو

البغضاء فى األرض))(.)ٔٙ

أسأل اهلل أن يسترنا بستره الجميل ويرحمنا إنو عمى كل شىء قدير.

أييا األحبة الكرام :ىؤالء ىم أول من يقضى بينيم يوم القيامة ،فما ىو أول ما يحاسب العبد عميو
يوم القيامة ؟!! ىذا ما سوف نتعرف عميو بعد جمسة االستراحة.
وأقول قولي ىذا وأستغفر اهلل لي ولكم. . .

-------------------------

الخطبة الثانية

الحمد هلل رب العالمين وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو وأشيد أن محمداً عبده ورسولو.
الميم صل وسمم وزد وبارك عميو وعمى آلو وأصحابو وأتباعو وعمى كل من اىتدى بيديو واستن

بسنتو واقتفى أثره إلى يوم الدين.

أما بعد:

ثالثًا :ما ىو أول ما يحاسب عميو العبد يوم القيامة؟

والجواب فى الحديث الصحيح الذى رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وغيرىم وصحح

الحديث شيخنا األلباني فى صحيح الجامع من حديث أبى ىريرة رضى اهلل عنو أن النبى قال(( :إن

أول ما يحاسب عميو العبد يوم القيامة من عممو صالتو فإن صمحت فقد أفمح وأنجح وان فسدت فقد
خاب وخسر))(.)ٔٚ

واهلل إن القمب ليبكي وان العين لتدمع وانا لما حل بأمة اإلسالم لمحزونون ،فواهلل إن فى ىذه األمة

من ال يدخل بيت اهلل جل وعال إال فى كل جمعة فقط !! ومن ال يدخل إلى بيت اهلل إال فى العيدين

فقط!!

ومن ال يدخل بيت اهلل إال مرة واحدة المن أجل أن يُصمِّي ،ولكن من أجل أن يُصمَّ َى عميو!!
الصالة ..الصالة ..الصالة ..آخر وصية لرسول اهلل .

الصالة ضيعتيا األمة إال من رحم اهلل .معظم المصمين إال من رحم اهلل يضيعون الصالة بعدم
االطمئنان فييا ،ولقد روى البخاري من حديث حذيفة بن اليمان أنو رأى رجالً يصمي ال ُيتِ ُّم ركوعو
ت ُم َّ
وال سجوده فمما قضى صالتو قال لو حذيفة ما صميت ولو ُم َّ
ت عمى غير سنة محمد()ٔٛ
فيذا صمى ولكن لم يحسن الركوع والسجود والقيام .فما بالك بمن ضيع الصالة ؟!! فما ظنك بمن

ترك الصالة؟!!
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الشيو ِ
َّ
َّ
ف َيْم َق ْو َن َغِّياً [ مريم:
ف ِم ْن َب ْعِد ِى ْم َخْم ٌ
ات َف َس ْو َ
قال جل فى عاله َف َخمَ َ
َض ُ
فأ َ
اعوا الصَّالةَ َوات َب ُعوا َ َ
.] ٜ٘
فما ىو الغي؟ قال ابن عباس وعائشة :الغي نير فى جينم بعيد قعره خبيث طعمو.
ير ِلْم َب َش ِر ِل َم ْن َشا َء
الح َدى اْل ُك َب ِر َنِذ ًا
وقال جل وعالَ :كال َواْلقَ َم ِر َوالمَّْي ِل ِإ ْذ أ َْد َب َر َو ُّ
َسفَ َر ِإَّنيَا ْ
الص ْب ِح ِإ َذا أ ْ
ٍ
ِ ِ
ِ
َخ َر ُك ُّل َن ْف ٍ
َن َيتَقَ َّد َم أ َْو َيتَأ َّ
ون َع ِن
س بِ َما َك َس َب ْ
َص َح َ
م ْن ُك ْم أ ْ
اءلُ َ
ت َرِى َينةٌ ِإال أ ْ
اب اْل َيمين في َجَّنات َيتَ َس َ
ك ُن ْ ِ ِ ِ
ِ
ك ِمن اْلم ِّ
وض َم َع
ين َولَ ْم َن ُ
ين َو ُكَّنا َن ُخ ُ
طع ُم اْلم ْسك َ
صم َ
اْل ُم ْج ِرِم َ
ين َما َسمَ َك ُك ْم في َس َق َر َقالُوا لَ ْم َن ُ َ ُ َ

ين حتَّى أَتَ َانا اْليِقين فَما تَْنفَعيم َشفَاعةُ َّ ِ ِ
ِ ِ
ب بِ َي ْوِم ِّ
ين فَ َما لَيُ ْم َع ِن التَّ ْذ ِك َرِة
َ
الد ِ َ
ين َو ُكَّنا نُ َك ِّذ ُ
الشافع َ
اْل َخائض َ
ُ ُْ
َ ُ َ
يد ُك ُّل ام ِر ٍ ِ
ِ
ص ُحفًا ُم َن َّش َرةً َكال َب ْل
ت ِم ْن َق ْس َوَ ٍرة َب ْل ُي ِر ُ
ين َكأَنَّيُ ْم ُح ُمٌر ُم ْستَْنِف َرةٌ َف َّر ْ
ئ م ْنيُ ْم أ ْ
ُم ْع ِرض َ
َن ُي ْؤتَى ُ
ْ
ِ
ِ
اء َذ َك َرهُ [المدثر.]٘٘-ٖٕ :
ال َي َخافُ َ
ون اآلخ َرةَ َكال ِإَّنوُ تَ ْذك َرةٌ فَ َم ْن َش َ
يا من ضيعت الصالة !! لماذا أعرضت عن اهلل ورسولو؟!

أسأل اهلل العظيم رب العرش الكريم أن يحسن خاتمتنا .إنو ولى ذلك والقادر عميو.
__________

(ٔ) صححو شيخنا األلباني في الصحيحة رقم (ٗ )ٕٖٚوىو في صحيح الجامع حديث رقم
(. )ٜٙٚٗ

(ٕ) رواه أحمد في المسند رقم ( )ٜٔٓٓ،ٜٜٔٓٛوقال محققو :إسناده صحيح  ،ورواه الترمذي رقم
(ٖٔٓٓ) في تفسير آل عمران وحسنو  ،وابن ماجة رقم ( )ٕٗٛٛفي الزىد  ،والدرامي (ٓ، )ٕٚٙ
والحاكم وصححو ووافقو الذىبي .

(ٖ) رواه أحمد في المسند رقم ( )ٕٚٗٔٙوقال الييثمي (ٓٔ :)ٙٚ/رجالو رجال الصحيح غير
الحسن بن سوار وأبى حمبس يزيد بن ميسرة وىما ثقتان .

(ٗ) رواه البخاري ( )ٖٔٓ/ٛفي التفسير  ،باب قولو تعالى  :وكذلك جعمناكم أمة وسطاً  -والترمذي

رقم (٘ )ٕٜٙفي التفسير  ،باب ومن سورة البقرة  -والطبرى رقم (٘. )ٕٔٙ

(٘) رواه البخاري (ٖ )ٔٛٔ/في الجنائز  ،باب ثناء الناس عمى الميت  -ومسمم رقم ( )ٜٜٗفي
الجنائز  ،باب فيمن يثنى عميو خي اًر وش اًر من الموتى والمفظ لو  -والترمذي رقم ( )ٔٓ٘ٛفي

الجنائز  ،باب ماجاء في الثناء عمى الميت  ،والنسائي (ٗ )٘ٓ ،ٜٗ/فى الجنائز  ،باب الثناء .

( )ٙرواه مسمم رقم (ٖٔٓ) في اإليمان .

( )ٚرواه مسمم رقم (٘ٓ )ٜٔفي اإلمارة  ،باب من قاتل لمرياء والسمعة استحق النار  -والترمذي

رقم (ٖ )ٖٖٛفي الزىد  ،باب ما جاء في الرياء والسمعة  ،والنسائي ( )ٕٗ-ٕٖ/ٙفي الجياد ،
باب من قاتل ليقال  :فالن جرئ .
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( )ٛرواه مسمم رقم (٘ )ٕٜٛفي الزىد  ،باب من أشرك في عممو غير اهلل .

( )ٜحسنو شيخنا األلباني في صحيح الترغيب رقم ( )ٕٚوقال رواه ابن ماجة والبييقي .

(ٓٔ) رواه أحمد في المسند رقم (ٕٖٕٔ٘) وصححو شيخنا األلباني في صحيح الترغيب حديث رقم
( )ٕٜوقال :رواه أحمد بإسناد جيد وابن أبى الدنيا والبييقي في(الزىد) وغيره .

(ٔٔ) قال الشيخ مصطفى العدوي  :أخرجو عبد بن حميد فى المنتخب رقم (ٕٕ٘ٔ) واسناده
صحيح .

(ٕٔ) رواه مسمم رقم ( )ٕٖٙٛفي البر والصمة  ،باب األرواح جنود مجندة  ،وأبو داود رقم
(ٖٗ )ٗٛفي األدب  ،باب من يؤمر أن يجالس .

(ٖٔ) رواه البخاري ( )ٜٜٙٗفي الرقاق  ،باب الرياء والسمعة  ،ومسمم رقم ( )ٕٜٛٚفي الزىد باب
من أشرك في عممو غير اهلل .

(ٗٔ) رواه مسمم رقم (ٕٗ )ٕٙفي البر والصمة  ،باب إذا أثنى عمى الصالح فيي بشرى وال تضره .
(٘ٔ) صححو شيخنا األلباني في الصحيحة (٘ )ٕٕٚوىو فى صحيح الجامع رقم (ٕٖ. )٘ٚ

( )ٔٙرواه البخاري رقم (٘ )ٚٗٛفي التوحيد  ،باب كالم الرب مع جبريل ونداء اهلل المالئكة ،

ومسمم رقم ( )ٕٖٙٚفي البر والصمة  ،باب إذا أحب اهلل عبداً حببو إلى عباده  ،والموطأ (ٕ)ٜٖ٘/

في الشعر  ،والترمذي رقم (ٓ )ٖٔٙفي التفسير  ،باب ومن سورة مريم .

( )ٔٚرواه الترمذى رقم (ٖٔٗ) فى الصالة  ،باب ماجاء أن أول ما يحاسب بو العبد يوم القيامة
الصالة  ،والنسائى (ٔ )ٕٖٕ/فى الصالة  ،باب المحاسبة عمى الصالة  ،ورواه أيضًا أحمد فى
المسند  ،والحاكم فى المستدرك .

( )ٔٛرواه البخارى رقم ( )ٛٓٛفى اآلذان  ،باب إذا لم يتم السجود .

