


  

 ٥ مواعظ القلوب

  
  املقدمة

ار والصالة والسالم على النيب املصطفى املختار احلمد هللا العزيز الغفَّ
  : أما بعد  وعلى آله وأصحابه األبرار

فإن القلوب اليت يف الصدور حباجة إىل تذكري باهللا عز وجل ووعظ 
جاء به  وإرشاد ليقوم املسلم بعبادة ربه سبحانه وتعاىل على ما

  .واحملبة الرجاءبني اخلوف و ما رسوله 
مواعظ  اليت فيهاعلينا جبمع هذه الرسالة سبحانه وتعاىل  اهللا ولذلك من

   .»مواعظ القلوب بني الترغيب والترهيب«: جمتهداًا مسيته منوعة
أن ينفع ا املسلمني يف كل مكان وزمان نسأل اهللا العلي القدير 

 وبارك وصلى اهللا وسلم، اإلخالص يف القول والعملوأن يرزقنا 
  .على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  
  

  كتبه الفقري إىل عفو ربه القدير                                    
  ناصر بن سعيد بن سيف السيفأبو خالد                           

  غفر اهللا له ولوالديه ومجيع املسلمني                                 
  
  
  
  
  
  



  
 ٦ بني الترغيب والترهيب

  فائدة

إين رأيت أنه ال يكتب أحد كتاباً «: قال األصفهاين رمحه اهللا
يـد هـذا   يف يومه إال قال يف غده لو غُير هذا لكان أحسن، ولو ز

لكان يستحسن، ولو قُدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكـان  
أمجل، وهذا أعظم العرب، وهذا دليلٌ على استيالء النقص على مجلة 

  .»البشر
إذا أردت أن تتعظ ويرق قلبـك وتـدمع   « :اهللا اعلم رمحك

ك وختشع جوارحك وتزداد يف العبادات فعليك بالقرآن العظيم اعين
فهو كالم العزيز احلكيم، وخاصةً اآليات اليت يتكلم اهللا عز وجـل  
ا عن نفسه؛ فأي شيء أعظم من اهللا تبارك وتعاىل فكيف إذا كان 

  .»الكالم كالمه يصف به نفسه
  
  



  

 ٧ مواعظ القلوب

  
  تقدمي

احلمد هللا رب العاملني بعث رسله مبشرين ومنذرين مبواعظ الدين 
ترغيباً وترهيباً لقلوب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني نبينا 

أرسله اهللا رمحةً للعاملني وداعياً  ينحممد أفصح لساناً وبياناً ملواعظ الد
 هلم بإحسان بإذنه وسراجاً منرياً وعلى آله وصحبه أمجعني والتابعني

  : أما بعد  إىل يوم الدين
 لعنا على ما كتبه األخ الفاضل ناصر بن سعيد السيففقد اطَّ

بارك اهللا فيه وزاده اهللا علماً وعمالً على وفق سيد املرسلني من 
مواعظ بني اخلوف والرجاء أي الترغيب والترهيب وهي مدعمة 

العلماء رمحهم  بالدليل من الكتاب والسنة وأقوال سلف األمة من
اهللا تعاىل فألفيتها رسالة مباركة إن شاء اهللا تعاىل وجيده يف أسلوا 

  .واختياره للمواعظ
املسلمني يف كل  إخوانناأن ينفع ا  اهللا العلي القديرنسأل 

زمان ومكان وأن جيعلها يف ميزان حسناته ودافعاً له يف املستقبل 
وعلى آله وصحبه  والرمحة دىلألفضل وصلى اهللا وسلم على نيب اهلُ

  .قتفى أثرهم إىل يوم الديناومن 
   

  أخوكم يف اهللا                                             
  حممد بن صاحل احلريب                                          

  غفر اهللا له ولوالديه ومجيع املسلمني                                  
  



  
 ٨ بني الترغيب والترهيب

  دميتق
          هحلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعدا

  : أما بعد
ناصر بن سعيد السيف فألفيتها  الفاضلكتبه األخ  على ما نالعطّافقد 

بالدليل من الكتاب والسنة وأقوال سلف األمة  رسالة نافعة مدعمة
رمحهم اهللا مجيعاً فما أعظم املواعظ وأمجلها إذا كانت مقرونة 

  .ات اهللا وأحاديث رسوله بآي
فقد أجاد غفر اهللا له ولوالديه يف مجع هذه املواعظ وطرحها 

ا ختريج األحاديث اليت يف خالل هذه الرسالة املباركة وطلب من
ستدل ا وترقيم ومراجعة اآليات واجتهدت يف ذلك بعد توفيق ا

  .من اهللا سبحانه وتعاىل
علمي ومل يدركه  مما قصر عنهووأعتذر عن تقصريي وجهلي 

فهمي وأختم مبا ختم به احلافظ زكي الدين عبدالعظيم رمحه اهللا 
وقد مت ما أردنا اهللا به من اإلمالء املبارك ونستغفر اهللا : (فقال

سبحانه وتعاىل مما زل به اللسان أو أدخله ذهول أو غلبة النظر أو 
طول التفكر قل أن ينفك عن شيء من ذلك فكيف باململئ مع 

  .انتهى كالمه رمحه اهللا) وقته وترادف مهومه واشتغال بالهضيق 
سأل اهللا الكرمي رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم ذه املواعظ ن

وإن يرزقنا وإياكم اإلخالص يف القول والعمل وأن يغفر اهللا لنا 
ولوالدينا وللمسلمني و للمسلمات إنه ويل ذلك والقادر عليه 

  .لى نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيعوبارك وصلى اهللا وسلم 
  أخوكم يف اهللا                                                

  تركي بن حممد الزيد



  

 ٩ مواعظ القلوب

  متهيد
              احلمد هللا وحده والصالة والسالم على مـن ال نـيب بعـده   

  : بعد أما
الوعظ والعظة واملوعظة هـي النصـح   ( :قال ابن منظور رمحه اهللا

  .)لتذكري بالعواقبوا
الوعظ هو تذكريك لإلنسان مبا يلني ( :قال ابن سيدة رمحه اهللا

  .)قلبه من ثواب وعقاب
الوعظ هو زجر مقتـرن  (  :قال الراغب األصفهاين رمحه اهللا

  .)بالتخويف
  :وجهاً هي ثالثة عشر وورد يف القرآن الكرمي لفظ موعظة يف* 

تعظون ) ٥(أعظكم ) ٤(أعظك ) ٣( تأوعظ) ٢(يعظه ) ١(
الواعظني ) ١٠( يوعظون) ٩(يوعظ ) ٨(توعظون ) ٧(عظهم ) ٦(
  .يعظكم) ١٣( موعظة) ١٢(فعظوهن ) ١١(

  :املقاصد واحلكم من املوعظة* 
رسلًا مبشرِين ومنذرِين [: قال تعاىل: إقامة حجة اهللا على خلقه -١

   ].١٦٥: النساء[] رسلِلئَلَّا يكُونَ للناسِ علَى اِهللا حجةٌ بعد ال
قال : اإلعذار إىل اهللا عز وجل واخلروج من عهدة التكليف -٢

وإِذْ قَالَت [: تعاىل يف صاحلي القوم ألصحاب السبت اليهود
أُمةٌ منهم لم تعظُونَ قَوما اُهللا مهلكُهم أَو معذِّبهم عذَابا 

: األعراف[ ]ربكُم ولَعلَّهم يتقُونَ شديدا قَالُوا معذرةً إِلَى
١٦٤.[   

 .اآلية  ]ولَعلَّهم يتقُونَ[: قال تعاىل: رجاء النفع للمأمور -٣



  
 ١٠ بني الترغيب والترهيب

علي بن أيب طالب  فقد دل النيب  رجاء الثواب من عند اهللا -٤
  ألن يهدي «عندما أعطاه الراية إىل أن يفتح خيرب فقال له

اهللا بك رجالً واحداً خري لك من ح١(.»عممر الن( 
 :قال أن النيب  عن متيم الداري : النصيحة للمؤمنني -٥

هللا ولكتابه ولرسوله «: ملن؟ قال: قلنا »الدين النصيحة«
 )٢(.»وألئمة املسلمني وعامتهم

ابن القيم رمحه  اإلمام قال: إجالل اهللا عز وجل وإعظامه وحمبته -٦
  .)عبد وأجلها وأفضلهاالدعوة إىل اهللا أشرف مقامات ال( :اهللا

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
  .إىل اإلسالم والنبوة  رواه البخاري يف كتاب اجلهاد باب دعاء النيب ) ١(
  . رواه مسلم يف كتاب اإلميان باب الدين النصيحة) ٢(



  

 ١١ مواعظ القلوب

  املوعظة األوىل
  آثار الذنوب واملعاصي

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبيـاء  
   : بعد اأم  واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني

ا وعن عبادتنا ووجودنا أصالً اهللا سبحانه وتعاىل غين عن إنَّف
وما خلَقْت اجلن [: ن خلقنا لعبادته جل وعال قال تعاىلولك

وندبعيإِلَّا ل ساِإلنفاهللا سبحانه وتعاىل خيتربنا ] ٥٦: الذاريات[] و
وميتحننا على هذه األرض فوجود املعاصي كالزنا واخلمر والدخان 

 قال: قال عن أيب هريرة ف واالمتحانواألغاين وغريها لالختبار 
يا  :قلنا ،كل أميت يدخلون اجلنة إال من أىب« : ول اهللارس

من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين  :قال ؟رسول اهللا ومن يأىب
: فاإلنسان يف هذه الدنيا على طريقني قال تعاىل )١(»فقد أىب

إِنا هديناه السبِيلَ [: وقال تعاىل]. ١٠: البلد[ ]وهديناه النجدينِ[
اإِما كَفُورإِما وراكرسول اهللا وقال]. ٣: اإلنسان[] ا ش  :
  )٢(.»ت النار بالشهواتت اجلنة باملكاره وحفَّحفَّ«

لذا فإن فعل الطاعات والنوافل حىت ترك الذنوب واملعاصي و
أُولَئك الَّذين امتحن اُهللا [: جماهدة للنفس قال تعاىلحتتاج إىل 
فكل ما مير على اإلنسان هو  ]٣: احلجرات[] وىقُلُوبهم للتقْ

ابتالء واختبار وبعدها تكون لذة العبادة هللا بفعل أوامره واجتناب 
                              

  .رواه البخاري يف كتاب االعتصام باب االقتداء بسنن النيب ) ١(
ار بالشهوات ورواه مسلم يف كتاب اجلنة وصـفة  رواه البخاري يف كتاب الرقاق باب حفت الن) ٢(

 .نعيمها وأهلها باب صفة اجلنة



  
 ١٢ بني الترغيب والترهيب

ولَكن اَهللا حبب إِلَيكُم اِإلميانَ وزينه في [: نواهيه فقال تعاىل
أُولَئك هم  قُلُوبِكُم وكَره إِلَيكُم الكُفْر والفُسوق والعصيانَ

   ].٧: احلجرات[] الراشدونَ
  :ابن القيم رمحه اهللا وللصرب أنواع ثالثة هي اإلمام قال

  . تعاىل الصرب على طاعة اهللا -١
  .تعاىل الصرب عن معصية اهللا -٢
  .تعاىل الصرب على أقدار اهللا -٣

البد له من الصرب  إذاً فعل الطاعات وترك الذنوب واملعاصي
يا أَيها الَّذين َآمنوا استعينوا بِالصبرِ [: عاىلقال تفقد  على ذلك

ابِرِينالص عإِنَّ اَهللا م لَاةالصرسول اهللا وقال]. ١٥٣: البقرة[ ]و 
: »ا [: وقال تعاىل ) ١(»الصرب ضياءينوا فداهج ينالَّذو

املُح عإِنَّ اَهللا لَما ولَنبس مهنيدهلَن٦٩: العنكبوت[ ]ِسنِني.[   
هذه الدنيا الفانية فيها من الذنوب واملعاصي واإلنسان إذاً  

 ]كراما كَاتبِني * وإِنَّ علَيكُم لَحافظني[: حماسب عليها قال تعاىل
ما يلْفظُ من قَولٍ إِلَّا لَديه [: وقال تعاىل ]١١-١٠: االنفطار[

يدتع يبق١٨:ق{] ر{.  
 بعضـاً  على الفرد واتمع فنذكر اًفإن للذنوب واملعاصي آثار

 :منها
: قال سبحانه وتعاىل :تضعف تعظيمه للرب جل وعال -١

] ذَلك ومن يعظِّم شعائر اِهللا فَإِنها من تقْوى القُلُوبِ[
   .}٣٢:احلج{

                              
  . رواه مسلم يف كتاب الطهارة باب فضل الوضوء) ١(



  

 ١٣ مواعظ القلوب

:  رسول اهللا قال :تضييق الرزق واملعيشة على الفرد - ٢
»وقال وهيب بن الورد . )١(»يصيبه حرم الرزق بالذنبإن الرجل لي

وقال  .)ال جيد طعم العبادة من عصى اهللا وال من هم مبعصيته( :رمحه اهللا
اهللا فأعرف ذلك يف خلق  يأعص أين(: أبو سليمان الدارين رمحه اهللا

  .)دابيت وزوجيت
واتقُوا اَهللا ويعلِّمكُم [: قال تعاىل :حرمان العلم الشرعي -٣

كان اإلمام الشافعي رمحه اهللا حيفظ جيداً فقل ] ٢٨٢: البقرة[ ]اُهللا
بن اجلراح رمحه احفظه عن ما كان عليه فذهب إىل شيخه وكيع 

  : ال الشافعياهللا يشتكيه فق

      
: قال تعاىل: تورث الوحشة يف القلب وتضيق الصدر -٤

] موي هرشحنكًا ونةً ضيشعم كْرِي فَإِنَّ لَهذ نع ضرأَع نمو
ابن القيم رمحه اهللا قوله  اإلمام قال، و]١٢٤: طه[ ]القيامة أَعمى

النكد ) ن(حرف الضيق و) ض(حرف ( :إا تدل على أن) ضنكا(
  .)الكدر) ك(وحرف 
كَلَّا بلْ رانَ علَى [: قال تعاىل: قسوة القلب وجفاء العني - ٥

ن هو الذنوب االر  }١٤:املطَّففني{] قُلُوبِهِم ما كَانوا يكِْسبونَ
  .واملعاصي

                              
    . رواه اإلمام أمحد يف مسنده) ٢(

شكوت إىل وكيع سـوء حفظـي  
  

ــي    ــرك املعاص ــدين إىل ت فأرش
وقال اعلـم بـأن العلـم نـور      

  
ــي     ــؤتى لعاص ــور اهللا ال ي ون

  



  
 ١٤ بني الترغيب والترهيب

جعل الذِّل « : رسول اهللا قال :الذل واملهانة يف الدنيا -٦
 .)١(»يـار على من خالف أمرغوالص

بن عبداهللا عن : سبب يف عذاب القرب ويف عذاب اآلخرة -٧
 :على قـربين فقـال   مر  رسول اهللا عباس رضي اهللا عنهما أن

إما ليعذبان وما يعذبان يف كبري أما أحدمها ال يسـتربئ مـن   «
البول وأما اآلخر ميشي بالنميمة مث أخذ جريدة رطبـة فشـقها   

 ؟فعلت هذا قالوا يا رسول اهللا ملَنصفني فغرز على كل قرب واحدة 
  )٢(.»لعله خيفف عنهما ما مل ييبسا :قال

: قال تعاىل :سبب يف زوال النعمة واألمن واألمان -٨
] مهو ناَألم ملَه كبِظُلْمٍ أُولَئ مهانوا إِميلْبِسي لَموا ونَآم ينالَّذ

 :عباس رضي اهللا عنهمابن  عبداهللا قالف .}٨٢:األنعام{] مهتدونَ
الذنوب  يف ظلم النفس ارتكابويدخل  )٣()الظلم هنا الشرك(
  . املعاصيو

رضي اهللا  عن عائشة :سبب يف اخلسف واملسخ والقذف -٩
يكون يف آخر األمة خسف ومسـخ  « :قالت قال النيب عنها 

نعم إذا «: فقلت يا رسول اهللا ألك وفينا الصاحلون قال »وقذف
   )٤(.»كثر اخلبث
قلب اخللقة إىل خلقـة   :املسخ .    الذنوب واملعاصي :اخلبث

  .أخرى

                              
 .رواه اإلمام أمحد يف مسنده) ١(
  . رواه البخاري يف كتاب اجلنائز) ٢(
  .رواه البخاري يف كتاب الظلم) ٣(
  .سف وصححه األلباينخله الترمذي يف كتاب الفنت باب ما جاء يف اروا) ٤(



  

 ١٥ مواعظ القلوب

بن عمر رضي اهللا عنهما عن عبداهللا  عن :تسليط األعداء - ١٠
بالعينة وأخذمت بأذناب البقـر ورضـيتم    إذا تبايعتم«: قال النيب 

 الً الذُ ط اهللا علـيكم باحلياة الدنيا وتركتم اجلهاد يف سبيل اهللا سلَّ
 )١(.»عنكم حىت ترجعوا إىل دينكمينزعه 

نـوع مـن   : العينة.     انشغال باحلرث والزرع: أذناب البقر
  .أنواع الربا
 :قـال الـنيب    :سبب يف قتال املسلمني فيما بينهم -١١

نة ثنتني سألت ريب أال يهلك أميت بالساسألت ريب ثالثاً فأعطاين «
يهـا وسـألته أال   فأعطانيها وسألته أال يهلك أميت بالغرق فأعطان

   .جذب أو قحط األرض :نةالس.   )٢( »جيعل بأسهم بينهم فمنعنيها
قال علي  :نزول العقوبات على الفرد واتمعيف سبب  - ١٢

 .)فعت إال بتوبةعقوبة إال بذنب وما ر ما نزلت( : بن أيب طالب
أن يغفر لنا ذنوبنا وإسـرافنا يف أمرنـا    العلي القدير نسأل اهللا

ويتقبا توبتنا ويرمحنا برمحته وأن جيعل مصـرينا دار كرامتـه   ل من
  .على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيوبارك وصلى اهللا وسلم 

  
      

  
  
  

                              
  .ى وصححه األلباينرواه اإلمام أمحد وأبو داوود والبزار وأبو يعل) ١(
  .ثالثاً يف أميت رواه مسلم يف كتاب الفنت باب ما جاء يف سؤال النيب ) ٢(



  
 ١٦ بني الترغيب والترهيب

  الثانيةاملوعظة 
  التوبة طريق السعادة

احلمد هللا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب وأشـهد أن  
د أن حممداً عبده ورسوله خـري  اب وأشهال إله إال اهللا الكرمي الوه

  : أما بعد من صلى وقام وتاب وأناب صلوات ريب وسالمه عليه
ة فنحن واهللا املستعان نذنب فإن حاجتنا إىل التوبة حاجة ماس

كثرياً وناراً فرالتوبة إىل اهللا عز وجل تصقل وط يف جنب اهللا ليالً و
اء بن آدم خطَّصل أن اواأل من ران الذنوب واملعاصي هينقِّالقلب وت

  :ن فباب التوبة مفتوح إال يف أمرين مهاوائني التوابوخري اخلطَّ
  .ر الروح أي عند املوتغعندما تغر -١ 
  .عند خروج الشمس من مغرا -٢ 
فيما يرويـه    رسول اهللا قال: قال عن أيب ذر الغفاري ف

عبادي كلكم ضال إال مـن هديتـه    يا«: عن ربه تبارك وتعاىل
عبادي إنكم ختطئون بالليل والنهار وأنا  يا... ستهدوين أهدكمفا

  )١(.»أغفر الذنوب مجيعاً فاستغفروين أغفر لكم
يف جملسه الواحد يستغفر اهللا أكثـر مـن    كان النيب قد و

سبعني مرة ويف رواية أخرى بأنه كان يستغفر اهللا يف جملسه الواحد 
ذنبه وما تأخر ولكـن   وهو الذي غُفر له ما تقدم من )٢(مائة مرة 

   .يريد أن يكون هللا عبداً شكوراً

                              
  .رواه مسلم يف كتاب الرب والصلة باب حترمي الظلم) ١(
الذكر والدعاء بـاب   ورواه مسلم يف كتاب البخاري يف كتاب الدعوات باب استغفار النيب  رواه) ٢(

  .استحباب اإلكثار فيه



  

 ١٧ مواعظ القلوب

اهللا سبحانه وتعاىل يقبل التوبة حىت وإن بلغت الذنوب إذاً فإن 
وهو الَّذي يقْبلُ التوبةَ عن عباده ويعفُو [: قال تعاىل ، عنان السماء

ئَاتينِ السحيب من وأن اهللا سبحانه وتعاىل ]. ٢٥: الشورى[] ع
إِنَّ اَهللا يحب التوابِني ويحب [: تاب إليه كما قال سبحانه

  ].٢٢٢: القرة[ ]املُتطِّهريِن



  
 ١٨ بني الترغيب والترهيب

  :منهاوفضائل كثرية أسرار بديعة وفوائد متعددة  والتوبة هلا
سبب للفالح والفوز والسعادة يف الدنيا واآلخرة قال  - ١

وقال شيخ  ]٢٨: الرعد[ ]القُلُوبأَلَا بِذكْرِ اِهللا تطْمئن [: تعاىل
القلب ال يصلح وال (اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف جمموع الفتاوى 

يفلح وال ينعم وال يسر وال يطيب وال يسكن وال يطمئن إال بعبادة 
  .)ربه وحبه واإلنابة إليه

: سبب لتكفري السيئات وتبديلها إىل حسنات قال تعاىل - ٢
]ينا الَّذها أَيأَنْ  ي كُمبى رسا عوحصةً نبووا إِلَى اِهللا توبوا تنَآم

ارها اَألنهتحت نرِي مجت اتنج لَكُمخديو كُمئَاتيس كُمنع كَفِّري [
إِلَّا من تاب وَآمن وعملَ عملًا [: وقال تعاىل. }٨:التحرمي{

كا فَأُولَئحالا  صكَانَ اُهللا غَفُورو اتنسح هِمئَاتيلُ اُهللا سدبي
التائب من الذنب «:  رسول اهللا لاوق ]٧٠: الفرقان[ ]رحيما

ما رأيت (بن عباس رضي اهللا عنهما عبداهللا ال وق )١(»كما ال ذنب له
فرحاً بشيء عندما نزلت هذه اآلية وفرح أيضاً عندما  النيب 

 .)ا فتحنا لك فتحاً مبيناًنزلت عليه إن
 سبب للحياة الطيبة واخلري العظيم على الفرد واتمع قال - ٣

فَقُلْت استغفروا ربكُم إِنه [: تعاىل على لسان نوح عليه السالم اهللا
ويمددكُم ) ١١(يرسلِ السماَء علَيكُم مدرارا) ١٠( كَانَ غَفَّارا

: نوح[ ]وبنِني ويجعلْ لَكُم جنات ويجعلْ لَكُم أَنهارا بِأَموالٍ
من عملَ صالحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو [: وقال تعاىل]. ١٢-١٠

                              
  .رواه ابن ماجه والطرباين) ١(



  

 ١٩ مواعظ القلوب

مؤمن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا 
  .}٩٧:النحل{ ]نَيعملُو

اهللا أشد فرحاً بتوبة العبد من ذلك الرجل الذي أضاع  أنَّ -٤
ستظل حتت شجرة ينتظر املوت فنام اراحلته يف اخلالء عليها زاده ف

ستيقظ فوجد راحلته فوق رأسه فأخطأ من شدة الفـرح فقـال   اف
  )١( .اللهم أنت عبدي وأنا ربك

وأصحابه  كان النيب فالعبد من أمه وأبيه باهللا أرحم  أنَّ -٥
بعد غزوة خيرب ينظرون إىل امرأة تبحث عن وليد هلا بني اجلرحـى  

 رسول اهللا فقالوالقتلى فعندما وجدت الوليد وضعته على صدرها 
 قال الصحابة ال يا رسول  »وليدها يف النار ملقيةأهي «: ألصحابه

 العبد من هـذه األم علـى  باهللا أرحم « : رسول اهللا اهللا فقال
  )٢(.»وليدها
قُلْ يا عبادي الَّذين [: نداء من اهللا عز وجل قال تعاىل - ٦

 وبالذُّن رفغاهللا إِنَّ اَهللا ي ةمحر نطُوا مقْنلَا ت فُِسهِملَى أَنفُوا عرأَس
يمحالر فُورالغ وه ها إِنيعمبن عبداهللا قال و]. ٥٣: الزمر[ ]ج

س من عباد اهللا من التوبة فقد جحد ئمن ي(: هللا عنهماعباس رضي ا
ابن تيمية رمحه اهللا يف هذه شيخ اإلسالم قال و) كتاب اهللا عز وجل

هذا نداء من اهللا للمشركني والكفار واملذنبني واملسيئني ( :اآلية
  .)ةبالتوب

التوبة سبب لتفريج الكروب وبسط الرزق وتكفري  - ٧
ويرزقْه ) ٢(يتقِ اَهللا يجعلْ لَه مخرجا ومن[: قال تعاىلالسيئات 

                              
  .رواه البخاري يف كتاب الدعوات ومسلم يف كتاب التوبة) ٢(
  .رواه مسلم يف كتاب التوبة باب سعة رمحة اهللا تعاىل وأا تغلب غضبه) ١(



  
 ٢٠ بني الترغيب والترهيب

ِسبتحثُ لَا ييح نقِ [:  قال تعاىلو ]٣-٢: الطالق[]متي نمو
ومن يتقِ [: قال تعاىلو ]٤: الطالق[] اَهللا يجعلْ لَه من أَمرِه يسرا
 مظعيو هئَاتيس هنع كَفِّرااَهللا يرأَج ٥: الطالق[] لَه.[ 

إذاً تقوى اهللا والتوبة إليه والرجوع إليه واهلرب منه إليه هي 
وأَنِيبوا إِلَى ربكُم [: الفالح والسعادة يف الدنيا واآلخرة قال تعاىل

: الزمر[]وأَسلموا لَه من قَبلِ أَنْ يأْتيكُم العذَاب ثُم لَا تنصرونَ
ومن يعملْ سوًءا أَو يظْلم نفْسه ثُم يستغفرِ اَهللا [: ل تعاىلوقا ]٥٤

: قال عن أيب هريرة و]. ١١٠: النساء[] يجِد اَهللا غَفُورا رحيما
ينزل ربنا إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث «:  رسول اهللا قال

فأعطيه  ستجيب له من يسألينأالليل اآلخر فيقول من يدعوين ف
  )١( .»من يستغفرين فأغفر له

ه األربعة النفس واهلـوى  ءفاإلنسان يف هذه احلياة جياهد أعدا
وميتثل ألمـر اهللا  باهللا عز وجل وال يعجز يستعن والشيطان والدنيا فلْ
  .وجيد سعادة الدنيا واآلخرة عز وجل وألمر نبيه 

كفى يـا نفـس مـا كـان    
ــاً  ــتكي ذنب ــؤادي يش ف
ــدماً   ــوبيت ن ــيح بت أص

ــيانا    ــوى وعص ــاك ه كف
ويشــكو منــك مــا كانــا
وأقول كفى يا نفس ما كانـا  

الذي ال إله غـريه أن يرزقنـا التوبـة    العلي القدير  نسأل اهللا
على نبينا حممد وعلى آله وبارك  الصادقة اخلالصة وصلى اهللا وسلم

  .وصحبه أمجعني
                              

رواه البخاري يف كتاب الدعوات باب نصف الليل ومسلم يف كتاب صالة املسافرين باب الترغيـب  ) ٢(
  .والذكر آخر الليل بالدعاء



  

 ٢١ مواعظ القلوب

  الثالثةاملوعظة 
  األسباب املوجبة حملبة اهللا سبحانه وتعاىل

ـ احلمد هللا رب العاملني وال عدوان إال على الظـاملني والعاق  ة ب
  :أما بعد  للمتقني والصالة والسالم على املصطفى األمني

قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اَهللا فَاتبِعونِي يحبِبكُم اُهللا [: قال اهللا تعاىل
يمحر اُهللا غَفُورو كُموبذُن لَكُم رفغي٣١: عمران آل[] و[.  

طاعته فيما ب هفعلي فمن أراد حمبة اهللا عز وجل وحمبة رسوله 
عبـد اهللا  واجتناب ما ى عنه وزجر وأال ي وتصديقه فيما أخرب أمر

مـن  « : رسـول اهللا  قال: قال عن أيب هريرة فإال مبا شرع 
   )١( .»أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه

مدارج السـالكني عشـرة   ذكر ابن القيم رمحه اهللا يف كتابه 
  :أسباب موجبة حملبة اهللا عز وجل وهي

أَفَلَا [: قراءة وحفظ كتاب اهللا تدبراً وتفسرياً قال تعاىل - ١
رسول  وقال ]٢٤: حممد[] يتدبرونَ القُرَآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها

:  وقال النيب )٢(.»خريكم من تعلم القرآن وعلمه«:  اهللا
  )٣(.»ا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيعاً ألصحابهاقرؤو«

تقدمي حماب اهللا على حمابك عند غلبات اهلوى والـنفس   -٢
إنك مل تدع شـيئاً هللا إال  «:  رسول اهللا والشيطان والدنيا قال

 )٤(.»أبدلك اهللا به ماهو خرياً منه
                              

  .رواه البخاري كتاب الدعوات ومسلم كتاب الذكر) ١(
  .رواه البخاري يف كتاب فضائل القرآن) ٢(
  .رواه مسلم يف كتاب الفضائل) ٣(
  .مسنده رواه اإلمام أمحد يف) ٤(



  
 ٢٢ بني الترغيب والترهيب

التقرب إىل اهللا عز وجل بالنوافل والسنن القولية والفعلية  -٣
فيما يرويه  قال النيب : قال عن أيب هريرة فبعد أداء الفرائض 

يل ولياً فقد آذنته باحلرب ومـا  ى من عاد«عن ربه تبارك وتعاىل 
فترضته عليـه وال يـزال   اعبدي بشيء أحب إيلّ مما  تقرب إيلَّ

بالنوافل حىت أحبه فإذا أحببته كنت مسعه الذي  عبدي يتقرب إيلَّ
يبصر به ويده اليت يبطش ا ورجله اليت يسمع به وبصره الذي 

   )١(.»ميشي ا ولئن سألين ألعطينه ولئن استعاذين ألعيذنه
اهللا عز وجل مداومة ذكر اهللا عز وجل فنصيبك من حمبة  -٤

 قال أتى رجلٌ عن عبداهللا بن بسر فعلى قدر نصيبك من ذكره 
ثرت علينا إن شرائع اإلسالم قد ك :فقال يا رسول اهللا إىل النيب 

ال يزال لسانك رطباً من ذكـر اهللا  «: فباب نتمسك به جامع قال
  )٢(.»عز وجل

التفكر والتدبر بأمساء اهللا وصفاته وآياته وخملوقاته قال  - ٥
الَّذين يذْكُرونَ اَهللا قياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ [: تعاىل

 اتاوملْقِ السي خف كانحبلًا ساطذَا به لَقْتا خا منبضِ راَألرو
 ].١٩١: آل عمران[ ]فَقنا عذَاب النارِ

شكر النعم الظاهرة والباطنة فمداومة الشكر واحلمد سبب  - ٦
وإِذْ تأَذَّنَ ربكُم لَئن شكَرتم [: يف بقاء وزيادة النعم قال اهللا تعاىل

كُمنلَأَزِيد يددذَابِي لَشإِنَّ ع متكَفَر نلَئ٧: إبراهيم[ ]و.[  

                              
  .رواه البخاري يف كتاب الرقاق) ١(
 :ابن ماجه وابن حبـان واحلـاكم وقـال   رواه و )حسن غريب( :رواه الترمذي واللفظ له قال) ٢(

  .وصححه األلباين )صحيح اإلسناد(



  

 ٢٣ مواعظ القلوب

وهو من  االنكسارالقلب وخشوعه وخضوعه و انكسار - ٧
أَلَم يأْن للَّذين َآمنوا أَنْ تخشع قُلُوبهم [: أهم األسباب قال تعاىل

احلَق نلَ مزا نمكْرِ اِهللا وذ١٦: احلديد[] ل.[  

م الليل وخاصة يف الثلث اآلخر منه وذلك بفعل قيا -٨ 
قرآن للمن صالة وقيام وقراءة  عز وجل الطاعات والقربات هللا

قال : قال عن أيب هريرة ف .عز وجل ودعاء واستغفار وذكر هللا
 اآلخر ينزل ربنا إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل« رسول 

عطيه من يستغفرين ين فألفأستجيب له من يسأ فيقول من يدعوين
] وبِاَألسحارِ هم يستغفرونَ[: وقال اهللا تعاىل )١(»فأغفر له

 ].١٨: الذاريات[
٩ - ا تتعاىل اهللا عني على اخلري قالالصحبة الصاحلة فإ: 

واصبِر نفْسك مع الَّذين يدعونَ ربهم بِالغداة والعشي يرِيدونَ [
ههجو  نم عطلَا تا وينالد اةةَ احلَيزِين رِيدت مهنع اكنيع دعلَا تو

: الكهف[ ]أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذكْرِنا واتبع هواه وكَانَ أَمره فُرطًا
لوال صحبة األخيار وقيام ( :وقال اإلمام الشافعي رمحه اهللا]. ٢٨

والرجل من جليسه والصاحب ) الدار هاء ذالبق تاألسحار لكره
كحامل املسك ونافخ الكري فحامل املسك جتد منه رائحة طيبة أو 

  .يهديك ونافخ الكري جتد منه رائحة خبيثة أو حيرق ثيابك
عن كل شيء حيول بينك وبـني اهللا سـبحانه    االبتعاد -١٠

لـى  فإا تطغى ع واآلثاموتعاىل من املعاصي واملنكرات والذنوب 
كـان  فقد القلب حىت يتغشاها فال يعرف معروفاً وال ينكر منكراً 

                              
  .سبق خترجيه) ٣(



  
 ٢٤ بني الترغيب والترهيب

اللهم إين أسألك فعل اخلـريات وتـرك   «: يدعو ويقول النيب 
  )١(.»كنيااملنكرات وحب املس

مها فهذه عشرة أسباب موجبة حملبة اهللا عز وجل إذا تقد
ه مع ؤفيكون جزا حممد لنبينا  ومتابعةٌ عز وجل خالص هللاإل
ومن يطعِ اَهللا والرسولَ فَأُولَئك مع الَّذين [: ين قال اهللا فيهمالذ

 نيحالالصاِء ودهالشو نييقدالصو نيبِيالن نم هِملَياُهللا ع معأَن
  ].٦٩: النساء[ ]وحسن أُولَئك رفيقًا

ت واملسابقة فينبغي على كل مسلم ومسلمة املسارعة للخريا
وسارِعوا إِلَى مغفرة من [: قال تعاىل ويكون جزاؤه كماإليها 

نيقتلْمل تدأُع ضاَألرو اتوما السهضرع ةنجو كُمبآل [ ]ر
  ].١٣٣: عمران

عـز  بن تيمية رمحه اهللا يف عالمة حمبـة اهللا  اقال شيخ اإلسالم 
 تباع الرسـول  اهللا ألهل حمبته عالمتني وقد جعل ا( :للعبدوجل 

احلصـول  واجلهاد يف سبيله وذلك ألن اجلهاد حقيقة االجتهاد يف 
على ما حيبه اهللا من اإلميان والعمل الصاحل ويف دفع ما يبغضه اهللا مـن  

والعصيان فحقيقة احملبة ال تتم إال مبوالة احملبـوب   الكفر والفسوق
حـب  ما يبغضه اهللا واهللا يوبغض  يف حب ما حيبه اهللا هوهي موافقت

اإلميان والتقوى ويبغض الكفر والفسوق والعصيان فإذا تـبني هـذا   
زداد عبوديـة  ازداد له عبودية وكلما اازداد القلب حباً هللا  اـفكلم

وحرية عما سواه والقلب يكون فقرياً هللا من جهتني من  ةزداد حمبا

                              
إسناده (: الزوائد رواه الترمذي ومالك يف املوطأ والبزار يف كشف األستار وقال البيهقي يف جممع) ١(

  .ورواه ابن حبان وصححه األلباين )حسن



  

 ٢٥ مواعظ القلوب

تعانة والتوكل علـى  جهة العبادة وهي العلة الغائبة ومن جهة االس
  .انتهى كالمه رمحه اهللا) اهللا

نسأل اهللا الغفور الرحيم أن يرزقنا حبه وحما يقربنا حلُ به وأن ب
الذين ال خوف عليهم وال هـم  الصاحلني  هئنكون من عباده وأوليا

على نبينا حممد وعلى آله وصـحبه  وبارك حيزنون وصلى اهللا وسلم 
  .أمجعني
  

       
  
  
  
  
  
  



  
 ٢٦ بني الترغيب والترهيب

  الرابعةاملوعظة 
  ذكر اهللا احلصن احلصني

باالستغفار ومداومة األذكار  هار أمر عباداحلمد هللا العزيز الغفَّ
لتكفري الذنوب واآلثام والصالة والسالم على سيد األنام خري مـن  

 هذكر ربه وصلى وصام وطاف بالبيت احلرام وعلى آلـه وصـحب  
  : أما بعد الكرام والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين

مثل الذي «: أنه قال عن النيب  عن أيب موسى األشعري ف
وعـن عائشـة    )١(»ربه مثل احلي وامليت يذكر ربه والذي ال يذكر
ما من ساعة متر على ابن آدم «: أنه قال رضي اهللا عنها عن النيب 

وعن معاذ بن جبل  )٢(.»ال يذكر اهللا فيها إال حتسر عليها يوم القيامة
  سأل الرسول أنه  أي األعمال أحب إىل اهللا عز وجل قـال :
   )٣( .»أن متوت ولسانك رطب من ذكر اهللا عز وجل«

من اشتغل قلبه ولسانه بذكر اهللا قذف ( :قال بعض أهل العلم
وقال احلسـن البصـري   . )يف قلبه نوراً واشتياقاً إىل لقائه عز وجل

. )و اتقاهم له قلباً اًأحب العباد إىل اهللا أكثرهم له ذكر( :رمحه اهللا
الذي ال يزال لسانه رطباً بذكر اهللا يـدخل  ( :الدرداء  أبووقال 

لكل شيء جالء وإن ( :وقال أبو الدرداء   .)اجلنة وهو يضحك
  .)جالء القلوب ذكر اهللا

                              
  .رواه البخاري يف كتاب الذكر ومسلم يف كتاب مثل البيت الذي يذكر اهللا فيه) ١(
  .رواه ابن أيب الدنيا والبيهقي يف شعب اإلميان) ٢(
ه ابن حبـان  وروا) أخربين بأفضل األعمال وأقرا إىل اهللا(رواه ابن أيب الدنيا والبزار إال أنه قال ) ٣(

  .يف صحيحه وصححه األلباين



  

 ٢٧ مواعظ القلوب

 ذلـك إىل  يعـود ووالشك أن القلب يصدأ كما يصدأ احلديد 
: يعود إىل أمرين مهاوأن جالء القلب ) الغفلة والذنوب( :أمرين مها

  ).االستغفار وذكر اهللا عز وجل(
وجعل سـبب حمبتـه    اًوقد جعل اهللا عز وجل لكل شيء سبب

على من داوم على طاعته وذكره فمن أراد حمبة اهللا فعليه أن  هلعباد
 :قال شيخ اإلسالم ابن تيميـة رمحـه اهللا  فقد  يلهج لسانه بذكره

ف يكون حال السمك إذا فكي السمك يف املاء،الذكر للقلب مثل (
  ).فارق املاء

فإن حمبة اهللا عز وجل ودوام ذكره وااللتجاء إليـه وإفـراده   
حبيـث   وإفراده يف مجيع العباداتوالتوكل باحلب واخلوف والرجاء 

ـ  يكون وحده املستويل على مهوم العبد وإرادته فتكون  ةله الدنيا جن
إن يف الـدنيا  ( :ابن تيمية رمحه اهللا شيخ اإلسالم قالوقد  اً،ونعيم

ذكر : قال ؟وما هي :جنة من مل يدخلها ال يدخل جنة اآلخرة قيل
  ).اهللا تعاىل

مبثل ذكر اهللا  املتلذذونما تلذذ ( :ن دينار رمحه اهللابقال مالك 
وأعظم لذة وأكثـر   ةعز وجل فليس شيء من األعمال أخف مؤون

   .)من ذكر اهللا عز وجل فرحاً وابتهاجاً للقلب
ابن القيم رمحه اهللا يف الوابل الصيب فوائد قيمة يف ام اإلمذكر 

  : فضل الذكر والذاكر هللا عز وجل فمنها
 .يرضي الرمحن -١
 .يزيل اهلم والغم -٢
 .جيلب الفرح والسرور والسعادة -٣
٤- ر القلب والبدنينو. 



  
 ٢٨ بني الترغيب والترهيب

٥- ر الوجهينو . 
 .جيلب الرزق -٦
 .يفتح أبواب املعرفة -٧
 . يورث مراقبة اهللا عز وجل -٨
 .رفع الدرجاتحيط اخلطايا وي -٩

 .يزيل الوحشة بينه وبني اهللا عز وجل -١٠
 .ن من عرف اهللا يف الرخاء عرفه يف الشدةأ -١١
 .سبب لنزول السكينة -١٢
 .سبب النشغال اللسان عن الغيبة وغريها -١٣
 .جمالس الذكر جمالس للمالئكة -١٤
١٥- ذاكر يف الدنيا واآلخرةلل الذكر نور. 
 .الذكر رأس الشكر هللا سبحانه وتعاىل -١٦
١٧- بعد قسوته إال ذكر اهللا عز وجل هنالقلب ال يلي. 
 .الذكر جيلب الرزق والنعم ويدفع النقم -١٨
 . مالئكته بالذاكرين لهاهللا عز وجل يباهي  -١٩
 .أكثرهم ذكراً كان أفضل األعمال من -٢٠
 .ذاكر عز وجللاملالئكة تستغفر ل -٢١
 .كثرة الذكر أمان من النفاق -٢٢
 .لقيامةذكر اهللا يف أماكن متعددة يدل على كثرة الشهود يوم ا -٢٣
٢٤- ي من عذاب اهللا عز وجلذكر اهللا ينج. 
 .ذكر اهللا يظل الذاكر يف يوم القيامة -٢٥
 .الذكر أيسر العبادة وأسهلها -٢٦
 .الذكر غراس للجنة -٢٧



  

 ٢٩ مواعظ القلوب

 .الذكر فيه حياة القلوب واألرواح -٢٨
 .الذكر يؤمن العبد من احلسرة والندامة يف يوم القيامة -٢٩
 .الذكر يعدل عتق رقاب -٣٠
 .بدانواألالذكر فيه شفاء القلوب  -٣١
 .تهوجب لصالة اهللا ومالئكمالذكر  -٣٢
 .لقضاء األمور ةذكر اهللا فيه إعان -٣٣
 .ذاكر بينه وبني جهنملالذكر سد ل -٣٤
 .الذكر حرز من الشيطان -٣٥
 .الذكر روضة من رياض اجلنة -٣٦
 .يف انكسار القلب ببالذكر س -٣٧
 .الذكر جالء للقلب من آثار الذنوب واملعاصي -٣٨
 .الذكر قامت عليه مجيع العبادات -٣٩
 .شتغال عن الكالم بالباطلاالاهللا فيه  ذكر -٤٠

تـاج إىل  حتفإن الطرق املؤدية للجنة سـهلة وميسـرة، و  إذاً 
ـ : جماهدة، ويكون فيها فوز وفالح، ومن طرق اجلنة  وذكر اهللا فه

أسهلها وأصعبها؛ فمن نعم اهللا عز وجل على هذه األمة بأن شرع 
واألذكـار   .اًيموعظ اًويكون أجرها كثري قليلٍ ا األذكار يف كالمٍهل

مشروعة يف الليل والنهار منها ما هو مقيد ومنها ما هـو مطلـق   
إىل تاج فيهاحتعلى من يسره اهللا عليه فهي عبادة ال  وذكر اهللا ميسر 

 وال ستر عورة وإمنا هي عبادة وأنت قـائم  ةطهارة وال استقبال قبل
وأنت قاعد فكان هديه  وأنت مضطجع  ـ ه يذكر اهللا يف كل أحيان

  .أسوة حسنة  وأحواله فلنا يف رسولنا



  
 ٣٠ بني الترغيب والترهيب

لسنة أمبنه وكرمه وجوده أن يرزقنا قلوباً و العلي القدير نسأل اهللا
 هذاكـر  اًوألسن دامعة اًقلوباً خاشعة وأعين تلهج بذكره و أن يرزقنا

على نبينا حممـد  وبارك وجوارح تعمل يف رضاه وصلى اهللا وسلم 
  .وعلى آله وصحبه أمجعني

  
       

  



  

 ٣١ مواعظ القلوب

  اخلامسةاملوعظة 
  الدعاء سالح املؤمن

احلمد هللا الذي ال إله غريه رب ب األسـباب  األرباب ومسب
واهب العطايا سامع لكل شكوى جميب الدعاء يف البأساء والضراء 
والصالة والسالم على سيد العباد صاحب املقام احملمـود يف يـوم   

  : ا بعدأم  يوم التنادإىلاملعاد وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ [: قال جل وعالفقد 

رِيناخد منهلُونَ جخديي ستادبع نونَ عكْبِرتسي ينالَّذ [
 )١(»الدعاء هو العبادة« : رسول اهللا وقال،  }٦٠:غافر{

ثني واستجارات الدعاء سالح املؤمنني به يدعون رم نداء املستغي
املستجريين ويزيل هم املهمومني وينفس الكرب عن املكروبني 

وقاضي الداهدين ويعني املعسرين ويفك ين عن املدينني وينصر ا
 هأسرى املأسورين فتح أبواب مساواته وأنزل مالئكته حفظه لعباد

 من الليل طالباً ريخوينزل جل وعال إىل السماء الدنيا يف الثلث األ
ر ويغفر هلم ذنوم ويقبل توبتهم م من ض عباده بكشف ما

 قال: قال عن أيب هريرة ، فهم ويعطيهم سؤاهلمءوجييب دعا
الليل ينزل ربنا إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث «:  رسول اهللا

اآلخر فيقول من يدعوين فأستجيب له من يسألين فأعطيه من 
  .)٢(»يستغفرين فأغفر له

                              
النسـائي  رواه و )حديث حسن صحيح: (رواه ابو داوود والترمذي يف صحيحه واللفظ له وقال) ١(

وصححه ) صحيح اإلسناد( :يف السنن الكربى وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال
  .األلباين

  .سبق خترجيه ) ٢(



  
 ٣٢ بني الترغيب والترهيب

ة الصاحلني ونيل ء للقلوب ومطلب العارفني ومطيالدعاء شفا
جعل نفسك رمحك اهللا من الفائزين من عطايا االسعادة يف الدارين ف

  .رب العاملني
دواء القلب مخسة أشياء جمالسة ( :قال عبداهللا األنطاكي رمحه اهللا

و إخالء البطن من احلرام وقيـام الليـل و    الصاحلني و قراءة القرآن
الدعاء من ( :ابن القيم رمحه اهللا اإلمام وقال. )لصبحالتضرع عند ا

ويعاجله ومينع نزوله ويرفعه أو  هأنفع األدوية وهو عدو البالء ويدافع
ال ( :وقال سفيان بن عيينه رمحـه اهللا  .)خيففه وهو سالح للمؤمن

مينعن أحد الدعاء ما يعلم يف نفسه من تقصري فإن اهللا قد أجـاب  
. )يس حني قال رب فأنظرين إىل يوم يبعثوندعاء شر خلقه وهو إبل

إذا متىن أحدكم خرياً من خـري الـدارين   ( :قال املناوي رمحه اهللاو
فلْيكثر األماين فإمنا يسأل ربه الذي رباه وأنعم عليه وأحسن إليـه  

كثار وال خيتصر وال لسائل اإللفينبغي ؛ يعظم الرغبة ويوسع املسألةلف
ه عـز  ؤفين عطـا يال و اًليالً وار يقتصر فإن خزائن اجلود سحاء

  ).وجل
علم افرص الدعاء ف باغتنامقني من املوفَّ يا رعاك اهللا إذا كنتف

علم رمحك اهللا إنك لـن  اأن ذلك من سالمة قلبك وجودة رأيك و
 رسـول اهللا  قال فقد ختسر شيئاً يف دعائك ولن ترجع صفر اليدين

 :»إال أعطاه اهللا  ما من مسلم يدعوا ليس بإمث وال قطيعة رحم
ل له دعوته وإما يدخرها له يف يوم اآلخرة إحدى ثالث إما تعج

قال أحد الصحابة إذاً نكثر يا رسول  »و إما يدفع عن السوء مثله



  

 ٣٣ مواعظ القلوب

فقد وإيـاك ودعوة املظلوم  )١(.»اهللا أكثر«:  رسول اهللا اهللا قال
دعـوة   اتـق «: لليمن فقال بعثين النيب  بن جبل اقال معاذ 

: قـال الـنيب    و )٢( .»ملظلوم فإنه ليس بينها وبني اهللا حجابا
أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأخبـل النـاس مـن خبـل     «

  )٣(.»بالسالم
إين ال أمحل هم اإلجابة ولكـن  ( :وقال عمر بن اخلطاب 

مام أمحد رمحه اهللا كم بيننا وبني عرش ل اإلئوس. )أمحل هم الدعاء
  .)قةدعوة صاد( :الرمحن فقال

 أيسرك أخي يف اهللا أن دعواتك تصعد إىل موالك الكـرمي إذا 
  :هذه األسباب املعينة على إجابة الدعاء تخذأ

أَمن يجِيب [ أن تكون عاملاً بأن اهللا املتفرد بإجابة الدعاء - ١
  ].٦٢: النمل[  ]املُضطَر إِذَا دعاه ويكْشف السوَء

 البـن   رسول اهللا شيئاً قال أن تدعو اهللا وال تشرك به -٢
 اسـتعنت إذا سألت فسـأل اهللا وإذا  «: العباس رضي اهللا عنهما

   )٤(.»فاستعن باهللا
  .الطهارة -٣
  .القبلة استقبال -٤
  .رفع اليدين -٥

                              
وزاد  صحيح ورواه احلاكم من رواية أيب سعيد اخلـدري   رواه الترمذي وقال حديث حسن) ١(

  .وصححه األلباين )أو يدخر له من األجر مثلها( :فيه
رواه البخاري يف كتاب املظامل باب االتقاء واحلذر من دعوة املظلوم ومسلم يف كتاب اإلميـان  ) ٢(

  .باب الدعاء للشهادتني
  .اإلميانرواه الطرباين يف األوسط والبيهقي يف شعب ) ٣(
رواه الترمذي يف كتاب صفة القيامة واإلمام أمحد يف مسنده واحلاكم يف املستدرك والبيهقي يف شـعب  ) ١(

  .وصححه األلباين اإلميان



  
 ٣٤ بني الترغيب والترهيب

تسبيح هللا عز وجل والصـالة  الالبدء بالتحميد والتمجيد و -٦
  .على رسوله 

  .إطابة املطعم واملشرب وامللبس -٧
 عمل هللا عز وجل يف الدعاء بالتوسـل باألعمـال   تقدمي -٨
  .الصاحلة
الدعاء خبشوع وتذلل وعدم رفع الصـوت واالعتـراف    -٩
  بالذنب

: جتنب االستعجال بإجابـة الـدعاء قـال الـنيب      -١٠
»ي سـتجب  ستجاب ألحدكم ما مل يعجل يقول دعوت فلـم ي
و قطيعة أ مثٍإب مل يدع ستجاب للعبد ماي :»قال النيب و )١(.»يل

   )٢(.»رحم
دعوا ا« : رسول اهللا إحسان الظن باهللا عز وجل قال -١١

  )٣( .»اهللا وأنتم موقنون باإلجابة
:  رسـول اهللا  حضور القلب مقبالً غري مدبر قـال  -١٢

  )٤(.»علموا أن اهللا ال يستجيب دعاء من قلب الها«
التحميد والتمجيد والصالة على وه بالتسبيح ءخيتم دعا -١٣

  .ول اهللا رس

                              
رواه البخاري يف كتاب الدعوات باب يستجاب للعبد ما مل يعجل ومسلم يف كتـاب الـذكر   ) ٢(

  . يعجلوالدعاء والتوبة باب بيان أنه يستجاب للداعي ما مل
  .رواه مسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب بيان أنه يستجاب للداعي ما مل يعجل) ٣(
 . رواه الترمذي واحلاكم وحسنه األلباين) ٤(
  .رواه الترمذي واحلاكم) ٥(



  

 ٣٥ مواعظ القلوب

، فيها اجتهدعلم رمحك اهللا بأن هناك مواطن إلجابة الدعاء او
إذا جمع مع الدعاء حضور القلب ( :ابن القيم رمحه اهللا اإلمام قال

تة وهي الثلث األخري من الليل وصادف وقتاً من أوقات اإلجابة الس
وعند األذان وبني األذان واإلقامة وأدبار الصلوات املكتوبة وعنـد  
صعود املنرب يوم اجلمعة حىت تقضى الصالة وآخر ساعة مـن يـوم   

نكساراً بـني  ااجلمعة وصادف ذلك خشوعاً وخضوعاً يف القلب و
ستقبال للقبلة وكان على طهارة ورفـع  انكسار ورقة وايديه بذل و

مث يقـدم   يديه وبدأ باحلمد والثناء عليه مث يصلي على رسـوله  
يدخل على اهللا ويلح عليـه باملسـألة    ستغفار مثحاجته بالتوبة واال

ودعاه رغبةً ورهبةً وتوسل بأمسائه وصفاته وتوحيده ويقدم بني يديه 
شروط الدعاء سـبعة  ( :وقال سهل بن عبد اهللا رمحه اهللا. )صدقة

أوهلا التضرع واخلوف والرجاء واملداومة واخلشوع والعموم وأكل 
ن أكل احلالل أربعني م( :وقال سهل بن عبداهللا رمحه اهللا .)احلالل

من سره أن ( :وقال وهب بن منبه رمحه اهللا .)صباحاً أجيبت دعوته
وقال يوسف بن أسباط رمحه . )يستجيب اهللا دعوته فلْيطب طعمته

 .)حبس عن السماوات بسـوء املطعـم  بلغنا أن دعاء العبد ي( :اهللا
ال تستبطئ اإلجابة وقد سـددت  ( :وقال بعض السلف رمحهم اهللا

  .)ها باملعاصيطُرق
قال إبراهيم بن أدهـم   !!!لنا ندعوا اهللا وال يستجاب لنا  ما

فلـم   ألنكم عرفتم اهللا فلم تطيعوه وعرفتم رسوله ( :رمحه اهللا
تتبعوا سنته وعرفتم القرآن فلم تعملوا به وأكلتم نِعم اهللا فلم تؤدوا 
ا شكرها وعرفتم اجلنة فلم تطلبوها وعرفتم النار فلم ربـوا منـه  

وعرفتم الشيطان فلم حتاربوه ووافقتموه وعرفتم املوت فلم تستعدوا 



  
 ٣٦ بني الترغيب والترهيب

له ودفنتم األموات فلم تعتربوا وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيـوب  
  ).الناس

ا ل منا ويرمحنا ويغفر لنا ويتقبأن يتقبل من اهللا العلي القدير نسأل
وبارك وصلى اهللا وسلم  ،يا رب العاملني نا وأال يردنا خائبنيءدعا

  .على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

      



  

 ٣٧ مواعظ القلوب

  السادسةاملوعظة 
  املوت القيامة الصغرى

ـ   ل احلمد هللا الذي خلق اجلنة والنار والظلمات والنـور والظِّ
واحلرور واأليام والشهور والساعات والدهور و يعلم ما يف الصدور 

البشري النذير السـراج املـنري   وما يف القبور والصالة والسالم على 
  : أما بعد .يف القبور وعلى آله وأصحابه إىل يوم يبعثر ما

كُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ املَوت وإِنما توفَّونَ [ قال اهللا جل وعالفقد 
 فَاز ةَ فَقَدلَ اجلَنخأُدارِ ونِ النع زِححز نفَم ةاميالق موي كُمورأُج

ورِورالغ اعتا إِلَّا ميناةُ الدا احلَياملوت هادم  }١٨٥:آل عمران{] م
ق اجلماعات وقاطع األمنيات وميتم البنني والبنات اللذات ومفر

يأخذ الغين والفقري  استئذانبدون  الواعظ الصامت يأخذ كل أحد
  ...!!وامللك واحلقري واألمري والصغري والسقيم والكبري

  ؟ن كانت هلم األرض فرحاً ومرحاًأين الذي
  ؟أين الذين كانت هلم األرض هيبة وعزاً 

   ؟أين األصدقاء واألحبة
   ؟أين األقارب واألخوة

أفناهم اهللا مفين األمم وأبادهم مبيد الرمم وأخرجهم من سعة 
ـ  رى القصور إىل ضيق القبور حتت اجلنادل والصخور فأصبحوا ال ت

هم الـذي  ؤم وال أزواجهـم وال أبنـا  منازهلم مل تنفعهم أمواهل إال
  .ينفعهم أعماهلم وأقواهلم الصاحلة

ختيل نفسك طرحياً بني  …أخي احلبيب أنت يف رحلة غريب
 واشتدتوجفت العربة وثقل منك اللسان أهلك وقد وقعت احلسرة 



  
 ٣٨ بني الترغيب والترهيب

داوء الاألطباء ب بك األحزان وعال صراخ األهل واألخوان ونادوا
) ٨٣(فَلَولَا إِذَا بلَغت احلُلْقُوم[:  تعاىلفزادهم الدواء بالء قال اهللا

ونحن أَقْرب إِلَيه منكُم ولَكن لَا ) ٨٤(وأَنتم حينئذ تنظُرونَ
تلك اللحظات تنظر آخر النظرات  ]٨٥- ٨٣: الواقعة[]تبصرونَ

ت والزفرا اآلهاتوالبنات واإلخوان واألخوات ويسبقها إىل األبناء 
فتخرج الروح وتبقى السيئات  فتكون شدة السكرات واحلسرات

  .واحلسنات
ب على املُغتسل بـني يـدي   ختيل بأنك تقلَّ …رمحاك يا اهللا

  .املُغسل مث تلبس الكفن وتنتقل إىل دار العفن
شيئان قطعا لذة الدنيا ذكر املوت وذكر ( :قال التيمي رمحه اهللا

من أكثر ( :وقال الدقاق رمحه اهللا. )الوقوف بني يدي اهللا عز وجل
القلـب   يف من ذكر املوت أكرمه اهللا بثالث بتعجيل التوبة وقناعة

اهللا بثالث تسويف التوبة  هالعبادة ومن نسي املوت عاقبيف ونشاط 
وقال احلسـن البصـري    .)وترك الرضا بالقليل وتكاسل يف العبادة

عيمهم فالتمسـوا  إن هذا املوت أفسد على أهل النعيم ن( :رمحه اهللا
  .)عيشاً ال موت فيه

ــتغل  ــدنياه اش ــن ب ــا م وغــره طــول األمـــل    ي
ــةً ــأيت بغتـ ــوت يـ ــل   املـ ــندوق العم ــرب ص والق

القلب  ات املوت وقسيالقلوب تعلقت حبطام الدنيا الفانية ونس
من كثرة الذنوب واملعاصي فأنت يا عبداهللا موقوف وعن كل شيء 

] م إِنهم مسئُولُونَوقفُوه[: يقول جل وعال لمسؤو
  .}٢٤:الصفات{

  



  

 ٣٩ مواعظ القلوب

لكان املوت راحة كـل حـي    فلــو إنــا إذا متنــا تركنــا
ــا   ــا بعثن ــا إذا متن ولكن    سأل بعده عن كـل شـيون

] ما يلْفظُ من قَولٍ إِلَّا لَديه رقيب عتيد[: يقول جل وعال
كراما *  لَحافظني وإِنَّ علَيكُم[: ويقول جل وعال. }١٨:ق{

بِنيمن جيادل عنك املوت وسكرته والقرب ] ١١- ١٠: االنفطار[] كَات
فَإِذَا جاَء أَجلُهم لَا يستأْخرونَ ساعةً ولَا [: وضمته قال تعاىل

   .}٣٤:األعراف{] يستقْدمونَ
ستتركها فانظر ما أنت جـامع   فيا جامع الدنيا لغـري بالغـة  
 ،وأحبب من شئت فإنك مفارق ،عش ما شئت فإنك ميت

  .به واجلزاء من جنس العمل وأعمل ما شئت فإنك جمازٍ
يا زارع الشر موقوف علـى    يا زارع اخلري حتصد بعده مثرا
فعالً مجيالً لعـل اهللا يـرمحين    يا نفس كُفي عـن العصـيان   

فإن  ،تأمل وحماسبة وقف وقفة ،زر القبور إذا ضاقت الصدور
واليوم هم يف بطن األرض  ،من يف القبور كانوا ميشون على األرض

يكشف املستور وتقول نفسي نفسي قـال  ووبعدها يف يوم العرض 
إين يتكم عن زيارة القبور أال فزوروها فإـا تـرق   « :النيب 

 : رسـول اهللا  وقال )١(.»هجراً اوولالقلب وتدمع العني وال تق
هادم اللذات ( :قال أهل العلم )٢(.»من ذكر هادم اللذات أكثروا«

   .)هو املوت
تدري هل ستكون أنت غـداً مـن عـداد     يا عبداهللا الأنت 

                              
  .وصححه األلباين رواه الترمذي) ١(
  .رواه البخاري) ٢(



  
 ٤٠ بني الترغيب والترهيب

مث تترك الدنيا إىل ظلمة القرب وضيق اللحد بعد  ،األحياء أو األموات
نت يف سعة الدور والقصور فسعادة الدنيا كلها يف طاعـة اهللا  ما كُ

  .وطاعة رسوله 
ولكن التقـي هـو السـعيد     ولست أرى السعادة مجع مال
ــد   وتقوى اهللا خري الزاد ذخـرا  ــى مزي ــد اهللا لألتق وعن

رجع إىل قلبك فتجد أن حالوة الدنيا ال تكون إال ا أخي يف اهللا
  .عز وجل حبالوة اإلميان وطاعة الرمحن

فاعص اهلوى فاهلوى مـا زال    يا نفس تويب فإن املوت قـد  
لقطًا وتلحق أخرانـا بأوالنـا    أما ترين املنايا كيف تلقطنـا  
نرى مبصـرعه آثـار موتانـا     يف كل يوم لنا ميـت نشـيعه  
خلفي وأخرج من دنياي عريانا  يا نفس مايل ولألموال أتركها

ـ  العلي القدير نسأل اهللا ا لنا ولكم حسن اخلامتة وأن يعفو عن
ويتقبعلى نبينا حممـد   وبارك محنا برمحته وصلى اهللا وسلما ويرل من

  .وعلى آله وصحبه أمجعني

      



  

 ٤١ مواعظ القلوب

  السابعةاملوعظة 
  أهوال يوم القيامة الكربى

احلمد هللا احلي القيوم الدائم الباقي العلي العظـيم والصـالة   
للعاملني عليـه أفضـل    والسالم على رسولنا األمني املبعوث رمحةً

  أما بعد    الصالة وأمت التسليم 
يوم تبدلُ اَألرض غَير اَألرضِ [: يقول تبارك وتعاىلف

ويقول  ]٤٨: إبراهيم[] والسموات وبرزوا ِهللا الواحد القَهارِ
: الطور[ ]وتِسري اجلبالُ سيرا) ٩(يوم تمور السماُء مورا[: تعاىل

وأُمه ) ٣٤(يفر املَرُء من أَخيه يوم[: ويقول تعاىل ]١٠- ٩
أَبِيه٣٥(و (نِيهبو هتباحصو)أْنٌ ) ٣٦ش ذئموي مهنرِئٍ مكُلِّ امل
نِيهغأتدري ما هو هذا اليوم ؟ ]٣٧-٣٤: عبس[ ]ي  

يـوم   ،يوم الطامـة  ،يوم احلاقة ،يوم القارعة ،نه يوم القيامةإ
يـوم   ،يوم البعـث  ،يوم الفصل ،الواقعةيوم  ،يوم الغاشية ،الصاخة

له من يوم  يا ،يوم احلسرة والندامة ،يوم الوعيد ،يوم احلساب ،اآلزفة
 ،وتقشـعر منـه اجللـود    ،به القلوب نما تليمجع األمساء واملعاين 

  .يشاهدون ويسمعون وتشيب منه الرؤوس من شدة ما
حمالة  هية اللقد قضى جل وعال بأن هذه الدنيا فانية زائلة منت

ويبقَى ) ٢٦(كُلُّ من علَيها فَان[: ه تبارك وتعاىلهوال يبقى إال وج
: وقال تعاىل ]٢٧-٢٦: الرمحن[ ]وجه ربك ذُو اجلَلَالِ واِإلكْرامِ

ونفخ في الصورِ فَصعق من في السماوات ومن في اَألرضِ إِلَّا [
: الزمر[ ]ثُم نفخ فيه أُخرى فَإِذَا هم قيام ينظُرونَ من شاَء اُهللا



  
 ٤٢ بني الترغيب والترهيب

أنا امللك أين ملوك « :يقول اهللا تبارك وتعاىل وقال النيب  ]٦٨
  )١(.»األرض

ـ والسماء ت ،ذلك اليوم يذهل العقول ويفزع القلوب طرب ض
واألرض تشقق واجلبال تندك والقمر ينخسف والشـمس تتكـور   

  .تنتثر والبحار تسجر وتشتعل ناراًوالكواكب 
ذلك اليوم يشهده األولون واآلخرون وحيشر فيه امللوك 

ماهلم وال جاههم وال  مال ينفعه ،بهماً وغريهم حفاة عراة غُرالً
هللا قال  بينهم وضيع الكل عباد يسسلطام وتستوي اخلالئق ول

ضِ إِلَّا َآتي الرحمنِ إِنْ كُلُّ من في السماوات واَألر[: تعاىل
 :قال عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب ف.   }٩٣:مرمي{] عبدا

كما قال  يا أيها الناس إنكم حتشرون إىل اهللا حفاة عراة غُرالً«
] كَما بدأْنا أَولَ خلْقٍ نعيده وعدا علَينا إِنا كُنا فَاعلني[: تعاىل

 فقالت عائشة يا رسول اهللا النساء والرجال فقال} ١٠٤:األنبياء{
يا عائشة األمر أشد من أن ينظر بعضهم « : رسول اهللا

 وتكون أرض الشام هي أرض احملشر ووصفها النيب  )٢(.»ًبعضا
حيشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة «: فقال

 حجر فيها وال فأرض احملشر ال )٣(.»النقي ليس فيها علم ألحد
تدىن الشمس «: شجر وتدنو عليهم الشمس قدر ميل قال النيب 

قال  )٤(.»يوم القيامة من اخللق حىت تكون منهم كمقدار ميل
                              

  .ررواه البخاري ومسلم يف كتاب الرقاق باب احلش) ١(
  .رواه البخاري يف كتاب الرقاق ورواه مسلم يف كتاب اجلنة) ١(
  .رواه البخاري ومسلم يف كتاب الرقاق باب احلشر) ٢(
  .رواه البخاري ومسلم يف كتاب الرقاق باب احلشر) ٣(



  

 ٤٣ مواعظ القلوب

فواهللا ما أدري ما يعين بامليل ( :ليم بن عامر رمحه اهللالتابعي س
 ل رسول اهللاقاو. )أمسافة األرض أم ميل الذي تكتحل به العني

 :» الناس على قدر أعماهلم من العرق فمنهم ما يكون فيكون
ومنهم ما يكون إىل ركبتيه ومنهم ما يكون إىل حقويه  كعبيهإىل 

 ويف رواية بأن النيب  )١(.»ومنهم ما يكون العرق يلجمه إجلاما
   .)هأشار بيده إىل فم( :أي )٢()أشار بيده إىل فيه(

ن نكون منهم يف أ العلي القدير ذلك اليوم أناس نسأل اهللايف و
 وهم من أطاعوه يف الدنيا يف السـر  تبارك وتعاىل الرمحن عرش ظل

عـن أيب  فظل إال ظلـه   ويف العلن الذين يظلهم اهللا يف ظله يوم ال
سبعة يظلهم اهللا يف ظله يـوم ال  « :قال النيب : قال هريرة 

ظل إال ظله إمام عادل وشاب نشأ يف عبادة ربه ورجل قلبه معلق 
عليه وتفرقا عليه ورجـل   اجتمعااجد ورجالن حتابا يف اهللا باملس

دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال إين أخاف اهللا ورجل تصدق 
بيمينه فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه ورجل ذكـر اهللا  

  )٣(.»خالياً ففاضت عيناه

يف يوم القيامة يبدأ احلساب واجلزاء بالعدل بال ظلم يقول جل 
وأَشرقَت اَألرض بِنورِ ربها ووضع الكتاب وجِيَء [: وعال

] بِالنبِيني والشهداِء وقُضي بينهم بِاحلَق وهم لَا يظْلَمونَ
 ا اهللا عز وجلإال أحصاه وال كبريةٌ فال ختفى صغريةٌ .}٦٩:الزمر{

ل علي بن أيب طالب ئوحياسب عليها س ف حياسب اهللا العباد كي
                              

 .رواه البخاري ومسلم) ٤(
  .رواه مسلم) ٥(
  .سلم يف كتاب الزكاةرواه البخاري يف كتاب الرقاق باب البكاء من خشية اهللا وم) ٦(



  
 ٤٤ بني الترغيب والترهيب

قال احلسن البصري و ).كما يرزقهم يف يوم( :يوم القيامة فقال
أن « :قال النيب و .)احلساب أسرع من ملح البصر( :رمحه اهللا

أول ما حياسب به العبد يوم القيامة من عمله صالته فإن صلحت 
  )١( .»فقد أفلح وأجنح وإن فسدت فقد خاب وخسر

نسان على أمور مهمة كانت لـه يف  ويف ذلك اليوم يسأل اإل
ال تزول قـدما  «:  رسول اهللا قال: قال عن أيب برزة فالدنيا 

عمـره  ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حىت يسأل عن مخس عن 
 أنفقـه فيما أفناه وعن شبابه فيما أباله وعن ماله فيما اكتسبه وفيما 

  )٢(.»وعن علمه فيما عمله به
وتبـدأ   حمالـة ال  ةالدنيا فانية زائلة منتهين اعلم بأ خي يف اهللاأ

املوت مث القـرب مث البعـث مث   من الرحلة احلقيقية إىل حياة اآلخرة 
احلشر مث العرض واحلساب مث امليـزان مث صـحائف األعمـال مث    

النار مث الشفاعة ولكن من  وأمث القنطرة مث اجلنة احلوض الصراط مث 
يـا  [: قال اهللا تعاىل .ت النعيمفإنه يفوز جبنا أطاع اهللا ورسوله 

أَيها الناس اتقُوا ربكُم واخشوا يوما لَا يجزِي والد عن ولَده ولَا 
مولُود هو جازٍ عن والده شيئًا إِنَّ وعد اهللا حق فَلَا تغرنكُم احلَياةُ 

كُمنرغلَا يا وينالد  ورر٣٣: لقمان[ ]بِاهللا الغ.[  
نا يوم الفزع األكرب وجيعلنا مـن  أن يأم العلي القدير نسأل اهللا

اجلنة وما قرب  وأن يرزقنااآلمنني ويظلنا يف ظله يوم ال ظل إال ظله 
ونعوذ باهللا من النار وما قرب إليها من قـول   إليها من قول وعمل

                              
رواه الترمذي يف كتاب الصالة وأبو داوود يف كتاب الصالة والطرباين يف األوسط ) ١(

  .والنسائي وحسنه الترمذي وصححه األلباين
  .وصححه األلباين )حسن صحيح( :رواه الترمذي يف كتاب صفة القيامة وقال) ٢(



  

 ٤٥ مواعظ القلوب

حممد وعلى آله وصـحبه   على نبينا وبارك وعمل وصلى اهللا وسلم
  .أمجعني

        



  
 ٤٦ بني الترغيب والترهيب

  الثامنةاملوعظة 
  اجلنة دار السعداء

املـؤمنني نـزال    هاحلمد هللا الذي جعل جنات الفردوس لعباد
ـبال   ونوع هلم األعمال الصاحلة ليتخذوا منها إىل تلك اجلنـات س

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له خلق املـوت واحليـاة   
أيكم أحسن عمال وأشهد أن حممداً عبده ورسوله الـذي  ليبلوكم 

ر للحاق بالرفيق األعلى والوصول إىل جنات املأوى ومل يتخـذ  مشَّ
سواها شغال صلى اهللا عليه وعلى آله وأصـحابه والتـابعني هلـم    

   أما بعد   بإحسان ما تتابع القطر والندى وسلم تسليماً كثرياً
ى مغفرة من ربكُم وجنة عرضها وسارِعوا إِلَ[: تعاىل فيقول

نيقتلْمل تدأُع ضاَألرو اتومويقول . ]١٣٣: آل عمران[] الس
سابِقُوا إِلَى مغفرة من ربكُم وجنة عرضها كَعرضِ [: تعاىل

 ورسله ذَلك فَضلُ اِهللا السماِء واَألرضِ أُعدت للَّذين َآمنوا بِاِهللا
وعن أيب  ].٢١: احلديد[] يؤتيه من يشاُء واُهللا ذُو الفَضلِ العظيمِ

لعبادي  أعددت: قال اهللا تعاىل«: أنه قال عن النيب  هريرة 
الصاحلني ماال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر 

س ما أُخفي لَهم من قُرة أَعينٍ جزاًء بِما فَلَا تعلَم نفْ[: قال تعاىل
   )١(.»}١٧:السجدة{] كَانوا يعملُونَ

                              
 ]تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم من قُرة أَعينٍفَلَا [ رواه البخاري يف كتاب التفسري باب قوله) ١(

  .ومسلم يف كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها باب صفة اجلنة
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إذاً املسارعة واملسابقة إىل دار النعيم والكرامة ومفتاح هذه الدار 
له أسنان لفتح الباب وأسـنانه شـرائع    قول ال إله إال اهللا واملفتاح
  .النواهي بواجتنااإلسالم والعمل باألوامر 

عي من بـاب  فأبواب اجلنة مثانية فمن كان من أهل الصالة د
عي من باب اجلهاد ومن كـان  الصالة ومن كان من أهل اجلهاد د

عي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصـيام  من أهل الصدقة د
دان وقد عي من باب الرياإلنسان من مجيع األبواب الثمانية  ىدعي

وهـو   هجر ويأيت عليه يـوم ولباب مابني مكة وما بني مصراعي ا
  .كضيض

فاجلنة فيها درجات وأعلى الدرجات الفردوس األعلى سقفها 
ولبنة من ذهب ومالطها  ةدار املتقني لبنة من فضهي عرش الرمحن 

فيها غُرف والزعفران املسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتراا 
ا للمؤمن فيها خيمة من باطنها وباطنها من ظاهرهمن  يرى ظاهرها

واحدة جموفة طوهلا ستون ميالً يف السماء فيها شجرة يسري  ةلؤلؤ
بن عباس  عبداهللا الراكب جبواده يف ظلها مائة عام ال يقطعها قال

  }٣٠:الواقعة{] وظلٍّ ممدود[: رضي اهللا عنهما يف قوله تعاىل
 ) ١(.»بأا شجرة يف اجلنة يسري يف ظلها الراكب مائة عام«

يسري بقول سبحان  بشيءالدنيا وغراس األشجار يف اجلنة تكون يف 
ما تشتهى  هفيها من الفواكواهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب 

ضطجع اذلل إذا قعد أو تأغصاا والنفس وما لدنيا يف اجلنة إال األمساء 
ا قال اهللا من مثارها وإذا قطع مثرة خرجت غريه أكليالغصن و نحينوي

                              
وصفة  ومسلم يف كتاب اجلنة] وظلٍّ ممدود[: رواه البخاري يف كتاب التفسري باب قوله) ١(

  .مائة عام نعيمها وأهلها باب بأن يف اجلنة شجرة يسري يف ظلها الراكب
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كُلَّما رزِقُوا منها من ثَمرة رِزقًا قَالُوا هذَا الَّذي رزِقْنا من [: تعاىل
مثارها بألواا وأشكاهلا و. }٢٥:البقرة{] قَبلُ وأُتوا بِه متشابِها

ولَهم رِزقُهم فيها بكْرةً [: تعاىل اهللا خمتلفة يف الطعم قال وصفاا
اويشمن املوت والنوم واهلرم ن وفأهل اجلنة آمن  }٦٢:مرمي{] ع

: ص وينقص نعيمهم قال تعاىلنغن من كل ما يوواملرض واخلوف آمن
خالدين فيها ما دامت السموات واَألرض إِلَّا ما شاَء ربك عطَاًء [

ذُوذجم رار من ماو }١٠٨:هود{] غَيار من فيها أء غري آسن وأ
شاربني وأار من عسل للنب مل يتغري طعمه وأار من مخر لذة ل

 املؤمننيمصفى وفيها ولدان خملدون جبماهلم وانتشارهم يف خدمة 
] يطُوف علَيهِم وِلْدانٌ مخلَّدونَ[: كأم اللؤلؤ املنثور قال تعاىل

ذة لشاربني قال يطوف الولدان بكأس أبيض فيه لو }١٧:الواقعة{
ويطَاف علَيهِم بَِآنِية من فضة وأَكْوابٍ كَانت [: تعاىل

ارِيرا) ١٥(قَويرقْدا توهرقَد ةضف نم ارِير١٥: اإلنسان[]قَو -
 قوة مائة رجل وطوله وعرضه املؤمنعطى ور العني فياحلفيها و ].١٦

ليه السالم وخلقه خلق حممد ستون ذراعاً فجماله مجال يوسف ع
  مر عيسى عليه السالممره عوطوله طول آدم عليه السالم وع

رباً جتامعها تعود بكراً ع ،ال يوصف سنهنوح ور العني مجاهلنواحل
 متساويةً يف أعمارهن نصيفها من على رأسها خري، لزوجها متحببةً

 حله ولعاا لو قطرةٌ من الدنيا وما فيها ويرى مخ ساقها من سبعني
فكيف باملؤمن إذا  عذبة زالالً انتمنه تسقط يف األحبر املاحلة لك

ور العني ويضع فمه يف فمها ويشرب من ريقها احلدخل اجلنة تقابله 
اد بشتاق إليه العاور العني اليت احلمباشرة وغريها من صفات 

يف اجلنة يا  ن وااهدون واألولياء وعلى هذا ينادي منادووالصاحل
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وال تسقموا وأن فال موت وأن لكم فيها أن تصحوا  أهل اجلنة خلود
وا فيها وال رموا أبداً وعلى هذا رضي وأن تشب افيها وال متوتو احتيو

ورضوا عنه وهم على موعد يف يوم اجلمعة عندما تعد هلم  همناهللا ع
ألفيح ملقابلة النجائب فيحملون عليها إىل مكان املوعد يف الوادي ا

العزيز احلميد جل وعال وهذا هو أنعم النعيم والزيادة وقرة العيون 
: القيامة[] إِلَى ربها ناظرةٌ*  وجوه يومئذ ناضرةٌ[: قال تعاىل

٢٣-٢٢.[   
بن تيمية رمحه اهللا ما عمل أهـل اجلنـة؟  ال شيخ اإلسالم ئس 

اجلنة اإلميان والتقوى وعمل  احلمد هللا رب العاملني عمل أهل( :فقال
أهل النار الكفر والفسوق والعصيان فأعمال أهل اجلنة اإلميان باهللا 
ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخـر وبالقـدر خـريه وشـره     

قـام  إواهللا رسـول   اًال إله إال اهللا وأن حممد أن والشهادتان شهادة
ـ   د اهللا الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيـت وأن تعب

مل تكن تراه فإنه يراك ومن أعمال أهل اجلنة العدل ن كأنك تراه فإ
يف مجيع األمور وعلى مجيع اخللق حىت مع الكفّار وأمثـال هـذه   

   .انتهى كالمه رمحه اهللا) األعمال
اجلنة وما قرب إليها من قول  العلي القدير أن يرزقنا نسأل اهللا

يها من قول وعمل وصلى وعمل و نعوذ باهللا من النار وما قرب إل
  .على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيوبارك اهللا وسلم 
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  التاسعةاملوعظة 
  النار دار األشقياء

احلمد هللا رب العاملني أمر بتقواه وأخرب أن من اتقـاه وقـاه   
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وال رب لنا سـواه وال  ن وأشهد أ

عبده ورسوله أكرم اخللق علـى اهللا   اًد أن حممدنعبد إال إياه وأشه
م تسليماً صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى داه وسلَّ

  : دأما بع  كثرياً
واتقُوا النار الَّتي أُعدت [: تعاىلفيقول سبحانه و

رِينلْكَافولَ) ١٣١(لسالروا اَهللا ويعأَطو محرت لَّكُمآل [ ]ونَلَع
يا أَيها الَّذين َآمنوا قُوا [: ويقول تعاىل ].١٣٢- ١٣١: عمران

أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا وقُودها الناس واحلجارةُ علَيها ملَائكَةٌ 
] غلَاظٌ شداد لَا يعصونَ اَهللا ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ

  . ]٦: التحرمي[

ففيهما   مر اهللا ورسولهواوامتثلوا أل يا عباد اهللا اتقوا النار
دار البوار والبؤس والشقاء والعذاب الشديد مصري فهي  منهاالنجاة 

اا شرار اخللق من الشياطني من ال يؤمن باهللا واليوم اآلخر سكَّ
احلَق فَاحلَق و[: نس واجلن قال تعاىل خماطباً إبليستباعهم من اإلاو

: ص[ ]لَأَملَأَنَّ جهنم منك وممن تبِعك منهم أَجمعني) ٨٤(أَقُولُ
٨٥-٨٤.[   

النار دار رؤوس الكفر والنفاق دار فرعون وهامان وقارون 
ار مكاا وغريهم كثري من الطغاة والفججهل وأُيب بن خلف  وأيب
لها دار املنافقني فيها السعري يف أسفل السافلني هلا دركات أسف بعيد
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رها كأا اشجوأالزقوم  اولظى واحلطمة واهلاوية وغريها طعامه
لَا [: رؤوس الشياطني مرة الطعم والذوق كريهة املنظر قال تعاىل

اتقوا «: قال النيب و .}٧:الغاشية{] يسمن ولَا يغنِي من جوعٍ
رت يف حبار الدنيا اهللا حق تقاته فلو أن قطرة من الزقوم قط

هذا طعامهم إذا جاعوا  )١(»ألفسدت على أهل األرض معايشهم
وإِنْ يستغيثُوا [: عطشاً وحبثوا عن املاء قال تعاىل ازدادوا اوإذا أكلو

] يغاثُوا بِماٍء كَاملُهلِ يشوِي الوجوه بِئْس الشراب وساَءت مرتفَقًا
سقطت فروة  هذا املاء يشرب من أن إذا أرادو. }٢٩:الكهف{

هم ؤعت أمعاطِّقُ أهل النار من هذا املاء وإذا شرب وجههة شعره وحلم
ومم وخيرج من أدبارهماجلودهم و تقزنسلَ ما يف بطو وهو مضطر 

يتجرعه ولَا يكَاد يِسيغه ويأْتيه املَوت [: على فعل ذلك قال تعاىل
] ان وما هو بِميت ومن ورائه عذَاب غَليظٌمن كُلِّ مكَ

وأما لباسهم يشتد عليهم احلرارة والعذاب قال اهللا  .}١٧:إبراهيم{
] سرابِيلُهم من قَطران وتغشى وجوههم النار[: تعاىل

يصب من فَوقِ رُءوسهِم [: قال تعاىل ،}٥٠:إبراهيم{
ولَهم مقَامع ) ٢٠(يصهر بِه ما في بطُونِهِم واجلُلُود) ١٩(ماحلَمي

يددح نا ) ٢١(ميهوا فيدأُع غَم نا مهنوا مجرخوا أَنْ يادا أَركُلَّم
  ].٢٢- ١٩: احلج[ ]وذُوقُوا عذَاب احلَرِيقِ

 ةيا بتسعنارها تفوق نار الدن ،قعرها بعيدوالنار حرها شديد 
وستني جزءا ال يصالها إال األشقى الذي كذب وتوىل سوداء 

العذاب ولو اخلالص والراحة من   أهلهامظلمة عذاا شديد يتمىن
                              

  .وصححه األلباين رواه الترمذي والنسائي) ١(



  
 ٥٢ بني الترغيب والترهيب

ادعوا ربكُم يخفِّف عنا يوما من [: حلظة فينادون خزنة جهنم
تيكُم أَولَم تك تأْ[: فترد عليهم املالئكة  }٤٩:غافر{] العذَابِ

رسلُكُم بِالبينات قَالُوا بلَى قَالُوا فَادعوا وما دعاُء الكَافرِين إِلَّا في 
فال يستجاب هلم ألم مل يستجيبوا للرسل   }٥٠:غافر{] ضلَالٍ

فيقول أهل النار  حينما دعوهم إىل اهللا فكان اجلزاء من جنس العمل
لَبت علَينا شقْوتنا وكُنا قَوما قَالُوا ربنا غَ[: هللا عز وجل

الِّنيونَ) ١٠٦(ضما ظَالا فَإِنندا فَإِنْ عهنا منرِجا أَخنبر [
اخسئُوا فيها [: فيقول اهللا جل وعال هلم ]١٠٧-١٠٦: املؤمنون[

ونكَلِّملَا تساً وحسرةً ؤب نوعلى هذا يزدادو }١٠٨:املؤمنون{] و
وقَالَ الَّذين اتبعوا لَو أَنَّ لَنا كَرةً فَنتبرأَ منهم [: دامة قال تعاىلون

كَما تبرُءوا منا كَذَلك يرِيهِم اُهللا أَعمالَهم حسرات علَيهِم وما 
وعلى هذا فإن أشد   }١٦٧:البقرة{] هم بِخارِجِني من النارِ

كَلَّا إِنهم عن ربهِم [: هلم بأم ال يرون اهللا جل وعالعذاب ال
ثُم يقَالُ ) ١٦(ثُم إِنهم لَصالُو اجلَحيمِ) ١٥(يومئذ لَمحجوبونَ

: إذا رأت أهلها ]١٧-١٥: املطففني[ ]هذَا الَّذي كُنتم بِه تكَذِّبونَ
أهل ]. ١٢: الفرقان[ ]ها تغيظًا وزفريامن مكَان بعيد سمعوا لَ[

إِذَا أُلْقُوا فيها سمعوا لَها شهِيقًا [:وهم فيها النار تتقطع قلوم
فُورت يه٧(و ( مأَلَهس جا فَويهف يا أُلْقكُلَّم ظيالغ نم زيمت كَادت

يرذن كُمأْتي ا أَلَمهتنزا قَ) ٨(خقُلْنا ونفَكَذَّب يرذا ناَءنج لَى قَدالُوا ب
  ].٩-٧: امللك[]ما نزلَ اُهللا من شيٍء إِنْ أَنتم إِلَّا في ضلَالٍ كَبِريٍ

ل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ما عمل أهـل النـار؟  ئس 
أهل احلمد هللا رب العاملني عمل أهل اجلنة اإلميان والتقوى وعمل (

النار الكفر والفسوق والعصيان فأعمال أهل النار اإلشـراك بـاهللا   



  

 ٥٣ مواعظ القلوب

والتكذيب بالرسل والكفر واحلسد والكـذب واخليانـة والظلـم    
الرحم واجلنب عـن اجلهـاد والبخـل     ةوالفواحش والغدر وقطيع

والعالنية واليأس من روح اهللا واألمن من مكـر اهللا   واختالف السر
خر والبطر عند النعم وتـرك الفـرائض   واجلزع عند املصائب والف

واعتداء حدوده وانتهاك حرماته وخوف املخلـوق دون اخلـالق   
والعمل رياء ومسعة وخمالفة الكتاب والسنة وطاعـة املخلـوق يف   
معصية اخلالق والتعصب الباطل واالستهزاء بآيات اهللا وجحد احلق 

النـار  من علم وشهادة ومن عمل أهل  هوكتم احلق ملا جيب إظهار
حر وعقوق الوالدين وقتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وأكل الس

 )مال اليتيم والربا والفرار من الزحف وقذف احملصنات الغـافالت 
   .انتهى كالمه رمحه اهللا

اجلنة وما قرب إليها من قول وعمـل و  العلي القدير نسأل اهللا 
صلى اهللا وسلم نعوذ باهللا من النار وما قرب إليها من قول وعمل و

  .على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيوبارك 

        



  
 ٥٤ بني الترغيب والترهيب

  العاشرةاملوعظة 
  إنه اهللا جل جالله

سبحان العزيز احلكيـم سبحان الرمحن الـرحيم سبحــان   
ـ    ار العلي العليـم سبحان الغفور احلليم سبحــان القـوي القه

صطفى املختـار  ار والصالة والسالم على النيب املسبحان امللك اجلب
  : أما بعد  وار وعلى آله وأصحابه األبرار ما تعاقب ليلٌ

إن هللا تسـعة  « : رسول اهللا قال: قال عن أيب هريرة ف
 مائة إال واحداً من أحصاها دخل اجلنة وهـو وتـر   امساًوتسعني 

وهو سـبحانه تعـاىل   ( :وقال ابن القيم رمحه اهللا )١(.»حيب الوتر
 ايعرفوه بأمسائه وصفاته ويثنوا عليه ا ويؤخذويدعوا عباده إىل أن 

حبظهم من عبوديتها وهو سبحانه حيب موجب أمسائه وصفاته فهو 
مجيل  ،حيب الوتر وتر ،جواد حيب كل جواد ،عليم حيب كل عليم

حيـب   شـكور  ،حيب األبـرار  بر ،حيب العفو عفو ،حيب اجلمال
  .)ل احللمحيب أه حليم ،حيب الصابرين صبور ،الشاكرين

  إنه اهللا جل جالله 
واشتد الكرب وعظم اخلطب وضاقت  م الغموخي اهلم إذا حلَّ

فقال ياملناد ىناد بل وبارت احليلالس :  
  ...يا اهللا يا اهللا يا اهللا

   ...ال إله إال اهللا العظيم احلليمف
  ال إله إال اهللا رب العرش العظيم 

                              
رواه البخاري يف كتاب التوحيد باب أن هللا مئة اسم، ورواه مسلم يف كتاب الذكر والدعاء ) ١(

  .والتوبة واالستغفار باب يف أمساء اهللا تعاىل وفضل من أحصاها



  

 ٥٥ مواعظ القلوب

رض ورب العــرش ال إلــه إال اهللا رب الســموات ورب األ
   ...الكرمي
  ...نفس الكرب وتذلل املصاعبتوي يزول اهلمف

  إنه اهللا جل جالله 
يتجه إليه  ،والنصري يف القلة ،املالذ يف الشدة واألنيس يف الوحشة

ويتجه إليـه املكـروب ويسـأله الصـرب      ،لشفائهاملريض فيدعوه 
كرمي ال  ، تنفدخزائنه ال، يتجه إليه املظلوم داعياً بنصرته ،باملكتوب

 رد ما، هلا إىل حسناتويعفو عن السيئات ويبد ،يقبل التوبة ،يبخل
ب من دعاه فهو قريب جميب الدعاءوال خي.  

  إنه اهللا جل جالله 
وحيب التـوابني   ،وملجأ اخلائفني ،ومالذ اهلاربني ،سلوة الطائعني

 يكن لـه  الصمد الذي مل يلد ومل يولد وملهو اهللا األحد  ،واملتطهرين
غُثـاًء   ر فهدى وأخرج املرعى فجعلـه خلق فسوى وقد ،كفواً أحد

السماء بناها واألرض دحاها واجلبال أرساها أخـرج مـن    ،أحوى
  .هااها ومرعءاألرض ما

  إنه اهللا جل جالله 
التواب الرحيم ذو الفضل العظيم الواسع العليم العزيز احلكيم 

واسـتجاب   ،احلـوت  بطن وهو يفنداء يونس ومسع  ،ابتلى إبراهيم
 ،لـداود  احلديدوأآلن  ،أزال الكرب عن أيوب ،لزكريا فأعطاه حيىي

وشـق   ،ورفع عيسى ،وفلق البحر ملوسى ،وسخر الريح لسليمان
  .القمر حملمد عليهم مجيعاً صلوات من ريب وسالم

  
  



  
 ٥٦ بني الترغيب والترهيب

  إنه اهللا جل جالله 
يف ى صاحلاً من الظاملني فأصبحوا جنَّ ،هوداً وأهلك قومه ىجنَّ

ى وفد ،النار برداً وسالماً على إبراهيموجعل  ،ديارهم جامثني
اه وجنَّ جنودهوأغرق فرعون ونصر موسى و ،إمساعيل بذبح عظيم

وجعل  وخسف بقارون وبداره األرض ،ببدنه ليكون ملن خلفه آية
  .آية للعاملني عيسى وأمه

  إنه اهللا جل جالله 
جد وأبلـى  أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأو

حبكمته وقدرتـه وفضـله    ورفع وخفض وأعز وأذل وأعطى ومنع
  .وعدله

  إنه اهللا جل جالله 
هو اُهللا الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو عالم الغيبِ [: قال اهللا تعاىل

يمحالر نمحالر وه ةادهالش٢٢( و ( وإِلَّا ه ي لَا إِلَهاُهللا الَّذ وه
لك القُدوس السلَام املُؤمن املُهيمن العزِيز اجلَبار املُتكَبر سبحانَ املَ

هو اُهللا اخلَالق البارِئ املُصور لَه اَألسماُء ) ٢٣(اِهللا عما يشرِكُونَ
 ]يز احلَكيماحلُسنى يسبح لَه ما في السماوات واَألرضِ وهو العزِ

  ].٢٤-٢٢: احلشر[

  أخي يف اهللا 
ـُهلة ا حسب حساباتك من هذه الوهلة ما دمت يف زمن امل

أنت  قبل يوم النقلة فاليوم أنت على األرض وبعدها حتت األرض مث
يوم العرض يا من قصرت يف جنب اهللا وبارزته باملعاصي  يف

رجع إىل ا النواهيفعلت وتركت الصلوات واونت يف األوامر و
يا أَيها الَّذين َآمنوا توبوا إِلَى اهللا [: ربك الغفور الرحيم قال تعاىل



  

 ٥٧ مواعظ القلوب

 لَكُمخديو كُمئَاتيس كُمنع كَفِّرأَنْ ي كُمبى رسا عوحصةً نبوت
ارها اَألنهتحت نرِي مجت اتنج[ }حرمي٨:الت{ ]٨: التحرمي.[  

الذي ال إله غريه أن يوفقنا لكل خـري   العلي القدير اهللا نسأل
ه الذين ال خـوف  ئوجيعلنا من عباده الصاحلني املصلحني ومن أوليا

على نبينـا حممـد   وبارك عليهم وال هم حيزنون وصلى اهللا وسلم 
  .وعلى آله وصحبه أمجعني

        
  
  

  



  
 ٥٨ بني الترغيب والترهيب

  
  دةفائ

يف الدنيا  سعادة العبد: (قال الشيخ أمحد فريد حفظه اهللا
واآلخرة أن يؤثر مراد اهللا، ويسعى لطاعته ورضاه فإذا آثر العبد 
اآلخرة على الدنيا، وكان من أهل اآلخرة يطلبها طلباً حثيثاً ويبذل 
فيها نفائس أنفاسه وزهرة حياته كل يوم يزيده قُرباً، وكلما ازداد 

خري من أمسه، قُرباً ازداد حباً، وكلما ازداد حباً ازداد زهداً، يومه 
وغده أفضل من يومه، فهو دائم الفكر يف اآلخرة مشغول مبا يقربه 
ويؤدبه ويهذبه، فإذا رآه اهللا عز وجل مؤثراً ملراده حمباً ملا حيبه 
ويرضاه مبغضاً ملا يبغضه ويأباه عطف عليه ربه ورباه أفضل مما يريب 

كما  الوالد الشفيق ولده الوحيد، فيصرف عنه السوء والفحشاء،
كَذَلك [: قال تعاىل يف حق يوسف عليه وعلى نبينا الصالة والسالم

نيلَصا املُخنادبع نم هاَء إِنشالفَحوَء والس هنع رِفصنل [
، وييسر اهللا عز وجل له أسباب اهلداية كما قال }٢٤:يوسف{

: ، وقال تعاىل}٧٦:رميم{] ويزِيد اُهللا الَّذين اهتدوا هدى[: تعاىل
]ماهقْوت ماهَآتى وده مهادا زودتاه ينالَّذ١٧:حممد{] و{  ،

فإذا أقبل العبد بقلبه على اهللا عز وجل أقبلت عليه وفود اخلريات 
من كل جانب، وإذا أعرض عن مواله واتبع هواه، أقبلت عليه 

ريقه إىل مواله والعبد يف ط. سحائب البالء والشر من كل جانب
حيتاج دائماً إىل التذكري باآلخرة، ومعرفة شرف الطاعات 

وذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرى [: وفضائلها، وقبح املعاصي ومثالبها، قال تعاىل
نِنيماملُؤ فَعن٥٥:الذاريات{] ت{.(  



  

 ٥٩ مواعظ القلوب

من عرف اهللا عز وجل حق املعرفة فإنـه ال  «: اعلم رمحك اهللا
  .»عصيةيتجرأ أن يعصيه أي م

        
  



  
 ٦٠ بني الترغيب والترهيب

  ةاخلامت

  احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
اللهم اغفر يل خطيئيت وجهلي وإسرايف يف أمري وما أنت أعلم 

  به مين
  اللهم اغفر يل جدي وهزيل وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي

اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما 
وأنت املؤخر وأنت على كل شيء  أنت أعلم به مين أنت املقدم

  قدير
  ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار

اللهم انفعين مبا علَّمتين وعلِّمين ما ينفعين وارزقين علماً ينفعين 
  وزدين علماً

  واحلمد هللا على كل حال وأعوذ باهللا من حال أهل النار
ه إال أنت أستغفرك وأتوب سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إل

  إليك
  وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  كتبه الفقري إىل عفو ربه القدير                            
  أبو خالد ناصر بن سعيد بن سيف السيف                          

  يه ومجيع املسلمنيغفر اهللا له ولوالد                               
  هـ١٤/١١/١٤٢٦


