جاءت ،ما جاءت إال يف غزوة خيرب ،هذه صفية عمَّتُه قبل
،
اهلجرة (
) يعين واجب على
!
كل إنسان أن يُنقِذ نفسه من النار؛ ألنك أنت حمكوم عليك
باخلسارة ،أنت خاسِر إال إذا عَمِلتَ هبذه األعمال األربعة:
.1
.2
.3
.4

اهلل وهو جاهل ،والدين ليس بالرأي؛ إمنا الدين بالعلم.
نسأل اهلل عِلماً نافِعاً وعمالً صاحلا ،وثباتاً على الكتاب والسُنَّة،
وإىل هنا وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وسلم.

اإلميان
والعمل الصاحل
والتواصي باحلق
والتواصي بالصرب

هنا تكون قد أنقذت نفسك من هذه اخلسارة احملققة ،بدون هذا
اخلسارة منطبقة عليك ،واخلاسِر عرفتم من هو ،اخلاسِر ليس
الذي خيسر الدنيا ،وال الذي خيسر املال ،وال الذي خيسر
البضاعة؛ وإمنا اخلاسر الذي خيسر نفسه ،يُسحب إىل النار،
خَسِرَ نفسه ،ما أنقذها ،ما جنَّا بنفسهِ من النار إىل رِضْوانِ اهلل،
هذا هو اخلاسِر ،فأنت جيب عليك أن تعمل وهكذا املرأة ،أن
تعمل على إنقاذ نفسك من هذه اخلسارة احملققة ،وال يكون ذلك
إال كما مسعت باإلميان وبالعمل الصاحل ،واإلميان والعمل الصاحل ال
ميكنك أن تأتي هبما على الوجه األكمل إال بطلب العلم ،وبسؤال
أهل العلم ،وبالتفقه يف الدين ،ومبجالسة الصاحلني واملؤمنني
واملتقني ،تَسأل عن أمور دينك ،أمَّا بدون علم ،وبدون طلب
علم ،وبدون سؤال ،وبدون جمالسة ألهل العلم ال ميكنك أن تأتي
هبما على الوجه املطلوب؛ ألن اجلاهل جاهل ،اجلاهل يفقِد العلم
الذي يُبَصِّرُه ،فكيف يهتدي إىل أن هذا يُحبُّهُ اهلل وهذا يبغضهُ
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل ،وأشهدُ أن ال إله إال اهلل وحدهُ ال شريك له ،وأشهدُ أن
حممداً عبدهُ ورسوله -صلى اهلل عليه وآله وسلم -أما بعد:

فاحلمدُ هلل الذي أمَدَّ يف األعمار حتى جاء رمضان فأدركناه،
واحلمد هلل الذي وفقنا على الصيام والقيام ،ونسأل اهلل -سبحانه
وتعاىل -أن يُعيننا على ما تبقّى من هذه األيام والليايل املباركة
الطيبة ،نسأل اهلل أن يُعيننا وإياكم ومجيع املسلمني على صيامها
وعلى قيامها وعلى فعل اخلريات واملداومة على الطاعات وعلى
ترك السيئات ،كما أسأله -سبحانه وتعاىل -أن جيعل شهر
رمضان شاهداً لنا ال علينا ،وأن يُدميهُ علينا مرَّات وكرَّات ،وأن
يَمُدَّ يف األعمار واآلجال يف اخلريات وعلى طاعته ومرضاته،
وعلى طاعة رسوله -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم ،-وطول
العمر رزق من اهلل -سبحانه وتعاىل -يَمُنُّ به على من يشاء من
عباده إذا كان يف الطاعة ،فقد قال الرسول -عليه الصالة
والسالم( :-
) ،فنسأل اهلل أن جيعلنا من خري هذه األمة،
مقيمني على طاعته وعلى مرضاته.
إخواني يف اهلل تعلمون مُضي األعمار ومُضي األوقات واأليام
والليايل ،وأهنا متضي ،ومتضي بسرعة ،نسأل اهلل أن يُبارك لنا يف
أوقاتنا ويف أعمارنا ،وتعلمون أيضاً أن الناس يتفاوتون يف هذه
الدنيا بني مُسْتَكْثِر من األعمال الطيبة الصاحلة وبني مُقِل وبني ال
شيء ،كما قال اهلل{ :إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى} ،الناس يف أعمالِهم
متفاوتون ،فمنهم من هو جمتهدٌ يف الطاعات ،ومنهم من هو دون
1

التَّهْلُكَةِ} ،إذا كان مسمار تُدخِلُه يف رِجلِك متعمداً تنتحِر به
فأنت آثِم ،أنت مُعرَّض لعذاب اهلل العاجل واآلجل؛ ألن هذه
النفس عندك أمانة ،جيب عليك أن تُحافِظ عليها ،فهذا مسمار
وكيف النار ،وكيف عذاب القرب ،وكيف عذاب جهنم إذا مل تقِ
نفسك من عذاب اهلل ،كما قال اهلل{ :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا
أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ ويَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} ،قال:
{قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} ،كيف تقي نفسك وأهلك من
النار إلَّا هبذه العبادة ،بالعبادة اليت شرعها اهلل ،تعبد اهلل بفعل
األوامر وترك الزواجِر والنواهي ،بعبادة وهذه عبادة؛ ألن اإلسالم
فُعُول وتُرُوك ،أشياء أنت مطالب بفعلها وأشياء أنت مطالب
برتكها ،هذا هو الدين ،مأمور بالتوحيد ومُحذَّر من الشِرك،
مطالب بالسنة ومُحذَّر من البدعة ،مطالب بالطاعة وحمذَّر من
املعصية ،مطالب بِبِرِ الوالدين وحمذَّر من عقوقهما ،أشياء تفعلُهَا
وأشياء جتتنبها ،هذه من الدين وهذه من الدين ،أنت مُتَعَبَّد هبذا
وهبذا ،بفعل الطاعات وبرتك املعاصي ،فواجب على اإلنسان أن
يُنقذ نفسه من عذاب اهلل ،كل واحد يهتم هبذا.

ذلك ،ومنهم من هو يف ضياع ،واهلل يقول{ :قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ
الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ
الْمُبِنيُ} ،الذين خسروا أنفسهم صاروا يف النار ،وأهليهم ،هذا
هو اخلُسران املبني ،وهذا هو اخلُسران العظيم ،ختسر نفسك ،فإذا
بِك تُسحب إىل النار ،نسأل اهلل العافية والسالمة ،وتعلمون أيضاً
وجوب األعمال الصاحلة ،أنه واجب ،واجب عليك أن تعبد اهلل،
وواجب عليك أن تُطيع اهلل فيما أمر ،فيما هنى ،وواجبٌ عليك
أن تُطيع رسول اهلل -صلى اهلل عليه وآله وسلم ،-واجب عليك؛
ألن اهلل يقول{ :وَالْعَصْرِ ( )1إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ( )2إِلَّا الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (،})3
فواجب عليك أن تُخْرِج نفسك من هذه اخلسارة ،والذي ال يُخْرِج
نَفسهُ من هذه اخلسارة فهو آثِم ،فهو آثِم ،إذا كان الذي يُلقي بنفسهِ
إىل التهلُكَة يف الدنيا آثِم {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}،
{وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} ،فالذي يُلقي
بنفسهِ إىل التهلُكَة هو آثِم ،والذي يُلقي بنفسهِ يف النار فهو أشَدُّ
إمثاً ،يعين واجب عليك أن تعبد اهلل ،كما قال اهلل{ :يَا أَيُّهَا
النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ} ،اهلل أوجب علينا عبادته ،وأوجب علينا
تقواه ،كما قال{ :يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ} ،وقال{ :يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ} ،أنت جيب عليك أن تتقي اهلل ،وأن تعبد
اهلل ،وأن تُطيعهُ فيما أمر فتأتَمِر ،فيما هنى فتنتهي ،وفيما أخرب
فتُصَدِّق ،وهكذا أيضاً تُطيع الرسول -عليه الصالة والسالم -فيما
أمر فتأتَمِر ،فيما هنى فتنتهي ،فيما أخرب تُصَدِّق ،هذا واجب،
أمامك عذاب يف القرب ،وعذاب يوم القيامة ،عذاب أليم وعذاب
شديد ،وأنت قد مسعت اآلية{ :وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى

ملَّا صَعدَ الرسول -عليه الصالة والسالم -على جبل الصفا ونادى
،
!
يف قريش( :
!
،
،
!
) وعمَّ وخص ،صفية عمَّتُه ،صفية اليت هي زوجتُه ما قد
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