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 مـن هيـده , نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا,إن احلمد هللا
ا ً إال اهللا وحده ال رشيـك لـه وأشـهد أن حممـدٰإلهد أن ال ه وأش,اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له

 .عبده ورسوله
﴿ ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T  ﴾]آل عمران[. 
﴿  U T S RQ P O N M L K J I H G F E D C B A

_ ^ ] \ [ Z YX W V  ﴾]النساء[. 
﴿ } | { z y x w v u  ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ � ~

¯ ® ¬ « ª ©  ﴾]األحزاب[. 
 أما بعد;

 ورش األمـور حمـدثاهتا, وكـل حمدثـة ,ملسو هيلع هللا ىلص وأحسن اهلدي هدي حممد ,كتاب اهللا فإن أصدق احلديث 
 . بدعة وكل بدعة ضاللة

ً تتشوق نفسه إىل سؤاالت ترجع تارة إىل امتحانـات وترجعـه تـارة إىل ٌأهيا املؤمنون متر بأحدنا أوقات ً
ٍ وترجعه تارة ثالثة إىل أنواع خمتلفة من املتعلقات,حتقيقات ٍ  وإن أعظم األسئلة التي ينبغـي أن يـدرك املـرء ,ً

 .تتجلل هلا نفسه السؤاالت الثالثة العظيمة التي ستعرض عىل أحدنا يف قربه وأن فيها
ُفإنه إذا دفن امليت يف قربه جاءه ملكان أسودان أزرقان يقال ألحدمها   فيقعدانه »نكري« ولآلخر »ُمنكر«ِ

 :  ثالثةًفيسأالنه أسئلة
 من ربك?: فالسؤال األول 

 ?دينكما : والسؤال الثاين
  الذي بعث فيكم?الرجل ٰهذاما : ثالثوالسؤال ال

 األسئلة الثالثـة ٰهذه ثم اإلجابة عىل , أنواع األموات واختالف ذواهتمبتغريٌفهي أسئلة ثالثة ال تتغري 
 : جوابانَّ فام ثم إال ,ال تتغري أيضا

مـد ُ الرجـل الـذي بعـث فينـا هـو حمٰهذا و»ريب اهللا وديني اإلسالم« :أن يقول امليت: فاجلواب األول
 .ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
ُ فـإذا سـئل مـا دينـك? , ال أدري ها ها:−ُإذا سئل من ربك?−فأن يقول الرجل : اجلواب الثاين وأما 

 وليـت شـعري هـل ,ال أدري ها ها: ُ الذي بعث فيكم? قالالرجل ٰهذاُ فإذا سئل ما ,ال أدري ها ها: قال
 أو سـعة , أو كثـرة مالـه,فعـة سـلطانهِ أو ر,ه أو جاللة مقام,للمرء أن خيتار إحد اإلجابتني لساللة نسبه

ٌ أو فصاحة لسانه? كال ما ثم إال يشء واحد هـو الـذي ذكـره اهللا ,جاهه َّيف قولـه  :﴿  _ ^ ]
q p o n m lk j i hg f e d c b a `  ﴾

 .]إبراهيم[
تجلب بتثبيت  إذا صار أحدنا يف قربه إنام تس;إن التوفيق إىل اجلواب الصحيح عىل تلك األسئلة الثالثة
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 .ريب اهللا:  فاجلواب املصيب إذا سئل العبد من ربك? فقال; لهاهللا 
 .ديني اإلسالم: فقال واجلواب املصيب إذا سئل العبد ما دينك?

حممـد رسـول اهللا :  الرجل الذي كان فيكم وبعث فيكم? قالٰهذاٌ املصيب إذا سئل العبد ما واجلواب
 .اىل ال سبيل إليه إال بتثبيت اهللا تعملسو هيلع هللا ىلص

َّاللهم  وأستغفر اهللا العيل العظـيم يل , أقول ما تسمعون, الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرةبالقول ثبتنا ّٰ
 . فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم,ولكم

 ونشهد له الشهادة التامـة يف , محد الصادقني نحمده , وأجزل وأعطى,فهد خلقاحلمد هللا الذي 
 صىل , ونشهد أن حممد عبده ورسوله الرمحة املهداة إىل العاملني, إال هو احلق املتنيٰإلهاألوىل واآلخرة أنه ال 

 : أما بعد,ً كثريا إىل يوم الدينً آله وصحبه وسلم تسلياماهللا عليه وعىل
[ ^ _ ` d c b a  ﴿: أهيا املؤمنون إن طبع القلـوب يف قـول اهللا تعـاىل

q p o n m lk j i hg f e  ﴾]ــراهيم ــد  في]إب ــسيغجعــل العب  يست
 :ًأمورا عظيمة
̂ _ ﴿: ٍأنه ال سبيل هناك إىل سلسلة يسريه فام يشء إال ثبات قال اهللا تعاىل :أحدها  ] ` ﴾

 . وال ينفع معه ولو زاد يسري,فالسبيل إىل النجاة هو الثبات املطلق .]٢٧: إبراهيم[
 حينئذفال نفع  .]٧: إبراهيم[﴾ [ ^ _ `  ﴿ : كام قال بالتثبيت هو اهللا املتفردأن  :وثانيها

 فـال , وال للجاه وال للسلطان,باألموال وال باألوالد وال بالعتاد وال باألجناد وال لألنساب وال لألحزاب
ُ العبد حينئذ وال يثبته عىل القول الثابت إال منة ربه ينفع َّ ِ عليه۵ وتفضله . 

 .]٢٧: إبراهيم[﴾ [ ^ _ `  ﴿: اىل قال اهللا تعأن رس التثبيت هو اإليامن باهللا : وثالثها
 ومتى مل يكن من أهل اإليامن فإنه ال حظ لـه مـن ,فمتى كان العبد من أهل اإليامن كان له حق الثبات

ً متذبذبا بني اإليامن والنفاق فإنه خيشى عىل نفسه حينئذ أن تذل به قدم فال يفـوز بـذلك كان ومتى ,الثبات
 .الثبات

 أما القول الثابت يف احلياة الـدنيا ,و القول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرةأن املتثبت عليه ه: رابعها
 فهو الذي عـىل القـول ملسو هيلع هللا ىلص فمن كان عىل الدين الذي كان عليه النبي ,ملسو هيلع هللا ىلصفهو الدين الذي جاء به الرسول 

 وأنـواع ,ٌ فإنـه كـاذب يف دعـواهملسو هيلع هللا ىلصانتسب إىل الرسول   وأما من كان عىل غريه ولو,الثابت يف احلياة الدنيا
ً قديام وحديثا ال يأيت عليهاخلقةاإلسالم الذي يدعيه   ,ٌ دين واحـدملسو هيلع هللا ىلص ولكن الدين الذي بات عليه النبي ,ً

 فلينظر إىل حظه مـن الـدين الـذي جـاء بـه أبـو ,فإذا أراد أن يعرف حظه من القول الثابت يف احلياة الدنيا
 :خرة فإنه مقامني عظيمني وأما القول الثابت يف اآل,ملسو هيلع هللا ىلصالقاسم 

 فيقول , األسئلة الثالثة املتقدمة فحينئذ يظهر حظه من القول الثابت هذهُإذا عرض العبد عىل: أحدمها
 .ملسو هيلع هللا ىلصٌ والرجل الذي بعث فينا هو حممد , وديني اإلسالم, اهللاريب :جوابه إذا أجاب حينئذ

 يعـرض ,ذلـةَمدحـض  متن جهنم فإنـه مقام املرور عىل الرصاط املنصوب حينئذ فوق: واملقام الثاين
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 ومنهم من ختطفه كالليـب جـنهم , ومنهم من تسقط قدمه فيهوي يف نار جهنم, فيقومون عليهعليهالناس 
[ ^ _ `  :﴿  f e d c b a حينئذ يـتجىل قـول اهللا ,فتطرحه فيها

 hg ﴾]٢٧: إبراهيم[. 
َّاللهم َّاللهم , ثبت أقدامنا عىل القول الثابت يف الدنيا واآلخرةّٰ  ثبت أقدامنا عىل القول الثابت يف احلياة ّٰ

َّاللهم ,الدنيا ويف اآلخرة َّاللهم ,نةُّ وتوفنا عىل اإلسالم والس,نةُّ أحيينا عىل اإلسالم والسّٰ  أحيينـا عـىل خـري ّٰ
َّاللهم , عىل خري املآلاًمجيع واتركنا , خري حالعىلحال وأمتنا  َّاللهم ,ًاة محيدة وتوفنا وف,ً أحيينا حياة سعيدةّٰ ّٰ 

 . أنت وليها وموالها,أيت نفوسنا تقواها وزكها أنت خري من زكاها
َّاللهم َّاللهم إنا نسألك اهلد والتقى والعفاف والغنى, ّٰ  وكره إلينـا ; حبب إلينا اإليامن وزينه يف قلوبناّٰ

َّاللهم,  واجعلنا من عبادك الراشدين;الكفر والفسوق والعصيان ر ما فعلنـا ِّآتينا من احلسنات وكف تقبل ما ّٰ
َّاللهم ,من السيئات َّاللهم , غريك فنرجوهٰإله لنا سواك فندعوه وال رب ال ّٰ  إال اهللا وأمتنـا ٰإلـه أحيينا عىل ال ّٰ

َّاللهم , إال اهللاٰإله عىل ال اً واحرشنا مجيع, إال اهللاٰإلهعىل ال  س مهـوم املهمـومني, ِّ فرج كرب املكروبني ونفـّٰ
َّاللهمقض الدين عن املدينني, وا َّاللهم , انرص عبادك املستضعفني يف كل مكانّٰ  انرص عبادك املستضعفني يف ّٰ

َّاللهم ,كل مكان َّاللهم , انرص عبادك املستضعفني يف كل مكانّٰ  أمن املسلمني يف دورهم, وأصـلح أئمـتهم ّٰ
 .نكروأقم الصالة إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملووالة أمورهم, 


