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 أسباب اكرشاح الصدر. -25

 اخلطبة األوىل

ؾِلح َفالَ  َتِعقـُُه، َمنح ََيحِدِه الِلُ َفالَ ُمِضلَّ َلُه، َوَمنح ُيضح َؿُدُه َوَكسح َد لِلِِ َكحح َؿح َهاِدَي  ِإنَّ اْلح

ًدا َعبحُدُه َوَرُسوُلُه. يَك َلُه، َوَأنَّ ُُمَؿَّ َدُه الَ ََشِ َفُد َأنح الَ إَِلَه إاِلَّ الِل َوحح    َلُه، َوَأشح

 أما بعد. 

 فقا أَيا الـاُس.

فنن سعادَة الدكقا وكعقَم اآلخرِة ُتـاُل بصالِح الؼؾوِب واكرشاِحفا، وزواِل ،اتؼوا الِلَ 

 مهوِمفا وُغؿوِمفا. 

 أَيا ادممـون.

لنِي واآلِخِرين يف ُمؽم  إن أعظَم ما تـرشُح به صدوُر العادني: ما ذكره الِلُ ربُّ األوَّ

َرُه  ُه ََيحَعلح َصدح الِم َوَمنح ُيِردح َأنح ُيِضؾَّ َرُه لإِِلسح حح َصدح َ التـزيل: ﴿ َفَؿنح ُيِرِد الِلُ َأنح ََيحِدَيُه َيرشح

ََم يَ   ﴾َضقِّؼًا َحَرجًا َكَلكَّ
ِ
ََمء ُد يِف السَّ عَّ دَر، فبؼدِر صَّ ، فاإلسالُم أعظُم ما يرشُح الِلُ به الصَّ

التزاِم العبِد به حيصُل من البفجِة والرسوِر، فالزموا صاعَة الِلِ وصاعَة رسولِه تدركوا هذا 

 قؾوَبؽم.  رـِ الِلُ صدوَركم ويُ  حادطؾوَب، أِققؿوا أركاَكه، واحػظوا َشائَعه وحدوَده يرش
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 أَيا ادممـون.

ِر الِل تعذاىل وترصقذِا الؾسذاِن عذذ  دِر: الؾَفَج بذِذكح ِح الصَّ إن من أعظِم أسباِب َشح

نُّ اْلُقُلوُب﴾الدواِم بذلك 
ََ لذه ، فنذا أكثَر العبُد ذكَر ﴿َأال بِِذْكِر اهللِ َتْطَمئِ ربِّه اكػسذ

صدُره، واكرشَحت كػُسه، وأقبَل عذ اخلراِت واكنَف عن السقئاِت، جاَء رجذٌل إىل 

 
ٍ
، فلخِزحين بمذء الـبيِّ  صذ الِل عؾقه  وسؾم  فؼال: إن َشائَع اإلسالِم قد كُثرتح عيلَّ

 .«ال َيزاُل لساُىك رطبًا بِذكِر اهللِ»أتشبَُّث به. فؼاَل  صذ الِل عؾقه  وسؾم :

َِ البخاري"ويف  ذه »قال  صذ الِل عؾقه  وسؾم :  "صحق ه والذذي ال يذذُكُر ربَّ َمَثُل الذي يذُكُر ربَّ

 .«َمَثل احليِّ وادوِت 

 فاذكروا الِلَ كثرًا أَيا ادممـون لعؾؽم تػؾحون. 

 أَيا ادممـون.

ذعَي  ، والسَّ ِِ دِر: اإلحساَن إىل اخلؾذ يف كػِعفذم بادذاِل أو  إن من أسباِب اكرشاِح الصَّ

اجلاِه أو البدِن أو بغِر ذلك من أكواِع اإلحساِن، فنن الؽذريَم ادحسذَن أَشُح الـذاِس 

صدرًا وأصقُبفم كػسًا وأكعُؿفم قؾبًا، أما الذي حيبُِس اخلَر عن الـذاِس ويؿذـُعفم مـذه 

، فلحسـو ا وغَمًّ ُِ الـاِس صدرًا وأكغُصفم عقشًا وأعظُؿفم مهًّ ا أَيا الـذاس و فنكه أضق
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 .«ال حيِقَرنَّ أحُدكم من ادعروِف شوئًا، ولو أن تلقى أخاك بوجٍه َطلٍِق »

 أَيا ادممـون.

إن من أسباِب اكرشاِح الصدر: العؾم بالؽتاب والسـِة، فنن العؾذَم الرشذعيَّ يرشذُح 

ُعه حتى يؽوَن أوسَع من الدكقا،  فؽؾَم اتسَع عؾُم العبذِد اكرشذَح صذدُره الصدَر ويوسِّ

ِمذ بِذِه يِف الـَّذاِس ﴿واتسَع، قال الِل تعاىل:  ـَا َلُه ُكورًا َيؿح َققحـَاُه َوَجَعؾح َأَوَمنح َكاَن َمقحتًا َفَلحح

ُؾََمِت َلقحَس بَِخاِرٍج ِمـحَفا  .﴾َكَؿنح َمَثُؾُه يِف الظُّ

رسذولِه، فذنن فذقفَم اخلذَر واوذدى والذزَّ  فلقبؾوا أَيا ادممـون عذ كتاِب الِلِ وسـةِ 

 والتؼى والسعادَة يف اآلخرِة واألوىل. 

 أَيا ادممـون.

إن من أسباِب اكرشاِح الصدر: اإلكابَة إىل الِلِ تعاىل وُمبَتذه واإلقبذاَل عؾقذه والتوبذَة 

 إلقه، فنكه ال يشَء أَشُح لصدِر العبِد مذن هذذا، وقذد قذال  صذذ الِل عؾقذه  وسذؾم :

ثالٌث من كنَّ فوه وجَد هبن حالوَة اإليذنِن  أن يكذوَن اهللُ ورلذوُله أحذلَّ  لوذه  ذا »

لوامها، وأن حيلَّ ادرَء ال حيبُّه  ال هللِ، وأن يكَره أن يعوَد يف الكفِر بعد  ذ أىجاه اهللُ منه 

 .«كن يكَره أن ُيلقى يف النارِ 

 أَيا ادممـون.
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دِر اتباَع ُسـَِّة الـبيِّ  صذ الِل عؾقذه  وسذؾم يف األمذِر كؾِّذه، فذنن خذَر إنَّ من أسباِب اكرشاِح الص

 اوديِّ هدُي ُمؿٍد  صذ الِل عؾقه  وسؾم .
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 اخلطبة الثاكقة

 أما بعد. 

 أَيا ادممـون.        

الصاْلِة قبَل كزوِل اآلجاِل واكؼطاِع اتؼوا الِلَ ربَّؽم، واستؽثِروا من األعَمِل    

األعَمِل، سابؼوا  أَيا ادممـون إىل اخلراِت وباِدروا إىل الطاعاِت واعِزُموا عؾقفا، فػي 

من حديث عائشة ريض الِل عـفا أهنا قالت ختِزُ عن الـبيِّ ص صذ  "الصحقحني"

 .()«بانَ ما رأيته يف شهٍر أكثَر صوامًا منه يف شع»الِل عؾقه  وسؾم : 

فلكثِروا من  ،فالـبيُّ  صذ الِل عؾقه  وسؾم  كاَن يؽثُِر الصقاَم يف هذه األيامِ   

صقاِمفا أَيا الـاُس، فننَّ خَر اودِي هدُي ُمؿد  صذ الِل عؾقه  وسؾم ، ويف ذلك 

قاِم، فصقاُم شعباَن بؿـزلِة الراتبِة لؾػريضِة، ُتعنُي عؾقفا وتسفِّ   ؾفا. متريٌن لؽم عذ الصِّ

 أَيا الـاس.

 
ِ
، فقجُا عؾقه قضاُؤه قبَل جميء ِِ  رمضاَن الساب

ِ
من كان مـؽم عؾقه يشٌء من قضاء

رمضاَن اآلخِر، وال َيوُز تلخُره عن ذلك إال لرضورٍة، فاتؼوا الِلَ عباَد الِلِ، وبادروا 

روا أهؾقؽم بذلك، وأِعقـوهم عؾقه كَم أمركم الِلُ بذلك، حق ، وذكِّ
ِ
ث قال: إىل الؼضاء

َطِزح َعَؾقحَفا﴾ الِة َواصح َؾَك بِالصَّ ففذا اْلؽُم يعمُّ كلَّ عبادٍة واجبٍة، وإكَم  ﴿َوأحُمرح َأهح
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 ذَكَر الصالَة لؽوهنا أَشَف العباداِت، وأجلَّ الواجباِت، بعد التوحقد. 

 أَيا ادممـون..

ؾِة الـصِف من شفِر شعباَن، َيدر بـا التـبقُه إىل أكه مل يثبتح كصٌّ يستـُد إلقه يف فضِل لق

 من 
ٍ
وغايُة ما ورَد آثاٌر عن بعِض التابعني، فال يـبغي أن متقَز هذه الؾقؾُة بمء

اِت، كبقِّـا ُمؿٍد  صذ الِل عؾقه   َِ سـِة خِر الِزيَّ العباداِت، بل اجتفدوا يف اخلراِت وف

 .وسؾم 

 

 


