
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

ع  الكالم  فيه  يكثر  والذي  اجلديد،  العام  بداية  يف  ونحن  املسلم  أخي  الصالة    نتعال  عليه  عيسى  ميالد 

مليئة بالعرب والعظات والتي أسأل اهلل تعاىل أن ينفعنا وإياكم   ة من مواعظه والسالم، فتعال لنعش مع موعظ 

 .هبا، وجيعلها نرباسا تيضء لنا طريق السعادة يف الدارين

املوعظة األوىل: يف ذات يوم كان سيدنا عيسى عليه السالم ماشًيا فنظر، فإذا امرأة َعُجوز ليس هلا أسنان  -1

ِزينٍَة، فذهب ليغطي ُكلِّ  ِمْن  الدنيا،    َعَلْيَها  أنا  إنام  بامرأة،  فلست  وجهه عنها فقالت: اكشف عن وجهك، 

قتلُت، فقال: أحزنت عىل    فقال هلا: ألك زوج؟ قالت: يل أزواج كثري، فقال: أكٌل طلقك؟ قالت: بل كٌل 

 .أحد منهم؟ فقالت: هم حيزنون عيلَّ وال أحزن عليهم، ويبكون عيل وال أبكي عليهم 

عيسى بُ   فقال  السالم:  َواِحًدا  عليه  ُُتْلِكِينَُهْم  َكْيَف  بِاملَْاِضنَي؟  وَن  َيْعَترِبُ ال  َكْيَف  اْلَباِقنَي،  ألَْزَواِجك  ْؤًسا 

 !        عدة الصابرين[  -إحياء علوم-]الزهدَواِحًدا َواَل َيُكوُنوَن ِمنِْك َعىَل َحَذٍر؟

ن الصالة، وإذا صىل الواحد منا  عليها، وقطعنا األرحام من أجلها، وشغلتنا ع  تناحر نهذه هي الدنيا التي  

فلربام ال يصليها مع اجلامعة، أو ربام يؤخرها عن وقتها، وحتى يف أثناء صالتنا جتد قلوبنا منرصفة إىل الدنيا؛ 

د حساباتنا، ومنّا من محله حبُّ الدنيا عىل أكل حقوق إخوانه، واحللف باهلل   ر فيها، ويف أموالنا، ونتفقَّ نفكِّ

ْنَيا َلِعٌب َوهَلٌْو َوِزينٌَة َوَتَفاُخٌر َبْينَُكْم َوَتَكاُثٌر } :بيعه ورشائه، قال تعاىل  كاذًبا، والغش يف اَم احْلََياُة الدُّ اْعَلُموا َأنَّ

َيُكو ُثمَّ  ا  ُمْصَفرًّ اُه  َفََتَ ََيِيُج  ُثمَّ  َنَباُتُه  اَر  اْلُكفَّ َأْعَجَب  َغْيٍث  َكَمَثِل  َواأْلَْواَلِد  اأْلَْمَواِل  اْْلِخَرِة ُن  يِف  َويِف  ُحَطاًما 

ْنَيا إاِلَّ َمَتاُع اْلُغُرورِ    .[20احلديد: ]{َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغِفَرٌة ِمَن اهللَِّ َوِرْضَواٌن َوَما احْلََياُة الدُّ

)و السالم:  عليه  عيسى  سيدنا  َتْعُمُروَها)قال  َواَل  وَها  َفاْعرُبُ َقنَْطَرٌة  ْنَيا  أدب  ،  ((الدُّ يف  والدين[]كام  وقال الدنيا   ،

ْنَيا َقَراًرا)أيضا:   ُه اَل َيْسَتطِيُع َأَحُدُكْم َأْن َيتَِّخَذ َعىَل َمْوِج اْلَبْحِر َداًرا َفاَل َيتَِّخِذ الدُّ الزهد البن    -]ابن كثري.(()َكاَم َأنَّ

 .بل أن يلقاه، فالسعيد منا من ترك الدنيا قبل أن تَتكه وعّمر قربه قبل أن يدخله وأرىض ربه ق حنبل[

  

 



 

 

 

َواْنُظُروا  )املوعظة الثانية: يقول سيدنا عيسى عليه السالم:  -2 َأْرَباٌب،  ُذُنوِب النَّاِس َكَأنَُّكْم  َتنُْظُروا يِف  )اَل 

  
ِ
اْلَباَلء َأْهَل  َفاْرمَحُوا  ُمْبَتىًل َوُمَعاًًف،  اَم النَّاُس  َفإِنَّ َكَأنَُّكْم َعبِيٌد،  ُذُنوبُِكْم  اْلَعافَِيِة(يِف  َعىَل  ]االستذكار (  َوامْحَُدوا اهللََّ 

 .[اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار، واملنتقى رشح املوطأ

واهنالوا   بيتها  نحو  اجتهوا  باخلرب،  الناس  علم  وعندما  فاحشة،  ارتكبت  إرسائيل  بنى  من  امرأة  أن  ُيروى 

د ذلك إىل عيسى عليه السالم، لكي  عليها بالسب والشتائم، ووصفوها بأقذر األوصاف، ثم جيء هبا بع 

  يقيم عليها احلدَّ فَُتَجمَ 

احتقار   من  أنظارهم  حتمله  وما  احلكم،  لتنفيذ  ُتيئوا  وقد  القوم،  إىل  السالم  عليه  عيسى  سيدنا  نظر  فلاّم 

اًل  ) : )هلم  هذه املرأة، قال عىل  وحقد   ِمَها َأوَّ َفْلرَيْ َفَلامَّ َسِمُعوا   ]انجيل يوحنا[.((بَِحَجر َمْن َكاَن ِمنُْكْم باَِل َخطِيَئٍة 

يِف  َواِقَفٌة  َواملَْْرَأُة  َوْحَدُه،  السالم  عليه  عيسى  َوَبِقَي  اْلَخِر،  تِْلَو  َواِحًدا  ََجِيًعا  اْنَسَحُبوا  اْلَكاَلَم   َهَذا 

ُتَها املَْْرَأُة؟ َأََلْ  .َمَكاهِنَا  حَيُْكْم َعَلْيِك َأَحٌد ِمنُْهْم؟ َأَجاَبْت: الَ أحد يا َسيِّدي. َفَقاَل َفاْعَتَدَل َوَقاَل هَلَا: َأْيَن ُهْم َأيَّ

 . هَلَا: َوَأَنا الَ َأْحُكُم َعَلْيِك. اْذَهبِي َوالَ َتُعوِدي ُُتْطِئِنيَ 

ليحاسب  و  !لفحص أنفسهم أواًل إن كانوا بال خطاياللناس    ة نا بال معايص؟ دعوممن   من منا بال خطيئة؟ 

ل أن حياسب اْلخرين، وليعد كل منا ذنوبه قبل أن يعد ذنوب اْلخرين، وليصحح كل منا  كل منا نفسه قب

 . خلجلنا أن ننظر يف وجوه بعضنا البعض سَت اهلل لنافواهلل لوال   ،أخطاءه قبل أن يصحح أخطاء اْلخرين 

لِ )لذلك عيسى عليه السالم قال:   َوَحِفَظ  ِذْكِر َخطِيَئتِِه  ِمْن  َبَكى  ملَِْن  َبْيُتهُ )ُطوَبى  َوَوِسَعُه  لَِعنْيٍ    ،َساَنُه  ُطوَبى 

ْث َنْفَسَها بِاملَْْعِصَيِة َواْنَتَبَهْت إِىَل َغرْيِ إِْثٍم(  دِّ  .]الزهد لوكيع[( َناَمْت َوََلْ حُتَ

)اَل ُتْكثُِروا اْلَكاَلَم بَِغرْيِ ِذْكِر اهللَِّ )املوعظة الثالثة: قال سيدنا عيسى عليه السالم وهو يويص احلواريني:  -3

 .  (َفَتْقُسو ُقُلوُبُكْم َفإِنَّ اْلَقْلَب اْلَقاِِسَ َبِعيٌد ِمْن اهللَِّ َوَلكِْن اَل َتْعَلُموَن(

الذاكري منا نفسه هل هو من  للدنيا وللناس كثريا؟ليسأل كل واحد  الذاكرين  أم هو من  َقاَل   ن هلل كثريا؟ 

َواملَْيِِّت(( احْلَىِّ  َمَثُل  َيْذُكُر  الَ  ِذي  َوالَّ ُه  َربَّ َيْذُكُر  الَِّذي  ))َمَثُل  وسلم:  عليه  اهلل  بعض    ]البخاري[  صىل  وقال 

وَ  ِمنَْها  َخَرُجوا  ْنَيا،  الدُّ َأْهُل  )َمَساكنُِي  اهلل عنهم:  ما السلف ريض  أطيب  قيل: وما  فِيَها،  َما  َأْطَيَب  َذاُقوا  َما 

 ]الوابل الصيب[.  فيها؟ قال: حمبة اهلل تعاىل ومعرفته وذكره(

 



 

 

 

وكم من قلوب   ،ترى كم يف دنيا اليوم من لسان ناطق حيسن احلديث يف كل يشء إال يف ذكر اهلل وما واله

الغفل غبار  عالها  قد  عروشها،  عىل  خاوية  وهو  باحلياة  الران تنبض  عناكب  زواياها  يف  وعشعشت  ة، 

وكم من أجساد تدب عىل األرض وهي إىل املوت أقرب، تتقرب إىل كل أحد، وتبتعد عن رهبا ،  والقسوة

 .وخالقها، تذكر كل خملوق وتنسى اخلالق سبحانه

َيِضيَع   َأْن  ِمْن  َأْشـَرُف  َماَن  الزَّ َأنَّ  َواْعَلْم  اهلل(:  )رمحه  اجلـوزي  ابن  عـن  قال  الصحيـح  ففي  حَلَْظٌة،  ِمنُْه 

يِف  َنْخَلٌة  َلُه  ُغِرَسْت  َوبَِحْمِدِه،  الَعظِيِم  اهللِ  ُسْبَحاَن  قال  ))من  قال:  أنه  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسـول 

 !اجلَنَِّة(( َفَكْم َيِضيُع لِْْلَدِميِّ ِمْن َساَعاٍت َيُفوُتُه فِيَها الثََّواُب اجْلَِزيُل 

ْنُس َعْن َيِمينِِه َوَعْن َيَساِرِه، ُرِوي أن سليام نُّ َواْْلِ  ن بن داود )عليهام السالم( َمرَّ يِف َمْوكِبِِه َوالطَّرْيُ ُتظِلُُّه، َواجْلِ

ائِيَل، َفَقاَل: َواهللَِّ َيا اْبَن َداُوَد، َلَقْد آَتاَك اهللَُّ ُمْلكً  رْسَ
ياًم. َقاَل: َفَسِمَع ُسَلْياَمُن ا َعظِ َقاَل: َفَمرَّ بَِعابٍِد ِمْن ُعبَّاِد َبنِي إِ

َداُودَ  اِلْبِن  ُأْعطَِي  َفاَم  َداُوَد،  اْبُن  ُأْعطَِي  ِِمَّا  َخرْيٌ  ُمْؤِمٍن  َلَتْسبِيَحٌة يِف َصِحيَفِة  َفَقاَل:  َوالتَّْسبِيَحُة  َكلَِمَتُه،  َيْذَهُب   

 .]الزهد ابن أيب الدنيا[  َتْبَقى 

يِف واختم كالمي بموعظة من سيدنا عيسى علي لِْلُمَتَواِضِعنَي  فيها: ))ُطوَبى  املوعظة يقول  ه السالم، هذه 

ْنَيا ُهُم الَّذِ  ْنَيا ُهْم َأْصَحاُب املَْنَائِِر َيْوَم اْلِقَياَمِة، ُطوَبى لِْلُمْصلِِحنَي َبنْيَ النَّاِس يِف الدُّ اْلِفْرَدْوَس الدُّ ُثوَن  يَن ُيَورَّ

لِْلُمطَ  ُطوَبى  اْلِقَياَمِة،  اْلِقَياَمِة((َيْوَم  َيْوَم  َوَجلَّ  َعزَّ  اهللَِّ  إِىَل  َينُْظُروَن  ِذيَن  الَّ ُهُم  ْنَيا  الدُّ يِف  ُقُلوهُبُْم  َرِة  ]التواضع   هَّ

 واخلمول[

الّلهّم اجعلنا ْلالئك ذاكرين، ولنعامئك شاكرين، وليوم لقائك من الّذاكرين، اللهم اجعلنا من أصحاب  

ائمة، والقلب السليم، وال جتعلنا سبًبا يف أذى أحد، أو ظلمه، واجعل أثرنا  األخالق الطيبة، واالبتسامة الد

 .طيًبا مبارًكا 

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

   


