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شرح حديث من نـفس عن مؤمن كربة
ه ه
ث فهينا
وج حع حل أمتحنا ولله الحمد حخي حر أمة وبح حع ح
ين وأححت حعلحينا الن ع حمةح ح
الحمد لل الذي أحك حم حل لحنا الد ح
ه هه ه
ه
ه
هه
ه
تاب والك حمة .أحححده حعلى ن حعمه الحمة وأحش حهد أحن ل إهلحهح
حرسولا منا يحت لو حعلحينا ءاياته وي حزكينا وي حعلمنا الك ح
ه
ص حم هبا حخي حر هعص حمة وأحش حهد أحن حسي حدنا حمم ادا حعبده
إهل الل حوح حده ل حش هر ح
يك لحه حش ح
هاد اة تحكون ل حم هن اعتح ح
ه
ه ه
ض حح لحنا كل الموهر الم ه م هة فحأحدى
ض حعلحيه بحيا حن ما أحن حزحل إهلحينا فحأحو ح
حورسوله أحر حسلحه للعالحم ح
ي حرححةا وفح حر ح
ه
وعلحى ءالههه وأحصحابههه أ هول ال حَض هل والهمة.
صلى الل حعلحيه ح
ص حح المةح ح
الحمانحةح ونح ح
ه
ه
أحما ب عد هع ه
ه
الع هظي هم حوٱلتهزهام نحه هج النهب ال حك هرهي
ح
باد الل  ...فحهإِن أوصي نحَسي وإهياكم بهتح ق حوى الل ح
ح
ه
والص هب على البالء والث ه
بات حعلى ال حدى والت حوك هل حعلى الله والث حق هة بهالله :
ح ح
ه
ك الح هديد
وبهالت ق حوى يحلي لح ح

أحلح بهالص هب تحب لغ ما ت هريد

ه
ه
روى مسلهم يف ص هح ه
وسل حم
قال ح
يح هه حعن أحيب هحري حرةح حر هض حي الل حعنه ح
قال حرسول الل ح
ح
صلى الل حعلحيه ح
حح
من نـفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نـفس الل عنه كربة من كرب يـوم القيامة ،ومن يسر
على معسر يسر الل عليه في الدنيا واآلخرة ومن ستـر مسلما ستـره الل في الدنيا واآلخرة والل
في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يـلتمس فيه علما سهل الل به طريقا
إلى الجنة وما اجتمع قـوم في بـيت من بـيوت الل يـتـلون كتاب الل ويـتدارسونه بـيـنـهم إل نـزلت
عليهم السكينة وغشيتـهم الرحمة وحفتـهم المالئكة وذكرهم الل فيمن عنده ومن بطأ به عمله
لم يسرع به نسبه اه

1

ه
وسل حم من نـفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نـفس الل عنه كربة
فح حقوله ح
صلى الل حعلحيه ح
ه ه
س العم هل ،وقحد تحكاثحر ه
ه ه
ت النصوص هبحذا
من كرب يـوم القيامة اه حهذا يحرجع إىل أحن الحزاءح من جن ه ح ح
ح
يث إنما يـرحم الل من عباده الرحماء 1اه  ،وح هد ه
المعن حكح هد ه
يث إن الل يـعذب الذين يـعذبون
ح
ح ح ح
2
صاحبها يف ال حكر ه ه
الناس في الدنيا اه والكربة ههي الشدة الع هظيمة ال هت توقهع ه
ف
ب ،وتحنَيسها أحن يحَ ح
ح
ح ح
ح ح
ه
ك وه حو أحن تز حال حعنه الكربحة فحيح زول حهه و حغمه ،فح حجزاء الت ن هَ ه
يس الت ن هَيس
حعنه همنها والت َ هريج أحعظحم همن ذحل ح
يج الت َ هريج.
وجزاء الت َ هر ه
ح
ه ه ه ه
وعا أن رجال من أهل الجنة يشرف يـوم القيامة على
وأحخحر حج البح ي حهقي من ححديث أحنحس حمرف ا
أهل النار ،فـيناديه رجل من النار يا فالن هل تـعرفني ؟ فـيـقول ل والل ما أعرفك من أنت ؟
فـيـقول أنا الذي مررت به في دار الدنيا فٱستسقيتني شربة من ماء فسقيتك قال عرفت .فقال
فٱشفع لي بها عند ربك ،فقال فـيسأل الل تعالى فـيـقول شفعني فيه فـيشفع فيه فـيأمر به
فـيخرج من النار اه
ه
ب الدنيا بهالنسبح هة إهىل كحر هب
وقحوله حعلحي هه السالم كربة من كرب يـوم القيامة اه حذل ح
ك لحن كحر ح
اآلخرةه حكالح حشىء ،فحهَي البخا هري عن أحهيب هري رحة ر هضي الل عنه أحن رس ح ه
ه
قال
صلى الل علي هه وسل حم ح
حح ح ح ح
ح
ول الل ح
ح
ح

يـعرق الناس يـوم القيامة حتى يذهب عرقـهم في الرض سبعين ذراعا ،ويـلجمهم حتى يـبـلغ
ءاذانـهم اه ويف مسلهم ع هن ال همق ه
ه
قال حهسعت رس ح ه
وسل حم يحقول
داد ب هن الحس حوهد ح
ح
ول الل ح
صلى الل حعلحيه ح
ح
تدنى الشمس يـوم القيامة من الخلق حتى تكون منـهم كمقدار ميل فـيكون الناس على قدر
أعمالهم في العرق فمنـهم من يكون إلى كعبـيه ومنـهم من يكون إلى ركبتـيه ومنـهم من يكون إلى
ه
وسل حم إهىل فه هيه.
حقويه ومنـهم من يـلجمه العرق إلجاما اه ح
شار حرسول الل ح
صلى الل عليه ح
قال وأح ح
ه
وسل حم ومن يسر على معسر يسر الل عليه في الدنيا واآلخرة اه حهذا
وقحوله ح
صلى الل حعلحيه ح
ه
ه
يام هة بهأحنه يحوم حع هسي وأحنه حعلحى
أحي ا
ص ح
سار حيصل يف اآلخحرةه وقحد حو ح
ف الل يحوحم الق ح
ضا يحدل حعلحى أحن ا هلع ح
3
وقال تحعاىل ﴿وكان يـوما على الكافرين عسيرا﴾
الكَا هر حغي ر يح هسي فح حدل أحن يسراه حعلحى حغ هيههم ح
 1رواه البخاري
 2رواه مسلم
 3سورة الَرقان  /ءاية 62
2

الت ي هسي حعلحى المع هس هر يف الدنيا همن هجه هة ال ه
مال يحكون بهأح حح هد أحمري هن ،إهما بهإهنظا هره إهىل الميسرةه
ح
ح حح
ح
4
و حذله ح ه ه هه
ه
الوض هع حعنه إهن كا حن
ك واجب ل حقوله تحعاىل ﴿وإن كان ذو عسرة فـنظرة إلى ميسرة﴾ ح
وتارةا ب ح
ه ه
ه
ه
ه هه هه
هه ه
يح ه
ي حعن أحيب هحري حرةح
الميحسر حغ هرياا وإل بإعطائه ما يحزول به إعساره وكالها لحه فحضل حعظيم فحَي الصح ح
ه
صلى الل علي هه وسل حم كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال
قال ح
حر هض حي الل حعنه ح
قال حرسول الل ح
لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الل يـتجاوز عنا فـتجاوز الل عنه اه وفهي ه ما حعن ح حذي حَةح وأحيب حمسعود حر هض حي
ه
ه ه
قال مات رجل فقيل له بم غفر الل لك ؟ فقال
وسل حم أحنه ح
الل حعن هما حعن حرسول الل ح
صلى الل حعلحيه ح
كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر اه ويف ال مسنح هد حع هن اب هن ع حمحر حر هض حي الل
وسل حم من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربـته فـليـفرج عن
حعنه حع هن النهب ح
صلى الل عليه ح

معسر اه

ه
ه
ه هه
وسل حم ومن ستـر مسلما ستـره الل في الدنيا واآلخرة اه ما
وما يحش حهد ل حقوله ح
صلى الل حعلحيه ح
ض السلح ه
وب ه
ي حعن بحع ه
الناس فح حذ حكحر الناس حلم
ف أحنه ح
قال أحد حركت قحواما حل يحكن حلم عيوب فح حذ حكروا عي ح
رهو ح
عيوبا وأحدركت قحوما كانحت حلم عيوب فح حكَوا حعن عي ه
وب ه
قال.
الناس فحنح هسينا عيوبحهم اه أحو حكما ح
ا
ا ح
ه
قال من ستـر عورة أخيه المسلم ستـر
وسل حم أحنه ح
ماجه حع هن النهب ح
وأحخحر حج ابن ح
صلى الل عليه ح

الل عورته يـوم القيامة ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الل عورته حتى يـفضحه بها في بـيته
اه
ه ه
ه
ضربح ه
ي أح ححدها حمستور فح حوقح حعت همنه حزلة فحال حيوز حهتكه ول
الناس حعلحى ح
وٱعلحموا إخ حوحة اليان أحن ح
قال تحعاىل ﴿إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين ءامنوا
حكشَها لحن حهذا هغيبحة حمحرحمة ،ح
وق الم ه
الثاِن المعلهن لهلَجوهر والَس ه
لهم عذاب أليم في الدنـيا واآلخرة﴾ 5و ه
جاهر هبا فح حهذا ل هغيبحةح
ه
ه
ه
ه
ه
قام حعلحي هه الحد
لحه حكما ح
قال الح حسن ولحكن ل ي ت حخذ ذكره بهالسوء هورادا أحو تح حشَياا وإهّنا يذ حكر لحزج هره ولي ح
ه
ولهي رتح هد هه
تاب قحب حل أحن يطلح حع حعلحي هه فحالحوحىل لحه أحن يحست حر حعلحى
ح ح
ومن فح حع حل ما يوجب الحد ث ح
ع به أحمثاله ،ح
ه
ه
هه
هه
ه ه ه ه
وسل حم والل في
تاب منه ،وأحما قحوله ح
نحَسه ول يحأهت إهىل ا هلمام ليخ حبه با فحر حط فيه وقحد ح
صلى الل علحيه ح
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ه
ه ه
وعا أفضل
عون العبد ما كان العبد في عون أخيه اه فح حقد أحخحر حج الطبح حرهاِن من ححديث ع حمحر حمرف ا
العمال إدخال السرور على المؤمن ،كسوت عورته أو أشبـعت جوعته أو قضيت حاجته اه
ه
ه
ص حل أحن حرءاه طحل ححة بهاللي هل يحدخل
وكا حن ع حمر يحتح ح
عاهد الحرام حل يحستحقي حلن الماءح بهاللي هل وقحد حح ح
ت امحرأحة فح حد حخ حل إهلحيها طحل ححة حن اارا فحهإذا هه حي حعجوز حعمياء مق حع حدة ،فح حسأح حلا ماذا يحصنحع حهذا الرجل هعن حد هك
بحي ح
ه
ك
عاهدهِن يحأته هين هبا يصلهح هن وي هرج حعن الح حذى فح ح
ك أم ح
قال طحل ححة ثح هكلحت ح
؟ فحقالحت حهذا من حكذا وحكذا يحتح ح
ه
ات عمر تحتبهع ،وكا حن حكثهي همن الصالههي يش هتط على أحصحابههه أحن حي هدمهم ،فح حقد ه
ب
حح ح ح
ح
ح
صح ح
ح
يا طحل ححة أح حعور ح ح
رجل قحوما يف اله ه
هاد فحٱشتحر حط علحي ه م أحن حي هدمهم ،وكا حن إهذا أحراد و ه
احد همن هم أحن يحغ هس حل حرأ حسه أحو ثحوبحه
ح
ح ح
ح
ا
ح
ه
مات حجردوه لهلغس هل فح حرأحوا حعلحى يح هدهه حمكتوباا ( همن أحه هل الحن هة) فحنحظحروا فحهإذا
قام ه حو فح حَ حع حل حلم حذل ح
ك ث لحما ح
ح
ههي كهتابة ب ه ه
ه
وسل حم ومن سلك طريقا يـلتمس فيه علما سهل
ح ح حح
ي اللد واللح هم .وقحوله ح
صلى الل عليه ح
الل له به طريقا إلى الجنة اه وسلوك الط هر هيق هللته ه
ماس العهل هم يحدخل فه هيه سلوك الط هر هيق الحهق هيقي
ه ه هه
هه
بهالمش هي بهالحق ه
ون هو
ودرهس هه ومذا حكحرتههه وكهتابحته هه ح
دام ح
ون هوها ويحدخل فيه سلوك الط هر هيق ال حمعنح هوي مثل حَظه ح
ح
ه ه
ه
ك طح هري حقه ويسره لحه ،ه
وعلم الدي هن طح هريق
وسلح ح
ذحل ح
ك ،فح حقد يحكون المراد أحن اللح ي حسهل لحه العل حم الذي طحلحبحه ح
ح ح
ه
وصل إهىل الن هة وقحد يراد بههه أحيضا أحن الل ي يسر لهطاله ه ه
ص سبل الهداي هة لهسل ه
ي ه
وك طح هر هيق الحن هة
ا
ب العل هم المخل ه ح ح
ح ح
ح
ك طح هر ه
هه ه ه ه ه ه
هه
ص حل إهىل الحن هة
فحيحكون طحلحبه للعل هم حسبحباا لدايحته ولدخول الحنة فح حمن حسلح ح ح
يق العل هم وحل يحع حوج حعنه حو ح
ب الطرهق وأحسهلهها ،فحال طح هريق إهىل مع هرفحهة الله وإهىل الوص ه
همن أحق ر ه
ول إهىل هرضوانههه إهل بهالعهل هم النافه هع ال هذي
ح
ح ح
ح
ث الل بههه رسلحه وأحن حزحل بههه كتبحه.
بح حع ح
ه
وسل حم ما جلس قـوم في بـيت من بـيوت الل يـتـلون كتاب الل
وقحوله ح
صلى الل حعلحيه ح
ويـتدارسونه بـيـنـهم إل نـزلت عليهم السكينة وغشيتـهم الرحمة وحفتـهم المالئكة وذكرهم الل
وس يف ال م ه
ءان ومدارسته هه ،وإهن ه
ساج هد لهتحالوةه القر ه
فيمن عنده اه يدل حعلحى استهح ه
باب الل ه
ح حل حعلى
ح
حح
ح
ح
ه
ه ه
ءان وتحعله ه
تحعل هم القر ه
قال
وسل حم ح
يم هه فحال هخ ح
الف يف استحبابهه .ويف البخا هري أحن النهب ح
ح
صلى الل حعلحيه ح
ه
ه
ه
وسل حم
خيـركم من تـعلم القرءان وعلمه اه ح
وعن أحهيب حسعيد الد هري حرض حي الل حعنه أحنه ح
صلى الل حعلحيه ح
قال ما من قـوم صلوا صالة الغداة ثم قـعدوا في مصالهم يـتعاطون كتاب الل ويـتدارسونه إل
ح
وكل الل بهم مالئكة يستـغفرون لهم حتى يخوضوا في حديث غيره اه

4

يح مسلهم أحن رس ح ه
قال ما
ص هح ه
صلى الل علحي هه وسل حم حخحر حج حعلى ححل حقة همن أحصحابههه فح ح
ول الل ح
ويف ح
ح
ه ه
قال آلل ما أجلسكم
أجلسكم ؟ قالوا حجلحسنا نحذكر اللح ح
ومن بههه حعلحينا ح
ون حمده حعلى ما حهدانا ل هلسالم ح
قال أما إني لم أستحلفكم تـهمة لكم ولكنه أتاني جبريل
ذاك ح
إل ذاك قالوا حوالله ما أحجلح حسنا إهل ح
فأخبـرني أن الل عز وجل يباهي بكم المالئكة اه
وك طح هر هيق الن هة أحقول قحوهل هذا وأحستح غ هَر الل ه
اللهم سهل لحنا سبل الهداي هة لهسل ه
يم ل ولحكم.
ح
ح ح
ح
ح ح
ح
العظ ح
الخطبة الثانية
ه
هه
ه
ه
ي ،والصالة والسالم حعلحى حسي هدنا حممد الحهم ه
ي
ي ح
وصحبهه الطيبه ح
الحمد لل حرب العالحم ح
وعلى ءاله ح
ه
صلى الل
الطاه هرين .وأحش حهد أحن ل إهلحهح إهل الل حوح حده ل حش هر ح
يك لحه وأحش حهد أحن حسي حدنا حمم ادا حعبده حورسوله ح
ه
وعلى كل حرسول أحر حسلحه.
حعلحيه ح
أحما ب عد هعباد الله ات قوا الل يف السر والعلح هن ول حتوتن إهل وأحن تم مسلهمون .لحيس الشأن هعن حد الله
ح
ح
ح
ح
ح
ه
تحعاىل هبس هن المظه هر وق وةه ه ه
ه
ه ه
بات علحى ا هلي ه
ان وحس هن اله ه
تام
العش حية والسنحد بح هل الشأن عن حد الل تحعاىل بهالث ح
ح
ح ح
فح حقد خرج النهب صلى الل علي هه وسلم يف هجنازةه امرأحة مسلهمة كانحت تحقم المس هج حد حل تحكن همن م ه
شاه هي
ح
ح
حح ح
ح
ح
ح ح
ح
ه
ه
ه ه ه
وم حشى يف
المسلمات ولحكنها كانحت تحكنس ال حمسج حد فحلحما ماتحت حخحر حج النهب ح
وسل حم ح
صلى الل حعلحيه ح
ه
نازهتا .نحسأحل اللح تحعاىل حس حن الهتام.
ج ح
وٱعلحموا أحن الل أحمركم بهأحمر حعظيم ،أحمركم بهالصالةه والس ه
الم حعلى نهبهي هه ه
قال ﴿إن الل
الكري فح ح
ح
ح
حح
ح حح
6
صل
ومالئكته يصلون على النبي يا أيـها الذين ءامنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ( . ﴾)٦٥احللهم ح
ءال ه
سيدنا حممد حكما صليت على ه
على سي هدنا حممد وعلى ءا هل ه
سيدنا إبراهيم وعلى ه
اهيم
ر
إب
نا
سيد
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ءال ه
سيدنا حممد حكما باركت على ه
ءال ه
وبا هرك على ه
سيدنا إهبراهيم وعلى ه
سيدنا حممد وعلى ه
سيدنا
ح ح ح
ح
ك حه
حيد حهَميد.
اهيم إهن ح
إبر ح
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ناك فحٱستح هجب لحنحا دعاءحنحا فحٱغ هَ هر اللهم لحنا ذنوبحنحا حوإهسرافحنا يف أحم هرنا وحكَر
احللهم يا حربنا إهنا حد حعو ح
ه
 اللهم وٱن حَعنا هبا حعلمتحنا، اللهم ارزقنا هعل اما نافه اعا.ت راض حعنا يا حرب العالح همي
حعنا حسيئاتنا وتح حوفنا وأحن ح
ه
ه
يع ق لوبهنا ون اورا لحبصا هرنا
 اللهم حعلمنا ما حج ه لنا وذحكرنا ما نحسينا وٱج حع هل القرءا حن حربه ح،حوٱن حَع بنا يا حربنا
ك حممد حعلي هه الصالة والسالم
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. حوأحقه هم الصال حة،حوٱت قوه حي حعل لحكم هم حن أحم هركم حَمحر اجا
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St-Dizier
St-Etienne
Strasbourg
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11, rue Labois-Rouillon 75019
52, boulevard Ornano 75018 Paris
24, rue du département 75018 Paris
3, rue Henri Barbusse 94340 Joinville-le-Pont
4, rue des Fossés 77000 Melun
12, place Georges Pompidou 93160 Noisy le Grand
9, rue du Trescolet l’Habitarelle 30110 Les Salles du Gardon
71, avenue de Monclar 84000 Avignon
9 avenue de Virecourt 33370 Artigues-près-Bordeaux
25bis rue Charles Quint 59000 Lille
145, cours Tolstoï 69100 Villeurbanne
138, rue de Crimée 13003 Marseille
99 boulevard de Strasbourg 13003 Marseille
5 place Joseph Lanibois 13015 Marseille
Rés. Hortus Bât 56, 391 Grand Mail Mosson 34080 Montpellier

01 42 62 86 46
01 42 51 53 50
01 40 05 95 22
01 42 83 09 93
01 60 65 46 06
01 43 04 50 21
04 66 60 86 22
04 90 85 58 06
09 81 09 06 16
03 20 06 31 10
04 78 85 44 98
04 91 95 71 69
04 91 62 98 09
09 53 97 47 45
04 67 04 17 83

14bis, rue de la seille 54320 Maxéville
26, avenue de Toulouse 11100 Narbonne
2 bis, rue Fodéré prolongée 06300 Nice
4, passage du petit parc 06000 Nice
17 rue Dante 30900 Nîmes
22, rue Louis Delourmel 35230 Noyal-Châtillon sur Seiche
2, rue Hubert Fisbacq 52100 St-Dizier
33, boulevard de la Palle 42100 St-Etienne
17 rue d’Obernai 67000 Strasbourg
Résidence Les Oliviers, 207 rue Henri Desbals 31100 Toulouse
3bis place Winston Churchill 59300 Valenciennes
10 rue Albert Thomas 38200 Vienne

09 50 89 38 07
04 68 42 28 34
04 93 26 79 19
04 93 52 93 08
04 66 64 51 84
02 99 30 25 66
03 25 05 37 90
04 77 41 36 97
03 88 32 41 57
05 61 76 17 16
03 27 41 72 88
04 74 58 48 93
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