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 :أما بعد ...إن احلمد هللا 
تقدم احلديث يف اجلمعة املاضية عم واسع فضل اهللا تعاىل وعظيم كرمه وجزيل ثوابـه،  :معارش املسلمنيف

ة يف أداءهـا عظيمـة يف أجورهـا وإن من كريم فضله وجزيل عطاءه وثوابه أنه تعـاىل تعبـدنا بـأمور يـسري
: معـارش املـسلمني. وثواهبا، ذلك ملحبته تعاىل للمؤمنني وإكرامه هلم بام أعد هلم من النزل العظيم يف جنته

 تزيد املؤمن إيامنا ومداومة عىل املسابقة إىل فعل اخلريات والطمع يف مرضـاة اهللا تعـاىل ومـا وهذه األعامل
 .من السيئاتيثيبه من احلسنات ويكفر عنه 

تـب يرت التـي إن من األعامل اليـسرية: واستكامال لذكر بعض تلك األعامل يقال: معارش املسلمني
ريض اهللا تعـاىل عنـه ---- فعـن .  التعزية ألهل امليت يف ميتهم أو مصاب يف مـصيبتهعليها أجور كثرية

ه إال كـساه اهللا سـبحانه مـن ما من مؤمن يعزي أخـاه بمـصيبت":قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: قال
   .  وصححه اإلمام األلباين--- أخرجه "حلل الكرامة يوم القيامة

تـصافح املـسلمني   أجور كثرية؛ومن األعامل اليسرية التي يرتتب عليها: معارش املسلمني 
إن ":لمقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وس: إذا سلم بعضهم عىل بعض، فعن حذيفة ريض اهللا تعاىل عنه قال

 أخرجـه "املؤمن إذا لقي املؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطايامها كام يتنـاثر ورق الـشجر
 .الطرباين يف األوسط وله شواهد وصححه األلباين

 عيـادة املـريض، فعـن  أجور كثـريةاألعامل اليسرية التي يرتتب عىل فعلهاومن : معارش املسلمني 
من عاد مريضا مل يزل يف خرفة اجلنـة ":قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم:  قالثوبان ريض اهللا تعاىل عنه

 .  أخرجه مسلم"جناها": يا رسول اهللا ما خرفة اجلنة؟ قال:  قيل"حتى يرجع
: ومن عظيم أجر زيارة املريض ما رواه عيل بن أيب طالب ريض اهللا تعاىل عنه قال: معارش املسلمني 

ملك حتى ما من مسلم يعود مسلام غدوة إال صىل عليه سبعون ألف ": عليه وسلمقال رسول اهللا صىل اهللا
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 أخرجـه "يميس، وإن عاده عشية صىل عليه سبعون ألف ملك حتـى يـصبح وكـان لـه خريـف يف اجلنـة
  .الرتمذي

 الـسعي يف قـضاء حاجـة  أجـور كثـريةامل اليسرية التي يرتتب عليهاومن األع: معارش املسلمني 
 فال ترتدد عبداهللا يف قضاء حاجة أنت قادر عليها، ففي ذلك أجور عظيمة؛ يؤكد هـذا قولـه أخيك املسلم

يعنـي مـسجد (ألن أميش مع أخ يف حاجة أحب إيل من أن أعتكف يف هذا املسجد ":صىل اهللا عليه وسلم
نبغي أن يعلـم ومما ي: معارش املسلمني.  أخرجه الطرباين عن عبداهللا بن عمر ريض اهللا عنهام"شهرا) املدينة

يف عموم لفظ هذا احلديث أنه يشمل صالة املعتكف ليلـة شـهر اعتكافـه، ومعلـوم أن صـالة واحـدة يف 
 .مسجد املدينة تفضل عىل    ألف صالة فيام سواه دون املسجد احلرام

 
 ما رواه أوس بن أوس ريض ومن األعامل اليسرية التي يرتتب عليها أجور كثرية: معارش املسلمني

ّمن غسل يوم اجلمعة واغتـسل ثـم بكـر وابتكـر":قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: تعاىل عنه قالاهللا  ّ 
ومشى ومل يركب ودنا من اإلمام واستمع وأنصت ومل يلغ كان له بكل خطوة خيطوها من بيته إىل املـسجد 

 أخرجه اإلمام أمحد وأصحاب الـسنن وابـن حبـان واحلـاكم وصـححه "عمل سنة أجر صيامها وقيامها
  .  األلباين

ءة سـورة الكهـف يـوم ومن األعامل اليسرية التي يرتتب عليها أجور كثرية قـرا: معارش املسلمني
مـن قـرأ ":قال رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم: اجلمعة؛ فعن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا تعاىل عنه قال

ويف رواية أخرى .  أخرجه احلاكم والبيهقي"سورة الكهف يوم اجلمعة أضاء له من النور ما بني اجلمعتني
 من قرأ سـورة الكهـف يـوم ":ىل اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص: عن أيب سعيد ريض اهللا تعاىل عنه قال

 . وصحح احلديثني اإلمام األلباين"اجلمعة أضاء له النور ما بينه وبني البيت العتيق
 ---أقول قويل هذا 
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  ---احلمد هللا 

ريض  ما رواه أنس بن مالك ومن األعامل اليسرية التي يرتتب عليها أجور كثرية: معارش املسلمني
من صىل الفجر يف مجاعة ثم قعد يـذكر اهللا حتـى ":قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: اهللا تعاىل عنه قال

 أخرجـه الرتمـذي وصـححه "تطلع الشمس ثم صىل ركعتني كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامـة
 .اإلمامان ابن باز واأللباين
 الصالة عـىل اجلنـازة وهـذا كثرية تب عليها أجورومن األعامل اليسرية التي يرت: معارش املسلمني

ورغم سهولة هـذا : معارش املسلمني. أمر حيرص عليه الكثري لكن يزهد كثري منهم يف تشييعها حتى تدفن
قال رسول اهللا صىل اهللا عليـه : األمر فقد رتب عليه األجر العظيم؛ فعن أيب هريرة ريض اهللا تعاىل عنه قال

ومـا : قيـل.  حتى يصيل عليها فله قرياط، ومن شهدها حتى تدفن فلـه قرياطـانمن شهد اجلنازة":وسلم
 . أخرجه البخاري"مثل اجلبلني العظيمني: القرياطان؟ قال

كثرية إنظـار املعـرس أو التخفيـف  ومن األعامل اليسرية التي يرتتب عليها أجور: معارش املسلمني 
من أنظر معرسا ":قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: قالعنه من دينه، فعن أيب اليرس ريض اهللا تعاىل عنه 

 أخرجـه مـسلم والرتمـذي بألفـاظ "أو وضع له أظله اهللا يوم القيامة حتت ظل عرشه يوم ال ظل إال ظلـه
من أنظـر معـرسا فلـه ":قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: وعن بريدة ريض اهللا تعاىل عنه قال. متقاربة

 أخرجـه أمحـد "قبل أن حيل الدين فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مـثاله صـدقةبكل يوم مثله صدقه 
 .والبيهقي واحلاكم وصححه األلباين

وهذا األمر معارش املسلمني فيه أجور عظيمة أخرى لعظيم املـصالح املرتتبـة عليـه ففيـه تنفـيس 
ن كرب الدنيا نفس اهللا عنه من نفس عن مؤمن كربة م":للمسلم عن بعض كربته قال صىل اهللا عليه وسلم

تنفيس الكربة ختفيـف بعـضها وتفرجيهـا : (قال بعض العلامء.  أخرجه مسلم"كربة من كرب يوم القيامة
أفـضل األعـامل ":ومن املصالح أيضا أن فيه إدخاال للرسور عليه قال صىل اهللا عليه وسلم). إزالتها كلها

 .ن أيب هريرة ريض اهللا عنه أخرجه البيهقي ع"أن تدخل عىل أخيك املؤمن رسورا
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اللهم حبب إلينا اإليامن وزينه يف قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنـا مـن الراشـدين، 
 .  اللهم زدنا لك حبا
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