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 اختصام المأل األعلى
 ه16/11/1437

 د. ناصر بن محمد األحمد
 : الخطبة األولى

 .. إن احلمد هلل
من حديث يف مسنده ج اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل خر أ أما بعد: أيها املسلمون:

ذات غداة يف صالة الصبح  احتبس عنا رسول اهلل قال: " معاذ بن جبل 
)أي تأخر عليهم يف صالة الفجر على غري  -حىت كدنا نرتاءى قرن الشمس، 

)أي أمر أن تقام الصالة  -ب بالصالة، فثو   سريعا   فخرج رسول اهلل  -عادته( 
فقال: سأحدثكم ما  -)أي بعد فراغه من الصالة(  -مث أقبل إلينا  -مسرعا ( 

اليت ر يل، فنعست يف صد  حبسين عنكم الغداة، إين قمت من الليل فصليت ما ق  
رأى ربه يف أنه )أي  - حىت استثقلت فإذا أنا بريب عز وجل يف أحسن صورة،

فقال: يا حممد أتدري فيم خيتصم املأل األعلى؟ قلت:  -املنام، ورؤيا األنبياء حق( 
ال أدري رب، قال: يا حممد فيم خيتصم املأل األعلى؟ قلت: ال أدري رب، قال: 

املقصود باختصام املأل األعلى: املأل األعلى ) -يا حممد فيم خيتصم املأل األعلى؟ 
يف ويتناقشون خيتصمون فيما بينهم ويرتاجعون القول هم املالئكة، واملقصود أهنم 

فرأيته وضع كفه بني كتفي، حىت  - ( تقرب بين ددم إىل اهلل عز وجليتاألعمال ال
يم وجدت برد دنامله يف صدري، وجتلى يل كل شيء وعرفت، فقال: يا حممد ف
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خيتصم املأل األعلى؟ قلت: يف الكفارات والدرجات، قال: وما الكفارات، قلت: 
نقل األقدام إىل اجلمعات، واجللوس يف املساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء 

؟ قلت: إطعام الطعام، ولني الكالم، والصالة قال: وما الدرجات عند الكريهات.
سألك فعل اخلريات، وترك املنكرات، والناس نيام، فقال: سل، قلت: اللهم إين أ
تون، أردت فتنة يف قوم فتوفين غري مف وحب املساكني، وأن تغفر يل وترمحين، وإذا

وقال رسول اهلل  ".كيقربين إىل حب   عمل   ك، وحب  من حيب   ك وحب  وأسألك حب  
املشي على األقدام إىل ". ويف بعض الروايات: "إهنا حق فادرسوها وتعلموها: "
 .وكذلك: "إفشاء السالم" بدل "لني الكالم" ،ات" بدل اجلمعاتاجلماع

أيها املسلمون: هذا حديث عظيم من جوامع كلم النيب صلى اهلل عليه وسلم، 
إلمام احلافظ حلديث مؤلفا  خاصا  كاحيث أن بعض العلماء أل ف يف شرح هذا ا

وقد أوصانا نبينا صلى اهلل عليه وسلم يف دخر هذه احلديث  بن رجب رمحه اهلل.ا
وها حنن نتدارس  ".إهنا حق فادرسوها وتعلموهافقال: " أن ندرسها وأن نتعل مها

 معكم هذا احلديث يف مجعتنا هذه، ونتعلم شيئا  من فقهها.
 تأخري صالة الصبح، واذذا اعتذر اذم، ويف احلديث مل يكن من عادة رسول اهلل

ر الصالة لعذر أو غريه وخاف خروج الوقت أنه خيففها حىت داللة على أن من أخ  
 ح إذا أدرك ركعة واحدة يف الوقت.يدركها كلها يف الوقت، وإن كانت تص

انه ها على أصحابه وإخو أن يقص   ه ال بأسأن من رأى رؤيا تسر   ويف احلديث أيضا  
 إلدخال السرور عليهم.
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بتعليمه ما يف السماوات وما يف األرض، وجتلي  وفيه داللة على شرف النيب 
ت ذلك له مما خيتصم فيه املالئكة يف السماء، كما أ رِي إبراهيم ملكوت السماوا

 واألرض.
ونقل  ،إسباغ الوضوء يف الكريهاتصلى اهلل عليه وسلم يف الكفارات: "قوله 

. ومسيت واجللوس يف املساجد بعد الصلوات" ،األقدام إىل اجلمعات أو اجلماعات
من ت، ولذلك جاء يف بعض الروايات: "هذه كفارات ألهنا تكفر اخلطايا والسيئا

وهذه  .ن خطيئته كيوم ولدته أمه"وكان م فعل ذلك عاش خبري ومات خبري،
كما يف   األعمال الغالب عليها تكفري السيئات، وحيصل هبا أيضا رفع الدرجات.

أال أدلكم على ما "قال:  عن رسول اهلل  صحيح مسلم عن أيب هريرة 
ميحو اهلل به اخلطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول اهلل، قال: إسباغ 

ة، وانتظار الصالة بعد الصال ،وكثرة اخلطا إىل املساجد ،الوضوء على املكاره
 باط".فذلكم الرباط فذلكم الر 

 ى األقدام إىل اجلمعات واجلماعات:املشي عل اخلطايا: مكفرات من األول بالسب
ففي  وال سيما إذا توضأ الرجل يف بيته مث خرج إىل املسجد ال خيرجه إال الصالة.

صالة الرجل يف اجلماعة تضعف على "قال:  الصحيحني عن أيب هريرة 
وعشرين، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، مث  صالته يف بيته ويف سوقه مخسا  

خرج إىل املسجد ال خيرجه إال الصالة، مل خيط خطوة إال رفعت له هبا درجة، 
ه: وحط عنه هبا خطيئة، فإذا صلى مل تزل املالئكة تصلي عليه ما دام يف مصال
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ويف أحدكم يف صالة ما انتظر الصالة". اللهم صل عليه اللهم ارمحه، وال يزال 
 ".كل خطوة ختطوها إىل الصالة صدقة": رضي اهلل عنه الصحيحني عن أيب هريرة

وقد قال بعض السلف: الوضوء يكفر اجلراحات الصغار، واملشي إىل املسجد 
ر كف  على أن الكبائر ال ت  يكفر أكثر من ذلك، والصالة تكفر أكثر من ذلك، 

الصلوات "قال:  عن النيب  ملا يف الصحيحني عن أيب هريرة  ،بذلك
إذا اجتنبت  اخلمس، واجلمعة إىل اجلمعة، ورمضان إىل رمضان مكفرات ملا بينهن  

 ."الكبائر
 أي انتظارا   :اجللوس يف املساجد بعد الصلواتاخلطايا:  مكفرات منالسبب الثاين 

وانتظار الصالة بعد الصالة، فذلكم الرباط، "لصالة أخرى كما يف حديث: 
 ة الرباط يف سبيل اهلل عز وجل.زلـأي مبن "فذلكم الرباط

اجللوس للذكر والقراءة  "واجللوس يف املساجد بعد الصلوات" :ويدخل يف قوله
حنو ذلك، ال سيما بعد صالة الصبح حىت تطلع الشمس، و ومساع العلم وتعليمه 

أنه ملا أخر صالة العشاء اآلخرة مث خرج ": ويف الصحيحني عن أنس عن النيب 
ويف صحيح لوا يف صالة ما انتظرمت الصالة". إنكم مل تزا"فصلى هبم قال اذم: 

تمع قوم يف بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل وما اج"قال:  مسلم عنه 
ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرمحة، وحفتهم املالئكة، 

. وباجلملة فاجللوس يف املساجد للطاعات له فضل "وذكرهم اهلل فيمن عنده
 لسبعة الذين يظلهم اهلل بظل عرشه، يوم ال ظل إال ظله.من ا عظيم، وهو أيضا  
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اذا، تعلقت قلوب احملبني  وملا كانت املساجد بيوت اهلل وأضافها إىل نفسه تشريفا  
 اهلل قال هلل عز وجل هبا لنسبتها إىل حمبوهبم، وارتاحت إىل مالزمتها إلظهار ذكره.

يف بيوت أذن اهلل أن ترفع ويذكر فيها امسه يسبح له فيها بالغدو واآلصال، )تعاىل: 
وال بيع عن ذكر اهلل وإقام الصالة وإيتاء الزكاة خيافون يوما رجال ال تلهيهم جتارة 

 [.37-36]النور:( تتقلب فيه القلوب واألبصار
وقد وردت : إسباغ الوضوء عند الكريهاتاخلطايا:  مكفرات من الثالثالسبب 

األحاديث الكثرية الدالة على تكفري اخلطايا بالوضوء، فروى مسلم عن عثمان 
توضأ مثل وضوئي هذا، مث قال: من  رأيت رسول اهلل أنه توضأ مث قال: " 

". ذنبه، وكانت صالته ومشيه إىل املسجد نافلة توضأ هكذا غفر له ما تقدم من
إذا توضأ العبد املسلم أو املؤمن "قال:  عن النيب  وفيه عن أيب هريرة 

فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع املاء أو مع دخر قطر 
املاء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع املاء أو مع 
دخر قطر املاء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجاله مع املاء أو مع 

وإسباغ الوضوء هو إمتامه وإبالغه من الذنوب".  قطر املاء، حىت خيرج نقيا   دخر
مواضعه الشرعية، والثوب السابغ هو املغطي للبدن كله، وخرج النسائي وابن ماجة 

". إسباغ الوضوء شطر اإلميان"قال:  من حديث أيب مالك األشعري عن النيب 
ر س  وإسباغ الوضوء على الكريهات: يعين يف حالة تكره النفس فيها الوضوء، وقد ف  
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فاالشتغال بالوضوء من عالمة اإلميان،  ،فالنفس تطلب اجلزع ،حبال نزول املصائب
 فعة النعاس.بالربد الشديد، وكذلك عند النوم مع مدا رت الكريهات أيضا  س  وف  

وكل ما يؤمل النفس ويشق عليها فإنه كفارة للذنوب إن مل يكن لإلنسان فيه صنع  
ذلك بأهنم ال يصيبهم )عن طاعة، كقوله تعاىل:  كاملرض، أو إذا كان األمل ناشئا  

ظمأ وال نصب وال خممصة يف سبيل اهلل وال يطأون موطئا يغيظ الكفار وال ينالون 
( م به عمل صا ح إن اهلل ال يضيع أجر احملسننيمن عدو نيال  إال كتب اذ

وكذلك أمل اجلوع والعطش للصائم، فكذا التأمل بإسباغ الوضوء يف  [.120]التوبة:
 .الربد، وجيب الصرب على هذا األمل، فإذا حصل الرضا فذلك مقام العارفني

ا قبل تطهر منهتر لك من أسباب تكفري اخلطايا، لعلك س  فانظر يا عبد اهلل كم تي  
، فتصلح جملاورته يف دار السالم، فإن اهلل عز وجل طيب ال موتك، فتلقاه طاهرا  

 يقبل إال طيبا.
 

 بارك اهلل ..
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 : الخطبة الثانية
 احلمد هلل ..

 احتبس عنا رسول اهلل قال: " معاذ بن جبل عن أما بعد: أيها املسلمون: 
 ذات غداة يف صالة الصبح حىت كدنا نرتاءى قرن الشمس، فخرج رسول اهلل 

ب بالصالة، مث أقبل إلينا فقال: سأحدثكم ما حبسين عنكم الغداة، إين فثو   سريعا  
ر يل، فنعست يف صاليت حىت استثقلت فإذا أنا د  قمت من الليل فصليت ما ق  

بريب عز وجل يف أحسن صورة، فقال: يا حممد أتدري فيم خيتصم املأل األعلى؟ 
ري رب، قال: يا حممد فيم خيتصم املأل األعلى؟ قلت: ال أدري رب، قلت: ال أد

قال: يا حممد فيم خيتصم املأل األعلى؟ فرأيته وضع كفه بني كتفي، حىت وجدت 
برد دنامله يف صدري، وجتلى يل كل شيء وعرفت، فقال: يا حممد فيم خيتصم 

ت، قلت: نقل املأل األعلى؟ قلت: يف الكفارات والدرجات، قال: وما الكفارا
األقدام إىل اجلمعات، واجللوس يف املساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء عند 

؟ قلت: إطعام الطعام، ولني الكالم، والصالة قال: وما الدرجات الكريهات.
والناس نيام، فقال: سل، قلت: اللهم إين أسألك فعل اخلريات، وترك املنكرات، 

تون، أردت فتنة يف قوم فتوفين غري مف ، وإذاوحب املساكني، وأن تغفر يل وترمحين
وقال رسول اهلل  ".كيقربين إىل حب   عمل   ك، وحب  من حيب   ك وحب  وأسألك حب  

 ".إهنا حق فادرسوها وتعلموها: "
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األمور اليت يرفع اهلل هبا  الكفارات، ذكر لى اهلل عليه وسلمذكر النيب ص مابعدو 
 ".إطعام الطعام، ولني الكالم، والصالة والناس نيامالدرجات: "

فإطعام الطعام من أعظم األسباب  :إطعام الطعامالسبب األول يف رفع الدرجات: 
يطعمون و )املوصلة إىل أعلى درجات اجلنة، وقد وصف اهلل عز وجل األبرار بقوله: 

أي على حبهم للطعام  [.8]اإلنسان:( الطعام على حبه مسكينا  ويتيما  وأسريا  
به أنفسهم، ويف املسند  وحاجتهم إليه، وقيل على حبهم إلطعام الطعام طيبة  

يرى  إن يف اجلنة غرفا  " :عن النيب رضي اهلل عنه وجامع الرتمذي عن علي 
؟ قال: ملن ل اهللها، قالوا: ملن هي يا رسو ها من ظاهرِ ها وباطن  ها من باطنِ ظاهر  

فإطعام الطعام يوجب  ."أطعم الطعام وأطاب الكالم وصلى بالليل والناس نيام
اقتحم العقبة، وما فال )دخول اجلنة ويباعد عن النار وينجي منها كما قال تعاىل: 

أو  أدراك ما العقبة، فك رقبة، أو إطعام يف يوم ذي مسغبة، يتيما  ذا مقربة،
وأفضل إطعام الطعام اإليثار مع احلاجة كما  [.16-11]البلد:( مسكينا  ذا مرتبة

وكان  [.9]احلشر:( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة)قال تعاىل: 
، وكان ابن عمر ال يفطر إال مع ويصبح صائما   بعض السلف يؤثر بفطوره غريه

 ردوهم عنه فلم يفطر تلك الليلة. م أن أهله قداليتامى واملساكني ورمبا علِ 
أم حسب ): فيا من يطمع يف علو الدرجات من غري عمل صا ح، هيهات هيهات

 (الذين اجرتحوا السيئات أن جنعلهم كالذين دمنوا وعملوا الصاحلات
 [.21]اجلاثية:
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وهو  ويف رواية: "إفشاء السالم" ني الكالم:للسبب الثاين يف رفع الدرجات: ا
[. 83]البقرة:( وقولوا للناس حسنا  )داخل يف لني الكالم، وقد قال اهلل عز وجل: 

ادفع باليت هي )وقال عز وجل:  (وقل لعبادي يقولوا اليت هي أحسن)وقال تعاىل: 
وما يلقاها إال الذين صربوا  ،يل محيمأحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه و 

ويف احلديث الصحيح عن  [.35-34]فصلت: (وما يلقاها إال ذو حظ عظيم
فإن مل  اتقوا النار ولو بشق مترة": وفيه أيضا   ."والكلمة الطيبة صدقة": النيب 

 ."جتدوا فبكلمة طيبة
أما كون إفشاء السالم من موجبات اجلنة ففي صحيح مسلم عن أيب هريرة عن و 

 والذي نفسي بيده ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا، وال تؤمنوا حىت"قال:  النيب 
هكذا قرن  ."حتابوا، أال أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم

اإلحسان بالقول عقب اإلحسان بالعمل، ورمبا كان معاملة الناس بالقول احلسن 
كما روي عن لقمان أنه قال البنه:   أحب إليهم من اإلطعام واإلحسان باملال.

أحب إىل الناس ممن يعطيهم  تكن إن تكن كلمتك طيبة ووجهك منبسطا  "
 ".الذهب والفضة

والصالة يف الليل من  :الصالة بالليل والناس نيامالسبب الثالث يف رفع الدرجات: 
كانوا )موجبات الدرجات العالية يف اجلنة، قال اهلل عز وجل يف وصف احملسنني: 

قال عز و  [.18]الذاريات: (وباألسحار هم يستغفرون ،قليال  من الليل ما يهجعون
تتجاىف جنوهبم عن املضاجع يدعون رهبم خوفا  وطمعا  ومما رزقناهم )وجل: 
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 (ينفقون فال تعلم نفس ما أخفي اذم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون
قال أبو  ."ل الصالة بعد املكتوبة القيام بالليلأفض": وقال  [.16]السجدة:

 صلوا ركعتني يف ظلمة الليل لظلمة القبور، صوموا يوما  ": رضي اهلل عنه الدرداء
وعن بالل وأيب  ."حره حلر يوم النشور، تصدقوا بصدقة لشر يوم عسري شديدا  

عليكم بقيام الليل فإنه دأب "قال:  أمامة رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل 
الصاحلني قبلكم، وإن قيام الليل قربة إىل اهلل ومنهاة عن اإلمث وتكفري للسيئات 

ومع األسف أننا ال نعرف قيام الليل إال يف رمضان،  ."ومطردة للداء عن اجلسد
 وهذا من احلرمان.
الدعوات اليت ختم هبا النيب صلى اهلل عليه وسلم ودعا هبا ب خنتمأيها املسلمون: 

اللهم إنا نسألك فعل اخلريات، وترك املنكرات، وحب " يف دخر احلديث:
املساكني، وأن تغفر لنا وترمحنا، وإذا أردت فتنة يف قوم فتوفنا غري مفتونني، 

 ".كإىل حب   يقربنا عمل   ك، وحب  من حيب   ك وحب  سألك حب  ون
 

 اللهم ..


