
 )١ ( 


  

  

 
 

 

   مزيدة ومنقَّحةالطبعة الثانية





) ٢ ( 
  

 


  ــاب ــاب الكتـــــــــــــــــــالكتـــــــــــــــــــ

  
  اخلطب اإلهلاميةاخلطب اإلهلامية

  األستاذ فوزى حممد أبوزيداألستاذ فوزى حممد أبوزيد  ـــــفـــــفــــــــــــــــــــــــــاملؤلــــاملؤلــــ
  هـهـ١٤٣٠١٤٣٠  شوالشوال٢٣٢٣وافق وافق م  املم  امل٢٠٠٩٢٠٠٩   أكتوبر أكتوبر١٢١٢   الثانية الثانيةـةـةالطبعـــــــالطبعـــــــ

م م ٢٠٠٠٢٠٠٠   فى ستة أجزاء منفصلة خالل عام فى ستة أجزاء منفصلة خالل عامصدر الدصدر الد  الطبعــــــــة األوىلالطبعــــــــة األوىل
  هـهـ١٤٢١١٤٢١  املوافق للتواريخ من عام املوافق للتواريخ من عام 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  .، والصالة والسالم على من ال نبى بعده، سيدنا محمد وآله وصحبههللا وحدهالحمد 
فـى سـت كتـب ) المناسـبات" ( الخطـب اإللهاميـة" قدمنا الطبعة األولى من كتابنـا بعد أن 

؛ متتاليــة تــشتمل علــى المناســبات الدينيــة طــوال العــام كمــا ســيأتى تفــصيله الحقــا بهــذه المقدمــة
ن بالـدعوة والـوعظ علـى مـستوى الجمهوريــة و تهافـت القـراء علـى هـذه الكتـب وبخاصــة المـشتغل

  .طباعتهات قصير، وطالبنا الكثير من القراء ودور النشر بإعادة  فى وقدت الطبعةحتى نف
فاستخرنا اهللا تعالى فى ذلـك وآثرنـا أن تطبـع األجـزاء الـستة فـى مجلـد واحـد حتـى تكـون 

بطنا فــى هــذه الطبعــة ضــوقــد ، أيــسر للقــارىء وأســهل للباحــث والــداعى فــى الوصــل إلــى مايريــد
، كمــا حــذفنا األدعيــة فــى  الــشريفة النبويــةا األحاديــثنَ لْ كَّ وَشــ، اآليــات برســم المــصحف العثمــانى

ــه إلــى اهللا ــه قريحــة الخطيــب بحــسب المناســبة وتوجــه قلب ــة وتركناهــا لمــا تجــود ب ، الخطبــة الثاني
  . ويزيد به الفضلوارتأينا أن نطبع الكتاب طبعة ميسَّرة ليعم به النفع

سـتة أبـواب، وقـد تناولنـا مكـون مـن تمهيـد و ، كتابنـا هـذا الـذى بـين يـديك الكـريمالقارىء 
" أوصـافهمـنهج الـداعى الحكـيم و "هـو جيـداً، أولهمـا يلـزم معرفتهمـا فى التمهيد أمـرين أساسـين 

، يـوم وخطبـة وصـالةمـن الثـانى هـو أحكـام الجمعـة  ألمـرا، و  إضـافة لـم تكـن بالطبعـة األولـىوهى
  :فكانت كما يلىالعام  فق التسلسل الزمنى للمناسبات خاللتبناها و قد ر وأما األبواب ف

ــاب األول  ــوم عاشــوراء":الب ــا فيــو " : الهجــرة وي  مــن مكــة إلــى ه أحــداث الهجــرةقــد تناولن
 بحـسب مـا فـتح اهللايهـا ن اآليات القرآنية التـي أشـارت إل، وأفضنا في بياكل تفصيالتهاالمدينة ب
Uخــذنا مــن وأ، ا كــانمــيثحالعبــر التــي تنفــع المــؤمن فــي حياتــه فــرداً وجماعــة، هــا  واســتلهمنا من

تحقيـق مجتمع المهاجرين واألنصار األسـس والقـيم والمثـل التـي تـصلح المجتمعـات وبينـا كيفيـة 
كمـــا لـــم نغفـــل يـــوم عاشـــوراء وألمحنـــا إلـــى الكيفيـــة الـــصحيحة ،  ذلـــك فـــي مجتمعاتنـــا المعاصـــرة

  .ء بهلالحتفا
 مـن rوال يفوتنا أن نذكر بأن أحداث الهجرة تمت في شهر ربيع األول فقد خرج النبـي 

مكــة مهــاجراً يــوم اإلثنــين األول مــن شــهر ربيــع األول ودخــل المدينــة المنــورة يــوم اإلثنــين التــالي 
 أما السر في جعلها في بداية العام الهجري فيرجع ذلك إلـى عـصر عاً،فكانت فترة الهجرة أسبو 

 رةتومـة بعبـا مخهوالالـو  هقـادال مـنرسـائل ه بعـض ت حيث جاءtأمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
ـــي رجـــب ـــ هـــذا العـــام أم ؟ رجـــبأيُّ : tفقـــال مـــثًال؛  ُكتـــب ف ـــم جمـــع  سابق؟ال  هأصـــحاب tث



) ٤ ( 
  

 

وكـــان العـــرب يؤرخـــون مـــن قبـــل باألحـــداث العظيمـــة  استـــشارهم فـــى إتخـــاذ تـــأريخ للمـــسلمين، و 
 أن t واستحــسن ســيدنا عمــر  أو وفاتــه،بعض أن يــؤرخ بمــيالد النبــيالــفــاقترح ، كحادثــة الفيــل

بهجـرة النبـي ألنهـا البدايـة الحقيقيـة للدولـة اإلسـالمية، ولمـا كانـت الـسنة  اإلسـالمىريخ أتـاليبدأ 
الهجرية تبـدأ بـشهر المحـرم جعلـه أول العـام الهجـري األول وكـان ذلـك بدايـة التقـويم اإلسـالمي 

ومــن ثــم جــرى اإلحتفــال ، والــذي تنبنــي عليــه الــشهور العربيــة واألحكــام الــشرعيةالعربــي القمــري 
  .إن كانت الهجرة ذاتها تمت فى شهر ربيع األولو فى شهر المحرم، العام بذكرى الهجرة أول 

رة يــخطــب الكثالانتقينــا مــن فقــد  :المولــد النبــوى الــشريف  ففــى خطــب الثــانى البــابأمــا 
 ضـوء التي سجَّلها األحباب ثُّلة مباركة كنمـاذج لمعالجـة مـشاكل األفـراد والمجتمعـات علـىجداً 

ما يُوحي بـه جـالل المناسـبة مـن توجيهـات تـوقظ على ها ما تحتوى نآثرنا مو ة،هذه الذكرى العطر 
 الهدايـة  تستلهم منه الرُّْشد، وتستمداألمة من غفلتها، وتثير عزائم نهضتها، وتجعلها تتجه لنبيها

  . ويوم لقاء اهللالما فيه خيرها وفالحها في الدنيا
فـــي ينــا اهللا بهــا عليــشتمل علـــى مجموعــة مباركــة مـــن الخطــب التــي فـــتح  لبــاب الثالــثاو 

ـــالمناســـبة الكريمـــة  ـــا األمـــاكن ذكرى اإلســـراء والمعـــراجل ، وقـــد ســـجلناها بحـــسب إلقائهـــا وذكرن
ــي ألقيناهــا بهــا، وقــد بــدأناها بخطبتــين عــن شــهر رجــب المبــارك وفــضله ألنــه مــن  والمــساجد الت

 المبـارك ل الموضوعذات المعانى الجديدة فى تناو  أتبعناها بعدد من الخطب ، ثماألشهر الحرم
مـن اإللهامـات ة الـذكرى المباركـة وبأنهـا معـين الينـضب ا القارىء الكـريم بحـالو هوالتى يشعر مع

  .بأسرهالخيرات والبركات على األمة واألنوار وا
، ومــا  الــشهرا فيــه خــصائص فبينَّــ،ر شــعبان المبــارك لــشه خصــصناهقــدف:البــاب الرابــع أمــا 

األول : فــصول ثالثــة بــابقــسمنا ال، و  والنوافــل مــن التوجهــات والعبــاداتr خــصه بهــا الحبيــب
حتفـال  اليقينيـة علـى اإل فضائل ليلة النصف من شعبان وسردنا األدلةنا فيهالثاني ذكر و ، للخطب

أمـا و ، لـة فـى ثبـوت معجـزة شـق القمـر لحاجـة الخطبـاء والـدعاة لـذلك، كمـا أوردنـا بعـض األدبها
وإغتنــــام فــــضلها النــــصف، إلحيــــاء ليلــــة وضــــحنا فيــــه الكيفيــــة الــــصحيحة فقــــد أ الثالــــث فــــصلال

  .والتعرض لنفحاتها وذلك من بيان وأحوال أئمة السلف الصالح والعلماء العاملين
 حكـم هوقـد تناولنـا فيـ ... الباب الخامس فكان لشهر رمضان وليلة القدر وعيـد الفطـرأما

الــصيام وآدابــه الــصيام الــصحية واالجتماعيــة والــشرعية والخلقيــة وغيرهــا وتحــدثنا فيــه عــن ســنن 
ومـــستحباته، وألمحنـــا إلـــى غـــزوة بـــدر واالعتكـــاف وليلـــة القـــدر، وذكرنـــا زكـــاة الفطـــر وحكمتهـــا 

  .ووضعنا نماذج لخطب عيد الفطر المبارك وذلك كله بأسلوب سلس يالئم العصر
 وقد ركزنا فيه على ثـواب ،هو عن الحج وخطب عيد األضحىفواألخير الباب السادس و 

 ومنـــزلتهم عنــد اهللا، وفـــضائل البيــت الحـــرام وآياتــه الظـــاهرة والباطنـــة، الحــج ودرجـــات الحجــاج
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ــي يُنزلهــا اهللا  علــى عبــاده فــي هــذه األمــاكن المباركــة، U وألمحنــا إلــى قــدر الرحمــة الواســعة الت
وذكرنـا فيــه قــصة الخليــل إبــراهيم، والــذبيح إســماعيل، ، زمنـة الفاضــلة، وخاصــة فــي يــوم عرفــةواأل

  . يأخذها كل مسلم منهاالتين القدوة موطو واستخلصنا العبر 
ـــام عـــشر ذي  ـــي أي ـــي يجـــب أن يتحلـــى بهـــا المـــؤمن ف ـــضائل األعمـــال الت ـــضاً ف ـــا أي وذكرن

ي أيـام التـشريق  مـسلم مراعاتهـا فـالالسنن التي ينبغـي علـى   عرفة، وبينا يومالحجة، وفضل صيام
  .ممتع للعامة والخاصة وغيرها وذلك بأسلوب سلس والتكبير، كاألضحية

عرضنا في هذا الكتاب ما رأيناه أقـرب إلـى إلى أننا فى ختام هذه المقدمة أحب أن أنوه و 
ــضعيفة بــأحيانــاً تدل نــسربمــا الــصواب وإن رأى الــبعض أننــا   فــذلك مــا ســنداً؛بعض األحاديــث ال

بالحــديث الــضعيف فــي فــضائل يـُْعمــل مــن أنــه إتفــق عليــه أئمــة األصــول فــي قاعــدتهم المــشهورة 
رأيــي صــواب يحتمــل الخطــأ، ورأي  : t أّســينا فــي ذلــك بقــول إمامنــا الــشافعي وقــد ت،األعمــال

  .غيري خطأ يحتمل الصواب
ــق والــسداد والهــدى والرشــاد وأن ي خالــصاً لوجــه العمــل جعــل هــذا أســأل اهللا تعــالى التوفي
مـــن البـــدء للختـــام حتـــى وصـــل  الكـــريم ، وأن يجـــزى خيـــر الجـــزاء كـــل مـــن ســـاهم أو شـــارك فيـــه

يــسامحنا فــى كــل قــصور أو تقــصير م بهــذه الــصورة الطيبــة، كمــا أســأله ســبحانه أن رىء الكــريللقــا
 إال كتابـه،  صـحيحاً أبـى أن يكـون كتـابٌ تعـالى  وعذرنا فى ذلك كمـا قـال األولـون أن اهللا ،خالطه

  .وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
   هـ١٤٣٠رمضان  ٦الموافق ، ٢٠٠٩ أغسطس ٢٨الجمعة 
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لعيــان، وتوَّجــه بتــاج الخالفــة عـــن الحمــد هللا الــذي خلــق اإلنــسان وعلَّمــه البيـــان، وأهلَّــه ل

والصالة والسالم األتمَّان األكمالن على خيـر مـن بعثـه اهللا لهدايـة خلقـه وحفظـه ظـاهراً . الرحمن
 مــن أهــواء الــنفس ومــن شــرار خلقــه ســيدنا محمــد فقيــه الفقهــاء، وحكــيم الحكمــاء، وإمــام وباطنــاً 

 وكـل مـن تـبعهم علـى هـذا الهــدي األتقيـاءالرسـل واألنبيـاء وآلـه البـررة األنقيـاء، وأصـحابه الهـداة 
  .العالمين يا ربَّ المبارك إلى يوم العرض والجزاء وعلينا معهم أجمعين آمين 

فقــد خــاطبني شــيخي وقــدوتي موالنــا الــشيخ محمــد علــي ســالمة ذات مــرة قــائالً  ...وبعــد 
 الدينيـة  بالمناسـباتيا بني اكتب بعض الخطب الخاصة: في إحدى اللقاءات الطيبة مع حضرته
 ولما كنت فـي هـذا الوقـت فـي حـال محـو تـام مـع حـضرته، ،في كتاب ويطبع لينتفع بها إخوانك

هـذا مقـام ال يـصلح لـه  أن  فقد رأيـت فـي ذلـك الحـين؛ في نفسيوأشعر دائماً بعجزي وقصوري
ولكـن فـي الـسنوات األخيـرة ألـّح مثلي، فاعتـذرت عـن ذلـك باعتـذار رقيـق ونـسيت ذلـك األمـر، 

، وزاد اإلخوان الصادقين الذين يتعرضـون للـدعوة ويعتلـون المنـابر فـي تنجيـز ذلـكثير من عليَّ ك
ثـــم  هـــذه الخطـــب  تـــصنيفمـــا أنجـــزه بعـــض األخـــوة واألخـــوات األفاضـــل مـــنهـــذا األمـــر إلزامـــاً 

كبيــــر فــــي جمــــع الــــشرائط التــــي ســــجلها اإلخــــوان فــــي الجهــــد بــــذلوا البعــــد أن  ،نــــسخها كتابــــة
ـــة فـــي  ـــسياحات الروحاني ـــا أن نراجعهـــا ونخرجهـــا ونطبعهـــامتنوعـــة، و الموضـــوعات لاال  ، بقـــى لن

نــذ عــام أو يزيــد وكــان هــذا هــو أوان اإلذن فــي ذلــك مــن اهللا عــز فاســتخرنا اهللا تعــالى فــي ذلــك م
ــ U اهللاشــأنه فمــا فيهــا مــن صــواب فهــو مــن  ــق وعليــه جــلَّ شــأنه مــدد فب ه ســبحانه وحــده التوفي

  .حقيقالمعونة والت
 علـى غيـر المعتـاد فـي  كثيـرةفـي صـفحاتالواحدة تقع  جداً، و اً ب كثير ولما كان كّم الخط

علينـا أن نجمــع المناسـبات المختلفــة خـالل العــام صعب كـان يــفالكتـب المؤلّفـة فــي هـذا الفــن، 
اسـبة دينيـة  ، فقـد اسـتخرنا اهللا تعـالى أن نجعـل لكـل منألنه سيكون كبيـر الحجـمفي كتاب واحد 
 معــراج، والــصوم وشــهر رمــضان، والحــج، والهجــرة النبويــة وغيرهــا، واإلســراء والكالمولــد النبــوي

 بهـــا ننتقـــي بعـــض الخطـــب ممـــا ســـجله اإلخـــوان فـــي هـــذا الـــشأن ونراجعهـــا لتكـــون  اً  خاصـــاً جـــزء
  .كنموذج يحتذيه الخطيب في معالجة مثل هذه الموضوعات على أن تصدر هذه األجزاء تباعاً 

فـي خطبنـا  t الشيخ محمد علي سـالمةولما كان الهدى الذي احتذينا فيه حذو شيخنا 
أن نأخــــذ آيــــة ممــــا يقــــرأه القــــارئ لكتــــاب اهللا تعــــالى قبــــل الــــصالة تناســــب الوقــــت والحاضــــرين 

على قدر ما تتحمله وتستوعبه مدارك الـسامعين دون إعـداد سـابق  U ونشرحها بما يفتح به اهللا
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فهـــي كلهـــا ) هاميـــةالخطـــب اإلل(للخطبـــة أو حتـــى تحديـــد لموضـــوعها فقـــد ســـمينا هـــذا الكتـــاب 
ـــه ســـبحانه ≈≈ççµµ  [[ :بحمـــد اهللا تعـــالى مـــن كنـــز قول ooΨΨ ÷÷�� ss??## uu  ZZππ yyϑϑ ôômm uu‘‘  ôô ÏÏ iiΒΒ  $$ ttΡΡ ÏÏ‰‰ΖΖ ÏÏãã  ççµµ≈≈ ooΨΨ ÷÷ΚΚ ¯¯== ttææ uuρρ   ÏÏΒΒ  $$ ¯¯ΡΡ àà$$ ©©!!  $$ VVϑϑ ùù== ÏÏãã  [[  

  :في خطبة الجمعة tكان هدى شيخنا قد  و ، ، ))الكهفالكهف٦٥٦٥((
أال  t، وكـان يحـرص ينأن يلقيها بلغة سهلة وواضحة لتـصل مباشـرة إلـى أذهـان الحاضـر  -

فـي  t  أنّـي كنـت أتابعـهكان من غرائب هذا و ؛طويلة مملة أو قصيرة مخّلةخطبة التكون 
 ومــع ذلــك نخــرج وقــد ؛نــادراً  إال دقيقــة ١٧يــد علــى  بــساعتي فكــان ال يز اً خطبــة ممــسك

 ألن نتـركهم راغبـين  وكـان يقـول لنـا دائمـاً فـي ذلـك،استوعبنا الموضـوع مـن جميـع نواحيـه
م يـــا بنـــي أن يقـــوم النـــاس مـــن المـــسجد وقـــد عرفـــوا المهـــ، ! مـــن أن يتركونـــا زاهـــدينخيـــرٌ 

ــه ــنهج  موضــوعاً محــدداً مــن أمــور ديــنهم واســتوعبوه ليعملــوا ب  tكــان ، وامتــداداً لهــذا ال
موضـوع واحـد فـى يتحرَّى دائماً أن تكون موضـوعاته علـى المنبـر أو فـي دروس المـساجد 

وعات العامـة التـي الموضـ، وأن تكون من ال يخرج عنه الخطيب حتى ال يشّتت السامعين
مـا يثيـر الفــتن عو  الخالفيـة أو اإلشــارة إليهـا،يحتاجهـا كـل مـسلم، ويبتعـد عــن ذكـر األمـور 

 .والمشاكل بين الناس
شديد والتعــسير،  التَــ كــل خطبــه ودروســه وال يميــل إلــىيحــرص علــى التبــشير فــي tكــان و  -

 .تعالى تهن رحمويف ال يقنطهم م ويمزج ذلك بتخالواسعة يفتح للناس أبواب رحمة اهللاو 
كان شديد األدب في الحديث عن العلماء جميعاً فال يجـرِّح أحـداً مـن المعاصـرين حتـى و  -

 بطريقـة حكيمـة، ولو أخطأ بل يلتمس له العـذر ويبـرر لـه موقفـه، ومـع ذلـك يقـرر الـصواب
رها هكــان يعيــب علــى مــن يحفــظ الخطــب أو يــستظ،  أمــا الــسابقين فيترضــى عــنهم أجمعــين

ل نحـن ال نحـب ألحـد مـن إخواننـا أن يحفـظ الخطـب ثـم يكررهـا بـالنص، ثم يلقيهـا ويقـو 
 .ولكن يفهم المحتوى ثم يعبِّر عنه بأسلوبه

ــي ة ورضــوان وخيــر فــي الــدنيا كــان لنــا، فجــزاه اهللا عنَّــا خيــر الجــزاء بمغفــر  t فــنعم المرب
ـــي هـــذا العواهللا تعـــالى أســـأل، إنـــه نعـــم المجيـــب، واآلخـــرة مـــل  أن يبـــارك فـــي كـــل مـــن ســـاهم ف

بتسجيله أو جمعه أو نسخه أو طبعه أو نشره وأن يمدهم بمـدد توفيقـه، ويلحظهـم بعـين عنايتـه، 
أن ينفـع بـه  U وأدعـو اهللا، واليتـه وفـي اآلخـرة مـن أهـل سـعادتهوأن يجعلهم في الدنيا من أهـل 

  .ذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهمن قرأه أو سمعه وأن يجعلنا جميعاً من ال
   فوزى محمد أبوزيد   . وسلمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبهوصلى اهللا عل

  .غربية، الجميزة، م٢٠٠٠ من مايو ١٦ ، هجرية١٤٢١صفر  ١٢الثالثاء 
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َ◌ علـــى حكمـــة مـــن أمـــره وبـــصيرة مـــن ربـــه، هـــو الـــذي يجمِّلـــه اهللا Uإن الـــداعي إلـــى اهللا 
النبـي العـدنان وعلـوم أهـل األذواق والعرفـان، وفـي هـؤالء بلسان البيان، وأخالق القرآن، ورحمـة 

   :tالدعاة الحكماء يقول أبو العزائم 
}}{{

  : في حكمهtويقول اإلمام أحمد ابن عطاء اهللا السكندري 
}}{{ ًويقول أيضا : :}}

{{ ، ، ًويضيف أيضا
tمبيناً سبب إقبال الخلق عليهم :  

}}{{
ــضاً يقــول اإلمــام أبــو العــزائم  ــي هــذا أي t: }}وف

{{ ،من بعد تحصيل العلـوم ى عليه هذا الداعي الحكيم دعوته والمنهج الذي يبن
نبـوى والـسيرة األساسية الالزمة له من علـوم الـشريعة، وعلـوم القـرآن الكـريم ، وعلـوم الحـديث ال

  :يبنيها على أمورالنبوية ولغة العرب؛ 
؛ فيطلب العلـم أوالً ه في كل قول أو حركة أو سكنةأن يجعل اإلخالص هللا رائد ... :أوالً 

   :eَ◌، وَيجعل َنصب عينيه قوله U عند اهللا ليعمل به في نفسه؛ رغبة فيما
}}





{{١
{{  : فــى قولــهr نــه الرســولر موليحــذر ممــا حــذَّ 

_________________________________________________  
  وابن حبان والبيهقي وهذا لفظهرواه أبو داود tعن أبى الدرداء  ١
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{{
ــــاً  ــــ: .. ثاني ــــصير بنفــــسه أوالً أن يب ــــداعى الحكــــيم الب ــــدأ ال ــــه ث ــــم األقــــرب  ٣٣م بأهل ــــاً، ث ثاني

وأن يجعــل الداعيــة الحكــيم ، r: }}{{، عمــالً بقولــه فــاألقرب
ونـــسب تلميـــذه،  أبـــى األســـود الـــدؤلى قـــولوقيـــل  ، tديدنـــه دائمـــاً وأبـــداً ، قـــول اإلمـــام علـــّى 

ولمـا  ،وعـظ يومـاً فأعجبـه وعظـه ابـن الـسماك  أنتوردوفـى ذلـك لطيفـة  ٥إلبن السماكبعضهم 
،  على نفـسه أن ال يعـظ شـهراً أقسم و !فانتبه، يقول هذه األبيات سمع قائالً ،رجع إلى منزله ونام

  :وهى

ــــــــــــَرهُ  ــــــــــــا الرَُّجــــــــــــُل الُمَعلِّــــــــــــُم َغيـْ ــــــــــــَرهُ يَأَيـَُّه ــــــــــــا الرَُّجــــــــــــُل الُمَعلِّــــــــــــُم َغيـْ   يَأَيـَُّه
 

  َهـــــــــالَّ لِنَـْفـــــــــِسَك َكـــــــــاَن َذا التـَّْعِلـــــــــيمُ َهـــــــــالَّ لِنَـْفـــــــــِسَك َكـــــــــاَن َذا التـَّْعِلـــــــــيمُ 
ــ  ــَت ــدَّ فُ فُ صِ صِ َت ــدَّ  ال ــاءَ اءَ وَ وَ  ال ــ ِل ــذِ ذِ  ِل ــي اْل ــذِ ذِ  وَ  وَ امِ امِ قَ قَ سِّ سِّ ي اْل ــي اْل ــــــــيْ يْ كَ كَ   ىىنَ نَ ضَّ ضَّ ي اْل ــــــــَم َــــــــَم َــــــــا ي ــــــــحُّ حُّ صِ صِ ا ي ــــــــ ِب ــــــــ وَ  وَ هِ هِ  ِب ــــــــأْن ــــــــتَ تَ أْن ــــــــ َس   يمُ يمُ قِ قِ  َس
  ااَنـــــــــَنـــــــــولَ ولَ قُ قُ  عُ  عُ ادِ ادِ َشـــــــــَشـــــــــرَّ رَّ الْ الْ  بِ  بِ حُ حُ لِ لِ صْ صْ  تُـــــــــ تُـــــــــاكَ اكَ رَ رَ نـَـــــــــنـَـــــــــوَ وَ  

 
َـــــــأَ أَ  َـــــــب ـــــــأَ أَ اً وَ اً وَ دَ دَ ب ـــــــْن ـــــــتَ تَ ْن ـــــــ ِم ـــــــرَّ رَّ  الْ  الْ نَ نَ  ِم ـــــــَش ـــــــادِ ادِ َش ـــــــ َع   يمُ يمُ دِ دِ  َع

ــــــا  ــــــْن َغيـَِّه َهَهــــــا َع ــــــِسَك فَانـْ ــــــَدْأ بِنَـْف ــــــااْب ــــــْن َغيـَِّه َهَهــــــا َع ــــــِسَك فَانـْ ــــــَدْأ بِنَـْف   اْب
 

ــــــُه فَأَنْــــــَت َحِكــــــيمُ  تَـَهــــــْت َعْن ــــــُه فَأَنْــــــَت َحِكــــــيمُ فَــــــِإَذا انـْ تَـَهــــــْت َعْن   فَــــــِإَذا انـْ
  يُـــــْشتَـَفىيُـــــْشتَـَفىفـَُهَنـــــاَك يُـــــْسَمُع َمـــــا تـَُقـــــوُل وَ فـَُهَنـــــاَك يُـــــْسَمُع َمـــــا تـَُقـــــوُل وَ  

 
َفــــــــــُع التـَّْعِلــــــــــيمُ  َفــــــــــُع التـَّْعِلــــــــــيمُ بِــــــــــاْلَقْوِل ِمْنــــــــــَك َويـَنـْ   بِــــــــــاْلَقْوِل ِمْنــــــــــَك َويـَنـْ

ــــــــهُ   َل ــــــــْأِتي ِمثـْ ــــــــٍق َوَت ــــــــْن ُخُل ــــــــُه َع ــــــــهُ الَ تـَْن َل ــــــــْأِتي ِمثـْ ــــــــٍق َوَت ــــــــْن ُخُل ــــــــُه َع   الَ تـَْن
 

  َعـــــــــاٌر َعَلْيـــــــــَك إَذا فـََعْلـــــــــَت َعِظـــــــــيمُ َعـــــــــاٌر َعَلْيـــــــــَك إَذا فـََعْلـــــــــَت َعِظـــــــــيمُ 
   :t لسيدنا أبى ذٍر rه عمالً بقول  تعالىقصد بتعليمه الخلق وجه اهللا أن ي:ثالثاً  

}}
{{  ٦٦    

  rr::  }}{{وقوله وقوله 

 أنه قال r حديثه وذلك عمًال و حذرًا مما ورد من، !أالَّ يطلب الدنيا بعلمه.. : .رابعاً 
}}فى الحديث الشريف منبها ومحذراً                 

{{
_________________________________________________  

 رواه ابن ماجة من حديث جابر بإسناد صحيح ٢
 .دعوة الرجل ألهله وذويه: ولنا فى ذلك فصل كامل فى هذا الكتاب، الفصل الثانى ٣
 .tرواه الطبراني عن حكيم بن حزام، ورواه الشيخان عن أبي هريرة  ٤
   المستطرف في كل فن مستظرفأخبار من ذهب،  فى شرح شذور الذهب،  مرآة الجنان وعبرة اليقظان٥
  رواه ابن ماجه بإسناد حسنtعن أبى ذر  ٦
 رواه ابن ماجة عن أبي هريرة رضي اهللا عنه ٧
  عن أبى هريرة رضي اهللا رواه أبو داود وابن ماجة بإسناد جيد ٨



) ١٠ ( 
  

 

  :وله  ق أيضاً rه ومما روى عن
}}                      
                    

                      
{{

، وعظــم !وزوالهــا!! وكــدورتها! وخــستها!فــإن أقــل درجــات العــالم أن يــدرك حقــارة الــدنيا 
{{: : اآلخرة ودوامها وصفاء نعيمها وجاللة ملكها، ولذلك قال الحسن رحمـه اهللا

{{ وقال يحـي بـن معـاذt ًأيـضا ::   } }
{{t:عمـر وقـال ، ، }}إنما يذهب بهـاء العلـم والحكمـة إذا طلـب بهمـا الـدنيا إنما يذهب بهـاء العلـم والحكمـة إذا طلـب بهمـا الـدنيا 

{{ وقال مالك بـن
t}}دينــار 

{{  
{{ :وفي أخبـار داود عليـه الـسالم حكايـة عـن اهللا تعـالى





{{
r: }}وروى الضحاك عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قولـه 







_________________________________________________  
  رواه ابن عبد البر، عن أبى الدرداء رضي اهللا عنه ٩
  بى حامد الغزالىإحياء علوم الدين لإلمام أ ١٠
  إحياء علوم الدين لإلمام أبى حامد الغزالى ١١
  .العالم الكبير: إحياء علوم الدين لإلمام أبى حامد الغزالى، الجهبذ ١٢
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{{
uu{{  ::وأشد من هذا ما روي فى األثر





 َّيـا رب 

UU


{{
، ..أن تكون عنايته بتحصيل العلم النافع في اآلخرة، المرغِّب فـي الطاعـات : ... خامساً 

وخيــر مثــال ...!!. والقيــل والقــال ! أو التــى يكثــر فيــه الجــدال.. مجتنبــاً للعلــوم التــي يقــّل نفعهــا
 :لك ما روى عن حاتم األصمَّ تلميذ شقيق البلخي رضي اهللا عنهما، أن شقيق البلخـى قـال لـهلذ

ــين ســنة: قــال حــاتم.. منــذ كــم صــحبتني؟  ــي هــذه : ، قــال.منــذ ثــالث وثالث ــي ف فمــا تعلمــت مّن
إنّـا هللا وإنـا إليــه راجعـون، ذهـب عمـري معـك ولــم : ، قــال شـقيق لـه.ثمـاني مـسائل: المـّدة؟، قـال

ات هـ: يا أستاذ لم أتعلم غيرهـا، وإنـي ال أحـب أن أكـذب، فقـال: قال، !ثماني مسائلتتعلم إال 
  .هذه الثماني مسائل حتى أسمعها

نظــرت إلــى هــذا الخلــق فرأيــت كــل واحــد يحــب محبوبــاً فهــو مــع محبوبــه إلــى : قــال حــاتم
ــوبي  القبــر فــإذا وصــل القبــر فارقــه، فجعلــت الحــسنات محبــوبي، فــإذا دخلــت القبــر دخــل محب

$$  [[َ◌ Uنظـــرت فـــي قـــول اهللا : فقـــال ... أحـــسنت يـــا حـــاتم، فمـــا الثانيـــة؟: عـــي، فقـــالم ¨¨ΒΒ rr&& uuρρ  ôô ttΒΒ  
tt∃∃%% ss{{  ttΠΠ$$ ss)) ttΒΒ   ÏÏµµ ÎÎ nn// uu‘‘  ‘‘ yyγγ ttΡΡ uuρρ  }}§§ øøÿÿ ¨¨ΖΖ99 $$##  ÇÇ ttãã  33““ uuθθ ooλλ ùù;; $$##  ∩∩⊆⊆ ⊃⊃∪∪  ¨¨ββ ÎÎ** ssùù  ssππ ¨¨ΨΨ ppgg øø:: $$##  }}‘‘ ÏÏδδ  33““ uuρρ ùù'' yyϑϑ øø99 $$##  ∩∩⊆⊆  فعلمــت )النازعــات( ]]  ∪∪⊆⊆

تــى اســتقرت علــى طاعـــة اهللا  حأن قولــه ســبحانه هــو الحــق، فأجهـــدت نفــسي فــي دفــع الهـــوى 
ــي نظــرت إلــى هــذا الخلــق فرأيــت كــل مــن معــه شــئ لــه قيمــة ومقــدار رفعــه : الثالثــةتعــالى، أمــا  أن

$$  [[َ◌  Uوحفظه ثم نظرت إلى قول اهللا  ttΒΒ  óóΟΟ ää.. yy‰‰ΨΨ ÏÏãã  ßß‰‰ xxÿÿΖΖ ttƒƒ  ((  $$ ttΒΒ uuρρ  yy‰‰ΖΖ ÏÏãã  ««!! $$##  55−−$$ tt//  33[[) ) فكلمـا   )) النحـل النحـل٩٦٩٦
  .ه محفوظاً وقع معي شئ له قيمة ومقدار وجهته إلى اهللا ليبقى عند

_________________________________________________  
   الترغيب والترهيب  أخرجه الطبراني في األوسط بإسناد ضعيف،  ١٣
  .والخزز األرنب الذكر"  خززاً فى عنقه حبل وفى يده"إحياء علوم الدين، وفى تاريخ دمشق عن عثمان بن عبداهللا ، وفيه  ١٤



) ١٢ ( 
  

 

أنـــي نظـــرت إلـــى هـــذا الخلـــق فرأيـــت كـــل واحـــد مـــنهم يرجـــع إلـــى المـــال وإلـــى : الرابعـــةو 
ββ¨¨  [[: الحسب والشرف والنسب، فنظرت فيها فإذا هـي ال شـئ، ثـم نظـرت إلـى قـول اهللا تعـالى ÎÎ))  

öö// ää33 ttΒΒ tt�� òò22 rr&&  yy‰‰ΨΨ ÏÏãã  ««!! $$##  ööΝΝ ää3399 ss)) øø?? rr&&  [[) ) أمــا التقــوى حتــى أكــون عنــد اهللا كريمــاً  فعملــت فــي )) الحجـرات الحجـرات١٣١٣ ،
أني نظرت إلى هـذا الخلـق وهـم يطعـن بعـضهم فـي بعـض ويلعـن بعـضهم بعـضاً وأصـل : الخامسة

U :]]  ßßهذا كله الحسد، ثم نظرت إلى قول اهللا  øøtt wwΥΥ  $$ ooΨΨ ôôϑϑ ||¡¡ ss%%  ΝΝ ææηη uuΖΖ ÷÷�� tt//  ööΝΝ ååκκ ttJJ tt±±ŠŠ ÏÏèè ¨¨ΒΒ  ’’ ÎÎûû  ÍÍοο 44θθ uuŠŠ yyss øø99 $$##    $$ uu‹‹ ÷÷ΡΡ ‘‘‰‰99 $$##    [[  
 اهللا سـبحانه، فتركـت فتركت الحـسد واجتنبـت الخلـق، وعلمـت أن القـسمة مـن عنـد) )  الزخرف الزخرف٣٢٣٢((

  .عداوة الخلق عني
نظرت إلى هذا الخلق يبغي بعضهم على بعض، ويقاتل بعضهم بعضاً، فرجعـت : السادسة
U :]]  ¨¨ββإلــى قــول اهللا  ÎÎ))  zz≈≈ ssÜÜ øø‹‹ ¤¤±±99 $$##  öö// ää33 ss99  AAρρ ßß‰‰ ttãã  ççννρρ ää‹‹ ÏÏƒƒ ªªBB $$$$ ssùù  44## ‡‡ρρ ßß‰‰ ttãã    [[) ) فعاديتــه وحــده واجتهــدت))فــاطرفــاطر٦٦  

: الـسابعةدو لـي، فتركـت عـداوة الخلـق غيـره، أمـا  عـ شهد عليـه أنـهفي أخذ حذري منه، ألن اهللا
نظــرت إلــى هــذا الخلــق فرأيــت كــل واحــد مــنهم يطلــب هــذه الكــسرة فيــذّل فيهــا نفــسه، ويــدخل 

$$  [[  :Uفيما ال يحّل لـه، ثـم نظـرت إلـى قولـه تعـالى  ttΒΒ uuρρ   ÏÏΒΒ  77ππ −−// !!## yyŠŠ  ’’ ÎÎûû  ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$##  ��ωω ÎÎ))  ’’ nn?? ttãã  ««!! $$##  $$ yyγγ èè%% øø—— ÍÍ‘‘  [[  
هللا تعــالى  هــذه الــدواب التــي علــى اهللا رزقهــا، فاشــتغلت بمــا فعلمــت أنــي واحــد مــن) ) العنكبــوتالعنكبــوت٦٠٦٠((

: نظرت إلى هذا الخلق فرأيتهم كلهـم متـوكلين علـى مخلـوق: الثامنةعلي، وتركت ما لي عنده، و 
هذا على ضيعته، وهـذا علـى تجارتـه، وهـذا علـى صـناعته، وهـذا علـى صـحة بدنـه، وكـل مخلـوق 

  [[: الىمتوكــــل علــــى مخلــــوق مثلــــه، فرجعــــت إلــــى قولــــه تعــــ ttΒΒ uuρρ  öö≅≅ ©©.. uuθθ ttGG ttƒƒ  ’’ nn?? ttãã  ««!! $$##  uuθθ ßßγγ ssùù  ÿÿ…… ççµµ çç77 óó¡¡ yymm    [[  
  . فهو حسبيU فتوكلت على اهللا ))الطالقالطالق٣٣((

يا حاتم وفقك اهللا تعالى، فإني نظـرت فـي علـوم التـوراة واإلنجيـل  : tقال شقيق عندها 
والزبـــور والفرقـــان العظـــيم، فوجـــدت جميـــع أنـــواع الخيـــر والديانـــة وهـــي تـــدور علـــى هـــذه الثمـــان 

  ) .إنتهى( ائل، فمن استعملها فقد استعمل الكتب األربعة مس
أن يحــدِّث باألحاديــث الــصحيحة، ويــروي القــصص القرآنيــة والنبويــة الثابتــة : ... سادســاً 

هــا الكثيــر مــن الكتــب، ويحــذر مــن ذكــر الروايــات اإلســرائيلية فــي قــصص األنبيــاء والتــي امــتأل ب
ــاب  ــاء المــسمى وخاصــة كت ــالعرائس"قــصص األنبي ــذا و ، " للثعــالبيب ــي مــن قــصص ل عليــه أن ينتق

السلف الصالح ما يقبله العقل ويوافق النقل، ويركز فـي سـرده للقـصص علـى ذكـر العظـة والعبـرة 
‰‰U :]]  ôôمنها عمالً بقوله  ss)) ss99  ššχχ%% xx..  ’’ ÎÎûû  ööΝΝ ÎÎηη ÅÅÁÁ ||ÁÁ ss%%  ××οο uu�� öö99 ÏÏãã  ’’ ÍÍ<< ''ρρ TT [[{{  ÉÉ==≈≈ tt66 øø99 FF{{   ).).يوسفيوسف١١١١١١ ( (]]33  ##$$

لــم بالفتــاوي التــي يحتاجهــا العــصر، علــى أن أن يتبحــر فــي علــم الــشريعة، وي: .... ســابعاً 



 )١٣ ( 


  

ــي التــشريع، وشــهد لهــم عل ــة االجتهــاد ف مــاء يأخــذها مــن العلمــاء أهــل الخــشية الــذين بلغــوا رتب
ومن أبـرز الكتـب التـي يرجـع إليهـا فـي عـصرنا فـي المـسائل الفقيـة العـصرية كتـاب العصر بذلك، 

وث اإلســـالمية منـــه خمـــسة  وقـــد طبـــع مجمـــع البحـــللـــشيخ جـــاد الحـــقللـــشيخ جـــاد الحـــق" " فتـــاوي فقهيـــة عـــصريةفتـــاوي فقهيـــة عـــصرية""
، ، ""اوياويالفتـاوي للـشيخ الـشعر الفتـاوي للـشيخ الـشعر ""للـدكتور يوسـف القرضـاوي وللـدكتور يوسـف القرضـاوي و" " الفتاوي العصريةالفتاوي العصرية""مجلدات، وكتاب 

 وممــا يعــين علـى اإلحاطــة بــذلك ديار المــصرية الـدكتور علــى جمعـة،ديار المــصرية الـدكتور علــى جمعـة،لفــضيلة مفتـى الــلفــضيلة مفتـى الــ" " الفتـاوىالفتـاوى""وو
ب فـي هـذا المجـال  أيضاً االطالع على األسئلة الفقهية والـشرعية والـردود عليهـا ومـن أبـرز الكتـ

  .للشيخ عطية صقرللشيخ عطية صقر" " أحسن الكالم في الفتاوي واألحكامأحسن الكالم في الفتاوي واألحكام " "كتاب
على أن يراعي في ذلك أال يكون مـسارعاً إلـى الفتيـا إذا ُسـئل، بـل يكـون متوقفـاً ومتحـرزاً 
ما وجد إلى الخالص سبيًال، فإن سئل عن مـا يعلمـه تحقيقـاً بـنص كتـاب اهللا أو بـنص حـديث أو 

ــي أ ــاس جل ــه قــالإجمــاع أو قي ال أدري، وإن ســئل عمــا يظنــه : فتــى، وإن ســئل عــن مــا يــشك في
هـذا هـو الحـزم . باجتهاد وتخمين احتاط ودفع عن نفسه وأحال إلى غيره إن كان فـي غيـره غْنيـة

  .ألن تقلد خطر االجتهاد عظيم
 قـال الـشعبيو ، {{١٥{{:وفي الخبـر

t::  }}{{
ــاً  ــي : ... ثامن ــة الحديثــة الت ــي تفــسير اآليــات الكونيــة ربطهــا بالنظريــات العلمي أن يراعــي ف

و يتعـسَّف فـي معانيهـا لتحقيــق  علـى أال يلـوى اآليـات القرآنيـة أثبتـت مـصداقيتها علميـاً وتجريبيـاً 
 الــدين طــالع فــي ســبيل ذلــك كتــب اإلعجــاز العلمــي فــي القــرآن والــسنة ككتــب جمــالويويذلــك، 

الفنـدي والــدكتور منـصور حــسب النبــي والـدكتور كــارم غنـيم وغيــره ويمكــن االقتـصار علــى كتــاب 
، وال ننـسى بـالطبع أن ننـوه بقيمـة مواقـع اإلعجـاز تفسير اآليات الكونية للدكتور عبد اهللا شحاته

مين العلمــى فــى القــرآن والــسنة الموجــودة علــى اإلنترنــت والتــى أنــشأها ثلــة مــن العلمــاء المــسل
  .. للعلمية الصحيحة للعلمية الصحيحةالمتخصصين والثرية بالمادة العلمية القيمة والقائمة على المبادى

 عنــد مطالعتــه لكتــب التفــسير التراثيــة أن يتوقــف ة الــداعىالحظــننبــه أيــضا إلــى وجــوب مو 
عنـــد تفـــسير الـــسابقين للظـــواهر الكونيـــة وأســـبابها كـــالزالزل والمطـــر والريـــاح وغيرهـــا فمـــا وافـــق 

م للعــصر أعــرض عنهــا ولــم يــشر صرية الثابتــة قبلــه وتحــدَّث بــه، ومــا كــان غيــر مالئــالنظريــات العــ
_________________________________________________  

  .أخرجه أبو داود وابن ماجة من حديث عبد اهللا بن عمر مرفوعاً  ١٥
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وذلــك ألن الــسابقين اجتهــدوا فــي تفــسير تلــك الظــواهر بحــسب مــا وصــل إليــه العلــم فــي إليهــا، 
ل آراءهـم بحـسب مـا  وصـل إليـه عصرهم فهذه طاقتهم، وعلينا أن نكمل مسيرتهم فنلغي أو نعدِّ

  .الحديث العلم اليقيني في عصرنا
 ؛علينـا أيـضاً أن نتحـرز مـن األخـذ بـالفروض والمالحظـات قبـل كمـال تحقيقهـاكما يجب 

 نظريــات، وأال تكــون رغبــة الــداعى الألنهــا تعــّد أثنــاء ذلــك مجــرد افتراضــات وليــست قوانينــاً و 
 بـاليقينالحكيم فى الحديث عـن إعجـاز القـرآن أو الـسنة العلمـى دافعـا للخـوض فيمـا لـم يثبـت 

، وأن يتعـــود النقـــل فـــى ذلـــك عـــن المـــصادر الموثوقـــة وأن يفهـــم ويعـــى جيـــداً مـــا يتناولـــه العلمـــى
  . وإال فالهباحديث

عليه أن ُيْضفي على العبادات واألحكام الشرعية عند ترغيب الناس فـي القيـام : ... تاسعاً 
اً شـديداً ألن ذلـك يـشدَّ النـاس شـدّ  ... بها الحكم الطبية والعلمية التي تصاحب أداءهـا، لمـاذا؟

النفـسية والجـسدية التـي يعالجهـا االنتظـام فـي أداء للقيام بهـا، فيـذكر مـثالً مـع الـصالة األمـراض 
الــصالة، وكــذلك مــع الــصيام يوضــح الحكــم الطبيــة والنفــسية واالجتماعيــة للــصيام وهكــذا، وقــد 

  ".مائدة المسلم بين الدين والعلم"ألمحنا إلى هذا المنهج في كتابنا 
، ويـــستطيع  وأخالقـــه وصـــفاته وأخالقـــه وصـــفاته علـــى شـــمائله علـــى شـــمائلهrrأن يركـــز فـــي حديثـــه عـــن النبـــي أن يركـــز فـــي حديثـــه عـــن النبـــي : .. : .. عاشـــراً عاشـــراً 

المواهـب المواهـب ""وو" " أخالق النبي لألصفهانيأخالق النبي لألصفهاني""وو ""الشمائل المحمدية للترمذيالشمائل المحمدية للترمذي""تحصيل ذلك من كتاب 
 ""سبيل الهدى والرشاد فـي هـدى خيـر العبـادسبيل الهدى والرشاد فـي هـدى خيـر العبـاد"" وأجمع كتاب في هذا الباب ،،""اللدنية للقسطالنياللدنية للقسطالني

عـدة عـدة األعلـى للـشئون اإلسـالمية، ولنـا فـي ذلـك أيـضاً كتـب للحافظ الشامي وقد طبعـه المجلـس 
  ، و، و) ) الكمـاالت المحمديـةالكمـاالت المحمديـة((، ، ) ) الرحمة المهداةالرحمة المهداة((، ، ))حديث الحقائق عن قدر سيد الخالئقحديث الحقائق عن قدر سيد الخالئق((وهى وهى 

  ).).ttواجب المسلمين المعاصرين نحو رسول اهللا واجب المسلمين المعاصرين نحو رسول اهللا ((جزءان، وكتاب جزءان، وكتاب ) ) إشراقات اإلسراءإشراقات اإلسراء( ( 
ـــــساء ت: .. حـــــادى عـــــشر  ـــــى أوســـــاط الن ـــــدعوة ف ـــــت ال ـــــة وإذا كان ـــــرأة داعي ـــــوم بهـــــا إم ق

  :، فيلزمها إضافة لكل ماتقدم من منهج الدعاة الحكماءمتفقهة وملتزمة ..حكيمة
ــغ الــدعوة، وأن  أال تقــصر فــي حــق زوجهــا وال بيتهــا وال أوالدهــا بحجــة أنهــا مــشغولة بتبلي

 وما يخـصهنَّ مـن الكتـاب والـسنة مـع معرفـة الحكـم الـشرعي كون على دراية كاملة بفقه النساءت
ـــضيات مـــ ـــي طريقتهـــا فـــي الـــدعوة إلـــى اهللا علـــى ستجدات العـــصرالمناســـب لمقت ، وأن ترتكـــز ف

باإلجابــات الــشافية علــى تلــم التنفيــر، كمــا أمــر البــشير النــذير ، وعليــه هــذه األيــام أن التبــشير ال 
  . والميراث وغيرهاالشبهات التى يثيرها أعداء األسالم فى شأن عالقة اإلسالم بالمرأة
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 tللداعي الحكيم أوصاف وعالمات كثيرة  يُعرف بها، أشار إلـى بعـضها اإلمـام الغزالـي 

(  :في إحياء علوم الـدين فقـال
UU
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  :ويمكن إجمال أوصاف الداعي الحكيم فيما يلي
لـم أو بيانـه بالكتابـة أو وخـصوصاً عنـد روايـة العالتواضع هللا تعالى في كل حـال، ... : أوالً 

فالتواضع أكمل عالمة للعلماء، ألنها تدل على حقيقـة الخـشية مـن اهللا تعـالى، وقـد ... الدراسة 
علمــاء، ألن شــأن العــالم العــارف لنفــسه بنفــسه الممتلــئ مــن معرفــة حــصر اهللا تعــالى خــشيته فــي ال

ربــه، المتحلــي بــواردات قدســه أال يــرى لنفــسه حــاالً وال مقــاًال، بــل يــرى نفــسه أقــل مــن كــل شــئ، 
  :وهذا هو النظر التام، كما قيل

  إذا زاد علم المرء زاد تواضعاً 
  

  عاً وإذا زاد جهل المرء زاد ترفُّ 
لثمار وفي الغصن من حمل ا  

  مثاله
 ْ◌  عن حمل الثمار فإن يعزُّ

  :الحلم واألناة: ... ثانياً   تمّنعاً 
ألنهما خصلتان يحبهما اهللا تعـالى، وإذا تجـرد منهمـا العـالم هلـك، ألنـه يتـصف بالحماقـة 
والعجلة، فالعجلة توقعه في الخطـأ، والحماقـة تنفـر منـه الخلـق والحـق، فيكـون ضـاراً وقـد يـُْبتلـى 

الحلم واألنــاة باإلعجــاب برأيــه، والتعــصب لــه، فيجــادل مــن خالفــه، ويؤيّــد رأيــه إذا لــم يتــصف بــ
  .بالحجج ولو كان باطالً 

من أكمل صـفات العلمـاء أن يُعلِّمـوا كـل فريـق مـن النـاس مـا البـد لهـم منـه، ويخفـوا : ثالثاً 
{{:الحكمـة إال عـن أهلهـا، كمـا قيـل
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{{ ،  ــم الحكمــة  وعلــى  فــتح علــى نفــسه بابــاً مــن الــشر،لغيــر أهلهــاومــن عّل
r: }} قولهم ويداريهم كمـا قـالفالعالم الرباني يُعلِّم الناس على قدر عالمسلمين باباً من الفتنة، 

{{
  :السكينة والرحمة: ... رابعاً 

ــي العلــم والرحمــة مــن أخــص  فــإن الــسكينة دليــل علــى التمكــين، وبرهــان علــى الرســوخ ف
، وأجمــل صــفاته صــلوات اهللا وســالمه عليــه مــا rصــفات العلمــاء بحكــم الوراثــة عــن رســول اهللا 

ëëÈÈƒƒ  [[  :أثبتهـا اهللا تعــالى لـه بقولــه ÌÌ�� yymm  ΝΝ àà66 øø‹‹ nn== ttææ  šš ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$$$ ÎÎ//  ÔÔ∃∃ρρ ââ uu‘‘  ÒÒΟΟŠŠ ÏÏmm وقــدَّم ، ، )) التوبـة التوبـة١٢٨١٢٨ ( (]]    ‘‘§§
≈≈I:  ]]  ççµµاهللا عز شأنه الرحمة في اإليتاء على العلم للعـالم الربـاني فقـال  ooΨΨ ÷÷�� ss??## uu  ZZππ yyϑϑ ôômm uu‘‘  ôô ÏÏ iiΒΒ  $$ ttΡΡ ÏÏ‰‰ΖΖ ÏÏãã  

ççµµ≈≈ ooΨΨ ÷÷ΚΚ ¯¯== ttææ uuρρ   ÏÏΒΒ  $$ ¯¯ΡΡ àà$$ ©©!!  $$ VVϑϑ ùù== ÏÏãã  [[) ) الكهف الكهف٦٥٦٥ .(.(  
  :من أجّل عالمة العلماء الربانيين: ... خامساً 

من اهللا تعالى، واألخذ بالعزائم، ولو كـان فـي ذلـك العمل بالعلم في السر والجهر؛ خشية 
ما تكرهه نفوسهم، أو تتألم منه أبدانهم إرضـاء هللا تعـالى وال يأخـذون بـالرخص مـن غيـر أسـبابها، 

 فقد كـان فيمـا يـروى عنـه صـلوات اهللا وسـالمه عليـه يأخـذ rوذلك لكمال اقتدائهم برسول اهللا 
ــل أصــحابه رضــوان اهللا علــيهم يقتــدون بفعالــه نفــسه باألشــد ويــأمر غيــره باأليــسر ولــذلك كــ ان ُكمَّ

  .قبل أقواله، ألن اإلقتداء بأفعاله عزيمة
الــتحفظ مــن أن يــرى رأيــاً فــيحكم بــه مــن غيــر أن يتثبــت مــن أنــه حكــم اهللا : ... سادســاً 

 ، أو أنـــه مـــأخوذ باالســـتنباط مـــن الكتـــاب والـــسنة، أو مـــن عمـــل أئمـــة eتعـــالى، وحكـــم رســـوله 
  .نظير أو شبيه من أعمال السلف رضوان اهللا عليهمالسلف، أو له 

 وإراحـة أفكـار المـسلمين مـن االشـتغال االجتهاد في سّد باب الذرائع والفـتن،:...  سابعاً 
بما يـضر وال ينفـع، األمـر الـذي سـبَّب فرقـة المـسلمين، ووقـوع العـداوة والـشحناء بيـنهم، وجعـل 

  ..على تعصب ألشياء ال حقائق لهاغير المسلمين يظّنون أن الدين اإلسالمي مؤسس 
ومثـــــال ذلـــــك فـــــتح بـــــاب التفاضـــــل بـــــين الـــــصحابة والعلمـــــاء، أو فـــــي اآلراء والمـــــذاهب 

 رحمـة هواالعتقادات، وكـذلك فـتح بـاب الفـتن بـالتكلم فيمـا سـكت اهللا عنـه، وسـكت عنـه رسـول
  _________________________________________________ة المطهـرة، بالمسلمين، فلم يحّرمها، فيقوم هؤالء الذين تحـصَّلوا علـى قـشور مـن أحكـام الـشريع

  .رواه البخاري موقوفاً على علي ورفعه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من طريق أبي النعيم ١٦
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ناهيـك عـن !! ..وينصّبوا بكليتهم علـى فـتح أبـواب الـشَُّبه، وشـغل المـسلمين بمـا يـضر وال ينفـع 
 بـالمعروف أو النهــي ، والـسخف فـي القــول عنـد األمـرالفظاظـة فـي األخـالق والغلظـة فــي الطبـاع

ية  وأن هــذه نــصيحة، وأن هــذه الطريقــة الــشرع متــذرعين بحجــة أن هــذا مــن الــدين،!عــن المنكــر
 r مخالفـة رسـول اهللا ؛ منهـاقعـوا فـي كبـائر ال تحـصىويجهلون أنهم بـذلك و .. التي أمر اهللا بها

ــي أخالقــه،  ــي بغــض الــدين وبغــض ، و ومخالفــة ســنته فــي الــدعوة ، وتنفيــر عبــاد اهللاف وقــوعهم ف
، مور المرغّـب فيهـا خـالف األولـىوربما كان الذي يدعون إليه من األ! ، وظنوا أنهم أحسنواأهله

االجتمـاع علـى ذكـر نهـيهم عـن وذلـك فـي مثـل ..  أو كان الذي ينهون عنـه أيـضاً خـالف األولـى
  .اهللا، أو قراءة سورة الكهف في المساجد يوم الجمعة، وما شابه ذلك

أن يكون أكثر بحثه عن علم األعمـال، وعمـا يفـسدها ويـشوش القلـب، ويهـيج : ... ثامناً 
  :التوقي من الشر ولذلك قيلالوسواس، ويثير الشر، فإن أصل الدين 

  قع فيهي من الناس ن ال يعرف الشَّرَّ وم..      ..هيللشَّرِّ لكن لتوقِّ  الشَّرَّ ال عرفت
ر اهللا تعـــالى بالقلـــب واللـــسان، وألن األعمـــال الفعليـــة قريبـــة، وأعالهـــا المواظبـــة علـــى ذكـــ

 تفريعـه، وكــل ذلــك وإنمـا الــشأن فـي معرفــة مــا يفـسدها ويــشوشها، وهـذا ممــا تكثــر شـعبه ويطــول
  مما يغلب مسيس الحاجة إليه، وتعم به البلوى في سلوك طريق اآلخرة، 

ولقــد كــان الحــسن البــصري رحمــه اهللا أشـــبه النــاس كالمــاً بكــالم األنبيــاء علــيهم الـــصالة 
والـــسالم وأقـــربهم هـــدياً مـــن الـــصحابة رضـــي اهللا عـــنهم، وكـــان أكثـــر كالمـــه فـــي خـــواطر القلـــب، 

  .اوس النفس، والصفات الخفية الغامضة من شهوات النفسوفساد األعمال ووس
}}

{{


}}rr
{{}}

{{
}}
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{{
 أيـــضاً قـــد ُخـــص بعلـــم المنـــافقين، وأفـــرد بمعرفـــة علـــم النفـــاق وأســـبابه، tوكـــان حذيفـــة 

وكـان .  يسألونه عن الفتن العامة والخاصةyودقائق الفتن، فكان عمر وعثمان وأكابر الصحابة 
وكـان يـسمى . نازة ليصلي عليها نظـر فـإن حـضر حذيفـة صـلى وإال تـرك إذا دعى إلى جtعمر 

  .صاحب السر
فالعناية بمقامـات القلـب وأحوالـه دأب علمـاء اآلخـرة، ألن القلـب هـو الـساعي إلـى قـرب 

  .اهللا تعالى، فيهتمون بمعرفة صفات القلب وتطهيره عن األخالق المذمومة
صيل مـا يلـزم كمـا أشـرنا آنفـاً علـى حكمتـه أن يكون اعتماده في علومـه بعـد تحـ: .. تاسعاً 

وبــــصيرته وإدراكــــه بــــصفاء قلبــــه، ال علــــى الــــصحف والكتــــب، وال علــــى تقليــــد مــــا يــــسمعه مــــن 
 يقــول ألتباعــه مادحــاً أهــل علــوم اإللهــام رضــى اهللا tوكــان ســيدي أبــو الحــسن الــشاذلي ..غيــره

}}{{عنهم أجمعين
فيمـــا أمـــر بـــه وقالـــه، فينبغـــي أن يكـــون حريـــصاً علـــى فهـــم  eفـــإذا قلَّـــد صـــاحب الـــشرع 

 ما فعله إال لـسّر فيـه، وال يكـون عالمـاً إال إذا كـان شـديد البحـث عـن rأسراره، فإن رسول اهللا 
  .أسرار األعمال واألقوال، فإن اكتفى بحفظ ما يُقال كان وعاءاً للعلم، وال يكون عالماً 

، وإن اتفـق عليهـا الجمهـور، فـال !أن يكون شديد التوقي من محـدثات األمـور: ... عاشراً 
، وليكن حريـصاً علـى التفتـيش عـن أحـوال yيغرنَّه إطباق الخلق على ما أحدث بعض الصحابة 

ــي الخــوف والحــزن الــصحابة وســيرتهم  وأعمــالهم، ومــا كــان فيــه أكثــر همهــم، فقــد كــان ذلــك ف
بـــة الظـــاهر والبـــاطن، واجتنـــاب دقيـــق اإلثـــم وجليلـــه، والحـــرص علـــى والتفكـــر والمجاهـــدة، ومراق

  .يطان إلى غير ذلك من علوم الباطنإدراك خفايا شهوات النفس ومكايد الش
واعلم تحقيقاً أن أعلم أهل الزمان وأقـربهم إلـى الحـق أشـبههم بالـصحابة وأعـرفهم بطريـق 

  .السلف، فمنهم ُأخذ الدين
 كرم اهللا وجهه ، قال!خالفت فالناً : ا قيل له َلمَّ tولذلك قال اإلمام علي 

}}{{  
_________________________________________________  

  أخرجه البخاري ومسلم ١٧
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 عن العلماء العاملين واألوليـاء المحققـين ومكـانتهم حيـث tوما أجمل حديث التستري 
{{: يقول 















{{  ١٨١٨  

  ::إن اهللا تعالى أوحى إلى داود عليه السالمإن اهللا تعالى أوحى إلى داود عليه السالم: : وقال أيضاً وقال أيضاً 
}}

{{
: ثم اصفرَّ لونه وجعل يقولقال سهل بن عبد اهللا ذلك 

}}


{{
 

_________________________________________________  
  حلية األولياء، عن سهل بن عبداهللا ١٨
 .١٩٤، ١٩٣ ص ١٠ األولياء ألبي نعيم األصفهاني ج  حلية١٩
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العلـــم والحكمـــة، وجمـــال األخـــالق وأعانـــه علـــى العلـــم والحكمـــة، وجمـــال األخـــالق وأعانـــه علـــى : :  يـــا مـــن وهبـــه اهللا تعـــالى يـــا مـــن وهبـــه اهللا تعـــالى،،أخـــي الـــداعيأخـــي الـــداعي

  ..صرف األوقات في عمل القربات والطاعاتصرف األوقات في عمل القربات والطاعات
ــي اهللا وإيــاك مــن حــب الــدنيا والرغبــة فيمــا فيهــا -أعلــم : أخــي  أن تلــك اإلقامــة - حفظن

 علـيهم -هـي وظيفـة العلمـاء الربـانيين، واألمنـاء الروحـانيين ورثـة رسـل اهللا : التي أنـت مقـيم فيهـا
جعـــل لـــه ؛ فمـــن أقامـــه اهللا تعـــالى مقـــام رســـله وأبـــدال الـــصديقين والـــشهداء؛ -سالم الـــصالة والـــ

عالمات، هي الحجج المؤيدة لصدق إقامته، والبراهين التي في قوة تصديق اهللا أنـه سـبحانه قـد 
  :الرسل عليهم الصالة والسالم وتلك العالمات هيمنَّ عليه بميراث 

والرأفة والرحمة بالمؤمنين، قع أحدهم فيما يُغضب اهللا بسببهم، الحرص على عباد اهللا من أن ي
، ودعـوة الخلـق كـلُّ علـى قـدر عقلـه، ولين الجانب، والخلق العظيم، والصبر على جفـوة َمـْن يَـْدعونهم

وتـرك الجـدل ، لمـسئ، وصـلة القـاطع وتـأليف النـافرإلحسان إلـى اومداراة الناس، والغضب في اهللا، وا
والتباعد ة مختلف فيه ويكون بالتي هي أحسن، مرة واحدة إال ما كان لبيان حكم من األحكام الشرعي

بالكلية عن تنفير الخلق، أو عن نية السوء، أو قصد الشر، أو العزم عليـه، أو الـتكلم بمـا ال يليـق مـن 
يبة الناس أو في مواجهتهم، والتباعد عـن سـماع الـشر فـي حـق النـاس، والزهـد فيمـا قبيح الكالم قي غ

في أيديهم، وبـذل مـا فـي اليـد لهـم تألّفـاً لهـم، والمـسارعة إلـى فعـل الواجبـات والفـضائل والمكرمـات، 
  .ومنافستهم في ذلك حتى يقلِّدوا الداعي

المهـم، ومـشاركتهم فـي والشفقة عليهم، واالجتهاد فـي دفـع المـصائب عـنهم، وتخفيـف آ
واالجتهـاد  محاسنهم، وستر عيوبهم في غيبـتهم، مهماتهم؛ مشاركة عملية بالمال والنفس، وذكر

فــي تنبــيههم لتــرك المعاصــي التــي يقــع فيهــا بعــضهم، وعمــل الفــضائل التــي تركهــا بعــضهم بطريــق 
ه عـام يبـين محفوظ من أن يتـوهم أحـدهم أنـه مقـصود بالـذات خـشية مـن التنفيـر، بـل يكـون بتنبيـ

فهـذه األخـالق هـي التـي ، ويبـين حـسن الفـضيلة وجميـل مآلهـا، فيه قـبح المعـصية وسـوء عاقبتهـا
يجب أن يكون عليها المتصف بصفات الداعي إلى اهللا، أو النائب عنه ألنها من أخـص صـفات 

 يخالفــه، فــإن خالفــه هلــك أو أهلــك،  ، والخــادم إذا نــاب عــن ســيده يلزمــه أن الeرســول اهللا 
ن أقامـــه اهللا بـــدالً عـــن الـــصديقين والـــشهداء، ونائبـــاً عـــن العلمـــاء الربـــانيين، ثـــم غلبتـــه نفـــسه فمـــ

_________________________________________________  
  . لشمولها وأهميتهاtهذه الوصية نقلناها بتصرف من كتاب مذكرة المرشدين والمسترشدين لإلمام أبي العزائم  ٢٠
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، أو قطع أخاً لـه لغـرض مـن !فغضب أو شتم آخر أو سبَّه، أو كرهه بقلبه، أو ظن في أخيه سوءاً 
ــدنيا ــي عمــل !، أو تهــاون بواجــب!، أو لعلــة مــن علــل الحظــوظ!أغــراض ال ــرك المنافــسة ف ، أو ت

مــن كــان هكــذا فكأنـه يريــد أن ال يقبــل فــضل اهللا ونعمتــه،  ، ونــافس فــي عمــل الـشرور،!تالخيـرا
ألن هذا الفضل العظيم يمنح بالفضل من اهللا تعالى، ويدوم ذلك الفـضل بمراعـاة تلـك المعـاني، 

  .ونعوذ باهللا من حال عبد يتفضل اهللا عليه فيأبى فضل اهللا، وينعم اهللا عليه فيرد نعمة اهللا
ـــانيأيهـــا العـــأيهـــا العـــ ـــانيالم الرب ##]]:قـــال معـــي  بـــم صـــرت عالمـــًا؟بـــم صـــرت عالمـــًا؟: ... : ... الم الرب xx‹‹≈≈ yyδδ ÏÏΒΒÈÈ≅≅ ôôÒÒ ssùù’’ ÎÎ nn11 uu‘‘[[

بمجاهــدة نفــسك، حتــى تتــصف بــصفات أهــل : فعليــك أن تــشكر ربــك جــل جاللــه
 - والعيــاذ بــاهللا -الفــضل، أحــذر أن تمــنح الفــضل بالفــضل، وتنــسى المتفــضِّل وفــضله، فيــسلب 

  . من السلب بعد العطاء- أيها الداعي - الفضل بالعدل، واستعذ باهللا
تــودّد إلــى األباعــد، وأحــسن إلــى األقــارب، وغــض بــصرك عــن عيــوب إخوانــك المــؤمنين، 
واســتر زلََلهــم، واعــف عــن مــسيئهم، واصــفح عــن ظــالمهم، واشــكر اهللا الــذي جعلــك مــن أهــل 

  .لفضل علماً وُخلقاً وحاًالوعمالً ا
ى عبــده، ويــدوم بهــا الفــضل العظــيم، ويبقــى فــي وتحقــق أن أجمــل نعمــة يــنعم اهللا بهــا علــ

هــي أن يــنعم اهللا عليــك بجميــل األخــالق، وأن يملكــك نفــسك فــال تخــرج بــك عــن  :ذريتــه بعــده
ســل اهللا، ويحبــك ور ، الئكــة اهللام، و وبــذلك يحبــك اهللا ..طاعــة اهللا، وال توقعــك فــي معاصــي اهللا

رأي والعمـل، والـاطل فـي االعتقـاد وهو على الب! الناس أجمعون، إال من كرهك ألنك على الحق
فـــال يكرهـــك أحـــد مـــن الخلـــق لحماقـــة ألنـــك حلـــيم، وال يكرهـــك لعمـــل ســـوء ألنـــك رحـــيم، وال 
يكرهك لجفاء وقوة ألنك رءوف، وال يكرهك لبخل ألنك كريم، وال يكرهـك لنفـور منـك ألنـك 

ــاك عــن شــرار خلقــه، ــي أيــديهم ألن اهللا أغن  وجعــل صــفوح عفــو، وال يكرهــك لطمــع منــك لمــا ف
غنــاك فــي قلبــك، وال يكرهــك لتــرك واجــب لمــسارعتك لعمــل الواجــب والمنــدوب، وال يكرهــك 

  .لسوء أدب لخشيتك من اهللا
 دليــل علــى أنــك ارب، وبــاألخص الوالــدين واألوالد خــصوصاً األقــوتحقــق أن بغــض النــاس

قـاً بـأخالق  وجاهـد نفـسك متخل، فبـادر بـسرعة وتـب إلـى اهللا! الكبـائر القلبيـة أو البدنيـةمن أهل
خ، وفـي العلماء الربانيين، والعارفين الروحانيين، ليـدوم لـك الفـضل العظـيم فـي الـدنيا، وفـي البـرز 

��χχ  ((  :اآلخــرة، وتــدبر قولــه تعــالى ÎÎ))  ©©!! $$##  ŸŸωω  çç�� ÉÉ ii�� ttóó ããƒƒ  $$ ttΒΒ  BBΘΘ ööθθ ss)) ÎÎ//  44 ®®LL yymm  ((##ρρ çç�� ÉÉ ii�� ttóó ããƒƒ  $$ ttΒΒ  ööΝΝ ÍÍκκ ÅÅ¦¦ ààÿÿΡΡ rr'' ÎÎ//  33  [[) ) الرعــد الرعــد١١١١ (( ، ،

معونة على الـشكر إنـه م واإلحسان، والفضل العظيم، والأسأل اهللا تعالى الحفظ والسالمة، والنع
مجيب الدعاء، 
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  : قــــالr أن رســــول اهللا tفعــــن أبــــي هريــــرة . ورد أن يــــوم الجمعــــة خيــــر أيــــام األســــبوع
}}uu

{{ ٢١.  
{{:  قالr أن رسول اهللا tوعن أبي لَُبانة البدري 


UUuu




{{٢٢   


يــستحب لكــل مــن أراد ، فللجمعــة آداب كثيــرة منهاالغــسل والتجمــل والــسواك والتطيــب
حــضور صــالة الجمعــة أو مجمــع مــن مجــامع النــاس ســواء كــان رجــالً أو إمــرأة، أو كــان كبيــراً أو 

 ويلـبس أحـسن فيغتسل: صغيراً، مقيماً أو مسافراً، أن يكون على أحسن حال من النظافة والزينة
  .الثياب ويتطيب بالطيب ويتنظف بالسواك

{{:  قـالr عن النبي tعن أبي سعيد  قد جاء في ذلكو 
{{٢٣ وعـن ابـن سـالمt أنـه 

{{:  يقــول علــى المنبــر يــوم الجمعــةrســمع النبــي 
{{٢٤ وعــن ســلمان الفارســيtقــال النبــي :  قــالr :}}




{{٢٥  
_________________________________________________  

  رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه٢١
 إسناده حسن:  رواه أحمد وابن ماجة قال العراقي٢٢
 .يخان رواه أحمد والش٢٣
 . رواه أبو داود وابن ماجة٢٤
 ).رواه أحمد والبخاري (٢٥
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. }}{{: وكان أبو هريرة يقول
وعـن ، }}{{ لما رواه ابن ماجة عن أبي هريـرة صغائروغفران الذنوب خاص بال

{{:  قـالrأحمد بسند صحيح أن النبي 
{{ وعن الطبرانى في األوسط والكبير بـسند رجالـه ثقـاة عـن أبـي هريـرة أن النبـيr قـال 

{{: في جمعة من الجمـع
{{  

rr  
r :}}قال رسـول اهللا :  قالt بن أوس فعن أوس


{{}}

UU{{٢٦يــستحب كثــرة : قــال ابــن القــيم
{{:  في يـوم الجمعـة وليلتـه لقولـهrالصالة على النبي 
{{ ورسول اهللاr سيد األنام ويوم الجمعة سيد األيام فللـصالة عليـه فـي هـذا اليـوم 

 أمتــه فــي الــدنيا واآلخــرة فإنهــا نالتــه مزيـة ليــست لغيــره، مــع حكمــة أخــرى وهــي أن كــل خيــر نالتــه
فجمــع اهللا ألمتــه بــين خيــري الــدنيا واآلخــرة فــأعظم كرامــة تحــصل لهــم فإنمــا تحــصل .. علـى يــده

فإنـه فيـه بعـثهم إلـى منـازلهم وقـصورهم فـي الجنـة، وهـو يـوم المزيـد لهـم إذا دخلـوا . يوم الجمعـة
 بطلبـاتهم وحـوائجهم وال يـرد سـائلهم، وهو عيد لهـم فـي الـدنيا، ويـوم يـسعفهم اهللا تعـالى. الجنة

وهذا كلـه إنمـا عرفـوه وحـصل لهـم بـسببه وعلـى يـده فمـن شـكره وحمـده، وأداء القليـل مـن حقـه 
rأن يكثروا من الصالة عليه في هذا اليوم وليلته . 

  
{{:  قـالrفعن أبي سعيد الخدري أن النبـي 
{{وعــن ابــن عمــر أن النبــي . ٢٧rقــال :}}


{{٢٨ 

  _________________________________________________  
  رواه الخمسة إال الترمذي٢٦
  رواه النسائي والبيهقي والحاكم٢٧
 . رواه ابن مردويه بسند ال بأس به٢٨



) ٢٤ ( 
  

 

 tي الــدعاء عنــد آخــر ســاعة مــن يــوم الجمعــة فعــن عبــد اهللا بــن ســالم ينبغــي االجتهــاد فــ
 إنــا لنجـد فــي كتـاب اهللا تعــالى فـي يــوم الجمعـة ســاعة ال - جـالس r ورســول اهللا -قلـت : قـال

فأشـار إلـيَّ : قـال عبـد اهللا. فيها شيئاً إال قضي له حاجتـه U يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل اهللا
قلـــت أّي ســـاعة هـــي؟ قـــال . صـــدقت، أو بعـــض ســـاعة: قلـــتف. ، أو بعـــض ســـاعةrرســـول اهللا 

بلـى، إن العبـد المـؤمن إذا : "قال. قلت إنها ليست ساعة صالة" آخر ساعة من ساعات النهار"
وعــن أبــي ســعيد وأبــي ). رواه ابــن ماجــة" (صــلى ثــم جلــس ال يجلــسه إال الــصالة فهــو فــي صــالة

UU{{:  قـالrأن النبـي  y هريرة
{{وعــن جــابر . ٢٩t أن النبــي rقــال  :}}


{{٣٠.  

ـــد الـــرحمن  ـــن عب ـــي ســـلمة ب  اجتمعـــوا r ناســـاً مـــن أصـــحاب رســـول اهللا أن: tوعـــن أب
. ٣١فـوا أنهـا آخـر سـاعة مـن يـوم الجمعـةفتذكروا الساعة التي في يـوم الجمعـة، فتفرقـوا ولـم يختل

ــة الــدعاء أنهــا بعــد : وقــال أحمــد ابــن حنبــل ــي يُرجــى فيهــا إجاب ــي الــساعة الت أكثــر األحاديــث ف
 أنــه ســمع tعــن أبــي موســى وأمــا حــديث مــسلم وأبــي داود . العــصر ويرجــى بعــد زوال الــشمس

{{:  يقول في سـاعة الجمعـةrالنبي 
{{فقد ُأعلَّ باالضطراب واالنقطاع .  

  
خرجـــت مـــع عبـــد اهللا ابـــن : قـــال علقمـــة. ينـــدب التبكيـــر إلـــى صـــالة الجمعـــة لغيـــر اإلمـــام

رابـع أربعـة ومــا رابـع أربعـة مــن اهللا ببعيـد، إنــي : ة فوجـد ثالثـة قــد سـبقوه فقــالمـسعود إلـى الجمعــ
{{:  يقــولrســمعت رســول اهللا 

{{٣٢ وعـن
}}: قالrأبي هريرة أن رسول اهللا 





_________________________________________________  

 صحيح: قال العراقي.  رواه أحمد٢٩
 حافظ إسناده في الفتح رواه النسائي وأبو داود والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم وحّسن ال٣٠
  رواه سعيد في سننه وصححه الحافظ في الفتح٣١
  رواه ابن ماجة والمنذري٣٢
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{{٣٣  
وذهــب الــشافعي وجماعــة مــن العلمــاء إلــى أن هــذه الــساعات هــي ســاعات النهــار فنــدبوا 
إلى الرواح مـن أول النهـار وذهـب مالـك إلـى إنهـا أجـزاء سـاعة واحـدة قبـل الـزوال وبعـده، وقـال 

  .زوالوهو األظهر لوجوب السعي بعد ال: قوم هي أجزاء ساعة قبل الزوال وقال ابن رشد
  

حكى الترمذي عن أهل العلم أنهم كرهـوا تخطـي الرقـاب يـوم الجمعـة وشـدَّدوا فـي ذلـك، 
 يخطــب rجــاء رجــل يتخطــر رقــاب النــاس يــوم الجمعــة والنبــي :  قــالtفعــن عبــد اهللا بــن يـُـسر 

  ٣٤}}r :}}فقال له رسول اهللا 
ن بـين يديـه فرجـة ال يـصل إليهـا إال بـالتخطي ومـن يريـد ويستثنى من ذلك اإلمام أو َمْن كا

فعـن عقبـة بـن الحـارث . الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة بـشرط أن يتجنـب أذى النـاس
tصــليت وراء رســول اهللا :  قــالr بالمدينــة العــصر ثــم قــام مــسرعاً فتخطــى رقــاب النــاس إلــى 

:  فرأى أنهم قد عجبوا من سـرعته فقـالبعض ُحجر نسائه ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم
}}{{٣٥   

  
ل قبـل الجمعـة مـا لـم يخـرج اإلمـام فكيـف عنـه بعـد خروجـه إال تحيـة المـسجد نفُّـُيسن التَّ 

يـث ضـاق عنهـا الوقـت اخـر الخطبـة بحفإنها ُتصلى أثناء الخطبة مع تخفيفها إال إذا دخل في أو 
ــه كــان يطيــل الــصالة قبــل الجمعــة ويــصلي بعــدها ركعتــين  y فعــن ابــن عمــر، فإنهــا ال تــصلى أن

 r عـن النبـي tوعـن أبـي هريـرة ، ]رواه أبـو داود. [ كان يفعـل ذلـكrويحدِّث أن رسول اهللا 
{{: قال


{{٣٦ 

  :e لــــه  يخطــــب فقــــالrدخــــل رجــــل يــــوم الجمعــــة ورســــول اهللا :  قــــالtوعــــن جــــابر 
}}{{]وفـي روايـة]. رواه الجماعـة :}}

_________________________________________________  
  رواه الجماعة إال ابن ماجة٣٣
  رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه ابن خزيمة وغيره٣٤
  رواه البخاري والنسائي٣٥
  رواه مسلم٣٦



) ٢٦ ( 
  

 

{{وفـي روايـة. ٣٧ :}}
{{]متفق عليه.[ 

  
ألن الحركـة : يُنَدب لمن بالمسجد أن يتحول عن مكانه إلـى مكـان آخـر إذا غلبـه النعـاس

فعــن ابــن . اً علــى اليقظــة، ويــستوي فــي ذلــك يــوم الجمعــة وغيــرهقــد تــذهب بالنعــاس وتكــون باعثــ
{{:  قـالrعمر أن النبي 

{{٣٨  


  
، اآلتـي ذكرهـا، وهـي بـدل صالة الجمعة فرض عين، على من توفرت فيه شـروط الوجـوب

ــــل فرضــــيتها، عــــن الظهــــر ــــالى : ودلي ــــه تع $$  [قول ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ((## þþθθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ## ssŒŒ ÎÎ))  šš”” ÏÏŠŠθθ ççΡΡ  ÍÍοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ== ÏÏ99   ÏÏΒΒ  ÏÏΘΘ ööθθ ttƒƒ  
ÏÏππ yyèè ßßϑϑ ààff øø99 $$##  ((## ööθθ yyèè óó™™ $$$$ ssùù  44’’ nn<< ÎÎ))  ÌÌ�� øø.. ÏÏŒŒ  ««!! $$##  ((##ρρ ââ‘‘ ssŒŒ uuρρ  yyìì øø‹‹ tt77 øø99 $$##  44  ööΝΝ ää33 ÏÏ99≡≡ ssŒŒ  ××�� öö�� yyzz  ööΝΝ ää33 ©©99  ββ ÎÎ))  óóΟΟ ççGGΨΨ ää..  ttββθθ ßßϑϑ nn== ÷÷èè ss??  [[))الجمعة الجمعة٩٩ ((.  

{{:  فقـــالrالنبــى  خطبنـــا:  قــالtعيد الخـــدري ومــا رواه الطبرانـــي عــن أبـــي ســ



{{

ـــن مـــسعود أن النبـــي  أحمـــد ، وفـــي مـــسندمـــسلمفـــى صـــحيح و   قـــال عـــن قـــوم rعـــن اب
{{: يتخلفون عـن صـالة الجمعـة

{{ ه أنـوابن عبـاس وعن ابن عمرr قـال وهـو علـى 
  ٣٩}}{{: أعواد منبره

وتحـذر المـسلم مـن . وهذه األحاديث تفيد فرضية الجمعة على كل من استكمل شرائطها
  .التخلف عنها تحذيراً شديداً 

  
_________________________________________________  

  رواه أحمد ومسلم وأبو داود٣٧
 البيهقي والترمذي وقال حديث حسن صحيح رواه أحمد وأبو داود و ٣٨
  أخرجه أحمد والنسائي٣٩
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وقــد فرضــت صــالة الجمعــة علــى األصــح، فــي ربيــع األول، الــسنة األولــى مــن الهجــرة فــي 
ــة المنــورة، وأول جمعــة صــالها النبــي المد وفــي ، كانــت فــي مــسجد بنــي ســالم بــن عــوف، rين

 مــن rولكــن لــم يــتمكن النبــي . وقيــل أنهــا فرضــت بمكــة، الــسادس عــشر مــن الــشهر المــذكور
 إلـى المدينـة rفأرسل إلى مصعب بن عمير وهو أول رسول يرسله النبـي . الجمع إليها في مكة

م ركعتين تقربـاً إلـى اهللا أمره أن يجمع الناس يوم الجمعة ويصلي بهفليعلم المسلمين أمور دينهم 
t :}}ويدل على هذا قول ابن مسعود األنصاري ، تعالى


tt{{
 ،بيل الجـواز وفرضـت بهـا بعـد الهجـرةهجـرة علـى سـاليل صليت الجمعـة بالمدينـة قبـل وق

:ن سـيرينبـ ولقول هو الظاهر ألن سورة الجمعة مدنيةوهذا 
rr.  

  
صالة الجمعة لكي يجتمع المسلمون من أهل القريـة أو المدينـة فـي  تعالى ولقد شرع اهللا

صعيد واحد فيتعارفون ويتآلفون ويتعاونون على البر والتقوى، وتتمكن في قلوبهم أواصر المـودة 
والرحمة، وليستمعوا إلى شئ من النصح واإلرشاد يلقيه علـى مـسامعهم إمـامهم ومعلمهـم فتقـوى 

تعلو هممهم إلـى فعـل مـا أمـروا بـه، وتـصفوا نفوسـهم مـن أكـدارها به عزائمهم على فعل الخير، و 
  .وتطهر قلوبهم من كوامن الحقد، والحسد، والغل، والضغينة، وغير ذلك
  

تجــب الجمعــة علــى المــسلم، العاقــل، البــالغ، الــذكر، الحــر، المقــيم، القــادر علــى اإلتيــان 
ال تجب الجمعـة علـى الكـافر بنـاء علـى إنـه و ، .الجمعة، غير المعذوري تُقام في إلى المكان الذ

إذ الواجـــب عليـــه أوالً اإلســـالم فـــإن أســـلم وجبـــت عليـــه جميـــع . غيـــر مخاطـــب بفـــروع الـــشريعة
هــو ُمطالــب بأصــول وقيــل تجــب عليــه الجمعــة، وســائر الــصلوات، وجميــع الفــرائض، ف. الفــرائض

r: }} لقولــه الفــرائض علــى مجنــونر وال تجــب الجمعــة وال ســائ، الــشريعة وفروعهــا
{{٤١ 

ال تجـب علـى المـرأة ولكـن لـو ، لـى الـصبي ولكنـه لـو أتاهـا تـصح منـهال تجب الجمعة عو 
_________________________________________________  

  أخرجه الطبراني٤٠
  أخرجه أحمد٤١
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أداهـا،  ، ولكـن لـو٤٢ال تجب علـى العبـد، و ماعة صحت منها، وسّدت مسّد الظهرأدتها مع الج
  .منه، ونابت عن الظهرصحت 

 عنـد الحنفيــة والحنابلــة، إال إذا نــوى اً  قــصير اً  ســفر وال تجـب صــالة الجمعــة علـى المــسافر
ويـــرى الـــشافعية والمالكيـــة أن .  القـــصر، تُقـــدر بنحـــو تـــسعة وثمـــانين كيلـــو متـــراً ومـــسافة. اإلقامـــة

ذا ابتعــد عــن البلــد بنحــو المــسافر ال تجــب عليــه صــالة الجمعــة حتــى ولــو كــان ســفره قــصيراً، إ
 أن لـمأمـا المـسافر، فـأكثر أهـل الع: (وقـد قـال عبـد اهللا بـن قدامـة. فرسخ، والفرسخ ثالثة أميـال

ة تجــب عليــه، فالجمعــة  ألن الجماعــ جمعــة عليــه، وحكــى الزهــري والنخعــي إنهــا تجــب عليــهال
 .)أولى

؛ بـأن كـان مريـضاً، وال تجب الجمعة على العـاجز عـن اإلتيـان إلـى المكـان الـذي تقـام فيـه
ويلحـق بالعـاجز مـن  . أو مقعداً، أو أعمى ال يجد من يقوده، وال يهتدي بنفسه إلى محل الجـامع

كــان لــه عــذر يمنعــه مــن الحــضور إليهــا، بــأن كــان ممرضــاً يحتــاج إليــه المــريض، ولــو تركــه يــزداد 
 محبوســـاً ال  أو كـــان- مـــثالً -مرضـــه، أو يتـــأخر شـــفاؤه، أو كـــان طبيبـــاً يجـــري عمليـــة جراحيـــة 

يستطيع الخروج من حبسه؛ ونحو ذلك من األعذار الضرورية، والـدين يـسر، والطاعـة علـى قـدر 
$$  [[  :الطاقة، قال تعالى ttΒΒ uuρρ  ŸŸ≅≅ yyèè yy__  öö// ää33 øø‹‹ nn== ttææ  ’’ ÎÎûû  ÈÈ ÏÏ dd‰‰99 $$##  ôô ÏÏΒΒ  88ll tt�� yymm  [[ )وقال عز شـأنه .)الحـج٧٨ ]]  ßß‰‰ƒƒ ÌÌ�� ããƒƒ  ªª!! $$##  

ããΝΝ àà66 ÎÎ//  tt�� óó¡¡ ããŠŠ øø99 $$##  ŸŸωω uuρρ  ßß‰‰ƒƒ ÌÌ�� ããƒƒ  ããΝΝ àà66 ÎÎ//  uu�� ôô££ ããèè øø99  .)البقرة١٨٥(  ]]    ##$$

  
وقــــال الحنفيــــة ، تــــصح الجمعــــة إال فــــي المــــسجد الجــــامعال : قــــال المالكيــــة والــــشافعية
 تــصح فــي أي مكــان يجتمــع فيــه - علــى اخــتالف مــذاهبهم -والحنابلــة، وجمهــور مــن الفقهــاء 

  .{{{{: لما روى أن عمر بن الخطاب كتب ألهل البحرين. المسلمون
  

 يـؤذن مـصريسأل كثير من الناس، هل للجمعة أكثر من آذان؟ ونرى بعـض المـساجد فـي 
  .فيها للجمعة آذان واحد، وبعض المساجد يؤذن لها آذانان، فأي السبيلين أحق أن يتبع؟

كال األمرين حسن؛ وال داعي للنـزاع، فمـن أذَّن للجمعـة أذانـاً : وللجواب على ذلك أقول
ومن أذن لها أذانين، فهو علـى مـا كـان عليـه عثمـان . rلى ما كان عليه رسول اهللا واحداً فهو ع

_________________________________________________  
 والعبــد هــو إنــسان، أســره المــسلمون فــي معركــة حربيــة، وقعــت بــين المــسلمين وغيــر المــسلمين إلعــالء كلمــة اهللا، فهــذا األســير وأبنــاؤه، وأبنــاء أبنــاءه ٤٢

 .هم، واالنتفاع بهم، وال أظن أن هناك رقيقاً اآلن، يصح تملكهم، النقطاع الحروب اإلسالمية منذ زمن بعيديكونون رقيقاً، لمالكهم الحق في بيع
  رواه أبو شيبة٤٣



 )٢٩ ( 


  

، وقـد أمرنـا رسـول اهللا rوعثمان هـو الخليفـة الثالـث لرسـول اهللا . ، ومن جاء بعدهtبن عفان 
r أن نعمل بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وقال r:}}

{{٤٤  
{{:  قالtعن أبي يزيد 
rr
rr{{وغيـرهوفـي روايـة أخـرى للبخـاري. ٤٥ : }}


{{فجعلوا للجمعة أذانين أي أخذ الناس بسنة عثمان .  

  
العـــدد أجمعــت األمــة علــى أن الجماعــة شــرط فـــي صــحة الجمعــة، ولكــنهم اختلفــوا فــي 

تنعقــد الجمعــة بــإثنين فــأكثر ألنهــا : فقــال فقهــاء الظــاهر:  علــى أربعــة عــشر قــوالً الــذي تنعقــد بــه
صالة كسائر الصلوات؛ ولم يرد ما يخصصها بعدد معين، وقد رجـح الـشوكاني هـذا الـرأي وقـال 

: بعد أن سرد أقوال الفقهاء وقد بلغـت خمـسة عـشر قـوالً قـال] نيل األوطار[في كتابه 






rr.  

مـام، باعتبـار أن أقـل العـدد  تنعقـد الجمعـة بثالثـة غيـر اإل في المشهور عـنهموقال الحنيفة
) الحـاوي للفتـاوي(ي في كتابـه  وقد رجح السيوطي هذا الرأ،الذي يخطب ويعظاإلمام  غير ثالثة

  .هذا ما أدَّاني إليه اجتهادي: وقال. بعد أن سرد أقوال الفقهاء وفند أدلتهم
قـــول بأنهــا تنعقــد بـــإثنى عــشر رجــالً غيـــر  :وللمالكيــة فــي هــذه المـــسألة قــوالن مــشهوران

جـابر مستدلين بمـا رواه مـسلم فـي صـحيحه عـن . اإلمام باقين من أول الخطبة إلى نهاية الصالة
 مـن الـشام فانفتـل النــاس  كـان يخطــب قائمـاً يـوم الجمعـة، فجـاءت عيــرٌ rبـن عبـد اهللا أن النبـي 

##  [[إليهــا، حتــى لــم يبــق إال إثنــا عــشر رجــالً فأنزلــت هــذه اآليــة التــي فــي الجمعــة  ssŒŒ ÎÎ)) uuρρ  ((## ÷÷ρρ rr&& uu‘‘  ¸¸οο tt��≈≈ ppgg ÏÏBB  ÷÷ρρ rr&&  
## ··θθ øøλλ mm;;  ((## þþθθ ‘‘ÒÒ xxÿÿΡΡ $$##  $$ ppκκ öö�� ss99 ÎÎ))  xx88θθ ää.. tt�� ss?? uuρρ  $$ VVϑϑ ÍÍ←← !!$$ ss%%  44  [[ ، الثاني بأن العدد غير مقدر شرعاً، بل تنعقد الجمعة والقول_________________________________________________  
 البخاريرواه  ٤٤
  والّزوراء مكان مرتفع بسوق المدينة،  أخرجه البخاري وغيره٤٥
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بأي عدد تتكـون بـه قريـة لكـن ال تنعقـد بالثالثـة، وال باألربعـة ألنـه عـدد ال تتكـون بـه قريـة ورجـح 
  ).فتح الباري(هذا القول األخير الحافظ بن حجر في 

 بــن عبــد تنعقــد الجمعــة بــأربعين رجــالً غيــر اإلمــام، أخــذاً بمــذهب عمــر: وقالــت الــشافعية
 عـن سـليمان بـن موسـى أن عمـر بـن عبـد العزيـز  ةثقـأخبرنـا ال": قال الشافعي في األمّ ، tالعزيز 

  ."عوا إذا بلغتم أربعين رجالً مِّ جَ : ا بين الشام إلى مكة فيم) الماءحيث (كتب إلى أهل المياة
  

اهللا ذان األول، لقولـــه اتفـــق جمهـــور الفقهـــاء علـــى وجـــوب الـــسعي إلـــى الجمعـــة، عنـــد اآل
$$  [[: تعــــــــــــــالى ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ((## þþθθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ## ssŒŒ ÎÎ))  šš”” ÏÏŠŠθθ ççΡΡ  ÍÍοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ== ÏÏ99   ÏÏΒΒ  ÏÏΘΘ ööθθ ttƒƒ  ÏÏππ yyèè ßßϑϑ ààff øø99 $$##  ((## ööθθ yyèè óó™™ $$$$ ssùù  44’’ nn<< ÎÎ))  ÌÌ�� øø.. ÏÏŒŒ  ««!! $$##  ((##ρρ ââ‘‘ ssŒŒ uuρρ  

yyìì øø‹‹ tt77 øø99 $$##  44  ööΝΝ ää33 ÏÏ99≡≡ ssŒŒ  ××�� öö�� yyzz  ööΝΝ ää33 ©©99  ββ ÎÎ))  óóΟΟ ççGGΨΨ ää..  ttββθθ ßßϑϑ nn== ÷÷èè ss??    [[  )إليها مشياً وسطاً،  والمراد بالسعي، الذهاب .)الجمعة٩
≅≅ãã  [[  تعـالىو  ه سـبحانهلقول. مراد بذكر اهللا هنا الصالةوال. بين اإلسراع واإلبطاء øø?? $$##  !!$$ ttΒΒ  zz ÇÇrrρρ éé&&  yy77 øø‹‹ ss99 ÎÎ))  

šš∅∅ ÏÏΒΒ  ÉÉ==≈≈ ttGG ÅÅ33 øø99 $$##  ÉÉΟΟ ÏÏ%% rr&& uuρρ  nnοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ99 $$##  ((  ��χχ ÎÎ))  nnοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ99 $$##  44‘‘ ssSS ÷÷ΖΖ ss??  ÇÇ∅∅ ttãã  ÏÏ !!$$ tt±± óóss xxÿÿ øø99 $$##  ÌÌ�� ss33ΖΖ ßßϑϑ øø99 $$## uuρρ    33    ãã�� øø.. ÏÏ%% ss!! uuρρ    ««!! $$##    çç�� tt99 òò22 rr&&    33  
ÉÉΟΟ  [[: ولقولـــه ،)العنكبـــوت٤٥(  ]] ÏÏ%% rr&& uuρρ  nnοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ99 $$##  üü““ ÌÌ�� òò22 ÏÏ%% ÎÎ!!  [[  )المـــراد : وقـــال جماعـــة مـــن المفـــسرين، )طـــه١٤

  .الخطبة الشتمالها على حمد اهللا والثناء عليه والتذكير بآياته: بذكر اهللا هنا
  

تلـف الفقهـاء فـي فـسخ وقـد اخ. وتفيد اآليـة أيـضاً حرمـة البيـع والـشراء عنـد سـماع اآلذان
ال : جماعـــةوقـــال ، يفـــسخ وال ينعقـــد: فقـــال جماعـــة. عـــدهالبيـــع إذا وقـــع مـــع اآلذان األول أو ب

  . والكل متفق على حرمته،يفسخ، بل يمضي، ويصح


  
 هيرى أكثر الفقهاء أن خطبة الجمعة واجبة؛ وهي شرط في صحة الجمعـة، واسـتدلوا بقولـ

$$  [[: اهللا تعـــــــــــالى ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ((## þþθθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ## ssŒŒ ÎÎ))  šš”” ÏÏŠŠθθ ççΡΡ  ÍÍοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ== ÏÏ99   ÏÏΒΒ  ÏÏΘΘ ööθθ ttƒƒ  ÏÏππ yyèè ßßϑϑ ààff øø99 $$##  ((## ööθθ yyèè óó™™ $$$$ ssùù  44’’ nn<< ÎÎ))  ÌÌ�� øø.. ÏÏŒŒ  ««!! $$##  
فالـــسعي إلــى الخطبـــة واجـــب وال يكــون الـــسعي واجبـــاً إال لــشئ واجـــب، والخطبـــة ، ))الجمعــةالجمعــة٩٩((..]]

تمالها علــى حمــد اهللا، والثنــاء وهــذا بنــاء علــى أن المــراد بــذكر اهللا فــي اآليــة الخطبــة الشــ. واجبــة
  .عليه، والتذكير بآياته، كما قدمنا

، فقد كان يفعلها، ويداوم على فعلها، ولـم يثبـت أنـه تركهـا، r بفعله - أيضاً -واستدلوا 
وقـد نقـل الـشيخ منـصور r  :}}{{، وقد قـال U إلى أن لقى اهللا

{{: همـا قـاالأن y بن إدريـس وغيـره عـن عمـر وعائـشة
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{{  
  

 والوصــــية rالحمــــد هللا، والــــصالة علــــى رســــول اهللا : أركانهــــا: قــــال الــــشافعية والحنابلــــة
ذا الــدعاء للمـــؤمنين بــالتقوى فــي كــل مــن الخطبتــين، وقــراءة آيــة مــن القــرآن فــي إحــداهما، وكــ

ركنهــا الــذكر الطويــل، :  الحنفيــةمــنوقــال المالكيــة، وكثيــر . ةوالمؤمنــات فــي آخــر الخطبــة الثانيــ
  .المشتمل على تحذير، وتبشير، المسمى بالخطبة ُعْرفاً وأقله قدر التشهد أو ثالث آيات

  
هم، أن تكــــون الخطبــــة يــــشترط عنــــد المالكيــــة والــــشافعية، والحنابلــــة فــــي المــــشهور عــــن

 قال ابن عمـر ، كان يفعل ذلكrخطبتين، ليستريح بينهما الخطيب استراحة خفيفة؛ ألن النبي 
t:  }}rr

{{
 في صـحة الجمعـة؛ والخطبـة الثانيـة سـنة ووافقهـم فـيالخطبة األولى شرط : وقال الحنفية

  .هذا أحمد بن حنبل، في رواية عنه
. ويشترط عند الجمهور أن تكون الخطبتان من قيام، إال لعذر لحـديث ابـن عمـر المتقـدم

ــي  وقــد روى ان أول مــن . ن مــن بعــدهو  خطــب جالــساً وال الخلفــاء الراشــدrولــم يثبــت أن النب
  .ن أبي سفيان، لما أمتأل جسمه وثقل لحمهخطب جالساً هو معاوية ب

ال يــشترط فـــي صــحتها الطهــارة فلــو خطــب وهــو محـــدث : ويــشترط لهــا الطهــارة؛ وقيــل
واألصح إنها شرط في صحة الخطبة ألن الخطبة شرط  فـي صـحة . صحت خطبته، مع الكراهة
ــضاً ويــشترط ، اهللا أعلــمو . الــصالة، فهــي كــالجزء منهــا ــأي د الــشافعية الجلــوس بــين الخطبتــين عن

 .، وجمهور من الفقهاء، لحديث ابن عمر المتقدموالمالكية

  
  :وللخطبة سنن كثيرة، نذكر بعضها فيما يلي

ُيسن للخطيب أن يـُْلقي السالم على مـن بجـوار المنبـر، قبـل أن يـصعد عليـه، إذا كـان قـد 
جالـساً بيـنهم، فـال يُـسنَّ خرج عليهم من حجرته، أو كان قادماً من خارج المسجد، أمـا إذا كـان 

_________________________________________________  
  أخرجه أبو داود وغيره بألفاظ متقاربة٤٦
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  .ه إلقاء السالم عليهم، فيما أعلمل
وُيسّن للخطيب أن يسلم على الناس، بعد صـعود المنبـر ويلتفـت إلـيهم بوجهـه، فقـد كـان 

قالفيما أخرجه البيهقى  y فعن ابن عمر.  يفعلهrالنبي 
}}rr

{{ 
 منبـر مـن rوقـد كـان للنبـي . وُيسن أن تكون الخطبة علـى مكـان مرتفـع حتـى يـراه النـاس

يُـــسن للخطيـــب أن يرفــــع صـــوته بالخطبـــة، إلســــماع الحاضـــرين، وإظهــــار ، كمــــا ثـــالث درجـــات
ــــشهامة، وتفخــــيم أمــــر الخطبــــة، واإلتيــــان ــــل الكــــالم، مــــع مراعــــاة مقتــــضى حــــال ال  فيهــــا بجزي

  .اجون إليه من المواعظ واإلرشاداتالحاضرين، وما يحت
t :}}rr روى مــسلم عــن جــابر بــن عبــد اهللا
{{ . أي كأنـه

وهــذا كنايــة عــن . و مــنهم فهــو يــصل إلــيهم فــي الــصباح أو فــي المــساءينــذر النــاس بــاقتراب العــد
 .  عند سماع خطبته عليه الصالة والسالم. التخويف الذي يمأل القلوب

وُيسن للخطيب أن يخاطب الناس على قدر عقولهم، فـال يحـدثهم حـديثاً ال يفهمونـه وال 
ـــضيع حكمتهـــا، ويجعـــل يكـــون فـــي كالمـــه متـــشْدقاً، وال متقرعـــاً، فـــإن ذلـــك يفـــسد الخطبـــة ، وي

  .السامعين ينصرفون عنه ويمّلون حديثه
{{: أخرجه البخـاري فيما قد كان علي كرم اهللا وجهه يقولو 

{{ ُيسن تقـصير الخطبـة، تقـصيراً معتـدًال، حتـى ال يمّلهـا ، كما
t :}}rrلقول جابر بن سـمرة . الناس

{{ ٤٧  
  

اتفق جمهور الفقهاء على أن الكالم أثناء الخطبة حرام، حتـى ولـو كـان أمـراً بمعـروف، أو 
}}: قـالrأن رسـول اهللا  y عن ابن عبـاس. نهياً عن منكر

{{٤٨.  
_________________________________________________  

  أخرجه أبو داود٤٧
 بن أبي شيبة رواه أحمد وا٤٨
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  : قالrوعن عبد اهللا بن عمرو أن النبي 
}}




UU  ]]   ttΒΒ  uu !!%% yy`̀  ÏÏππ uuΖΖ ||¡¡ pptt øø:: $$$$ ÎÎ//  …… ãã&& ss## ssùù  çç�� ôô³³ ttãã  $$ yyγγ ÏÏ99$$ ssWW øøΒΒ rr&&  [[  ))٤٩}))عامعامنناألاأل١٦٩١٦٩.  
لـو ألقـى رجـل علـى : وقد رخص بعـض الفقهـاء فـي رد الـسالم، وتـشميت العـاطس، فقـالوا

ـــي ذلـــكرجـــل الـــسالم، والخطيـــب يخطـــب ـــأس ف ـــه، فـــال ب ـــو عطـــس أحـــد ، ، فـــردَّ علي وكـــذلك ل
  .رحمك اهللا، فال بأس في ذلك أيضاً الحاضرين فقال الحمد هللا فقال له من بجواره ي

هــذا واألولــى علــى مــن دخــل المــسجد، والخطيــب يخطــب، أو كــان النــاس فــي مجلــس 
  . علم، أال يلقي السالم عليهم، ويجلس حيث انتهى به المجلس


وأقيمــت الــصالة، صــلى ركعتــين يقــرأ فيهمــا جهــراً بفاتحــة . إذا فــرغ الخطيــب مــن الخطبــة

  .وسورة في كل ركعة
الركعـة الثانيـة سـورة المنـافقين، أو فـى وُيستحب أن يقرأ في الركعة األولـى سـورة الجمعـة و 

،  الغاشــية الثانيــة هــل آتــاك حــديثوفــي الركعــة. يقــرأ فــى الركعــة األولــى ســبح اســم بــك األعلــى
t : }}عــن أبــي هريــرة الــشيخان عــن وذلــك لمــا رواه 
tt

rr{{
 كـان يقـرأ rالنبـى أن  حمـدبـو داود وأالـشافعي وأخرجه فيما أولما رواه سمرة بن جندب 

  . وهل أتاك حديث الغاشيةىفي صالة الجمعة بسبح اسم ربك األعل

ي يـصلي بالنـاس الجمعـة أجاز الحنابلة والشافعية في المشهور عنهم أن يكون اإلمـام الـذ

 أن يكــون اإلمــام غيــر الخطيــب، إال إذا حــدث لــه عــذر  ال يجــوز: وقــال المالكيــة، غيــر الخطيــب
ــاً يــسع  ــه وقت ــه يجــوز أن يــستخلف غيــره، بــشرط أن يــستغرق ذلــك حدث كحــدث أو رعــاف، فإن

  _________________________________________________  .ركعتين، وإال وجب عليهم انتظاره
  رواه أحمد وأبو داود٤٩
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تدرك الجمعة عند المالكية والشافعية والحنابلة، وجمهور من فقهـاء الحنفيـة بـإدراك ركعـة 

أتى بركعة أخـرى، بعـد  وهو راكع، نوى الجمعة، وركع معه، و مام، فإن أدرك المأموم اإلماماإلمع 
r}}ال ، قـtبما أخرجه البيهقي عـن أبـي هريـرة ذلك واستدلوا على ، سالم اإلمام

{{  


 أفتـــى بـــذلك، tكثيـــر مـــن النـــاس يـــصلون الظهـــر، بعـــد الجمعـــة ويعتقـــدون أن الـــشافعي 
ويتعللـــون بـــأن الجمعـــة لمـــن ســـبق، إذا تعـــددت المـــساجد، وهـــم ال يعرفـــون مـــن الـــسابق، ومـــن 

وهـذا خـالف مـا عليـه جمهـور الفقهـاء ، زعمون إنهم يـصلون الظهـر إحتياطـاً لذا فهم ي. المسبوق
  .وما نسبوه إلى الشافعي غير صحيحعلى اختالف مذاهبهم، 

قال النووي وهو إمام مـن أئمـة الـشافعية مـن لزمتـه الجمعـة ال يجـوز أن يـصلي الظهـر قبـل 
فوات الجمعة، بال خالف، ألنه مخاطب بالجمعة فإن صلى الظهـر قبـل فـوات الجمعـة، فقـوالن 

  .ىانته. الصحيح بطالنها ويلزمه إعادتها، ألن الغرض هو الجمعة: مشهوران
ــي اليــوم ســتة، وهــو : أقــول وصــالتهم الظهــر بعــد الجمعــة، تجعــل الــصلوات المفروضــة ف

  .مخالف إلجماع األمة، وهي بدعة، ينبغي على الفقهاء المعاصرين أن يحاربوها
 على جـواز صـالة الظهـر، بعـد الجمعـة، وال ولم أجد فيما قرأت من كتب الفقه أحداً نصَّ 

  .قبلها، واهللا أعلم
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م  جميعـاً مـن الـسفرة الكـراالعالمين يعز من ذكره ويزيد من شكره ويجعلهم  هللا ربِّ الحمد
وأشــهد أن ال إلــه إال اهللا وحــد ال شــريك لــه وســع الخلــق جميعــاً بنعمــاه، وأفــاض علــيهم ، البــررة

ظاهراً وباطناً عطايـاه وجـدواه، وطلـب مـنهم مقابـل ذلـك شـيئاً واحـداً زهيـداً يـسيراً علـى ألـسنتهم 
  .وهو ذكر اهللا

ك شـفاههم يرضـى مـن عبـاده أن تتحـر . سبحانه سبحانه يرضى بالقليـل ويثيـب علـى الكثيـر
بـــذكره، ويعطـــيهم بـــذلك مـــن األجـــر والثـــواب مـــا ال تطلـــع عليـــه األنفـــس وال تدركـــه العقـــول وال 

  .تتحمله القلوب ألنه عطاء من الحبيب المحبوب ألهل الطاعة واإليمان
وأشهد أن سيدنا محمداً عبد اهللا ورسوله وصفيه من خلقه وخليله كان ال يجلـس إال علـى 

 كبيـراً إال علـى ذكـر اهللا حتـى كـان  أووال يفعـل عمـالً صـغيراً لـى ذكـر اهللا، ذكـر اهللا وال يقـوم إال ع
  .كان يذكر اهللا على كل أحيانه: كما قالت السيدة عائشة رضي اهللا عنها

 وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الذاكرين وإمام الـشاكرين وخيـرة خلـق اهللا اللهم صلِّ 
  .آمين..  اتبع بهداه إلى يوم الدينمن النبيين والمرسلين وآله وأصحابه وكل من

 U اســـتمعنا ســـوياً قبـــل الـــصالة إلـــى آيـــات مـــن كتـــاب اهللا.. إخـــواني وأحبـــابي ..أمـــا بعـــد
تتحــدث عــن الحــج إلــى بيــت اهللا الحــرام وتبــين هيئتــه وكيفيتــه وتتحــدث عــن حكمــة الحــج التــي 

ي هـذا الوقـت القـصير فرضها اهللا علينا وألن حكم الحج كثيرة وكثيرة ال نستطيع أن نحيط بها ف
ــا جميــع الطاعــات وفــرض  فــسنقف عنــد حكمــة واحــدة جامعــة مانعــة مــن أجلهــا أوجــب اهللا علين

  :uفعندما فرض علينا الحج قـال لخليلـه . علينا جميع القربات وتجتمع فيها جميع العبادات
]]  ββ ÏÏ iiŒŒ rr&& uuρρ  ’’ ÎÎûû  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ99 $$##  ÆÆ ddkk pptt øø:: $$$$ ÎÎ//  šš‚‚θθ èè?? ùù'' ttƒƒ  ZZωω%% yy`̀ ÍÍ‘‘  44’’ nn?? ttãã uuρρ  ÈÈ ee≅≅ àà22  99�� ÏÏΒΒ$$ ||ÊÊ  šš ÏÏ?? ùù'' ttƒƒ   ÏÏΒΒ  ÈÈ ee≅≅ ää..  ?? ddkk ssùù  99,,ŠŠ ÏÏϑϑ ttãã  [[  
ρρ##))  [[، ومــا الحكمــة؟  ))الحــجالحــج٢٧٢٧(( ßß‰‰ yyγγ ôô±± uuŠŠ ÏÏ jj99  yyìì ÏÏÿÿ≈≈ ooΨΨ ttΒΒ  ööΝΝ ßßγγ ss99  ((##ρρ ãã�� àà22 õõ‹‹ ttƒƒ uuρρ  zzΝΝ óó™™ $$##  ««!! $$##  þþ’’ ÎÎûû  55ΘΘ$$ −−ƒƒ rr&&  BBMM≈≈ ttΒΒθθ èè== ÷÷èè ¨¨ΒΒ  44’’ nn?? ttãã  $$ ttΒΒ  

ΝΝ ßßγγ ss%% yy—— uu‘‘  [[) ) حكمتين اثنتين، ))الحجالحج٢٨٢٨:  
ρρ##))  [[: الحكمـــة األولـــى ßß‰‰ yyγγ ôô±± uuŠŠ ÏÏ jj99  yyìì ÏÏÿÿ≈≈ ooΨΨ ttΒΒ  ööΝΝ ßßγγ ss99  [[لهـــم فـــي تلـــك األمـــاكن وهـــي  أي جهزهـــا اهللا 

أما المنافع العاجلة فهي أن يتوب عليهم ويغفر لهـم ذنـوبهم ويـردهم  . منافع عاجلة ومنافع آجلة
خالــصين مــن الــذنوب والخطايــا مــستورين ومجبــورين مــن اآلثــام والعيــوب . كمــا ولــدتهم أمهــاتهم

_________________________________________________  
  .م٩/٤/١٩٩٣هـ الموافق ١٤١٣ من شوال ١٧ بنها يوم الجمعة -كانت هذه الخطبة بالمسجد الكبير بكفر الجزار  ١
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r :}}ويستجيب دعائهم ويـصلح أحـوالهم ويجيـبهم فـي أحبـابهم فقـد قـال 
{{والهــدف المــشترك بــين جميــع العبــادات ٢ ]]    ((##ρρ ãã�� àà22 õõ‹‹ ttƒƒ uuρρ  zzΝΝ óó™™ $$##  ««!! $$##  þþ 44’’ nn?? ttãã  $$ ttΒΒ  

ΝΝ ßßγγ ss%% yy—— uu‘‘  [[ ولم يكتف بأن هذه هي الحكمة العالية والغاية السامية مـن تلـك العبـادات الراقيـة ولـم 
ل فــي كــل خطــوة مــن خطــوات الحــاج يــذكرهم بتلــك يكتــف بالتنبيــه عنهــا وكلهــا فــي تلــك اآليــة بــ

##!!  44  [[فعنــــــدما ينزلـــــوا مــــــن عرفــــــات يقـــــول اهللا لهــــــم جميعــــــاً . الحكمـــــة ssŒŒ ÎÎ** ssùù  ΟΟ ççFF ôôÒÒ ssùù rr&&  ïï∅∅ ÏÏ iiΒΒ  ;;MM≈≈ ssùù tt�� ttãã  
((##ρρ ãã�� àà22 øøŒŒ $$$$ ssùù  ©©!! $$##  yy‰‰ΨΨ ÏÏãã  ÌÌ�� yyèè ôô±± yyϑϑ øø99 $$##  ÏÏΘΘ## tt�� yyss øø99 ρρ##))  [[: مـــــــــــــرة يقـــــــــــــول، ف ))البقـــــــــــــرةالبقـــــــــــــرة١٩٨١٩٨ ( (]]  ))  ##$$ ãã�� ää.. øøŒŒ $$## uuρρ  ©©!! $$##  þþ’’ ÎÎûû  55ΘΘ$$ −−ƒƒ rr&&  
;;NN ≡≡ yyŠŠρρ ßß‰‰ ÷÷èè ¨¨ΒΒ  [[  ))ومــــــــرة يقــــــــول،))البقــــــــرةالبقــــــــرة٢٠٣٢٠٣   ]]  ((##ρρ ãã�� àà22 õõ‹‹ ttƒƒ uuρρ  zzΝΝ óó™™ $$##  ««!! $$##  þþ’’ ÎÎûû  55ΘΘ$$ −−ƒƒ rr&&  BBMM≈≈ ttΒΒθθ èè== ÷÷èè ¨¨ΒΒ  [[  ))أي .  ))الحــــــــجالحــــــــج٢٨٢٨

اجعلوا ذكر اهللا هـو الغايـة العظمـى فالغايـة العظمـى مـن الحـج فـي كـل خطواتـه وحركاتـه وسـكناته 
  .هي ذكر اهللا

$$  [[  وكذلك الصالة فيقول فيها اهللا ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ((## þþθθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ## ssŒŒ ÎÎ))    šš”” ÏÏŠŠθθ ççΡΡ    ÍÍοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ== ÏÏ99     ÏÏΒΒ    ÏÏΘΘ ööθθ ttƒƒ    ÏÏππ yyèè ßßϑϑ ààff øø99 $$##  
((## ööθθ yyèè óó™™ $$$$ ssùù  44’’ nn<< ÎÎ))  ÌÌ�� øø.. ÏÏŒŒ  ««!! فهـــو ذكـــر اهللا وذكـــر اهللا هنـــا التـــذكير فهـــو فـــي هـــذا الموقـــف . ) ) الجمعـــةالجمعـــة٩٩ ( (]]  ##$$

التــذكير بالوعــد والوعيــد والجنــة والنــار فــي الطاعــات والقربــات بآيــات مــن كتــاب اهللا وبأحاديــث 
��U ]]  öö ل اهللارســول اهللا مــن بــاب فــض ÏÏ jj.. ssŒŒ uuρρ  ¨¨ββ ÎÎ** ssùù  33““ tt�� øø.. ÏÏ ee%%!! $$##  ßßìì xxÿÿΖΖ ss??  šš ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 .  ))الــذارياتالــذاريات٥٥٥٥ ( (]]  ∪∪∋∋∋∋∩∩  ##$$

ÉÉΟΟ  [[و  ÏÏ%% rr&& uuρρ  nnοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ99 $$##  üü““ ÌÌ�� òò22 ÏÏ%% ÎÎ!!  ∩∩⊇⊇⊆⊆∪∪  [[) ) طهطه١٤١٤ ( (.  
وفيهــا تــالوة كتــاب اهللا وكلهــا .. فيهــا التحميــد والتكبيــر والتهليــل.. والــصالة فيهــا ذكــر اهللا

مـن عبـاده  تهـا لهـا ذكـر مخـصوص يحـب أن يـسمعه اهللافي حركات الـصالة وكـل حركـة مـن حركا
��χχ  [[المــــؤمنين  ÎÎ))  nnοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ99 $$##  44‘‘ ssSS ÷÷ΖΖ ss??  ÇÇ∅∅ ttãã  ÏÏ !!$$ tt±± óóss xxÿÿ øø99 $$##  ÌÌ�� ss33ΖΖ ßßϑϑ øø99 $$## uuρρ  33  ãã�� øø.. ÏÏ%% ss!! uuρρ  ««!! $$##  çç�� tt99 òò22 rr&&  33  [[  ))فكلهـــــا ،  ))العنكبــــوتالعنكبــــوت٤٥٤٥ 

ρρ##))  [[أحوال ذكر وكذلك الصيام فالهدف منه  çç�� ÉÉ ii99 xx66 ççGG ÏÏ99 uuρρ  ©©!! $$##  44†† nn?? ttãã    $$ ttΒΒ    ööΝΝ ää3311 yy‰‰ yyδδ    ööΝΝ àà66 ¯¯== yyèè ss99 uuρρ    ššχχρρ ãã�� ää33 ôô±± nn@@    [[  
r  وقـــد علمنـــا ..  الجـــسمانية الهـــدف منهـــا آيـــة الـــذكر يعنـــي مـــن العبـــادات،))البقـــرةالبقـــرة١٨٥١٨٥((

UU لمـاذا؟ ليعرفنــا أن
لواحـد فينـا فلـو حـاول ا. U وليس هناك نهاية لنعم اهللا.  I الدرجة األولى في حياتنا هو ذكره

  :أن يعــــــــــــد نعــــــــــــم اهللا عليــــــــــــه فــــــــــــي نفــــــــــــس واحــــــــــــد مــــــــــــا اســــــــــــتطاع إلــــــــــــى ذلــــــــــــك ســــــــــــبيالً 
]]  ββ ÎÎ)) uuρρ  ((##ρρ ‘‘‰‰ ããèè ss??  ssππ yyϑϑ ÷÷èè ÏÏΡΡ  ««!! $$##  ŸŸωω  !!$$ yyδδθθ ÝÝÁÁ øøtt ééBB  33  [[) ) النحلالنحل١٨١٨((.  

نعمــة واحــدة إذا كانــت ظــاهرة أو باطنــة بــل نعمــة واحــدة مــن نعــم الواحــد كنعمــة البــصر أو 
نعـــم لـــيس لهـــا . واإلرادة أو الحيـــاة أو الـــرزقأالـــسمع أو الكـــالم أو العقـــل أو الحركـــة أو القـــدرة 

 U  ولكنــهU نهايــة نعمــة واحــدة منهــا ال يــستطيع الواحــد أن يحــدها أو يحــصرها مــن معطيهــا
وطب منا أن نشكره على ذلك فـإذا قمـت مـن نـومي وقـد وهبنـي . طلب منا أن نذكره على ذلك
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!!U ]]  ªª الحياة بعدما كنت في نومي كاألموات كمـا ذكـر اهللا $$##  ’’ ®®ûû uuθθ ttGG ttƒƒ  }}§§ ààÿÿΡΡ FF{{ $$##  tt ÏÏmm  $$ yyγγ ÏÏ?? ööθθ ttΒΒ   ÉÉLL ©©99 $$## uuρρ  
óóΟΟ ss99  ôôMM ßßϑϑ ss??  ’’ ÎÎûû  $$ yyγγ ÏÏΒΒ$$ ooΨΨ ttΒΒ  ((  ÛÛ�� ÅÅ¡¡ ôôϑϑ ççŠŠ ssùù   ÉÉLL ©©99 $$##  44 ||ÓÓ ss%%  $$ ppκκ öö�� nn== ttææ  ||NN ööθθ yyϑϑ øø99 $$##  ãã≅≅ ÅÅ™™ öö�� ããƒƒ uuρρ  ##““ tt�� ÷÷zz WW{{ $$##  ##’’ nn<< ÎÎ))  99≅≅ yy__ rr&&  ‘‘ ‡‡ΚΚ ||¡¡ ••ΒΒ  [[  

، عندما أقوم من نومي وقد وهـب لـي الحيـاة البـد أن أشـكره وأذكـره وأقـول كمـا علمنـي ))الزمرالزمر٤٢٤٢((
 فأشكره على أن وهـب ٣}}r :}} الرسول

{{لي الحياة وإذا نظـرت إلـى نعمـة األكـل أذكـره وأشـكره وأقـول 
{{وإذا أعطـــــاني مـــــاءاً أقــــــول٤ ،:  

 }}{{ أي نعمـة
{{من النعم حتى نعمة الشهوة عندما انتهي منها أقول 

{{هـي صـحيح كلمـات وليـست .  علـى نعمائـه اهللا الزم اإلنسان يشكر
شــكراً وافــراً وال شــكراً إيجــابي لكــن اهللا يقبلهــا منــا ويــدخرها لنــا، ويعطينــا عليهــا مــن األجــر مــا ال 

.عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر
ر فقـــط هـــي  ولـــيس حلقـــات الـــذكU إذاً كـــل العبـــادات يـــا إخـــواني تهـــدف إلـــى ذكـــر اهللا

لكن ذكر اهللا حسب الحالة التـي أوجـدني عليهـا اهللا وحـسب النعمـة التـي سـاقها إلـي اهللا . الذكر
 حتى ولو نزل بي غم أو نزلت بي مصيبة وهي في نظري مصيبة لكنهـا فـي الحقيقـة نعمـة مـن اهللا

Uن حتــى هــذه النعمــة علمنــي رســول اهللا أ.  وبعــدها تمــر علــي أتحــدث علــى أنهــا نعمــة مــن اهللا
}}أشــكر اهللا عليهــا مــاذا علمنــي؟


 ◌ٰ ◌ٰ{{ ساعة النعمة أقول الحمد هللا الـذي بنعمتـه تـتم الـصالحات وهـذا يعنـي أن

النعمة التي جاءت ليست بشطارتي أو بمهارتي أو بذكائي أو بمالي أو بقوتي لكنهـا تمـت بنعمـة 
 وإذا جــاءت مـــصيبة فـــي نظــري فهـــي نعمــة لكـــن ال أعلمهـــا اآلن U اهللا ومعونــة اهللا وتوفيـــق اهللا

U ]]  ((  ## لقوله ||¤¤ ttãã uuρρ  ββ rr&&  ((##θθ èèδδ tt�� õõ33 ss??  $$ \\↔↔ øø‹‹ xx©©  uuθθ èèδδ uuρρ  ××�� öö�� yyzz  ööΝΝ àà66   .))البقرةالبقرة٢١٦٢١٦ ( (]]  ))  99©©
فبنــو إســرائيل لمــا اعتقــدوا أن المــوت نقمــة وذهبــوا إلــى ســيدنا موســى وألحــوا عليــه وقــالوا 

 أن يرفـع عنـا المـوت فـال يمـوت منـا أحـد وكـانوا قومـاً شـداداً U يا كليم اهللا اطلب من ربك: له
ــا ــي المكــابرة والعن إلــى ربــه وطلــب منــه ذلــك فرفــع عــنهم المــوت  uفلمــا ذهــب موســى . دف

فـالمريض يـشكو ُمـَر الـشكوى مـن األلــم وال . وابـتالهم باألوجـاع واألسـقام والفقـر وقلـة األقـوات
  _________________________________________________واشـتد القحـط وقلـت األقـوات حتـى أكلـوا القطـط . يجد من يريحه وليس هناك موت كمـا طلبـوا

 .رواه أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه عن أبي ذر، وحذيفة ٣
 . الشاميين عن أنسرواه صاحب مسند ٤
  عن أبى جعفر مرسالجامع المسانيد والمراسيل ٥
  . رواه ابن ماجة في زوائده، والبيهقي في الدعوات والحاكم في المستدرك عن عائشة وأبو هريرة ٦



) ٤١٢(  
  

 

 بالماء وبخلت األرض بالنبات وكانوا يأكلون بعـضهم والكالب من قلة األقوات وبخلت السماء
  .من قلة األقوات واألرزاق وال يجدون مناصاً وال مخلصاً لهم

 أن يأتينـا بـالموت لقـد U وبعد خمس سنوات ذهبوا إلى موسـى وقـالوا لـه اطلـب مـن اهللا
لـك؟ قـالوا مـا  قال يا قوم ألم تطلبـوه؟ ألـم أنهـاكم  عنـه وأنـتم أصـررتم علـى ذ. اشتقنا إلى الموت

 فاسـتجاب اهللا لــه ووجــدوا U  فــدعا اهللاU كنـا نعلــم بالحكمـة العاليــة التـي مــن أجلهــا بعثـه اهللا
ΝΝ  [[ مـصيبة وقـال هأن الموت هو المصيبة فيما بينهم ووصفه ربنا علـى قـدرنا أنـ ää33 ÷÷GG tt66≈≈ ||¹¹ rr'' ssùù  èèππ tt66ŠŠ ÅÅÁÁ ••ΒΒ  

ÏÏNN ööθθ yyϑϑ øø99  يجــد مــن يريحــه مــن شــدة ، ألن المــوت يــريح مــن اشــتكى مــن الــَسقم وال))المائــدةالمائــدة١٠٦١٠٦ ( (]]  ##$$
األلم ويفتح للناس األبواب لكي يأخذ كل واحد منهم دوره في الحياة فال يتمتع الـشيوخ الكبـار 
علــى حــساب الــشباب بــل لكــل واحــد مــنهم قــسط معلــوم ومــصير مــن األقــوات واألرزاق ونعــم 

قمــة علــى الحمــد هللا علــى نعمــه وحتــى المــرض فهــو ن: الحــي القيــوم فعلينــا أن نقــول عنــد المــوت
 يطهــر بــه المــسلم مــن U كيــف يكــون المــرض نعمــة؟ ألن اهللا. الكــافرين لكنــه نعمــة للمــؤمنين

{{{{:  ورد فى األثر أنخطاياه ويغسله من ذنوبه وآثامه حتى
لـم خصـصتني : للمـريض الـصابر الـذي ال يجـزع، وال يـشكو اهللا، وال يقـولإنما هـو وهذا 

هــم؟ ولــم ابتليتنــي بهــذا الغــم؟ وأنــا أصــلي وفــالن ال يــصلي ألن هــذا اختيــاره بعلــم بهــذا ال يــا ربَّ 
فــالمريض الــصابر الــذي ال يــشكو مــن مثــل هــذا كــل . U وحكمــة، وهــذا اختيــار العلــيم الحكــيم

{{ :يقــول اهللا فــي الحــديث القدســي: rيــوم مــن أيامــه يكفــر عنــه ذنــوب ســنة ولــذا قــال 


––اسـتكمل العمـلاسـتكمل العمـل{{ ومـن
 r اهللا رسـولمـا ورد عـن فضل اهللا على هذه األمة المحمدية أن يمرض الرجل منهم قبل موتـه ل

ــداً أمرضــه قبــل موتــه،  ــه إذا أحــب اهللا عب ــاه أن ــه مــا معن ــي علي ــذنوب الت لمــاذا؟ ليرحمــه ويمحــو ال
ويبــدلها بحــسنات ومكــان الحــسنة بعــشر حــسنات ويزيــد اهللا ويــضاعف لمــن يــشاء علــى حــسب 

  .قوة إيمانه وعلى حسب صبره وقدرته على تحمل المرض
ن لـيس معنـى ذلـك أن نرضـى بـه ونـسلم  لكـU حتى المرض يا إخواني نعمـة مـن نعـم اهللا

r :}}به ونترك التداوي وقد قال 
{{   علينا أن نأخذ باألسباب التي أوجدها مسبب األسباب U.  

يل وأطراف النهار أن يذكر اهللا وعليـه أن يـشكره وعليـه إن المؤمن يا إخواني عليه آناء الل
_________________________________________________  
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أن يستعين بنعمه وعليه أن يؤدي مـا عليـه مـن واجبـات ذكـره وشـكره إذا واجهـه ولـو بالقليـل مـن 
tt  [[:  حتــى يــدخل فــي ســاحة الرضــوان فــيمن قــال فــيهمU نعمــه وفــضله ÏÏ%% ©©!! $$##  ttββρρ ãã�� ää.. õõ‹‹ ttƒƒ  ©©!! $$##  $$ VVϑϑ≈≈ uuŠŠ ÏÏ%%  

## YYŠŠθθ ããèè èè%% uuρρ  44’’ nn?? ttãã uuρρ  ööΝΝ ÎÎγγ ÎÎ//θθ ããΖΖ ãã__  [[) ) أويدخل في قول اهللا ))آل عمـرانآل عمـران١٩١١٩١ ، U ]]  ××ΑΑ%% yy`̀ ÍÍ‘‘  ��ωω  ööΝΝ ÍÍκκ�� ÎÎγγ ùù== èè??  ××οο tt��≈≈ ppgg ÏÏBB  ŸŸωω uuρρ  
ìììì øø‹‹ tt//   ttãã  ÌÌ�� øø.. ÏÏŒŒ  ««!! ــي هــؤالء القــوم الــذين ســيكرمهم اهللا، والــذين ال ينــدمون ))النــورالنــور٣٧٣٧ ( (]]  ##$$ ، فيــدخل ف

جنـة ، وال ينـدمون حتـى بعـد دخـولهم فـي لحياة وال يندمون يـوم لقـاء اهللالحظة الخروج من هذه ا
والمــؤمن لحظــة خــروج روحــه يــرى مــا لــه مــن الثــواب العظــيم علــى . U المــأوى وفــي رحــاب اهللا

العمل اليسير فيكشف المولى ما له من األجر العظـيم علـى عملـه فـي طاعـة اهللا وعلـى ذكـره فـي 
MM||  [[ذكــر اهللا وعلــى صــبره وعلــى حكمتــه فــي هــذه الحيــاة فينــادي ويقــول كمــا قــال اهللا  øø‹‹ nn==≈≈ ttƒƒ  ’’ ÍÍΓΓ ööθθ ss%%  

ttββθθ ßßϑϑ nn== ôôèè ttƒƒ  ∩∩⊄⊄∉∉∪∪  $$ yyϑϑ ÎÎ//  tt�� xxÿÿ xxîî  ’’ ÍÍ<<  ’’ ÎÎ nn11 uu‘‘   ÍÍ__ nn== yyèè yy__ uuρρ  zz ÏÏΒΒ  tt ÏÏΒΒ tt�� õõ33 ßßϑϑ øø99   .))يسيس٢٧٢٧  --  ٢٦٢٦ ( (]]  ##$$
والــذكر لــيس لــه شــروط فــال يحتــاج إلــى وضــوء وال إلــى مكــان معــد ومحــدد مثــل هــذا بــل 
يجــوز فــي الــشارع ويجــوز فــي الــسوق ويجــوز فــي العمــل ويــصح فــي البيــت ويــصح علــى وضــوء 

فالجنــب ال يــصلي وال يقــرأ كتــاب اهللا وال يمــس . تــى علــى الجنابــةوعلــى غيــر وضــوء بــل يجــوز ح
فأين العذر عندما يسألني اهللا؟ مـاذا أقـول لـه؟ كنـت . U المصحف ولكنه يجوز له أن يذكر اهللا

��öö  [[ :ومــا شــأنك بــذلك؟ ألــم أقــل لــك: مــشغوالً بــاألرزاق فيقــول لــي ããΒΒ ùù&& uuρρ  yy77 nn== ÷÷δδ rr&&  ÍÍοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ99 $$$$ ÎÎ//  ÷÷�� ÉÉ99 ssÜÜ ôô¹¹ $$## uuρρ  
$$ ppκκ öö�� nn== ttææ  ((  ŸŸωω  yy77 èè== tt↔↔ óó¡¡ nnΣΣ  $$ ]]%% øø—— ÍÍ‘‘  ((  ßß øøtt ªªΥΥ  yy77 èè%% ãã—— öö�� ttΡΡ  33  èèππ tt66 ÉÉ))≈≈ yyèè øø99 $$## uuρρ  33““ uuθθ øø)) −−GG== ÏÏ99  ∩∩⊇⊇⊂⊂⊄⊄∪∪  [[) ) طهطه((..  

وكــذلك فــي اآلخــرة فالــسابقون فــي هنــاء وســرور مــن الطاعــات والقربــات والنوافــل وعمــل 
 المـستهترون بـذكر اهللا: وما المفـردون يـا رسـول اهللا؟ قـال: قالوا. الصالحات فقد سبق المفردون

U .قــــال . هترون معناهــــا الــــذين ال يغفلــــون عــــن ذكــــر اهللا طرفــــة عــــينوالمــــستr :}}
 ◌ٰ ◌ٰ ◌ٰ ◌ٰ

{{وقــال أيــضاً ٩ ،}}


{{ود عن ذى النون، و ١٠}}{{  
، ذهـب إلـى tن هو الـشيخ كمـال الـدين األخميمـي وقد ورد أن رجالً من العلماء العاملي

 يــرون بعــضهم ويتحــادثون فقــال لــه ءصفاالــ الــرحيم القنــائي فــي بلدتــه وهــم مــنزيــارة الــشيخ عبــد 
يا بني ال تغفل عن ذكر اهللا طرفة عـين فأنـا كمـا : فقال له. يا سيدي أوصني: الشيخ كمال الدين

’’44  [[  ترى في عليين ومع ذلك أقول ttAA uu�� ôô££ yyss≈≈ ttƒƒ  44’’ nn?? ttãã  $$ ttΒΒ  ààMMÛÛ §§�� ssùù  ’’ ÎÎûû  ÉÉ== //ΖΖ yy__  ««!!   .))الزمرالزمر٥٦٥٦ ( (]]  ##$$
_________________________________________________  

 .رواه الطبراني والبخاري في صحيحه وأحمد في مسنده والنسائي في سننه عن أبي هريرة ٩
  .رواه الطبراني والترمذي ومسلم عن أبي الدرداء وأبي هريرة ١٠
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r :}}وقال 


{{١١.  
  .   ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة

 
وأشـهد أن ال إلـه . العالمين والعاقبـة للمتقـين وال عـدوان إال علـى الظـالمين  هللا ربِّ الحمد

ــينإال اهللا ــه القــوي المت وأشــهد أن ســيدنا محمــداً عبــد اهللا ورســوله الــصادق .  وحــده ال شــريك ل
ه لـ وسـلم وبـارك علـى سـيدنا محمـد أسـتاذ الـسابقين ومنـار الـسائرين وآاللهم صـلِّ . الوعد األمين

كل العبادات اإلسالمية تهـدف إلـى ذكـر اهللا، .. فيا إخواني وأحبابي ..أما بعد، وصحبه أجمعين
 معناهــا استحــضار عظمــة اهللا ومراقبــة جــالل اهللا هــذا االستحــضار وهــذه المراقبــة تمــأل وذكــر اهللا

  .U القلوب بالخوف من عالم الغيوب
��  [[ U وفـــــــــي هـــــــــذا الـــــــــشأن يقـــــــــول المـــــــــولى ää.. øøŒŒ $$## uuρρ  šš�� −−// §§‘‘  ’’ ÎÎûû  šš�� ÅÅ¡¡ øøÿÿ ttΡΡ  %% YYææ ••�� ||ØØ nn@@  ZZππ xxÿÿ‹‹ ÅÅzz uuρρ  [[  

ليـه ويعلـم سـره وظـاهره   يعلـم أنـه يطلـع عU ، فيصير اإلنـسان عنـده عقيـدة فـي اهللا))األعـرافاألعـراف٢٠٥٢٠٥((
 يعلـم كــل حركـة مــن الحركـات الباطنــة فـي داخلــه فـإذا ســار اإلنـسان بهــذه U ونجـواه ويعلـم أنــه

انظروا معي مـاذا يكـون حالـه فـي أرض اهللا؟ هـل ينـصب علـى جـاره وهـو يعلـم أن اهللا يعلـم . النية
أنـه يتعامـل مـع سـره ونجـواه ويـسمع كالمـه؟ هـل يغـش أحـد مـن خلـق اهللا وهـو يعلـم فـي الحقيقـة 

حــضرة اهللا وهــو الــذي سيحاســبه بعــد مفارقــة هــذه الحيــاة؟ هــل يفعــل شــيئاً بجارحــة مــن جوارحــه 
ــــــه  ≅≅ÈÈ  [[يغــــــضب اهللا وهــــــو يعلــــــم أن اهللا يقــــــول فــــــي قرآن èè%% uuρρ  ((##θθ èè== yyϑϑ ôôãã $$##  ““ uu�� zz�� ||¡¡ ssùù  ªª!! $$##  öö// ää33 nn== uuΗΗ xxåå  …… ãã&& èè!!θθ ßß™™ uu‘‘ uuρρ  

ttββθθ ããΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$## uuρρ  [[) ) التوبةالتوبة١٠٥١٠٥((.  
 ألنــه يعلـم تمــام العلـم أن اهللا يــراه فـي حركاتــه وفـي ســكناته إذا فـال يــستطيع أن يعـصي اهللا
  .ويعلم سره ونجواه ويعلم كل أنفاسه

ومتى يغش الغـاش؟ إذا نـسى أن اهللا مطلـع علـى . متى يسرق السارق؟ إذا نسى مراقبة اهللا
اً متى يغمـز الغـامز بعينـه أو بلـسانه أو بـشفتيه أو يحـرك يديـه اسـتهزاء. عمله وسيحاسبه يوم لقائه

برجل من رجال اهللا أو عبد من عبيد اهللا إذا نسى أن اهللا يطلع على عمله ويـراه وسيحاسـبه علـى 
ŸŸωω  [[: ذلــك ونــسى أنـــه قــال uuρρ  ((##ρρ ââ““ tt//$$ uuΖΖ ss??  ÉÉ==≈≈ ss)) øø99 FF{{ $$$$ ÎÎ//  ((  [[) ) لقــد امـــتألت قلــوب المـــؤمنين .  ))الحجـــراتالحجـــرات١١١١

ن عقابـه وخـشية مـن  وأصبحوا على أمرين إما رغبـة فـي اهللا وثـواب اهللا أو خوفـاً مـU بمراقبة اهللا
_________________________________________________  

  .رواه اإلمام مالك في الموطأ وابن ماجه في سننه والترمذي والحاكم في المستدرك عن أبي الدرداء ١١



 )٤١٥ ( 


  

U ]]  ââ لقائــه يــوم لقــاء اهللا فأصــبح مجتمعنــا مجتمعــاً إيمانيــاً يقــول فيــه !!## ££‰‰ ÏÏ©© rr&&  ’’ nn?? ttãã  ÍÍ‘‘$$ ¤¤ÿÿ ää33 øø99 $$##  ââ !!$$ uuΗΗ xxqq ââ‘‘  
ööΝΝ ææηη uuΖΖ ÷÷�� tt//  ((  ööΝΝ ßßγγ11 tt�� ss??  $$ YYèè ©©.. ââ‘‘  ## YY‰‰ ££∨∨ ßß™™  ttββθθ ääóó ttGG öö66 ttƒƒ  WWξξ ôôÒÒ ssùù  zz ÏÏ iiΒΒ  ««!! $$##  $$ ZZΡΡ≡≡ uuθθ ôôÊÊ ÍÍ‘‘ uuρρ  ((  ööΝΝ èèδδ$$ yyϑϑ‹‹ ÅÅ™™  ’’ ÎÎûû  ΟΟ ÎÎγγ ÏÏδδθθ ãã__ ããρρ  ôô ÏÏ iiΒΒ  ÌÌ�� rrOO rr&&  

ÏÏŠŠθθ ààff ��¡¡99 والتـــسبيح ذكـــر، والتهليـــل ذكـــر، وتـــالوة القـــرآن ذكـــر، والـــصالة علـــى  ... ))الفـــتحالفـــتح٣٩٣٩ ( (]]  44  ##$$
ρρ##))  [[حــضرة النبــي ذكــر، واستحــضار عظمــة اهللا ذكــر وكــل هــذا يــا إخــواني ذكــر اهللا  ââ�� èè00 øøŒŒ $$##  ©©!! $$##  ## [[�� øø.. ÏÏŒŒ  

## ZZ���� ÏÏVV xx..  ∩∩⊆⊆   .) ) األحزاباألحزاب ( (]]  ∪∪⊆⊆
اع الوقـت فقـد قـال إخواني ال تصغروا أنفسكم وال تسودوا صحائف أعمالكم باللغو وضي

r :}}
{{  

  . >>ثم الدعاء<< 
  




العالمين أنعـم علـى عبـاده المـؤمنين أجمعـين مـن أول الـدنيا إلـى يـوم الـدين   هللا ربِّ الحمد
وسـعت رحمتـه كـل شـئ ! سـبحانه! سـبحانه. فجعل لهم ساعة للفضل والمغفـرة مـن رب العـالمين

وغمــر فــضله كــل شــئ ومــع ذلــك خــص عبــاده المــؤمنين بواســع المغفــرة وبواســع الرحمــة وبقبــول 
ان الذنوب وبستر العيوب وباستجابة الدعاء في المكان الذي اختـاره سـبحانه سـاحة التوبة وبغفر 

  .اللقاء في األرض والسماء
وأشهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده ال شـريك لـه إلـه ال تحـده جهـات وال تلحقـه الحركـات وال 

 شـئ، تتناوله من قريب أو بعيد اإلشارات يحيط وال يحاط به ويسع كل شئ وال يـسعه مـن خلقـه
ــه ــه إال بإذن ــه الكبيــر المتعــالي . U ويقــدر علــى كــل شــئ وال يقــدر أحــد علــى شــئ دون هــذا اإلل

وأشـهد أن ، U تجلى على األحجار فمألها باألنوار وجعلها مكاناً لهطول رحمات العزيز الغفار
 لـه البيـان عـن مناسـك الحـج U له وصفيه من خلقه وخليله كشف اهللاسو سيدنا محمداً عبده ور 

ا كمـا أنزلهـا اهللا علــى خليـل اهللا وأبطـل مـا أبدلــه أهـل الجاهليـة ومـا جعلــوه نـسكاً وهـو عــن فأداهـ
r :}}نسك اهللا بعيد حتى قـال 

_________________________________________________  
 .أبو يعلى من حديث أنسأخرجه  ١٢
 .م٢٠/٥/١٩٩٢هـ الموافق ١٤١٢ من ذي القعدة ٢١ محافظة الدقهلية في يوم الجمعة -كانت هذه الخطبة بمسجد السبع بنات بقرية دنديط ١٣
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{{١٤ .  
ات اإللهيــة وســر التجليــات الربانيــة ومفــيض  وســلم وبــارك علــى مــصدر الرحمــاللهــم صــلِّ 

 العلوم القدسـية سـيدنا وموالنـا محمـد بـن عبـد اهللا الـشفيع لجميـع خلـق اهللا يـوم ال ينفـع مـال وال
   ....فيا أيها األخوة المؤمنون ..أما بعد ... بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم

ذي جهـزه لنـا الملـك العـالم تهيم القلوب واألرواح في هذه األيـام إلـى مهـبط الرحمـات الـ
فكلنا يود أن يذهب إلى تلك األماكن ويمألنا الشوق ويعاودنا الحنـين حتـى أن بعـضنا مـن شـدة 
شوقهم إذا ناموا يرون أنفسهم في تلك البقاع يطوفون أو يـسعون أو يقفـون ألن الجميـع يـشتاق 

ا كـان يحـج ذات مـرة عندم yوقد ذكرني ذلك بقول سيدنا عبد اهللا بن عمر . U إلى بيت اهللا
يـا : وأخـذ يـزاحم علـى الحجـر حتـى دمـى وجهـه وحتـى تورمـت أصـداغه فقـال لـه بعـض مـن حولـه

 المزاحمـة؟ مـاذا شـدة عن rعبد اهللا لم هذه المزاحمة وقد أغناك اهللا عن هذا ونهى رسول اهللا 
  هــذا المكــان اشــتاقتأى. وب فأحببــت أن يكــون فــؤادي معهــمهويــت إليــه القلــ: ؟ قــالtقــال 

  .U إليه القلوب فوددت أن يكون قلبي معهم بين يدي مقلب القلوب
هــذا حــال المــؤمنين ممــن اختــارهم اهللا لزيارتــه كلهــم شــوق وحنــين وحــب وأنــين خاصــة مــن 
أسمعه اهللا نداءه على لسان الخليل فقلبه مملوء بالـشوق وفـؤاده ال يـستقر فـي مكانـه ألنـه هـائم 

ββ¨¨  [[ :الحنــين؟ ولمــاذا هــذا الــشوق؟ هــذا ألن اهللا يقــولهــذا  لمــاذا U هيــام دائــم فــي بيــت اهللا ÎÎ))  
ttΑΑ ¨¨ρρ rr&&  ;;MM øøŠŠ tt//  yyìì ÅÅÊÊ ããρρ  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ== ÏÏ99  ““ ÏÏ%% ©©## ss99  ssππ ©©33 tt66 ÎÎ//  %% ZZ.. uu‘‘$$ tt77 ããΒΒ  ““ YY‰‰ èèδδ uuρρ  tt ÏÏϑϑ nn==≈≈ yyèè ùù== ÏÏ jj99    ÏÏµµŠŠ ÏÏùù  77MM≈≈ ttƒƒ## uu  ××MM≈≈ uuΖΖ ÉÉ ii�� tt//  ããΠΠ$$ ss)) ¨¨ΒΒ  zzΟΟŠŠ ÏÏδδ≡≡ tt�� öö// ÎÎ))  ((  
 ttΒΒ uuρρ  …… ãã&& ss## yyzz yyŠŠ  ttββ%% xx..  $$ YYΨΨ ÏÏΒΒ## uu  33  ¬¬!! uuρρ  ’’ nn?? ttãã  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΖΖ99 $$##  ��kk ÏÏmm  ÏÏMM øø�� tt77 øø99 $$##  ÇÇ ttΒΒ  ttíí$$ ssÜÜ ttGG óó™™ $$##  ÏÏµµ øø‹‹ ss99 ÎÎ))  WWξξ‹‹ ÎÎ66 yy™™  44  [[))آل آل ٩٧٩٧  --  ٩٦٩٦
  . ))عمرانعمران

كيــف تــم ذلــك؟ عنــدما أهــبط اهللا آدم . إن أول بيــت وضــع للنــاس فــي األرض هــذا البيــت
u  ونزل في سرنديب في بالد الهند ونزلت الجدة حواء فـي جـدة وسـميت بهـذا االسـم ألنهـا

 الروايــات ثالثمائــة عــام وهــو يبكــي هبطـت بهــا وأخــذ يــدعو اهللا ويــستغيث بــاهللا كمــا تقـول إحــدى
أسفاً على ما فـرط فـي جنـب اهللا وعلـى النعـيم والمقـام الكـريم الـذي حـرم منـه بعـد أن أهـبط إلـى 
األرض، وفي هذا الندم واألسف نزل عليه األمين جبريل ووجهه إلى هذا البيـت الكـريم وقـال لـه 

مـن بـالد الهنـد ماشـياً غيـر  uفجـاء آدم . يا آدم اذهب إلـى البيـت وطـف حولـه يغفـر اهللا لـك
أن اهللا بقدرته كـان يطـوي لـه األرض حتـى وصـل إلـى البيـت وكـان البيـت لـيس كهيئتـه هـذه وإنمـا 

وهو أول من طـاف بالبيـت مـن البـشر . صخور مرتفعة بناها المالئكة عليهم السالم فطاف حوله
  _________________________________________________{{: األثـر ليل أو نهار فقد ورد في وإن كان البيت ال يخلو من طائف في لحظة من

 .رواه النسائي في سننه وأبو يعلى في مسنده والبيهقي في سننه عن جابر ١٤
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{{ هذا المكان منذ أن خلقه اهللا وهو مكان للرحمـات ومهـبط للبركـات يـذهب الخطايـا 

  . للزائرين وللسائلين وللعاكفين وللركع السجودU ويأتي بالفضل من اهللا
ββ¨¨  [[هذا البيت فـي أي بلـد؟  ÎÎ))  ttΑΑ ¨¨ρρ rr&&  ;;MM øøŠŠ tt//  yyìì ÅÅÊÊ ããρρ  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ== ÏÏ99  ““ ÏÏ%% ©©## ss99  ssππ ©©33 tt66 ÎÎ//  [[) ) لـم لـم  ))آل عمـرانآل عمـران٩٦٩٦ ،

وقــال اهللا بكــة ألن اهللا آلــى علــى . يقــل اهللا مكــة؟ هــي مكــة وبكــة وأم القــرى وهــي البيــت الحــرام
.  البيــتأعنــاق الجبــابرة الــذين تــسول لهــم أنفــسهم أن يعتــدوا علــى حرمــة) يــدق(نفــسه أن يبــك 

أعنــاق الجبــارين الــذين يريــدون أن يــؤذوا الطــائفين والعــاكفين ببيــت ) تــدق(فهــي بكــة ألنهــا تبــك 
  .U رب العالمين

  [[ كأنهـــا فهمـــت قـــول اهللا U وإذا كانـــت الحيوانـــات والطيـــور تتـــأدب مـــع بيـــت اهللا ttΒΒ uuρρ  
…… ãã&& ss## yyzz yyŠŠ  ttββ%% xx..  $$ YYΨΨ ÏÏΒΒ## uu  33  [[) ) ي أحـد مـن أجناسـها فقبـل ، وأخذت على نفسها العهد أال تـؤذ))آل عمرانآل عمران٩٧٩٧

اإلســالم ولــم يكــن للبيــت ســور يحــيط بــه وال أبــواب تغلــق فكانــت الحيوانــات المتوحــشة يجــري 
بعضها إثر بعض ليقتنص فريسته فإذا جرت الفريـسة ودخلـت حـدود الحـرم وقـف الـوحش بـدون 

نـدما  عبرهـة ’اً قـصة فيـل حراك كأنه يعلم أن هذا حرم وأن هذا مكـان آمـن وأنـتم تحفظـون جميعـ
 جهـة الـشام فيمـشي وجهـة الـيمن يمـشي أمـا جهـة البيـت فيـصرخ فيحمـو األسـياخ كانوا يوجهوه

في النار وينخسونه بها فال يتحرك ألنه يعلم شدة عقاب اهللا لمن يجترئ علـى سـاحة فـضل حـرم 
حتــى أن الحيـــات وهــي العـــدو اللــدود لإلنـــسان ال تــؤذي إنـــساناً فــي الحـــرم وال تـــروع ،  U اهللا

 فــي البلــد األمــين والطيـور كــذلك تقــف علــى المـصلين وتطيــر ذات اليمــين وذات الــشمال إنـساناً 
 المؤمنين بالبيت لو نظرت إليها ال تجد طائراً يعلو البيت الحـرام U ولكنها تطوف كما أمر اهللا

 أن شــفائها فــي الوقــوف علــى ظهــر U إال إذا كــان بــه مــرض فالحمامــة التــي تمــرض يلهمهــا اهللا
أمــا . U  فتــصعد علــى ظهــر البيــت وتقــف عليــه للحظــات فتــشفى بــأمر الــشافيالبيــت للحظــات

ن و الحمامة السليمة فإنها تطوف حوله كمـا يفعـل المؤمنـون وكمـا تفعـل المالئكـة وكمـا فعـل النبيـ
θθ##))  [[  ن والكل ينفذ أمر رب العالمينو ن أجمعو والمرسل èèùù §§θθ ©©ÜÜ uu‹‹ øø99 uuρρ  ÏÏMM øøŠŠ tt77 øø99 $$$$ ÎÎ//  ÈÈ,,ŠŠ ÏÏFF yyèè øø99   .))الحجالحج٢٩٢٩ ( (]]  ##$$

يطوفوا بهذا البيت ولذا عندما ذهب أسعد الحميـري بـثالث مائـة ألـف مـن جنـده البد أن 
 عـن البيــت مــع كثــرة عــدد U ه اهللاصــدَّ . إلـى البيــت وقــد كــان ســبق لـه الهدايــة مــن رب العــالمين

جنــده فمــا كــان منــه إال أن نطــق باإلســالم وطــاف بالبيــت وكــساه الــديباج والحريــر فكــان أول مــن  
زاهـداً فـي هـذا البيـت ألن اهللا تعهـد ببكـة أن تبـك كـل جبـار يحـاول أن كسا البيـت بعـد أن كـان 

يعتــدي علــى البيــت حتــى أن الحجــاج عنــدما حاصــر ابــن الزبيــر وأمــر جنــوده أن يقفــوا علــى جبــل 
وهــي آلــة كالمــدفع إال إنهــا تقــذف قــذائف [أبــي قبــيس فــي مواجهــة الكعبــة ويــضربوه بالمنجــانيق 

فـأطلق المنجـانيق علـى ] رود وإذا نزلـت تعمـل حرائـق كبيـرةمصنوعة من القماش وفي وسطها البا
البيــت وأشــتعلت النيــران وإذا بــسحابة تــأتي مــن جهــة جــدة علــى قــدر البيــت فتقــف قبالــة البيــت 
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وتنزل الماء فتطفئ النار التي أشتعلت في كـسوة البيـت ثـم تـأتي صـاعقة فتخطـف الثالثـين رجـالً 
  .لمحةالذين قذفوا هذا البيت وتنهي حياتهم في 

ــآخرين وقــال لهــم ال يهــولنكم األمــر أي ال تخــافون فإنهــا : ولكنــه مــن شــدة جبروتــه جــاء ب
أرض صــواعق فجــاءت ســحابة أخــرى فــاختطفتهم أجمعــين فرجــع عــن كيــده للبيــت بعــد أن يــئس 

ββ¨¨  [[ يحفظـــه بحفظـــه ويكلـــؤه بكالءتـــه U منـــه ألنـــه علـــم أن اهللا ÎÎ))  ttΑΑ ¨¨ρρ rr&&  ;;MM øøŠŠ tt//  yyìì ÅÅÊÊ ããρρ  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ== ÏÏ99  ““ ÏÏ%% ©©## ss99  
ssππ ©©33 tt66 ÎÎ//  %% ZZ.. uu‘‘$$ tt77 ããΒΒ  ““ YY‰‰ èèδδ uuρρ  tt ÏÏϑϑ nn==≈≈ yyèè ùù== ÏÏ jj99  [[) ) ولكــي نعــرف الفــرق بينــه وبــين المــسجد األقــصى ))آل عمــرانآل عمــران٩٦٩٦ ،

  .عندما تحدث اهللا عن األقصى جعل البركة حوله
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““ ÏÏ%% ©©!! $$##  $$ ooΨΨ øø.. tt��≈≈ tt//  …… ççµµ ss99 ööθθ yymm  [[) ) والبركة حوله فـي األنبيـاء الـذين كـانوا حولـه والـصالحين الـذين   ))اإلسراءاإلسراء١١ ،
%%  [[كانوا حوله ولكنه عنـدما تحـدث عـن هـذا البيـت قـال  ZZ.. uu‘‘$$ tt77 ããΒΒ  ““ YY‰‰ èèδδ uuρρ  tt ÏÏϑϑ nn==≈≈ yyèè ùù== ÏÏ jj99  [[ هـو فـي ذاتـه 

 كــة الحنــان المنــانمبــارك وهــو فــي ذاتــه هــدى للعــالمين ألنــه ال يــذهب إليــه إنــسان إال وتحيطــه بر 
U فلــو ذهــب إليــه تائــب يتــوب اهللا عليــه ولــو أتــاه ســائل يجيــب اهللا لــه كــل المــسائل ولــو ذهــب 

إليه راج يحقق اهللا له كل رجاءه ولو ذهب إليه عابد يرجع بعبادة ال عد لها وال حـصر لهـا يكفـي 
 ةا سـواه، والتـسبيحأن كل صالحة فيه تعدل مائة ألف فيما سواه، الركعة فيه بمائة ألف ركعة فيمـ

: فيه بمائة ألف تسبيحة فيما سواه والصدقة فيـه بمائـة ألـف صـدقة فيمـا سـواه حتـى قـال العلمـاء
لو صلى رجل صالة واحدة جماعة في بيـت اهللا الحـرام كانـت أفـضل فـي األجـر والثـواب لـه مـن 

حـدة بمائـة الـصالة الوا: وكيـف ذلـك؟ قـال:  قيـل لـهU أنه لو عاش عمر نوح فـي بلـده يعبـد اهللا
ألف صالة وصالة الجماعة تزيد علـى صـالة الفـرد بـسبعة وعـشرين درجـة فحاصـل ضـرب المائـة 
ــا ولــو  ألــف فــي ســبعة وعــشرين يكــون رقــم كبيــر وعمــل كثيــر ال يــستطيع اإلنــسان أن يقــضيه هن

  . uأعطاه اهللا عمر نوح 
r :}}هــذا البيــت يقــول فيــه 

{{
r :}} ◌ٰ ◌ٰ ◌ٰ ◌ٰ وقــال 

{{١٦.  
  .١٧}}r :}}وقال 

_________________________________________________  
 . ابن عباسرواه الحاكم في الكنز وابن عساكر والبيهقي عن ١٥
 .رواه الدار قطني في سننه وأحمد في مسنده والبخاري في صحيحه عن أبي هريرة ١٦
  . أخرجه ابن ماجة عن ابن مسعود والديلمي عن أنس وابن عباس والطبراني في الكبير عن أبي سعيد الخدري١٧
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  .أو كما قال ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة
 

العـالمين، وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا وأشـهد أن سـيدنا وموالنـا محمـداً عبـده   هللا ربِّ الحمـد
حمد وعلى آله وصحبه وسلم واعطنا الخيـر وادفـع  وسلم وبارك على سيدنا ماللهم صلِّ ورسوله 

  .العالمين يا ربَّ عنا الشر ونجنا واشفنا وانصرنا على أعدائنا 
أمــا المقــام الــذي ال نـستطيع إال أن نــشير إليــه بأقــل القليــل .. فيــا أخــوة اإليمـان ..أمـا بعــد
ÏÏµµŠŠ  [[وهــو قــول اهللا  ÏÏùù  77MM≈≈ ttƒƒ## uu  ××MM≈≈ uuΖΖ ÉÉ ii�� tt//    [[) ) آيــات .. عــّد لهــا وال حــصر لهــا، عالمــات ال ) ) آل عمــرانآل عمــران٩٧٩٧

كيـف لحجـر أن يعـرف  . ظاهرة كالِحْجر والَحَجر األسعد الذي جعله اهللا يشهد لكل من استلمه
ــوم الــدين ويــشهد لهــم عنــد رب العــالمين يعــرفهم بأســمائهم  كــل الــصالحين مــن أول آدم إلــى ي

 حجــر لكنــه ويــصورهم ويــردد الكلمــات التــي قالوهــا فــي مواجهتــه شــهادة لهــم عنــد ربهــم وهــو
  ... فيه قصة للعظة والتفهيم أقصها عليكم  هذا الحجر U مملوء بنور النور األكبر

{{: قَـالَ  tعن َأبي سعيٍد اْلخدري 


tt
UU ◌ٰ ◌ٰ]]øøŒŒ ÎÎ)) uuρρxx‹‹ ss{{ rr&&yy77 ••// uu‘‘.. ÏÏΒΒûû ÍÍ__ tt//

ttΠΠ yyŠŠ## uu ÏÏΒΒóóΟΟ ÏÏδδ ÍÍ‘‘θθ ßßγγ ààßßööΝΝ ååκκ ttJJ −−ƒƒ ÍÍ hh‘‘ èèŒŒööΝΝ èèδδ yy‰‰ ppκκ ôô−− rr&& uuρρ##’’ nn?? ttããööΝΝ ÍÍκκ ÅÅ¦¦ ààÿÿΡΡ rr&&ààMM óó¡¡ ss99 rr&&ööΝΝ ää33 ÎÎ nn// tt�� ÎÎ//((((##θθ ää99$$ ss%%44’’ nn?? tt//¡¡!![[
 ◌ٰ ◌ٰ

 ◌ٰ ◌ٰ



{{

فعنـدما اشــتكى . فمـا بـالكم بــالِحْجر وفيـه بـاب للجنــة مفتـوح أبــد اآلبـدين ودهـر الــداهرين
لـك فيـه بابـاً يـا إسـماعيل اجلـس فـي الِحْجـر فإنـا سـنفتح : إسماعيل إلى ربه من حر مكة قـال لـه

فما بالكم بالميزاب؟ وهـو مكتـب اسـتجابة . من الجنة يأتيك منه الروح والريحان إلى يوم القيامة
الدعوات من حضرة الوهاب فال يدعو عنده داع إال ويؤمن عليـه المالئكـة المكرمـون ووظيفـتهم 

ه دعـــاء كـــل مـــن يـــدعو يؤمنـــون عليـــه ومـــن وافـــق دعائـــ. آمـــين آمـــين إلـــى يـــوم الـــدين: أن يقولـــوا
  . لهU المالئكة استجاب اهللا

_________________________________________________  
َة، أَبُو اْلحسن اْلَقطَّان ِفي ا١٨  جامع المسانيد والمراسيل  كم فى مستدركه، ، والحا طواالتِ لم الهندي ِفي َفَضائِل َمكَّ
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آيـات وآيـات تحتـاج .. فما بالكم بمقام إبراهيم؟ وما بالكم بزمـزم؟ ومـا بـالكم بكـذا وكـذا
 رنا اهللا أن نتوجـه إلـى هـذا البيـتإلى أيام ودهور حتى نعرف منها بعض الحكم التي من أجلها أم

  . >>ثم الدعاء << ..... 



العالمين وفق عباده المؤمنين للخروج من بلدهم وأهليهم إلى البلـد األمـين   هللا ربِّ الحمد

  .طاعة هللا ورغبة فيما عند اهللا وأمالً في تحقيق الثواب الذي أعده وجهزه لهم اهللا
 فـــوق U ال يحـــده مكـــان ولـــيس لظهـــوره بتجلياتـــه زمـــان أو أوان ألنـــه! ســـبحانه! ســـبحانه

مكانـاً للنـاس ليغفـر لهـم فيـه ذنـوبهم ويـستجيب لهـم فيـه  I قة واإلمكان وإنمـا جعـلحصر الطا
==��  [[دعــاءهم ويــستر علــيهم فيــه عيــوبهم ألنــه كمــا أخبــر عــن نفــسه فــي قرآنــه  ÏÏtt ää††  tt ÎÎ// ≡≡ §§θθ −−GG99 $$##  ��== ÏÏtt ää†† uuρρ  

šš ÌÌ�� ÎÎ ddγγ ssÜÜ ttFF ßßϑϑ øø99   .))البقرةالبقرة٢٢٢٢٢٢ ( (]]  ##$$
 كقربــه مــن الفــرش فكمــا أنــهواشــهد أن ال إلــه إال اهللا وحــده ال شــريك لــه قربــه مــن العــرش  

Uما مس العرش وما حسه فهو  U  ما مس التراب وال حـسه ألنـهU  تنـزه عـن التنزيـه وتعـالى
§§{{  [[عـــن العلــــو لــــيس لــــه شــــبيه وال نظيــــر وال وزيــــر وال مــــشير  øøŠŠ ss99   ÏÏµµ ÎÎ== ÷÷WW ÏÏϑϑ xx..  ÖÖ ïï†† xx««  ((  uuθθ èèδδ uuρρ  ßßììŠŠ ÏÏϑϑ ¡¡¡¡99 $$##  

çç���� ÅÅÁÁ tt77 øø99  ورسوله وصفه من خلقه وخليله أحيـا بـه وأشهد أن سيدنا محمداً عبد اهللا، ))الشورىالشورى١١١١ ( (]]    ##$$
ــار بــه كافــة األرجــاء حتــى وضــح للU اهللا بــشرية  الملــة العوجــاء وأقــام بــه الــشريعة الــسمحاء وأن

 وســلم وبــارك علــى ســيدنا محمــد إمــام األنبيــاء ورســول اللهــم صــلِّ ، جميعــاً حقيقــة رســالة الــسماء
جنـات النعـيم وآلـه وصـحبه وكـل مـن تبعـه المرسلين وخاتم النبيـين وقائـدنا جميعـاً يـوم الـدين إلـى 

  .آمين.. بخير إلى يوم الدين
 كلنــا نـشهدها إمــا بعــين الــرأس U آيــة مـن آيــات ربنــا ..فيــا إخـواني ويــا أحبــابي ..أمـا بعــد

لمن وصل إلى هنالك وإما في وسائل اإلعالم لمن لـم يقـدم االسـتطاعة ويوفقـه الموفـق للوصـول 
رض يفــــارقون األهــــل وهــــم فرحــــون ويفــــارقون المــــال إلــــى هنالــــك يــــذهب النــــاس مــــن فجــــاج األ

واألوطان وهو مغتبطون ومسرورون ال يبكي أحد لفراقهم بل كلنـا نهنـئهم ونتمنـى أن نكـون علـى 
  أثرهم ونلح عليهم أن يدعو اهللا لنا هنالك أن يكرمنا بالحج كما أكرمهم هذه اآلية ما سرها؟

يـا إمـام كـم :  وكرم اهللا وجههtاإلمام علي سرها كلمة وقف أمامها الناس كثيراً فقد ُسئل 
_________________________________________________  

  .هـ١٤١٧ ذو القعدة ٢٠م يوم الجمعة ٢٨/٣/١٩٩٧ محافظة الشرقية الموافق -كانت هذه الخطبة بمسجد السالم بقرية ديرب نجم البلد ١٩
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ليس الفرق بين الـسماء واألرض بـالكيلومترات وال . دعوة مستجابة: بين السماء واألرض؟ فقال
باألميــال وال بــسرعة الــصوت أو الــضوء أو غيرهــا بــل هنــاك مــن هــو أســرع مــن ذلــك كلــه وهــو 

 فإنــه ال يكـاد يحــرك بهـا شــفتاه إال .العـالمين  هللا ربِّ الـدعوة التـي تخــرج مـن قلــب العبـد المــؤمن
U ]]  øøŒŒ ويـــستجيب لهـــا اهللا ÎÎ))  ttββθθ èèWW‹‹ ÉÉóó ttGG óó¡¡ nn@@  ööΝΝ ää33 −−// uu‘‘  zz>>$$ yyff ttFF óó™™ $$$$ ssùù  ööΝΝ àà66 ss99  [[) ) بمجـــرد االســـتغاثة ،))األنفـــالاألنفـــال٩٩ 

 وعـد U  ينظر في األمر ولم يؤجلـه إلـى ميعـاد بـل اسـتجابة فوريـة بفـاء الفوريـة ألن اهللامأجاب ل
الدعوة تتعلق بأمر مـن أمـور الـدين إذا كـان اإلنـسان فـي بذلك عباده المؤمنين وخاصة إذا كانت 

ضـيق بــسبب إتباعــه وصــدقه ألمــر اهللا أو يتعـرض لإليــذاء أو الــشدات لتطبيقــه ألمــر اهللا أو يــصبر 
أمام أعاصير المادة التي تريد أن تقتلع جذور اإليمان من قلوب المؤمنين فهذا هو المثـل عنـدما 

 وبولــده وذهــب إلـى مكــان ال يـصدق أي إنــسان بالحيــاة الميـدان وفــر بأهلـه uضـاق بــإبراهيم 
فيــه ال زرع وال ضــرع وال وحــش وال طيــر وال خيــر فيهــا علــى اإلطــالق لكــن تجلــت آيــة الكــريم 

  .الخالق ألنه هاجر بهم من أجل دين اهللا وإلحياء شعائر اهللا
$$!!  [[دعا اهللا فقال واسمعوا وعوا إلى ما سمعناه من آيات اهللا قبـل الـصالة  uuΖΖ −−// §§‘‘  þþ’’ ÎÎ ooΤΤ ÎÎ))  ààMMΖΖ ss33 óó™™ rr&&  

 ÏÏΒΒ   ÉÉLL −−ƒƒ ÍÍ hh‘‘ èèŒŒ  >>ŠŠ## uuθθ ÎÎ//  ÎÎ�� öö�� xxîî  ““ ÏÏŒŒ  ??íí öö‘‘ yy——  yy‰‰ΨΨ ÏÏãã  yy77 ÏÏFF ÷÷�� tt//  ÇÇΠΠ §§�� yyss ßßϑϑ øø99 $$##  $$ uuΖΖ −−// uu‘‘  ((##θθ ßßϑϑ‹‹ ÉÉ)) ãã‹‹ ÏÏ99    nnοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ99 ، هاجر بهم   ) ) إبراهيمإبراهيم٣٧٣٧ (  ( ]]    ##$$
. من أجل أن يقيموا الصالة ويحيوا شعائر اهللا ألنهـم لـم يتمكنـوا مـن إقامتهـا بـين القـوم الكـافرين

≅≅öö  [[اذا كانـــت إجابــــة المـــولى لــــه ودعـــا مــــاذا دعـــا؟ ومــــ yyèè ôô__ $$$$ ssùù  ZZοο yy‰‰ ÏÏ↔↔ øøùù rr&&  šš∅∅ ÏÏ iiΒΒ  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΖΖ99 $$##  üü““ ÈÈθθ ööκκ ssEE  ööΝΝ ÍÍκκ öö�� ss99 ÎÎ))  [[  
  .، وهذا ما نراه منذ زمانه إلى أن يرث اهللا األرض ومن عليها) ) إبراهيمإبراهيم٣٧٣٧((

أفئــدة النــاس وقلــوب النــاس وأشــواق النــاس تــزداد إلــى زيــارة هــذه األمــاكن وتتمنــى أن تطــأ 
ل يحــصلون هنــاك أرزاق؟ هــل يحــصلون هنــاك علــى أوســمة أو نياشــين؟ لمــاذا؟ هــ. هــذه المــواطن

لــم يهــاجروا طلبــاً للــدنيا أو زينتهــا وإنــك . لكــن أرزاق ربانيــة وأوســمة ونياشــين قرآنيــة وإلهيــة. نعــم
تــرى العجــب عنــدما تــرى الرجــل الفقيــر يجمــع القــرش علــى القــرش حتــى يــوفر نفقــة الحــج فــإذا 

عنـده فـي هـذه الحيـاة ال يـضارعها فرحـة بمنـصب مهمـا كـان توفرت لديه كانـت هـذه أكبـر فرحـة 
عظمه، وال بمولود مهما كان شـأنه، كيـف يفرحـون وهـم مـن أمـوالهم ينفقـون؟ وألهلهـم وأوطـانهم 

التي استجاب لها اهللا وجعـل هـذا  uيفارقون؟ ولبالد ال يعرفونها يذهبون؟ ألنها دعوة إبراهيم 
ب إليه للحج يتجه إليـه وهـو فـي مكانـه فـي الـصالة وال المكان قبلة لجميع خلق اهللا من لم يذه

  .U استجابة لدعوته uتستوفى الصالة إال إذا اتجه إلى البيت الذي بناه إبراهيم 
ΝΝ  [[والشق الثاني من الدعوة  ßßγγ øø%% ãã—— öö‘‘ $$## uuρρ  zz ÏÏ iiΒΒ  ÏÏNN ≡≡ tt�� yyϑϑ ¨¨WW99 $$##  óóΟΟ ßßγγ ¯¯== yyèè ss99  ttββρρ ãã�� ää33 ôô±± oo„„  [[) ) وهذا أمر ))إبراهيمإبراهيم٣٧٣٧ ،

يس عندهم أنهار وال أمطار وال غابـات وال أشـجار لكـن اهللا أنبـع لهـم والحمد هللا رأيناه جميعاً فل
من األرض أرزاقاً بغير عمل منهم فتأتي الشركات األجنبية ويعمل فيها أهل أمريكا وأوروبـا الـذين 

ظف ال يتحملون حرارة الصيف يأتون وهم المترفون يعيشون في الصحراء متحملين حرارتهـا وشـ
ل ويستخرجونها وبني إبراهيم والـذين سـكنوا فـي األرض التـي دعـا رو  البتالعيش بها ليحفروا آبار



) ٤٢٢(  
  

 

فيهــا إبــراهيم جلــوس مــستريحين ال يتعبــون وال يكــدون ولكــنهم يقفــون علــى المــواني ليحاســبون 
  .فكل شحنة لهم منها نصيب بال تعب وال عناء

ضـية مـن  بعد ذلك في خير هذه األرض فجعل خير أي بقعة في الكـرة األر U ثم زاد اهللا
فواكههــا ونباتهــا ومــصنوعاتها ومــشتهياتها يعــرض فــي هــذه األمــاكن بأســعار أرخــص مــن األمــاكن 

ΝΝ  [[ألن اهللا استجاب إلبراهيم عندما قال له . التي تنتج فيها ßßγγ øø%% ãã—— öö‘‘ $$## uuρρ  zz ÏÏ iiΒΒ  ÏÏNN ≡≡ tt�� yyϑϑ ¨¨WW99 $$##  óóΟΟ ßßγγ ¯¯== yyèè ss99  ttββρρ ãã�� ää33 ôô±± oo„„  [[  
ه إلـى النفـاذ إذا بهـم يكتـشفون جبـاالً ، وعندما خوفهم بعـض الكـافرين بـأن البتـرول مآلـ))إبراهيمإبراهيم٣٧٣٧((

 شـملهم بـدعوة إبـراهيم U من الذهب في باطن األرض فتركوها كما هي لأليـام الخاليـة ألن اهللا
  .فرزقهم من جميع أنواع الثمرات والخيرات وتلك آية لنا جميعاً جماعة المؤمنين
ناء العمل لمن فيا أخي المؤمن يا من تشكو ضرك للمخلوقين وتشكو مكابدة الحياة وع

ال يملكون لك ضرًا وال نفعًا وال حياة وال نشوراً ذلك هو الطريق اصلح ما بينك وبين اهللا ونفذ 
على نفسك وأهل بيتك ما يحبه اهللا ويرضاه وخذ بهم وبأيديهم على كتاب اهللا وعلى سنة 

ألن اهللا  ثم اطلب بعد ذلك ما شئت من موالك يواليك بالعطاء بال سبب rسيدنا رسول اهللا 
  :يرزق أحبابه بغير حساب كما استجاب إلبراهيم في ذريته وأهله عليهم السالم

]]   ttΒΒ uuρρ  ÈÈ,, −−GG ttƒƒ  ©©!! $$##  ≅≅ yyèè øøgg ss††  …… ãã&& ©©!!  %% [[`̀tt�� øøƒƒ xxΧΧ  ∩∩⊄⊄∪∪  ççµµ øø%% ãã—— öö�� ttƒƒ uuρρ  ôô ÏÏΒΒ  ßß]] øø‹‹ yymm  ŸŸωω  ÜÜ== ÅÅ¡¡ ttFF øøtt ss††  44   ttΒΒ uuρρ  öö≅≅ ©©.. uuθθ ttGG ttƒƒ  ’’ nn?? ttãã  ««!! $$##  uuθθ ßßγγ ssùù  
ÿÿ…… ççµµ çç77 óó¡¡ yymm  [[) ) ة؟ وما األمر الذي يطلب منك لتنال كيف تكون مستجاب الدعو  ... ) ) الطالقالطالق٣٣، ، ٢٢

  هذه المكرمة وتكون من أهل تلك المنة؟
 عنــدما t لخــص األمــر فــي كلمتــين مجيبــاً لــسعد بــن أبــي وقــاص rإن رســولكم الكــريم 

{{: قــال. يــا رســول اهللا ادعــوا اهللا أن يجعلنــي مــستجاب الــدعوة: قــال
{{أي كل من طريق حالل لـيس مـن غـش وال سـرقة وال خـداع وال ربـا ٢٠ 

وال تطفيف في كيـل وال غـش فـي ميـزان وال تـضييع لوقـت العمـل فيمـا ال يفيـد وإهمـال لمـصالح 
المترددين من العبيد تحت دعوة على قـدر فلـوس الدولـة نعطيهـا ألنـك تعاقـدت علـى ذلـك وإن 

قنــــه فــــإذا اتقنــــت العمــــل وابتعــــدت عــــن مــــواطن الزلــــل اهللا يحــــب إذا عمــــل أحــــدكم عمــــالً أن يت
وحافظت على فرائض اهللا وكفى فإنه يكون بينـك وبـين اهللا خطـاً مباشـراً وهاتفـاً مـستعجالً تـدعوه 

 لــك قــضاءه فــي الحــال وقــد كــان علــى ذلــك عجــلي. مــا لــم يكــن إثــم أو قطيعــة رحــمفــي أي أمــر 
  . يضيق الوقت عن ذكرها أجمعين واألمثلة في هذا المجالrأصحاب رسول اهللا 

ee   : :}}  قـالقـال
_________________________________________________  

 .t رواه الطبراني في الصغير عن سعد بن أبي وقاص ٢٠
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{{
’’U ]]  þþ وقال ÎÎΤΤθθ ãããã ÷÷ŠŠ $$##  óó== ÉÉff ttGG óó™™ rr&&  44 öö// ää33 ss99    [[) ) ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة،  ))غافرغافر٦٠٦٠.  

 
وأشـهد أن ال إلــه . العـالمين الـذي هــدانا للهـدى واإليمـان وجعلنــا مـسلمين  هللا ربِّ الحمـد

 وســلم اللهــم صــلِّ ، يدنا وموالنــا محمــداً عبــده ورســولهوأشــهد أن ســ. إال اهللا وحــده ال شــريك لــه
وسـلم واعطنـا الخيـر وادفـع عنـا الـشر ونجنـا واشـفنا وبارك على سيدنا محمد وعلى آلـه وصـحبه 

  .العالمين يا ربَّ وانصرنا على أعدائنا 
بقــى شــئ مهــم أحــب أن الفــت نظــر إخــواني إليــه  ..فيــا أيهــا األخــوة المؤمنــون ..أمــا بعــد

ــي فقــد قــال    :rالــذين يــدعون اهللا أال يــستبطأ اإلجابــة ويقــول دعــوت ودعــوت ولــم يــستجب ل
}}{{فاألمر يحتاج إلى يقـين هـاجر وإسـماعيل عنـدما أودعهـا ٢٢ 

لمـن تتركنـا هـا هنـا يـا إبـراهيم؟ فلـم يجبهـا فكـررت القـول : وطفلها بين الصفا والمـروة وقالـت لـه
ثقــة بــاهللا .  ال يــضيعنااً إذ: نعــم، قالــت:  أمــرك بــذلك؟ قــالأاهللا: ثــالث فلمــا رأتــه لــم يجبهــا قالــت

r :}}{{، وقال U يناً وحسن ظن باهللاويق
 فلما أحسنت باهللا ظنها فرج اهللا أمرها فبينما هي تجري مـسرعة بـين الـصفا والمـروة بعـد 
نفاذ السقاء الـذي كـان معهـا مـن المـاء إذا بهـا تجـد طيـوراً عنـد صـغيرها فتـسرع إليـه خائفـة فـإذا 

قد نبع من تحـت قـدم رضـيعها وعلـى هـذا المـاء أمـر عجيـب فـي صـحراء جـرداء ال يرويهـا الماء 
نهر وال يأتيها مطر تروي الماليين والماليين فـي كـل طرفـة عـين وال ينفـذ ماؤهـا وال يتغيـر طعمهـا 
وال يعطي منها ماء في األول يخالف الماء في آخر اليـوم فكأنهـا تنبـع مـن الجنـة ال مقطوعـة وال 

ÏÏMM  [[  :عنـدما حكـى لـه أبـاه الرؤيـا وقـال u وإسـماعيل ممنوعة tt// rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  öö≅≅ yyèè øøùù $$##  $$ ttΒΒ  ãã�� ttΒΒ ÷÷σσ èè??  ((  þþ’’ ÎÎΤΤ ßß‰‰ ÉÉff ttFF yy™™  ββ ÎÎ))  
uu !!$$ xx©©  ªª!! $$##  zz ÏÏΒΒ  tt ÎÎ�� ÉÉ99≈≈ ¢¢ÁÁ99 $$##  ∩∩⊇⊇ ⊃⊃ ، ولــم يعتــرض علــى أمــر اهللا ولــم يهــرب مــن أبيــه بــل ) ) الــصافاتالــصافات١٠٢١٠٢ ( (]]  ∪∪⊅⊅

جـا وتظـاهرا أنهمـا خارجـان عاونه وكان نعم العون له وقـال لـه يـا أبـت ال تخبـر أمـي بخروجنـا وخر 
حتــى تقطــع بــسرعة وانــزع ) الــسكين(يــا أبــت اشــحذ المديــة : للــسير فلمــا وصــال إلــى منــى قــال

قميصي من على جسدي حتى ال يقع عليـه الـدم فتعـرف بـذلك أمـي فتحـزن ألجلـي وألقنـي علـى 
نعــم :  فقــال لــهU وجهــي حتــى ال تنظــر إلــى قــسمات وجهــي فتأخــذك رحمــة فــي تنفيــذ أمــر اهللا

$$!!  [[الولد أنت عوناً ألبيـك يـا إسـماعيل  ££ϑϑ nn== ssùù  $$ yyϑϑ nn== óó™™ rr&&  …… ãã&& ©©## ss?? uuρρ  ÈÈ ÎÎ77 yyff ùù== ÏÏ99  ∩∩⊇⊇ ⊃⊃ ⊂⊂∪∪  ççµµ≈≈ ooΨΨ ÷÷ƒƒ yy‰‰≈≈ ttΡΡ uuρρ  ββ rr&&  ÞÞΟΟŠŠ ÏÏδδ≡≡ tt�� öö// ÎÎ** ¯¯≈≈ ttƒƒ  ∩∩⊇⊇ ⊃⊃ ⊆⊆∪∪  
_________________________________________________  

 .t سنده والترمذي في سننه والدارمي عن أبي هريرةرواه البيهقي في سننه ومسلم في صحيحه وأحمد في م ٢١
 .رواه مسلم في صحيحه وابن ماجة في سننه واإلمام مالك في الموطأ وأبي داود في سننه عن أبي هريرة ٢٢
 .رواه أحمد والترمذي عن أبي هريرة ٢٣



) ٤٢٤(  
  

 

ôô‰‰ ss%%  ||MM øø%% ££‰‰ ||¹¹  !!$$ ttƒƒ öö ””��99 $$##  44  $$ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  yy77 ÏÏ99≡≡ xx‹‹ xx..  ““ ÌÌ““ øøgg wwΥΥ  tt ÏÏΖΖ ÅÅ¡¡ óóss ßßϑϑ øø99 $$##  ∩∩⊇⊇ ⊃⊃ ، ونــــــزل الملــــــك  ))الــــــصافاتالــــــصافات١٠٥١٠٥  --١٠٣١٠٣ ( (]]    ∪∪∋∋
ن لتكون سنة عملية لمن يحج ولمن ال يحـج إلـى يـوم القيامـة تثبـت بفدائه من الجنة بكبش سمي

  .للناس أجمعين
أن المؤمنين الذين يسلمون ألمر اهللا وال يعترضون على قضاء اهللا الـذي لـيس فـي وسـعهم 

 الوكيـــل ونعـــم المـــولى ونعـــم  ببـــره ألنـــه نعـــمU دفعـــه وال منعـــه يحمـــيهم اهللا بلطفـــه وينقـــذهم اهللا
  ...عليكم بباب الدعاء .... جماعة المؤمنين عليكم بباب الدعاء إخواني ..... النصير

 فـي لـيلكم ونهـاركم فـي مـساجدكم U تعلموا آدابه وألزمـوا أنفـسكم بـشروطه وادعـوا اهللا
 أقـرب إلـيكم مـن كـل شـئ لكـم U أو في أعمالكم أو في بيوتكم أو فـي شـوارعكم تجـدون اهللا

ــي البنــك ــي تنــام إلــى جــوارك علــى أو حــولكم وأقــرب إليــك مــن مالــك الــذي ف  ومــن زوجتــك الت
الفــراش ومـــن فلـــذة كبـــدك الـــذي أنفقـــت عليــه آالف الجنيهـــات وارحـــم بـــك مـــن نفـــسك وارحـــم 

  عمن عداهيك اهللا فاستغني باهللا يغن. من كل هؤالءعليك 
  . >>ثم الدعاء<<  

  


uu
مخلــصين العمــل الــصالح المقــرب لــرب العــالمين العــالمين، يهــب عبــاده ال  هللا ربِّ الحمــد

اب فــي كــل حركــة ويوفــق ألــسنتهم لــذكره ويوفــق جــوارحهم لطاعتــه وحــسن شــكره ويلهمهــم الــصوٍ 
إذا أحـــب عبـــداً ســـخره ألفـــضل ......  ســـبحانه ســـبحانه ...... .وســـكنة فـــي كـــل وقـــت وحـــين

 ومـا غله بالـدنيااألعمال في أفضل األوقـات وإذا غـضب علـى عبـد خذلـه عـن فعـل الطاعـات وشـ
  فيها من مشاغل وهموم وقربات

ــي المــؤمنين ومعــز المتقــين ومتــولي عبــاده  وأشــهد أن ال إلــه إال اهللا وحــده ال شــريك لــه ول
وأشـهد أن سـيدنا ، هم في يوم الـدينحالمخلصين بكل ما فيه سعادتهم في الدنيا وفالحهم ونجا
 قلبــه بمحبتــه وهــداه للعمــل بأحكــام U محمــداً عبــده ورســوله وصــفيه مــن خلقــه وخليلــه مــأل اهللا

شريعته وجعل على اإليمان به مدار سعادته ورفع به في الدنيا منار هدايته وجعل تحت لوائـه فـي 
_________________________________________________  

هــــــ الموافـــــق ١٤١٤ مـــــن ذي القعـــــدة ١٩كانـــــت هـــــذه الخطبـــــة بمـــــسجد النـــــصر القـــــديم بمدينـــــة ديـــــرب نجـــــم محافظـــــة الـــــشرقية يـــــوم الجمعـــــة  ٢٤
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  .اآلخرة كل من اختاره للدخول في شفاعته
 وســلم وبــارك علــى ســيدنا محمــد وأدخلنــا فــي زمــرة أحبابــه واجعلنــا يــا ربنــا فــي اللهــم صــلِّ 

واقفين علــى أعتابــه ومّتــع عيوننــا جميعــاً بــالنظر إلــى جميــل طلعتــه واجعلنــا مثــل هــذه األيــام مــن الــ
 يـــا ربَّ جميعــاً فـــي اآلخـــرة ممـــن يحظـــى بـــشفاعته ويُكـــرم بجــواره مـــع خـــالص أحبتـــه آمـــين آمـــين 

  .العالمين
 مـن U استمعنا قبل الـصالة إلـى آيـات مـن كتـاب ربنـا.. فيا إخواني ويا أحبابي ..أما بعد
فــي كــل عــام أوقاتــاً عظيمــة نُــشّرف فيهــا أســماعنا بــسماع  I  جعــل اهللاوقــد uســورة إبــراهيم 

 علينـا أن U قصة سيدنا إبراهيم ونُمّتع عقولنا بفهم الحكـم العظيمـة التـي مـن أجلهـا أوجـب اهللا
نتـــذكر فـــي هـــذه المـــواطن واأليـــام ســـيدنا إبـــراهيم وابنـــه إســـماعيل وزوجـــه هـــاجر علـــيهم الـــسالم 

رة وعبــر عظيمــة ومنــافع جّمــة ال نــستطيع أن نحــيط بهــا فــي هــذا حكــم كثيــ ... لمــاذا؟. أجمعــين
‰‰ôô  [[الوقت القصير وإنما األمـر كمـا يقـول اإللـه العلـي الكبيـر  ss)) ss99  ššχχ%% xx..  ’’ ÎÎûû  ööΝΝ ÎÎηη ÅÅÁÁ ||ÁÁ ss%%  ××οο uu�� öö99 ÏÏãã  ’’ ÍÍ<< ''ρρ TT [[{{  

ÉÉ==≈≈ tt66 øø99 FF{{ ليــست روايــات وحواديــت نــسمعها علــى ســبيل التــسلية لكنهــا عظــات .   ))يوســفيوســف١١١١١١ ( (]]  33  ##$$
وآنات آلهية راقية علينا أن نتدبرها ونعيها ونفهمها في هذا الوقـت يـا إخـواني عالية وحكم غالية 

وباألجر العظـيم به  بالفضل الكبير الذي عّمهم U حتى يكرمنا اهللا كما أكرمهم وحتى يعمنا اهللا
  .. عندهU الذي وعدهم به وبالثواب الجزيل الذي أدخره لهم المولى

.. نفسي ويفهمها معـي إخـواني نحـن فـي هـذه األيـامعبرة واحدة أريد أن أفهمها وآخذها ل
كل واحد فينا يحاول أن يعمل ألوالده ما يـنفعهم فـي الـدنيا فالـذي يـسافر ليحـضر لهـم ريـاالت 
أو دوالرات والــذي يتــاجر ليعمــل لهــم بيوتــاً وعمــارات والــذي يجــري هنــا وهنــاك كــل هــذا لمــاذا؟ 

ــه يريــد أن يعمــل ألوالده حاجــة هــو ال يريــد شــيئاً لنفــسه ألنــه تــزوج وســكن وأدى مــا  عليــه ولكن
 مـن يفعـل ذلـك هـو الناصـح فـي دنيـاه الـشفوق نَّ نيا والكـل يعتقـد تمـام االعتقـاد أتنفعهم في الـد

  ... السعيد في نظر خلق اهللا ،العطوف على أبنائه ووالياه
وكلنا ال يشك فـي هـذا الكـالم وهـذا الكـالم الـصحيح لكـن األصـح منـه أن نتأسـى بأنبيـاء 

 U مــاذا أفعــل؟ عــاش ثمــانين عامــاً لــم يرزقــه اهللا.  uهللا ورســل اهللا وعلــى رأســهم خليــل اهللا ا
فيهم بغالم فلم ييأس من فضل اهللا ولم يقـنط مـن رحمـة مـواله بـل كـان دائمـاً وأبـداً منتظـراً لفـرج 

ــي الــذي أخــّر اهللا،  r وانتظــار الفــرج عبــادة كمــا أخبرنــا ســيدنا وموالنــا رســول اهللا ،اهللا  عنــه يعن
 وهذا االنتظار عبادة يثيبـه عليهـا العزيـز U اإلنجاب والولد يترقب الفضل وينتظر الكرم من اهللا

، عبـــادة لـــيس فيهـــا عمـــل وال تعـــب وال إنفـــاق إال إنـــه يحـــرك قلبـــه بالحنـــان والعطـــف U الغفـــار
 الـذي U واإلشفاق إلى المليك الخالق يـستمطره الرحمـات وينتظـر منـه المكرمـات ألنـه وحـده

  .ده مقاليد السموات واألرض وهو على كل شئ قديربي
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أمـره علـى الفـور بـأن أكرمه اهللا بالولد بعد ثمانين عاماً ولم يتركه يفرح به لوقت طويـل بـل 
ــي بــه فــي  ــيس فيهــا زرع وال ضــرع وال مــاء وال فيهــا حتــى وحــوش ألن الوحــوش ال يلق صــحراء ل

مكـان لـيس فيـه قـوت لحـي مـاذا يفعـل؟ تسكن إال المكـان الـذي فيـه قـوتهم وفيـه شـرابهم وهـذا 
هـل اعتــرض علــى أمــر اهللا؟ هـل شــعر فــي نفــسه بـأن هــذا الحكــم الــذي حكـم بــه عليــه اهللا قــاس؟ 
هــل نــاوأ اهللا وقــال كمــا نــسمع مــن عبــاد اهللا لمــاذا تفعــل معــي هــذا؟ ولمــاذا حكمــت علــّي بهــذا 

مــن العبــد مــع ســيده ولــم خّصــصتني وأمرتنــي بهــذا العمــل؟ هــل مثــل هــذا الكــالم ينفــع ! الحكــم؟
��šš  [[ومــواله؟  šš// uu‘‘ uuρρ  ßß,, èè== øøƒƒ ss††  $$ ttΒΒ  ââ !!$$ tt±± oo„„  ââ‘‘$$ ttFF øøƒƒ ss†† uuρρ  33  [[) ) فــإذا قــضى أمــراً فعلينــا بقولــه ))القــصصالقــصص٦٨٦٨ ،]]  $$ ttΒΒ uuρρ  ttββ%% xx..  
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فكل أمر أمر به اهللا ال يجوز للمؤمن أن يختار بعد أمر اهللا وال يجوز للمؤمن أن يعترض علـى مـا 
قضاه اهللا وال يجوز للمؤمن أن يُظهـر حتـى بقلبـه أو بنفـسه الجـزع أو الهلـع أو الـضيق فـي األمـر 

 ل أمـوره هللا ولكن عليه أن يرضى بأمر اهللا وأن ُيسّلم لقضاء اهللا وأن يفوض كـU الذي أبرمه اهللا
Uفإذا لم يرضى ماذا يكون له؟ وإذا رضى ماذا يكون له؟ .  

 الـذي يرضـى عـن أمـر ٢٥}}r :}}قـال 
 فـي أخـراه والـذي يـسخط ال يعبـأ بــه U اهللا وعـن قـضاء اهللا فـسيرضيه اهللا فـي دنيـاه ويرضـيه اهللا

ـــه الهمـــوم والغمـــوم أو يهلـــك مـــع الهـــالكين فـــي األفكـــار اهللا يمـــشي فـــي أود ـــة الهمـــوم أو تقتل ي
والــشواغل الدنيويـــة أو تحرمـــه هــذه األشـــياء مـــن المتــع النورانيـــة، ومـــن الهنــاءة الروحانيـــة عنـــدما 
يناجي معنا الحضرة العليـة كـل هـذه األمـور يـا إخـواني تحـدث لـه وأكثـر وال يهـتم بـه اهللا ألنـه لـم 

zz  [[لكــن المــؤمنين  U يــرض بــأمر اهللا ÅÅÌÌ §§‘‘  ªª!! $$##  ööΝΝ ååκκ ÷÷]] ttãã  ((##θθ ààÊÊ uu‘‘ uuρρ  ççµµ ÷÷ΖΖ ttãã  44  [[) ) ــة٨٨ ــةالبين ن ، ألنهــم رضــوا عــ ))البين
  . U هم أن رضى عنهم اهللاؤ أمر اهللا وتقدير اهللا فكان جزا

هــذا الرجــل رضــى وعلــم زوجتــه الرضــا حتــى أنــه تركهــا ولــيس معهــا إال جــراب بــسيط فيــه 
الـت يـا إبـراهيم لمـن تتركنـا هـا هنـا؟ فلـم بضع تمرات وآخر بسيط فيه جرعة مـاء فنظـرت إليـه وق

يجبها وآثر الصمت والسكوت فكررت القول يا إبراهيم لمن تتركنا ها هنا؟ فلم يلتفت ولـم يـرد 
 U ألنها على يقين أن الرزاق هـو اهللا. إذاً ال يضيعنا: قالت. نعم: أأهللا أمرك بهذا؟ قال: فقالت

زوجــي ُمــْذ : هــا مــسافراً، لمــن يتركــك؟ قالــت لهــم فــالمرأة التــي قــال لهــا جيرانهــا فــي وداع زوج-
 لمـا اطمأنـت ورضـيت وسـلمت - U عرفته أكال والرزاق هو اهللا يـذهب األكـال ويبقـى الـرزاق

ـــلU ألمـــر اهللا ـــي محكـــم التنزي ـــل وقـــال كمـــا ســـمعنا جميعـــاً ف ـــراهيم ودعـــا لهـــا الجلي   : فـــرح إب
]]  !!$$ uuΖΖ −−// §§‘‘  þþ’’ ÎÎ ooΤΤ ÎÎ))  ààMMΖΖ ss33 óó™™ rr&&   ÏÏΒΒ   ÉÉLL −−ƒƒ ÍÍ hh‘‘ èèŒŒ  >>ŠŠ## uuθθ ÎÎ//  ÎÎ�� öö�� xxîî  ““ ÏÏŒŒ  ??íí öö‘‘ yy——  yy‰‰ΨΨ ÏÏãã  yy77 ÏÏFF ÷÷�� tt//  ÇÇΠΠ §§�� yyss ßßϑϑ øø99 $$##  $$ uuΖΖ −−// uu‘‘  ((##θθ ßßϑϑ‹‹ ÉÉ)) ãã‹‹ ÏÏ99  nnοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ99 $$##  

öö≅≅ yyèè ôô__ $$$$ ssùù  ZZοο yy‰‰ ÏÏ↔↔ øøùù rr&&  šš∅∅ ÏÏ iiΒΒ  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΖΖ99 $$##  üü““ ÈÈθθ ööκκ ssEE  ööΝΝ ÍÍκκ öö�� ss99 ÎÎ))  ΝΝ ßßγγ øø%% ãã—— öö‘‘ $$## uuρρ  zz ÏÏ iiΒΒ  ÏÏNN ≡≡ tt�� yyϑϑ ¨¨WW99 $$##  óóΟΟ ßßγγ ¯¯== yyèè ss99  ttββρρ ãã�� ää33 ôô±± oo„„  [[) ) إبراهيمإبراهيم٣٧٣٧  ((.  _________________________________________________  
 .رواه الترمذي في سننه وابن ماجة والبزار وصاحب الفتح الكبير عن أنس بن مالك ٢٥
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 فـضله وكرمـه ألنـه راٍض عـن أمـر اهللا  منU دعا وهو راٍض فلباه اهللا وأجابه اهللا وزاده اهللا
لم يَـدع لهـم فـي البدايـة بـاألرزاق واألقـوات والخيـرات واألمـوال ألنـه يعـرف . U وعن حكم اهللا

أن هذه األشياء مضمونة ويعلم أن هذه األشياء لو جاءت إلى قـوم غيـر مـسلمين فـستكون وبـاالً 
 يــدعو لهـم بـاألموال فتـأتي األمــوال ربمـا. علـيهم فـي الـدنيا وطامـة عظمــى يـوم لقـاء رب العـالمين

لكن ال يوفقون في كيفية اإلنفاق التـي ترضـي اهللا وال كيفيـة تحـصيلها بحيـث ال يتجنبـون غـضب 
وسـخط اهللا فيكــون المــال فـي هــذا الوقــت يميــل بهـم إلــى غــضب اهللا فــي الـدنيا ويميــل بهــم إلــى 

ــئس القــرار لكــن المــرء العاقــل يفعــل كمــا فعــل الخليــل   لهــم بإقامــة U عو اهللايــد uجهــنم وب
$$  [[: الـصالة ويركـز عليهـا فـأول مـا بـدأ هـذا الـدعاء قـال فيـه uuΖΖ −−// uu‘‘  ((##θθ ßßϑϑ‹‹ ÉÉ)) ãã‹‹ ÏÏ99  nnοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ99  ثـم عـاد إلــى ]]    ##$$

ـــدعاء حيـــث قـــال ـــي آخـــر ال ÉÉ  [[: تكـــراره ف bb>> uu‘‘   ÍÍ__ ùù== yyèè ôô__ $$##  zzΟΟŠŠ ÉÉ)) ããΒΒ  ÍÍοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ99 $$##   ÏÏΒΒ uuρρ   ÉÉLL −−ƒƒ ÍÍ hh‘‘ èèŒŒ  44  [[) ) ـــراهيم٤٠٤٠ ـــراهيمإب ،  ))إب
  اذا؟فكرر مرة ثانية دعوة اإلقامة لم

 فالـــذي يخـــاف علـــى أوالده مـــن بعـــده U ألنـــه قـــانون اهللا الـــذي حكـــم بـــه فـــي كتـــاب اهللا
ويخـــشى علـــيهم أن يتعبـــوا أو يجوعـــوا أو ال يجـــدوا موضـــعاً يـــسكنون فيـــه وال أمـــواالً للـــزواج وال 
عمل يتكسبون منه ماذا يفعل يا رب؟ ال يوجـد هيئـة تـأمين ومعاشـات والتـأمين علـى الحيـاة لكـن 

اة وصانع الحياة ومدبر أمور الحياة  قال للمؤمنين الذين يحرصـون علـى أبنـائهم بعـد واهب الحي
··||  [[: انتقالهم من هذه الحياة ÷÷‚‚ uu‹‹ øø99 uuρρ  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  ööθθ ss99  ((##θθ ää.. tt�� ss??  ôô ÏÏΒΒ  óóΟΟ ÎÎγγ ÏÏÿÿ ùù== yyzz  ZZππ −−ƒƒ ÍÍ hh‘‘ èèŒŒ  $$ ¸¸ÿÿ≈≈ yyèè ÅÅÊÊ  ((##θθ èèùù%% ss{{  ööΝΝ ÎÎγγ øøŠŠ nn== ttææ    [[  

θθ##))  [[  مــاذا يفعلــوا يــا رب؟ àà)) −−GG uu‹‹ ùù== ssùù  ©©!! $$##  ((##θθ ää99θθ àà)) uu‹‹ øø99 uuρρ  ZZωω ööθθ ss%%  ## ´´‰‰ƒƒ ÏÏ‰‰ yy™™  [[) ) يتقــوا اهللا... ، أمــرين اثنــين ) ) النــساءالنــساء٩٩ 
U ويقولوا األقوال الـسديدة التـي تـسدد لهـم فـي خانـات حـسناتهم وفـي صـحف إيمـانهم حتـى 

   تنتفع بها ذرياتهم بعد مماتهم
 األمر يا إخواني على عكس ما يقـول النـاس فالـذي ينفـع األبنـاء علـى التحقيـق ليـست اً إذ

 حتـى أن اهللا سـخر نبيـاً مـن أولـي U الوديعة التي ادخرتها عند ملك الملوكوديعة البنوك ولكن 
العــزم ووليــاً مــن كمــل األوليــاء مــن أجــل بنــاء الجــدار فــالولي يبنــي ومعــه المــسطرين والنبــي يــصنع 
المونة ويناولها له ويناول معها الطـوب لهـذا الـولي مـع أن هـذه البلـدة لـم يَـْدعهم أحـد مـن أهلهـا 

 أو فنجــان قهــوة أو كــوب شــاي ولمــا قــال ســيدنا موســى كيــف نعمــل ألنــاس لــم حتــى لــشربة مــاء
%%ttββ  [[يـــضّيفنا مـــنهم أحـــد؟ أجابـــه نحـــن مكلفـــين بهـــذا العمـــل مـــن اهللا ألجـــل هـــذين الغالمـــين  xx.. uuρρ  

$$ yyϑϑ èèδδθθ çç// rr&&  $$ [[ss ÎÎ==≈≈ ||¹¹  yyŠŠ## uu‘‘ rr'' ssùù  yy77 ••// uu‘‘  ββ rr&&  !!$$ ttóó èè== öö77 ttƒƒ  $$ yyϑϑ èèδδ ££‰‰ ää©© rr&&  %% yy`̀ ÌÌ�� ÷÷‚‚ ttGG óó¡¡ ttƒƒ uuρρ  $$ yyϑϑ èèδδ uu””∴∴ xx..  [[ )  ) م هذا كان ، أبوه)  )  الكهفالكهف٨٢٨٢
الجد السابع ولـيس األب المباشـر وال الـذي بعـده ولكـن الجـد الـسابع كـان صـالحاً فنفـع اهللا بـه 
ذريتــه مــن بعــده وســخر لهــم رســوالً ووليــاً ليقيمــا الجــدار ولــيحفظ هــذا الكنــز حتــى يبلــغ الــصبيان 

ا نـدعو لهـم  ونعمـة يـا جماعـة المـؤمنين فـسيدنا إبـراهيم عّلمنـا هـذا الـدرس بأننـU فضًال من اهللا
بالـــصالح ونهـــتم فـــي أمـــرهم بـــأمر اهللا ونـــسوقهم إلـــى الطاعـــات ونعـــرفهم التـــشريعات ونبـــين لهـــم 



) ٤٢٨(  
  

 

ــة اهللا لــن  ــا رســول اهللا ثــم نطمــئن إلــى أن عناي ــاب اهللا ونوضــح لهــم ســنة ســيدنا وموالن أحكــام كت
  .يةهيم نتحدث عنه في الخطبة الثانتتخلف عنهم طرفة عين ولذا ضرب اهللا لنا مثالً مع إبرا

  .فادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة
 

العالمين، أكرمنا بالتقوى وزيننا بالعلم وجملنـا بـالحلم وأشـهد أن ال إلـه إال   هللا ربِّ الحمد
ا واجتبانـا اهللا وحده ال شريك له اختار لنا اإلسالم دينـاً وفـضلنا علـى جميـع خلقـه فـي هـذه الـدني

د أن سيدنا محمداً عبد اهللا ورسوله األسـوة الحـسنة والقـدوة الطيبـة وأشه، وجعلنا من المسلمين
 وســلم وبــارك علــى ســيدنا محمــد واعطنــا الخيــر وادفــع عنــا الــشر اللهــم صــلِّ . للخالئــق أجمعــين

فيــا إخــواني ويــا أحبــابي جماعــة .. أمــا بعــد، العــالمين يــا ربَّ ونجنــا واشــفنا وانــصرنا علــى أعــدائنا 
ــأتي تقــوى اهللا بــاألرزاق؟ بعــضنا يــشككه .. المــؤمنين ــه كيــف ت ــي هــذه األمــور ويقولــون ل القــوم ف

  [[:  أبـرم هـذا األمـر فقـالU وكيف تأتي الحسنات بـالخيرات مـع أن اهللا ttΒΒ uuρρ  ÈÈ,, −−GG ttƒƒ  ©©!! $$##  ≅≅ yyèè øøgg ss††  …… ãã&& ©©!!  
%% [[`̀ tt�� øøƒƒ xxΧΧ  ∩∩⊄⊄∪∪  ççµµ øø%% ãã—— öö�� ttƒƒ uuρρ  ôô ÏÏΒΒ  ßß]] øø‹‹ yymm  ŸŸωω  ÜÜ== ÅÅ¡¡ ttFF øøtt ss††  [[) ) ها حتى ال يفكر بأن الحسبة التي حـسب.  ))الطالقالطالق٣٣  --٢٢

أو الرصـيد الــذي تركـه فــي البنـك أو فــي األرض أو فــي التجـارة هــي التـي تنفعــه فـذلك كلــه يقــول 
  :فيه القائل

  ما بين طرفة عين وانتباهتها         يبدل اهللا من حال إلى حال
ولكي يزيدنا اهللا يقيناً ذكر لنا ما فعله مع الخليل ومع زوجة الخليل وابنهـا فقـد بعـث لهـم 

هم الناس وهيئ لهـم الجيـران الـذين يـزورونهم ويـودونهم مـن كـل أنحـاء العـالم إلـى الماء وأرسل ل
��öö  [[:  إذ يقولU يوم القيامة وصدق اهللا ããΒΒ ùù&& uuρρ  yy77 nn== ÷÷δδ rr&&  ÍÍοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ99 $$$$ ÎÎ//  ÷÷�� ÉÉ99 ssÜÜ ôô¹¹ $$## uuρρ  $$ ppκκ öö�� nn== ttææ  ((  ŸŸωω  yy77 èè== tt↔↔ óó¡¡ nnΣΣ  $$ ]]%% øø—— ÍÍ‘‘  ((  ßß øøtt ªªΥΥ  

yy77 èè%% ãã—— öö�� ttΡΡ  33  èèππ tt66 ÉÉ))≈≈ yyèè øø99 $$## uuρρ  33““ uuθθ øø)) −−GG== ÏÏ99  ∩∩⊇⊇⊂⊂⊄⊄∪∪  [[) ) ثم الدعاء<<  ،  ))طهطه١٣٢١٣٢<< .  
  




العالمين، أسمع آذان عباده المؤمنين من بدء آذان سـيدنا إبـراهيم الخليـل   هللا ربِّ الحمد
فلبوا باألنوار مـسرعين طاعـة لزيـارة الـرب المجيـد مـضحين بـاألنفس واألمـوال فـي سـبيل الواحـد 

  _________________________________________________مثابــة للمــؤمنين وأمانــاً للموحــدين وتبــصرة وذكـــرى ســبحانه جعــل هــذا البيــت ! المتعــال ســبحانه
 . م بمدينة بنها٧/٦/١٩٩١هـ الموافق ١٤١١ من ذي القعدة ٢٥كانت هذه الخطبة بمسجد الشهيد عبد المنعم رياض يوم الجمعة  ٢٦
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وأشــهد أن ال إلــه إال اهللا ، حمــة وآيــات مباركــة للخالئــق أجمعــينللمحــسنين وجعــل فيــه هــدى ور 
وحده ال شريك له هدى من يشاء من عبـاده لزيـارة هـذا البيـت الكـريم ووفقهـم فـي الـدنيا لطاعـة 

ه المـــواطن وبـــين الـــسعادة فـــي الـــسفر الـــرب الـــرءوف الـــرحيم ويـــسر لهـــم األســـباب وبلغهـــم هـــذ
r :}}واإلياب سر قول النبي 

{{
وله وصـفيه مـن خلقـه وخليلـه وّضـح مناسـك الحــج وأشـهد أن سـيدنا محمـداً عبـد اهللا ورسـ

بعد أن َدَرست بعـد إبـراهيم الخليـل فكـشف عنهـا تعـاليم الجاهليـة وأظهـر حقيقـة الملّـة الحنيفيـة 
{{: وقــال ألتباعــه جميعــاً 

{{وبـــارك علـــى ســـيدنا محمـــد بـــن عبـــد اهللا وارزقنـــا زيـــارة روضـــته  وســـلم اللهم صـــلِّ فـــ ... ٢٨
الشريفة مع حج البيت يا اهللا واجعلنا جميعاً ممن نقول مع حجاج بيت اهللا لبيك اللهم لبيـك ال 

  .شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ال شريك لك لبيك
  ..فيا عباد اهللا جماعة المؤمنين ..أما بعد

ــا الكــافرين والمــشركين والجاحــدين والملحــدين يتعجبــون مــن الــروح العــالم كلــه مــ ن حولن
الغريبة التي تنتشر فـي المـسلمين فـي هـذه األيـام شـوقاً إلـى بيـت اهللا الحـرام ينظـرون إلـى وسـائل 
اإلعالم فيرون المسلمين الفقراء يضحون بكل شـئ ويتبعـون كـل شـئ فـي سـبيل أن يـذهبوا لهـذه 

ون إلـى أحـوالهم عنـد وصـولهم إلـى هـذه األمـاكن مـنهم مـن يتـوفى ومـنهم البقاع المباركة ثم ينظـر 
مــن يبكــي ومــنهم مــن يـــصرخ ومــنهم مــن يفعــل كــذا وكـــذا فيــزداد عجــبهم ويتــساءلون لــم يفعـــل 

  المسلمون هذه األشياء؟
لحجارة في ظنهم وخيالهم وجهلهم كأي حجـارة فـي األرض لكـن تعـالوا معـي يـا عبـاد اهللا 

اإللهــي الــذي أودعــه اهللا فــي بيــت اهللا والــذي يجــذب المــؤمنين القاصــين ننظــر إلــى المغنــاطيس 
ββ¨¨  [[:  يتحدث عن ذلـك فيقـولU والدانين جميعاً إلى بيت اهللا ما هو؟ إن اهللا ÎÎ))  ttΑΑ ¨¨ρρ rr&&  ;;MM øøŠŠ tt//  yyìì ÅÅÊÊ ããρρ  

ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ== ÏÏ99  ““ ÏÏ%% ©©## ss99  ssππ ©©33 tt66 ÎÎ//  %% ZZ.. uu‘‘$$ tt77 ããΒΒ  ““ YY‰‰ èèδδ uuρρ  tt ÏÏϑϑ nn==≈≈ yyèè ùù== ÏÏ jj99  ∩∩∉∉∪∪  [[) ) ماذا فيه؟.  ))آل عمرانآل عمران٩٦٩٦:]]  ÏÏµµŠŠ ÏÏùù  77MM≈≈ ttƒƒ## uu  ××MM≈≈ uuΖΖ ÉÉ ii�� tt//  
ــــه  ))آل عمــــرانآل عمــــران٩٧٩٧ ( (]] ــــوار ســــاطعات، في ــــه أن ــــاهج ودالالت، في ــــه من ــــه عالمــــات واضــــحات، في ، في

إشراقات وفيوضات وتجليات لمن فتح اهللا عين قلبـه ونظـر بنظـارة اإليمـان فيـرى حـول بيـت اهللا 
 ينكـشفون ، أما هؤالء الذين عمـت بـصائرهم فـال يـرون هـذه اآليـات والU أنوار مكون األكوان

  _________________________________________________ ال يكــشف علــى أســراره للمجــرمين والمــشركين وإنمــا يحفظهــا U علــى تلــك التجليــات ألن اهللا
   في صحيحه رواه أبو داود وابن حبان٢٧
  .رواه أبو داود والطبراني في األوسط والنسائي في سننه عن جابر ٢٨
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  .لعباده المؤمنين وال يكشفها إال للصادقين من عباده المؤمنين
تعالوا معـي يـا عبـاد اهللا جماعـة المـؤمنين نجلـس فـي بيـت اهللا وننظـر إلـى الكعبـة المـشرفة 

 والنظر إليها عبـادة فمـا بـالكم بـالطواف حولهـا والـصالة لهـا إنهـا التي أسسها اهللا على مائدة اهللا
أول سـؤال يواجهنـا ونحـن حـول هـذا . rعبادات مباركات لها أجر ثابت حدده سـيد الـسادات 

 uالبيت لماذا بناه اهللا؟ ولماذا أمر برفعـه اهللا؟ إن هـذا لـه قـصة عجيبـة فعنـدما اختـار اهللا آدم 
 المالئكة أجمعـين وأمـرهم بالـسجود لمـن اختـاره خليفـة عـن رب ليكون خليفة في األرض وجمع

’’  [[  :العــالمين وقــال لهــم موجهــاً لهــم الخطــاب ÎÎ ooΤΤ ÎÎ))  ××≅≅ ÏÏãã%% yy`̀  ’’ ÎÎûû  ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$##  ZZππ xxÿÿ‹‹ ÎÎ== yyzz  ((  ((## þþθθ ää99$$ ss%%  ãã≅≅ yyèè øøgg rrBB rr&&  $$ ppκκ�� ÏÏùù   ttΒΒ  
ßß‰‰ ÅÅ¡¡ øøÿÿ ããƒƒ  $$ ppκκ�� ÏÏùù  àà77 ÏÏÿÿ óó¡¡ oo„„ uuρρ  uu !!$$ ttΒΒ ÏÏ ee$$!! $$##  ßß øøtt wwΥΥ uuρρ  ßßxx ÎÎ mm77 ||¡¡ ççΡΡ  xx88 ÏÏ‰‰ ôôϑϑ pptt ¿¿22  ââ¨̈ ÏÏ dd‰‰ ss)) ççΡΡ uuρρ  yy77 ss99  ((  ttΑΑ$$ ss%%  þþ’’ ÎÎ ooΤΤ ÎÎ))  ããΝΝ nn== ôôãã rr&&  $$ ttΒΒ  ŸŸωω  ttββθθ ßßϑϑ nn== ÷÷èè ss??  [[  

، فعلموا أنهم أخطـأوا فـي الجـواب علـى حـضرة الوهـاب وأسـاءوا األدب فـي الحـديث  ))البقرةالبقرة٣٠٣٠((
مع حضرة اهللا فخرجوا هائمين إلى البيت المعمور يطوفون حوله يعلنون تـوبتهم ويقـدمون نـدمهم 

   !!! يغفر لهم هذه الذلةU لعل اهللا
ول البيـت المعمـور وهـو فـوق الـسماء الـسابعة تجـاه الكعبـة تمامـاً قـال لهـم فلما طـافوا حـ

اهبطــوا إلــى األرض فــابنوا لعبــادي بيتــاً إذا أخطــأوا كمــا أخطــأتم وأذنبــوا كمــا أذنبــتم يــذهبون (اهللا 
مــن الجنــة بــأرض  uونــزل آدم ) إليــه فيطوفــون حولــه كمــا طفــتم فــاغفر لهــم كمــا غفــرت لكــم

بــه هللا أربعــين عامــاً حتــى رق عليــه المالئكــة الكــرام فنــزل أمــين الــوحي الهنــد وأخــذ يبكــي علــى ذن
 فجـاء U جبريل وقال يا آدم أين أنت من بيت اهللا اذهب إليه فطف حولـه يغفـر لـك ذنبـك اهللا

من أرض الهند إلى أرض الحجاز ماشياً على أقدامه فطـاف بالبيـت وهـو يقـول كمـا أنبأنـا حـضرة 
{{: الرسـول


{{٢٩   

{{ إليـه U طاف حوله وهو يردد هذه الكلمات فأوحى اهللا



{{ فهـو رمـز المغفـرة مـن الغفـار وسـر التوبـة مـن التـواب ورمـز القبـول مـن 

يــد إال وجــه اهللا وال يبغــى بحجــة إال اتبــاع ســيدنا وموالنــا العزيــز الوهــاب لمــن خــرج مــن بيتــه ال ير 
رســول اهللا ومالــه حــالل واجتهــد فــي جمعــه مــن طريــق حــالل إذا ذهــب إلــى هنــاك وطــاف بالبيــت 
  _________________________________________________وانتهى من الطواف يضع المالئكة الموكلين بالبيـت أيـديهم علـى ظهـره ويقولـون كمـا قـال رسـول 

 .رواه الطبراني في األوسط عن عائشة ٢٩
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r :}}{{}} ◌ٰ ◌ٰ ◌ٰ ◌ٰاهللا 
{{٣٠ .  

ــاد فــإن اهللا ــة رب العب ــائر، الــسر وال العالني  يغفــر جميــع U ولــم يحــدد الــصغائر وال الكب
اتبون سـيئات أبـداً الذنوب ألنه يرده كالطفل المولود والطفـل المولـود ال يكتـب عليـه الكـرام الكـ

ال يكتبـــون لـــه إال خيـــرات وحـــسنات لكـــن صـــحيفة ســـيئاته كمـــا هـــي مطويـــة ال تفـــتح إال إذا بلـــغ 
  . غفر له جميع ذنبهU الحلم فيرجع وليس عليه شاهد بذنب ألن اهللا

  ....هذا البيت المبارك يا إخواني فيه آيات ظاهرة جلية يراها حتى الكافر والنافر
 يعظمـون البيـت قبـل اإلسـالم ومعهـم العـرب وهـم يعبـدون األصـنام بل إن كفـار مكـة كـانوا

األحجـار كيـف ب بنـي لماذا؟ لآليات الحسية التي رأوها في هذا البيت المبـارك انظـروا معـي بيـت
تتأدب معه الحيوانات واألطيار؟ وهـي كمـا نعلـم جميعـاً لـيس معهـا عقـول ولـم تتـأدب بـآداب إن 

 وحــرم ذبحهــا ألدبهــا مــع بيــت اهللا مــاذا تفعــل؟ تطــوف حولــه  الطيــور التــي حولــه والتــي حماهــا اهللا
كالطائفين وال تعلو ظاهره أبداً في طيرانها إال الطائر المريض فإنه يعلو ظاهر البيت ويقف فـوق 

 أما الجميع فيطوفون حوله كمـا يطـوف الطـائفون وال يعلـون U ظهره للحظات فيشفى بإذن اهللا
  . U ظهره أبداً أدباً مع بيت ربهم

 وهو في حجـة الـوداع وطـاف راكبـاً لهـا حـول rبل إن الناقة التي ركبها سيدنا رسول اهللا 
 البيــت وســعى عليهــا بــين الــصفا والمــروة أمــسكت نفــسها فلــم تخــرج بــوالً وال روثــاً فــي بيــت اهللا

Uتأدبــاً مــع بيــت اهللا  Uالقاعــدة الــشرعية كــل مــا أكــل  مــع أن بولهــا طــاهر وروثهــا طــاهر ألن 
المتوحشة كاألسود والنمور والكالب رؤى عنهـا الحيوانات وله طاهر وروثه طاهر بل إن  فبلحمه

مراراً وتكـراراً أنهـا كانـت تجـري وراء صـيد لهـا مثيـل لهـا فتجـري وراء زرافـة أو تجـري وراء مـاعزاً 
وتجري وراء ضّب فتـدخل الفريـسة الحـرم فيقـف الـوحش ويتـأدب وال يـستبيح الـصيد فـي داخـل 

 آمنـــــاً فـــــإذا كانـــــت الحيوانـــــات المتوحـــــشة والطيـــــور والحيوانـــــات U  جعلـــــه اهللالحـــــرم الـــــذي
  المستأنسة تتأدب مع هذا البيت فلماذا؟

ألن فيه أسرار وأنوار ال يكشفها الواحد القهار إال لعباده األخيار واألطهـار بـل إن العـرب 
ل البيـت فـي موسـم عرفوا به أسرار األمطار قبل تقدم علم الفلك في العالم أجمع فيجلسون حو 

الحج فإذا نزل المطر شرق البيت كان شرق العالم كلـه فـي هـذا العـام فـي خيـر وبركـة ومطـر مـن 
الملك العـالم وإذا نـزل الغيـث غـرب البيـت كـان غـرب العـالم كلـه فـي هـذا العـام مطـر وخيـر مـن 

_________________________________________________  
 .رواه البخاري ومسلم في صحيحهما والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة ٣٠
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 ،كلهــا وإذا نـزل المطــر حولــه مــن جميـع الجهــات كــان هــذا العـام عــام رخــاء علــى األرض  U اهللا
فهــو الميــزان وهــو المرصــد الــذي يحــدد الخيــر النــازل مــن اهللا إلــى جميــع عبــاد اهللا وشــتى أرجــاء 

  . U المعمورة بإذن اهللا
ن ألفـاً مـن المالئكـة الكـرام كـل  و هذا البيـت يـا إخـواني ال يخلـو مـن المالئكـة فحولـه سـبع

ــاء الليــل وأطــراف النهــار آمــين آمــين آمــين يؤمنــون علــى دعــاء  الطــائفين والعــاكفين كلمــاتهم آن
 ولذا كان الدعاء فيه مستجاب ال يـرد أبـداً ألن U والراكعين والساجدين في بيت رب العالمين

 جعلـه موضـع إجابـة وعنــدما دعـا فيـه الخليـل إبــراهيم رأينـا أثـر دعوتـه إلــى يومنـا هـذا فمــا U اهللا
  . uاهيم فيه هؤالء القوم من خيرات وثمرات وبركات إنما هو استجابة لدعوة إبر 

 ال يــدخل بهــذا U هــذه اآليــات وغيرهــا كثيــرات لــضيق المقــام عــن ذكرهــا جعلــت المــولى
البيــت إال مــن يحبــه مــن عبــاده وكــل مــن أراد اهللا غفــران ذنوبــه وكــل مــن أراد اهللا ســتر عيوبــه وكــل 
ي من أراد اهللا تطهيره مـن الخطايـا وكـل مـن أراد اهللا أن يجعلـه مـن التـوابين والمتطهـرين اسـمعه فـ

هو الذي دعا جميع الزائرين بدون اسـتثناء إلـى أن  uالبدأ دعوة إبراهيم للزائرين فإن إبراهيم 
يرث اهللا األرض ومن عليها فعندما كلفه اهللا بالبناء وأخذ يبني البيـت وإسـماعيل يجمـع األحجـار 

 لـه حجـراً  قامته ثم تحير كيف يبنـي بعـد ذلـك فـأنزل اهللالىملها إليه وبنى حتى وصل البناء إويح
]]  ÏÏµµŠŠ ÏÏùù  77MM≈≈ ttƒƒ## uu  ××MM≈≈ uuΖΖ ÉÉ ii�� tt//  ããΠΠ$$ ss)) ¨¨ΒΒ  zzΟΟŠŠ ÏÏδδ≡≡ tt�� öö// ÎÎ))  ((  [[) ) ــه ويحملــه إســماعيل باألحجــار ثــم ))آل عمــرانآل عمــران٩٧٩٧ ، يقــف علي

يشير إليه فيرتفع بأمر الواحد القهار حتـى يـصل إلـى مـستوى البنـاء ويظـل واقفـاً فـي الهـواء حتـى 
رض ولمــا انتهــى مــن البنــاء أجمــع ينتهــي إبــراهيم مــن البنــاء فيــشير إليــه فيرجــع مــرة أخــرى إلــى األ

$$  [[وقـــــــال هـــــــو وإســـــــماعيل  uuΖΖ −−// uu‘‘  öö≅≅ ¬¬77 ss)) ss??  !!$$ ¨¨ΨΨ ÏÏΒΒ  ((  yy77 ¨¨ΡΡ ÎÎ))  ||MMΡΡ rr&&  ßßììŠŠ ÏÏϑϑ ¡¡¡¡99 $$##  ÞÞΟΟŠŠ ÎÎ== yyèè øø99 $$##    $$ uuΖΖ −−// uu‘‘  $$ uuΖΖ ùù== yyèè ôô__ $$## uuρρ  ÈÈ ÷÷ yyϑϑ ÎÎ== óó¡¡ ããΒΒ  yy77 ss99   ÏÏΒΒ uuρρ  
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أوجد اهللا اآلية فـي الحجـر فـالن الحجـر تحـت أقدامـه حتـى أثـرت فيـه أصـابعه الـشريفة الحجر و 
عليــه وعلــى نبينــا أفــضل الــصالة والــسالم ثــم اتجــه جهــة الــشام وقــال أيهــا النــاس إن اهللا قــد بنــى 
لكم بيتاً وكتب عليكم الحج فحجوا ثم اتجه جهة اليمين وقـال مثـل ذلـك وجهـة المـشرق وقـال 

مغــرب وقــال مثــل ذلــك فــأمر اهللا الجبــال أن تهــبط والوديــان أن ترتفــع وفــتح مثــل ذلــك وجهــة ال
ــي بطــون أمهاتهــا وأنطــق ألــسنة الجميــع بــأمر ربهــا فلبــت  ــة ف أســماع األرواح وفــتح أســماع األجن

  ..لبيك ال شريك لك لبيك.. األرواح وقالت ملبية نداء الخليل لبيك اللهم لبيك
نــصيبه الحــج مــرة ومــن رددهــا مــرتين كــان نــصيبه والمالئكــة يــسجلون فمــن قالهــا مــرة كــان 

الحج مرتين ومن زاد على ذلك فبحساب ذلك وبقى حجر المقام إلى أن يـرث اهللا األرض ومـن 
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 مـا كل من ذهب إلى هذه األمـاكن فـيعلم صـدق رسـول اهللا فياهير  uعليها وفيه أقدام الخليل 
هللا وهــذه آثــار أقدامــه وهــذا هــو قــال عــن اهللا ويعلــم صــحة الخبــر أن مــن بنــى البيــت هــو خليــل ا

الحجــر الــذي نــادى عليــه والــذي كــان يقــف عليــه بقــى إلــى مــا شــاء اهللا كمــا هــو وفيــه آثــار قدميــه 
u  ، فإذا كان في ليلة النصف من شـعبان فيكـشف اهللا للمالئكـة الكـرام فـي اللـوح المحفـوظ

وهم لزيارتـه والـذين يـؤهلهم الذين وقع عليهم االختيار للذهاب إلى زيارة اهللا فـي بيتـه الـذين يـدع
للوقوف بين يدي حضرته والذين كتب لهم الطواف حول بيـت عظمتـه والـذين هيـأ لهـم الوقـوف 
علــى عرفــات معرفتــه فينقلــون أســمائهم ويرســلون لهــم دعــوة لــربهم عــن طريــق الملــك الــذي وكــل 

{{:  فـى حـديث مـا معنـاه rبقلوبهم وهو ملك اإللهام فقد قـال 
{{ فيرسلون لـه الـدعوة عـن طريـق ملـك اإللهـام 

فيلقى في روعة الشوق إلى بيت اهللا والحنين إلى هذه الرحاب التي باركها اهللا فيقـول لمـن حولـه 
  ....إني عازم على الحج هذا العام 

ـــق وييـــسر لمـــن  : rيريـــد أن يكـــرمهم قـــال ثـــم ييـــسر المـــولى الكـــريم الـــزاد وييـــسر الطري
}}ٱٱ

{{وقال ٣١ r :}}{{٣٢.  
  .   ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة

 
الحمــد هللا العلــي الكبيــر، اللطيــف الخبيــر، القــائم علــى كــل نفــس بمــا كــسبت، والمجــازي 

هــدينا جميعــاً إلــى صــراطه لهــا بمــا عملــت، نحمــده ونــشكره، ونتــوب إليــه ونــستغفره، ونــسأله أن ي
ق واألمـــر تبـــارك اهللا رب وأشـــهد أن ال إلـــه إال اهللا وحـــده ال شـــريك لـــه، أال لـــه الخلـــ، المـــستقيم

د وقــام، وأشـهد أن ســيدنا وشــفيعنا محمـداً عبــده ورســوله، سـيد مــن صــلى وصـام، وتهجــ،لمينالعا
 وسلم وبارك عليه وعلى آلـه وأصـحابه وأتباعـه ومـن دعـا اللهم صلِّ  .... وأحيا الليل والناس نيام
  .بدعوته إلى يوم الدين

حجــر األســعد إن مــن آيــات اهللا فــي البيــت الحــرام ال ..فيــا إخــواني ويــا أحبــابي ..أمــا بعــد
إنـك حجـر ال :  وقال لـهt لما وقف أمامه عمر بن الخطاب U الذي يستلمه الساعي من اهللا

 وكـرم اهللا tفقال له اإلمـام علـي .  يقبلك ما قبلتكrتضر وال تنفع ولوال أني رأيت رسول اهللا 
  _________________________________________________ أن اهللا أمـا علمـت: وكيف ذلك؟ قـال: قال. بل إنه ينفع ويضر بإذن اهللا يا أمير المؤمنين: وجهه

 .بن عمررواه البخاري والبيهقي عن أبي هريرة، والبزار عن جابر والسيوطي في الفتح الكبير عن ا ٣١
 . رواه البزار والطبرانى في الصغير عن أبي هريرة ٣٢
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عنــدما أخــذ الميثــاق علــى بنــي آدم وأشــهدهم علــى أنفــسهم ألــست بــربكم قــالوا بلــى شــهدنا أن 
 هــذا الحجــر فهــو هتقولــوا يــوم القيامــة إنــا كنــا عــن هــذا غــافلين كتــب هــذا األمــر فــي رق ثــم ألقمــ

r :}} ◌ٰ ◌ٰيشهد لكل من استلمه يوم القيامة وقد قـال 
{{

هـــذا الحجـــر يـــسجل كـــل الـــذي يمـــر حولـــه كـــل الطـــائفين وكـــل المـــصلين وكـــل الـــراكعين 
العدســـة النورانيـــة التـــي أودعهـــا فيـــه رب العـــالمين تـــسجل هيئـــاتهم . والـــساجدين وكـــل النـــاظرين

كيـف هـذا . م ثم تعيد هذا الفيلم أمام الخالئق أجمعين يـوم الـدينوأصواتهم وحركاتهم وسكناته
 حجـر لـيس كاألحجـار حتـى فـي صــفاته U وهـو فـي نظرنـا حجـر لكنـه فيـه سـر مــن فـاطر البـشر

الحسية وقد ورد أن أبا عبد اهللا القرمطي والقرامطة كانوا من الخوارج الشاذين عن ديـن اهللا نـزل 
ي موسـم الحـج وقتلـوا الحجـيج وخلعـوا الحجـر وحملـوه معهـم هو ورجاله إلى بيت اهللا الحـرام فـ

إلى الكوفة وأرادوا أن يصرفوا المسلمين عن بيت اهللا إلى الحجر الذي وضعوه في مـسجد لهـم 
  :وافص عليكم جزءا من الرواية الواردة فيهفي الكوفة 

}}









ee





 ) )مـات تحتـهمـات تحتـه((


{{٣٤  

_________________________________________________  
 . مسنده وغيره كثيرون عن ابن عباس، وورد بكاملها فى خطبة سابقة بالنص المخرجرواه الدارمي في سننه وابن حبان في صحيحه وأحمد في ٣٣
  .حاشية الجمل والوافى بالوفيات لسليمان بن إبراهيم ٣٤
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هذا هو قدر الحجر األسعد فما بالكم بالمطـاف الـذي ال يـسع أكثـر مـن مائـة ألـف رجـل 
يطوفون في وقـت واحـد لكنـه لـو اجتمـع فيـه كـل سـكان المعمـورة فـي وقـت واحـد يـسعهم بـإذن 

ــضاً منــى فهــي مكــان ضــيق ــضع آالف قليلــة اهللا وعلــى هــذا الحــال أي . بــين جبلــين ال تــسع إال ب
r:}} الحجــيج مــع ضــيقها؟ فقــال ى يــا رســول اهللا كيــف تــسع منــrلوا رســول اهللا ســأ

{{يتسع بطن األم للجنـين فـإذا خـرج ٣٥ 
 مــا بالنــا ومــن قبلنــا نرمــي بــالكثير والكثيــر عنــد الجمــرات rرجعــت كحالتهــا وهكــذا منــى وســئل 

r :}}د انتهاء المناسك؟ فقال ن القليل عوال نجد له أثراً إال
{{  

آيــات وآيــات كثيــرات ال أســتطيع أن أحــصيها فــي مــوقفي هــذا ولكــن علــيكم عبــاد اهللا أن 
تجددوا شوقكم إلى بيت اهللا فإن اهللا أمرنا أن نتجه إليه في كـل صـالة حتـى نحـس بالـشوق إليـه 
وبــالحنين إليــه نريــد أن نــصلي ولــيس بيننــا وبينــه جــدار ولــيس بيننــا وبينــه جبــال ولــيس بيننــا وبينــه 
وديان نريد أن نصلي يوماً من األيام وأمامنا بيـت اهللا الحـرام فكلمـا وقـف المـصلي بـين يـدي اهللا 

ذا ن أنعـــم اهللا علـــيهم فـــي هـــيتحـــرك فيـــه الـــشوق إلـــى بيـــت اهللا الحـــرام ويريـــد أن يكـــون مـــع الـــذي
  .المقام

 .   >>ثم الدعاء<< 
  




العــالمين، يوفــق عبــاده الطــائعين لمــا يحبــه ويرضــاه، ويــدلهم ويعيــنهم علــى   هللا ربِّ الحمــد
وأشــهد أن ال إلــه إال اهللا ، حانه هــو أهــل التقــوى وأهــل المغفــرةســب. ســبحانه. تحقيــق مــا بــه رضــاه

  . التوابين ويحب المتطهرينوحده الشريك له يحب
 بـه علـى U وأشهد أن سيدنا محمداً عبد اهللا ورسوله وصفيه من خلقـه وخليلـه أكمـل اهللا

المؤمنين منته وأتم به عليهم نعمته وجعله نبياً ورسوالً خاتماً لرسـاالت الـسماء ووضـح علـى يديـه 
  _________________________________________________  .جميع المناسك إلى أن يرث اهللا األرض ومن عليها

 .رواه الشيخان ٣٥
  .لدار قطنى سنن ا ٣٦
ــق ١٤١٣ مــن ذي القعــدة ٢٥كانــت هــذه الخطبــة بمــسجد ســيدي ســعد الــدين الجيبــاوي بقريــة البنــدرة مركــز الــسنطة غربيــة يــوم الجمعــة  ٣٧ هـــ المواف
 .م٢١/٥/١٩٩٣
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وبــارك علــى ســيدنا محمــد الفــاتح لمــا أغلــق والخــاتم لمــا ســبق والناصــر  وســلم اللهــم صــلِّ 
  .الحق بالحق والشفيع األعظم يوم الدين يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم

  .فيا عباد اهللا جماعة المؤمنين ..أما بعد
ة لنـداء ونحن على مشارف شهر ذي الحجـة الكـريم ويتوافـد الحجـيج علـى أرض اهللا تلبيـ

ـــي البيـــت فقـــال U ســـيدنا إبـــراهيم خليـــل اهللا فـــإن اهللا ـــا ربَّ  أمـــره أن يبن فكيـــف اعلـــم مكـــان  ي
وأعلمــه بــأن اهللا سيرســل ســحابة ســتقف أمامــه علــى مكــان  uالبيــت؟ فــانزل اهللا ســيدنا جبريــل 

البيت وأمره أن يعلم على ظلها فإنه أساس البيـت فلمـا علـم علـى أسـاس البيـت وكـشفه بـأمر اهللا 
ثم أرسل لهم المالئكة الكرام يقطعون األحجـار وينقلونهـا إلـى  uمره اهللا أن يبنيه وإسماعيل أ

  . U حيث مكان البيت ويضعها إسماعيل إلبراهيم إلى أن تم البناء بأمر اهللا
ββ  [[ إبــراهيم وقــال كمــا قــال فــي محكــم كالمــه القــدير U فلمــا تــم البنــاء نــادى اهللا ÏÏ iiŒŒ rr&& uuρρ  ’’ ÎÎûû  

ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ99 $$##  ÆÆ ddkk pptt øø:: $$$$ ÎÎ//  šš‚‚θθ èè?? ùù'' ttƒƒ  ZZωω%% yy`̀ ÍÍ‘‘  [[) ) يا إبـراهيم عليـك : وما يبلغ صوتي؟ قال يا ربَّ فقال .  ))الحجالحج٢٧٢٧
اآلذان وعلينا البالغ فأمر اهللا األرواح أن تخرج من مستقرها وأمـر الجبـال أن تهـبط مـن عليائهـا 

فوقـف إبـراهيم  uوالوديان أن ترتفع إلى مستوى سـطح األرض وأسـمع الجميـع آذان إبـراهيم 
واتجه مرة إلى اليمين ومـرة إلـى الـشمال ومـرة إلـى ) جبل أبي قبيس( الجبل المواجه للكعبة على

أيها الناس إن اهللا قد بنى لكـم : (الجنوب ومرة إلى الشرق وأخرى إلى الغرب وفي كل مرة يقول
فقلنــا وقــال مــن قبلنــا ومــن بعــدنا مــن كتــب اهللا لهــم زيــارة هــذا ) بيتــاً وكتــب علــيكم الحــج فحجــوا

لبيك اللهـم لبيـك لبيـك ال شـريك لـك لبيـك إن الحمـد والنعمـة لـك والملـك : بيت قلنا جميعاً ال
لبيك اللهم لبيك، منا من قالها مرة ومنا من قالها مرتين ومنا من زاد على ذلك وفـي ذلـك يقـول 

r :}}نبيكم الكـريم 
{{٣٨.  

فإذا كانت ليلة النصف من شـهر شـعبان ظهـر فـي اللـوح المحفـوظ بقلـم القـدرة مـن علـوم 
فـــيض حـــضرة الـــديان الحجـــاج الـــذين اختـــارهم اهللا ألداء هـــذا المنـــسك فـــي هـــذا العـــام فتنـــسخ 
المالئكة أسمائهم ويبلغونه دعوة ربهم منهم من تبلغه الـدعوة منامـاً ومـنهم مـن تبلغـه الـدعوة فـي 

م مـــن يجـــد الـــشعور بالـــذهاب للزيـــارة ومـــنهم مـــن يتحـــرك فيـــه الباعـــث ألداء نفـــسه يقظـــة ومـــنه
الفريــضة والــذي حــرك هــذه البواعــث والــذي ألهــم تلــك النفــوس والــذي أجــج غــرام تلــك القلــوب 

 فإذا دعاهم لزيارته يسر لهم األسباب وبسط لهم األرزاق وسـهل لهـم U إنما هو عالم الغيوب
θθ##))  [[ مـصداقاً لقولـه سـبحانه U  ويتمون الحج لوجه اهللاألمور حتى يذهبوا ألداء المناسك ‘‘ϑϑ ÏÏ?? rr&& uuρρ  _________________________________________________  

  .أخرجه ابن اسحق في سيرته واألرزقي في أخبار مكة ٣٨



 )٤٣٧ ( 


  

¢¢kk pptt øø:: $$##  nnοο tt�� ÷÷ΚΚ ããèè øø99 $$## uuρρ  ¬¬!!  44  [[) ) البقرةالبقرة١٩٦١٩٦((.  
  يذهب ابتغاء مرضاة اهللا ال من أجل السمعة وال من أجل الرياء وال من أجل اكتساب

ــي عــن تلــك األلقــاب وغنــي عــن تلكــم األعمــال وإنمــا U  لقــب فــإن اهللا ôô  [[ غن ttΒΒ  ŸŸ≅≅ ÏÏϑϑ ttãã  $$ [[ss ÎÎ==≈≈ ||¹¹  
 ÏÏµµ ÅÅ¡¡ øøÿÿ uuΖΖ ÎÎ== ssùù  ((  ôô ttΒΒ uuρρ  uu !!$$ yy™™ rr&&  $$ ppκκ öö�� nn== yyèè ssùù  ((  §§ΝΝ èèOO  44’’ nn<< ÎÎ))  óóΟΟ ää33 ÎÎ nn// uu‘‘  ššχχθθ ããèè yy__ öö�� èè??  [[) ) فإذا ذهبوا إلى هناك ذهبوا تطبيقاً . ))الجاثيةالجاثية١٥١٥

ألمـــر اهللا وتنفيـــذاً لـــسنة رســـول اهللا وهمهـــم أداء الفريـــضة ابتغـــاء وجـــه اهللا فرجعـــوا كيـــوم ولـــدتهم 
 خاليـاً مــن ٣٩}}r :}}أمهـاتهم كمـا قــال 
  لماذا فرض اهللا تلك الفريضة؟... الذنوب والعيوب 

’’  [[ لما أخبر مالئكته الكرام وقال لهم U إن اهللا ÎÎ ooΤΤ ÎÎ))  ××≅≅ ÏÏãã%% yy`̀  ’’ ÎÎûû  ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$##  ZZππ xxÿÿ‹‹ ÎÎ== yyzz  ((  ((## þþθθ ää99$$ ss%%  ãã≅≅ yyèè øøgg rrBB rr&&  $$ ppκκ�� ÏÏùù  
 ttΒΒ  ßß‰‰ ÅÅ¡¡ øøÿÿ ããƒƒ  $$ ppκκ�� ÏÏùù  àà77 ÏÏÿÿ óó¡¡ oo„„ uuρρ  uu !!$$ ttΒΒ ÏÏ ee$$!! $$##  ßß øøtt wwΥΥ uuρρ  ßßxx ÎÎ mm77 ||¡¡ ççΡΡ  xx88 ÏÏ‰‰ ôôϑϑ pptt ¿¿22  ââ¨̈ ÏÏ dd‰‰ ss)) ççΡΡ uuρρ  yy77 ss99  ((  ttΑΑ$$ ss%%  þþ’’ ÎÎ ooΤΤ ÎÎ))  ããΝΝ nn== ôôãã rr&&  $$ ttΒΒ  ŸŸωω  ttββθθ ßßϑϑ nn== ÷÷èè ss??  [[  

 فعلموا أنهم أخطأوا ألنهم لم يحسنوا رد الجواب على ربهم فطافوا حول البيت المعمور ،))البقرةالبقرة٣٠٣٠((
ا مالئكتي فقد غفرت لكم يبشرى : لهمفي السماء السابعة تائبين منيبين فلما أتموا سبعة أشواط قال 

اهبطوا إلى األرض فابنوا لعبادي بيتاً فإذا أخطأوا كما أخطأتم وأذنبوا كما أذنبتم يذهبون إليه فيطوفون 
حوله كما طفتم فاغفر لهم كما غفرت لكم فلما وقع آدم في الخطيئة ونزل ببالد الهند وحواء بجدة 

 يبكي على خطيئته حتى فتح اهللا له أبواب توبته فنزل جبريل باألراضي الحجازية ومكث ثمانين عاماً 
 فجاء من بالد الهند ماشياً U وأمره أن يذهب إلى البيت ليطوف بالبيت حتى يتوب عليه رب البيت

}}uuقد ورد فى ذلك حتى وصل إلى البيت وطاف حوله و 
     








uu{{ ) )عبد اهللا بن أبي سليمان مولى عن ، رواية أخبار مكة لألزرقي  ورد فىورد فى

  ..}} بني مخزوم
فمن يذهب بمال حالل ابتغاء رضاء الواحد المتعال فإنه يرجـع مـن هنـاك كيـوم ولدتـه أمـه 

هـذا الوقـت خالياً من الذنوب والعيوب باإلضافة إلـى الثـواب الـذي ال نـستطيع أن نحـيط بـه فـي 
صالة واحـدة فـي جماعـة فـي : (القصير ويكفي أن نلمح إليه في قول الرجل الصالح الذي يقول

فقــالوا لــه وكيــف ذلــك؟ ) U بيــت اهللا الحــرام خيــر وأعظــم عنــد اهللا مــن عمــر نــوح فــي طاعــة اهللا
  _________________________________________________قال الصالة في البيـت الحـرام بمائـة ألـف صـالة فـإذا كانـت فـي جماعـة تزيـد سـبعاً وعـشرين مـرة 

 .ةرواه البخاري ومسلم في صحيحهما والنسائي وابن ماجة عن أبي هرير  ٣٩



) ٤٣٨(  
  

 

فتــصير مليــونين وســبعمائة ألــف صــالة فــإذا قــسمناها علــى خمــس صــلوات فــي اليــوم كــان عمــراً 
  ، وليست الصالة فقط فالتسبيحة بمائة ألف تسبيحةU في طاعة اهللا uأكبر من عمر نوح 

والصدقة بمائة ألف والختمة للقـرآن الكـريم بمائـة ألـف ختمـة وصـالة الجمعـة بمائـة ألـف صـالة 
  . ونعمةU  هناك بمائة ألف عمل صالح هنا فضالً من اهللاجمعة وكل عمل صالح

ٱٱr:}}قال 
{{٤٠.  

  .     أو كما قال ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة
 

شـــهد أن ســـيدنا العـــالمين وأشـــهد أن ال إلـــه إال اهللا وحـــده ال شـــريك لـــه وأ  ربِّ  هللالحمـــد
ــه وصــحبه وســلم اللهــم صــلِّ ، محمــداً عبــده ورســوله  وســلم وبــارك علــى ســيدنا محمــد وعلــى آل

  .العالمين يا ربَّ واعطنا الخير وادفع عنا الشر ونجنا واشفنا وانصرنا على أعدائنا 
ما بال المؤمنون الذين لـم يكتـب اهللا لهـم أداء هـذه  ..مؤمنونفيا أيها األخوة ال ..أما بعد

 يعطـي مـن هنـا مثـل أجـر مـن U الفريضة يحرمون من هذا األجر والثواب نقـول لهـم ولنـا إن اهللا
 وهـذا مـن جهلهـم بـدينهم -يـردد النـاس . rهناك بشروط ومواصفات وضـعها رسـولكم الكـريم 

 بالطـائرة أو بالبـاخرة أو فـي األتـوبيس ويعيـرون مـن  أن المقبول هو الذي فتح له الباب وسـافر-
أخذ باألسباب ولم يكتب له السفر ويقولون له لو كنت مقبوالً لهيأ اهللا لك السفر، وكـذبوا علـى 

ن يــسافر إذا قــال لبيــك اللهــم وســعديك تقــول لــه المالئكــة ال لبيــك وال مــ فــإن كثيــراً مU اهللا
  لماذا؟... سعديك وحجك هذا مردود عليك 

ألنه حج من مال حرام وبعضهم خرج للرياء والسمعة حتـى إذا رجـع يقولـون الحـاج فـالن 
ذهب والحاج فالن رجع ومثل هذا لـيس لـه مـن األجـر إال سـمعته وإال تـشريفه بهـذا اللقـب وإذا  

رأى فـــي المنــام أنــه ذهــب ألداء الحــج وبـــشر   eكــان األمــر أمــر الــسفر فــإن نبـــيكم الكــريم
  [[: ا وساقوا الهدى ومنعهم الكفار من دخول البيت مـع أن اهللا قـال لهـمأصحابه وذهبوا وأحرمو 

ôô‰‰ ss)) ©©99  ššXX yy‰‰ ||¹¹  ªª!! $$##  ãã&& ss!!θθ ßß™™ uu‘‘  $$ ttƒƒ öö ””��99 $$##  ÈÈ dd,, yyss øø99 $$$$ ÎÎ//  ((  ££ èè== ääzz ôô‰‰ ttGG ss99  yy‰‰ ÉÉff óó¡¡ yyϑϑ øø99 $$##  ttΠΠ## tt�� yyss øø99 $$##  ββ ÎÎ))  uu !!$$ xx©©  ªª!! $$##  šš ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ## uu  [[  
 البلد الحرام هل  ، الكفار والمشركين يطوفون بالبيت والرسول الكريم يمنع من دخول ))الفـتحالفـتح٢٧٢٧((

؟ أم أن تلــك األقــدار تفعــل  rكــان هــذا دلــيالً علــى قبــول الكفــار وعلــى رد الرســول المختــار 
_________________________________________________  

 .رواه البخاري والبيهقي عن أبي هريرة، والبزار عن جابر ٤٠



 )٤٣٩ ( 


  

$$  [[ U بإرادة الواحد القهار ttΒΒ uuρρ  ttββρρ ââ !!$$ tt±± nn@@  HHωω ÎÎ))  ββ rr&&  uu !!$$ tt±± oo„„  ªª!!   .))اإلنساناإلنسان٣٠٣٠ ( (]]    ##$$
خـذ أمـا الـذي نـوى الحـج وأ. U أنت تريد واهللا يريد وال يكـون إال إرادة الحميـد المجيـد

قد كتب له حجة مقبولة طوافهـا وسـعيها ووقوفهـا ورميهـا فباألسباب ولم تتيسر له أسباب السفر 
ونفقاتها وهي فـي ميـزان حـسناته عنـد اهللا يـوم القيامـة وأنـا ضـمين بـذلك عنـد اهللا ألن الـذي قـال 

لكن الـذي يريـد الحـج ولـم تتيـسر لـه النفقـات ولـيس معـه مـال ولكنـه . rذلك رسولكم الكريم 
ــارة ويعــيش مــ ــام العــشر مــشتاق للزي ــام القادمــة أي ــي طــوافهم عهــذه األي  الحجــيج يعــيش معهــم ف

r:}}ومعهم في سعيهم ومعهم في تلبيتهم يكتـب لـه أجـر الحـج بنيتـه وبـصدق إرادتـه وقـد قـال 
{{ولم يقل لكل امرء ما عمل٤١ .  

ســافر أصــحابه إلــى تبــوك فــي بــالد الــشام وكــان ســفراً طــويالً وشــاقاً فلمــا وصــلوا إلــى وقــد 
{{:  لمـن معـهrهنالك قال 


 يثيب المـؤمنين علـى  منعهم العذر وهو ضيق ذات اليد وقلة النفقة من أن يكونوا معهم واهللا٤٢}}

المؤمن ينوي كل عام حج بيت اهللا الحرام فإن تيـسر لـه األمـر فبهـا ونعمـت وإن لـم فقدر نياتهم 
 الحجـيج المقبـولين وثـوابهم عنـد اهللا علـى قـدر نيتـه وعلـى قـدر صـدق يتيسر لـه األمـر أخـذ أجـر

  .U إرادته ألن األعمال بالنيات عند اهللا
 وهـذا  ٤٣}}r :}}قـال 

r:}}كما يحدث للحجيج، وقـال 
{{فالحـاج هنـاك يطـوف . ٤٤

}}:ويسعى والذي هنـا يـصوم تلـك األيـام الفاضـلة التـي يقـول فيهـا رسـولكم الكـريم
 ◌ٰ ◌ٰ


{{٤٥.  
لذي هنا يذبح األضحية وله نفس األجـر وإذا كـان الحـاج ا كان الحاج يذبح الهدي فوإذا

يلبي فالذي هنا يكبر من يوم الوقفة ويوم العيد وأيام التشريق عقـب كـل صـالة ليكـون الـذي هنـا 
  _________________________________________________يكبـر والـذي هنـاك يكبـر ويلبـي والـذي هنـاك فـي عرفـات والـذي هنـا بروحـه مـع اهللا فـي اسـتجابة 

 .متفق عليه عن عمر بن الخطاب ٤١
 .رواه أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه وابن حبان في صحيحه وصاحب الفتح الكبير عن أنس ٤٢
 .رواه مسلم وأحمد في مسنده عن أبي قتادة األنصاري ٤٣
 .البيهقي في سنته عن البراء بن عازبرواه البخاري ومسلم في صحيحهما و  ٤٤
 .رواه ابن ماجة في سننه وابن أبي شيبة وابن حبان في صحيحه عن ابن عباس ٤٥



) ٤٤٠(  
  

 

  . >>ثم الدعاء<< ،   الجميع ويوزع األجر على الجميعاهللالدعوات فيثيب 



لقلـــوب علـــى فطرتهـــا العـــالمين، رحمـــن الـــدنيا واآلخـــرة ورحيمهمـــا وجبـــار ا  هللا ربِّ الحمـــد
  .  وأشقاه، والسعيد من مأل قلبه بالتقوى والعمل بما يرضي اهللابعدهفالشقي من أ
يم يحــب العفــو عــن عبــاده فيــدعوهم إلــى التوبــة ويكــرر لهـــم عفــو كــر ! ســبحانه! ســبحانه

النــداء لطلــب الغفــران يــدعوهم مــرة كــل ليلــة فينــادي مــن ثلــث الليــل اآلخــر مــن الــسماء الــدنيا 
 ◌ٰ ◌ٰ{{{{: فيقول

وأشـهد أن ،  لـه يحـب التـوابين ويحـب المتطهـرين إال اهللا وحده ال شريكوأشهد أن ال إله
 رحمـــة للعـــالمين ونـــوراً U ســـيدنا محمـــداً عبـــد اهللا ورســـوله وصـــفيه مـــن خلقـــه وخليلـــه بعثـــه اهللا

لألولـــين واآلخـــرين وجعـــل علـــى يديـــه غفـــران الـــذنوب وســـتر العيـــوب ودخـــول الجنـــة للمـــؤمنين 
  .والمؤمنات بغير تعب أو لغوب

ــا بهــا م صــلِّ اللهــ  وســلم وبــارك علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه وســلم صــالة تبلغن
مراضــيك ومراضــيه وتوفقنــا بهــا للعمــل بمــا تحبــه وتبتغيــه وترفعنــا بهــا إلــى درجــة أتباعــه الــصادقين 

  .العالمين يا ربَّ وذويه آمين آمين 
ن كـل بقـاع األرض في هذا اليوم الكريم اجتمعت م  ..نو فيا أيها األخوة المؤمن ..أما بعد

. U فـــي حـــرم اهللا وفـــي بيـــت اهللا وفـــي أرض اهللا أفـــواج الحجـــيج يرجـــون غفـــران اهللا ورحمـــة اهللا
ذهبوا وقد أعطوا أعـز مـا يملكـون فجمعـوا أمـوالهم للنفقـات وتركـوا أعـز مـا يخلفـون وهـم األهـل 

  لماذا ذهبوا إلى هناك؟. واألوالد
ديد علـى حـسب المناسـبة إن شـاء اهللا إن هذا أمر يطول شرحه وسنتكلم فيـه باختـصار شـ

 المالئكــة ببنائــه ثــم أمــر بعــد ذلــك الخليــل U فــإن هــذا البيــت لبنــاءه غايــة مــن أجلهــا أمــر اهللا
 أوحى إلى المالئكـة بعـد أن تقبـل تـوبتهم وغفـر لهـم زلـتهم U إبراهيم بتجديد بنائه وهي أن اهللا

طــأوا كمــا أخطــأتم يــذهبون إليــه فيطوفــون إذا أخ.  األرض فــابنوا لعبــادي هنــاك بيتــاً أن اهبطــوا إلــى
  .حوله كما طفتم فاغفر لهم كما غفرت لكم

_________________________________________________  
 .هـ١٤١٥ ذو الحجة ٦م الموافق ٥/٥/١٩٩٥ محافظة القليوبية في يوم -كانت هذه الخطبة بالمسجد الكبير بمدينة قها ٤٦
 ). َعْنهُ حم، بز، ع، عن جبير بن ُمطعم َرِضَي اللَّهُ ( ٤٧



 )٤٤١ ( 


  

 أن يكــرم قومــاً بــالغفران أظهــر لهــم التبيــان ووفقهــم للعمــل بأركــان الحــج U فــإذا أراد اهللا
 علـــى قـــوم أخفـــاه عـــنهم أو أخفـــى عـــنهم تعـــاليم الحـــج U التـــي يحبهـــا الـــديان وإذا غـــضب اهللا

 U هـــا علـــى وفـــق أهـــوائهم فـــال تنـــالهم الرحمـــة وال التوبـــة مـــن ربهـــموشـــعائر الحـــج حتـــى يفعلون
أغرق اهللا هذا البيت وحملت المالئكة منـه الحجـر األسـعد  uولذلك عندما جاء طوفان نوح 

وجعلــوه أمانــة ووديعــة عنــد جبــل أبــي قبــيس المطــل علــى الكعبــة حتــى ال يعــرف النــاس مكانــه وال 
 برفـــع هـــذا البنـــاء U اءت إرادة الـــسماء أن يعلـــن اهللايـــذهب النـــاس إليـــه طلبـــاً للغفـــران فلمـــا جـــ

إن اهللا يـــأمرك أن : فجــاء جبريـــل ومعـــه البـــراق وقــال يـــا إبـــراهيم. أذهــب إليـــه إبـــراهيم وإســـماعيل
 فأركبـه U تذهب إلى مكة ألنـه سـيخرج مـن صـلب هـذا الولـد نبـي يـدعو النـاس جميعـاً إلـى اهللا

أننــزل : فـه وكلمـا مــر بـأرض بهـا زرع ومـاء قـالالبـراق وأخـذ إسـماعيل بـين يديــه وأركـب هـاجر خل
  :انـزل هـا هنـا فوجـدها كمـا قـال اهللا: حتى وصل إلى مكان البيت فقال. ال: هنا يا جبريل؟ يقول

]]  >>ŠŠ## uuθθ ÎÎ//  ÎÎ�� öö�� xxîî  ““ ÏÏŒŒ  ??íí öö‘‘ yy——    [[) ) إبراهيمإبراهيم٣٧٣٧ ( (........  

ــا وال مــاء قــال: أي ال زرع وال ضــرع فيهــا فقــال ــا جبريــل ال زرع هن  U هكــذا أمــر اهللا: ي
ك حتى يكون الذاهب إلـى هـذا المكـان ال طالبـاً للمجـد أو للمـال أو للجـاه أو للكـساء وال وذل

U ]]  ((##θθ طالبــاً للــشهرة أو المنزلــة بــين النــاس وإنمــا يــذهب وهمــه الخــالص رضــاء اهللا ‘‘ϑϑ ÏÏ?? rr&& uuρρ  ¢¢kk pptt øø:: $$##  
nnοο tt�� ÷÷ΚΚ ããèè øø99 $$## uuρρ  ¬¬!!  44  [[) ) مه كلـه اإلقبـال علـى ، فيكون هدفه رضاء اهللا وسفره طلباً لغفران اهللا وه))البقرةالبقرة١٩٦١٩٦

  .... U اهللا
فلــو جعلــه فــي مكــان هــواؤه نظيــف ومــاؤه عــذب غــدير وزرعــه نــضير لكــان النــاس يــذهبون 
إليـه للـسياحة وبجانبهـا زيــارة البيـت لكـن اهللا جعــل البيـت فـي مكـان قفــر ال زرع فيـه وال مـاء فيــه 

 الغفــران وارتفــاع وال جـو تستحــسنه األجــسام فيـه لكــي يتحمــل النـاس كــل هــذه المـشقات فينــالوا
ــراهيم وإســماعيل البيــت ثــم أمــره اهللاU الــدرجات عنــد اهللا ــادي علــى النــاس U  فبنــى إب  أن ين

  :عليـــــــك اآلذان وعلينـــــــا الـــــــبالغ: قـــــــال. ومـــــــا يبلـــــــغ صـــــــوتي يـــــــا ربَّ : بـــــــالحج للبيـــــــت فقـــــــال
]]  ββ ÏÏ iiŒŒ rr&& uuρρ  ’’ ÎÎûû  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ99 $$##  ÆÆ ddkk pptt øø:: $$$$ ÎÎ//  šš‚‚θθ èè?? ùù'' ttƒƒ  ZZωω%% yy`̀ ÍÍ‘‘  44’’ nn?? ttãã uuρρ  ÈÈ ee≅≅ àà22  99�� ÏÏΒΒ$$ ||ÊÊ  šš ÏÏ?? ùù'' ttƒƒ   ÏÏΒΒ  ÈÈ ee≅≅ ää..  ?? ddkk ssùù  99,,ŠŠ ÏÏϑϑ ttãã  ∩∩⊄⊄∠∠∪∪  

((##ρρ ßß‰‰ yyγγ ôô±± uuŠŠ ÏÏ jj99  yyìì ÏÏÿÿ≈≈ ooΨΨ ttΒΒ  ööΝΝ ßßγγ ss99  [[) ) الحجالحج٢٨٢٨، ، ٢٧٢٧((.  
 األرواح أن تخـــرج مـــن U علـــى جبـــل أبـــي قبـــيس وأمـــر اهللا uفوقـــف ســـيدنا إبـــراهيم 

مـــستقرها وأمـــر الجبـــال أن تهـــبط والوديـــان أن ترتفـــع وأمـــر الهـــواء أن يوصـــل صـــوته إلـــى النـــاس 
هــة المـــشرق ومـــرة جهــة المغـــرب ومــرة جهـــة الــشمال ومـــرة جهـــة فنـــادى إبــراهيم مـــرة ج. جميعــاً 

أيهــا النــاس إن اهللا قــد بنــى لكــم بيتــاً وأمــركم بــالحج فحجــوا فلبــى : الجنــوب وفــي كــل مــرة يقــول
لبيك اللهم لبيـك لبيـك ال : الناس في زمانه ولبت األرواح من عصره إلى يوم الدين وقالوا جميعاً 

  . والملك ال شريك لك لبيكشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك



) ٤٤٢(  
  

 

  
مـــنهم مـــن رددهـــا مـــرة ومـــنهم مـــن رددهـــا مـــرتين ومـــنهم مـــن زاد علـــى مـــرتين والمالئكـــة 

r :}}يسجلون قـال 
{{فإذا كانت ليلة النـصف مـن شـعبان يظهـر فـي اللـوح المحفـوظ أسـماء ٤٨ 
ن فــي هــذا العـام فتحمــل المالئكــة النبـأ إلــى قلــوبهم وإلـى أرواحهــم فيحــسون حجـاج بيــت الـرحم

يــرزق مــن  I  األســباب وهــوU بالــشوق إلــى بيــت اهللا وبــالحنين إلــى حــج بيــت اهللا ويهيــئ اهللا
 ويأتيـه ملـك فـي المنـام يبـشره بحـج بيـت اهللا الحـرام U يشاء بغيـر حـساب مـنهم مـن يوفقـه اهللا

ذاتـــه الـــشريفة للحـــج وللزيـــارة ب فيـــدعوه rيـــه الحبيـــب المختـــار ومـــنهم مـــن يوفقـــه الموفـــق فيأت
  .وناهيك بهذا الشرف العظيم

إلـى هـارون الرشـيد يـدعوه قـام مـن نومـه مستبـشراً وأقـسم أن يحـج ماشـياً   eفعندما جـاء
علـــى قدميـــه مـــن بغـــداد حتـــى يـــؤدي المناســـك لمـــاذا؟ ألن الـــذي بـــشره ودعـــاه هـــو حبيـــب اهللا 

   ...rومصطفاه 
 فــــدعاها للحــــج وللزيــــارة فقامــــت مــــن نومهــــا فرحــــة rأة مــــن الجزائــــر جاءهــــا وهــــذه امــــر 

مستبــشرة وأقــسمت أن تــذهب إلــى البيــت علــى عينيهــا وبعــد القــسم احتــارت فــي كيفيــة التنفيــذ 
فــذهبت وأرســلت إلــى العلماءلتــستفتيهم فأفتوهــا أن تــصلي ركعتــين عنــد كــل خطــوة تخطوهــا فــي 

طريقــة فــي ثــالث ســنوات حتــى وصــلت إلــى بيــت اهللا  فــذهبت بهــذه الU طريقهــا إلــى بيــت اهللا
  .U الحرام لتوفي بالوعد الذي أقسمت عليه هللا

ومنهم من يرى في منامه أنه يطوف مع الطائفين ومنهم من يـرى نفـسه واقفـاً علـى عرفـات 
مع الحجيج ومنهم من يرى أنه يسعى بين الصفا والمروة ومنهم مـن يـرى أنـه فـي الروضـة النبويـة 

  . U تأتيهم الدعوات بأي كيفية من اهللالشريفة 
 ملـك اإللهـام الموجـود علـى قلبـه فيهيـئ لـه الـشوق الحـار لزيـارة اهللا فـي هومنهم مـن يخبـر 

بيته والظمأ الشديد ألداء المناسك فيعلن إلى من حوله أنه ذاهـب إلـى بيـت اهللا فـال يـذهب إلـى 
 أمــا الــذي يــذهب U  مــن الموفــقهنــاك علــى الحقيقــة رجــل مالــه حــالل إال إذا ســبق لــه التوفيــق

 فـي rوماله حرام فليس لنا شـأن بـه ومثلمـا راح سـيعود ولـن ينالـه إال التعـب والمـشقة وقـد قـال 
UU{{: مثلــه

_________________________________________________  
 .أخرجه ابن اسحاق في سيرته واألرزقي في أخبار مكة ٤٨
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{{
r أما لماذا يذهبون؟ بعضهم ينـال النـصيب األوفـر فيأخـذ حظـه مـن حـديث رسـول اهللا 

}}{{٥٠.  
r :}}وبعضهم ينال نصيب أكبر من هذا ويكون داخًال في قوله 

{{فالذي عليه ذنوب يرجع وقد طهره اهللا مـن الـذنوب والعيـوب والـذي يحـج ٥١ 
وليس عليه ذنوب وال له ذنوب يأخذ كارت ضمان من عالم الغيـوب بدخولـه الجنـة واألمـان يـوم 

  [[وقف العظيم ويدخل في قول الرحمن الرحيم مال ttΒΒ uuρρ  …… ãã&& ss## yyzz yyŠŠ  ttββ%% xx..  $$ YYΨΨ ÏÏΒΒ## uu  33  [[) ) آمنـاً .  ))آل عمـرانآل عمـران٩٩٧٧
من عذاب اهللا وآمناً من غضب الجبار، وآمناً من شرار النـاس فـي هـذه الحيـاة الـدنيا، وآمنـاً مـن 

ŸŸξξ  [[فزع يوم القيامة ألنه يدخل فـي قـول اهللا  ssùù  ìì∃∃ ööθθ yyzz  óóΟΟ ÎÎγγ øøŠŠ nn== ttææ  ŸŸωω uuρρ  ööΝΝ èèδδ  ššχχθθ ççΡΡ tt““ øøtt ss††  [[) ) األحقـافاألحقـاف١٣١٣((  .
  .جات ال نستطيع عدها في هذا الوقتر دو 

r :}}قـال 
{{وقـال ٥٢ ،

r :}}{{٥٣.  
  .ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة

 
ا علــى  أن يثبتنــU العــالمين الــذي هــدانا لإليمــان وجعلنــا مــسلمين ونــسأله  هللا ربِّ الحمــد

ـــا مـــسلمين ـــى يتوفان ـــه، هـــذا حت ـــه إال اهللا وحـــده ال شـــريك ل شـــهد أن ســـيدنا وأ. وأشـــهد أن ال إل
اللهـم صـلي علـى ســيدنا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه وسـلم واعطنـا الخيــر ، .محمـداً عبـده ورسـوله

  .العالمين يا ربَّ وادفع عنا الشر ونجنا واشفنا وانصرنا على أعدائنا 
مـا هـذه المغفـرة التـي ينالهـا حجـاج بيـت اهللا؟ ومـن  ..فيـا أيهـا األخـوة المؤمنـون ..أما بعد

 يغفــر لهــم U  لهــم جميــع ذلــك؟ إن اهللاU ينالونهــا هــل يتبقــى علــيهم شــئ بعــدها أم يغفــر اهللا
  :rلوه أو فعلوه أو اقترفوه أو جنوه يقول فيها مغفرة عامة شاملة لكل ما قا

}}
_________________________________________________  

  .رواه الطبراني في األوسط واألصبهاني والبزار عن أبي هريرة ٤٩
  . رواه الدار قطنى في سننه وأحمد في مسنده والبخاري في صحيحه عن أبي هريرة ٥٠
 .والحاكم عن جابررواه أحمد في مسنده والبيهقي في سننه ومسلم في صحيحه والطبراني  ٥١
 .رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة ٥٢
  . أخرجه ابن ماجة عن ابن مسعود والديلمي عن أنس وابن عباس والطبراني في الكبير عن أبي سعيد الخدري٥٣



) ٤٤٤(  
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  .  >>ثم الدعاء  << 

  



آذان القلوب عباده المؤمنين آذان إبراهيم الخليـل، فلبـوا العالمين، أسمع   هللا ربِّ الحمد

  .في بيته الجليل I مسرعين مجيبين للتلبية بزيارته
وأشـــهد أن ال إلـــه إال اهللا وحـــده ال شـــريك لـــه تنـــزه عـــن الزمـــان والمكـــان والعلـــو والحيطـــة 

انه، ســبح، رب الزمــان وخــالق المكــان I واإلمكــان، ال يــشغله مكــان وال يحــيط بــه مكــان ألنــه
 سبحانه كل ما سواه يفوت ويمـوت وهـو سـبحانه فـي عظمتـه وجاللـه وكبريائـه وحـده الحـي الـذي

وأشــهد أن ســيدنا محمــداً عبــد اهللا ورســوله وصــفيه مــن خلقــه وحبيبــه، أنزلــه اهللا رحمــة ، ال يمــوت
‰‰ôô  [[للعالمين وهدية وبشرى للمؤمنين وقال في حقه  ss)) ss99  ööΝΝ àà22 uu !!%% yy`̀  ÑÑ^̂θθ ßß™™ uu‘‘  ôô ÏÏ iiΒΒ  ööΝΝ àà66 ÅÅ¡¡ ààÿÿΡΡ rr&&  îî““ƒƒ ÍÍ•• ttãã  

ÏÏµµ øø‹‹ nn== ttãã  $$ ttΒΒ  óóΟΟ ššGG ÏÏΨΨ ttãã  ëëÈÈƒƒ ÌÌ�� yymm  ΝΝ àà66 øø‹‹ nn== ttææ  šš ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$$$ ÎÎ//  ÔÔ∃∃ρρ ââ uu‘‘  ÒÒΟΟŠŠ ÏÏmm   .))التوبةالتوبة١٢٨١٢٨ ( (]]  ‘‘§§
 وســلم وبــارك علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه الطيبــين وعلــى صــحابته المبــاركين اللهــم صــلِّ 

  .العالمين يا ربَّ آمين . وعلى كل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين
ما أجمل وجود المـؤمنين وقـد اسـتعدوا اليـوم وبـدأوا .. ألخوة المؤمنونفيا أيها ا ..أما بعد

يتجهــزون، يغتــسلون ويتطيبــون ويحرمــون ويخرجــون للوقــوف فــي ســاحة الفــضل والجــود والكــرم 
اإللهي للمثـول فـي سـاحة اإلكـرام الربـاني، اإلكـرام الـذي لـيس بعـده إكـرام، واإلنعـام الـذي لـيس 

بمـاذا تـشترى المغفـرة؟ لقـال أشـتريها بكـل مـا أملـك مـن مـال ومـن بعده إنعام لو قيل للواحد منا 
ــديان فقــد فــاز فــوزاً  ممتلكــات ومــن مقتنيــات فــإن المغفــرة إذا حــصلها اإلنــسان وخــرج للقــاء ال
ــه خــرج منهــا بــدون  ــضة يــده ولكن ــي قب ــاً، ولــو ملــك اإلنــسان الــدنيا بأكملهــا وكانــت كلهــا ف مبين

  فعل؟الحصول على المغفرة ماذا أخذ؟ وماذا 
_________________________________________________  

  . اْلخطيب في المتفق والمفترق عن أنٍس رضَي اللَُّه عنهُ ٥٤
  .م٢٢/٧/١٩٨٨هـ الموافق ١٤٠٨ ذي الحجة  من٨كانت هذه الخطبة بمسجد الحريري بمدينة الزقازيق  ٥٥



 )٤٤٥ ( 


  

إنه يخرج منها بحسرة يموت منها األولون واآلخرون لو يعرفونها ألنه ملكهـا كلهـا وتركهـا  
كلها ويحاسب عليها كلها ويبوء بخزيها والندامة عليها جميعها، ولـم يحـصل علـى ثمـرة المغفـرة 

  .التي هي كل ما يبغيه اإلنسان في دنياه وكل ما يطلبه لينال به السعادة في أخراه
إن األمــر الــصريح مــن رب العــالمين لنــا هــو أن نــسارع ونتــسارع ونجــري : وأحبــابيإخـواني 

العالمين؟ فـي الـدنيا؟ كـال، فـي األمـوال؟ كـال وألـف كـال، فـي المناصـب  يا ربَّ ونتنافس في ماذا 
’’  [[  والــــدرجات الدنيويـــــة؟ كـــــال، فــــي مـــــاذا نتنـــــافس يـــــا رب؟ ÎÎûû uuρρ  yy77 ÏÏ99≡≡ ssŒŒ  ÄÄ§§ ssùù$$ uuΖΖ ooKK uu‹‹ ùù== ssùù  ttββθθ ÝÝ¡¡ ÏÏÿÿ≈≈ ooΨΨ ttGG ßßϑϑ øø99 $$##  [[  

، نتنـــافس فـــي منـــابر األبـــرار ونتنـــافس فـــي مقامـــات الـــصالحين ونتنـــافس فـــي منـــازل ) ) المطففـــينالمطففـــين٢٦٢٦((
جنات النعيم ونتنافس في النعيم المقيم ونتنافس فـي البعـد عـن الجحـيم ومـا أدراك مـا الجحـيم، 
ونتنــافس فــي البعــد عــن الخــزى والندامــة يــوم الحــسرة يــوم القيامــة، ونتنــافس فــي الجلــوس علــى 

’’  [[ ومـــــــا أدراك مـــــــا اآلرائـــــــك اآلرائـــــــك nn?? ttãã  ÅÅ77 ÍÍ←← !!## uu‘‘ FF{{ $$##  ttββρρ ãã�� ÝÝààΖΖ ttƒƒ    ßß∃∃ ÍÍ�� ÷÷èè ss??  ’’ ÎÎûû  óóΟΟ ÎÎγγ ÏÏδδθθ ãã__ ããρρ  nnοο uu�� ôôØØ ttΡΡ  ÉÉΟΟŠŠ ÏÏèè ¨¨ΖΖ99 $$##    
ttββ ööθθ ss)) óó¡¡ çç„„   ÏÏΒΒ  99,,‹‹ ÏÏmm §§‘‘  BBΘΘθθ ççGG ÷÷‚‚ ¨¨ΒΒ    …… ççµµ ßßϑϑ≈≈ ttFF ÅÅzz  ÔÔ77 óó¡¡ ÏÏΒΒ  44  ’’ ÎÎûû uuρρ  yy77 ÏÏ99≡≡ ssŒŒ  ÄÄ§§ ssùù$$ uuΖΖ ooKK uu‹‹ ùù== ssùù  ttββθθ ÝÝ¡¡ ÏÏÿÿ≈≈ ooΨΨ ttGG ßßϑϑ øø99 $$##    [[) ) ٢٣٢٣ : :

  .))المطففينالمطففين٢٦٢٦
لطاعات، ونتنافس في القربات، ونتنافس في كـل مـا نتنافس في الصالحات ونتنافس في ا

ـــة رســـول اهللا  ـــا إلـــى معي ـــسابق rيوصـــلنا إلـــى اهللا ويقربن ـــافس المـــؤمنين وهـــذا هـــو ت  هـــذا هـــو تن
المؤمنين وهذا هو صراع الموحدين، فليس صراعهم على شئ يبلى ألنهم علموا أن كـل مـا علـى 

ــ ≈≈ààMM  [[: ديان وقــالالــدنيا يفنــى وال يبقــى مــع اإلنــسان إال مــا عبــر عنــه ال uuŠŠ ÉÉ))≈≈ tt77 øø99 $$## uuρρ  ààMM≈≈ yyss ÎÎ==≈≈ ¢¢ÁÁ99 $$##  îî�� öö�� yyzz  
yy‰‰ΖΖ ÏÏãã  yy77 ÎÎ nn// uu‘‘  $$ \\//## uuθθ rrOO  îî�� öö�� yyzz uuρρ  WWξξ ttΒΒ rr&&  [[) ) الكهفالكهف٤٦٤٦((.  

}} قــال ألصــحابه ذات يــوم rعرفــوا أن رســول اهللا 
ee

{{  إن
الذي خلفته إنما هو لورثتك ولكن الذي قدمته هو العمل الـذي فيـه سـعادتك والخيـر الـذي فيـه 

   I البر الذي فيه رفعة شأنك في الميعاد والوصـول إلـى مقـام يقـول فيـه رب العـزةرفع درجتك و 
]]  ¨¨ββ ÎÎ))  tt ÉÉ)) −−FF ççRR ùùQQ $$##  ’’ ÎÎûû  ;;MM≈≈ ¨¨ΖΖ yy__  99�� ppκκ ttΞΞ uuρρ    ’’ ÎÎûû  ÏÏ‰‰ yyèè øø)) ttΒΒ  AA−− ôô‰‰ ÏÏ¹¹  yy‰‰ΨΨ ÏÏãã  7777‹‹ ÎÎ== ttΒΒ  ¤¤‘‘ ÏÏ‰‰ ttGG øø)) ••ΒΒ    [[) ) القمرالقمر٥٥٥٥، ، ٥٤٥٤((..  

فــالمؤمن يتنــافس فــي الحــصول علــى المغفــرة، شــهادة محــو األميــة أصــبحت هــي األســاس 
عيينات الحكومية وغير الحكومية وهللا المثل األعلى، وشهادة المغفـرة هـي أدنـى الـدرجات في الت

  التي البد لك من الحصول عليها عند الخروج من هذه الحيـاة حتـى تـدخل علـى األقـل فـي قولـه
]]   yyϑϑ ssùù  yyyy ÌÌ““ ôômm ãã——  ÇÇ ttãã  ÍÍ‘‘$$ ¨¨ΨΨ99 $$##  ŸŸ≅≅ ÅÅzz ÷÷ŠŠ éé&& uuρρ  ssππ ¨¨ΨΨ yyff øø99 $$##  ôô‰‰ ss)) ssùù  yy——$$ ssùù  33  [[) ) عــــــن النــــــار ، حتــــــى نتزحــــــزح))أل عمــــــرانأل عمــــــران١٨٥١٨٥ _________________________________________________  

 سنن الكبرى للبيهقي  ، وأخرجه البخاري من وجٍه آخَر عن األعمشِ .  رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي َشْيَبَة وغيرِِه عن أبي معاويةَ ٥٦



) ٤٤٦(  
  

 

وندخل الجنة مع األبرار، وإذا لم تخرج من هذه الحياة ومعك شهادة من العزيـز الغفـار بأنـه قـد 
  غفر لك ذنوبك وستر عليك عيوبك فبماذا خرجت؟

لكنــك إذا خرجــت مــن الــدنيا ومعــك شــهادة بــالمغفرة ولــيس معــك إال حــسنة واحــدة فقــد 
 تثقــل كفــة الــسيئات، ولــيس عليــك فــزت وســعدت ألنــه لــيس عليــك أوزار، ولــيس عليــك ذنــوب

ذنوب تجعلك تزل في المشي على الصراط وليس معك ذنوب تجعلـك تتنـاول كتابـك بـشمالك 
ولــيس معــك ذنــوب تجعلــك تمــشي علــى وجهــك، ولــيس معــك ذنــوب تجعلــك تجلــس فــي أرض 
القيامــة والمؤمنـــون تحـــت ظـــل عـــرش الـــرحمن يــوم ال ظـــل إال ظلـــه، شـــهادة المغفـــرة هـــي ذخيـــرة 

  . I ن وهي ركيزة الموحدين ألنها هي السعادة العظمى مع رب العالمينالمؤمني
للمــؤمنين مواســم للحــصول علــى هــذه الــشهادة والمواســم تلــو  I ولــذلك يقــيم المــولى

 وإذا قـاموا رمـضان سـلم القـائمين ،المواسم فإذا صـاموا رمـضان سـلم للـصائمين شـهادة بـالمغفرة
ات الخمس فـي جماعـة مـن الجمعـة إلـى الجمعـة سـلم  وإذا حافظوا على الصلو ،شهادة بالمغفرة

 والمحـافظ علـى ،المحافظين على الفرائض في أوقاتها من الجمعـة إلـى الجمعـة شـهادة بـالمغفرة
 ولـــو تـــرك األهـــل واألمـــوال ،صـــالة الفجـــر أربعـــين يومـــاً فـــي جماعـــة أعطـــاه اهللا شـــهادة بـــالمغفرة

فــي بيتــه المحــرم، فــي بيتــه المعظــم، فــي بيتــه واألوالد وخــرج مــن بيتــه مهــاجراً لزيــارة رب العبــاد 
 فــإذا كــان المــال مــن طريــق - ألن هــذا شــرط القبــول -ل المــال بطريــق حــالل المكــرم وقــد حــص

حالل وقال لبيـك اللهـم لبيـك قالـت المالئكـة لـه لبيـك وسـعديك والخيـر كلـه لـك وبـين يـديك، 
 لبيـك تقـول المالئكـة مأما إذا كان المال من طريق حرام أو من طريق الشبهات وقال لبيـك اللهـ

  . مردود عليكال لبيك وال سعديك وحجك هذا
فــإذا حــج مــن نفقــة حــالل وخــرج يبغــي وجــه اهللا ال يريــد شــهرة بــين النــاس أي لــم يخــرج 

ــه الحــج فــالن فــإن عمــر حــج وأبــو بكــر حــج وأصــحاب رســول اهللا   rحتــى إذا رجــع يقولــون ل
جميعــاً حجــوا ولــم نــسمع مــن يقــول الحــاج أبــو بكــر أو الحــاج عمــر أو الحــاج عثمــان وإال فــإن 

الحج، هل يجوز أن نقول المصلي فـالن أو المزكـي فـالن أو الـصائم فـالن إن الصالة أعظم من 
هي إال ألقاب سميناها ما أنزل اهللا بها من سلطان، فـإذا حـج فلـيخلص النيـة ولينـوي بحجـه هـذا 
الحصول على مغفرة من اهللا ورضوان يوم الحصول على الفوائد التـي أعـدها اهللا لمـن يقـوم بـأداء 

ول الـوحي اإللهـي والتـي شـاهدت ز مشاهدة البقاع المقدسة التـي شـاهدت نـهذه الفريضة وينوي 
األنبياء عليهم السالم وهم يمشون يبلغون رساالت السماء ويتعرضون لألذى من هنا ومـن هنـاك 
ال يخافون في اهللا لومة الئم حتى أعزهم ونصرهم ونشر دينهم وجعل كلمة اهللا هـي العليـا وكلمـة 

  .الذين كفروا هي السفلى
ــي رضــاء ذي الجــالل، ال يرفــع قــدماً وال يــضعها إال  فــإذا خــرج الحــاج بنفقــة حــالل ويبغ



 )٤٤٧ ( 


  

وكتب له حسنة ومحيت عنه سيئة ورفعت له درجة فإذا وصل إلى هناك وطاف حول البيـت كـان  
ــي }}r :}}كمــا يقــول رســول اهللا   أي كمــن يــسبح أو يخــوض ف

  بح في المياه هل يخرج وعليه أوساخ؟رحمة اهللا وأنتم تعلمون أن من يس
هل يخرج وعليـه أوزار؟ فمـا بالـك بمـن يخـوض فـي رحمـة اهللا هـل يخـرج وعليـه ذنـب أو 
خطيئة؟ هل يخرج وعليه عقوبة؟ إنـه يخـرج برحمـة اهللا والمالئكـة يقولـون لمـن يـدخلون جنـة اهللا 

r :}}يهـا رسـول اهللا برحمة اهللا هم فيها خالدون يدخلون في الجنـة برحمـة اهللا التـي يقـول ف

{{فـإذا وقفـوا علـى عرفـات فهـذا يـوم المغفـرة األعظـم يـوم ٥٧ 
 التـواب يـوم تجلـي العفـو عـن المـذنبين وعـن المـسيئين وعـن الغفران يوم تجلي الغفور يـوم تجلـي

{{: الخطائين ألنه يقول في حديثه القدسـي



{{

إنــه هــو الغفــور الــرحيم، إنــه يحــب التــوابين ويحــب المتطهــرين فــإذا وقفــوا بــين يديــه ملبــين 
هم يرجـون رحمتـه وقد وضعوا ذنوبهم بـين أيـديهم وتـضرعوا بألـسنتهم وقلـوبهم إلـى خـالقهم وبـارئ

{{: ويطلبــون مغفرتــه يقــول الكــريم لعبــاده المالئكــة


{{
بــل إن اهللا يتفــضل علــيهم فيــستجيب لهــم الــدعاء ويتحمــل عــنهم الحقــوق ويباعــد بيــنهم 

ـــشياطين ولـــذلك يقـــول ســـيد المرســـلين  r :}}وبـــين المعاصـــي ويباعـــد بيـــنهم وبـــين ال
{{٦٠.  

 لما يرى من مغفرة اهللا لعباد اهللا فيندم على ما فعل ألنـه وسـوس لهـم طـول األعـوام لماذا؟
فـي نفــس وأقــل ألنهـم وقفــوا بــين  I وزيـن لهــم األعمــال الـسيئة طــول األعــوام ثـم يغفرهــا الغفــور

ديــه خاشــعين ووقفــوا بــين يديــه ضــارعين وقــد عبــروا عــن ذلــك فــي حــالهم عنــدما لبــسوا أكفــانهم ي
  _________________________________________________وتجردوا من أفعالهم وتجردوا من دنياهم ووقفوا بين يديه كما يقفون بين يديه في أخـراهم، لـيس 

 .رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة ٥٧
 .رواه مسلم والحاكم في المستدرك عن أبي ذر ٥٨
 .ر عن ابن عمرالبزا ٥٩
 .رواه اإلمام مالك في الموطأ والبيهقي من طريقه وغيرهما عن طلحة بن عبيد اهللا ٦٠



) ٤٤٨(  
  

 

  ...عليهم إال المالبس البيضاء والكل يتساوى أمام رب األرض والسماء 
وال رئــيس وال وضــيع الكــل متــساوون أمــام اهللا ال يظهــر الفــارق ال فــرق بــين غنــي وال فقيــر 

إال بـــالتقوى وتلـــك فـــي صـــدورهم ال يراهـــا إال اهللا وال يطلـــع عليهـــا إال اهللا فـــإذا وقفـــوا بـــين يديـــه 
r :}}لهـم بـل يقـول  I هكذا خاشعين متذكرين لـذنوبهم تـائبين مـن أوزارهـم غفـر اهللا

{{ويقـول ، ٦١r :}}



{{

ونحــن أيـــضاً فـــي هـــذه الـــبالد وإن كنـــا لـــم نوفـــق للمثـــول بـــين يـــدي اهللا فـــي هـــذه األمـــاكن 
ل جعلنـا شـركاء لهـم فـي األجـر إذا وفقنـا للعمـل المباركة إال أن اهللا لم يحرمنـا مـن هـذا الفـضل بـ

فإذا دققنا في إتباع السنة في ذلك اليوم والـسنة هـي صـيام  eته بهدي رسول اهللا والمتابعة لسن
r :}}{{ذلك اليوم وفيه يقول الحبيب 

r :}} ◌ٰ ◌ٰويقـول 
{{٦٤ ،

r :}}ويقول 

{{٦٥   
 فـــي هـــذا اليـــوم هللا وعـــشنا فـــي هـــذا اليـــوم بأرواحنـــا وأجـــسادنا بـــين يـــدي اهللا فـــإذا صـــمنا

تنــزه عــن المكــان ورحمتــه  I مــستقبلين عظمــة اهللا ومستحــضرين توبــة اهللا ومستحــضرين أن اهللا
ــه فــي هــذا الزمــان يلبــون  ــي اإلنــسان والــذين يقفــون بــين يدي وســعت كــل شــئ فستــسع جميــع بن

يغفـر الـذنوب جميعـاً إذا وقفنـا بـين يـدي اهللا فـي هـذا  I ويضرعون ويصرخون ويـستجيرون ألنـه
اليوم على هذه الشاكلة جبر اهللا كـسر قلوبنـا وغفـر ذنبنـا وكنـا مـشاركين ألهـل عرفـات فـي مغفـرة 

I . وإن تفاوت األجر والثواب ولكن حسبنا المغفرة من العلي الوهاب I اهللا
هـو الـرب الكـريم الـذي  I م كـرم واهللاعباد اهللا اعلموا أن هذا اليوم يوم عرفة يوم بر ويـو 

_________________________________________________  
  .رواه البزار والطبراني في الصغير عن أبي هريرة ٦١
 .اْلخطيب في المتفق والمفترق عن أنٍس رضَي اللَُّه عنهُ  ٦٢
  .رواه مسلم وأحمد في مسنده عن أبي قتادة األنصاري ٦٣
َرَة رَضي اللَُّه عنهُ عن) ت هـ (٦٤    أَبي ُهَريـْ
 .رواه ابن ماجة في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه وابن حبان في صحيحه عن ابن عباس ٦٥



 )٤٤٩ ( 


  

ليس لكرمه حدود وهو الوهـاب الـذي لـيس لهباتـه نهايـة وهـو المنـان الـذي يعطـي وال يمـن علـى 
عبـــاده يعطـــي بـــال حـــدود ويـــشمل بعطائـــه الجميـــع بـــشرط أن يكـــون الجميـــع فـــي مقـــام التـــضرع 

 مقـام الرجـاء فـي كـرم اهللا والخشوع في مقام اإلنابة والتوبة هللا في مقام السجود بين يدي اهللا في
  .في مقام الخوف من قهر اهللا وعظمة اهللا فإذا كنا كذلك شملنا اهللا برحمته ووسعنا بمغفرته

  . ٦٦}}r :}}قال 
  .   ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة

 
أن ســيدنا العــالمين، وأشــهد أن ال إلــه إال اهللا وحــده ال شــريك لــه، وأشــهد  بِّ  هللا ر الحمــد

 وســلم وبــارك علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه وســلم اللهــم صــلِّ ، محمــداً عبــد اهللا ورســوله
  .العالمين يا ربَّ واعطنا الخير وادفع عنا الشر ونجنا واشفنا وانصرنا على أعدائنا 

علينــا أيــضاً فــي هــذه األيــام المباركــة عبــادات خاصــة .. أحبــابيفيــا إخــواني ويــا  ..أمــا بعــد
مـن هـذه العبـادات التكبيـر هللا عقـب الـصلوات منـذ فجـر يـوم عرفـة إلـى   eسـنها لنـا رسـول اهللا

اهللا أكبــر اهللا : عــصر اليــوم الرابــع مــن أيــام العيــد علينــا أن نكبــر عقــب كــل صــالة وألفــاظ التكبيــر
ـــر وهللا الحمـــد، إذا ـــر اهللا أكب ـــا الجماعـــة فـــصلينا أكب ـــر جميعـــاً وإذا فاتتن ـــي جماعـــة نكب  صـــلينا ف

ــضاً وإذا صــلينا نافلــة منفــصلة عــن الجماعــات كبرنــا أيــضاً ونعلــم ذلــك  مفــردين علينــا أن نكبــر أي
أما الرجـال . كبرن بصوت خافت ال يسمعن إال أنفسهنيلنسائنا ولصبياننا ولكن نعلم نسائنا أن 

  .٦٧}}e  }}تكبير يقول فيهافيكبروا بصوت جهوري ألنها أيام 
فــالتكبير هــو زينــة العيــد ليــست زينــة العيــد فيمــا نفعلــه مــن أضــواءوفيما نفعلــه مــن زينــات 

ρρ##))  [[ولكن كما قال اهللا  çç�� ÉÉ ii99 xx66 ççGG ÏÏ99 uuρρ  ©©!! $$##  44†† nn?? ttãã  $$ ttΒΒ  ööΝΝ ää3311 yy‰‰ yyδδ  ööΝΝ àà66 ¯¯== yyèè ss99 uuρρ  ššχχρρ ãã�� ää33 ôô±± nn@@  [[) ) البقرةالبقرة١٨٥١٨٥((.  
 أجـر ال يعلمـه إال اهللا بـين بعـضه رسـول اهللا ه فيهـاألنـباألضـحية  في هذه األيام أيضاً علينا

rحينما قال البنتـه فاطمـة }}



{{

_________________________________________________  
  . أخرجه ابن ماجة عن ابن مسعود والديلمي عن أنس وابن عباس والطبراني في الكبير عن أبي سعيد الخدري٦٦
 . الفتح الكبير عن أبي هريرةرواه الطبراني في الصغير واألوسط والسيوطي في  ٦٧
 ) رواه البزار( ٦٨



) ٤٥٠(  
  

 

ee}}


{{
 {{ :وفى روايـة


{{هــذا األجــر والثــواب لمــن يـــضحي كمــا كــان يــضحي رســول اهللا ٧٠ r بالــشروط التـــي 

  فما هي؟.. rوضحها رسول اهللا 
ÈÈ  [[أن يضحي بعد صالة العيد لقول الحميد المجيد  ee≅≅ ||ÁÁ ssùù  yy77 ÎÎ nn// tt�� ÏÏ99  öö�� pptt ùùΥΥ $$## uuρρ  [[) ) ولقـول ))الكـوثرالكـوثر٢٢ ،

r:}} ◌ٰ ◌ٰرسـول اهللا 
{{

ــواب مــن اهللا وأن تكــون   ــذبح بعــد الــصالة لمــن يريــد أن ينــال هــذا الث فالبــد أن يكــون ال
ـــشرعي   [[ة لقـــول اهللا األضـــحية مـــستوفية للـــشروط ال ss99  ((##θθ ää99$$ ooΨΨ ss??  §§�� ÉÉ99 øø99 $$##  44 ®®LL yymm  ((##θθ àà)) ÏÏÿÿΖΖ èè??  $$ ££ϑϑ ÏÏΒΒ  ššχχθθ ™™66 ÏÏtt ééBB  [[  

، ثم يخرج منها شيئاً للفقراء وشـيئاً لألهـل واألصـحاب علـى هيئـة هديـة ويستحـسن ))آل عمرانآل عمران٩٢٩٢((
وإذا كنــت محتاجــاً ) ثلــث ألهلــك وثلــث للفقــراء وثلــث لألهــل واألقــارب(أن نقــسمها إلــى ثالثــة 

  .لها كلها وأيضاً لك األجر ألنك فقير ومحتاجفال عليك أن تأك
عنـدما  uعنـدما ضـحى عـن إسـماعيل  uهذه األضحية هـي سـنة عـن أبـيكم إبـراهيم 

¢¢  [[رأى في رؤياه أنه يذبح فتاه ورؤيا األنبياء وحي من اهللا ولذلك عندما قـال لفتـاه  oo__ çç66≈≈ ttƒƒ  þþ’’ ÎÎ ooΤΤ ÎÎ))  33““ uu‘‘ rr&&  
’’ ÎÎûû  ÏÏΘΘ$$ uuΖΖ yyϑϑ øø99 $$##  þþ’’ ÎÎ ooΤΤ rr&&  yy77 ççtt rr22 øøŒŒ rr&&  öö�� ÝÝààΡΡ $$$$ ssùù  ## ssŒŒ$$ ttΒΒ  22”” tt�� ss??  44  [[   وكـان االبــن يعلـم أن رؤيــا األنبيـاء أمــر ووحـي مــن اهللا

ÏÏMM  [[فقـــــال  tt// rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  öö≅≅ yyèè øøùù $$##  $$ ttΒΒ  ãã�� ttΒΒ ÷÷σσ èè??  ((  þþ’’ ÎÎΤΤ ßß‰‰ ÉÉff ttFF yy™™  ββ ÎÎ))  uu !!$$ xx©©  ªª!! $$##  zz ÏÏΒΒ  tt ÎÎ�� ÉÉ99≈≈ ¢¢ÁÁ99 ، ثـــــم أخـــــذه  ))الـــــصافاتالـــــصافات١٠٢١٠٢ ( (]]  ##$$
ى ذلــك واجعــل بعيــداً وقــال يــا أبتــاه انــزع قميــصي حتــى ال يقــع عليــه الــدم فتــراه أمــي فتحــزن علــ

وجهــي إلــى األرض حتــى ال تنظــر إلــى وجهــي فتأخــذك الــشفقة فتتــردد فــي تنفيــذ أمــر اهللا واشــحذ 
الــسكين حتــى تــذبح بــسرعة حتــى ال أتــألم مــن آالم الــذبح فــأراد أن ينفــذ قــضاء اهللا ووضــع ابنــه 

 وعجـب الخليـل!! ووحيده بين يديه وقد شحذ الـسكين وأراد أن يقطـع فـإذا بالـسكين ال تقطـع 
  وبخطــاب مــن ربِّ  ..وإذا بــأمين الــوحي جبريــل ينــزل مــن الــسماء بكــبش مــن الجنــة! !مــن ذلــك

بعـــد أن بكـــت مالئكـــة اهللا وقالـــت يـــا ربنـــا كيـــف ، بتلغـــراف عاجـــل مـــن اهللا... األرض والـــسماء 
  _________________________________________________  !! وهو أعلم بما قدر فى سابق علمه!!!تطلب من الخليل أن يذبح وحيده إسماعيل

   .عن عائشَة رَضي اللَُّه عنَهارمذى وابن ماجه والحاكم فى مستدركه ت ال٦٩
  t ، عن زيد بن أرقمرواه أحمد وابن ماجه ٧٠
 .t رواه البخاري ومسلم والبيهقي في سننه عن البراء بن عازب ٧١



 )٤٥١ ( 


  

ÞÞΟΟŠŠ  [[ : تعـــالىفقـــال ÏÏδδ≡≡ tt�� öö// ÎÎ** ¯¯≈≈ ttƒƒ    ôô‰‰ ss%%  ||MM øø%% ££‰‰ ||¹¹  !!$$ ttƒƒ öö ””��99 وفـــداه اهللا بـــذبح عظـــيم فتلـــك هـــي ســـنة   ]]  ##$$
  . سارية إلى يوم الدينإبراهيم ولذلك جعلها رسول اهللا سنة

  :فقــــد ورد فــــى الحــــديث الـــــشريفبكبــــشين أملحــــين وذبحهمــــا بيــــده  eوقــــد ضــــحى 
}} ◌ٰ ◌ٰ




{{ فهـو ٧٢ e قـد 
   .e فقراء األمة حتى ال يحزنوا وحتى ال يجزعوا لقد ضحى عنهم النبي الشفيعضحى عن 

ها قبـل الـذبح وأن نريحهـا وأن نـشحذ ويسن أيضاً أن نجعـل رأسـها تجـاه القبلـة وأن نـسقي
إن .. اللهــم هــذا عــن فــالن وأهــل بيتــه: (الــسكين وال تــشحذها أمامهــا وأن تقــول عنــد األضــحية

العـــــالمين ال شـــــريك لـــــه وبـــــذلك أمـــــرت وأنـــــا أول   هللا ربِّ صـــــالتي ونـــــسكي ومحيـــــاي وممـــــاتي
  ).المسلمين

 المـستطيع وعطـف رسـول تلك يا أخوة اإليمان بعض أحكام الهدي التي أوجبها اهللا علـى
ومــا جعلــه اهللا إال للمغفــرة أي إال  uاهللا بــالفقراء والمــساكين بذبحــه عــنهم ســنة أبينــا إبــراهيم 

  .لننال بها المغفرة واألجر الكريم من اهللا
وال يفوتنا في هذه األيام المباركة أن نصل أرحامنا وأن نـزور أقاربنـا لقـول رسـولكم الكـريم 

}}{{٧٣  
وحتى ال يتحجج أحد منا ويقول أنا أحسن إلى أقربائى ولكنهم اليقابلون اإلحـسان بمثلـه 

 ورغبــة فــى eقتـداء بــسيد األنبيـاء إلـيهم أوالً ليحــسنوا إليـك؟ أم تحــسن إلــيهم هـل تحــسن إف.. 
{{:  وقـالَ eإلـى رسـول اهللا َأَتى رَُجـٌل  والثانية فقد ،واحدةمرضاة اهللا؟ هذه 




{{يعني كأنما تطعمهم الجمر الذي يتبقى بعد النار.  
  .علينا بصلة ذوي األرحام ألنها العبادة التي ترضي الملك العالم في هذا اليوم الكريمف

  _________________________________________________  . >>ثم الدعاء << 
 جامع المسانيد والمراسيل  ، وغيرها ُه َعْنهُ أَبي رافٍع َرِضَي اللَّ أحمد فى مسنده عن  ٧٢
  .رواه أحمد في مسنده والبيهقي في سننه والبخاري في صحيحه وأبو داود عن عبد اهللا بن عمرو ٧٣
   رواه مسلم وأحمد عن أبي هريرة ٧٤
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العــالمين، أكمــل علــى عبــاده المــسلمين المنــة وأتــم علــيهم النعمــة وفــرض   هللا ربِّ الحمــد
سبحانه، سبحانه جعل هذه األيـام أيـام المغفـرة مـن الغفـار لجميـع . عليهم الحج إلى بيته المكرم

مــن ذنوبــه كيــوم ولدتــه أمــه المــسلمين والمــسلمات فمــن حــج البيــت فلــم يرفــث ولــم يفــسق رجــع 
r }}ومن لم يستطع الحج فليضحي على حسب الشريعة المطهرة فقـد قـال 

ٱٱ{{فيغفـر ٧٦ 
 أن نكـــون ممـــن تـــشملهم U ميـــع األنـــام، فنـــسألهلمـــن ســـافر ويغفـــر لمـــن قـــام ويعـــم بمغفرتـــه ج

  .مغفرته في هذه األيام
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له الحكيم في فعاله الكـريم فـي خـصاله الـذي ال 

وأشـهد أن سـيدنا محمـداً عبـد ، U يأمر عباده إال بما فيه نفعهم في الـدنيا وسـعادتهم يـوم لقائـه
 بــه مناســك اإلســالم وأتــم بــه وعلــى يديــه نــزول U وخليلــه، أظهــراهللا ورســوله وصــفيه مــن خلقــه 

 فارقاً بـين األنـام فمـن اتبعـه واهتـدى بهـداه سـعد فـي الـدنيا ويـوم الزحـام ومـن rاألحكام وجعله 
  .خالف أمره ولم يمشي على هداه خسر في الدنيا وكان من التعساء يوم لقاء اهللا

قنــا جميعــاً العمــل بــشريعته والموافقــة فــي  وســلم وبــارك علــى ســيدنا محمــد وارز اللهــم صــلِّ 
أعمالنـا بـسنته واحفظنــا جميعـاً بلــواء حـضرته يــوم الـدين حتـى نكــون أجمعـين مــن الـذين أنعــم اهللا 

  .عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نحن وإخواننا وأوالدنا أجمعين
بأجـسامنا بيـنكم وأرواحنـا فـي نحـن هنـا والحمـد هللا  ..فيـا أيهـا األخـوة المـؤمنين ..أما بعد

هـــذا الوقـــت وهـــذا الحـــين فـــي بلـــد اهللا الحـــرام مـــع حجـــاج بيـــت اهللا نتـــابع خـــروجهم اليـــوم مـــن 
مساكنهم في مكة إلى منـى ليـصلوا هنـاك اليـوم الظهـر والعـصر والمغـرب والعـشاء وبعـد صـالتهم 

عمــالهم؟ إن  مــاذا يستحــضرون فــي أU الــصبح فــي يــوم الغــد يتوجهــون جميعــاً إلــى عرفــات اهللا
الــشريعة المطهــرة أمــرت المــؤمن والمؤمنــة أن يستحــضر فــي كــل عمــل يعملــه بأعــضائه وحركــات 

  .U جسمه مشهداً قلبياً يشهد فيه سراً من أسرار حكمة ربه
وسنسوق على حسب المقام بعض ما يشهده حجـاج بيـت اهللا الحـرام فـي أداء مناسـكهم 

غتسلون ويتذكرون بهذا الغسل آخر غسل لهـم ، في صباح هذا اليوم يU رغبة في رضا الرحمن
_________________________________________________  

  .م٢٦/٤/١٩٩٦ هـ الموافق١٤١٦ من ذي الحجة ٨كانت هذه الخطبة بمسجد النور بحدائق المعادي بالقاهرة يوم الجمعة  ٧٥
 .رواه البزار وابن حبان في كتاب الضحايا واألصبهاني عن أبي سعيد ٧٦



 )٤٥٣ ( 


  

ـــس اإلحـــرام ويتـــذكرون بهـــا U بعـــد وفـــاتهم للقـــاء ربهـــم ـــم يخلعـــون مالبـــسهم ويلبـــسون مالب  ث
 U  فـإذا خرجـوا مـن ديـارهم تـذكروا صــيحة اهللاU األكفـان التـي يلبـسونها يـوم يـدعوهم الــديان

قطعــة ويــا أيتهــا الــشعور المتهالكــة يــا أيتهــا العظــام النخــرة ويــا أيتهــا األعــضاء المت(عنــدما ينــادي 
لبيـك اللهـم لبيـك، لبيـك (فيتذكروا هذا النداء فيقولـون ملبـين هللا ) اجتمعوا واخرجوا ليوم الجمع

  ).ال شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ال شريك لك لبيك
ــي جئــت إليــك مــسرعاً طائعــاً  ــا ربَّ وكلمــة لبيــك يعن ــي ســرعة اإلج ي ابــة العــالمين فهــي تعن

##yy  [[ فإذا وصلوا إلى عرفات تـذكروا يـوم الميقـات U وسرعة التلبية هللا øø‹‹ ss33 ssùù  ## ssŒŒ ÎÎ))  óóΟΟ ßßγγ≈≈ ooΨΨ ÷÷èè yyϑϑ yy__  55ΘΘ ööθθ uuŠŠ ÏÏ99  
��ωω  ||== ÷÷ƒƒ uu‘‘  ÏÏµµ‹‹ ÏÏùù  [[) ) وقـــد تـــسارع الجميـــع ال شـــهرة لغنـــي وال ظهـــور لفقيـــر وال مكــــان  ))آل عمـــرانآل عمـــران٢٥٢٥ ،

ــس واحــدU مخــصص ألميــر أو وزيــر بــل الكــل سواســية أمــام العلــي الكبيــر ة وفــي مكــان ، مالب
واحد وألسنة مختلفة وأصـوات متنوعـة ووجـوه متباينـة كأنـه يـوم الحـشر فيـضرع اإلنـسان إلـى اهللا 
إذا تذكر يوم العرض على اهللا وعلم أن هذا هـو اليـوم الـذي سيحاسـبه فيـه مـواله علـى مـا قـدمت 

ده بغفرانـه  أن يتغمـU يداه فيسارع إلى التوبة ويبكي بدموع الندم على الذنوب ويضرع إلـى اهللا
  .وأن يشمله بعفوه ورضوانه

  ، r :}}{{ولـذا قــال 
جهم واعترافهم على عرفات بذنوبهم للقـاء حـضرته، فيتـذكر الحـاج خرو بعد  U ثم يدعوهم اهللا

ين فيـرجم الجمـرات كأنـه بالذي يقطعه على اهللا والذي يباعد بينه وبين طريق اهللا وهو إبليس اللع
علـن البـراءة مـن وسوسـة إبلــيس ومـن تلبـيس إبلـيس ويتـذكر أن الــنفس تعوقـه فـي مهمتـه فيــسارع ي

إن لم يكن يرضيك إال قتل نفسي في سبيل مرضاتك فها أنـا  يا ربَّ إلى إراقة الدماء وكأنه يقول 
 اليحـده بيـت وال U ساعي في مرضاتك بكل ما أسـتطيع ثـم يـذهبون إلـى بيـت اهللا الحـرام واهللا
فيتــذكر وقوفــه بــين ، U يحــيط بــه مكــان ولكنــه مثــال جعلــه اهللا لنتــذكر بــه يــوم العــرض علــى اهللا

 وكيف يكون موقفـه وكيـف يكـون شـأنه فـي يـوم يقـول فيـه U بيت اهللابيدي مواله عندما يطوف 
r :}}سيد األولين واآلخـرين 

UU{{ هــذا للمــسرفين والعــصاة والمــذنبين أمــا المؤمنــون الــصالحون
ννθθ××  [[ :  جــل وعــال فــى محكــم التنزيـــلففــيهم يقــول رب العــالمين ãã__ ããρρ  77‹‹ ÍÍ×× ttΒΒ ööθθ ttƒƒ  îîοο uu�� ÅÅÑÑ$$ ¯¯ΡΡ  ∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪  44’’ nn<< ÎÎ))  $$ ppκκ ÍÍ hh55 uu‘‘  

××οο tt�� ÏÏßß$$ ttΡΡ  ∩∩⊄⊄⊂⊂∪∪  [[) ) القيامةالقيامة٢٣٢٣، ، ٢٢٢٢((..  

  _________________________________________________مـشيه بـين كفتـي الميـزان فالـصفا إشـارة إلـى  ثم يطوف ويمشي بين الـصفا والمـروة ويتـذكر 
 كــشف ،رواه الخطيــب فــي المتفــق والمفتــرق والــديلمي فــي مــسند الفــردوس مــن حــديث ابــن عمــر بــسند ضــعيف: قــال العراقــي فــي تخــريج أحاديــث اإلحيــاء ٧٧

 الخفاء



) ٤٥٤(  
  

 

كفـة الحــسنات والمـروة إشــارة إلـى كفــة الــسيئات وهـو يمــشي بيـنهم يتهــادى تـارة ويــسرع أخــرى 
  [[ويتعشم أن تثقل كفة حسناته ولو بحسنة واحدة حتـى يكـون فـيمن قـال فـيهم اهللا  yyϑϑ ssùù  yyyy ÌÌ““ ôômm ãã——  

ÇÇ ttãã  ÍÍ‘‘$$ ¨¨ΨΨ99 $$##  ŸŸ≅≅ ÅÅzz ÷÷ŠŠ éé&& uuρρ  ssππ ¨¨ΨΨ yyff øø99 $$##  ôô‰‰ ss)) ssùù  yy——$$ ssùù  33  [[) ) آل عمرانآل عمران١٨٥١٨٥((.
هذه باختـصار شـديد بعـض المعـاني التـي يستحـضرها الحجـيج لكـي يغفـر اهللا لهـم ويقـول 

ــي هــذا اليــوم ووعــدهم U لهــم انــصرفوا لقــد غفــرت لكــم وقــد أكــرم اهللا  المــسلمين أجمعــين ف
أرض عرفـة  لـم يقـل دعـاء المـؤمن علـى r :}}{{بالمغفرة وقد قال 

لكنـــه جعـــل دعـــاء يـــوم عرفـــة لمـــن هنـــاك ولمـــن هنـــا علـــى أن يـــشاركهم فـــي حـــالهم ويهيـــئ نفـــسه 
 المــؤمنين والمؤمنــات إلــى صــيام هــذا اليــوم وقــال فــي rالستحــضار أحــوالهم ولــذلك دعــا النبــي 

  ٧٩٧٩}}}}:شأنه
 االستحضار ويقوي الناحية الروحانيـة فيعـيش المـؤمن فـي هـذا اليـوم فـي ألن الصيام يقوي

 مــع الحــاج يــدعو اهللا أو يتلــو كتــاب اهللا أو U أي زمــان وفــي أي مكــان وكأنــه علــى عرفــات اهللا
 فـإذا U يستغفر اهللا أو يبتهل ضارعاً إلى اهللا المهم أال يشغل نفسه في هذا اليوم إال بطاعـة اهللا

 بإجابـة الـدعوات كـان دعـاؤه معهـم وإذا أكـرمهم اهللا بغفـران الـذنوب غفـر اهللاأكرم اهللا الحجـيج 
U ــه شــاركهم بنفــسه ــه الرحمــة معهــم ألن ــضل علــيهم بــشئ مــن الرحمــات عمت ــه معهــم وإذا تف  ل

  .وبروحه وإن لم يستطع أن يشاركهم بجسمه
ه فيمـا يرويـه اإلمـام البخـاري عنـدما توجـه بجيــش  eشهد لـذلك قـول رسـولكم الكـريميـو 

{{ : هناك وقال لمن حولـهإلى تبوك ببالد الشام ووقف


{{ ــي ــي أجــورهم وف  وألن العــذر حبــسهم فقــد شــاركوا إخــوانهم ف
  .مكافآتهم وفي كل أحوالهم

هكذا األمر يا جماعة المؤمنين لمن حبسهم العذر عـن الـذهاب إلـى بيـت اهللا لكنـه عـاش 
 في هذه األيام بروحـه وبنفـسه وبعقلـه وبقلبـه وبكلـه فـي هـذه البقـاع المباركـة حتـى أنـه عنـدما ينـام
من شدة شوقه لهذه األماكن قد يجد نفسه يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمـروة أو يقـف 

 إلـى أن نـصوم هـذا اليـوم rعلى عرفات لشدة شوقه إلى هـذه األمـاكن المباركـات فـدعانا النبـي 
  . من صبح الغد وهو يوم عرفة إلى عصر يوم الرابع من أيام العيدU وإلى أن نكبر اهللا

_________________________________________________  
 .yطبراني في األوسط عن ابن عمرو  الرواه الترمذي في سننه عن عمر بن شعيب ورواه ٧٨
 .t في مسنده عن أبي قتادة األنصاري رواه مسلم وأحمد ٧٩
  t رواه البخارى وأحمد عن أنس ٨٠
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ء وإن  عــد كــل صــالة ســواء صــلينا فــي جماعــة أو صــلينا فــرادى الرجــال والنــسانكبــر اهللا ب
 والرجـال بـصوت عـالي لكـن الكـل يكبـر اهللا عقـب كـل صـالة تكانت النساء تكبر بصوت خاف

ــضحى عليــه أن يكبــر فــي هــذه األيــام حتــى لــو  ــضة أو ســنة فمــن صــلى ركعتــي ال ســواء كانــت فري
  :U النتهـــــاء مـــــن صـــــالة الجنـــــازة أن نكبـــــر اهللاحـــــضرتنا جنـــــازة فـــــي هـــــذه األيـــــام علينـــــا بعـــــد ا

]]  ((##ρρ çç�� ÉÉ ii99 xx66 ççGG ÏÏ99 uuρρ  ©©!! $$##  44†† nn?? ttãã  $$ ttΒΒ  ööΝΝ ää3311 yy‰‰ yyδδ  ööΝΝ àà66 ¯¯== yyèè ss99 uuρρ  ššχχρρ ãã�� ää33 ôô±± nn@@  [[) ) البقرةالبقرة١٨٥١٨٥((.  
r :}}قال 
{{وقـال، ٨١ :}}

{{٨٢٨٢
  {{{{:  ايضاً rوقال 

  .  ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة
 

. العالمين الذي هدانا لهـذا الفـضل ولهـذا البـر وجعلنـا مـن عبـاده المـؤمنين  هللا ربِّ الحمد
وأشـــهد أن ســـيدنا ،  يحـــد ونعمـــه ال تعـــديك لـــه، كرمـــه الوأشـــهد أن ال إلـــه إال اهللا وحـــده ال شـــر 

  . العالمينمحمداً عبد اهللا ورسوله إمام الهدى ونبي المتقين وقائد الغر المحجلين يوم لقاء رب
 وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلـه وصـحبه وسـلم واعطنـا الخيـر وادفـع اللهم صلِّ 

  .نالعالمي يا ربَّ عنا الشر ونجنا واشفنا وانصرنا على أعدائنا 
  .فيا ايها األخوة المؤمنون ..أما بعد
 عبــاده المــؤمنين فـي هــذه األيــام بمـا ال عــين رأت وال أذن ســمعت وال خطــر U يكـرم اهللا

علـــى قلـــب بـــشر، فـــالمؤمن الـــذي يقتـــدي بنبـــي اهللا إبـــراهيم ونبـــي اهللا إســـماعيل يـــشتري أضـــحية 
مين وإن كانـت مـن األغنـام بشروطها الشرعية إن كانت من الماعز يشترط أن يكون مّر عليهـا عـا

يــشترط أن يكــون مــّر عليهــا ســتة أشــهر وإن كانــت مــن األبقــار يــشترط أن يكــون قــد مــّر عليهــا 
وأال تكـون بهـا ... سنتين وإن كانت من الجمال يـشترط أن يكـون قـد مـر عليهـا خمـس سـنوات 

ذن وال مكــسورة وال مــشقوقة األ.. وال مريــضة .. وال هزيلــة .. وال جربــاء .. ال عــوراء  ...عيــوب
  ..... U  ألن المؤمن ال ينال البر حتى يعطي أفضل ما يحب هللا ..القرن

_________________________________________________  
 . tرواه اإلمام مالك في الموطأ والبيهقي من طريقه وغيرهما عن طلحة بن عبيد اهللا بن كريز ٨١
  .tصحيح ابن حبان عن جابر ٨٢
 .t  أبي قتادة األنصاريرواه مسلم وأحمد في مسنده عن ٨٣
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U ]]  ÈÈ وأن يكــــون ذلــــك بعــــد صــــالة العيــــد وســــماعه الخطبــــة لقولــــه ee≅≅ ||ÁÁ ssùù  yy77 ÎÎ nn// tt�� ÏÏ99  öö�� pptt ùùΥΥ $$## uuρρ  [[  
ويجوز أن نـذبحها فـي أول يـوم أو ثـاني يـوم أو ثالـث يـوم علـى أن يـذبح بالنهـار ويكـره ، ، ))الكوثرالكوثر٢٢((

 بالليـل وأيـضاً ال يعطــي الجـزار شـيئاً منهـا علــى سـبيل األجـرة كمـا يفعــل الكثيـر منـا يحــضر الـذبح
  .هذا ممنوع ..الجزار فيذبح األضحية ثم يحمل الجلد على كتفه ويخرج على أنه أجرته

 ◌ٰ ◌ٰ{{: علــى رضــى اهللا عنــه وكــرم اهللا وجهــهفقــد قــال 


{{
مــاذا نفعــل بالجلــد؟ يمكــن أن نبيعــه ونتبــرع بثمنــه ألي مــشروع مــن مــشروعات الخيــر أو 

ذه الشروط خرج من ذنوبه كيوم ولدتـه أمـه ولـيس هـذا عمل من أعمال البر فإذا وفى المسلم به
r :}}{{فقط بل قال 

{{ من يستطيع أن يعـد؟
{{.  

r: }}{{ رسول اهللا؟ قال ثم ماذا يا
أى أى هي الركوبة التي تكربها على الصراط يوم القيامة إن شاء اهللا.  

فاألضـحية سـنة علـى الموسـر يفعلهـا فـي عمـره كلـه ولـو مـرة لكـن ال يجـب فـي سـبيلها أن 
ــي البيــوت كــأن ــضحي حتــى ال نكــون أقــل مــن الجيــران تحــدث المــشكالت ف وال !!!  نريــد أن ن
فالــذي معــه ســعة عليــه أن يــضحي خوفــاً مــن قــول !!  U يجــب أن يــستدين المــرء ليــضحي هللا

 لكـن الـذي ٨٧}}r :}}رسـول اهللا 
ــيس معــه ال يكلــف اهللا نفــساً إال و  ســعها ألن المــؤمن ال يعمــل العمــل إال هللا فــإذا ضــحى فإنمــا ل

  . بين أقرانهشهرةً  بين جيرانه وال سمعةً اهللا ورغبة في رضاء اهللا ال يضحي طمعاً في ثواب 
 قـد يحــدث فـي البيــوت مـا ال تحمــد عقبـاه مــن هـذا أن الزوجــة قـد تــصّر علـى األضــحية و

ل لـــه كيـــف أقابـــل الجيـــران وأتحـــدث مـــع ولـــو شـــكى لهـــا الـــزوج ألـــف عـــذر ال ترحمـــه ألنهـــا تقـــو 
، فــالمؤمن ال يعمــل إال هللا وال يعمــل U اإلخــوان ولــيس عنــدنا أضــحية؟ وهــذا ال يرضــي الــرحمن

  . U إال ابتغاء ثواب اهللا وطلباً لرضوان اهللا
_________________________________________________  

  صحيح مسلم ٨٤
  رواه أحمد والترمذي وابن ماجة عن زيد بن أرقم ٨٥
 رواه السيوطي في الكبير والديلمي عن أبي هريرة ٨٦
 .رواه ابن ماجة في سننه ورواه أحمد والحاكم عن أبي هريرة ٨٧
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لكــن المــؤمن الــذي لــيس معــه ســعة عليــه أن يحــاول أن يــضحي ولــو مــرة واحــدة فــي عمــره  
ر ليحصل على هذا الثواب يغفـر اهللا لـه وألهـل بيتـه وتوضـع بكـل كله وهذا ليس بالصعب العسي

ما فيها في كفة حسناته ويكون له ركوبة يركبها على الصراط يوم لقاء اهللا هـذا فـضالً عـن متابعتـه 
  .u وسيدنا إبراهيم rلسنة سيد األنبياء وإمام األنبياء سيدنا رسول اهللا 

ابهــــا أن يعطــــي المــــرء منهــــا للفقــــراء فــــإذا ضــــحى فــــإن األضــــحية يــــصلح شــــأنها ويرفــــع ثو 
والمساكين وعليه أن يتحرى في ذلك فإن كثيراً منا يعطي السائلين وكثيراً مـنهم ليـسوا محتـاجين 
وإنما يستكثرون من هذا الخير لعلمهم أن الناس يعطون من سألهم لكـن المـؤمن يتحـرى موضـع 

  .ال يكفيهصدقته وخير موضع يضعها فيه الموظف الذي عنده أوالد ودخله 
 العبد لـه أللهمـه بالطريقـة الـسليمة الرشـيدة U كيف يعطيها له؟ إن هذا أمر لو هدى اهللا

r :}}التي يستطيع بهـا أن يـضع صـدقته فـي موضـعها لقـد قـال 
{{٨٨.  
ÏÏ  [[ واصـــفاً الفقـــراء الـــذين يبحـــث عـــنهم األغنيـــاء U وقـــال اهللا !!## tt�� ss)) ààÿÿ ùù== ÏÏ99  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##ρρ ãã�� ÅÅÁÁ ôômm éé&&  

†† ÎÎûû  ÈÈ≅≅‹‹ ÎÎ66 yy™™  ««!! $$##  ŸŸωω  ššχχθθ ããèè‹‹ ÏÏÜÜ ttGG óó¡¡ ttƒƒ  $$ \\// öö�� ||ÊÊ  †† ÎÎûû  ÄÄ⇓⇓ öö‘‘ FF{{ ÞÞΟΟ    [[    ال يقدر أن يمد يده ألحد  ]]  ##$$ ßßγγ çç77 ||¡¡ øøtt ss††  
ãã≅≅ ÏÏδδ$$ yyff øø99 $$##  uu !!$$ uu‹‹ ÏÏΖΖ øøîî rr&&  šš∅∅ ÏÏΒΒ  ÉÉ## ’’ÿÿ yyèè −−GG99 $$##  ΝΝ ßßγγ èèùù ÌÌ�� ÷÷èè ss??  ööΝΝ ßßγγ≈≈ yyϑϑŠŠ ÅÅ¡¡ ÎÎ//  ŸŸωω  ššχχθθ èè== tt↔↔ óó¡¡ ttƒƒ  ššZZ$$ ¨¨ΨΨ99 $$##  $$ ]]ùù$$ yyss øø99 ÎÎ))  33    [[ )  ) البقرةالبقرة٢٧٣٢٧٣ ( ( 

  ... U ، ال يشكو فقره إال إلى ربه
مثــل هـــذا يجــب علينـــا أن نغنيــه فـــي هــذا اليـــوم فــإن الـــسائل الــذي يمـــد يــده إلـــي وإليـــك 

أمـا الفقيـر المتعفـف فقـد ال . ن اللحوم تسوله مماأنه يمأل ثالجات العمارة كلها بتعلمون جميعاً 
يــستطيع إحــضار كيلـــو واحــد مــن اللحـــم ألوالده فــي هــذا الوقـــت وال يــستطيع أن يمــد يـــده وال 
تطاوعه نفسه أن يسأل ألنه رجل عفوف النفس قوي اإليمان وهذا الذي يجـب علينـا أن نبحـث 

  .عنه جميعاً أيها المؤمنون
 بموجـود أو أنـه أصـبح مفقـوداً بـل موجـود وكثيـر، أن تقول أنه ليس.. أخى المسلم وإياك 

وال يغــرك المظهــر وال يغــرك الــشأن العــام ولكــن ابحــث فــي جــوهر النــاس وتحــسس فــي طلبــات 
بال تجسس والتماس عورات ولكن ابحث عن الفقير المتعفف ذو العيال الذى اغلق بابـه الناس 

ت بهـم باحـات المـساجد وإن وكف لسانه وسأل ربه وليسوا الـذين سـدوا ابـواب الطرقـات وغـص
....  أحـدهم لمـا رآه يـسأل المـرة تلـو المـرة فقـال لـه إنـك لتـاجرtأغلبهم لتجار كما نهر عمر 

 ثـــم الـــدعاء  << .الـــصدقة فـــي موضـــعها الحقيقـــيفلنبحـــث عـــن المتعففـــين المحتـــاجين لنـــضع 
_________________________________________________  

  .رواه ابن ماجة في السنن والسيوطي في الكبير عن عمران بن حصين ٨٨
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العالمين يكرم عباده المتقين ويعز عباده الصالحين ويمنحهم ما فيـه عـزهم   ربِّ  هللالحمد
  .في الدنيا والسعادة في يوم الدين

قــــرن العطـــاء بــــاالبتالء فيبتلــــي أحبابــــه ليعطـــيهم ويجــــزل لهــــم العطــــاء ! ســـبحانه، ســــبحانه
r :}}ويمتحــنهم ليرفــع قــدرهم ويظلهــم تحــت ظــل عرشــه يــوم اللقــاء ســر قــول خــاتم األنبيــاء 

{{
ــدنيا لمــن يحــب ومــن ال يحــب وال ــه يعطــي ال ــه إال اهللا وحــده ال شــريك ل  وأشــهد أن ال إل

 وأشـهد أن سـيدنا وموالنـا محمـداً عبـده ورسـوله وصـفيه مـن، يعطي الدين واآلخرة إال لمـن أحـب
��÷÷  [[  eخلقه وخليله الذي صـب عليـه مـواله الـبالء صـباً ثـم قـال لـه ÉÉ99 ôô¹¹ $$## uuρρ  $$ ttΒΒ uuρρ  xx88 çç�� öö99 ||¹¹  ��ωω ÎÎ))  ««!! $$$$ ÎÎ//  44  [[  

��÷÷  [[، ))النحـــــلالنحـــــل١٢٧١٢٧(( ÉÉ99 ôô¹¹ $$$$ ssùù  $$ yyϑϑ xx..  uu�� yy99 ||¹¹  ((##θθ ää99 ''ρρ éé&&  ÏÏΘΘ ÷÷““ yyèè øø99 $$##  zz ÏÏΒΒ  ÈÈ≅≅ ßß™™ ””��99 ـــــي البـــــد أن يكـــــون ))األحقـــــافاألحقـــــاف٣٥٣٥(( ]]  ##$$ ، يعن
  .نبياءصبرك وحدك مثل صبر أولي العزم جميعاً من الرسل واأل

 وســلم وبـارك علــى ســيد األولـين واآلخــرين والــشفيع األعظـم للخالئــق أجمعــين اللهـم صــلِّ 
  .العالمين يا ربَّ يوم الدين سيدنا وموالنا محمد بن عبد اهللا وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين 

وقـد كـان هـذا  uونحـن فـي يـوم مـن أيـام خليـل اهللا .. فيا إخـواني ويـا أحبـابي ..أما بعد
 أن يجعـل لـه لـسان صـدق U  لخليله إبراهيم حيث طلب من اهللاU وم استجابة من اهللاليوم ي

في اآلخرين يعني يذكرونه ويشرحون سيرته ويتعظون بمسيرته ويتأسون بـسنته إلـى يـوم الـدين فمـا 
مــن نبــي إال ونــذكره ســنة وننــساه ســنين أو نــذكره وقتــاً قــد يطــول وقــد يقــصر إال نبــي اهللا إبــراهيم 

  U لمـاذا؟ اسـتجابة لقـول اهللا. نذكره كل عام والبـد أن نحكـي قـصته كـل عيـد أضـحىفالبد أن 
]]  ≅≅ yyèè ôô__ $$## uuρρ  ’’ ÍÍ kk<<  ttββ$$ ||¡¡ ÏÏ99  55−− ôô‰‰ ÏÏ¹¹  ’’ ÎÎûû  tt ÌÌ�� ÅÅzz FFψψ لمـاذا . هـذا النبـي الكـريم اسـمه خليـل اهللا.  ))الشعراءالشعراء٨٤٨٤ ( (]]  ##$$

خــرج كعادتــه يومــاً يبحــث  uســمي بهــذا االســم؟ روى البخــاري ومــسلم أن خليــل اهللا إبــراهيم 
 الضيفان وكان ال يأكل إال مع ضيف ويمكث يوماً بل أيام بدون أكل حتى يعثـر علـى ضـيف عن

ليأكل معه وكان يمشي األميال باحثاً ذات اليمين وذات الشمال عن الضيف لما علمه مـن أجـر 
_________________________________________________  

هــــ الموفـــق ١٤١٢ مـــن ذي الحجـــة ١١ غربيـــة يـــوم الجمعـــة - مركـــز الـــسنطة -ه الخطبـــة بمـــسجد ســـيدي عيـــسى الـــشهاوي بـــالجميزة كانـــت هـــذ ٨٩
 .م١٢/٦/١٩٩٢
  .رواه الطبراني في الكبير عن أبي عتبة الخوالني ٩٠
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فـذهب يومـاً وعـاد ولـم يجـد أحـداً ثـم دخـل المنـزل فوجـد رجـالً . U إكرام الضيف عند الكريم
ــي رب الــدار: لــم دخلــت المنــزل بــدون إذن ســيده؟ قــال: لــه فقــال لــهجالــساً فــي منز  . قــد أذن ل

: قـال. U  ليبـشر رجـالً مـن عبـاده بأنـه خليـل اهللاU أنـا ملـك أرسـلني اهللا: من أنت؟ قـال: قال
دلني على هذا الرجل فواهللا لو دللتني عليه ثم كان في أقـصى بقـاع األرض لـذهبت إليـه وعـشت 

أنـــا وأخـــذ يكررهـــا مبهـــوراً متعجبـــاً فرحـــاً . أنـــا: قـــال، إنـــه أنـــت: القـــ. U معـــه حتـــى ألقـــى اهللا
  ولم؟: قال. شراً مستب

 وإذا بملـك الملـوك. هللا وال تسأل الناس شيئاً وانتهى الملك من بـشارتهألنك تعطي : قال
Uقــال. ال يــا رب:  يفــتح بابــه إلبــراهيم ويــوحي إليــه يــا إبــراهيم تعلــم لــم اتخــذتك خلــيًال؟ قــال :

  .U ت جسدك للنيران، وولدك للقربان، ومالك للضيفان، وقلبك للرحمنألنك جعل
فلم يأخذها بالفهلوة ولم يأخذها بالنـصب واالحتيـال ولـم يأخـذها بطريـق مفـروش بـالورود 

بــدأ هــذا الطريــق مــع أبيــه . U ولكنــه طريــق صــعب طويــل فــي ســبيل الــدعوة إلــى الملــك الجليــل
. U ة ويبيعهــا للنــاس ليعبــدوها مــن دون رب النــاسأوالً حيــث كــان أبــوه هــو الــذي يــصنع اآللهــ

فطلب منه أن يذهب إلى السوق ليبيع هـذه اآللهـة فنفـذ األمـر وذهـب إلـى الـسوق وأخـذ ينـادي 
فنقــل !! اإللــه الــذي ال ينفــع وال يــضر وال يــسمع وال يبــصر بكــذا : عليهــا ســاخراً متهكمــاً ويقــول

  : فقــال- ألنــه يحــارب ديــن أبــاه -اذا تفعــل؟ مــ: النــاس الخبــر إلــى أبيــه فجــاء إليــه مــسرعاً وقــال
 ]]  ÏÏMM tt// rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  zzΝΝ ÏÏ99  ßß‰‰ çç77 ÷÷èè ss??  $$ ttΒΒ  ŸŸωω  ßßìì yyϑϑ óó¡¡ ttƒƒ  ŸŸωω uuρρ  çç�� ÅÅÇÇ öö77 ããƒƒ  ŸŸωω uuρρ   ÍÍ__ øøóó ããƒƒ  yy77ΨΨ ttãã  $$ \\↔↔ øø‹‹ xx©©  [[) ) فلمــــا اعتــــرض علــــى ))مــــريممــــريم٤٢٤٢ ،

:  وقـال كمـا قـال اهللاU موقفه طرده من بيته فخرج غير نـادم علـى مـا حـدث ألنـه نـذر نفـسه هللا
]]  öö≅≅ èè%%  ¨¨ββ ÎÎ))  ’’ ÎÎAA ŸŸξξ ||¹¹  ’’ ÅÅ55 ÝÝ¡¡ èèΣΣ uuρρ  yy““$$ uu‹‹ øøtt xxΧΧ uuρρ  †† ÎÎAA$$ yyϑϑ ttΒΒ uuρρ  ¬¬!!  ÉÉ bb>> uu‘‘  tt ÏÏΗΗ ss>>≈≈ yyèè øø99 $$##  ∩∩⊇⊇∉∉ ⊄⊄∪∪    ŸŸωω  yy77ƒƒ ÎÎ�� ŸŸ°°  …… ççµµ ss99  ((  yy77 ÏÏ99≡≡ xx‹‹ ÎÎ// uuρρ  ßßNN öö�� ÏÏΒΒ éé&&  

OO$$ ttΡΡ rr&& uuρρ  ããΑΑ ¨¨ρρ rr&&  tt ÏÏΗΗ ÍÍ>> óó¡¡ ççRR ùùQQ $$##  ∩∩⊇⊇∉∉   . ))األنعاماألنعام١٦٣١٦٣، ، ١٦٢١٦٢ ( (]]  ∪∪⊃⊃
ثــم أخــذ يــدعو قومــه بالحكمــة تــارة وبــاللين تــارة وبالجــدال تــارة فيــذهب إلــى مــن يعبــدون 

ــضة النجــوم وهــم كثيــر  فــي بلــده األولــى العــراق  ويــسمون الــصابئة وجلــس معهــم ليلــة طويلــة عري
إنـي ال : وأشـاروا إلـى نجـم فـانتظر حتـى أفـل الـنجم، وقـال. هـذا: ماذا تعبـدون؟ قـالوا: وقال لهم

ثم أشاروا إلـى القمـر فجلـس معهـم حتـى طلـع الـصباح وكـسف ضـوء القمـر فقـال . أحب اآلفلين
ــضاً  ــ: أي ــي ال أحــب اآلفلــين ث أظــن أن هــذا إلــه أكبــر فنورهــا : م طلعــت الــشمس فقــال متهكمــاً إن

أسطع وحجمها أكبر وإشراقها أوسع ثـم جـاورهم حتـى غابـت الـشمس وأقـام علـيهم الحجـة بـأن 
  . U هذه اآللهة ال تنفع وال تضر وإنما اإلله الحق هو رب العالمين

. وأدعــى األلوهيــةفمــا كــان مــنهم إال أن أخــذوه إلــى النمــروذ ملكهــم وكــان قــد طغــى وبغــى 
ربـي الـذي يحيـي ويميـت : يا إبراهيم هل علمت لك مـن إلـه غيـري؟ ألـك رب سـواي؟ قـال: قال

ولم يعبأ بسلطانه ولم يهتـز لـصولجانه ولـم يهـب مـن كثـرة جنـوده مـع أنـه مـن الملـوك المعـدودين 
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أنــا : روذفقــال النمــ. الــذين ملكــوا أكثــر البــسيطة األرضــية إال أن اإليمــان ثبــت قلبــه وقــوى فــؤاده
اقتلـوا : كيـف؟ فجـاء بـرجلين حكـم عليهمـا بالقتـل وأشـار إلـى حاشـيته وقـال: قال. أحيي وأميت

  .أنا عفوت عن هذا أنا أحييته وأعطيته حياة جديدة: ثم أشار إلى اآلخر وقال. هذا
ــإبراهيم الــذي علمــه العلــيم الحكــيم يأتيــه بقاصــمة الظهــر  ــة فــإذا ب ــه كــسب الجول وظــن أن

ـــــه  χχ    [[ويقـــــول ل ÎÎ** ssùù  ©©!! $$##  ’’ ÎÎAA ùù'' ttƒƒ  ÄÄ§§ ôôϑϑ ¤¤±±99 $$$$ ÎÎ//  zz ÏÏΒΒ  ÉÉ−− ÎÎ�� ôô³³ yyϑϑ øø99 $$##  ÏÏNN ùù'' ssùù  $$ ppκκ ÍÍ55  zz ÏÏΒΒ  ÉÉ>> ÌÌ�� øøóó yyϑϑ øø99 $$##  ||MM ÎÎγγ çç66 ssùù  ““ ÏÏ%% ©©!! $$##  tt�� xxÿÿ xx..  33  [[  
، واحتـار فـي األمـر وتــروى وتـدبر ثـم أطلـق ســراحه بعـد أن أمـر الجميـع أن ال يكلمــوه ))البقـرةالبقـرة٢٥٨٢٥٨((

فخرجــوا فــي يــوم . U وال يحــدثوه وال يــستمعوا إليــه ولكنــه أصــر علــى أن يكمــل رســالته مــع اهللا
 U إنــي سـقيم أي إنـي مــريض مـن كفــركم وشـرككم بــاهللا: عيـدهم وأرادوا أن يخـرج معهــم، فقـال

وصمم على أن يأتي لهم بمصيبة جديدة تلفت نظرهم إلى اهللا فجعلهم يتوجهون إلـى حـضرة اهللا 
  .فخرجوا وتركوه وحيداً عند بيوتهم

فلمـــا رجعـــوا . س علـــى رأس كبيـــرهمفخـــرج إلـــى األصـــنام وحطمهـــا جميعـــاً ثـــم وضـــع الفـــأ
θθ##))  [[ووجـــدوا مــــا حـــدث  ää99$$ ss%%   ttΒΒ  ŸŸ≅≅ yyèè ssùù  ## xx‹‹≈≈ yyδδ  !!$$ ooΨΨ ÏÏGG yyγγ ÏÏ99$$ tt↔↔ ÎÎ//  …… ççµµ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  zz ÏÏϑϑ ss99  šš ÏÏϑϑ ÎÎ==≈≈ ©©àà99 : ، قــــالوا))األنبيــــاءاألنبيــــاء٥٩٥٩ ( (]]  ##$$

ومن يكون إال إبراهيم ألنه الوحيد الذي يعيب علينا عبادة هـذه اآللهـة ويـسخر بهـا ويـستهزأ بهـا 
MMΡΡ||  [[: فجــاءوا بــه وقــالوا rr&& uu  ||MM ùù== yyèè ssùù  ## xx‹‹≈≈ yyδδ  $$ uuΖΖ ÏÏGG ooλλ ÎÎ;;$$ tt↔↔ ÎÎ//  ÞÞΟΟŠŠ ÏÏδδ≡≡ tt�� öö// ÎÎ** ¯¯≈≈ ttƒƒ  ∩∩∉∉⊄⊄∪∪  ttΑΑ$$ ss%%  öö≅≅ tt//  …… ãã&& ss## yyèè ssùù  ööΝΝ èèδδ çç���� ÎÎ77 ŸŸ22  ## xx‹‹≈≈ yyδδ  [[  

وأشــار بيــده إلــى ) يعنــي أن يــده هــذه هــي التــي فعلــت(، وأشــار إلــى أصــبعه األكبــر ))األنبيـاءاألنبيـاء٦٣٦٣، ، ٦٢٦٢((
 ثبـتهم علـى U الصنم األكبر ألن األنبياء ال يكذبون في مزاح وال فـي لهـو وال فـي شـئ ألن اهللا

بــل فعلــه كبيــرهم هــذا وهــو يقــصد إصــبعه األكبــر وهــم يظنــون أنــه يقــصد الــصنم : فقــال. الحــق
األكبر ثم أخذ يجادلهم، وبعد ذلك علموا أنه على الحق وإنهم على الباطل ومع ذلك أخـذتهم 

  ...وبدأو التجهيزات لذلك ... العزة باإلثم فدبر النمروذ أمره بأن يلقيه في النار
ا يجمعـــون الحطـــب واســـتمروا فـــي جمعهـــا لمـــدة ســـتة أشـــهر حتـــى أن المـــرأة التـــي  وأخـــذو 

كانت تتعسر في وضعها كانت تنذر أنها إذا وضعت تحـضر حطبـاً إلحـراق إبـراهيم والتـي مـرض 
ولدها تنذر أنه إذا شفى تجمع الحطب لحرق إبراهيم حتى جمعوا حطباً يحرق مدينة من النـاس 

ββ¨¨  [[ أمة وليس رجالً وإن كان سماه اهللا ÎÎ))  zzΟΟŠŠ ÏÏδδ≡≡ tt�� öö// ÎÎ))  ššχχ%% xx..  ZZππ ¨¨ΒΒ éé&&  [[) ) النحلالنحل١٢٠١٢٠((..  

وأشـــعلوها وبعـــد اشــتعالها لـــم يـــستطيعوا أن يقتربـــوا مــن النـــار لـــشدة حرارتهـــا ثــم أوقـــدوا النــار ثــم أوقـــدوا النــار 
ــي صــورة  ــإبليس اللعــين ينــزل ف وقــالوا كيــف نلقيــه فيهــا ونحــن ال نــستطيع أن نقتــرب منهــا وإذا ب

كــالمقالع تقــذف األشــياء ألمــاكن بعيــدة ووضــح لهــم  آدميــة ويرشــدهم لعمــل المنجنيــق وهــي آلــة  
ــه إبــراهيم بعــد  ــق ثــم يــضعوا في ــأن يــصعدوا علــى قمــة جبــل ومعهــم المنجني كيــف يــضعوه فيهــا ب

  .تكتيفه بالحبال ويقذفونه في وسط النيران
يا ربنا عبـدك إبـراهيم ال يعبـدك فـي األرض سـواه : (وهنا ضجت مالئكة السموات يقولون
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إذا كـان قـد اسـتعان بكـم فـأعينوه أي فهـل اسـتغاث بكـم؟ :  إال أن قـال لهـمفما كان من الجليـل
فقـــال . مرنـــي أن انـــزل األمطـــار علـــى النـــار لتطفأهـــا علـــى الخليـــل يـــا ربَّ : فقـــال ســـيدنا إســـرافيل

  .إذا استغاث بك فاغثه: U الجليل
فنـزل . انزل فإذا سألك حاجة فاعطها له: قال. عبدك إبراهيم يا ربَّ : وقال األمين جبريل

إذا كانـت إلـى اهللا : قـال. أمـا إليـك فـال: جبريل على إبراهيم وقال يا خليل اهللا ألـك حاجـة؟ قـال
  .علمه بحالي يغني عن سؤالي: فقال. فاطلبها من اهللا أبلغها إلى اهللا

فوضع جبريل إصـبعه فـي األرض فنبعـت عـين مـاء ومـد يـده فـي الجنـة فجـاء بـشجرة تفـاح 
 بأريكة من الجنـة وفرشـها بجـوار المـاء تحـت الـشجرة وكـان فـي النـار  ووضعها بجوار الماء وجاء
$$‘‘ââ  [[  كما قال لها الواحد القهار uuΖΖ≈≈ ttƒƒ  ’’ ÎÎΤΤθθ ää..  ## YYŠŠ öö�� tt//  $$ ¸¸ϑϑ≈≈ nn== yy™™ uuρρ  ##’’ nn?? ttãã  zzΟΟŠŠ ÏÏδδ≡≡ tt�� öö// ÎÎ))  [[) ) األنبياءاألنبياء٦٩٦٩(( .  

فريداً يجلـس علـى األريكـة فـي ظـل حراً وقيوده التى قيدوه بها إال أحباله النار فلم تحرق 
ــار حتــى U التفــاح ويــشرب المــاء ويــذكر اهللالــشجرة يأكــل  ــي هــذه الن  لمــدة شــهرين كــاملين ف

  .اطفأت فقد استمرت موقدة لمدة شهرين كاملين 
مــن تعبــد يــا إبــراهيم؟ :  قــال النمــروذ فــي جبروتــه وعتــوه تعجبــواوولكــن القــوم عنــدما رأوه

 مائـة بقـرة هللا ولكــن إنـه إلــه كـريم يـستحق أن اذبـح لـه مائــة بدنـة فنحـر: قـال. U أعبـد اهللا: قـال
إن اهللا ال يريــد بــدناتك ولكــن يريــد أن : قــال الخليــل. U اهللا لــم يتقبلهــا منــه ألنــه لــم يــؤمن بــاهللا

توحــده ويريــد أن تعبــده ويريــد أن تعرفــه وهــو غنــي عنــك وعــن بــدناتك جميعــاً واســتمر يــدعو اهللا 
وعتوهم بل إنهـم فـي النهايـة  ولكنه في النهاية زاد غرورهم U ويدعو هؤالء القوم إلى عبادة اهللا

’’  [[أصدروا أمراً بطرده من البالد فقال  ÎÎ ooΤΤ ÎÎ))  ëë== ÏÏδδ## ssŒŒ  44’’ nn<< ÎÎ))  ’’ ÎÎ nn11 uu‘‘  ÈÈ ÏÏ‰‰ ööκκ uu�� yy™™  [[) ) الصافاتالصافات٩٩٩٩ ( (.  
هــذا الخليــل ألقــى جــسمه فــي النيــران وقــدم ولــده قربانــاً لحــضرة الــرحمن وكــان مالــه كلــه 

ين يكفيهمـا نـصف دجاجـة ن فمـاذا فعـل؟ اثنـللضيفان حتى أن الرحمن يحكي لنا أنه جاءه رجـال
uu  [[لكنــه كمــا قــال اهللا  !!%% yy`̀  @@≅≅ ôôff ÏÏèè ÎÎ//  77‹‹ŠŠ ÏÏΨΨ yymm  [[) ) ــي . ، جــاء بعجــل ســمين))هــودهــود٦٩٦٩ جــاء بعجــل حنيــذ يعن

يا إبراهيم ال نأكل طعامـك إال إذا دفعنـا : فقالوا له. U مشوي شواه لهم ألنه كان كريماً مع اهللا
صـدق مـن : فقـالوا. تحمدوه في آخـرهالثمن الذي أطلبه منكم أن تذكروا اهللا أوله و : قال. الثمن

  .سماك الخليل
فاختـار اهللا مـنهم نفـراً وأمـرهم . بل أنه مشى ذات يوم وقد تعجبت مالئكـة اهللا مـن أحوالـه

أن ينزلوا الختبـاره بعـد أن نمـا مالـه وكـان كثيـر وكثيـر فنزلـوا وذكـر واحـد مـنهم اهللا بـصوت شـجي 
ال أعيـد حتـى تعطينـي : قـال.  الذي ذكرتـه آنفـاً أعد علي ذكر اهللا: يطرب السامعين فقال الخليل

تعطينـي واديــاً مملــوءاً بـالغنم مــن أغنامـك وكــان لـه وديــان كثيــرة : ومــاذا تريـد؟ قــال: قـال. مـا أريــد
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  .U مليئة باألغنام ألنه أبو الضيفان كما سماه الرحمن
اســـمعني ذكـــر ربـــك ولـــك كـــل مـــا ملكـــت مـــن أوديـــة مملـــوءة : مـــاذا قـــال للملـــك؟ قـــالف
صـــدق اهللا إذ ســـماك : وقـــالوامـــال أو األبقـــار أو األغنـــام فـــضجت المالئكـــة فـــي الـــسموات بالج

  .U ألنه مع أن اهللا أعطاه المال الكثير إال إنه لم ينشغل به عن ذكر العلي الكبير، الخليل
اختبره اهللا بعدم اإلنجاب فلم ينجب إال بعد ثمانين عاماً مضت مـن عمـره ولـم يتغيـر ولـم 

اختبـره اهللا بعـد .  اهللا في زوجه حيث سلط عليها فرعون مصر ولكنه لم يتغيـر قلبـهاختبره. يتبدل
أن أعطــاه الولــد بعــد هــذا العمــر الطويــل وأمــره بــأن يبعــده ويــضعه فــي مكــان قفــر ال زرع فيــه وال 
 ضرع فيه وال ماء فيه وال أنيس فيه وهو في كـل ذلـك ال يتغيـر قلبـه طرفـة عـين عـن خالقـه وبارئـه

U من اهللا بعد أن نجح في كل هذه االبتالءات ونجـا مـن كـل هـذه االمتحانـات إال أن  فما كان
  .جعله أباً لنا ولمن قبلنا ولمن بعدنا ووفقه اهللا ألعمال الفطرة التي لم تظهر إال على يديه

هـو ابـن مائـة وعـشرون عامـاً بقـادوم و كان أول من اختـتن مـن الرجـال واختـتن كيف ذلك؟
  .واالختتان يعني الطهارة وكان أول من نظف فاه. ختتانبعد أن أمره اهللا باال

ــي ســاتر العــورة والبنطلونــات  ــبس الــسراويل يعن وكــان أول مــن استنــشق بالمــاء وأول مــن ل
هـذا وقــار يــا : مـا هــذا يـا رب؟ قــال: حتـى ال تظهــر عورتـه وأول مــن ظهـر الــشيب فـي رأســه فقــال

هيم إنـي اســتحي مـن رجــل شـاب فــي اإلســالم أن يـا إبــرا: قــال. زدنــي وقـاراً  يـا ربَّ : قــال. إبـراهيم
أول هــذه األمــة فــي حــج بيــت اهللا الحــرام كمــا أمــر الملــك العــالم فهــو  uوكــان ، أعذبــه بالنــار

  . نسك مناسك البيتىالذي بنى البيت وهو الذ
وكلمــا طــاف الحجــيج بالبيــت وكلمــا ســعوا بــين الــصفا والمــروة وكلمــا وقفــوا علــى عرفــات 

وكلما شربوا من زمزم تذكروا بذلك إبراهيم الخليل وولده إسماعيل وزوجتـه وكلما رموا الجمرات 
  . اختاره واصطفاهU ألن اهللا uهاجر وذلك كله تكريماً إلبراهيم 

uu{{: ل له أنت أكرم الخلق علـى اهللا قـالي عندما قrقال 


{{
rr : :}} ◌ٰ ◌ٰ ◌ٰ ◌ٰوقال وقال 

{{
_________________________________________________  

  .مررواه البخاري وأحمد في مسنده والحاكم في المستدرك والترمذي في سننه والنسائي في سننه عن ابن ع ٩١
  .رواه أحمد في مسنده وأبو يعلى في مسنده عن ابن عباس ٩٢
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  .٩٣}}r :}}وقال 
  .ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة

 
ـــه  هللا ربِّ الحمـــد  وأشـــهد أن ســـيدنا. العـــالمين وأشـــهد أن ال إلـــه إال اهللا وحـــده  شـــريك ل

ــه وصــحبه وســلم  وســلم وبــاركاللهــم صــلِّ ، محمــداً عبــده ورســوله  علــى ســيدنا محمــد وعلــى آل
  .العالمين يا ربَّ واعطنا الخير وادفع عنا الشر ونجنا واشفنا وانصرنا على أعدائنا 

لقــد كــان لكــم فــي إبــراهيم خليــل اهللا أســوة حــسنة .. فيــا أيهــا األخــوة المؤمنــون ..أمــا بعــد
لنـا جميعـاً عبـاد الـرحمن  اختارنـا لإلسـالم واإليمـان وجعU  أسـوة كريمـة فـإن اهللاrوفي محمـد 

r :}}UUوقد قال 
{{ فــإن اهللا٩٤  U عنـدما يغلــي علينـا األســعار أو يـصيبنا بــبعض األمــراض أو 

  فإن ذلك شأن عجيب؟!!!! ياتي لنا ببعض الهموم ويعفي من ذلك الفجار والكفار 
 كمــا تـرون ينعمــون بالمـال وينعمــون بـالخيرات وينعمــون بالحيـاة الــدنيا ألن األمـر كمــا فهـم

ك ُعجَِّلْت َلُهْم طَيَِّباتـُُهْم فـي َحيَـاتِِهُم ك ُعجَِّلْت َلُهْم طَيَِّباتـُُهْم فـي َحيَـاتِِهُم ئئأولأول  ((r :}}{{ قال 
َيا نـْ َياالدُّ نـْ رجاتكم ويريد أن يغفر زالتكم ويريـد أن  أما أنتم معشر المؤمنين فإن اهللا يريد أن يرفع د))  الدُّ

  .يستر عيوبكم ويريد أن يطهر قلوبكم
 فكلما أسرف العبد منـا علـى نفـسه فـي الخطايـا جـاءه اهللا بـبالء قريـب ويعينـه عليـه ليغفـر 

{{: ورد فى األثرله به هذه الذنوب فإذا أصيب بمرض فصبر عليه ولم يشكو 
{{وقال اهللا ، U في حديثه القدسي :}}


{{

رفعـــة لدرجتـــه عنـــد اهللا فـــإن لـــم يـــصبه فـــإذا أصـــابه هـــذا المـــرض كـــان تكفيـــراً لخطايـــاه أو 
بالمرض أصابه بهم المعاش أو أصابه بهم األوالد أو أصابه بنكد من الزوجة أو يصاب بأي شـئ 

r :}}من أشياء الدنيا وكل هذه األشياء يقول فيها نبيكم الكـريم 


_________________________________________________  
  . أخرجه ابن ماجة عن ابن مسعود والديلمي عن أنس وابن عباس والطبراني في الكبير عن أبي سعيد الخدري٩٣
 .رواه صاحب مسند الشهاب عن ابن مسعود ٩٤
 رواه مسلم وأحمد عن أبي هريرة ٩٥
  سنن البيهقى الكبرى عن أبي هريرة ٩٦



) ٤٦٤(  
  

 

{{كل هذه تكفير لنا يا عباد اهللا٩٧ .  
≅≅  [[ولذلك أمرنا اهللا أن نقول  èè%%   ©©99  !!$$ uuΖΖ uu;;‹‹ ÅÅÁÁ ããƒƒ  ��ωω ÎÎ))  $$ ttΒΒ  ||== ttFF ŸŸ22  ªª!! $$##  $$ uuΖΖ ss99  [[) ) التوبةالتوبة٥١٥١(( .  

والخيـــر والفـــضل لـــم يقـــل إال مـــا كتـــب اهللا علينـــا ألن الـــذي كتبـــه اهللا لنـــا األجـــر والثـــواب 
ــــذنوب والعيــــوب  ــــا األوزار وال ــــا فالــــذي يكتبــــه علين ــــو قــــال إال مــــا كتبــــه اهللا علين الكثيــــر لكــــن ل
والمخالفــات فكــل مــن ابــتاله اهللا فإنمــا يبتليــه ليرفــع شــأنه وليقيمــه فــي مقــام الــصالحين وليلحقــه 

:  فقد ورد.بالنبيين
}}


{{

}}






{{

  .U لماذا؟ ألن الدنيا ساعة فاجعلها طاعة هللا
ββ¨¨  [[واإلنسان كما أخبـر الـديان  ÎÎ))  zz≈≈ ||¡¡ΣΣ MM}} $$##  ## xxöö ôôÜÜ uuŠŠ ss99  ∩∩∉∉∪∪  ββ rr&&  ççνν## uu §§‘‘  ## oo__ øøóó ttGG óó™™ ،  ))العلـقالعلـق٧٧  --٦٦ ( (]]  ∪∪∠∠∩∩  ##$$

ــده حولــه ييــرى عنــدما  ــه كثيــراً وول غتــر بــل ربمــا يطغــى بــل ربمــا يفــسد فــي جــسمه صــحيحاً ومال
األرض فمـن رحمــة اهللا بعبــاده المــؤمنين أن يكــدرهم بهـذه اآلالم ويفكــرهم بهــذه المــصائب حتــى 
ال ينسوا فضل اهللا وحتى ال يغفلوا عن طاعة اهللا وحتى يظلوا طوال عمـرهم معتمـدين أوالً وآخـراً 

مـر فـي األولـى واآلخـرة متوقـف علـى على جميـل فـضل اهللا وعلـى كـريم صـنع اهللا ويعلمـوا بـأن األ
  . >>ثم الدعاء<<  ... U جناب اهللا وعلى عطف اهللا فيشكرون اهللا


_________________________________________________  

 .رواه البخاري وابن حبان في صحيحه وابن أبي الدنيا عن أبي هريرة ٩٧
  صحيح ابن حبان ٩٨
 سنن البيهقى الكبرى ٩٩
 -م بمـسجد سـيدي سـعد الـدين الجيبـاوي بقريـة البنـدرة ٢٠/٥/١٩٩٤هــ الموافـق ١٤١٤ مـن ذي الحجـة ٩كانت هذه الخطبة يوم وقفـة عرفـة  ١٠٠

 .  غربية-مركز السنطة 
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العالمين أكمل على عباده المؤمنين المنة وجعل لهم عيدين في يـوم واحـد   هللا ربِّ الحمد

  .ليشملهم جميعاً بكرمه ومغرفته وجوده وإكرامه
انه، ســبحانه يعطــي ال مــن قلــة، ويغفــر ولــيس لعلــة وإنمــا يعطــي عطــاءاً ال ينفــد ويغفــر ســبح

  . غفار الذنوب وستار العيوبU للقريب وللمبعد ألنه
ــالكرم موصــوف ــالجود معــروف وب ــه إلــه ب لــو . وأشــهد أن ال إلــه إال اهللا وحــده ال شــريك ل

ه وكرامتـه فـأعطى كـل سـائل وقف الخلق جميعاً على حياض حضرته فسألوه من خيره وبره وفـضل
  .مسألته ما نقص ذلك من ملكه إال كما ينقص المخيط إذا وضع في البحر

 لكمـال U وأشهد أن سيدنا محمداً عبد اهللا ورسوله وصفيه مـن خلقـه وخليلـه اختـاره اهللا
 بتمـام الـدين وأنـزل عليـه فـي rرسالته وإلتمام شريعته وجعل له عيدين لتحتفل العوالم كلها معه 

ttΠΠ  [[ذا اليــــــوم األغــــــر الميمــــــون هــــــ ööθθ uu‹‹ øø99 $$##  ààMM ùù== yyϑϑ øø.. rr&&  ööΝΝ ää33 ss99  ööΝΝ ää33 ooΨΨƒƒ ÏÏŠŠ  ààMM ôôϑϑ ooÿÿ øøCC rr&& uuρρ  ööΝΝ ää33 øø‹‹ nn== ttææ   ÉÉLL yyϑϑ ÷÷èè ÏÏΡΡ  ààMMŠŠ ÅÅÊÊ uu‘‘ uuρρ  ããΝΝ ää33 ss99  
zzΝΝ≈≈ nn== óó™™ MM}} $$##  $$ YYΨΨƒƒ ÏÏŠŠ  [[) ) المائدةالمائدة٣٣((.  

 وسـلم وبـارك علـى سـيدنا محمـد الـذي بلـغ عـن اهللا فأحـسن الـبالغ وأدى عـن اللهم صـلِّ 
عنــا خيــر الجــزاء واحــشرنا فــي زمرتــه يــوم اللقــاء واجعلنــا تحــت اهللا فأحــسن األداء، واجــزه يــا اهللا 

  .العالمين يا ربَّ آمين . لواء شفاعته أجمعين
ـــابي فـــي اهللا ورســـولهفيـــا إ ..أمـــا بعـــد  علـــى المـــؤمنين U تفـــضل اهللا ... خـــواني ويـــا أحب

ــا تفــضل اهللا علــى الجميــع  ــي بلــدانهم مثلن أجمعــين ســواء الحجــاج أو المعتمــرين أو المقيمــين ف
 وأرضـاه tبهذا اليوم فجعل يوم عرفة يوافـق يـوم الجمعـة وقـد قالـت اليهـود لعمـر بـن الخطـاب 

 قـول اهللا: ومـا تلـك اآليـة؟ قـالوا: قـال. لقد نزلـت علـيكم آيـه لـو نزلـت علينـا لجعلنـا يومهـا عيـداً 
U ]]  ttΠΠ ööθθ uu‹‹ øø99 $$##  ààMM ùù== yyϑϑ øø.. rr&&  ööΝΝ ää33 ss99  ööΝΝ ää33 ooΨΨƒƒ ÏÏŠŠ  ààMM ôôϑϑ ooÿÿ øøCC rr&& uuρρ  ööΝΝ ää33 øø‹‹ nn== ttææ   ÉÉLL yyϑϑ ÷÷èè ÏÏΡΡ  ààMMŠŠ ÅÅÊÊ uu‘‘ uuρρ  ããΝΝ ää33 ss99  zzΝΝ≈≈ nn== óó™™ MM}} $$##  $$ YYΨΨƒƒ ÏÏŠŠ  [[ )  ) المائدةالمائدة٣٣  (  ( ،

  .نزلت في يوم عرفة وكان يوم جمعة. أشهد أنها نزلت في يوم عيدين اثنين:  وأرضاهtفقال 
 يـوم عرفــة يـوم عيـد لحجـاج بيـت اهللا فــإن اهللا. فيـوم عرفـة يـوم عيـد ويــوم الجمعـة يـوم عيـد

Uالئكـة أجمعـين أن يتنزلـوا ليـشاهدوا هـذا  يتنزل لصباح هذا اليوم إلى السماء الدنيا ويـأمر الم
الحفــل العظــيم حتـــى أن المالئكــة المــوكلين باألعمـــال يعطــيهم إذنــاً أن ينتهـــوا ويتركــوا األعمـــال 

 فـإذا شـهدوهم U ليشهدوا حجاج بيت اهللا وهم واقفين ضارعين متبتلـين مخبتـين بـين يـدي اهللا
{{: الئكـة المقـربين لهـم مباهيـاً بعبـاده المـؤمنين للمU أو رأوهم قـال اهللا






) ٤٦٦(  
  

 

{{
فيتجلـــى علـــيهم الغفـــار فيغفـــر لهـــم جميـــع الـــذنوب واألوزار مـــا دامـــوا قـــد تحـــروا المـــال 

، ولــذا قــال الــصادق المــصدوق  U الحــالل والــزاد الحــالل والنفقــة الحــالل وهــم متــوجهين هللا
e:   

}}{{.  
 U إن اهللا. يغفر اهللا لهم ما بينه وبينهم فقط؟ أو يتجلـى ويغفـر لهـم جميـع الـذنوبوهل 

على الحقيقة يا إخواني يغفر لهم جميع الذنوب ما ظهر منها وما بطن مـا صـغر منهـا ومـا كبـر مـا  
كان بينهم وبين اهللا وما كان بينهم وبين أحد من خلق اهللا وإليكم الـدليل علـى ذلـك مـن حـديث 

  :َعبَّاِس ْبِن ِمْرَداٍس َرِضَي اللَُّه َعْنهُ فقد ورد   e النا رسول اهللاسيدنا ومو 
}}




yy


{{

rr}}



{{
:  فقال سيدنا عمـر١٠٥}}r :}}وقال 

م إلـى يـوم هولمـن بعـدهـم هـذا ل  أن eفـأخبرهم يا رسول اهللا أهذا لنا خاصة أم لنا ولمن بعـدنا؟ 
UU{{،،  القيامـة

_________________________________________________  
 . في مسنده والخطيب في المتفق والمفترق على أنسرواه أبو يعلى ١٠١
وجـدنا  ،رواه الخطيـب فـي المتفـق والمفتـرق والـديلمي فـي مـسند الفـردوس مـن حـديث ابـن عمـر بـسند ضـعيف: قال العراقي في تخريج أحاديـث اإلحيـاء ١٠٢

  .كشف الخفاءذلك فى  
  .، الترغيب والترهيب وغيره.ه أخبره عن أبيه رواه ابن ماجه عن عبد اللَّه بن كنانة بن عباس بن مرداس أن أبا١٠٣
 .رواه صاحب الترغيب والترهيب عن أنس ١٠٤
 .رواه أبو يعلى في مسنده والخطيب في المتفق والمفترق عن أنس ١٠٥
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rr{{فأخـذ سـيدنا ١٠٦ 
  .وطابر ربنا وطاب قد فاض  قد فاض خييحجل من شدة الفرح ويقول yعمر 

 مـن فـضله وكرمـه U فذلك اليوم يا إخواني يـوم غفـران الـذنوب وسـتر العيـوب بـل إن اهللا
r :}}دق األمــين ال يغفــر للحــاج فــي نفــسه فقــط بــل كمــا يقــول الــصا

{{فــإذا اسـتغفر الحــاج لرجـل هنــا أو امـرأة هنــا فـإن اهللا مــن فـضله وجــوده ١٠٧ 
 U وكرمــه يقبــل هــذه المغفــرة ويغفــر ألهلــه وذويــه الــذين يــستغفر لهــم علــى بــساط رب العــالمين

  :غفـــر لهـــم ذنـــوب ذويهـــم وأحبـــابهم قـــال لهـــمفـــإذا غفـــر لهـــم الـــذنوب وضـــمن لهـــم التبعـــات و 
 ]]  þþ’’ ÎÎΤΤθθ ãããã ÷÷ŠŠ $$##  óó== ÉÉff ttGG óó™™ rr&&  44 öö// ää33 ss99  [[) ) فينظـــر إلـــى دعـــائهم فيـــستجيب لهـــم الـــدعاء ويحقـــق لهـــم ))غـــافرغـــافر٦٠٦٠ ،

  لماذا ؟... الرجاء ويلبي لهم المطالب 
 وقــد خرجــوا مــن حــولهم وطــولهم ولبــسوا فــي إحــرامهم أكفــانهم U ألنهــم جــاءوا إلــى اهللا

ا بين يدي ربهـم وهـم يستحـضرون يـوم الجمـع علـى اهللا فـالجميع سواسـية أمـام عند موتهم ووقفو 
اهللا ليس هناك أمير أو حقيـر وال وزيـر وال خفيـر ولـيس هنـاك غنـي أو فقيـر وال ذا طـول وضـعيف 
بل الكل بين يدي اهللا يلبسون األكفان البيضاء وقد تجردوا مـن الحـول وقـد تجـردوا مـن الطـول 

هم وعشائرهم وأوالدهم وبالدهم وأموالهم وكل شئ يتباهون به فـي هـذه وقد تركوا خلفهم مناصب
الحياة ووقفوا بـين يـدي اهللا وقـدموا بـين أيـديهم ذنـوبهم ومعاصـيهم وقبـائحهم يرجـون مـن اهللا أن 
يغفرهــا لهــم فــالرحمن الــرحيم يــرحمهم ويــرحم ضــعفهم ويــرحم فقــرهم ويــرحم ذلهــم فيغفــر لهــم 

  .م أمهاتهمويستجيب لهم ويردهم كما ولدته
{{: كما قال النبي الكـريم

{{هــذا اليــوم الكــريم يــا إخــواني فــي الـسنوات العاديــة فمــا بــالكم إذا وافــق هــذا اليــوم يــوم ١٠٨ 
ــي اهللا ومــع أصــحاب رســول اهللا  ومــع مالئكــة اهللا الجمعــة وهــو اليــوم الــذي احتفــل بــه اهللا مــع نب

 دينـاً قيمـاً يمـأل حيـاة النـاس باإليمـان U بتمام نزول شرع اهللا وبإتمـام ديـن اهللا الـذي اختـاره اهللا
  .والمحبة والسالم إلى أن يرث اهللا األرض ومن عليها

ويوافــق اليــوم الــذي   eفــإذا وافــق يــوم الجمعــة فقــد وافــق حجــة النبــي فــي حجــة الــوداع
  :rال سنقوم فيه للقيامة فقد ق

}}
_________________________________________________  

 .رواه مسلم والنسائي وابن ماجة عن عائشة ١٠٦
  .رواه البزار والطبراني في الصغير عن أبي هريرة ١٠٧
 .أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه عن أبي هريرةرواه الدار قطنى في سننه، و  ١٠٨
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{{
ويوم القيامـة سـيكون يـوم جمعـة فهؤالء القوم في هذا اليوم كأنهم يستحضرون يوم القيامة 

وسنخرج فيه جميعاً من قبورنا ومن لحودنا عرايا كما ولدتنا أمهاتنا ليس لنا لباس يـواري سـوءاتنا 
  :إال من له تقى عند اهللا وعمل صالح قدمه إلى اهللا ومن هنا قال القائل

إذا المــــرُء لــــم يلــــبْس ثيابــــاً مــــن 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى   التـَُّق

  تقلّـــب عريانــــاً وإن كــــان كاســــياً 
ــــه    ــــاِس المــــرء طاعــــُة رب   وخيــــُر لب

  
  وال خيــَر فــيمن كــان هللا عاصـــياً 

نقوم جميعًا في هذا اليوم وليس معنا مدخراتنا وليس معنا دفاتر شيكاتنا وليس معنا ما   
‰‰ôô  [[نحتفظ به من صنوف أموالنا ألننا نخرج إلى اهللا ويجول في آذاننا قول اهللا  ss)) ss99 uuρρ  $$ ttΡΡθθ ßßϑϑ ççGG ÷÷∞∞ ÅÅ__  

33““ yyŠŠ≡≡ tt�� èèùù  $$ yyϑϑ xx..  ööΝΝ ää33≈≈ ooΨΨ øø)) nn== yyzz  ttΑΑ ¨¨ρρ rr&&  ;;οο §§�� ttΒΒ  ΝΝ ççFF øø.. tt�� ss?? uuρρ  $$ ¨¨ΒΒ  ööΝΝ ää33≈≈ ooΨΨ øø99 §§θθ yyzz  uu !!## uu‘‘ uuρρ  ööΝΝ àà22 ÍÍ‘‘θθ ßßγγ ààßß  ((  $$ ttΒΒ uuρρ  33““ tt�� ttΡΡ  ööΝΝ ää33 yyèè ttΒΒ  ããΝΝ ää.. uu !!$$ yyèè xxÿÿ ää©©  
  .))األنعاماألنعام٩٤٩٤ ( (]]

بفـصيلته التـي تأويـه بـل الفال يستطيع أن يباهي في ذلـك اليـوم ببنيـه وال بأخيـه وال بذويـه و 
فمـا أكـرم هـذا اليـوم علـى اهللا فـال . ال مـا قـدمت يـداهإن اإلنسان في هذا اليوم العظيم ال ينفعه إ

تشغلوا أنفسكم يا عباد اهللا ولو من هذه اللحظة إلى غروب الـشمس إال بطاعـة اهللا أو بـذكر اهللا 
أو باالســتغفار هللا أو بالنــدم علــى مــا ارتكبنــاه حتــى يتفــضل علينــا اهللا مــع حجــاج بيــت اهللا فيعمنــا 

رضوانه ويغفر لنا معهم ويستجيب لنـا الـدعاء معهـم ألننـا نـشاركهم جميعاً بغفرانه ويحفنا جميعاً ب
  .في اإلنابة ونشاركهم في التوبة ونشاركهم في االستغفار ونشاركهم في الدعاء

  :rوقــــال r :}}{{قــــال 
}}{{١١١.  

  .ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة
 

ـــه. العـــالمين  هللا ربِّ الحمـــد ـــر أحباب ـــا مـــن أمـــة خي ـــه وجعلن ـــذي هـــدانا لكتاب . الحمـــد هللا ال
 يــــا ربَّ  أن يهــــدينا لطريــــق صــــوابه وأن يحفظنــــا مــــن المخالفــــة لجنابــــه آمــــين آمــــين U ونــــسأله
  .العالمين

_________________________________________________  
 .رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في سننه والحاكم في المستدرك وأبي داود في سننه والترمذي والنسائي وأحمد وأي يعلى عن أبي هريرة ١٠٩
 .رواه مسلم وأحمد في مسنده عن أبي قتادة األنصاري ١١٠
  .ديلمي عن أنس وابن عباس والطبراني في الكبير عن أبي سعيد الخدري أخرجه ابن ماجة عن ابن مسعود وال١١١
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ب وفـــراج شـــهد أن ال إلـــه إال اهللا وحـــده ال شـــريك لـــه إلـــه غفـــار للـــذنوب وســـتار للعيـــو وأ
وأشــــهد أن ســــيدنا محمــــداً عبــــد اهللا ورســــوله هــــدانا للــــصراط ، للكــــروب وكاشــــف لكــــل الهمــــوم

ارهـا ال يزيـغ المستقيم وهدانا للحجة وأظهر لنا المحجـة وتركنـا علـى المحجـة البيـضاء ليلهـا كنه
 وســـلم وبـــارك علـــى ســـيدنا محمـــد وعلـــى آلـــه وصـــحبه وســـلم اللهـــم صـــلِّ  ،عنهـــا بعـــده إال هالـــك

  .العالمين يا ربَّ واعطنا الخير وادفع عنا الشر ونجنا واشفنا وانصرنا على أعدائنا 
نـذكر فـي عجالـة سـريعة مـا يجـب علينـا  ..فيا إخواني ويا أحبابي في اهللا ورسوله ..أما بعد

فـأول مـا يجـب علينـا فـي هـذا . األيـام التاليـة إن شـاء اهللاجميعاً أن نتبعه في هذا اليوم وفـي هـذه 
 عقــب كــل صــالة وهــذا التكبيــر ســنة يقــول فيهــا ســيدنا رســول U اليــوم وفيمــا بعــده أن نكبــر اهللا

  .١١٢}}r :}}اهللا 
ع مــن ايــام ووقتــه يبــدأ مــن صــالة الفجــر فــي هــذا اليــوم فــي يــوم عرفــة إلــى عــصر اليــوم الرابــ

العيــد إن شــاء اهللا نكبــر جميعــاً ونحــن نكبــر إذا صــلينا فــي بيــت اهللا فــي جماعــة لكــن يجــب أن 
نعلــم أن التكبيــر لكــل مــصل ولــو صــلى بمفــرده فلــو جئــت بعــد الجماعــة فعليــك أن تكبــر عقــب 
الصالة حتى الذي يصلي نوافـل زائـدة أو مـن يـصلي الـضحى أو مـن يـصلي قيـام الليـل عليـه بعـد 

 حتى لـو حـضرنا جنـازة فـي هـذه األيـام فعلينـا أن نكبـر عقـب صـالة U نوافل أن يكبر هللاهذه ال
وعلينــا أن نــأمر نــسائنا وبناتنــا أن يكبــرن فــي البيــوت وإن كــن rالجنــازة تأســياً بــسيدنا رســول اهللا 

 فـــي هـــذه األيـــام U يكبـــرن بـــصوت خافـــت لكـــن علـــيهن أيـــضاً أن يكبـــرن عقـــب كـــل صـــالة هللا
  .المباركة

ا بعد ذلك أن نـشغل هـذا الوقـت كمـا يعمـل حجـاج بيـت اهللا بطاعـة اهللا إلـى آذان ثم علين
المغرب نقوم جميعـاً بـين يـدي اهللا مخبتـين منيبـين تـائبين مـسبحين مهللـين مكبـرين تـالين لكتـاب 

 إلى هذا الوقت والحين ثم علينا بعد ذلك أن نتجهز لصالة العيـد فـنقلم أظافرنـا ونحلـق U اهللا
r:}} كـــان عنـــده أضـــحية فالـــسنة فـــي حقـــه هـــي قـــول رســـول اهللا شـــعورنا إال مـــن

{{
اء يعني ال يحلق حتى لصالة العيد ألن األضـحية ال تنفـع وال يكـون لهـا ثوابهـا إال بعـد أد 

صـــالة العيـــد فالـــذي عنـــده أضـــحية ال يحلـــق شـــعره وال يقـــصر ظفـــره حتـــى يـــصلي العيـــد ويـــذبح 
أضحيته وذلك لكمال تشبهه بحجاج بيت اهللا الحـرام فـإنهم ال يقـصرون وال يقلمـون إال بعـد أن 
  _________________________________________________يرمون جمرة العقبة ويذبحون الهـدى هللا ثـم يحلقـون شـعورهم ويقلمـون أظـافرهم فعلينـا أن نحلـق 

 .رواه الطبراني في الصغير واألوسط والسيوطي في الكبير عن أبي هريرة ١١٢
 .رواه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك ومسلم والبيهقي في سننه عن أم سلمة ١١٣
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ـــسل ليلـــة العيـــد أو صـــباح العيـــد ونقـــول شـــعورنا لغ نويـــت (يـــر المـــضحي ونقلـــم أظافرنـــا ثـــم نغت
أو نستحـضر هـذه المعـاني بقلوبنـا فالنيـة )  هللا تعالىrاالغتسال غسل العيد سنة عن رسول اهللا 

  ....محلها القلب فإذا أصبح الغد وهو يوم العيد 
 يكن عندنا جديد فنلـبس نلبس خير ما عندنا ويستحسن أن تكون الثياب جديدة فإذا لم

خير ما عندنا فإذا لم يوجد نلبس الثياب البيضاء ونـضع العطـر ونخـرج مـن البيـت ومعنـا أوالدنـا 
 من لحظة الخروج مـن البيـت فـي بيتنـا وفـي شـوارعنا بـصوت عـال حتـى نـدخل إلـى U نكبر اهللا
  . لنكبر مع المكبرينU بيت اهللا

رح شــوارعنا بــالتكبير فيهــا ونحــن ســائرون فيهــا فعلينــا أن نفــرح بيوتنــا ونفــرح طرقاتنــا ونفــ
فــإذا صــلينا العيــد جلــسنا لــسماع الخطبــة مــن اإلمــام ثــم بعــدها نــصافح إخواننــا المــؤمنين وننــزع 
ــق آخــر حتــى نكثــر مــن الــسالم علــى  الغــل والــشح والحقــد والكــره مــن الــصدور ونرجــع مــن طري

  .ا عليهم في مجيئنافنسلم على قوم آخرين في طريقنا غير الذين سلمن. المؤمنين
  .      >>ثم الدعاء << 

  
  

 



  .]تسع مرات[اهللا أكبر 

اهللا أكبـــر مـــا . اهللا أكبـــر مــا تعرضـــوا فيـــه للرحمــات.  علـــى عرفــاتاهللا أكبــر مـــا لبــى ملـــبِّ 
اهللا أكبــر مــا غفــر لهــم كــل ذنــب . كبــر اهللا أكبــر وهللا الحمــداهللا أ. حفــت بهــم مالئكــة الــسموات

اهللا . اهللا أكبــر اهللا أكبــر وهللا الحمــد.  عــن ســيآتهم والعيــوبU اهللا أكبــر مــا تجــاوز اهللا. فعلــوه
ــق الرجــاء. أكبــر فــي يــوم اســتجابة الــدعاء ــي . اهللا أكبــر هــذا يــوم تحقي اهللا أكبــر هــذا خيــر يــوم ف

ـــي الـــسماء ـــر . األرض وف ـــر وهللا الحمـــداهللا أكب ـــى . اهللا أكب ـــي ليلـــة العيـــد إل ـــوا ف ـــر مـــا نزل اهللا أكب
  .المزدلفة

  _________________________________________________اهللا أكبــر مــا وقفــوا فــي تلــك الــساعة يرمــون . اهللا أكبــر مــا جمعــوا مــن المزدلفــة الجمــرات
 .م١٩٩٢/ هـ ١٤١٢ من ذي الحجة ١٠ غربية - مركز السنطة - كانت هذه الخطبة بمسجد سيدي عيسى الشهاوي بالجميزة ١١٤
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اهللا أكبــر مــا غمــرهم اهللا . اهللا أكبــر مــا حــل علــيهم رضــوان اهللا والبركــات. الــشياطين بــالجمرات
اهللا أكبـر مـا قـصر .  هللا وكبـراهللا أكبر ما ضحى مضحٍ . هللا الحمد أكبر و اهللا أكبر اهللا. بالرحمات
  . شعره وبالجنة بشرU مؤمن هللا

اهللا . اهللا أكبــر مــا رمــى المــسلمون فــي كــل مكــان وزمــان أحجــار الــشيطان والــذل والهــوان
 اهللا أكبـر .اهللا أكبـر اهللا أكبـر وهللا الحمـد. أكبر ما أعزهم الرحمن فجعلهم عباداً له بنص القـرآن

اهللا . اهللا أكبـر مـا طـاف مـؤمن بالبيـت إال وغفـر لـه رب البيـت. ما وصـل مـؤمن إلـى سـاحة البيـت
اهللا أكبـر مـن خـرج حاجـاً أو معتمـراً رجـع كيـوم . أكبر من وصل إلى هذا الحمـى فقـد نـال المنـى

 وسـبحان اهللا بكـرة اهللا أكبـر كبيـراً والحمـد هللا كثيـرًا◌َ . اهللا أكبـر اهللا أكبـر وهللا الحمـد. ولدته أمـه
وأصيًال ال إله إال اهللا وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم األحزاب وحـده ال إلـه إال 

  .اهللا وال نعبد إال إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اهللا أكبر اهللا أكبر وهللا الحمد
ــضة العظيمــة والغ نيمــة الكبيــرة التــي الحمــد هللا الــذي مــن علــى عبــاده المــؤمنين بهــذه الفري

 دليس لها مثيـل فـي الـدنيا وال اآلخـرة وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده ال شـريك لـه مـا طلـبهم عنـ
بيتـــه إال ليكـــرمهم ويغفـــر لهـــم ذنـــوبهم ويـــستجيب لهـــم دعـــاءهم ويحقـــق لهـــم رجـــاءهم ويـــردهم 

ن األسـباب موفورين سالمين باألجر والغنيمـة سـبحانه سـبحانه يعطـي بـال علـة ويمـنح ال لـسبب مـ
  .هو الكريم المعطي الوهاب I ألنه

وأشـــهد أن ســـيدنا محمـــداً عبـــد اهللا ورســـوله وصـــفيه مـــن خلقـــه وخليلـــه أكرمنـــا اهللا بنبوتـــه 
وجعلنــا جميعــاً فــي الــدنيا مــن أهــل نــصرته وفــي اآلخــرة مــن أهــل شــفاعته وأجلــسنا وإيــاكم جميعــاً 

 يــا ربَّ ين بــه فــي جنتــه آمــين آمــين علــى موائــد فــضله وبركتــه وجعلنــا وإيــاكم جميعــاً مــن المحيطــ
  .العالمين

 وســلم وبــارك علــى هــذه الرحمــة العظمــى والمنــة الكبــرى لجميــع األنــام ســيدنا اللهــم صــلِّ 
  .محمد بن عبد اهللا وآله وصحبه وأتباعه وكل من وااله إلى يوم لقاء اهللا آمين

  ..أيها األخوة المؤمنون ..أما بعد
 هـذا U ن جميعاً بخيـر منـسك خـصنا بـه اهللاو  والمسلم هذا اليوم جميعاً وأنتمنحتفل في

المنـسك العظـيم لـو علمنـا مـا فيــه مـن الخيـر والتكـريم مـن المـولى الكــريم لبـاع كـل واحـد منـا مــا 
  .ملكت يداه وسارع متجرداً لزيارة اهللا في بيت اهللا

 فـإن U فإن الذي يذهب إلى هذه األماكن ال يذهب من قبل نفسه وإنما بـدعوة مـن ربـه
  :الخليل لما أمره الجليل أن يبني هذا البيت فأعانه وبناه قال يا إبراهيم
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((##ρρ ßß‰‰ yyγγ ôô±± uuŠŠ ÏÏ jj99  yyìì ÏÏÿÿ≈≈ ooΨΨ ttΒΒ  ööΝΝ ßßγγ ss99  ((##ρρ ãã�� àà22 õõ‹‹ ttƒƒ uuρρ  zzΝΝ óó™™ $$##  ««!! $$##  þþ’’ ÎÎûû  55ΘΘ$$ −−ƒƒ rr&&  BBMM≈≈ ttΒΒθθ èè== ÷÷èè ¨¨ΒΒ  44’’ nn?? ttãã  $$ ttΒΒ  ΝΝ ßßγγ ss%% yy—— uu‘‘  .. ÏÏ iiΒΒ  ÏÏππ yyϑϑ‹‹ ÎÎγγ tt//  ÉÉΟΟ≈≈ yyèè ÷÷ΡΡ FF{{ $$##  ((  
((##θθ èè== ää33 ssùù  $$ ppκκ ÷÷]] ÏÏΒΒ  ((##θθ ßßϑϑ ÏÏèè ôôÛÛ rr&& uuρρ  }}§§ ÍÍ←← !!$$ tt66 øø99 $$##  uu���� ÉÉ)) xxÿÿ øø99 $$##  ∩∩⊄⊄∇∇∪∪  ¢¢ΟΟ èèOO  ((##θθ ààÒÒ øø)) uu‹‹ øø99  ööΝΝ ßßγγ ssWW xxÿÿ ss??  ((##θθ èèùùθθ ãã‹‹ øø99 uuρρ  ööΝΝ èèδδ uu‘‘ρρ ää‹‹ ççΡΡ    ((##θθ èèùù §§θθ ©©ÜÜ uu‹‹ øø99 uuρρ    ÏÏMM øøŠŠ tt77 øø99 $$$$ ÎÎ//  

ÈÈ,,ŠŠ ÏÏFF yyèè øø99 ــا ربَّ : قــال. ))الحــجالحــج٢٩٢٩  --  ٢٧٢٧ ( (]]  ##$$ ــا : صــوتي؟ قــالومــا يبلــغ  ي يــا إبــراهيم عليــك اآلذان وعلين
 الجبال أن تهبط والـسهول والوديـان أن ترتفـع واألرواح التـي لـم يـئن ميعـاد U فأمر اهللا. البالغ

خروجها إلى الدنيا أن تخرج وأسـمع الجميـع نـداء الخليـل فوقـف الخليـل علـى جبـل أبـي قبـيس 
مغـــرب ومـــرة جهـــة الـــشمال ومـــرة جهـــة المواجــه للكعبـــة واتجـــه مـــرة جهـــة المـــشرق ومـــرة جهــة ال

  .}}{{: الجنوب وفي كل مرة يقول
. لبيـك اللهـم لبيـك: وقلنا نحـن مـع النـاسفى أصالب أبائهم وأرحام أمهاتهم فقال الناس 

منــا مــن قالهــا . كإن الحمــد والنعمــة لــك والملــك ال شــريك لــك لبيــ. لبيــك ال شــريك لــك لبيــك
مرة فقيد له المالئكة أن يزور البيت مرة، ومنا من وفقه الموفق فرددها مـرتين فكتـب لـه حجتـين 

}}:فقد ورد فى األثـرومنا من زاد على ذلك 
{{

 ألنــه ال U فــال يــذهب إلــى هنــاك إال مــن لبــى نــداء الخليــل ووفقــه الجليــل فــذهب لزيارتــه
 U إال بإذنــه وال يــذهب إليــه ذاهــب إال بتوفيقــه وال يبلــغ هــذا المــراد إال مـــن أراد اهللا I يــزار

؟ لـم U الذاهبون مـاذا يطلبـون ومـاذا يبغـون؟ ومـا لهـم عنـد اهللاسعادته في الدنيا واآلخرة هؤالء 
أو في رياسة يتنافسون في الحصول عليها أو ألي متعـة مـن متـع . يسافروا رغبة في دنيا يريدونها

الدنيا الفانية وإنما ذهبـوا يحـدوهم داعـي المغفـرة يطلبـون غفـران الـذنوب ويطلبـون سـتر العيـوب 
ــرار ويطلبــون اســتجابة الــدعاء ويط ــار ويطلبــون ضــمان دخــول الجنــة مــع األب لبــون األمــان مــن الن

ويطلبون أن يكتبوا في كشوف الشفاعة عند النبـي المختـار ويطلبـون أن يكونـوا مـن الـذين رضـى 
  .اهللا عنهم ورضوا عنه

إن كل مطلب من هذه المطالب لو تدبرناه لو أنفق اإلنـسان فيـه كـل ! ما أعظم ما يطلبون
وبـاهللا ربكـم خبرونـي . U قليًال جداً جداً في جانب ما يحـصل عليـه مـن اهللاما ملكت يداه كان 

الــذي يأخــذ وســام المغفـــرة مــن الغفــار ويغفـــر اهللا لــه كــل مــا فـــي صــحيفته مــن الـــذنوب واألوزار 
  الصغار منها والكبار ماذا يساوي ذلك في عالم اليوم؟

ه المغفـرة ألن اهللا أنبـأ عـن لو كان يملك الدنيا بأجمعها ما استطاع أن يدفعها في ثمن هذ
ööθθ  [[: قوم ملكهم الدنيا ليغرهم ويضرهم بها أنهم إذا كانوا يوم القيامة يود الواحد منهم ss99  ““ ÏÏ‰‰ ttFF øøÿÿ ttƒƒ  

ôô ÏÏΒΒ  ÉÉ>>## xx‹‹ ttãã  ¥¥‹‹ ÍÍ×× ÏÏΒΒ ööθθ ttƒƒ  ÏÏµµŠŠ ÏÏ⊥⊥ tt66 ÎÎ//     ÏÏµµ ÏÏGG tt66 ÅÅss≈≈ ||¹¹ uuρρ  ÏÏµµŠŠ ÅÅzz rr&& uuρρ    ÏÏµµ ÏÏGG nn==ŠŠ ÅÅÁÁ ssùù uuρρ   ÉÉLL ©©99 $$##  ÏÏµµƒƒ ÈÈθθ øø↔↔ èè??    [[))ولكــن اهللا))المعــارجالمعــارج١٣١٣  --  ١١١١ ، _________________________________________________  
 . لعبد اهللا أحمد النسفى عن مجاهدكنز الدقائقحاشية الجمل، مراح لبيد للنووى الحاوى ،   ١١٥
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Uألنه خرج كافراً باهللا ال ينجيه  U قـال  أما هؤالء القـوم فيتفـضل علـيهم الغفـار بـالمغفرةr :
}}{{١١٦   

}}
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{{رسـولكم رسـولكم فف
ا جميعاً وقالا جميعاً وقالأصبح بالمزدلفة بشرنأصبح بالمزدلفة بشرنعندما عندما     eeالكريمالكريم

}}
{{

ــي األمــان مــن النــار فقــد وعــد بــذلك العزيــز الغفــار فقــال فــي أمــا ... هــذا فــى المغفــرة  ف
ββ¨¨  [[ :محكم القرآن ÎÎ))  ttΑΑ ¨¨ρρ rr&&  ;;MM øøŠŠ tt//  yyìì ÅÅÊÊ ããρρ  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ== ÏÏ99  ““ ÏÏ%% ©©## ss99  ssππ ©©33 tt66 ÎÎ//  %% ZZ.. uu‘‘$$ tt77 ããΒΒ  ““ YY‰‰ èèδδ uuρρ  tt ÏÏϑϑ nn==≈≈ yyèè ùù== ÏÏ jj99    ∩∩∉∉∪∪    ÏÏµµŠŠ ÏÏùù    77MM≈≈ ttƒƒ## uu  

××MM≈≈ uuΖΖ ÉÉ ii�� tt//  ããΠΠ$$ ss)) ¨¨ΒΒ  zzΟΟŠŠ ÏÏδδ≡≡ tt�� öö// ÎÎ))  ((   ttΒΒ uuρρ  …… ãã&& ss## yyzz yyŠŠ  ttββ%% xx..  $$ YYΨΨ ÏÏΒΒ## uu  33  [[) ) عمرانعمرانآل آل ٩٧٩٧  --  ٩٦٩٦((.  
من دخل هذا المكان وهذه الـساحة مـن سـاحات الفـضل والرضـوان كـان آمنـاً مـن النيـران 

فعالمــة قبــول الحــج أن  ...  لقــاءه بالــديان إذا قبــل اهللا حجــهوكــان آمنــاً مــن ســوء الخاتمــة لحظــة
يؤمن اهللا صاحبه من دخول النيران ومن سوء الخاتمـة لحظـة مفارقتـه لهـذه األكـوان وإقبالـه علـى 

ضرة الديان ولعلكم تعجبون كيف يضمن اهللا له حسن الخاتمة ويضمن له األمان من النـار مـع ح
  !!إنه يرجع إلى أهله ويعيش سنين قد تطول وقد تقصر

 يحفظـه فـي بقيـة عمـره مـن المعاصـي U إن من تقبل اهللا حجـه اتفـق العلمـاء علـى أن اهللا
ــائر فعنــدما يريــد أن يفعــل ذنــب أو  ــذنوب وخاصــة الكب يهــم بكبيــرة تلحقــه عنايــة اهللا ويدركــه وال

  :توفيق اهللا وينطبق عليه قول اهللا
]]  ��χχ ÎÎ))  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  ((## ööθθ ss)) ¨¨?? $$##  ## ssŒŒ ÎÎ))  ööΝΝ ååκκ ¡¡¦¦ ttΒΒ  ××## ÍÍ×× ¯¯≈≈ ssÛÛ  zz ÏÏ iiΒΒ  ÇÇ≈≈ ssÜÜ øø‹‹ ¤¤±±99 $$##  ((##ρρ ãã�� ��22 xx‹‹ ss??  ## ssŒŒ ÎÎ** ssùù  ΝΝ èèδδ  ttββρρ çç�� ÅÅÇÇ öö77 ••ΒΒ  [[  

  _________________________________________________فقـه اهللا فـي فال يقع في الذنب وال يفعل المنكر حتى إذا جـاء ميعـاده للقـاء اهللا و .  ))األعرافاألعراف٢٠١٢٠١((
 .رواه الدار قطنى في سننه وأحمد في مسنده والبخاري في صحيحه عن أبي هريرة ١١٦
  .، الترغيب والترهيب وغيره.اس بن مرداس أن أباه أخبره عن أبيه رواه ابن ماجه عن عبد اللَّه بن كنانة بن عب١١٧
 . اْلخطيب في المتفق والمفترق عن أنٍس رضَي اللَُّه عنهُ ١١٨



) ٤٧٤(  
  

 

ــي أبهــى حلــل  أوقاتــه األخيــرة لطاعــة اهللا وللعمــل الــصالح المقــرب إلــى اهللا فيخــرج مــن الــدنيا ف
  [[الشوق إلى اهللا والرغبة في لقاء اهللا فيتحقـق فيـه ولـه وعـد اهللا  ttΒΒ uuρρ  …… ãã&& ss## yyzz yyŠŠ  ttββ%% xx..  $$ YYΨΨ ÏÏΒΒ## uu  33  [[) ) آل آل ٩٧٩٧

والهـدى القـويم فهـذا والعيــاذ أمـا الـذي يرجـع مــن الحـج علـى غيـر الـصراط المــستقيم  ... ))عمـرانعمـران
 حجــه ألنــه خــرج للريــاء أو للــسمعة أو مالــه فيــه شــبهة ألن العبــد إذا U بــاهللا ممــن لــم يتقبــل اهللا

  :خرج بمال فيه شبهة أو حرام فقال
}}

{{
فمن حج بنفقة حالل وطلب رضاء ذي الجالل وكان عمله خالـصاً للواحـد المتعـال تقبـل 

ààMM  [[ وهـــو آمنـــاً مطمئنـــاً U اهللا حجـــه ووفقـــه فـــي جميـــع عمـــره حتـــى يلقـــى اهللا ÎÎ mm66 ssVV ããƒƒ  ªª!! $$##  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  
((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ÉÉΑΑ ööθθ ss)) øø99 $$$$ ÎÎ//  ÏÏMM ÎÎ//$$ ¨¨VV99 $$##  ’’ ÎÎûû  ÍÍοο 44θθ uuŠŠ pptt øø:: $$##  $$ uu‹‹ ÷÷ΡΡ ‘‘‰‰99 $$##  †† ÎÎûû uuρρ  ÍÍοο tt�� ÅÅzz FFψψ   ..))إبراهيمإبراهيم٢٧٢٧ ( (]]  ))  ##$$

وعالمــات هــذا الحــج المقبــول أن يخــرج صــاحبه مــن هنــا وهــو علــى يقــين مــن أنــه مــسافر 
خير ويتـذكر إلى الدار اآلخرة وعلى أنه خارج ال يعود فعندما يخرج من بيته يودع أهله الوداع األ

عرفــات وجــوده فــي عرصــات القيامــة، وبــسعيه بــين الــصفا وبوقوفــه علــى ، بركوبــه حملــه فــي نعــشه
r :}}قــال . والمـروة تــردده بــين كفتـي الميــزان

{{ .ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة: أو كما قال .  
 

  . كبيراً والحمد هللا كثيراً وسبحان اهللا بكرة وأصيالً اهللا أكبر] سبع مرات[اهللا أكبر 
وأشـهد أن ال إلـه . نعـي وباطنة على عباده المؤمنين أجمالحمد هللا الذي أسبغ نعمه ظاهرة

إال اهللا وحده ال شريك له واسع الفضل والجـود، وأشـهد أن سـيدنا محمـداً عبـد اهللا ورسـوله كنـز 
  .ني لمن يشاءالعطاء وفاتح خزائن الفتح والكرم الربا

 وسلم وبارك على سيدنا محمد نور اهللا الدال على اهللا وشمس الحـق المـشرقة اللهم صلِّ 
  .بنور هداه شفيع المذنبين يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم

ــا أيهــا األخــوة المؤمنــون ..أمــا بعــد  لــن يحــرم U ابــشروا جميعــاً بفــضل اهللا فــإن اهللا.. في
{{: ورد فى األثـرن أمثالكم من هذا الفضل الذي تحدثنا عنه فقد المشتاقي


_________________________________________________  

  . الشيرازي في األَْلقاب ، أَبو مطيع في َأَمالِيِه عن عمر رَضي اللَُّه عنهُ  ١١٩



 )٤٧٥ ( 


  


UU{{
ارت الكعبة بين الذي ذهب إلى هناك والذي اشتاق للذهاب ولم يسعفه المـال أو لـم سف

يهيــئ لــه جــسمه بــسبب مرضــه الــذهاب أو منعــه مــانع شــديد فــوق طاقتــه مــن الــذهاب إلــى هنــاك 
{{: وأمــا مــن نــوى وســافر ومــات فــي الطريــق فيقــول عنــه النبــي الــشفيقوتــشفع لهــم ، 


{{يبعث اهللا في كل عام ملكاً علـى هيئتـه وفـي صـورته يلبـي عنـه ويحـج عنـه ١٢٠ 

  .ويجعل ذلك كله في ثوابه يوم القيامة
 وعجــل اهللا لنــا هنــا أعمــاالً U  الفــضل العظــيم والخيــر الكــريم مــن المــولىفابــشروا بهــذا

فــإن  uتـسوينا بمــن هنـاك فمــن كــان عنـده خيــر ويـستطيع أن يــشتري أضــحية ليتأسـى بالخليــل 
 أمــره أن يــذبح ولــده فــي المنــام ورأى ذلــك فــي اليــوم الثــامن مــن ذي الحجــة فتــروى فــي U اهللا

 U فـرأى الرؤيـا مـرة أخـرى فـي ليلـة التاسـع فاسـتخار اهللا ،أمره وظن أن ذلك حلم من الـشيطان
 واليـوم التاسـع يـوم عرفـة ألنـه عـرف أنـه ،حتى عرف حقيقة الرؤيا فسمى اليوم الثـامن يـوم الترويـة

  . عليه وإن كان هناك أقوال أخرى ال داعي لسردها اآلن في ذلكU فضل اهللا
  :يـــا بنـــي: ا ولـــده فـــي الـــصباح وقـــالفلمــا كانـــت ليلـــة العيـــد رأى الرؤيـــا للمـــرة الثالثـــة فــدع

]]  þþ’’ ÎÎ ooΤΤ ÎÎ))  33““ uu‘‘ rr&&  ’’ ÎÎûû  ÏÏΘΘ$$ uuΖΖ yyϑϑ øø99 $$##  þþ’’ ÎÎ ooΤΤ rr&&  yy77 ççtt rr22 øøŒŒ rr&&  öö�� ÝÝààΡΡ $$$$ ssùù  ## ssŒŒ$$ ttΒΒ  22”” tt�� ss??  [[) ) ماذا قال الغالم الذي تربى . ) ) الصافاتالصافات١٠٢١٠٢
ÏÏMM  [[فــي حجــر النبــوة؟  tt// rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  öö≅≅ yyèè øøùù $$##  $$ ttΒΒ  ãã�� ttΒΒ ÷÷σσ èè??  ((  þþ’’ ÎÎΤΤ ßß‰‰ ÉÉff ttFF yy™™  ββ ÎÎ))  uu !!$$ xx©©  ªª!! $$##  zz ÏÏΒΒ  tt ÎÎ�� ÉÉ99≈≈ ¢¢ÁÁ99 ،  ))الــصافاتالــصافات١٠٢١٠٢ ( (]]  ##$$

نعــم الولــد أنــت يــا ولــدي فقــد كنــت عونــاً ألبيــك، ثــم أعطــاه : فاحتــضنه وقبلــه ودعــا لــه وقــال لــه
تظاهر أمام أمك أنـك خـارج للـصيد وسـأتبعك بعـد قليـل والموعـد : الحبل وأعطاه السكين وقال

  .شعاب منى
ـــه قـــال كمـــا قـــال اهللا ـــل ألن ـــه ســـوف يقت ـــزين للغـــالم بأن ـــشيطان ي   :فخـــرج الغـــالم وجـــاء ال

]]  þþ’’ ÎÎΤΤ ßß‰‰ ÉÉff ttFF yy™™  ββ ÎÎ))  uu !!$$ xx©©  ªª!! $$##  zz ÏÏΒΒ  tt ÎÎ�� ÉÉ99≈≈ ¢¢ÁÁ99  وهنـــا أبـــين لكـــم لمحـــة صـــغيرة مـــن كـــالم رب العـــالمين ]]  ##$$
’’þþ  [[لما مشى مع العبد الصالح قال  uموسى  ÎÎΤΤ ßß‰‰ ÉÉff ttFF yy™™  ββ ÎÎ))  uu !!$$ xx©©  ªª!! $$##  ## \\�� ÎÎ//$$   ...))الكهفالكهف٦٩٦٩ ( (]]  ¹¹||

 فــصبره فمــا اســتطاع أن يــصبر ولكــن إســماعيل تواضــع هللا وطلــب أن يكــون مــع الــصابرين
 وأعانه على هذا العمل وكأن اهللا يضرب لنا المثل بـأن مـن يتواضـع هللا ويـدخل نفـسه فـي U اهللا

  [[ ولــذا كــان أنبيــاء اهللا يقولــون U عــداد عبــاد اهللا يرفعــه اهللا ÍÍ__ ©©ùù uuθθ ss??  $$ VVϑϑ ÎÎ== óó¡¡ ããΒΒ   ÍÍ__ øø)) ÅÅss øø99 rr&& uuρρ  tt ÅÅss ÎÎ==≈≈ ¢¢ÁÁ99 $$$$ ÎÎ//  
_________________________________________________  

 .ريرةرواه أبو يعلى والطبراني في األوسط وابن حبان في صحيحه عن أبي ه ١٢٠



) ٤٧٦(  
  

 

∩∩⊇⊇ ⊃⊃ ÉÉ  [[، ))يوســـفيوســـف١٠١١٠١ ( (]]  ∪∪⊆⊆ bb>> uu‘‘  óó== yyδδ  ’’ ÍÍ<<  $$ VVϑϑ òò66 ããmm   ÍÍ__ øø)) ÅÅss øø99 rr&& uuρρ  šš ÅÅss ÎÎ==≈≈ ¢¢ÁÁ99 $$$$ ÎÎ//  ∩∩∇∇⊂⊂∪∪  [[) ) يكـــون  .. ..))الـــشعراءالـــشعراء٨٣٨٣
لكــن هــذا أدب رب العــالمين مــع األنبيــاء ... ن و مــن الــصالحين مــع أنهــم أنبيــاء ومــع أنهــم مرســل

  ..والمرسلين والصالحين أجمعين 
يا أبت انزع عني قميـصي حتـى ال يقـع عليـه الـدم فتـراه أمـي : وجاء الغالم وجاء أباه فقال

ــ ــي علــى وجهــي حت ــي تنفيــذ أمــر اهللاوالقن  واشــحذ U ى ال تنظــر إلــى وجهــي فتأخــذك الرحمــة ف
 فنـزع عنـه قميـصه U السكين لتكون اسرع في القطع حتى ال يـصيبك وهـن فـي تطبيـق أمـر اهللا

وألقــاه علــى وجهــه وشــحذ الــسكين وأخــذ يمــر بهــا علــى رقبتــه بــشدة وقــوة وســرعة ولكنهــا لــم 
  سكين لم ال تقطعين؟خيبك اهللا وقبحك اهللا من : فقال لها!! تقطع

 بــين أمــرين الجليــل يقــول لــي ال تقطعــي والخليــل ا وقالــت يــا خليــل اهللا أنــU فانطقهــا اهللا
يقول لي اقطعـي وأنـا مـن قبـل الجليـل ولـست مـن قبـل الخليـل وكيـف يقطـع عنـق إسـماعيل وفـي 

 uفنـــزل جبريـــل . اعـــن عبــدك إبـــراهيم علـــى تنفيــذ أمـــرك يـــا ربَّ :  فقــالrوجهــه نـــور محمـــد 
عنـدما قـرب قربانـه فنزلـت المالئكــة  uكبش الـذي تقبلـه الملـك العـالم مـن هابيـل بـن آدم بـال

وحملتــه ووضــعته فــي ربــوع الجنــة وظــل يرعــى فيهــا ثــم نــزل ليفــدي بــه اهللا إســماعيل نبــي اهللا عليــه 
  .وعلى نبينا أفضل الصالة وأتم السالم

رة مــن المــؤمنين فقــد وظلــت تلــك الــسنة إلــى يــوم القيامــة علــى الموســرين وعلــى أهــل القــد
 مـن كـان عنـده سـعة ١٢١}}r :}}قال 

ولـــم يـــضحي منـــع رســـول اهللا أن يـــصلي معهـــم ألن األضـــحية إحيـــاء لـــذكرى إبـــراهيم وإســـماعيل 
  عليهما السالم ماذا في األضحية؟

ـــشروط األضـــحية وهـــي أن  ÈÈ  [[تكـــون بعـــد صـــالة العيـــد مـــن ضـــحى ب ee≅≅ ||ÁÁ ssùù  yy77 ÎÎ nn// tt�� ÏÏ99  öö�� pptt ùùΥΥ $$## uuρρ  [[  
، وأن تكون كبـشاً مـر عليـه سـتة أشـهر أو مـاعز مـر عليـه عـام عـن واحـد وعائلتـه أو بقـرة ))الكوثرالكوثر٢٢((

عن سبع بيوت أو جمل عن سبع بيوت على أن تكـون لـيس فيهـا عيـب ال عـوراء وال عـضباء وال 
ــضة مــاذا لــه مــن األجــر؟ اســمعوا إلــى نبــيكم منزوعــة القــرن وال جربــاء وال مــشقوقة األ ذن وال مري

{{: الكريم يوصي ابنته فاطمة فيقـول
{{.  

ــضحي بهــذه الطريقــة كــأن األضــحية تــشبه الحــج فالحــاج يرجــع كيــوم ولدتــه أ مــه والــذي ي
 ولذلك كانت هذه السنة قائمـة بيننـا مـع أن أبائنـا وأمهاتنـا   ...يخرج من أضحيته كيوم ولدته أمه

_________________________________________________  
 رواه ابن ماجة في سننه وأحمد والحاكم عن أبي هريرةز ١٢١
  رواه البزار ١٢٢
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 اآلن لمــاذا؟ لهــذا الفــضل كــانوا جهــالء ليــسوا متعلمــين مثلنــا ولــيس معهــم مــن الخيــر كمــا معنــا
ه جميعاً كأنهم حجوا بيـت اهللا وه أضحية قليلة بثمن يسير تجعل الرجل وزوجته وأوالدملالذي ع

  .الحرام ألن اهللا يغفر لهم كل ذنب فعلوه
: rمالنـا فـي أضـحياتنا يـا رسـول اهللا؟ قـال :  عندما سـأله أصـحابهrأما الثواب فقد قال 

}}


{{ثـم الثالثـة !  مـن منـا يـستطيع أن يعـد الـصوف أو شـعر المـاعز؟
 الركائـب التـي ١٢٤}}r :}}قـال 

 مـن يمـر  انركبها على الصراط هي هذه الضحايا فمنا من يمر على أضحيته كـالبرق الخـاطف ومنـ
ــضحوا ولــو مــرة فــي  كلمــح البــصر ومنــا مــن يمــر كــالريح المــسرعة فعلــيكم معــشر المــؤمنين أن ت

 U في ديوان المضحين وال تحرموا من هذا الثـواب العظـيم عنـد رب العـالمينالعمر كله تكتبوا 
ــس  ــأتي عنــد الخيــر فيحــضر لألنف والــثمن كثيــر ونحــن نــصرف الكثيــر والكثيــر ولكــن الــشيطان ي

  . U شحها ويزين لها بخلها حتى يحرمها من ثواب ربها
م األول والثـــاني والـــذبح يكـــون بعـــد العيـــد فـــي يـــوم العيـــد مـــدة أيـــام العيـــد يجـــوز فـــي اليـــو 

تحــسن أن يكــون الــذبح نهــاراً وكــره األئمــة أن يــذبح اإلنــسان لــيالً سوالثالــث والرابــع علــى أنــه ي
θθ##))  [[ويوزع اإلنسان جزءاً منها للفقراء ويعطي جزءاً كهـدايا لألقربـاء ويأكـل منهـا كمـا أمـر اهللا  èè== ää33 ssùù  

$$ ppκκ ÷÷]] ÏÏΒΒ  ((##θθ ßßϑϑ ÏÏèè ôôÛÛ rr&& uuρρ  }}§§ ÍÍ←← !!$$ tt66 øø99 $$##  uu���� ÉÉ)) xxÿÿ øø99   .))الحجالحج٢٨٢٨ ( (]]  ∪∪∇∇⊅⊅∩∩  ##$$
فـــإذا أمرنـــا اهللا بهـــذا الفـــضل وأعطانـــا هـــذا األجـــر فـــال غـــرو أن نكبـــر نحـــن هللا كمـــا يكبـــر 
ـــر وهللا  ـــر اهللا أكب ـــر اهللا أكب ـــاك ونقـــول جميعـــاً اهللا أكب ـــون هن ـــا ويقول الحجـــيج هللا ونقـــول نحـــن هن

  .١٢٥}}r :}}بالتكبير وقال   eولذا أمركم رسولكم الكريم. الحمد
إلـى عـصر اليـوم الرابـع مـن أيـام العيـد علـى ) يـوم الوقفـة(والتكبير يبدأ من صبح يوم عرفـة 

الكبيــر والــصغير وعلــى الرجــال والنــساء علــى المــصلي فــي جماعــة والمــصلي بمفــرده فمــن فاتتــه 
صالة الجماعة وصلى بمفرده يجب عليه أن يكبر بعد الصالة بصوت مرتفع كما أمـر رسـول اهللا 

r :ل إنــه يــستحب دبــر صــالة النوافــل فمــن صــلى الــضحى فليكبــر بعــدها ومــن صــلى التهجــد بــ
فليكبــر بعــده بــل استحــسن اإلمــام الــشافعي إذا كانــت هنــاك جنــازة فــي أيــام العيــد وصــلينا عليهــا 
  _________________________________________________صــالة الجنــازة أن نكبــر بعــدها ألن التكبيــر ســنة اهللا وهــدى رســول اهللا وفرحــة مالئكــة اهللا وزينــة 

 .رواه البزار وابن حبان في كتاب الضحايا واألصبهاني عن أبي سعيد ١٢٣
 .رواه السيوطي في الفتح الكبير والديلمي عن أبي هريرة ١٢٤
 .رواه الطبراني في الصغير واألوسط والسيوطي في الكبير عن أبي هريرة ١٢٥
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ــي أخب  فعلينــا أن نكبــر عقــب كــل صــالة فــرادى أو جماعــات إلــى rرنــا بهــا رســول اهللا العيــد الت
عصر اليـوم الرابـع مـن أيـام العيـد وعلينـا أن نطلـب مـن زوجاتنـا وبناتنـا أن يكبـرن فـي بيـوتهن بعـد  

  rكل صالة ألن التكبير سنة رسول اهللا 
]]  ((##ρρ çç�� ÉÉ ii99 xx66 ççGG ÏÏ99 uuρρ  ©©!! $$##  44†† nn?? ttãã  $$ ttΒΒ  ööΝΝ ää3311 yy‰‰ yyδδ  ööΝΝ àà66 ¯¯== yyèè ss99 uuρρ  ššχχρρ ãã�� ää33 ôô±± nn@@  [[) ) البقرةالبقرة١٨٥١٨٥((.  

  . >>ثم الدعاء << 
  




  .وهللا الحمد] مراتتسع [اهللا أكبر 
 إلــيهم وأنـــزل U وقـــف الحجــيج علــى جبـــل عرفــات، اهللا أكبــر مـــا نظــر اهللاهللا أكبــر مــا 
اهللا ،  أكبــر اهللا أكبــر وهللا الحمــد اهللاهللا أكبــر مــا غفــر لهــم الــذنوب والــسيئات. علــيهم الرحمــات

أكبر ما أفاضوا من عرفات إلى المزدلفة، اهللا أكبر ما جمعوا في المزدلفـة حـصى الجمـرات، اهللا 
أكبــر مــا وصــلوا فــي هــذه الــساعة إلــى منــى ليرمــوا الجمــرات، اهللا أكبــر مــا طــرح عــنهم الــسيئات 

اهللا أكبـر مـا لبـى ملبـي نـداء ،  الحمـدر اهللا أكبـر وهللاهللا أكبـ. ومأل صحفهم بالمغفرة والحـسنات
اهللا، اهللا أكبــر مــا ســمع مــؤمن نــداء خليــل اهللا فلبــاه، اهللا أكبــر مــا ذهــب الحجــيج للطــواف ببيــت 

  .اهللا، اهللا أكبر اهللا أكبر وهللا الحمد
اهللا أكبـــر كبيـــراً والحمـــد هللا كثيـــراً وســـبحان اهللا بكـــرة وأصـــيالً ال إلـــه إال اهللا وحـــده صـــدق 

بده وأعز جنده وهـزم األحـزاب وحـده ال إلـه إال اهللا وال نعبـد إال إيـاه مخلـصين لـه وعده ونصر ع
  .،  اهللا أكبر اهللا أكبر وهللا الحمدالدين ولو كره الكافرون اهللا أكبر

العــالمين الــذي أتــم علــى المــسلمين أجمعــين المنــة وأكمــل علــيهم النعمــة   هللا ربِّ الحمــد
 الحـرام ليـؤدوا مناسـك الحـج كمـا فعلهـا المـصطفى عليـه فجعل فريقاً منهم يذهبون إلى بيت اهللا

أفـــضل الـــصالة وأتـــم الـــسالم ثـــم جعـــل مـــن يبقـــى فـــي ديـــاره ويعـــيش معهـــم بـــسره وروحـــه وحالـــه 
  . ومنة واهللا عزيز حكيمU يشاركهم في األجر ويكون له مثل ما لهم في الفضل فضالً من اهللا

ال يُعــد وجــوده ال ُيحــد ومــدده ال ينفــد وأشـهد أن ال إلــه إال اهللا وحــده ال شــريك لــه فــضله 
_________________________________________________  

 .م٢٨/٤/١٩٩٦هـ الموافق ١٤١٦ من ذي الحجة ١٠ غربية - مركز السنطة -كانت هذه الخطبة بمسجد سيدي عيسى الشهاوي بالجميزة  ١٢٦
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وأشــهد أن ، ه وهــو علــى كــل شــئ قــديربيــده الملــك وبيــده الملكــوت وبيــده الخيــر كلــ I ألنــه
 بـه شـرائع اإلسـالم وأحيـا U سيدنا محمـداً عبـد اهللا ورسـوله وصـفيه مـن خلقـه وخليلـه أظهـر اهللا

لـدنيا إمامـاً وفـي اآلخـرة هـو  للناس في اrوكان  uبه مناسك الحج بعد اندثارها بعد إبراهيم 
  .الشفيع األعظم لجميع األنام يوم الزحام

 وســلم وبــارك علــى ســيدنا محمــد نــور اهللا الــدال علــى اهللا بــاهللا وشــمس الحــق اللهــم صــلِّ 
  .المشرقة بنور هداه شفيع المذنبين يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم

 جلـت حكمتـه وتعالـت مكانتـه وتـسامت U إن اهللا.. ؤمنـونفيا أيها األخوة الم ..أما بعد
عزتــه لــم يفــرض علينــا شــيئاً إال لحكمــة عاليــة وألســرار راقيــة يعرفهــا مــن وفقــه اهللا لــسلوك طريقــه 

 علـــى U  إلــى نهــج نبيــه القـــويم فأمــا فريــضة الحــج فقــد فرضــها اهللاU المــستقيم ولمــن هــداه
 منها في موقفنا هذا تكـون لنـا إن شـاء اهللا عظـة المؤمنين والمؤمنات لحكم كثيرة نكتفي بواحدة

 الحــج للمــؤمنين والمؤمنــات تــذكرة للــسفرة إلــى الــدار اآلخــرة للعــرض U وعبــرة فقــد جعــل اهللا
$$!!  [[ U على اهللا ooΨΨ −−// uu‘‘  yy77 ¨¨ΡΡ ÎÎ))  ßßìì ÏÏΒΒ$$ yy__  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ99 $$##  55ΘΘ ööθθ uuŠŠ ÏÏ99  ��ωω  ||== ÷÷ƒƒ uu‘‘  ÏÏµµ‹‹ ÏÏùù  44  [[) ) آل عمرانآل عمران٩٩((.  

ــبس  ــه يغتــسل قبــل ل مالبــس إحرامــه ويتــذكر بهــذا الغــسل فــإذا خــرج الحــاج مــن بيتــه فإن
ثــم يلــبس ] U الغــسل الــذي يغــسله بــه رفاقــه لكــي يودعــون دنيــاه ويزفونــه إلــى مــواله إذا دعــاه[

مالبــس اإلحــرام وهــي بيــضاء وال يوجــد بينهــا وبــين الجــسم أشــياء ليــذكر نفــسه ويتــذكر مــن حولــه 
فـان يلـبس مالبـس اإلحـرام  فإذا أتم مالبـس األكU لبس األكفان إذا دعى للقاء الواحد الديان

تذكر نداء اهللا يوم ينادي منادي اهللا لجميع الخالئق في حضرة اهللا فيقول كما قال سيدنا رسـول 
r :}}اهللا 

UU{{داء فيلبــي قــائالً  فيتــذكر هــذا النــ١٢٧
لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن الحمد والنعمـة لـك والملـك ال شـريك لـك لبيـك 
وكلمة لبيك تعني نأتي إليك مسرعين جئنـا إليـك طـائعين جئنـا إليـك بالتلبيـة يـا أحكـم الحـاكمين 

  .ولم نتوانى عن إجابة دعوتك طرفة عين وال أقل
ســاحة العــرض العظــيم حيــث يقــف الخالئــق أجمعــين فــإذا وصــل إلــى ســاحة عرفــات تــذكر 

ــي الظــاهر بــين يــدي رب العــالمين }}فــي مــساواة كاملــة ف
 ◌ٰ ◌ٰ

{{فالجميع يتساوى أمام اهللا يلبسون مالبس واحدة ويقفون في بقعة واحدة ال فـرق ١٢٨ 
_________________________________________________  

 .رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن ١٢٧
 .رواه البيهقي وأحمد في مسنده عن جابر ١٢٨
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بين غنـي وال فقيـر وال أميـر وال حقيـر ألنـه ال يـسمح للـوزير أن يعلـق نيـشاناً علـى صـدره أو يعلـق 
شــيئاً علــى كتفــه وإنمــا يتــساوى الجميــع وال فــرق بيــنهم إال فــي الزفــرات والحرقــات والتــسبيحات 

   ....ت التي تخرج من صدورهم وقلوبهم إلى ربهموالدعوا
فمــنهم مــن يقــال لــه ال لبيــك وال ســعديك وحجــك هــذا مــردود عليــك ومــنهم مــن يقــال لــه 
لبيــك وســعديك حجــك مغفــور وزادك موفــور وســعيك مــشكور فيقولــون كمــا قــال اهللا يــوم يجمــع 

ـــاس للقـــاء اهللا  ƒƒ,,××  [[الن ÌÌ�� ssùù  ’’ ÎÎûû  ÏÏππ ¨¨ΨΨ ppgg øø:: $$##  ××,,ƒƒ ÌÌ�� ssùù uuρρ  ’’ ÎÎûû  ÎÎ���� ÏÏèè ¡¡¡¡99 ـــشورى٧٧ ( (]]  ##$$ ـــشورىال ـــل . ))ال ـــه ويتقب أمـــا مـــن يقبـــل اهللا علي
دعواه فهو من أهل الجنة إن شاء اهللا وإمـا مـن تـرد المالئكـة دعـواه وتعلـم أن تلبيتـه مـردودة مـن 

  .U قبل اهللا فهو من فريق السعير والعياذ باهللا
ر فـإذا وقفــوا علــى عرفـات وأقــروا هللا بــذنوبهم واعترفـوا بــين يديــه بمـساويهم وأخطــائهم غفــ

e  }}اهللا عزوجل لهم وال يبالي ولذا يقول الرسول الكريم
{{ ،

 فـي U  وأرضاه وكان قـد حـج خمـسين مـرة هللاtد ورد أن اإلمام محمد بن المنكدر وق
ون فيمــا بيــنهم  ويتــساءلU يــوم مــن أيــام عرفــة ألقــى عليــه النــوم فــرأى مالئكــة تنــزل مــن عنــد اهللا

. سـتمائة ألـف: قال. ال: فقال بعضهم للبعض يا عبد اهللا تدري كم حج بيت ربنا هذا العام؟ قال
فقمــت مــن نــومي مهمومــاً : قــال. ســتة أنفــس: قــال. ال:  مــنهم؟ قــالU تــدري كــم قبــل اهللا: قــال

   لم يقبل من هؤالء إال ستة أنفس فأين أكون منهم؟U مغموماً وقلت إذا كان اهللا
 علــّي U مــا وصــلت إلــى المزدلفــة وصــليت المغــرب والعــشاء قــصراً وجمعــاً فــألقى اهللافل

يـا عبـد : النوم فإذا بهذا النفر من المالئكة وقد جاءوا وتساءلوا فيمـا بيـنهم فقـال بعـضهم لـبعض
 U تــدري مــاذا فعــل اهللا: قــال. نعــم ســتمائة ألــف: اهللا تــدري كــم حــج بيــت ربنــا هــذا العــام؟ قــال

تـدري مـاذا حكـم ربـك فـي هـذا اليـوم؟ : قـال. م قبـل مـنهم سـتة أنفـس ورد البـاقيننعـ: بهم؟ قـال
مائـة ألـف فـشفعهم جميعـاً فـي بعـضهم وانـصرفوا .. ة توهـب لكـل واحـد مـن الـس: قـال. ال: قال

  .جميعاً مغفوراً لهم
r :}}قـال 


{{

_________________________________________________  
واه الخطيب في المتفق والمفتـرق والـديلمي فـي مـسند الفـردوس مـن حـديث ابـن ر :  لإلما الغزالى العراقي في تخريج أحاديث اإلحياءالحافظ قال  ١٢٩

  كشف الخفاء،عمر بسند ضعيف
  البزار عن ابن عمر ١٣٠
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r:}}وقــد قــال 



{{

  :)أوردنا نص الحديث بالخطب السابقة(  عليكم قصة هذا الحديث ومناسبته بالمعنىوأقص 
يـا : فإذا به يضحك فقال سيدنا أبـو بكـر y وحوله أبو بكر وعمر بالمزدلفة r فقد كان

عــشية عرفــة إنــي لمــا كنــت علــى عرفــات : rقــال . رســول اهللا مــا أضــحكك؟ أضــحك اهللا ســنك
 ألهــل الموقــف أن يغفــر اهللا ذنــوبهم ويــستجيب دعــاءهم ويــضمن عــنهم التبعــات U دعــوت اهللا

فأجـــابني اهللا فـــي اثنتـــين ولـــم يجبنـــي فـــي اآلخـــرة وهـــي أن يـــضمن عـــنهم التبعـــات والتبعـــات هـــي 
 U فلمــا جئــت إلــى هنــا دعــوت اهللا: rقــال . م وبــين غيــرهم مــن العبــادحقــوق العبــاد التــي بيــنه

فلمـا رأى إبلـيس ذلـك . جبنا لـك فيمـا دعـوتت قـد اسـU بما دعوت بـه علـى عرفـات فقـال اهللا
  .)صلوات اهللا وسالمه عليه( ولولة وضراط فهذا هو الذي أضحكني  ولهوّلى

 والــسبب الــذي يجعلهــم يقعــون فــي فــإذا نزلــوا إلــى منــى وتــذكروا مــا يباعــد بيــنهم وبــين اهللا
ه قبـل أن يتبـرأ مـنهم عصيان اهللا وهو إبليس اللعين فيجمعون األحجار ويرمونه ليعلنون البراءة منـ

ؤمن البـراءة م فيعلن الU فقد ورد في آيات القرآن أنه سيتبرأ ممن تبعه أمام الديان، يوم القيامة
  .ه برئ من إبليس وقولهمن إبليس ووسوسته ويرجمه باألحجار ويعلن بذلك أن

ثم يتذكر الذي يعين إبليس على الوسوسة ويزين للمرء المعصية وهي النفس الخبيثـة التـي 
ββ¨¨  [[يقول فيها اهللا  ÎÎ))  }}§§ øøÿÿ ¨¨ΖΖ99 $$##  88οο uu‘‘$$ ¨¨ΒΒ VV{{  ÏÏ þþθθ ��¡¡99 $$$$ ÎÎ//  ��ωω ÎÎ))  $$ ttΒΒ  zzΟΟ ÏÏmm uu‘‘  þþ’’ ÎÎ nn11 uu‘‘  [[) ) يوسفيوسف٥٣٥٣((.  

اك فـإني أطمـع إن لم ترض عنـي إال بـذبح نفـسي ذبحتهـا لرضـ يا ربَّ  :فيذبح هديه ويقول
في عفوك وأرجو مغفرتك وكل شئ يباعد بيني وبينك قدمتـه إرضـاء لحـضرتك فقـد تركـت األهـل 

يـا والولد وقد قربت المال وها أنـا أقـرب نفـسي وأعلـن البـراءة مـن الـشيطان وحزبـه لترضـى عنـي 
  .العالمين ربَّ 

         وليتك ترضى واألنام غضابُ رة       ــحلو والحياة مريفليتك ت
  رابــوليت الذي بيني وبينك عامر              وبيني وبين العالمين خ

ــي تباعــد بينــه وبــين اهللا فــإن اهللا كمــا  ــق شــعره ويتــذكر أخالقــه الذميمــة الت ورد فــى ثــم يحل
_________________________________________________  

   اْلخطيب في المتفق والمفترق عن أنٍس رضَي اللَُّه عنهُ ١٣١



) ٤٨٢(  
  

 

فيـسارع فـي الـتخلص مـن األخـالق }}{{:األثر
يمـــة والـــشح والطمـــع والجحـــود والعـــصيان والعقـــوق وقطيعـــة التـــي ال يحبهـــا اهللا مثـــل الغيبـــة والنم

 U تـصديقاً لقولـه  eاألرحام وغيرها من الصفات التي يبغضها اهللا والتي حذرنا منها رسول اهللا
]]   yyϑϑ ssùù  uuÚÚ tt�� ssùù    ∅∅ ÎÎγγŠŠ ÏÏùù  ¢¢kk pptt øø:: $$##  ŸŸξξ ssùù  yy]] ssùù uu‘‘  ŸŸωω uuρρ  ššXXθθ ÝÝ¡¡ èèùù  ŸŸωω uuρρ  ttΑΑ## yy‰‰ ÅÅ__  ’’ ÎÎûû  ÆÆ ddkk yyss øø99   .))البقرةالبقرة١٩٧١٩٧ ( (]]  33  ##$$

ق الكريمــة بــسعة األخــالق والحلــم والعفــو والــصفح واألدب بــين ثــم يــزين نفــسه بــاألخال
يــدي اهللا ليــذهب إلــى بيــت اهللا وهــو يتــذكر عرضــه علــى اهللا وهــو هنــاك إمــا أن يكــون ممــن يقــول 

ννθθ××  [[فــيهم اهللا  ãã__ ããρρ  77‹‹ ÍÍ×× ttΒΒ ööθθ ttƒƒ  îîοο uu�� ÅÅÑÑ$$ ¯¯ΡΡ  ∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪  44’’ nn<< ÎÎ))  $$ ppκκ ÍÍ hh55 uu‘‘  ××οο tt�� ÏÏßß$$ ttΡΡ  ∩∩⊄⊄⊂⊂∪∪  [[) ) وإمـــا أن يكـــون والعيـــاذ بـــاهللا ))القيامـــةالقيامـــة ،
ن والعـصاة و حـدن والجاو من ال يؤذن لهـم بـالكالم مـع اهللا وال بـالنظر إلـى بهـاء اهللا وهـم الكـافر م

 فيتذكر هذه الساعة وكيـف U لقاء رب العالمينلذين لم يتوبوا قبل الموت وقبل من المؤمنين ا
{{:  ما معنـاه في ذلكrيقابل اهللا وقد قال 

{{ ما معناه ، وقال في الطائفة األخرى:}}
UU{{

فيطوف حول بيت اهللا تائبـاً منيبـاً هللا يعاهـد اهللا عنـد الحجـر وهـو يمـين اهللا فـي األرض أن 
داً ثــم يــذهب إلــى الــصفا والمــروة يــسعى بينهمــا ال يعــود إلــى المعاصــي وأن ال يرجــع إلــى ذنــب أبــ

ويتــذكر الــسعي فــي يــوم الموقــف العظــيم بــين كفــة حــسناته وكفــة ســيئاته فهــو يمــشي بينهمــا تــارة 
ــي تكــون الراجحــة فيكــون فيهــا الفــالح وهــو يــود أن  ويهــرول بينهمــا أخــرى لينظــر أيهمــا هــي الت

  [[يكون ممن قال فيهم اهللا  yyϑϑ ssùù  yyyy ÌÌ““ ôômm ãã——  ÇÇ ttãã  ÍÍ‘‘$$ ¨¨ΨΨ99 $$##  ŸŸ≅≅ ÅÅzz ÷÷ŠŠ éé&& uuρρ  ssππ ¨¨ΨΨ yyff øø99 $$##  ôô‰‰ ss)) ssùù  yy——$$ ssùù  33  [[) ) آل عمرانآل عمران١٨٥١٨٥((..  

ثم يتوجه إلى الرسول الكريم يرجو شفاعته ويطلب منه أن يكون في زمرته ألنـه لـم يـدخل 
 األمــة U هــذه بعــض مــشاهد الحجــيج وقــد أكــرم اهللا. rأحــد الجنــة إال بــشفاعته وإال ببركتــه 

إذا عـاش بروحــه فـي هـذه األمــاكن الطـاهرات فــي اإلسـالمية فجعـل مــن المـؤمنين والمؤمنـات مــن 
تلك األيام المباركات يكون له من األجر مثل من وقف على عرفـات تمامـاً بتمـام علـى أن يكـون 
في هذه األيام جسمه هنا وقلبه وروحه هناك ولذا حبب النبي الكريم في صوم يوم عرفات وقـال 

   ١٣٢}}r:}}فيه 
ــضعف الجــسمانية ويجعــل أحــوال المــرء قريبــة مــن أحــوال ألن ا لــصيام يقــوي الروحانيــة وي

المالئكة الكرام فإذا وقف اإلنسان في يـوم عرفـات وفـي صـبيحة هـذا اليـوم يـوم العيـد بـين يـدي 
r :}}{{اهللا يدعو اهللا ويضرع إلى اهللا ويتوب إلـى اهللا فقـد قـال 

_________________________________________________  
 .رواه مسلم وأحمد في مسنده عن أبي قتادة األنصاري ١٣٢
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 أنــه لــم يقــل خيــر الــدعاء دعــاء عرفــة فلــو قــال خيــر الــدعاء دعــاء عرفــة كــان r ومــن رحمتــه ١٣٣
 فهـو يـشمل كـل }}r :}}أما قولـه . الفضل لمن وقف هناك فقط

 ينظـر إلـى U من يدعو في هذا اليوم في أي فج من األرض وفي أي موقع من البسيطة ألن اهللا
r:}}فقد قال . ده جميعاً عبا

{{١٣٤ .  
ودعــا اإلســالم فــي ســبيل ذلــك القــائمين هنــا إلــى أعمــال تــشبه أعمــال الحجــيج فــالحجيج 

 نكبــر عقــب  ١٣٥}}r :}} قــال U  ونحــن لنــا التكبيــر هللاU يلبــون هللا
، ومـن صـلى U كل صالة سواء فريضة أو سنة مؤكدة فمن صلى صالة الضحى يكبر بعـدها هللا

 U  وإذا حضرت جنازة في تلك األيام وصـلينا عليهـا نكبـر هللاU صالة التهجد يكبر بعدها هللا
 جماعة يكبر، ومن صلى مفرداً في المسجد أو فـي بيتـه يكبـر الرجـل يكبـر بـصوت من صلى في

مرتفع والمرأة تكبر بصوت خافت وإذا سرنا فـي الطرقـات ال نـستحي أن نكبـر اهللا بـصوت عـال 
طرقــات   ورضــي اهللا عــنهم أجمعــين يمــشون فــي يــوم العيــد فــيrفقــد كــان أصــحاب رســول اهللا 

 U  ليخـــزون الـــشيطان ويعلنـــون التكبيـــر للملـــك العــــالمالمدينـــة وهـــم يكبـــرون بـــصوت مرتفـــع
 وهم يقومون اليـوم بـرجم إبلـيس ونحـن فـي هـذا اليـوم نـصلي U فالحجاج يلبون ونحن نكبر هللا

  . وهم ليس عليهم صالة عيدU صالة العيد هللا
والحجــاج ينحــرون هــديهم ونحــن نــذبح أضــحيتنا هللا فــإذا فعــل المــرء المــؤمن بعــض هــذه 

 بمـا أكـرم بـه حجـاج بيتـه الحـرام لقولـه U  هذه الـشعائر والمناسـك أكرمـه اهللاألمور واستحضر
r فيمــا رواه اإلمــام البخــاري t وأرضــاه عنــدما كــان ســيدنا رســول اهللا r فــي غــزوة تبــوك نظــر 

}}إلى من معـه وقـال
{{١٣٦

فكـل مــن حبــسه العــذر الــشرعي مــن مــرض أو قلــة ذات اليــد عــن لــذهاب إلــى بيــت اهللا وفعــل مــا 
  : قالeه كوراً ألن له حجاً مبروراً وسعياً مشU ذكرناه جعل اهللا

}}{{أما من كان معه االسـتطاعة . ١٣٧
r :}}ولم يذهب ألداء هذا النسك فهذا نحذره من قول المـصطفى 

_________________________________________________  
 .رواه الترمذي عن ابن عمرو ١٣٣
 .مام مالك في الموطأ والبيهقي من طريقه وغيرهما عن طلحة بن عبد اهللا بن كريزرواه اإل ١٣٤
 .رواه الطبراني في الصغير واألوسط والسيوطي في الكبير عن أبي هريرة ١٣٥
  رواه البخارى وأحمد عن أنس ١٣٦
  .متفق عليه عن عمر بن الخطاب ١٣٧
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{{

ن أن و مـا أن أحـج فقـد افتـى العلمـاء أجمعـومن يقل إني معي مال إما أن أزوج بـه الولـد وإ
إن علــي أن أربيــه وأن أنميــه ولــيس علــي فــي شــريعة اهللا أن أزوجــه . زواج الولــد لــيس فــرض علــي

ــي فرضــاً هللا أن أحــج بيــت اهللاو  ــدأ بــالحج ومــال الحــج مخلــوف U لكــن عل ــي أن أب $$!!  [[ فعل ttΒΒ uuρρ  
ΟΟ ççFF øø)) xxÿÿΡΡ rr&&   ÏÏ iiΒΒ  && óó xx««  uuθθ ßßγγ ssùù  …… (( ççµµ ààÿÿ ÎÎ== øøƒƒ ää††  uuθθ èèδδ uuρρ  çç�� öö�� yyzz  šš ÏÏ%% ÎÎ—— ≡≡ §§��99   .))سبأسبأ٣٩٣٩ ( (]]  ##$$

ٱٱr :}}قـال 
{{أو كما قال ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة، ١٣٩.  

 
  .وهللا الحمد] سبع مرات[اهللا أكبر 

.  لطاعتـه فـي كـل وقـت وآنU اهللا أكبر على أن وفقنا اهللا. اهللا أكبر ما دعا داع لإليمان
  .حمد هللا كثيراً وسبحان اهللا بكرة وأصيالً اهللا أكبر وهللا الحمد اهللا أكبر كبيراً وال

داً وأشـــهد أن ال إلـــه إال اهللا وحـــده ال شـــريك لـــه الحنـــان المنـــان، وأشـــهد أن ســـيدنا محمـــ
 وسـلم وبـارك علـى سـيدنا محمـد صـاحب لـواء األمـان اللهم صـلِّ ، عبده ورسوله سيد ولد عدنان

  .ه وصحبه وكل من واالهوالشفيع األعظم للخالئق يوم العرض على حضرة الديان وعلى آل
؟ علينـا فـي U مـاذا علينـا فـي هـذا اليـوم الـسعيد هللا ..فيا أيها األخوة المؤمنون ..أما بعد

r:}}هذا اليوم أول عمل نعمله بعد الصالة هو قولـه 
{{عبــادة هللافأفــضل  U فــي هــذا اليــوم هــي إراقــة دمــاء 

  .األضاحي وليس إراقة دم المسلمين والمسلمات كما ظن بعض الجاهلين والجاهالت
 لنا ثواباً معجالً ففيها لنا باختصار شديد فوائـد شـتى نـذكر U وهذه األضاحي جعلها اهللا

هـو وأهـل بيتـه أجمعـين بعضها على سـبيل القـصد أول فائـدة منهـا أنهـا تغـسل المـرء مـن الـذنوب 
r :}} وفي ذلك يقول U فيكون كمن حج بيت اهللا

{{فـأول قطـرة تنـزل مـن دمهـا يغفـر ١٤١ 
r :}} كمـا قـال فيـه لصاحبها ولزوجه وألهل منزله أجمعين فيكـون

_________________________________________________  
 رواه أحمد وأبويعلى والبيهقى عن أبى إمامة ١٣٨
 . والبيهقي عن أبي هريرة، والبزار والسيوطي عن جابررواه البخاري ١٣٩
  .عن عائشَة رَضي اللَُّه عنَها  ت هـ ك١٤٠
 .t الخدرى رواه البزار وابن حبان في كتاب الضحايا واألصبهاني عن أبي سعيد ١٤١
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{{وكـذلك مـن ضـحى هللا ال يبغـي ريـاء وال سـمعة ١٤٢ 
  .وال شهرة فإن اهللا يخرجه من ذنوبه كيوم ولدته أمه

r :}}أمـا الفـضل الثــاني فقولـه 
{{

ومـــن يـــستطيع حـــساب ؟ مـــن أيهـــا الحـــضور الكـــرام ...  صـــوفهاعـــدَّ مـــنكم مـــن يـــستطيع 
  .U ه إال المولى الكريمأنه أجر عظيم ال يعلم... قطرات دمها 

r :}}أما األجر الثالث فقوله 
{{ســبعة جــسور كــل جــسر منهــا  هــذا الــصراط الــذي يمتــد علــى جــسور جهــنم وهــي١٤٤ 

{{: ورد فيها من األثـريقول 
{{فهــذه الــسبعة جــسور مــا الـذي نركبــه لنمــر عليهــا؟ هــي أضــحيتنا التــي نــذبحها هللا  

U وهذا ما حدى بسلفنا الصالح أن يوطنوا أنفسهم على أن يذبحوا ولو فـي العمـر مـرة ليكـون 
  . على أن تتوافر فيها الشروط الشرعيةU له ركوبة يركبها على الصراط يوم لقاء اهللا
يكــون ذبجهــا بعــد صــالة العيــد وخطبــة العيــد فــي اليــوم ومــا الــشروط الــشالعية هــذه؟ أن 

 عـــن الـــذبح rاألول أو الثـــاني أو الثالـــث مـــن أيـــام العيـــد علـــى أن يكـــون الـــذبح بالنهـــار لنهيـــه 
 وإذا كانـت مـن الـضأن يكـون ، وعلى أن تكون إذا كانت من الماعز يكون مـر عليهـا عـام،بالليل

 وإذا كانـت مـن الجمـال يكـون ،نا وإذا كانت من البقر يكون مر عليها عام،شهرمر عليها ستة أ
 وأن تكون غير معيبـة ال عـوراء وال مقطوعـة القـرن وال مـشقوقة األذن ،قد مر عليها خمسة أعوام

 وأن ال U وال عرجاء وال مريضة وال هزيلة وإنما تكون صحيحة وسليمة وسمينة ألنـه يقـدمها هللا
  .ا ولو كان للجزاريبيع شيئاً منه
 ◌ٰ ◌ٰ{{ وردفقـد 

{{
eeال تعطه جلدها مقابل ثمن ذبحها وإنما نعطيه األجر من عندنا.  

ع شــيئاً مــن لحومهــا وإنمــا نــوزع بعــضها للفقــراء وبعــضها لألهــل واألصــدقاء وإذا كنــا وال نبــ
  .rمن بيت فقير نأكلها جميعاً ويكفينا أننا فعلنا سنة أبينا إبراهيم ونسك نبينا 

_________________________________________________  
 .t رواه الدار قطنى في سننه، وأحمد في مسنده والبخاري في صحيحه عن أبي هريرة ١٤٢
   .عن عائشَة رَضي اللَُّه عنَها هالمستدرك فى مسنده و الترمذى وابن ماج ١٤٣
  .t رواه السيوطي في الفتح الكبير والديلمي عن أبي هريرة ١٤٤
  .t مسلماإلمام صحيح  ١٤٥



) ٤٨٦(  
  

 

سكم علــى أن تـصنعوا هــذا العمـل فــي عمـركم كلــه فيـا إخـواني جماعــة المـؤمنين وطنــوا أنفـ
ولــو مــرة واحـــدة نــذبح فيهـــا أضــحية هللا نرجـــو بهــا وجــه اهللا ونطمـــع فــي ثـــواب اهللا ونحــدد فيهـــا 

 فــإذا فعلنــا ذلــك كــان علينــا U  كــي ننــال هــذا الثــواب مــن اهللاrالــشروط التــي بينهــا رســول اهللا 
نــــا وأصــــدقائنا وإخواننــــا المــــسلمين بعــــد ذلــــك فــــي هــــذا اليــــوم أن نــــصل أرحامنــــا وأن نــــود أقارب
 فـي هـذا اليـوم وأن نكثـر فيـه مـن U والمسلمات وأن نتـصافى ونتـصالح مـع خـصمائنا لوجـه اهللا

  .الصدقات على الفقراء والمساكين
وليس الفقراء والمساكين الذين يمدون أيديهم ويمرون علـى الـدور وإنمـا هـم الـذين يقـول 

r:}}فيهم 
{{إن المــسلم الــذي يقــول لــيس علــي شــئ إذا أعطيــت ، فــ١٤٦
 أمــــرك أن تتفقــــد إخوانــــك المــــسلمين وتخــــص U إن اهللا. ال: الــــصدقة لمــــن يطلبهــــا نقــــول لــــه

ÏÏ  [[تك الفقراء والمـساكين الـذين يقـول فـيهم رب العـالمين بصدق !!## tt�� ss)) ààÿÿ ùù== ÏÏ99  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##ρρ ãã�� ÅÅÁÁ ôômm éé&&  †† ÎÎûû  
ÈÈ≅≅‹‹ ÎÎ66 yy™™  ««!! $$##  ŸŸωω  ššχχθθ ããèè‹‹ ÏÏÜÜ ttGG óó¡¡ ttƒƒ  $$ \\// öö�� ||ÊÊ  †† ÎÎûû  ÄÄ⇓⇓ öö‘‘ FF{{ $$##  ÞÞΟΟ ßßγγ çç77 ||¡¡ øøtt ss††  ãã≅≅ ÏÏδδ$$ yyff øø99 $$##  uu !!$$ uu‹‹ ÏÏΖΖ øøîî rr&&  šš∅∅ ÏÏΒΒ  ÉÉ## ’’ÿÿ yyèè −−GG99 $$##  

ΝΝ ßßγγ èèùù ÌÌ�� ÷÷èè ss??  ööΝΝ ßßγγ≈≈ yyϑϑŠŠ ÅÅ¡¡ ÎÎ//  ŸŸωω  ššχχθθ èè== tt↔↔ óó¡¡ ttƒƒ  ššZZ$$ ¨¨ΨΨ99 $$##  $$ ]]ùù$$ yyss øø99 ÎÎ))  33  [[) ) علينا أن نبحث عنهم ونعطيهم ، ))البقرةالبقرة٢٧٣٢٧٣
r :}}حتى ال ندخل في قوله 

{{ ــي ظــاهرهم مــستورين ــي المــسلمين اليــوم أهلــه ف ــس حــسنة .. كــم بيــت ف ويلبــسون مالب
ألنهم يستحيون من الطلب وال يمدون أيـديهم إلـى . .ولكنهم ليس عندهم ألوالدهم قطعة لحم 

 rد النـاس والذين كان يخـصهم سـيِّ ....  الناس الناس وهؤالء هم المحتاجون الذين عناهم ربُّ 
  .rبعطاءه وإنفاقه 

 علـى أن ال يكـون فيـه مخالفـة ،وعلينا أن نترك ألبنائنـا فـي هـذا اليـوم بعـض اللعـب المبـاح
ــأي طريقــة مــن الطــرق لتعــاليم الــسماء وال يكــون ف ــالنقود ب نــوع مــن [يــه لعــب للقمــار، فاللعــب ب

 وال يكــون فيــه شــرب البيــرة أو المخــدرات أو المــسكرات بحجــة أن هــذا يــوم يبــيح اهللا] القمــار
Uــي ســواه ــه للمــؤمنين مــا ال يبيحــه ف ــالي علــى أنغــام .  في ــي هــذه اللي فــالقوم الــذين يجلــسون ف

وهــم فــي فعلهــم ذلــك . خــدرات والمــسكرات آثمــونالموســيقى الــشجية فــي الليــل ويــشربون الم
$$  [[ وواقعــون فــي اإلثــم الــصريح بقــول اهللا تعــالى U خــارجون عــن طاعــة اهللا yyϑϑ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ãã�� ôôϑϑ ssƒƒ øø:: $$##  çç�� ÅÅ££ øøŠŠ yyϑϑ øø99 $$## uuρρ  

ÜÜ>>$$ ||ÁÁΡΡ FF{{ $$## uuρρ  ããΝΝ≈≈ ss99 øø—— FF{{ $$## uuρρ  ÓÓ§§ ôô__ ÍÍ‘‘  ôô ÏÏ iiΒΒ  ÈÈ≅≅ yyϑϑ ttãã  ÇÇ≈≈ ssÜÜ øø‹‹ ¤¤±±99 $$##  ççννθθ çç77 ÏÏ⊥⊥ ttGG ôô__ $$$$ ssùù  [[) ) المائدةالمائدة٩٠٩٠((.  
ومـا لـم يكـن فيـه . مـا لـم يكـن فيـه إثـم ومـا لـم يكـن فيـه مغـرمفاللهو المباح في هذا اليـوم 

ــا ألي شــئ كــالمراجيح  ــة تعــريض ســالمة أوالدن ــي تعرضــهم للكــسور والتــشوهات فمثــل البلدي الت
_________________________________________________  

 .رواه ابن ماجة في السنن والسيوطي في الكبير عن عمران بن حصين ١٤٦
 عن ابِن عبَّاٍس رضَي اللَُّه عنُهَما) خد طب ك هق( ١٤٧



 )٤٨٧ ( 


  

θθ##))  [[:  فــيهمU هــذه األعمــال يجــب أن نتعــاون جميعــاً علــى إلغائهــا لنكــون ممــن قــال اهللا ççΡΡ uuρρ$$ yyèè ss?? uuρρ  
’’ nn?? ttãã  ÎÎ hh�� ÉÉ99 øø99 $$##  33““ uuθθ øø)) −−GG99 $$## uuρρ  ((  [[  ))وكذلك من يخرجون بعد صالة العـصر بـصورة منكـرة مـن شـبابنا ))المائدةالمائدة٢٢ ،

وفيهـــا إنـــشاد القـــصائد ويـــدعون أن ذلـــك موكـــب للـــصوفية فـــإن مواكـــب الـــصوفية فيهـــا ذكـــر هللا 
 أمــا الــذين يرقـصون ويحجلــون ويفعلــون تلــك المنكـرات ويتطلعــون إلــى الغاديــات ،بطريقـة حــسنة

يجب علينـا أن نأخـذ علـى أيـديهم جميعـاً وإال نلغـي هـذا . ..والرائحات في مقدمة هذا الموكب 
الموكــب حتــى ال يكــون وصــمة عــار علــى جبــين الــصوفية وفــي جبــين اإلســالم فــإن هــذا لــيس مــن 

  .اإلسالم في شئ يا جماعة المؤمنين والمؤمنات
  eالمباح في هذا اليـوم الـذي ال يخـالف الـدين وال يخـالف سـنة سـيد األولـين واآلخـرين

يفعلــه الــبعض فــي يومنــا هــذا مــن الجلــوس فــي بيــوتهم لتقبــل العــزاء فــي أقــاربهم وإخــوانهم أمــا مــا 
العـزاء ثالثـة ايـام  مـن أن  eوقـد مـضى علـى مـوتهم أيـام وشـهور فهـذا مخـالف لـسنة رسـول اهللا

١٤٨١٤٨ee}}{{١٤٩١٤٩ ال يجـب
أن نزيد على ذلك فال يجب أن نجدد األحزان في عيدنا وال نفتح البيوت لتقبل العزاء بـل نعلـن 

  . >>ثم الدعاء<< .الفرحة بأن اهللا غفر لنا ذنوبنا وشكر لنا سعينا وأعاننا على طاعته
  




  .وهللا الحمد] تسع مرات[اهللا أكبر 
اهللا أكبـــر مـــا لبـــى المؤمنـــون هللا مـــرات ومـــرات، اهللا أكبـــر مـــا وقـــف الحجـــيج علـــى جبـــل 
عرفــات، اهللا أكبــر مــا لبــوا اهللا العظــيم ســبحانه بالتــسبيح والــدعوات، اهللا أكبــر مــا أحاطــت بهــم 

 U اهللا أكبـر مـا تجلـى إلـيهم الكـريم،  الحمد اهللا أكبر اهللا أكبر وهللامالئكة األرض والسموات،
بالبركات والنفحات، اهللا أكبر ما فتح لهم أبواب القبول للعبادات والصلوات، اهللا أكبر ما تنـزل 

  .لهم بالرحمات، اهللا أكبر اهللا أكبر وهللا الحمد
ده صـــدق اهللا أكبـــر كبيـــراً والحمـــد هللا كثيـــراً وســـبحان اهللا بكـــرة وأصـــيالً ال إلـــه إال اهللا وحـــ

  _________________________________________________وعده ونصر عبده وأعز جنده وهـزم األحـزاب وحـده ال إلـه إال اهللا وال نعبـد إال إيـاه مخلـصين لـه 
 .y ن أم حبيبة وزينب بنت جحشوالمروي عمتفق عليه معنى الحديث الإشارة إلى  ١٤٨
  y رواه البخارى ومسلم عن عائشة ١٤٩
 مـن ١٠م الموافـق ٢٧/٣/١٩٩٩ محافظـة الغربيـة فـي يـوم - مركـز الـسنطة -كانت هذه الخطبة بمسجد سيدي عيسى الشهاوي بقريـة الجميـزة  ١٥٠

  .هـ١٤٢٠ذي الحجة 



) ٤٨٨(  
  

 

  .الدين ولو كره الكافرون، اهللا أكبر اهللا أكبر وهللا الحمد
العالمين الذي مد في أعمارنا أجمعين حتى شـهدنا بـاألمس أعظـم يـوم فـي   هللا ربِّ الحمد

 يــوم جمعــة كــان أعظــم أيــام الــدنيا كلهــا وهــو اليــوم الــذي حــج فيــه الــدنيا فــإن يــوم عرفــة إذا كــان
 حجـة الـوداع ونـزل عليـه فيـه تمـام الخيـر لألمـة والـدين وخطـب فيـه الخطبـة الجامعـة rالحبيب 

  .التي هي قاموس لكل ما يحتاجه المسلم في دنياه وفي آخرته
هــو عــز شــأنه منفــرد وأشــهد أن ال إلــه إال اهللا وحــده ال شــريك لــه خلــق الزمــان والمكــان و 

وأشهد ان سيدنا محمـداً عبـد اهللا ورسـوله ، باأللوهية قبل خلق كل زمان ومكانبالربوبية ومتوحد 
أظهــر اهللا بــه تعــاليم الــدين الحنيــف وأســس بــه مناســك الحــج علــى مــنهج إبــراهيم خليــل الــرحمن 

  .١٥١}}{{وبين المناسك قائالً لهم ولمن بعدهم إلى يوم الدين 
 وســلم وبــارك علــى ســيدنا محمــد واهــدنا بهــداه وارزقنــا جميعــاً رضــاه واجعلنــا اللهــم صــلِّ 

  .جميعاً تحت لواء شفاعته يوم الدين يا اهللا
 علينــا أجمعــين هــذا اليــوم U كــان مــن فــضل اهللا.. فيــا أيهــا األخــوة المؤمنــون ..أمــا بعــد

UU{{: أنه قال في شrوقد ورد أن رسول اهللا . المبارك يوم عرفة


rr{{١٥٢.  
ــذنوب والــزالت واســتجاب لــه الــدعوات وأحاطــه  ــه ال فمــن وقــف علــى عرفــات غفــر اهللا ل

أمـا .  له ذنوب سنتين سنة ماضية وسنة آتيـةU هو هنا غفر اهللابالرحمات ومن صام هذا اليوم و 
 يجعلـه كـالواقف علـى عرفـات فـي المغفـرة والـستر U  فـذبح أضـحية فـإن اهللاU من أكرمـه اهللا

 قـال البنتـه rفإن اهللا يغفر له كل ذنب فعله عند أول قطرة تنـزل مـن دمهـا ولـذا فـإن رسـول اهللا 
{{: السيدة فاطمة

{{علـــى عطايـــاه  فهـــو يـــوم المغفـــرة لنـــا وللمـــسلمين أجمعـــين نحمـــد اهللا ١٥٣
 المزيــد مــن جــوده وكرمــه ونفحــات ريــاه حتــى يتوفانـــا U ه ونــسأألهواونــشكره علــى نعمــه وجــد

  .يلحقنا بالصالحينمسلمين و 
 عبـرة لكـل مـسلم وقـدوة لكـل U إخوة اإليمان واإلسالم إن هذا اليـوم الكـريم جعلـه اهللا

مؤمن ونبراسَاً◌ لكل محسن فإن بعض المؤمنين ينتابهم الشك إذا تواردت عليهم بعـض كـوارث 
_________________________________________________  

 .ي األوسط والنسائي في سننه عن جابررواه أبو داود والطبراني ف ١٥١
 .رواه مسلم والنسائي وابن ماجة عن عائشة ١٥٢
 .رواه البزار وابن حبان في كتاب الضحايا واألصبهاني عن أبي سعيد ١٥٣
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ك وربمــا يعلــن الــسخط والتمــرد علــى ذلــ!! الــزمن أو بعــض نكبــات الــدنيا وربمــا يتقــزز مــن ذلــك 
لـم يـصنع اهللا بـي كـذا :  فيقولU وربما وهذا هو األشر يشكو إلى المأل مواله!! فيرفع شكواه 

  !!وأنا مسلم أصلي وأصوم هللا؟ ولم يبتليني اهللا بكذا وأنا موحد ومؤمن باهللا؟
أال يعلــم أن ذلــك كلــه ســنة اهللا علــى أنبيائــه ورســله يبتلــيهم ليرفــع درجــاتهم وليعلــي شــأنهم 

علنا اإلسالم وكلنا أعلنا اإليمان والبد لذلك من دليل وبرهان يـراه ويطلـع عليـه  فكلنا أU عنده
 ومن هنا جاءت حكمة االبـتالء فلـو كـان االبـتالء سـخطاً وغـضباً مـن اهللا كمـا تـصور U الرحمن

 رســله وأنبيائــه أجمعــين لكنـه كمــا قــال فـي شــأنه ســيد األولــين U بعـض المــسلمين لمــا ابتلـى اهللا
r:}}واآلخرين 

{{
 لزيــادة اإليمــان وقــوة اإلســالم لعبــاد الــرحمن uومــن هنــا كانــت قــصة االبــتالء إلبــراهيم 

U .لعــراق ولــيس هنــاك مــؤمن معــه إال فــانظروا معــي إلــى خليــل اهللا عنــدما كــان وحيــداً فــي بــالد ا
ابــن أخيــه لــوط وأختــه ســارة علــيهم ســالم اهللا أجمعــين والكــل جاحــد ومــشرك بــأنعم اهللا ويعبــدون 
األصنام وفي ليلة العيد يتوجهون إليها بالعبادة فأخذ فأسه وكـسرها جميعـاً ثـم وضـع الفـأس علـى  

منكـــسة علـــى رؤوســـها وقـــد كبيرهـــا فلمـــا ذهبـــوا فـــي صـــبيحة العيـــد إلـــى األصـــنام وجـــدوها كلهـــا 
 مـن فعـل هـذا بألهتنـا؟ ال يوجـد إال إبـراهيم وجـاءوا بـه وسـألوه ولكـن اهللا: تهدمت أجزاؤها فقالوا

Uــه مــن عنــد ــا العظــيم ه جعــل ل ــي قــول موالن ــتلخص ف   [[ مخرجــاً فقــصة إبــراهيم ت ttΒΒ uuρρ  ÈÈ,, −−GG ttƒƒ  ©©!! $$##  
≅≅ yyèè øøgg ss††  …… ãã&& ©©!!  %% [[`̀ tt�� øøƒƒ xxΧΧ    ççµµ øø%% ãã—— öö�� ttƒƒ uuρρ  ôô ÏÏΒΒ  ßß]] øø‹‹ yymm  ŸŸωω  ÜÜ== ÅÅ¡¡ ttFF øøtt ss††  44  [[) ) الطالقالطالق٣٣  --٢٢(( ...  

مــن يتــق اهللا لــو ضــاقت بــه الحيــاة أو أحــاط بــه جميــع خلــق اهللا يكيــدون لــه كيــداً فــإن اهللا 
ينجيه بفضله من بينهم ويكشف عنه كل ضـرر ينجيـه مـن كـل ضـيق ألن اهللا تـولى بعنايتـه ورحمتـه  

  .كل من يتقيه من خلقه وبريته
مـن فعـل : هـم وقـال لـه زعمـائهم جميعـاً فجمعوا قومهم أجمعين وعلى رأسـهم النمـروذ ملك

بـــل فعلـــه كبيـــرهم هـــذا : هـــذا بآلهتنـــا؟ أأنـــت فعلـــت هـــذا بآلهتنـــا يـــا إبـــراهيم؟ فـــرد علـــيهم وقـــال
فاســألوهم إن كــانوا ينطقــون ويقــصد بقولــه إصــبعه األكبــر الــذي أشــار بــه إلــى األصــنام وظنــوا أنــه 

ــي يقــول فيهــا  وإنمــا اســتخدم المعــاريض -  e فلــم يكــذب-يقــصد الــصنم األكبــر    : rالت
}}{{يعني مخرج من كل ضيق ينجي به اهللا أسالفنا علـى خلـق ١٥٥ 

فـــال فقـــال لهـــم إنمــا فعلـــه كبيـــرهم وهـــو يــشير بيـــده إلـــى األصـــنام ويقــصد أصـــبعه الكبيـــر  ،وديــن
_________________________________________________  

 .الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه والبيهقي في سننه عن سعد وفاطمة وأبي سعيد ١٥٤
 . سننه والطبراني وابن السني عن عمران بن حصينرواه البيهقي في سننه والنسائي في ١٥٥
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  !!على كتفه، وهم قد فهموا أنه يعنى كبير األصنام الذى علق الفأس يكذب فى قوله
فمــا كــان .. وهــم طبعــا يعلمــون أن األصــنام ال تحــرك ســاكناً فعلمــا أن إبــراهيم قــد فعلهــا 

منهم إال أن جمعوا الحطب وأخذوا في جمعه مدة ستة أشهر وبعد تلك المدة أضرموا فيـه النـار 
إللقائــه فيهــا بــشدة وهجهــا وقــد كانــت تحــرق كــل مــن يقــرب منهــا لــشدة لهيبهــا وســعيرها فنــزل 

يس اللعــين ودلهــم علــى صــنع المنجــانيق وهــو صـورة مــصغرة مــن المــدفع بلغــة عــصرنا فجعلــوا إبلـ
خــشبتين علــى أعلــى جبــل وبينهمـــا خــشبة متحركــة وأجلــسوه عليهـــا بعــد أن قيــدوه بالحبــال ثـــم 

  .حركوه عدة مرات وفي النهاية قذفوا به في هذه النار
 محالـــة فـــي النـــار ضـــجت مــاذا كـــان المخـــرج؟ عنـــدما كـــان فـــي أعلــى الـــسماء وســـينزل ال

إلهنـــا وســـيدنا خليلـــك يحـــرق : األرض والـــسماوات ومالئكـــة األرض ومالئكـــة الـــسماوات وقـــالوا
هــو خليلــي وأنــا أعلــم بــه هــل اســتغاث : U  فقــال اهللا!بالنــار ولــيس فــي األرض مــن يعبــدك ســواه

قـذوه بكم؟ أو طلب النجدة منكم؟ إن كان قد استغاث بكم فـأغيثوه أو طلـب النجـدة مـنكم فان
أن ينــزل عليــه فنــزل عليــه وهــو محلــق فــي  uأمــر جبريــل !! فلمــا اشــتد طلــبهم واســتغاثتهم هللا 

غنـي يعلمـه بحـالي : ؟ قالU فلله: قال. أما إليك فال uألك حاجة؟ فقال : السماء وقال له
$$‘‘ââ  [[  : يقــول لهــاU فنــزل فــي النــار ففــوجئ المالئكــة األطهــار بــأن اهللا. عـن ســؤالي uuΖΖ≈≈ ttƒƒ  ’’ ÎÎΤΤθθ ää..  ## YYŠŠ öö�� tt//  

$$ ¸¸ϑϑ≈≈ nn== yy™™ uuρρ  ##’’ nn?? ttãã  zzΟΟŠŠ ÏÏδδ≡≡ tt�� öö// ÎÎ))  [[) ) ــاء٦٩٦٩ ــاءاألنبي ــي أوثقــوه وقيــدوه بهــا ثــم ))األنبي ــه الت ــه إال حبال ــار من ، فلــم تحــرق الن
وجدوا بجواره عين ماء نبعت مـن جـوف النـار يـشرب منهـا ويتوضـأ منهـا وشـجرة بجـواره يـستظل 

 همـا المـدة التـي بها ويأكل من ثمارها وجلس يعبد اهللا في خلوة مـع هـؤالء لمـدة شـهرين كـاملين
 لكل مـؤمن U  وهذا أول دليل جعله اهللاU لبثتا النار مشتعلة حتى أطفئت بأمر الواحد القهار

  .U وثق في اهللا وتوكل على مواله ولم يفوض أمره إال إلى اهللا
 رســول اهللا ه هــو سـيدنا أبــو إدريــس الخــوالني أرســلrفهـذا رجــل مــن أصــحاب رســول اهللا 

rأدعــى النبــوة وزعــم أنــه ينــزل عليــه القــرآن فــي زمــن رســول اهللا  إلــى األســود العنــسي رجــل r 
أتـؤمن أن محمـداً : قـال. ال أسـمع: فذهب إليـه فقـال لـه بعـد أن سـمعه أتـؤمن أنـي نبـي اهللا؟ قـال

فكررهـا عليـه عـدة مـرات وكلمـا . أشهد أن ال إله إال اهللا وأن محمـداً رسـول اهللا: رسول اهللا؟ قال
فجمـع . فإذا قال له أتـؤمن بمحمـد رسـول اهللا كـرر الـشهادتين.  أسمعال: قال له أتؤمن بي؟ قال

له الحطب وألقوه في النار ولكنه بفـضل اهللا حـدث لـه مـا حـدث مـع إبـراهيم الخليـل فقـد خـرج 
 قـوم -من النار ولم تـضره بـشئ ولـم تحـرق إال حبالـه حتـى ثيابـه لـم تحرقهـا النـار فقـال لـه قومـه 

لرجــل بــين ظهرانينــا فــتن بــه قومــك فأخرجــه مــن هنــا فخــرج إلــى إن أبقيــت هــذا ا : -األســود لــه 
 قــد لحــق بــالرفيق األعلــى لكنــه كــان قــد أنبــأ اصــحابه بــذلك فخــرج rالمدينــة وكــان رســول اهللا 

  .سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر الستقباله وأحاطوا به واعتنقوه
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t :}}وقال سيدنا عمر 
uurr{{ فكل مؤمن يذكر اهللا ويتوكل علـى مـواله فلـه نـصيب وافـر مـن معونـة اهللا 

  :وتوفيــــــق اهللا فــــــي كــــــل أمــــــر ينتابــــــه فــــــي هــــــذه الحيــــــاة ألن اهللا قــــــال فــــــي كتابــــــه عــــــز شــــــأنه
]]   ttΒΒ uuρρ  ÈÈ,, −−GG ttƒƒ  ©©!! $$##  ≅≅ yyèè øøgg ss††  …… ãã&& ©©!!  %% [[`̀ tt�� øøƒƒ xxΧΧ    ççµµ øø%% ãã—— öö�� ttƒƒ uuρρ  ôô ÏÏΒΒ  ßß]] øø‹‹ yymm  ŸŸωω  ÜÜ== ÅÅ¡¡ ttFF øøtt ss††  44   ttΒΒ uuρρ  öö≅≅ ©©.. uuθθ ttGG ttƒƒ  ’’ nn?? ttãã  ««!! $$##  uuθθ ßßγγ ssùù  ÿÿ…… ççµµ çç77 óó¡¡ yymm  
يكفيه كل هم وكل عناء وكـل بـالء وكـان بعـد ذلـك هـذا األمـر مـع ... أي كافيه .  ))القالقططالال٣٣  --٢٢ ( (]]

  .كل بالء
ــتاله بعــدم اإلنجــاب وهــو خليــل اهللا وصــفي اهللا حتــى وصــل ســن الثمــانين U فــإن اهللا  اب

 هفأنجبـت منـه سـيدنا إسـماعيل فـابتالالم وهنا هيأ اهللا لـه اإلنجـاب مـن الـسيدة هـاجر عليهـا الـس
  . وأمره أن يأخذ هاجر وابنها إلى المكان الذي هيأه اهللا ليبني فيه بيتاً هللاU اهللا

 يـــستمعوا إلــى الروايـــات اليهوديـــة واإلســرائيلية فـــي هـــذه ال بـــأوهنــا أوصـــى إخـــواني جميعــاً 
الـسالم غـارت مـن هـاجر القصة فقد قيل في ذلك وال نزال نـسمع ذلـك أن الـسيدة سـارة عليهـا 

كيـف ذلـك؟ . نها وأمرته أن يأخـذها وابنهـا ويلقيهـا فـي الـصحراءذلما ولدت إسماعيل فقطعت أ
وقد بشرها اهللا على لسان مالئكة اهللا بأنها سـتلد اسـحق وإنهـا سـتعيش حتـى تـشاهد مـن اسـحق 

$$  [[ويعقــــوب  yyγγ≈≈ ttΡΡ öö�� ¤¤±± tt66 ssùù  tt,,≈≈ yyss óó™™ ÎÎ** ÎÎ//   ÏÏΒΒ uuρρ  ÏÏ !!## uu‘‘ uuρρ  tt,,≈≈ yyss óó™™ ÎÎ))  zz>>θθ àà)) ÷÷èè ttƒƒ  ∩∩∠∠⊇⊇∪∪  [[) ) وهــــي صــــديقة هللا))هــــودهــــود٧١٧١ ، U 
وقـــد أجـــرى اهللا علـــى أيـــديها المعجـــزات عنـــدما دخلـــت مـــصر مـــع إبـــراهيم وأخـــذوها إلـــى قـــصر 

 فيــستعطفها ، وكلمــا أراد أن يمــد يــده إليهــا شــلت يــده فــي الحــال،الملــك وكانــت بارعــة الجمــال
إذا هــم بمــسها شــلت  يــده فــي الحــال فــU ها فتــدعو لــه اهللا فيفــك اهللاويعــدها أال يعــود إلــى مــسِّ 

إنهـا شــيطانة اخرجوهـا مــن أمــامي : يـده مــرة ثانيـة وكــرر هـذا األمــر ثـالث مــرات حتــى قـال فرعــون
واعطوهـا كـذا وكــذا مـن الجـواري، وكــذا وكـذا مــن األغنـام، وكـذا وكــذا مـن المـال، ومــن جملـة مــا 

  . uأعطاها كانت السيدة هاجر أم إسماعيل 
غار من زوجة زوجها وهي التي زوجتها وإنما األمـر كمـا كيف لهذه المرأة التقية النقية أن ت

قـال اهللا علــى لــسان خليـل اهللا عنــدما أخــذ ابنــه وولـده ووضــعه فــي هــذه الـصحراء ولــم يكــن فيهــا 
$$!!  [[مـــاء وال زرع وال ضـــرع مـــاذا قـــال فـــي الـــدعاء؟  uuΖΖ −−// §§‘‘  þþ’’ ÎÎ ooΤΤ ÎÎ))  ààMMΖΖ ss33 óó™™ rr&&   ÏÏΒΒ   ÉÉLL −−ƒƒ ÍÍ hh‘‘ èèŒŒ  >>ŠŠ## uuθθ ÎÎ//  ÎÎ�� öö�� xxîî  ““ ÏÏŒŒ  ??íí öö‘‘ yy——  

yy‰‰ΨΨ ÏÏãã  yy77 ÏÏFF ÷÷�� tt//  ÇÇΠΠ §§�� yyss ßßϑϑ øø99 $$##  $$ uuΖΖ −−// uu‘‘  ((##θθ ßßϑϑ‹‹ ÉÉ)) ãã‹‹ ÏÏ99  nnοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ99 ، ولـــم يكـــن هنـــاك فـــي هـــذا الوقـــت بيـــت ))إبــراهيمإبــراهيم٣٧٣٧ ( (]]  ##$$
  .لكنه يعلم علم اليقين أن إسماعيل هو الذي سيعاونه في بناء البيت

 أمـرك بهـذا؟ أاهللا: قالـت. لمن تتركنا ها هنا يا إبراهيم؟ فـسكت: وقد قالت السيدة هاجر
ى يــد خليــل اهللا إبــراهيم لــ هنــاك أمــر مــن اهللا يــتم تنفيــذه عاً إذ.  لــن يــضيعنااً إذ: قالــت. نعــم: قــال

 إذا كـان إبـراهيم عنـدما U وابنه وهو بناء بيت اهللا ودعوة الخالئق أجمعين للحـج إلـى بيـت اهللا
 هــو الــذي أمــره ولــذلك تــواله فكــان هــذا U أخــذ إســماعيل إلــى البيــت ينفــذ أمــر اهللا وكــان اهللا

قــد علــى األرض ولمــا نفــد مــا كــان معــه مــن المــاء والــزاد وأخــذت تــذهب مــرات الغــالم الرضــيع ير 



) ٤٩٢(  
  

 

فـإذا بهــا تجــد طيــوراً ... علـى المــروة مــرة وكــذا .. وتـصعد وتتطلــع هــل مـن قــادم الــصفا مــرة إلـى 
... فوجــدت المــاء قــد نبــع مــن تحــت قدميــه !! بجــوار ابنهــا فــذهبت إلــيهم مــسرعة خائفــة عليــه 

ألن هـذا المــاء كــان واسـعاً وخافــت أن يخــرج منــه ... زمــي زمــي  وتقـول ... المــاء فأخـذت تــضم
r :}} ولـذا قـال رسـول اهللا المنطقة كلها،طوفان 

{{
 لهم ألنهـم ذهبـوا طاعـة بالسكن هناك وأرسل لهم الساكنين وهيأ لهـم سـبيU فأمرهم اهللا

r :}} قــال، ألمــر اهللا وتنفيــذاً لمــشيئة اهللا
{{أو كما قال ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة .  

 
العالمين والـصالة والـسالم علـى خـاتم   هللا ربِّ الحمدوهللا الحمد، ] سبع مرات[اهللا أكبر 

وأشــهد أن ال إلــه إال اهللا وحــده ال ، يدنا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــيناألولــين واآلخــرين ســ
  .وأشهد أن سيدنا محمداً عبد اهللا ورسوله. شريك له

الفـداء كانـت فـي هـذا اليـوم المبـارك الميمـون قـصة  ..فيا أيها األخوة المؤمنـون ..أما بعد
 إبراهيم خليل الرحمن أن يذبحه فأخـذ بيـد ابنـه وقـال لـه U فإسماعيل عندما بلغ أشده أمر اهللا

يا بني إنـي أرى فـي المنـام إنـي أذبحـك فـانظر مـاذا تـرى؟ فمـا كـان مـن هـذا االبـن الـذي مـأل اهللا 
ـــــــه  ÏÏMM  [[قلبـــــــه باإليمـــــــان إال أن قـــــــال ل tt// rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  öö≅≅ yyèè øøùù $$##  $$ ttΒΒ  ãã�� ttΒΒ ÷÷σσ èè??  ((  þþ’’ ÎÎΤΤ ßß‰‰ ÉÉff ttFF yy™™  ββ ÎÎ))  uu !!$$ xx©©  ªª!! $$##  zz ÏÏΒΒ  tt ÎÎ�� ÉÉ99≈≈ ¢¢ÁÁ99 $$##  [[  

  .ال تعلم أمي بهذا النبأ ونتوجه سوياً إلى حيث منى: فقال له. ) ) الصافاتالصافات١٠٢١٠٢((
يا أبت اوثقني بالحبال جيداً حتى ال تأخذني نفسي فاتحرك وألقني علـى وجهـي : فقال له

$$!!  [[ع بــسرعة حتــى ال تنظــر إلــي فتأخــذك رأفــة فــي تنفيــذ أمــر اهللا واشــحذ الــسكين حتــى يقطــ ££ϑϑ nn== ssùù  
$$ yyϑϑ nn== óó™™ rr&&  …… ãã&& ©©## ss?? uuρρ  ÈÈ ÎÎ77 yyff ùù== ÏÏ99    ççµµ≈≈ ooΨΨ ÷÷ƒƒ yy‰‰≈≈ ttΡΡ uuρρ  ββ rr&&  ÞÞΟΟŠŠ ÏÏδδ≡≡ tt�� öö// ÎÎ** ¯¯≈≈ ttƒƒ    ôô‰‰ ss%%  ||MM øø%% ££‰‰ ||¹¹  !!$$ ttƒƒ öö ””��99 ثــم جعــل ، ، ))الــصافاتالــصافات١٠٥١٠٥  --١٠٣١٠٣((]]  ##$$

$$  [[ شـأنه اهللا هذا األمر لجميع المؤمنين إلـى يـوم الـدين فقـال عـزَّ  ¯¯ΡΡ ÎÎ))  yy77 ÏÏ99≡≡ xx‹‹ xx..  ““ ÌÌ““ øøgg wwΥΥ  tt ÏÏΖΖ ÅÅ¡¡ óóss ßßϑϑ øø99 $$##  [[  
  . بذبح عظيمU ، فكل محسن كريم له أسوة بـ إبراهيم خليل اهللا ففداه اهللا))الصافاتالصافات١٠٥١٠٥((

 للمـسلم فـضائل كثيـرة فـإذا ذبحـه r هـذا النـسك، وجعـل فيـه rومن هنـا جعـل لنـا نبينـا 
r }}المـؤمن علــى هــدى شــريعة اهللا بعــد صــالة العيــد والخطبـة لقولــه 

{{
_________________________________________________  

 .رواه أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه عن ابن عباس ١٥٦
 .رواه الطبراني في الكبير عن أبي عتبة الخوالني ١٥٧
 .رواه البخاري في صحيحه وابن حبان والنسائي والبيهقي عن البراء بن عازب ١٥٨
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ÈÈ  [[  أى أى  ee≅≅ ||ÁÁ ssùù  yy77 ÎÎ nn// tt�� ÏÏ99  öö�� pptt ùùΥΥ $$## uuρρ  [[) ) وكانــت مـن اإلبــل أو ، فـإذا كـان الــذبح بعـد الـصالة .. ))الكـوثرالكـوثر٢٢
ن  وشــرطها أ، والخــروف أو المــاعز عــن رجــل واحــد،البقــر يــشترك فيــه عــدد ال يزيــد عــن ســبعة

 عليها زمن استسمن فيه لحمها وليس فيهـا عيـب مـن العيـوب التـي تعيـب األضـحية يكون قد مرَّ 
 فــال يقبـــل اهللا الجربــاء وال العـــوراء وال ،U وتجعــل هــذه الهديـــة غيــر مقبولـــة عنــد رب العـــالمين

ـــسليمة الـــصحيحة غفـــر اهللا ـــضة وال الهزيلـــة وإنمـــا يقبـــل ال ـــاء وال المري  لـــصاحب هـــذه U العمي
{{ فــي أضــحيته rفــإذا أشــرك أهلــه معــه كمــا قــال الهديــة 
{{غفر اهللا ألهله جميعاً معه وأهله هنا هم زوجه وولده الذي لم يتزوج.  

أما الذي تزوج فأصبح له بيتاً لوحده فيجب أن يفعل هذا الصنيع عن نفسه ألن هذا ديـن 
فـضل اهللا فـي قـول حبيـب اهللا ومـصطفاه عنـدما سـأله  ثم ماذا بعد ذلك؟ يزيـد U اهللا وشرع اهللا

يا رسـول اهللا : فقالوا uسنة أبيكم إبراهيم (: rأصحابه بعدما ذبحوا ما هذه األضاحي؟ قال 
r: }}ما لنا فيها؟ قال 

{{.  
ــي نركبهــا علــى الــصراط يــوم الــدين هــاثــم زاد هــذا الفــضل فجعل ــا الت هــذا الــصراط  المطاي

ــه أجمعــالــذي يمــر علــى جــسور ــي شــأنه و  جهــنم ونمــر علي r :}}ن وهــذا مــا قــال ف
{{ ومــن هنــا فقــد أوجبهــا نبينــا ١٦٠ r علــى الموســر 

{{{{والواجد سعة وقال محذراً لهم 
  . تحذيراً لهم من ترك هذه السنة١٦١

ا أن نعمــل بقــول الرجــل الــصالح ابــن عطــاء اهللا  ولكــن علينــU أمــا الفقيــر فلــم يكلفــه اهللا
{{:  حيث يقـولtالسكندري 
{{ فعلـى المـسلم أن يـضحي ولـو مـرة فـي حياتـه كلهـا لكـي يكـون لـه برهـان علـى اتباعـه 

  . عليه وعلى نبينا أفضل الصالة وأتم السالملسيدنا إبراهيم
عــد ذلــك فعلينــا فــي هــذا اليــوم وبقيــة أيــام العيــد حتــى عــصر اليــوم الرابــع أن نكبــر هللا ثــم ب

عقب كل صالة سواء صلينا في جماعة أو صلينا فـرادى فمـن حـضر الجماعـة كبـر معهـا فـإن لـم 
  .يلحق الجماعة لتأخره في دخولها كبر بعد انتهاء الصالة

اهللا بــصوت مــسموع ال يكبــر فــي أن يكبــر ... ومــن فاتتــه الجماعــة وصــلى بمفــرده عليــه 
  _________________________________________________ وعلينــا أن ، النــساءنمع نفــسه وال يــسمع مــن حولــه إنمــا هــ فــإن الــذي يكبــر فــي ســره ويــس،ســره
   .عن عائشَة رَضي اللَُّه عنَها ت هـ ك ١٥٩
 .رواه السيوطي في الكبير والديلمي عن أبي هريرة ١٦٠
 .رواه ابن ماجة في سننه وأحمد والحاكم عن أبي هريرة ١٦١
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ــضة أو نافلــةاً نــأمر النــساء أن يكبــرن فــي بيــوتهن عقــب كــل صــالة ســواء ــي ، فري  فمــن صــلى ركعت
 صـالة جنـازة كبرنـا  وإن كانت هنـاك، ومن صلى قيام الليل كبر بعدها هللا،الضحى كبر بعدهما هللا

أما اإلمام أبـو حنيفـة ، t وهذا مذهب إمامنا الشافعي ، ألن صالة النافلة نكبر بعدها،بعدها هللا
  : r قــــــــال ،ئض ولــــــــم يوجبــــــــه بعــــــــد النوافــــــــل والــــــــسننفقــــــــد أوجــــــــب التكبيــــــــر بعــــــــد الفــــــــرا

}}{{  ) َّتخريجهمر (.   
 مــا يفعلــه الــبعض مــن الجلــوس فــي البيــت لتجديــد األحــزان وعلينــا بعــد ذلــك أن نتجنــب

وتلقي العزاء ألن هذا ليس من دين اهللا في شئ وألن هـذا يـوم عيـد ويـوم فـرح نفـرح فيـه الفقـراء 
r :}}والمساكين ونفرح فيه األطفال لقوله 

{{)الفردوس عن ابن عباس y( ، ثم بعد ذلك نصل فيه أرحامنا ونود فيه إخواننا ونجعـل
هــذا األمــر وهــو المــودة والــصلة عبــادة هــذا اليــوم فــأعظم أعمالنــا هــي إدخــال البــر والــسرور علــى 

  .  >>ثم الدعاء <<  .... مسلم وصلة األرحام وتواصل األنامال
  




وهللا الحمــد، اهللا أكبــر مــا وقــف الحجــيج علــى عرفــات، اهللا أكبــر ] تــسع مــرات[اهللا أكبــر 
 بخــــالص الــــدعوات، اهللا أكبــــر مــــا تنزلــــت علــــيهم مــــن اهللا الخــــالق U مــــا توجهــــوا إلــــى المــــولى
واب اهللا أكبـــر مـــا فـــتح الـــرحمن لعبـــاده أبـــ، كبـــر اهللا أكبـــر وهللا الحمـــدالرحمـــات، اهللا أكبـــر اهللا أ

 اهللا أكبـر اهللا السموات، اهللا أكبر ما قال في علو شأنه يا عبادي انصرفوا مغفوراً لكـم، اهللا أكبـر
اهللا أكبــر مــا تبــع الحجــيج آذان خليــل اهللا إبــراهيم، اهللا أكبــر مــا يــسر الميــسر ، أكبــر وهللا الحمــد

 أكبـر اهللا أكبـر وهللا اهللا أكبـر اهللا. لهم كل عسير حتـى وقفـوا بـين يديـه فغفـر لهـم القليـل والكثيـر
  .الحمد

اهللا أكبـر مــا طـاف طــائف حـول البيــت ولبـى مــواله، اهللا أكبـر مــا دعـا لــسان فاسـتجاب لــه 
ـــر وهللا  ـــر اهللا أكب ـــر اهللا أكب ـــا وتقبـــل األعمـــال بفـــضله اهللا، اهللا أكب اهللا، اهللا أكبـــر مـــا حـــط الخطاي

أصــيالً ال إلــه إال اهللا وحــده صــدق اهللا أكبــر كبيــراً والحمــد هللا كثيــراً وســبحان اهللا بكــرة و ، لحمــدا
وعده ونصر عبده وأعز جنده وهـزم األحـزاب وحـده ال إلـه إال اهللا وال نعبـد إال إيـاه مخلـصين لـه 

  _________________________________________________  .الدين ولو كره الكافرون، اهللا أكبر اهللا أكبر اهللا أكبر وهللا الحمد
 .م١٦/٣/٢٠٠٠هـ ١٤٢٠ من ذي الحجة ١٠ غربية - مركز السنطة -كانت هذه الخطبة بمسجد سيدي عيسى الشهاوي بالجميزة  ١٦٢
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 فـــضله العـــالمين الـــذي أنعـــم علينـــا بـــصنوف المغفـــرة وعمنـــا جميعـــاً بفـــيض  هللا ربِّ الحمـــد
وأشــهد أن ال إلــه إال اهللا وحــده ال شــريك لــه يغــدق علــى عبــاده المــؤمنين ، الص رحمتــهوكرمــه وخــ

ال أذن سـمعت وال خطـر علـى في هذا اليـوم مـن الفـضل الكبيـر والخيـر الكثيـر مـا ال عـين رأت و 
وأشــهد أن ســيدنا محمــداً عبــد اهللا ورســوله وصــفيه مــن خلقــه وخليلــه أقــام بــه اهللا .. ، قلــب بــشر

تعالى الملـة العوجـاء والـشريعة الـسمحاء وهـدى بـه بعـد ضـاللة وجمـع بـه بعـد فرقـة وأعـز بـه بعـد 
  .ذلة وجعلنا به حكماء وفقهاء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء

 وسـلم وبـارك علـى سـيدنا محمـد الرحمـة العظمـى لجميـع العـالم والخيـر القـائم اللهم صـلِّ 
 األعظــم للخالئــق أجمعــين يــوم ال ينفــع مــال وال بنــون أبــد اآلبــدين لكــل مــؤمن ومحــسن والــشفيع

  ..فيا أيها األخوة المؤمنون ..أما بعد، إال من أتى اهللا بقلب سليم
هذا اليوم العظيم يوم الحج األكبر، هو يوم تفضل اهللا به علـى جميـع المـسلمين مـن لـدن 

لرحمة ويوماً للعبادة ويوماً لتنـزل آدم إلى ختام األنبياء والمرسلين فجعله اهللا يوماً للمغفرة ويوماً ل
السكينة في قلوب المؤمنين ويوماً يعرف فضله األولين واآلخـرين واإلنـس والجـن وكـل مـن شـهد 

عنـدما خـرج بـأمر ربـه وهـو فـي  uالعالمين وقد كان بدء هذا اليوم مع آدم   هللا ربِّ بالوحدانية
ــي نهاهمــا عنهــا اهللا ف بــدت لهمــا ســوآتهما فعلــم أن اهللا الجنــة وأكــل هــو وزوجــه مــن الــشجرة الت

أفـراراً منـي يـا آدم؟ : يف البـال فقـال اهللا تعـالى لـهسعلى فعلتهما فمشى آدم في الجنة كـغضب 
$$  [[فهــبط آدم بــأمر اهللا  يــا ربَّ بــل حيــاءاً منــك : قــال ssÜÜ ÎÎ77 ÷÷δδ $$##  $$ yyγγ ÷÷ΨΨ ÏÏΒΒ  $$ JJèè‹‹ ÏÏΗΗ ssdd  ((  [[) ) وكــان نزولــه ))طــهطــه١٢٣١٢٣ ،

  .إلى جدة ببالد الحجازعلى قمة جبل سرنديب جنوب الهند وأهبطت حواء 
ومكـث آدم يبكــي علــى ذنبــه ثــالث مائــة عــام حتــى كــان أول شــهر ذي الحجــة فنــزل عليــه 

 U أمــين الــوحي جبريــل وقــال يــا آدم اذهــب إلــى بيــت اهللا وطــف حولــه واضــرع لربــك يغفــر اهللا
  فجاء آدم من بالد الهند ماشياً حتى وصل إلى بيت اهللا الحرام فكان وصـوله فـي صـباح، ذنبك

ee{{ :هذا اليوم الـذي نحـن فيـه اآلن يـوم العاشـر مـن شـهر ذي الحجـة
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{{
كان هذا اليوم يوم المغفرة فما من عبد مؤمن يعينه اهللا ويمـده باألسـباب التـي توصـله إلـى 

e  }}الزاد الطيب إال دخل في قولهبيت اهللا من المال الحالل، و 
{{فيرجع وقد طويت صحف سيئاته وزاد اهللا فـضالً ١٦٤ 

 جعــل هــذا البيــت العمــل حولــه مــضاعفاً أضــعافاً كثيــرة ال يــستطيع أحــد U فــي حــسناته فــإن اهللا
  ...بعض فضلها ألى نلمح حصرها ولكن بحسبنا أن 

بيـت اهللا الحـرام أكثـر مـن  فقد قال فيه رجل مـن الـصالحين صـالة واحـدة فـي جماعـة فـي
 قــال فــي r فقــال لــه الحاضــرون كيــف يكــون ذلــك قــال ألن النبــي U عمــر نــوح فــي عبــادة اهللا

التـي فرضـها علينـا اهللا والـصالة {{{{:حديثه
 فــإذا ضــربنا المائــة ألــف فــي عــشرة كانــت مليــون صــالة وصــالة صــلواتتكتبهــا المالئكــة عــشر 

الجماعــة تزيــد عــن صــالة الفــرد بــسبع وعــشرين مــرة فتــصير مليــونين وســبعمائة ألــف صــالة لكــل 
 هـي صالة واحدة فإذا قسمتها على خمس صلوات في اليوم كانت أعمارًاَ◌ طويلـة وسـنين كثيـرة

  .قدر عمر نوحفوق في مجملها 
 ولم يجعل اهللا الصالة فقط بمائة ألـف بـل   وال يحدُّ  ال يعدُّ كثير وكثير من فضل اهللا الذي

كل تسبيحة بمائة ألف وكل صدقة بمائة ألف وكل عمل صالح فيه بمائـة ألـف عمـل صـالح عنـد 
ج أن يرجعــوا وقــد غفــر لهــم  فــأول مــا يرجــع بــه الحجــيU اهللا ألنــه بيــت اهللا وزائــره زائــر لمــواله

 هــذا الفــضل U ذنـوبهم وقــد ســتر اهللا لهــم عيـوبهم وقــد محــا اهللا عــنهم أخطـائهم وقــد جعــل اهللا
 األرض ومـــن عليهـــا ولـــم U العظـــيم لعبـــاده المـــؤمنين أجمعـــين مـــن لـــدن آدم إلـــى أن يـــرث اهللا

ير إن  نحـــن جماعـــة المـــؤمنين المقيمـــين مـــن هـــذا الفـــضل فجعـــل لنـــا بعمـــل يـــسU يحرمنـــا اهللا
ــأخر إذا تأســينا بــسنة الخليــل  ــا مــا تقــدم منهــا ومــا ت ــا وذنــوب أهــل بيتن ــا ذنوبن عملنــاه أن يغفــر لن

  . uإبراهيم 
والــــسعي بــــين الــــصفا ،  uالحــــج فــــي مجملــــه خطــــوات األنبيــــاء فــــالطواف عمــــل آدم 

والمروة عمـل هـاجر أم إسـماعيل عليهمـا الـسالم عنـدما أمـره اهللا أن يحمـل ولـده وأمـه ويـضعهما 
جــوار البيــت فالتفتــت إليــه وقالــت يــا إبــراهيم لمــن تتركنــا فــي هــذا المكــان الــذي ال مــاء فيــه وال ب

 أمـرك أاهللا:فقالـت. يا إبراهيم لمن تتركنا ها هنا؟ فلـم يجبهـا: فقالت. إنس وال حيوان فلم يجبها
  . لن يضيعنااً إذ: قالت. نعم: بذلك؟ قال

_________________________________________________  
 طس، عن بريدَة َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  ١٦٣
 . ر قطني في سننه وأحمد في مسنده والبخاري في صحيحه عن أبي هريرةرواه الدا ١٦٤
 .رواه ابن ماجة في زوائده، وابن حبان في الثواب والسيوطي في الفتح الكبير عن أنس ١٦٥
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 بالجوع وكان رضيعاً يرضـع مـن ثـديها اللـبن ا وأحس ابنهافلما نفذ الماء القليل الذي معه
 فأخــذت تبحـث عــن المـاء لتــشرب منـه فــصعدت إلــى ،وفتـشت عــن اللـبن فــي صـدرها فلــم تجـد

جبل الصفا لتنظـر خلفـه هـل تجـد مـاء فلمـا لـم تجـد نزلـت إلـى بطـن الـوادي ثـم هرولـت مـسرعة  
مـروة تنظـر خلفـه وصـلت إلـى جبـل الكما يفعل الحجيج بـين الميلـين األخـضرين ثـم نزلـت حتـى 

 تجد مـاءاً وكـررت هـذا العمـل سـبع مـرات وهـو الـسعي بـين الـصفا والمـروة لحجـاج بيـت اهللا هل
 نظـرت فوجـدت طيـوراً حـول ابنهـا فخافـت عليـه وأسـرعت ،الحرام وبعد أن أتمت المرة الـسابعة

ي إليـه فوجــدت المــاء وقــد نبــع مــن تحــت قدميــه مـاء كثيــر يفــور وأخــذت تزمــه بــالتراب وتقــول زمــ
e  }}قال الحبيـب. زمي فسمى زمزم

{{فكــان مــاء زمــزم مــن نبــع قــدم إســماعيل u ، وفيــه الــشفاء وفيــه الــدواء وفيــه
 فيـه طعـام طعـم وفيـه شـفاء ١٦٧}}r :}}الخير ويكفي فيه قول الحبيب 

فهــو المــاء الوحيــد الــذي يطعــم الجــائع ويــروي الظــامئ ويــشفي المــريض مــن أي داء إذا ، ســقم 
  . U  البريةصدق النية وأخلص الطوية في شربه لربِّ 

فلمـا بلـغ الولـد ثالثـة عـشر عامـاً أمـر اهللا عزوجـل أبيـه إبـراهيم ليلـة الثـامن مـن ذي الحجــة 
تــروى فــي هــذا األمــر وفكــر فيــه و  فلمــا أبطــأ فــي اليــوم الثــامن ،ذبح ابنــه إســماعيلفــي المنــام أن يــ

وظن أنه ربما يكون من الشيطان فسمي يوم التروية ألنه تروى في أمره فلم يسارع في تنفيـذ أمـر 
فلما جاءت ليلة التاسع رأى في المنام مرة أخرى أنـه يـذبح ابنـه فعـرف أن ذلـك وحـي ،  U ربه

 وألن آدم ،ه الرؤيــا رؤيــا حــق مــن اهللا فــسمى يــوم عرفــة ألنــه عــرف أن رؤيــاه حــقمــن اهللا وأن هــذ
 وعـرف إبـراهيم ،عرفـات ألنهمـا تعارفـا عليـه المكـان بوحواء تعارفا فيـه علـى جبـل عرفـات فـسمي

ÏÏMM  [[:  فعرض رؤيـاه علـى ابنـه فقـالU فيه أن رؤياه حق من اهللا tt// rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  öö≅≅ yyèè øøùù $$##  $$ ttΒΒ  ãã�� ttΒΒ ÷÷σσ èè??  ((  þþ’’ ÎÎΤΤ ßß‰‰ ÉÉff ttFF yy™™  ββ ÎÎ))  
uu !!$$ xx©©  ªª!! $$##  zz ÏÏΒΒ  tt ÎÎ�� ÉÉ99≈≈ ¢¢ÁÁ99 $$##  ∩∩⊇⊇ ⊃⊃   .))الصافاتالصافات ( (]]  ∪∪⊅⊅

ــي  ) الــسكين(فلمــا أصــبح فــي هــذا اليــوم وفــي هــذا الــصباح أمــر ابنــه أن يأخــذ المديــة يعن
 ، ويــذهب إلــى منــى ليــوهم أمــه أنهمــا ذهبــا ليحتطبــا منهــا وليجمعــا منهــا الحطــب،ويأخــذ الحبــل

ــي مثــل هــذه الــساعة  فظهــر لهمــا الــشيطان عنــد جمــرة العقبــة فــذهبا إلــى منــى فــي هــذا اليــوم وف
 ثـم ذهـب لهمـا الـشيطان مـرة أخـرى عنـد ،فقذفه بسبع حصيات فصارت سنة عنه إلى يوم الدين

 فظهــر لــه مــرة ثالثــة عنــد ،الجمــرة الوســطى فقذفــه بــسبع حــصيات فــصارت ســنة إلــى يــوم الــدين
يم ونبـــي اهللا الجمـــرة الـــصغرى فقذفـــه بـــسبع حـــصيات وتلـــك ســـنن اليـــوم كلهـــا عـــن أبـــيكم إبـــراه

  _________________________________________________  .إسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصالة وأتم السالم
  رواه البخارى عن ابن عباس ١٦٦
 .رواه الحاكم والدار قطني والبيهقي والديلمي عن ابن عباس ١٦٧
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فلما وصال إلى المنحر بمنى وهو مكان الذبح وموضع النحر قـال إسـماعيل ألبيـه يوصـيه 
 وانزع قميـصي U يا أبتي أشدد وثاقي جيداً حتى ال اضطرب فتأخذك الرحمة في تنفيذ أمر اهللا

تحــزن واجعــل وجهــي إلــى األرض حتــى ال تنظــر إلــي فتأخــذك حتــى ال ينــزل عليــه دم فتــراه أمــي ف
حتى تقطع بسرعة فأوثقـه بالحبـال جيـداً ) السكين( وأشحذ المدية U الشفقة في تنفيذ أمر اهللا

 يوجـد قال يا أبتي فك يـدي وقـدمي حتـى ال يقـال بأنـه كـان ، بذبحهثم ألقاه على وجهه فلما همَّ 
فــأطلق يديــه وقدميــه ووضــع الــسكين علــى ،  U  اهللا خوفــاً مــن تنفيــذ أمــرربــاط فــي يــدي ورجلــي

ـــق  ـــا ســـكين ال تقطعـــي عن رقبتـــه وأمرهـــا بـــسرعة فـــإذا هـــي ال تقطـــع فخاطبهـــا وقـــال لهـــا مالـــك ي
   فأنطقها اهللا وقالت ولماذا النار لم تحرق جسمك يا إبراهيم؟،إسماعيل

لقيـود مـن إبـراهيم فإن اهللا الذي أمر النار أن تكـون بـرداً وسـالماً فلـم تحـرق إال الحبـال وا
وبينمــا يلتفــت إلــى وراءه ... هــو الــذي أمــر الــسكين أن ال تقطــع رقبــة إســماعيل فتــدارك إبــراهيم 

هـذا الـذبح هـو الـذي قدمـه هابيـل إلـى اهللا عنـدما ... وجد أمين الـوحي جبريـل ومعـه ذبـح عظـيم 
 فقــدم قابيــل مــن ه قابيــل علــى الــزواج بأخــت قابيــل فطلــب منهمــا اهللا أن يقــدما قربانــاً و تنــازع وأخــ

فتقبلـه ... وقدم هابيل من عمله وهو الرعي كبشاً ثمينـاً فارعـاً ... عمله وهو الزراعة زروعاً رديئة 
اهللا ونزلت سحابة فحملتـه وظـل يرعـى فـي أرجـاء الجنـة حتـى أنزلـه اهللا ليفـدي بـه إسـماعيل علـى 

  . uيدي خليل اهللا 
r :}}UUقال 

UU
{{ وقال ،r :}}

{{وقــال ١٦٩ ،r البنتــه فاطمــة }}
{{١٧٠.  

  . وأنتم موقنون باإلجابةأو كما قال ادعوا اهللا
 

وهللا الحمــد، اهللا أكبــر كبيــرا والحمــد هللا كثيــرا وســبحان اهللا بكــرة ] ســبع مــرات[اهللا أكبــر 
الحمد هللا الذي أنـزل علينـا الخيـر فـضًال ومنـة وسـح علينـا الرحمـات سـحاً وجعلنـا أهـالً . وأصيال

  .لفضله وكرمه في هذا اليوم الكريم
_________________________________________________  

 ماجة عن عائشةرواه الترمذي والبيهقى وابن  ١٦٨
  .رواه السيوطي في الفتح الكبير والديلمي عن أبي هريرة ١٦٩
 .رواه البزار وابن حبان في كتاب الضحايا واألصبهاني عن أبي سعيد ١٧٠
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اللهـم  إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن سيدنا محمداً عبـده ورسـوله، وأشهد أن ال
خيــر وادفــع عنــا الــشر ونجنــا ال وســلم علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه وســلم واعطنــا صــلِّ 

   .... العالمين يا ربَّ واشفنا وانصرنا على أعدائنا 
 أعمـال كلفنـا أربعـةيـوم الكـريم  علينـا فـي هـذا ال..فيـا عبـاد اهللا جماعـة المـؤمنين ..أما بعد

  :  eها لنا حبيب اهللا ومصطفاهبها اهللا وسنَّ 
  . U فأول عمل في يومنا هذا هو صالة العيد وقد صليناها والحمد هللا

 ومـن ،نذبح أضحياتنا فمن ذبح قبـل الـصالة فإنمـا هـو لحـم قدمـه ألهلـهثانى عمل أن ثم 
هـا مـا فيهـا مـن الفـضل العظـيم فـإذا أنزلـت ذبح بعد الـصالة فقـد أصـاب الـسنة هـذه األضـحية في

 وجعــل اهللا بعــدد قطــرات دمهــا ،قطــرات دمهــا غفــر اهللا ألهــل البيــت أجمعــين كــل ذنــب عملــوه
 وبكل شعر صوفها حسنات وجعلها اهللا كلها حتى بشعورها وأظافرها توضـع فـي ميـزان ،حسنات

ورد فى األثـر راط والصراط كما  ويجعلها اهللا وسيلة يركبونها على متن الص،حسناتهم يوم القيامة
 وألــف عــام اً  وألــف عــام اســتواءاً ســبع جــسور علــى مــتن جهــنم كــل جــسر منهــا ألــف عــام صــعود

ــي إحــدى وعــشرين ألــف عــاماً، هبوطــ  يمــر عليهــا المــؤمن كــالبرق !!! فجملتهــا يمــشيها المــرء ف
ية ضـحى بهـا إذا كـان لـه أضـحهـذا ..كمـا ورد الخاطف أو كـالريح الـشديدة أو كالخيـل الـسريعة  

  ..  e، كما بين رسول اهللاطالذي يركبه ليمر به من على الصرافهي المركوب ، هللا
وأن تـذبح عـن ،هذه األضحية شرطها لينـال المـرء هـذا الثـواب أن تـذبح بعـد صـالة العيـد 

 عليــه ســنة أو خروفــاً مــر عليــه ســتة أشــهر ويحمــل لحمــاً والــذكر  رجــل واحــد إذا كانــت مــاعزاً مــرَّ 
 علــى أن ، أو كانــت بقــرة أو جمــالً يــشترك فيــه ســبعة، هــذين الــصنفين كالهمــا يجــوزكــاألنثى فــي

سـليمة مـن األمـراض فـال تكـون عـوراء وال جلحـاء يعنـي بغيـر قـرون إال و تكون خالية مـن العيـوب 
إذا كانـت سـاللتها كـذلك فـال بـأس بهـا وال تكـون عرجـاء وال مريـضة وال يأخـذ الجـزار منهـا شــيئاً 

 لإلمـام علـي عنـدما كلفـه r وإنمـا يجـوز أن يأخـذ منهـا صـدقة أو هديـة لقولـه على سـبيل األجـرة
 ◌ٰ ◌ٰ{{: أن يــذبح هديــه

{{
ثـــم بعـــد ذلـــك يجعـــل منهـــا نـــصيباً للفقـــراء ونـــصيباً لألصـــدقاء واألهـــل واألقربـــاء واألعـــزاء 

θθ##))  [[وأهله وأهله ونصيبًاَ◌ لنفسه  èè== ää33 ssùù  $$ ppκκ ÷÷]] ÏÏΒΒ  ((##θθ ßßϑϑ ÏÏèè ôôÛÛ rr&& uuρρ  }}§§ ÍÍ←← !!$$ tt66 øø99 $$##  uu���� ÉÉ)) xxÿÿ øø99   .))الحجالحج٢٨٢٨ ( (]]  ##$$
 حبيــب اهللا ومــصطفاه هــو أن أمـا العمــل الثالــث فـي هــذا اليــوم الــذي أمرنـا بــه اهللا وبينــه لنـا

ــي بيــت اهللا فــي وقتهــا وفــي جماعــة  وأن نكبــر اهللا ،نحــرص كــل الحــرص علــى أداء فــرائض اهللا ف
_________________________________________________  

 t طالب  أبى عن على بنصحيح مسلم ١٧١
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 إن صـليت فـي ،عقب كل صالة إن كانـت سـنة أو فريـضة إن كنـت فـي جماعـة أو كنـت بمفـردك
لرابـع بيت اهللا أو صليت في بيتك أو في أي مكان تكبر اهللا عقب كل صـالة حتـى عـصر اليـوم ا

ــضحى تكبــر اهللا ولــو حــضرت صــالة الجنــازة تكبــر اهللا ،  U مــن أيــام العيــد فلــو صــليت ســنة ال
  .بعدها

ونعلــم نــسائنا وبناتنــا أن يكبــرن اهللا بعــدكل صــالة وإن صــلينا فــي المنــزل وأقــل التكبيــر أن 
اكتفــى يقــول المــرء اهللا أكبــر اهللا أكبــر اهللا أكبــر وهللا الحمــد فــإن زاد مــا نقولــه فقــد أحــسن وإن 

  .بذلك فقد أجزأ المهم أن نكبر اهللا عقب كل صالة
: rأما العمل الرابع والهـام فـي هـذا اليـوم العظـيم بعـد أداء الفـرائض فيقـول فيـه الحبيـب 

}}{{ ويقـول فيـهe  }}


{{
والبـسمة فـي ... ين يأمر اهللا المسلمين أن تكون عبادتهم في هذا اليوم مـصافحة المـسلم

 التــي ال وصــلة األرحــام...والعطــف علــى اليتــامى والمحــرومين ... والــشفقة  ...وجــوه المــؤمنين
   ...توصل إال في هذه األيام

  .    >>ثم الدعاء  << 

_________________________________________________  
 .رواه البزار والطبراني وابن حبان والترمذي عن أبي ذر ١٧٢
 .سلمانرواه البزاروالطبراني عن أبي هريرة و  ١٧٣
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   الغربية - مركز السنطة -م ، الجميزة ١٨/١٠/١٩٤٨: تاريخ ومحل الميالد% 
  .م ١٩٧٠ليسانس كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة : المؤهل%
  . سابقاً مدير عام بمديرية طنطا التعليمية: العمل%
،  بجمهوريــــة مــــصر العربيــــةاهللايعمــــل رئيــــسا للجمعيــــة العامــــة للــــدعوة إلىــــ -١: النــــشاط %

ولهـا فـروع  ،رة حـدائق المعـادى بالقـاه١٠٥ ارعش ١١٤ى  ومقرها الرئيس٢٢٤والمشهرة برقم 
  .الجمهوريةفى جميع أنحاء 

لنـــشر األقطـــار العربيـــة واإلســـالمية وغيرهـــا؛  أرجـــاء الجمهوريـــة، وفـــىيتجـــول فـــى جميـــع  -٢
  .بالحكمة والموعظة الحسنة ثل واألخالق اإليمانيةوإحياء المُ ، الدعوة اإلسالمية

   .المسباإلضافة إلى الكتابات الهادفة إلى إعادة مجد اإل -٣
تـــسجيالت الـــصوتية و الوســـائط المتعـــددة للمحاضـــرات والـــدروس علـــى الـــشرائط و  وال-٤

ـــــــــــراص المدمجـــــــــــة ـــــــــــى شـــــــــــبكة اإلنترنـــــــــــت-٥، .األق ـــــــــــن خـــــــــــالل موقعـــــــــــه عل      : وأيـــــــــــضا م
WWW.Fawzyabuzeid.com ، ــــاريخ ــــه الجديــــد بت ــــاح الموقــــع فــــى ثوب وســــيتم إفتت

  .اوكتب وغيرهمن صوتيات ومرئيات تباعا شيخ ل التراث الوافى لليشمل، ١/١١/٢٠٠٩
  : وتهـدع %
 والعمـل علـى جمـع الـصف اإلسـالمى يدعو إلى نبذ التعصب والخالفات بين المسلمين -١

واألثــرة واألنانيــة وغيرهــا مــن  والــتخلص مــن األحقــاد واألحــساد،  اإلســالميةاإلخــوةوإحيــاء روح 
  .أمراض النفس

ــة أحبابــه علــى التربيــة الروحيــة الــصافية بعــد تهــ -٢ ذيب نفوســهم وتــصفية يحــرص علــى تربي
   .قلوبهم
 صوف وإحيـاء التـ، عـن روح الـدينة ممـا شـابه مـن مظـاهر بعيـدالتصوفيعمل على تنقية  -٣

   .وأصحابه الكرام، rل اهللا السلوكى المبنى على القرآن وعمل رسو 
  :هدفه   %

ونــشر األخــالق اإلســالمية وترســيخ المبــادئ ، إعــادة المجــد اإلســالمى ببعــث الــروح اإليمانيــة
  وصلى اهللا على سيدنا محمد على آله و صحبه وسلم. القرآنية

http://www.Fawzyabuzeid.com
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 قائمة مؤلفات األستاذ فوزى محمد أبوزيدقائمة مؤلفات األستاذ فوزى محمد أبوزيد   ̈¨ 
  من أعالم الصوفيةمن أعالم الصوفية: : أوال أوال 

  )ط٢( اإلمام أبو العزائم المجدد الصوفى-١
  .الشيخ محمد على سالمة سيرة وسريرة -٢
  . المربى الربانى السيد أحمد البدوى-٣
  .يد إبراهيم الدسوقى شيخ اٌإلسالم الس-٤

  :الدين والحياة : ثانيا 
  )ط٢( زاد الحاج و المعتمر -٥
  ٢، ج ١ نفحات من نور القرآن ج- ٧-٦
  . مائدة المسلم بين الدين و العلم-٨
  . نور الجواب على أسئلة الشباب-٩

  . فتاوى جامعة للشباب-١٠
  .)ترجم لألندونسية) (ط٦( مفاتح الفرج -١١
  .)ترجم لإلنجليزية واألندونسية(ل اإليمان  تربية القرآن لجي-١٢
  . إصالح األفراد و المجتمعات فى اإلسالم-١٣
  .)تحت الترجمة لألندونيسية(  كيف يحبُّك اهللا -١٤
  .)تحت الترجمة لألندونيسية (كونوا قرآنا يمشى بين الناس -١٥
  . المؤمنات القانتات-١٦
  .اءـــ فتاوى جامعة للنس-١٧
  .باب المعاصرــــ قضايا الش-١٨

 مجلد مجزأة والثانيةطبعتان األولى  ( المناسبات: المجلد األول : الخطب اإللهامية 
  )واحد

  .وىــالمولد النب: ١ ج-١٩
  .اإلسراء و المعراج: ٢ ج-٢٠
  .شهر شعبان و ليلة الغفران : ٣ ج-٢١
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  . المباركشهر رمضان و عيد الفطر: ٤ج-٢٢
  .ك المبار الحج و عيد األضحى : ٥ ج-٢٣
  .الهجرة و يوم عاشوراء : ٦ ج-٢٤
  :الحقيقة المحمدية : ثالثا 
  ).طبعات٣( حديث الحقائق عن قدر سيد الخالئق -٢٥
  . الرحمة المهداة-٢٦
  .)ط٢(١ج- إشراقات اإلسراء-٢٧
  .)٢ج(راء ــ إشراقات اإلس-٢٨
  .ديةــــ الكماالت المحم-٢٩
  .)م لإلنجليزيةترج ( r واجب المسلمين المعاصرين نحو الرسول -٣٠

  :الطريق إلى اهللا : رابعا 
  .)ترجم لألندونسية(  طريق الصديقين إلى رضوان رب العالمين -٣١
  .ار األبرارــــــ أذك-٣٢
  . المجاهدة للصفاء و المشاهدة-٣٣
  . عالمات التوفيق ألهل التحقيق-٣٤
  .الة الصالحينــــ رس-٣٥
  .الحينــــ مراقى الص-٣٦
  .همــن و أذواق طريق المحبوبي-٣٧
  .يرةـــ كيف تكون داعياً على بص-٣٨

  :دراسات صوفية معاصرة : خامسا 
  . الصوفية و الحياة المعاصرة-٣٩
  .اءــــ الصفاء واألصفي-٤٠
  . أبواب القرب و منازل التقريب-٤١
  .)ترجم لإلنجليزية) (ط٢( الصوفية فى القرآن والسنة -٤٢
  . المنهج الصوفى والحياة العصرية-٤٣
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  . الواليـــة واألوليـــاء-٤٤
  . موازين الصادقين-٤٥
  .انىــــ الفتح العرف-٤٦

  . النفــس وصفها وتزكيتها-٤٧ 
  سلسلة شـفاء الصدورسلسلة شـفاء الصدور: : سادساً سادساً 

  .)ط٢( مختصر مفاتح الفرج -٤٨
  .)ط٢(برار ار األــــ أذك-٤٩
  .)تخريج وشرح( أوراد األخيار -٥٠
  ).ط٢ ( عالج الرزاق لعلل األرزاق-٥١
  . بشــــائر المؤمن عند الموت-٥٢
  .uىــ أسرار العبد الصالح وموس-٥٣
  .اج والمعتمرـــــ مختصر زاد الح-٥٤

  ::تحت الطبع للمؤلف تحت الطبع للمؤلف : : سابعاً سابعاً 
  إسم الكتابإسم الكتاب        السلسةالسلسة

١١ee
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  الصفحة                      الموضوع

  ٢  ................................................جدول الفهرسة للحفظ
  ٣  ....................................................الطبعة الثانيةمقدمة 

  ٦  ...................................................مقدمة الطبعة األولى 
  

  ٨   ............................................:دـــــتمهي
  ٨  ..........................................   منهج الداعي الحكيم : أوالً 

  ١٥  ................................................ي الحكيم أوصاف الداع
  ٢٠  ..................................................................وصية 
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  للحصول على مؤلفات األستاذ فوزى حممد أبوزيد

  القاهرةالقاهرة  رقم الهاتفرقم الهاتف  إسم المكتبةإسم المكتبة

  المجلـــــــــــد العربـــــــــــيالمجلـــــــــــد العربـــــــــــي
  

   ش جــــــــــوهر القائــــــــــد، األزهــــــــــر ش جــــــــــوهر القائــــــــــد، األزهــــــــــر١١٦١١٦  ٢٥٩١٢٥٢٤٢٥٩١٢٥٢٤

ـــــــــــدي ـــــــــــة الجن ـــــــــــديمكتب ـــــــــــة الجن   مكتب
  

ـــــــدان الحـــــــسين  ٢٥٩٠١٥١٨٢٥٩٠١٥١٨ ـــــــالم، مي ـــــــدان الحـــــــسينســـــــوق أم الغ ـــــــالم، مي   ســـــــوق أم الغ

  دار المقطــــــــــــــــــــــــــــــــــمدار المقطــــــــــــــــــــــــــــــــــم
  

ــــــــــشيخ ريحــــــــــان، عابــــــــــدين٥٢٥٢  ٢٧٩٥٨٢١٥٢٧٩٥٨٢١٥ ــــــــــشيخ ريحــــــــــان، عابــــــــــدين ش ال    ش ال

  دار األحمـــــدي للنـــــشردار األحمـــــدي للنـــــشر
  

   طلعــــت حــــرب أمــــام ســــينما متــــرو طلعــــت حــــرب أمــــام ســــينما متــــرو٤٠٤٠  ٢٥٧٤٠٥٠٣٢٥٧٤٠٥٠٣

  جوامــــــــــــــع الكلــــــــــــــمجوامــــــــــــــع الكلــــــــــــــم
  

   الشيخ صالح الجعفر، الدراسة الشيخ صالح الجعفر، الدراسة١٧١٧  ٢٥٨٩٨٠٢٩٢٥٨٩٨٠٢٩

  نفيـــسة العلـــمنفيـــسة العلـــممكتبـــة مكتبـــة 
  

ــــــــدان الــــــــسيدة نفيــــــــسة بجــــــــوار ٩٩  ٢٥١٠٤٤٤١٢٥١٠٤٤٤١ ــــــــدان الــــــــسيدة نفيــــــــسة بجــــــــوار  مي  مي

   ش شـــــــــــــــــريف ش شـــــــــــــــــريف٢٢عمـــــــــــــــــارة اللـــــــــــــــــواء عمـــــــــــــــــارة اللـــــــــــــــــواء   ٢٣٩٣٤١٢٧٢٣٩٣٤١٢٧  المكتـــب المـــصري الحـــديثالمكتـــب المـــصري الحـــديث

ـــــــــــــــــــــــــــــــساندد ـــــــــــــــــــــــــــــــسانار اإلن   ار اإلن
  

   ش التحريـــــــــر، ميـــــــــدان الـــــــــدقي ش التحريـــــــــر، ميـــــــــدان الـــــــــدقي١٠٩١٠٩  ٣٣٣٥٠٠٣٣٣٣٣٥٠٠٣٣

  مكتبــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــدبولىمكتبــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــدبولى
  

   ميـــــــــــــــــــــدان طلعـــــــــــــــــــــت حـــــــــــــــــــــرب  ميـــــــــــــــــــــدان طلعـــــــــــــــــــــت حـــــــــــــــــــــرب ٦٦  ٢٥٧٥٦٤٢١٢٥٧٥٦٤٢١

  مــــــدبولى مدينــــــة نــــــصرمــــــدبولى مدينــــــة نــــــصر
  

  ، ش النـــصر مدينـــة نـــصر، ش النـــصر مدينـــة نـــصر٢٠٠٠٢٠٠٠طيبـــة طيبـــة   ٢٤٠١٥٦٠٢٢٤٠١٥٦٠٢

  النهضة المصريةالنهضة المصريةمكتبة مكتبة 
  

   ش عـــــــــــــــدلى جـــــــــــــــوار الـــــــــــــــسنترال ش عـــــــــــــــدلى جـــــــــــــــوار الـــــــــــــــسنترال٩٩  ٢٣٩١٠٩٩٤٢٣٩١٠٩٩٤

ـــــع ـــــشر والتوزي ـــــعهـــــال للن ـــــشر والتوزي   هـــــال للن
  

  لترسانةلترسانةازي، خلف نادي اازي، خلف نادي اجج دح دح٦٦  ٣٣٤٤٩١٣٩٣٣٤٤٩١٣٩

ـــــــة ـــــــة الفاطمي ـــــــةالمكتب ـــــــة الفاطمي   المكتب
  

  ميــــدان األزهــــر، أمــــام البــــاب العباســــيميــــدان األزهــــر، أمــــام البــــاب العباســــي  ٠١٨٥٢٠٠٨٤٦٠١٨٥٢٠٠٨٤٦

ــــــــــة  ــــــــــة مكتب   أم القــــــــــرىأم القــــــــــرىمكتب
  اا

   األزهـــــــــر األزهـــــــــر-- ش جـــــــــوهر القائـــــــــد ش جـــــــــوهر القائـــــــــد١٢٨١٢٨  ٢٥٨٩٨٢٥٣٢٥٨٩٨٢٥٣

  األدبيــة الحديثــةاألدبيــة الحديثــةالمكتبــة المكتبــة 
  

ــــــــــــــــــــــــــــاألزهر٩٩  ٢٥٩٣٤٨٨٢٢٥٩٣٤٨٨٢ ــــــــــــــــــــــــــــصنادقية ب ــــــــــــــــــــــــــــاألزهر ش ال ــــــــــــــــــــــــــــصنادقية ب    ش ال

ـــــــــشريفة ـــــــــشريفةالروضـــــــــة ال   الروضـــــــــة ال
  

  أحمد أمين، مصر الجديدةأحمد أمين، مصر الجديدة..ش دش د٢١٢١  ٢٦٤٤٤٦٩٩٢٦٤٤٤٦٩٩

ــــــــــــــــادة ــــــــــــــــة عب ــــــــــــــــادةمكتب ــــــــــــــــة عب   مكتب
  

   ش نـــــــــــــــــــور الـــــــــــــــــــدين ش نـــــــــــــــــــور الـــــــــــــــــــدين––الزقــــــــــــــــــازيق الزقــــــــــــــــــازيق   ٠٥٠٥٥٢٣٢٦٠٢٠٥٢٣٢٦٠٢٠

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكندرية     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكندريةاإلســــــ   اإلســــــ
  كــــــــــــــــشك ســــــــــــــــوناكــــــــــــــــشك ســــــــــــــــونا  

  
  محطـــــــة الرمــــــــل، أمـــــــام مطعــــــــم جــــــــادمحطـــــــة الرمــــــــل، أمـــــــام مطعــــــــم جــــــــاد  ٠١٢٤٦٠٩٠٨٢٠١٢٤٦٠٩٠٨٢
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  محطــــــــــــة الرمــــــــــــل، صــــــــــــفية زغلــــــــــــولمحطــــــــــــة الرمــــــــــــل، صــــــــــــفية زغلــــــــــــول  ٠١٠١٢٣٢٦٩٨٠١٠١٢٣٢٦٩٨  اب الـــسكندرىاب الـــسكندرىمعـــرض الكتـــمعـــرض الكتـــ

كـــــــــشك محمـــــــــد ســـــــــعيد كـــــــــشك محمـــــــــد ســـــــــعيد 
  موسىموسى

٠١١٤١١٤٣٠٠٠١١٤١١٤٣٠٠
٠٠٠٠  

   شارع النبى دانيال، محطـة مصر شارع النبى دانيال، محطـة مصر٦٦٦٦

  مكتبـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــصيادمكتبـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــصياد
  

   النبـــــــى دانيـــــــال، محطـــــــة مـــــــصر النبـــــــى دانيـــــــال، محطـــــــة مـــــــصر ش ش٤٤  ٠٣٠٣--٣٩٢٨٥٤٩٣٩٢٨٥٤٩

ـــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــيبويه ـــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــيبويهمكتب   مكتب
  

 المـــــشيرأحمد إســـــماعيل، ســـــيدى  المـــــشيرأحمد إســـــماعيل، ســـــيدى ٢٣٢٣  ٠٣٠٣--٥٤٦٢٥٣٩٥٤٦٢٥٣٩

  اليماليماألقـــــــــــاألقـــــــــــ    

 عبـــدالحافظ  عبـــدالحافظ كـــشككـــشك
  محمد عبدالحافظمحمد عبدالحافظ

  الزقازيق، بجوار مدرسة عبد العزيز علىالزقازيق، بجوار مدرسة عبد العزيز على  ----------------

ــــــــــــــــادة ــــــــــــــــة عب ــــــــــــــــادةمكتب ــــــــــــــــة عب   مكتب
  

   شــــــــــــارع نــــــــــــور الــــــــــــدين شــــــــــــارع نــــــــــــور الــــــــــــدين––الزقــــــــــــازيق الزقــــــــــــازيق   ٠٥٥٠٥٥--٢٣٢٦٠٢٠٢٣٢٦٠٢٠

ــــــــــــــــــــاج ــــــــــــــــــــة ت ــــــــــــــــــــاجمكتب ــــــــــــــــــــة ت   مكتب
  

  طنطــــــــــــــا أمــــــــــــــام الــــــــــــــسيد البــــــــــــــدوىطنطــــــــــــــا أمــــــــــــــام الــــــــــــــسيد البــــــــــــــدوى  ٠٤٠٠٤٠--٣٣٣٤٦٥١٣٣٣٤٦٥١

ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــة قرب ـــــــــــــــــــةمكتب ـــــــــــــــــــة قرب   مكتب
  

 ش سعيد مع شـارع المعتـصم  ش سعيد مع شـارع المعتـصم ٩٩طنطا، طنطا،   ٠٤٠٠٤٠--٣٣٢٣٤٩٥٣٣٢٣٤٩٥

  مكتبـــــــــــــة اإليمـــــــــــــانمكتبـــــــــــــة اإليمـــــــــــــان
  

ـــــد  ---------------- ـــــدفاي ـــــرى--فاي ـــــى برب ـــــرى الحـــــاج أحمـــــد غزال ـــــى برب    الحـــــاج أحمـــــد غزال

  كــــــــشك الــــــــصحافةكــــــــشك الــــــــصحافة
  

   خيرى خيرىالسويس ش الشهداء،ح حسنالسويس ش الشهداء،ح حسن  ------------------

  عرابــي، أمــام التكــوين المهنـــىعرابــي، أمــام التكــوين المهنـــى   ش شســوهاجســوهاج  ٢٣٢٧٥٩٩٢٣٢٧٥٩٩--٠٩٣٠٩٣--  دالفتاح السماندالفتاح السمانأوالد عبأوالد عب

  كــشك أبــو الحــسنكــشك أبــو الحــسن
  

   أمــــــــام مــــــــسجد ســــــــيدي القنـــــــــاوى أمــــــــام مــــــــسجد ســــــــيدي القنـــــــــاوىقنــــــــاقنــــــــا  ٠١٦٩٥١٨٦١٦٠١٦٩٥١٨٦١٦

دار األحمـــــــــــــــــــــــــدي دار األحمـــــــــــــــــــــــــدي 
  للنشرللنشر

  المنيــا، أبــراج الجامعــة، أمــام الــشبان المــسلمينالمنيــا، أبــراج الجامعــة، أمــام الــشبان المــسلمين  ٠٦٨٠٦٨--٢٣٤٧٨٠٢٢٣٤٧٨٠٢

أيضاً بدور األهرام والجمهورية واألخبار للتوزيع و دار الشعب والدور القومية للتوزيع 
  .كتبات الكبرى األخرى بالقاهرة والجيزة واألسكندرية والمحافظاتوالنشر ومن الم

ويمكن اإلطالع إليكترونيا على نبذة مختصرة عن المؤلفات مع المقدمة والفهرست 
  www.askzad.comعلى أكبر موقع علمى للكتاب العربى على اإلنترنت 

  .كما يمكن تنزيل الكتب إليكترونيا بشروط الموقع
  

 
 
 

http://www.askzad.com
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   بارك ا فيهم أمجعنيملال حظات القراء الكرام
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  .وما توفيقى إال با عليه توكلت وإليه أنيب

  .وصلى ا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعواهم أن احلمد  رب العاملني


