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 العالمين الحمد هللا رب،  فى حكمته العظيمُ  ،فى قدرته القوى،  إرادته، والكل يت قَ فْ شيٍء فى الوجود وِ  الذى كل ك بأمره و حر
  .وجل  عز فى النهاية ال يخرج من قبضة اهللا  أو يخضع لقهره إذا غضب عليه مواله، فالكل  ،بقهره، والكل يخضع ألمره إذا أراد اهللا

ة وله الجبروت وله وله العز  ،وله الملكوت كُ لْ وله المُ  ،وله األمر قُ لْ ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له الخَ  شهد أنوأ
 وإليه ترجعون ،األولى واآلخرة يوله الحمد ف ،وتمُ عَ النـ.  

ر وسخ  ،لى قلبه بدائع آيات حكمتهنزل عأو  ،ختاره اهللا لرسالتها ،هه وخليلُ وصفي  ،هورسولُ  اهللاِ  دُ بْ عَ  اً وأشهد أن سيدنا محمد
 ه إلرادتهالكون كل،  فه بيتبليغ هدايته إلى الخلق أجمعينوكل.  

 .)األنبياء١٠٧( ﴾ َوَما َأْرَسْلَناَك ِإال رَْحَمًة ِلْلَعاَلِمينَ  ﴿ :قرآنه فقال يالذى وصفه اهللا ف ي بِ هذا الن  صلوات اهللا وسالمه علي
 ،فى الدنيا ويوم الدين صلوات اهللا وسالمه عليهو  ،فى اآلخرين صلوات اهللا وسالمه عليهو  ،األولينفى  صلوات اهللا وسالمه عليه

  ...ما بعد أ. ومن تبعه بإحسان من المؤمنين والمسلمين أجمعين
ى منها ولفت نظر  ،من سورة األحزاب وجل  عز ستمعت معكم قبل الصالة إلى آيات من كتاب اهللا ا :فيا أيها األخوة المؤمنون

ُهْم َمْن يـَْنَتِظُر وَ ﴿ :وجل  عز  قول القارئ عن اهللا ُهْم َمْن َقَضى َنْحَبُه َوِمنـْ َما بَدلُوا ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللا َعَلْيِه َفِمنـْ
فى  قَ دَ ما الذى صَ عباده المؤمنين، وأ نَ يْ هللا وبَـ ا نَ يْ بَـ ية هو هذا العهد الذى هذه اآل يف يوالذى لفت نظر  .)األحزاب٢٣( ﴾تـَْبِديال

   ؟وما قصة هذا العهد ؟فما هذا العهد .الوفاء بهذا العهد كما قال اهللا بأنه فريق من المؤمنين
ن خلق اهللا أرواح أفبعد  ،ل آدم إلى يوم الدينمن أو  ،نه أخذه على الخالئق أجمعينلعهد أخبر اهللا فى كالمه العزيز أهذا ا

الكريم عليها  هر صو  فكل إنسان له صورة خاصة - ا التى تتمّيز بها على العوالم أجمعينهَ تَـ ورَ وح صُ رُ  رها وأعطى لكل ائنات وصو الك
 لكن قدرة اهللا  !!ن الصور متشابهةمع أ ،وجلّ  عز عز  وجل  ىتتجل  واضحة لمن ينظر فى الوجود، فإذا نظر فى وجوه من حوله يجد أن 

وجهه خاص به عن جميع الناس من أّول آدم إلى يوم  .وشفتين مستطيلتين اً ولسان ،مفردتينان عينين مخصوصتين، وأذنين لكل إنس
  .وتبارك اهللا أحسن الخالقين ،العالمين سبحان اهللا رب  :حوله قال نْ حتى إذا نظر إلى مَ  !!القيامة

هذه المخلوقات جميعًا وواجهها بجماله،  ذَ خَ أَ  -  آدم من ترابجسم  قَ لَ قد خَ  ولم يكن بـَْعدُ  - ر المخلوقات د أن صو فبع
 الكرمها بتوفيقه وحكمته، وأبوأسمعها كالمه  ،ها بلسان قدرتهوكلم ذلك العزيز الوهاب يوقال ف ،على الخطاب بخير الجواب رد: 
َهَدُهْم َعَلى أَنـُْفِسِهْم أََلْسُت بَِربُكْم قَالُوا بـََلى َشِهْدنَا َأْن تـَُقولُوا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإنا ُكنا َوِإْذ َأَخَذ رَبَك ِمْن بَِني َآَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذريـتَـُهْم َوَأشْ ﴿

بخير الجواب، كتب ذلك فى   وجل  عز وا على المولى ورد  ،نتهوا من سماع الخطابن اوبعد أ .)األعراف١٧٢( ﴾َعْن َهَذا َغاِفِلينَ 
ستلمه يوم القيامة اوهو يشهد لكل من  ،الجميع بالعلم والحضور، وجاء بحجر من الجنة ووضع فيه هذا الكتابليه عووقع  ،كتاب

   .إن شاء اهللا
وال تنفع، ولوال أّنى  ال تضر  رٌ جَ إنك حَ ( :مام الحجر األسعد وقالأوقف وأرضاه  رضى اهللا عنهولذا ورد أن عمر بن الخطاب 

بإذن اهللا يا أمير  ر بل إنه ينفع ويضُ ( :وكّرم اهللا وجهه رضى اهللا عنه فقال اإلمام على . )كتُ لْ بـ ا قَـ مَ  كَ لُ بـ قَ يُـ  عليه وسلمّ صلى اهللا رأيت رسول اهللا 
ستلمه يوم افهو يشهد لكل من  ،ة كتبه فى كتاب ثم ألقمه ذلك الحجريما علمت أن اهللا حينما أخذ العهد على الذر المؤمنين، أ

  ).الحاكم في المستدرك عن أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنه( )وجل  عز هللا القيامة عند ا
 لكن ما .ا بخير جواب على اهللانَ دْ ، ونحن جميعًا َردَ ونحن جميعًا سمعنا فيه كالم اهللا ،إذن هذا العهد نحن جميعًا حضرناه

    ؟وقت الكريموعلى أّى شيء عاهدنا اهللا فى هذا اليوم المجيد وفى هذا ال ؟بنود هذا العهد
طيعه فال نعصاه، وأن نذكره ده فال نجحده، وأن نُ أن نوح  :األولالبند : فى هذا اليوم على أربع بنود هىسبحانه وتعالى عاهدناه 

ن َواالْنَس ِإال َوَما َخَلْقُت اْلجِ ﴿ :على أننا إذا جئنا إلى هذه الحياة الدنيا كنا كما قال اهللا .فال نكفره وجل  عز ن نشكره فال ننساه، وأ
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ُهْم ِمْن رِْزٍق َوَما أُرِيُد َأْن يُْطِعُمونِ  .لِيَـْعُبُدونِ   ،جلها أوجدناومن أ ،من أجلها خلقنا يعرفنا المهمة والت .)الذاريات٥٧، ٥٦( ﴾َما أُرِيُد ِمنـْ
  . ومن أجلها أنزلنا إلى هذه الحياة الدنيا

 هذه اآلية فقط يحددة فو يقرأون أن المهمة مُ كثيٌر ممن يسمعون أ  ويظن!!  كتاب   يثالث آيات ف يددة فة ُمحوإنما المهم
ُهْم ِمْن ِرْزٍق َوَما أُرِيُد َأْن يُْطِعُمونِ  .َوَما َخَلْقُت اْلِجن َواالْنَس ِإال لِيَـْعُبُدونِ ﴿ ّول هذه اآلياتوأ .وجل  عز اهللا  ِإن اهللا ُهَو  .َما أُرِيُد ِمنـْ

يَا أَيـَها الناُس إِنا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَـَباِئَل ﴿ :والمهّمة الثانية .)الذاريات٥٨، ٥٦( ﴾ُقوِة اْلَمِتينُ الرزاُق ُذو اْل
ُهَو أَْنَشَأُكْم ِمَن االْرِض َواْستَـْعَمرَُكْم ﴿ :والمهّمة الثالثة .)الحجرات١٣( ﴾لِتَـَعارَفُوا ِإن َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهللا أَتْـَقاُكْم ِإن اهللا َعِليٌم َخِبيرٌ 

   .)هود٦١( ﴾ِفيَها
وعمارة  ،والتعارف والتآلف والتعاون والتحابب بين عباد اهللا ،إذن مهمتنا فى هذه الحياة هى عبادة اهللا وطاعة اهللا وخدمة اهللا

   .عز وجل كتابه العزيز   يوفق القواعد التى رسمها الحميد المجيد ف ،ييدوالبناء والتش ،بالزراعة والصناعة والتجارة -األرض 
ا أن عبادة اهللا فى هذه اآلية هى أن نترك الدنيا بما فيها ونتفّرغ لطاعة اهللا ن الكثير مِ  مَ هِ فَ  :نأخذ المهّمة األولى وهى عبادة اهللا

ُقْل ِإْن ﴿ :هكما قال اهللا فى حق  مصلى اهللا عليه وسل ، فإنه مصلى اهللا عليه وسل اهللا رسول  ةِ ن لكالم اهللا وُمخالف لسُ  يوهذا ُمناف !!وعبادته
حين وأّول الذاكرين والمسب  ،وأّول الطائعين ،وأّول القانتين ،ل العابدينفهو أو  .)الزخرف٨١( ﴾َكاَن لِلرْحَمِن َوَلٌد فَأَنَا َأوُل اْلَعاِبِدينَ 

 العالمين  لرب عز  ُسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه فَانـْتَـُهوا﴿ :حّقه يوقال ف ،وجلالحشر٧( ﴾َوَما َآتَاُكُم الر(.   
 فبعضهم  ،وا بهذا األمروهو األسوة الحسنة والقدوة الطيبة لنا فى الدنيا واآلخرة، فعندما رأى جماعة من أصحابه قد هم

تقولون كذا ( :ستدعاهم وقال لهما -  نا ال أتزوّج النساءأ :ا أقوم الليل أبدًا، وبعضهم قالأن :أنا أصوم الدهر أبدًا، وبعضهم قال :قال
 )يفليس من يتِ ن فمن رغب عن سُ  ،وأتزّوج النساء ،رقدوأ ىل صَ وأُ  ،وأنا أصوم وأفطر ،وجل  وأتقاكم هللا عز  ،خشاكم هللافأنا أ !!؟وكذا

    .)مسلم عن أنٍس رضي اهللا عنه(
المقصود بالعبادة أنك ؟ )الذاريات٥٦( ﴾َوَما َخَلْقُت اْلِجن َواالْنَس ِإال لِيَـْعُبُدونِ ﴿ :مقصود بالعبادة فى هذه اآليةإذن فما ال

 !!وجل  عز هللا  ه عبادةً كل   كَ لَ مَ ن تجعل عَ أ -  وبطهارة سريرتك ،تكني  نِ سْ وبحُ  ،فسكوبصفاء ن ،بطهارة قلبك - تستطيع أيها المؤمن 
ن تجعل شهوتك مع زوجتك أبل وتستطيع  ،وتجارتك عبادة ،وزراعتك عبادة ،وطعامك عبادة ،تجعل نومك عبادة نأتستطيع 

والعمل  ،والقلب السليم المستقيم ،ة السليمةه الني إذا سبق ذلك كل  !!!ألرحامك عبادة كَ تَ لَ وصِ  ،ومداعبتك ألوالدك عبادة ،عبادة
 الخالص هللا عز  مصلى اهللاكما قال   وجلومسلم عن عمر بن الخطاب رضي  يالبخار () نوى  مرئ مااعمال بالنيات وإنما لكل إنما األ(  : عليه وسل

  .)اهللا عنه

 ،ن يسعى لهذا األمر لطلب المعاشأه يعقد النّية بقلبه مع رب و  ،وينوى فى فؤاده ،فالمؤمن إذا خرج من بيته ساعياً على معاشه
 نفسه وزوجه وولده عن  ليُكف هللا  وطاعةٌ  وذكرٌ  ه طوال فترة عمله عبادةٌ سئوال الناس، فعمله هذا ووقته هذا كل عز  بل كما  !!وجل
 )اشعَ ى المَ لَ عَ  يُ عْ الس  ال ا إهَ رُ ف كَ ال يُ  -  زكاة ال صالة وال صيام وال حج وال - ا هَ رُ ف كَ وبًا ال يُ نُ ذُ  وبِ نُ الذ  نْ مِ  إن ( :صلى اهللا عليه وسلمّ يقول 

   .)في الحلية بألفاظ مختلفة متقاربة وأبو نعيم، في مسند الفردوس والديلمي ،في األوسط الطبراني اهرو (

 ألنه يسعى بأمر اهللا ووفق شريعة رسول اهللا  ،ر الذنوبالسعى على المعاش يُكف فيسعى لطلب الرزق مصلى اهللا عليه وسل ،
وال  ،ة فكرتهنه ال يحصل على الرزق بجودأسيحصل عليه من عالم الغيوب، و ن الرزق المكتوب هو الذى أويعتقد فى قرارة نفسه 

وإنما يسعى فى طلب الحالل كما قال  ،وال بالمحاورات وال بالمداوالت وال بالخداع ،أمة الحبيب المختار ش وال ِبغِ  ،بصفاء قريحته
  .هذه الحياة ييه فيكف ن يحصل إال على ماأوال يريد  ،تأسى بذلك بسيدنا رسول اهللايو  ،اهللا

 !!سعيه على المعاش يهللا ف فإذا كان على هذه الشاكلة فهو عابدٌ  .دنيا الناس و يتفاخر به فيأ ،لناسال يطلب به منزلًة عند ا
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و بغيرها، أ ،أو بخداعه أو بسرقته ،هو بغشِ أو بتعبه أ ،ه يزيد بحرصه أو بكّدهوالذى يخالف هذا الشرع بأن يسعى ويعتقد أن رزق
كما قال سيد   زاقواعلموا علم اليقين أن األر  .من الكريم الخالق رَ جْ األَ  مَ رِ لذى حُ حايل للحصول على األرزاق، فهذا هو اويت
اتـُقوا اَهللا  ،أَيـَها الناسُ ( :وفي رواية ،)اتقوا اهللا وأجملوا فى الطلبف ،سًا لن تموت حتى تستوفى رزقهافْ نَـ  ن أ( :خرينولين واآلاأل

َها، فَاتـُقوا اهللاَ َفِإن نـَْفًسا َلْن َتُموَت َحتى َتْستَـْوِفَي رِزْ  ،ُلوا ِفي الطَلبَوَأْجمِ  َوَدُعوا َما  ُخُذوا َما َحل  ،ْجِمُلوا ِفي الطَلبِ َوأَ  قَـَها َوِإْن أَْبطََأ َعنـْ
   .)رضي اهللا عنهما َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهللاِ  رواه ابن ماجة والحاكم() َحُرمَ 

بحثنا لك عن لقمة واحدة فى السماوات أو فى  ،اهللا دَ بْ عَ  يا :جاءت مالئكة الرزاق وقالوا ،أنه إذا جاء األجلورد حتى 
 فى السماوات أو فى األراضين فلم  واحدةٍ  ةٍ بَ رْ بحثنا لك عن شَ  ،اهللا دَ بْ عَ  يا :وقالوا ياألراضين فلم نجدها، وجاءت مالئكة الر

األراضين فلم نجده،  يالسماوات أو ف يف -ُسه ف نَـ تَـ تَـ  ٍس واحدٍ فَ بحثنا لك عن نَـ  ،اهللا دَ بْ يا عَ  :تى مالئكة الهواء ويقولونأنجدها، ثم ت
  ).وجل  عز بإذن اهللا  هُ وحَ الموت فيقبض رُ  كِ لَ مَ اإلذن واإلشارة لِ  ونَ طُ ثم يـُعْ 

 ،زق عن طريق الحاللره اهللا، فإذا تأملت وتوكلت وجاءك الر ه كتبه وقد ألن !!اهغَ ضُ مْ ن يَ أفالبد  اهُ غَ ضُ مْ ُقّدر لماضغيك أن يَ  ما
 خذ إال ماال عن طريق الغواية والضالل لم تأشملالت وأخذت ذات اليمين وذات وإذا تعج  ال، وكان ذلك عَ تَـ المُ  كُ لِ ره لك المَ قد

 هذا األمرى وِ رْ تَـ  واسمعوا إلى هذه الحادثة التي. ووبال والعياذ باهللا عليك شر!!  
خرج ذات يوم لزيارة رجل مريض من المؤمنين وركب بغلته، وعندما وصل إلى باب  رضى اهللا عنهن عمر بن الخطاب ألقد ورد 

ن يعطيه أونوى فى نفسه  ،ن يمسك بزمام البغلة حتى ينتهى من عيادة المريضأفناداه وطلب منه  ،المريض نظر إلى سائٍل مسكين
ثم خرج فوجد البغلة ولم يجد عليها سرجها، فأسرع إلى السوق فوجد السرج  ،، ودخل لعيادة المريضنظير ذلك دينارًا حالالً 

ولكن بكم  ،أعلم ذلك :قال .شتريتها :فخاف الرجل وقال !!؟اذَ هَ  كَ لَ  نَ يْ أَ  نْ مِ  :فه وقال لهمسك به وعر أف ،مع أحد التجار اً موجود
ن رزقه، فلو سرق السارق حين يسرق إال م ما( :حيث قال اهللا عليه وسلم صلىول اهللا صدق رس :فقال .شتريته بدينارا :قال ؟شتريتها

 ،فكان ذلك عليه ذنوب وآثام ،ولكن لتسرعه ولعجلته أخذه من الحرام ،من الحالل هُ لَ  رَ د قُ  نارُ يَ فالد  .)صبر ألخذه من الحالل
   .وجل  عز ن يلقى الملك العالم أوحساب عسير يوم 

ئكم وسعيكم اكم وعند ال من كّ  -فَاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها وَُكُلوا ﴿ :مرنا اهللا أن نسعى لها سعيًا حثيثًا قال فيهوأ ،زق مضمونةن األرافإ
لكم قبل أن  والذى كتبه ،ره لكمالذى قد  وجل  عز كلوا من رزق اهللا   .)الملك١٥( ﴾ِمْن ِرْزِقِه َوِإلَْيِه النُشورُ  ُكُلواـ وَ -  جتهادكم، ولكناو 
فيها  ،منه ــ كل حّبة فى هذا النبات فيها خريطة طويلة ةٍ حب  على كل  فإن النبات الذى تزرعه أمامك مكتوبٌ  !!خلقوا بماليين السنينتُ 

 ومقدار كل ،وطعم كل حّبة ،ووزن كل حّبة ،وكم حّبة تخرج منها ،وفيها كم ورقة تخرج منها ،وفيها مقدار ضيائها ،مقدار هوائها
   .وجل  عز وكل ذلك بإذن اهللا  ،وصاحب كل حّبة الذى سيأكلها، ومتى يأكلها ،حّبة

ويُوزعها  ،تخرجها هذه النباتات يباألرزاق الت -فعندما تضع الحّبة فى األرض يكون تقدير خالق السماوات واألرض 
 بحكمته ومعرفته وقدرته عز  وجل،  ليتناوله الشخص  ،ى الوقت الذى حّدده اهللا والميعادر األسباب لتصل إلى جميع الجهات فوييس

   !!!فهذا عن الرزق - وجل  عز ير الفرد الصمد ر ألن ذلك تق ،ن يأخذ رزق أحدحٌد أأيستطيع  وال ،وجل  عز الذى كتبها له اهللا 
تجعل هذا الطعام عبادة  فإذا أطعمت أوالدك تستطيع أن :أما عن العبادات األخرى فتستطيع أن تجعل عملك كله عبادة هللا

تقوم بذلك لتـُّروّح عنهم كما أمر اهللا  م، وإذا داعبتهوجل  عز فك به اهللا لذى كل ان تقوم لهم بالتكليف أإذا نويت فى ذلك  ،وجلّ  عز هللا 
 عز  وجل وإذا جامعت زوجتك وقد ، ة أن يُعِ مت الني عِ ن يُ اهللا بهذا العمل عن الحرام، وأ كَ ف ن يرزقكم وأ ،بهذا العمل عن الحرام اهَ ف

ر من هذا الجماع ولداً ذاكرًا هللا ويعبد اهللا إلى كما لو أن اهللا قد قد ،كان لك بهذا الجماع أجرًا   - وجل  عز ة صالحة تعبد اهللا اهللا ذري
  .)ل بالنيات وإنما لكل أمرٍئ مانوىاألعماإنما ( :ألن وجل  عز شاء اهللا  ما
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كان هذا   ،تأكل ونويت أن تقوى بهذا الطعام على عبادة اهللا وعلى طاعة اهللا وعلى العمل الذى كلفك به اهللافإذا جلست ل
 األكل عبادة هللا عز  ووقاية جسمك من الحّر أو البرد ،، وإذا لبست ثيابك ونويت بها ستر عورتكوجل،  ينة التى وأن تتزيّن بالز

  .وجل  عز منه وعليك من اهللا  وصدقةً  وهذه الثياب عبادةً خرجها اهللا لعباده، كان هذا اللباس أ
فإذا ذهبت إلى زيارة مريض ونويت بذلك عيادة أخيك المؤمن  -بشرط أن تقّدم النّية  -وإذا عملت عمًال صغيرًا أو كبيرًا 

 ،أما إذا نويت زيارته ألنه جاء لزيارتك .وجل  عز وصّية ألمر اهللا وتنفيذًا لسنة رسول اهللا، كان لك بهذه العبادة والزيارة أجرًا عند اهللا 
ن يزورك وقلت وإذا طلبت من اآلخر أعلى هذه الزيارة،  وجل  عز ره اهللا فحرمت نفسك من األجر الذى قد  ،إليه الزيارة د رُ تَـ وذهبت لِ 

   .ن أجر الزيارة التى زرتها له فيما سبقيا فالن لقد زرتك ولم تأتنى لزيارتى، فقد حرمت نفسك أيضاً م :له يا فالن أو أرسلت له
 وكذا إذا شي وإذا !!ُحدوالقيراط كجبل أُ  ،ت عليها هللا ُكتب لك قيراطًا من األجريعت الجنازة وصل  عتها كتب لك قيراطاً شي

 وجل  عز ه هللا ذلك كل  إذا فعلت !!حدوالقيراط كجبل أ ،من األجر ها كتب لك من قيراطاً توإذا حمل !!حدبل أوالقيراط كج ،من األجر
  .وال تطلب األجر إال من اهللا

هل أى تُعز  .وجل  وبؤت بالخسران والعياذ باهللا عز  ،فقد حرمت نفسك من األجر ،أما إذا كنت ذاهبًا ألهل الميت وفقط
ه مع اهللا وهللا، فقد أخذ علينا العهد ويكون تعاملنا كل  ،وألهل الميت ثانياً  ،والً أن يكون العمل هللا أبشرط  ،الميت لتأخذ مثل أجرهم

 يرِ يْ فيه غَ  كَ رَ شْ ًال أَ مَ عَ  يلِ  لَ مِ عَ  نْ مَ ( :ولذلك يوم القيامة يقول ،أال نطلب من األجر إال من حضرته، وأال نعمل إال لجالل اهللا عّزته
أنا أغنى الشركاء عن : ىتبارك وتعالقال اهللا (: مصلى اهللا عليه وسل رسول اهللاقال  :وفي رواية أخرى .)ه له، أنا أغنى الغنياء عن الشركتركت

      ).رضي اهللا عنه رةأبي هري عن مسلم رواه( )من عمل عمال أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ،الشرك
 فى وجهه صدقة، وإذا  كَ مُ سُ بَ مت فى وجهه كان تَـ وهكذا تكلمت مع أخيك المؤمن بكلمة طيبة ُكتبت لك صدقة، وإذا تبس

   .قارب أطال اهللا لك فى عمرك وكان لك أجراً عظيماً ناً أو فقيراً كان لك صدقة، وإذا ذهبت لزيارة األأعنت مسكي
 ه هللا ومع اهللاوهكذا إذا كان تعاملك مع اهللا كل  ، هللا  ه عبادةً كان عملك كل عز  يَْذُكُروَن اهللا ِقَياًما َوقـُُعوًدا ﴿ :كما قال اهللا  وجل

، وأشتاق ي، وأذكرهم ويذكرونيعبادًا أحبهم ويحبون يإن ل( :يحديثه القدس يفسبحانه وتعالى وقال  ،)آل عمران١٩١( ﴾َوَعَلى ُجُنوِبِهمْ 
ه، ومن أعرض عنى ناديته من بعيد، ومن تقّرب منى تلقيته من ومن عدل عنهم مقت  ،من سلك طريقهم أحببته ،إليهم ويشتاقون إلىّ 

وأنا  ،، إن تابوا إلّى فأنا حبيبهميهم من رحمتطقنّ ال أُ  هل معصيتيوأ ي،أهل زيادت ير وأهل شك مجالستي، قريب، أهل ذكرى أهل
دعوا اهللا ا ،أو كما قال، )أبتليهم بالمصائب ألطهرهم من المعايب ،نا طبيبهمأأحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا إلّى ف

  .وأنتم موقنون باإلجابة
  : الخطبة الثانية
 إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأوأشهد أن ال  ،العالمين الحمد هللا رب اللهم صلى  .هورسولُ  اهللاِ  دُ بْ نا محمدًا عَ شهد أن نبي

 يا رب  ،نا واشفنا وانصرنا على أعدائناونج  ،عطنا الخير وادفع عنا الشرّ وا ،وعلى آله وصحبه أجمعينوسلّم وبارك على سيدنا محمد 
  ...ما بعد أ .العالمين

ه حتى رب  رُ كُ ذْ خذ يَ وأ ،نام اإلنسان منا على ذكر اهللا فإذا ،حتى النوم يجعله اهللا عبادة للمؤمن -كما تعلمون  :فيا عباد اهللا
 عز وكان نومه هذا صدقة من اهللا  ،كتبه اهللا ذاكرًا شاكراً   وجل  من نام على ذكر اهللا عز ( :مصلى اهللا عليه وسل كان كما قال   ،تغفل عيناه

 من أتى فراشه وهو : "أبي الدرداء رضي اهللا عنه نعأخرج النسائي ( )فإن لك دعوة مستجابة ،عُ دْ ا :ستيقظ من نومه قالت له المالئكةافإذا  .عليه وجل

   .)"ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة من اهللا عليه
 عز  هكان نائمًا ذاكراً، كان نائمًا عند نفسه ذاكرًا عند رب   ،ختطفه النومنان المنان حتى ايُردد ذكر الح فإذا نام اإلنسان وأخذ
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 صلى ثم غلبته عيناه فلم ينتبه إال مع مطلع الفجر، يكون كما فيه قال الرسول  ،نه يقوم فى الليل لُيصلّى هللاوإذا نوى قبل نومه أ .وجل
 كتبه اهللا   ،ع الفجرى قيام الليل ثم لم يقم إال مع مطلمن نو ( :ماهللا عليه وسل عز  البخاري ومسلم بنحوه عن أبي سعيد الخدري رضي اهللا ( )قائماً  وجل

وأحتسب في نومتي ما  ،قوملكني أنام ثم أ :قال معاذ .وأتفوق القرآن تفوقاً  ،أقوم الليل أجمع ال أنام منه شيئاً  :كيف تصنع في قيام الليل؟ فقال  :قال معاذ ألبي موسىعنه، 

   ،)معاذ أفقه منك: ذلك للنبي صلى اهللا عليه وسلم فقال افذكر  :وزاد الطبراني ،)أحتسب في قومتي
إذا كنت تقصد  ،هادًا هللا بأعمالك كل بْ اهللا تستطيع أن تكون عَ  دَ بْ وهكذا يا عَ  .ٍئ ما نوىمر األن األعمال بالنيات وإنما لكل 

 بها وجه اهللا عز  وال تطلب الشكر والثن ،وجل اء والجزاء إال من اهللا عز  ما بقّية التكاليف فسنتحّدث عنها بإيجاز بعد الصالة أ. وجل
  . إن شاء اهللا

 نسأل أن اهللا عز  وجل  أن يجعلنا دائما له عز  ين له فى كل وقٍت الفاكرين الحاضرين الخاشع ،من الشاكرين الذاكرين وجل
  .وحين

كشــف لنــا عــن ا حبيبــك ومصــطفاك، و  ةِ ن ُســويســتن بِ  ،داكجعلنــا ممــن يهتــدى بُهــانــا لصــالح العمــل وللعمــل الصــالح، و اللهــم وفق
  .الخشية من حضرتك فى كل وقٍت وحينالجفا الذى فى قلوبنا حتى نتمتع ب

ـــديناااللهـــم  ـــٌب مجيـــ ك ســـميعٌ إنـــ ،األحيـــاء مـــنهم واألمـــوات ،وللمـــؤمنين والمؤمنـــات ،غفـــر لنـــا ولوال  يـــا رب  ،ب الـــدعواتقري
  . العالمين

ــين واآلخــرين، و هــل بلــدنا أجمعــين األدب مــع إخــوانهم ومــع ســي أرزق االلهــم  هــذا البلــد متــراحمين  يجعــل المــؤمنين فــاد األول
  .يا أكرم األكرمين ،)المائدة) (البر والتقوى وتعاونوا على(: عاملين بقولك ،متباذلين متناصرين ،متعاونين

َهــى َعــِن اْلَفْحَشــاء َواْلُمنَكــِر َواْلبَـْغــِي ﴿ اهللا، اتقــوا: عبــاد اهللا يَِعظُُكــْم لََعلُكــْم ِإن اللّــَه يَــْأُمُر بِاْلَعــْدِل َواِإلْحَســاِن َوإِيَتــاء ِذي اْلُقْربَــى َويـَنـْ
  .)النحل٩٠( ﴾َتذَكُرونَ 

  .اذكروا اهللا يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصالة
***************** 


