
خلة أبينا إبراهيمس: خطب احلج عليه السالمر   )١ ( 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


uu  

هم  ومينحهم ما فيه عز، عباده الصاحلني ويعز، يكرم عباده املتقني،العاملني  هللا رباحلمد
 فيبتلي أحبابـه    ، قرن العطاء باالبتالء   !! سبحانه  ..سبحانه .يف الدنيا والسعادة يف يوم الدين     

 سـر  ، عرشه يوم اللقاءهم حتت ظلِّم لريفع قدرهم ويظلَّ وميتحنه،ليعطيهم وجيزل هلم العطاء  
{{: صلى اهللا عليه وسلم   قول خامت األنبياء    

{{
  وال ، ال حيب  ن وم بِح ي نم يعطي الدنيا لِ   ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له         

ه  وصـفي ،ه ورسولهدبوأشهد أن سيدنا وموالنا حممداً ع .بح أَنميعطي الدين واآلخرة إال لِ  
واصِبر وما   [[ :صلى اهللا عليه وسلم  مث قال له،ا صب عليه مواله البالَء الذي صب،من خلقه وخليله 
، ))األحقـاف األحقـاف --٣٥٣٥(( ]]  ر كَما صبر أُولُوا الْعزِم ِمن الرسِلفَاصِب  [[، ))النحـل النحـل --١٢٧١٢٧ ( (]]صبرك ِإالَّ ِباللِّه    

 .من الرسل واألنبياء - البد أن يكون صربك وحدك مثل صرب أويل العزم مجيعاً :يعين
 والشفيع األعظم للخالئق أمجعني    ، وسلم وبارك على سيد األولني واآلخرين      اللهم صلِّ 

 .العـاملني  يا رب  ، وآله وأصحابه وأتباعه أمجعني    ،بد اهللا  سيدنا وموالنا حممد بن ع     ،يوم الدين 
  )أما بعد(

وقد كان هذا اليـوم      ،عليه السالم  وحنن يف يوم من أيام خليل اهللا         :فيا إخواين ويا أحبايب   
 أن جيعل لـه لسـان       عز وجلَّ   حيث طلب من اهللا    ، خلليله إبراهيم  عز وجلَّ  يوم استجابة من اهللا   
 ويتأسون بسنته إىل    ، ويتعظون مبسريته  ، ويشرحون سريته  ، يذكرونه : يعين ،صدق يف اآلخرين  

  قد يطول وقد يقصر-  أو نذكره وقتاً، وننساه سنني،ةن ونذكره س إالَّ فما من نيب.يوم الدين
 . والبد أن حنكي قصته كل عيـد أضـحى   ، فالبد أن نذكره كل عام     ، اهللا إبراهيم   نيب  إالَّ -

 .  ))الشعراءالشعراء--٨٤٨٤ ( (]]ِخِرين عل لِّي ِلسانَ ِصدٍق ِفي اآلواج  [[  :عز وجلَّ  لقول اهللا استجابة!!ملاذا؟
 أن  :ملاذا مسي ذا االسم؟ روى البخـاري ومسـلم        . هذا النيب الكرمي امسه خليل اهللا     

  وكان ال يأكل إالَّ  ،يوماً يبحث عن الضيفان    -كعادته   -خرج   عليه السـالم  خليل اهللا إبراهيم    
 _________________________________________________ !! بدون أكل حىت يعثر على ضيف ليأكل معه- بل أيام - وميكث يوماً !!فمع ضي

هــ املوفـق   ١٤١٢ مـن ذي احلجـة   ١١ غربية يوم اجلمعة - مركز السنطة - سيدي عيسى الشهاوي باجلميزة    كانت هذه اخلطبة مبسجد    1
 .م١٢/٦/١٩٩٢

 .رواه الطرباين يف الكبري عن أيب عتبة اخلوالين 2
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خلة أبينا إبراهيمس: خطب احلج عليه السالمر   )٢ ( 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ملا علمه من أجر     !! وكان ميشي األميال باحثاً ذات اليمني وذات الشمال عن الضيف         
 مث دخل املـرتل فوجـد       ،فذهب يوماً وعاد ومل جيد أحداً     . عز وجلَّ  إكرام الضيف عند الكرمي   

.  الدارقد أذن يل رب: مل دخلت املرتل بدون إذن سيده؟ قال:  فقال له،رجالً جالساً يف مرتله   
عـز   ليبشر رجالً من عباده بأنه خليـل اهللا       ،  عز وجلَّ  أنا ملك أرسلين اهللا   : من أنت؟ قال  : قال
 مث كان يف أقصـى بقـاع األرض         ، فواهللا لو دللتين عليه    ،ين على هذا الرجل   دلَّ: قال!! وجلَّ

 وأخـذ    ..أنـا .  ..أنا: قال،  إنه أنت : قال. عز وجلَّ  ىت ألقى اهللا   وعشت معه ح   ،لذهبت إليه 
هللا وال تسـأل النـاس      ألنك تعطي   : قال ؟موِل: قال. شراًيكررها مبهوراً متعجباً فرحاً مستب    

  !!شيئاً
 يا  : ويوحي إليه  ، يفتح بابه إلبراهيم   عز وجلَّ   وإذا مبلك امللوك   ،وانتهى امللك من بشارته   

ألنك جعلت جسدك للنريان، وولدك     :  قال !!ال يا رب  : لم مل اختذتك خليالً؟ قال     تع ،إبراهيم
 .عز وجلَّ للقربان، ومالك للضيفان، وقلبك للرمحن

 ومل يأخذها بطريـق مفـروش       ، ومل يأخذها بالنصب واالحتيال    ،فلم يأخذها بالفهلوة  
بـدأ هـذا   . عز وجـلَّ  ل يف سبيل الدعوة إىل امللك اجللي      ، طويل  صعب  ولكنه طريق  ،بالورود

 ويبيعها للناس ليعبدوها من دون      ، حيث كان أبوه هو الذي يصنع اآلهلة       ،الطريق مع أبيه أوالً   
 فنفذ األمر وذهب إىل ،فطلب منه أن يذهب إىل السوق ليبيع هذه اآلهلة. عز وجـلَّ  رب الناس 

 وال ، ينفع وال يضـر   اإلله الذي ال  : ويقول -ساخراً متهكماً    - وأخذ ينادي عليها     ،السوق
 - !!ماذا تفعل؟:  فجاء إليه مسرعاً وقال،فنقل الناس اخلرب إىل أبيه!!  بكذا ،يسمع وال يبصر 

--٤٢٤٢ ( (]]  يغِني عنك شـيئًا ِلم تعبد ما ال يسمع وال يبِصر وال      [[:  فقال -ألنه حيارب دين أباه     
 ألنه نذر نفسه ، فخرج غري نادم على ما حدث، طرده من بيته، فلما اعترض على موقفه ..))مرميمرمي
. قُلْ ِإنَّ صالَِتي ونسِكي ومحياي ومماِتي ِللِّه رب الْعالَِمني     [[: وقال كما قال اهللا   ،  عز وجـلَّ   هللا

ِلِمنيسلُ الْماْ أَوأَنو تأُِمر ِبذَِلكو لَه ِريكاألنعاماألنعام--١٦٣١٦٣، ، ١٦٢١٦٢ ( (]] الَ ش((. 
 فيذهب إىل من يعبدون     ، وباجلدال تارة  ، وباللني تارة  ،ذ يدعو قومه باحلكمة تارة    مث أخ 

 وجلس معهم ليلة طويلـة      -  ويسمون الصابئة  ، وهم كثري يف بلده األوىل العراق      - النجوم
 فانتظر حىت أفل الـنجم،      . وأشاروا إىل جنم   ،هذا:  قالوا !!ماذا تعبدون؟ :  وقال هلم  ،عريضة
 فجلس معهم حىت طلع الصباح وكسـف        ،مث أشاروا إىل القمر   . فلنيإين ال أحب اآل   : وقال

أظن أن هذا   : مث طلعت الشمس فقال متهكماً    ،  إين ال أحب اآلفلني   :  فقال أيضاً  ،ضوء القمر 
مث جاورهم حىت غابت الشمس     !! وإشراقها أوسع  ، وحجمها أكرب  ، فنورها أسطع  ، أكرب إله ، 

 .عز وجلَّ  العاملني هو رب وإمنا اإلله احلق،نفع وال تضروأقام عليهم احلجة بأن هذه اآلهلة ال ت
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 وأدعـى   ، وكان قد طغى وبغـى     - فما كان منهم إال أن أخذوه إىل النمروذ ملكهم        
ريب الـذي  : ؟ قال سواييا إبراهيم هل علمت لك من إله غريي؟ ألك رب      :  قال - األلوهية

 مع أنه مـن     ، ومل يهب من كثرة جنوده     ،انه ومل يهتز لصوجل   ، ومل يعبأ بسلطانه   - حييي ومييت 
 ى فـؤاده  وقو، قلبهت إال أن اإلميان ثب،امللوك املعدودين الذين ملكوا أكثر البسيطة األرضية  

 وأشار  ، عليهما بالقتل  مِك فجاء برجلني ح   !!كيف؟: قال. أنا أحيي وأميت  : فقال النمروذ  -
 أنـا أحييتـه     ، عن هـذا   أنا عفوت : اآلخر وقال مث أشار إىل    . اقتلوا هذا : إىل حاشيته وقال  

 .وأعطيته حياة جديدة
 يأتيه بقاصـمة    - الذي علمه العليم احلكيم    - فإذا بإبراهيم    ،وظن أنه كسب اجلولة   

فَِإنَّ اللّه يأِْتي ِبالشمِس ِمن الْمشِرِق فَأِْت ِبها ِمن الْمغِرِب فَبِهت الَّـِذي               [[ :الظهر ويقول له  
 مث أطلق سراحه بعد أن أمر اجلميع أن ال ، وتروى وتدبر ،، واحتار يف األمر   ))البقرةالبقرة--٢٥٨٢٥٨ ( (]]ركَفَ

. عـز وجـلَّ     رسالته مع اهللا   لَِمكْ على أن ي    ولكنه أصر  . وال يستمعوا إليه   ،يكلموه وال حيدثوه  
من  - إين مريض :أي، } إين سقيم {:  وأرادوا أن خيرج معهم، فقال،فخرجوا يف يوم عيدهم
م على أن يأيت هلم مبصيبة جديدة تلفت نظـرهم إىل      وصم - عز وجـلَّ   كفركم وشرككم باهللا  

 . فخرجوا وتركوه وحيداً عند بيوم!!علهم يتوجهون إىل حضرة اهللاجت ،اهللا
فلما رجعـوا   .  مث وضع الفأس على رأس كبريهم      ،فخرج إىل األصنام وحطمها مجيعاً    

ومـن  : ، قالوا ))األنبياءاألنبياء--٥٩٥٩ ( (]]  فَعلَ هذَا ِبآِلهِتنا ِإنه لَِمن الظَّاِلِمني      قَالُوا من   [[ووجدوا ما حدث    
 ويسخر ا ويسـتهزأ     ، ألنه الوحيد الذي يعيب علينا عبادة هذه اآلهلة        !!؟يكون إال إبراهيم  

، ، ٦٢٦٢ ( (]] فَعلَه كَِبريهم هذَا     قَالَ بلْ . أَأَنت فَعلْت هذَا ِبآِلهِتنا يا ِإبراِهيم       [[:  فجاءوا به وقالوا   ،ا
 وأشار بيـده إىل     -  أن يده هذه هي اليت فعلت      : يعين – ، وأشار إىل أصبعه األكرب    ))األنبياءاألنبياء--٦٣٦٣

تهم  ثبعز وجلَّ  ألن اهللا  ، وال يف شئ   ، ألن األنبياء ال يكذبون يف مزاح وال يف هلو         ،الصنم األكرب 
 فقال. على احلق :)  كَِبري لَهلْ فَعذَا به موهم يظنون أنه يقصـد  ، إصبعه األكرب: وهو يقصد  )ه 

 ومع ذلك . وإم على الباطل مث أخذ جيادهلم، وبعد ذلك علموا أنه على احلق   !!الصنم األكرب 
م العزوبدأو التجهيزات لذلك!! فدبر النمروذ أمره بأن يلقيه يف النار!!ة باإلمثأخذ ... 

 حىت أن املرأة اليت كانت      ،روا يف مجعها ملدة ستة أشهر      واستم ،وأخذوا جيمعون احلطب  
 واليت مـرض    !! كانت تنذر أا إذا وضعت حتضر حطباً إلحراق إبراهيم         ،تتعسر يف وضعها  

 حىت مجعوا حطباً حيرق مدينـة مـن         !! تنذر أنه إذا شفى جتمع احلطب حلرق إبراهيم        ،ولدها
  ..))النحلالنحل--١٢٠١٢٠ ( (]] ِإنَّ ِإبراِهيم كَانَ أُمةً  [[ !! وإن كان مساه اهللا أمة، وليس رجالً- الناس
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خلة أبينا إبراهيمس: خطب احلج عليه السالمر   )٤ ( 
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 وبعد اشتعاهلا مل يستطيعوا أن يقتربوا مـن النـار لشـدة             ،وأشعلوها  مث أوقدوا النار  مث أوقدوا النار  
 - اللعـني  – وإذا بإبليس ؟ وقالوا كيف نلقيه فيها وحنن ال نستطيع أن نقترب منها          ،حرارا

 تقذف األشياء ألماكن    ،آلة كاملقالع  وهي   ، ويرشدهم لعمل املنجنيق   ،يرتل يف صورة آدمية   
 ا مث يضعو  ، بأن يصعدوا على قمة جبل ومعهم املنجنيق       ؟ح هلم كيف يضعوه فيها     ووض ،بعيدة

 . ويقذفونه يف وسط النريان-  بعد تكتيفه باحلبال- فيه إبراهيم
 وهنا ضجال يعبدك يف األرض    ! !يا ربنا عبدك إبراهيم   : ( مالئكة السموات يقولون   ت

 أي فهـل  ،إذا كان قد استعان بكـم فـأعينوه     :  أن قال هلم    فما كان من اجلليل إالَّ     !!اهسو
نزل األمطار على النار لتطفأها علـى       أي أن   ِنرم يا رب : استغاث بكم؟ فقال سيدنا إسرافيل    

عبـدك   يـا رب  : وقال األمني جربيل   .إذا استغاث بك فاغثه   : عز وجـلَّ   فقال اجلليل . اخلليل
 يا خليـل    :فرتل جربيل على إبراهيم وقال    . عطها له أانزل فإذا سألك حاجة ف    : قال. مإبراهي

. إذا كانت إىل اهللا فاطلبها من اهللا أبلغهـا إىل اهللا          :  قال !!أما إليك فال  : اهللا ألك حاجة؟ قال   
 !!علمه حبايل يغين عن سؤايل: فقال

ة فجاء بشجرة تفاح     ومد يده يف اجلن    ،فوضع جربيل إصبعه يف األرض فنبعت عني ماء       
 وكان يف النار    ، وجاء بأريكة من اجلنة وفرشها جبوار املاء حتت الشجرة         ،ووضعها جبوار املاء  

فلم حترق   .))األنبياءاألنبياء--٦٩٦٩ ( (]]ââ ِإبراِهيم   يا نار كُوِني بردا وسلَاما علَى       [[  :كما قال هلا الواحد القهار    
 جيلس على األريكـة يف ظـل        ،فريداًا  حر  فصار - االىت قيدوه    -وقيوده   أحباله   إالَّالنار  

 يف هـذه    - ملدة شهرين كاملني   - عز وجـلَّ    ويذكر اهللا  ، يأكل التفاح ويشرب املاء    ،الشجرة
 . فقد استمرت موقدة ملدة شهرين كاملني،النار حىت اطفأت

مـن تعبـد يـا      : قال النمروذ يف جربوته وعتوه    و!!  تعجبوا ولكن القوم عندما رأوه   
 فنحر مائة   !! يستحق أن اذبح له مائة بدنة      ، كرمي إنه إله : قال. عز وجلَّ  أعبد اهللا : براهيم؟ قال إ

إن اهللا ال يريـد    : قـال اخلليـل   . عز وجلَّ   ألنه مل يؤمن باهللا    ، ولكن اهللا مل يتقبلها منه     ،بقرة هللا 
ين عنـك وعـن      وهو غ  ، ويريد أن تعرفه   ، ويريد أن تعبده   ،ده ولكن يريد أن توح    ،بدناتك

ولكنـه يف   ،  عز وجـلَّ    ويدعو هؤالء القوم إىل عبادة اهللا      ،اهللاإىل   واستمر يدعو    .بدناتك مجيعاً 
ِإني   [[ : فقال!! بل إم يف النهاية أصدروا أمراً بطرده من البالد ،النهاية زاد غرورهم وعتوهم   

 .) ) الصافاتالصافات--٩٩٩٩ ( (]] ذَاِهب ِإلَى ربي سيهِديِن
 وكان ماله كلـه  ، وقدم ولده قرباناً حلضرة الرمحن،لقى جسمه يف النريان   هذا اخلليل أ  

ن فماذا فعل؟ اثـنني يكفيهمـا نصـف          أنه جاءه رجال   : حىت أن الرمحن حيكي لنا     ،للضيفان
 . ، جاء بعجل مسني))هودهود--٦٩٦٩ ( (]] جاء ِبِعجٍل حِنيٍذ  [[ : لكنه كما قال اهللا،دجاجة
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خلة أبينا إبراهيمس: خطب احلج عليه السالمر   )٥ ( 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

يا : فقالوا له. عز وجـلَّ  ألنه كان كرمياً مع اهللا  شواه هلم    ، مشوي :جاء بعجل حنيذ يعين   
الثمن الذي أطلبه منكم أن تـذكروا اهللا        : قال. إبراهيم ال نأكل طعامك إال إذا دفعنا الثمن       

 .اك اخلليلصدق من مس: فقالوا.  وحتمدوه يف آخره،أوله
 فاختار اهللا منـهم نفـراً       ، وقد تعجبت مالئكة اهللا من أحواله      ،بل أنه مشى ذات يوم    

 فرتلوا وذكر واحد منهم -ا  وكثرياً وكان كثري، بعد أن منا ماله- وأمرهم أن يرتلوا الختباره  
:  قال ، ذكر اهللا الذي ذكرته آنفاً      علي دِعأَ:  فقال اخلليل  ، يطرب السامعني   شجي اهللا بصوتٍ 

 - ين وادياً مملوءاً بالغنم من أغنامكتعطي: وماذا تريد؟ قال: قال. ال أعيد حىت تعطيين ما أريد   
ماذا قال  ف - عز وجلَّ  ألنه أبو الضيفان كما مساه الرمحن     ،  وكان له وديان كثرية مليئة باألغنام     

ك ولك كل ما ملكت من أودية مملوءة باجلمال أو األبقار أو            امسعين ذكر رب  :  قال !!للملك؟
ألنه مـع أن اهللا     ،  اك اخلليل صدق اهللا إذ مس   : وقالوا فضجت املالئكة يف السموات      !!األغنام

 .عز وجلَّ أعطاه املال الكثري إال إنه مل ينشغل به عن ذكر العلي الكبري
 ومل يتغري   -  فلم ينجب إال بعد مثانني عاماً مضت من عمره         - اختربه اهللا بعدم اإلجناب   

. كنه مل يـتغري قلبـه      ول -  حيث سلط عليها فرعون مصر     - اختربه اهللا يف زوجه   . ومل يتبدل 
 وأمره بأن يبعده ويضعه يف مكان قفر    ، بعد هذا العمر الطويل    ،اختربه اهللا بعد أن أعطاه الولد     

 وهو يف كل ذلك ال يتغري قلبه طرفة         ، وال أنيس فيه   ، وال ماء فيه   ، وال ضرع فيه   ،ال زرع فيه  
 وجنا من ، هذه االبتالءاتفما كان من اهللا بعد أن جنح يف كل. عز وجـلَّ  عني عن خالقه وبارئه 
 ووفقه اهللا ألعمال الفطرة اليت ، إال أن جعله أباً لنا وملن قبلنا وملن بعدنا    ،كل هذه االمتحانات  
 !! كيف ذلك؟ .مل تظهر إال على يديه

 بعد أن   ،ن عاماً بقادوم  يهو ابن مائة وعشر   و واختنت   ،كان أول من اختنت من الرجال     
وكـان أول مـن     ،   وكان أول من نظف فاه     ،تان يعين الطهارة   واالخت - أمره اهللا باالختتان  

 والبنطلونات حىت ال تظهر     -  ساتر العورة  : يعين –  وأول من لبس السراويل    ،استنشق باملاء 
.  يا إبـراهيم   هذا وقار : ؟ قال ما هذا يا رب   :  فقال ، وأول من ظهر الشيب يف رأسه      ،عورته
 إين استحي من رجل شاب يف اإلسالم أن أعذبـه           ،يا إبراهيم : قال. زدين وقاراً  يا رب : قال
 فهـو  ، كما أمر امللك العالم،أول هذه األمة يف حج بيت اهللا احلرام  عليه السـالم  وكان   .بالنار

 . نسك مناسك البيتى وهو الذ،الذي بىن البيت
 وكلما وقفـوا علـى      ، وكلما سعوا بني الصفا واملروة     ،وكلما طاف احلجيج بالبيت   

 ، تذكروا بذلك إبـراهيم اخلليـل      ، وكلما شربوا من زمزم    ، رموا اجلمرات   وكلما ،عرفات
 .واصطفاه اختاره عز وجلَّ ألن اهللا ،عليه السالمه تكرمياً إلبراهيم وذلك كلُّ . وزوجته هاجر،وولده إمساعيل
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خلة أبينا إبراهيمس: خطب احلج عليه السالمر   )٦ ( 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

{{:  قال، أنت أكرم اخللق على اهللا:ل لهيعندما ق - صلى اهللا عليه وسلمقال  


{{  صلى اهللا عليه وسلم وقال :}}ٰٰ
ٰٰ

{{  صلى اهللا عليه وسلم   وقال :}}
{{٥. 

 .ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة
 :ةاخلطبة الثاني
  وأشـهد أن سـيدنا     ،شريك له اهللا وحده    وأشهد أن ال إله إال       ،العاملني  هللا رب  احلمد

 ، وعلى آله وصحبه وسـلم     ، وسلم وبارك على سيدنا حممد     اللهم صلِّ  .حممداً عبده ورسوله  
 )أما بعد (.العاملني يا رب ، وجننا واشفنا وانصرنا على أعدائنا،واعطنا اخلري وادفع عنا الشر

 ويف  ، أسوة حسـنة   -  خليل اهللا  -  لقد كان لكم يف إبراهيم     :خوة املؤمنون أيها اإل فيا  
 وجعلنـا مجيعـاً   ،اختارنا لإلسالم واإلميان عز وجلَّ  فإن اهللا، أسوة كرميةصلى اهللا عليه وسلمحممد  

عز وجلَّ{{: صلى اهللا عليه وسلم  وقد قال    ،عباد الرمحن 
{{ وجلَّ  فإن اهللا.٦ ـ  عز ي علينـا   عنـدما يغلِّ

 ويعفي مـن ذلـك الفجـار        ، أو يايت لنا ببعض اهلموم     ، أو يصيبنا ببعض األمراض    ،األسعار
 !! فإن ذلك شأن عجيب؟،والكفار

 ألن  ،باحلياة الـدنيا   وينعمون   ، وينعمون باخلريات  ،ينعمون باملال  -كما ترون    -فهم  
ـ أولأول{{  ،}{{: صلى اهللا عليه وسـلم كما قال  -األمر   ـ ئ ك ك ئ

 فإن اهللا يريـد أن يرفـع        :أما أنتم معشر املؤمنني   ،  }}عجلَت لَهم طَيباتهم يف حياِتِهم الدنيا     عجلَت لَهم طَيباتهم يف حياِتِهم الدنيا     
 . ويريد أن يطهر قلوبكم، ويريد أن يستر عيوبكم، ويريد أن يغفر زالتكم،درجاتكم

 -  ويعينه عليه  -  جاءه اهللا ببالء قريب    ،فكلما أسرف العبد منا على نفسه يف اخلطايا       
  . ومل يشكو، فإذا أصيب مبرض فصرب عليه،ليغفر له به هذه الذنوب

_________________________________________________ 
 .رواه البخاري وأمحد يف مسنده واحلاكم يف املستدرك والترمذي يف سننه والنسائي يف سننه عن ابن عمر 3
 .د يف مسنده وأبو يعلى يف مسنده عن ابن عباسرواه أمح 4
 . أخرجه ابن ماجة عن ابن مسعود والديلمي عن أنس وابن عباس والطرباين يف الكبري عن أيب سعيد اخلدري5
 .رواه صاحب مسند الشهاب عن ابن مسعود 6
 رواه مسلم وأمحد عن أيب هريرة 7
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خلة أبينا إبراهيمس: خطب احلج عليه السالمر   )٧ ( 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

: دسـي  يف حديثه القعز وجلَّ ، وقال اهللا  }}{{: ورد ىف األثر  
}}

{{
 فـإن مل يصـبه      ،عند اهللا  أو رفعة لدرجته     ،فإذا أصابه هذا املرض كان تكفرياً خلطاياه      

  م املعاش باملرض أصابه ،   م أو يصاب بـأي  ، أو أصابه بنكد من الزوجة ، األوالد  أو أصابه 
{{: صلى اهللا عليه وسلم وكل هذه األشياء يقول فيها نبيكم الكرمي  ،شئ من أشياء الدنيا   


{{٩ولذلك أمرنا اهللا أن  . كل هذه تكفري لنا يا عباد اهللا
  .))التوبةالتوبة--٥١٥١ ( (]]  قُل لَّن يِصيبنا ِإالَّ ما كَتب اللّه لَنا  [[ :نقول

 واخلـري   ، األجـر والثـواب    :ذي كتبه اهللا لنا    ألن ال  ،)إال ما كتب اهللا علينا    ( :مل يقل 
 ، األوزار والذنوب  : فالذي يكتبه علينا   ،)إال ما كتبه اهللا علينا    ( : لكن لو قال   .والفضل الكثري 

 ، وليقيمه يف مقام الصـاحلني ، فكل من ابتاله اهللا فإمنا يبتليه لريفع شأنه  .والعيوب واملخالفات 
{{:  فقد ورد  .وليلحقه بالنبيني 


{{١٠١٠
}َـلخأبو   د      كوعولَـى رسوِل اهللا وهو مع ِريدعلـيه ،سعيٍد الـخ 

 ما أَشد حر حماك يا: قَِطيفَةٌ، فَوضع يده علـيِه فَوجد حرارتها فوق القَِطيفَِة، فقالَ أبو سعيدٍ          
دد علَـينا البالُء، ويضاعف لنا إنا كَذَِلك يش: صلى اهللا عليه وسـلم   فقالَ رسولُ اهللا   !!رسولَ اهللا 

رمث قالَ  .اَألج  :   الناِس بالءً   يا رسولَ اهللا م دأَش األنبـياُء، قالَ :  قالَ ؟ن:   ـنمث :  قـالَ  ؟ مث م
مث الصاِلـحونَ، كان أَحدهم يبتلَـى بالفَقِْر حتـى ما يِجـد          :  قالَ ؟ ثُم من  :، قالَ العلَـماُء

 العباَءةَ يلْبسها، ويبتلَـى بالقَمِل حتـى يقْتلَه، وَألحدهم أَشد فرحاً بالبالِء من أَحـِدكُم              إالَّ
 .عز وجلَّ  فاجعلها طاعة هللا،ملاذا؟ ألن الدنيا ساعة. ١١}بالعطاِء

، ))العلـق العلـق --٧٧  ::٦٦ ( (]] نىأَن رآه اسـتغ   . ِإنَّ اِإلنسانَ لَيطْغى    [[ :واإلنسان كما أخرب الديان   
 بل رمبا يفسد يف ، بل رمبا يطغى  ، يغتر ، وولده حوله  ، وماله كثرياً  ،جسمه صحيحاً يرى  عندما  
 حىت  ، ويفكرهم ذه املصائب   ، فمن رمحة اهللا بعباده املؤمنني أن يكدرهم ذه اآلالم         !!األرض

_________________________________________________ 
 سنن البيهقى الكربى عن أيب هريرة 8
 . وابن حبان يف صحيحه وابن أيب الدنيا عن أيب هريرةرواه البخاري 9

 صحيح ابن حبان 10
 سنن البيهقى الكربى 11
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خلة أبينا إبراهيمس: خطب احلج عليه السالمر   )٨ ( 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

عمرهم معتمـدين أوالً   وحىت يظلوا طوال ، وحىت ال يغفلوا عن طاعة اهللا،ال ينسوا فضل اهللا 
 ويعلموا بأن األمـر يف األوىل واآلخـرة         ، وعلى كرمي صنع اهللا    ،وآخراً على مجيل فضل اهللا    

 .عز وجلَّ  وعلى عطف اهللا فيشكرون اهللا،متوقف على جناب اهللا
 .أن يثبتنا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة عز وجلَّنسأل اهللا 

اللهم أرنا احلقوارزقنا اجتنابه وهالكاً وأرنا الباطل زاهقاً،ا وارزقنا اتباعه حق . 
  . وال مبلغ علمنا،نااللهم ال جتعل الدنيا أكرب مهِّ
 . للشك وال للتجربة يا رب العاملني فإنا لسنا أهالً،اللهم ال جتربنا وال ختتربنا

ا مبـا فعـل      وارفع بفضلك سخطك عنا، وال تؤاخذن      ،لطف بنا يف كل أحوالنا    أاللهم  
 .السفهاء منا يا رب العاملني

 وترفعنا بـه إىل أعلـى       ، تبدل به سيئاتنا حبسنات    ،اللهم انظر إلينا نظر عطف وحنان     
 . يا رب العاملني،قنا به إىل طاعتك إىل املمات وتوفِّ،الدرجات

 ، األحياء منهم واألموات، واملؤمنني واملؤمنات،اللهم اغفر لعبادك املسلمني واملسلمات
 . يا رب العاملني،إنك مسيع قريب جميب الدعوات

ـ  ، عنهم أهل الكفر والطغيان     ورد ،اللهم انصر إخواننا املؤمنني يف كل مكان       دهم  وأي
جبنود من عندك يا حنانان يا من. 

 ـ  ، وال تؤاخذنا بالـذنوب واألوزار     ،د املسلمني بنصرك يا عزيز يا غفار      اللهم أي وت ب 
 . يا ستار يا عفو يا كرميعلينا توبة نصوحاً

ِإنَّ اللّه يأْمر ِبالْعدِل واِإلحساِن وِإيتاء ِذي الْقُربى وينهى عـِن الْفَحشـاء             {: عباد اهللا 
  )النحل-٩٠( } والْمنكَِر والْبغِي يِعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
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