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uu

 ويوفق ،العاملني، يهب عباده املخلصني العمل الصاحل املقرب لرب العاملني  هللا رباحلمد
اب يف كل حركـة   ويلهمهم الصوٍ ، ويوفق جوارحهم لطاعته وحسن شكره     ،ألسنتهم لذكره 

 ألفضل األعمال يف    إذا أحب عبداً سخره    ، سبحانه  ...سبحانه. وسكنة يف كل وقت وحني    
 وما فيها مـن   وشغله بالدنيا، وإذا غضب على عبد خذله عن فعل الطاعات    ،أفضل األوقات 
 .رباتكمشاغل ومهوم و

 ومتويل عباده   ، املتقني  ومعز ، املؤمنني  ويلُّ ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له         
وأشهد أن سـيدنا     . يف يوم الدين   همحاملخلصني بكل ما فيه سعادم يف الدنيا وفالحهم وجنا        

 وهداه للعمـل   ،قلبه مبحبته  عز وجـلَّ    مأل اهللا  ،ه من خلقه وخليله    وصفي ،حممداً عبده ورسوله  
 وجعـل   ، ورفع به يف الدنيا منار هدايته      ، وجعل على اإلميان به مدار سعادته      ،بأحكام شريعته 

 .حتت لوائه يف اآلخرة كل من اختاره للدخول يف شفاعته
نـا يف   واجعلنا يا رب، وسلم وبارك على سيدنا حممد وأدخلنا يف زمرة أحبابه    لهم صلِّ ال

 واجعلنـا   ، ومتع عيوننا مجيعاً بالنظر إىل مجيل طلعته       ،مثل هذه األيام من الواقفني على أعتابه      
 يـا رب   ،آمني..  آمني   ، ويكرم جبواره مع خالص أحبته     ،مجيعاً يف اآلخرة ممن حيظى بشفاعته     

  )أما بعد (.العاملني
من سورة  عز وجـلّ   استمعنا قبل الصالة إىل آيات من كتاب ربنا    :فيا إخواين ويا أحبايب   

يف كل عام أوقاتاً عظيمة نشرف فيهـا أمساعنـا    سبحانه وتعاىل وقد جعل اهللا ،عليه السالم إبراهيم  
عز  يت من أجلها أوجب اهللا     ونمتع عقولنا بفهم احلكم العظيمة ال      ،بسماع قصة سيدنا إبراهيم   

علـيهم   علينا أن نتذكر يف هذه املواطن واأليام سيدنا إبراهيم وابنه إمساعيل وزوجه هاجر              وجلّ
ها يف هـذا   ال نستطيع أن حنيط بِ   ، ومنافع مجة  ، وعرب عظيمة  ،حكم كثرية  ملاذا؟.  أمجعني السالم

انَ ِفي قَصِصـِهم ِعبـرةٌ   لَقَد كَ { :ري الكب وإمنا األمر كما يقول اإلله العلي   ،الوقت القصري 
 . ))يوسفيوسف--١١١١١١(( }وِلي اَأللْباِب ُأل

_________________________________________________ 
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ـ  وحِ ، عالية اتظَ لكنها عِ  ،ليست روايات وحواديت نسمعها على سبيل التسلية        مكَ
 حـىت   ، علينا أن نتدبرها ونعيها ونفهمها يف هذا الوقت يا إخواين          ،ات آهلية راقية  ي وآ ،غالية

وبـاألجر   ،بـه  بالفضل الكبري الذي عمهم  عز وجلّ  نا اهللا  وحىت يعم  ،كرمهميكرمنا اهللا كما أ   
 . عندهعز وجلّ خره هلم املوىلدا وبالثواب اجلزيل الذي ،العظيم الذي وعدهم به

 حنن يف هذه األيام     : ويفهمها معي إخواين   ، أريد أن أفهمها وآخذها لنفسي      واحدةٌ عربةٌ
 فالذي يسافر ليحضر هلم رياالت      ،مل ألوالده ما ينفعهم يف الدنيا      واحد فينا حياول أن يع     كلُّ

كل هـذا  ..  والذي جيري هنا وهناك ، والذي يتاجر ليعمل هلم بيوتاً وعمارات  ،أو دوالرات 
 ولكنه يريد أن يعمـل  - ى ما عليه  ألنه تزوج وسكن وأد    -  هو ال يريد شيئاً لنفسه     !!ملاذا؟

 من يفعل ذلك هو الناصح يف       نَّ يعتقد متام االعتقاد أ     والكلُّ .نياألوالده حاجة تنفعهم يف الد    
 !! السعيد يف نظر خلق اهللا، الشفوق العطوف على أبنائه ووالياه،دنياه

 لكن األصح منه أن نتأسى      - وهذا الكالم الصحيح   -وكلنا ال يشك يف هذا الكالم       
 ماذا فعل؟ عاش مثانني عاماً مل يرزقه        .عليه السالم  وعلى رأسهم خليل اهللا      ،بأنبياء اهللا ورسل اهللا   

 بل كان دائماً وأبداً ، ومل يقنط من رمحة مواله، فلم ييأس من فضل اهللا     ، فيهم بغالم  عز وجلّ  اهللا
صلى اهللا عليه    كما أخربنا سيدنا وموالنا رسول اهللا        ،)وانتظار الفرج عبادة  ( – منتظراً لفرج اهللا  

 ،عـز وجـلّ   جناب والولد يترقب الفضل وينتظر الكرم من اهللا      اهللا عنه اإل   يعين الذي أخر  . وسلم
، عبادة ليس فيها عمل وال تعـب وال   عز وجـلّ   وهذا االنتظار عبادة يثيبه عليها العزيز الغفار      

 ، يستمطره الرمحـات   ،نه حيرك قلبه باحلنان والعطف واإلشفاق إىل املليك اخلالق        أ إال   ،إنفاق
 الذي بيده مقاليد السموات واألرض وهو على كل      عز وجلّ  وحده ألنه   ،وينتظر منه املكرمات  

 .شئ قدير
أمره علـى   بل ، ومل يتركه يفرح به لوقت طويل     -  بعد مثانني عاماً   - أكرمه اهللا بالولد  
 -  وال فيها حىت وحـوش     ، ليس فيها زرع وال ضرع وال ماء       ،صحراءالفور بأن يلقي به يف      

 وهذا مكان ليس فيه قوت      ، وفيه شرام  ،لذي فيه قوم  ألن الوحوش ال تسكن إال املكان ا      
هل شعر يف نفسه بأن هذا احلكم الذي حكم   !! هل اعترض على أمر اهللا؟     !! ماذا يفعل؟  .حلي 

 ملاذا تفعل معي هذا؟ وملاذا : كما نسمع من عباد اهللا  -  اهللا وقال  ىء؟ هل ناو  به عليه اهللا قاسٍ   
ذا احلكم؟حكمت علي  !وِلذا العمل؟ص خصم تين وأمرتين!!  

لُق مـا يشـاء     وربك يخ { !!!هل مثل هذا الكالم ينفع من العبد مع سيده ومواله؟         
ارتخيى       {: ، فإذا قضى أمراً فعلينا بقوله     ))القصصالقصص--٦٨٦٨(( }وٍة ِإذَا قَضِمنؤال مِمٍن وؤا كَانَ ِلممو

، فكل أمر أمر به اهللا ال        ))األحزاباألحزاب--٣٦٣٦(( }هم الِْخيرةُ ِمن أَمِرِهم   اللَّه ورسولُه أَمرا أَن يكُونَ لَ     
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وال جيوز  ، وال جيوز للمؤمن أن يعترض على ما قضاه اهللا           ،جيوز للمؤمن أن خيتار بعد أمر اهللا      
عـز   للمؤمن أن يظهر حىت بقلبه أو بنفسه اجلزع أو اهللع أو الضيق يف األمر الذي أبرمه اهللا                

. عز وجلّ  وأن يفوض كل أموره هللا،م لقضاء اهللا وأن يسلِّ،لكن عليه أن يرضى بأمر اهللا    و. وجلّ
  صلى اهللا عليه وسلمقال  ؟ ماذا يكون له؟ وإذا رضى ماذا يكون له     فإذا مل يرض :}} فَلَه ،ِضير نم فَلَه ،ِضير نم

  ٢}}  ومن سِخطَ، فَلَه السخطُومن سِخطَ، فَلَه السخطُ. . الرضاالرضا
 يف  عز وجلّ   ويرضيه اهللا  ،اء اهللا فسريضيه اهللا يف دنياه     الذي يرضى عن أمر اهللا وعن قض      

 أو ، أو تقتله اهلمـوم والغمـوم   ، ميشي يف أودية اهلموم    ، والذي يسخط ال يعبأ به اهللا      ،أخراه
 أو حترمه هذه األشياء من املتع النورانيـة،         ،يهلك مع اهلالكني يف األفكار والشواغل الدنيوية      

 كل هذه األمور يا إخواين حتدث لـه  . يناجي معنا احلضرة العليةومن اهلناءة الروحانية عندما   
ِضي اللَّه عنهم   ر {: لكن املؤمنني . عز وجلّ   بأمر اهللا   ألنه مل يرض   ، وال يهتم به اهللا    - وأكثر -

 هنوا عضرم رضوا ع   ))البينةالبينة--٨٨(( } وهم أن رضِ  ؤ فكان جزا  ،ن أمر اهللا وتقدير اهللا    ، ألعنهم  ى 
 .عز وجلّ اهللا

 حىت أنه تركها وليس معها إال جراب بسيط فيه ،هذا الرجل رضى وعلم زوجته الرضا
 يا إبراهيم ملن تتركنا ها هنا؟ فلم :بضع مترات وآخر بسيط فيه جرعة ماء فنظرت إليه وقالت

 يا إبراهيم ملن تتركنا ها هنا؟ فلم يلتفت ومل          : فكررت القول  ،جيبها وآثر الصمت والسكوت   
اق هـو  زألا على يقني أن الر. إذاً ال يضيعنا:  قالت،نعم: أأهللا أمرك ذا؟ قال   :  فقالت ،ردي

:  فاملرأة اليت قال هلا جرياا يف وداع زوجها مسافراً، ملن يتركك؟ قالـت هلـم               -عز وجلّ  اهللا
 ملا اطمأنت -  وجـلّ عز اقال ويبقى الرز يذهب األكَّ،اق هو اهللا  والرز ،الزوجي مذْ عرفته أكَّ   

فرح إبراهيم ودعا هلا اجلليل وقال كما مسعنا مجيعـاً يف  ، عز وجـلّ   ألمر اهللا  متورضيت وسلَّ 
بنا ِإني أَسكَنت ِمن ذُريِتي ِبواٍد غَيِر ِذي زرٍع ِعند بيِتك الْمحرِم ربنا ر { :حمكم الترتيـل  

اجعلْ أَفِْئدةً من الناِس تهِوي ِإلَيِهم وارزقْهم مـن الثَّمـراِت لَعلَّهـم             ِليِقيمواْ الصالَةَ فَ  
 ).).إبراهيمإبراهيم--٣٧٣٧((  } يشكُرونَ

  ألنـه راضٍٍ ، من فضله وكرمه  عز وجلّ   وزاده اهللا  ، وأجابه اهللا  ، فلباه اهللا  دعا وهو راضٍٍ  
 واخلـريات   ، هلم يف البداية باألرزاق واألقـوات      عمل يد . عز وجلّ   وعن حكم اهللا   ،عن أمر اهللا  
 ويعلم أن هذه األشياء لو جاءت إىل قوم غري    ، ألنه يعرف أن هذه األشياء مضمونة      ،واألموال

_________________________________________________ 
 .رواه الترمذي يف سننه وابن ماجة والبزار وصاحب الفتح الكبري عن أنس بن مالك 2
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رمبا يدعو هلـم    . مسلمني فستكون وباالً عليهم يف الدنيا وطامة عظمى يوم لقاء رب العاملني           
 وال كيفية حتصيلها    ،ية اإلنفاق اليت ترضي اهللا    باألموال فتأيت األموال لكن ال يوفقون يف كيف       

 فيكون املال يف هذا الوقت مييل م إىل غضب اهللا يف            ،حبيث ال يتجنبون غضب وسخط اهللا     
  . ومييل م إىل جهنم وبئس القرار،الدنيا

 ، هلم بإقامـة الصـالة  عز وجـلّ  يدعو اهللا uلكن املرء العاقل يفعل كما فعل اخلليل   
مث عاد إىل تكراره  ،}ربنا ِليِقيمواْ الصالَةَ  { : فأول ما بدأ هذا الدعاء قال فيه    ،ويركز عليها 

ر ، فكر))إبـراهيم إبـراهيم --٤٠٤٠(( } رب اجعلِْني مِقيم الصالَِة وِمن ذُريِتي     { :يف آخر الدعاء حيث قال    
 .عز وجلّ اب اهللاألنه قانون اهللا الذي حكم به يف كت  ملاذا؟،مرة ثانية دعوة اإلقامة

 وخيشى عليهم أن يتعبوا أو جيوعـوا أو ال جيـدوا     ،فالذي خياف على أوالده من بعده     
 ماذا يفعـل يـا رب؟ ال        ، يتكسبون منه   وال عمالً  ، وال أمواالً للزواج   ،موضعاً يسكنون فيه  

ر  ومـدب  ، وصانع احلياة  ، لكن واهب احلياة   ،يوجد هيئة تأمني ومعاشات والتأمني على احلياة      
 { : قال للمؤمنني الذين حيرصون على أبنائهم بعد انتقاهلم مـن هـذه احليـاة              ،أمور احلياة 

           ِهملَيافُواْ عافًا خةً ِضعيذُر لِْفِهمخ كُواْ ِمنرت لَو الَِّذين شخلْينماذا يفعلـو  }و ؟ يـا رب 
 نويقولـو  عز وجـلّ   اهللانيتقو :، أمرين اثنني))لنساءلنساءاا--٩٩ ( (}سِديدا قَوالً ولْيقُولُواْ اللّه فَلْيتقُوا{

  األقوال السديدة اليت تسدمدم، هلم يف خانات حسناـا    ، ويف صحف إميا حـىت تنتفـع 
  .ذريام بعد ممام

 فالذي ينفع األبناء على التحقيق !! األمر يا إخواين على عكس ما يقول الناساًإذ
ر حىت أن اهللا سخ، عز وجلّ ديعة اليت ادخرا عند ملك امللوك ولكن الو،ليست وديعة البنوك
 ، فالويل يبين ومعه املسطرين!!ل األولياء من أجل بناء اجلدارم وولياً من كُ،نبياً من أويل العزم

ويناول معها الطوب هلذا الويل، يصنع املونة ويناوهلا لهوالنيب ،عدهم  مع أن هذه البلدة مل ي
 كيف : وملا قال سيدنا موسى!! أو فنجان قهوة أو كوب شاي، أهلها حىت لشربة ماءأحد من

 حنن مكلفني ذا العمل من اهللا ألجل هذين : أجابه!!نعمل ألناس مل يضيفنا منهم أحد؟
   }ا كَرتَهما وكَانَ أَبوهما صاِلحا فَأَراد ربك أَنْ يبلُغا أَشدهما ويستخِرج { !!الغالمني

 ولكن اجلد ، هذا كان اجلد السابع وليس األب املباشر وال الذي بعدها، أبومه))الكهفالكهف--٨٢٨٢((
 ،ر هلم رسوالً وولياً ليقيما اجلدار وسخ!!السابع كان صاحلاً فنفع اهللا به ذريته من بعده

 .اعة املؤمننييا مج - ونعمةعز وجلّ  فضالً من اهللا،وليحفظ هذا الكرت حىت يبلغ الصبيان
 ،هتم يف أمرهم بأمر اهللا  ون ، هلم بالصالح  ا بأننا ندعو  :فسيدنا إبراهيم علّمنا هذا الدرس    
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 ونوضح هلم سنة    ، ونبني هلم أحكام كتاب اهللا     ، ونعرفهم التشريعات  ،ونسوقهم إىل الطاعات  
 ولذا ضرب . مث نطمئن إىل أن عناية اهللا لن تتخلف عنهم طرفة عني  ،سيدنا وموالنا رسول اهللا   

 .هيم نتحدث عنه يف اخلطبة الثانيةاهللا لنا مثالً مع إبرا
 .فادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة

 :اخلطبة الثانية
 وأشهد أن ال إله     . ومجلنا باحللم  ،ننا بالعلم  وزي ،العاملني، أكرمنا بالتقوى    هللا رب  احلمد

 ،اوفضلنا على مجيع خلقه يف هذه الـدني         ً، اختار لنا اإلسالم دينا    ،إال اهللا وحده ال شريك له     
 ، األسـوة احلسـنة    ،وأشهد أن سيدنا حممداً عبد اهللا ورسوله       .واجتبانا وجعلنا من املسلمني   

 واعطنا اخلري  وآله،  وسلم وبارك على سيدنا حممد     اللهم صلِّ . والقدوة الطيبة للخالئق أمجعني   
 .. )أما بعد. (العاملني ا ربي وجننا واشفنا وانصرنا على أعدائنا ،وادفع عنا الشر

 : ويقولون له، بعضنا يشككه القوم يف هذه األمور  :فيا إخواين ويا أحبايب مجاعة املؤمنني     
 أبـرم   عز وجلّ   مع أن اهللا   !!؟ وكيف تأيت احلسنات باخلريات    !!كيف تأيت تقوى اهللا باألرزاق؟    

--٣٣  ،،٢٢ ( (}ويرزقْه ِمن حيثُ ال يحتِسب    . رجاومن يتِق اللَّه يجعل لَّه مخ     { :هذا األمر فقال  
  أو ىف، أو الرصيد الـذي تركـه يف البنـك   ،حىت ال يفكر بأن احلسبة اليت حسبها      .  ))الطالقالطالق

 : فذلك كله يقول فيه القائل، تنفعه الىتى التجارة هاألرض أو ىف
ما بيطَن ةَفَرع ٍنيِت وانبِتاهها         يبِم اُهللالُد ناٍل حاِل إىل ح 

 فقد بعـث  ،ولكي يزيدنا اهللا يقيناً ذكر لنا ما فعله مع اخلليل ومع زوجة اخلليل وابنها     
 هلم اجلريان الذين يزوروم ويودوم من كل أحناء العامل إىل أ وهي ، وأرسل هلم الناس   ،هلم املاء 

 نسأَلُك   أَهلَك ِبالصالِة واصطَِبر علَيها ال     وأْمر { :إذ يقول  عز وجلَّ   وصدق اهللا  ،يوم القيامة 
اللهم ارزقنا التقـى واهلـدى والعفـاف       .))طهطه--١٣٢١٣٢(( } ِرزقًا نحن نرزقُك والْعاِقبةُ ِللتقْوى    

 .والغىن
 اللهم يس    واغفر لنا ولوالدينا كل ذنب، وارحم  ،ج عنا كل كرب   ر لنا كل عسري، وفر 
 .ات املسلمني أمجعنيأمواتنا وأمو

ا علـى العمـل   ناللهم امأل قلوبنا مبحبتك، وارزقنا إرادة قوية يف تنفيذ شريعتك، وأعِ       
 .) الكهف-١٠ (}ربنا آِتنا ِمن لَّدنك رحمةً وهيئْ لَنا ِمن أَمِرنا رشدا{الصاحل املقرب حلضرتك، 

سر هلم املصاحل يف الدنيا، وارزقهم البطانـة        اللهم وفق والة أمورنا ملا حتبه وترضاه، وي       
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احلج بأبنائهعليه السالمعناية اخلليل   )٦ ( 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 . الصاحلة يا اهللا
ِإنَّ اللّه يأْمر ِبالْعدِل واِإلحساِن وِإيتاء ِذي الْقُربى وينهى عِن           { ، اتقوا اهللا  :عباد اهللا 

  ..))حلحلننالال  --٩٠٩٠(( } الْفَحشاء والْمنكَِر والْبغِي يِعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
 

****************** 
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