
استجابة اهللا لدعاء اخلليل :خطب احلج        )١ ( 
----------------------------------------------------------------------- 




  وفق عباده املؤمنني للخروج من بلـدهم وأهلـيهم إىل البلـد      ، العاملني احلمد هللا رب 
 .زه هلم اهللاه وجه وأمالً يف حتقيق الثواب الذي أعد، ورغبة فيما عند اهللا، طاعة هللا،األمني

عز وجلّ   ألنه،ره بتجلياته زمان أو أوان وليس لظهو،ه مكانال حيد! ! سبحانه ..سبحانه
 ،هممكاناً للناس ليغفر هلـم فيـه ذنـوب    سبحانه وتعاىل  وإمنا جعل،فوق حصر الطاقة واإلمكان   
:  ألنه كما أخرب عن نفسه يف قرآنـه        ،هم عليهم فيه عيوب   رتس وي ،ويستجيب هلم فيه دعاءهم   

}طَهتالْم ِحبيو اِبنيوالت ِحبيالبقرةالبقرة--٢٢٢٢٢٢(( }ِرين((. 
 فكما  ، من الفرش  ِهِبر من العرش كقُ   هبر قُ ،شهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له         أو

ه زنت عز وجـلّ ما مس التراب وال حسه، ألنه  عز وجلّ  فهو،ه العرش وما حس   ما مس  عز وجلّ  أنه
لَيس كَِمثِْلـِه    {:  وال وزير وال مشري    ،ظريليس له شبيه وال ن    ،   وتعاىل عن العلو   ،عن الترتيه 

 ِصريالب ِميعالس وهٌء ويالشورىالشورى--١١١١(( }ش((..  
 عز وجلّ   أحيا به اهللا   ،ه من خلقه وخليله   ي وصف ،وأشهد أن سيدنا حممداً عبد اهللا ورسوله      

رية مجيعـاً   بش وأنار به كافة األرجاء حىت وضح لل       ، وأقام به الشريعة السمحاء    ،امللة العوجاء 
 وسلم وبارك على سيدنا حممد إمـام األنبيـاء ورسـول            اللهم صلِّ . حقيقة رسالة السماء  

 وآله وصحبه وكل من تبعه ، وقائدنا مجيعاً يوم الدين إىل جنات النعيم، وخامت النبيني ،املرسلني
 ) أما بعد (.آمني.. خبري إىل يوم الدين

 كلنا نشهدها إما بعني الرأس ملن وصل عز وجلّ آية من آيات ربنا : فيا إخواين ويا أحبايب   
 ، وإما يف وسائل اإلعالم ملن مل يقدم االستطاعة ويوفقه املوفق للوصول إىل هنالك             ،إىل هنالك 

 م ويفارقون املال واألوطان وه    ،يذهب الناس من فجاج األرض يفارقون األهل وهم فرحون        
 ،ا نئهم ونتمىن أن نكون على أثـرهم  بل كلن، لفراقهم ال يبكي أحد   ،مغتبطون ومسرورون 
 !!ها؟ هذه اآلية ما سر!! اهللا لنا هنالك أن يكرمنا باحلج كما أكرمهماونلح عليهم أن يدعو

ها كلمة وقف أمامها الناس كثرياً     سر،    ئل اإلمام علييا :  وكرم اهللا وجهه   رضى اهللا عنه    فقد س
 _________________________________________________ ليس الفرق بـني السـماء واألرض        !!بةدعوة مستجا : إمام كم بني السماء واألرض؟ فقال     

 .هـ١٤١٧ ذو القعدة ٢٠م يوم اجلمعة ٢٨/٣/١٩٩٧ حمافظة الشرقية املوافق -رب جنم البلدكانت هذه اخلطبة مبسجد السالم بقرية دي 1
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 هو أسرع   ا بل هناك م   ، وال بسرعة الصوت أو الضوء أو غريها       ، وال باألميال  ،بالكيلومترات
فإنـه ال يكـاد   .  العاملني وهو الدعوة اليت خترج من قلب العبد املؤمن هللا رب        ،من ذلك كله  

--٩٩(( } ستِغيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم ِإذْ ت  {: عز وجـلّ   ب هلا اهللا  استجاحيرك ا شفتاه إال و    
 - بل استجابة فورية     ، ومل يؤجله إىل ميعاد    ، ينظر يف األمر    مل !! مبجرد االستغاثة أجاب   ..))األنفالاألنفال

 وخاصة إذا كانت الدعوة تتعلـق       ، وعد بذلك عباده املؤمنني    عز وجلّ   ألن اهللا  - بفاء الفورية 
 .بأمر من أمور الدين
 أو يتعـرض لإليـذاء أو       ،نسان يف ضيق بسبب إتباعه وصدقه ألمـر اهللا        إذا كان اإل  

 أو يصرب أمام أعاصري املادة اليت تريد أن تقتلع جذور اإلميان مـن              ،الشدات لتطبيقه ألمر اهللا   
 ، بأهلـه وبولـده  امليدان وفر عليه السـالم  فهذا هو املثل عندما ضاق بإبراهيم   ،قلوب املؤمنني 

 ، وال وحش وال طري    ، ال زرع وال ضرع    !!ق أي إنسان باحلياة فيه    صدوذهب إىل مكان ال ي    
هم من أجل دين اهللا      ألنه هاجر بِ   ،ت آية الكرمي اخلالق    لكن جتلَّ  ،وال خري فيها على اإلطالق    

 .وإلحياء شعائر اهللا
ربنـا ِإنـي    {:  وامسعوا وعوا إىل ما مسعناه من آيات اهللا قبل الصالة     - دعا اهللا فقال  

--٣٧٣٧(( } سكَنت ِمن ذُريِتي ِبواٍد غَيِر ِذي زرٍع ِعند بيِتك الْمحرِم ربنا ِليِقيمواْ الصـالَةَ             أَ
هم مل يتمكنوا من إقامتها  ألن،هم من أجل أن يقيموا الصالة وحييوا شعائر اهللا       ، هاجر بِ  ))إبـراهيم إبـراهيم 

فَاجعلْ أَفِْئدةً مـن   {!! ؟انت إجابة املوىل له وماذا ك!! ماذا دعا؟،ودعا. بني القوم الكافرين 
    ِهمِوي ِإلَيهاِس توهذا ما نراه منذ زمانه إىل أن يـرث اهللا األرض ومـن     ) ) إبراهيمإبراهيم--٣٧٣٧(( }الن ،

 .عليها
 وتتمىن أن   ، وأشواق الناس تزداد إىل زيارة هذه األماكن       ، وقلوب الناس  ،أفئدة الناس 

 هل حيصلون هناك علـى أومسـة أو         !!؟اًلون هناك أرزاق   هل حيص  !!ملاذا؟. تطأ هذه املواطن  
مل يهاجروا طلباً للـدنيا أو      .  وأومسة ونياشني قرآنية وإهلية    ،لكن أرزاق ربانية  .  نعم !!نياشني؟
 وإنك ترى العجب عندما ترى الرجل الفقري جيمع القرش على القرش حىت يوفر نفقة   !!زينتها
 ال يضارعها فرحة مبنصب ،هذه أكرب فرحة عنده يف هذه احلياة فإذا توفرت لديه كانت ،احلج

 !! كيف يفرحون وهم من أمواهلم ينفقـون؟ !! وال مبولود مهما كان شأنه !!مهما كان عظمه  
  !! ولبالد ال يعرفوا يذهبون؟!!وألهلهم وأوطام يفارقون؟

كان قبلة جلميع خلـق  اليت استجاب هلا اهللا وجعل هذا امل     عليه السالم ألا دعوة إبراهيم    
اهللا من مل يذهب إليه للحج يتجه إليه وهو يف مكانه يف الصالة وال تستوىف الصالة إال إذا اجته               

 .عز وجلّ استجابة لدعوته عليه السالمإىل البيت الذي بناه إبراهيم 
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 ..))إبـراهيم إبـراهيم --٣٧٣٧(( } وارزقْهم من الثَّمراِت لَعلَّهم يشكُرونَ     {: والشق الثاين من الدعوة   
 لكن ، وال غابات وال أشجار  ، فليس عندهم أار وال أمطار     ،وهذا أمر واحلمد هللا رأيناه مجيعاً     

 فتأيت الشركات األجنبية ويعمل فيهـا أهـل      ،اهللا أنبع هلم من األرض أرزاقاً بغري عمل منهم        
يشون يف الصحراء    يأتون وهم املترفون يع    ،أمريكا وأوروبا الذين ال يتحملون حرارة الصيف      

ـ  وب ،ل ويستخرجوا رو ليحفروا آبار البت   ،ظف العيش ا  متحملني حرارا وش    إبـراهيم   ون
 ، ال يتعبون وال يكـدون     ،والذين سكنوا يف األرض اليت دعا فيها إبراهيم جلوس مسترحيني         

 . فكل شحنة هلم منها نصيب بال تعب وال عناء!!ولكنهم يقفون على املواين ليحاسبون
 فجعل خري أي بقعة يف الكرة األرضية ، بعد ذلك يف خري هذه األرض  عز وجلّ  اد اهللا مث ز 

 يعرض يف هذه األماكن بأسعار أرخـص مـن          ، ومصنوعاا ومشتهياا  ،من فواكهها ونباا  
وارزقْهم من الثَّمراِت    {:  ألن اهللا استجاب إلبراهيم عندما قال له       !!األماكن اليت تنتج فيها   

 ، وعندما خوفهم بعض الكافرين بأن البترول مآله إىل النفـاذ    ..))إبراهيمإبراهيم--٣٧٣٧(( } علَّهم يشكُرونَ لَ
 ألن  ، فتركوها كما هي لأليام اخلاليـة      ،هم يكتشفون جباالً من الذهب يف باطن األرض       إذا بِ 
آية لنـا   وتلك ، فرزقهم من مجيع أنواع الثمرات واخلريات   ، مشلهم بدعوة إبراهيم   عز وجلّ  اهللا

 .مجيعاً مجاعة املؤمنني
فيا أخي املؤمن يا من تشكو ضالعمل ملن  وتشكو مكابدة احلياة وعناء ،ك للمخلوقنير

ال ميلكون لك ضصلح ما بينك وبني أ : ذلك هو الطريق، وال حياة وال نشوراً، وال نفعاًار
هم وبأيديهم على كتاب اهللا  ِبذْ وخ،ذ على نفسك وأهل بيتك ما حيبه اهللا ويرضاه ونفِّ،اهللا

 يواليك ،مث اطلب بعد ذلك ما شئت من موالك، صلى اهللا عليه وسلم وعلى سنة سيدنا رسول اهللا
 كما استجاب إلبراهيم يف ذريته وأهله ، ألن اهللا يرزق أحبابه بغري حساب،بالعطاء بال سبب
ويرزقْه ِمن حيثُ لَا يحتِسب ومن . اومن يتِق اللَّه يجعل لَّه مخرج {: عليهم السالم

 هبسح ولَى اللَِّه فَهكَّلْ عوتالطالقالطالق--٣٣،،٢٢(( }ي(( . 
 ، منك لتنال هذه املكرمةبلَطْوما األمر الذي ي كيف تكون مستجاب الدعوة؟

  وتكون من أهل تلك املنة؟
 جميباً لسعد بن أيب وقاص    - لمتني األمر يف ك    خلص صلى اهللا عليه وسلم   إن رسولكم الكرمي    

يا سـعد  يا سـعد  {{: قال. يا رسول اهللا ادعو اهللا أن جيعلين مستجاب الدعوة:  عندما قال  رضى اهللا عنـه   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


استجابة اهللا لدعاء اخلليل :خطب احلج        )٤ ( 
----------------------------------------------------------------------- 

 ليس مـن غـش وال   ، طريق حالل ن مِ لْ كُ :ى أ ٢}}أَِطب مطْعمك تكُن مستجاب الدعوة    أَِطب مطْعمك تكُن مستجاب الدعوة    
 وال تضييع لوقت العمـل      ، وال تطفيف يف كيل وال غش يف ميزان        باً وال رِ  ،سرقة وال خداع  

 على قدر فلـوس الدولـة       -ى   حتت دعو  ، وإمهال ملصاحل املترددين من العبيد     ،فيما ال يفيد  
  ).وإن اهللا حيب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه( ،ألنك تعاقدت على ذلك -نعطيها 

 فإنه  ،افظت على فرائض اهللا وكفى     وح ، وابتعدت عن مواطن الزلل    ،فإذا اتقنت العمل  
ـ     - أمر   ى أ  تدعوه ىف  ، وهاتفاً مستعجالً  ،يكون بينك وبني اهللا خطاً مباشراً       أو  اًما مل يكن إمث

صـلى اهللا    وقد كان على ذلك أصحاب رسول اهللا         . لك قضاءه يف احلال    عجل ي - قطيعة رحم 
 .رها واألمثلة يف هذا اال يضيق الوقت عن ذك، أمجعنيعليه وسلم

يا رب، ومطْعمه يا رب، ومطْعمه  يا رب  ::الرجل يـمد يديِه إلـى السماِءالرجل يـمد يديِه إلـى السماِء{{: صلى اهللا عليه وسـلم    قال
هبرشوم ،امرحهبرشوم ،امرح لَه ابـجتسى ياِم، فأَنربالـح غُِذي وقَد ،امرح هسلْبوم ،امرح{{وقال 

 ..))غافرغافر--٦٠٦٠((  }  تِجب لَكُموقَالَ ربكُم ادعوِني أَس { : عز وجلّ
  ..ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابةادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة

 :اخلطبة الثانية
  وأشهد أن ال إله    .  الذي هدانا للهدى واإلميان وجعلنا مسلمني      ، العاملني احلمد هللا رب

 . يدنا وموالنا حممداً عبده ورسولهوأشهد أن س. إال اهللا وحده ال شريك له
 واعطنـا اخلـري   ، وعلى آله وصحبه وسلم، سيدنا حممد   وسلم وبارك على   اللهم صلِّ 
وادفع عنا الشر،أما بعد (. العاملني وجننا واشفنا وانصرنا على أعدائنا يا رب ( 

 الذين يدعون   . إليه بقى شئ مهم أحب أن الفت نظر إخواىن       : فيا أيها األخوة املؤمنون   
 :صلى اهللا عليـه وسـلم   فقد قال ،يل دعوت ودعوت ومل يستجب :اهللا أال يستبطأ اإلجابة ويقول    

 عندما أودعهـا  ، فاألمر حيتاج إىل يقني هاجر وإمساعيل٤}}يستجاب َألحِدكُم ما لَم يعجلْ   يستجاب َألحِدكُم ما لَم يعجلْ   {{
 فكـررت   !!ملن تتركنا ها هنا يا إبراهيم؟ فلم جيبـها        (: وطفلها بني الصفا واملروة وقالت له     

 . ) ال يضيعنااًإذ(: نعم، قالت:  أمرك بذلك؟ قالأاهللا:  فلما رأته مل جيبها قالتاً،القول ثالث
حسن الظّن ِباهللا ِمن    حسن الظّن ِباهللا ِمن    {{: صلى اهللا عليه وسلم   ، وقال   عز وجلّ   وحسن ظن باهللا   ،ثقة باهللا ويقني  

_________________________________________________ 
 .t رواه الطرباين يف الصغري عن سعد بن أيب وقاص 2
 .t رواه البيهقي يف سننه ومسلم يف صحيحه وأمحد يف مسنده والترمذي يف سننه والدارمي عن أيب هريرة 3
 . سننه واإلمام مالك يف املوطأ وأيب داود يف سننه عن أيب هريرةرواه مسلم يف صحيحه وابن ماجة يف 4
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 فبينما هي جتري مسرعة بني الصفا ،ج اهللا أمرها فر،فلما أحسنت باهللا ظنها}}حسِن الِْعبادِةحسِن الِْعبادِة
 ،ها جتد طيـوراً عنـد صـغريها    إذا ِب- لسقاء الذي كان معها من املاء   بعد نفاذ ا   - واملروة

 وعلى هذا املاء أمر عجيـب يف        ، فإذا املاء قد نبع من حتت قدم رضيعها        ،فتسرع إليه خائفة  
 تروي املاليني واملاليني يف كل طرفة عني وال         ، وال يأتيها مطر   ،هر ال يرويها ن   ،صحراء جرداء 

ها  فكأن!! وال يعطي منها ماء يف األول خيالف املاء يف آخر اليوم       ،عمها وال يتغري ط   ،ينفذ ماؤها 
  . ال مقطوعة وال ممنوعة!!تنبع من اجلنة

يا أَبِت افْعلْ ما تـؤمر       { : وقال - ه الرؤيا وعندما حكى له أب    - عليه السالم وإمساعيل  
       اِبِرينالص ِمن اء اللَّهِني ِإن شِجدتـ --١٠٢١٠٢(( }س ـ الص  ومل يهرب ،، ومل يعترض على أمر اهللا  ))افاتافاتالص

 وخرجـا  ، يا أبت ال خترب أمـي خبروجنـا       : وقال له  ، بل عاونه وكان نعم العون له      ،من أبيه 
 السكني:  يعىن–يا أبت اشحذ املدية  :  فلما وصال إىل مىن قال     صيد،وتظاهرا أما خارجان لل   

قع عليه الدم فتعرف بذلك      حىت ال ي   ، وانزع قميصي من على جسدي     ، حىت تقطع بسرعة   -
 وألقين على وجهي حىت ال تنظر إىل قسمات وجهي فتأخـذك رمحـة يف   ،أمي فتحزن ألجلي  

فَلَما أَسلَما وتلَّه    {،   عوناً ألبيك يا إمساعيل    !!نعم الولد أنت  : فقال له . عز وجلّ  تنفيذ أمر اهللا  
 } قَد صدقْت الرؤيا ِإنا كَـذَِلك نجـِزي الْمحِسـِنني         . وناديناه أَنْ يا ِإبراِهيم   . ِللْجِبِني

 لتكون سنة عملية ملن حيج      ،، ونزل امللك بفدائه من اجلنة بكبش مسني       ))الصافاتالصافات--١٠٥١٠٥  ::١٠٣١٠٣((س
 .لناس أمجعنيا تثبت ،وملن ال حيج إىل يوم القيامة

 الـذي لـيس يف      ،اء اهللا  وال يعترضون على قض    ،مون ألمر اهللا   املؤمنني الذين يسلَّ   نَّإ
 الوكيل ونعـم     ألنه نعم  ،ه برب عز وجلّ   وينقذهم اهللا  ، حيميهم اهللا بلطفه   ،وسعهم دفعه وال منعه   

 . املوىل ونعم النصري
 ،تعلموا آدابه ... عليكم بباب الدعاء     ...  عليكم بباب الدعاء   :إخواين مجاعة املؤمنني  

 يف مسـاجدكم أو يف  ،هـاركم  يف لـيلكم ون    جلّعز و   وادعوا اهللا  ،لزموا أنفسكم بشروطه  او
 أقرب إليكم من كل شئ لكم أو   عز وجلّ   جتدون اهللا  ، أو يف بيوتكم أو يف شوارعكم      ،أعمالكم
 ومن زوجتك اليت تنام إىل جـوارك علـى          ، وأقرب إليك من مالك الذي يف البنك       ،حولكم
رحم أ و،حم بك من نفسكرأ و، ومن فلذة كبدك الذي أنفقت عليه آالف اجلنيهات      ،الفراش
 .عمن عداهيك اهللا  باهللا يغنفاستغِن. من كل هؤالءعليك 
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استجابة اهللا لدعاء اخلليل :خطب احلج        )٦ ( 
----------------------------------------------------------------------- 

 ، ودعاءا مسـتجابا ، ولسانا ضارعا ، ونفسا زكية  ، أن يرزقنا قلبا تقيا    عز وجلّ نسأل اهللا   
 . من كل داء وشفاءاً، صادقاوإمياناً

ـ  ،تـه  إال غفر  ذنبـاً  - من أهلينا وإخوانننا     وال ألحدٍ -اللهم ال تدع لنا      ا إال  وال غم
 وال حاجة من حوائج الدنيا أو اآلخرة إال         ، إال سددته  ناًي وال د  ، إال كشفته   وال كرباً  ،فرجته

 .وقضيتها ويسرا بفضلك وجودك يا أرحم الرامحني
 األحياء منـهم  ، واملؤمنني واملؤمنات، وللمسلمني واملسلمات،اللهم اغفر لنا ولوالدينا 

 . الدعاء جميب قريبك مسيع إن،واألموات
 ،ا يا أرحم الرامحني   ا نقي  تقي  واجعل هذا املوسم مومساً    ،اللهم احفظ احلجاج واملسافرين   

ألهلهم ساملني غامننيهم مجيعاًورد . 
 ويف  ،د صفوفهم يف ألبانيا وأفغانسان     ووح ،اللهم انصر عبادك املسلمني يف كل مكان      

 على  -  وحمكومني  حكاماً - ل املؤمنني يف كل مكان     وامجع مش  ،البوسنة والصومال والسودان  
سنة النوالعمل بالقرآن، العدنانىب . 

  اللهم فُلَّ عضم   دص بيت املقـدس     وخلِّ ، واجعل ثأرهم يف حنورهم    ، اليهود ومن عاو
 يـا خـري     ،بساحقة ماحقة ال تبقي وال تذر علـيهم        -من عندك    - وارزقهم   ،من طغيام 
 .الناصرين

ِإنَّ اللّه يأْمر ِبالْعدِل واِإلحساِن وِإيتاء ِذي الْقُربى وينهى عِن الْفَحشاء            {: هللاعباد ا 
  ..))نحلنحلالال  --٩٠٩٠(( } والْمنكَِر والْبغِي يِعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

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