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  عمل أولیاء هللا ھو إعالء كلمة هللا  : الموضوع 

الحمد هللا رب العالمين أيّد المؤمنين بنصره ورعايته وصيانته، سبحانه وتعالى من توالّه هداه وعلى شرع نبيه سار به وبالعمل 
 .ليه فيُقّربه إلى حضرة اهللا وإذا أخلص فى عمله ألقى محبته على القلب فيتقرب إ ليترّقى بمقامات القرب عند اهللا، الصالح وفقه

ومن  اإلقرار،لى النور ومن الجحود إلى لمؤمنين فأخرجهم من الظلمات إلى اإله إال اهللا وحده ال شريك له توّ وأشهد ان ال 
ل سيد حمته وألهمهم العمل بتنزيله وحبّبهم فى إقتفاء سبيهم على عينه وصنعهم على موائد ر االجهالة إلى العلن بحضرة الديان، ربّ 

 .أنبيائه حتى وصلوا إلى اهللا وإتصلوا بالنور الدائم لحضرة اهللا فكانوا نوراً على نور 

ومن  سالته وأمره بتبيليغ شريعته ووعدوأشهد أن سيدنا محمداً عبد اهللا ورسوله وصفيه من خلقه وخليله إختاره اهللا عزوجّل لر 
ها ك على سيدنا محمد طب القلوب ودواؤ اللهم صلى وسّلم وبار .. ه إتبعه بدخول جنته وتّوعد من عصاه بالخلود فى نار شقوت

 .من إتبعه إلى يوم الدين ها وعلى آله وصحبه وكل بدان وشفاؤها ونور األبصار وضياؤ وعافية األ

 :  المؤمنينجماعة وبعد فيا إخوانى 

هاتين اآليتين  ..بارك اهللا لنا فيه رئ القدير إستمعنا سويًا قبل الصالة إلى آيتين كريمتين من كالم اهللا عزوجّل تالهما القا
 :من رب العالمين إلى جميع الكائنات العلوية والسفلية يقول فيها اهللا عزوجّل بمثابة إعالن 

ُهُم الُْبْشَرى ِفي اْلَحَياِة الدُّنـَْيا لَ ) 63(الَِّذيَن َآَمُنوا وََكانُوا يـَتـَُّقوَن ) 62(َأال ِإنَّ َأْولَِياَء اهللا ال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزنُوَن  ﴿
يعنى تنبهوا أو إنتبهوا وأفتحوا آذانكم " أال " كلمة ) يونس (  ﴾ )64(َوِفي االِخَرِة ال تـَْبِديَل ِلَكِلَماِت اهللا َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 

ة إال إذا كان هناك إعالن هام جدًا يجب أن ينتبه إليه رب العالمين وال ُتساق هذه الكلمبكم لهذا اإلعالن الصادر من حضرة وقلو 
فيقول اهللا عزوجّل للجميع  هللا عزوجّل بحكمته وسخرها بقدرته،التى خلقها االمخلوقات والمالئكة والكائنات اإلنس والجن وجميع 

من هم يا ربى فعوا معهم شيئاً يحزنهم ــ وإنتبهوا إلى أوليائى وإعلموا علم اليقين انه ال يجب عليكم ان ُتخيفوهم او ترهبوهم او تصن
 أولياء اهللا ؟ 

زادوا عنه شيئًا قليال فى أنهم يعملون لكنهم  ،أصفياء اهللا وأتباع دين اهللا الذى أنزله على حضرة رسول اهللاهم أولياء اهللا 
ر دين اهللا اشيئًا ولو قليال إلظهنما عملوا إفلم يكتفوا باإليمان فى أنفسهم ولم يكتفوا بالعمل به و  شيئًا ينصروا به دين اهللا عزوجّل،

 .خالق رسول اهللا وإظهار ُخلق كريم من أوإبراز شريعة اهللا وإظهار شريعة رسول اهللا 

ى اهللا رجالً دَ حتى أنه من هَ إنما عملوا على تبيلغ رسالة اهللا على قدر إستطاعتهم فإن اهللا عزوجّل ال يكلف نفساً إال وسعها 
ون وليًّا من دًا عن اهللا جعل يؤّدى الصالة ويكإلى بيت اهللا بعد أن كان بعيطريق أحد الناس وأخذه من المقهى  منكم إلى اهللا عن

وبمعونته وتوفيقه وبالعّزة والتمكين فى الحياة الدنيا وفى السعادة فى الدار ن الولى يتوالّه اهللا بالتأييد والنصر أولياء اهللا عزوجّل أل
 .اآلخرة 

ونسعى جاهدين إلعالء   صّلى اهللا عليه وسّلمأولياء اهللا عزوجّل ألننا آمنا وصّدقنا برسول اهللا والحمد هللا اهللا نحن يا عباد 
هو ولىٌّ من اولياء  الذى يتلوا كتاب اهللا عزوجّل لُيسمع المسلمين آيات اهللاو  ،كلمة اهللا، فالذى يقول كلمة طيبة ألخيه هو ولىٌّ هللا

 .ولياء اهللا عزوجّل عزوجّل هو ولىٌّ من أ ، والذى يُبين للناس الطريق إلى اهللاآيات اهللا هو ولىٌّ هللا عزوجلّ والذى يشرح  اهللا عزوجّل،

 : أنظر إلى توفيقه لنا جميعاً .. وكلنا والحمد هللا يتوالّنا اهللا بنصره ومعونته وتوفيقه 
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حتى من كثرة الغم وضيقه ؟ من منا لم ينتابه هٌم وغٌم  وهداية اهللا ففّرجت عن كربهمن منا وقع فى مخالفة وجاءته معونة اهللا 
 : عزوجّل يكاد ينطبق عليه قول اهللا 

)  118:التوبة(  ﴾ ِإال ِإلَْيهِ  َحتَّى ِإَذا َضاَقْت َعلَْيِهُم االْرُض ِبَما رَُحَبْت َوَضاَقْت َعلَْيِهْم أَنـُْفُسُهْم َوظَنُّوا َأْن ال َمْلَجأَ ِمَن اهللا ﴿
  فرج اهللا وعناية اهللا وتوفيق اهللا له ؟ يأتيهد األزمة وعندما تشتّ 

حتى ولو  عناية اإللهية من كل مكان مادام على هدى اهللا وشريعة رسول اهللا الُتحيطه فالمسلم يبمجرد أن ينطق بالشهادتين 
 .تحدثت عنه صحافة الغرب  كان ال يتحدث العربية وال يستطيع ان يقرأ اآليات القرآنية، بل إنه أعظم كرامة فى زماننا اآلن

بين فيه أسباب إقتناعه باإلسالم ويدعو أبناء وطنه أهل الغرب سفير ألمانيا فى المغرب أسلم فى العام الماضى وأّلف كتاباً يُ 
خروج على هذا أن عتبر فى ذلك الوقت ويُدعى جينشر إال أن غضب وا للدخول فى اإلسالم، فما كان من وزير خارجية ألمانيا

 فماذا حدث ؟ .. علن إسالمه حية السفير من منصبه ألنه أسلم وأوتوكوالت الدبلوماسية ويطلب تنالبر 

خالفاً تدخلت عناية اهللا للمسلم الذى لم يزد عن الُنطق بالشهادتين، فحدث خالف بين وزير الخارجية ومستشار ألمانيا 
ليُثّبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا منصبه  ن يستقيل منفطلب المستشار من وزير الخارجية أ ،على غير العادة

 .وتلك عناية اهللا عزوجّل  ،وفى اآلخرة، أراد أن يُقيل المسلم فأقاله اهللا من منصبه

أعظم من رُسل اهللا ؟ هذا كليم هل نحن  واهللا أعلم بنا وبما ينفعنا، كل مافى األمر أننا نتعّجل اإلستجابة من اهللا عزوجّل 
 :قال  وسّلموعلى سيدنا محمد صّلى اهللا عليه اهللا 

ــ رُفعت إلى اهللا  )88:يونس( ﴾رَبـَّنَا اْطِمْس َعَلى أَْمَوالِِهْم َواْشُدْد َعَلى قـُُلوبِِهْم َفال يـُْؤِمُنوا َحتَّى يـََرُوا اْلَعَذاَب االلِيَم  ﴿
نه سيؤيدهم حققت اإلجابة وكشف اهللا عزوجّل عن ذلك بأوت)  89:يونس(  ﴾يَبْت َدْعَوتُُكَما قَاَل َقْد ُأجِ  ﴿: عزوجّل فقال 

بما يريد ال بما يريد يستجيب ربعين عامًا فلم يعلن عليهم العذاب فورًا ولكنه سبحانه يهم، والتنفيذ لم يأتى إال بعد أوينصرهم عل
 .نوار قدرته وبعظيم حكمته ال بما تريد بنظرك القاصر بما يرى بأويستجيب  ، ويستجيب بما يحب ال بما تحب أنت،العبيد

وطلب من  فأخذه اهللا فى الحال،عليه  عاطلب من رجٍل ان يؤمن فأبى فد :م مع سيدنا إبراهيم عليه السالوهذا مثال آخر 
 فدعا عليه فأخذه اهللا فى الحال،أن يؤمن فرفض خذه اهللا فى الحال، وطلب من رجٍل ثالث فأمتنع فدعا عليه فأرجٍل آخر أن يؤمن 

بنعمتى وأكألهم برحمتى نا أطعمهم وأسقيهم وأغذوهم كنت أماهذا يا إبراهيم ؟ إذا  : عليه فقال اهللا عزوجّل له فلما جاء الرابع ودعا 
تدعوهم بأن ين للكافر لهم هذا العمر الطويل، فلو أطعناك ما جعلنا على األرض كافرًا وكيف تكون رسالتك متحوهم يكفرون بى وأ

 .لإليمان باهللا رب العالمين 

يستجيب لك اهللا، فإما إن يعّجل لك الدعوة إذا كانت خيرًا لكن وإما ان فإما  إذا دعاه أحدنااء اهللا نحن يا إخوانى أحبّ 
كما أمرك،  وجلّ تدعوه عز نعمة لك وإما ان يدفع عنك من السوء بمثلها وأنت فى كل األمور الخرها لك عنده إذا ُوجد فى ذلك يدّ 

 .أدعونى استجب لكم : قال تعالى 

 

  :الخطبة الثانية 
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اللهم صلى .. الحمد هللا رب العالمين وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد ان سيدنا محمداً عبد اهللا ورسوله 
ما بعد فيا إخوانى أ.. يا رب العالمين ونجنا وإشفنا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسّلم واعطنا الخير وإدفع عنا الشر 

 : ن المؤمني

 :بين أمرين أولياء اهللا إن دعاء 

 : األمر األول 

 : صّلى اهللا عليه وسّلم قال ،مالم يدعو إلى قطيعة رحم أو فى محظور ألحدهميستجيب اهللا إما 

مسلم بل يدعو على ظالم أو يدعو على فال يدعو مسلم على ) قطيعة رحم بو  يستجيب ألحدكم مالم يدعو بإثم أن اهللاإ( 
 ) .نهم ال يعلمون اللهم إهد قومى فإ(  : صّلى اهللا عليه وسّلمن يدعو للفاجر بالصالح لقوله أو يدعو على الكافر بالهداية وأفاجر 

  صّلى اهللا عليه وسّلمقال  اهللا يوم القيامة، مامقط حقك أقد سفقد أخذت حقك و حٍد فلو دعوت على أ

 صّلى اهللا ن يطالب بحقه يوم القيامة، وقد قال أنه ال يجوز أى أ) نتصر ا على ظالم فقد إمن دع( 

 :  عليه وسّلم

 ) .ال يدعو أحدكم على نفسه وال على ماله وال على زوجه وال على دابته وال على شيٍء يملكه ( 

 : األمر الثانى 

هذا حق، إذا حدث بينى وبين أحٍد من المسلمين خالف وتصادف ولياء اهللا و عشر المسلمين وألننا نعتقد أننا أننا موهو أ
الذى ينطق المسلم  ألنيّصح بين المسلمين، هذا ال هذا حدث له ألنى قد دعوت عليه، و ن نزلت به كارثة أو مصيبة أعايره بأأن 

فإن المصائب التى تنزل علينا إنما هى  وليرّده إلى اهللا عزوجّل،فإن اهللا يحب أن يبتليه بالمصائب ليطهره من المعائب بالشهادتين 
و رفعة لنا عند اهللا إذا كنا نبتغى المقام الكريم ات لنا إذا كان ليس علينا ذنوب، أ، أو تكثير للحسنتكفير للذنوب إذا كان لنا ذنوب

 .عند اهللا عزوجّل 

 :  صّلى اهللا عليه وسّلمى نازلة، فالمريض يقول فيه مع أهذا حال المؤمنين 

 : ث القدسى يويقول عن اهللا عزوجّل فى الحد) يوٍم يُكّفر ذنوب سنة مرض ( 

من لحمه وغفرت له جميع ذنوبه وقلت له  إذا مرض عبدى فلم يشُكنى إلى ُعّواده، أبدلته دماً خيراً من دمه، ولحماً خيرأ( 
 .ت اهللا الحرام ّجاً مبروراً لبيمرض كأنه حج حِ لايعنى ) غُفر لك ما مضى فاستأنف العمل فيما بقى : 

 :  صّلى اهللا عليه وسّلموالمشاكل فيقول  والهمّ  اما الغمّ 

إذا كان هذا تكفير ) عزوجّل به من خطاياه  تى الشوكة يُشتاكها، إال كّفر اهللابه العبد المؤمن حما من غمٍّ وال ألٍم يصاب ( 
 .عن الذنوب فكيف أقول أنه إنتقام ؟ فإنما اإلنتقام من الكافرين 

قبل اهللا عليهم، ألن اهللا إختصهم بمزيد من الُعظمى لتكونوا من الذين يُ األخوة حافظوا على التقوى لترتقوا إلى الوالية  أيها
                               . اإلكرام واإلنعام 
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بادك المؤمنين والمؤمنات اللهم إغفر لع.. اللهم حبب إلينا اإليمان وزينه فى قلوبنا وكّره إلينا الكفر والفسوق والعصيان  
 اللهم حّصن أوالدنا بالشرع الشريف ووفق والة أمور.. اللهم أرزق أوالنا الهدى والتقى العفاف .. والمسلمين والمسلمات 

 .المسلمين لما فيه خير العباد والبالد وباعد بينهم وبين حاشية السوء 

   .ومال يا رب العالمين اللهم أنصر المسلمين المستضعفين فى بورما والفلبين والص

 وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلمّ                         
 الزقازیق ــ خطبة جمعة: المــــــكان 

 ھـ 1414جمادى اآلخر  25موافق  10/12/1993الجمعة : التاریـــــخ 

 


