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  بركة العمل بإسم هللا: الموضوع 

دوام نعيمهم نزل عليهم مافيه وأ ،فدلهم على ما فيهم من خير بادهع ىرحمن الدنيا ورحيمهما، ربَّ الحمد هللا رب العالمين 
 :نفسهم رسوال حريصاً عليهم هم من أيلإوأرسل 

ف العبيد صرّ فّعاٌل لما يريد يُ إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن ال إله .. ) 128:البقرة( ﴾بِاْلُمْؤِمِنيَن رَُءوٌف رَِحيٌم  ﴿
 .ى ملكه عزوجّل إال كل أمٍر رشيد ويفعل ما يريد وال يكون ف

.. ونعمة مسداة لجميع خلق اهللا اهللا رحمة مهداة   ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسلهوأشهد أن سيدنا محمدًا عبد اهللا
آمين يا رب .. مد وعلى آله وأصحابه وكل من إتبع هداه وانظمنا معهم جميعًا يا أهللا آمين محسيدنا اللهم صلى وسلم وبارك على 

 :أما بعد فيا إخوانى ويا أحبابى .. العالمين 

ننا جميعاً ومن  وما لفت نظرى هو أ ،قبل الصالة آيات من كتاب ربنا عزوجل وكلها نور وكلها هدى وكلها رحمة سوياً سمعنا 
 . صّلى اهللا عليه وسّلمفاآلية نزلت على قلب سيدنا وموالنا رسول اهللا  يكفينا كالم ربنا عزوجّل،بعدنا  ونكان قبلنا ومن سيك

.. مور اآلخرة مٍر من أها كل همٍّ من هموم الدنيا وكل أبفلو إستحضرنا معناها بمبناها وخاطبنا بها موالنا لكفانا اهللا عزوجّل 
عزوجّل وخشية اهللا وإستحضارًا لعظمة اهللا وإقتداءاً  ى عقيدة راسخة ومحبة عظيمة فى اهللاآية واحدة نعم يا أخى لكنها تحتاج إل
 :، فماذا قال له اهللا فى أول آية انزلها عليه من كالم اهللا صّلى اهللا عليه وسّلميسيد األنبياء والمرسلين سيدنا محمد 

َعلََّم االْنَساَن ) 4(الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم ) 3(اقْـَرْأ َورَبَُّك االْكَرُم ) 2(اَن ِمْن َعَلٍق َخَلَق االْنسَ ) 1(اقْـَرْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق  ﴿
أمامنا كل أبواب تفتحت ؟ لوماذا يعنى إقرأ باسم ربك الذى خلق ؟ وكيف لو أمسكنا بهذا المفتاح ..  ) القلم ( ) 5( ﴾َما َلْم يـَْعَلْم 

وال نتحرك بأقدامنا وال نتناول شيئًا بألستنا وال نفكر فى شيٍء اة، يعنى ال نمد أيدينا وال ننظر بعيوننا الفالح والنجاح فى هذه الحي
المرء فى كل أمٍر من أموره المعونة من اهللا والقوة من اهللا  بعقولنا إال إذا إستمددنا قبله المعونة والتوفيق من ربنا عزوجّل فلو إستمدّ 

 .المفلحين يوم لقاء اهللا عزوجّل لن يخيب سعيه فى هذه الحياة وسيكون من الناجحين والعمل من اهللا ف دبير من اهللاوالتفكير والت

من اهللا عزوجّل فهو  أن تستمد المعونة فيك وتتعرف عليه بعد ،معناها أنك تنال كل شيٍء فى هذه الحياة "إقرأ " فكلمة 
ك القلب ل إنطق لك اللسان وهو الذى يُثّبت ألذنين وهو الذىجعل لك السمع فى انور العينين، وهو الذى  الذى خلق لك
، وهو الذى يُسّخر لك عوالم السماء وهو الذى يُهيئ لك عوالم األرض وهو الذىذى يّوفق الجوارح واألركان والجنان وهو ال

  .أمٍر ممن يقول للشيئ كن فيكون  بوال تنام وال تقوم وال تفعل وال تتحرك إاليمسك بأنفاسك فى هذه الحياة، فال تروح وال تجيئ 

وتناولت كل ما تقدر عليه من أنواع وأخذت كل ما تستطيعه من أقوات، لكنك لو جمعت تدبريك واستجمعت قوتك 
نك قوتك فماذا تفعل ؟ وماذا تصنع ؟ وكيف تتحّرك وتسكن ؟ أخذ واهب القوى مأو بأمر قليل الفيتامينات وجئت بعمل بسيط 

  . أعطاك القوّى قوة من عنده وكيف تعمل إال إذا

وال تجد عندهم من الناس يأكلون أشهى المأكلوات وأّلذ المطعومات  ، فكم كثيرٍ وإياك يا أخى ان تظن أن القوة فيما تأكل
و فى ال تقف أمامها أّى قوة فى األرض أعنده قوة و من  ولو قليلة بل وال حتى يستطيعون أن يمشون ولو خطوات قليلة، وكمقوًة 

            : لماذا ؟ ألنهم يستمدون القوة والعون من اهللا عزوجّل، فعندما قال اهللا لحبيبه ومصطفاه .. لسماوات ا

ليعرف اإلنسان مدى  )2:القلم( ﴾َخَلَق االْنَساَن ِمْن َعَلٍق  ﴿: أعقبها بقوله ) 1:القلم( ﴾اقْـَرْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق  ﴿
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وكان قبلها تراب يراه ويمشى عليه الخلق  ،وكان قبلها ساللة من طين ،مكين مبلغ شدته فقد كان نطفة فى قرارٍ ان قوته ويعرف اإلنس
 ؟ ومن أين جاءه التدبير ؟ ومن أين جاءته الحياة  ؟ ومن أين يسمع؟ أجمعين، فمن أين جاءته العينان 

 ال ينسى لحظة فى ول اهللا والذى صّدق بكتاب اهللامن برسبير عزوجّل الذى عرف اهللا والذى آإن هذا كله من العلى الك
 .كل مافيه من قوة ومن متعة ومن نعيم فإنه من اهللا عزوجّل   هذه الحياة أن

وهذا األمر لو  كون،إنما هو كله ممن يقول للشيء كن فيو  ليس من نفسه وليس من والديه وليس من أكله وليس من لبسه،
إلى بطل الجزيرة العربية كلها فى عندما نزل عليه هذا القول العظيم ذهب ، فهذا نبيكم الكريم إستمسكنا به فلن يستعصى علينا شيئاً 

كان يقف على جلد وال يستطيع أحٌد ان يتغّلب عليه أبدًا لقوته، بل كان يفتخر بشدته حتى أنه   "  ركانة" المصارعة وكان إسمه 
 .فال يستطيعون لشدته وقوته ويأمر عشرة رجال ان يُحركوا هذا الجلد وهو واقف عليه 

 : فذهب إليه رسولكم الكريم مستمداً القوة من المولى العظيم عزوجّل وقال له 

إن صرعتك وألقيتك على األرض ( : ومن الذى يشهد لك ؟ قال : قال ) يا ركانة أما آن لك ان تؤمن باهللا عزوجّل ؟ ( 
 : فعل ذلك معى إنساٌن قط قال  فإنه مانعم : قال ) فهل تشهد أنه ال إله إال اهللا ؟ 

أمهلنى .. ال : ا ؟ قال كفيك هذأي: فتعّجب ونظر مستغربًا فقال له  )  هيا فأمسك به وأوقعه على أكتافه على األرض( 
بل : قال نعم، : أيكفيك هذا ؟ قال  :قال له و وإستعّد وأمسك به فى المرة الثانية وألقاه على األرض قُم فقام : فقال له  لمرٍة ثانية،

 .وتغّلب عليه فى المرة الثالثة بقوة من اهللا ومعونة من اهللا ومدد من اهللا عزوجّل أعطيك فرصة ثالثة 

قد كان هذا حال أصحاب رسول اهللا أيضًا فعندما إستعصى على المسلمين : فنقول له هذا نبّى اهللا، يقول بعضكم أن  قد
النبى وراء الباب، قال من ربون بشراسة االسور ويح من وراء م والقوم متحصنونفتح حصن خيبر ومكثوا يحاربون لدخوله ثالثة أيا

 : ، وفى الصباح قال ) اهللا ورسوله اية لرجٍل يحبه اهللا ورسوله ويحبغداً سأعطى الر ( : فى اليوم الثالث صّلى اهللا عليه وسّلم 

ريقه الشريف صلوات اهللا وسالمه عليه ووضع على ولو فأحضروه فأخذ من : إن عينه بها وجع، قال : قالوا أين علّى ؟ ( 
مره ان يدخل على اليهود فى الحصن فأمسك بالسيف وأخذ يقاتل ويضرب وأ) العلم ــ أى عينه فُشفيت فى الحال، ثم أعطاه الراية 

 حتى تكّسر السيف ولم يُعد معه شيئاً يحارب به، فماذا يصنع ؟ 

 : مواقف كانوا يستمدون العون والقوة من اهللا أدباً مع قول اهللا عزوجّل تلك المثل تلك النوازل وفى مثل م فى هُ 

فى هم الذين يضربون ولكن القوة )  17:األنفال(  ﴾فـََلْم تـَْقتـُُلوُهْم َوَلِكنَّ اهللا قـَتَـَلُهْم َوَما رََمْيَت ِإْذ رََمْيَت َوَلِكنَّ اهللا رََمى  ﴿
فما كان من علىٍّ إال أن أمسك ــ جبار األرض والسماوات ت، ولكن الذى يوصلها الضرب من اهللا عزوجّل وهو الذى يرمى الحصيا

ن، ولما تحّقق بالنصر ألقى الباب جانباً عزوجّل عليه ودخل المسلمون ظافرين منتصري بباب الحصن وأخذ يحارب به حتى فتح اهللا
باب إلى مكانه فما إستطاع سبعين منهم ان يحركوه من ليرفعوا ال صّلى اهللا عليه وسّلموإنتهت المعركة وجاء أصحاب رسول اهللا 

 .مكانه 

نه يستمد القوة من اهللا والحياة من اهللا والمعونة من اهللا أل؟ كيف كان يحارب به وسبعين رجًال اليستطيعون تحريكه 
 .والتوفيق من اهللا عزوجّل 
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ن تلك قوته وتلك فتوته وتلك من يّدعى بين خلق اهللا أ إال على ومعونة اهللا وقوة اهللا إخوانى وأحبابى ال تتخّلى عناية اهللا
 .فإن مثل هذا يتخّلى اهللا عزوجّل عنه  ، وهذا بتدبيره وتفكيره،جدارته ه وتلكمهارته وتلك شطارت

مٍر لسانه كما قال رسول اهللا عند كل أالقوة إلى اهللا ويلتمس المعونة فى كل أمٍر من اهللا ويُحّرك أما الذى ينسب الحق ويرد 
من اهللا  بتوفيٍق من عند اهللا ومعونٍة من اهللا وكالءة من اهللا ونجاحٍ أن أستمد فى هذا األمر وبسم اهللا يعنى  من األمور ويقول باسم اهللا،

 .عزوجّل 

فمه ويرفع الطعام إلى  "بسم اهللا " والذى يقول  ى كل أموره إذا كان بهذه الكيفية،يبارك اهللا له ف "بسم اهللا " فالذى يقول 
يناله بهذه اللقمة شرقة يكون فيها نهاية حياته، وربما يناله بهذه اللقمة ُغّصة يكون فيها غير مستحضرًا لمعونة اهللا وتوفيق اهللا ربما 

 :يتحّدث فى هذا الشأن ويقول  رضى اهللا عنهنهاية عمره فقد كان الحسن البصرى 

 وإال فإن اهللا عزوجّل لو لم يطلب العبد التوفيق منه،هللا وبمعونة اهللا إن كل أمٍر يجريه اهللا على العبد فإنما هو بتوفيق ا[ 
نعم، قال  : قال أيها الرجل ؟  وهل الزبد يصيب اإلنسان بالغصة: ولو من لقمة زبد، فقال رجٌل من الحاضرين يجعله يموت بالُغّصة 

 ن أجرِّب كالم هذا العالم،البد وألى بيته وقال هب إسترى ذلك، فذ: ق بُغّصة، قال ذلك ألن الزبد لينًا وال يصيب الحل ال أظن
 ة اللينة فى الزبد ووضعها فى فمه،ودعا إمراته وطلب منها أن ُتحضر له زبدًا وُتحضر له لقمة لينة ساخنة فوضع اللقمة الساخن

 .فأخذته الُغّصة ومات فى الحال ألن أمر اإلنسان متوقف على تدبير ذى الجالل واإلكرام عزوجّل 

وهم .. فألنهم كانوا ينطقون بإسم اهللا وهم يستحضرون عظمة اهللا  صّلى اهللا عليه وسّلمما أصحاب رسول اهللا أ
ن يصيحوا على امهم شيء فى هذه الحياة وبمجّرد أال يقف أم رون جالل اهللا وكبرياء اهللا فكانوهم يستحض.. يستحضرون قوة اهللا 

 : األعداء ويقولون 

لون مع قوة عتادهم وكثرة غدرهم ومبلغ رجالهم لها مسّد أعضاءهم ويُمنحون أكتافهم ويستتنهقواهم و تنحّل " اهللا أكبر " 
صّلى اهللا عليه نهم يُطفئون نيرانهم بها، فقد قال ن النبى علّمهم أتفعل فعل السحر فى بنيانهم حتى أ ألن هذه القوة وهذه الكلمة

 .) أطفئوا نيرانكم بالتكبير ( :  وسّلم

نزوت ويجدون النار وقد خبت ثم يجدون النار وقد إنطفات النار وقد إ حوله وكّبروا فيجدوا إذا وقع لهم حريق إلتفوا فكانوا
  . تعظيم واإلستمداد من اهللا عزوجلّ  ألنهم ينطقون بإسم اهللا مع البتكبير اهللا وبقدرة اهللا وبمعونة اهللا

مسك بالسيف ثم نائم وقد عّلق سيفه فى الشجرة فأ م الكريم وهوهذا الرجل الذى أتى لنبيكقصة نتم تعلمون جميعًا وأ
اصله وسقط السيف عضاؤه وتيبّست مف فارتعدت فرائصه واهتّزت أاهللا: ن ؟ قال محمد من يمنعك منى اآليا : أيقظه من نومه وقال 

 .فى أعضائه وفى جسمه من يده لما فعلته هذه الكلمة 

و تشاكسنا أو تعاكسنا فى ف شيٌء من األشياء التى تعاندنا أوما وقفى هذه الحياة  فلو عظّمنا إسم اهللا لعظمنا كل شيءٍ 
 :  صّلى اهللا عليه وسّلمهذه الحياة، قال 

 : صّلى اهللا عليه وسّلموقال ) ى ناقص البركة إسم اهللا فهو أبتر ــ أ كل شيٍء ال يُبدأ فيه بغير( 

 ..أدعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة ) ذنب له  التائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن ال( 
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  :الثانية الخطبة 

حتى يتوفانا  دى والتُقى واليقينبتنا على الهُ سبحاه وتعالى أن يثالذى هدانا لهذا الدين المتين ونسأله الحمد هللا رب العالمين 
، يُعّز له تقّدست أسماؤه وتعالى فى كبريائه وجماله وبهائهشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له إأو .. مسلمين ويُلحقنا بالصالحين 

وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد اهللا ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اللهم .. عّزة للمؤمنين ّل أعداءه ويجعل دائمًا وأبدًا الأولياءه ويُذ
 : األخوة المؤمنين ما بعد فيا أيها أ ..صلى وسّلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

عند طعامنا اهللا عند كل أمٍر فعلينا أن نُسّمى فى لفظها سهلة فى فعلها كبيرة فى أجرها وهى عبادة التسمية عبادة سهلة 
هللا جمعاً ليبارك لنا فيه، وعلينا ان نُسّمى اهللا عند جماعنا لُيخرج لنا من ظهورنا ُذريّة مباركة، وعلينا ان نُسّمى اهللا عند جمعنا ليجعله ا

 .لنا فيه  ركٌ مورنا حتى يكون مباا أن نُسّمى اهللا فى كل أمٍر من أمباركاً، وعلين

، فكلنا نُسّمى ولكن الشأن من يُسّمى وهو مستحضٌر فى قلبه عظمة لكن التسمية ال تنفع باللسان مع غفلة القلب والجنان
فى بيوتنا سيكفى العدد الكثير، لتغيرت أحوالنا، فالطعام القليل ا ذلك اهللا ويستمد بفؤاده معونة اهللا وتوفيق اهللا عزوجّل، فلو فعلن

أن الذى يدفع عنى عتقد أن ُمّدة ُمكثه علّى من اهللا، و نا أسّمى اهللا وأبسه وأل، والثوب الذى أوالوقت الكثير سيكفى الزمن الكبير
موت وهذا الثوب على ما هو عليه ألننى فنى وأ، فربما أأمرنى به اهللالبرد ويدفع عنى الّحر والشر هو اهللا وليس هذا السبب الذى 

 .باركته باسم اهللا عزوجّل 

مستحضراً ما قلناه يهبُه اهللا حياًة من عنده وقوًة من عنده و ينظر إليه بعينه وينطق باسم اهللا شيٍء يمسكه اإلنسان بيده أكل 
النعيم المقيم هو الذى كان يعيش فيه محمد د اهللا عزوجّل، وهذا ومعونة من عنده ال يعلم مداها إال الصادقين والمخلصين من عبا

 .فُيحّرك اهللا لهم كل شيء فى هذه الحياة إنما النت قلوبهم بخشية اهللا، فعندما تنطق ألسنتهم بذكر اهللا فرسول اهللا والذين معه 

يقول ف ،ينهم أربعين كيلومتراً فى البحربالجزيرة وبينها وب وإعتصم األعداءفهاهم رجاٌل منهم قد إستعصت عليهم األحداث  
حتى فاف إبلهم رقون وال يغوصون وال تبّتل حتى أخال يغمشوا على الماء ف.. قولوا باسم اهللا كما علمنا رسول اهللا : لهم قائدهم 
 . ذى قالوه يقلوبهم ثم عّبروا عنه بألسنتهم ال" بسم اهللا الرحمن الرحيم " كة ببر عدائهم يصلون إلى أ

سباع ورأوا الناس خائفين مذعورين ألن السباع هائجة وجائعة وتريد أن تفترس كل ا وصلوا إلى طريق مسدود وقد سّدته الوإذ
كوهم يسيرون فى أمان اهللا وعلى بركة إسم اهللا وفى ر ويتبإسم اهللا توكلنا على اهللا فتتنّحى السباع عن الطريق : من يقترب منها يقولون 

 .مثلة الفّذة النادرة حصى يا إخوانى من هذه األى سيرة الصالحين من عباد ما ال يُ وفسيرة أصحاب رسول اهللا 

ن الذى ، وأهو من اهللاوطوٍل وٍل لبه باهللا وعلم أن كل مافيه ومن حن يحدث له مثل هذه األشياء إذا مأل قيستطيع أكلنا 
ويُباهى باهى بأوالده وال بجاهه بل يُباهى بدينه وعشيرته وال يُ ه هو اهللا فال يزهو بقوته وال يفتخر بمالمفاصله  يُحّرك أعضاءه ويُلين

 .من حوله العجب العجاب لإتباعه لنبيه إذا فعل هذا فإن اهللا يريه و مانه ويباهى بتقوى ربّه ويُباهى ببإي

 حتى نكونوا من على ألسنتكم دائمًا يا عباد اهللافسيروا على بركة إسم اهللا واستحضروا عظمة اهللا واجعلوا هذه الكلمة 
 :يقول فيهم اهللا الذين 

 ﴾ ْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنَُّه َحَياًة طَيَِّبًة َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرهُ  ﴿
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 وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلمّ 
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