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 كفر الشیخ: المــــــكان 

 ھـ 1423جمادى الثانى  29موافق  6/9/2002الجمعة : التاریـــــخ 

 بفضلھ عزوجّل على المؤمنینرضاء هللا : الموضوع 

الذى ليس له نظير فى  ،سبحانه سبحانه الواحد فى ذاته المتعدد فى نعوت جماله وكماالتهالحمد ہلل رب العالمین 
ة ذاته ألنه عزوجّل إله واحٌد أحد ال فى شيء وال على شيء وال مفتقراً إلى شيء عزوجّل وال محمولق على صفاته وال مثيل فى عظم

 )11:الشورى( ﴾لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع الَْبِصيُر  ﴿.. شيء 

عانهم عليه ألهم طريق الُهدى و وفتح  ،أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له خّص عباده المؤمنين بجوامع الكماالتوأشهد 
كثر لهم الثواب وجعل ثم أعظم لهم األجر وأ ،د خطاهم على السير عليه باإلستقامة على جميع الحاالتوسدّ برسله وآياته البينات 

 .عنده فى اآلخرة إلى رفيع الدرجات فى عظيم الجنات مآلهم 

يله، الحبيب الذى فّرق اهللا به بين الخلق وأقام به منهج وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد اهللا ورسوله وصفيه من خلقه وخل
 : اللهم صلى وسّلم وبارك على سيدنا محمد القائل فى حديثه المروى عنه .. الُهدى والحق 

تنام عينه : قال البعض اآلخر و إنه نائم، إذا بكبكة من المالئكة تنزل من السماء، فقال بعضهم بين أنا بين النائم واليقظان ( 
مثله فى أمته كمثل رجٍل أقام بيتًا وصنع وليمة ودعا لُعرٍس وأرسل داعيًا يدعو الناس  :ما مثله فى أمته ؟ قالوا : قلبه ال ينام، قالوا و 

ولوها له أ: الوا فقولم يأكل الوليمة، المنزل لم يُجب الداعى لم يدخل  من الوليمة، ومنإليها فمن أجاب الداعى دخل المنزل وأكل 
صّلى إليها فهو محمٌد  الداعيما أأما الوليمة هى الجنة وأما صاحب الوليمة فهو اهللا عزوجّل، و : قالوا .. فّسروها ــ له يفقهها ــ أى 

 ) .مٌد فرٌق بين الناس ومن لم يُجبه لم يدخل الجنة، فمح ، فمن أجاب محمداً دخل الجنةاهللا عليه وسّلم

ى بي الكريم الذى وصفته فى قرآنك بأنه بالمؤمنين رءوف رحيم، وصلي اللهم علوبارك على هذا الن صّلى اهللا عليه وسّلم
يه ونحن معهم إلى يوم القرار وإجمعنا عليه يوم لقائك يا عزيز يا طهار وكل من سار على هدزواجه األآله األخيار وأصحابه األبرار وأ

 :أما بعد .. غّفار 

 : المؤمنين  فيا أيها األخوة جماعة

ٌن يُفرح له كل قلب مؤمن ويُُسّر به كل اإليه قبل الصالة من آيات ربنا تبارك وتعالى فى سورة آل عمران بي إستمعناكان فيما 
ره على علينا عظيٌم، وأن كرمه وجوده لنا عميٌم ولو مكث الواحد منا طوال عمره ساجداً لمواله يشك مسلم ألنه يُبين لنا أن فضل اهللا

 .نعم بها علينا اهللا جّل فى ُعاله عمة واحدة أبعض عطاياه ما وّفى بشكر ن

آنه زيّن للناس ماذكره فى قر :  مرٌ زيّن للناس أمٌر وزيّن للمؤمنين أليها اآلن أنه تمعنا إفإن اهللا عزوجّل ذكر فى اآليات التى إس
وهى أمرهم وهى موضع  وزين للناس غير المؤمنين وغير المسلمين حب الشهوات فهى هّممهم زين للناس حب الشهوات،: فقال 
 من الدنيا خسروا الدنيا واآلخرة، فال يسعون إال إليها وال يحرصون إال على نيلها، فإذا خرجواهم فى كل أنفاسهم وحياتهم إهتمام

 .وذلك هو الخسران المبين 

 : هذه الشهوات ذكرها اهللا وبين أصنالفها فى اآليات 
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زُين للناس غير المؤمنين وغير المسلمين حب الشهوات فهي هّمهم وهي كل أمرهم وهي  ..زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت  ﴿
: هذه الشهوات ذكرها اهللا وبينً أصنافها في اآليات .. موضع إهتمامهم وحياتهم خسروا الدنيا واآلخرة وذلك هو الُخسران المبين 

لها فى عصرنا السيارات الفارهات والطائرات ابويق.. ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَِّة َواْلَخْيِل اْلُمَسوََّمِة  ِمَن النَِّساِء َواْلَبنِيَن َواْلَقَناِطيِر اْلُمَقْنطََرةِ 
ومع أن اهللا  )14:آل عمران( ﴾نـَْعاِم َواْلَحْرِث َذِلَك َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّنـَْيا ألَوا.. صناف المركبات من أوالحافالت وماشابه ذلك 

نشتريها لنا على أن نأخذها بشرع اهللا و  بل أباحهانه لم يحرم منها المؤمنين والمؤمنات إين والمشركين الشهوات فعزوجّل زيّن للكافر 
زهوا بها بين خلق اهللا، بل نتضامن ونتواضع ونشكر اهللا على النعم التى ن ونُقبل عليها بالحالل الطيب الذى أباحه لنا اهللا وال نغتر وال

 : صّلى اهللا عليه وسّلميقول الحبيب المصطفى هيأها لنا اهللا وفى ذلك 

و زهٍو أو فخٍر ألن اهللا عزوجّل يُحب من عبده أيعنى فى غير تبذير وال ُخيالء ) كلوا وإشربوا فى غير إسراف وال مخيلة ( 
 .ه وأن يُرجع الفضل إليه وأن يشكر اهللا على كل نعمة أوصلها اهللا عزوجّل إليه أن ينسب النعم إليالمؤمن 

ه وألن اهللا عزوجّل هداه إلى طريقه المستقيم لم يجعل هذ ،حسبهمن  هلكن المؤمن ألن اهللا يحبه وألن اهللا عزوجّل إختار 
فيها النجاة وفيها الدرجات الُعال عند اهللا وفيها السعادة مع خرى أ  مبلغ علمه بل حّبب إليه أشياءً والكبر همه الشهوات هى أ

 .اهللا  األتقياء واألنبياء يوم لقاء

جهادنا قال اهللا فيها مبيناً لنا فضل اهللا علينا فى  ال ليس بجّدنا وال بكّدنا وال بمهارتنا و و حتى نعلم أنها من اهللا وهذه األشياء 
 :كل وقٍت وحين 

حبب إلينا خاصة من  )7:الحجرات( ﴾ِعْصَياَن َحبََّب ِإلَْيُكُم االيَماَن َوزَيـََّنُه ِفي قـُُلوِبُكْم وََكرََّه ِإلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َوالْ  ﴿
 :بين خلقه اإليمان فأعلمنا أن اإليمان فضل من الرحمن ال تمنوا علّى طاعاتكم وال تفتقروا بين الناس بجهادكم لطاعة ربكم 

فاإليمان فضٌل من  ) 17:الحجرات( ﴾ُتْم َصاِدِقيَن ال َتُمنُّوا َعَليَّ ِإْسالَمُكْم بَِل اهللا يَُمنُّ َعلَْيُكْم َأْن َهَداُكْم ِلاليَماِن ِإْن ُكنْ  ﴿
 :كما قال حبيب اهللا ومصطفاه اهللا  

ــاللهم لوال اهللا ما إهتدينا    وال تصدقنا وال ص ــ ــ ــ ــ  ليناــ

ِعّزنا نا وجعله وجعل العمل من أجله ُجّل همِّ فمن فضل اهللا عزوجّل الذى أعطاه لنا ونسبه إلينا أنه جعل اإليمان فى قلوبنا 
إال اهللا، وال يطلب بعمله شيئاً من شهوات  فجعل الواحد منا يسعد إذا قام في ُجنح الظالم لمواله مع أنه ال أحد يراهوجعله سعادتنا 

طلبه اهللا لزيارته فى بيته الحرام ويطلب ، لكنه يطلب بذلك رضاء اهللا جّل فى ُعاله وجعل الرجل يفرح بأّعز الفرح إذا هذه الحياة
 . وبّره مواله وكرائم خيره حطام بل يصرف من ماله الخاص ومن أعّز أنئة فى ذلك من جميع األنام مع أنه ال يسعى لجمع هذا الالته

لكنه يرجو رضاء اهللا من وراء جّنة عرضها السماوات واألرض أعّدها اهللا عزوجّل ألحباب اهللا الذين يفرحون بطاعة اهللا 
عند الخلق وال سمعًة عند الناس لى نيل البر تقُربًا إلى حضرة اهللا ال يبغون بذلك شهوة إلخير و إلى عمل اويسعون فى كل أنفاسهم 

 .وراء ذلك رضاء اهللا جّل فى ُعاله  وإنما يرجون من

 :نهم فى أعمالهم يّرن فى آذانهم قول اهللا جّل فى ُعاله وكأ

ا فضل اهللا عزوجّل يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل ذهف)  5:البينة(  ﴾ َوَما أُِمُروا ِإال لِيَـْعُبُدوا اهللا ُمْخِلِصيَن لَُه الدِّينَ  ﴿
فهو عزوجّل إختارنا لإليمان ومأل قلوبنا من قبل القبل بهذا النور وهذا اإليمان، وإسمعوا إليه عّزشأنه وهو يمن بذلك على  ..العظيم 
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 :نبى العدنان فيقول له عّز شانه فى صريح القرآن ال

اهللا الهداية فجعل  )  52:الشورى(  ﴾ يَماُن َوَلِكْن َجَعْلَناُه نُورًا نـَْهِدي بِِه َمْن َنَشاءُ َما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوال اإلِ  ﴿
، ن لنا قدرًا عند اهللاأمحبوبون هللا و وعرفنا بذلك أننا  بذلكلحضرته وجعل الوالية خالصة من حوض عظمته واهللا عّزوجّل منَّ علينا 

فيجب علينا إذا علمنا ذلك أن نستحى وأن لنا منزلة عند اهللا وإال لما إختارنا ِوعاءاً لهدايته وال جعل في قلوبنا نور حضرته وعظمته، 
فى بيعنا ن نجعل تعاملنا دائماً مع حضرته أكنة و ن نّوحده فى كل حركة وسأن نراقبه عزوجّل فى السّر والعالنية و أ، و لمخالفة حضرته

ر أخطارنا نراقب اهللا عزوجّل ونعلم أنه عزوجّل يطلع طاوالدنا وحتى فى مداعبتنا لنسائنا وحتى فى خو ركاتنا مع أوشرائنا حتى فى ح
 .على أسرارنا ولو حاسبنا على ما فى قلوبنا لما نجا منّا إال أقّل القليل 

إلى أن وال يفضح ويُملى لعبده المؤمن إذا أخطأ وال يُعّجل بالعقوبة ويفتح له باب التوبة يصفح ويستر لكنه عزوجّل يعفو و 
 :بل إنه فى كل ليلة ينادي .. يخرج نفسه األخير 

هل من تائب فأتوب عليه ؟ هل من مستفغر فأغفر ؟ هل من مسترزق فارزقه ؟ هل من مبتلى فأعافيه ؟ هل من كذا هل ( 
 : صّلى اهللا عليه وسّلمقال ) مطلع الفجر  من كذا حتى

 :  صّلى اهللا عليه وسّلموقال ) أن تذكر الموت والبلى : وما حق الحياء ؟ قال : قالوا  إستحييوا من اهللا حق الحياء،( 

 ..أدعوا اهللا وانتم موقنون باإلجابة ) .. التائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن ال ذنب له ( 

 

 :  ثانيةالخطبة ال

ونسأله عّزشأنه أن يُثبتنا على التُقى .. الذى مأل قلوبنا بالنور والُهدى وجعلنا من عباده المسلمين الحمد هللا رب العالمين 
 .ويُلحقنا بالصالحين والُهدى واإلسالم حتى يتوفانا مسلمين 

وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد اهللا ورسوله  ..وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له يُحب التوابين ويحب المتطهرين 
مام األنبياء والمرسلين والشفيع األعظم لجميع رك على سيدنا محمد خير النبيين وإاللهم صلي وسّلم وبا.. الصادق الوعد األمين 

 :د فياعباد اهللا جماعة المسلمين أما بع.. الخالئق يوم الدين 

 هل أنا على خير ؟ : فسه ؤمن فيما بينه وبين نكثیراً ما یتساءل الم

من الناس أصيبوا بالجذع  اً راٍض عّني ؟ ويـُّلح عليه هذا السئوال إذا نزل به بالء أو نزل به إبتالء، فإن كثير  لّ وهل اهللا عزوج
والبر فإن اهللا إذا كان اهللا يوفقه في كل أحواله بفعل لخير والطاعة يعلم المؤمن أنه على خير ؟ كيف   والهلع والفتنة عند نزول البالء،

عطاه خيراً أعطاه له من حالل ووفقه إلستخدامه والعمل به على شرع ذي أعزوجّل ال يُوفق لطاعته إال أهل جوده وبّره ومحبته، وإذا 
 .الجالل واإلكرام 

ها ووضح التي حرّمها اهللا وبينكما يتحايل الناسين والمشركين والضالين على الحصول على الشهوات من الطرق فلم يتحايل  
 . صّلى اهللا عليه وسّلمها حبيب اهللا ومصطفاه عخدا

ن يكون في قلب المؤمن ورٌع يدفعه عند الشهوات، ويُوقفه عند المحّرمات، ويمنعه أن أكبر عالمة على قّوة اإليمان هو إف
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 .من اإلقتراب إلي األرزاق التي فيها ُشبهات 

 : رضى اهللا عنه اهللا بن مسعود قال عبد رضى اهللا عنه فعندما مات عمر بن الخطاب 

كيف تقول ذلك وأصحاب :  صّلى اهللا عليه وسّلملقد مات تسعة أعشار العلم، فقال له نفٌر من أصحاب رسول اهللا [ 
 .] أقصد علم الورع ، ولكن ال أقصد العلم الذي تعرفونه: قال لهم وعندهم علٌم كثير ؟ كثير   صّلى اهللا عليه وسّلمرسول اهللا 

تراب من الشبهات أو عند نزول الشهوات أو عندما تلوح له يجعل صاحبه يتورّع أى يكف عند اإلق ورع الذيعلم ال
يان، فيتوب سريعًا إلي حضرة الرحمن، وقد فيعلم أن هذا فيه بالء وخزٌي وعص المحرمات، فُيضيء له فؤاده نور اإليمان بمصباح

 :أشار اهللا تعالى إلى ذلك في القرآن فقال 

ما الذي يفرح بالرشوة أو أ) 201:األعراف( ﴾الَِّذيَن اتـََّقْوا ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف ِمَن الشَّْيطَاِن َتذَكَُّروا فَِإَذا ُهْم ُمْبِصُروَن  ِإنَّ  ﴿
و حّصل شهواٍت ، أأمواالً من حرام يفرح أنه خدع مؤمناً في بيٍع أو شراٍء ألنه نال خيراً كثيراً من هذه الدنيا الفانية أو يفرح إذا حّصل

 .وهذا لضعف نور اإليمان في قلبه، فليسارع إلي اهللا ولُيعّجل التوبة إلى حضرة اهللا نهى عنها كتاب اهللا وهذا لمرٍض في نفسه 

ء يُبعث المر : ( موصياً لنا جميعاً  صّلى اهللا عليه وسّلمألننا جميعاً ال نعلم اللحظة التي نسافر فيها إلى اهللا وقد قال الحبيب 
 ) .على ما مات عليه 

فلو كان اإلنسان منا على أتقى رجٍل مؤمٍن وسّولت له نفسه معصية وجاءته اإلشارة للقاء اهللا وهو ُمتشّبث بهذه المعصية، 
 :ماذا سيقول هللا عزوجّل ؟ سيقول كما أنبأنا اهللا 

قد ضحكت عليه الدنيا وسّخرته ألغراضها وإستعملته ت ولو كان) 56:الزمر( ﴾ يَا َحْسَرتَا َعَلى َما فـَرَّْطُت ِفي َجْنِب اهللاِ  ﴿
 : فماذا يقول .. الخير أو اإلستزادة من عمل البر، ثم جاء أجله لعمل في شهواتها ولم تترك له فرصة 

قَائُِلَها َوِمْن َورَائِِهْم بـَْرزٌَخ إَِلى يـَْوِم َكال ِإنـََّها َكِلَمٌة ُهَو : فيُقال له لََعلِّي َأْعَمُل َصاِلًحا ِفيَما تـَرَْكُت ) 99(قَاَل َربِّ ارِْجُعوِن  ﴿
َعثُوَن    .) المؤمنون (  )100(يـُبـْ

رّغب فيه كتاب اهللا وفي سنة سليمة ن يكون العبد دائمًا في موضع يُحبه اهللا وفي عمٍل صالٍح رضا اهللا هو أفعالمة 
 .مر بها وحّث عليها حبيب اهللا ومصطفاه لها وأمستقيمة فع

على العبد هو أن يُسّول له األرزاق الحرام ويدفعه إلى األعمال واألقوال التي ــ والعياذ باهللا ــ ب اهللا عزوجّل وعالمة غض
 .تُغضب الملك العالم عزوجّل 

 .حوالنا إلي أحسن حال أن يُحّول اهللا أن ُيصلح أحوالنا وأفنسأل 
 وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلمّ 

 

      


