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 لـّذة طعم اإلیمان بالعمل بقول الرحمن: الموضوع 

حضرته سبحانه سبحانه إذا مأل وآنس قلوبهم بنوره والوصل ب ،نّعم عباده المتقين بلّذة طاعتهالحمد هللا رب اللعالمين 
 .تجاويف قلوب أهل اإليمان وجدوا لذلك لّذة وحالوة دونها كل شيٍء صنعه بنى اإلنسان 

خّص عباده المؤمنين بحقائق معنوية ولّذات قلبية ومؤانسات روحانية وإلهامات  ،ده ال شريك لهاهللا وحأشهد أن ال إله إال و 
 :جعلهم وهم فى الدنيا معنيون بقوله عّز شأنه قُدسية 

قـُّرة عينه فى وأشهد ان سيدنا محمداً عبد اهللا ورسوله جعل اهللا عزوجّل ) 62:يونس( ﴾ال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزنُوَن  ﴿
اللهم صلى وسلم .. جّل فى ُعاله نوار حضرة اهللا ومن تنزالت فضل اهللا ومن لّذة القرب من مواله وبها من أالصالة لما يتمّتع فيها 

إمام محمد سيدنا .. وبارك على من كان إذا فزعه أمٌر فزع إلى الصالة حتى يكون مواله بجانبه وال يتخلى عنه نفسًا فى كل شأٍن 
وعلى آله المباركين صّلى اهللا عليه عظم للخاشعين هللا من بدء الدنيا إلى يوم الدين والقطب األ ،وابين وسيد الراكعين والساجديناأل

 :أما بعد فيا إخوانى جماعة المؤمنين .. ديه إلى يوم الدين وصحابته الطيبين وكل من إهتدى به

بتوفيقه ومعونته على ذكره وشكره وعبادته، لكننا بين يدى حضرته وقّوانا  عاننا لنقفوالحمد هللا أكرمنا اهللا بطاعته وأكلنا 
.. و الزكاة أو الحج أو أى طاعة هللا نُحّس فيها عند الصالة أو الصوم أنطمع ألن نصل إلى مقاٍم نتذوق فيه حالوة الطاعة و  جميعاً 
م رضى اهللا عنهو  صّلى اهللا عليه وسّلمكما كان أصحاب النبى   فيها بأننا حقيقة بين يدى اهللا، وإننا ننادى قريب من مقام قريب نُحسّ 

 .أجمعين 

هو وعبد اهللا بن مسعود أن يتناوبا الحراسة لجيش رسول  صّلى اهللا عليه وسّلميأمره النبى  رضى اهللا عنهفهذا عبّاد بن بشر 
الليل وتقوم نت فى الثُلث الثانى من م أا أن تناإم: ويتفاوض عبّاد مع رفيقه فيقول له .. اهللا فى الليل حتى يطمئن الجيش وينام 

أنام أنا الثُلث الثانى من الليل وأقوم فى الثُلث األخير، فاختار عبد اهللا بن مسعود أن ينام فى الثُلث الثانى من  الثُلث األخير، وإما أن
نظرون من قمة وجواسيسهم يُيصّلى  فماذا يفعل ؟ توضأ ووقف.. الليل ووقف عبّاد بن بشر بمفرده يحرس هذا الجيش العظيم 

وهو نائم فقضينا عليهم قضاءاً  فقالوا أقتلوه فإذا قتلتموه داهمنا الجيش ن الجيش كله نائم إال رجٌل واحٌد تراه ُيصلىإ: جبل، فقالوا 
بيده فنزع السهم ظهره  بسهٍم فىفنزع السهم وواصل الصالة، ثم ركع فضربوه وهو فى الصالة بسهٍم أصابه فى رقيته برماً فضربوه مُ 

وهو فى سجوده ضربوه بسهٍم فى مقتله فلما تحقق أنه ميت ال محالة وكز عبد اهللا بن مسعود وواصل الصالة مع أن دمه ينزف، 
م توقظنى من أول م لَ بجواره ليوقظه وأكمل الصالة فلما إستيقظ عبد اهللا ورأى حالته قال يا أخى لِ وهو فى الصالة ولم يخرج منها 

لحالوة من شدة ا: ولم ؟ قال : ومن معه ما أيقظتك، قال  صّلى اهللا عليه وسّلمواهللا لوال أنى خشيت على رسول اهللا : لة ؟ قال وه
تحتاج .. تحتاج إلى دليل نفع فيها األقاويل وإنما الوة ليس لها نظير وال مثيل وال تنا فى الصالة ــ حالتى كنت أجدها فى قلبى وأ

 .وتها من يد الرحمن عّز شأنه يها أهل اإليمان فيتذوقون حالدخل فإلى برهان ي

عندما مشت فى رجله القرضة وقال األطباء البد من قطع الساق وإال  رضى اهللا عنههذه الحالوة جعلت ُعروة بن الزبير 
وياء أشداء ليتمكن ولم يكن هناك بنج وال مخدرات موضعية أو كلية بل يمسك بالرجل أربعة رجال أقمشت فى كل عظام الجسم 

حتى نقطع قدمك ويسلم باقى  :ما هذا ؟ قالوا : فقال من إجراء العملية الجراحية فأرادوا أن يُجروا العملية بهذه الكيفية األطباء 
فقال  هذا اإلناء حتى يتوقف نزيف الدم الذى لم يتم قطعه فىالموضع وكانوا يقطعون القدم ثم يغلون زيتاً فى إناء ويضعون ــ الجسم 

 يف نقطع رجلك وساقك ؟ إذن ك: ما حاجتى إلى هذا ؟ قالوا و : لهم 
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دعونى أصلى هللا فإذا جلست إلى التشهد األخير فاقطعوا ساقى فى هذه الحالة فإنى فى الصالة ال أحّس بشيٍء : [ قال 
ولم يشعر ولم يتألم ولم يشكو ولم وهو فى الصالة ووضعوها فى الزيت المغلى فقطعوا ساقه .. ] إال بقرب اهللا جّل فى ُعاله 

 .يتوّجع ألن قلبه كان مع مواله فانشغل باهللا عما سواه تبارك وتعالى 

مٌر وارد حين من بعدهم إلى يومنا هذا وهو أهذه اللذة يطول المجال فى سرد رواياتها عن الصحابة األجالء وعن الصال
 :ويقول فيه اهللا جّل وعال 

 ) .المؤمنون (  ﴾ )2(الَِّذيَن ُهْم ِفي َصالتِِهْم َخاِشُعوَن ) 1(ُنوَن َقْد أَفْـَلَح اْلُمْؤمِ  ﴿

 كيف نصل إلى هذه المنزلة ونتذّوق لّذة الطاعة ونُحّس بحالوة القرب من اهللا عند أّى عمٍل صالٍح نّقدمه هللا عزوجّل ؟ 

مريضًا بالحّمى ووضعنا له عسًال فيه إنسان هناك تعلمون يا إخوانى أن طب األجسام كطب القلوب واألرواح، فإذا كان 
مى أجد فى ف: مرارة، فإذا أعطيناه سكراً يقول فيه شفاء للناس فى فمه فبم يشعر ؟ كيف يجد حالوة العسل ؟ يجد للعسل فى فمه 

ومن المرض  هذه المرارة ؟ من الداء الذى سكن فى جسمهن أي من!! فى فمى مرارة : و حلوى يقول مرارة، فإذا أعطيناه جاتوهًا أ
 .يتذوق طعم األشياء ويُحس بحالوة طعمها لكن اإلنسان إذا كان سليماً من األمراض فإنه  الذى ظهر أثره فى فمه،

تى إليه يأ نأبدوى مّر به  ولذلك فإن الحجاج بن يوسف الثقفى كان يمشى فى البادية فى يوم وصنع طعامًا وأمر برجلٍ 
 .دعانى من هوخيٌر منك فأجبته :  فقال الرجل ودعاه لتناول الطعام معه

 ومن هو خيٌر منى ؟ : فقال 

 .نا صائم دعانى اهللا عزوجّل فأ: قال 

 .نه طعاٌم ُحلو إ: فقال 

 .لم يطيّبه طاهيك ولم تُطيبه أنت وإنما يُطّيب الطعام العافية : فقال 

ا كان سقيماً أو مريضاً فيكون الطعام فى فمه ال يجد ذباً فى فمه ولو كان زهيداً، أما إمعافاً كان الطعام طيفإذا كان اإلنسان 
عظيم وأصبح الجسم السليم الذى أفرد اهللا بالتنه طعام عظيم وكريم ألن الذى يتذوق الطعام هو له طالوة وال حالوة وال نكهة مع أ

 : موره إال إليه وال يرجع فى أّى أمٍر أو شأٍن إال إليه وهذا الذى يقول فيه اهللا عّزشأنه يدى اهللا مقيم وال يتوّجه فى كل أصاحبه بين 

 . )89:الشعراء( ﴾ِإال َمْن أََتى اهللا بَِقْلٍب َسِليٍم  ﴿

والذى يُمرض القلب ويجعله ال يشعر بحالوة الطاعة أمرين أو شيئين شيٌء لإلنسان فى نفسه، وشيٌء لإلنسان مع خلق اهللا 
 :ارك وتعالى تب

ن ينشغل بالكلية بالدنيا الدنية وزخارفها ومشتهياتها ه يفقد حالوة الطاعة فى نفسه هو أأما الذى يجعل:  األمر األول
على فى قلبه من الشغل بحضرة من يقول للشيء كن فيكون، فيجعل أويجعل الشغل بهؤالء أهم و وغرورها ومناصبها وأحوال أهلها 

 .جعل هّمه ومبلغ علمه هو الدنيا والسعى إليها والحظوظ والشهوات وتناولها اهللا المحّل األدنى وي

 : ا يعميه الحظ والهوى ويجعله مريضاً مرضاً قلبياً يقول فيه اهللا ذهف
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بعيد عن  القلب ال يشعر بحالوة اإليمان وال لذة طعم اإليمان ألنهوإذا مرض )  10:البقرة(  ﴾ِفي قـُُلوبِِهْم َمَرٌض  ﴿
 عزوجّل، هل معنى ذلك أن يترك اإلنسان الدنيا وهذه األشياء ؟  الرحمن

لكنه ُيصبح  دنيا والزوجات واألوالد واألهواء،ثم بعد ذلك ما شاء من ال ،المحّل األعلىهو فى قلبه كال ولكن جعل اهللا 
بين ن يُقيم نفسه دائمًا ذ فرائضه وأيعمل جاهدّا على تنفي ن يسعى إلقامة شريعته وأنوجّل وأز كبر هّمه أن يُرضى ربه عويُمسى وأ

 المّلة السمحاء فى البيع والشراءيسير على الشريعة الغّراء ويُنفذ و شراء فإنه إذا كان فى البيع والشراء يديه حتى ولو كان فى بيٍع أ
 .فى كل زمان ومكان فإنه يكون مع اهللا واهللا يواليه بطعم اإليمان كما وعد المؤمنين 

ن يمأل القلب نحو بنى اإلنسان إن كان إخوته أو شقيقاته أو جيرانه هو أوالذى يبعد اإلنسان عن لذة الطاعة  :األمر الثانى 
هذا والبغض لهذا والُكره لهذا ويريد دائماً لحسد الو  أو فى المسجد بالحقد على هذا، أو زمالئه فى العمل أو إخوانه فى الحىّ 

بالشكايات إلى كافة ورون حول أنفسهم دوكيف يجعلهم كما يقولون وي الستفزازهمالُمثلى  قةوالطريويُفّكر دائمًا فى كيفية إغاظتهم 
من .. لذة اإليمان وقد شغل نفسه وقلبه بخلق اهللا ولم يُفرد قلبه هللا كما طلب مواله جّل فى ُعاله مثل هذا كيف يذوق .. الجهات 

 :ن ن يعمل بقول الرحمن يذوق لذة طعم اإليمان فعليه أأراد أ

 . )47( ﴾َونـََزْعَنا َما ِفي ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ ِإْخَوانًا َعَلى ُسُرٍر ُمتَـَقابِِليَن  ﴿

 صّلى اهللا عليه وسّلمروشتة نبوية صغيرة فيها بلوغ هذا المراد فقال  صّلى اهللا عليه وسّلمالبشير النذير وقد لّخص الحبيب 
 : فيمن أراد أن يتذوق طعم اإليمان وفقط 

علت همته وقال فيمن ) نبيًا ورسوًال  صّلى اهللا عليه وسّلمق طعم اإليمان من رضى باهللا ربا وباإلسالم دينا وبمحمد ذا( 
 :وسمت إرادته وأراد أن يجد دائماً حالوة اإليمان وال يتذوقه فقط 

حب المرء ال يحبه إال هللا، وان أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه من سواهما، وان يُ ة من ُكّن فيه وجد حالوة اإليمان ثالث( 
 .. أدعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة : أو كما قال ) يكره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يُقذف به فى النار 

 :الخطبة الثانية 

ال إله  وأشهد أن.. آخذين  صّلى اهللا عليه وسّلموفقنا وهدانا وجعلنا بشرعه عاملين وبسنة حبيبه الحمد هللا رب العالمين 
ن سيدنا محمدّا عبد اهللا ورسوله وأشهد أ.. بفضله عن الخلق أجمعين هم عّز عباده المتقين بعّزه ويُغنيإال اهللا وحده ال شريك له، يُ 

وزدنا من اللهم صلى وسّلم وبارك على سيدنا محمد .. الركن الركين والسيد السند العظيم يوم الموقف العظيم لكل مؤمن كريم 
إخوانى وأحبابى .. نا حّسًا ومعنًى حتى ترفع عنا الحجب فنراه وإجمعنا عليه فى جنة المأوى فى رحابك أجمعين يا أهللا ُهداه ورقّ 

 :جماعة المؤمنين 

ووجد حالوة الطاعة فى قلبه وصدره فى طاعة اهللا ضّحى فى دنياه بكل شيٍء فى لو ذاق لذة القرب من مواله مؤمن الإن 
 :  رضى اهللا عنهوقته كله لمواله وكان فى نعيٍم يقول فيه اإلمام الجنيد ، وجعل الحصول على رضا اهللاسبيل 

خى عندما صّور يا أت.. هذه اللذة هى لذة القرب ] نحن فى لّذة لو يعلم الملوك ما نحن فيه لحاربونا عليه بالسيوف [ 
 يواليك بلطفه ويقويك بقوته وأن اهللا عزوجّل يحوطك بعنايته ن اهللاأن اهللا معك و معنويًا قلبيًا روحيًا نورانيًا أُتحّس حّسًا ملموسًا 

وكيف يكون حالك ؟ ال بد أن تكون فى ِعّزة ال يستطيع أن ويكفيك بصيانته ويتوالك فى جميع أحوالك بواليته كيف يكون شأنك ؟ 
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 :ينالها أحٌد من األولين واآلخرين وهى التى يقول فيها رب العالمين 

 ) . 8:المنافقون(  ﴾َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمِنيَن  َوهللا اْلِعزَّةُ  ﴿

ن يجد فى نفوسنا طعم اإليمان وأن يقوينا على ذكره وشكره وُحسن عبادته وأن يُذيق اهللا عزوجّل أن يُعّزنا بطاعته وأنسال 
الرحمن الذين ليس  زوجاتنا وبناتنا من عبادن يجعلنا وأبنائنا و دائمًا وأبدًا فى طاعة الرحمن وأ ن يجعلنا بكلناوأقلوبنا حالوة اإليمان 

 . للشيطان عليهم سلطان 

وإذا ، إستبشروادين وإجعلنا من الذين إذا أحسنوا وقاتنا كلها رابحة عندك يوم القنا فى كل أنفاسنا لطاعتك وإجعل أاللهم وف
ؤمنات األحياء منهم واألموات إنك سميٌع قريٌب والم ا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنينأساءوا إستغفروا وإغفر اللهم لنا ولوالدين

 .ُمجيب الدعوات يا رب العالمين 

 .بشرعك وسنة حبيبك يا أهللا حوال عبادك ك طريق الرشاد وأصلح على أيديهم أاللهم وفق قادة البالد والعباد لسلو 

 .كل وقٍت وحين   اللهم أنزل سخطك وغضبك على اليهود والكافرين الذين يبارزون المسلمين بالعداوة فى

نزل عليهم سخطك وعقابك فى الحال وإجعل المؤمنين فى خير حال وأحسن مالعباد أسلب عنهم مدد اإلمهال وأاللهم 
                       .. اهللا 

 وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلمّ 
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