
 

م 19/4/2002 الجمعة م- خطبةسرابيو

 المؤمنين لدعاء اهللا إستجابة سر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخطبة األولى: 

عتمد عليه أعانه بفضله وحوله وقّواه ، ومن ااحلمد هللا رب العاملني ، من توّكل عليه كفاه ، ومن 
ستمسك هبديه نصره على نفسه وعلى كل من عاداه ، ومن عِمل بشرعه أصلح شأنه ىف الُدنيا ، وجعله ا

من الُسعداء يوم لُقياه . 

وأشهد أالّ إله إالّ اهللا وحده ال شريك له ، قريٌب من عبٍد إىل حضرته ُمتبّتٍل ومنيب، ومسيٍع وُجميب 
ستجاب لشرع احلبيب ، ألنه عّز وجّل عدٌل ىف ُحكمه وُمصيب .. وما رُبك بظّالٍم للعبيد الكل من لّىب و

  .

ّسس شرعه ىف إخوانه أوأشهد أّن سيدنا حممداً عبد اهللا ورسوله التقّى النقّى الصفّى الوّىف الذى 
املؤمنني على طهارة القلوب ، وتنقيتها من الّغّل والكيد واحلسد للناس أمجعني .. اللهم صلى وسلّم وبارك 

على إمام األنبياء واملرسلني وصاحب لواء احلمد والشفاعة يوم جيمع اهللا الناس ليوٍم ال ريب فيه ، وفاتح 
تقني سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني ، وُكّل من تبعهم 

ُ
أبواب اجلّنة ألهل القبول والعمل الصاحل من امل

بإخالٍص وصدٍق إىل يوم الدين ..      أّما بعد ..فيا عباد اهللا مجاعة املؤمنني :  

لعل كثٌري مّنا ىف هذه األيام بالذات يعتب على حضرة اهللا ويقول بني آونٍة وأخرى ، ىف نفسه مراراً 
وتكراراً بني خلق اهللا ، أين إجابة الُدعاء ؟ .. مىت يتم حتقيق الرجاء ؟ .. ملاذا ال ينصرنا اهللا ( مع إميانِنا ) 

على األعداء ؟ .. ملاذا ال ُيصلح أحوالنا وُحيّوهلا من نكٍد إىل سعة ورخاء ؟ .. 

واألمر يا إخواىن مجاعة املؤمنني با ختصار شديد أننا ننظُر إىل الواجب على اهللا لنا ، ولكننا نسينا ىف 

  



 

غمرة احلياة أن ننظُر إىل الواجب علينا حنو إخواننا املؤمنني ، وحنو حضرة اهللا ، فهل وفـّينا مباعلينا هللا كما 
.. ؟طلب مّنا ىف كتاب اهللا ، وكما أوصانا حبيب اهللا وُمصطفاه ، مث بعد ذلك أبطأ علينا ىف اإلجابة اهللا

جتمعات اإلميانّية ؟ .. مثّ حرمنا 
ُ
عاملة ىف امل

ُ
أبداً .. هل قمنا بالتكاليف الشرعّية ؟ .. واآلداب الواجبة ىف امل

اهللا من بركات األرض ، وخريات السماء ؟ .. أبدا واهللا يا إخواين .. إنه هو الذى نادانا ودعانا وقال لنا 
أمجعني : 

) طلب مّنا سبحانه أن ندعوه ، ومل يقل لنا : سألىب بعد 60 ( غافر : ﴾ اْدُعوِين َأْسَتِجْب َلُكْم ﴿ 
 ، ولكن كيف يكون هذا ؟  ﴾ َأْسَتِجْب َلُكْم ﴿حني ، ولكنه سبحانه وتعاىل قال فوراً :

 وقال فيها عّز شأنه :  ،يبني لنا اهللا عّز وجّل ىف آيًة قرآنّيًة جعلها ىف مؤخرة آيات الصيام

 اِع ِإَذا َدَعاِن .. ولكن بشرٍط .. ماهو هذا  َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَِإينِّ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
ستجبنا ألمر اهللا وعملنا ا) فإذا 186 ( البقرة : ﴾ فـَْلَيْسَتِجيُبوا ِيل َوْليُـْؤِمُنوا ِيب َلَعلَُّهْم يـَْرُشُدوَن ﴿الشرط ؟ ..

هتجنا ُسّنة حبيب اهللا ومصطفاه ، فإّن اهللا سيجيبنا قبل أن نسأله ، ويعطينا قبل أن نطلب ، انبشرع اهللا ، و
مسع حلضرته عّز وجّل وهو يقول اوُحيقق لنا ما نرجو وفوق ما نرجو ، ألن هذا وعده وهو ال ُخيلف امليعاد ، 

 :

) 96 ( آل عمران : ﴾ َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى َآَمُنوا َواتـََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بـَرََكاٍت ِمَن السََّماِء َواالْرِض ﴿
اسب نفسه ، ويحن يسبق ذلك أ، نوٌر يفتح هذه الربكات لكن املؤمن دائماً إذا أراد شيئاً من ربّه ال بد 

وهكذا أدب القرآن ، وُسّنة النىب العدنان ، وهكذا حال املؤمنني ىف كل وقٍت وآن ..  

سلمون أن ينزل املطر من السماء ، أمرهم سيد الُرسل واألنبياء 
ُ
ن أفلو ضّنت السماء باملاء ، وأراد امل

خيرجوا إىل الصحراء ، ومعهم احليوانات ، ومعهم النساء واألطفال ، ّمث يتوبون إىل اهللا عّز وجّل من الذنوب 
، ويندمون بني يدى حضرته من اآلثام والعيوب ، مثّ يطلبون .. فُيحقق اهللا عّز وجّل هلم فوراً كل مطلوب ، 

مسع إىل حضرته عّز وجّل وهو يقول :  اوهذا �ج إهلى ، ونسٌب نبوٌى ، 

  



 

 ﴾ َوَلْو أَنـَُّهْم ِإْذ ظََلُموا أَنـُْفَسُهْم َجاُءوَك فَاْستَـْغَفُروا اهللا َواْستَـْغَفَر َهلُُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا اهللا تـَوَّابًا َرِحيًما﴿
. نفسناأ)  وحنن ألننا نريد نصر اهللا وتفريج اهللا وعطاء اهللا علينا أن ننظر ىف 64(النساء :

فقد إنتشر بيننا ىف هذه األيام بالٌء خّص اخلواص ، وأشرك معه العام واخلاص ، فصرنا نُعاىن من 
األمراض ، وصرنا نشكوا من اهلموم ، وصرنا نشكوا من قّلة األرزاق ، وسوء األخالق ، وإنتشار أوصاف 

وصفات أهل النفاق ..  

نّغصات الىت نّغصت حياتنا ، فمن الذى ا تىهذه األوجاع ال
ُ
نتابتنا ، وهذه الربكة الىت تركتنا ، وهذه امل

أتى هبا إلينا ؟ .. ومن الذى صّدرها ؟ .. حنن مع املؤمنني بعضنا ، من تعاملنا فيما بيننا على غري ما يرضى 
ربنا ، وإختالفنا والىت ختالف أخالق نبّينا ، وأخالق قرآننا ، ويقول اهللا عّز وجّل لنا : 

) كيف نعمل يا حبيب 105 ( التوبة : ﴾ َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى اهللا َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن ﴿ 
اهللا ؟ يقول لنا : ( إن اهللا ُحيب إذا عمل أحدكم عمًال أن يتقنه ) ..  

من الذى يعمل هبذا احلديث ، ومن الذى يُنّفذ هذه اآلية بيننا .. ولو كان عليه ألف رقيب ىف نفسه 
أنه لن ُيصيب ، إالّ أذا خشى أخاه املؤمن ولو كان قريباً له أو حبيب ، مث يطمع ىف كرم اهللا أنه له جييب 

.. لونظر اهللا عّز وجّل إىل أسواقنا ، والذى نّظم احلبيب فيها املعامالت ، يقول نبّينا صلى اهللا عليه وسلّم : 
( من غّشنا فليس مّنا ) ..  

شركني ؟ .. ال 
ُ
ومن الذى ال يُغّش اآلن ؟ .. ومن يُغش ؟ .. أيُغّش ىف بضاعته الكّفار واليهود وامل

واهللا إنه يُغّش إخوانه املؤمنني .. يُغّشُهم فيقّدم هلم الطعام الذى يعلم علم اليقني أنه سُيخّرب األجسام ، 
وسيسبب فيها األمراض العظام واآلالم ، وما مرضت أجسامنا إالّ من الطعام الذى نتجّرُعه وكله مسوم 

وكيماويّات ، وكلها من الذين ال يراقبون اهللا ، ويريدون مكاسباً سريعة ، ولو كان فيه حتف إخوانه املؤمنني 
.. ولو كان هذا الطعام يُقّدم إىل اليهود ، لكان هذا املسلم .. ُرمبا يكون ُمصيباً ــ وإن كان دينه ال يأمره 

بذلك ــ لكنه يُقدم للمؤمن  

  



 

ال يستطيع مؤمٌن ىف زماننا أن يشرتى بضاعًة ويطمئن هلا فؤاده ، ويسكن هلا قلبه ، ويعلم أ�ا ُمراَده 
ألنه يعرف الّغش والتدليس ىف أصناٍف ال نستطيع ذكرها ، وال عّدها ، مث نقول : ملاذا ال ينُصرنا اهللا؟  

وملاذا ال يـُّوسع أرزاقنا اهللا ؟ ..  وملاذا ال ُيصلح أحوالنا اهللا ؟  

هل عملنا بشرع حبيب اهللا ومصطفاه .. مثّ أبطأ علينا نصر اهللا عّز وجّل .. أبداً يا إخواىن .. 
املوّظف الذى كّلفته الدولة بعمله .. ملاذا ال يقوم بعمله لكل من أتاه من للمؤمنني أمجعني ؟ .. ملاذا ال 

يقوم بالعمل إالّ ملن عنده له مصلحة ؟ أو من ورائه له منفعة ؟ والرجل الفقري أو املسكني الذى ليس بينه 
وبينه صلة ُميهله ، ويقول له : تعال بعد غٍد أو بعد شهر ، أو بعد سنة .. كأنه رجًال خارج املّلة والّدين  
وليس رُجًال يقول ال إله إالّ اهللا ، حممٌد رسول اهللا .. إمسع إىل احلبيب األعظم صلى اهللا عليه وسلّم وهو 

ة النورانّية اإلهلّية ألحوالنا ، فيقول صلى اهللا عليه وسلّم :  يِّبيضع الصفة الط

( إرمحوا من ىف األرض ، يرمحكم من ىف السماء ) ، فا ألمر ال حيتاج إىل ُدعاء ، وال إىل ترتيل كتاب 
، وال إىل تسبيح ... إذا أحَسّنا فيما بيننا وتعاملنا ىف بيعنا وشرائنا وجمتمعنا مبا يُرضى اهللا .. نظر اهللا إلينا 
نظرة رضًى ، فأصلح مجيع أحوالنا ، وجعل اخلري من كثرته يفيض على طيورنا وحيواناتنا ، ألنه يقول ىف 

كتابه العزيز : 

 َمْن َعِمَل َصاِحلًا ِمْن ذََكٍر أَْو أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنَُّه َحَياًة طَيَِّبًة ..( هذا ىف الدنيا ) .. ( أّما ىف ﴿
) .. فقال اهللا تعاىل ىف حديثه 97 (النحل :﴾اآلخرة ) .. َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن 

الُقدسى : ( إىن واإلنس واجلّن لفى نبأ عظيم ، أخلق ويُعبد غريى ، أرزق وُيشكر سواى .. خريى إىل 
العباد نازٌل ، وشّرهم إّىل صاعٌد .. أحتّبب إليهم بنعمى وأنا الغّىن عنهم ، ويّبغضون إّىل باملعاصى وهم 

أحوج إّىل .. من أعرض عّىن منهم ناديته من قريب ، ومن تصّرف بقوتى ألنت له احلديد .. أهل ذكرى 
أهل ُجمالسىت ، وأهل ُشكرى أهل زيادتى ، وأهل معصيىت ال أقّنطهم من رمحىت .. إن تابوا إّىل فأنا حبيبهم 

بني وأحب املتطهرين ، وإن مل يتوبوا إّىل فأنا طبيبهم ، أبتليهم باملصائب ألّطهرهم من ا، فأنا أحب التوّ 

  



 

 }. دعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة{ ااملعائب ) .. أو كما قال : 

 الخطبة الثانية:

احلمد رب العاملني الذى الذى أكرمنا باهلُدى واليقني واإلميان ، والُتقى واإلنتساب هلذا الدين ، 
وجعلنا من عباده املسلمني .. وأشهد أالّ إله إالّ اهللا وحده ال شريك له شهادًة ُتصلح قائلها ىف الُدنيا ، 

وترفع شأنه يوم الدين .. وأشهد أن سيدنا حممداً عبد اهللا ورسوله، بّلغ الرسالة وأّدى األمانة ، وتركنا على 
احملّجة البيضاء ليلها كنهارها ، ال يزيغ عنها بعده إالّ هالك ..  

قّرب حلضرة عّالم الغُيوب ، و
ُ
جعلنا االلهم صلى وبارك على سيدنا حممداحلبيب احملبوب ، واِحلّب امل

أمجعني ممن ُحيشرون حتت لواء شفاعته ، ويُرزقون جواره ىف اجلّنة يوم الدين .. آمني يارّب العاملني ...                        
أّما بعد .. فيا إخواىن مجاعة املؤمنني :  

إعلموا أّن اهللا عّز وجّل أرأف بنا من آبائنا ، وأُّمهاتنا وأقرب إلينا من أنفسنا الىت بني جنبينا ، وهو 
حيُِّبنا ، ألننا عباده املؤمنني ، لكنه عّز شأنه ال يرضى عّما يراه ىف ُسُلوكنا ، وأفعالنا الىت تناىف هذا الدين ، 
فلو أردنا نصراً عزيزاً على اليهود ومن عاو�م ، ولو أردنا شفاءاً من كل داء ، وتيسرياً ىف األرزاق ، وعمًال 
لكل عاطٍل .. فعلينا أّن ُحنّق احلّق ىف أنفسنا ، ونُبطل الباطل ، ونتأّسى حببيب اهللا وُمصطفاه ، ونكون ىف 

كل أحوالنا مع أحوال وأخالق الصحابة اهلداة املهديني الراضني املرضيني ، فإذا كّنا كذلك ، فإّن اهللا 
سبحانه وتعاىل سُيغّري كل ذلك ، وقد ثبت أن األّمة اإلسالمّية مّرت مبحن كثرية أّمر مما حنن فيه ، وكشف 

اهللا عنهم بالوصفة النورانّية الىت ذكرهتا اليوم . 

فهذا خليفة اهللا يف األرض عمر بن عبد العزيز، وكانت مدة حكمه سنتني وستة أشهر أقام فيها 
العدل ونّظم األنام علي العمل بأحكام كتاب اهللا واإلهتداء بشرع اهللا وأخذ حيّصل من الناس الزكاة ، وهى 
بند واحد من البنود الىت تـنفق ىف اجملتمعات اإلسالمّية .. فجمع مال الزكاة ووّزعه على الفقراء حىت مل يعد 

ىف دولته فقرياً واحداً ، وكانت دولته من بالد الصني حىت بالد املغرب ، ومن روسيا إىل بالد اليمن 

  



 

ا فاض املال ومل يبقى فقرياً .. دعى إىل تزويج الشباب ، وأمر كل شاب أن يّتخّري 
ّ
عروساً  وحضرموت .. ومل

سلمني باإلنفاق على جتهيزه وزواجه .. وفاض املال ، فمّهد الطُرق ، وجعل مع كل 
ُ
له ، ويقوم بيت مال امل

مرحلة ىف كل طريق دارضيافة ، فيها أماكن للنوم ، وأماكن للطعام ، وجعل قائمون خيدمون النازلني فيها 
بغري أجر وال شيء ، فإذا سافر املرء ، جيد ىف طريق سفره داراً للنوم والطعام  بل واألغرب من ذلك جعل 
فيها علفاً للدواب لكل من ينزل بالدار ، وكل هذا إبتغاء وجه اهللا عّز وجّل .. وبعد ذلك فاض املال .. 

ماذا يصنع فيه ؟  

سلمني أن يدعوا غري القارئني ( األمييـني ) ليتعلموا القراءة والكتابة ىف املساجد ، فيشرتى هلم 
ُ
أمر امل

سلمني ىف عصره .. كل ذلك ّمت ىف سنتني 
ُ
األقالم واأللواح ، ويُعطى أجوراً للمعّلمني حىت حمى أمّية امل

. ونصف ، ألنه عمل بكتاب اهللا ، وُسّنة رسول اهللا

وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

  


