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تاريخ اخلطبة
اجلمعة 18 ،ربيع األول 1311 ،املوافق 0110/10/11
سالحنا األمضى الدعاء والتضرع إىل اهلل
احلمد هلل مث احلمد هلل ،احلمد هلل محداً يوايف نعمه ويكافئ مزيده ،يا ربنا لك احلمد كما
ينبغي جلالل وجهك ولعظيم سلطانك .سبحانك اللهم ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت
على نفسك .وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممداً عبده ورسوله وصفيه
وخليله .خري نيب أرسله .أرسله اهلل إىل العامل كلِّ ِه بشرياً ونذيراً .اللهم صل وسلم وبارك على
حممد وعلى آل حممد صال ًة وسالماً دائمني متالزمني إىل يوم الدين .وأوصيكم أيها املسلمون
ونفسي املذنبة بتقوى اهلل تعاىل .أما بعد فيا عباد اهلل:
إن أول واجب ميليه العقل واملنطق والعلم على اإلنسان أن يتبصر ذاته ،وأن يعلم هويته
وعالقته باملكونات اليت يتقلب يف غمارها ،وإذا رجع اإلنسان إىل كل من املنطق والعلم والعقل
يتبصر عن طريقه ذاته ويتعرف على هويته فإن اجلواب الذي يأتيه من هذه املصادر الثالثة أمجع
أنه عبد ومملوك للخالق الذي أوجده وأقام أسباب حياته ومعايشه وسخر له املكونات اليت من
حوله وجعل بداءة وجوده من لدنه وهنايته عوداً إليه ،تلك هي احلقيقة اليت يطالعها اإلنسان
عندما يقف أمام مرآة ذاته معتمداً على املنطق والعقل والعلم.
وإذا كانت هذه هي احلقيقة وهي كذلك يا عباد اهلل إذاً فإن املنطق يقول أن على اإلنسان
وقد علم أنه عبد هلل عز وجل باجلرب واالضطرار أن يكون عبداً له بالسلوك واالختيار ،كما أن
اهلل سبحانه وتعاىل قد خلقين عبداً مملوكاً له باجلرب واالضطرار ينبغي أن يكون سلوكي منسجماً
مع واقعي االضطراري ،ينبغي أن يكون سلوكي يف كل تقلبايت ناطقاً بذل عبودييت ومملوكييت هلل
سبحانه وتعاىل .وإذا تساءلنا عن أبرز مظهر من مظاهر عبودية اإلنسان هلل عز وجل يأتينا
اجلواب من لدن حبيبنا املصطفى  إذ يقول فيما رواه أصحاب السنن من حديث النعمان بن
بشري( :الدعاء هو العبادة).
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أبرز ما حتقق به عبوديتك هلل عز وجل عن طريق السلوك االختياري الدعاء الضارع املنكسر
الدائم على أعتاب اهلل سبحانه وتعاىل ،ومن مث فإن كتاب اهلل عز وجل يدعو ويكرر ،يدعو عباد
اهلل سبحانه وتعاىل إىل أن يصطبغوا بذل العبودية هلل عن طريق اإلكثار من الدعاء.
{وإِذا سألك ِعب ِادي ع ِّين فِإ ِِّّن ق ِر ِ
َّاع إِذا دع ِ
ان ف ْلي ْست ِجيبُواْ ِِل ولْيُ ْؤِمنُواْ ِِب
يب د ْعوة الد ِ
ٌ
يب أُج ُ
لعلَّ ُه ْم ي ْر ُش ُدون} (البقرة )181 :هكذا يقول اهلل سبحانه وتعاىل.
ويقول اهلل سبحانه وتعاىلْ { :ادعُواْ ربَّ ُك ْم تضُّرعاً و ُخ ْفيةً .}...
ويقول املصطفى ( :أكرم شيء على اهلل مسألة العبد هلل سبحانه وتعاىل أن يتضرع إليه
بالدعاء).
إذا وقف اإلنسان مهما كان عاصياً ،مهما ُمحِّل من األوزار ،وقف وقفة املسكنة والذل
واالنكسار على أعتاب اهلل عز وجل ضارعاً باكياً الجئاً مستسلماً فإنه بذلك جيعل من عبوديته
قرىب وشفيعاً بني يدي اهلل عز وجل ،وإن ذلك يذيب أوزاره كلها مهما كانت ثقيلة ومهما ُمحِّل
منها يا عباد اهلل.
ِ
ب ل ُك ْم إِ َّن الَّ ِذين ي ْستكِْربُون ع ْن ِعبادِيت سي ْد ُخلُون جهنَّم
{وقال ربُّ ُك ُم ْادعُوِِّن أ ْستج ْ
دِ
اخ ِرين} (غافر.)16 :

الحظوا يا عباد اهلل املقابلة بني هاتني اجلملتني يف هذه اآلية ،جعل إعراض اإلنسان عن
الدعاء هلل مظهراً من مظاهر االستكبار ،وجعل اإلقبال الضارع إىل اهلل عز وجل تصديقاً وإذعاناً
مدعو
بعبوديته ومملوكيته هلل سبحانه وتعاىل .إذا عرفنا هذه احلقيقة يا عباد اهلل فلنعلم أن اإلنسان ٌ
دائماً إىل أن يُقبل إىل اهلل عز وجل بالدعاء يف كل وقت ،هو بأمس احلاجة إىل أن يبسط كفيه
بالدعاء الضارع إىل اهلل ،ألن اإلنسان بني حالتني اثنتني :إما أن يكون متقلباً يف نِعم يف عافية

يف أمل يف رغد من العيش ،إذاً هو حباجة إىل أن يسأل اهلل عز وجل دائماً أن يدمي عليه نعمة
العافية ،أن يدمي عليه نعمة األمن والطمأنينة ،أو أن يكون متقلباً يف بعض املصائب وبعض
االبتالءات ،إذاً هو حباجة إىل أن يسأل اهلل عز وجل أن يعافيه من االبتالءات ،هو حباجة إىل
أن يسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يعافيه من املصائب ،حباجة إىل أن يشكو إليه ضعفه ،وهكذا
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فاإلنسان يف كل أحواله حباجة إىل أن يطرق باب اهلل الذي ال يُغلق دون أحد ،مث إن اإلنسان
مدعو إىل أن يدعو لنفسه وأن يدعو إلخوانه أياً كانوا وعلى أي املستويات كانوا.
ٌ
يقول املصطفى ( :إذا دعا املسلم ألخيه يف ظهر الغيب ،قال امللك :ولك مثل ذلك).
أي قال امللك املوكل به ولك مثل ذلك ،وهذه دعوة من املصطفى  إىل أن نكثر من
الدعاء إلخواننا يف اإلنسانية ويف اهلل سبحانه وتعاىل ،ويف مقدمة من أمجعت األمة على ضرورة
الدعاء هلم أولياء أمور املسلمني.
ولقد ذكر املصطفى  حديثه املعروف املتفق عليه( :الدين النصيحة) قالوا :ملن يا رسول
اهلل؟ قال( :هلل ولرسوله ولكتابه وألئمة املسلمني وعامتهم).
معىن من
معىن من معاِّن النصيحة ألئمة املسلمني الدعاء هلم ،وإن أول ً
قال العلماء أن أول ً
معاِّن النصيحة لعامة املسلمني أيضاً الدعاء هلم ،وقد قال الفضيل بن عياض ذلك العامل الرباِّن
اجلليل" :لو كانت ِل دعوة أعلم أهنا مستجابة لصريهتا لوِل أمر املسلمني" قال له عبد اهلل بن
املبارك" :كيف ذلك؟" قال" :ألِّن إذا صريهتا لنفسي مل تتجاوزِّن وإذا صريهتا لوِل أمر املسلمني
فإن إصالحه إصالح للعباد والبالد مجيعاً" ،وكان اإلمام مالك يقول هذا ويفيت بضرورة الدعاء

لوِل املسلمني ،كيف؟ يدعو لوِل أمر املسلمني باالستقامة على صراط اهلل ،يدعو لوِل أمر
املسلمني بتقوى اهلل ،يدعو لوِل أمر املسلمني بأن يزيده اهلل عز وجل حباً له متسكاً هبديه حراسةً
لشرعه ،هذه هي احلقيقة اليت ربانا عليها ديننا يا عباد اهلل.
ولقد قال رسول اهلل  لعمر بن اخلطاب  وكان قد عزم على أن يذهب يف شأن له إىل
ضاحية من ضواحي املدينة قال له( :ال تنسنا يا أُخ َّي من دعاءك) ال تنسنا يا أُخ َّي من دعاءك،
يعلن املصطفى  وهو رئيس دولة إىل جانب كونه نبياً عن حاجته إىل دعاء إخوانه املسلمني له

فكيف؟ فكيف بعامة املسلمني؟ كيف بأولياء أمور املسلمني؟ هم بأمس احلاجة إىل أن ندعو
هلم بالصالح واالستقامة والسري على سنن الرشد.
عباد اهلل ال أعتقد أن هنالك حمنة مرت على بلدنا هذه  -الشام وسوريا خاصةً  -أدعى
نفر منها إىل الدعاء الضارع بني يدي اهلل عز وجل من
إىل أن نلتجئ منها إىل اهلل عز وجل وأن َّ
هذه احملنة اليت منر هبا اليوم ،وبوسعي أن أوجز لكم حقيقة هذه احملنة بكلمتني اثنتني ،إهنا حرب
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حقيقة معلنة من إسرائيل على سوريا ،كانت إىل األمس القريب حرباً غري معلنة وكانت ختتفي
وراء وسائل خمتلفة شىت ،أما اليوم فقد غدت حرباً حقيقيةً معلنة ،أكرب رئيس إلسرائيل اجته
مسرعاً قبل أيام إىل واشنطن وهو يقول بصلف واستكبار ،يقول بصلف واستكبار أن أقل ما
نطالب به سقوط هذا احلكم القائم اليوم يف سوريا ،لن نقبل بأقل من هذا الذي نتجه إىل
واشنطن للمطالبة به ،إذاً حمنتنا هذه تتلخص يف أن إسرائيل قد أعلنت حرباً حقيقيةً ضد هذه
البقعة من شامنا املقدسة ،وإهنا لاراهن على أن جتين مثار هذه احلرب دون أي جهد تبذله ،وأن
تلتقط مغامنها دون أن تتحمل شيئاً من مغارمها ،وأال تراق قطرة دم يف سبيلها من جندي من
جنودها .فيا أيها العرب مسلمني وغري مسلمني ،يا أيها املسلمون عرباً وأعاجم ،يا من يعتزون
بالشرف ،يا من يعتزون باملروءة ،استيقظوا ،استيقظوا إىل البالء املاحق الذي يراد بكم قبل أن
يفوت األوان فتصبح اليقظة سبباً لندامة ال خري فيها وال فائدة منها.
يا عباد اهلل على أِّن أعود فأقول لكم مهما اختلفت الوسائل ومهما تكاثرت العدد للوقوف
يف وجه هذا العدوان املستعلن فإن العُدة األساسية اليت ال غىن عنها قط إمنا هي عُدة التوجه إىل
اهلل كما قلت لكم اآلن ،إمنا هي عُدة االصطالح مع اهلل قبل كل شيء .صحيح أن أنواع

اإلصالح بني الناس بعضهم مع بعض من األمهية مبا كان ،وأن السري يف طريق اإلصالح ضرورة
ال بد منها ،لكن بوابة هذا اإلصالح إمنا هو إصالح ما بني العبد وربه ،أال فامسعوا هذه احلقيقة
يا عباد اهلل ،بوابة اإلصالح على اختالفه واختالف أنواعه وسبله إمنا تتمثل يف أن نصلح ما بيننا
وبني موالنا وخالقنا ،نتوب إليه ،جندد البيعة بني يديه ،نعلن عن االلتزام بأوامره ،نعلن عن
االبتعاد عن نواهيه ،نعلن عن االعتزاز بشرعه ،وإذا زلت بنا القدم وإذا تغلبت علينا النفس
األمارة نعود إىل اهلل عز وجل بالتوبة ونسله الصفح واهلل تواب ،لكن ال بد من أن نصلح ما بيننا
وبني ربنا أوالً ،أن مل نفعل ذلك فإن سبل اإلصالح ستبقى شكالً ال مضمون له ،ولسوف تبقى
مظهراً ال روح فيها ،مثَّ إذا أُبنا إىل اهلل وتبنا إليه على كل املستويات ال بد من أن نتجلبب
جبلباب املسكنة الذل االنكسار هلل عز وجل ،وهو ثوبنا الالصق بنا يف احلقيقة ،هو ثوبنا الذي
ال ميكن أن يفصل عنا ،حنن عبيد يا عباد اهلل ،حنن مساكني شئنا أم أبينا ،واقفون على أعتاب
اهلل عز وجل ،ينبغي أن نلتجئ إىل اهلل يف البكور واآلصال بانكسار ،بدعاء واجف ،بضراعة،
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نعلن بني يدي موالنا وخالقنا أال مالذ لنا غريه ،وأال مرجع لنا ال إليه ،هو مالذنا قبل أن نلوذ،
هو عياذنا قبل أن نعوذ ،نفعل ذلك على كل املستويات .وقد قلتها باألمس وأقوهلا اليوم أيضاً
أن التوكيل يف املعامالت وارد قانوناً وشرعاً ولكن التوكيل يف االلتجاء إىل اهلل غري وارد يا أخواننا،
غري وارد يا ناس ،ال ينبغي أن أقول ألخي التجئ إىل اهلل عين ،أدعو اهلل عز وجل عين ،أنا عبد،
كلنا عبيد هلل عز وجل.
السماو ِ
ات و ْاأل ْر ِ
َّه ْم عداً *
ض إَِّال ِآيت َّ
{إِن ُك ُّل من ِيف َّ
اه ْم وعد ُ
الر ْمح ِن عْبداً * لق ْد أ ْحص ُ
وُكلُّ ُه ْم آتِ ِيه ي ْوم الْ ِقيام ِة ف ْرداً}
أقبل رجل من األعراب يسأل رسول اهلل أن يدعو له ،قال له( :سأفعل ولكن أعين على
نفسك بكثرة السجود).
أعين على نفسك بكثرة السجود ،هذا ما يقوله رسول اهلل لكل منا ،ليس هنالك إنسان
بريء عن ذل العبودية هلل عز وجل ،فإذا أصلحنا ما بيننا وبني خالقنا ،وجددنا البيعة له أن نلتزم
بنهجه وأمره جهد استطاعتنا ،مث التصقنا بأعتاب ربنا داعني متضرعني باكني ال سيما يف
األسحار ،دعاء األسحار سهام ال ختطئ يا عباد اهلل ،حقيقةٌ أقوهلا لكم ليس فيها أي ريب،
دعاء األسحار عليكم هبذا السالح ،إن حنن فعلنا ذلك فإنين أقوهلا لكم وأنا متأكد وضامن َّ
أن

خوارق النصر اإلهلية ستقبل إلينا من كل حدب وصوب كما أن البالء يقبل اليوم إلينا من كل
حدب وصوب .فهل عسيتم أن تتوبوا إىل اهلل يا ناس ،هل عسيتم أن تقبلوا إىل اهلل ،هل عسيتم
أن تصلحوا ما بينكم وبني موالكم وخالقكم ،إذاً لن تستطيع إسرائيل وإن أعلنت حرهبا على
سوريا أن تنال منها مناالً .ربنا باملرصاد ،خالقنا جل جالله باملرصاد ،ولكن ولكن العالج هذا
هو يا أيها األخوة ،كل أنوع األعتدة ال بد منها ،كل أنواع العدد ال بد منها ،لكنها مجيعاً
جس ٌد ال روح فيه إن مل يُتوج ذلك بصدق التوجه إىل اهلل ،بصدق اإلنابة إىل اهلل سبحانه
وتعاىل.
أقول قوِل هذا وأستغفر اهلل العظيم فاستغفروه يغفر لكم.
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