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 تاريخ اخلطبة

  2812/ 80/ 11 املوافق  1311،  شوال 1 ، األحد   

 غاية ال وسيلةالدعاء 
  .اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب

يه اهلل أكرب إل ،اهلل أكرب يأخذ ويعطي ،حيكم ويرحم كربأ، اهلل وجيربيبتلي اهلل أكرب من 
اهلل أكرب من كيد  ،غاةطوال غاةبغيان الطاهلل أكرب من  ،املالظ ن ظلماهلل أكرب م ،املرجع واملآب

  .اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،الكائدين ومكر املاكرين
ح بكل سبحان اهلل املسب   ،ح بكل لسانسبحان اهلل املسب   ،سبحان اهلل العلي األعلى الوهاب

  .اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب ،مكان
يا ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك  ،احلمد هلل محدًا يوايف نعمه ويكافئ مزيده

وأشهد  ،نت كما أثنيت على نفسكأسبحانك اللهم ال أحصي ثناًء عليك  ،ولعظيم سلطانك
أرسله اهلل إىل  ،ن حممدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خري نيب أرسلهأن ال إله إال اهلل وأشهد أ

اللهم صلي على حممد وعلى آل حممد صالًة وسالمًا دائمني  ،بشريًا ونذيراً  مجعأالعاملني 
 .خوة ونفسي املذنبة بتقوى اهلل تعاىلوأوصيكم أيها اإل ،متالزمني إىل يوم الدين

يف الدعاء أن يكرمنا اهلل عز وجل  نافوأحلباألمس دعونا اهلل عز وجل ، أما بعد فيا عباد اهلل 
ن يكون يف الناس من أولكن أخشى  ،ندعو بذلك أيضاً نظل ولسوف  ،هبدييت الصوم والعيد

ن يكون يف الناس من يربطون أيربط الدعاء الذي نلتمسه ونتقرب به إىل اهلل عز وجل أخشى 
 هبا بالصوم و اا قد وفقنا اهلل عز وجل له من إىل اهللمتوجهني بالدعاء  نلحفهذه اهلدية اليت 

ن يكون يف الناس من يتصور أننا إذ ندعو اهلل أأخشى  ،قيام لياليه ومن اإلقبال على تالوة كتابه
حنن  ،ليس هذا شأن العبد ،وهذا ما ينبغي أن يكون ،عز وجل إمنا نطلب منه هذا مقابل ذاك

هذا الشهر وغري ذلك فإننا  ةيكرمنا اهلل عز وجل بالنعم وهبديالدعاء أن بعندما ندعوه ونلحف 
حنن عندما عاهدنا اهلل  ،ال نبتغي أن يكون هذا جزاًء نطالب اهلل به مقابل صومنا مقابل عباداتنا
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ا عاهدناه على أن نسري على النهج الذي شرع وعلى أن عندم ،عز وجل من منطلق عبوديتنا له
ليس العهد الذي أخذه اهلل  ،جل جالله على هذا بشرط هنعاهد مل ىهن  اا أمر وننتهي عمانلتزم 

عز وجل علينا وأخذناه على أنفسنا ليس مشروطًا بأي شرط كما هو الشأن بالنسبة للعهود 
وحق يقوم  واجب يدفعهكلن ل ،مقابل ناس بعضهم مع بعض يتواثقونواملواثيق اليت تكون بني ال

ن منارس عبوديتنا أفلقد عاهدناه على  اللهج هذا شأن الناس بعضهم مع بعض أما ربنا جل ،به
 أو ما نريدبه سواًء أعطانا  التزمناما قد  نطبقونستمر على العهد و  ،بدون أي قيدله بدون شرط 

بكل األحوال حنن عبيد ويف كل  ،منعنا أورمنا كأ ،مل يستجب وأاستجاب دعاءنا  ،مل يعطنا
ينبغي أن  ،الكامنة يف أعناقنا هلل سبحانه وتعاىل بأن نؤدي ضريبة العبوديةالظروف حنن مكلفون 

فإمنا نقرن الن اهلل هو الذي هناية شهر رمضان بالصوم يف دعاءنا  رننعلم هذا وحنن عندما نق
الشهر هبدية هذا هناية يف عباده الصائمني أن يكرمهم  وعدألن اهلل عز وجل هو الذي  ،قرن

فنحن إمنا نقف صيامنا هذا بوعد اهلل عز وجل لنا بناًء على حبه لنا  نهو الذي قر  ،الصيام
  .ينبغي أن نتبينهامور العقيدة أيف جداً هذه نقطة هامة  ا،وليس بناًء على الطلب من

مل هو ذا  فال يقولن قائل ها حنن صمنا وها حنن صربنا على شهر الصوم واجلوع والظمأ وها
بعد هذه الشدة وأحلحنا  بإعطاءه إيانا، طلبنا منه الفرجها وأحلحنا عليه اهلدية اليت طلبنا يعطنا

شيء حنن ندعوه ال على وجه الطلب مقابل  ،ال يقولن قائل هذا ؟!هذه اهلديةهي أين  ،بالدعاء
يف هلل وال تفوح رائحتها ال تتجلى عبودية اإلنسان  ،ولكننا ندعوه ألن الدعاء شأن العبيدبذلناه، 

فإن  يرجوه يسأله،حلالة اليت يقبل العبد هبا إىل اهلل متمسكناً متذلاًل متضرعاً كان احلاالت  الة مح
ننا أوعرفنا  ،ورحيم ن اهلل عز وجل حكيمأعطى محدناه وشكرناه وإن مل يعطي عرفنا وأيقنا أ

ال  ،ألحوالا ستجيب ألوامره يف كلوعلينا أن ن ن نطلب وأن ندعوألنا  ،عبيد يف كل األحوال
ن أولو  ،أن نرضى  اا قد قدر اهلل عز وجل وقرر ،علينا أن نرضى فقط بلن نصرب أأقول علينا 

 ،عر احلب هلل عز وجلعبوديته هلل مشانسان مارس عبوديته هلل حقًا لتفجرت من مشاعر اإل
من إىل أوج روف فإنه يصل ظالعبد إىل مستوى احملبة هلل بكل األحول ويف كل اليرقى وعندما 

  .ينبغي أن نعلم ذلك ،لسانأن يرتمجها البيان وال الن يصفها أالسعادة ال يستطيع 
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واململوك ال  لواحد ال ثاين له،اجلواب أننا مملوكون  ؟م مالكونأن مملوكون حن ،خوةأيها األ
اململوك مهمته الطاعة واخلضوع  ،ملوك ال يستطيع أن يقرر شيئاً املل ب ،ئاً يستطيع أن ميتلك شي

لخالق عز وجل أن يعلم يقينًا أن كل ما يأتيه من ل العبدمث شأن  ،ملواله وخالقه سبحانه وتعاىل
كما   ية هذا الشيء وإما أن ال يتبني له،تبني له مظهر خري ي نأفإما  ،عند اهلل عز وجل هو خري

لكن يف نعم  ،خوةنعمة يا أيها األ كلما يفد إلينا من عند اهلل ،يوضح ذلك ربنا يف حمكم تبيانه
 ، أمل تقرؤوا قوله:ا هو ظاهرمه وفي مظهرهال يتبني لنا مستبطن اهلل عز وجل ما هو 

  [22: لقمان] (و ب اِطن ةً  ظ اِهر ةً  نِع م هُ  ع ل ْيُكمْ  و أ ْسب غ  )
عباده هبا والفنت اليت يبتلي اهلل عز وجل  ،صائب اليت تطوف بنا نعمةاملفاالبتالءات نعمة و 

واحملب هلل عز وجل خيضع  ،ال نتبينها هلا آثار محيدةلكنها نعم باطنة  ،نعمةبني احلني واآلخر 
هذا هو  ،راضياً راضيًا وال أقول صابرًا فقط بل وجل عز  ن عند اهللملسلطانه ويتلقى ما يأتيه 

 أمل يقول:، مر اهللألنستجيب الوقت ذاته يف  موقفه، ولكناشأن العبد وهذا هو 
 [02غافر: ]( ل ُكمْ  أ ْست ِجبْ  اْدُعوين  ر بُُّكمُ  و ق ال  )

ندعوك مع العلم بأنك لو أعطيتنا أو فها حنن  نقول لربنا عز وجل أمرتنا أن ندعوك إذاً 
على حنن عبيدك وحنن  كل األحواليف  كل األحوال راضون و يف  فنحن  ،متعتنا أو منعتنا ،حرمتنا

ن نسلك أنا على نلنا هذه احلقيقة ويبني لنا ويعي ن احلب سيرتجمأ ىلع ،الحو كل األالعهد يف  
يرفع عنا مقته وعذابه وابتالءاته ويف الوقت أن : ندعو اهلل مرينأجنمع بني أن متاماً، هذا املسلك 

كل ما يأتينا من عند اهلل بأن يف  وواثقون راضون، أننا راضون بكل ما يقضي به ننا أ نعلنذاته 
نشكره على النعم اليت نتبني معناها وظاهرها  ،ذلك نتبني ذلك فلنشكره علىنكن وإذا مل خري 

  .ال نتبني حكمتهاونشكره على نعمه اخلفية اليت 
 ،ويثق بإخالصه له ،يثق حببه له ،أرأيتم إىل مريض أقبل إىل طبيب يعرفه ،مام مثالأوأضعكم 

طبيبه اجلراح استسالماً املريض ملبضع أال ترون كيف يستسلم هذا  ،ويثق خبربته العالية يف الطب
لسان ذاته الذي يتأوه الطبيبه هذا ولكنه يشكره ب مبضعتعلمون أنه قد يتأوه حتت إنكم لو  !تاماً 

  !!!هذا شأن اإلنسان مع اإلنسان فكيف شأن اإلنسان مع اهلل سبحانه وتعاىل ،به
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وثقتنا حببه لنا أكثر  ،هبذا الطبيباملريض جل أجل أجل بكثري من ثقة أثقتنا باهلل عز وجل 
أكثر من يقضي وفيما يربم ومعرفتنا حبكمة اهلل فيما  ،طبيبذا الهببكثري من ثقة هذا املريض 

لكن  -، اإلنسان بشر ولنا أن نتأوه -فلماذا إذا تأوهنا بالطبيب، املريض نسان معرفة هذا اإل
  !!!كشأن هذا املريض ملاذا ال نشكر اهلل عز وجل بنفس اللسان الذي نتأوه به  

كل ما يقضي وعن يقيننا بن نعلن عن رضانا أتعالوا نعاهد اهلل يف صبيحة هذا اليوم األغر 
وأن عنا، ن يرفع مقته وغضبه أعوه ندعلى الرغم من أننا احلكمة اليت تستبطن ابتالءاته كلها ب

ولو اتسع الوقت وحدثتكم عن هذه العوامل  ،احلب هلل عز وجل بني أفئدتنا هلل ملعوا جهني
الق سبحانه وتعاىل مهما فعل هو هذا اخل منا يعشق واحداً ال ثاين له ن كالً أوتعاملنا معها لرأينا 

العبد هلل  ،تأتينا من عند اهلل عز وجل اليت ن االبتالءاتنعم حبنا له أقوى وأشد م ،مهما فعل بنا
وة إىل هذه الصورة يف شخص سيدنا خأيها األ انظروا ،عز وجل ينبغي أيضًا أن يكون حمبًا هلل

وقع يف سكرة املوت  عندماجل أصحاب سيدنا رسول اهلل أمعاذ رضي اهلل عنه وهو واحد من 
أي رب  ه:مناجياً ربيفتح عينيه ويقول كان بني احلني واآلخر وأخذت سكرة املوت تأخذه وترده  

أن قليب تك تعلم ز عو أي رب اخنقين خنقاتك  ،قليب حيبك أنتعلم تك ز عأخنقين خنقاتك و 
 ،حبهأمن عرف اهلل  ،أننا حنبكتعلم وعزتك فا شئت  ا ، وحنن دعونا نقول: أي رب ابتلناحيبك

، على أننا واالبتالءات كلها اخلطب كلهاهانت ومن وثق باهلل عز وجل وثق به، ومن أحب اهلل 
  عليه ولكنه ألنه أمرنا.لشرط شرطناه  نظل ندعوه ولنظل نلحف بالدعاء ال استنزاالً 

 .اهلل أقول قويل هذا وأستغفر


