ﺨطﺒﻪ اﻝﺠﻤﻌﺔ  -اﻝﺨطﺒﺔ  : ٠٢٦٥خ - ١اﻝﻌﺒﺎدة ) ٧اﻝﻌﺒودﻴﺔ ﺴﺒﻴل إﻝﻰ اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﺤﻘﺔ (  ،خ- ٢
دﻋﺎء اﻝﺤﺎج.
ﻝﻔﻀﻴﻠﺔ اﻝدﻜﺘور ﻤﺤﻤد راﺘب اﻝﻨﺎﺒﻠﺴﻲ ﺒﺘﺎرﻴﺦ٢٨-٠٧-١٩٨٩ :

ﺒﺴم اﷲ اﻝرﺤﻤن اﻝرﺤﻴم
اﻝﺨطﺒﺔ اﻷوﻝﻰ:
اﻝﺤﻤد ﷲ ﺜم اﻝﺤﻤد ﷲ  ،اﻝﺤﻤد ﷲ اﻝذي ﻫداﻨﺎ ﻝﻬذا  ،وﻤﺎ ﻜﻨﺎ ﻝﻨﻬﺘدي ﻝوﻻ أن ﻫداﻨﺎ اﷲ  ،وﻤﺎ ﺘوﻓﻴﻘﻲ
وﻻ اﻋﺘﺼﺎﻤﻲ وﻻ ﺘوﻜﻠﻲ إﻻ ﻋﻠﻰ اﷲ  ،وأﺸﻬد أن ﻻ إﻝﻪ إﻻ اﷲ وﺤدﻩ ﻻ ﺸرﻴك ﻝﻪ  ،إﻗ ار ًار ﺒرﺒوﺒﻴﺘﻪ ،
ٕوارﻏﺎﻤﺎً ﻝﻤن ﺠﺤد ﺒﻪ وﻜﻔر  ،وأﺸﻬد أن ﺴﻴدﻨﺎ ﻤﺤﻤدًا ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم  ،رﺴول اﷲ ﺴﻴد اﻝﺨﻠق
واﻝﺒﺸر  ،ﻤﺎ اﺘﺼﻠت ﻋﻴن ﺒﻨظر أو ﺴﻤﻌت أذن ﺒﺨﺒر  ،اﻝﻠﻬم ﺼ ل وﺴﻠم وﺒﺎرك ﻋﻠﻰ ﺴﻴدﻨﺎ ﻤﺤﻤد ،
وﻋﻠﻰ آﻝﻪ وأﺼﺤﺎﺒﻪ  ،وﻋﻠﻰ ذرﻴﺘﻪ وﻤن واﻻﻩ وﻤن ﺘﺒﻌﻪ إﻝﻰ ﻴوم اﻝدﻴن .اﻝﻠﻬم ﻻ ﻋﻠم ﻝﻨﺎ إﻻ ﻤﺎ ﻋﻠﻤﺘﻨﺎ
إﻨك أﻨت اﻝﻌﻠﻴم اﻝﺤﻜﻴم  ،اﻝﻠﻬم ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﻨﻔﻌﻨﺎ واﻨﻔﻌﻨﺎ ﺒﻤﺎ ﻋﻠﻤﺘﻨﺎ وزدﻨﺎ ﻋﻠﻤﺎً  ،وأرﻨﺎ اﻝﺤق ﺤﻘﺎً وارزﻗﻨﺎ
ﻼ وارزﻗﻨﺎ اﺠﺘﻨﺎﺒﻪ  ،واﺠﻌﻠﻨﺎ ﻤﻤن ﻴﺴﺘﻤﻌون اﻝﻘول ﻓﻴﺘﺒﻌون أﺤﺴﻨﻪ  ،وأدﺨﻠﻨﺎ
اﺘﺒﺎﻋﻪ  ،وأرﻨﺎ اﻝﺒﺎطل ﺒﺎط ً
ﺒرﺤﻤﺘك ﻓﻲ ﻋﺒﺎدك اﻝﺼﺎﻝﺤﻴن .

ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻌﺒودﻴﺔ ﷲ ﻋز وﺠل :
أﻴﻬﺎ اﻷﺨوة اﻝﻤؤﻤﻨون ؛ ﻜﻨﺎ ﻗد ﺘﺤدﺜﻨﺎ ﻓﻲ ﺨطب ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋن ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻌﺒودﻴﺔ ﷲ ﻋز وﺠل  ،وﻜﻴف أن
اﻝﻌﺒودﻴﺔ ﷲ ﻋز وﺠل ﻫﻲ ﻋﻠﺔ اﻝﺨﻠق  ،ﻓﻘد ﻗﺎل اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ :
ت ا ْﻝ ِﺠ ن َو ِْ
س إِﻻ ِﻝ َﻴ ْﻌﺒُ ُد ِ
ون ﴾
﴿و َﻤﺎ َﺨﻠَ ْﻘ ُ
اﻹ ْﻨ َ
َ

]ﺴورة اﻝذارﻴﺎت[٥٦ :

وﺘﺤدﺜت أﻴﻀﺎً ﻋن أن ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻌﺒودﻴﺔ أﻨﻬﺎ ﻏذاء اﻝﻨﻔس  ،ﻓﻠﻴس اﻹﻨﺴﺎن ﺠﺴداً ﻓﻘط  ،ﺒل ﻫو
ﺠﺴد وﻨﻔس  ،إذا ﻜﺎن ﻏذاء اﻝﺠﺴد اﻝطﻌﺎم واﻝﺸراب  ،ﻓﺈن ﻏذاء اﻝﻨﻔس أن ﺘﻌﺒد اﷲ ﻋز وﺠل  ،ﻫﻜذا
ﻓطرت  ،ﻤن ﻫﻨﺎ ﻴﻘوﻝون  :إن اﻹﺴﻼم دﻴن اﻝﻔطرة  ،أي إن ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن ﻋﺒﺎدات ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻓطرة ﻫذا
اﻹﻨﺴﺎن  ،ﻓﺎﻝﻨﻔس ﻻ ﺘﺴﻌد  ،وﻻ ﺘطﻤﺌن  ،وﻻ ﺘﺴﺘﻘر  ،وﻻ ﺘﺨﻠد إﻻ إذا ﻋﺒدت رﺒﻬﺎ وﺤدﻩ .
ﻓﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻷﺨوة اﻝﻤؤﻤﻨون ؛ ﻤﻌﻨﻰ آﺨر ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻌﺒودﻴﺔ  ،اﻝﻌﺒودﻴﺔ اﻝﺤﻘﺔ ﺴﺒﻴل إﻝﻰ اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﺤﻘﺔ.
ﻓﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻷﺨوة اﻷﻜﺎرم ؛ إذا ﻋﺒدت اﷲ وﺤدﻩ ﻓﻌﺒﺎدﺘك ﷲ ﻫﻲ ﻋﻴن ﺤرﻴﺘك  ،وﺴﺒﻴل ﺤﻘﻴﻘﻲ إﻝﻰ
ﺴﻴﺎدﺘك  ،ﻝذﻝك ﻤن ﻋﺒد اﷲ أﺼﺒﺢ ﺤ اًر ﻤن رق اﻝﻤﺨﻠوﻗﻴن  ،ﻤن رق اﻝﺸﻬوات  ،ﻤن رق اﻝﻨزوات ،
ﻤن رق اﻝﺤﺎﺠﺎت  ،أﺼﺒﺢ ﺤ ًار  ،ﻜن ﻋﺒدًا اﷲ ﻓﻌﺒد اﷲ ﺤر .
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ﻤﻌرﻓﺔ اﷲ ﻫدف ﻤﺼﻴري ﻝﻺﻨﺴﺎن :
ﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻷﺨوة اﻝﻤؤﻤﻨون ؛ ﻓﻲ ﻗﻠب ﻜل إﻨﺴﺎن  ،وﻫذا ﺠزء ﻤن ﻓطرﺘﻪ  ،ﺤﺎﺠﺔ ذاﺘﻴﺔ إﻝﻰ إﻝﻪ ﻴﻌﺒدﻩ ،
إﻝﻰ ﻤﻌﺒود ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻪ  ،وﻴﺴﻌﻰ إﻝﻴﻪ  ،وﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤرﻀﺎﺘﻪ  ،ﻓﺈذا ﻝم ﻴﻜن ﻤﻌﺒود اﻹﻨﺴﺎن ﻫو اﷲ ﻻﺒد
ﻤن أن ﻴﺘﺠﻪ إﻝﻰ ﻤﻌﺒود آﺨر  ،ﻓﻘد ﻴﻌﺒد ﻨﻔﺴﻪ  ،وﻗد ﻴﻌﺒد ﻫواﻩ  ،وﻗد ﻴﻌﺒد زﻴداً  ،وﻗد ﻴﻌﺒد ﻋﺒﻴداً ،
وﻗد ﻴﻌﺒد ﻫذﻩ اﻝﺸﻬوة  ،ﻓﻲ ﻗﻠب ﻜل إﻨﺴﺎن ﺤﺎﺠﺔ ﻓطرﻴﺔ ﻤﻠﺤﺔ إﻝﻰ أن ﺘﻌﺒد ﻤﻌﺒوداً  ،إﻝﻰ أن ﺘﺴﻌﻰ

إﻝﻴﻪ  ،إﻝﻰ أن ﺘﻌﻤل ﻤن أﺠﻠﻪ  ،إﻝﻰ أن ﺘﺒﺘﻐﻲ رﻀﺎﻩ  ،وﻻ ﻴﻠﻴق ﺒﺎﻹﻨﺴﺎن أن ﻴﻌﺒد ﻏﻴر اﷲ  ،ﻷﻨﻪ ﻫو
اﻝﺨﺎﻝق  ،ﻫو اﻝﻤﺼور  ،ﻫو اﻝﻤﺒدئ  ،ﻫو اﻝﻤﻌﻴد  ،ﻫو اﻝراﻓﻊ  ،ﻫو اﻝﺨﺎﻓض  ،ﻫو اﻝﻤﻌطﻲ  ،ﻫو
اﻝﻤﺎﻨﻊ  ،ﻫو اﻝﻘﺎﺒض  ،ﻫو اﻝﺒﺎﺴط  ،ﻫو اﻝﻤﻌز  ،ﻫو اﻝﻤذل  ،ﻫو اﻝرزاق ذو اﻝﻘوة اﻝﻤﺘﻴن .
اﻋ ُﺒ ُدوا َرﺒُ ﻜ ُم اﻝِذي َﺨﻠَﻘَ ُﻜ ْم﴾
ﺎس ْ
َ
﴿ﻴﺎ أَﻴ َ
ﻬﺎ اﻝ ﻨ ُ

]ﺴورة اﻝﺒﻘرة[٢١:

ﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻷﺨوة اﻝﻤؤﻤﻨون ؛ إﻤﺎ أن ﺘﻌﺒد اﷲ وﺤدﻩ وﻫذا اﻝذي ﻴﻠﻴق ﺒك ٕ ،واﻤﺎ أن ﺘﻌﺒد زﻴداً أو ﻋﺒﻴدًا أو
ﺸﻬوة أو ﺤﺎﺠﺔ أو ﺸﻴﺌﺎً ﺴوى اﷲ ﻋز وﺠل  ،إﻤﺎ أن ﺘﻌﺒد اﷲ ٕواﻤﺎ أن ﺘﻌﺒد ﺸﻴﺌﺎً ﻴرى أو ﻻ ﻴرى ،
ﻴﻌﻘل أو ﻻ ﻴﻌﻘل  ،ﻤوﺠود أو ﻏﻴر ﻤوﺠود  ،واﻝدﻴﺎﻨﺎت اﻝوﺜﻨﻴﺔ اﻷرﻀﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘطﻔﺢ ﺒﻬﺎ اﻝﺒﺸرﻴﺔ

اﻝﺠﺎﻫﻠﺔ ﺘؤﻜد ﻫذﻩ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ  ،إﻤﺎ أن ﺘﻌﺒد اﷲ أو ﺘﻌﺒد اﻝﺒﻘرة  ،ﻜﻤﺎ ﻫﻲ اﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﺒﻌض ﺒﻼد ﺸرﻗﻲ
آﺴﻴﺎ  ،إﻤﺎ أن ﺘﻌﺒد اﷲ ٕواﻤﺎ أن ﺘﻌﺒد ﺼﻨﻤﺎً  ،إﻤﺎ أن ﺘﻌﺒد اﷲ ٕواﻤﺎ أن ﺘﻌﺒد ﺸﻬوة  ،ﻻﺒد وأن ﺘﺘﺠﻪ إﻝﻰ
ﻤﺎ ﺘظﻨﻪ أﻨﻪ ﻋظﻴم  ،ﻓﻠﻴﻜن ﻫذا اﻝذي ﺘﺘﺠﻪ إﻝﻴﻪ ﻫو اﷲ رب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴن .

أﻴﻬﺎ اﻷﺨوة اﻝﻤؤﻤﻨون ؛ اﻹﺴﻼم دﻴن اﻝﻔطرة  ،ﻫذﻩ اﻝﻨﻔس اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘطﻴﻊ أن ﺘﺴﻌد  ،ﻻ ﺘطﻤﺌن،
ﻻ ﺘﺴﺘﻘر  ،ﻻ ﺘﻬدأ  ،ﻻ ﺘﻌود إﻝﻰ اﻝدار اﻵﺨرة ﺴﺎﻝﻤﺔ إﻻ إذا ﻋرﻓت رﺒﻬﺎ  ،ﻤﻌرﻓﺔ اﷲ أﻴﻬﺎ اﻷﺨوة
ﻫدف ﻤﺼﻴري ﻝﻺﻨﺴﺎن  ،اﺒن آدم اطﻠﺒﻨﻲ ﺘﺠدﻨﻲ  ،ﻓﺈذا وﺠدﺘﻨﻲ وﺠدت ﻜل ﺸﻲء ٕ ،وان ﻓﺘك ﻓﺎﺘك
أﺤب إﻝﻴك ﻤن ﻜل ﺸﻲء .
ﻜل ﺸﻲء  ،وأﻨﺎ ّ
ﻫﻤﻪ ﻜﻠﻪ إرﻀﺎء اﷲ ﻋز وﺠل :
ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺴﺎن أن ﻴﺠﻌل ّ
ﺸﻲء آﺨر  ،ﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻷﺨوة اﻝﻤؤﻤﻨون ؛ ﻝﻴس أﺸرف ﻝﻺﻨﺴﺎن اﻝﻌﺎﻗل ﻤن أن ﻴﻌﺒد اﻝذي ﺨﻠﻘﻪ  ،أﻴﻌﺒد
ﻤﺨﻠوﻗﺎً ﻤن دون اﷲ ﻻ ﻴﻨﻔﻌﻪ وﻻ ﻴﻀرﻩ ؟ أﻴﻌﺒد ﺠﻬﺔ ﻤن اﻝﺠﻬﺎت ﻻ ﺘﻤﻠك ﻝﻪ ﻨﻔﻌﺎً وﻻ ﻀ اًر  ،وﻻ ﻤوﺘﺎً
وﻻ ﺤﻴﺎة وﻻ ﻨﺸو اًر ؟ ﻻ ﺘﺴﺘﻤﻊ إﻝﻴﻪ ٕ ،واذا اﺴﺘﻤﻌت ﻻ ﺘﺴﺘﺠﻴب ﻝﻪ  ،أﻫذا ﻴﻠﻴق ﺒﺎﻹﻨﺴﺎن ؟ ﻝﻴس أﺸرف

ﻝﻺﻨﺴﺎن اﻝﻌﺎﻗل ﻤن أن ﻴﻌﺒد اﻝذي ﺨﻠﻘﻪ  ،ﻓﺴواﻩ ﻓﻌدﻝﻪ  ،وأن ﻴطرح ﻜل ﻋﺒﺎدة ﻤن ﺴواﻩ  ،وﻝﻴس أﺠﻠب
ﻝﻠﺴﻌﺎدة أﻴﻬﺎ اﻷﺨوة  ،ﻝﻴس أﺸرف  ،وﻝﻴس أﺠﻠب ﻝﻠﺴﻌﺎدة  ،وﻝﻴس أﺠﻠب ﻝﻠﺴﻼﻤﺔ ﻤﻊ اﻝﻀﻤﻴر ﻤن أن
ﺘوﺠﻪ اﻝﻬم ﻜﻠﻪ إﻝﻰ اﷲ  ،ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم :
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ِ
اﺤ ًدا َﻫ م ِ
))ﻤ ْن ﺠﻌ َل ا ْﻝﻬﻤوم َﻫ ﻤﺎ و ِ
َﺤ َو ِال
آﺨ َرِﺘ ِﻪ َﻜ َﻔﺎﻩُ اﻝﻠُ ﻪ َﻫ م ُد ْﻨ َﻴﺎﻩُ َو َﻤ ْن ﺘَ َ
وم ِﻓﻲ أ ْ
َ
ﺸ ﻌ َﺒ ْت ِﺒﻪ ا ْﻝ ُﻬ ُﻤ ُ
َ ََ ُُ َ
اﻝ د ْﻨ َﻴﺎ َﻝم ﻴُ َﺒ ِ
ي أ َْوِد َﻴ ِﺘ َﻬﺎ َﻫ َﻠ َك ((
ﺎل اﻝﻠُ ﻪ ِﻓﻲ أَ 
ْ
ﻤن ﺠﻌل ﻫﻤﻪ إرﻀﺎء رب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴن  ،وﻗد ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم :

] اﺒن ﻤﺎﺠﻪ َﻋ ْن َﻋ ْﺒ ِد اﻝﻠِ ﻪ ْﺒ ِن َﻤ ْﺴ ُﻌوٍد[

)) اﻋﻤل ﻝوﺠﻪ واﺤد ﻴﻜﻔك اﻝوﺠوﻩ ﻜﻠﻬﺎ((
]اﺒن ﻋدي واﻝدﻴﻠﻤﻲ ﻋن أﻨس [

أﻴﻬﺎ اﻷﺨوة اﻝﻤؤﻤﻨون ؛ رﺒﻨﺎ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻴﻀرب ﻝﻨﺎ ﻫذا اﻝﻤﺜل ،ﻴﻘول اﷲ ﻋز
وﺠل :

ِ
ﺸرَﻜﺎء ﻤﺘَ َ ِ
ِ ِ
ﺴﺘَ ِوَﻴ ِ
ﺎن َﻤﺜَﻼً﴾
ون َوَر ُﺠ ً
﴿ﻀ َر َب اﻝﻠﻪُ َﻤﺜَ ً
ﺴ َ
َ
ﺴﻠَﻤﺎً ﻝ َر ُﺠ ٍل َﻫ ْل َﻴ ْ
ﻼ َ
ﺸﺎﻜ ُ
ﻼ َر ُﺠﻼً ﻓﻴﻪ ُ َ ُ ُ

]ﺴورة اﻝزﻤر[٢٩:

ﻝو أن رﺠﻼً ﻴﺄﺘﻤر ﻋﻠﻴﻪ أﻨﺎس ﻋدة  ،ﻫذا ﻴﺄﻤرﻩ ﺒﻜذا  ،وﻫذا ﻴﺄﻤرﻩ ﺒﻜذا  ،وﻜﺜﻴ اًر ﻤﺎ ﺘﺘﻀﺎرب ﻫذﻩ

اﻷواﻤر  ،ﻜﺜﻴ ًار ﻤﺎ ﺘﺘﻨﺎﻗض ﻫذﻩ اﻷواﻤر  ،ﻤﺎذا ﻴﻔﻌل ؟ أﻴرﻀﻲ زﻴدًا أم ﻴرﻀﻲ ﻋﺒﻴدًا ؟ أﻴرﻀﻲ ﻓﻼﻨﺎً
أم ﻴرﻀﻲ ﻋﻼﻨﺎً ؟ ﻜﻴف ﻴﻔﻌل إذا ﺠﺎءت اﻷواﻤر ﻤﺘﻀﺎرﺒﺔ  ،واﻝﺘوﺠﻴﻬﺎت ﻤﺘﻀﺎرﺒﺔ ؟ ﻤﺎذا ﻴﻔﻌل ؟

ﻜﻴف ﻴﺘﺠﻪ ؟ إﻝﻰ أﻴن ﻴﺴﻌﻰ ؟ ﻫذﻩ اﻝﺤﻴرة  ،وﻫذا اﻝﻘﻠق  ،وﻫذا اﻝﺘﺨﺒط  ،وﻫذا اﻝﺼراع اﻝﻤؤﻤن ﻤﻌﺎﻓﻰ

ﻤﻨﻪ  ،ﻷﻨﻪ ﺘوﺠﻪ إﻝﻰ اﷲ وﺤدﻩ  ،وﻤﺎ ﺴوى اﷲ ﺒﻴد اﷲ .
ٕ ِ
ﺎﻋ ُﺒ ْدﻩُ َوﺘََو ﻜ ْل َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ﴾
َﻤ ُر ُﻜﻠُ ﻪ ﻓَ ْ
َ
﴿وِاﻝَ ْﻴﻪ ُﻴ ْر َﺠﻊُ ْاﻷ ْ

]ﺴورة ﻫود[١٢٣:

إذًا ﻤن أﺠل أن ﺘﻜون ﺤ ًار ﻤن رق اﻝﻤﺨﻠوﻗﻴن  ،ﻤن أﺠل أن ﺘﻜون ﺤ ًار ﻤن اﻝﺸﻬوات اﻝﻤﻜﺒﻠﺔ  ،ﻤن
أﺠل أن ﺘﻜون ﺤ اًر ﻤن اﻝﺼراع  ،ﻤن اﻝﻀﻴق  ،ﻤن اﻝﺤرج  ،ﻤن اﻝﺒﺤث ﻹرﻀﺎء زﻴد أو ﻋﺒﻴد  ،ﻴﺠب
أن ﺘﺠﻌل ﻫﻤك ﻜﻠﻪ أن ﺘرﻀﻲ اﷲ ﻋز وﺠل .

َﺤ 
ﻀوﻩُ﴾
ق أْ
َن ُﻴ ْر ُ
ﺴوﻝُ ُﻪ أ َ
﴿واﻝﻠُ ﻪ َوَر ُ
َ

]ﺴورة اﻝﺘوﺒﺔ[٦٢:

اﻹﻨﺴﺎن ﺒﻴن ﺨﻴﺎرﻴن ؛ إﻤﺎ أن ﻴﻌﺒد اﷲ ٕواﻤﺎ أن ﻴﻌﺒد ﻏﻴرﻩ :
ﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻷﺨوة اﻝﻤؤﻤﻨون ؛ ﻴﻘول أﺤد اﻝﻌﻠﻤﺎء  :ﻜل ﻤن اﺴﺘﻜﺒر ﻋن ﻋﺒﺎدة اﷲ ﻻﺒد ﻤن أن ﻴﻌﺒد ﻏﻴر
اﷲ  ،إﻤﺎ أن ﺘﻜون ﻋﺒداً ﷲ ٕ ،واﻤﺎ أن ﺘﻜون ﻋﺒداً ﻝﻌﺒد ﻝﺌﻴم  ،ﻜل ﻤن اﺴﺘﻜﺒر ﻋن ﻋﺒﺎدة اﷲ ﻻﺒد ﻤن
أن ﻴﻌﺒد ﻏﻴر اﷲ  ،ﻷن اﻹﻨﺴﺎن ﻝﻪ إرادة  ،وﻫذﻩ اﻹرادة ﺘﻘﺘﻀﻲ أن ﻴﻜون ﻝﻪ ﻤراد  ،ﻤﺎ دام ﻝﻪ إرادة
ﻓﻠﻪ ﻤراد  ،ﻓﺈذا ﻝم ﻴﻜن اﷲ ﻤرادﻩ ﻓﻼﺒد ﻤن أن ﻴﺘﺠﻪ ﺒﺈرادﺘﻪ إﻝﻰ ﻤﺨﻠوق ﻝﻴرﻀﻴﻪ  ،وﻝﻴﺴﻌﻰ ﻝﻪ ،
وﻝﻴﻌﻤل ﻤن أﺠﻠﻪ .
ﻓﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻷﺨوة اﻝﻤؤﻤﻨون ؛ أﻨت ﺒﻴن ﺨﻴﺎر ﺼﻌب إﻤﺎ أن ﺘﻌﺒد اﷲ ٕ ،واﻤﺎ أن ﺘﻌﺒد ﻏﻴرﻩ  ،أﻤﺎ أﻻ ﺘﻌﺒد
اﷲ وﻻ ﺘﻌﺒد أﺤداً ﺴواﻩ ﻓﻬذا ﻤﺴﺘﺤﻴل ﻓﻲ ﻓطرة اﻹﻨﺴﺎن  ،رﻜﺒت ﻓطرة اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﺠﻪ إﻝﻰ ﺠﻬﺔ
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ﻤﺎ  ،ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻌﻲ ﻝﻬﺎ  ،ﻋﻠﻰ اﻝطواف ﺤوﻝﻬﺎ  ،ﻋﻠﻰ إرﻀﺎﺌﻬﺎ  ،ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤل ﻤن أﺠﻠﻬﺎ  ،ﻓطوﺒﻰ ﻝﻤن
ﻋرف رﺒﻪ  ،طوﺒﻰ ﻝﻤن ﻋﺒدﻩ  ،طوﺒﻰ ﻝﻤن اطﻤﺄﻨت ﻨﻔﺴﻪ ﺒذﻜر اﷲ .
ﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻷﺨوة اﻝﻤؤﻤﻨون ؛ ﻫذا اﻝذي ﻴﺴﺘﻜﺒر ﻋن ﻋﺒﺎدة اﷲ ﻻﺒد ﻤن أﻨﻪ اﺘﺠﻪ إﻝﻰ ﻤﺨﻠوق آﺨر ،
ﻻﺒد ﻤن أﻨﻪ اﺘﺠﻪ إﻝﻰ ﻤﺨﻠوق ﻤن دون اﷲ  ،إذًا ﻫو وﻗﻊ ﻓﻲ اﻹﺸراك  ،ﻓﻜل ﻤن ﻝم ﻴﻌﺒد اﷲ وﻗﻊ ﻓﻲ
اﻝﺸرك ﺸﺎء أم أﺒﻰ  ،ﻝﻤﺠرد أن ﺘطﻴﻊ ﻤﺨﻠوﻗﺎً وﺘﻌﺼﻲ اﻝﺨﺎﻝق  ،ﻓﻬذا ﻨوع ﻤن ﻋﺒﺎدة ﻏﻴر اﷲ  ،وﻨوع

أﻴﻀﺎً ﻤن اﻝﺸرك  ،واﻝﻤﺸرك ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤون :
ﺎء﴾
َن ﻴُ ْ
ون َذِﻝ َك ِﻝ َﻤ ْن َﻴ َ
﴿إِ ن اﻝﻠَ ﻪ َﻻ َﻴ ْﻐ ِﻔ ُر أ ْ
ﺸ َر َك ِﺒ ِﻪ َوَﻴ ْﻐ ِﻔ ُر َﻤﺎ ُد َ
ﺸ ُ

]ﺴورة اﻝﻨﺴﺎء[٤٨:

أﺸد إﺸراﻜًﺎ ،
ﻓﻜل ﻤﺴﺘﻜﺒر ﻋن ﻋﺒﺎدة اﷲ ﻤﺸرك ﺒﺎﻝﻀرورة  ،وﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎن اﻝرﺠل أﻜﺜر اﺴﺘﻜﺒﺎ ًار ﻜﺎن ّ
وﻻ ﺘﻨﺴوا ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ :
ﺎء﴾
َن ﻴُ ْ
ون َذِﻝ َك ِﻝ َﻤ ْن َﻴ َ
﴿إِ ن اﻝﻠَ ﻪ َﻻ َﻴ ْﻐ ِﻔ ُر أ ْ
ﺸ َر َك ِﺒ ِﻪ َوَﻴ ْﻐ ِﻔ ُر َﻤﺎ ُد َ
ﺸ ُ
]ﺴورة اﻝﻨﺴﺎء[٤٨:

أﺸد إﺸراﻜﺎً ﺒﺎﷲ
ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻌﺒد أﻜﺜر اﺴﺘﻜﺒﺎ اًر ﻜﺎن ّ
ِ
س َﻋ ْﺒ ُد اﻝدﻴ َﻨ ِ
ﺎر َو َﻋ ْﺒ ُد
))ﺘَﻌ َ

ﻋز وﺠل  ،ﻝﻬذا ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم :
ِ
ِ
ﻴﺼ ِﺔ((
اﻝد ْرَﻫم َو َﻋ ْﺒ ُد ا ْﻝ َﺨﻤ َ

]اﻝﺒﺨﺎري ﻋن أﺒﻲ ﻫرﻴرة [

وﻴﺴﺘﻨﺒط ﻤن ﻫذا اﻝﺤدﻴث وﺴﻌد ﻋﺒد اﷲ .
ﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻷﺨوة اﻝﻤؤﻤﻨون ؛ اﻹﻨﺴﺎن إذا ﺘرك رﺒﻪ  ،إذا أﻋرض ﻋﻨﻪ ﺼﺎر ﻤوزﻋًﺎ ﺒﻴن اﻝﻤﺨﻠوﻗﻴن ،
ﺼﺎر ﻤﺸﺘﺘﺎً  ،ﺼﺎر ﻤﺒﻌﺜ اًر  ،ﺼﺎر ﻤﻤزﻗﺎً  ،وﻗﻊ ﻓﻲ اﻝﺼراع  ،وﻝن ﺘﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋن اﻝﻤﺨﻠوﻗﻴن  ،إﻻ ﻓﻲ

ﺤﺎﻝﺔ واﺤدة  ،إﻻ إذا اﺘﺠﻬت إﻝﻰ اﷲ رب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴن  ،ﻝن ﺘﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋن اﻝﻤﺨﻠوﻗﻴن  ،اﺤﺘﺞ إﻝﻰ اﻝرﺠل

ﺘﻜن أﺴﻴرﻩ  ،واﺴﺘﻐن ﻋﻨﻪ ﺘﻜن أﻤﻴرﻩ  ،ﻝن ﺘﺴﺘطﻴﻊ أن ﺘﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋن اﻝﻤﺨﻠوﻗﻴن إﻻ إذا اﺘﺠﻬت إﻝﻰ اﷲ
رب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴن  ،ﻝذﻝك ﻴﻘول اﷲ ﻋز وﺠل ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎن ﺴﻴدﻨﺎ داود:
ﺔ إِﻻ ُﻫو آ ِ
ت ﻋ َﻠﻰ اﻝﻠِ ﻪ رﺒﻲ ورﺒ ُﻜم ﻤﺎ ِﻤ ْن َداﺒ ٍ
ﻴدوِﻨﻲ َﺠ ِﻤﻴﻌﺎً ﺜُم َﻻ ﺘُْﻨ ِظ ُر ِ
َﺨ ٌذ
﴿ َﻓ ِﻜ ُ
ون * إِ ﻨﻲ ﺘََو ﻜ ْﻠ ُ َ
َ
َ ََ ْ َ
ِ ٍ
ِ ِ
ﺴﺘَ ِﻘ ٍﻴم ﴾
ِﺒ َﻨﺎﺼ َﻴﺘ َﻬﺎ إِ ن َرﺒﻲ َﻋﻠَﻰ ﺼ َراط ُﻤ ْ

]ﺴورة ﻫود[٥٦-٥٥ :

اﻝﺤرﻴﺔ ﻤطﻠب ﻜل ﻤﺨﻠوق وﻻ ﺘﺘﺤﻘق إﻻ ﺒﻌﺒﺎدة اﷲ ﻋز وﺠل :
ﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻷﺨوة اﻝﻤؤﻤﻨون ؛ آﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎب اﷲ  ،آﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻴﻘول اﷲ ﻋز وﺠل :
ت ا ْﻝ ِﺠ ن َو ِْ
س إِﻻ ِﻝ َﻴ ْﻌﺒُ ُد ِ
ون ﴾
﴿و َﻤﺎ َﺨ َﻠ ْﻘ ُ
اﻹ ْﻨ َ
َ

]ﺴورة اﻝذارﻴﺎت[٥٦ :

أﻨﻐﻔل ﻋن ﻫذﻩ اﻵﻴﺔ ؟ أﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة ﻤوﻀوع آﺨر ﻴﺴﺘﺤوذ ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻨﺎ أﺸد ﻤن ﻫذﻩ اﻵﻴﺔ ؟ أﻓﻲ
اﻝﺤﻴﺎة ﻤوﻀوع آﺨر ؟ أﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة ﻗﻀﻴﺔ أﺨرى ؟ أﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة ﻫم آﺨر ﻏﻴر ﻫذا اﻝﻬم ؟
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ت ا ْﻝ ِﺠ ن َو ِْ
س إِﻻ ِﻝ َﻴ ْﻌﺒُ ُد ِ
ون ﴾
﴿و َﻤﺎ َﺨ َﻠ ْﻘ ُ
اﻹ ْﻨ َ
َ

]ﺴورة اﻝذارﻴﺎت[٥٦ :

واﻝﻌﺒﺎدة ﻜﻤﺎ ﺸرﺤﺘﻬﺎ ﻜﺜﻴ اًر ﻓﻲ ﺨطب ﺴﺎﺒﻘﺔ طﺎﻋﺔ طوﻋﻴﺔ ﻤﻤزوﺠﺔ ﺒﻤﺤﺒﺔ ﻗﻠﺒﻴﺔ أﺴﺎﺴﻬﺎ ﻤﻌرﻓﺔ ﻴﻘﻴﻨﻴﺔ
ﺘﻔﻀﻲ إﻝﻰ ﺴﻌﺎدة أﺒدﻴﺔ  ،ﻫذا اﻝﻌﻨوان اﻷول ﻓﻲ اﻝﺨطﺒﺔ  ،اﻝﻌﺒودﻴﺔ ﺴﺒﻴل إﻝﻰ اﻝﺤرﻴﺔ  ،اﻝﺤرﻴﺔ ﻤطﻠب
ﻜل إﻨﺴﺎن  ،اﻝﺤرﻴﺔ ﻤطﻠب ﻜل ﻤﺨﻠوق  ،وﻻ ﺘﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﺤرﻴﺔ إﻻ ﺒﻌﺒﺎدﺘك ﷲ ﻋز وﺠل .
اﻝﻌﺒﺎدة اﺒﺘﻼء إﻝﻬﻲ ٕواﻋداد ﻝﺤﻴﺎة أﺒدﻴﺔ :
ﺸﻲء آﺨر ﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻷﺨوة اﻝﻤؤﻤﻨون  ،ﻫو أن اﻝﻌﺒﺎدة اﺒﺘﻼء إﻝﻬﻲ ٕ ،واﻋداد ﻝﺤﻴﺎة أﺒدﻴﺔ  ،اﻝذي ﻴزﻋﺞ

اﻝﻨﺎس  ،واﻝذي ﻴﻘﻠﻘﻬم  ،واﻝذي ﻴﺴﺤﻘﻬم اﻋﺘﻘﺎدﻫم أن ﻫذﻩ اﻝﺤﻴﺎة اﻝدﻨﻴﺎ ﻫﻲ ﻜل ﺸﻲء  ،ﻤن ﻫذا
اﻝﻤﻨطﻠق ﻴﺄﺘﻲ اﻝﺸﻘﺎء  ،ﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨطﻠق ﻴﺄﺘﻲ اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻝﺤرﻤﺎن  ،ﻫﻲ ﺤﻴﺎة ﻗﺼﻴرة  ،ﻓﻼن ﻋﺎش
ﺴﻨوات ﻤﻌدودة  ،ﻝم ﻴر ﻤن ﻤﺒﺎﻫﺞ اﻝدﻨﻴﺎ ﺸﻴﺌًﺎ  ،ﻫذا اﻻﻨطﻼق أن ﺘﻨطﻠق ﻤن أن اﻝﺤﻴﺎة اﻝدﻨﻴﺎ ﻫﻲ ﻜل
ﺸﻲء ﻫذا أﺨطر ﺸﻲء ﻓﻲ ﻋﻘﻴدة اﻹﻨﺴﺎن  ،ﻫذا اﻝذي ﻴﺴﺤق اﻹﻨﺴﺎن  ،ﻫذا اﻝذي ﻴدﻤرﻩ ﻨﻔﺴﻴﺎً  ،ﻫذا

اﻝذي ﻴوﻗﻌﻪ ﻓﻲ اﻝﺤﺴد واﻝﻀﻐﻴﻨﺔ  ،ﻫذا اﻝذي ﻴﺸﻌرﻩ ﺒﺎﻝﺤرﻤﺎن  ،إذا ﻋرﻓت أن ﻫذﻩ اﻝدﻨﻴﺎ  ،أن ﻫذﻩ
اﻝﺤﻴﺎة اﻝدﻨﻴﺎ ﺤﻴﺎة دﻨﻴﺎ  ،وﺼﻔت ﺒﺄﻨﻬﺎ دﻨﻴﺎ  ،وﻫﻨﺎك ﺤﻴﺎة ﻋﻠﻴﺎ  ،وأن اﻹﻨﺴﺎن إذا رﺤل ﻋن ﻫذﻩ اﻝﺤﻴﺎة
ﻴﻘول :

ِ
ت ِﻝ َﺤ َﻴ ِﺎﺘﻲ ﴾
ﻤ ُ
َ
﴿ﻴﻘُو ُل َﻴﺎ َﻝ ْﻴﺘَﻨﻲ َﻗد ْ

]ﺴورة اﻝﻔﺠر[٢٤ :

أي ﺤﻴﺎة ﻫذﻩ ؟ ﺘﻠك اﻝﺤﻴﺎة اﻷﺒدﻴﺔ  ،ﻓﻠذﻝك ﻤﺎ اﻝﻌﺒﺎدة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﻴﺎة اﻝدﻨﻴﺎ إﻻ إﻋداد ﻝﻠﺤﻴﺎة اﻵﺨرة ،
إﻋداد  ،ﻓﺸﺎءت ﺤﻜﻤﺔ اﷲ ﻋز وﺠل أن ﻴﺠﻌل طﺒﻴﻌﺔ اﻹﻨﺴﺎن طﺒﻴﻌﺔ ﻤزدوﺠﺔ  ،ﻓﻴﻪ ﻨوازع ﻨﺤو
اﻝﺸﻬوات  ،وﻓﻴﻪ ﺘطﻠﻊ ﻨﺤو اﻝﻜﻤﺎﻻت  ،وﻓﻴﻪ وﺴﺎوس اﻝﺸﻴطﺎن  ،وﻓﻴﻪ إﻝﻬﺎﻤﺎت اﻝﻤﻼﺌﻜﺔ  ،وﻓﻴﻪ رﻏﺒﺔ
إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ اﷲ  ،وﻓﻴﻪ اﺘﺠﺎﻩ إﻝﻰ إرواء ﺸﻬواﺘﻪ  ،ﻫذﻩ اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤزدوﺠﺔ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺤك اﻻﺒﺘﻼء ،
واﻻﺒﺘﻼء أﺤد أﺴﺒﺎب وﺠودﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷرض  ،اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ ﻴﻘول :
ﺸ ُﻪ ﻋﻠَﻰ ا ْﻝﻤ ِ
ﺴﻤﺎو ِ
ض ِﻓﻲ ِﺴﺘِ ﺔ أَﻴ ٍ
ﺴ ُن
ات َو ْاﻷ َْر َ
﴿و ُﻫ َو اﻝِذي َﺨﻠَ َ
ﺎم َو َﻜ َ
ﺎء ِﻝ َﻴ ْﺒﻠُ َو ُﻜ ْم أَﻴُ ﻜ ْم أ ْ
ﺎن َﻋ ْر ُ َ
َﺤ َ
ق اﻝ َ َ 
َ
َ
ﻼ﴾
َﻋ َﻤ ً

]ﺴورة ﻫود[٧:

إذاً أﻨت ﻤﺒﺘﻠﻰ  ،أﺘﺘﺠﻪ إﻝﻰ ﻋﻘﻠك أم إﻝﻰ ﺸﻬوﺘك ؟ أﺘﺘﺠﻪ إﻝﻰ ﻗﻴﻤك أم إﻝﻰ ﺤﺎﺠﺎﺘك ؟ أﺘﺘﺠﻪ إﻝﻰ
اﻝﺤق أم إﻝﻰ اﻝﺒﺎطل ؟ أﺘﺘﺠﻪ إﻝﻰ اﻝراﺤﺔ اﻝﻜﺴوﻝﺔ أم إﻝﻰ اﻝﻨﺼب اﻝﻤﻘدس ؟ أﺘﺘﺠﻪ إﻝﻰ طﺎﻋﺔ اﷲ أم
إﻝﻰ طﺎﻋﺔ اﻝﻤﺨﻠوﻗﻴن ؟ أﺘؤﺜر اﻝدﻨﻴﺎ أم ﺘؤﺜر اﻵﺨرة ؟ أﺘؤﺜر ﻤرﻀﺎة رﺒك أم ﺘؤﺜر ﺤظ ﻨﻔﺴك ؟ إن
طﺒﻴﻌﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﻤزدوﺠﺔ  ،وﻻﺒد ﻤن أن ﻴﺄﺨذ ﻤوﻗﻔﺎً  ،ﻻﺒد ﻤن أن ﻴﺄﺨذ ﻤوﻗﻔﺎً واﻀﺤﺎً  ،ﻝذﻝك ﻜﺎﻨت

اﻝﺤﻴﺎة اﻝدﻨﻴﺎ ﺜﻤﻨﺎً ﻝﻶﺨرة  ،ﻜﺎن اﻻﺒﺘﻼء ﺒﺎﻝدﻨﻴﺎ ﺜﻤﻨﺎً ﻝﻌطﺎء اﻵﺨرة .
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خ - ١اﻝﻌﺒﺎدة ) ٧اﻝﻌﺒودﻴﺔ ﺴﺒﻴل إﻝﻰ اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﺤﻘﺔ (  ،خ - ٢دﻋﺎء اﻝﺤﺎج

اﻻﺒﺘﻼء ﺜﻤن دﺨول اﻝﺠﻨﺔ :
ﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻷﺨوة اﻝﻤؤﻤﻨون ؛ وﻨﺤن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدﻨﻴﺎ  ،وﻨﺤن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدﻨﻴﺎ اﻝﻤﺤدودة ،وﻨﺤن ﻓﻲ ﻫذﻩ
اﻝدﻨﻴﺎ اﻝﻘﺼﻴرة  ،ﻫل ﻴﺼل أﺤدﻜم إﻝﻰ ﺸﻲء ﺜﻤﻴن ﻤن دون ﺠﻬد ؟ ﻤن دون ﻜد ؟ ﻤن دون ﺴﻌﻲ ؟
ﻓﻜﻴف ﻨطﻤﻊ إﻝﻰ أن ﻨﺼل إﻝﻰ اﻝﺠﻨﺔ وﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻻ ﻋﻴن رأت  ،وﻻ أذن ﺴﻤﻌت  ،وﻻ ﺨطر ﻋﻠﻰ ﻗﻠب
ﺒﺸر ؟ ﻜﻴف ﻨطﻤﻊ أن ﻨدﺨل ﺠﻨﺎت ﺘﺠري ﻤن ﺘﺤﺘﻬﺎ اﻷﻨﻬﺎر ؟ ﻜﻴف ﻨطﻤﻊ أن ﻨﺼل إﻝﻰ ﻤرﺘﺒﺔ أن
ﻨرى وﺠﻪ رﺒﻨﺎ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ ؟ ﻜﻴف ﻨطﻤﻊ ﺒﺠﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻻ ﻋﻴن رأت وﻻ أذن ﺴﻤﻌت وﻻ ﺨطر ﻋﻠﻰ
ﻗﻠب ﺒﺸر ﻤن دون ﺜﻤن ؟ ﻝذﻝك ﻗﺎل اﻹﻤﺎم ﻋﻠﻲ ﻜرم اﷲ وﺠﻬﻪ  " :طﻠب اﻝﺠﻨﺔ ﻤن دون ﻋﻤل ذﻨب
ﻤن اﻝذﻨوب " .
ﺸ ُﻪ ﻋ َﻠﻰ ا ْﻝﻤ ِ
ﺴﻤﺎو ِ
ض ِﻓﻲ ِﺴﺘِ ﺔ أَﻴ ٍ
ﺴ ُن
ات َو ْاﻷ َْر َ
﴿و ُﻫ َو اﻝِذي َﺨﻠَ َ
ﺎم َو َﻜ َ
ﺎء ِﻝ َﻴ ْﺒﻠُ َو ُﻜ ْم أَﻴُ ﻜ ْم أ ْ
ﺎن َﻋ ْر ُ َ
َﺤ َ
ق اﻝ َ َ 
َ
َ
َﻋ َﻤﻼً﴾

]ﺴورة ﻫود[٧:

آﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ :
﴿ﺘَﺒﺎر َك اﻝِذي ِﺒﻴ ِد ِﻩ ا ْﻝﻤ ْﻠ ُك و ُﻫو ﻋ َﻠﻰ ُﻜ ل َ ٍ ِ
ﺴ ُن
ﻴر * اﻝِذي َﺨ َﻠ َ
ق ا ْﻝ َﻤ ْو َت َوا ْﻝ َﺤ َﻴﺎةَ ِﻝ َﻴ ْﺒﻠُ َو ُﻜ ْم أَﻴ ُﻜ ْم أ ْ
ُ َ َ َ
َ
َﺤ َ
ﺸ ْﻲء ﻗَد ٌ
ََ
َﻋ َﻤﻼً﴾

]ﺴورة اﻝﻤﻠك[٢-١ :

آﻴﺔ ﺜﺎﻝﺜﺔ :

آﻴﺔ راﺒﻌﺔ :

آﻴﺔ ﺨﺎﻤﺴﺔ :

ﻴﻪ ﻓَﺠﻌ ْﻠ َﻨﺎﻩُ ﺴ ِﻤﻴﻌﺎً ﺒ ِ
ﺎج َﻨ ْﺒ َﺘِﻠ ِ
ٍ
اﻹ ْﻨﺴ َ ِ
ﺼﻴ ارً ﴾
ﺸ ٍ
َﻤ َ
َ
َ
ََ
﴿إِ ﻨﺎ َﺨ َﻠ ْﻘ َﻨﺎ ِْ َ
ﺎن ﻤ ْن ُﻨ ْطﻔَﺔ أ ْ
ﻴن ﴾
َٕ
﴿وِا ْن ُﻜ ﻨﺎ ﻝَ ُﻤ ْﺒ َﺘِﻠ َ
﴿أ ِ
ون﴾
َن ﻴُﺘَْرُﻜوا أ ْ
ﺎس أ ْ
َﻤ ﻨﺎ َو ُﻫ ْم َﻻ ُﻴ ْﻔﺘَﻨُ َ
َ
َﺤﺴ َب اﻝ ﻨ ُ
َن َﻴﻘُوﻝُوا آ َ

]ﺴورة اﻹﻨﺴﺎن[٢ :

]ﺴورة اﻝﻤؤﻤﻨون[٣٠ :

]ﺴورة اﻝﻌﻨﻜﺒوت[٢ :

آﻴﺔ ﺴﺎدﺴﺔ :

ﻴن ﴾
ﺎﻫ ُدوا ِﻤ ْﻨ ُﻜ ْم َوَﻴ ْﻌﻠَ َم اﻝ 
ﻴن َﺠ َ
﴿أ َْم َﺤ ِﺴ ْﺒﺘُ ْم أ ْ
ﺼﺎ ِﺒ ِر َ
َن ﺘَ ْد ُﺨﻠُوا ا ْﻝ َﺠ ﻨ َﺔ َوﻝَ ﻤﺎ َﻴ ْﻌﻠَِم اﻝﻠُ ﻪ اﻝِذ َ

]ﺴورة آل ﻋﻤران[١٤٢ :

إذًا ﻨﺤن ﻨﻌﺒد اﷲ ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ ﻤن أﺠل أن ﻨﺒﺘﻠﻰ ٕ ،واذا اﺒﺘﻠﻴﻨﺎ ﻜﺎن ﻫذا اﻻﺒﺘﻼء ﺜﻤﻨًﺎ ﻝدﺨول اﻝﺠﻨﺔ .
ﻓﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻷﺨوة اﻝﻤؤﻤﻨون ؛ ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم :
))إن ﻋﻤل اﻝﺠﻨﺔ ﺤزن ﺒرﺒوة ٕ ،وان ﻋﻤل اﻝﻨﺎر ﺴﻬل ﺒﺴﻬوة ((

]أﺤﻤد ﻋن اﺒن ﻋﺒﺎس [

)) ﺤﻔت اﻝﺠﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﻜﺎرﻩ وﺤﻔت اﻝﻨﺎر ﺒﺎﻝﺸﻬوات ((
]ﻤﺴﻠم ﻋن أﻨس ﺒن ﻤﺎﻝك [
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خ - ١اﻝﻌﺒﺎدة ) ٧اﻝﻌﺒودﻴﺔ ﺴﺒﻴل إﻝﻰ اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﺤﻘﺔ (  ،خ - ٢دﻋﺎء اﻝﺤﺎج

ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻌﺒد اﷲ ﻋز وﺠل أﻨت ﺘﺒﺘﻠﻰ ﺒﻬذﻩ اﻝﻌﺒﺎدة  ،إﻤﺎ أن ﺘﻌﺒدﻩ ﻤﺨﻠﺼًﺎ ﻝﻪ اﻝدﻴنٕ ،واﻤﺎ أن ﺘزﻴﻎ ﻋن
ﻋﺒﺎدﺘﻪ  ،ﻋﻨدﺌذ ﻴﺼﻨف اﻝﻨﺎس ﻴوم اﻝﻘﻴﺎﻤﺔ إﻝﻰ أﻨﺎس ﻋﺒدوا اﷲ ﻤﺨﻠﺼﻴن  ،وأﻨﺎس ﺘﻨﻜﺒوا ﻋن طرﻴق
اﻝﻌﺒﺎدة .
اﻝﻤوت ﺒداﻴﺔ ﺤﻴﺎة ﺠدﻴدة :
ﻓﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻷﺨوة اﻝﻤؤﻤﻨون ؛ اﻝﻌﺒﺎدة ﻝﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ راﺒﻊ  ،وﻫﻲ أﻨﻬﺎ اﺒﺘﻼء  ،واﻻﺒﺘﻼء ﺴﺒب ﻝدﺨول اﻝﺠﻨﺔ
 ،اﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم ﻓﻲ ﺨطﺒﺔ ﺸﻬﻴرة ﻗﺎل :
))إن ﻫذﻩ اﻝدﻨﻴﺎ دار اﻝﺘواء ﻻ دار اﺴﺘواء  ،وﻤﻨزل ﺘرح ﻻ ﻤﻨزل ﻓرح  ،ﻓﻤن ﻋرﻓﻬﺎ ﻝم ﻴﻔرح ﻝرﺨﺎء
وﻝم ﻴﺤزن ﻝﺸﻘﺎء  ،ﻗد ﺠﻌﻠﻬﺎ اﷲ دار ﺒﻠوى وﺠﻌل اﻵﺨرة دار ﻋﻘﺒﻰ  ،ﻓﺠﻌل ﺒﻼء اﻝدﻨﻴﺎ ﻝﻌطﺎء
اﻵﺨرة ﺴﺒﺒﺎً  ،وﺠﻌل ﻋطﺎء اﻵﺨرة ﻤن ﺒﻠوى اﻝدﻨﻴﺎ ﻋوﻀﺎً  ،ﻓﻴﺄﺨذ ﻝﻴﻌطﻲ  ،وﻴﺒﺘﻠﻲ ﻝﻴﺠزي ((

] ﻤن ﻜﻨز اﻝﻌﻤﺎل ﻋن اﺒن ﻋﻤر [

ورد ﻓﻲ اﻷﺜر أﻨﻤﺎ ﺨﻠﻘﺘم ﻝﻸﺒد ٕواﻨﻤﺎ ﺘﻨﻘﻠون ﻤن دار إﻝﻰ دار .
ﻗد ﻴﺘوﻫم اﻹﻨﺴﺎن أن اﻝﻤوت ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤﻴﺎة  ،ﻻ واﷲ  ،ﻫو ﺒداﻴﺔ ﺤﻴﺎة ﺠدﻴدة  ،ﺒل إن اﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ
اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم ﻓﻲ ﺒﻌض أﺤﺎدﻴث اﻝﺼﻴﺎم ﻴﻘول :
ﺼ ِﺎﺌِم ﻓَ ْر َﺤﺘَ ِ
ﺼ ْو ِﻤ ِﻪ((
))ِﻝﻠ 
ﺎن َﻴ ْﻔ َر ُﺤ ُﻬ َﻤﺎ إِ َذا أَ ْﻓ َ
ط َر ﻓَ ِر َح َ ٕوِا َذا ﻝَ ِﻘ َﻲ َرﺒ ُ
ﻪ ﻓَ ِر َح ِﺒ َ

]اﻝﺒﺨﺎري ﻋن أَﺒِﻲ ُﻫ َرْﻴ َرةَ[

ﺒل إن اﻝﻤوت ﻋرس اﻝﻤؤﻤن  ،ﻷن اﻝﻤوت ﺘﺤﻘﻴق ﻝﺴﻌﺎدﺘﻪ اﻷﺒدﻴﺔ  ،إن ﻫذﻩ اﻝﺤﻴﺎة اﻝدﻨﻴﺎ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎم
اﻝدراﺴﻲ ٕ ،وان اﻝﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﺎم اﻝدراﺴﻲ ﻫو ﻋﻨد اﻝﻤوت .
ﻓﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻷﺨوة اﻝﻤؤﻤﻨون ؛ ﺸﻤروا ﻓﺈن اﻷﻤر ﺠد  ،وﺘﺄﻫﺒوا ﻓﺈن اﻝﺴﻔر ﻗرﻴب  ،وﺘزودوا ﻓﺈن اﻝﺴﻔر
ﺒﻌﻴد  ،وﺨﻔﻔوا أﺜﻘﺎﻝﻜم ﻓﺈن ﻓﻲ اﻝطرﻴق ﻋﻘﺒﺔ ﻜؤود  ،ﻻ ﻴﺠﺘﺎزﻫﺎ إﻻ اﻝﻤﺨﻔون  ،وأﺨﻠص اﻝﻨﻴﺔ ﻓﺈن اﻝﻨﺎﻗل
ﺒﺼﻴر  ،وﺠدد اﻝﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﺈن اﻝﺒﺤر ﻋﻤﻴق .
ﺼﺢ ﻋﻤﻠﻪ :
ﻤن ﺼﺤت ﻋﻘﻴدﺘﻪ ّ
أﻴﻬﺎ اﻷﺨوة اﻝﻤؤﻤﻨون ؛ ﻫذﻩ ﺤﻘﺎﺌق ﻤﺼﻴرﻴﺔ  ،ﻓﻲ ﻀوء ﻓﻬﻤﻬﺎ  ،واﻝﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻴﺘﺤدد ﻤﺼﻴر اﻹﻨﺴﺎن
 ،إﻤﺎ إﻝﻰ ﺠﻨﺔ ﻴدوم ﻨﻌﻴﻤﻬﺎ  ،أو إﻝﻰ ﻨﺎر ﻻ ﻴﻨﻔد ﻋذاﺒﻬﺎ  ،ﻓﺎﻝﻘﻀﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺨطﻴرة ،ﺒﻤﻌﻨﻰ أن اﻹﻨﺴﺎن
إذا ﻏﻔل ﻋن ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة ﻏﻔل ﻋن ﻜل ﺸﻲء  ،وأﻜﺒر ﺨﺴﺎرة ﻴﺤﻘﻘﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻫو أن ﻴﺨﺴر ﻨﻔﺴﻪ
ﻴوم اﻝﻘﻴﺎﻤﺔ  ،وأﻜﺒر ﻨﺠﺎح ﻫو أن ﻴرﺒﺢ ﻨﻔﺴﻪ ﻴوم اﻝﻘﻴﺎﻤﺔ  ،ﻝذﻝك ﺘوﺠﻪ اﻹﻤﺎم ﻋﻠﻲ ﻜرم اﷲ وﺠﻬﻪ إﻝﻰ
اﺒﻨﻪ اﻝﺤﺴن ﻓﻘﺎل ﻝﻪ  ":ﻴﺎ ﺒﻨﻲ ﻤﺎ ﺨﻴر ﺒﻌدﻩ اﻝﻨﺎر ﺒﺨﻴر ،وﻤﺎ ﺸر ﺒﻌدﻩ اﻝﺠﻨﺔ ﺒﺸر  ،وﻜل ﻨﻌﻴم دون
اﻝﺠﻨﺔ ﻤﺤﻘور  ،وﻜل ﺒﻼء دون اﻝﻨﺎر ﻋﺎﻓﻴﺔ " ﻫذﻩ اﻷﻓﻜﺎر  ،ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺘﻘدات  ،ﻫذﻩ اﻝﺘوﺠﻬﺎت  ،ﻫذﻩ
اﻝﺘﺼورات ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﺠﻌل ﺤﻴﺎة اﻹﻨﺴﺎن ﺤﻴﺎة ﺠﺎدة  ،ﺤﻴﺎة ﻫﺎدﻓﺔ  ،دﻋﻲ اﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة
واﻝﺴﻼم ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎن ﺼﻐﻴ ًار إﻝﻰ اﻝﻠﻬو ﻓﻘﺎل ﻜﻠﻤﺔ ﺘﻜﺘب ﺒﻤﺎء اﻝذﻫب  " :ﻝم أﺨﻠق ﻝﻬذا ".
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ﻫل ﻨﻘول  :ﻨﺤن ﻜﺒﺎر  ،ﺒﺎﻝﻐون  ،راﺸدون  ،ﻋﺎﻗﻠون  ،ﻫل ﻨﻘول إذا دﻋﻴﻨﺎ ﻝﺸﻲء ﻻ ﻴرﻀﻲ اﷲ ،
ﻫل ﻨﻘول إذا دﻋﻴﻨﺎ إﻝﻰ ﻋﻤل ﻻ ﺠدوى ﻤﻨﻪ  ،ﻫل ﻨﻘول إذا دﻋﻴﻨﺎ إﻝﻰ ﻝﻘﺎء ﻓﻴﻪ ﻜﻼم ﻓﺎرغ  ،ﻫل ﻨﻘول
إذا دﻋﻴﻨﺎ إﻝﻰ ﺸﺒﻬﺔ ﻫل ﻨﻘول  :ﻨﺤن ﻝم ﻨﺨﻠق ﻝﻬذا ؟ ﻴﺠب أن ﻨﻌرف ﻝﻤﺎذا ﻨﺤن ﻫﻨﺎ  ،ﻜﻨت أﻀرب
ﻻ ﺨطﻴ ًار :ﻝﻤﺎذا أﻨﺎ ﻫﻨﺎ ؟ إذا ﻋرف أﻨﻪ
ﻫذا اﻝﻤﺜل  ،طﺎﻝب ﻜﺎن ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ ﻓﻲ أورﺒﺎ ﻴﺠب أن ﻴﺴﺎل ﺴؤا ً
ﻤن أﺠل اﻝدراﺴﺔ ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻴﺘﺠﻪ إﻝﻰ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ٕ ،واذا ﻋرف أﻨﻪ ﻤن أﺠل اﻝﺘﺠﺎرة ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻴﺘﺠﻪ إﻝﻰ
اﻝﻤﻌﺎﻤل ٕ ،واذا ﻋرف أﻨﻪ ﻤن أﺠل اﻝﺴﻴﺎﺤﺔ ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻴﺘﺠﻪ إﻝﻰ اﻝﻤﺘﻨزﻫﺎت  ،أن ﺘﻌرف ﻝﻤﺎذا أﻨت ﻫﻨﺎ
ﺸﻲء ﻤﻬم ﺠداً ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘك  ،ﻝﻤﺎذا ﻨﺤن ﻫﻨﺎ ؟ ﻤن أﺠل أن ﻨﺄﻜل وﻨﺸرب ؟ ﻤن أﺠل أن ﺘﻤﻀﻲ اﻷﻴﺎم
ﺘﺒﺎﻋﺎً ﺘﻠو اﻷﻴﺎم ؟ ﻤن أﺠل أن ﺘﻜون ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ رﺘﻴﺒﺔ ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻝﻬﺎ ؟ ﻤن أﺠل أن ﻨﺠﺘر ﻫﻤوﻤﻨﺎ ؟ ﻤن

أﺠل أن ﻨﺘﺤدث ﻋن ﻤﺸﻜﻼﺘﻨﺎ ﻝﻴس ﻏﻴر ؟ ﻫذا اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤﻜرم .
ﺎﻫم ِﻤ َن اﻝط ﻴﺒ ِ
َدم وﺤﻤ ْﻠ َﻨ ُ ِ
ِ
ﺎﻫ ْم َﻋ َﻠﻰ َﻜ ِﺜ ٍ
ﻴر ِﻤ ﻤ ْن
ﺎت َوﻓَ 
ﻀ ْﻠ َﻨ ُ
َ
َ
ﺎﻫ ْم ﻓﻲ ا ْﻝ َﺒر َوا ْﻝ َﺒ ْﺤ ِر َوَرَزْﻗ َﻨ ُ ْ
﴿وﻝَﻘَ ْد َﻜرْﻤ َﻨﺎ َﺒﻨﻲ آ َ َ َ َ َ
َﺨ َﻠ ْﻘ َﻨﺎ ﺘَ ْﻔ ِ
ﻀﻴﻼً ﴾
ون﴾
﴿أَﻓَ َﺤ ِﺴ ْﺒﺘُ ْم أَﻨَ ﻤﺎ َﺨﻠَ ْﻘ َﻨﺎ ُﻜ ْم َﻋ َﺒﺜﺎً َوأَﻨ ُﻜ ْم إِﻝَ ْﻴ َﻨﺎ َﻻ ﺘُْر َﺠ ُﻌ َ
ب ِْ
ﺴ ًدى﴾
ﺎن أ ْ
ﺴ ُ
ﺴُ
َن ﻴُﺘَْر َك ُ
اﻹ ْﻨ َ
﴿أ ََﻴ ْﺤ َ

]ﺴورة اﻹﺴراء[٧٠ :

]ﺴورة اﻝﻤؤﻤﻨون[١١٥ :

]ﺴورة اﻝﻘﻴﺎﻤﺔ[٣٦ :

ﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻷﺨوة اﻝﻜرام ؛ ﻓﻜروا  ،ﺘﺄﻤﻠوا ،اﻋﻘﻠوا  ،ﺘذﻜروا  ،اﻗرؤوا ﻜﺘﺎب اﷲ  ،ﺤددوا أﻫداﻓﻜم ﻓﻲ
اﻝﺤﻴﺎة ،اﻨطﻠﻘوا ﻤن ﻋﻘﻴدة ﺼﺤﻴﺤﺔ  ،اﻨطﻠﻘوا ﻤن ﻓﻜر ﻨﻴر  ،اﻨطﻠﻘوا ﻤن ﺘﺼور ﺼﺤﻴﺢ  ،اﻨطﻠﻘوا ﻤن
ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ  ،ﻻ ﺘﺴﻤﺤوا ﻝﻠﺘﻘﺎﻝﻴد اﻝزاﺌﻔﺔ  ،واﻝﻌﺎدات اﻝﺒﺎطﻠﺔ  ،وﻻ ﻝﻸوﻫﺎم  ،و اﻝﺨراﻓﺎت  ،و
اﻝﺨزﻋﺒﻼت  ،أن ﺘﺴﻴرﻜم ﺘﺴﻴﻴ ًار ﻏﻴر ﺼﺤﻴﺢ .
ﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻷﺨوة اﻝﻤؤﻤﻨون ؛ إذا ﺼﺤت ﻋﻘﻴدة اﻝرﺠل ﺼﺢ ﻋﻤﻠﻪ ٕ ،واذا ﺼﺢ ﻋﻤﻠﻪ ﺴﻌد ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ
واﻵﺨرة .
أﻴﻬﺎ اﻷﺨوة اﻷﻜﺎرم ؛ ﺤﺎﺴﺒوا أﻨﻔﺴﻜم ﻗﺒل أن ﺘﺤﺎﺴﺒوا  ،وزﻨوا أﻋﻤﺎﻝﻜم ﻗﺒل أن ﺘوزن ﻋﻠﻴﻜم  ،واﻋﻠﻤوا
أن ﻤﻠك اﻝﻤوت ﻗد ﺘﺨطﺎﻨﺎ إﻝﻰ ﻏﻴرﻨﺎ وﺴﻴﺘﺨطﻰ ﻏﻴرﻨﺎ إﻝﻴﻨﺎ ﻓﻠﻨﺘﺨذ ﺤذرﻨﺎ  ،اﻝﻜﻴس ﻤن دان ﻨﻔﺴﻪ
وﻋﻤل ﻝﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﻤوت  ،واﻝﻌﺎﺠز ﻤن أﺘﺒﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻫواﻫﺎ وﺘﻤﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﷲ اﻷﻤﺎﻨﻲ  ،واﻝﺤﻤد ﷲ رب
اﻝﻌﺎﻝﻤﻴن .
***
اﻝﺨطﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ :
أﺸﻬد أن ﻻ إﻝﻪ إﻻ اﷲ وﻝﻲ اﻝﺼﺎﻝﺤﻴن  ،وأﺸﻬد أن ﺴﻴدﻨﺎ ﻤﺤﻤداً ﻋﺒدﻩ ورﺴوﻝﻪ  ،ﺼﺎﺤب اﻝﺨﻠق
اﻝﻌظﻴم  ،اﻝﻠﻬم ﺼ ل وﺴﻠم وﺒﺎرك ﻋﻠﻰ ﺴﻴدﻨﺎ ﻤﺤﻤد وﻋﻠﻰ آﻝﻪ وﺼﺤﺒﻪ أﺠﻤﻌﻴن .
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اﻝدﻋﺎء ﻤﺦ اﻝﻌﺒﺎدة :
أﻴﻬﺎ اﻷﺨوة اﻷﻜﺎرم ؛ إن ﺸﺎء اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻓﻲ اﻝﺨطﺒﺔ اﻝﻘﺎدﻤﺔ ﺴﺄﺤدﺜﻜم ﻋن اﻝﺤﺞ ﻤرة ﺜﺎﻨﻴﺔ  ،وﻝﻜن
ﺤدﻴﺜًﺎ ﻤن ﻨوع آﺨر  ،وﻝﻜن أﻗﺘطف ﻤن ﻤوﻀوع اﻝﺨطﺒﺔ اﻝﻘﺎدﻤﺔ ﻤوﻀوع اﻝدﻋﺎء.

اﻝﺸﻲء اﻝﻤﻠﻔت اﻝﻨظر أن اﻝﺤﺎج إذا طﺎف ﺤول اﻝﺒﻴت ﻓﺈﻨﻪ ﻴدﻋو ٕ ،واذا ﺴﻌﻰ ﺒﻴن اﻝﺼﻔﺎ واﻝﻤروة ﻓﺈﻨﻪ
ﻴدﻋو ٕ ،واذا وﻗف ﻓﻲ ﻋرﻓﺎت ﻓﺈﻨﻪ ﻴدﻋو ٕ ،واذا ﻨﻔر إﻝﻰ ﻤزدﻝﻔﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴدﻋوٕ ،واذا رﻤﻰ اﻝﺠﻤﺎر ﻓﺈﻨﻪ

ﻴدﻋو ٕ ،واذا وﻗف أﻤﺎم اﻝﻨﺒﻲ اﻝﻜرﻴم ﻓﺈﻨﻪ ﻴدﻋو  ،وﻜﺄن اﻝﺤﺞ ﻜﻠﻪ دﻋﺎء  ،واﻝدﻋﺎء ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ
اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم :
))اﻝدﻋﺎء ﻤﺦ اﻝﻌﺒﺎدة ((
]اﻝﺘرﻤذي ﻋن أﻨس [

أﻨت ﺒﺎﻝدﻋﺎء ﺘﺘوﺠﻪ إﻝﻰ اﷲ  ،ﺒل إن اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ ﺤﻴﻨﻤﺎ أﻤرك ﺒﺎﻝدﻋﺎء  ،أﻤرك أن ﺘﺘﺠﻪ إﻝﻴﻪ ،
وﺤﻴﻨﻤﺎ ﺠﻌل ﺤﺎﺠﺎﺘك ﻋﻨدﻩ ﻤن أﺠل أن ﺘﺘﺠﻪ إﻝﻴﻪ  ،ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺠﻌل أﺠﻬزﺘك وأﻋﻀﺎءك وﻋﻘﻠك وﺴﻤﻌك
وﺒﺼرك وﻗوﺘك ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺴﻼﻤﺘﻬﺎ ﺒﺈرادﺘك ﻤن أﺠل أن ﺘﺘﺠﻪ إﻝﻴﻪ  ،ﻓﺄﻨت إذا دﻋوﺘﻪ وﻗﻠت ﻝﻪ  :ﻴﺎ رب
ﻤﺘﻌﻨﺎ ﺒﺄﺴﻤﺎﻋﻨﺎ ﺒﺄﺒﺼﺎرﻨﺎ وﻗوﺘﻨﺎ وﻋﻘوﻝﻨﺎ ﻤﺎ أﺤﻴﻴﺘﻨﺎ  ،ﺠﻌل ﺤﺎﺠﺎﺘك ﻋﻨدﻩ  ،ﻤن أﺠل أن ﺘطﻠﺒﻬﺎ ﻤﻨﻪ ،
ﻓﺈذا طﻠﺒﺘﻬﺎ ﻤﻨﻪ  ،واﻨﻌﻘدت ﻫذﻩ اﻝﺼﻠﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝدﻋﺎء  ،ذﻗت طﻌم اﻝﻘرب .
ﺸﻲء آﺨر ؛ أﻨت إذا دﻋوﺘﻪ ﺘزداد ﺒﻪ ﻤﻌرﻓﺔ  ،وﺘزداد ﺒﻪ ﻋﻠﻤﺎً  ،وﺘزداد إﻝﻴﻪ ﺸوﻗﺎً ،اﻝدﻋﺎء ﻤن أﺠل

أن ﺘزﻴد ﻤﻌرﻓﺘك ﺒﻪ  ،اﻝدﻋﺎء ﻤن أﺠل أن ﺘﺴﻌد ﺒﺎﻝﻘرب ﻤﻨﻪ  ،ﻤﺎذا ﻴﻤﻨﻊ أن ﻨدﻋو رﺒﻨﺎ دﺒر ﻜل ﺼﻼة
؟ اﺴﺄﻝﻪ اﻝﺼﺤﺔ  ،اﺴﺄﻝﻪ اﻝﺴﻼﻤﺔ  ،اﺴﺄﻝﻪ اﻝﻌﻔو واﻝﻌﺎﻓﻴﺔ  ،اﺴﺄﻝﻪ اﻝﻤﻌﺎﻓﺎة اﻝداﺌﻤﺔ ﻓﻲ اﻝدﻴن واﻝدﻨﻴﺎ
واﻵﺨرة  ،اﺴﺄﻝﻪ أن ﻴﻬﺒك ذرﻴﺔ ﺼﺎﻝﺤﺔ  ،اﺴﺄﻝﻪ أن ﺘﻘر ﻋﻴﻨك ﺒﺄﻫﻠك  ،اﺴﺄﻝﻪ أن ﻴﻜﻔﻴك ﺒﺤﻼﻝﻪ ﻋن
ﺤراﻤﻪ  ،اﺴﺄﻝﻪ ﻫذا  ،ﻤﺎذا ﻴﻤﻨﻌك وأﻨت ﻓﻲ ﺒﻠدك أن ﺘﺠﻌل اﻝدﻋﺎء ﻤﺦ اﻝﻌﺒﺎدة ؟ ﻤﺎذا ﻴﻤﻨﻌك ؟

ﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻷﺨوة اﻝﻤؤﻤﻨون ؛ أﻨت ﺒﺎﻝدﻋﺎء أﻗوى إﻨﺴﺎن  ،إذا أردت أن ﺘﻜون أﻗوى اﻝﻨﺎس ﻓﺘوﻜل ﻋﻠﻰ
اﷲ ٕ ،واذا أردت أن ﺘﻜون أﻏﻨﻰ اﻝﻨﺎس ﻓﻜن ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﻴدي اﷲ أوﺜق ﻤﻨك ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﻴدﻴك ٕ ،واذا أردت أن
ﺘﻜون أﻜرم اﻝﻨﺎس ﻓﺎﺘق اﷲ  ،اﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم ﻴﻘول :
)) ﻝﻴﺴﺄل أﺤدﻜم رﺒﻪ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﻜﻠﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺸﺴﻊ ﻨﻌﻠﻪ إذا اﻨﻘطﻊ ((
] أﺨرﺠﻪ اﻝﺘرﻤذي واﻝﺒزار ﻓﻲ ﻤﺴﻨدﻩ واﺒن ﺤﺒﺎن ﻋن أﻨس ﺒن ﻤﺎﻝك [

اﺴﺄل رﺒك ﺤﺎﺠﺎﺘك ﻜﻠﻬﺎ  ،اﺴﺄﻝﻪ وﻻ ﺴﻴﻤﺎ دﺒر ﻜل ﺼﻼة  ،اﺴﺄﻝﻪ ﻜل ﺸﻲء ﺘﺘﻤﻨﺎﻩ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻔﻌك ﻓﻲ
اﻝدﻨﻴﺎ واﻵﺨرة .
ﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻷﺨوة اﻝﻤؤﻤﻨون ؛ ﻫذﻩ اﻝﺤﻜﻤﺔ اﻝﺒﺎﻝﻐﺔ ﻤن أن ﻤﻌظم ﻤﻨﺎﺴك اﻝﺤﺞ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝدﻋﺎء ،
واﻝدﻋﺎء ﻗرب  ،واﻝدﻋﺎء ﻤﻌرﻓﺔ  ،واﻝدﻋﺎء ﻴزﻴدك ﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺎﷲ  ،وﻴزﻴدك ﺤﺒﺎً ﻝﻪ  ،واﻝدﻋﺎء ﻴذﻴﻘك طﻌم

اﻝﻘرب ﻤن اﷲ  ،وﺒﺎﻝدﻋﺎء ﺘﺘﺤﻘق اﻝﺤﺎﺠﺎت اﻝﺘﻲ دﻋوﺘﻪ ﺒﻬﺎ .

واﻝﺤﻤد ﷲ رب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴن
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خ - ١اﻝﻌﺒﺎدة ) ٧اﻝﻌﺒودﻴﺔ ﺴﺒﻴل إﻝﻰ اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﺤﻘﺔ (  ،خ - ٢دﻋﺎء اﻝﺤﺎج

