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عنوان اخلطبة
عناصر اخلطبة

التوكل واليقني يف الشدائد خري ُمعِني

ٔ/أعظم الناس توكال على اهلل األنبياء والرسل ٕ/أمثلة
للتوكل من حياة الرسل الكرام ٖ/بواعث التوكل النافعة
ٗ/التوكل خري عالج ألمراض العصر النفسية
واالجتماعية ٘/بعض فوائد ومثرات التوكل على اهلل
/ٙضوابط وآداب التوكل على اهلل تعاىل /ٚفضائل
عشر ذي احلجة والتوصية باغتنامها

الشيخ

ماىر ادلعيقلي

عدد الصفحات ٗٔ
الخطبة األولى:
احلمد هلل ،احلمد هلل الذي بلطفو تنكشف الشدائد ،وبالتوكل عليو يندفع
يد من فضلو وكرمو،
كيد كل كائد ،أمحده -سبحانو -وأشكره ،وأسألو ادلز َ
ُ
يك لو ،لو يف كل شيء آية ،تدل على
وأشهد َأال إلوَ إال اهللُ َ
وحده ال شر َ
أنو الواحد ،وأشهد أن سيدنا ونبينا زلمدا عبد اهلل ورسولو ،إمام كل ِ
عال
ً
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وعابِد ،صلى اهلل وسلم وبارك عليو ،وعلى آلو وأصحابو ،أىل ادلكارم
واحملامد ،والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
أما بعد معاشر المؤمنين :فأوصيكم ونفسي بتقوى اهلل؛ فهي الزاد ليوم
ِ
ِ
ود * َوَما نُ َؤ ٍّخ ُرهُ إَِال
ك يَ ْوٌم َم ْش ُه ٌ
َاس َو َذل َ
ادلعاد؛ ( َذل َ
ك يَ ْوٌم َْرل ُموعٌ لَوُ الن ُ
ٍ
ِ
ِ
َ
س إَِال بِِإ ْذنِِو فَ ِمْن ُه ْم َش ِق ٌّي
أل َ
َج ٍل َم ْع ُدود * يَ ْوَم يَأْت َال تَ َكل ُم نَ ْف ٌ
وسعِي ٌد)[ى ٍ
ود.]ٔ٘-ٖٔٓ :
ُ
ََ
البخاري يف صحيحو :من حديث ابن عباس -
اإلمام
ُّ
أخرج ُ
أمةَ اإلسالمَ :
ِ ِ ِ
يل َوِى َي
رضي اهلل عنهما ،-أن إبراىيم -عليو السالمَ ،-جاءَ بأ ٍُّم إ ْْسَاع َ
ٍ
َِ ِ
س ِِبَ َكةَ يَ ْوَمئِ ٍذ
تُ ْر ِضعُوَُ ،ح ََّت َو َ
ض َع ُه َما ِبَكةَ ،عْن َد َد ْو َحة فَ ْو َق َزْمَزَمَ ،ولَْي َ
ِ
أَح ٌد ،ولَي ِ
ض َع عِْن َد ُُهَا ِجَرابًا فِي ِو َتٌَْر،
ض َع ُه َما ُىنَال َ
كَ ،وَو َ
س َُّا َماءٌ ،فَ َو َ
َ َْ َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِِ
ِ
ت :يَا
يل ،فَ َقالَ ْ
َوس َقاءً فيو َماءٌُ ،ثَُ قَفَى إبْ َراى ُ
يم ُمْنطَل ًقا ،فَتَب َعْتوُ أ ُُّم إ ْْسَاع َ
إِبْر ِاىيم ،أَيْن تَ ْذ َىب وتَ ْت رُكنَا َُِّ َذا الو ِادي ،الَ ِذي لَْي ِ ِ ِ
س َوال َش ْيءٌ؟
َ ُ َ
َ
س فيو إنْ ٌ
ُ َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
فَ َقالَت لَو ذَل َ ِ
ت لَوُ :آللَوُ الَذي أ ََمَرَك
ت إِلَْي َها ،فَ َقالَ ْ
ك مَر ًاراَ ،و َج َع َل ال يَ ْلتَف ُ
ْ ُ
ِ
ضيٍّ عُنَا .كلمةٌ عظيمةٌ ،تُنبِئ عن توُّكل
ت :إِ ًذا ال يُ َ
َُّ َذا؟ قَ َال نَ َع ْم .قَالَ ْ
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ِ ِ
يم -
أمرَك ُّذا ،فلن يضيٍّ َعناُ ،ثَُ َر َج َع ْ
ت ،فَانْطَلَ َق إبْ َراى ُ
عظيم ،إذا كان اهللُ َ
ٍ
البيت،
عليو السالمَ ،-ح ََّت إِ َذا َكا َن ِبكان ال يََرونَوُ فيو ،استقبَل بوج ِهو َ
ٍ ِ
ك
ت ِم ْن ذٍُّريَِِت بَِواد غَ ِْري ذي َزْرٍع ِعْن َد بَْيتِ َ
َس َكْن ُ
(ربَنَا إِ ٍِّّن أ ْ
ورفع يديو وقالَ :
ِ
ِِ
اج َع ْل أَفْئِ َدةً ِم َن النَا ِس تَ ْه ِوي إِلَْي ِه ْم َو ْارُزقْ ُه ْم
يموا ال َ
ص َال َة فَ ْ
الْ ُم َحَرم َربَنَا ليُق ُ
ِ ِ
ِ
ِ َ
ك
يم ،]ٖٚ :ويف احلديث" :فجاء الْ َملَ ُ
م َن الث ََمَرات لَ َعل ُه ْم يَ ْش ُك ُرو َن)[إبْ َراى َ
ِ ِِ
إىل أ ٍُّم إْساعيل ،فَبح َ ِ ِ
زمزم،
ث بِ َعقبِو أ َْو قَ َال ِبَنَاحو األرضَ ،ح ََّت ظَ َهَرت ُ
َ ََ
ت اللَ ِو ،يَْبنِ ِيو َى َذا الغُال ُم َوأَبُوهَُ ،وإِ َن
فقال :ال ََتَافُوا الضَْي َعةَ؛ فَإِ َن َىا ُىنَا بَْي َ
ِ
يع أ َْىلَوُ".
اللَوَ ال يُض ُ
ِ
بأفضل البش ِر ،من األنبياء
معاشر المؤمنين :لقد مرت الشدائد واحملن،
و ِ
ني ،فقابَلُوىا بالتوكل واليقني ،والثبات على احلق ادلبني ،فاألنبياء
ادلرسل َ
َ
والرسل ،ىم أعظم الناس توُّك ًال على اهلل؛ لعِ ِ
لم ِهم بأْسائو وصفاتو وأفعالو،
ِ
ِ
(وَما لَنَا أََال نَتَ َوَك َل َعلَى اللَ ِو َوقَ ْد َى َدانَا
ويقينهم وثقتهم بو ،فقالوا ألقوامهمَ :
ِ ِ
َِ
سب لَنَا ولَنَ ْ ِ
يم:
ُُ َ
ص َِب َن َعلَى َما آذَيْتُ ُمونَا َو َعلَى اللو فَ ْليَتَ َوَك ِل الْ ُمتَ َوٍّكلُو َن)[إبْ َراى َ
ٕٔ] ،فكانت العاقبة ذلم ،والندامة واخلسارة ألعدائهم.
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وىذا إمام ادلتوكلني ،بأيب ىو وأمي -صلى اهلل عليو وسلم ،-فقد كان ادلثَ َل
ِ
وتفويض األم ِر إليو ،يف مجيع شؤونو وأحوالو،
كل على ربٍّو،
األعلى يف التو ٍّ
ممتثِ ًال لقولو( :وتَوَكل علَى ْ ِ
وت َو َسبٍّ ْح ِِبَ ْم ِدهِ َوَك َفى بِِو
ََ ْ َ
احلَ ٍّي الَذي َال ديَُ ُ
ِ ِ ِِ
ِ
ك
"الله َم لَ َ
بِ ُذنُوب عبَاده َخبِ ًريا)[الْ ُف ْرقَان ،]٘ٛ :وكان يقول يف دعائوُ :
ت"(رواه البخاري ومسلم) ،ويف
تَ ،و َعلَْي َ
تَ ،وبِ َ
ك تَ َوَك ْل ُ
ك َآمْن ُ
َسلَ ْم ُ
أْ
الصحيحني ومسند اإلمام أمحد ،عن جابر -رضي اهلل عنو -قال" :نََزَل
ُ ِ
ت َْسَُرةٍ َو َعلَ َق َُِّا َسْي َفوَُ ،وِِنْنَا نَ ْوَمةً،
رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلمََْ -ت َ
فَِإ َذا رس ُ ِ
ايب ،فَ َق َال:
صلَى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَ َم -يَ ْدعُونَاَ ،وإِ َذا ِعْن َدهُ أ َْعَرِ ٌّ
ول اللَو َ -
َُ
ِ
ِِ
ِ
ص ْلتًا،
"إِ َن َى َذا ْ
استَ ْي َقظْ ُ
اختَ َر َط َعلَ َي َسْيفيَ ،وأَنَا نَائ ٌم ،فَ ْ
ت َوُى َو ِيف يَده َ
ك ِم ٍِّّن؟ فقال رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلمِ -بواب
فَ َق َالَ :م ْن ديَْنَ عُ َ
ك ِم ٍِّّن؟ قال:
فقلت :اللَوُُ ،ث قال يف الثانيةَ :م ْن ديَْنَ عُ َ
ادلتوكل على ربو ُ
قلت :اهلل ،فسقط السيف من يده ،فأخذه رسول اهلل -صلى اهلل عليو
ُ
وسلم -فقال" :من دينعك مِّن؟ قال :كن كخري آخذ ،قال :أتشهد أال إلو
إال اهلل وأِّن رسول اهلل؟ قال :ال ،ولكن أعاىدك على أال أقاتلك ،وال
أكون مع قوم يقاتلونك ،فعفا عنو النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،-وخلى
سبيلو .قال اإلمام ابن القيم -رمحو اهلل" :-والتوكل من أقوى األسباب الِت
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العبد ما ال يطيق ،من أذى اخللق وظلمهم وعدواهنم ،وىو من
يدفع ُّا ُ
ِ
وم ْن كان اهللُ كافيَوُ
أقوى األسباب يف ذلك؛ فإن اهلل حسبُو؛ أي :كافيوَ ،
مطمع فيو لعدوه وال يضره إال أذًى ال بد منو؛ كاحلٍَّر والِبد
وواقيَو فال
َ
أبدا".
واجلوع والعطش ،وأما أن يضَره ِبا يبلغ منو مر َاده فال يكون ً
كل يف قلب العبد ،معرفةَ اهلل بأْسائو
إخوة اإليمان :إ َن ممَا يبعث التو َ
أكمل ،فمن أْساء
أعلم ،كان توُّكلو عليو
وصفاتوَ ،
فم ْن كان باهلل وصفاتو َ
َ
ِ
َتت وكالتِو وتدب ِريه،
يع ادلخلوقات َ
اهلل -تعاىل -احلسىن "الوكيل"؛ الذي مج ُ
جل جاللُو وتقدست أْساؤه ،الكفيل بأرزاقهم ،القائم ِبا يُصلِ ُحهم،
وىو َ
وناصرا ومعينًا دلن
األمر ،فكفى بو وليًّا دلن أناب إليو،
فلَو َ
وحده ُ
ً
اخللق و ُ
ب الْم ْش ِرِق والْم ْغ ِر ِ
ب َال إِلَ َو
توَكل عليو ،يفعل ما يشاء ،وحيكم ما يريد؛ َ
َ َ
(ر ُّ َ
إَِال ىو فَ َِ
اَت ْذهُ َوكِ ًيال)[الْ ُمَزٍّم ِل( ،]ٜ :ذلِ ُك ُم اللَوُ َربُّ ُك ْم ال إِلوَ إَِال ُى َو خالِ ُق
َُ
ٍ
ٍ ِ
يل)[ ْاألَنْ َع ِام.]ٕٔٓ :
ُك ٍّل َش ْيء فَ ْ
اعبُ ُدوهُ َوُى َو َعلى ُك ٍّل َش ْيء َوك ٌ
اليوم ،مع انتشار األمراض العضوية ،والنفسية
أحو َج األمةَ
َ
فما َ
أحو َجها إىل معرفة حقيقة
واالجتماعية ،ودواعي القلق وادلخاوف ،ما َ
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ودفْع ادلضرة ،يف
التوكل على اهلل ،وصدق االعتماد عليو ،يف َج ْلب ادلنفعة َ
أمور الدنيا واآلخرة ،مع األخذ باألسباب ادلشروعة ،فالتوُّكل من أعظم
ِ
أجلٍّها ،وأشرف
العبادات ،و ٍّ
أجل القربات ،وىو أعلى مقامات التوحيد و َ
ِ
قسمان :اس تعانةٌ وعب ادةٌ؛ فالتوك ل ى و
ٍّين
الطاعات وأعظمها ،والد ُ

االس تعانة ،واإلناب ة ى ي العب ادة ،وذلك يف قول الرب -تبارك وتعاىل:-
اك نَعب ُد وإِيَ َ ِ
ِ
ني)[الْ َف ِاَتَ ِة ،]٘ :بل ال يقوم الدٍّين إال على التوكل؛
اك نَ ْستَع ُ
(إيَ َ ْ ُ َ
س إال
فمنزلةُ التو ٍّ
كل من الدٍّين ،كمنزلة اجلسد من الرأْ ِس ،فكما ال يقوم الرأْ ُ
اإلسالم واإلديا ُن واإلحسا ُن إال على التوكل،
على اجلسد ،فكذلك ال يقوم
ُ
(ولِلَ ِو َغيب ال َسماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض َوإِلَْي ِو يُْر َج ُع اْأل َْم ُر ُكلُّوُ فَا ْعبُ ْدهُ َوتَ َوَك ْل َعلَْي ِو
َ ُْ
وما ربُّك بِغافِ ٍل ع َما تَعملُو َن)[ى ٍ
ود.]ٕٖٔ :
َ َ َ
ُ
َ َْ
واخلري الكثري ،والرزق الوفري إِنا يأيت بالتوكل على الكرمي اخلبري؛ ففي مسند
اإلمام أمحد ،قال رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم" :-لَ ْو أَنَ ُك ْم تَتَ َوَكلُو َن
ِ
ِِ
ِ
وح بِطَانًا"،
َعلَى اهلل َح َق تَ َوُّكلو ،لََرَزقَ ُك ْم َك َما يَ ْرُز ُق الطَْي َر ،تَ ْغ ُدو ِخَ ً
اصا َوتَ ُر ُ
وكيف خياف العبد من فوات الرزق ،واخلالق -جل جاللو -وكيلو ،وىو
َاس اذْ ُك ُروا نِ ْع َمةَ اللَ ِو َعلَْي ُك ْم َى ْل ِم ْن َخالِ ٍق َغْي ُر اللَ ِو
القائل( :يَا أَيُّ َها الن ُ
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ََّن تُ ْؤفَ ُكو َن)[فَ ِ
يَ ْرُزقُ ُك ْم ِم َن ال َس َم ِاء َو ْاأل َْر ِ
اط ٍر ،]ٖ :فمن
ض َال إِلَوَ إَِال ُى َو فَأ َ
تعرف على اهلل ل يلذ بغريه ،وال يركن إىل سواه ،ومن آوى إىل الوكيل فقد
آوى إىل ركن شديد.
ِ
فم ْن
أمة اإلسالم :إن التوكل على اهلل ،يُ ورث الرض ا بالقض اء وال َق َدرَ ،
توَك ل على اهلل ح َق توك لو ،رض ي بأقداره ،ونال رضاه وزلبتو ،وب َوأه جنتَو؛
(والَ ِذين آمنُوا وع ِملُوا ال َ ِ ِ
اجلَن َِة غَُرفًا ََْت ِري ِم ْن ََْتتِ َها
َه ْم ِم َن ْ
َ َ َ ََ
صاحلَات لَنُبَ ٍّوئَن ُ
َِ
ِِ
ْاألَنْهار خالِ ِد ِ ِ
صبَ ُروا َو َعلى َرٍُِّّ ْم
َج ُر الْ َعامل َ
ين ف َيها ن ْع َم أ ْ
ين َ
ني * الذ َ
َُ َ َ
َح ِل ،]ٕٗ-ٗٔ :بل ادلتوكلون يدخلون اجلنةَ بغري حساب،
يَتَ َوَكلُو َن)[الن ْ
ففي الصحيحني ،أَ َن رس َ ِ
صلَى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَ َم -قَ َال" :يَ ْد ُخ ُل
ول اهلل َ -
َُ
ِ
ِ
اجلنَةَ ِمن أَُم ِِت سْب عو َن أَلْ ًفا بِغَ ِْري حسا ٍ
ول اهلل؟
ب" ،قَالُواَ :م ْن ُى ْم يَا َر ُس َ
َُ
َْ ْ
َ
َِ
ين َال يَ ْستَ ْرقُو َنَ ،وَال يَتَطَيَ ُرو َنَ ،وَال يَكْتَ ُوو َنَ ،و َعلَى َرٍُِّّ ْم
قَ َالُ :
"ى ُم الذ َ
يَتَ َوَكلُو َن".
وصلَ َح
فمن اَتذ اهلل و ً
نفسو ،وقَرت عينُوَ ،
كيال ،اطمأ َن قلبُو ،وسكنت ُ
بالُو؛ لعلمو أن األمر كلو بيد اهلل ،فما شاء كان ،وما ل يشأ ل يكن ،ويف
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"و ْاعلَ ْم أَ َن األَُمةَ
سنن الرتمذي ،قال رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلمَ :-
ٍ
وك بِ َش ْي ٍء َلْ يَْن َفعُ َ
ت َعلَى أَ ْن يَْن َفعُ َ
اجتَ َم َع ْ
لَ ِو ْ
وك إَِال بِ َش ْيء قَ ْد َكتَبَوُ اللَوُ
ٍ
ٍ
ضُّر َ
ضُّر َ
لَ َ
وك بِ َش ْيء َلْ يَ ُ
كَ ،ولَ ِو ا ْجتَ َمعُوا َعلَى أَ ْن يَ ُ
وك إَِال بِ َش ْيء قَ ْد َكتَبَوُ اللَوُ
ت األَقْ َالم وجف ِ
ك ،رفِع ِ
ف".
َت ا ُّ
لص ُح ُ
َعلَْي َ ُ َ
ُ ََ
ِ
بك ل يكن
ك ،واعلم أن ما أصا َ
فيا عبد اهلل :توَكل على ربك يَ ْكف َ
ليصيبك ،أعوذ باهلل من الشيطان
أخطأك ل يكن
ليخطئك ،وأن ما
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ َِ
ِ
َِ
ت َعلَْي ِه ْم
ت قُلُوبُ ُه ْم َوإِذَا تُليَ ْ
ين إِذَا ذُكَر اللَوُ َوجلَ ْ
الرجيم( :إِنَا الْ ُم ْؤمنُو َن الذ َ
آياتو زادتْ هم إِديانا وعلَى رٍُِّّم ي ت وَكلُو َن * الَ ِذين ي ِقيمو َن ال َ ِ
اى ْم
ص َال َة َوممَا َرَزقْ نَ ُ
َُ ُ
َ ُ ُ َ َ ُ ْ َ ً َ َ َ ْ ََ َ
ِ
ِ
ات ِعْن َد َرٍُِّّ ْم َوَم ْغ ِفَرةٌ َوِرْز ٌق
يُْنف ُقو َن * أُولَئِ َ
ك ُى ُم الْ ُم ْؤمنُو َن َحقًّا َذلُ ْم َد َر َج ٌ
َك ِرميٌ)[ ْاألَنْ َف ِال.]ٗ-ٕ :
بارك اهلل يل ولكم يف القرآن والسنة ،ونفعِّن وإياكم ِبا فيهما من اآليات
واحلكمة ،أقول ما تسمعون وأستغفر اهلل يل ولكم من كل ذنب وخطيئة،
غفورا رمحيًا.
فاستغفروه إنو كان ً
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الخطبة الثانية:
احلمد هلل ،احلمد هلل ذي اجلالل واإلكرام ،حي ال ديوت ،وقيوم ال ينام،
أمحده -سبحانو -وأشكره ،وأتوكل عليو وأستغفره ،وأشهد أال إلو إال اهلل
زلمدا عبده ورسولو،
وحده ال شريك لو ،ادللك العالم ،وأشهد أن نبينا ً
سيد األنام ،والداعي إىل دار السالم ،صلى اهلل عليو ،وعلى آلو وصحبو
كثريا.
وسلم ً
تسليما ً
العمل
أما بعد معاشر المؤمنين :إ َن َتقيق التوكل على اهلل ،ال ينايف
َ
األسباب
واألخ َذ باألسباب ادلشروعة ،مع عدم االعتماد عليها ،فَ َم ْن َترك
َ
ذموم ،وادلتوٍّكلون يف كتاب اهلل ىم العاملون؛
عاجز مف ٍّر ٌ
ادلأمور ُّا ،فهو ٌ
طم ٌ
َ
ففي صحيح البخاريَ ،ع ِن ابْ ِن َعبَ ٍ
اس َ -ر ِض َي اللَوُ َعْن ُه َما -قَ َالَ " :كا َن
أ َْى ُل اليَ َم ِن َحيُ ُّجو َن َوال يَتَ َزَوُدو َنَ ،ويَ ُقولُو َنََْ :ن ُن ادلتَ َوٍّكلُو َن ،فَِإ َذا قَ ِد ُموا َم َكةَ،
ُ
ِ
ِ
(وتَ َزَوُدوا فَإ َن َخْي َر الَزاد التَ ْق َوى)،
َاس ،فَأَنْ َزَل اللَوُ -تَ َع َاىلَ :-
َسأَلُوا الن َ
واألنبياء -عليهم السالم ،-مع أعظم الناس توُّك ًال على رُّم ،كانوا
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أحسن التدب َري
يأخذون باألسبابٌ ،
فنوح -عليو السالم ،-صنَع السفينةَ ،و َ
وضرب موسى -عليو
يوسف -عليو السالم -إلنقاذ مصر من اَّاعةَ ،
إمام ادلتوكلني -عليو الصالة والسالم،-
البحر بعصاه ،وكان ُ
السالمَ -
ِ
ويأمر بفعلها ومبا َشرهتا ،فتداوى و َأمر بالتداوي ،و َأمر
يباشر
َ
األسبابُ ،
"م ْن َْحي ُر ُسنَا اللَْي لَةَ؟"(كما يف سنن أيب
بإطفاء النار عند ادلبيت ،وقَ َالَ :
أخذ -صلى اهلل عليو وسلم -باألسباب
داود) ،ويف حادثة اذلجرةَ ،
ِ
الغار الذي
ادلمكنة؛ فهيَأ َم ْن يبيت على فراشوَ ،
وم ْن يرافقو يف رحلتو ،و َ
ِ
كفار قريش على باب الغار ،فقال أَبو بَ ْك ٍر َ -رض َي اللَوُ
خيتبئ فيو ،ووقَف ُ
ِ
عْنو :-يا َ ِ
َيب
صَرنَا ،فَ َق َال النِ ُّ
َح َد ُى ْم نَظََر ََْت َ
َُ
ت قَ َد َمْيو َألَبْ َ
رسول اهلل ،لَ ْو أَ َن أ َ
ِ
ُّك يَا أَبَا بَ ْك ٍر بِاثْنَ ْ ِ
ني اللَوُ ثَالِثُ ُه َما"(رواه
"ما ظَن َ
َصلَى اهللُ َعلَْيو َو َسلَ َمَ :-
صروهُ فَ َق ْد نَ َ َ ِ
َخر َجوُ الَ ِذين َك َفروا ثَ ِاِّن اثْنَ ْ ِ
َِ
ني إِ ْذ
صَرهُ اللوُ إ ْذ أ ْ َ
البخاري)( .إال تَ ْن ُ ُ
َ ُ َ
ول لِص ِ
احبِ ِو َال ََْتَز ْن إِ َن اللَوَ َم َعنَا فَأَنْ َزَل اللَوُ َس ِكينَتَوُ َعلَْي ِو
ُُهَا ِيف الْغَا ِر إِ ْذ يَ ُق ُ َ
وأَيَ َده ِِبنُ ٍ
الس ْفلَى َوَكلِ َمةُ اللَ ِو ِى َي الْعُْليَا
ود َلْ تَ َرْوَىا َو َج َع َل َكلِ َمةَ الَ ِذي َن َك َف ُروا ُّ
َ ُ ُ
ِ
يم)[الت َْوبَِة.]ٗٓ :
َواللَوُ َع ِز ٌيز َحك ٌ
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ُث اعلموا معاشر ادلؤمنني أن من فضل اهلل -تعاىل -على ىذه األمة ،أَ ْن
اسم للطاعة ،وإ َن من ىذه ادلواسم الفاضلة ،عشر ذي احلجة،
َ
جعل ذلا مو َ
ِ
الع َم ُل
ففي صحيح البخاري ،أن -النَِ َ
"ما َ
يب َ -
صلَى اهللُ َعلَْيو َو َسلَ َم -قَ َالَ :
ِِ
ِ
ِ
ِيف أَيَ ٍام أَفْ ِ
اد ،إَِال َر ُج ٌل
َ
اد؟ قَ َالَ :وال اجل َه ُ
ض َل مْن َها ِيف َىذه ،قَالُواَ :وال اجل َه ُ
خرج ُخيَ ِ
اط ُر بِنَ ْف ِس ِو َوَمالِِو ،فَلَ ْم يَ ْرِج ْع بِ َش ْي ٍء" ،فالعاقل َم ِن اغتَ نَ َمها،
ََ َ
وتعَرض لنفحاهتا ،بكثرة الطاعات ،والباقيات الصاحلات ،ويف مسنَد اإلمام
"ما ِم ْن أَيَ ٍام أ َْعظَ ُم ِعْن َد اللَ ِو،
أمحد ،أن النيب -صلى اهلل عليو وسلم -قالَ :
ب إِلَْي ِو الْ َع َم ُل فِي ِه َنِ ،م ْن َى ِذهِ ْاألَيَ ِام الْ َع ْش ِر ،فَأَ ْكثُِروا فِي ِه َن ِم َن
َح ُّ
َوَال أ َ
التَهلِ ِيل والتَ ْكبِ ِري والتَح ِم ِ
فع الصوت
يد" ،فيُستَ َح ُّ
َ ْ
ب يف ىذه األيام ،ر ُ
ْ َ
بالتكبري ،يف الطرقات وادلساكن  ،واألسواق وادلساجد ،ففي صحيح اإلمام
البخاريَ " :كا َن ابن عمر وأَبو ىري رةَ -رضي اهلل عنهماَ -خيْرج ِ
ان إِ َىل
َُ
ْ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َْ َ
ِ
ِ
الس ِ
وق ِيف أَيَاِم َ ِ
َاس بِتَ ْكبِ ِريُهَا".
ُّ
الع ْشر يُ َكبٍّ َرانَ ،ويُ َكبٍّ ُر الن ُ
ومن األعمال الصاحلة يف ىذه األيام ادلباركة ،عبادة األضحية ،وىي ُسنَةٌ
ض ّحي ،أن
مؤَكدةٌ ،ال ينبغي ترُكها دلن َ
قدر عليها ،وعلى من أراد أن يُ َ
ك عن شعره وأظفاره ،من رؤية ىالل شهر ذي احلجة ،حَّت يذبَح
ُدي ِس َ
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ِ
صلَى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَ َم-
لم يف صحيحو ،أَ َن النِ َ
َيب َ -
أضحيتَو؛ ل َما روى مس ٌ
قَ َال" :إِ َذا رأَي تُم ِى َال َل ِذي ِْ ِ
ك َع ْن
ض ٍّح َي ،فَ ْليُ ْم ِس ْ
َح ُد ُك ْم أَ ْن يُ َ
احل َجةَ ،وأ ََر َاد أ َ
َْ ْ
َش ْع ِرهِ َوأَظْ َفا ِرهِ".
اللهم يا حي يا قيوم ،يا ذا اجلالل واإلكرام ،اللهم اجعلنا ممن دعاك
فأجبتو ،واستهداك فهديتو ،واستجار بك فأجرتو ،وتوكل عليك فكفيتو،
اللهم ارزقنا صدق التوكل عليك ،وحسن الظن بك ،برمحتك يا أرحم
الرامحني ،اللهم صل على زلمد وأزواجو وذريتو ،كما صليت على آل
إبراىيم ،وبارك على زلمد وأزواجو وذريتو ،كما باركت على آل إبراىيم،
إنك محيد رليد ،وارض اللهم عن اخللفاء الراشدين ،أيب بكر وعمر
وعثمان وعلي ،وعن سائر الصحابة والتابعني ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم
الدين ،وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الرامحني ،اللهم أعز
اإلسالم وادلسلمني ،واجعل ىذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بالد ادلسلمني،
اللهم أصلح أحوال ادلسلمني يف كل مكان ،اللهم إنا نسألك بفضلك
ومنتك ،وجودك وكرمك ،أن َتفظنا من كل سوء ومكروه ،اللهم ادفع عنا
الغال والوبا والربا والزنا والزالزل واحملن ،وسوء الفنت ،ما ظهر منها وما بطن،
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اللهم إنا نعوذ بك من جهد البالء ،ودرك الشقاء ،وسوء القضاء ،ومشاتة
األعداء ،اللهم إنا نسألك من اخلري كلو ،عاجلو وآجلو ،ما علمنا منو وما
ل نعلم ،ونعوذ بك من الشر كلو ،عاجلو وآجلو ،ما علمنا منو وما ل
نعلم.
اللهم إنا نسألك اجلنة وما قرب إليها من قول أو عمل ،ونعوذ بك من
النار وما قرب إليها من قول أو عمل ،اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور
كلها ،وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة ،اللهم اشف مرضانا ،وعاف
مبتالنا ،وارحم موتانا ،وكن للمستضعفني منا ،برمحتك يا أرحم الرامحني.
خادم احلرمني الشريفني دلا
قيوم ،وفٍّق َ
اللهم يا ذا اجلالل واإلكرام ،يا حي يا ُ
وويل
خري اجلزاء ،اللهم وفٍّقو َ
َتب وترضى ،واج ِزه عن اإلسالم وادلسلمني َ
ِ
مجيع والة أمور
عهده األمني ل َما فيو خريٌ لإلسالم وادلسلمني ،اللهم وفٍّق َ
ادلسلمني دلا َتبو وترضاه.
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عاج ًال غري ِ
اللهم انصر جنودنا ادلرابطني على حدود بالدناِ ،
آجل ،برمحتك
َ
وفضلك وجودك يا رب العادلني.
ال إلو إال أنت سبحانك ،إنَا كنَا من ا َ
(ربَنَا ظَلَ ْمنَا أَنْ ُف َسنَا َوإِ ْن َلْ
لظادلني؛ َ
اس ِرين)[اْألَعر ِ
تَ ْغ ِفر لَنَا وتَرمحَْنَا لَنَ ُكونَ َن ِمن ْ ِ
اف( ،]ٕٖ :ا ْغ ِف ْر لَنَا
َْ
ْ
َ
اخلَ َ ْ َ
ِ ِِ
وِِإلخوانِنَا الَ ِذين سب ُقونَا بِ ِْ ِ
ِ
ين َآمنُوا َربَنَا
َ ََ
اإلديَان َوَال ََْت َع ْل يف قُلُوبِنَا غ ًّال للَذ َ
َ َْ
َك رء ٌ ِ
ِ
احلَ ْش ِر( ،]ٔٓ :ربَنَا آتِنَا ِيف الدُّنْيَا َحسنَةً وِيف ْاآل ِخرةِ
يم)[ ْ
َ
وف َرح ٌ
َ َ
إن َ َ ُ
َ
ِ
ب الْعَِزةِ َع َما
ك َر ٍّ
(سْب َحا َن َربٍّ َ
َح َسنَةً َوقنَا َع َذ َ
اب النَا ِر)[الْبَ َقَرةُِ ،]ٕٓٔ :
ِ
صافَ ِ
ِ
ِ
ات:
ني * َو ْ
ني)[ال َ
احلَ ْم ُد لِلَ ِو َر ٍّ
ب الْ َعالَم َ
يَص ُفو َن * َو َس َال ٌم َعلَى الْ ُم ْر َسل َ
ٓ.]ٕٔٛ-ٔٛ

