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إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من يهده
هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن
حممدا عبده ورسوله صلى هللا عليه وسلم.
ً
ِ
ون}[ال عمران]102:
اَلل َحَّق ُتَق ِاتِه َوَال ََُت ُوتَّن ِإَّال َوَأُنتم ُّم ْسِلُم َ
َ{ي َأُّيَها َّالذ َين َآمُنوا َّاتُقوا ََّ
أزمان فيها اخلري والربكاتَ ،وقّدر لنا
أما بعد ،أحبيت يف هللا ،من رمحة هللا عز وجل هبذه األمة أن َقَّدر هلا ً
ض نقص ُالعمر يف هذه األمة؛
نفحات جتعل اإلنسان يزداد يف الطاعات ،ويزداد يف الثواب حىت ُيَعِّّو َ
فلقد كانت أعمار األمم من قبلنا طويلة ،وأعمار أمة النيب صلى هللا عليه وسلم ما بني الستني والسبعني.

ولذلك فإن هذه األمة اليت هي حنن اآلخرون األولون يوم القيامة ،وهذه األمة اليت كرمها هللا عز وجل
َزيد من ذلك ،حتتاج إىل املسارعة واملسابقة يف اخلريات؛ َفقَّدر هللا عز وجل
أبن هلا شطر أهل اجلنة ،أو أ َ
ُ
ُ
أزمنة ُيضاعف فيها الثواب.
هلا ً
أيضا هذه األايم اليت َمّن
فقدر هللا عز وجل هلذه األمة ً
خري من ألف شهر "ليلة القدر" ،وقدر ً
ليلة هي ر
هللا عز وجل علينا هبا ،وأكرمنا أبن أبقى يف أعمارن إىل أن أدركناها؛ وهي أايم العشر؛ العشر األَُول من

ذي احلجة.

هذه األايم ،هذا امليقات؛ ميقات العشر الذي ينتظره اإلنسان كما انتظره موسى عليه السالم ،هذا

امليقات الذي يتلهف إليه املؤمن ،ويزداد شوقه إليه ،وينتظره طوال العام حىت يتفرغ قلبيا لذكر هللا عز
وجل ،ومناجاته ،ودعائه حىت مين هللا عز وجل عليه ابخلري والربكات.
ميقات العشر هي نفس األايم اليت عاشها موسى عليه السالم كما قال بذلك َ َْجرع من املفسرين؛ حيث
قال هللا عز وجل{ :وو َاعْدَن موسى َث ِ
ات َرِِّبِه أَْرَبِع َي
الث َي َلْيَلًة َوَأََْتْمَن َاها ِبَع ْشر َفَتَّم ِم َيق ُ
ُ َ
ََ
َلْيَلًة}[األعراف ]142:وقال َ َْجرع من املفسرين" :ثالثني ليلة" هي شهر ذي القعدة ،و{َوَأََْتْمَن َاها
ِبَع ْشر} كان التمام والفضل واملنة والكرم يف العشر األَُول من ذي احلجة.
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دائما أعمال اخلريات ،والفتح والربكات:
هذا املوسم يشهد ً

• -كانت فيه املناجاة؛ مناجاة موسى عليه السالم هلل سبحانه وتعاىل.
• -وكانت فيه النجاة؛ حيث كانت فيه جناة إمساعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأمت
التسليم.
• -ويف هذا املوسم كان حج إبراهيم عليه السالم.

أيضا كان قول هللا عز وجلْ { :الَيْوَم َأ ْكَمْل ُت َل ُكْم ِدَين ُكْم َوَأََْتْم ُت َعَلْي ُكْم ِنْعَمِت
• -وفيه ً
الم ِدًينا}[املائدة]3:
َوَر ِض ُ
يت َل ُكُم ْ
اإلس َ

ات َرِِّبِه أَْرَبِع َي َلْيَلًة}[األعراف.]142:
دائماَ{ :وَأََْتْمَن َاها ِبَع ْشر َفَتَّم ِم َيق ُ
فهذا املوسم فيه التمام ً
تعالوا لنقف وقفات مع هذه اآلايت:
هذه اآلايت يف سورة األعراف ختربن عن شوق موسى عليه السالم ،وهو يذهب إىل ميقات ربه ،هذا
امليقات من الزمان الذي حنن فيه اآلن "ميقات العشر"؛ فهل أتينا إىل هذا امليقات بقلب موسى عليه

لهفا ملناجاة هللا سبحانه وتعاىل؟
السالم الذي جاء ُمَت ً
ُ

قال هللا سبحانه وتعاىل يف أول هذه اآلايتَ{ :وَج َاوْزَن ِبَبِن ِإ ْسَر ِائ َيل ْالَب ْحَر}[األعراف ]138:فبعد
ِّ
ابلنجاة من ذلك
ُجْهد ُمتعب َب َذلُه موسى عليه السالم مع بين إسرائيل ،بعد أن ّمن هللا عز وجل عليهم
الطاغية "فرعون"َ } :وَج َاوْزَن ِبَبِن ِإ ْسَر ِائ َيل ْالَب ْحَر} ،ماذا فعل بنو إسرائيل؟

هل نظروا إىل املِّنعم سبحانه وتعاىل ،أم انشغلوا ابلنعمة عن املنعم؟
ُ
هل شكروا َّرهبم سبحانه وتعاىل على هذه النعمة؟
ون َعَلى َأ ْصَنام
ولكنك ُتَف َاجأ بقول هللا عز وجلَ{ :وَج َاوْزَن ِبَبِن ِإ ْسَر ِائ َيل ْالَب ْحَر َفَأَتْوا َعَلى َقْوم َيْع ُكُف َ
ِ
دائما
وسى ْاجَعل َّلَنا ِإًََّلا َكَما ََُّلْم َ
ََُّّلْم ۚ َقالُوا َي ُم َ
آَّلة}[األعراف" ]138:نريد مثلهم اي موسى" هكذا ً
دائما مهما
هي األمم اليت عاشت على ُالذل واالستعباد تعشق التبعية ،وُتَف ّضل الذل ،وتريد أن ُتَقلد ً
كان هذا التقليد؛ كما أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم( :لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه) ؛ 1أي :لو
دخلوا جحر ضب ،سنقول "نريد مثلهم"؛ نريد جحر ضب مثلهم.
اكن قبلَمك حذو ال ُق َّذ ِة ابل ُق َّذ ِة َّ
ضب دلخل ُتموه .قالوا :الَيَ و ُد والنَّصارى؟ قا َلَ :مفن.
حجر ٍّ
 - 1لتت َّ َّ
بعن َس َنن من َ
حَّت لو دخلوا َ
الراوي [ :أبو سعيد اخلدري] /احملدث  :ابن تميية/املصدر  :مجموع الفتاوى/الصفحة أو الرمق/ 106/10 :خالصة حمك احملدث  :حصيح
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ِ
آَّلة ۚ }[األعراف]138:
وسى ْاجَعل َّلَنا ِإًََّلا َكَما ََُّلْم َ
{َقالُوا َي ُم َ

اي بين إسرائيل ماذا فعل هذا اإلله هلؤالء القوم؟
هل جناهم من فرعون؟! هل شق هلم البحر؟!
هل أنزل هلم املَّن والسلوى؟!
َ
هل شق هلم احلجر وأخرج هلم املاء؟!

عكف هؤالء القوم عليه؛ حىت تطلبوا ًإهلا مثله وترتكوا إهلكم ؟!
ماذا فعل هذا اإلله الذي َي ُ

ون۞ ِإَّنََٰٓهُؤََٰٓالِء ُمَتَّرب َّما ُهْم ِف ِيه}
{َق َال ِإَّن ُكْم َقْوم َ َْتَهُل َ
ون۞ َق َال َأَغْري َِّ
اَلل َأْبِغ ُيكْم
دائما سيسقط الباطل مهما َعال {َوَبِطل َّما َك ُان ْوا َيْعَمُل َ
َ
ً
ِإًََّلا}[األعراف ]140-138:أتريدون ًإهلا غري ربنا الذي أنعم عليكم بكل هذه النعم؟!
{َق َال َأَغْري َِّ
اَلل َأْبِغ ُيكْم ِإًََّلا َوُهَو َف َّضَل ُكْم َعَلى ْالَع َالِم َي۞ َوِإْذ َأَْْنْيَن ُاكْم ِم ْن ِآل ِفْرَعْوَن َي ُس ُوم َون ُكْم
َ
وء ْالَعَذ ِ
ون ِن َس َاءُكْم َ ِوف َذِل ُكْم َبَالء ِم ْن َرِِّب ُكْم
ون َأْبَن َاءُكْم َوَي ْسَت ْحُي َ
اب ُيَقِِّتُل َ
ُس َ
َعِظيم}[األعراف]141,140:

ذكرهم موسى عليه السالم بنعمة جناة األبدان ،مث َمّن هللا عز وجل عليهم بنعمة حياة القلوب واألداين.
ّ

}وو َاعْدَن موسى َث ِ
الث َي َلْيَلًة}[األعرافَ ]142:كّل َف هللا عز وجل موسى مبهمة َي ِّّؤديها هي :أن
ُ َ
ََ
يذهب إىل فرعون ،ويطلب منه أن ُيرسل معه بين إسرائيل.
َكّلف هللا عز وجل موسى هبذه املهمة ،والتزم موسى عليه السالم ،وأدى األداء ،وقام ابملهمة على حق
التمام ،مث بعد ذلك كانت اجلائزة؛ حيث قال هللا عز وجل ملوسى ووعده أبنه إن أمت هذه املهمة
فسيكون اجلزاء هو اللقاء لكالم هللا عز وجل.
ولقد كلمه هللا عز وجل يف أول املهمة؛ يف أول حلظة من اللحظات حينما ندى هللا عز وجل موسى،
اَلل َر ُّب ْالَع َالِم َي}[القصص ]30:فكلمه هللا عز وجل يف أول املهمة على
وسى ِِإِّن َأَن َُّ
وقالَ{ :ي ُم َ
غري انتظار وال َت ُّوقع ،مث أخربه أبنه إن َأّمت هذه املهمة سيكلمه هذه املرة على انتظار وتوقع.
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لطاملا طالت هذه اللحظات اليت ينتظرها موسى عليه السالم ،وهو يتمىن أن ُيْنِّهَي هذه املهمة ليذهب
إىل لقاء هللا سبحانه وتعاىل ،ويستمع إىل كالمه سبحانه وتعاىل.
جاء موسى عليه السالم َ َْيُدوه الشوق واللهفة ،وهو يريد أن يسمع كالم هللا ،مل يكن موسى عليه
نشغال ابلوقت الذي ينتظرهَ ،وميّن هللا عز وجل عليه
منشغال بفرعون ،وال أبي شيء آخر ،كان ُم ً
السالم ً
ويستمع فيه إىل كالم هللا عز وجل،
فما ابلنا ال نشتاق إىل مساع القرآن؟! ما ابلنا ال نشتاق إىل قيام الليل؟!

قال هللا عز وجل{ :وو َاعْدَن موسى َث ِ
الث َي َلْيَلًة}[األعراف ]142:ظل ينتظر هذا املوعد ،وكذلك
ُ َ
ََ
ِ
ِ
َجهور من
دائما ينتظرون لقاء حبيبهمَ{ ،وَو َاعْدَن ُم َ
وسى َثالث َي َلْيَلًة َوَأََْتْمَن َاها بَع ْشر} قال ر
احملبون ً
كامال ،مث بعد ذلك انتظر موعد اللقاء بكل
صائما شهر ذي القعدة ً
املفسرين :ظل موسى عليه السالم ً
هلفة وشوق ،فوجد أن ريح الصوم خيرج من فمه؛ حيث َت َّغري ريح فمه ،فقام واستعمل السواك واستاك،
وغري ريح فمه ،فقالت له املالئكةَ" :أَوما تعلم أن َخُلوف فم الصائم أفضل عند هللا عز وجل من ريح
املسك؟!"
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هكذا أحبيت يف هللا؛

املقاييس الغيبية ختتلف عن املقاييس األرضية؛ فدم الشهيد أفضل عند هللا من املسك ،وخلوف فم
متاما.
الصائم أفضل عند هللا من املسك ،هكذا هي املقاييس ،فاملؤمنون هلم مقاييس خمتلفة ً
قوفا) :-الشتاء ربيع املؤمن)  3،فالناس
وفيما ُيْروى عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،أو عن أيب هريرة َ-مْو ً
فصال من الفصول كي يتنعموا فيه قد خيتارون الربيع ،أو قد خيتارون اخلريف ،أو الصيف،
عندما خيتارون ً
ولكن فيما يروى عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال( :الشتاء ربيع املؤمن).

سول َّ ِ
الص َيا َم؛ فان َّه يل ،و َأَنَ أ ْج ِزي به ،و ِ
ُك َ ََعلِ ا ْب ِن أ َد َم هل ،ا ََّّل ِ
 2قا َل َر ُ
اَّللُّ ُ :
اكن ي َ ْو ُم َص ْو ِم
وسَّل :قا َل َّ ُ
اَّلل َص ََّّل ُ
هللا عليه َّ َ
الص َيا ُم ُجنَّ ٌة ،وا َذا َ
اِئ أ ْط َي ُب ِع ْندَ َّ ِ
اَّلل
أ َح ِد ُ ُْك فال يَ ْرفُ ْث َوَّل ي َ ْصخ َْب ،فا ْن َساب َّ ُه أ َح ٌد أ ْو قَات َََلُ ،فَلْ َي ُق ْل :ا ِّن ا ْم ُر ٌؤ َص ِاِئٌ .واذلي ن َ ْف ُس ُم َح َّم ٍّد ب َي ِد ِه ،لَ ُخلُ ُوف فَ ِم َّ
الص ِ ِ
اِئ فَ ْر َحتَ ِان ي َ ْف َر ُ ُُح َما :ا َذا أفْ َط َر فَ ِر َح ،وا َذا لَ ِق َي َرب َّ ُه فَ ِر َح َبص ْو ِم ِه.
ِمن ِر ِحي ا ِمل ْس ِك .لِ َّلص ِ ِ
الراوي  :أبو هريرة /احملدث  :البخاري /املصدر  :حصيح البخاري/الصفحة أو الرمق/ 1904 :خالصة حمك احملدث [ :حصيح]
3

ِ
ُص َنَ ُاره فصام ،وطال ُليَل فقام/.ادلرجةَّ :ل يصح مرفوعا ،ويورى عن ابن مسعود وغريه
الش تا ُء ربي ُع املُؤْ ِمن؛ قَ ُ َ
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زمنا ما؛ فإنه خيتار الزمن الذي يناسب العبادة؛ فقال صلى هللا عليه وسلم( :قصر
فاملؤمن حينما خيتار ً
هناره فصام وطال ليله فقام) 4فهو خيتار األنسب لطاعة هللا عز وجل ،ولذلك فإن مقاييس املؤمنني
ختتلف عن مقاييس البشر.
{َوَأََْتْمَن َاها ِبَع ْشر}[األعراف ]142:فأمت موسى عليه السالم صوم العشر حىت عاد َخُلوف فم الصائم

إىل فمه -عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأمت التسليم.-

هلارون أخيهْ } :اخُلْفِن ِ ف

انتظره ،قال
وقبل أن ينطلق موسى إىل هذا اللقاء الذي لطاملا َ
ِ
دائما خيافون على أقوامهم من التغيري والفساد ،فهم
َقْومي{[األعراف ،]142:هكذا هم املصلحون ً
يعلمون أن األقوام حباجة إىل من يرعاهم ،ويعلمون أن األقوام َيتاجون إىل من َي ُسوس دنياهم و يعلمهم
دينهم.
دائما َيتاجون إىل من يعلمهم الدين ،ويربيهم على الدين.
فالناس ً
ون ْاخُلْفِن ِف َقْوِمي َوَأ ْصِل ْح َوَال َتَّتِب ْع َسِب َيل ْالُمْفِسِد َين}[األعراف]142:
وسى ِ َألِخ ِيه َه ُار َ
{َوَق َال ُم َ

وكأن موسى عليه السالم من كثرة ما رأى من ُمَراوغات بين إسرائيل يف التيه ،يعلم أن من بني بين
إسرائيل ُمفسدين يريدون أن يفسدوا يف األرض؛ فقال موسى ألخيه هارون :أصلح واستعمل اإلصالح

دائما ،وال جتعل الفساد يظهر قدر املستطاع ،أما إذا ظهر الفساد ،ومل يعد لك طاقة على اإلصالح ،فال
ً
تتبع سبيل املفسدين.

ًإذا؛ اإلنسان قد مير يف مرحلة يعطيه هللا عز وجل فيها القدرة على األمر ابملعروف والنهي عن املنكر،
ويعطيه القدرة على منع الظاملني وقهرهم؛ وهذا هو اإلصالح التام ،وإن مل يستطع اإلنسان اإلصالح،
فال عذر له إن َّات َبع سبيل املفسدين!
ًإذا؛ جيب على اإلنسان أن ُيصلح قدر املستطاع ،وإذا عجز وسقطت القدرة عنه ،فال عذر له يف أن
يسلك سبيل املفسدين ،وجيلس معهم وَي َتسامر معهم؛ فهذا ليس ُع ًذرا ًأبدا.

أبدا االرَتاء ف أحضان أهل الباطل.
عدم القدرة على مواجهة الباطل ،ال يعن ً

 4احلديث السابق
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ِِ
ِ ِ
سر على طريق
{َوَال َتَّتب ْع َسب َيل ْالُمْفسد َين}[األعراف ]142:ومل يقل له :ال جتلس معهم ،وإمنا ال َت ْ
ساروا عليه ًأبدا حىت إن كان يف ظاهر هذا الطريق اإلصالحَ { ،وَال َتَّتِب ْع َسِب َيل ْالُمْفِسِد َين } أي :ابتعد
وضح احلق َوبِّّينه ،مث ال عليك بعد ذلك }َوَال
وانه عن املنكر ،و ِّّ
متاما ،ال ُجتالسهمُ ،مْر ابملعروف َ
عنهم ً
َتَّتِب ْع َسِب َيل ْالُمْفِسِد َين}.
مث قال هللا عز وجل عن هذه اللحظة اليت قد تقتل قلب املؤمن املشتاق إىل هللا عز وجلَ{ :وَلَّما َج َاء
م ِِ ِ
أخريا! جاءت اللحظات اليت لطاملا انتظرها موسى ،هذه
ُ َ
وسى لم َيقاتَنا}[األعراف ]143:اي هللاً ..
ِ
اب َََت ًاما َعَلى َّالِذي
وسى ْالكَت َ
جزاء على التمام }َُّث َآتْيَنا ُم َ
اللحظات اليت كانت ً
َأ ْح َسَن}[األنعام.]154:
لطاملا أحسن موسى عليه السالم يف طاعة ربه؛ ذهب إىل فرعون ،وقال احلق ،ومل خيش يف هللا لومة الئم؛
فناجاه هللا عز وجلوكلمه.
وأخريا جاءت اللحظات ..اي ِّ
لفرحة موسى على بذله! ،اي لفرحة موسى عليه السالم على التمام! ،واي
ً
لفرحة املؤمنني حينما يبذلون أعمارهم وأوقاهتم لنصرة دين هللا ،مث أيتون يوم القيامةُ ،ويب ّشرون برؤية امللك
سبحانه وتعاىل!

حينها يسعد املؤمن بكل حلظة بذهلا يف حياته لنصرة دين هللاُ ،وي َنادى عليه من بني اخلالئقَ" :ه ّلم لرؤية
دائما.
وجه هللا سبحانه وتعاىل" ،هذه اللحظة اليت ينتظرها املشتاقون ً
قال هللا عز وجل يف سورة العنكبوت -اليت نزلت يف أواخر العهد املكي بعد طول استضعاف ،وطول
بذل ،وطول تعذيب{:-من َك َان يرجو ِلَقاء َِّ
اَلل}[العنكبوت]5:؛ فالذي يتمىن رؤية وجه هللا ويشتاق
َْ ُ
َْ
َ
الشوق كل العذاب وما القاه يف سبيل هللا{ :من َك َان يرجو ِلَقاء َِّ
اَلل َِفإَّن َأَج َل
إىل رؤية وجهه ،وأنساه ُ
َْ ُ
َْ
َ
َِّ
اَلل ََلت}.
فاهلل عز وجل ي َطمئن القلوب املشتاقة إليه؛ أبنه سيأيت يوم ينظرون فيه إليه} :من َك َان يرجو ِلَقاء َِّ
اَلل
َْ ُ
َْ
َ
ُ
ِ
َِفإَّن َأجل َِّ
السِم ُيع ْالَعل ُيم{[العنكبوت]5:؛ هو السميع ألقواهلم ،العليم أبشواقهم.
اَلل ََلت َوُهَو َّ
ََ
صب فيه وال تعب ،سيأيت
هكذا ُي َصّرب املؤمن نفسه؛ أبنه سيأيت يوم يزول فيه التعب ،سيأيت يوم ال َن ر
يوم ُي ْك َشف فيه احلجاب ،وينظر املؤمنون إىل وجه هللا.
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وسى ِلِم َيق ِاتَنا}[األعراف]143:؛ يف هذه اللحظات جاء الشوق مبوسى عليه السالم،
{َوَلَّما َج َاء ُم َ
وسى ِلِم َيق ِاتَنا َوَكَّلَمُه َرُّبُه}
{َوَلَّما َج َاء ُم َ
اللحظة اليت لطاملا انتظرها موسى ،لقد مسع هذا الكالم من هللا عز وجل يف أول
أخريا! جاءت
ُ
اي هللاً ..
البعثة ،وها هو اآلن بعد التعب ،وبعد أداء املهمة َُميّن هللا عز وجل عليه بسماع الكالم {َوَكَّلَمُه َرُّبُه}.
وملا مسع كالم هللا؛ اشتاق إىل رؤية وجه هللا ،وهكذا هم املؤمنون حينما يسمعون القرآن؛ ال يتمالكون
أنفسهم إال أن يدعوا" :ي رب ال حترمنا لذة النظر إىل وجهك الكرمي" ،إن هذا اإلله الذي تكلم هبذا

الكالم؛ يعجز املؤمن إال أن َيطلب" :اي هللا ال حترمين لذة النظر إىل وجهك الكرمي".

َّ
الطربي يف تفسريه :قال موسى عليه السالم -ملا مسع كالم
{َوَكلَمُه َرُّبُه}[األعراف]143:؛ وكما َروى ّ

رب أرين أنظر إليك" فلما مسع كالم هللا؛ اشتد شوقه لرؤية وجه هللا؛ فقال هللا عز وجل
هللا" :-أي ّ
رب" ،فامسع كلمات املشتاقني إىل رؤية
ملوسى" :اي موسى ،أما علمت أن من رآين مات؟" ،فقال":أي ّ
ربَ َ ،ألْن أراك فأموت أحب إيل من أن أعيش وال أراك"! كيف أصرب على حياة ال
وجه هللا؛ قال":أي ّ
استمعت إىل كالمك؟!
أراك فيها؟! كيف أصرب على حياة بعد أن
ُ

هكذا يعيش املشتاقون؛ ينتظرون حلظة رؤية وجه هللا عز وجل؛ فاملؤمن حينما أيتيه املوت ،يفرح بلقاء
هللا عز وجلُ ،ي َّ
بشر جبنات من هللا عز وجل؛ فيفرح بلقاء هللا ،ويقول -وهو سعيد -يف حلظات
املوتً " :غدا نلقى األحبة"؛ ففي حلظات املوت هذه يفرح املؤمن.

وسى ِلِم َيق ِاتَنا َوَكَّلَمُه َرُّبُه} ،مل ميلك موسى نفسه من الشوق؛ فقالَ{ :ر ِِّب أِِ
َرن َأ ُنظْر
{َوَلَّما َج َاء ُم َ
ِإَلْي َك ۚ}[األعراف" ]143:اي رب ،أن أمتىن أن أراك"" ،اي رب ،بعد ما مسعت كالمك ازداد شوقي
إليك" {َر ِِّب أِِ
َرن َأ ُنظْر ِإَلْي َك ۚ}.
مث جاءت هذه الكلمات اليت نزلت على قلب موسى كالصاعقةَ{ :ق َال َلن َتَرِان}[األعراف]143:؛
أي :يف الدنيا ،ولكن اصرب حىت أييت أجل هللا ،وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم( :واعلموا أنكم لن
تروا ربكم حىت متوتوا)  5,فيا لفرحة املؤمن ابملوت! (واعلموا أنكم لن تروا ربكم حىت متوتوا).
ليس بأع َْور  ،واعلموا أنَّ ُمك لن َتروا ربَّ ُمك َّ
حَّت متوتوا
عور  ،وربُّ ُمك َ
 - 5ان َّه أ ُ
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مرة أخرى؟
فنزلت هذه الكلمات على قلب املشتاقَ{ :ق َال َلن َتَرِان َوَل ِكِن}؛ ماذا؟! هل جتدد األمل ً
اْلَبِل}[األعراف ]143:ال تتفكر يف الذات ،ولكن تفكر يف املخلوقات ،ملا قال:
{َوَل ِكِن ُ
انظْر ِإَىل َْ
اْلَبِل}.
"أرين أنظر إليك"؛ أي :إىل ذاتك املقدسة؛ قال هللاُ { :
انظْر ِإَىل َْ
هكذا أحبيت يف هللا؛
يف هذه األايم نتدبر يف خملوقات هللا عز وجل :كيف أن هللا عز وجل خلق السموات بغري عمد ،ومد
كل زوجني اثننيُ ،يغشي الليل النهار ،وجعل هللا عز وجل النبااتت واحليوانت
األرض ،وجعل فيها من ّ
والشُموس واألقمار واألكوان...
والدواب أبنواعها ُ
من الذي خلق كل هذا؟ ،من الذي يدبر األمر؟ ،من الذي يعطي كل خملوق رزقه؟ {َوَما ِمن َدَّابة ِف
ْاألَر ِض ِإَّال َعَلى َِّ
شوقا إىل رؤية
اَلل ِرْزُقَها}[هود ،]6:إن التأمل يف خملوقات هللا عز وجل يزيد اإلنسان ً
ْ

وجه هللا سبحانه وتعاىل.

أتمل حينما تنظر إىل أي خملوق َجيل ،أو أي مشهد َجيل ،كيف جتد نفسك تلقائيا تقول" :سبحان
هللا!"؛ أي :أن الذي خلق هذا اجلمال ،اي ُتَرى ما هو َجاله؟!،وكما قال النيب صلى هللا عليه وسلم:
َجيلَ ،يب اجلمال)  6،فما ابلكم أحبيت
(إن هللا َجيل) ،افرحوا أحبيت يف هللا بتمين رؤية وجه هللا (إن هللا ر

شف هللا عز وجل عن حجابه؟!
يف هللا لو َك َ

إن هللا عز وجل -كما أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم( -حجابه النور ،لو كشفه ألحرقت ُسُبحات
7

بصره من خلقه ) سبحانه وتعاىل .
وجهه سبحانه وتعاىل ما امتد إليه ُ

= الراوي  :أبو أمامة الباهيل /احملدث  :ابن جحر العسقالّن  /املصدر  :الغنية يف مسأةل الرؤية/الصفحة أو الرمق/ 24/1 :خالصة حمك احملدث
 :اس ناده صاحل لالحتجاج
َّ - 6ل يدخ ُل اجلن َة َم ْن اكن يف قل ِب ِه ِم ُ
يكون ثوبُ ُه حس نًا  ،و ُ ُ
هللا مجي ٌل
نعَل حس ن ًة  ،قال  :ا َّن َ
ثقال َّذر ٍّة من ِك ٍّرب ِ ،قي َل  :ا َّن الر ُج َل ُُي ُّب أ ْن َ
احلق  ،و ْمغطُ ِ
الناس
ُُي ُّب امجلا َل  ،ال ِكربُ َبط ُر ِ
الراوي  :عبدهللا بن مسعود وعبدهللا بن سالم  /احملدث  :اللباّن /املصدر  :حصيح اجلامع/الصفحة أو الرمق/ 7674 :خالصة حمك احملدث :
حصيح
سول ِ
وسَّل َخب ْم ِس َ َِك ٍّ
 7قا َم ِفينا َر ُ
اَّلل َّعز وج َّل َّل يَنا ُم ،وَّل يَنْ َب ِغي هل أ ْن يَنا َمَْ َ ،ي ِف ُض ال ِق ْسطَ ويَ ْرفَ ُعهُُ ،ي ْرفَ ُع
امت ،فقا َل :ا َّن َّ َ
هللا َص ََّّل َّ ُ
اَّلل عليه َّ َ
الَ ْي ِه َ ََع ُل الل َّ ْيلِ قَ ْب َل َ ََعلِ الَّنَّ ا ِرَ َ ،
حات ْ ِ
وْج ِه ما
وَع ُل الَّنَّ ا ِر قَ ْب َل َ ََعلِ الل َّ ْيلِ ِ ،حجابُ ُه النُّ ُور ،ويف ِرواي َ ِة أ ِِب بَ ْك ٍّر :النَّ ُار ،لو َكشَ َف ُه َل ْح َرقَ ْت ُس ُب ُ
ُص ُه ِمن َخلْ ِق ِه.
انَْتَ َى الَ ْي ِه ب َ َ ُ
الراوي  :أبو موىس الشعري /احملدث  :مسَّل/املصدر  :حصيح مسَّل/الصفحة أو الرمق/179 :خالصة حمك احملدث [ :حصي ٍّح]/التخرجي :
أخرجه مسَّل ()179
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لذلك املؤمنون يف الدنيا والبشر ال ميلكون القوة على رؤية هللا عز وجل يف الدنيا ،ولكن إذا َمّن هللا عز
وجل عليهم ،وأدخلهم اجلنة؛ أعطاهم هللا عز وجل القدرة على النظر إىل وجهه -نسأل هللا عز وجل أن
نكون منهم.-
وسى ِلِم َيق ِاتَنا َوَكَّلَمُه َرُّبُه َق َال ر ِِّب أِِ
َرن َأ ُنظْر ِإَلْي َك ۚ}[األعراف ]143:يف هذه األايم
{َوَلَّما َج َاء ُم َ
يصرب نفسه بكثرة ّالذكر هلل عز وجل }ََق َال َرب أَرن َأ ُنظر إَلي َك َق َال َلن َتَران
وموسى عليه السالم ِّّ
اْلَبل َفإن اسَتَقر َمَك َانُه َف َسو َف َتَران{[األعراف ]143:أريدك أن
َوََٰلكن{ ماذا ايرب؟ } ُ
انظر إَل َ
تعيش معي هذه اللحظات:
يف هذه اللحظات يقف موسى عليه السالم وينظر إىل اجلبل العظيم ،وهو أقوى املخلوقات املوجودة
أمامه ،وهللا عز وجل يقولَ }:فإن اسَتَقر َمَك َانُه َف َسو َف َتَران{

يتجلى هللا؛ حىت أرى هللا عز وجل؟! ليت هذا اجلبل يصرب حىت أستطيع
اي ترى هل سيصرب اجلبل حينما ّ
رؤية هللا عز وجل.
انظر إىل هذه اللحظات كيف َّمرت على موسى عليه السالم وهو ينظر إىل اجلبل ،وينتظر اللحظة اليت
َّ
يتجلى هللا فيها للجبل.

وس َٰى َصعًقا
} َفإن اسَتَقر َمَك َانُه َف َسو َف َتَران َفَلما َََتل َٰى َرُّبُه لل َجَبل َجَعَلُه َدًّكا َوَخر ُم َ
{[األعراف]143:؛ ملا كشف هللا عز وجل عن حجابه النور -قال النيب صلى هللا عليه وسلم فيما

ُيروى عنه( :وضع اإلهبام على املفصل األعلى من اإلصبع الصغري من اخلنصر) ؛ 8أي :بقدر هذا املقدار
وتغشى
كشف هللا عن حجابه من النور! بقدر هذا املقدار فحسب ُكشف عن احلجابُ -فدَّك اجلبل َّ
وس َاخ يف األرض ،ومل يعد له مكان! كما قال العلماء.
وسقط َ

اّلل َحق َقدره{ [األنعام]91:؛ فأغشي عليه ،ومل
نظر موسى إىل هذا املشهد املهيب } َوَما َقَدُروا َ
يتحمل هذا املشهد العظيم من قدرة هللا عز وجل.
يستطع أن
َّ
فما ابلنا أحبيت يف هللا نتعامل مع هللا عز وجل هذه املعاملة؟!
اَّلل عل ْي ِه َّ
سلامين ِ
 8أ َّن النَّ َّيب َّ
بطرف اْبْ ا ِم ِه عَّل أمن ِةل اصب ِع ِه
صَّل َّ ُ
مس َك ُ
وسَّل :قَر َأ ه ِذ ِه الي َة فَلَ َّما ََت َََّّل َرب ُّ ُه لِلْ َج َبلِ َج َع َ َُل د اَاك قا َل َّحادٌ :هَكذا ،وأ َ
وىس َص ِعقًا
الميىن قال :فساخَ اجلب ُل َوخ ََّر ُم َ
الراوي  :أنس بن ماكل/احملدث  :اللباّن /املصدر  :حصيح الرتمذي/الصفحة أو الرمق/3074 :خالصة حمك احملدث  :حصيح
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ما ابلنا ال نشتاق إىل رؤية وجه هللا؟! ما ابلنا وحنن نقول" :سبحان هللا" ال َّ
نتذكر هذه املعاين؟! ،وعندما
نقول" :هللا أكرب" أي :أكرب من كل شيء ،ومن كل خملوق هو خلقه سبحانه وتعاىل.
وس َٰى َصعًقا {[األعراف ]143:هللا أكرب! َّختيل هذا
}َفَلما َََتل َٰى َرُّبُه لل َجَبل َجَعَلُه َدًّكا َوَخر ُم َ
املشهد :موسى عليه السالم يف ذلك املكان مغشي عليه ،واجلبل ُيَدّك!
حتما سيأيت يوم
كان موسى عليه السالم ينتظر ،ويتمىن أن يتماسك اجلبل ،ولكن :اصرب اي موسىً ،
ترى فيه َّربك ،..اصرب اي موسى عليه السالم ،سيأيت يوم لك وللمؤمنني يرون فيه َّرهبم ،نسأل هللا عز
وجل أن َّمين علينا َّ
بلذة النظر إىل وجهه الكرمي.
أحبيت يف هللا؛ هذه األايم اليت نعيشها ،حدث فيها ما مسعتمْ ،أي وهللا حدث هذا ،هذا ليس من
َّ
األولني ،بل هو كالم رب العاملني ،وهللا لقد حدث هذا ،وهللا قد جاء موسى إىل هذا امليقات،
أساطري َّ
ومسع كالم هللا ،فاشتاق ،فطلب الرؤيةُ ،فدَّك اجلبل ،فسقط مغشيا عليه.
أحبيت يف هللا؛ هذه األايم هي أايم الشوق إىل رؤية وجه هللا ،فأايم رمضان هي أايم االجتهاد يف الطاعة،
َّ
دائما بعد مساع الكالم أييت الشوق إىل الرؤية.
وأايم االستماع إىل الكالم ،و ً
استمع موسى إىل كالم هللا ،فجاء الشوق إىل رؤية وجه هللا ،وحنن يف رمضان استمعنا إىل كالم هللا،
يوما وليلة ،واآلن جاء الوقت لكي نعيش معىن "كأنك تراه" ،ففي هذه األايم
وقرأن كالم هللا يف ثالثني ً
ال َّبد أن يكون شعارن فيهاَّ " :
كأنك تراه".
تتدبر يف أفعاله وقدرته ،يف خلقه ورزقه ،ويف رمحته وِّحلمه ،ويف أمسائه وصفاته
تذكر هللا عز وجل وأنت َّ
ُ
تذكر هللا عز وجل وقلبك مليء ابلشوق إىل رؤية هذا اإلله العظيم ..هذا اإلله
وأفعاله سبحانه وتعاىلُ ،
اجلميل ..هذا اإلله الكرمي..
موعدا للقائه
فاحلمد هلل رب العاملني؛ احلمد هلل َّأن لنا راب ،واحلمد هلل أن هللا عز وجل ضرب للمؤمنني ً
تصرب املشتاقنيَ } :من َك َان َير ُجو لَق َاء اّلل } من عمل األعمال الصاحلة
سبحانه وتعاىل ،هذه اآلية اليت ّ

يطلب هبا رؤية وجه هللا عز وجل} َفإن َأَج َل اّلل ََلت { [العنكبوت ]5:اطمئنوا؛ أيها العاملون لدين
هللا ..أيها الباذلون للمعروف؛ اطمئنوا ،سيأيت يوم ترون فيه َّربكم.
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خطبة ميقات املش تاقي
اْلَبل
وس َٰى لم َيقاتَنا َوَكلَمُه َرُّبُه َق َال َرب أَرن َأ ُنظر إَلي َك َق َال َلن َتَران َوََٰلكن ُ
انظر إَل َ
}َوَلما َج َاء ُم َ
وس َٰى َصعًقا َفَلما َأَف َاق َق َال
َفإن اسَتَقر َمَك َانُه َف َسو َف َتَران َفَلما َََتل َٰى َرُّبُه لل َجَبل َجَعَلُه َدًّكا َوَخر ُم َ
}[األعراف.]143:

هذه هي املعاين اليت نريد أن خنرج هبا من العشر:
اجلمل الثالث اليت قاهلا موسى بعد هذه التجربة الرائعة -بعد أن أفاق-؛ نريد أن خنرج هبا من هذا
هذه ُ
امليقات ،كما خرج موسى هبا من هذا امليقات -عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأمت التسليم.-
خرج موسى عليه السالم بعد امليقات بثالث كلمات:
} َفَلما َأَف َاق َق َال ُسب َح َان َك ُت ب ُت إَلي َك َوَأَن أَوُل الُمؤمن َي { [األعراف]143:؛ فخرج بثالث مثرات

من هذه التجربة الرائعة:

الثمرة األوىلُ } :سب َح َان َك{ ؛ تنزيه هللا عز وجل.

املطلَقة
نتأمل يف قدرة هللا َ
تعظيما هلل سبحانه وتعاىل ،وأن حناول قدر املستطاع أن َّ
أن ميتلئ القلب ً
دائما فحسب ،ويكون شعارن يف احلياة" :هللا
شيئا يف هذه الدنيا ،و ّ
سبحانه وتعاىل ،وال ّ
نعظم ً
نعظم هللا ً
أكرب"؛ أكرب من كل شيء؛ فهذا ما نريد أن خنرج به من العشر :تعظيم هللا عز وجل يف قلوبنا.

فاإلنسان خياف من أشياء ،وخملوقات بسيطة حقرية ،ولكن؛ كيف خياف املؤمن من هذه املخلوقات؟!
اف{ [األنعام]81:؛ أي :كيف أخاف وريب هللا؟! كيف
كما قال إبراهيم عليه السالمَ }:وَكي َف َأَخ ُ
أخاف ويل رب عظيم قدرته مطلقة؟!

فكذلك نريد أن خنرج من هذه َالع ْشر ابلثمرة األوىل:

{ ُسب َح َان َك } :أن ّننزه هللا عز وجل عن كل نقص ،ونبتعد عن سوء الظن ابهلل ،فبعضنا إذا أصابه ضيق

يف الرزق ،أو ضيق يف أي شيء؛ يسرع بسوء الظن ابهلل عز وجل ..سبحانه! سبحانه!

عندما كان يونس عليه السالم يف بطن احلوت قال َ }:ل إَلَه إل َأن َت ُسب َح َان َك {؛ ّأنزهك عن كل
نقص ،وال أسيء الظن بك ًأبدا ،أن أستحقُ { ،سب َح َان َك إن ُكن ُت مَن الظالم َي }[األنبياء.]87:
فنحن نريد أن خنرج ابلثمرة األوىل :تعظيم هللا عز وجل؛ } ُسب َح َان َك}.
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خطبة ميقات املش تاقي
وشعرت ابلتقصري بني يدي
الثمرة الثانية :كلما ازداد قدر هللا عز وجل يف قلبك ،احتقرت أعمالك،
َ
هللا؛ لذلك بعدما قالُ }:سب َح َان َك{  ،قالُ { :ت ب ُت إَلي َك }؛ َأعرتف ابلنقصَ ،أعرتف بنقصي ،ونقص

أعمايل بني يديك.

(اللهم أنت ريب وأن عبدك ،وأن على عهدك ووعدك ما استطعت ،أعوذ بك من شر ما صنعت ،أبوء
9
مقصر ،ف َّ
عظمت هللا عز
كلما ّ
لك بنعمتك َّ
علي) ملا اعرتف بنعم هللا عليه قال( :وأبوء بذنيب)؛ أن ّ

وجل يف قلبك ،شعرت ابلتقصري بني يدي هللاَّ ،
وأن ما تبذله من طاعات ،وإنفاق وصيام ،وجهاد

شيئا يف َقْدر هللا عز وجل سبحانه وتعاىل {
ودعوة ،وأمر ابملعروف ،وهني عن املنكر ..كل هذا ال ُيعد ً

اّلل َحق َقدره }[األنعام]91:؛ فال َّبد أن تشعر يف هذه األايم ابلتقصري.
َوَما َقَدُروا َ

دائما بعد سنة من البذل،
حنن اآلن يف آخر السنة ،وآخر السنة هو موعد ميقات املشتاقني ،وهو أييت ً
متعبا
كما حدث مع سيدن موسى بعدما بذل ً
عظيما مع بين إسرائيل ،وبذل ً
مضنيا ً
جهدا ً
طويال ،وبذل ً
مع فرعون ،وبعد طول هذا البذل؛ جاء امليقات ..جاء موعد االستجمام اإلمياين.

وكذلك حنن يف آخر العام؛ بعد أن بذل الصاحلون يف الطاعات ،وبعد أن بذل املصلحون يف األمر
ابملعروف والنهي عن املنكر ..بعد طول البذل طوال العام أنيت إىل هذا امليقات ِّلذكر هللا عز وجل،

والتفُّرغ ملناجاة هللا عز وجل ،وحساب النفس ،ولتعظيم هللا ،والشعور ابلتقصري كما تفعل بعد الصالة؛
وتنزه هللا عز وجل.
حيث تستغفر هللا عز وجل عن التقصريّ ،
فالثمرة الثانية هيُ} :ت ب ُت إَلي َك }؛ الشعور ابلتقصري.
الثمرة الثالثة :إذا اجتمعت األوىل والثانية؛ أي :إذا اجتمع يف قلب العبد شدة تعظيم هللا عز وجل ،مع
اإلحساس ابلتقصري؛ تنتج الثالثة؛ وهي :املسارعة يف اخلريات { َوَأَن أَوُل الُمؤمن َي }.

حني يُ ْميس :اللهم أنت رِب َّل ا َهل اَّل أنت ،خلقتين وأَن عبدُ ك ،وأَن عَّل عه ِدك
حني يُصب ُِح أو َ
 [9عن بريدة بن احلصيب السلميَ ]:من قال َ
مفات ِمن يو ِمه أو ِمن
نوب اَّل أنتَ .
ووع ِدك ما اس تط ْع ُت ،أعو ُذ بك ِمن ِ
فاغفر يل؛ انه َّل يَغ ِف ُر اذل َ
ش ما صن ْع ُت ،أبو ُء بنعم ِتك وأبو ُء بذنيبْ ،
ليل ِته د َخ َل اجلن َة.
اللباّن (ت  ،)١٤٢٠حصيح أِب داود  • ٥٠٧٠حصيح • أخرجه أبو داود ( )٥٠٧٠واللفظ هل ،والنسايئ يف «السنن الكربى»
( ،)١٠٤١٧وابن ماجه ( ،)٣٨٧٢وأحد ()٢٣٠١٣
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خطبة ميقات املش تاقي
} ُسب َح َان َك ُت ب ُت إَلي َك َوَأَن أَوُل الُمؤمن َي{ [األعراف]143:؛ أن أريد أن أكون أول من يدخل
املسجد ،أريد أن أكون أول املنفقني ..أريد أن أكون من أول القائمني لليل ،أريد أن أكون من أول
اجملاهدين ..أريد أن أكون من أوائل الباذلني أعمارهم لنصرة دين هللا عز وجل ،أريد أن أكون من أول
احلافظني لكتاب هللا عز وجل...
هكذا خيرج املؤمن ف هناية العام مبشاعر بذل وتضحية ينطلق هبا إىل بذل ف العام القادم؛ فيخرج
أخريا املسارعة ف اخلريات{ :وأن أول املؤمني}.
ب { :سبحانك تبت إليك} ،ث ً

هكذا أحبيت يف هللا؛ ال بد أن حنافظ على الذكر هذه األايم ،وأن نكثر فيها من التسبيح والتهليل
رجال طلب منه الوصية( :-وعليك ِبذ ْكِر ِهللا
والتكبري ،قال النيب صلى هللا عليه وسلم -وهو يوصي ً
10
الس ِ
تعاىلِ ،وتالوة ِ
ماءِ ،وذ ْكرك يف األ ِ
رض) .
القرآنَّ ،فإنه روحك يف َّ
روحك يف السماء؛ أي :أنه سبب حلياتك يف السماء ،وسبب لراحتك يف السماء ،حينما تصعد روحك
إىل السماء ،فذكر هللا عز وجل جيعل هذه الروح يف قمة الراحة أثناء الصعود؛ ملاذا؟ ما عالقة الذكر؟
العبد َهللا عز وجل ،ذكره ُهللا عز وجل يف املأل األعلى ،فعلى كثرة الذكر تعرفك املالئكة يف املأل
إذا ذكر ُ
أخريا صعد إلينا فالن بن فالن،
األعلى ،فإذا صعدت روحك إىل هللا عز وجل ،فإن كل املالئكة تقولً :
لطاملا ذكره هللا عز وجل؛ أكرموه ،إن هللا َيبه؛ فتحتفي به املالئكة.
الس ِ
(وعليك ِبذ ْكِر ِهللا تعاىلِ ،وتالوة ِ
ماءِ ،وذ ْكرك يف األ ِ
رض)؛ أي :وشرفك يف
القرآنَّ ،فإنه روحك يف َّ
ِ
ِ
فأحِبْبه ،فيِحبه ِجِْْبيل ،في ن ِادي ِجِْْبيل يف
األرض ) ِإذا أح َّب َّاّلل العْبد َندى جِْْبيلَّ :إن َّاّلل ُيب فالًَن ْ
11
السم ِاءَّ :إن َّاّلل ُِيب فالًَن ِ
السم ِاءَّ ،ث يوضع له القبول يف األْر ِض. ).
فأحبوه ،فيِحبه ْأهل َّ
ْأهِل َّ
" ِّوذ ُكرك يف األرض" :أكثر من ذكر هللا عز وجل يف األرض ،وأنت تتأمل يف خملوقات هللا عز وجل،
وابعد قلبك عن َّأي مشاغل يف هذه األايم ،واجعل شعارك يف هذه األايم" :كأنك تراه" ،وحاول أن
حثنا عليها النيب صلى هللا عليه وسلم بعد اإلسالم واإلميان.
تصل إىل مرتبة اإلحسان اليت َّ

وعليك ب ِذ ْك ِر ِ
يك ب َتقوى ِ
 - [10عن أِب سعيد اخلدريُ ]:أ ِ
وعليك ابجلها ِد ،فان َّ ُه رهبان َّي ُة اَّلسال ِمَ ،
ُك يش ٍّءَ ،
وص َ
هللا تعاىل،
هللا تعاىل ،فان َّ ُه رأ ُس ِ
السام ِء ،و ِذ ْك ُرك يف ا َل ِ
رض
وتِالو ُة القرأ ِن ،فان َّ ُه رو ُح َك يف َّ
اللباّن (ت  ،)١٤٢٠حصيح اجلامع  • ٢٥٤٣حسن
اَّلل ُ ُِي ُّب فُ َالَنً فأ ِحبُّو ُه،
الس َما ِء :ا َّن َّ َ
 11ا َذا أ َح َّب َّ ُ
اَّلل ال َع ْبدَ َنَ دَى جِ ْ ِربيلَ :ا َّن ا َّ ََّلل ُ ُِي ُّب فُ َالَنً فأ ْح ِب ْبهُ ،ف ُي ِح ُّب ُه جِ ْ ِربيلُ ،ف ُي َنا ِدي جِ ْ ِربي ُل يف أهْلِ َّ
ِ
الس َما ِءَُّ ُ ،ث يُوضَ ُع هل القَ ُب ُ
ول يف ال ْر ِض.
ف ُي ِح ُّب ُه أ ْه ُل َّ
الراوي  :أبو هريرة  /احملدث  :البخاري/املصدر  :حصيح البخاري/الصفحة أو الرمق/3209 :خالصة حمك احملدث [ :حصيح]/التخرجي  :أخرجه
البخاري ( ،)6040ومسَّل ()2637
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أحبيت يف هللا ،آخر يوم من هذه األايم هو يوم العيد "يوم النحر" ،هو اليوم الذي يفرح فيه املؤمنون
بفضل هللا عز وجل عليهمُ } :قل بَفضل اّلل َوبَر َْحته َفبََٰذل َك َف لَي فَر ُحو }[يونس ]58:يفرح الطائعون
مبا بذلوا من طاعات ،يف ذلك اليوم؛ يوم النحر ،ويوم التضحية والبذل.
ِّ
وتسبح ربنا،
كثرياّ ،
هكذا أحبيت يف هللا؛ التضحية هلل يكون هلا طعم آخر بعد ذكر هللا ،فعندما تذكر ربنا ً
يسهل عليك البذل؛ لذلك فإن العجيب أن األضحية ال تكون يف أول يوم ،وال يف
َّ
وتتعرف إىل هللا؛ ُ
اثين يوم ،وإمنا يف آخر يوم ،بعد أن ُتدمن ذكر هللا عز وجل يف هذه األايم ،فتسهل عليك التضحية
لنصرة دين هللا عز وجل.

يتعجب كثري من الناس :كيف َيافظ فالن على قيام الليل؟! كيف جياهد فالن يف سبيل هللا؟! أال خياف
َّ
ِّ
احملبني.
من فتنة السيف على رقبته؟! كيف أيمر ابملعروف وينهى عن املنكر؟! هذا فعل ّ
يضحي ،قال هللا عز
كثريا ،استطاع أن يثبت يف الفنت ،واستطاع أن ّ
أحبيت يف هللا إًذا؛ املؤمن إذا ذكر هللا ً

اّلل
وجل يف وقت األزمة يف سورة األحزاب{ :لَقد َك َان َل ُكم ف َر ُسول اّلل ُأسَوة َح َسَنة لَمن َك َان َير ُجو َ
كثريا ،يستطيع أن يقف ف
َوالَيوَم اَلخَر َوَذَكَر َ
اّلل َكث ًريا}[األحزاب ]21:فالذي يذكر هللا عز وجل ً
وجه األحزاب ،ويستطيع أن يقف ف وجه الفنت بفضل من هللا عز وجل ،فذكر هللا عز وجل قوة

للبدن وقوة للقلب وقوة للروح.
كثريا والذاكرات..
أسأل هللا عز وجل أن جيعلنا من الذاكرين هللا ً
اللهم استعملنا وال تستبدلنا ..اللهم اجعلنا لك َّ
ذكارين..
اللهم ال ُخترجنا من هذه األيم إال وقد عفوت عنا ،ورضيت عنا ،وتقبلتنا ف الصاحلي ي رب
العاملي..

اللهم إن نسألك لذة النظر إىل وجهك الكرمي ،والشوق إىل لقائك ف غري ضراء مضرة ،وال فتنة
َّ
مضلة ،اللهم اجعلنا هداة مهتدين..
اللهم ِّبلغنا يوم عرفة ،اللهم أعنا على صيامه على الوجه الذي ترضى به عنا ي رب العاملي..

اللهم واتبع لنا بي احلج والعمرة ،اللهم واتبع لنا بي احلج والعمرة ،وال حترمنا األجر ي رب العاملي
بفضلكوكرمك وجودك ي رب العاملي..
أقول قويل هذا وأستغفر هللا يل ولكم ،سبحانك اللهم وحبمدك ،أشهد أن ال إله إال أنت ،أستغفرك
وأتوب إليك.
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