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المؤمف القوي
ممخص الخطبة

 -1إثبات صفة المحبة هلل تعالى -2 .المؤمف القوي خير وأحب إلى اهلل مف المؤمف الضعيؼ-3 .
مفيوـ القوة -4 .احرص عمى ما ينفعؾ -5 .اإليماف بالقدر وثماره.
-------------------------

الخطبة األولى

أما بعد :جاء في صحيح مسمـ عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف النبي قاؿ(( :المؤمف القوي خير

وأحب إلى اهلل مف المؤمف الضعيؼ ،وفي كؿ خير ،احرص عمى ما ينفعؾ ،واستعف باهلل وال تعجز،

واف أصابؾ شيء فال تقؿ :لو أني فعمت كذا وكذا ،ولكف قؿ :قَ َدر اهلل وما شاء فعؿ ،فإف لو تفتح
عمؿ الشيطاف)).

عباد اهلل ،في ىذا الحديث العظيـ العديد مف الفوائد ،فمف ذلؾ إثبات صفة المحبة هلل تعالى وأنيا
تتفاضؿ ،فمحبة اهلل لممؤمف القوي أعظـ مف محبتو لممؤمف الضعيؼ ،والقوة التي يتفاضؿ بيا

المؤمنوف ىي عزيمة النفس والقريحة في أمور اآلخرة ،فالتفاضؿ يكوف باإليماف والتقوى كما قاؿ
تعالىِ :إ َّف أَ ْك َرَم ُك ْـ ِع ْن َد المَّ ِو أَتْقَا ُك ْـ [الحجرات .]13:فإذا تساوى الرجالف في اإليماف والتقوى فآنذاؾ
تنتقؿ المفاضمة بينيما إلى أمور أخرى ،كالقوة البدنية والحربية والقدرة المادية ،فالمؤمف الغني إف
كاف َّ
يدخر أموالو ِّ
ويكدسيا فال شؾ أف المؤمف الفقير الذي ىو في مرتبتو مف اإليماف أفضؿ منو

عند اهلل يوـ القيامة؛ ألف ذلؾ الغني لـ ينفؽ الماؿ في سبيؿ اهلل وبخؿ بو ،وىو سيحاسب ويسأؿ عف

ذلؾ الماؿ :مف أيف اكتسبو؟ وفيـ أنفقو؟ بينما الفقير يدخؿ الجنة لخفة حممو مف أوساخ الدنيا ،كما
الج ِّد
جاء في الحديث(( :قمت عمى باب الجنة فكاف عامة مف دخميا المساكيف ،وأصحاب َ

محبوسوف ،غير أف أصحاب النار قد أُمر بيـ إلى النار)) ،وفي رواية أخرى(( :اطمعت في الجنة

فرأيت أكثر أىميا الفقراء)) .أما إذا أنفؽ الغني مف مالو في تفريج كربات المسمميف ودعـ النشاطات

الدعوية وفي سبيؿ اهلل ذات اليميف وذات الشماؿ فيو قطعا أحب إلى اهلل مف الذي ال ينفؽ مالو في
سبيؿ اهلل ،وىو أيضا أفضؿ مف الفقير الذي في درجتو مف اإليماف؛ لقوؿ النبي في حديث الدثور:

((ذلؾ فضؿ اهلل يؤتيو مف يشاء)).

والمؤمف القوي الذي يظير لمناس معتقده وينافح عف سنة نبيو ويظيرىا في كؿ مكاف وينكر المنكر

حيث ما كاف فيتصؿ بالصحؼ والمجالت ويراسؿ المسؤوليف ووالة األمر أحب إلى اهلل مف ذلؾ

الخامؿ الذي يستحي مف إقامة شعائر اهلل ،ويتردد في تبييف سنة النبي وتطبيقيا؛ كي ال ينالو شيء
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مف النقد أو السخرية ،وال ىـ لو إال تحصيؿ طعامو وشرابو وشيوتو.

والمؤمف القوي في جسده وقدراتو القتالية والحربية أفضؿ عند اهلل تعالى مف ذلؾ الخامؿ الذي يطير

قمبو إذا سمع الجياد أو ُذكر عنده الموت؛ ولذلؾ قاؿ نبينا (( :مف مات ولـ يغز ولـ يحدث نفسو
بغزو مات عمى شعبة مف نفاؽ)).

ظ القمب متجيِّـ الوجو ،بؿ المؤمف
أحد مف العقالء أف المؤمف القوي ىو الذي يكوف فظا غمي َ
وال يفيـ ٌ
ِّما ،كما جاء في كالـ النبي ُ (( :ح ِّرـ
القوي في إيمانو وعقيدتو ىو المؤمف الذي يكوف سيالً ً
لينا متبس ً
عمى النار كؿ ىيف ليف سيؿ قريب مف الناس)) .والمؤمف رفيؽ بالخمؽ ،والرفؽ ال يخالؼ القوة،

فالقوة والرفؽ مطموباف ،ولكف العنؼ ىو الممنوع ،قاؿ النبي (( :إف اهلل تعالى رفيؽ يحب الرفؽ،

مصححا لممسمميف مفيوـ القوة(( :ليس
ويعطي عميو ما ال يعطي عمى العنؼ)) .ولقد قاؿ نبينا
ً
الشديد بالصرعة ،إنما الشديد الذي يممؾ نفسو عند الغضب)) .ولألسؼ ما يكاد يمر يوـ إال ونسمع

عف شجار أو عراؾ في مدرسة أو في الشارع بسبب أتفو األمور وأحقرىا ،فما ينبغي ػ عباد اهلل ػ
لمسمـ أف يمد يده عمى مسمـ مثمو؛ لقوؿ النبي (( :كؿ المسمـ عمى المسمـ حراـ؛ مالو وعرضو

ودمو)).

أقوؿ قولي وأستغفر اهلل لي ولكـ.

-------------------------

الخطبة الثانية

أما بعد :يقوؿ النبي (( :احرص عمى ما ينفعؾ ،واستعف باهلل وال تعجز)).

إف األصؿ ػ عباد اهلل ػ عند المسمميف أنيـ مسؤولوف عف أعمارىـ وأوقاتيـ؛ لذا أرشد النبي الصحابة
أف يحرصوا عمى ما ينفعيـ مف عموـ الدنيا واآلخرة ،وأف ال يشغموا أنفسيـ بالتوافو مف األمور التي

ال قيمة ليا ،فضال عف انشغاليـ بالمحرمات ،وقد جاء عف ابف مسعود أنو قاؿ( :إني ألكره أف أرى

الرجؿ فارغا ،ال ىو في عمؿ الدنيا وال اآلخرة) .ولألسؼ الشديد فإف جؿ أوقات المسمميف تمضي
في الميو الفارغ إف لـ يكف في الميو المحرـ ،بينما أعداء اهلل مف الييود والنصارى ممؤوا أوقاتيـ

بالنافع لدنياىـ مف عمـ وعمؿ فسادوا العالـ.

لذا يجب عمى المسمـ أف يحرص عمى ما ينفعو مف العبادات والطاعات والعموـ النافعة ،مستعينا في
ِ
يف [الفاتحة ،]5:وقد عمـ نبينا معاذا
َّاؾ َن ْع ُب ُد َوِاي َ
ذلؾ باهلل تعالى ،فنحف نقوؿ في صالتناِ :إي َ
َّاؾ َن ْستَع ُ
أف يقوؿ دبر كؿ صالة(( :الميـ أعني عمى ذكرؾ وشكرؾ وحسف عبادتؾ))؛ لذا فالعبد منا أحوج ما
يكوف إلى مواله في طمب إعانتو عمى فعؿ المأمورات وترؾ المحظورات ،بؿ وفي الصبر عمى ما
ِ
َّ
وف [يوسؼ ،]11:فمف أعانو
اف َعمَى َما تَصفُ َ
قدره اهلل تعالى ،ولذا قاؿ نبي اهلل يعقوبَ :والموُ اْل ُم ْستَ َع ُ
اهلل تعالى عمى ذلؾ فيو الموفؽ ،وأما مف خذلو اهلل تعالى فيسر لو سبؿ المعصية وترؾ الطاعة
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يتذمر عمى أقدار اهلل فيو المخذوؿ المياف ،وقمة ِمف المسمميف مف يصبر ويرضى بقدر اهلل
ورأيتو ّ
وقضائو وال ِ
يعترض عميو؛ لذا سد الشارع الحكيـ باب االعتراض عمى القدر فقاؿ عميو الصالة

والسالـ(( :واف أصابؾ شيء فال تقؿ :لو أني فعمت كذا وكذا ،ولكف قؿَ :ق َدر اهلل وما شاء فعؿ ،فإف
لو تفتح عمؿ الشيطاف)).
إف أكثر مف يشتكي مف االكتئاب والقمؽ والتوتر وسائر األمراض النفسية ىـ أقواـ ما آمنوا بقدر اهلل؛

يتحسروف عمى ما فات منيـ ،فتسمع مف يقوؿ :لو أني فعمت كذا لما أفمست ولما صدمت
لذا تراىـ
ّ
ولما مات الولد ولما خسرت الجائزة ،وىذا فيو اعتراض عمى قدر اهلل؛ لذا المشروع أف تُ َسمِّـ وترضى
بقدر اهلل بعد أف تبذؿ األسباب ،أما مف يتحسر عمى فوات الطاعة فيذا ال بأس بو؛ ألف ىذا النوع
مف التحسر عبادة كما قاؿ (( :لو استقبمت مف أمري ما استدبرت لما سقت اليدي)).

وقووا إيمانكـ باهلل تعالى ،استعينوا باهلل عمى فعؿ الواجبات وترؾ المحرمات
فاتقوا اهلل عباد اهللّ ،
والصبر عمى المقدورات ،وال تكسموا في طمب ما ينفع وما يرضي اهلل تعالى ،وآمنوا بالقدر ،وسمِّموا
ألمر اهلل آخذيف باألسباب كما أمر اهلل تعالى ،تصمح لكـ دنياكـ وآخرتكـ.
نفعني اهلل واياكـ بالقرآف والسنة المطيرة...

