ُّلِلُِتعالى ُ
خُطُبُةُُالجمعةُُ–ُ2022.07.08اْلِستِسَلم ِ ه

اْل إخ َوةُ ا إلك َِرام،
أَيُّهَا إ ِ
اْل إخ َوةُ ا إلك َِرام،
أَيُّهَا إ ِ

ىَُّللاُتعالىُ عِب ادهُالمؤمِ نِينُ بِهُِوبِنبِيُِهُِمح همدُُُؐ بِالمسلِمِينُ .
لقدُ ُس هم ه

تُقومِ ُِهُوُمُوُقُِفُهُ ُمُ
َُّللاُِ ِإُبراهِيمُُعليهُِالسهَلمُيتف حهصُُمُعُتُقُدُا ُِ
ي ه
كانُنبِ ُّ

بُِمُعُنىُ الُمُسُتُسُُِلمُِينُُُلهُ سبحانهُ و ِلدِينِ ُِهُُالهذِيُ ارتض اهُ لهم ُ.ق ال ُ

انُالهتِيُكانتُسائِدةًُفِيُقومِ هُِ
انُ ِب ه
مُِنُُ ِ
اّلِلُِتعالىُ.فعِبادةُاْلوث ِ
اْليم ِ
لم ُيقتنِعُ بِهُاُإُِبُرُا ُِهيمُ ُعليهُِالسهَلمُ .وُكانُ ُيدِيمُ ُالبحثُ ُوالُتهف ُّكرُ ُفِي ُ

َّللا َوعَمِ َل صَا ِل ًحا َوقَا َل
سنُ قَ إو ًَل ِم َّم إن َدعَا ِإلَى َّ ِ
تعالىَ ﴿ُ:و َم إن أَحإ َ
بُ ه ِ
َّللاُ
إِنَّنِي مِ نَ ا إل ُم إ
سلِمِ ين﴾ُُ3.وُالمسلِمُ ُهوُ المستسلِمُ لِماُ فِيُ كِتا ِ

ورُالهُتِيُتذكِرهُ ِبكوُنِهُِعبدًاُ
قُلِك ُِ
اْللُ ُِهُالخا ِل ُِ
ُِ
لُشُيُءُ،ويتُأ هملُفِيُاْلُم ِ

تعالىُوفِيُسنهةُِرسو ِل ِهُُؐ.هوُُالهُ ُِذيُيسلِمُُ ِبك ِلُماُيأتِي ُِهُمِنُر ِبهُِع هز ُ

قُ
لِلخالِقُ .وفِيُمِث ِلُه ُِذُِه ُالُحُا ُِ
ل ُأُوحىُإُِليهُِربُّ ُالعالمِينُمِنُفو ِ

ع َجبًا ِْل َ إم ِر ا إل ُمؤإ مِن ،إِنَّ أَ إم َر ُه كُلَّهُ لَهُ
وجلهُوْلُيُعت ُِرضُ.قالَُُؐ «ُ:
شك ََر ،فَكَانَ
س َّرا ُء َ
إس ذَاكَ ِْل َ َح ٍد إَِلَّ ِل إل ُمؤإ مِن ،إِ إن أَصَابَتإهُ َ
َخيإرَ ،ولَي َ

ب
س ِل إم ۖ قَا َل أَ إ
سب ِعُ سماواتِ ﴿ُُ:إ إذ قَا َل لَ ۥه َربُّهۥ أَ إ
سلَ إمتُ ل َِر ِ
ٱ إل َٰ َع َلمِ ين﴾ُُ 1.

صب ََر ،فَكَانَ َخي ًإرا لَه»ُُ 4.
َخي ًإرا لَهَ ،و ِإ إن أَصَابَتإهُ ض ََّرا ُء َ

ل ُالحمِيدةُُِ،إُِما ًماُ فِي ُ
لقدُكانُإُِبراهِيمُعلي ِه ُالسهَلمُجامِ عًاُ لِلخِ ص ا ُِ

ُ

َُّللا ُ
ّلِلُتعالىُ،شاك ًِر ِ ُ
اْلُِسُتُِسَُلُ ُِمُ ِ هُِ
اُْلنُعُمُِ ُِهُع هزُوجلُ.ولِذلِكُُاصطفاه ه

ي إاْل َ ِعزَّ اءُ ،
ِإ إخ َوتِ َ

جلهُُمِنُبي ِنُخل ِقهُِوهداهُإُِليهُِسب حانهُ.وُآت اهُُفِيُالحياةُِال ُُّدنياُ
ع هزُوُ ُ

ل ُواحِ دُمِ نهاُيبتلىُ فِيُحياتِهُِ بِألوُانُ ُمِنُ ُالمِ ح ِنُوالُمُصائِبُ .
إُِنه ُك هُ

ص الِحِ ينُ.وُإِنه ُإِبراهِيمُعليهُِالسهَلمُ
حسنةًُ،وُ ُ
جعُلُهُفِيُاْلخِ رةُِمِنُُال ه

جلهُُ
حمُِلُُذلِكُالمسلِمُُعلىُأُنُُيتم هردُُعلىُربِهُِع هزُوُ ُ
ْلُيُ ُ
وينبغِيُأُ هُ

هوُُُالهذِيُ بنىُ الكعبةُ معُ اُِبنِهُِ ِإسماعِيلُُُعُلُي ُِهُُالسهَلمُُُ،وأرشُدُُ

حسُنُُ ِبالمسل ِِمُأُنُيفعلهُ،هوُأُنُيستق ِبلُ
لُالهذِيُيُ ُ
وُعلىُعِصي انِهُ.ب ُِ

النهُاسُُإُِلىُعِبادُةُُِالحجُ.وهوُعليهُِالسهَلمُُ،اُُلهذِيُأُصُبُحُُرم ًزاُ ِلعِبُادةُُِ

سع ُ.ويعلمُ ُأُنُ ُعسى ُأنُُتكرهواُ
َّللاُِع هزُ وجلهُ بِصدرُ ُوُا ُِ
قضاءُ ه

ّلِلُتعالىُ ُ.
ينُ ِ هُِ
الُتهض حِ ي ُِةُبُِالُقُرُابُِ ُِ

شُيُُئًاُوهوُخيرُلكمُُ،وعسىُأنُُتحِ بُّواُشيئًاُوهوُش ٌّرُلك ُمُ.ف ِإنُكانُ

ُ

صدُنُاُحقُاُ،فَلُب هُد ُأُنُنكُونُ ُمِثلُ ُُِإسماعِيلُ
ِرضُ هُِ
اَُّللا ُتعالى ُهوُمق ِ

ي إاْل َ ِعزَّ اءُ ،
إِ إخ َوتِ َ

َّللاُ فِي ِهمُ:
وعُلهُسبحانهُ.أولئِكُالهذِين ُقُالُ ُ ه
عليهُِالسهَلمُ فِيُال خض ِ

اّلِلُِ ع هزُ وج هل ُ
صدقُ ِإُبراهِيمُ عليهُِ السهَلمُ فِيُ ُِإيمانِهُِ ِب ه
كانُ ِ

ع إن ُه إم َو َر ُ
ع إنه﴾ُُ 5.
ضوا َ
َّللا َ
﴿ َر ِض َ
ي َّ ُ

ُالهتِيُأُلقِيُفِيهُا؛ُعلى ُ
وإِخَلصُهُلهُ،قدُبُلُغُُمبلغًاُ،لمُُتُقوُُفِيهُِالنهار ُ

ُ

ُِإحراقُِ ُِهُُ،ولمُُُيُقُوُُُفِيهُِ السِكِينُُُ ُالهذِيُ وضعهُ علىُ رقبةُِ اُِبنِ ِهُُ

ي ا إلك َِرامُ ،
إِ إخ َوتِ َ

ل ُهذاُالُخضوعُمِنُ ُُِإبراهِيمُعلي ِه ُ
ُِإسماعِيلُ؛ ُعلىُقُط ُِعهُ .وُسُيُظُ ُُّ

َُّللاُِتعالىُ.واليومُيومُعرفةُ.فَلُننُسُُ ِزي ارةُُ
غدًاُيومُالُعِي ُِدُ ِب ِإذ ِن ه

حُ ،واْلُِسُتُِسَُلُمُُ مِنُُإُِسماعِيلُعليهُِالسهَلمُ لِهذا ُ
ُْلم ِرُُال ُذهب ُِ
السهَلم ِ ُ

موتانُاُ،والدُّعاءُُلهمُبِالخيرُ.وُلُنُعُُِلمُُأُوْلدُناُاُل حُِكُمُُالهتِيُينط ِويُ

اْلُم ِرُُ،سيظلُُُّمِثالُ ُاْلُِستِسَلمُ ِ هّلِلُِتعالىُُُِإلُىُيو ُِم ُالقِي امة ُ.وث هم ُةُ

عليهاُهذاُالعِيدُ.وُلُنُفُ ُِكرُُفِيُمعنىُاْلُِسُتُِسَُلُ ُِمُ ِ هّلِلُِتعالىُُ.

قُ
ْلثُبُا ُِ
عبرُُأُيضًاُفِيُاُِجتِه ا ِدهُِعليهُِالسهَلمُ ِ ُِ
دروسُُو ُِ
تُوجودُِالخا ِل ِ

وُنُذُ ُِكرُكُمُُبِه ِذُِهُالمناسب ُِةُ،بِأنهُُتكبِيراتُِالعِيدُِت ِجبُمعُبِدُايةُِ

سبحانه ُوُتعالىُ ،فِيُمواجهةُِالمنك ِِرينُ .إُِنهُ ُإُِبراهِيم ُعُلُي ُِه ُالسهَلمُُ

مِرُحتهُىُنِهاي ُِةُصَلةُِالعص ِرُمِنُرابِ ُِعُأُي ِهامُ
جرُ،ويست ُُّ
صَلةُُِالُفُ ُ

بُُحي اتِه ُ.سعيُهُُال هُدؤوبُُُفِيُ س ِبي ِلُُالُتهوُحُِي ُِدُ ،
لُُجوا ِن ُِ
ُِإمامُُُلناُ ِبك ُِ

تُالعِيدُِبعدُك ِلُف ِريضةُُ.
العِيدُ.فَلُننُسُُتُكُُِبيرُا ُِ

َّللاُِتعالىُ ،تتض همنُ ُأُعظمُ ُنموذجُ ُلناُ.ق الُُ
وُ ُِه ُ
جرُتُه ُال هُدائِمةُ ُإُِلىُ ه
تُعُالُىَ ﴿ُُ:ما كَانَ ِإب َإراهِي ُم يَهُو ِديًّا َو ََل نَص َإرانِيًّا َو َٰلَك إِن كَانَ َحنِيفًا
س ِل ًما َو َما كَانَ مِ نَ ا إل ُمش ِإركِين﴾ُُ 2.
ُّم إ

أُسألُُالمولىُع هزُوجلهُأنُيجعلناُمِ همنُأسلمواُلهُوُاسُتُسُلُمُواُ
يُذلِكُوالق ادِرُعليهُ.آمِينُُ.
ْلم ِرهُُِ،إنهُهُوُُِل ُُّ
ُِ
ُ

ُ
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