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نبي اهلل يعقوب ♠
إن الحؿد هلل ،كحؿده وكستعقـه وكستغػره ،وكعوذ باهلل من شرور أكػسـا
ومن سقئات أعؿالـا ،من يفده اهلل فال مضل له ،ومن يضؾل فال هادي له،
وأشفد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشفد أن محؿدً ا عبده ورسوله.
( ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ) [آل

عمران.]201:
( ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) [النساء.]2:
(ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ) [األحزاب-00:

.]02
أما بعد ،فؾؼد خؾق اهلل  الخؾق ،واختار مـفم األكبقاء والؿرسؾقن
وجعؾفم صػو ًة عؾى الخؾق أجؿعقن ،ذلك أن اهلل  أرسل رسؾه بالفدى
ودين الحق لقظفره عؾى الدين كؾه ،ولقؽون همالء األكبقاء قدو ًة لؾصالحقن
والسالؽقن صريق إياك كعبد وإياك كستعقن ،والذي يؼود إلى جـات الـعقم بنذن
اهلل رب العالؿقن.
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ولذلك ربـا  اختار همالء األكبقاء من بقن الـاس لؿثل هذه الغاية الـبقؾة
العظقؿة ،حتى ِ
يؼتدي هبم الـاس ،قال سبحاكه وتعالى ( :ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ) [السجدة.]12:
وقال  (:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ) [األىبواء.]07:

والغرض من ذلك أن يؼتدي هبم الـاس ألهنم الصػوة من هذه الخؾقؼة.
قال  ( :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ) [األىعام.]00:
ىعم عباد اهلل ،إهنم األكبقاء عؾقفم الصالة والسالم.
ومن جؿؾة همالء األكبقاء الذين ذكرهم اهلل  يف الؼرآن وأخذت حقاته
مساح ًة من كتاب رب العالؿقن هو يعؼوب ♠ الؽريم ابن الؽريم ابن
الؽريم ،كعم إكه يعؼوب ابن إسحاق ابن إبراهقم عؾقفم الصالة والسالم(.)1
الذي اختاره اهلل  عؾى عؾم ،ورباه عؾى عؾم ،قال  عن يعؼوب:

(ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ) [يوسف.]86:

( )1أخرج البخاري يف «صحقحه» (َ )3393ع ِن ا ْب ِن ُع َؿ َر ¶َ ،ع ِن الـَّبِ ِّي
يم ،ا ْب ِن ال َؽ ِر ِ
يم ،ا ْب ِن ال َؽ ِر ِ
يم ،ا ْب ُن ال َؽ ِر ِ
ف بْ ُن
وس ُ
يم ُي ُ
َ ،ق َال« :ال َؽ ِر ُ
ِ
وب ْب ِن إِ ْس َح َ
السالَ ُم».
َي ْع ُؼ َ
قم َع َؾ ْق ِف ُم َّ
اق ْب ِن إِ ْب َراه َ
ول اهللِ
أيضا (َ )4689ع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة ◙َ ،ق َالُ :سئِ َل َر ُس ُ
وأخرج ً
ِ
َ أ ُّي الـَّا ِ
اه ْم» َقا ُلواَ :ل ْق َس َع ْن
س َأك َْر ُم؟ َق َالَ « :أك َْر ُم ُف ْم ِعـْدَ اهلل َأ ْت َؼ ُ
َه َذا ك َْس َل ُل َك َق َالَ « :ف َلك َْر ُم الـ ِ
ف َكبِ ُّي اهللِ ا ْب ُن َكبِ ِّي اهللِ ،ا ْب ِن َكبِ ِّي اهللِ ا ْب ِن َخؾِق ِل
وس ُ
َّاس ُي ُ
اهللِ»َ ،قا ُلواَ :لقس َعن َه َذا كَس َل ُل َكَ ،ق َالَ « :فعن مع ِ
اد ِن ال َع َر ِ
ب َت ْس َل ُلوكِي» َقا ُلواَ :ك َع ْم،
َ ْ ََ
ْ
ْ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الجاهؾ َّقة خ َق ُارك ُْم في ال ْسالَ ِم إِ َذا َفؼ ُفوا».
َق َالَ « :فخ َق ُارك ُْم في َ
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كثقرا ،لؽن قصته مع أوالده
يعؼوب ♠ جاء ذكره يف الؼرآن ً
♠ هي التي جاءت يف كتاب اهلل  بشؽ ٍل واس ٍع ومػص ٍل ،ذلك أن
يعؼوب ♠ ُرزق أوال ًدا وكاكوا صالحقن كؾفم يف هناية الؿطاف ،إال أن
ٍ
ٍ
خاصئة مع أخقفم يوسف ♠ يف أول حقاهتم.
مؿارسات
أبـائه مارسوا
لؽن صرب يعؼوب ♠ وتربقته الـاجحة ألوالده جعؾت الـفايات
كاجحة بنذن اهلل رب العالؿقن ،كعم يؼول  ( :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿ
ﮀ ﮁ ) [ص.]20-24:

يعؼوب ♥ إكؿا هو شعؾ ٌة من قبس آبائه وأجداده ،يـشر
الـور ،ويـثر الخقر ،ويدعو إلى اهلل رب العالؿقن ،كبؼقة إخواكه من األكبقاء
والؿرسؾقن عؾقفم الصالة والسالم.
أيها المسلمون :كؼف يف هذه الخطبة وقػات مع تربقة يعؼوب ♠
ٍ
جؿؾة من الؼواعد الرتبوية،
ألوالده ،حقث أن قصته مع أوالده اشتؿؾت عؾى
وعؾى جؿؾة من الؼواعد السؾوكقة التي يحتاجفا كل ٍ
والد يف هذه الحقاة،

كذلك أن يعؼوب ♠ كان قد وعظ أوالده ،وكصحفم ووصاهم
باليؿان ،وبالتوحقد ،والقؼقن.
بل إكه غرسه يف تراب ترائبفم ،حتى أصبحت شجرة إيؿاهنم باسؼ ًة تزاحم
الـجوم يف عؾقائفا.
ولذلك أول قضق ًة يـبغي أن تلخذ باالهتؿام هي قضقة زرع التوحقد،
واليؿان ،والقؼقن يف الؼؾوب.
يؼول يعؼوب ♠ لبـقه ( :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴ ﮵) [البقرة.]271:
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كعم عباد اهلل ،إكه أمرهم بالسالم ،أمرهم باليؿان ،أمرهم بالتوحقد ،ألكه
الدين الذي ارتضاه اهلل  لعباده ديـًا.
قال سبحاكه ( :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ) [المائدة.]7:
قال سبحاكه ( :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ) [آل عمران.]64:
قال سبحاكه ( :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ) [آل عمران.]20:
ٍ
ٍ
ِ
واحدة ،بل استغرق األمر بالتوحقد
بـصقحة
يؽتف يعؼوب ♠
ولم
والسالم واليؿان حقاته كؾفا ،بل أراد أن يطؿئن وهو يف سقاق الؿوت،
يطؿئن عؾى أوالده ،عؾى إسالمفم ،عؾى إيؿاهنم ،عؾى يؼقـفم باهلل  ،وقد
سجل ذلك الؼرآن.
يؼول اهلل  ( :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ) [البقرة.]277:

يا لفا من تربقة ،ويا له من إيؿان ،كعم عباد اهلل ،إن يعؼوب ♠ غرس
السالم واليؿان يف تراب ترائب أوالده ،إن قضقة السالم واليؿان
والتوحقد أخذت مساح ًة كبقر ًة من موعظة وكصقحة ووصقة يعؼوب ♠
تجاه أوالده عؾقفم جؿق ًعا السالم.

وهذه قضقة مفؿة ،يجب عؾى كل ٍ
والد أن يجعؾفا كصب عقـقه ،وأن

يجعؾفا أهم اهتؿاماته ،ولقست الؼضقة فؼط أن تؼول عؾقؽم بالتوحقد
والسالم واليؿان ،بل يجب عؾقك أن تحافظ عؾى توحقدهم ،وإسالمفم
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وإيؿاهنم من حقث الوجود ،ومن حقث العدم ،ذلك بلن توفر لفم كل أسباب
الثبات عؾى توحقد اهلل ،وعؾى هذا الدين العظقم.
وأن تحسم كل ما من شلكه أن يشوه وجه هذا الدين الصبقح ،أو أن يخل
باليؿان ،أو أن يزعزع السالم.
ثم اكتؼل يعؼوب ♠ يف وصاياه ألوالده ،ويف موعظته إياهم ،ذلك
أكه وصاهم بالتوكل عؾى اهلل  يف جؿقع أمورهم وشموهنم.
يؼول سبحاكه وتعالى عن يعؼوب ( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ) [يوسف.]80:
اهلل أكرب يا لفا من وصقة يحتاجفا كل ٍ
ولد يف هذه الحقاة ،حقـؿا يسؿعفا
من والده يوصقفم بالتوكل عؾى اهلل  حتى ال يصاب الولد بالحباط ،وال
ٍ
جولة من جوالت معركة هذه الحقاة.
يـزع إلى االهنزامقة يف حقاته عـد أول
( ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) [يوسف.]80:
ىعم عباد اهلل ،إهنا قضقة التوكل عؾى اهلل رب العالؿقن ،التي تؿثل العؿود
الػؼري لؼضقة السالم واليؿان ،ذلك أن التوكل عؾى اهلل  يف جؿقع
الشئون واألمور عالم ٌة عؾى صحة التوحقد واليؿان والقؼقن يف صدر العبد.
قال  ( :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ) [غافر.]22:
يؼولفا عؾى لسان يعؼوب ( :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ) [غافر.]22:
فوض أموره كؾفا إلى اهلل رب العالؿقن.
( ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ) [الطالق.]7:
أي كافقه سبحاكه وتعالى.
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ولذلك عباد اهلل ،من أعظم الوصايا التي يـبغي ،بل يجب أن تغرسوهنا يف
تراب ترائب أوالدكم مـذ الصغر :قضقة التوكل عؾى اهلل  ،وتػويض األمر
مطؾق ٌ
كامل  ،وأما العباد فؾديفم فؼر
إلقه ،لؿاذا ألن اهلل هو الغـي ،وغـاه
ٌ
ذات ،وفؼر صػات ال يستغـون عن رهبم  صرفة عقن ،كعم ال يستغـون عن
رهبم  صرفة عقن.
يؼول سبحاكه ( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ)
[فاطر.]24:
أكتم الػؼراء إلى اهلل ،فؼر ذات ،وفؼر صػات ،واهلل هو الغـي الحؿقد،
الغـى الؿطؾق ،والؼوة الؿطؾؼة ،والؿؾك الؿطؾق ،جل اهلل وتؼدس وتعالى(.)1
ٌ
ارتػاع
وإقبال،
إدبار
آخر ،أن هذه الحقاة وما فقفا من التؼؾبات،
ٌ
ٌ
أمر ٌ
ٌ
واضطجاع ،هـا يرسم يعؼوب ♠ ألوالده صري ًؼا آمـًا بنذن اهلل ،
ٌ
حقـؿا يعؾؼفم باهلل سبحاكه وتعالى.
صحقحا ،ويؿـعفم من أن
تػسقرا
ويػسر لفم ما يعرتضفم يف حقاهتم
ً
ً
يسؼطوا يف هوة القلس من روح اهلل .
يؼول سبحاكه وتعالى عن يعؼوب ( :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ) [يوسف.]60:
وصق ٌة تجعل الـػوس تزاحم الـجوم يف عؾقائفا ،رغب ًة يف الخقر ،وصؿو ًحا
إلى ما عـد اهلل رب العالؿقن.

( )1يـظر« :شرح الؼصقدة الـوكقة» لؿحؿد خؾقل هراس (.)83 /2
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ولذلك كجد بعض األوالد بؿجرد تعطل ٍ
أمر من أمور حقاهتم :يـؽػئون
ٍ
زاوية من زوايا الػشل
عؾى ذواهتم ،ويتؼوقعون عؾى أكػسفم ،ويـحازون إلى
ياسا من روح اهلل.
إ ً
أما الذي يزرع يف أوالده التوكل عؾى اهلل  ،والثؼة به سبحاكه ،وتػسقر
تػسقرا
هذه العؼبات ،والؿػاوز التي تعرتض الكسان يف صريق حقاته ،يػسرها
ً

صحقحا عؾى أهنا من قدر اهلل .
ً

هـا يليت هذا الذي فوض أمره إلى اهلل ،فقستؼبل اآلالم فقجعؾفا آما ً
ال،
ويستثؿر الؿصائب فقجعؾفا عـواكًا عؾى كجاحه ،وترققه يف مدارج الؽؿال يف
أمور الدكقا ،ويف أمور الدين.
(ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ )
[يوسف.]60:
وإن حقاة يعؼوب تؿثل عـوا ًكا لؼضقة رفض القلس من روح اهلل  ،حقـؿا
عظقؿا وقد فؼد فؾذة كبده -يوسف ♠ -ومع ذلك كان
صرب صربًا
ً
يعقش أمالً صويالً ال حدود له.
( ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ) [يوسف.]67:
كعم ،ترجؿ ٌة عؿؾق ٌة واقعق ٌة ،صبؼفا يعؼوب ♠ يف حقاته حقـؿا رفض
القلس من روح اهلل ،بل الؼضقة تراكم تؾك الؿآسي والؿصائب عؾقه ،حقـؿا
فؼد يوسف ،بعد حقن تػاجل بػؼد ٍ
ابن آخر يؿثل قطع ًة مـه ،ومع ذلك لم يقلس
من روح اهلل.
ٍ
ٍ
ٍ
دراسقة ،أو
قضقة
جولة من جوالت حقاهتم ،يف
كثقر من الػاشؾقن يف أول
ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
عالقة من العالقات ،تجدهم يولون
اجتؿاعقة ،أو أي
أسرية ،أو
تجارية أو
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عؾى أدبارهم ال يؾوون عؾى شيء ،يجرون أذيال الخقبة والػشل ،آيسقن من
روح اهلل.
( ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ) [يوسف.]60:
ولذلك الؿسؾم الذي يعؾم بلن اهلل  قدر مؼادير كل شيء ،وأن هلل 
وكثقرا من
كثقرا من الؿصائب،
ً
الحؽؿة البالغة ،ال ُيسلل ربـا عؿا يػعل ،أن ً
األزمات هناياهتا صقبة بنذن اهلل .

ولذلك يؼول ربـا سبحاكه يف كتابه الؿـزل عؾى كبقه ♥:
(ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ) [البقرة.]128:
ويؼول  ( :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ) [النساء.]20:

وفؼـي اهلل وإياكم بنتباع الؽتاب والسـة ،وهداين وإياكم إلى صريق أكبقاء
اهلل  من األكبقاء والؿرسؾقن ،إكه خقر مسئول.
أقول ما تسؿعون ،وأستغػر اهلل لي ولؽم ،ولسائر الؿسؾؿقن من كل ٍ
ذكب
وخطقئ ٍة ،ويا فوز الؿستغػرين ،أستغػر اهلل.
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اخلطبة الثانية
الحؿد هلل ،وكػى ،وصؾى اهلل وسؾم وبارك عؾى الـبي الؿصطػى  ،وعؾى
من بلثره اقتػى إلى يوم الحشر والؿـتفى.
أما بعد ،فنن الؿتلمل يف سورة يوسف ♠ يجد أن يعؼوب ♠
مـظرا فؼط ،يعطي الـصائح والتوجقفات ،بل كان يـزل إلى واقع
لم يؽن
ً
ً
وكؼاشا وصربًا ومحب ًة واحرتا ًما ودف ًئا ،وما إلى غقر ذلك من
حوارا
أوالده،
ً
معاين األبوة الصادقة.

صغقرا،
ففذا هو يعؼوب ♠ يستؿع إلى ابـه يوسف ،وقد كان
ً

فقؼص ابـه عؾقه الؼصة ،قصة الرؤيا فقؼول ( :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) [يوسف.]2:

هـا استبشر يعؼوب بشار ًة عظقؿة هبذه الرؤيا ،ذلك أن مخايل يوسف مـذ
الصغر كاكت كواصق بالحسـى ،تشقر إلى وراثته الـبوة والؽتاب ،فؿا كان من
يعؼوب ♠ إال أن أحاط ابـه يوسف بسقاجٍ من الـصقحة ،لعؾؿه بعرق
الحسد الذي مازال يـبض يف صدور إخوته الباققن من األم الثاكقة ،فؼال:
(ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ) [يوسف.]4:
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اهلل أكرب! إحاص ٌة عظقؿة ،تـبع مـفا كل معاين العطف والرحؿة ،والخوف
عؾى هذه الثؿرة التي تشؽل ِعؼدً ا ثؿقـًا ضؿن ِع ٍ
ؼد كوره كوراين ،كعم ،إهنم
األكبقاء الذين ورثوا الـبوة والؽتاب.
وال يخػاكم وكحن كريد أن كطوي هذه الؼصة ،وكركز عؾى األهم ،حقـؿا
فعؾوا فعؾتفم بلخقفم يوسف.
(ﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ)
[يوسف.]20-28:
كان يعؼوب ♠ يعؾم يؼقـًا بؽقدهم ،وبؿؽرهم ،وبارتؽاهبم جريؿ ًة
شـقع ًة يف حق يوسف ♥ فؼال لفم ( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ
ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ) [يوسف.]26:
يا له من ثبات! ثبات ال يحسـه إال الرجال الذين يؿتؾؽون عؼولفم،
ٍ
لحظة من لحظات االستػزاز.
وعواصػفم ،وال يطقشون عـد أول
قال :بل سولت لؽم أكػسؽم ،جؿقع الؼرائن والدالالت تشقر إلى
جـايتفم وجريؿتفم ،ومع ذلك تؿالك أعصابه ،وسقطر عؾى تصرفاته ،وقال:
( ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ)
[يوسف.]26:
يا لفا من تربقة! لم يطش ،ولم يضع أمام هذا االستػزاز الؽبار من أوالده،
ولؽـه قال ( :ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ) [يوسف.]26:
بعث رسال ًة إلى أوالده أهنم ال يؿؽـفم بحال أن يخادعوكه ألكه كبي اهلل
 ،ولؽـه تضرع بالصرب ،وبالتوكل عؾى اهلل رب العالؿقن ،أراد لؿؾؿة أسرته،
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وهذا من العؼل الراجح ،فؼد ولدً ا ،لؽـه لقس عـده استعداد أن يػؼد البؼقة،
وال شك بلن هذا ال يحسـه إال أصحاب العؼل الراجح.
وتستؿر الؼصة والحقاة ،ويعؼوب ♠ مازال يحدوه األمل يف أن
يجؿع اهلل  الشؿل جؿق ًعا ،ومع كل هذا يخاف عؾى بؼقة أوالده ،حقـؿا
بعثفم إلى مصر لقؼابؾوا العزيز.
( ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ)
[يوسف.]80:
يا لفا من رحؿة! يا له من عطف! خاف عؾى أوالده من العقن ومن
الحسد ،كؿا يؼول كث ٌقر من أهل العؾم من أهل التػسقر.
( ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ) [يوسف.]86:
أمرهم بلن يتوزعوا وأن يتػرقوا عل أبواب الؿديـة ،ألهنم كاكوا أهل
ٍ
ٍ
وبسطة يف الجسم ،فخشي عؾقفم يعؼوب ،والـبي
جؿال وحسن مـظر،
♥ يؼول« :ال َع ْو ُن َحق»( :)1خاف عؾقفم ♥.
ولذلك كبقـا ♥ أمركا( )2بلن كعوذ أكػسـا وأوالدكا بؽؾؿات
ٍ
عقن ٍ
ٍ
اهلل التامات من شر ما خؾق ،ومن كل ٍ
مريد(،)1
شقطان
المة ،ومن كل
يحصن الكسان كػسه وأوالده يخاف عؾقفم(.)2

( )1أخرجه البخاري ( ،)5743ومسؾم ( )2187من حديث أبي هريرة ◙.
( )2أخرج البخاري (َ )3371ع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
اس ¶َ ،ق َال :ك َ
َان الـَّبِ ُّي
الح َس ْق َنَ ،و َي ُؼو ُل " :إِ َّن َأ َباك َُؿا ك َ
َان ُي َع ِّو ُذ بِ َفا
الح َس َن َو ُ
ُ ي َع ِّو ُذ َ
=
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إن هذه الؽؾؿة التي صدرت من يعؼوب ♠ تبعث رسال ًة إلى
أوالده أن هذا الؼؾب الؿرتبع يف هذا الصدر يخاف عؾقؽم ،ويحـو ويعطف
عؾقؽم ،وال شك بلن الولد إذا المست هذه الؽؾؿات شغاف قؾبه ،واكتظؿت
بروحه :عؾم قدر والديه.
ولذلك عباد اهلل أكثروا من الـصقحة ألوالدكم ،أكثروا من الوصقة والعظة
أمرا كؿطارق عؾى رؤوسفم تخضعفم
لفم ومفؿا كان صدودهم عـؽم ،فنن ً
اختقارا.
قفرا ال
ً
لؽم ،وتجعؾفم يحبوكؽم ً

= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ات اهللِ التَّام ِة ،مِن ك ُِّل َشق َط ٍ
اقَ :أ ُعو ُذ بِ َؽؾِؿ ِ
إِسؿ ِ
اع َقل َوإِ ْس َح َ
ان َو َها َّم ٍةَ ،ومِ ْن ك ُِّل َع ْق ٍن
ْ
ْ
َّ
َ
ْ َ
ٍ
َ
ال َّمة ".
ول اهللِ
( )1أخرج مسؾم ( )2738عن َخ ْو َل َة بِـ َْت َحؽِ ٍ
ول َس ِؿ ْع ُت َر ُس َ
الس َؾ ِؿ َّقةََ ،ت ُؼ ُ
قم ُّ
ات اهللِ التَّام ِ
ول " :من ك ََز َل مـ ِْز ًال ُثم َق َالَ :أ ُعو ُذ بِ َؽؾِؿ ِ
َ ي ُؼ ُ
ات مِ ْن َش ِّر
َ ْ
َّ
َ
َّ
َ
ما َخ َؾ َقَ ،لم ي ُضره َشيء ،حتَّى ير َت ِ
ح َل مِ ْن َمـ ِْزل ِ ِه َذل ِ َك ".
ْ َ َّ ُ ْ ٌ َ َ ْ
َ
( )2أخرج أحؿد يف «مسـده» ( ،)15461وابن أبي شقبة يف «الؿصـف» ( ،)23631وأبو
يعؾى يف «مسـده» ( ،)8622وصححه األلباين يف «السؾسؾة الصحقحة» ( )843عن
ول اهللِ
الر ْح َؿ ِن ْب َن َخـْ َب ٍ
ف َصـ ََع َر ُس ُ
شَ :ك ْق َ
َأبي ال َّت َّقاحِ َ ،ق َالَ :س َل َل َر ُج ٌل َع ْبدَ َّ
الشقاصِقن إِ َلى رسو ِل اهللِ
ِ
ِ حقن كَاد ْته َّ ِ
قن؟ َق َالَ :جا َءت َّ َ ُ
الش َقاص ُ
َ َ ُ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 مِ َن ْاألَ ْو ِد َيةَ ،و َت َحدَّ َر ْت َع َؾقْه م َن ا ْلج َبالَ ،وف ِ
قف ْم َش ْق َط ٌ
ان َم َع ُه
َار ،ي ِريدُ َأ ْن يح ِر َق بِفا رس َ ِ
ِ
ِ
ب َ -ق َال
ول اهلل َ ،ق َالَ :ف ُرع َ
ُ ْ
ُش ْع َؾ ٌة م ْن ك ٍ ُ
َ َ ُ
َج ْع َػ ٌرَ :أ ْح َس ُب ُه َق َالَ :ج َع َل َي َت َل َّخ ُر َ -ق َالَ :و َجا َء ِج ْب ِر ُيلَ ،ف َؼ َالَ :يا ُم َح َّؿدُ ُق ْلَ ،ق َالَ « :ما
ات اهللِ التَّام ِ
ول؟» َق َالُ " :ق ْلَ :أ ُعو ُذ بِ َؽؾِؿ ِ
او ُز ُه َّن َبرَ ،و َال َف ِ
ات ا َّلتِي َال ُي َج ِ
َأ ُق ُ
اج ٌر مِ ْن َش ِّر
ٌّ
َّ
َ
ما َخ َؾ َق ،و َذر َأ وبر َأ ،ومِن َشر ما يـ ِْز ُل مِن السؿ ِ
اءَ ،ومِ ْن َش ِّر َما َي ْع ُر ُج فِ َقفاَ ،ومِ ْن َش ِّر َما
َ َ َ َ َ َ ْ ِّ َ َ
َ َّ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضَ ،وم ْن َش ِّر َما َي ْخ ُر ُج مـ َْفاَ ،وم ْن َش ِّر فت َِن ال َّؾقْ ِل َوالـ ََّف ِ
َذ َر َأ في ْاألَ ْر ِ
ارَ ،وم ْن َش ِّر ك ُِّل
ار ٍق إِ َّال َص ِ
َص ِ
الش َقاصِ ِ
ار ًقا َي ْط ُر ُق بِ َخ ْق ٍرَ ،يا َر ْح َؿ ُن "َ ،ف َط ِػ َئ ْت ك َُار َّ
اهلل َع َّز
قنَ ،و َه َز َم ُف ُم ُ
َو َج َّل.
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ولؿا اكؽشػت الؼضقة ،وحصحص الحق ،جاء إخوة يوسف إلى والدهم
بعدما اعرتفوا بالجـاية ،وبقـوا فضل يوسف عؾقفم ،جاءوا إلى هذا الشقخ،
إلى يعؼوب ♠ يطؾبون مـه أن يستغػر لفم رهبم ،هـا لم يـتؼم يعؼوب
ٍ
غؾقظ خشن.
من أوالده ،ولم يؼابؾفم بؽال ٍم
( ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ) [يوسف.]00:
اعرتاف ال يحتاج إلى مالمة ،وال إلى عزل.
(ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ) [يوسف.]06-00:
قال العؾؿاء يريد أن يؽون استغػاره لفم ر ًيا.
( ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ) [يوسف.]06:
أيضا.
فاستغػر ألوالده ،فغػر اهلل لفم ،وققل بـلن اهلل  أورثفم الـبوة ً
كثقرا يف سورة يوسف ،لؽــا كؼرأ قراءة مجردة من خالل
عباد اهلل ،كؼرأ ً

اضطراب الؾسان يف هذا الحـك ،ولؽــا ال كلخذ الدروس والعرب.

يقول بعض العلماء :قرأت سورة يوسف فاستخؾصت مـفا ما يزيد عؾى
ألف فائدة.
فتدبروا كتاب اهلل عباد اهلل ،تدبروه وتلمؾوه وفق الؿـفاج الشرعي السؾقم،
الذي بقـه لـا رسولـا  ،وصحابته الؽرام رضي اهلل عـفم
وأرضاهم.
واعتـوا برتبقة أوالدكم ،ولقس هـاك أجؿل وال أفضل وال أحسن من
تربقة األكبقاء ألوالدهم ،خذوها من كتاب اهلل ،وخذوها من سـة رسول اهلل
.
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عباد اهلل ،إن اهلل أمركم ٍ
بلمر بدأ فقه بـػسه،وثـى بؿالئؽته قدسه ،وأيه بؽم
أيفا الؿممـون فؼال وهو أصدق الؼائؾقن ( :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ) [األحزاب.]48:
الؾفم صل عؾى محؿد وعؾى آل محؿد ،كؿا صؾقت عؾى آل إبراهقم إكك
حؿقد مجقد ،وبارك عؾى محؿد وعؾى آل محؿد ،كؿا باركت عؾى آل إبراهقم
إكك حؿقد مجقد.
الؾفم أعز السالم والؿسؾؿقن ،الؾفم أعز السالم والؿسؾؿقن ،الؾفم
أعز السالم والؿسؾؿقن ،الؾفم احم حوزة الدين ،الؾفم اجعل هذا البؾد آمـًا
مطؿئـًا وسائر أوصان الؿسؾؿقن ،ووفق الؾفم إمامـا وولي أمركا بتوفقؼك،
وأيده بتليقدك ،الؾفم اكصر به ديـك وأعز به كؾؿتك ،واجعؾه رد ًءا لإلسالم

والؿسؾؿقن ،ووفق الؾفم جؿقع حؽام المارات لؿا تحب وترضى ،وخذ
بـواصقفم لؾرب والتؼوى ،ووفق الؾفم جؿقع الؿسؾؿقن لرضاك ،واجعل
أعؿالـا وأعؿالفم يف تؼواك ،وارزقـا يا ربـا جـتك إكك خقر مسئول.
الؾفم اغػر لجؿقع الؿسؾؿقن والؿسؾؿات ،الؿممـقن والؿممـات،
األحقاء مـفم واألموات.
وقوموا إلى صالتؽم يرحؿـي ويرحؿؽم اهلل.

