
  
 

  

  

  "قصة الشبان الثالثة"ــدد 14خطبة عــ
 .1438 شعبان 02/  2017 أفریل 28الجمعة 
  :الخطبةاألولى

الحمد � على إحسانھ، والشكر لھ على توفیقھ 
وامتنانھ، وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك 

لھ، تعظیما لشأنھ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ 
 علیھ وعلى آلھ الداعي إلى رضوانھ، صلى هللا

وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ واتبع سنتھ إلى یوم 
السالم علیكم ورحمة فإخوتي الكرام، أما بعد، .الدین

  .هللا وبركاتھ
رأینا العالقة المتینة التي ال فكاك لھا بین الكلمة 

بین القول  وثیقالطیبة والعمل الصالح واإلرتباط ال
اء الذي والفعل وأن العمل الصالح ھو ُسلّم الدع

إِلَْیِھ یَْصَعُد ﴿:یرفعھ إلى رّب السماء جّل في عاله
الُِح یَْرفَُعھُ﴾ اْلَكلُِم الطَّیُِّب وَ    .10 فاطراْلَعَمُل الصَّ
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والیوم نسرد قصة حكاھا الحبیب المصطفى الكریم 
  .توضیحا وتأكیدا لكل ما قُلنا

 سماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقيأورد إ
  :الجزء الثاني، "یة والنھایةالبدا"في كتابھ 

  
قصة الثالثة الذین أووا إلى الغار فانطبق ( -1-

حدثني محمد : قال اإلمام البخاري( :فقال) علیھم
بن إسحق المسیبي حدثني أنس یعني ابن عیاض 
أبا ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد 

هللا بن عمر عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ 
ما ثالثة نفر یتمشون أخذھم المطر فأووا بین" :قال

إلى غار في جبل فانحطت على فم غارھم صخرة 
من الجبل فانطبقت علیھم فقال بعضھم لبعض 

انظروا أعماال عملتموھا صالحة � فادعوا هللا 
  :تعالى بھا لعل هللا یفرجھا عنكم

اللھم إنھ كان لي والدان شیخان ( :فقال أحدھم  - أ
ولي صبیة صغار أرعى علیھم فإذا كبیران وامرأتي 

أرحت علیھم حلبت فبدأت بوالدي فسقیتھما قبل 
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وأنھ نأى بي ذات یوم الشجر فلم آت حتى  يّ نِ بَ 
أمسیت فوجدتھما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب 

اإلناء الذي یحلب  ،كسر الحاءب( البفجئت بالحِ 
سھما أكره أن أوقظھما من ؤفقمت عند ر ،)فیھ

أن أسقي الصبیة قبلھما والصبیة نومھما وأكره 
عند قدمي فلم ) یصیحون من الجوع(یتضاغون 

یزل ذلك دأبي ودأبھم حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم 
أني فعلت ذلك ابتغاء وجھك فافرج لنا منھا فرجة 

فرأوا  ففرج هللا منھا فرجة ).نرى منھا السماء
  .منھا السماء

عم  اللھم إنھ كانت لي ابنة( :وقال اآلخر -ب
أحببتھا كأشد ما یحب الرجال النساء وطلبت إلیھا 

نفسھا فأبت حتى آتیھا بمائة دینار فتعبت حتى 
جمعت مائة دینار فجئتھا بھا فلما وقعت بین 

رجلیھا قالت یا عبد هللا اتق هللا وال تفتح الخاتم إال 
فقمت عنھا فإن كنت تعلم أني فعلت ). بنكاح(بحقھ 

  .ففرج لھم )نا منھا فرجةذلك ابتغاء وجھك فافرج ل
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اللھم إني كنت استأجرت أجیرا ( :وقال اآلخر -ج
فلما قضى عملھ ) صیعان إناء یسع ثالث(ق أرز رَ بفَ 

قال أعطني حقي فعرضت علیھ فرقھ فرغب عنھ 
فلم أزل أزرعھ حتى جمعت منھ بقرا ورعاءھا 

فقال اتق هللا وال تظلمني حقي قلت اذھب  ،فجاءني
ھا فخذھا فقال اتق هللا وال ءإلى تلك البقر ورعا

تستھزئ بي فقلت إني ال أستھزئ بك خذ ذلك البقر 
ورعاءھا فأخذه فذھب بھ فإن كنت تعلم أني فعلت 

ففرج هللا ما ). ذلك ابتغاء وجھك فافرج لنا ما بقي
  ).أحمد كذلك( .وخرجوا من الغار بقي

 المخرج ذرعاً وعند هللا منھالرب ضائقة یضیق بھا الفتى 
  ضاقت فلما استحكمت حلقاتھا فرجت وكنت أظنھا ال تفرج

  

هللا بارك هللا لي ولكم في القرآن العظیم، ونفعني 
والذكر الحكیم،  والقصص وإیاكم بما فیھ من اآلیات

أقول قولي ھذا، وأستغفر هللا لي ولكم ولسائر 
ذنب، فاستغفروه وتوبوا إلیھ، إنھ  المسلمین من كل

  .ھو الغفور الرحیم
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  :ةالخطبة الثانی
الحمد � وحده، والصالة والسالم على من ال نبي 

  بعده، وعلى آلھ وصحبھ، أما بعد،
فإن أھم ما في القصص القرآني والقصص النبوي 

  .ھو ما نستخلصھ من دروس وعبر ومواعظ
  
   :دروس وعبر من القصة -2-
  
  .والدین وأثره وفضلھ وعقوبة العقوقبر ال - أ

  .اقبتھوخطورة الزنا وع ،العفة وفضلھا -ب
وخطورة الظلم وأكل أموال  ،األمانة وفضلھا -ج

  .الناس بالباطل
  .باألعمال الصالحة� مشروعیة التوسل  -د

فع الدعاء إلى هللا فیستجیب رالعمل الصالح ی -ھـ
  .المولى عز وجل لصاحبھ ویقضي حاجتھ

 یقضي هللا والمزید منھاة األعمال الصالحات كثر -و
  ).أعمال ثالثة ھنا(بھ الحاجات 
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الدعاء الجماعي مستجاب، وھؤالء الشبان  -ز
  .ل بعملھ ففرج عنھمالثالثة دعوا هللا مجتمعین كُ 

حین سألھ  )ص(لخص أبو سفیان دعوة النبي وقد 
ویأمرنا : "قالففماذا یأمركم ؟ : لھ قائال ھرقل

اف والوفاء بالعھد وأداء لصدقة والعفبالصالة وا
  .رواه البخاري" األمانة

فاللھم یا موالنا ندعوك مجتمعین في ھذا الیوم  
المبارك ونرفع إلیك أكفنا على كلمة واحدة في ھذه 

الساعة الطیبة، ساعة استجابة الدعوات وقضاء 
  .الحاجات، فاقض حاجاتنا وأبلغنا ُمرادنا

  .فال تردنا خائبین الین،، ذاللھم نقف ببابك خاشعین
تعلمنا من دیننا  أن ،في عاله جلّ  نسألك یا هللا یا من

علمنا ما تنا، وأن تنفعنا بما علمت ما جِھلنا وأن
زیدنا علماً وعمالً وتقوى وصالحاً، تینفعنا، وأن 

فرج ھمومنا، تثبت على الخیر خطانا، وأن توأن 
، كسھل لنا طریق طاعتتنفس كروبنا، وأن تو
 .كمعصیتسبل دنا عن بعتو
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بحفظك، واكألنا برعایتك، وكن معنا  أحفظنااللھم 
ناصراً ومؤیداً ومعیناً، وصلى هللا على نبینا محمد، 

ھ إلى یوم یوعلى آلھ وصحبھ ومن اھتدى بھد
  .وآخر دعوانا أن الحمد � رّب العالمین .الدین

  .وأقم الصالة
  الالفي المختار محمد

  بمدنین الشمالیة 2إمام خطیب بجامع كوتین 
  

  
  
  

 


