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إدريس عليه السالم  ..ورفعناه مكاان عليا ؟!
إن احلمدهلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال
شريك له ،وأشهد أن دمحما عبده ورسوله ،صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه ،وسلم تسليما
وشر األمور
هدي دمحم ملسو هيلع هللا ىلصَّ ،
خري احلديث ُ
وخري اهلدي ُ
كتاب هللاَ ،
كثريا ،أما بعد :فإن َ
كل بدعٍ لاللٍ.
حمدتا ُُا ،و َّ
حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون ،اتقوا هللا لعلكم تفلحون،
اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا َّ
ِ
الصاحلات فَ َع َّما قليل راحلون( ،من عمل صاحلا فلنفسه ومن أساء فعليها مث
واستَكثِروا من
إىل ربكم ترجعون).
عليه وعلى نبيِنا حممد أفضل الصالةِ والسالم = نيب كرمي من ِ
عباد هللا /إدريس ِ
أنبياء هللا ،كان
ٌ ٌ
ُ
ُ
أول من َخ َّ
ط
قبل نوح عليه السالم يف قول أكثر العلماء ُ ..روي أنه عليه السالم ُ
زمانُه َ
وروي أنه كان خياطا ،وكان ال يَ ْغ ِرُز إبرًة إال قال( :سبحان هللا) ،فكان ميسي وليس
ابلقلمُ ،
يف األ ِ
َّث هبا وال حرج ..
رض أح ٌد
أفضل عمال منه ،و ُّ
كل هذه من اإلسرائيليات اليت ُُيَد ُ
َ
ِ
ذَ َكر هللا تعاىل إدريس يف مولع ِ
األنبياء ،فقال:
َّد هللا األنبياءَ يف سورة
ني من كتابهَ ،عد َ
َ
َ
"وإمساعيل وإدريس وذا الكفل كلٌّ من الصابرين" ،ويف سورةِ مرميَ يقول هللا تعاىل" :واذكر يف
الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا * ورفعناه مكاان عليا"  ..رفع هللا ذكره يف الدنيا ،ورفعه
مر إبدريس عليه
يف اآلخرة ،ورفع درجته يف اجلنٍ ،ويف الصحيحني ملا عرج برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص َّ
َّ
يس" :مرحبا ابلنيب الصا،ح ،واأل الصا،ح"
السالم يف السماء الرابعٍ ،فسلم عليه ،فقال إدر ُ
..
الطاعات تَ ْرفَ ُع اإلنسا َن وتُرقِيه ،واملعاصي ََتْ ِفضه وتُ َدنِيه ،أَقسم هللا يف سورةِ
عباد هللا /
ُ
َ
َ
عشر قَ َس ًما ،مث قال( :قد أفلح من زكاها * وقد خاب من دساها) ،ومن
الشمس َ
أحد َ
بعد ِ
رمحٍ هللا أعلى الدرجات ،ومن ِ
ِ
الناس -والعياذ ابهلل -من هو يف
بلغ بطاعاتِه َ
الناس من يَ ُ

ِ
درجات عند هللا وهللا بصري مبا يعملون) ( ..انظر كيف فضلنا بعضهم
أسفل الدركات( :هم
ٌ
على بعض ولآلخرة أكرب درجات وأكرب تفضيال) ..
هذا إدريس عليه السالم رفعه هللا مكاان عليا ،فبماذا رفعه هللا؟ قال هللا تعاىل( :إنه كان
صديقا نبيا * ورفعناه مكاان عليا)  ..هذه أول صفٍ أكرمه هللا من أجلها ابلرفعٍ ،إهنا
الصديقيٍ والصدق( ،وال يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حىت يكتب عند هللا صديقا)،
الصدق
هكذا قال نبيُّكم عليه الصالة والسالم،
الصدق يف األفعال ،و ُ
الصدق يف األقوال ،و ُ
ُ
الصدق يف أمورك
يف النيات،
الصدق يف معاملتك مع هللا ،والصدق يف معاملتك مع الناس ،و ُ
ُ
انل ما َان َل حىت ذُكَِر
كلِها ،وأن يكون ابطنُك
انل َمن َ
وظاهرك سواءَ ،قيل لإلمام أمحد" :مب َ
ُ
ِ
الصديق أبو بكر هنع هللا يضر ( ..اي
الصحابٍ وأعالهم قَ ْدرا :هو
أفضل
ُ
به ؟! فقال :ابلصدق" ،و ُ
أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع الصادقني).
والصفٍ الثانيٍ اليت رفعت إدريس عليه السالم هي الصرب ،كما ذكر هللا تعاىل يف كتابه:
(وإمساعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين * وأدخلناهم يف رمحتنا إهنم من الصاحلني)،
ِ
ِ
الطاعات،
ملقامات الص ِرب كلِها ،وهي الصربُ على
اسم الص ِرب حىت يكو َن ُم َوفِيا
وال ينال ُ
العبد َ
ِ
أكمل وفاء ..
والصربُ عن املعاصي ،والصربُ على األقدار واملصائب ،وقد وفَّاها هؤالء األنبياءُ َ
ومن أتمل أحو َال ِ
تفع يف أموِر الدنيا واآلخرةِ إال من حقق الصرب ،حىت
َ
الناس رأى أنه ال ير ُ
َ
صبَ َر ظََفَر ،قال تعاىل( :وجعلنا منهم أئمٍ يهدون أبمران ملا صربوا وكانوا آبايتنا
قالواَ :من َ
يوقنون) ،قال ابن تيميٍَّ رمحه هللا" :ابلص ِرب واليق ِ
املصائب
ني  :تُنال اإلمامٍُ يف الدين"  ..و
ُ
واآلالم تُرقِ
الرجل لتكون له املنزلٍُ فما
إن
"
:
احلديث
ويف
اجلنٍ،
يف
ه
لت
ز
من
فع
ر
وت
ن
اإلنسا
ي
َ
َ
ُ
ُ َ
َ
يَْب لُغُها بعمل ،فال يز ُال هللاُ يبتليه مبا يكرهُ حىت يُبَلِغَه إايها"رواه ابن حبان واحلاكم وحسنه األلباين ..
فاللهم إان نسألك العفو والعافيٍ  ..اللهم ارفع درجاتنا يف الدنيا واآلخرة اي رب العاملني ..
أقول قويل هذا وأستغفر هللا يل ولكم ..
(اخلطبة الثانية)
احلمدهلل( ،إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصا،ح يرفعه) ،وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم،
وعلى آله وصحبه ،أما بعد:

عباد هللا/
الناس يَِزنُون مبيزاهنم ،ميز ِان الدنيا ،ميز ِان اجلاه
رفع أقو ٌام ويُ ُ
يف هذه الدنيا يُ ُ
ولع آخرونُ ،
القبيلٍ والبلد ،ولكن  ..يف ِ
ِ
املنصب واملا ِل و ِ
و ِ
القيامٍ امليزا ُن ميزا ُن هللا ،ميزا ُن التقوى
يوم
ْ
و ِ
َتفض أانسا كانوا
العمل الصا،ح( :إذا وقعت الواقعٍ * ليس لوقعتها كاذبٍ * خافضٍ رافعٍ)
ُ
وترفع أانسا كانوا منخفضني يف الدنيا ،فاللهم ارفعنا يف الدنيا واآلخرة،
مر َ
تفعني يف الدنياُ ،
نعت،
مانع ملا
فإنه ال
معطي ملا َم َ
َ
افع ملن َخ َ
خافض ملن َ
َ
فضت ،وال َ
رفعت ،وال ر َ
أعطيت ،وال َ
َمرك ،وال إلهَ غريك.
األمر أ ُ
ال إله إال أنتُ ،
بكتاب ربِكم ِ
ِ
ففيه
عباد هللا /ومما يرتفع به العبد يف الدنيا واآلخرة :هذا القرآ ُن العظيم ،فخذوا
ُّ
يرفع هبذا
عزكم َ
وشَرفُ ُكم لو تعلمون( ،وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون)  ..إن هللا ُ
القرآن يوم القيامٍ :اقرأْ و َ ِ
ِ
ِ
كنت
يقال لقارئ
الكتاب أقواما
ويضع آخرين ُ ..
ارق ورت ْل كما ُ
َ
ُ
ترتل يف الدنيا فإن منزلتَك عند آخ ِر آيٍ تقرؤها  ..من قرأ حرفا من ِ
كتاب هللا فله حسنٍ،
ُ
واحلسنٍُ بعشر أمثاهلا  ..وخريُكم من تعلم القرآن وعلمه ..
الع
عند هللاِ َ
العبد َ
تفع به ُ
الع ،يقول عليه الصالة والسالم" :وما تو َ
وعند الناس :التو ُ
ومما يَر ُ
أح ٌد هللِ إال رفعه" ،قال بكر بن ِ
فقل:
منك
أكرب
هو
من
أيت
ر
إذا
"
:
هللا
رمحه
املزين
هللا
عبد
ُّ
َ
َ
ُ
ُ ُ
ْ
هذا سبقين ابإل ِ
ميان و ِ
أصغر َ
العمل الصا ِ،ح فهو خريٌ مين ،وإذا ر َ
منك فقلَ :سبَ ْقتُهُ
َ
أيت من هو ُ
ِ
الذنوب واملعاصي فهو خريٌ مين"  ..وأما املتكربون فجزاؤهم يف اآلخرة ملا تعاظموا يف
إىل
َّ
ِ
يدخل اجلنٍ من كان يف
يوم القيامٍ ،وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص" :ال
أنفسهم ،أهنم ُُيشرون كأمثال ال َذ ِر َ
ُ
مثقال ذرة من كرب" ..
قلبه ُ

