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 :خطبة الجمعة وموضوعھا : الموضوع 

 سّر الحیاة اآلمنة فى ھذا العصر 

ــ  ]ايةعنال[الخلق وجعلنا من عباده المسلمين، وكتب فى قلوبنا بمداد قبل طّهر قلوبنا وإصطفانا من  رب العالمين هللالحمد 
فجعلنا  يماً وتكر  وزادنا تشريفاً  ،سيد المرسلين ن أمةيدنا وأظهرنا وجعلنا مأقين و نورانية نور الهدى واليالــ  غیر واضحة فى التسجیل

ه فى الدنيا فيجعلُ  ،نواياه كلها هللا حد قلبه وجعلداه ووّ عّز من آمن به وإتبع هُ يُ سبحانه  سبحانه.. جمعين خير أمة أخرجت للناس أ
 .ويجعله فى اآلخرة من أهل الدرجات الُعلى فى جنته فى حصونه وكفالته 

و أقّل ويُبدل أقوّى الفعال، شديد المحال يُغّير أمور الدنيا كلها فى طرفة عين إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن ال إله 
 .البشر من حاٍل إلى حال، ال بديل لكلماته وال راّد لقضائه وال ُمعقب لفعله اليُسأل عما يفعل وهم يُسألون 

ونذيرًا وأيده  وأرسله للناس كافة هاديًا وبشيراً فاتحًا وخاتمًا  جعله اهللا عزوجلّ ن سيدنا محمدًا عبد اهللا ورسوله أوأشهد 
رحمة للخلق أجمعين وهدًى ونوراً  صلى اهللا عليه وسّلمحتى جعله بكفالته وحمايته  بتأييده وتوّلى نصرته بقوته وتعاهد ملته وشريعته

ُهداه ووفقنا إلخالص النية وصفاء الطوية يا أهللا وإجعلنا رزقنا إاللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد و .. لكل عباد اهللا المتقين 
  .وإجعلنا فى اآلخرة من أهل رحمتك والدرجات العيا فى جنتك أجمعين فى هذه الدنيا فى عنايتك وواليتك 

 :ماعة المؤمنين جأيها األخوة 

وشواهد تدل س حقائق تأييدها من القرآن وينظر فيها بعيٍن ملئوها اإليمان ويتلمّ يتعّجب المؤمن حواٍل عظام أر فى ونحن نمُ 
والدنا وبنى وطننا جميعاً فى أفنصير نحن و عليها من سنة النبى العدنان ويرجو من اهللا عزوجّل أن يوفقه ونحن أجمعين ألموٍر نفعلها 

 ؟ اهللا وأمنه أمان ن يفعله كل مسلم اليوم لنعيش فى مجتمعنا فى ألذى ينبغى ا ما.. أمان 

هذا المجتمع بعد أن كان جميعًا وجعلوه فُرقًة شمل الذين شتّتوا  تسلقينرين ويقضى على المنافقين والمويمحق الكاف
 .. ؟ وعظين 

د بن عبد اهللا وال لما رسولكم الكريم محمله ال يساوى ذرّة مما تعّرض فى هذه األيام له  بادئ ذى بدء كل ما نتعّرض
المحيطين وكل  إيذاءو قبل لنا به وال نستطيع تحمله من إيذاء الكافرين ومكر المشركين وا لما ال تعّرض له أنبياء اهللا فقد تعرضّ 

على  عّزهم اهللا وتغلبوا أكل رُسل اهللا نصرهم اهللا و أن  ولكن نجد  الخطط المكرية التى خططها لهم شياطين اإلنس والجن أجمعين،
 :فقال فى قرآنه له اهللا عزوجّل لهم ولنا تهم فى هذه الحياة وهذا األمر جعكل شيٍء عاقهم أو يحاول مناوأ

إنا لننصر رسلنا وفقط : لم يقل اهللا ) 51:غافر( ﴾ِإنَّا لَنَـْنُصُر رُُسَلَنا َوالَِّذيَن َآَمُنوا ِفي اْلَحَياِة الدُّنـَْيا َويـَْوَم يـَُقوُم االْشَهاُد  ﴿
إذا سرنا على نهج والمرسلين ونحن جماعة المؤمنين  ه النبيينوالذين آمنوا فنصر اهللا وعد اهللا ب: قال فولكن مّد مظلة النصر لنا 

 .. النبيين والمرسلين 

وّجهوا وكيف ينصرنا كما نصرهم رب العالمين ؟ نصر اهللا النبيين والمرسلين ألنهم لماذا نصر اهللا النبيين والمرسلين ؟ 
هم ودعواتهم غير رضا اهللا جّل فى ُعاله، لم يطلبوا مقابل القصد هللا وجعلوا النية فى كل أعمالهم هللا ولم يطلبوا من وراء رساالت

ولم يطلبوا مقابل دعواتهم إلى اهللا و غيرها ألكًا مورًا دنيوية من مناصب أو سلطنة أو مُ ألى اهللا إدعواتهم إلى اهللا وهدايتهم الخلق 
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 :اهللا يقولون ألقوامهم  معاً كما قال عنهعزوجّل أموراً مادية حّسية من أموال أو شركات أو أطيان أو عقارات بل كانوا جمي

لم يطلبوا مقابل دعواتهم الخلق إلى اهللا وهدايتهم البشر  )72:يونس( ﴾َفَما َسأَلُْتُكْم ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإال َعَلى اهللا  ﴿
نشر عنهم وسائل اإلعالم  فى أن يُ  أو سمعة بين الناس أو رغبة فى الظهور فى الفضائيات أو عمالً إلى حضرة اهللا شهرًة بين الخلق 

 .كثير من الخطب والقصص والكالم ألنهم ال يريدون إال وجه اهللا عزوجّل 

ن يصنعوا معهم كذا وكذا، ألنهم  أنهم يحق للخلق أأحّسوا ال جبوا بأنفسهم و ال يريدون ُشرة وال ُسمعة وال رياًء وال حتى أعُ 
 .) 5:البينة( ﴾َوَما أُِمُروا ِإال لِيَـْعُبُدوا اهللا ُمْخِلِصيَن لَهُ الدِّيَن  ﴿ :إال رضا اهللا جّل فى ُعاله على عالقة باهللا ال يرجون من ورائها كانوا 

ون الكثير فى ذلك بالنسبة للبشير النذير صلى اهللا عليه وسّلم فقد جلس قومه يومًا فى ناديهم حول الكعبة موأنتم تعل
وهم كبقية الخلق ال يسعون فى أمٍر إال لطلب مال أو إال سعيًا نحو سلطان أو منصٍب  ،ن ما عنده يشابه ما فى نفوسهمأوظّنوا 
ُعتبة بن ربيعة فيعرض عليه يذهب إليه : ا ثم قالوا رو قدّ ففكروا و ؟  من يذهب إليه ويعرضها عليهف..  نعرض على محمد أموراً : فقالوا 

إن كنت بما : موراً يك أقد جئتنا بما ال قبل لنا به وإنا نعرض علن أخى ليا إب: وهم يترقبون فقال  هذه األمور فذهب إليه وجلس معه
غنانا حتى تصير أجمعنا لك من أموالنا  جئت به تبغى ماالً  ناك علينا حتى ال نقطع أمراً دونك، وإن كنت بمالكاً ملكّ جئت به تبغى مُ 

 .ضرنا لك كبار األطباء والحكماء والُكّهان حتى يداووك من الجن ــ أح ، وإن كان الذى بك رئياً من الجن ــ يعنى مسٌّ جميعاً 

 : بسم اهللا الرحمن الرحيم : إسمع منى : ، قال نعم: يا عماه ؟ قال هل إنتهيت : قال 

ِذي الطَّْوِل ال إِلََه ِإال ُهَو ِإلَْيِه َغاِفِر الذَّْنِب َوقَاِبِل التـَّْوِب َشِديِد اْلِعَقاِب ) 2(تـَْنزِيُل اْلِكَتاِب ِمَن اهللا اْلَعزِيِز اْلَعِليِم ) 1(حم  ﴿
 وال منصبًا وال مكاسب أن هذا رجٌل ليس كبقية الرجال ال يرجو من وراء دعوته ماالً فعرف ومن خلفه ) غافر (  ﴾ )3(اْلَمِصيُر 

ا إبن أخيك ونعطيك ما نّ عُكّف فانية وال مناصب دنويوية فارغة، وإنما يبغى وجه اهللا عزوجّل فذهبوا إلى عمه أبو طالب وقالوا  دنوية 
  : قال لهفإذا حاّدتنى وحاربتنى فأرفق بى وبنفسك، نت تعلم أنى ال قبل لى بقريش كلها أيا إبن أخى : تريد فذهب إليه وقال 

مر ما تركته حتى يُظهره اهللا أو أهلك ن أترك هذا األأيا عمى واهللا لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على ( 
ت اهللا التى كلفه بها ، وإنما يرجو رضا اهللا وتبيلغ رساالأمٌر ليس من الدنيا وصاحبه ليس طالباً للدنيا وليس له مآرب فى الدنيا) ونه د

 .اهللا ولذلك وجبت له حماية اهللا ورعاية اهللا ونصرة اهللا جّل فى ُعاله 

 :صحابه أنهم يعاونوه على النصر قال لهم اهللا أحتى عندما ظّن بعض 

من كل شدة اهللا صه فنصره اهللا فى كل مواقعه وفّرج اهللا عنه كل ضيق وخلّ )  40:التوبة(  ﴾ ِإال تـَْنُصُروُه فـََقْد َنَصَرُه اهللا ﴿
 :بأنه سيكون هذا الدين هوالذى ينتشر فى العالم أجمع م الجزيرة االعربية كلها فى عصره ووعده وجعل دينه يعُ 

وكذا أنبياء اهللا  )28:الفتح( ﴾ولَُه بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّيِن ُكلِِّه وََكَفى بِاهللا َشِهيًدا ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرسُ  ﴿
نهم كلهم ال يريدون من وراء رسالة اهللا إال أإلى سيرهم وقصصهم أجمعين نجد  عابرةً  السابقين ورسل اهللا السابقين لو نظرنا ولو نظرةً 

 ًال وال كثيراً عند اهللا ال يرجون من الخلق قلي مًال فى بلوغ المنزلة العاليةأو  ، وهداية الخلق إلى اهللا طمعا فى مرضاة اهللارضا اهللا
 .عّزهم اهللا ونصرهم اهللا جّل فى ُعاله أولذلك 

 أدعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة ) التائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن ال ذنب له : ( قال صلى اهللا عليه وسّلم 
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 :الخطبة الثانية 

وجعلنا فى الدنيا من أهل إسالمه ونسأله أن يجعلنا فى نعامه بفضله وإالذى أكرمنا بإكرامه ووسعنا الحمد هللا رب العالمين 
 .يُحق الحق ويُبطل الباطل ولو كره المجرمون وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له .. هل جنته وإكرامه أجمعين اآلخرة من أ

 ،ولينعلى سيدنا محمد فى األوسّلم وبارك محمدًا عبد اهللا ورسوله الصادق الوعد األمين، اللهم صلى سيدنا وأشهد أن 
مته على النهج الصحيح يا رب وإجمع أوصلى وسّلم وبارك على سيدنا محمد  ،خرينعلى سيدنا محمد فى اآلوسّلم وبارك وصلى 
، وصلى وسّلم وبارك على سيدنا محمد وأهلك أعداءنا وأعداء الدين، وأنصرنا على أنفسنا وعلى الكافرين والمنافقين العالمين
 أجمعين 

 : اعة المؤمنين أيها األخوة جم

ويُغدق الخير  ،أحوال البلطجة فى بالدنا ويسود الوئام بين صفوفنا ويجمع اهللا شملناإذا أردنا أن ينصرنا اهللا وتنتهى 
 .. ونهج رسل اهللا أجمعين  فعلينا بنهج رسولنا ،رض لناالسماء واأل والخيرات والبركات من

فى معامالتنا وفى فى عباداتنا و مٍر نتوجه به إلى حضرة اهللا، نُحقق اإلخالص هللا عزوجّل أخلص هللا عزوجّل فى كل ن نُ أ
ت النية فى هذا العمل هللا إن كان العمل يتعلق ال ننوى عمًال قّل أو كُبر إال إذا كانف ،تعامالتنا وفى أخالقنا وفى كل حركاتنا وسكناتنا

امحونا عند البيع أو يسنا الخلق فيُعظمونا ويرون أننا تُقاة، آ، ال نتعّبد من أجل من أن ير بحضرة اهللا فى العبادة التى نحن فيها اآلن
نجعل العمل  وإنما  ،بين من اهللاو فى أى مكان ألننا قريأعمل لفى او أأو يصنعون منزلة فى البلدة  ،هل اهللاأوالشراء بحجة أننا من 

 :كما قال اهللا 

صلى ولذلك حسم النبى ) 110:الكهف( ﴾َأَحًدا  َفَمْن َكاَن يـَْرُجوا لَِقاَء رَبِِّه فـَْليَـْعَمْل َعَمال َصاِلًحا َوال يُْشِرْك بِِعَباَدِة رَبِّهِ  ﴿
 : صلى اهللا عليه وسّلمالذين يعملون من أجل الخلق فقال  اهللا عليه وسّلم

ألن الصالة ينبغى ) صام يُرائى فقد أشرك ومن من صلى يُرائى ــ أى حتى يراه الناس ويعتقدون فيه الصالح ــ فقد أشرك، ( 
مكانة عند الناس قد لهم ل أمام الخلق حتى تكون فيمن يكثرون من ذلك ويديمون النوافوقال  ،هللا عزوجلّ  صةلأن تكون خا

لكنهم ينظرون ون عن ذكر اهللا يحافظون على قيام الليل وعلى صيام النهار وعلى تالوة القرآن وبيدهم المسابح، وال يفتأون وال يكلّ 
 : صلى اهللا عليه وسّلم، يقول فيهم وليس العمل من قلوبهم خالصاً هللا من طرٍف خفىِّ اهللا إلى خلق 

وجه عبدى، فتقول العمل إضربوا بهذا : إذا كان يوم القيامة ترفع المالئكة للعبد عمًال أمثال الجبال فيقول اهللا تعالى ( 
 :ا قال النبى ثالثة وأول ما يُحاسب يوم القيامة كم ) فيقول اهللا تعالى ألنه لم يُرد بذلك وجهى والدار اآلخرةيا رب ؟  المالئكة ولمَ 

عند اهللا ــ قد تصدقت ليُقال كريمًا وقد قيل ــ ليس لك عمًال ل: كان أكثر الناس صدقات فيقول اهللا تعالى تى برجٍل  يؤ ( 
لقد نشرت العلم وقلت : ال لعالم ويقعندنا ــ  أجراً لقد قاتلت ليُقال شجاعاً، وقد قيل ــ ليس لك : فى القتال  مات ويقول لبطلٍ 

 : يوم جمع الخلق على اهللا، يقول فيها اهللا  حسابوالقاعدة اإللهية لل ) قال عالم وقد قيلليُ 

ال يقبل اهللا من األعمال إال ماكان خالصاً لوجه ) عن الشرك، من عمل لى عمالً أشرك فيه غيرى تركته له أنا أغنى األغنياء( 
 فإذا زار مريضاً والقربات يخلص بعد ذلك مع الخلق فى الماعامالت،  الكريم، فإذا تمّرن على اإلخالص هللا فى العبادات والطاعات

ُيصلح ذا أصلح بين متخاصمين إو  ،يزوره هللا، وإذا شّيع جنازة يُشّيعها هللا وإذا أعطى فقيرًا يعطيه هللا وإذا وصل رحمه يصلهم هللا
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خلق اهللا وإنما ينتظر الجزاء والمكافأة من عند اهللا يقضيها لوجه اهللا ال ينتظر األجر من  ،ة ألى فردٍ ح، وإذا قضى مصلبينهما هللا
 .عزوجّل 

ة عطٍف ورضا ن اهللا سينظر إلينا نظر فإبسيطة على هذه الروشتة اإليمانية الو لو مشى المسلمون فى بلدنا على هذه الشاكلة 
 .حسن حال يُبّدل حالنا إلى أو وحنان 

 : األرض كلها ألنهم قال اهللا في شأنهم لهم وكانت  ،العزيز صير وأعّزهمنولذلك نصرهم ال كان على ذلك أصحاب النبى

وال ن ُتصّوتوا لنا فى اإلنتخاب أال نريد حتى  )9:اإلنسان( ﴾ إِنََّما نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اهللا ال نُرِيُد ِمْنُكْم َجَزاًء َوال ُشُكورًا ﴿
راسماً لنا هذه الخطة التى ال نجاح لنا إال  صلى اهللا عليه وسّلمنا يدونا فى الشووارع والمتجعات وإنما كل ذلك لوجه اهللا، يقول فيؤ ت

 :بها 

فى عافية، يعيشون فى  الفتن كقطع الليل المظلم وهمعليهم  رّ تمُ  ،طوبى للمخلصين لربهم تنجلى عنهم كل فتنة ظلماء( 
ت فى عافية وأن يُبعث فى عافية وأن ال تضره فمن أراد أن يعيش فى عافية وأن يمو ) عافية، ويموتون فى عافية ويُبعثون فى عافية 

 .عزوجّل الده فى أمان فعليه باإلخالص هللا و فتن هذا الزمان وأن يعيش هو وزوجه وأ

 : وأبداً قول اهللا على لسان الحبيب  ل وفى كل نّية ويجعل شعاره دائماً فى كل حركة وفى كل سكنة وفى كل عم

 . )162:األنعام( ﴾يَاَي َوَمَماتِي هللا قُْل ِإنَّ َصالتِي َونُُسِكي َوَمحْ  ﴿

مصطفاه ون بحبيب اهللا و ن يجعلنا من الذين يتأسُّ أو  ،فى نياتنااهللا نسأل اهللا اإلخالص فى قلوبنا والصدق فى أقوالنا ووجه 
 .لهم فى هذه الحياة ويقتدون بهدية فى كل أعما

 .ين على اإلخالص فى كل وقٍت وحين جمعأا جسامنا وأعنأاللهم صّفى قلوبنا وطّهر نفوسنا وزّكى جوارحنا و 

نا برعايتك وعنايتك فى كل وقت وحين وال تتخلى عنا بلطفك طرفة عين وال أقّل اللهم إجعلنا من عبادك المخلصين وتوالّ 
 .يا أكرم األكرمين 

حماء بآبائنا وأمهاتنا ء بنا ورُ فقاشُ  ى أمورنا خيارنا وإجعل أئمتنااللهم ال تسلط علينا بذنوبنا من ال يخافك وال يرحمنا وولّ 
 .)  103:آل عمران(  ﴾ َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اهللا َجِميًعا َوال تـََفرَّقُوا ﴿ :جمعين نعمل بقولك أطفاء على صغارنا وإجعلنا وعُ 

على وقع الظالمين فى الظالمين وأخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين وإقضى أاللهم إهلك الكافرين بالكافرين و 
 .لشمل فى بلدنا يا رب العالمين لفرقين تسلقين والمُ المنافقين والمُ 

اللهم إغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات األحياء منهم واألموات إنك سميع قرب مجيب 
 .الدعوات يا رب العالمين 

أن  لُحسنى ما علمنا منها ومالم نعملاك وبأسمائك احبيبك ومصطفبونتوّسل إليك  ،نت خير مسئولأاللهم إنا نسألك و 
غنينا بخيرك وميرك عن جميع من ، وأن تحفظنا بحفظك عن جميع المعونات وأن تُ ن تجعلها مباركاتأتُنّزل على بلدنا الخيرات و 

 .سواك 
 وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلمّ 
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