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 كيف نستقبل العاـ الجديد؟

 نبذة مختصرة عن الخطبة:

كيف نستقبل العاـ خطبة الجمعة بعنواف: " -حفظو اهلل  -ألقى فضيلة الشيخ أسامة بن عبد اهلل خياط 
ـو جديد، كأف ىذا مدعاة للتفكُّر كالتأمُّل في حاؿ كلٍّ انصراـ العاـ كقيدـك عا "، كالتي تحدَّث فيها عن؟الجديد

منا، بالتوبة إلى اهلل، كاإلنابة، كتذكُّر الموت كانقضاء األجل بانقضاء الشهور كاألعواـ، كرغَّب في اإلكثار من 
، كصياـ يـو عاشوراء خصوصنا، لما في ذلك من الخير العظيم بموافقة سنة سيد  الصياـ في شهر اهلل المحـر

 .-صلى اهلل عليو كسلم  -المرسلين 

 

 الخطبة األكلى

 سبحانو -كقدَّره منازؿ لتعلموا عدد السنين كالحساب، أحمده جعل الشمس ضياءن كالقمر نورنا، الحمد هلل الذم 
ا عبد اهلل كرسولو  العزيز الوىاب، كأشهد أف ال إلو إال اهلل - كحده ال شريك لو، كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدن
 يري من اتقى ربو كأناب، اللهم صلِّ كسلِّم على عبدؾ كرسولك محمد، كعلى آلو كصحبو، كمن تبعهم بإحساف.خ

 أما بعد:

 ، كتزكَّدكا بخير زادو تقطعوف بو أشواط الحياة، كتحظىوف بالزُّلفى إلى اهلل يـو المعاد.-عباد اهلل  - فاتقوا اهلل

 أيها المسلموف:
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اعتبارو كادِّكار، فينظركف إلى ىذه الشمس  تاب عاـو جديد يًقفي أكلو األلباب كقفةفي كداع عاـو مضى، كعلى أع
الشَّغىف، حتى إذا تطليع كل يـو من مشرقها ثم تغريب في نهايتو، كينظركف إلى ىذا الهالؿ ييولىد صغيرنا أكؿ 

 استكمىل نمٌوه أخذ في النقص، حتى يتوارل عن األنظار.

كيف تبدك نهايتو بعيدةن، فما تلبىثي الشهور كاألياـ أف تنقضي سراعنا حتى تًصل بهم إلى كينظركف إلى العاـ الجديد  
تلك النهاية، ىنالك يستيقنوف أف ىذا مثلي الحياة الدنيا في زىرتها كزينتها، كمثلي أعماؿ بني آدـ في الفناء 

الغفلة، كتًصفي عنها صواًرؼ  كاالنقضاء، كىي حقيقةه بيِّنة ال تخفى على كل لبيب، كإنما تحجيبيها حيجيب
 اإلعراض، كاالغترار، كطوؿ األمل، كًخدع األماني كالظنوف التي ال تيغني من الحق شيئنا.

كإف إدراؾ ىذا المعنى ليحملهم على النظر فيما قدَّموا ألنفسهم طيلة أياـ عامهم المينصرًـ بسلوؾ سبيل 
كإقامة الميعوىٌج، بالثبات على الطرؽ، كاالستمساؾ بالحق للنفس الستصالح الفاسد، كتداريؾ الفارط، المحاسبة 

 إف كانوا من المحسنين الميوفَّقين الميهتدين.

ًميعنا اللَّوً  ًإلىى كىتيوبيواكإف أعظم عٍوفو على ذلك: التوبة النصوح التي أمر اهلل بها المؤمنين جميعنا بقولو:   أىيُّوى  جى
، كبالندىـ على ما مضى، كاإلقالع عما كاف من الذنوب، كبالعىٍزـ على [ُّ: النور] تػيٍفًلحيوفى  لىعىلَّكيمٍ  اٍلميٍؤًمنيوفى 

اغتًنم »باغتنامها رجالن فقاؿ:  - صلى اهلل عليو كسلم -عدـ العودة إليها، كباغتناـ الخمس التي أكصى النبي 
رىمك، كصحتك قبل سىقىمك، كغناؾ قبل فىقرؾ، كفراغى  َى ك قبل شيغيلك، خمسنا قبل خمس: شبابك قبل ًق

 ؛ أخرجو الحاكم في "مستدركو" بإسنادو صحيح.«كحياتك قبل موتك

ففي الشباب كالصحة كالغنى كالفراغ من الشواغل قوةه كعزيمة، كنشاطه كتفرُّغ، ككماؿ توجُّو إلى كل خير، كفي 
لمطالب كتشعُّب كفتور العـز كضيق الصدر كثًقىل األعماؿ ككثرة ا كضعف القوةأضدادىا من الهىرىـ كالضعف 

 الهمـو ما يقعيد بصاحبو عن ذلك، كييعًقبيو من الحسرة ما ييكدِّر عيشىو، كيينغِّص حياتو.
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أال ييضيِّع شيئنا من عمره باإلطالة التي يذىب معها العمر سيدنل بغير فائدة في كلذا كاف من شأف العاقل اليىًقظ 
الهول لعدـ معرفة ما يضره كما ينفعو، فيغدك كمن مثػىليو في الدين كالدنيا، أك بالجهالة التي تحمليو على اتباع 

 الظلمات ليس بخارجو منها، فيًضلَّ سعييو، كيحبىط عملو.

: استهالليو بالطاعات كألواف القيربات، كمن أظهرىا: -يا عباد اهلل  - ىذا؛ كإف خير ما ييستقبىلي بو العاـ الجديد
ـ بعد رمضاف، كما جاء في الحديث الذم أخرجو مسلم في صياـ شهر اهلل المحـر الذم ىو أفضل الصيا

أفضل الصياـ بعد »قاؿ:  - صلى اهلل عليو كسلم -أف رسوؿ اهلل  - رضي اهلل عنو -"صحيحو" عن أبي ىريرة 
 الحديث. ..«رمضاف: شهر اهلل المحـر 

ـي يـو عا»: -صلى اهلل عليو كسلم  -كآكديه صـو يـو عاشوراء؛ فقد قاؿ النبي  شوراء أحتًسبي على اهلل أف صيا
 ؛ أخرجو مسلم في "صحيحو".«ييكفِّر السنة التي قبلو

، أكًثركا من ألواف القيرىب تزدًلفوف بها إلى ربكم، كتعميركف بها -يا عباد اهلل  - فأكًثركا في ىذا الشهر الحراـ
اختيًتم العاـ المينصرًـ بطاعة الحج  بما تقرُّ بو أعينكم عند ربكم، فإف افتتاح العاـ الجديد بالطاعة كما أكقاتكم

لغير الحاج، كغير ذلك من ألواف القيرىب، ميشًعره بأف عمر المسلم كلو بدءنا كنهايةن عامره  كالعمرة كصياـ يـو عرفة
ًتي ًإفَّ  قيلٍ بطاعة اهلل، رىطبه بذكره،   كىًبذىًلكى  لىوي  شىرًيكى  الى ( ُِٔ) اٍلعىالىًمينى  رىبِّ  ًللَّوً  كىمىمىاًتي كىمىٍحيىامى  كىنيسيًكي صىالى

 .[ُّٔ ،ُِٔ: األنعاـ] اٍلميٍسًلًمينى  أىكَّؿي  كىأىنىا أيًمٍرتي 

كليكن مركر األياـ كانقضاء األعواـ خيرى باعثو لكم على االعتبار كاالدِّكار بتذكُّر انتهاء اآلجاؿ كانقضاء األعمار، 
كحجزىا عن الردِّم في حمأة الخطايا، كالحذر من كاإلحساف للنفس بدكاـ محاسبتها، كإقامتها على الجادة، 

 يىٍأفً  أىلىمٍ : -عزَّ اسمو  - مشابهة حاؿ من حذَّر اهلل من مشابهة حالو في قسوة القلب لطوؿ األمد، في قولو
 عىلىٍيًهمي  فىطىاؿى  قػىٍبلي  ًمنٍ  اٍلًكتىابى  أيكتيوا الًَّذينى كى  يىكيونيوا كىالى  اٍلحىقِّ  ًمنى  نػىزىؿى  كىمىا اللَّوً  ًلذًٍكرً  قػيليوبػيهيمٍ  تىٍخشىعى  أىفٍ  آمىنيوا لًلًَّذينى 
ًثيره  قػيليوبػيهيمٍ  فػىقىسىتٍ  اأٍلىمىدي  هيمٍ  كىكى  .[ُٔ: الحديد] فىاًسقيوفى  ًمنػٍ
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ا يػىرىٍكنىوي  ًإنػَّهيمٍ كاذكركا قيدكمكم على ربكم، ككقوفكم بين يديو في يوـو ما أشٌد ىولو،  ( ٕ) قىرًيبنا كىنػىرىاهي ( ٔ) بىًعيدن
اٍلميٍهلً  السَّمىاءي  تىكيوفي  يػىٍوـى  اٍلًعٍهنً  اٍلًجبىاؿي  كىتىكيوفي ( ٖ) كى ًميمنا حىًميمه  يىٍسأىؿي  كىالى ( ٗ) كى  يػىوىدُّ  يػيبىصَّريكنػىهيمٍ  (َُ) حى

ابً  ًمنٍ  يػىٍفتىًدم لىوٍ  اٍلميٍجًرـي   اأٍلىٍرضً  ًفي كىمىنٍ ( ُّ) تػيٍؤًكيوً  الًَّتي كىفىًصيلىًتوً ( ُِ) كىأىًخيوً  كىصىاًحبىًتوً ( ُُ) بًبىًنيوً  يػىٍوًمًئذو  عىذى
 فىأىٍكعىى كىجىمىعى ( ُٕ) كىتػىوىلَّى أىٍدبػىرى  مىنٍ  تىٍدعيو( ُٔ) لًلشَّوىل نػىزَّاعىةن ( ُٓ) لىظىى ًإنػَّهىا كىالَّ ( ُْ) يػيٍنًجيوً  ثيمَّ  جىًميعنا

 .[ُٖ -ٔ: المعارج]

ـى خيرو كبرٍّ كتيقى، كنصرنا خيرنا مما  كاسألوا اهللى أف يجعل ما تستقًبلوف من أياـ مضى، كأف يجعل العاـ الجديد عا
 .-عليو الصالة كالسالـ  -كرفعةن كعزةن ألمة خير الورل 

هلل العظيم الجليل ، أقوؿ قولي ىذا، كأستغفر ا-صلى اهلل عليو كسلم  -نفعني اهلل كإياكم بهدم كتابو، كبسنو نبيو 
، إنو لي كلكم كلسائر  ىو الغفور الرحيم. المسلمين من كل ذنبو

 

 الخطبة الثانية

على تراديؼ اإلنعاـ كتتابيع اإلكراـ، كأشهد أف ال إلو إال  - سبحانو -، أحمده الحمد هلل ميصرِّؼ الليالي كاألياـ
ا عبد اهلل كرسولو، اللهم صلِّ كسلِّم  اهلل كحده ال شريك لو الملك القدكس السالـ، كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدن

 ؾ كرسولك محمد، كعلى آلو كصحبو األبرار األتقياء األعالـ.على عبد

 أما بعد، فيا عباد اهلل:

اللهم اجعل الحياة زيادةن لي في كل »قائالن:  - صلى اهلل عليو كسلم -إف المؤمن الذم يدعو ربَّو بدعاء نبيِّو 
ار الليالي كاألياـ في كل خيرو شديد الحرص على اغتناـ فرصة العمر باستثم «خير، كالموتى راحةن لي من كل شر

 ييرًضي بو ربَّو، كيعلو بو قدريه، كتطيبي بو حياتيو.
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كلذا فإنو يفرحي بما منَّ اهلل عليو من نعمة اإلمهاؿ حتى بلَّغو العاـ الجديد ليستكًثر فيو من أسباب الزُّلفى إلى ربو، 
ال »أنو:  - صلى اهلل عليو كسلم -ما أخبر بو النبي  كليستدًرؾ ما فاتو كما فرىطى منو بالتوبة كاإلنابة، كىذا مصداؽي 

 ؛ أخرجو مسلم في "صحيحو".«يزيدي المؤمنى عمره إال خيرنا

، كاشكركا اهلل الذم بلَّغكم ما لم ييقدَّر لكثيرو من إخوانكم ممن طيًويىت صحائفيهم، -عباد اهلل  - فاتقوا اهلل
 كانوا فيو ملءى األسماع كاألبصار.  ككيسِّدكا الثَّرل فلم يستكًملوا عامهم بعد أف

: نعلمي كال فقاؿ: نًدمنا على أمرو عظيم ريؤم بعض السلف في المناـ : "-رحمو اهلل  -قاؿ الحافظ ابن رجب 
نعمل، كأنتم تعملوف كال تعلموف، كاهلل لتسبيحةه أك تسبيحتاف أك ركعةه أك ركعتاف في صحيفة أحدنا أحبُّ إليو من 

 ."الدنيا كما فيها

 كقاؿ بعض السلف: "كل يوـو يعيش فيو المؤمن غنيمة".

، اغتنموا فرصة العاـ الجديد في االستزادة من كل خيرو عاجل أك آًجل تكونوا من -يا عباد اهلل  - فاغتنموا
 الميفًلحين الفائزين، كحىذار من إضاعة أيامو كلياليو شأف الغافلين الالىين العابثين.

 -، فقاؿ اتم رسل اهلل: محمد بن عبد اهلل تعالى قد أمركم بالصالة كالسالـ على خكاذكركا على الدكاـ أف اهلل
تىوي  اللَّوى  ًإفَّ : في كتاب اهلل - سبحانو ًئكى ا يىا النًَّبيِّ  عىلىى ييصىلُّوفى  كىمىالى  تىٍسًليمنا كىسىلِّميوا عىلىٍيوً  صىلُّوا آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهى

 .[ٔٓ :األحزاب]

،  اللهم صلِّ  كسلِّم على عبدؾ كرسولك محمد، كارضى اللهم عن خلفائو األربعة: أبي بكر، كعمر، كعثماف، كعليٍّ
كعن سائر اآلؿ كالصحابة كالتابعين، كمن تبعهم بإحساف إلى يـو الدين، كعنَّا معهم بعفوؾ ككرمك كإحسانك يا 

 خير من تجاكز كعفا.
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كاحًم حوزة  اإلسالـ كالمسلمين، اللهم أًعزَّ اإلسالـ كالمسلمين، اللهم أًعزَّ اإلسالـ كالمسلمين، اللهم أًعزَّ 
الدين، كدمِّر أعداء الدين، كسائر الطغاة كالمفسدين، كألِّف بين قلوب المسلمين، ككحِّد صفوفهم، كأصًلح 

 .قادتهم، كاجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين

 كعبادؾ المؤمنين المجاىدين الصادقين. - عليو كسلم صلى اهلل -اللهم انصر دينك ككتابك كسنة نبيك محمد 

أيِّد بالحق إمامنا ككليَّ أمرنا، كىيِّئ لو الًبطانة الصالحة، ككفِّقو ح أئمتنا ككالة أمورنا، ك اللهم آًمنَّا في أكطاننا، كأصلً 
كالعافية يا رب ، اللهم كاكتب لو الشفاء العاجل كأسًبغ عليو نعمة الصحة لما تحب كترضى يا سميع الدعاء

 .العالمين

بالد، يا من إليو إلى ما فيو خير اإلسالـ كالمسلمين، كإلى ما فيو صالح العباد كال كنائبىو الثاني واللهم كفِّقو كنائبى 
 .ادالمرجع يـو التن

 اللهم اشًف مرضانا، كارحم موتانا.

 اآلخرة.اللهم أحًسن عاقبتنا في األمور كلها، كأًجرنا من ًخزم الدنيا كعذاب 

ح لنا آخرتنا التي إليها ح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، كأصلً ح لنا ديننا الذم ىو عصمة أمرنا، كأصلً اللهم أصلً 
كاجعل الحياة زيادةن لنا في كل خير، كاجعل الحياة زيادةن لنا في كل  معادينا، كاجعل الحياة زيادةن لنا في كل خير،

 كالموتى راحةن لنا من كل شر. خير،

اللهم اكًفنا أعداءؾ كأعداءنا بما شئتى يا يا رب العالمين،  بما شئتى  ناكأعداءؾ أف تكفينا أعداءلك سأاللهم إنا ن
اللهم إنا نجعلك في نحورىم كنعوذ بك اللهم اكًفنا أعداءؾ كأعداءنا بما شئتى يا رب العالمين، رب العالمين، 

 .من شركرىم اللهم إنا نجعلك في نحورىم كنعوذ بك من شركرىم،
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اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، كترؾ المنكرات، كحبَّ المساكين، كأف تغفر لنا كترحمنا، كإذا أردتَّ بقوـو فتنةن 
 فاقًبضنا إليك غير مفتونين.

 اللهم إنا نعوذ بك من زكاؿ نعمتك، كتحوُّؿ عافيتك، كفيجاءة نقمتك، كجميع سخطك.

إً  أىنٍػفيسىنىا ظىلىٍمنىا رىبػَّنىا ٍمنىا لىنىا تػىٍغًفرٍ  لىمٍ  فٍ كى نٍػيىا ًفي آتًنىا رىبػَّنىا، [ِّ :األعراؼ] اٍلخىاًسرًينى  ًمنى  لىنىكيونىنَّ  كىتػىٍرحى  الدُّ
 .[َُِ :البقرة] النَّارً  عىذىابى  كىًقنىا حىسىنىةن  اآٍلًخرىةً  كىًفي حىسىنىةن 

 د هلل رب العالمين.م على نبينا محمد كعلى آلو كصحبو أجمعين، كالحمم كسلِّ الله كصلِّ 

 


