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الخطبة األولى
الحمد هلل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم  ،أحمده  -سبحانو  -يخلق ما يشاء ويختار وىو العزيز الحكيم ،

وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو  ،وأشهد أف سيدنا ونبينا محمدا عبد اهلل ورسولو  ..الداعي إلى طريق الجنة دار النعيم

 ،اللهم صل وسلم على عبدؾ ورسولك محمد وعلى آلو وصحبو والتابعين ومن تبعهم بإحساف إلى يوـ الدين .
أما بعد ..

فاتقوا اهلل عباد اهلل ؛ فتقوى اهلل طريق األيقاظ ونهج أولي النهى وسبيل أولي األبصار .
أيها المسلموف  :إف طموح المرء إلى بلوغ الدرجات العلى وابتغاءه الفضائل وسعيو إلى اكتساب المحامد وتطلعو إلى

األفضل واألكمل دليل واضح وآية بينة على طيب جوىره وكرـ معدنو واستحقاقو الظفر بكل خير يرتفع بمقامو عن منازؿ ساقطي

الهمة القاعدين عن طلب الخيرات المرتضين ألنفسهم العيش على ىامش الحياة ،وعلى العكس من ذلك أف يعمد أناس إلى

التطلع إلى ما ال يصلح أف يطمح إليو العاقل وال يجوز أف تصبو إليو نفسو أو يمتد إليو بصره أو تنصرؼ إليو ىمتو من اجتراح
السيئات واقتراؼ الخطايا واستباحة المحرمات التي حرمها اهلل ورسولو وحذر من غشيانها وتوعد على انتهاكها بأليم العقاب ..

ومن ذلك أف يتطلع المرء إلى ما في يد غيره مما حباه بو ربو من فيض النعم ووافر الخيرات فيتمنى زوالها عنو وتحولها إليو..

ومنو التطلع إلى ما جعلو اهلل للمعرضين عن آيات ربهم المكذبين برسلو من زىرة الحياة الدنيا وزينتها ونضرتها فتنة واستدراجا

نهى اهلل نبيو  -صلوات اهلل وسالمو عليو  -وأمتو من االغترار بو ألنو فاف زائل وغرور وخدع تضمحل أماـ ما وعد اهلل أف يرزقو بو
ك إِلَى ما متػ ِ
في اآلخرة من خير ال انقطاع وال نفاد لو  ..فقاؿ سبحانو َ :وَال تَ ُمد َّ
ْحيَاةِ الدُّنيَا
َّف َع ْيػنَػ ْي َ
َ َْ
َّعنَا بِو أَ ْزَواجاً ِّم ْنػ ُه ْم َزْى َرَة ال َ
ك َخ ْيػ ٌر َوأَبْػ َقى (سورة طو .)131
لِنَػ ْفتِنَػ ُه ْم فِ ِيو َوِرْز ُؽ َربِّ َ
ولما كاف في السعي إلى المطامح التي ال مشروعية لها إيذاء بالغ للنفس بتكدير صفو العيش وتنغيص متع الحياة

وازدراء نعمة اهلل بالتنقص لها وعدـ الشكر عليها ومن إضاعة العمر في األماني واألحالـ التي ال طائل من ورائها  ..فإف من رحمة

من بو عليهم من أحسن المناىج وأعدؿ السبل وأقوـ الطرؽ للتجافي عن ىابط المنازع وقبيح
اهلل بعباده وجميل إحسانو إليهم ما َّ
المسالك بتهيئة الفرص  ..مع المراعاة للمواىب والوظائف التي يتفاوت فيها الناس وتتباين حظوظهم منها ..

فحين استشرؼ بعض النساء في عهد النبوة إلى الحظوة ببعض ما خص اهلل بو الرجاؿ فتمنين أف يكوف لهن نصيب من الجهاد

لحفظ الذمار والذود عن الحق ونشر الهداية وأف يكوف لهن مثل ما للرجاؿ من الميراث وتمنى الرجاؿ أف يُ َّ
فضلوا على النساء

بحسناتهم كما فُ ِّ
ضلوا عليهم في الميراث  ..صرؼ سبحانو كال من الفريقين عن ىذه األماني إلى النظر إلى ما ىو أنفع لهما وإلى
السعي إليو ؛ وذلك ىو الكسب في المجاؿ الصالح المالئم لكل من الفريقين  ،وجعل لهما نصيبهما الوافر من حسن الثواب ،
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وحثهما على سؤالو  -سبحانو  -من واسع فضلو  ..فإنو الكريم الوىاب  ،فقاؿ سبحانو :
ِ
ِ
لرج ِ ِ
َعلَى بَػ ْع ٍ
ضلِ ِو
اسأَلُواْ اللّوَ ِمن فَ ْ
س ْب َن َو ْ
ض لِّ ِّ َ
ِّساء نَص ٌ
اؿ نَص ٌ
يب ِّم َّما ا ْكتَ َ
سبُواْ َوللن َ
يب ِّم َّما ا ْكتَ َ
النساء .. )33
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ض ُك ْم
َّل اللّوُ بِ ِو بَػ ْع َ
َوالَ تَػتَ َمنػ َّْواْ َما فَض َ
إِ َّف اللّوَ َكا َف بِ ُك ِّل َش ْي ٍء َعلِيماً (

وإنو لتوجيو رباني ما أحكمو وما أعدلو ! وما أجدر أف يتفتح الوعي إلدراؾ مقاصده وجميل آثاره وحسن العاقبة فيو !
عباد اهلل  :إف الخير الذي يسوؽ إليو طموح المسلم إلى الرفعة ال يصح أف يُػتَّخذ طريقا إلى المحظور  ..كأف يكوف

سببا ووسيلة لإلعجاب بالنفس والنظر إليها بعين الرضا واعتقاد الكماؿ  ،وإلى النظر إلى غيرىا بعين التنقص واالزدراء والتحقير
الذي أوضح رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -سوء العاقبة فيو بقولو  " :بِ َح ْس ِ
ب ْام ِر ٍئ ِم َن َّ
أخاهُ المسلِم "
الش ِّر أ ْف يَ ْح ِق َر َ
أخرجو مسلم في صحيحو من حديث أبي ىريرة  -رضي اهلل عنو .. -

أو أف يكوف سببا إلى الفخر على الناس أو البغي عليهم ؛ فقد حذر من ذلك رسوؿ الهدى  -صلى اهلل عليو وسلم – بقولو " :
ِ
َّ
أحد " أخرجو مسلم في صحيحو .
إلي أ ْف تَػ َو َ
إف اهلل ْأو َحى َّ
خر أح ٌد على أحد وال ْيبغ َي أح ٌد علَى َ
اض ُعوا حتَّى ال ي ْف َ

وال يصح أف يكوف الطموح إلى الرفعة أيضا باعثا على التحاسد والتباغض والتدابر الذي تنقطع بو الوشائج وتنفصم بو

شوا َ ،وال
اس ُدوا  ،وال تَػنَا َج ُ
العرى بين أبناء المجتمع المسلم ؛ ولذا نهى عنو النبي  -صلى اهلل عليو وسلم – بقولو " :التَ َح َ
ض ُك ْم علَى بَػ ْعض  ،وُكونُوا ِعبَ َ ِ ِ
خوانَا" الحديث أخرجو مسلم في صحيحو .
ضوا  ،وال تَ َدابَػ ُروا  ،وال يَبِ ْع بَػ ْع ُ
تَػبَاغَ ُ
اد اهلل إ َ
َ
فاتقوا اهلل عباد اهلل  ،واعملوا على أف يكوف الطموح إلى الرفعة باعثا على التنافس في استباؽ الخيرات والتجافي عن السيئات ،

وطريقا إلى االرتقاء بالمجتمع والنهضة باألمة  ،ودليال بينا إلى بلوغ الحياة الطيبة الناشئة في رحاب اإليماف المهتدية بهدي
ِ
استَبِ ُقواْ
القرآف الناعمة برضواف الرحمن ونزوؿ رفيع الجناف  ..أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم َ :ول ُكل ِو ْج َهةٌ ُى َو ُم َولِّ َيها فَ ْ
ات أَين ما تَ ُكونُواْ يأ ِ
ِ
ْت بِ ُك ُم اللّوُ َج ِميعاً إِ َّف اللّوَ َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير (البقرة . )118
َ
الْ َخ ْيػ َر ْ َ َ
نفعني اهلل وإياكم بهدي كتابو وبسنة نبيو  -صلى اهلل عليو وسلم . -
أقوؿ قولي ىذا وأستغفر اهلل العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب ؛ إنو ىو الغفور الرحيم .
الخطبة الثانية :
إف الحمد هلل نحمده ونستعينو ونستغفره  ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا  ،من يهده اهلل فال مضل لو ومن

يضلل فال ىادي لو ..
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صل وسلم على عبدؾ ورسولك محمد
وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو  ،وأشهد أف محمدا عبده ورسولو  ..اللهم ِّ
وعلى آلو وصحبو أجمعين .
أما بعد  ..فاتقوا اهلل عباد اهلل .
ض ُك ْم َعلَى بَػ ْع ٍ
ض ...
َّل اللّوُ بِ ِو بَػ ْع َ
أيها المسلموف  :إف قوؿ اهلل  -تعالى َ : -والَ تَػتَ َمنػ َّْواْ َما فَض َ

(النساء  )33ليس معارضا

لما جاء في الحديث الذي أخرجو البخاري في صحيحو عن أبي ىريرة  -رضي اهلل عنو  -عن رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم
ِ
فه َو يَتلُوهُ آنَاءَ ِ
حس َد إال في اثْػنَتَػ ْين ٍ :
جار لوُ فَػ َقاؿ  :ليتَنِي
رجل علَّ َموُ اهللُ ال ُق ْرآ َف ُ
ناء النَّػ َها ِر فسم َعوُ ٌ
الليل وآ َ
 أنو قاؿ  " :ال َِ
ِ
يت ِمثْػلَما أُوتِي فالف ِ
مثل َما ي ْع َمل ٍ ،
فسلَّطَو علَى َىلَ َكتِ ِو في
فعم ْل ُ
ورجل َآتَاهُ اهلل َماال فَػ ُه َو يُػ ْهل ُكو في الحق " وفي لفظ " َ
ت َ
أُ ْوت ُ َ ْ َ
يعمل " ..
الحق  ،ف َق َ
مثلما أُوتِ َي فُال ٌف فَػ َع ِم ْل ُ
رجل  :لَيتَنِي أُوتِ ُ
اؿ ُ
ت مثلما َ
يت َ
للم َنعم عليو  ،وىو مباح ال حظر فيو ..
فإف المراد بػ "الحسن" في الحديث الغبطة وتمني مثل ما ُ
أما المنهي عنو في اآلية فهو تمني نفس النعمة بانتقالها عن صاحبها وزوالها عنو إلى المتمني  ،وذلك ىو المحظور الذي نهى اهلل

 -تعالى  -عباده عنو .

فاتقوا اهلل عباد اهلل  ،واعملوا على استباؽ الخيرات والتنافس في الباقيات الصالحات  ،وحذار من الطموح إلى ما ال

يحل وما يغضب الجبار .

وصلوا وسلموا على خير رسل اهلل محمد بن عبد اهلل ؛ فقد أُمرتم بذلك في كتاب اهلل  ..حيث قاؿ اهلل  -سبحانو : -
َّ ِ
ِ
ِ
صلُّوا َعلَْي ِو َو َسلِّ ُموا تَ ْسلِيماً (األحزاب.. )65
آمنُوا َ
إِ َّف اللَّوَ َوَم َالئ َكتَوُ يُ َ
ين َ
صلُّو َف َعلَى النَّب ِّي يَا أَيُّػ َها الذ َ
ٍ
محمد وعلى آلو وصحبو  ،وارض اللهم عن خلفائو األربعة  -أبي بك ٍر وعمر وعثماف وعلي
صل وسلم على عبدؾ ورسولك
اللهم ِّ

ٍ
بإحساف إلى يوـ الدين  ،وعنا معهم بعفوؾ وكرمك وإحسانك ياخير من تجاوز
 -وعن سائر اآلؿ والصحابة والتابعين ومن تبعهم

وعفا .

اللهم أعز اإلسالـ والمسلمين  .اللهم أعز اإلسالـ والمسلمين  .اللهم أعز اإلسالـ والمسلمين  ،واحم حوزة الدين ،ودمر أعداء
الدين وسائر الطغاة والمفسدين  ،وألف بين قلوب المسلمين  ،ووحد صفوفهم  ،وأصلح قادتهم  ،واجمع كلمتهم على الحق

يارب العالمين .

اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد  -صلى اهلل عليو وسلم  -وعبادؾ المؤمنين المجاىدين الصادقين .
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اللهم آمنا في أوطاننا  ،وأصلح أئمتنا ووالة أمورنا  ،وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا  ،وىيئ لو البطانة الصالحة  ،ووفقو لما تحب

وترضى ياسميع الدعاء  ،اللهم وفقو ونائبيو وإخوانو إلى ما فيو خير اإلسالـ والمسلمين  ،وإلى ما فيو صالح العباد والبالد يا من
إليو المرجع يوـ التناد .

اللهم احفظ ىذه البالد حائزةً كل خير سالمةً من كل شر وسائر بالد المسلمين يارب العالمين  ،اللهم إنا نسألك أف

تكفينا أعداءؾ وأعداءنا بما شئت يارب العالمين .

اللهم إف نجعلك في نحور أعدائك وأعدائنا ونعوذ بك من شرورىم  .اللهم إنا نجعلك في نحورىم ونعوذ بك من

شرورىم  .اللهم إنا نجعلك في نحورىم ونعوذ بك من شرورىم .

اللهم أحسن عاقبتنا في األمور كلها  ،وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة .

اللهم أصلح لنا ديننا الذي ىو عصمة أمرنا  ،وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا  ،وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا  ،واجعل
الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر .

اللهم إنا نعوذ بك من زواؿ نعمتك  ،وتحوؿ عافيتك  ،وفجاءة نقمتك  ،وجميع سخطك .

اللهم اشف مرضانا  ،وارحم موتانا  ،وبلغنا فيما يرضيك آمالنا  ،واختم بالصالحات أعمالنا .
ربنا ظلمنا أنفسنا وإف لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين .

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار .

وصل اللهم على نبينا محمد وآلو وصحبو أجمعين  ،والحمد هلل رب العالمين .
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