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اخلطبة األوىل:
احلمد هلل ،احلمد هلل الذي أغاث البالد والعباد ،فسالت برمحته األودية
واجلبال والوهاد ،وأشهد َأّل إله َإّل هللا وحده ّل شريك له القائل( :وإِ ْن
اَّللِ
كانوا ِم ْن ق ْب ِل أ ْن ي ن َزل علْي ِه ْم ِم ْن ق ْبلِ ِه لمْبلِ ِسني * فانْظ ْر إَِل آاث ِر ر ْمح ِة َ
الر ِوم ،]50-49 :وأشهد أن سيدان ونبينا
كْيف ُْييِي ْاأل ْرض ب ْعد م ْوِِتا)[ ُّ
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حممدا عبده ورسوله ،أغاث هللا به قلوب العباد ،صلى هللا عليه ،وعلى آله
وصحبه ،الذين سطروا التاريخ أبزكى مداد.
أما بعد :فأوصيكم ونفسي بتقوى هللا؛ فبها النجاة يوم التناد.
عباد ه
للا :لكل عصر خصائصه ومساته اليت ينفرد هبا عن غريه من العصور،
ولقد خطت البشرية يف زماننا خطوات شاسعة يف عال الصناعة والتقنية،
فقَربت املسافات ،وزلَلت كثريا من الصعوابت ،وس َهلت بلوغ املعارف
والعلوم ،بلغت احلياة املادية أوجها ،لكنها ل ِ
تشف غليل النفس ،ول تشبِع
ِ
رغباِتا املتناسقة مع طبيعتها اليت خلقها هللا عليها ،فتزعزعت النفس ،وقسا
القلب ،واحنصر معىن التوكل واليقني والرضا ،وتسلل إَل النفس اهلم والقلق،
وخيَم عليها احلزن ،ساهم يف ذلك إيقاع احلياة املتسارع ،وأحداثها
املتالحقة ،وتقنياِتا املذهلة ،والتنافس احملتدم بني البشر واجملتمعات ،وغدا
اهلم والقلق مسة هذا العصر ،واجنَر هذا إَل اخلوف على الرزق والصحة
ُّ
واألوّلد والوظيفة ،وضعفت مناعة النفس ،ول تعد قادرة على مواجهة
صروف احلياة ،من مشكالت مادية ،أو فقد أحبة أو فوات غنائم ،أو
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تعرض خلسارة ،فشاعت األمراض النفسية والعصبية ،هذه اهلموم إذا
متكنت من املرء فإهنا تعيق انطالقه ،وتشتِت أفكاره ،وتشل حركته ،وتنخر
يف جسده ،وت ِ
فسد عليه ابتهاج حياته ،وتشره يف نفق الكآبة واّلكتئاب،
فتحيل حياته ضنكا وعيشه نكدا.
عال اإلسالم القلق واهل َم واحلزن ،وأ َسس مبادئ تقي من الوقوع يف براثنه،
وسد منافذه ،ومحى النفس البشرية مبنهج ُي ِقق هلا احلياة الطيبة والسعادة يف
الدنيا ،علمنا اإلسالم ابدئ بدء أن حياة اإلنسان ّل ختلو من بواعث
اهلموم ،يف رحلة يكابد فيها الشدائد ،ويو ِاجه املصاعب ،وتتقاذفه
املكدرات ،قال هللا -تعاَل( :-لق ْد خل ْقنا ِْ
اإلنْسان ِيف كبد)[الْب ل ِد.]4 :
كانت دواعي احملن واهلموم حاضرة يف حياة األنبياء ،فمنهم من ابتلي
ابملرض ،ومنهم من ابتلي ابلفقر ،ومنهم من ابتلي بفقد عزيز ،ومنهم من
ابتلي ابلتكذيب والطرد ،ولقد رأى رسولنا الكرمي -صلى هللا عليه وسلم-
من صنوف البالء ما تضعف معه النفوس ،وختور العزائم ،وقد قال" :لقد
أوذيت يف هللا وما يؤذى أحد ،ولقد أ ِخفت يف هللا وما ياف أحد ،ولقد
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علي اثلثة وما يل ولبالل طعام أيكله ذو كبد إّل ما وارى إبط
أت ْ
ت َ
بالل"(رواه الرتمذي ،وابن ماجه ،وأمحد) ،مع كل هذا البالء ،وتلك الشدة
فرتّب،
يتأوه حبزن؛ ألن هللا رَابه َ
ل يتسَرب إَل قلبه هم ،ول يشعر بقلق ،ول َ
وعلَمه فتعلَم ،فعاش منشرح الصدر ،عايل اهلمة ،قوي العزمية ،قال هللا -
تعاَل( :-ألْ ن ْشر ْح لك ص ْدرك)[الش َْرِح ،]1 :وحىت يدوم انشراح الصدر
ِ
ب
وّل ياجله هم وّل قلق ،و َجهه يف هناية السورة بقوله( :فإذا ف ر ْغت فانْص ْ
ِ ِ
ب)[الش َْرِح.]8-7 :
* وإَل ربك ف ْارغ ْ
أجنع دواء لداء اهلم العيش يف رحاب العبادة ،واّلنغماس يف صنوف
وتذوق حالوة اإلميان ،خرج رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
الطاعةُّ ،
سل املشركون سيوفهم يف طلبه،
من مكة مها ِجرا ،واختبأ يف غار ثور ،وقد َ
حىت بلغوا الغار ،ويصف املوقف أبو بكر -رضي هللا عنه-؛ قلت للنيب -
صلى هللا عليه وسلم -وأان يف الغار" :لو أ َن أحدهم نظر تت قدميه
ألبصران" ،وهذا موقف يثِري اهللع ،وجيلب اخلوف ،ويبلغ القلق فيه مبلغه،
اهلم منتهاه ،فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-ما ظنُّك اي أاب
و ُّ
ني هللا اثلثهما؟"(إِ ْذ ي قول لِص ِ
بكر ابثن ِ
اَّلل معنا)[الت َْوب ِة:
احبِ ِه ّل ْتز ْن إِ َن َ
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 ،]40فمهما بلغت املخاوف ،ونزلت بك اخلطوبِ ،
فحقق معىن التوكل
على هللا ،وسلِ ْم أمرك له ،واستشعِْر معيته بنصره وقدرته ومحايته ،يف كل
وقت وحني ،قال أصحاب موسى( :إِ َان لم ْدركون)[الشُّعر ِاء ،]61 :فالبحر
أمامنا ،والعدو خلفنا ،ويف منظور البشر هم هالكون ّل حمالة ،هذا املوقف
نيب هللا موسى -
جيعل اهل َم يف أعلى درجاته ،والقلق يف أعمق حاّلتهُّ ،
فريد ُّ
عليه السالم -بثقة الواثق ،الذي استشعر اليقني يف سويداء قلبه ،وتوُّكل
املتوكل الذي استشعر عظمة هللا؛ (ك َال إِ َن معِي رِّب سي ْه ِدي ِن)[الشُّعر ِاء:
اهلم واخلوف ،وت َقق النصر والتمكني.
 ،]62فزال ُّ
رسولنا الكرمي -صلى هللا عليه وسلم -بشر يعرتيه ما يعرتي البشر؛ ِم ْن هم
وحزن ،فيعلِمنا بفعله ومقاله كيف يزيل اهلم ،وميحو احلزن ،ويدفع القلق ،إذ
يقول لبالل -رضي هللا عنه" :-اي بالل ،أقم الصالة ،أ ِر ْحنا هبا" ،ويقول:
"وجعلت قرة عيين يف الصالة" ،و"كان إذا حزبه أمر صلى" ،الصالة
ويبث شكواه ،ففوق
يناجي فيها املهموم ربه ،ويسكب بني يديه مهومهُّ ،
العرش رمحن رحيم ،أرحم ابلعبد من نفسه ،يسمع جنوى املهموم ،وأنني
ضطَر إِذا
املكلوم ،ويستجيب الدعاء ،قال هللا -تعاَل( :-أ ْم م ْن ِجييب الْم ْ
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دعاه ويك ِ
السوء و ْجيعلك ْم خلفاء ْاأل ْر ِ
اَّللِ قلِيال ما
ض أإِله مع َ
ْشف ُّ
تذ َكرون)[الن َْم ِل ،]62 :وكيف يغفل املهموم عن الدعاء ،الذي هو مالذ
املكروبني ،وأنس املهمومني ،فاألكف الطاهرة ،حني ترفع إَل ابرئها ،فإهنا
تستمطر رمحة فارج اهلم ،وكاشف الغم ،قال هللا -تعاَل( :-وإِ ْن ميْس ْسك
اَّلل بِضر فال ك ِ
ضلِ ِه ي ِ
صيب بِِه م ْن
َ
اشف له إَِّل هو وإِ ْن ي ِرْدك ِِب ْري فال را َد لِف ْ
يشاء ِم ْن ِعب ِادهِ وهو الْغفور الَرِحيم)[يونس ،]107 :ويقول أنس بن مالك
رضي هللا عنه" :-كنت أمسع رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول:"اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن ،والعجز والكسل ،والبخل واجلنب،
وضل ِع ال َدين ،وغلبة الرجال"(رواه البخاري).
قد يطرق مسعك كلمة من قائل ِ
تؤرق مضجعك ،وتنغِص حياتك ،وتوِرثك
مهما وحزان ،وعالج ذلك يف املنهج الرابين الذي يزيح احلزن عن صدرك،
كما أزاحه عن صدر نبيه -صلى هللا عليه وسلم -بقوله( :فال ُْيزنْك ق ْوهل ْم
إِ َان ن ْعلم ما ي ِسُّرون وما ي ْعلِنون)[يس ،]76 :فال تؤِلْ نفسك ،وثِ ْق بربِك،
ض له أمرك ،فتلك أقوال بشر ّل ميلكون نفعا وّل ضمرا ،وم ْن كان مع
وف ِو ْ
هللا فإنه لن يذل ،وربك مي ِهل وّل ي ِ
همل ،وم ْن صرب على مهوم احلياة
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اختيارا ّل إكراها ،واحتسب األجر كافأه هللا خريا على ما أصابه ،قال هللا
تعاَل( :-الَ ِذين إِذا أصاب ْت هم م ِصيبة قالوا إِ َان ََِّللِ وإِ َان إِلْي ِه ر ِاجعون * أولئِك
ْ
علْي ِه ْم صلوات ِم ْن رهبِِ ْم ور ْمحة وأولئِك هم الْم ْهتدون)[الْب قرةِ-156 :
.]157
أكرم هللا نبيَه وأمته أبن جعل الصالة عليه ذكرا ،وجعل هذا الذكر وقاية من
الغم وحصانة من اهلم ،عن أّب ب ِن كعب -رضي هللا عنه -قال" :ق ْلت :اي
صالة علْيك فك ْم أ ْجعل لك ِم ْن صالِِت ،ف قال :ما
رسول هللاِ ،إِِين أ ْكثِر ال َ
الربع؟ قال :ما ِشْئت ،فِإ ْن ِزْدت ف هو خ ْري لك .ق ْلت:
ِشْئت .قال :ق ْلتُّ :
ِ
صف؟ قال :ما ِشْئت ،فِإ ْن ِزْدت ف هو خ ْري لك .قال :ق ْلت :فالثُّلث ْ ِ
ني؟
الن ْ
قال :ما ِشْئت ،فِإ ْن ِزْدت ف هو خ ْري لك .ق ْلت :أ ْجعل لك صالِِت كلَها؟
قال :إِذا تكْفى مهَك وي ْغفر لك ذنْبك"(رواه الرتمذي).
وّل يغيب عن األذهان أ َن هناك مهما ليس كغريه من اهلموم ،هم حممود ،هم
يزيل ك َل اهلموم ،وميسح األحزان ،وجيمع شتات األمر ،ويفيض سعادة ّل
تنقطع ،وطمأنينة ّل تندثر ،وأنسا ّل جيارى؛ إنه هم اآلخرة ،الذي يشرح
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الصدر ،ويريح النفس ،وإذا مأل هم اآلخرة احلياة واستوَل على الفكر أزال
كل اهلموم املذمومة ،وحقرها وضيق منافذها ،وهنا يصفو ابل املسلم،
ويتسامى عن الرتهات ،ويسمو إَل املعايل ،فعن أنس -رضي هللا عنه-
قال" :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-من كان ِ
ت ْاآل ِخرة مهَه
ْ
جعل هللا ِغناه ِيف ق ْلبِ ِه ،وَجع له َشْله ،وأت ْته الدُّنْيا وِهي ر ِ
اغمة"(أخرجه
الرتمذي) ،وقال صلى هللا عليه وسلم" :م ْن جعل اهلموم مهما واحدا؛ ه َم
آخرته كفاه هللا ه َم دنياه ،ومن تشعَبت به اهلموم يف أحوال الدنيا ل ِ
يبال
ْ
هللا يف ِ
أي أوديتِها هلك"(رواه ابن ماجه من حديث عبد هللا بن مسعود).

وإايكم مبا فيه من اآلايت
ابرك هللا يل ولكم يف القرآن العظيم ،ونفعين َ
ِ
الذكر احلكيم ،أقول ما تسمعون ،و ِ
وِ
فاستغفروه ،إنه هو الغفور
أستغفر هللا
الرحيم.
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اخلطبة الثانية:
احلمد هلل ،له احلمد يف اآلخرة واألوَل وإليه امللتجا ،وأشهد َأّل إله َإّل هللا
وحده ّل شريك له القائل( :وأ ْن ليس لِ ِْلنْس ِ
ان إَِّل ما سعى * وأ َن س ْعيه
ْ
َج ِم ،]40-39 :وأشهد أن سيدان ونبيَنا حممدا عبده
س ْوف ي رى)[الن ْ
ورسوله ،احلبيب اجملتىب ،واخلليل املصطفى ،صلى هللا عليه وعلى آله
وصحبه الذين انلوا الرضوان والرضا.
أما بعد :فأوصيكم ونفسي بتقوى هللا.
ومَا يسلِي املهموم وي ِ
تفضل هللا ورمحته يف قول
سكب الطمأنينة يف قلبه ُّ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-ما ي ِ
صيب املسلم من نصب وّل
وصب وّل هم وّل حزن وّل أذى وّل غم ،حىت الشوكة يشاكها ،إّل ك َفر هللا
هبا من خطاايه"(رواه البخاري).
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واملسلم ِ
املبصر يقي نفسه من آفات اهلموم وآّلم الغموم ،ابإلحسان يف
الصدقات ،ورفع كرب املكروبني ،من الفقراء والضعفاء واملساكني ،فإن م ْن
فَرج كربة مسلم فَرج هللا كربه ،قال هللا -تعاَل( :-الَ ِذين ي ْن ِفقون أ ْمواهل ْم
ِابللَْي ِل والنَها ِر ِسمرا وعالنِية ف له ْم أ ْجره ْم ِعْند رهبِِ ْم وّل خ ْوف علْي ِه ْم وّل ه ْم
ُْيزنون)[الْب قرةِ.]274 :
أّل وصلُّوا -عباد هللاِ -على رسول اهلدى ،فقد أمركم هللا بذلك يف كتابه
َيب اي أيُّها الَ ِذين آمنوا صلُّوا علْي ِه
اَّلل ومالئِكته يصلُّون على النِ ِ
فقال( :إِ َن َ
وسلِموا تسلِيما)[ ْاأل ْحز ِ
اب ،]56 :اللهم ِ
صل على حممد وعلى آل حممد،
ْ
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ،إنك محيد جميد ،اللهم ابرك
على حممد وعلى آل حممد ،كما ابركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم،
إنك محيد جميد ،وسلَم تسليما كثريا ،اللهم وارض عن اخللفاء الراشدين،
األئمة املهديني؛ أّب بكر ،وعمر ،وعثمان وعلي ،وعن اآلل والصحب
الكرام ،وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك اي أرحم الرامحني.
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اللهم أعز اإلسالم واملسلمني ،وأذل الكفر والكافرين ،ودمر اللهم أعداءك
أعداء الدين ،واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بالد املسلمني.
اللهم إان نسألك اجلنة وما قَرب إليها من قول وعمل ،ونعوذ بك من النار

وما قَرب إليها من قول وعمل ،اللهم إان نسألك من اخلري كله ،عاجله
وآجله ،ما علمنا منه وما ل نعلم ،ونعوذ بك من الشر كله ،عاجله وآجله،
ما علمنا منه وما ل نعلم ،اللهم إان نسألك خشيتك يف الغيب والشهادة،
وكلمة احلق يف الغضب والرضا ،والقصد يف الغىن والفقر ،نسألك نعيما ّل
ينفد ،وقرة عني ّل تنقطع ،ونسألك لذة النظر إَل وجهك ،والشوق إَل
لقائك ،يف غري ضراء مضرة ،وّل فتنة مضلة ،اللهم إان نسألك خري املسألة،
وخري الدعاء ،وخري النجاح ،وخري الفالح ،وخري العمل ،وخري الدعاء
برمحتك اي أرحم الرامحني.
اللهم ّل تد ْع لنا ذنبا إّل غفرته ،وّل مهما إّل فرجته ،وّل دينا إّل قضيته ،وّل
مريضا إّل شفيته ،وّل مبتلى إّل عافيته ،برمحتك اي أرحم الرامحني.
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اللهم احفظ رجال أمننا ،واحفظ حدودان ،واحفظنا حبفظك اي رب
العاملني ،اللهم من أرادان وأراد بالدان وأراد اإلسالم واملسلمني بسوء فأشغله
بنفسه ،واجعل تدبريه تدمريه اي رب العاملني ،اللهم وفق ويل أمران خادم
احلرمني الشريفني ملا تب وترضى ،اللهم وفقه هلداك ،واجعل عمله يف
رضاك اي رب العاملني ،ووفق ويل عهده ملا تب وترضى اي أرحم الرامحني،
ووفق َجيع وّلة أمور املسلمني للعمل بكتابك ،وتكيم شرعك اي أرحم
الرامحني.
اس ِرين)[ ْاألعر ِ
اخل ِ
اف:
(ربَنا ظل ْمنا أنْفسنا وإِ ْن لْ ت ْغ ِف ْر لنا وت ْرمحْنا لنكون َن ِمن ْ
ْ
( ،]23ربَنا ا ْغ ِفر لنا وِِإل ْخوانِنا الَ ِذين سب قوان ِاب ِْإلمي ِ
ان وّل ْتع ْل ِيف ق لوبِنا
ْ
احل ْش ِر( ،]10 :ربَنا آتِنا ِيف الدُّنْيا
ِغ مال لِلَ ِذين آمنوا ربَنا إِنَك رءوف رِحيم)[ ْ
اَّلل أيْمر
حسنة وِيف ْاآل ِخرةِ حسنة وقِنا عذاب النَا ِر)[الْب قرةِ( ،]201 :إِ َن َ
اإلحس ِ
ِ
ان وإِيت ِاء ِذي الْق ْرّب وي ْن هى ع ِن الْف ْحش ِاء والْمْنك ِر والْب ْغ ِي
ِابلْع ْدل و ِْ ْ
يعِظك ْم لعلَك ْم تذ َكرون)[النَ ْح ِل ،]90 :فاذكروا هللا يذكركم ،واشكروه على
نعمه يزدكم( ،ول ِذ ْكر َِ
اَّلل ي علم ما تصن عون)[الْعْنكب ِ
وت.]45 :
ْ
اَّلل أ ْكرب و َ ْ

