إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن
سيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ،
حممدا عبده ورسوله
وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن ً

صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
أما بعد:

فاتقوا هللا ربكم ،وحاسبوا أنفسكم ،وانظروا ما قدمتم لغدكم ،قال هللا تعاىل
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اه ْم أَنْ ُف َس ُه ْم أُولَئِ َ
اَّللَ فَأَنْ َس ُ
َخبريٌ ِبَا تَ ْع َملُو َن (َ )18وَال تَ ُكونُوا َكالذ َ
اس ُقو َن (َ )19ال يستَ ِوي أَصحاب النَّا ِر وأَصحاب ْ ِ
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عباد هللا:

فعل ما يرضيه،
يف هذه اآليت الكرميات أمران هللا تعاىل ابلتقوى ،وهي ُ
ننظر يف أعمالِنا ،فإننا
اجتناب معاصيه ،مث أََمران أن
و ُ
َ
أنفسنا وأن َ
حناسب َ
عمل صا ٍل وسيء ،من ٍ
سنالقي ما قدمنا من خ ٍري وشر ،من ٍ
طاعة ومعصية

كل ذلك سنجده يف ٍ
كتاب ال يرتك صغرية وال كبرية إال حصاها ،ذكرانها
ُّ ،

ِ ِ
أو نسيناها {ي وم ي ب عثُهم َّ ِ
صاهُ َّ
اَّللُ ََج ًيعا فَيُنَ بِئُ ُه ْم ِبَا َعملُوا أ ْ
اَّللُ َونَ ُسوهُ
َح َ
َ ْ َ َْ َ ُ ُ
اَّللُ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء َش ِهي ٌد}
َو َّ

يوم القيامة؟ ومىت اْلزاء واحلساب؟ ومىت اْلنة
وإذا سأل َ
ت ي عبد هللا مىت ُ
ت
َّم ْ
والنار؟ فلتعلم أن ذلك كلَّه قريب ليس ببعيد ،وهلذا قربه هللا فقال ( َما قَد َ
لِغَ ٍ
َّ
تقوم قيامتُك.
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اليوم فقط ،مث غداً ُ
ابن آدم هو هذا ُ
َ
َ
ِ
ومن استشعر قرب ِ
القدوم عليه؛ زهد يف الدنيا ،واجتهد يف
دنو
لقاء هللا ،و َّ
َ َ
ِ
هجوم املناي،
نفسه على األقوال واألعمال .مرتقباً َ
عمل اآلخرة ،وحاسب َ
وانقضاءَ اآلجال.

أمر عباده ابلتقوى ،مع تذكريه هلم أبنه خبريٌ أبعماهلمُ ،مطَّلِ ٌع
مث كرر هللاُ َ
ِ
يعلم حالَه ،ويرى أعمالَه ،ويسمع
على أحواهلم؛ فإن َمن استحضر أن ربَّه ُ
أقوالَه ،استحيا من ربه ِ ِ
نفسه عن معصيتِه ،وأقبل مسرعاً
ول نعمته ،وكف َ
على طاعتِه ،وجاهد نفسه يف هللا قدر استطاعتِه.
ِ
كر ِربم فيرتكوا طاعتَه ،وجيرتئوا على
مث هنى هللا عباده املؤمنني أن ينسوا ذ َ
معصيته ،فينسيهم مصلح َة ِ
أنفسهم ،وخيذهلُم ِخ ْذالانً ،فال يوفقهم للشك ِر
ْ
عند النعماء ،وال للص ِب عند الضراء ،وال للتوب ِة بعد العصيان .فيالقوا َّربم

طاعته خارجني ،فيا هلا من ِ
فاسقني ،وعن ِ
سوء خامتة ،وي هلا من َش ِر عاقبة.
أعاذين هللا وإيكم.

اخلطبة الثانية
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا

مث نبه هللا عباده وذكرهم ابلفرق الكب ِري ،بني أهل اْلنة وأهل السعري ،فأخب

حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.

أهنما ال يستوين .وكيف يستوي السعداء واألشقياء؟ واملقربو َن وال ُمْب َع ُدون؟

أما بعد:

هات ال يستوون.
هات َهْي َ
وال ُم ْكَرُمو َن واملهانون؟ والراحبو َن واخلاسرون؟ َهْي َ
فاْلنة دار السعادة والفالح ،والنار دار الشقاء واخلسران ،وللجن ِ
عمل
ة
ٌ
وللنار عمل ،فمن أراد اْلن َة فليعمل بعمل أهل اْلنة حىت يلقى هللا ،يكن
برمحة هللا وفضله من أهلها ،جعلين هللا وإيكم من أهلها؛ إن ربنا رحيم كرمي.
أقول هذا القول وأستغفر هللا ل ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور
الرحيم.

شهر احملرم ابلصيام؛ ملا ثبت عنه
الشهر َ
فاتقوا هللا عباد هللا ،واغتنموا هذا َ
الصي ِام  ،ب ع َد رمضا َن َ ،شهر ِ
هللا الْ ُم َحَّرُم" رواه مسلم.
ض ُل ِ َ َ ْ ََ َ
ﷺ أنه قال" :أَفْ َ
ُْ
أيم هذا الشهر ابلصوم صوم ِ
وآكد ِ
يوم عاشوراء لقوله ﷺ " ِصيَ ُام يَ ْوِم
ُ
ُ
اشوراء  ،أَحت ِسب علَى ِ
األفضل
السنَ َة الَِِّت قَ ْب لَهُ" رواه مسلم ،و
هللا أَ ْن يُ َك ِفَر َّ
َع ُ َ َ ْ َ ُ َ
ُ
أن يصوم قبلَه يوماً لقوله ﷺ  " :لَئِن ب ِقيت إِ َىل قَابِ ٍل ألَصوم َّن الت ِ
َّاس َع" رواه
َْ ُ
َ ُ
َُ
مسلم.
رق تؤدي إىل
السنن واحذروا البدع ،فإهنا طُ ٌ
إخوة اإلسالم :احرصوا على ُ
ٍ
ضالَلَةٌ،
النار من حيث يظن أهلها أهنا تؤدي إىل اْلنة قال ﷺ ُ ":ك ُّل بِ ْد َعة َ
ضالَلٍَة ِيف النَّا ِر" ،ومن البدع الِت أُحدثت يف شه ِر حمرم ما تفعله
َوُك ُّل َ
ِ
وتعذيب أنفسهم حزانً على احلسني
الروافض يف عاشوراء من النياحة واللَّطِْم

رضي هللا عنه فيما يزعمون ،وهي أعمال قبيحة ،ما أنزل هللا با من سلطان،
وال دليل عليها وال برهان.

ِ
االحتفاالت ِبناسبة اهلجرة النبوية ،مع أن اهلجرة مل
ومن البدع احملدثة إقامةُ

تكن يف حمرم .ومل حيتفل با النيب ﷺ وال أصحابه رضوان هللا عليهم.

بشر ٍ
اب
ومن ِ
بعض الناس من افتتاح السنة اهلجرية َ
البدع كذلك ما يفعله ُ
أبيض أو ٍ
طعام أخضر لتكو َن َسنتُهم سن ًة طيبة ،قال ﷺ (من أحدث يف
أمران هذا ما ليس منه فهو رد) ،وليس للشراب وال للطعام وال لأللوان أتثريٌ
شيء بتدب ِري هللا ،وكل ٍ
يف جلب خري وال دفع ضر ،بل كل ٍ
شيء بقضائه
ُّ
ُّ
وقدره ،ما شاء هللا كان وما مل يشأ مل يكن.
عباد هللا:

النيب ﷺ
لقد أكمل هللا لنا الدين ،وبلغ رسوله البال َ
غ املبني ،فما مل يُبلغه ُّ
ِ
ت َعلَْي ُك ْم
ت لَ ُك ْم دينَ ُك ْم َوأَْمتَ ْم ُ
فليس من الدين ،قال تعاىل (الْيَ ْوَم أَ ْك َم ْل ُ
ِ
ِ
يت لَ ُكم ِْ
اإل ْس َال َم ِدينًا) واحلمد هلل محداًكثرياً.
ن ْع َم ِِت َوَرض ُ ُ
معاشر املؤمنني صلوا وسلموا على املبعوث رمحة للعاملني ،اللهم ِ
صل عليه

ارض اللهم عن خلفائه الراشدين :أيب بك ٍر ،وعمر ،وعثمان،
وسلم تسليماً ،و َ
الصحابة أَجعني ،وعنَّا معهم جب ِ
ودك و ِ
ِ
كرمك ي أكرم
وعلي ،وعن سائر
ٍ
ُ
األكرمني .اللهم ِ
أعَّز اإلسالم واملسلمني ،و ِأذ َّل الشرك واملشركني ،واجعل
اللهم هذا البلد ِآمنًا ُمطمئنًّا رخاءً وسائر بالد املسلمني .اللهم أصلِح لنا

ِ
معاشنا ،وأصلِح لنا
دينَنا الذي هو عصمةُ أمران ،وأصلح لنا دنياان الِت فيها ُ
املوت راحةً
آخرتَنا الِت إليها ُ
معادان ،واجعل احلياةَ زيدةً لنا يف كل خ ٍري ،و َ
لنا من كل ٍ
شر .اللهم وفق إمامنا وول عهده بتوفيقك وأيدهم بتأييدك وهيء

هلم البطانة الصاحلة الناصحة ي رب العاملني ،اللهم أمن حدودان وانصر
ِ
ِ
ِ
اب
جنودان ويسر أمورانَ ،ربَّنَا آتنَا ِيف الدُّنْيَا َح َسنَ ًة َوِيف ْاآلخَرِة َح َسنَ ًة َوقنَا َع َذ َ
النَّا ِر ،واحلمد هلل رب العاملني.

