خطبة الجمعة بتاريخ 2013/02/22
في الفتن
وب إلَْيه ،ونَعُوذُ باهلل م ْن ُشرور
إ َّن احلَ ْم َد هلل ََْن َم ُدهُ ونَ ْستَعينُهُ ونَ ْستَ ْهديه ونَ ْش ُك ُرهُ ونَ ْستَ ْغف ُرهُ ونَتُ ُ
ي لَهُ ،وأَ ْش َه ُد أَ ْن ال
ومن يُ ْ
أَنْ ُفسنا وم ْن َسيِّئات أ َْعمالناَ ،من يَ ْهد اهللُ فَال ُمض َّل لَهُ َ
ضل ْل فَال هاد َ
يل لَهُ وال ض َّد وال ن َّد لَه .وأَ ْش َه ُد أ َّ
يمنا
إلَهَ إالَّ اهللُ َو ْح َدهُ ال َشر َ
وحبيبَنا َ
َن َسيِّ َدنا َ
وعظ َ
يك لَهُ وال َمث َ
ي هاديًا و ُمبَ ِّشًرا
وقائ َدنا وقَُّرةَ أ َْعيُننا َّ
وحبيبُهَ ،م ْن بَ َعثَهُ اهللُ َر ْحَةً ل ْلعالَم َ
حمم ًدا َعْب ُدهُ َور ُسولُهُ َ
وصفيهُ َ
وعلى ُك ِّل َر ُسول أَْر َسلَه.
صلَّى اهللُ َعلى َسيِّدنا َّ
حممد َ
و نَذ ًيرا فَ َ
ب َعلَْينا وأََمَر وٱ ْجتناب ما نَ َهى َعْنهُ
إ ْخ َوةَ الميان أُوصي ُك ْم ونَ ْفسي بتَ ْق َوى اهلل بأَداء ما أَْو َج َ
ث َعلَى
صلَّى اهللُ َعلَْيه و َسلَّ َم ب ُق ُدوم الف َت ال َحمالَةَ و َح َّ
َوز َجر .أَما بَ ْع ُد فَ َق ْد أَ ْخبَ َر َر ُس ُ
ول اهلل َ
السالم
ال ْسراع بالَ ْعمال الصاحلَة قَ ْب َل انْشغال ال َق ْلب با يَ ُكو ُن م َن الف َت فَ َ
قال َعلَْيه ال َّ
صالةُ و ُ
صب ُح َّ
الر ُج ُل ُم ْؤمنًا ويُ ْمسي كافراً
المظْلم يُ ْ
فيما َرواهُ ُم ْسلم باد ُروا باأل ْعمال فتناً كقطع اللَّْيل ُ
يع دينهُ بعر ٍ
ض من ُّ
الدنْ يا اه فَفي َهذا احلَديث احلَث َعلَى
أ ْو يُ ْمسي ُم ْؤمنًا ويُ ْ
صب ُح كافراً يب ُ
الشاغلَة
ث م َن الف َت َّ
ال ُمبَ َاد َرة إ ََل الَ ْع َمال َّ
الصاحلَة قَ ْب َل تَ َعذرَها واال ْشتغَال َعْن َها با ََْ ُد ُ
صلَّى اهللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم
ص َ
ف َ
ال ُمتَ َكاثَرة ال ُمتَ َراك َمة َكتَ َرا ُكم ظَالم اللَّْيل ال ُمظْلم ال ال ُم ْقمر .وقَ ْد َو َ
ذاك
ك الف َت َوُه َو أَ َّن َّ
صب ُح َكافراً أَْو َع ْك َسه ،وما َ
نَ ْو ًعا م ْن َش َدائد ت ْل َ
ص ميُْسي ُم ْؤمنًا ُثَّ يُ ْ
الش ْخ َ
ب النْ َسا ُن ِف اليَ ْوم الواحد َه َذا االنْقالب .أَعا َذنا اهللُ م ْن
إ ْخ َوَة الميان إالَّ لعظَم الف َت َح َّّت يَْن َقل َ
الر ُج ُل فيها
صب ُح َّ
المظْلم يُ ْ
داوَد إ َّن ب ْين يدي الساعة فت نًا كقطع اللَّْيل ُ
ذَلك .وِف روايَة لَب ُ

صب ُح كاف ًرا القاع ُد فيها خ ْي ٌر من القائم والماشي فيها
ُم ْؤمنًا ويُ ْمسي كاف ًرا ويُ ْمسي ُم ْؤمنًا ويُ ْ
ضربُوا ُسيُوف ُك ْم بالحجارة فإ ْن دخل –
خ ْي ٌر من الساعي فكس ُروا قسيَّ ُك ْم وقطعُوا أ ْوتارُك ْم وٱ ْ
يل َكما
يل َحْي ُ
ث قَتَ لَهُ أَ ُخوهُ قاب ُ
يَ ْعن َعلى أَ َحد مْن ُكم – ف ْلي ُك ْن كخ ْير ابن ْي ءادم اه أَ ْي َكهاب َ
بارَك وتَعاَل َعْن ُهما ِف ُس َورة املائ َدة ﴿وٱتْ ُل عل ْيه ْم ن بأ ابْ ن ْى ءادم بالْحق إ ْذ ق َّربا
أَ ْخبَ َر اهللُ تَ َ
قُ ْربانًا ف تُ ُقبل م ْن أحدهما ول ْم يُت قبَّ ْل من اآلخر قال ألقْتُ لنَّك قال إنَّما ي ت قبَّ ُل اهللُ من
اف اهلل
ال ُْمتَّقين ( )۲٧لئن بسطْت إل َّي يدك لت ْقتُ لني ما أناْ بباس ٍط يدى إل ْيك ألقْتُ لك إني أخ ُ

ر َّ
ب الْعالمين ( )۲٨إني أُري ُد أن ت بُوء بإثْمي وإثْمك ف ت ُكون م ْن أ ْ
صحاب النَّار وذلك جزاءُ
صبح من الْخاسرين ( ﴾)٠٣وِف روايَة
الظَّالمين ( )۲٩فط َّوع ْ
سهُ ق ْتل أخيه ف قت لهُ فأ ْ
ت لهُ ن ْف ُ
صب ُح ال َّر ُج ُل فيها ُم ْؤمنًا ويُ ْمسي
المظْلم يُ ْ
داوَد أَيْ ً
ضا إ َّن ب ْين أيْدي ُك ْم فت نًا كقطع اللَّْيل ُ
لَب ُ
صب ُح كاف ًرا القاع ُد فيها خ ْي ٌر من القائم والقائ ُم فيها خ ْي ٌر من الماشي
كاف ًرا ويُ ْمسي ُم ْؤمنًا ويُ ْ
الس جَْ ُع
والماشي فيها خ ْي ٌر من الساعي قَالُوا فَ َما تَأْ ُم ُرنا َ
قال ُكونُوا أ ْحالس بُيُوت ُك ْم اه والَ ْح ُ
ت ال َقتَب وال َم ْع َن الْزُموا بُيُوتَ ُك ْم وال تُشارُكوا فيها
وه َو الكساءُ الَّذي يَلي ظَ ْهَر البَعي َْت َ
ح ْلس ُ
ومافَةَ اال ْنرار إَل أَ ْن يَ َق َع ال َم ْرءُ ِف ظُْلم َعظيم.
وما َ
ذاك إالَّ ل َعظيم ُح ْرَمة قَ ْتل ال ُم ْسلم بغَ ْي َحق َ
صلَّى اهللُ عليه وسلَّ َم فتَ نًا َكقطَع
قال ذَ َكَر َر ُس ُ
َورَوى أَ ْحَ ُد ِف ُم ْسنَده َع ْن َسعيد بْن َزيْد َ
ول اهلل َ
ب فيها النّاس أ ْسرع ذ ٍ
ض ُه ْم
هاب َ
اللَّْيل ال ُمظْلم أُراهُ َ
يل أَ ُكل ُه ْم هالك أَ ْم بَ ْع ُ
قال ق ْد ي ْذه ُ
ُ
قال فَق َ
ص ُمنا م َن اال ْنرار ِف الف َت وُرُكوب ال ُموبقات.
َ
قال ح ْسبُ ُه ُم أ ْو بح ْسبه ُم الق ْت ُل اه اهللُ يَ ْع ُ

فَٱ ْح َذ ُروا إ ْخ َوةَ الميان اال ْنر َار ِف الف َت وٱبْتَع ُدوا َع ْن أَ ْسبابا وٱ ْغتَن ُموا أَْوقاتَ ُك ْم بالقْبال َعلى
س الَّت َحَّرَم اهللُ بغَ ْي َحق
الطاعات ..إيا ُك ْم واال ْنر َار إَل َس ْفك ِّ
الدماء ظُْل ًما فَإ َّن َم ْن قَتَ َل النَّ ْف َ
ب َعلَْيه
َّاس َج ًيعا َ
وج َع َل اهللُ َجزاءَهُ َج َهنَّ َم و َغض َ
لَزَمهُ ِف الدنْيا م َن القصاص ما يَ ْلَزُم َم ْن قَتَ َل الن َ
بارَك وتَعاَل ﴿م ْن أ ْجل ذلك كت ْب نا على بني إ ْسرائيل
يما فَ َق ْد َ
قال َربنا تَ َ
ولَ َعنَهُ وأَ َع َّد لَهُ َعذابًا َعظ ً
س أو فس ٍ
اد في األ ْرض فكأنَّما ق تل النَّاس جم ًيعا وم ْن أ ْحياها
سا بغ ْير ن ْف ٍ ْ
أنَّهُ من ق تل ن ْف ً
فكأنَّما أ ْحيا النَّاس جم ًيعا ولق ْد جاءتْ ُه ْم ُر ُسلُنا بالب ي نات ثُ َّم إ َّن كث ًيرا م ْن ُهم ب ْعد ذلك في

يمة ابْتَع ُدوا َع ْن
فَإ َّن عاقبَةَ َذل َ
ك وخ َ
قال تأْتي على
اهللُ عليه وسلَّ َم أَنَّهُ َ

األ ْرض ل ُم ْسرفُون ( ﴾)٠۲وإيا ُك ْم وأَ ْخ َذ أَْموال الناس ظُْل ًما
صلَّى
ُدعاة اهلَْرج والبَ ْغي فَ َق ْد َرَوى احلاك ُم َع ْن َر ُسول اهلل َ
ت يُ َّ
الصاد ُق ويُ ْؤتم ُن فيها الخائ ُن
وات جدعا ٌ
النّاس سن ٌ
ب فيها ّ
ب ويُك َّذ ُ
صد ُق فيها الكاذ ُ
ضةُ َ
يل يا َر ُس َ
قال َّ
ين وي ْنط ُق فيها ُّ
الر ُج ُل التّافهُ
ول اهلل وما الرَويْب َ
ويُخ َّو ُن فيها األم ُ
الرويْبضةُ ق َ
صلَّى اهللُ َعلَْيه و َسلَّ َم
ات الَّت ذَ َكَرها َر ُس ُ
ي تكلَّ ُم في أ ْمر َّ
العامة اه وأَي ُامنا ه َي َهذه َّ
السنَو ُ
ول اهلل َ
ك بالتَّ َعلم
ك وأ َْهلَ َ
ك م ْن َمواقع الف َت َوٱ ْشغَ ْل نَ ْف َس َ
ك وأَقَاربَ َ
ك وٱ ْحم عائلَتَ َ
ص ْن أَخي نَ ْف َس َ
فَ ُ
جارنا اهللُ تَعاَل م ْن َغ ْفلَة ال ُقلُوب
ك فَإنَّ َ
بادة وٱ ْس َع ِف َناة نَ ْفس َ
والتَّ ْعليم والع َ
ك ُحم َ
اسب َم ْس ُؤول .أَ َ
وظُْل َمة الظ ْلم وأَ ْخر ْجنا م ْن َهذه الدنْيا ب َسالم.

أَقُو ُل قَ ْويل َهذا وأَ ْستَ ْغف ُر اهلل.

الخطبة الثانية
إ َّن احلَ ْم َد هلل ََْن َم ُدهُ َونَ ْستَعينُهُ َونَ ْستَ ْهديه َونَ ْش ُك ُرهَُ ،ونَعوذُ باهلل م ْن ُشرور أَنْ ُفسنا َو َسيِّئات أ َْعمالنا،
الم على َسيِّدنا حممد الصادق
ي لَهَُ ،و َّ
الصالةُ َو َّ
َمن يَ ْهد اهللُ فَال ُمض َّل لَهُ َوَمن يُ ْ
الس ُ
ضل ْل فَال هاد َ
ي وءال البَ ْيت
ي وال ُم ْر َسليَ .ورض َي اهللُ َع ْن أَُّمهات الْ ُم ْؤمن َ
الو ْعد الَمي وعلى إ ْخوانه النَّبيِّ َ
َ
ين أَب َحني َفةَ
وعلي َ
ين أَب بَ ْكر وعُ َمَر وعُثْما َن َ
ين َ
وعن الَئ َّمة الْ ُم ْهتَد َ
وعن الُلَفاء الراشد َ
الطاهر َ
ي أ ََّما بَ ْع ُد عبَا َد اهلل فَإ ِِّن أُوصي ُك ْم َونَ ْفسي بتَ ْق َوى
ومالك والشافع ِّي وأَ ْحَ َد َ
وعن الَْولياء والصاحل َ
العظيم فَٱتَّ ُقوهُ.
العل ِّي َ
اهلل َ
ٱعلَ ُموا أ َّ
السالم َعلى نبيِّه الكرمي فَق َال ﴿إ َّن اهلل
َن اهللَ أ ََمَرُك ْم بأ َْمر َعظيم ،أ ََمَرُك ْم ب َّ
الصالة َو َّ
َو ْ
َّ
يما ( .1﴾)٥٦اَللَّ ُه َّم
ومالئكتهُ يُصلُّون على النَّبي يا أيُّها الذين ءامنُوا صلُّوا عل ْيه وسل ُموا ت ْسل ً

اهيم وعلى ءال سيدنا
صلَّْي َ
ص ِّل على َسيِّدنا حممد وعلى ءال َسيِّدنا حممد َك َما َ
َ
ت على سيدنا إبر َ
اهيم وعلى
بارْك َ
ت على سيدنا إبر َ
إبر َ
اهيم وبارْك على سيدنا حممد وعلى ءال سيدنا حممد َك َما َ
الساعة
َّك َحيد ََميد ،يَ ُ
َّاس ٱتَّ ُقوا ربَّ ُك ْم إ َّن زلْزلة َّ
اهيم إن َ
قول اهللُ تعاَل ﴿يا أيُّها الن ُ
ءال سيدنا إبر َ
ت وتض ُع ُك ُّل ذات ح ْم ٍل ح ْملها
يم ( )١ي ْوم ت رْون ها ت ْذه ُل ُك ُّل ُم ْرضع ٍة ع َّما أ ْرضع ْ
ش ْىءٌ عظ ٌ
2
ناك
سكارى ولك َّن عذاب اهلل شدي ٌد ( ، ﴾)٢اَللَّ ُه َّم إنَّا َد َع ْو َ
وت رى النَّاس ُسكارى وما ُه ْم ب ُ
ت راض
ب لَنَا ُدعاءَنَا فَٱ ْغفر اللَّ ُه َّم لَنا ذُنوبَنَا َوإ ْسرافَنا ِف أ َْمرنا وَك ِّف ْر َعنا َسيِّئاتنا وتَ َوفَّنا وأَنْ َ
فَ ْ
ٱستَج ْ
ي وال ُم ْؤمنات الَ ْحياء مْن ُه ْم والَ ْمواتَ .ربَّنا ءاتنا ِف
َعنا يا أَْر َح َم الراحي .اللَّ ُه َّم ا ْغف ْر ل ْل ُم ْؤمن َ
ي َوال
دين َغْي َر ضالِّ َ
ذاب النار اللَّ ُه َّم ْ
الدنْيا َح َسنَةً وِف اآلخَرة َح َسنَةً وقنا َع َ
اج َع ْلنَا ُهدا ًة ُم ْهتَ َ
1

2

َحزاب
ورةُ ال ْ
ُس َ
ورةُ احلَج
ُس َ

ُ اللَّ ُه َّم إنا نَعُوذ،ف
ُ استُ ْر َع ْوراتنا َوءَام ْن َرْوعاتنا َوٱ ْكفنا ما أَ ََهَّنا َوقنَا َشَّر ما نَتَ َخ َّو
َ ُِّمضل
ْ ي اللَّ ُه َّم
ض َّل أَْو نَزَّل أو نَُزَّل أو نَظْل َم أو
َ ك م َن الف َت ما ظَ َهَر مْنها وما بَطَ َن ونَعُوذُ ب
َب
َ ُك أَ ْن نَض َّل أَْو ن
الع ْدل
َّ اجز الشَّْي َخ َعْب َد اهلل اهلََرر
َ  ع.ات اهلل َعلَْيه َعنَّا َخْي ًرا
ُ ي َر َح
ْ  اللَّ ُه َّم،نُظْلَ َم
َ باد اهلل إ َّن اهللَ يَأْ ُم ُر ب
 أُذْ ُك ُروا.َوال ْحسان َوإيتَاء ذي ال ُق ْرََب َويَْنهى َعن ال َف ْحشاء َواملْن َكر َوالبَ ْغي يَعظُ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن
ُ
،ٱستَ ْغف ُروهُ يَ ْغف ْر لَ ُك ْم َوٱتَّ ُقوهُ ََْي َع ْل لَ ُك ْم م َن أ َْمرُك ْم مََْر ًجا
ْ  َو،ظيم يُثْب ُك ْم َوٱ ْش ُك ُروهُ يَزْد ُك ْم
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