
 

 

 

 

 

 خطبة الجمعة لتاريخ  2013/8/23 

 ُه َمْخَرًجا﴾معنى قوله تعالى : ﴿َوَمن يَ تَّق  اهلَل َيْجَعل لَّ  بَيان  
 

ِس ِبِصفاتِِه َعْن ِإْدراِك الُعقُ ُمن َ احَلْمُد هلِل الْ  وِل َواألَْفهاِم، اْلُمتَِّصِف زَِّه ِبذاتِِه َعْن ِإشاَرِة اأَلْوهاِم، اْلُمَقدَّ
مِي الَِّذي تَعاىل َعْن ُُماثَ َلِة ي بِالنُّعوِت األََبِديَِّة بَ ْعَد ُكلِّ ََمُْموٍد، الَقدِ يَِّة قَ ْبَل ُكلِّ َمْوُجوٍد، الباقِ بِاألُُلوهِ 

ِة اْلَمكاِن، اْلُمَتعايل َعْن ُمضاهاِة اأَلْجساِم وُمشابَ َهِة األَناِم، يِم الَِّذي تَ ن َ احَلَدثاِن، الَعظِ  زََّه َعْن ُُمَاسَّ
ي نَ زََّل يِم الَّذِ ي ال ُيشاُر إِلَْيِه بِالتَّْكِييِف، القاِهِر الَِّذي ال ُيْسَئُل َعن َما يَ ْفَعُل، الَعلِ لقاِدِر الَّذِ ا

ْت َعَلْيِه الَفصاَحُة  ٍد الَّذي َمدَّ الُم على َسيِِّدنا َممَّ الُة والسَّ الُقْرءاَن ِشفاًء ِلأَلْرواِح واألَْبداِن، والصَّ
اِت، الْ ْت بِِه الَبالَغُة ِنطاَقها الْ َشدَّ رِواَقها و  ُمنَ زَُّل َعَلْيِه َمْبعوُث بِاآلياِت الباِهراِت واحُلَجِج الن َِّّيِّ

 الُقْرءاُن َرْْحًَة لِلنَّاِس وعلى ءالِِه وَصحابَِتِه الطّاِهرِيَن.
 

َوَمن  يِر القاِئِل يف َُمَْكِم ِكتابِِه ﴿ِليِّ الَقدِ أَّما بَ ْعُد ِعباَد اهلِل، فَِإِّنِّ أُوِصيُكْم ونَ ْفِسي بِتَ ْقَوى اهلِل العَ 
ُب َوَمن يَ تَ وَكَّْل َعَلى اهلل  فَ ُهَو َحْسُبُه   (٢)يَ تَّق  اهلَل َيْجَعل لَُّه َمْخَرًجا  َويْرزُْقُه م ْن َحْيُث اَل َيْحَتس 

 .1﴾ (٣)َقْدرًا  َقْد َجَعَل اهللُ ل ُكلِّ َشىء   إ نَّ اهلَل بَال ُغ َأْمر ه  
 

ْسَتْدَرِك َعْن َأِب َذرٍّ قَاَل "َجَعَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى ِإْخَوَة اإِلمياِن َروَ 
ُ

ى َأَْحُد يف ُمْسَنِدِه واحلاِكُم يف امل
ُلو َعَليَّ َهِذِه اآليََة ﴿ َُُّ َحىتَّ فَ رََغ ِمَن اآل 2﴾َوَمن يَ تَّق  اهلَل َيْجَعل لَُّه َمْخَرًجااهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ت ْ يِة 

ُلو ِِبَا َويُ َردُِّدَها". مْ هُ ت ْ فَ كَ ا لَ هَ وا ب  ذُ خَ أَ  مْ هُ لَّ كُ   اسَ النَّ  نَّ أَ  وْ لَ  ر  ا ذَ بَ ا أَ يَ قَاَل   قَاَل َفَجَعَل يَ ت ْ
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َحرَّماِت ُكلِّها وَقْد جاَء َعِن اْبِن َعّباٍس َرِضَي ا

ُ
هللُ والت َّْقوى َمْعناها أَداُء الواِجباِت ُكلِّها َوٱْجِتناُب امل

ُهما أَنَُّه قاَل وَمن يَ تَِّق اهلَل يُ ْنِجهِ  ْنيا َواآلِخرَةِ  َعن ْ ﴾ َأْي ِمْن بُ س  تَ حْ يَ  الَ  ثُ يْ حَ  نْ م   هُ قْ زُ رْ ي َ وَ ﴿ 3يف الدُّ
ْنيا واآلِخَرِة وَسَبٌب لِلرِّْزِق ولِنَ ْيِل  َحْيُث ال َيْدرِي، فَالت َّْقَوى َسَبٌب لِْلَفرَِج ِمَن الُكرُباِت يف الدُّ

ْنيا ويف اآلِخَرِة فَ َقْد َرَوى احلاِكُم وٱْبُن الدَّ  عاِصي َفِهَي َسَبٌب لِْلِحْرماِن يف الدُّ
َ

َرجاِت الُعَلى أَّما امل
ُرُُها َعْن َرُسوِل اهلِل َصّلى اهلُل َعَلْيِه وَسلََّم أَنَُّه قاَل  ب  نْ الذَّ لَُيْحَرُم الرِّْزَق ب   لَ جُ الرَّ  نَّ إ  ِحّباَن وَغي ْ

ْنيا  اه  يُبهُ ص  يُ  ٍة وماٍل َأْو تُْ قاَل بَ ْعُضُهْم فَ ُيْحَرُم ِمْن نَِعٍم يف الدُّ َحُق البَ رََكُة ِمْن مالِِه َأْو ِمْن ََنِْو ِصحَّ
ْنَب فَ َتْسُقُط َمْنزِلَُتُه ِمَن الُقلُ  وِب َأْو يَ ْنَسى الِعْلَم َحىّت قاَل َيْستَ ْويل َعَلْيِه أَْعداُؤُه وَقْد يُْذِنُب الذَّ

 ُضُهْم ِإِّّن أَلْعِرُف ُعُقوبََة َذْنِب ِمْن تَ َغِّيُِّ الزَّماِن وَجفاِء اإِلْخواِن.بَ عْ 
 

ُرْك َأخِ  ِّيًَة وال ََتَْش يف َذِلَك ِّيًَة أَْو َكبِ ي واِجًبا َمْهما كاَن وال تَْأِت َمْعِصَيًة َمْهما كاَنْت َصغِ َفاَل تَ ت ْ
ْل َعلى اهلِل  ﴾ هُ بُ سْ حَ  وَ هُ ف َ  ى اهلل  لَ عَ  لْ كَّ وَ ت َ ن ي َ مَ وَ فَِإنَّ اأَلْمَر َكما قاَل َتعاىل ﴿تَ َغي َُّر الزَّماِن َبْل تَ وَكَّ

نَُّه ُسْبحانَ  ََ ُل أَيُّها اأَلِحبَُّة َمْعناُه ااِلْعِتماُد بِالَقْلِب َعلى اهلِل َوْحَدُه أِل وَكُّ ُه خاِلُق  َأْي فَ ُهَو كاِفيِه، والت َّ
ارِّ وسائِِر ما َيْدُخُل يف الُوُجوِد َفاَل َضارَّ وال ناِفَع على احَلِقيَقِة ِإالَّ َمضَ َمَناِفِع والْ َشْىٍء ِمَن الْ  ُكلِّ 

ْزِق اهلُل فَِإذا اْعتَ َقَد الَعْبُد َذِلَك وَوطََّن قَ ْلَبُه َعَلْيِه وأَداَم ذُْكَرُه كاَن اْعِتماُدُه على اهلِل يف أُُموِر الرِّ 
يِق َروَ ِإىل الْ  َب اللُُّجوءَ الَمِة ِمَن اْلَمَضارِّ َوٱْجتَ نَ والسَّ  ى اإِلماُم َأَْحُد َمْعِصَيِة ال ِسَيما ِعْنَد الضِّ

رُهُ  ْعُت النَِّبَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه ِِّي الْ َعْن أَمِ  4وَغي ْ ُمْؤِمننَي ُعَمَر ْبِن اخَلطابِّ َرِضَي اهلُل َعْنُه أَنَُّه قاَل َسَِ
َأْي  ااصً مَ و خ  دُ غْ ت َ  رَ ي ْ الطَّ  قُ زُ رْ ا ي َ مَ كَ   مْ كُ قَ زَ رَ لَ  ه  ل  ك  وَ ت َ  قَّ حَ  ى اهلل  لَ عَ  مْ تُ لْ كَّ وَ ت َ  مْ كُ نَّ أَ  وْ لَ َوَسلََّم يَ ُقوُل 

َأْي وتَ ْرِجُع ِإىل أَْعشاِشها وَقِد اْمَتأَلْت  اانً طَ ب   وحُ رُ ت َ وَ  ِر ولَْيَس يف بُطُوِِنا َأْكلٌ ََتْرُُج يف َأوَِّل النَّها
 بُطُوُِنا.

 

                                                 

 تَ ْفسُِّي الطَََّبِيِّ 3 
 كلِ ذَ كَ   مُ ه واحلاكِ ماجَ  نُ ابْ  واهُ رَ 4 



 

 

ُل أَيُّها وَكُّ اأَلِحبَُّة ال يُنايف اأَلْخَذ بِاأَلْسباِب َفِفي َصحيِح اْبِن ِحّباَن َأنَّ َرُجاًل قاَل لِلنَِّبِّ صّلى  والت َّ
ُل َأْي َهْل أَتْ ُرُك ناَقِِت  ُل على اهلِل فقاَل اهلُل َعَلْيِه وَسلََّم أُْرِسُل ناَقِِت وأَتَ وَكَّ  ِمْن َغِّْيِ َأْن أَْرِبَطها وأَتَ وَكَّ

َهِقيُّ يف ُشَعِب اإِلميوَروَ  لْ كَّ وَ وت َ َأِي اْرِبْطها  هالْ ق  اعْ ُل اهلِل َلُه َرُسو  اِن َعْن َسيِِّد الطائَِفِة ى البَ ي ْ
ُل الَكْسَب وال تَ ْرُك الَكْسِب، ال وَكُّ وِفيَِّة اجلُنَ ْيِد البَ ْغداِديِّ َرِضَي اهلُل َعْنُه أَنَُّه قاَل "لَْيَس الت َّ ُل الصُّ وَكُّ ت َّ

 الُقُلوِب".َشْىٌء يف 
 

د ِمَن التََّسبُِّب َأيْ  َِ َر لِْلَعْب ِل تَ ْفوِيُض اأَلْمِر ِإىل اهلِل َتعاىل والث َِّقُة ِبِه َمَع ما ُقدِّ وَكُّ  ُمباَشَرِة َفُجْمَلُة الت َّ
َهِقيُّ  َل باِطًنا، فَا 5اأَلْسباِب ونَ َقَل البَ ي ْ ِبِه َعْن بَ ْعِضِهْم أَنَُّه قاَل "اْكَتِسْب ظاِهرًا وتَ وَكَّ لَعْبُد َمَع َتَكسُّ

ِبِه وِإّنَّ ال َيُكوُن ُمعْ   لى اهلِل َعزَّ وَجلَّ".وُن اْعِتماُدُه يف ِكفايَِة أَْمرِِه عَ ا َيكُ َتِمًدا َعلى َتَكسُّ
 

إ نَّ  6(﴾٣) اَوَمن يَ تَ وَكَّْل َعَلى اهلل  فَ ُهَو َحْسُبُه إ نَّ اهلَل بَال ُغ َأْمر ه  َقْد َجَعَل اهللُ ل ُكلِّ َشىء  َقْدرً ﴿
َأْي َأَجاًل وُمْنتَ ًهى يَ ْنَتِهي إِلَْيِه،  َقْد َجَعَل اهلُل ل ُكلِّ َشْىء  َقْدرًا 7َأْي يَ ْقِضي ما يُرِيدُ  اهلَل بال ُغ َأْمر ه  

رُ  ُم وال يُ َؤخَّ َر اهلُل َذِلَك ُكلَُّه َفال يُ َقدَّ َميُِّت َعلى َسّيارٍَة والْ ِبَسَبِب َصْدَمِة َميُِّت فَاْلَميُِّت قَ ْتاًل والْ  8َقدَّ
ُهْم َميٌِّت ِبَقضا ُهْم َميٌِّت بَِأَجِلِه وُكلٌّ ِمن ْ وُت قَ ْبَل الَوْقِت الَِّذي ِء اهلِل وَقَدرِِه ال َأَحَد ميَُ ِفراِشِه ُكلٌّ ِمن ْ

َر َلُه اهلُل َأْن مَيُوَت ِفيِه قاَل َتعاىل ﴿ ُرونَ َقدَّ َساَعًة َواَل َيْستَ ْقد ُموَن  فَإ َذا َجاَء َأَجُلُهْم اَل َيْسَتْأخ 
يَما َأَصاَب م ن م  وقاَل َتعاىل ﴿ 9﴾(٣٣) ُكْم إ الَّ ف ي ك َتاب  م ن َبة  ف ي اأَلْرض  َواَل ف ي أَنص  ُفس 

َرَأَها  وج  َمْوُت َوَلْو ُكنُتْم ف ي بُ رُ أَيْ َنَما َتُكونُوا يُْدر كك ُم الْ  وقاَل َعزَّ ِمْن قاِئٍل ﴿ 10﴾قَ ْبل  َأن ن َّب ْ
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إ نَّ الن ْطَفَة َتُكوُن ويف ُمْسَنِد اإِلماِم َأْْحََد َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل  11﴾م َشيََّدة  
م  َأْربَع يَن يَ ْوًما َعَلى َحال َها اَل تَ َغي َُّر فَإ َذا َمَضت  اأَلْربَ ُعوَن َصاَرْت َعَلَقًة ثُمَّ ُمْضغَ  ًة  ف ي الرَّح 

ُه بَ َعثَ  ََ َها َمَلًكا فَ يَ ُقوُل الْ  َكَذل َك ثُمَّ ع ظَاًما َكَذل َك فََإَذا َأرَاَد اهلُل َأْن ُيَسوَِّي َخْلَق َمَلُك إ لَي ْ
يٌر َأْم َطو يٌل أَنَاق ٌص َأْم الَّ  زَائ ٌد ُقوتُُه َوَأَجُلُه ذ ي يَل يه  َأْي َربِّ َأذََكٌر َأْم أُنْ َثى َأَشق يٌّ َأْم َسع يٌد َأَقص 

يٌح َأْم َسق يٌم قَاَل فَ َيْكُتُب َذل َك ُكلَُّه  فَ َقاَل َرُجٌل ِمَن الَقْوِم َفِفيَم الَعَمُل ِإَذْن َوَقْد فُرَِغ ِمْن َأَصح 
باِن َعنَّا وأَْعمالُنا َمآُل والعاِقَبُة ََمُْجو اه  فَالْ  اْعَمُلوا َفُكلٌّ َسيُ َوجَُّه ل َما ُخل َق َلهُ  َهَذا ُكلِِّه قَالَ 

ْخِص ِمنّا َلِكنَّ اخلاِتََة ََمُْجوبٌَة َعنّا َفٱْبُذْل َأِخي َجْهَدَك  َعالماٌت على ما َيِصُِّي إِلَْيِه حاُل الشَّ
ِل عَ  وَكُّ ُرْك َبْذَل اجلُْهِد ُمْعَتِمًداوجاِهْد نَ ْفَسَك يف َعَمِل الطَّاَعِة مع الت َّ على  لى اهلِل ُسْبحانَُه وال تَ ت ْ

 َِ رًا َفٱْْحَِد اهلَل َوٱثْ ُبْت ِعَلْيِه وٱْزَدْد ِمْنُه وِإْن َوَجْدَت  نْ َعْفِو اهلِل وَمْغِفَرتِِه فَِإ َوَجْدَت ِمْن نَفِسَك َخي ْ
َر َذِلَك َفٱتَِّق اهلَل وَأْصِلْح ِمنْ  َفُع النَّ  َغي ْ  َدُم.حاِلَك قَ ْبَل َفواِت اأَلواِن وقَ ْبَل َأْن تَ ْنَدَم ِعْندما ال يَ ن ْ

 
ْن َأْحوالَنا وٱْخِتْم بِالّصاحِلاِت أَعمالَنا َوٱجْ   يف اآلِخَرِة يا َربَّ نيَ َعْلنا ِمَن الفائِزِيَن الغاّنِِ اَللَُّهمَّ َحسِّ

 ِمنَي.العالَ 
 َهذا َوَأْستَ ْغِفُر اهلَل الَعظيَم يل وَلُكْم.
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 الخطبة الثانية
 

َوَنْستَ ْهِديِه َوَنْشُكرُُه، َونَعوُذ بِاهلِل ِمْن ُشروِر أَنْ ُفِسنا َوَسيِّئاِت أَْعمالِنا،  ِإنَّ احَلْمَد هلِل ََنَْمُدُه َوَنْسَتعيُنهُ 
الُم على َسيِِّدنا َممٍد الصاِدِق  الُة َوالسَّ َمن يَ ْهِد اهلُل َفال ُمِضلَّ َلُه َوَمن ُيْضِلْل َفال هاِدَي َلُه، َوالصَّ

هاِت اْلُمْؤِمننَي َوءاِل البَ ْيِت الَوْعِد اأَلمنِي وعلى ِإْخوانِِه النَّ  ْرَسلني. َوَرِضَي اهلُل َعْن أُمَّ
ُ

ِبيِّنَي وامل
ْهَتديَن َأِب َحن

ُ
ِة امل يَفَة الطَّاِهريَن َوَعِن اخلَُلفاِء الرَّاِشديَن َأِب َبْكٍر وُعَمَر َوُعْثماَن َوَعِليٍّ َوَعِن األَِئمَّ

احِلنَي أَّما بَ ْعُد ِعباَد اهلِل فَِإِّّن أُوِصيُكْم ونَ ْفسي بِتَ ْقوى ْولِيَ وماِلٍك والشاِفِعيِّ وَأْْحََد َوَعِن األَ  اِء والصَّ
 اهلِل الَعِليِّ الَعظيِم َفٱت َُّقوه. 

 
الِم َعلى نِِبيِِّه الكرمِي َفقاَل ﴿ الِة َوالسَّ إ نَّ اهللَ َوٱْعَلُموا َأنَّ اهلَل أََمرَُكْم بَِأْمٍر َعظيٍم، أََمرَُكْم بِالصَّ

اَللَُّهمَّ .12﴾(٦٥)َمالَئ َكَتُه ُيَصل وَن على النَّب يِّ يَا أَي  َها الَّذ يَن َءاَمُنوا َصل وا َعَلْيه  َوَسلُِّموا َتْسل يًما وَ 
َصلِّ على َسيِِّدنا َممٍد وعلى ءاِل َسيِِّدنا َممٍد َكَما َصلَّْيَت على سيِدنا إبراهيَم وعلى ءاِل سيِدنا 

لى سيِدنا َممٍد وعلى ءاِل سيِدنا َممٍد َكَما بارَْكَت على سيِدنا ِإبراهيَم وعلى إبراهيَم وبارِْك ع
يٌد، يَقوُل اهللُ تعاىل ﴿ يٌد َمَِ يَا أَي ها النَّاُس ٱت َُّقوا رَبَُّكْم إ نَّ زَْلَزَلَة السَّاَعة  ءاِل سيِدنا إبراهيَم ِإنََّك ْحَِ

َعة  َعمَّا َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكل  َذات  َحْمل  َحْمَلَها يَ ْوَم تَ َرْونَ َها َتذْ  (١)َشْىٌء َعظ يٌم  َهُل ُكل  ُمْرض 
اَللَُّهمَّ ِإنَّا َدَعْوناَك ، 13﴾(٢)َوتَ َرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم ب ُسَكاَرى َوَلك نَّ َعَذاَب اهلل  َشد يٌد 

ا َوِإْسرافَنا يف أَْمرِنا اللَُّهمَّ اْغِفْر لِْلُمْؤِمننَي َواْلُمْؤِمناِت َفٱْسَتِجْب لََنا ُدعاَءنَا َفٱْغِفِر اللَُّهمَّ لَنا ُذنوبَ نَ 
نْيا َحَسَنًة َويف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعذاَب النَّاِر اللَّهُ  ُهْم َواأَلْمواِت َربَّنا ءاتِنا يف الدُّ مَّ اأَلْحياِء ِمن ْ

َر ضالِّنَي َوال ُمِضلِّنَي اللَُّهمَّ اْستُ ْر َعْوراتِنا َوَءاِمْن َرْوعاتِنا َوٱْكِفنا ما َأَُهَّنا  اْجَعْلَنا ُهداًة ُمْهَتديَن َغي ْ
رًا. ِعباَد اهلِل ِإنَّ اهللَ رَّ ما نَ َتَخوَُّف اللَُّهمَّ اَوِقَنا شَ  ْيَخ َعْبَد اهلِل اهلََررِيَّ َرَْحاُت اهلِل َعَلْيِه َعنَّا َخي ْ ْجِز الشَّ

ْنَكِر َوالبَ ْغِي، يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم يَْأُمُر بِالَعْدِل َواإلِ 
ُ

ْحساِن َوإِيَتاِء ذي الُقْر َى َويَ ْنهى َعِن الَفْحشاِء َوامل
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