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 اخلطبة األوىل

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل 
، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله .. صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه فال هادي له 

 وسلم تسليماً كثريا .

 أما بعد .. فاتقوا هللا عباد هللا حق التقوى ، واستمسكوا من اإلسالم ابلعروة الوثقى .

اآلاثر واألعمال ، وخلق السموات واألرض واملوت واحلياة لالبتالء : َوُهَو الَِّذي  أيها املسلمون .. قدر هللا املقادير واآلجال ونسخ
ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل  ٍم وََكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماء لِيَـبـْ  .. 7هود َخَلق السََّماَواِت َواأَلْرَض يف ِستَِّة َأَّيَّ

بتلى ابجلوع وهذا ابخلوف وذلك بنقص النفس وذلك ابألموال ، واحملن ال تعرف فجبلت الدنيا على األخطار واألكدار .. هذا م
َنا تـُْرَجُعوَن األنبياء  َنًة َوِإلَيـْ ُلوُكم اِبلشَّرِ  َواخْلَرْيِ ِفتـْ ، واإلميان ابألقدار خريها وشرها ركن من  35زمان وال مكان وال جنس وال سن : َونـَبـْ

لشدائد والعظائم ال تزعزعه البالَّي واحملن .. يسري مع القضاء كيفما كان مؤمًنا به مفوضاً أمره إىل أركان اإلميان ، واملؤمن اثبت عند ا
 هللا متوكاًل عليه .

: " أشد الناس بالًء األنبياء مث األمثل فاألمثل ؛ يبتلى الرجل على  -صلى هللا عليه وسلم  -واالبتالء مسلك العظماء .. قال النيب 
 ن يف دينه صالبة زيد يف بالئه ، وإن كان يف دينه رقة خفف عنه" رواه الرتمذي .حسب دينه .. إن كا

: " وما يزال البالء ابلعبد حىت يرتكه ميشي على ظهر  -عليه الصالة والسالم  -وابتالء املؤمن لتمام أجره وعلو منزلته .. قال 
 األرض وما عليه خطيئة " رواه أمحد ..

: ) وإمنا يعرف قدر البالء إذا كشف الغطاء يوم القيامة ( . واملسلم عزيٌز عظيٌم ال ينكسر أمام البالَّي  -رمحه هللا  -قال ابن رجب 
: " مثل املؤمن كاخلامة من الزرع )وهي أول ما ينبت منها( .. تفيؤها الريح )أي متيلها( مرة  -صلى هللا عليه وسلم  -.. قال النيب 

قوته( ، ومثل املنافق كاألرزة )أي كشجرة األرز( .. تزال حىت يكون اجنعاُفها )أي سقوطها( مرة وتعدهلا مرة )أي يبتلى مث يعود إىل 
 واحدة )أي أهنا قوية يف رأي العني لكنها يف حقيقتها ضعيفة تسقط مرة واحدة( " متفق عليه .

صلى هللا عليه وسلم  -وكان من دعاء النيب القوة عند البالء والثبات على الدين عند احملن،  -عليهم السالم  -وكان هنج األنبياء 
كسر األصنام ،   -عليه السالم  -: " اللهم إين أسألك الثبات يف األمر والعزمية على الرشد " رواه النسائي.. واخلليل إبراهيم -

 67ُكْم َوِلَما تـَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اَّللَِّ األنبياء ؛ فلم خيش منهم وقال هلم : ُأفٍ  لَّ  61وقال أعداؤه : فَْأُتوا بِِه َعَلى َأْعنُيِ النَّاِس األنبياء 
،  101 – 100لصافات ، وهددوه ابحلرق ابلنار فلم يزده إال أماًل ابهلل فقال : َربِ  َهْب ِل ِمَن الصَّاحِلِنَي * فـََبشَّْرََنُه بُِغاَلٍم َحِليٍم ا

َّل يضعف عن الدعوة وقال له : َساَلٌم َعَلْيَك َسَأْستَـْغِفُر َلَك َرّبِ  ِإنَُّه َكاَن  46ُُجَنََّك مرمي وملا قال له أبوه : َّي إبراهيم لَِئن َّلَّْ تَنَتِه أَلَرْ 
 .. 47ّب َحِفي اً مرمي 



 هـ26/1/1430النبوي يف املسجد                   عبد احملسن القاسم  : د  لفضيلة الشيخ                  حمنة اإلبتالء  عنوان اخلطبة:

-2 - 

ُ وهو يف السجن َّل يقعده حزنه عن الدعوة إىل التوحيد: ََّي َصاِحيبَِ السِ ْجِن أََأْراَبٌب مُّتَـَفر ُِقوَن َخرْيٌ  -عليه السالم  -ويوسف   َأِم اَّلل 
ْ تَنَتِه ََّي ُلوُط لََتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْخَرِجنَي الشعراء  -عليه السالم  -.. ولوط  39اْلَواِحُد اْلَقهَّاُر يوسف  ، فقال  167قال له قومه:لَِئن َّلَّ

توعدوه ابإلخراج إن َّل يتبع دينهم ،  -لسالم عليه ا -؛ أي املبغضني .. وشعيب  168هلم بعزة : ِإين ِ ِلَعَمِلُكم مِ َن اْلَقاِلنَي الشعراء 
َها األعراف  َّل يثنه اهلم  -عليه السالم  -.. ويونس  89فقال هلم : َقِد اْفرَتَيـَْنا َعَلى اَّللِ  َكِذاًب ِإْن ُعْدََن يف ِملَِّتُكم بـَْعَد ِإْذ جَنَّاََن اَّلل ُ ِمنـْ

 87ه ابلتوحيد : الَّ ِإَلَه ِإالَّ أَنَت ُسْبَحاَنَك ِإين ِ ُكنُت ِمَن الظَّاِلِمنَي األنبياء عن التعلق بربه وهو يف بطن احلوت ، بل كان ينادي رب
، وموسى ال يضريه كالمه ويدعوه إىل هللا 27وفرعون يتهم موسى ابجلنون ويقول : ِإنَّ َرُسوَلُكُم الَِّذي أُْرِسَل ِإلَْيُكْم َلَمْجُنوٌن الشعراء 

نَـُهَما ِإن ُكنُتْم تـَْعِقُلوَن الشعراء ويقول : َربُّ اْلَمْشرِ  ..وملا ُجع فرعون سحرته إلرجاف موسى قال هلم :  28ِق َواْلَمْغِرِب َوَما بـَيـْ
لرياَن ُجيع الناس .. وكان ذلك يف موقف مهول، وقال موسى وهو واثق بنصر هللا:  -أي يوم العيد  - 59َمْوِعدُُكْم يـَْوُم الز ِيَنِة طه 

.. وملا خذله بنو إسرائيل واستنكفوا عن القتال وقالوا : فَاْذَهْب أَنَت َورَبَُّك فـََقاِتال ِإَنَّ َهاُهَنا قَاِعُدوَن  80ا أَنُتم مُّْلُقوَن يونس أَْلُقوْا مَ 
البحر أمامه َّل يتوان عن إنفاذ أمر ربه ، بل قاتل وقاتل معه أتباعه ونصرهم هللا .. وملا خرج من مصر تبعه فرعون فإذا  24املائدة 

، وقال إبميان راسخ وقوة ابهلل : َكالَّ ِإنَّ َمِعَي َرّبِ  َسيَـْهِديِن  61وفرعون خلفه ، فقال أصحاب موسى : ِإَنَّ َلُمْدرَُكوَن الشعراء 
 . 62الشعراء 

ا منه وقالوا حبس يف شعب من شعاب مكة ثالث سنوات فلم يتوقف عن الدعوة ، وسخرو  -صلى هللا عليه وسلم  -ونبينا حممد 
، فأكمل إبالغ  40: ساحر وكذاب وجمنون ، فأعرض عنهم ؛ فأخرجوه من بلده مكة : ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروْا اَثينَ اثـَْننْيِ التوبة 

 رسالة ربه يف بلد آخر .

خيرب للقتال ، وجتمعت عليه األحزاب ويف بدر يرى كثرة املشركني ويقول : " إين أريت مصارع القوم " .. واهنزم يف أحد وسار إىل 
يف )غزوة األحزاب( ، مث سار إىل مكة لفتحها ، واهنزم يف حنني ، وغزا الروم يف تبوك ، وكسرت رابعيته وشج رأسه وسال الدم على 

ستة من أوالده  وجهه ، وسحره اليهود ، وُوِضع له السم ، وربط احلجارة على بطنه من شدة اجلوع ، ورُِمي يف بيته ابإلفك، ومات
فما صده ذلك عن نفع الناس ابلعلم والنور .. وأثىن هللا على صرب الرسل  -رضي هللا عنها  -وَّل يبق له من أوالده سوى فاطمة 

 . 73وعزميتهم بقوله : َوَجَعْلَناُهْم أَئِمًَّة يـَْهُدوَن ِبَِْمرََِن األنبياء 

وهنهم اخلروج عن نصرة الدين ؛ فجعل هللا كنوز كسرى وقيصر حتت أيديهم والصحابة رضي هللا عنهم ُأخرِجوا من دَّيرهم فما 
..ويف )غزوة اخلندق( ميسهم الربد واجلوع والقلوب لدى احلناجر من اخلوف .. وصربوا إلبالغ دين هللا ، وأصاهبم مصاٌب جلل ؛ 

تمرارهم يف الدعوة إىل هللا واجلهاد يف سبيله ؛ فلم يقف حزهنم على موته عائًقا دون اس -صلى هللا عليه وسلم  -وهو وفاة النيب 
جيش أسامة فقاتل املرتدين وقاتل  -رضي هللا عنه  -يف حياته ، فأنفذ أبو بكر  -صلى هللا عليه وسلم  -فساروا على هنج النيب 

 اجا .مانعي الزكاة ، ونصر هللا اإلسالم وأظهره على الدين كله ، وخضعت أمم األرض ودخلت يف دين هللا أفو 

ُ أَلَْغِلََبَّ َأََن َوُرُسِلي اجملادلة -عز وجل  -وبعد َّي أيها املسلمون .. فدين هللا متني ، وهللا َنصره وَنصر أتباعه .. قال   21: َكَتَب اَّللَّ
سر املسلمون يف موقٍف ، وإن انك 7.. ولئن ضعف املسلمون يف زمٍن فاهلل َنصرهم إن عادوا إليه: ِإن تَنُصُروا اَّللََّ يَنُصرُْكْم حممد 

 فهم املنتصرون وإن اهنزموا .
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: َواَل ََتُِنوا َواَل حَتَْزنُوا َوأَنُتُم اأَلْعَلْوَن ِإن ُكنُتم  -جل شأنه  -وحمنة املؤمن خفيفٌة منقطعة ، وحمنة الكافر شديدٌة متصلة .. قال 
: ِإنَّ الَِّذيَن ُُيَادُّوَن اَّللََّ َوَرُسولَُه  -عز وجل  - هلم.. قال .. وفرح الكافرين بنصر على الضعفاء هو ذلٌ  139مُّْؤِمِننَي آل عمران 

: ) ما يصيب الكافر من العز والنصر دون ما ُيصل للمؤمنني بكثري  -رمحه هللا  -.. قال ابن القيم  20ُأْولَِئَك يف اأَلَذلِ نَي اجملادلة 
فه ( .. وإمهال هللا لظلم الكافرين ليزدادوا من اإلمث واهلوان: َواَل َُيَْسََبَّ ، بل ابطن ذلك ذٌل وكسٌر وهوان وإن كان يف الظاهر خبال

َا مُنِْلي هَلُْم لِيَـْزَداُدوْا ِإْْثاً َوهَلُْم َعذَ  َنُفِسِهْم ِإمنَّ َا مُنِْلي هَلُْم َخرْيٌ ألِ   . 178اٌب مُِّهنٌي آل عمران الَِّذيَن َكَفُروْا َأمنَّ

 لقرآن العظيم، ونفعين هللا وإَّيكم مبا فيه من الذكر احلكيم.ابرك هللا ِل ولكم يف ا

 أقول ما تسمعون، وأستغفر هللا ِل ولكم ولسائر املسلمني من كل ذنب؛ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 

 اخلطبة الثانية

احلمد هلل على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له تعظيًما لشأنه، وأشهد أن نبينا 
 حممداً عبده ورسوله.. صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيدا 

فرُي سيئاٍت واختاُذ شهداء ونصرٌة للدين وعودٌة للمسلمني إىل هللا أيها املسلمون .. يف االبتالء مع األعداء متحيٌص ورفعُة أجوٍر وتك
وظهوُر مكِر أعداء هللا ..وقد اتبع املسلمون ما جرى ألهل غزة من القتل والتدمري من عدوٍ  ال يرحم الصغري وال الشيخ الكبري .. 

إيقاظًا للمسلمني ودافًعا إىل حماسبة أنفسهم والرجوع القى فيها أهلها من أشد الكرب والعناء وعاشوا احملن والبالء، ولعل يف ذلك 
 إىل هللا والقيام ِبوامره، ونبذ أسباب الضعف وطلب النصر من هللا.

اللهم فرج كرهبم ، وارحم من توفاه هللا منهم ، واشف جرُيهم ، وارحم ضعيفهم ، واجرب كسريهم ، وفك أسريهم ، وصد عدوهم 
لهم أعمر ابإلميان قلب من أعمر دَّيرهم، واجز وِل أمرَن ما قدمه هلم من نصرٍة وبذٍل وأتييٍد خري عنهم وأشغله بنفسه َّي عظيم . ال

 اجلزاء، واشكر سعيه لتوحيد كلمة القادة على احلق َّي رب العاملني، وانفع به اإلسالم واملسلمني.اللهم ومن أرادَن أو أراد اإلسالم أو
ه يف حنره ، وألق الرعب يف قلبه وزلزل األرض من حتت قدمه َّي عظيم َّي قوي َّي عزيز ، املسلمني بسوء فأشغله يف نفسه واجعل كيد

نـَْيا َحَسَنًة َويف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر البقرة  َنُكوَننَّ ِمَن ، رَبَـَّنا ظََلْمَنا أَنُفَسَنا َوِإن َّلَّْ تـَْغِفْر لََنا َوتـَْرمَحَْنا لَ  201رَبَـَّنا آتَِنا يف الدُّ
 . 23اخْلَاِسرِيَن األعراف 

 اللهم إَن نسألك التوفيق والسعادة يف الدنيا واآلخرة، اللهم أهلمنا الصواب ووفقنا للحق وجنبنا الفنت َّي ذا اجلالل واإلكرام، اللهم
 رعك َّي ذا اجلالل واإلكرام.وفق أمامنا هلداك واجعل عمله يف رضاك، ووفق ُجيع والة أمور املسلمني للعمل بكتابك وحتكيم ش

. اللهم أنت هللا ال إله إال أنت.. أنت الغين وحنن الفقراء .. أنزل علينا الغيث وال جتعلنا من القانطني .. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا
 اللهم أغثنا.

َهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن النحل عباد هللا .. ِإنَّ اَّلل َ َيَُْمُر اِبْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َوِإيَتاء ِذي اْلُقْرََب َويَـ  نـْ
 ؛ فاذكروا هللا العظيم اجلليل يذكركم ، واشكروه على آالئه ونعمه يزدكم ، ولذكر هللا أكرب وهللا يعلم ما تصنعون 90


