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الخطبة األولى:
اْلُطَّ أ
قال تعاىل[ :أ مَلْ يم ْعلم ْم أِب َّ
من َّ
اَّللم يم مرى (] )14كان عُ ممر بُن ْ
اب رضي هللا عنه وهو
يتجول ليال كعادته لالطمئنان على رعيته  ،فسمع صوت ابئعة اللنب وهي تقول :

البنتها ضعي املاء على اللنب ،فقالت الفتاة  :اي أماه أَل تعلمي َّ
أن أمري املؤمنني قد هنى
اْلُطَّ أ
عن خلط اللنب ابملاء قالت  :اي بنييت عُ ممر بُن ْ
اب ال يراان اآلن فقالت الفتاة :اي
رب عمر يراان  ،و ذكر أهل السري والتاريخ َّ
أماه إن كان عمر ال يراان َّ
أن عمر بن
فإن َّ
مرو على غالم
اْلطاب وهو أمري املؤمنني آنذاك ومعه األحنف بن قيس رضي هللا عنهما ُّ
راعي غنم فقال له عمر رضي هللا عنه  :بعنا شاة من هذه الغنم فقال الغالم الراعي :أان

والغنم لسيدي أان عبد مملوك أان ما أملك شيئا فقال له عمر رضي هللا عنه خيتربه :بعنا شاة

من هذه الغنم و قل لسيدك أكلها الذئب فقال الغالم الراعي :وأين هللا ؟! رفع إصبعه إىل
السماء وقال أين هللا ؟! أقول لسيدي أكلها الذئب وأان بعتها  ،أين أ
رب أِي؟! وهو
موجود وهو يعلم يب فبكي عمر رضي هللا عنه حىت إخضلت حليته فذهب إىل سيد هذا
الغالم الراعي واشرتاه وأعتقه وقال عمر رضي هللا عنه كلمة أعتقتك يف الدنيا أرجوا هللا أن

تعتقك من النَّار يوم القيامة  ،أين هللا منهج حياة  ،أين هللا بتصرفاتك  ،أين هللا وأنت
تضغط األزرار لكي تسهر على احلرام ،أين هللا وأنت تنشر احلرام عرب البلوتوث توزع
الفاحشة يف الذين آمنوا  ،أين هللا وأنت تنظر بعينك إىل حمارم هللا  ،أين هللا ؟! وأنت
تسمع ِبذنك ما يسخط هللا  ،أين هللا ؟! ومجيع معامالتك قائمة على الراب والرشوة ،
أين هللا ؟! وأنت تسرق وختتلس األموال العامة للشعب
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أين هللا ؟! وأنت تبعثر أموالك ميينا ومشاال عرب سفرايت متعددة للخارج اترة حضور
احتفاالت هناية السنة واترة الذهاب إىل الشواطئ اليت يكثر فيها العري والفساد  ،واترة
إىل البلدان اليت ال يوجد عندها شئ امسه احلالل واحلرام  ،وهو يعلم علم يقني أنَّه يوجد
يف بلده وحييه وأقاربه من هم ِبمس احلاجة إىل هذا املال الذي ضيعته يف هذه السفرايت

 ،أين هللا ؟! وأنت تعطي للناس عهود ومواثيق  ،فإذا فزت أو ظفرت ابلشئ الذي تريد
الوصول إليه  ،ختليت عن مجيع عهودك ومواثيقك  ،أين هللا وأنت تطارد وتصطاد وتساوم
بنات املسلمني يف أعراضهن حتت أي سبب وتستغل ظروفهن وحاجتهن لإلقاع هبن يف
أوحال الرذيلة وتدمري مستقبلهن وإفساد صورهتن عرب مواقع التواصل االجتماعي  ،أما
أ
َّاس ومال يست ْخ ُفو من أمن َّأ
اَّلل
استشعرت يوما ما أن هللا يراك قال تعاىل ( [ :يم ْستم ْخ ُفو من م من الن أ م م ْ م
م
ضى أم من الْ مق ْوأل مومكا من َّ
اَّللُ أِبما يم ْع مملُو من ُأحميطًا  ] ) 108سورة النساء
مو ُه مو مم مع ُه ْم إأ ْذ يُبم يأتُو من مما مال يم ْر م
وصدق من قال  :وإذا خلوت بريبة يف ظلمة **** والنفس داعية إىل الطغيان فاستح
من نظر اإلله وقل هلا **** َّ
ت َّ
الد ْه مر يم ْوًما فمال تم ُق ْل
إن الذي خلق الظالم يراين إأذما مما مخلم ْو م
أ
 **** ...مخلمو ُ أ
اعةً  . **** ..موال أ َّ
من مما مخيْمفى
س م َّ
نب هللام يمغْ مف ُل مس م
ْ
ت مولمك ْن قُ ْل معلم َّي مرق ْي ُ
ب مومال محتْ م
أ أ
ب إذن كلمة أين هللا ؟! عندما نستشعرها ونتذكرها يف حياتنا اليومية فال شك َّ
أن
معلمْيه يمغ ْي ُ
أموران ستستقيم وتتحسن أحوالنا وتتغري أوضاعنا ويغري هللا ما بنا ونكون يف حصن حصني من
نزغات الشياطني وأعوانه  ،ونفوز ونفلح كما فاز األولون والصاحلون من عباد هللا  ،نسأل
هللا أن يوفقنا ملا حيبه ويرضاه وأن يرزقنا اإلخالص يف القول والعمل وأن يتوب عنَّا وأن يبصران
بعيوبنا  ،أقول قويل هذا وأستغفر هللا يل ولكم ،فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
02

الخطبة الثانية:

احلم ُد هلل على إحسانأه ،والشكر ل ه عل ى أ
توفيق ه وامتنانأه ،وأش ه ُد أن ال إل ه إال هللاُ وح مدهُ ال
ُ

تعظيما لشأنه ،وأشهد أن حمم ًدا عب ُده ورسولُه ،صلى هللا عليه ،وعل ى آل ه وص حبه
شريك له
ً

كثريا.أ َّمم ا بم ْع ُد :ينبغ ي علين ا أيه ا النَّ اس أن نستش عر معي ة هللا لن ا يف ك ل
وس لم تس ً
ليما ً
مك ان و زم ان وه ذا مص داقا لميي ة الكرمي ة ق ال تع اىل( [ :أممَلْ تم مر أ َّ
من َّ
اَّللم يم ْعلم ُم مم ا أيف
ض ما ي ُكو ُن أمن ََّّْنوى ثممالثمٍة إأَّال ُهو رابأعهم ومال مَخْس ٍة إأَّال ُه و س أ
َّ أ
اد ُس ُه ْم
م م
الس مم ماوات مومما أيف ْاأل ْمر أ م م
م م ُُ ْ م
م
م
ك مومال أم ْكثم مر إأَّال ُه مو مم مع ُه ْم أميْ من مما مكانُوا ُُثَّ يُنم بأئُ ُهم أِبما مع أملُوا يم ْومم ال أْقيم مام أة إأ َّن َّ
مومال أم ْد مَن أمن ذملأ م
اَّللم
بأ ُك أل مش ْي ٍء معلأيم) ] سورة اجملادل ة ومن فوائد إستشعار املعية ك م م ن ع اص هلل مل ا استش عر
املعية عاد وأانب إىل ربه وكم من ضال إهتدى اللهم صل على حممد وعل ى آل حمم د
كم ا ص ليت عل ى إب راهيم وعل ى آل إب راهيم إن ك ،ي د ي د ،الله م ابرك عل ى حمم د وعل ى
آل حممد كما ابركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك ،يد يد وأرض اللهم عن اْللفاء
الراش دين أيب بك ر وعم ر و عثم ان وعل ى وع ن مجي ع الص حابة والت ابعني مو مع أن األمئأ َّم أة
الْم ْهتم أدين أميب حنأي مف ةم ومالأ ٍ
ني وم ن ت بعهم سحس ان
م،م مد مو مع أن األ ْمولأيم أاء َّ
ك والش افأ أع أي وأ ْ
والص احلأأ م
م
ُ م
إىل يوم الدين

