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 :األوىل ةخلطبا
 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :كتَابه  يف القائ ل   العالَم ني رب    احلمدهلل

 .[٢ – ١ امللك:] َّ مهىه جه ين ىن من خن  حن

 فَ َلن ب ه اعَتَصمُتم إ ن َما ف يُكم تَ رَكتُ  َقد إن   ) :القائ ل   هللا رُسول   عَلى والسَّالم والصَّالة
 .وسلَّم َعَليه هللا َصل ى (نَب ي  ه وسنَّة هللا ك تابُ   أَبدا َتضل وا

 :بعد أما ،الدين يوم ىلإ كثريا    تسليما   وسل م وأصحابه آله وعلى َعَليه هللا صلَّى
 وهي ،واالخرين لألولني هللا وصي ة فهي ،التقوى حق تعاىل هللا اتقوا ،هللا عباد فيا

 مي خي حي جي يه ُّٱ :تعاىل قال ،وهدى خري كل  زمام وهي ،الفنت من هللا بعد املنجية

 [.١٠٢ عمران: آل] َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 :هللا عباد

  ،آدم بين على واالبتالء االمتحان أجرى والشرعية القدرية حكمته من وجل عز هللا إن  
 والغري الدين وضعاف النفاق أهل من الشرع بقواعد املتمسكني مياناإل هلأ ليتميز

  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ :تعاىل هللا قال ،الشرع بقواعد املتمسكني

 .[٣ – ٢ العنكبوت:] َّ جح مج حج  مث هت مت حتخت جت هب مب خب حب جب
 هئ  مئ خئ ُّٱ :لوج عز فقال ،احلسنة ابلعاقبة واالتباع اإلميان أهل هللا ووعد

  خب حب جب هئ ُّٱ :وجل عز   وقال ، [١٠٣ يونس:] َّ  خت حت جت هب مب حبخب جب

 .[٤٧ الروم:] َّ مب

 وسن ة دينهم على وثبتوا ،شرعه اتباع يف هللا مع وصدقوا ،إبمياهنم املؤمنون متس كَ  فإن  
 مدار على هلم العاقبة وجعل ،الفنت من وجل عز هللا جن اهم ،وسلم عليه هللا صلى نبيهم

 .الساعة تقوم أن اىل األزمان
 لرمحنا سنة فهذه تعجب فال   وممتحن منصور واحلق
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  :ذلكم من أسباب، الفنت من وللنجاة
 :أي-  مظ حط ُّٱ :تعاىل وقال ،[١٣٢ طه:] َّ  حس جس ُّٱ :تعاىل قال ،والصرب التقوى

 مق حق مف خف  جفحف مغ جغ مع جع -فيه األذى وعلى هللا بشرع التمسك على

 .[١٢٠ عمران: آل] َّ جك
 هللا نصر أسباب أكرب من هو الدين من شيء عن التنازل وعدمُ  والثبات فالصرب  

  نب مب زب رب ُّٱ :تعاىل قال ،دينهم وإظهار متكينهم أسباب وأكرب ،املؤمنني لعباده

 [.٢٤ السجدة:] َّ ىت نت مت رتزت يب ىب

 ".الدين يف اإلمامةُ  تُنال واليقني ابلصرب" :هللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ قال
 :-الشبهات وفتنة الشهوات فنت- الفنت من النجاة أسباب ومن

 ّٰ ِّ ُّٱ :تعاىل قال ،هللا صدقه ربه مع العبدُ  صدق فإذا ،وجل عز   هللا مع الصدق 

 [.١١٩ اتلوبة:] َّ يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ

 :هللا عباد
ا ،فيها االنغماس من وحذ ران ،الفنت من حذ ران قد وجل عز هللا نإ  ،الدنيا هتلك ألهن 
 ة.اآلخر  وتضيع

 ،الفاسدة واألفكار راءواآل الشبهات فنت ،أشكاهلا جبميع الفنت عقوابت من هللا وحذ ران
  .والفساد الشهوات وفنت ،والبدع األمور وحمداثت

 خل حل جل مك خكلك حك  جك مق حق مف خف حف ُّٱ :تعاىل هللا قال
 [.٢٥ األنفال:] َّ مل

 ،عودا   عودا   احلصري كعرض  القلوب على الفنت تعرض) :وسلم عليه هللا صلى يقول
ر هبا قلب فأي  حىت ،بيضاء نكتة فيه نكت أنكرها لبق وأي ،سوداء نكتة فيه نُك تَ  ُأش 

 ،واألرض السماوات دامت ما فتنة تضر ه فال الصفا مثل أبيض على قلبني على تصري
 .(هواه من أشرب ما إال منكرا   ينكر وال معروفا   يعرف ال ،جمخيا   ُمر ابدا   أسودُ  واآلخر
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نيني، ماءالعل غرز لزوم منها والنجاة -الفنت أي- هاد   ر  أسباب من وإن  :تعاىل هللا قال الراب 
 نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث ُّٱ

 [.٨٣ النساء:] َّ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ينٰى ىن

 لوالة الرجوع -والعلم ابإلميان والتمس ك توفيقهو  هللا رمحة بعد- الفنت ءيدر  والذي
 .فيه الراسخني العلم هلأ األمر ووالة ،القيادة أهل األمر والة :بقسميهم األمر

 :تعاىل قال ،الدين على الثبات وسؤاله هللا إىل والتضر ع الدعاء لزوم ردها أسباب من وإن
 [.٨ عمران: آل] َّ جل مك لك حكخك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جعُّٱ

 على قليب ثب ت القلوب مقل ب اي) :ويقول رب ه يدعو ما كثريا  وسل م عليه هللا صلى وكان
 .(دينك

 كان  الفنت وجل ومن ،الفائزين من كان  منها جنا ومن ،إميان شرعي مطلب الفنت من النجاة إن
 ىل مل خل ُّٱ ،الرحيم الرمحن هللا بسم ،الرجيم الشيطان من ابهلل أعوذ ،اهلالكني من
 – ١ العرص:] َّ ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل

٣]. 

 .والسن ة الدين على الثبات ونسأله ،والضالل الزيغ من ابهلل نعوذ
 ،احلكيم والذكر ايتاآل من هفي مبا واايكم ونفعين ،العظيم القرآن يف ولكم يل هللا ابرك

  .الرحيم الغفور هو نهإ ،فاستغفروه ولكم يل هللا ستغفرأو  ،تسمعون ما قولأ
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 الثانية: ةاخلطب
 وسل م صحابهأو  آله وعلى هللا رسول على السالمو  والصالة العاملني رب هلل احلمد

 :بعد ماأ ،الدين يوم ىلإ كثريا    تسليما  
 وأسباب ،والشهوات والشبهات واألهواء الفنت إىل الناس يؤز   الشيطان إن   ،هللا عباد

 :ذلكم ومن ،مسعتم كما  غواءاتهإ من النجاة
 كل    ،واخلاص ة العام ة بني التناصح ،وأخيه املسلم بني التناصح ،املسلمني بني التناصح

 الشبهات أصحاب وضد األهواء أهل ضد للوقوف بينهم فيما ويتواصون اآلخر ينصح
 .والفساد الشهوات أصحاب وضد

 :قال ؟هللا رسول اي ملن قيل ،(ةالنصيح الدين) :وسلم عليه هللا صلى حممد نبينا يقول 
 .(وعام تهم املسلمني وألئمة ولرسوله ولكتابه هلل)

 القرآن يتعد ى وال ،شريعته موحيك   ،أوامره ويؤدي ،ويطيعه ،يعبده أبن :هلل فالنصيحة
 .السن ة وال

 وتالوته ،وتعاىل سبحانه هللا لكتاب والتقاضي والتحاكم االستسالم :لكتابه والنصيحة
 .الليل وآانء النهار آانء

 .عنها واملنافحة ،إليها والدعوة ،سن ته اتباع :سولهلر  والنصيحة
 قريبا   ،هلم انصحا   املسلم يكون وأن ،هلم النصيحة سداءإ :املسلمني ألئمة والنصيحة

 .تعاىل وحبق ه ابهلل كريهمذ وت ،النصيحة داءأ يف منهم
 جبميع الشر   من وحتذيرهم ،عليه وحثُّهم ،بينهم اخلري نشر :املسلمني لعام ة والنصيحة

 .وأنواعه وأحواله أشكاله
 تَفلحوا ،وَتسعدوا تَفلحوا وسلم عليه هللا صلى حممد   نبي كم وصي ة التزموا :هللا عباد فيا

 والعفاف والتقى اهلدى نسألك إان اللهم .ةاآلخر  يف وَتسعدوا وتَفلحوا ،الدنيا هذه يف
 النار من بك نعوذ إان   اللهم ،عمل أو قول من إليها قر ب وما ةاجلن   نسألك إان   اللهم ،والغىن

 .العاملني رب هلل واحلمد ،عمل أو قول من إليها قر ب وما


