
 

 https://cutt.ly/sYb3iJSلمتابعة مختارات من خطب الجمعة التحاد علماء إفريقيا اضغط على الرابط

 

 مشروع خطب الجمعة في إفريقيا

ادلراجعة والنشر اتريخ ادلقرتح إللقاء اخلطبة معد اخلطبة عنوان اخلطبة رقم اخلطبة 
 األمانة العامة م23/09/2022 ىـ  ادلوافق26/02/1444  خطيب ادلسجد النبويحسني بن عبد العزيز آل الشيخالشيخ  نعم األمن وخطورة فقده 75

 

  "نعم األمن وخطورة فقده :"الموضوع

احلمد هلل الذي أنعَم علينا بنعٍم ال ُُتَصى، وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو العليُّ األعلى، وأشهد أن نبيَّنا زلمًدا عبُده ورسولُو النيبُّ ادلُصطفى والرسوُل ادلُجتََب، 
 .اللهم صلِّ وسلِّم وابِرك عليو وعلى آلو وأصحاِبِو أىِل البِّ والتقوى

  .؛ فمن اتقاه وقاه وأسعَده وال أشقاه-جل وعال-ُأوصيكم ونفسي بتقوى هللا : فيا أيها ادلسلمون: أما بعد 
األمُن من أىمِّ مطالِب احلياة، هبا تتحقَُّق احلياُة السعيدُة، وبو حيُصل االطمئناُن واالسِتقرار، بو تتحقَُّق السالمُة من الفنت والشُّرور، لذا فهو نعمٌة ُكبى : معاشر ادلسلمني

 .ومنٌَّة عظيمٌة ال يعِرُف كبرَي مقدارِىا وعظيَم أمهيتها إال من اكتَوى بنار فقِد األمن، فوقَع يف اخلوف والقلق والذُّعر واالضطراب ليالً وهنارًا، سفًرا وحضًرا
 

ًما آِمِننيَ - وعال جل -نعم، إن األمن نعمٌة عظيمٌة امنتَّ هللا هبا على أقوام، فيقول : أيها ادلسلمون  18سبأ  ِسريُوا ِفيَها لََياِاَ َوَأ َّ
 

 ."األدب ادلفرد"رواه الرتمذي، والبخاري يف   (من أصبَح آمًنا يف ِسربو، ُمعاًًف يف جسده، عنده ُقوُت يومو، فكأمنا ِحيَزت لو الدنيا): ورسولُنا ملسو هيلع هللا ىلص يقول
إذا اختلَّ نظاُم األمن وتَزعَزعت أركانُو وقَع ادلُجتمع يف الفنت العريضة والشرور ادلُستطرية، وكُثرت حينئٍذ اجلرائُم الشنعاء، واألعمال النَّكراء، لذا حرَّم : معاشر ادلسلمني

 .اإلسالُم كلَّ فعٍل يعَبُث ابألمن واالطمئنان واالسِتقرار، وحذَّر من أيِّ عمٍل يُبثُّ اخلوَف والرعَب واالضطراب
 

 .رواه أمحد، وأبو داود (ال حيلُّ دلُسلٍم أن يُروِّع ُمسلًما) :يقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص
 .بل ولقد بلَغت عنايُة اإلسالم ابحلِفاظ على األمن أبن حرَّم كلَّ ما يُؤِذي ادلُسلمني يف ُطرقهم وأسواِقهم ومواضع حاجاهتم

 .متفق عليو  (إذا مرَّ أحدُكم يف مساِجدد أو أسواقنا ومعو نَبٌل فلُيمِسك بَنصلها أن ُيصيَب أحًدا من ادلُسلمني منها بشيءٍ ): يقول ملسو هيلع هللا ىلص
، فذلكم أصٌل من أصول الدين، وهبذا األصل -جل وعال-السمع والطاعة لواِّ األمر يف ادلعروف وفيما ال معصيَة فيو هلل : إن من أسباب توفُّر األمن: إخوة اإلسالم

 59النساء  َ  َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا ااََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِا اأْلَْمِر ِمْنُكمْ   تنتِظُم مصاحلُ الدارَين
 

هبا من ُتقيق العدل يف رعيَّتو، وزُلاربة الفساد بشَّتَّ رلاالتو، - جل وعال-أن حيِرَص واُّ األمر على أداء مهمَّتو اليت كلَّفو هللا : ويف الشأن ذاتِو من أسباب توفُّر األمن
 .واألخذ على أيدي السُّفهاء، وَردع ادلُجرمني وادلُفسدين

 

، والتعاُون على احلق -جل وعال-التناُصح والرتاُحم فيما بني الراعي والرعيَّة، والتعاُون على وفق ادلنَهج النبويِّ ادلُؤصَّل على اإلخالص هلل : ومن أسباب ُتقيق األمن
، ويُؤلُِّط القلوبَ -جل وعال-الذي ال حيُدوه إال خوُف هللا  ُد الصطَّ  .، مع مراعاة مبادد الّرِفق واحلكمة واللُّطط  ا  َمُع الكلمَة، ويُوحِّ

 

إنو التناُصح الذي  ِلُب ادلصاحلَ، ويدرأُ ادلفاِسد بكالٍم طيٍب وأسلوٍب حسٍن وتوجيٍو سديٍد، يقوُد اجلميَع إىل اخلري والصالح واالزدىار، وينَأى ابلناس عن التفرُّق 
 .والتشتُّت والعَبث والفوَضى، ومن أخلَص وكان مع هللا جعلو هللا مفتاًحا لكل خرٍي، ِمغالقًا لكلِّ شرٍّ، واألعماُل ابلنيَّات

 

 .أن يشُكر نعمَة هللا، وأن يكون حريًصا أشدَّ احلرِص على حفِظ األمن وصوِن االسِتقرار، فذلكم واجٌب ُمعظَّم وفرٌض زُلتَّم: اجُب كل مواِطن فو: أيها ادلسلمون
 .فاحلذَر احلذَر شبابَنا الكرمي، كونوا درًعا متيًنا يف احلِفاظ على دينكم، والدفاع عن بالدكم الذي نشأُُت على أرضو، ونِعمُتم خبريه

احَذروا من الدعوات اليت هُتدُِّد األمن، وُتزعزُِع االسِتقراَر؛ فإن الواقَع الذي عاَشتو وتعيُشو بُلدان شلن حولنا يُذكُِّرد أبن انِفالت األمن أعظُم الشرور، وأن ادِلحن والُكروب 
 .السالمة والعافية- جل وعال-نسأل هللا . نتاِئُج اإلخالل ابألمن، فيعوُد العماُر خرااًب، واألمُن سراابً 

 تكون سبباوأمام ورُلتمعكم يف تنفيذ السياسة اليت - جل وعال-قوموا بواجِبكم أمام هللا ويف أنفسكم، - جل وعال-اتقوا هللا : ادلسؤولون يف ىذه البالد  أيها 
 .سعاد ادلواِطن وُتقيق مصاحلوإل

روا وال تُنفِّروا، اتقوا هللا  روا، بشِّ روا وال تُعسِّ ، واحِرصوا أشدَّ احلرِص على مصاحل ادلُجتمع وُمقدَّراتو وخرياتو؛ فهي أمانٌة يف أعناقكم، -جل وعال-ال تُعقِّدوا األمور، يسِّ
ُتْم تـَْعَلُمونَ : سائُِلكم عن ذلك- جل وعال-وهللا   .27  األنفال َ  َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َ ُونُوا ااََّ َوالرَُّسوَل َوَ ُونُوا َأَماَدِتُكْم َوَأنـْ

عليكم ابإلكثار من الصدقات، وادلُسامهة يف ادلشاريع اليت تنفُع ادلُجتمع، ابِدروا إىل توظيط الشباِب وبذِل العطاء اجلَزيل إزاَء الوظائط اليت يقومون هبا، : إخوة اإلكرام
. 2ادلائدة   تـََعاَونُوا َعَلى اْلِبِّ َوالتـَّْقَوى َواَل تـََعاَونُوا َعَلى اإْلِ ِْ َواْلُعْدَوانِ وَ  :وربُّنا يقول، )من ال يشُكر الناَس ال يشُكر هللا): فذلكم واجٌب اجتماعيٌّي، ومطَلٌب وططٌّي، ويف احلديثِ 

 

 .أقوُل ىذا القوَل، وأستغفُر هللا ا ولكم ولسائِر ادلسلمني من كل ذنٍب، فاستغِفروه، إنو ىو الغفور الرحيم
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الخطبة الثانية 
احلمد هلل رب العادلني، وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريَك لو إلو األولني واآلخرين، وأشهد أن نبيَّنا زلمًدا عبُده ورسولُو أفضُل األنبياء وادلُرسلني، اللهم صلِّ وسلِّم 

 .وابِرك عليو وعلى آِلِو وأصحاِبِو أمجعني
 

 . اإلعراُض عن ادلنهج اإلسالمي الذي رمسَو حلياة الناس يف دنياىم ويف أخراىم،األمُن نعمٌة ُعظمى، وفقدانُو إمنا سبُبو اإلعراُض عن طاعة هللا وطاعة رسولو ملسو هيلع هللا ىلص: أيها ادلسلمون
ُ َمَثاًل قـَْريًَة َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة َيَْتِيَها رِْزقـَُها َرَغًدا ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن : ُفُشوُّ ادلعاصي والسيئات وادلُوِبقات، يقول سبحانو: وإن من أعظم أسباب فقِد األمن َوَضَرَب ااَّ

ُ لَِباَس اجْلُوِع َواخْلَْوِف ِ َا َكانُوا َيْصنَـُعونَ   112 النحل َفَكَفَرْت أِبَنـُْعِم ااَِّ فََأَذاقـََها ااَّ
اليت كان يُنادي هبا - جل وعال-التواِّ عن ُتكيم شريعة هللا : وإن من أعظم أنواع اإلعراض اليت بسببو دبَّت الفنُت والقالِقل وفُِقد األمُن واألمان يف بعض بُلدان ادلُسلمني

 .علماُء ادلسلمني يف كل ُمؤمتر
إن اسِتبدال شريعة هللا ابلقوانني الوضعية والدساتري البشرية إمنا ىو أعظُم األسباب اليت بسببها دبَّ الظلُم والقهُر والُعدوان يف بعض بالد ادلسلمني، فكانت النتائُج سُلزِية، 

 .رواه الببهقي، وابن ماجو (موما مل تعمل أئمُتهم  ا أنزل هللا يف كتابو إال جعل هللا أبَسهم بينو): ليقو والعواِقُب وخيمة، فنبيُّنا ملسو هيلع هللا ىلص
 

 .الصالُة والسالُم على النيب ملسو هيلع هللا ىلص: إن أعظَم األعمالِ : أيها ادلسلمون

، وعن سائر : اللهم صلِّ وسلِّم وابِرك على نبيِّنا وحبيِبنا وقـُرَّة عيوننا زلمٍد ملسو هيلع هللا ىلص، اللهم ارَض عن اخللفاء الراشدين، واألئمة ادلهديِّني أيب بكٍر، وعمر، وعثمان، وعليٍّ

 .الصحابِة أمجعني، وعن التابعني ومن تِبَعهم إبحساٍن إىل يوم الدين

اللهم احَفظ علينا أمَننا، اللهم احَفظ على ادلسلمني مجيًعا أمَنهم واسِتقرارَىم، اللهم احَفظ على ادلسلمني مجيًعا أمَنهم واسِتقرارَىم، اللهم احَفظ عليهم أمَنهم وأماهَنم   

 .حيُّ   قيُّوم، اللهم اجعلهم يف رخاٍء وسخاٍء، اللهم اجعلهم يف رخاٍء وسخاٍء، اللهم اجعلهم يف رخاٍء وسخاٍء، اللهم آِمن روعاهتم، اللهم اسرُت عوراهتم

 .اللهم احَفظ كل مسلٍم من بني يديو ومن خلفو وعن ميينو وعن مشالو ومن فوقو ونعوُذ بعظمتك أن يُغتال من ُتتو

اللهم أسِعد ادلُسلمني، اللهم أسِعد ادلُسلمني، اللهم أصِلح أحواذَلم، اللهم أصِلح أحواذَلم، اللهم أصِلح أحواذَلم، اللهم اغِفر لنا وذلم، اللهم اغِفر لنا وذلم، اللهم ارمحنا 

 .وإ ىم رمحًة تُغنينا هبا عمَّن ِسواك   حيُّ   قيُّوم   ذا اجلالل واإلكرام

 


