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 اجلمعةِ القادمةِ: 
ُ
 خطبة

ُ
  د. حممد حرز   والشدةِ  الفرجِ  أحوال

 م2021نوفمرب11   –هــ 1443  خرربيع اآل 6بتاريخ:  

هللِ التنزيلِ   احلمُد  حمكِم  يف  ا ﴿  :القائِل  ُيْْسً ُعْْسٍ  َبْعَد  اهللهُ   ﴾َسَيْجَعُل 

ورافعِ   هللِ  احلمدُ   (7الطالق:  )  ، الغمِّ    كاِشِف 
ِ
 البالء

ِ
النعامء ُمسِدي   ، ،

   -هُ سبحانَ -  هُ أمحدُ 
ِ
الْساء    عىل 

ِ
ويلُّ  ،  والرضاء اهللهُ  إِال  إَِلَه  ال  َأْن  َوَأْشَهُد 

وصفيُّ   الصاحليَ  َوَرُسوُلُه  َعْبُدُه  ًدا  حُمَمه َأنه  خلقِ   هُ َوأشهُد  وخليُلهُ من    ِه 

يف كام  مسعودٍ   اهللِ  عبدِ   حديِث   ,القائُل  َعنْ-  بن  اهللُ  َقاَل    -هَرِِضَ  َقاَل: 

ْيِن    ":اهلل صىل اهلل عليه وسلم  َرُسوُل    .رواه احلاكمُ "َلْن َيْغلَِب ُعْْسٌ ُيْْسَ

  هِ أصحابِ وعىل آلِه و  المختار    النبِي فاللهم صلِّ وسلْم وزْد وبارْك عىل  

     الديِن.ا إىل يوِم  كثيً األخياِر وسلم تسلياًم  األطهار

بعُد   الغفاِر …أما  العزيِز  بتقوى  األخياُر  أهيا  ونفيس  فأوصيُكم   ..

ُثمه ُتَوَّفه ُكلُّ َنْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم اَل  } ُقوا َيْوًما ُتْرَجُعوَن فِيِه إىَِل اهللهِ  َواته

 ( 281اْلَبَقَرِة:  ( {.ُيْظَلُمونَ 

 ا  نَخطبتِ   ا وعنوانُ نَوزارتِ   عنوانُ   ((   والشدةِ   الفرِج   أحواُل ))  :أهيا السادةُ 

  عناُص 
ِ
 : اللقاء

                       .                    من املحالِ  احلالِ  دوامُ  :الً أو

 . الفرِج  مفاتيُح  ثانًيا:    

 .معرًضا َك عن مهومِ  نْ كُ  :اثً ثال

السادةُ  أحوجنَ  بدايةً   :  أهيا  الدقائِق ما  هذه  يف   يكونَ   أنْ إىل    املعدودةِ   ا 

 األزماُت   زماًنا  نعيُش ونحن    وخاصةً   والشدةِ   الفرِج   أحوالِ   ا عننَحديثُ 

الدنيا   وضاقْت   متتاليةٌ فيه    واملصائُب   منترشةٌ فيه    واألوبئةُ   متالحقةٌ فيه  
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عيونِ  الناسِ   الكثيِ   يف  رحمَ   من  ما    وأن    وخاصةً ،وعال    جل    اهلُل  إال 

  ، وسعادةٍ   ومرضٍ   ، بي صحةٍ   األحوالِ   متقلُب   هذه الدنيا  يف  اإلنسانَ 

،   فرٍج و  شدةٍ ، و  شبعٍ و  ، وجوعٍ   منٍ أو  وخوٍف ،  وفقرٍ نى  وغ،    وحزنٍ 

الشدةَ   ولكن   بل  هذه   ، تدوم  ُعْْسٍ  ))  ال  َبْعَد  اهللهُ  َسَيْجَعُل 

ا   : القائلِ   وهلل درُّ  ( 7 :الطالق) ((ُيْْسً

 فإن ذلك أسلمُ  الكريمِ  فاصرب هلا *** صربَ  بمحنةٍ  ابتليَت إذا 

 فإن ذلك أسلمُ  السكوِت  فالبس هلا *** ثوَب  بكربةٍ  وإذا ابتليَت 

 إىل الذي ال يرحمُ  إىل العباد فإنام *** تشكو الرحيمَ  ال تشكونه 

 : من املحالِ  احلالِ  دوامُ  :أوالً 

 جاريةً   للمؤمني سنةً   وعال جعل االبتالءَ   جل    اهللَ  اعلموا أن  :   أهيا السادةُ 

   فالدنيا دارُ   ،
ٍ
  وإذا كسْت ،  أوحلْت   لْت إذا َح فالدنيا  ،  اختبارٍ   وبوتقةُ   ابتالء

  أعطْت   وإذا  ،أحزنْت   أفرحْت   وإذا ،  أبكْت   أضحكْت وإذا    ،أوكسْت 

وهبْت   ،منعْت  تَ إذا  ،  حرمْت   وإذا  احلياةُ بقَ ال  هذه  حال  ى  َلَقْد    ٍ)(عىل 

َكَبدٍ  يِف  ْنَساَن  اإْلِ ملا  (4البلد:  )))َخَلْقنَا  اهلُل  أمحدٌ   اإلمامُ   َل ئِ ُس   لذا  :  رمحه 

"ا يف اجلنةهَ يضعُ   قدمٍ   أولِّ   مع"؟، قال:  الراحةِ   طعمَ   متى جيد العبدُ  وما  ِ

 . ْت إال ُفرج الدنيا ضاقْت 

 ا ال تفرُج هَ وكنُت أظنُّ   ا *** ُفِرَجْت حلقاُت   فلام استحكمْت   ضاقْت 

يأيت بعد    اليَْس   وأن    الظالمِ يأيت بعد    الضياءَ   أن    يف الكونِ   اهللِ  فمن سننِ 

ا * إِنه   )) انَقال ربُّ   الشدةِ   بعد   يأيت  الفرَج   وأن    العِْس  َفإِنه َمَع اْلُعْْسِ ُيْْسً

ا  (6 -5الرشح: ))     َمَع اْلُعْْسِ ُيْْسً

صاحَب  اهلمه   اهلمِّ   يا  بخيٍ أ***    منفرٌج   إن   ُ اهلل الفارَج   ن  إف   برش 

بُ  باهلل ِ   ليَت إذا  إن    وارَض فثق  يكشُف   به***  اهلُل  الذي  هو   البلوى 

بصاحبهأحيانً   يقطعُ   اليأُس  تيأسنه ِ ا  ال   ُ اهلل  الفارَج   ن  إ ف  *** 

جتزعنه ميْسةً   العِْس  بعد  دُث ُي   اهلُل ال   اهللُ   الكايفَ   ن  إف  *** 

 لك اهللُ  يف كل  ُ اهلل *** فحسبَك   حدٍ أمن  مالك غي اهللِ واهللِ

َعظِيَمةٌ   وانتظارُ  ِعَباَدٌة  َدَواُم    الَفَرِج  امُلَحاِل  َوِمَن  الِعَباَداِت،  َأَجلِّ  ِمْن 

احلَاِل، َواهللِ الذي اَل إَِلَه إاِله ُهَو، َسَيُكوُن َبْعَد اجُلوِع ِشَبٌع، َوَبْعَد الظهَمأِ 
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َوَبْعَد  َنْوٌم،  َهِر  السه َوَبْعَد  ِمنٌَح،  املَِحِن  َوَبْعَد  َأْمٌن،  اخَلْوِف  َوَبْعَد   ، ِريٌّ

عَ  جل  جالله  افَِيةٌ املََرِض  ِمْن  ﴿   قال  َأْمٍر  َأْو  بِاْلَفْتِح  َيْأيِتَ  َأْن  اهللُ  َفَعَسى 

جل  .  (52املائدة  )  ﴾ ِعنِْدهِ  َذلَِك    َلَعله ﴿: وعال  قال  َبْعَد  ُيِْدُث  اهللَ 

 (1:الطالق)﴾َأْمًرا

ال    ا مرةً وحزنً   ا فرًح ***   الدهورُ   منك فهكذا مضْت   ناَل   لدهرٍ   اصربْ 

   دام وال الْسورُ  احلزنُ 

َكم ِمن ِضيٍق َمره بالنهاِس وََل َيكِشْفُه إاله اهلُل؟! وَكم ِمن َبأٍس َنَزَل ِِبم  ف 

اهلُل إاله  ْجُه  ُيَفرِّ وََلْ  ِِبِْم  ه  َأََل  
ٍ
َبالء ِمن  وَكْم  اهللُ؟!  إاله  َيْرَفْعُه  قال  ،   وََل 

إَِذا   ﴿ :سبحانه امْلُْضَطره  يُب 
جُيِ ْن  َعُلُكْم  َأمه َوجَيْ وَء  السُّ َوَيْكِشُف  َدَعاُه 

ُرونَ  َتَذكه َما  َقلِياًل  َمَع اهللهِ  َأإَِلٌه  هو هذا  .(62النمل:   (﴾ ُخَلَفاَء اأْلَْرِض 

  دراهمَ   بخسٍ   بثمنٍ   يعَ , وبِ اجلبِّ   يف غيابةِ   َي ُألقِ   ,-عليه السالمُ -  يوسُف 

 ِ , بعد شدةٍ   , وشدةٌ د ضيٍق بع  ظلاًم, ضيٌق   نَ جِ , وُس يف عرضهِ   مَ معدودة, ثم اتُّ

ربُّ   ورسورٌ   وفرٌح   فرٌج   ؟ماذا   نهايةِ ال  يف  لكن نها  )):انَقال  َمكه َوَكَذلَِك 

ُأ ِمنَْها َحْيُث َيَشاُء ُنِصيُب بَِرمْحَتِنَا َمْن َنَشاُء َواَل   لُِيوُسَف يِف اأْلَْرِض َيَتَبوه

 .فرج الشدةِ  بعدَ  ... فاعلم أن  ( 21يوسف:) ((امْلُْحِسنِيَ ُنِضيُع َأْجَر  

، ه  إلي  أوالدهِ   منه أحبُّ   ُف طَ ُيْ   ,-والسالمُ   عليه الصالةُ -  وهذا يعقوُب 

   رةِ من كث  َي ،  فَعمِ الثاين بعد سني  ابنهُ   هُ ثم يتبعُ 
ِ
 دِ قْ عىل فَ   واحلزنِ   البكاء

ِمَن  ))ولديه، َعْينَاُه  ْت  َكظِيمٌ َواْبَيضه َفُهَو  , وبعد   (84يوسف:  )))احْلُْزِن 

   من الشدةِ   سنواٍت 
ِ
َفَلامه َأْن َجاَء  ))   القرآنِ   ن بنصِّ له الولدا   يعودُ   والبالء

اْلَبِشُي َأْلَقاُه َعىَل َوْجِهِه َفاْرَتده َبِصًيا َقاَل َأََلْ َأُقْل َلُكْم إيِنِّ َأْعَلُم ِمَن اهللهِ َما  

 .فرج  الشدةِ  بعدَ  فاعلم أن   .....  (96يوسف: ( ((َتْعَلُمونَ اَل  

, األمواِج   متالطمِ   , إىل بحرٍ ةِ ن السفينَمِ   ى ُيلقَ   -عليه السالم-  وهذا يونُس 

  , يف ظلمةِ احلوِت   بطنِ   , فإذا هو حيٌّ يف ظلمةِ عينيهِ   , ففتَح احلوُت   هُ فالتقمَ 

ُلاَمِت  )) ظلمةٍ   وسطَ   ظلمةٍ   وسطَ   , ظلمةٍ الليلِ   , يف ظلمةِ البحرِ  َفنَاَدى يِف الظُّ

, قال   (87األنبياء: ) ((َأْن اَل إَِلَه إاِله َأْنَت ُسْبَحاَنَك إيِنِّ ُكنُْت ِمَن الظهاملِِيَ 



4 
 

ْينَاُه ِمَن اْلَغمِّ َوَكَذلَِك ُننِْجي امْلُْؤِمنِيَ : ))اهلُل األنبياء:  )(( َفاْسَتَجْبنَا َلُه َوَنجه

 .فرج الشدةِ  بعدَ  فاعلم أن   )88

  األمراُض   يف جسدهِ   وتنترُش   ,به البالءُ   يطوُل   -عليه السالمٌ -  وهذا أيوُب 

,  هُ وزوُج   هُ , وهجره أخًيا أهلُ الناُس   حتى هجرهُ   به األمرُ   ويطوُل   واألوبئةُ 

وتركوه  َوَأْنَت  ))هجروه   ُّ الرضُّ نَِي  َمسه َأينِّ  ُه  َربه َناَدى  إِْذ  وَب  َأْرَحُم  َوَأيُّ

امِحِيَ  َفاْسَتَجْبنَا َلُه َفَكَشْفنَا َما بِِه ِمْن ُُض   ) ُ :قال اهلل  ) 89األنبياء:  ))  (الره

األنبياء:  )  ( َوآَتْينَاُه َأْهَلُه َوِمْثَلُهْم َمَعُهْم َرمْحًَة ِمْن ِعنِْدَنا َوِذْكَرى لِْلَعابِِدينَ 

 .فرج الشدةِ   بعدَ  فاعلم أن   .(90

, وَرقه  هُ سن   بالولد, كربُ   رزْق وَل يُ   هُ طال عيُش   ,-عليه السالمُ -زكريا  وهذا  

َقاَل   ((:هُ يدعو ربه   يأَس   اشيًبا, لكنه م  هُ رأُس   , واشتعَل هُ حلمُ   , وَهُزَل هُ عظمُ 

 * َفنَاَدْتُه  
ِ
َعاء ًة َطيَِّبًة إِنهَك َسِميُع الدُّ يه امْلَاَلِئَكُة  َربِّ َهْب يِل ِمْن َلُدْنَك ُذرِّ

ًقا بَِكلَِمٍة ِمَن اهللهِ   َك بَِيْحَيى ُمَصدِّ ُ َوُهَو َقاِئٌم ُيَصِّلِّ يِف امْلِْحَراِب َأنه اهللهَ ُيَبرشِّ

يَ  احِلِ .. نعم.. لقد ) 38آل عمران:  ) (َوَسيًِّدا َوَحُصوًرا َوَنبِيًّا ِمَن الصه

 .فرج الشدةِ  بعدَ  علموا أن  

نبيُّ  اهلُل-  حممدٌ ا  نَوهذا  وسلم  صىل  كفارِ   اَجمُ هُي   -عليه    قريشٍ   من 

وُيتهَ هَ يدِ وصنادِ  عقلهِ   مُ ا,  يٌ يف  أنه ساحرٌ ,  كاهنٌ شاع  يُ .. جمنونٌ ..  صِّل  .. 

الكعبةِ  ثم يرج من مكةَ والقاذوراُت   األوساُخ   ى عىل عنقهِ لقَ فتُ   عند   ,  

فيتبعهُ  عدةِ   هُ ونَ ويقاتلُ   الكفارُ   طريًدا,  يُ معاركٍ   يف  وُتكُْس رأُس   جُّ َش ,    ه, 

النهايةِ َرباعيتُ  كفارِ   مكةَ   يدخُل   ه, ويف  فيعفو عن  متواضًعا,  ,  قريشٍ   فاحًتا 

 .الفرُج  يكونُ  الشدةِ  , وبعدَ الطلقاءُ  هلم: اذهبوا فأنتمُ  ويقوُل 

 ا إذا حكم القضاءُ تفعل ما تشاء *** وطب نفًس  دع األيامَ 

 الدنيا بقاءٌ  الليايل *** فام حلوادِث   وال جتزع حلادثةِ 

 وال تبيتن  إال خايَل البالِ ***اهَ دع املقاديَر جتري يف أَعن تِ و

ُ ***ما بي َغمضِة َعي وانتباهتها                                                                              من حاٍل إىل حالِ   اهلُل  يغي 

 . الفرِج  مفاتيُح  ثانًيا:   

لذكرها منها   الوقُت   ال يتسعُ   وعديدةٌ   كثيةٌ   الفرِج   مفاتيُح   :أهيا السادةُ 

   ال احلِص  املثالِ  عىل سبيلِ 
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واآلثامِ   الذنوِب   تركُ   :أوالً  صفحةٍ   واملعايص  اهلل   جديدةٍ   وفتح  مع 

  إال بذنٍب  ) ما نزل بالءٌ عنه    رِض اهلُل  أيب طالٍب   بنُ    عِّلٌّ قال  كام  واعلم  

رُ  بتوبةٍ   عَ فِ وال  بمالزمةِ إال  وعليك  مجيعِ   االستغفارِ   ((   َك أحوالِ   يف 

  فرًجا، كام جيعُل   هم    من كلِّ   ، وجيعُل املغلقةَ   األبواَب   يفتُح   فاالستغفارُ 

كلِّ  َكاَن  ((:  خمرًجا  ضيٍق   من  ُه  إِنه ُكْم  َربه اْسَتْغِفُروا  َفُقْلُت 

اًرا  )  (10)  َغفه ْدَراًرا  مِّ َعَلْيُكم  اَمَء  السه بَِأْمَواٍل   ( 11ُيْرِسِل  َوُيْمِدْدُكم 

كُ  ُكْم َأْْنَاًراَوَبنَِي َوجَيَْعل له وعِن  (نوح  )سورة  {(  12)  ْم َجنهاٍت َوجَيَْعل له

َعبهاٍس   اهللهُ-اْبِن  اهللهِ  -  عنُْهام  رِِض  َرُسوُل  قاَل  اهلُل  َقال:  عليه    صىل 

ِمْن ُكلِّ ِضيٍق خمْرًجا، ومْن   )) :وسلم َلُه  َلِزم االْستِْغَفار، َجَعَل اهلله  مْن 

َتِسُب   .رواه أبو داود ))ُكلِّ َهم  َفرًجا، َوَرَزَقُه ِمْن حْيُث الَ َيْ

  فهذا هو يونُس   يف وقت الشدةِ  َك يف الرخاء يعرفْ   عىل اهللِ  ْف ره عَ ثانيها : تَ 

السالمُ  متعرفً   عليه  كان  اهللِملا  عىل     وقَت   ا 
ِ
وقَت   تعرَف   الرخاء   عليه 

فرعونُ   الشدائدِ  هو  متعرفً   وهذا  يكن  َل  اهللِملا  عىل     وقَت   ا 
ِ
َل   الرخاء

َعَصْيَت َقْبُل َوُكنَت ِمَن  آآْلَن َوَقْد   ((الشدائدِ   وقَت   يتعرف عليه امللُك 

آَيةً  امْلُْفِسِدينَ  َخْلَفَك  ملَِْن  لَِتُكوَن  بَِبَدنَِك  يَك  ُننَجِّ   (( َفاْلَيْوَم 

النبيُّ .(92يونس:) وسلم    وصدق  عليه  اهلل  يف  )) صىل  اهلل  إىل  ف  تعره

ةِ  ده خاء، يعرفَك يف الشِّ  رواه الرتمذيُّ  ))الره

سلامنُ  فنـزلْت إذا  ":  الفارسُّ   وقال  اء،  الْسه يف  اًء  َدعه الرجُل  به   كان 

اُء، فدعا اهللَ ، فشفعوا له، وإذا  : صوٌت معروٌف املالئكةُ   تعاىل، قالْت   ُضه

 
ِ
اء ه الْسه يف   

ٍ
اء بَدعه ليس  فنَزلْت كان  اهللَ  ،  فدعا  اُء،  ُضه قالت   به  تعاىل 

بمعروٍف املالئكةُ  ليس  صوٌت  له :  يشفعون  فال  رجٌل "،  وقال  أليب   . 

فقال:  الد أوصني،  اهللَ "رداء:     اذكر 
ِ
اء الْسه اهلُل  يف  يف    يذكرك 

اء ه ب، فكن له  عىل ما حُت   َك لك يف ُضائِ   اهلُل  يكونَ   فإذا أردت أنْ ِ."الرضه

  ، فتعرْف يف الشدائدِ   اهلُل  َك وإذا أردت أن يعرفَ .بعىل ما ُي   َك يف رسائِ 

 
ِ
 والر  عليه يف النعامء

ِ
 .خاء
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لنفِس   ثالًثا:  اهللِ   َك اجعل  إىل  به  تتقرب  خالًصا    الضيِق   وقَت   عماًل 

 : والشدةِ 

  صخرةٌ   وانحدرْت ، يوم أن آواهم املبيُت إىل غارٍ الذين    الثالثةِ   فهذه قصةُ 

  صالٍح   منهم بعملٍ   واحدٍ   كلٌّ   فتقرَب   ِف الكه  عليهم فمَ   فأغلقْت   عظيمةٌ 

من    ففي صحيح البخاريِّ   الشدةَ   ويزيَل   عنهم الكرَب   أن يفرَج   لعل اهللَ

َسِمْعُت َرُسوَل اهللهِ َصىله    :َقاَل   ـ  َرِِضَ اهللهُ َعنُْهاَم   ـاهللهِ ْبَن ُعَمرَ   عبد  حديث  

انَطَلق ثالثُة رْهٍط ممن كان قبَلكم ؛ حتى أووا    ":اهللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم َيُقوُل 

ْت  املبيَت إىل غاٍر ، فدخلوه ، فاْنحَدرْت عليهم صخرٌة م  ن اجلبِل ، فسده

عليهم الغاَر ، فقالوا : إنهه ال ُينجيكم من هذا الصخرِة إال أن تدعوا اهللَ  

بصالِح أعاملِكم ، قال رجٌل منهم : اللهمه كان يل أبواِن شيخاِن كبياِن  

 يوًما فلم  
ٍ
، وكنُت ال أْغبُِق قبَلهام أهاًل وال مااًل ، فنأى يب يف طلِب يشء

تى ناما ، فحلبُت هلام غبوَقُهام فوجدُتام نائمِي ، فَكِرهُت  ُأِرْح عليهام ح 

أن أْغبَِق قبَلهام أهاًل أو مااًل ، فلبِْثُت والقدُح عىل يَديه أنتظُر اْستيقاَظهام  

إن كنُت فعلُت   اللهمه   ، ، فرِشبا غبوَقُهام  فاستيقظا   ، الفجُر  بَرق  حتى 

نحن  ما  عنها  ْج  ففرِّ  ، وْجِهك  ابتغاَء  ؟    ذلك  الصخرِة  هذه  من  فيه 

فانفرجْت شيًئا ال يستطيعوَن اخلروَج . وقال اآلخُر : اللهمه كانْت يل  

ابنُة عم  ، كانْت أحبه الناِس إيله ، فأردُتا عىل نفِسها ، فاْمَتنعْت منِّي ،  

حتى أمَلهْت ِبا سنٌة من السنِي فجاءتني ، فأعطيُتها عرشيَن ومائَة ديناٍر  

ِّلِّ بيني وبي نفِسها ، ففعلْت حتى إذا قَدْرُت عليها قالْت :  ؛ عىل أن ُتَ 

جُت من الوقوِع عليها ،   ه ، فتحره ال ُأِحلُّ لك أن تفضه اخلاتَم إال بحقِّ

فانصفُت عنها ، وهي أحبُّ الناِس إيله ، وتركُت الذهَب الذي أعطيُتها  

رْج عنها ما نحن فيه ،  ، اللهمه إن كنُت فعلُت ذلك ابتغاَء وْجهَك ، فَأفْ 

م ال   اخلروَج منها . وقال الثالُث    يستطيعون فانفرجِت الصخرُة غَي أْنه

، غَي رجٍل واحٍد ترك   فأعطيُتهم أجَرهم   ، اْستأجرُت أجراَء  اللهم   :

ْرُت أجَره حتى كُثرْت منه األمواُل ، فجاءين بعد   الذي له وذهب ، َفَثمه

دِّين أجري ، فقلُت له : كل ما ترى من أجِرك  حٍي فقال : يا عبَد اهللِ أ 
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  ، يا عبَد اهللِ ال تستهزُئ يب  من اإلبِل والبقِر والغنِم والرقيِق ، فقال : 

فقلُت : إين ال أستهزُئ بك ، فأخَذه كلهه فاستاَقه فلم يرتْك منه شيًئا ،  

فيه  نحن  ما  عنها  فأْفِرْج  وْجِهك  ابتغاَء  ذلك  فعلُت  كنُت  فإن  ،    اللهمه 

يمشونَ  فخرجوا   ، الصخرُة  أعظمِ   (( فانفَرجِت  :  الفرِج   مفاتيِح   ومن 

النبيِّ   الصالةُ  اهلُل  عىل  وسلم   صىل     الكروَب   وتزيُل   اهلمومَ   تدفعُ   عِّل 

عنه   رِض اهلُل  يب بن كعٍب ، فعن أُ   األميُ   كام قال النبيُّ   الذنوَب   وتغفرُ 

ْيِل َقاَم َفَقاَل اَن َرُسوُل اهللهِ َصىله اهللهُ  ك  قال: َم إَِذا َذَهَب ُثُلَثا الله   : َعَلْيِه َوَسله

اِدَفُة َجاَء   اِجَفُة َتْتَبُعَها الره َا النهاُس اْذُكُروا اهللهَ اْذُكُروا اهللهَ َجاَءْت الره َيا َأهيُّ

اَلَة  امْلَْوُت باَِم فِيِه َجاَء امْلَْوُت باَِم فِيِه َقاَل ُأيَبٌّ ُقْلُت َيا َرُسوَل   اهللهِ إيِنِّ ُأْكثُِر الصه

ُبَع َقاَل َما   َعَلْيَك َفَكْم َأْجَعُل َلَك ِمْن َصاَليِت َفَقاَل َما ِشْئَت َقاَل ُقْلُت الرُّ

ِشْئَت َفإِْن ِزْدَت َفُهَو َخْيٌ َلَك ُقْلُت النِّْصَف َقاَل َما ِشْئَت َفإِْن ِزْدَت َفُهَو  

 َقاَل َما ِشْئَت َفإِْن ِزْدَت َفُهَو َخْيٌ َلَك ُقْلُت  َخْيٌ َلَك َقاَل ُقْلُت َفا 
لثُُّلَثْيِ

َك َوُيْغَفُر َلَك َذْنُبَك (   َها َقاَل إًِذا ُتْكَفى مَهه ويف رواية  َأْجَعُل َلَك َصاَليِت ُكله

َك ِمْن ُدْنَياَك َوآِخرَ ألمحد  . تَِك : إَذْن َيْكِفَيَك اهللهُ َتَباَرَك َوَتَعاىَل َما َأمَهه

تعاىل   فاهلُل  ،وحده    اهللِ  إىل  االلتجاءُ و  الدعاءُ :  الفرِج   مفاتيِح   ومن أعظمِ  

  تعاىل يف حمكمِ   ًقا لقولهِ اإذا دعاه، مصد  العبدِ   دعوةَ   جييُب   كريمٌ   سميعٌ 

اِع إَِذا  }  العزيزِ   كتابهِ  َوإَِذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفإيِنِّ َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الده

ُهْم َيْرُشُدونَ  ويف   (,186البقرة:(  {َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوا يِل َوْلُيْؤِمُنوا يِب َلَعله

اهللُ يب هريرةَ أَ   حديِث  النهبيِّ صىل  قال  ، عن  »مَ عليه وسلم  رَسه :  أْن    هُ ن 

دائدِ   اهلُل   يستجيَب  الشه عنَد     ، له 
ِ
خاء الره يف  عاَء  الدُّ رواه   ((فلُيكثِر 

 الترمذي  

   أشكو إىل موالي مـا أجـدُ   قد رقدوا    *** وقمُت   الرجاء والناُس   ت باَب قصد

   أعتمـدُ   الضـرِّ   ن عليه لكشـِف مَ          ***            يا        نائبـةٍ   يـا أملـى يف كـلِّ   وقلُت 

  وال جلـدُ   ما ىل عىل محلها صبـرٌ        ***          هـا        أنـت تعلمُ   أمـوًراأشكو إليـك  

 ـددت إليـه يــدُ ـن مُ يـا خي مَ            ***             ا       مــددت يدي بـالـذل مفـتـقـرً 

 ى كل مـن يـرد فبحر جودك يرو         ***         هـا يـا ربـى خائـبـة  فـال تردنـه 
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 العظيم لي ولكم   أقول قولي هذا واستغفر للاه 

اهللِ   وال محدَ   هللِ  احلمدُ :  الثانيةُ   اخلطبةُ  وبسم  له  يستعانُ   إال  به    وال  إال 

ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه    يَك َله َوَأنه حُمَمه َوْحَدُه ال ََشِ َوَأْشَهُد َأْن ال إَِلَه إاِل اهللهُ 

 ........................ وبعد 

وِمَك ثالًثا وأخًيا:   ُمْعِرًضا ُكن َعن مُهُ

السادةُ    إىل كلِّ   رسالةٌ ,  كئيٍب   إىل كله   ,رسالةٌ   حزينٍ   إىل كلِّ   رسالةٌ   :   أهيا 

يتوىل   أنْ   يريدُ  فاعلم أن  اهللَ ، عنك يف كرٍب  إذا تىل الناُس اعلم  مهمومٍ 

 .. كَ أمرَ 

 ك قد أبان املنهجاأبرش فربُّ   ا ..هَ وضيقَ   احلياةِ  همه  ايا شاكيً 

 ا خمرج ضيٍق  جيعل له من كلِّ   جالله .. من يتقي الرمحن جل  

وِمَك ف  َوَدع األُُموَر إىَِل الَقَضا ُمْعِرًضا  ***     ُكن َعن مُهُ

يَك َعامه َقْد َمَض  َوانَعم بُِطولِ 
 َساَلَمٍة       ***        ُتْسلِ

اَم اتهَسَع املَِضيُق   َو َلُربهاَم َضاَق الَفَضا    ***              َفَلُربه

َضا اهللُ َيْفَعُل َما ُيِريُد      *** َفاَل َتُكن  ُمَتَعرِّ

َمعَ و َسكِينَةٌ   لَِتُكْن  الَفَزِع  َوَمَع  َأْمٌن،  اخَلْوِف  َوَمَع  َبْسَمٌة،  ْمَعِة  ومع   الده

ِذيَن  ﴿  :انَقال ربُّ   ورسورٌ   فرٌح   ومع احلزنِ   فرٌج   الشدةِ  َذلَِك بَِأنه اهللَ َمْوىَل اله

 : القائلِ  وهلل درُّ  .(11:سورة حممد ) ﴾آَمُنوا َوَأنه اْلَكافِِريَن اَل َمْوىَل هَلُمْ 
ـْن َأْوَقـــــاُتَا

َرْت َفـلِـِحـْكَمٍة ِعــنَْد اإِلَلِه تَ    ***   َوإَِذا الـَبـَشـاِئُر َلـْم حَتِ  ـــَأخه

 َحتهى َوإِْن َضاَقْت َعَلْيَك َوَأْقـَفَرْت    ***   َسـَيُسوُقَها يف ِحـيــنَِها َفـــاْصـرِبْ هَلَا

َحاِئَب بِاألََمايِن َأْمَطَرْت    ***   َوَغًدا َسـَيْجِري َدْمُع َعْينَِك َفـْرَحــًة   َوَتَرى السه

ْت     ***    َوَتَرى ُظُروَف األَْمِس َصاَرْت َبْلَساًم  َ  َوِهَي التي َأْعَيْتَك ِحــَي َتـَعْسه

ْت ِمْن     ***   َوَتـُقـوُل ُسـْبـَحاَن الذي َرَفَع الــَباَل  َ َجاُء َتـــيَْسه  َبْعِد َأْن ُفِقَد الره

  كتبه العبدُ                                                                                             

   هِ إىل عفو ربِّ   الفقيُ 

    د/ حممد حرز                                                                                                

 األوقاف  بوزارةِ   إمامٌ  


