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  مقدمة 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

مدا عبده ، وأن حم ، وأشهد أنه اهللا الذي ال إله إال هو احلمد هللا عىل نعمه
 :  وبعد.  ورسوله

فهذه خطب استجدت بعد ما مجعنا اخلطب السابقة ونرشناها، أحببنا مجعها 
، ولو كانت يف موضوع واحد أو مواضيع متقاربة اكتفينا  ؛ لتعم الفائدة ونرشها

َباخلطب األول ، ولكن هذه اخلطب    من حصول املقصود- وهللا احلمد -؛ ملا فيها  ُُ
َكاألول ، والتوجيهات للمنافع ودفع املضار الدينية  بني الوعظ والتعليم، مجعت  ُ
 .  ، والتفصيالت املضطر إليها كام سرتاه ، بأساليب متنوعة  والدنيوية

، نافعا لنا   ، موافقا ملا حيبه ويرضاه ونسأله تعاىل أن جيعل عملنا خالصا لوجهه
 .   إنه جواد كريم.  ولغرينا
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  طب املنربيةأوال الفواكه الشهية يف اخل
    خطبة-1

  يف احلث على التقوى وبيان حدها وفوائدها
،   ، املدبر لألمور مبشيئته وحكمته ومحده  احلمد هللا املتفرد بعظمته وكربيائه وجمده

، وأشهد أن  وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له يف ألوهيته وربوبيته وفضله ورفده
،   ، اللهم صل وسلم وبارك على حممد هداه ورشده، خري داع إىل   حممدا عبـده ورسوله

، فإن تقوى اهللا  ، اتقوا اهللا تعاىل أيها الناس:  أما بعد.  وجندهوعلى آله وأصحابه وأتباعه 
 !©&t̀Bur È,GtÉ ©!$# @yèøgsÜ ¼ã  {:  ، قال تعاىل ، وأفضل وسيلة إىل رضى رب العباد خري لباس وزاد

%[ t̀çøÉxC ÇËÈ çmø%ãóöçtÉur ô Ï̀B ß]øãym üw Ü=Å¡tFøtsÜ 4 { )1( فوعد املتقي بالفرج واخلروج من كل هم 

t̀Bur È,G  {:   ، وقال تعاىل  ، وبالرزق الواسع املتيسر من كل طريق وضيق tÉ ©!$# @ yèøgsÜ ¼ ã&©! 

ô Ï̀B ¾ÍnÍêöD r& #Zéô£çÑ ÇÍÈ t̀Bur È,G tÉ ©! $# öçÏeÿs3ãÉ çm÷Ztã ¾ÏmÏ?$t«Íhã yô öNÏà÷è ãÉur ÿ¼ã&s! #·ç ô_ r& ÇÎÈ { )2( فوعد من اتقاه 

، وقال   األجور، وأن يكفر عنه السيئات ويعظم له  أن ييسره لليسرى يف كل األمور
$ {:  تعاىل pköâr'̄» tÉ öúïÏ%©!$# (#þqãZtB#uä b Î) (#qà)G s? ©! $# @ yè øgsÜ öNä3©9 $ ZR$ s%öç èù öç Ïeÿs3ãÉur öNà6Ztã öNä3Ï?$ t«Íhã yô öç Ïÿøó tÉur 

öNä3s9 3 ª! $#ur rèå È@ ôÒxÿø9 $# ÉOäÏàyè ø9 $# ÇËÒÈ  {  )3(؛ وهو العلم   فبشر املؤمنني إذا اتقوه بالفرقان

، وبالفضل العظيم من  ، وبتكفري السيئات ومغفرة اآلثام   املفرق بني احلالل واحلرام،  النافع
، فإن  ، وهذه مثراا وفوائدها فإن سألتم عن تفسري التقوى اليت هذه آثارها.  امللك العالم

،  ، مث اإلنابة منكم كل وقت إىل عالم الغيوب أساسها التوبة النصوح من مجيع الذنوب
، وترك مجيع املناهي  ـد اجلـازم إىل أداء الفرائض والواجباتوذلـك بالقص

  .  والتقرب بذلك إىل رب العاملني.  ، وحقوق املخلوقني ، وهو القيام حبقوق اهللا واحملرمات
                                                

   . 3 - 2: سورة الطالق آية ) 1(
   . 5 - 4: سورة الطالق آية ) 2(
   . 29: سورة األنفال آية ) 3(
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،  ، متمما لشرائع اإلسالم وحقائق اإلحسان عالمة املتقي أن يكون قائما بأصول اإلميان
ا احمافظا على الصلوات يف أوقاقائما باحلج والصيام ، مؤديا الزكـاة ملستحقيها وجها ،  ،
، صادقا يف معاملته مع مجيع  ، حمسنا إىل اجلريان واملساكني بارا بوالديه واصال لألرحام

، مملوءا من النصيحة وحمبة اخلري لكل  ، سليم القلب من الكرب والغل واحلقد واحلسد املعاملني
وقد وصف .  ، وال يرجو وال خيشى أحدا سواه ، وال يستعني إال باهللا ، ال يسأل إال اهللا أحد

:  ه إىل قول)otçÏÿøótB Ï̀iB öNà6În/§ë { )1; (þqããÍë$yôur 4ín<Î#) *  {:  ، يف قوله تعاىل اهللا املتقي وبني ثوابه

}   zN÷è ÏR ur ãç ô_ r& tû,Î# ÏJ» yè ø9 $# ÇÊÌÏÈ { )2(  .  

،  ، وجعلنا وإياكم ممن استمسك بالعروة الوثقى  من اهللا علي وعليكم بتحقيق التقوى
  .  وبارك يل ولكم يف القرآن العظيم

                                                
   . 133: سورة آل عمران آية ) 1(
   . 136: سورة آل عمران آية ) 2(
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    خطبة-2
   يف احلث علي اإلحسان

  مبناسبة اجلدب الذي ضر البوادي وتلفت به أمواهلم
، وأوعد املمسكني ألمواهلم عن اخلري  احلمد هللا الذي وعد املنفقني أجرا عظيما وخلفا

وأشهد أن حممدا .  ، الرءوف بالعباد وأشهد أن ال إله إال هو امللك اجلـواد.  عطبا وتلفا
،   ، اللهم صل وسلم وبارك على حممد  ل وخالصة العباد، أفضل الرس عبده ورسوله

  .  ، أويل الفضل والعلم واالنقياد  وعلى آله وأصحابه
، قال  ، وارمحوا عباده تفوزوا بثوابه ورضاه أيها الناس اتقوا اهللا حق تقواه:  أما بعد

$!  {:  تعاىل tBur OçF ø)xÿR r& Ï̀iB &äóÓx« uqßgsù ¼ çmàÿÎ=øÉäÜ ( uqèd ur çéöçyz öúüÏ%Îóº§ç9 $# ÇÌÒÈ { )1( }  $ tBur (#qãBÏdâs)è? 

/ ä3Å¡àÿR L{ ô Ï̀iB 9éöçyz çnrßâÅgrB yâZÏã «! $# uqèd #Zéöçyz zNsàôã r&ur #\ç ô_ r& 4 { )2(  .وقال r }  يرتل كل

اللهم أعط :   ، ويقول اآلخر  اللهم أعط منفقا خلفا:   صباح يوم ملكان يقول أحدمها

  .  )3( }  ممسكا تلفا

،   عد على أخيك املعدم وترفق حلاله:  غين الذي عنده فضل من رزقه ومالهأيها ال
 )4(  } ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السـماء {.   فالرامحون يرمحهم الرمحن

ـوا عبـادا اختلت ، ارمح ارمحوا إخوانكم الذين تلفت مواشيهم وقلت أمـواهلم
، فأصبحوا  ، ارمحوا أناسا كانوا باألمس أغنياء واجدين أمـورهم وتضعضعت أحـواهلم

، ارمحوا أناسا أصام اجلهد والفقر والضراء يرمحكم الرمحن  من كل ما ميلكونه معدمني
ليس ، ومن  أال تثقون بوعد من ال خيلف امليعاد:  أيها املؤمنون.  يف حالة السراء والضراء

                                                
   . 39: سورة سبأ آية ) 1(
   . 20: سورة املزمل آية ) 2(
  ) . 2/347(، أمحد ) 1010(، مسلم الزكاة ) 1374(ي الزكاة البخار) 3(
  ) . 4941(، أبو داود األدب ) 1924(الترمذي الرب والصلة ) 4(
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،  ، فإن اهللا وعد على اإلنفاق األجر ومضاعفة الثواب خلريه وفضله نقص وال نفاد
، ووعد بفتح أبواب  والنقم والعذاب واخللف العاجل يف املال والربكة يف األعمالومدافعة الباليا 

مع ، فالقليل من اإلنفاق  ، وبربه ومعروفه طامعني ، فكونوا بوعده واثقني الرزق وصالح األحوال
من تصدق بعدل  { r قال،  ، وينيل اهللا لصاحبه مغفرة وأجرا كبريا النية الصاحلة يكون كثريا

يها  فإن اهللا يتقبلها بيمينه مث يرب- وال يقبل اهللا إال الطيب -مترة من كسب طيب 
، واتقوا النار ولو بشق  ، كما يريب أحدكم فلوه حىت تكون مثل اجلبل العظيم ألحدكم

.  ليتصدق أحدكم من درمهه من ديناره من صاع بره من صاع شعريه.  )1( }  مترة

كيف يتقلب أحدنا يف نعيم الدنيا وأخوه معدم ! ؟   كيف يشبع أحدنا وأخوه املسلم جائع
 tBur y71uë÷är& $tB èpt7s)yèø9$# ÇÊËÈ$!  {؟  ؟ وأين من يقتحم العقبة والشفقةأين أهل الرمحة ! ؟  فاقد

í7sù >pt6s%uë ÇÊÌÈ ÷rr& ÒO»yèôÛÎ) íÎû 5QöqtÉ ìÏå 7pt7tóó¡tB ÇÊÍÈ $VJäÏKtÉ #så >pt/tçø)tB ÇÊÎÈ ÷rr& $YZäÅ3ó¡ÏB #så 7pt/uéøItB ÇÊÏÈ { )2( 

، ولقد قلت رغبتنا يف اخلري فما يؤثر فيها  قست قلوبنا فما ينفع فيها وعظ وال تذكريلقد 
الذين حنوا مبا يف قلوم من ! ؟  ، أين حنن من أهل الصدقة واإلحسان  تشويق وال حتذير

ويفرحون باملال ! يسارعون إىل اخلريات وإخراج املخبوءات ! الرمحة على نوع اإلنسان 
، أولئك  ، ويتقربون بذلك إىل رب السماوات حلاجات والضروراتالذي يدفعون به ا

، وسلموا  ، وأولئك الذين حازوا األجر والثواب اجلزيل الذين يظلهم اهللا يف ظله الظليل
، وبالربكة يف   ، فليبشروا باخللف العاجل من املوىل اجلليل من العقاب والعذاب الوبيل

b¨   {،   اجلميل، واخلري ، وأعـمارهم وأرزاقهم أعماهلم Î) tûïÏ%©!$# öcqè=÷G tÉ |=» tG Ï. «! $# (#qãB$ s%r& ur 

                                                
، ) 2525(، النسائي الزكاة ) 661(، الترمذي الزكاة ) 1014(، مسلم الزكاة ) 1344(البخاري الزكاة ) 1(

  ) . 1675(، الدارمي الزكاة ) 1874(امع ، مالك اجل) 2/331(، أمحد ) 1842(ابن ماجه الزكاة 
   . 16 - 12: سورة البلد آية ) 2(
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no4qn=¢Á9 $# (#qà)xÿR r&ur $ £J ÏB öNßg» uZø%yóuë #uéÅ  ZpuäÏR üxtã ur öcqã_ öç tÉ Zotç» pgÏB ©̀9 uëqç7 s? ÇËÒÈ óOßguäÏjù uqãã Ï9 öNèd uëqã_ é& 

Nèd yâÉÌì tÉur Ï̀iB ÿ¾Ï&Î# ôÒsù 4 ¼ çm̄R Î) Öëqàÿxî Öëqà6x© ÇÌÉÈ  { )1(بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم   .  

                                                
   . 30 - 29: سورة فاطر آية ) 1(
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   خطبة-3
  يف بيان لطفه بالعباد عند املكاره 

، وأشهد أن ال إله إال اهللا امللك  ، الرب اجلواد الكرمي احلمد هللا الرؤوف الرحيم
،   ، وله الرمحة الواسعة ، واإلحسان العميم ، والصفات العليا   له األمساء احلسىن، العظيم

، الذي قال اهللا   ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ، وهو العليم احلكيم واحلكمة الشاملة
y7̄R {:   فيه Î) ur 4ín? yè s9 @,è=äz 5OäÏàtã ÇÍÈ { )1( اللهم صل وسلم وبارك على حممد وعلى آله 

  .   الذين هدوا إىل احلق وإىل طريق مستقيم،  وأصحابه
،  ، فإن روح التقوى شكر املوىل على نعمائه  اتقوا اهللا تعاىل:  أيها الناس:  أما بعد

، والتضرع إليه عند املكاره  ، شكره على احملاب واملسار والصرب والرضى مبر قضائه
، إن أصابته سراء شكر فكان   عجبا ألمر املؤمن إن أمره كله خري { r ، قال واملضار

.  )2( }  ، وليس ذلك ألحد إال للمؤمن ، وإن أصابته ضراء صرب فكان خريا له  خريا له

 ال حتد وال ، وألطافا وختفيفات واعلموا أن يف تقديره للضراء واملكاره حكما ال ختفى
، يغنم القيام   ، واملؤمن حني تصيبه املكاره يغنم على ربه فيكون من الراحبني  تستقصى

،  ، ويرجو األجر والثواب فيحظى بثواب احملتسبني ، فيتم له أجر الصابرين بوظيفة الصرب
، فإن أفضل العبادة انتظار  وينتظر الفرج من اهللا فيحوز أجر الراجني لفضله الطامعني

،  ، فإذا ابتلى لطف وأعان  ، واهللا تعاىل يبتلي عباده ، ورجاء الثواب اآلجل لفرج العاجلا
، أما ترون  ، فيها الرأفة واالمتنان  وإذا تصعبت األمور من جانب تسهلت من نواح أخرى

، كيف لطف بكم يف   ، ووقوع اجلدب يف النبات حني قدر اهللا حبكمته احنباس الغيث
، أنعم عليكم باآلالت احلديثة  ، وأياد وآالء سابغات !؟  م متتابعاتحشو هذا البالء بنع

، وتتابعت ا النقليات جلميع  ، واستخرجت ا املياه  اليت قامت ا الزروع واحلروث

                                                
   . 4: سورة القلم آية ) 1(
  ) . 2777(، الدارمي الرقاق ) 6/16(، أمحد ) 2999(مسلم الزهد والرقائق ) 2(
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، فلو أن هذا اجلدب صادف الناس بغري  ، ومرافق احلياة املؤن من الضروريات والكماليات
، ولوقع بالعباد  ، لقلة املواشي وعجزها لت النقليات، هللكت احلروث وتعط هذه احلالة

، كما أن من ألطافه ما يسره للعباد من كثرة األعمال   ، وقاهم اهللا شرها جماعات وأضرار
، فكم هللا  ، ومت ا االنتعاش ، فقامت ا أمور األغنياء والفقراء املعينة على الرزق واملعاش

، فعلينا أن نشكر اهللا   من إحسان عميم، وكم أسبغ علينا علينا من فضل عظيم
، وأن نستعني  ، وأن نتحدث ا يف كل ما يسره أحدنا ويبديه  باالعتراف بنعمه وأياديه

، وأن  ، وعلينا أن نصرب ونرضى فيما يدبره موالنا ويقضيه ا على طاعته ونتبع مراضيه
،   ، واية مطلوبنا   قصدنا، والطمع يف فضله غاية يكون الفرج نصب أعيننا وقبلة قلوبنا

، ال يتربم   ، وإمنا نرجو ربا غنيا جوادا كرميا  فإننا مل نرج خملوقا وال ممسكا وال عدميا
، عم الربايا كلها بفضله   ، وال يبايل بكثرة العطايا وإجابة السائلني  بإحلاح امللحني
، ووعدنا   لسؤال، أمرنا بالدعاء وا  ، ووسع اخلليقة كلها بنعمه وآالئه  وخريه وعطائه

!ª   {:   عليه اإلجابة وكثرة النوال $# 7#ã ÏÜ s9 ¾ Ín Ïä$ t7 Ïè Î/ ä- ãó öç tÉ ` tB âä !$ t± oÑ ( uq èd ur éî Èq s) ø9 $# 

âìÉ Íì yè ø9 $# ÇÊÒÈ  {  )1(   .بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم   .  

                                                
   . 19: سورة الشورى آية ) 1(
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   خطبة -4
   تذكري الناس بنعم الدينيف

، فأعطى النفوس من   ، وفروعها وأصوهلا  احلمد هللا الذي من بظاهر النعم وباطنها
، وأشهد أن ال إله إال اهللا الذي تفرد بإيصال   ، غاية منيتها ومنتهى سوهلا سوابغ نعمائه

ده ، وأشهد أن حممدا عب ، ودفـع العقوبات واملكروهات واملضار اخلريات واملسار
، وعلى  ، اللهم صل على حممد وعلى آله وأصحابه األخيار ورسوله املصطفى املختار

  .  ، وسلم تسليما كثريا ، باألقوال واألفعال واإلقرار التابعني هلم بإحسان
، واشكروا موالكم على ما خصكم به من النعم  ، اتقوا اهللا تعاىل أيها الناس:  أما بعد

، فاشتغلوا بالتفكر بأصول   تقدرون على العد هلا واإلحصاء، واعلموا أنكم ال  واآلالء
، فإنكم إذا ألقيتم  ، وما ترتب على ذلك من مثراا ونتائجها وفوائدها النعم وقواعدها

نظرة على حالة األمم واحنرافهم عن دين اإلسالم القومي امتألت قلوبكم من شكر الرب 
، مث إذا نظرمت يف  بالسنة والصراط املستقيم، و  ، الذي من عليكم بدين اإلسالم  الرحيم

، وتفرقها على ثالث وسبعني فرقة كلها هالكة إال أهل السنة   املنتسبني إىل دين اإلسالم
ونقى لكم دينكم من البدع .  ، فياهلا أكرب منحة وأسبغ منـة اليت من اهللا عليكم ا

، بوسائل وأسباب يسرها   ، وسلمكم من وسائل الشرك وطرق الغي واهلالك  واإلشراك
فكان إمامكم .  ، حيث أقام لكم كل إمام قد استقام على الصراط املستقيم الرب الكرمي

، وبه وبأصحابه وأتباعه ونظرائه   ، أكرب إمام نصر السنة والكتاب اإلمام أمحد بن حنبل
، حىت أقام اهللا شيخ اإلسالم  يعرف السين من البدعي من سائر الطوائف واألحزاب

،  ، وسائر امللحدين  ، فجاهد الكفار واملنافقني ، أمحد بن تيمية تقي الدين  واملسلمني
وأظهر من صريح السنة وأعالمها وعلومها ما عجزت عنه مدارك .  وفرق املبتدعني

، حىت   ، وسلك طريقته تالمذته وأتباعه من فحول العلماء احملققني األولني واآلخرين
، فقام   ، وإمامها األواب شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب  جاءت النوبة لشيخ اجلزيرة

حىت نشر التوحيد اخلالص .  ذا األمر أمت القيام ومل يزل يف جهاد مع األعداء وجالد
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، فخلصت اجلزيرة  ، والبدع والفساد  وقمع الشرك ووسائله.  والسنة احملضة بني العباد
مت مبساعيه املشكورة ومساعي تالميذه ، وسل ، وانصبغت بالسنة والتوحيد وهللا احلمد

 قبة على قرب وال - وهللا احلمد -، فلم جتد فيها  وأحفاده وأنصاره من الشرك والتنديد
أو ليس من أكرب منن اهللا عليكم .  ، وال مولدا وال معبدا ، وال توسال باملخلوقني  مشهدا

 الذين حفظ اهللا م !؟   وأجل إحسانه الواصل إليكم أن قيض لكم هؤالء السادة الغرر
، تشربون من  ، وحتقق وانتشر حىت نشـأمت أنتم وآباؤكم وأوالدكم الـدين الصحيح

، مل تدركوا هذا بوسيلة  وتغترفون من زالهلا أحسن اغتراف.  معني الشريعة أصفى شراب
ا ، بينم ، وإمنا ذلك فضل اهللا الذي ليس له غاية وال انتهاء  ، وال قوة علم وال ذكاء منكم

، مملوءة من البدع وبناء   ترون األقطار األخرى حمشوة بالشرك والكفر واإلحلاد الصراح
، اليت ال  ، فامحدوا ربكم على هذه النعم  واألخالق القباح.  املشاهد على القبور

، وتوبوا إليه إنه كان عفوا  ، واستغفروه من تقصريكم تستطيعون هلا عدا وال شكورا
، وأن حيييكم  ، وأن يثبتكم على احلق إىل املمات   عليكم أديانكم، وسلوه أن حيفظ قديرا

.  ، إنه قريب جميب الدعوات يف عافية مما أحاط بكم من الشرور واألمور املهلكات
  .  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.  فادعوه خملصني له الدين احلمد هللا رب العاملني



  الفواكه الشهية يف اخلطب املنربية واخلطب املنربية على املناسبات 

  12

    خطبة-5
   وأسباب شرح الصدريف أن اجلزاء من جنس العمل

، ونور بصائرهم مبشاهدة   احلمد هللا الذي شرح صدور املوفقني بألطاف بره وآالئه
،   ، وكانوا أحق ا وأهلها ، وأهلمهم كلمة التقوى  حكم شرعه وبديع صنعه وحمكم آياته

، وأشهد أن ال إلـه إال اهللا وحده  ، وتبارك من رب واسع كرمي فسبحانه من إله عظيم
،   ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ، وخرياته ، وأفعاله ، وصفاته ، يف أمسائه  ك لهال شري

، اللهم صل وسلم وبارك على حممد وعلى آله وأصحابه يف  أشرف رسله وخري برياته
  .  غدوات الدهر وروحاته

، واعلموا أن سعادة الدنيا واآلخرة بصالح  ، اتقوا اهللا تعاىل أيها الناس:   أما بعد
، وطاعة  ، فألزموا طاعة اهللا ، وزوال مهومها وغمومها وأتراحها لوب وانشراحهاالق

أما .  ، أال بذكر اهللا تطمئن القلوب ، واذكروا اهللا كثريا ، تدركوا هذا املطلوب رسوله
 يف مجيع النوائب واحلاالت أعظم - رغبة ورهبة وإنابة -علمتم أن اإلقبال على اهللا 

؟ وأن اإلعراض عن اهللا  ر وطمأنينة النفوس وإدراك الغاياتاألسباب النشراح الصدو
؟ وأن السعي يف  ، وخسران وحسرات واالنكباب على الشهـوات نار تلظى يف القلوب

، وبه تزول التبعات  طلب العلم النـافـع مع النية الصادقة من أكـرب الطاعات
 نفع املخلوقني يف قوله ؟ وأن تنوع العبد يف السعي يف  ، واألمور املعضالت واجلهاالت

؟ ومن كان يف حاجة أخيه كان  وفعله وماله وجاهه يصلح اهللا به أموره يف الدنيا والدين
، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اهللا عنه كربة من كرب  اهللا يف حاجته

لما ، ومن ستر مس ، ومن يسر على معسر يسر اهللا عليه يف الدنيا واآلخرة يوم القيامة
، ومن تواضع   ، واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه  ستره اهللا يف الدنيا واآلخرة

، ومن  ، ومن عفى وسامح ساحمه اهللا ، ومن تكرب عليه أو على اخللق وضعه  هللا رفعه
، ومن  ، ومن تتبع عورات املسلمني تتبع اهللا عورته وفضحه استقضى استقضى اهللا عليه

، ومن  ، تقرب اهللا منه ، ومن تقرب إىل اهللا  اخللق كف اهللا عن عرضهتورع عن عيوب
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.  ، وما ربك بظالم للعبيد ، واجلزاء من جنس العمل ، أعرض اهللا عنه  أعرض عن اهللا
ôâs% yxn=øù {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم بسم اهللا الرمحن الرحيم  r& tbqãZÏB÷sßJ ø9 $# ÇÊÈ {  )1( 

ه öúï   {:   إىل قول Ï % ©! $ # tbq èO Ìç tÉ }¨ ÷r yä öç Ï ÿ ø9 $ # öN èd $ p ké Ïù tbr à$ Î# » y z ÇÊ ÊÈ  {  )2(  .  

                                                
   . 1: سورة املؤمنون آية ) 1(
   . 11: سورة املؤمنون آية ) 2(
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   خطبة– 6
  يف وجوب العناية حبقوق اهللا 

،  ، فلم يشتغلوا بالدنيا وحدها ، ونفع بالتذكرة املؤمنني احلمد هللا الذي أيقظ الغافلني
، فقـامـوا به قيام   ، وعرفوا ما لرم من احلق  الدنيا والدينبل مجعوا بني
،  ، فهو نعم املوىل ونعم املعني ، وأشكره وأستعينه  ، أمحده محد احلامدين الصـادقـني

، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله النيب املصطفى  وأشهد أن ال إله إال اهللا امللك احلق املبني
  .   ، وعلى آله وصحبه أمجعني مد، اللهم صل وسلم على حم األمني

، فإن اهللا خلقكم  ، اتقوا اهللا حق تقواه لتفوزوا بنعيمه ورضاه  أيها الناس:   أما بعد
، فحقه عليكم أن تعبدوه وال تشركوا به شركا  ، فطوىب ملن قام حبق مواله  ملعرفته وعبادته
،  ه لكم ناصرا ووليا، ويكون اهللا وحد  ، وأن حتققوا املتابعة واإلخالص خفيا وال جليا

، وإصالح األعـمال قبل احترام النفوس وحضور  فتداركوا أعـماركم بالتوبة النصوح
،  ، قبل أن تقول نفس يا حسريت على ما فرطت يف جنب اهللا وطاعة ذي اجلالل اآلجال

وقد ! ؟  كيف تغترون بالدنيا وقـد أمدكم بعمر يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير
، يا عجبا لنا نضيع أوقاتنا  ألجل ينطوي واإلنسان يف كل حلظة يرحل ويسريعلمتم أن ا

، وإمنا هي دار  ، وقد جعلنا الدنيا دار قرار  باللهو والبطاالت- وهي أنفس ما لدينا -
، يا عجبا تستويف مجيع مراداتك من موالك وال تستويف  العمل والتزود واغتنام اخلريات

، وتلجأ إليه  ، وتعرض عن موالك وقت الرخاء والسراء ك، وأنت متبع هلوا حقه عليك
، وقدم  ، فقدمه يف قلبك  ، أكرمك وقدمك على سائر املخلوقات حني تصيبك الضراء

، ومن ترك ألجله وخالف هواه عوضه   ، من أقبل على ربه تلقاه حقّه على كل املرادات
على رضاه فقد خسر دينه ، ومن قدم رضى املخلوقني  ، ورضي عنه مواله خريا مما تركه

، ومن   ، وذلك مبا قدمت يداه  ، ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا  ودنياه
t̀Bur È,G  {،  ، يسر له أمره وكفاه توكـل عليه صادقا من قلبه tÉ ©! $# @ yè øgsÜ ¼ ã&©! % [ t̀ç øÉxC ÇËÈ 
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çmø%ãóöç tÉur ô Ï̀B ß]øã ym üw Ü=Å¡tF øtsÜ 4 { )1( وحفظه من الشر ومحاه }  ô`̈B ü@ ÏHxå $ [s Î=» |¹ ¾ÏmÅ¡øÿuZÎ=sù ( 

ô t̀Bur uä!$ yô r& $ ygøän=yè sù 3 $ tBur y7ï/uë 5O» ¯=sàÎ/ Ïâã Î7 yè ù=Ïj9 ÇÍÏÈ  { )2(  .بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم  .  

                                                
   . 3 - 2: سورة الطالق آية ) 1(
   . 46: سورة فصلت آية ) 2(
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   خطبة– 7
  يف التوكل 

، فإياه نعبد وإياه  ، وأشهد أن ال إله إال اهللا  ، امللك احلق املبني  احلمد هللا القوي املتني
اللهم صل .  ، سيد املرسلني وإمام املتقني ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله  نستعـني
، وعلى التابعني هلم بإحسان إىل يوم  ، وعلى آله وأصحابه أمجعني ى حممدوسلم عل

  .  الدين
، وتوكلوا يف أموركم كلها   ، واعتصموا حببل اهللا  ، اتقوا اهللا أيها الناس:   أما بعد

í  {:  ، قال تعاىل على اهللا n?tã ur «! $# È@ ©.uqtG uäù=sù tbqãYÏB÷sßJ ø9 $# ÇÊËËÈ { )1( . }   çn ôâ ç6 ôã $$ sù ö@ û2 uqs? ur 

Ïm øã n= tã 4  {  )2(   .}   (#q ßJ ÅÁ tG ôã $# ur «! $$ Î/ uq èd óO ä39 s9 öq tB ( zN ÷è ÏY sù 4í n< öqyJ ø9 $# zO ÷è ÏR ur çéç ÅÁ ¨Z9 $# ÇÐÑÈ  {  )3(   .

}   $ tBur þí Å+äÏù öqs? ûwÎ) «! $$ Î/ 4 Ïmøã n=tã àMù=©.uqs? Ïmøã s9 Î) ur Ü=äÏR é& ÇÑÑÈ {  )4(   .}  xÇ$ ÉÎ) ßâç7 ÷è tR yÇ$ ÉÎ) ur 

ÚúüÏè tG ó¡nS ÇÎÈ  { )5(وقال  r } ت فاستعن ، وإذا استـعن إذا سألـت فاسـأل اهللا

، وأفضل األعمال   فاالستعانة باهللا والتوكل عليه من أعظم واجبات اإلميان.  )6( }  باهللا

، وال عاصم  ، وال تتم إال باالستعانة باهللا  ، فإن األمور كلها ال حتصل  املقربة إىل الرمحن
ول ، وال حت ؛ وما مل يشأ مل يكن ، فإن ما شاء اهللا كان للعبد سوى االعتماد على اهللا

، وال مانع   ، وال قدرة هلم على طاعة اهللا إال بتوفيق اهللا للعباد من حال إىل حال إال باهللا
، وكذلك أسباب الرزق ال حتصل وتتم إال بالسعي  هلم من الشر واملعاصي إال عصمة اهللا

لو توكلتم على اهللا حق توكله لرزقكم كما  { r ، قال يف الطلب مع التوكل على اهللا
                                                

   . 122: سورة آل عمران آية ) 1(
   . 123: سورة هود آية ) 2(
   . 78: سورة احلج آية ) 3(
   . 88: سورة هود آية ) 4(
   . 5: سورة الفاحتة آية ) 5(
  ) . 1/308(، أمحد ) 2516( والورع الترمذي صفة القيامة والرقائق) 6(
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:   املتوكل على اهللا بوصفنيr ، فوصف  )1( } يرزق الطري تغدو مخاصا وتروح بطانا

، فمن فقد الوصفني أو   السعي يف طلب الرزق واالعتماد القوي على مسبب األسباب
سعى يف األسباب املباحة واعتمد على ربه وشكر املوىل إذا ، ومن  أحدمها خسر وخاب

، فقد فاز وجنح واستوىل  حصلت له احملبوبات وصرب حلكمه عند املصائب والكريهات
! ؟   ، من علم أنه فقري إىل ربه يف كل أحواله كيف ال يتوكل عليه  على مجيع الكماالت

ومن تيقن أن ! ؟  وينيب إليهومن علم أنه عاجز مضطر إىل مواله كيف ال يستعني به 
ومن علم بسعة غناه وجوده ! ؟  األمور كلها بيد اهللا كيف ال يطلبها ممن هي يف يديه

ومن استيقن أنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها ! ؟  كيف ال يلجأ يف أموره كلها إليه
يرضى ومن علم أنه حكيم يف كل ما قضاه كيف ال ! ؟  كيف ال يطمئن قلبه إىل تدبريه

، واالستعانة  فيا أيها العبد املقبل على اخلري إنك لن تناله إال ببذل اهود! ؟  بتقديره
، ويا أيها ااهد نفسه عن املعاصي والذنوب إنه ال يتيسر لك   واالعتماد على املعبود

، ومن استعان به  ، فإنه من توكـل عليه كفاه تركها إال بقوة االعتصام بعالم الغيوب
وخسر ، ومن أعجب بنفسه وانقطع قلبه عن ربه خاب  صم أصلح له دينه ودنياهواعت

، فكم من ضعيف عاجز عن مصاحله قوي توكله على ربه فأعانه   أواله وأخراه
، ما مث إال   ، وكم من قوي اعتمد على قوته فخانته أحوج ما يكون إليها  عليها

 سعادة إال بعبادة اهللا ، وال فالح وال  ، فهو عدة املؤمنني  عون اهللا وتوفيقه
$   {،   ، وهو نعم املعني  ، فهو املعبود حقا  واالستعانة به uZ / §ë y7 øã n= tã $ uZ ù= ©. uq s? y7 øã s9 Î) ur 

$ oY ö; tR r& y7 øã s9 Î) ur çéç ÅÁ yJ ø9 $# ÇÍÈ  {  )2(   .}   û É iï r( ü2 ur ` Ï iB 7p / !# yä ûw ã@ ÏJ øt rB $ yg s% øó Íë ª! $# $ yg è% ãó öç tÉ 

öN ä.$ É Î) ur 4 uq èd ur ßìã ÏJ ¡¡9 $# ãLì Î= yè ø9 $# ÇÏÉÈ  {  )3(   .بارك اهللا يل ولكم   .  

                                                
  ) . 1/52(، أمحد ) 4164(، ابن ماجه الزهد ) 2344(الترمذي الزهد ) 1(
   . 4: سورة املمتحنة آية ) 2(
   . 60: سورة العنكبوت آية ) 3(
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   خطبة– 8
  يف احلياة الطيبة 

، الذي وفق من شاء من عباده  ، العفو الرؤوف الشكور   هللا الرب الغفوراحلمد
، يرجون   ، وجعل شغلهم بتحقيق اإلميان والعمل الصاحل لتحصيل املكاسب واألجور

، الذي بيده تصاريف  ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له جتارة لن تبور
، اللهم صل وسلم  ل آمر وأجل مأمور، أفض ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله األمور

  .  ، وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم البعث والنشور وبارك على حممد
، وذلك بالقيام حبقوق اإلميان واألعـمال  ، اتقوا اهللا تعاىل  أيها الناس:  أما بعد

ô  {:  ، قال تعاىل ، فرضها ونفلها  الصاحلة t̀B ü@ ÏJ tã $[s Î=» |¹ Ï̀iB @ç ü2 så ÷rr& 4Ós\Ré& uqèd ur Ö Ï̀B÷sãB 

¼ çm̈ZtèÍã ós ãZn=sù Zo4quã ym Zpt6ÍhäsÛ ( óOßg̈YtÉÌì ôf uZs9 ur Nèd tç ô_ r& Ç |̀¡ôm r'Î/ $tB (#qçR$ ü2 tbqè=yJ ÷è tÉ ÇÒÐÈ  { )1(  . فوعد من

، وباألجر العظيم والثواب   اإلميان والعمل الصاحل باحلياة الطيبة يف هذه الدارمجع بني
، أما اإلميان فهو اإلقرار واالعتراف بأصوله املبين على العلم واليقـني  اجلزيل يف دار القرار

،  ، أو حقوق الوالدين واألقارب  واإلذعان املقتضي للعمل الصاحل وهو القيام حبقوق اهللا
، فكل واجب أو مستحب فهو داخل يف العمل  ب وذوي احلقوق واجلريانواألصحا

، فمن قام بذلك فليبشر باحلياة   ، ويدخل يف ذلك ترك الفسوق ومجيع القبائـح  الصاحل
، وال اإلكثار  ، ال حتسنب احلياة الطيبة جمرد التمتع بالشهوات  ، فهو املفلح الناجح  الطيبة

،   ، إمنا احلياة الطيبة راحة القلوب وطمأنينتها ملزخرفاتمن عرض الدنيا وتشييد املنازل ا
، وانصباغها مبكارم  ، وسرورهـا بذكـر اهللا وجتها والقناعة التامة برزق اهللا

، وال لذة حقيقة  ، ال حياة طيبة لغري الطائعني ، وانشراح الصـدور وسعتها األخـالق
، وال نعيما  ملكتفني برزق اهللا القانعني، وال راحة وال طمأنينة قلب لغري ا لغري الذاكرين

لو علم :  ، لقد قال أمثال هؤالء األخيار صحيحا لغري أهل اخللق اجلميل واحملسنني

                                                
   . 97: سورة النحل آية ) 1(
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، ولو ذاق  ، وأبناء امللوك ما حنن فيه من لذة األنس باهللا جلالدونا بالسيوف عليه امللوك
، ما ظنك مبن ميسي  ا عليه، لغبطونا وزامحون أرباب الدنيا ما ذقناه من حالوة الطاعة

، إن   ، وال خيشى وال يرجو وال يتعلق بأحد سواه  ويصبح ليس له هم سوى طاعة مواله
، هذا واهللا النعيم الذي  ، وإذا أذنب استغفر وتاب مما جناه  ، وإن منع صرب  أعطي شكر

م ملن قلبه يغلي ، أي نعي ، وهذه احلياة الطيبة اليت ملثلها يعمل العاملون  من فاته فهو املغبون
،  ، وأي سرور ملن يتلهب فؤاده حبب الدنيا وهو مآلن من احلسرات  باخلطايا والشهوات

، وأي عاقبة وفالح  ، وأي حياة ملن تعلق قلبه باملخلوقني وأي راحة ملن فاته عيش القانعني
د فاز ، لق ، وثواب العاملني باهللا  ، ومع ذلك ال يرجو العقىب ملن انقطع عن رب العاملني
  .   ، ورجع أهل الدناءة بالصفقة اخلاسرة املوفقون بعز الدنيا واآلخرة
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   خطبة -9
b¨ *  {: يف تفسري قوله Î) ©!$# ãç ãBù'tÉ ÉA ôâyè ø9 $$Î/  { )1(إخل    

، ومجع فيه   ، وهدى ورمحة للمؤمنني  بيانا لكل شيءاحلمد هللا الذي جعل القرآن ت
، وأشهد أن ال إله إال اهللا امللك احلق  ، وأصلح به الدنيا والدين أصول الدين وفروعه

، اللهم صل وسلم   ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أكمل اخللق وسيد املرسلني املبني
  .   الدين، ومن تبعهم إىل يوم  وبارك على حممد وعلى آله وأصحابه

، وتوددوا إليه  ، واجتنابكم ملناهيه ، اتقوا اهللا بامتثالكم ألوامره أيها الناس:   أما بعد
:  ، وهي قوله ، فقد مجع اهللا اخلري يف آية واحدة من كتابه ، واتباع مراضيه  بالتقرب إليه

} * ¨b Î) ©! $# ãç ãBù'tÉ ÉAôâyè ø9 $$ Î/ Ç`» |¡ôm M}$#ur Çõ!$ tGÉÎ) ur ìÏå 4Ü n1 öçà)ø9 $# 4ësS÷ZtÉur Ç t̀ã Ïä!$ t±ós xÿø9 $# Ìç x6YßJ ø9 $#ur 

ÄÓøö t7 ø9$#ur 4 öNä3ÝàÏè tÉ öNà6 ¯=yè s9 öcrãç ©.xãs? ÇÒÉÈ  { )2(   .ت  فتأملوا كيف مجعت كل مأمورو ،

، وصلحت   ، أمر اهللا فيها بالعدل الذي قامت به األرض والسماوات عن كل شر وحمظور
، وأعظم   ، وحتقيق التوحيد  العدل القيام بالعبودية، أكرب األمور واستقامت به املوجودات

،  ، ومن العدل إقام الصالة وإيتاء الزكاة ، واختاذ العديل به والتنديد الظلم الشرك باهللا
، ومن  ، واملعاملني  ، واألقارب واجلريان ، والقيام حبق الوالدين  والقيام بشرائع الدين

،  ، بأن يكون الناس كلهم عندك سواء  اتالعدل القيام بالقسط يف األحكام والوالي
، والصدق  ، ومن العدل معاملة الناس بالوفاء  ، واألعداء وأهل املودات  البعداء واألقرباء

، وأن تعطيهم ما هلم عليك كامال كما تستويف حقك بال نقص وال   واإلنصاف
@×  {فـ .  إجحاف ÷Éur tûüÏÿÏeÿsÜ ßJ ù=Ïj9 ÇÊÈ tûïÏ%©!$# #så Î) (#qä9$ tG ø.$# í n?tã Ä¨$ ¨Z9 $# tbqèù öqtG ó¡oÑ ÇËÈ #såÎ) ur öNèdqä9$ x. 

rr& öNèdqçR yó̈r tbrçéÅ£øÉäÜ ÇÌÈ  üwr& ê Ý̀àtÉ y7Í´ ¯» s9 'ré& Nåk̈Xr& tbqèOqãè ö6̈B ÇÍÈ BQöquã Ï9 8LìÏàtã ÇÎÈ  { )3(  .عدل ومن ال
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،  القيام على نفسك واألقربني واألبعدين وأن ال يضلك اهلوى عن طريق الشرع والدين
،  ، فعل أهل الكمال ، والكسوة والعشرة ومن العدل أن تساوي بني زوجاتك يف النفقة

، وأمـر تعـاىل  وأن ال تفضل بعض أوالدك على بعض يف عطية أو بر أو وصـال
، واإلخالص له يف األقوال   اقبته وخوفه ورجائه، وذلك مبر  باإلحسان يف عبادته

، ومن  ، وبذل اجلاه واملال ، والتعليم ، بالنصح  ، وباإلحسان إىل عباد اهللا  واألعمال
اإلحسان بذل املعروف والعفو عن املسيئني ولني الكالم وطالقة الوجه وحسن اخللق مع 

، وهلذا خصه اهللا بالذكر  لقرىب، ومن اإلحسان إكرام اجلريان وإيتاء ذي ا املسلمني كافة
، وأن ال   ، ومن اإلحسان الرفق باملماليك واخلدم والبهائم  لشرفه ومصلحته العظمى

، وى يف اآلية عن   ، فعل املسرف الظامل يشتمهم وال حيملهم ما ال طاقة هلم به
،   ائم، والغش وسائر العظ ، كالقتل والزنا والربا ، وهي الكبائر من اجلرائم الفحشـاء

، وزجر عن منكرات  وكذلك الرياء والكرب والسخرية باخللق فإن ذلك من أشنع املآمث
،   ، يف أنفسهم وأمواهلم ، وعن البغي على اخللق  ، واألعمال واألهواء واألدواء األخالق

من اهللا .   ، وتكون له العاقبة الوخيمة السوء ، فالباغي ال بد أن يصرعه بغيه وأعراضهم
، وبارك يل ولكم  ، وجنبنا الفواحش واملنكرات والعدوان   بالعدل واإلحسانعلي وعليكم

  .   يف القرآن العظيم
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    خطبة-10
  )1( }  إمنا األعمال بالنيات {يف 

، املطلع على مكنون  ، واخلفيات واجلليات احلمد هللا العامل بالبواطن والظواهر
، اهللا ال  ، يعلم السر وأخفى ، ودقيق املخلوقات يف زوايا الظلمات خبايا األمورالصدور و

، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك  إله إال هو له األمساء احلسىن وكامل الصفات
، وأذعن له باأللوهية واإلخالص خالصة  ، الذي شهدت له بالربوبية مجيع املوجودات  له

، اللهم صل  ن حممدا عبده ورسوله أفضل الرسل وسيد الربيات، وأشهد أ  املخلوقات
، وعلى التابعني هلم  ، وعلى آله وأصحابه أهل السرائر الصافيات وسلم وبارك على حممد

  .  بإحسان يف صحة العقيدة وزكاء النيات
 ، واعلموا أن اهللا يعلم ما يف أنفسكم ، اتقوا اهللا تعاىل وأطيعوه  أيها الناس:  أما بعد

،  )2( } إنـما األعـمال بالنيات وإنـما لكـل امرئ ما نوى { r ، قال فأحذروه

، فيدخل يف هذا  ، ومن أعظم أصول الشريعة املنيفة  وهذا من جوامع كلماته الشريفة
، فال يصح ألحد  ، ويتناول املعامالت واملعاوضات والتربعات مجيع العبادات والعادات

، وال تكمل عباداته كلها وينمو ثواا إال   صالة وال زكاة وال صيام وال حج إال بالنية
، وبإخالصها  ، والنية ا متيز فروض العبادات من نفلها بكمال اإلخالص وصحة الطوية

وطنوا نفوسكم على االحتساب :  أيها الناس.   ، ويفوز العامل بفضلها ، يعظم أجرها  هللا
، فإن  ، ومرنوها على حمبة اخلري للمسلمني والنصح لعباد اهللا يف كل شيء وإرادة وجه اهللا

، ومـا  ، وإمنا ينظر إىل بواطن قلوبكم اهللا ال ينظر إىل صوركم الظاهرة وأعمالكم
،  ، وعودوا أنفسكم اإلخالص يف كل ما تأتون وما تذرون اشتملت عليه من أحوالكم

                                                
، النسائي الطهارة ) 1647(، الترمذي فضائل اجلهاد ) 1907(، مسلم اإلمارة ) 1(البخاري بدء الوحي ) 1(

  ) . 1/43(، أمحد ) 4227(، ابن ماجه الزهد ) 2201(، أبو داود الطالق ) 75(
، النسائي الطهارة ) 1647(، الترمذي فضائل اجلهاد ) 1907(، مسلم اإلمارة ) 1(البخاري بدء الوحي ) 2(

  ) . 1/43(، أمحد ) 4227(، ابن ماجه الزهد ) 2201(، أبو داود الطالق ) 75(
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، وارتقاب الثواب   ، ليكون اإلخالص لكم قرينا رون وما تعلنونواحتساب األجر فيما تس
، أو   ، أو فالحة ، أو حرفة ، أو صناعة ، فمن كان مشتغال بتجارة على اخلري لكم عوينا

، فإن ذلك جهاد  ، فلينو بذلك القيام بواجب النفس واألهل والعيال غريها من األعمال
، وإذا أطعم أحدكم أهله أو من ميونه   ؛ وهو من أفضل األعمال  واشتغال بالواجب

، فإنه إذا رفع اللقمة إىل يف امرأته أو ولده أو كساهم حمتسبا كان  فليقصد بذلك وجه اهللا
، ينوي بذلك التقوي على  ومن أكل أو شرب أو نام أو استراح.   له رفعة وثوابا عند اهللا
نفع نفسه واملسلمني فهو يف ، ومن طلب العلم يبتغي به وجه اهللا و الطاعة فهو يف عبادة
، ومن كان   ، ومن عجز عن فعل اخلري فنواه بصدق فله أجر ما نواه جهاد ورفعة وزيادة

، فما أحق  له عادة خري وطاعة فمرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما
، ومن هم  ، ومن هم حبسنة فلم يعملها كتبها اهللا عنده حسنة كاملة العبد بشكر مواله

، ومن حرص على فعل املعصية فعجز عنها  سيئة فتركها هللا كتبها اهللا عنده حسنة كاملةب
، ومن سعى يف خري فأدركه املوت قبل تكميله وقع أجره على اهللا الذي  فهو مبرتلة الفاعل

، ومن  ، ومن أخذ أموال الناس وعاملهم يريد الوفاء أداها اهللا عنه أكرمه بلطفه الشامل
، ومن  ، ومن توسل حبيلة إىل معاملة حمرمة فهو خمادع ظامل الفها أتلفه اهللاأخذها يريد إت

، ومن عضل  وقف وقفا أو أوصى بوصية يريد حرمان غرميه أو مضارة وارثه فهو معتد آمث
،   ، فطوىب ألهل اهلمم العالية  زوجته وظلمها لتفتدي منه نفسها فذلك من أعظم اجلرائم

، لقد  ، ويا ويح أهل اجلهل واهلمم الدنية الصاحلة عباداتلقد انقلبت عادام بالنية 
ô  {:  ، قال تعاىل كادت عبادام لضعف النية تكون عادات t̀Bur yä#uë r& notç ÅzFy$# 4Ótë yôur $ olm; 

$ yguä÷è yô uqèd ur Ö Ï̀B÷sãB  { )1(اآلية   .  
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   خطبة-11
  يف احلـث علي الدعاء 
،  ، وحث على أفعال اخلري كلها ، ووعد عليه اإلجابة  احلمد هللا الذي أمر بالدعاء

، يأمر عباده  ، رؤوف بالعبـاد  ، فسبحانه من كرمي جواد  وجعل جزاءها القبول واإلثابة
، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده   نفاد، وخيربهم أن خزائنه ليس هلا بالتقرب إليه بالدعاء

، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله سيد الرسل وخالصة  ، وال ند وال مضاد  ال شريك له
، وعلى التابعني  ، وعلى آله وأصحابه العلماء العباد  ، اللهم صل وسلم على حممد العباد

  .  هلم بإحسان إىل يوم التناد
،  ، وتعرضوا لنفحات املوىل يف مجيع األوقات  تعاىل، اتقوا اهللا  أيها الناس:   أما بعد

، وأنه ما دعى اهللا   ، واعلموا أن الدعاء جيلب اخلريات ويستدفع به البالء بالدعاء والرجاء
، وصرف عنه من  ، أو ادخر له خريا منه ثوابا مؤجال  داع إال أعطاه ما سأله معجال

يستجاب  {:  ويف الصحيح مرفوعا،  ، كرما منه وإحسانا وتفضال السوء أعظم منه

؟  ما االستعجال:  يا رسول اهللا:  قيل  " ، أو قطيعة رحم ما مل يعجل للعبد ما مل يدع بإمث
، ويدع   سر عند ذلك، فيتح  ، وقد دعوت فلم أر يستجاب يل يقول قد دعوت "  :  قال

من فتح اهللا له باب الدعاء فتحت له أبواب  {:   ، ويف حديث )1(  }  الدعاء

، هو  ]الدعاء  [ )3( } ءليس شيء أكرم على اهللا من الدعا {، و   )2(  } الرمحة

$tA {:  مث قرأ قوله تعايل " العبادة s%ur ãNà6 ö/uë þí ÎTqãã ÷ä $# ó=Éf tG óô r& ö/ ä3s9 4 { )4(إن الدعاء   اآلية ،

                                                
، الترمذي الدعوات ) 2735(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) 5981(البخاري الدعوات ) 1(

، مالك النداء للصالة ) 2/487(، أمحد ) 3853(ه الدعاء ، ابن ماج) 1484(، أبو داود الصالة ) 3387(
)495 . (  

  ) . 3548(الترمذي الدعوات ) 2(
  ) . 3829(، ابن ماجه الدعاء ) 3370(الترمذي الدعوات ) 3(
   . 60: سورة غافر آية ) 4(
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،  ، ليسأل أحدكم ربه حاجاته كلها  ، فعليكم عباد اهللا بالدعاء  ينفع مما نزل ومما مل يرتل
، وبه  هو من أعظم القرب لرب العاملني؟ و  وكيف ال يكون الدعاء مخ العبادة وخالصها

، وبكثرة اإلحلاح فيه على اهللا ينقطع الرجاء من  يدرك العبد مصاحل الدنيا والـدين
، أال وإن الدعاء ينبئ عن  ، ويكمل رجاؤه وطمعه يف رمحة أرحم الرامحني  املخلوقني

،  دة االنكسار، ويوجب للعبد خضوعه وخشوعه لربه وش ، وقوة االفتقار  حقيقة العبودية
، أو دنيوية أجلـأتك إىل كثرة التضرع واللجأ إىل اهللا واالضطرار   فكم من حاجة دينية

وجلب ا اخلريات ! ؟  ، وكم من دعوة رفـع اهللا ا املكاره وأنواع املضار إليه
، فأصابته  ، وكم تعرض العبد لنفحات الكرمي يف ساعات الليل والنهار  والربكات واملسار

، وكم ضرع تائب فتاب  ، وأفلح والتحق باألبرار  ، فسعد ا منها يف ساعة إجابةنفحة 
وكم دعاه مضطر فكشف عنه السوء وزال عنه !! عليه وغفر له اخلطايا واألوزار

فمن وفق لكثرة الدعاء فليبشر !! ، وكم جلأ إليه مستغيث فأغاثه خبريه املدرار  االضطرار
، فحقيق  ه كلها بربه فليطمئن حبصوهلا من فضله وثوابه، ومن أنزل حوائج بقرب اإلجابة

، وأن تعلم أنه ال   ، وأن تلجأ إليه سرا وجهارا بك أيها العبد أن تلح بالدعاء ليال وارا
så#  {،  ، فإنه ربك وإهلك ونصريك وموالك غىن لك عنه طرفة عني يف دينك ودنياك Î) ur 

y7s9 r'yô ìÏä$t6Ïã ÓÍh_ tã í ÎoTÎ* sù ë=ÉÌç s% ( { )1(  .اآلية  .  

                                                
   . 186: سورة البقرة آية ) 1(
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   خطبة-12
  يف التوسل إىل اهللا بالوسائل النافعة

،   ، واإلحسان العميم  ، ذي الفضل العظيم  ، الرؤوف الرحيم احلمد هللا الرب العظيم
، وأشهد أن حممدا عبده  ، امللك الكرمي حده ال شريك لهوأشهد أن ال إله إال اهللا و
y7̄R  {:  ورسوله الذي قال اهللا فيه Î) ur 4í n? yè s9 @,è=äz 5OäÏàtã ÇÍÈ  { )1(  اللهم صل وسلم ،

  .  ، ومن تبعهم يف هديهم القومي  وبارك على حممد وعلى آله وأصحابه

«̄'ygïÉr$  {:  ، اتقوا اهللا تعاىل ها الناسأي:  أما بعد tÉ öúïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qà)®? $# ©! $# (#þqäó tG ö/$#ur Ïmøã s9 Î) 

s's#ã Åô uqø9 $# (#rßâÎg» y_ ur í Îû ¾Ï&Î#ãÎ6yô öNà6̄=yè s9 öcqßs Î=øÿè? ÇÌÎÈ  {  )2( أما التقوى هنا فهي اجتناب 

، وأما اجلهاد يف سبيله فهو بذل اجلهد يف مقاومة أهل  الكفر والفسوق والعصيان
، وأما ابتغاء الوسيلة إليه فهي التقرب إليه بأصول اإلميان  االحنراف واإلحلاد والكفران

ه فذاك أفضل ، من تعبد له أو دعاه بأمسائه وصفات وشرائع اإلسالم وحقائق اإلحسان
، ومن توسل إليه بإحسانه ونعمه وجوده وكرمه فقد سلك مسلك األصفياء   الوسائل
، ومن تقرب إليه بترك معاصيه والعمل مبا يرضيه فهو الذي ال شك إىل كل خري  األفاضل

، ومن  ، ومن توسل إليه حبـاجته وفقره وضرورته فقد توسل إليه خبري الوسائل واصل
، ومن دعا خملوقا أو استغاث به  ملخلوقني وجاههم فهو مبتدع ظاملتوسل إليه بذوات ا

،  فتوسلوا إىل ربكم بكثرة السجود والركوع.   وزعم أنه يتوسل به إىل اهللا فهو مشرك آمث
، وتوسلوا إليه باإلحسان إىل اخللق إن اهللا حيب  وتوسلوا إليه بتالوة كالمه بتدبر وخشوع

، توسلوا  ، فإن اهللا يصل الواصلني ويقطع القاطعني   األرحام، وبرب الوالدين وصلة  احملسنني
،   ، وتوسلوا إليه باللهج بذكره ، فإن اهللا حيب املتوكلني إليه خبوفه ورجائه والتوكل عليه
،  ، توسلوا إليه مبحبة نبيكم وكثرة الصالة والسالم عليه واستغفاره فيا سعادة الذاكرين

                                                
   . 4: سورة القلم آية ) 1(
   . 35: سورة املائدة آية ) 2(
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، صلى اهللا عليه  ، ومن صلى عليه  مهه وقضى حاجتهفمن أكثر الصالة عليه كفاه اهللا
، وتقربوا   ، توسلوا إليه باحلنو على اليتامى والضعفاء ، ونال حبه وشفاعته  عشر أضعافها

، توسلوا إليه بسالمـة الصـدور من   إليه برمحة البهائم فإمنا يرحم اهللا من عباده الرمحاء
، توسلوا إىل  حة والشفقة على اخللق أمجعني، وبالنصي الفسق والغل واحلقد على املسلمني

، وبغض األبصار وصيانة   اهللا بترك ما تدعو له النفس األمارة بالسوء من اهلوى والتبعات
، توسلوا إىل اهللا بكـمال اإلخالص للمعبود واملتابعة   اللسان والبعد عن مجيع احملرمات

 يل ولكم يف القرآن بارك اهللا.   ، لتدركوا كل مطلوب ومرغوب ومأمول للرسول
  .  العظيم
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   خطبة -13
  )1( } احرص علي ما ينفعك { rيف قوله 

، وأوصل من استرشد  احلمد هللا الذي جعل الشريعة حمتوية على اهلدى والشفا والنور
،   مسائه احلسىن، أمحده على أوصافه الكاملة وأ بكالمه وكالم رسوله إىل كل خري وسرور

، وأشهد أن ال إله إال اهللا   وأشكره على آالئه الباطنة والظاهرة وما له من عميم النعمى
،  ، وال نديد له يف عظمته وكربيائه وجمده وأحديته  وحده ال شريك له يف ألوهيته وربوبيته

له ، اللهم صل وسلم وبارك على حممد وعلى آ وأشهد أن حممدا عبده ورسوله خري بريته
  .  وأصحابه القائمني حبقوقه ونصرته

، فقد  ، ومتسكوا بإرشاد نبيه وهديه وهداه ، اتقوا اهللا حق تقواه أيها الناس:  أما بعد
، فياهلـما من كلمتني عظيمتني  )2( }  احرص على ما ينفعك واستعن باهللا { r قال

، فأما احلرص واجلد  ، ملن فهمهما وعمل ما من العباد خريي الدنيا واآلخرةمجع فيهما 
، وذلك باالجتهاد يف القيام بعبودية اهللا اليت  يف حتصيل األمور النافعة يف املعاش واملعاد

،  ، ومبا يعني على ذلك من كسب احلالل املساعد على أمرها خلق اهللا املكلفني ألجلها
، وال حيصل إال بقوة االستعانة باهللا  لوك طرقها النافعة وأبوااوال يتم ذلك إال بس

، فال يفوت أحدا اخلري إال بترك  ، بل على مسببها ، ال على األسباب  والتوكـل عليه
، أو يكون  ، إما أن ال حيرص بل يستويل عليه الكسل والفتور  واحد من هذه األمور

أعظم األمور النافعـة أن .  عني مبيسر األمور، أو ال يست حريصا على غري األمور النافعة
، وأن تؤدي الشرائع الظاهرة والباطنة جمتهدا يف   تتعلم ما يقيم دينك وعباداتك ومعامالتك

، مستعينا بربك يف طلب احلالل من  تكميل عباداتك قائما حبقوق اخلالق وحقوق اخللق
، ويا سعادته إذا   دينه ودنياه، فيا طوىب ملن قوي توكله على ربه يف تيسري أمر  الرزق

                                                
  ) . 2/370(، أمحد ) 79(، ابن ماجه املقدمة ) 2664(مسلم القدر ) 1(
  ) . 2/370(، أمحد ) 79(، ابن ماجه املقدمة ) 2664(مسلم القدر ) 2(
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،  ، إذا أردت أن ختتار عمال نافعا تصلح به دنياك شاهد النجاح والفالح عند متام مسعاه
، فإنك إذا حققت التوكل عليه سهل  ، واستعن مبوالك  فاسلك الطريق املوصل إليه برفق

ك ، ووكلك إىل ضعف ، وإن أعجبت بنفسك ورأيك خذلك ، ويسره وكفاك لك األمر
، لرزقكم كما يرزق الطري تغدو  ، فلو توكلتم على اهللا حق توكله فوهنت قوتك وقواك
،  ، ولكن كثريا منكم يعجب بنفسه فريهقه وهنا وهوانا وخذالنا مخاصا وتروح بطانا

}   (#qßJ ÅÁtG ôã $#ur «! $$ Î/ uqèd óOä39 s9 öqtB ( zN÷è ÏYsù 4ín< öqyJ ø9 $# zO÷è ÏR ur çéçÅÁ̈Z9 $# ÇÐÑÈ { )1(  .  

                                                
   . 78: سورة احلج آية ) 1(
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   خطبة -14
  يف انتظار الفرج وقت الشدة

،  ، الرحيم يف عطائه ومنعه ، احلكيم يف خلقه وأمره احلمد هللا احلميد يف وصفه وفعله
 شريك له يف كماله وعظمته ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال احملمود يف خفضه ورفعه

، اللهم صلى وسلم على  ، أفضل مرسل من عنده ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله  وجمده
  .  حممد وعلى آله وصحبه وجنده

،  ، وتفكروا يف حكم املوىل يف تصريف األمور  ، اتقوا اهللا تعاىل أيها الناس:  أما بعد
، واعلموا أن ما أصابكم من مصيبة فبما   ، املثين عليه املشكـور  وأنه احملمود على ذلك

، وأن هذه الشدة والألواء ال بد أن يفرجها من هو   ، ويعفو عن كثري  كسبت أيديكم
، وهو  ، بذلك وعد ، وال بد أن يبدل الشدة بضدها والعسر بالتيسري  على كل شيء قدير

، وتوبوا  م، فعودوا على أنفسكم باالعتراف مبعاصيكم وعيوبك الصادق السميع البصري
،  ، وهو الصرب عند املصائب  ، وقوموا مبا أمركم اهللا به إليه توبة نصوحا من مجيع ذنوبكم

، وكونوا يف أوقاتكم كلها   ، إذا أنابتكم املكـاره والنوائب واحتسبوا األجر والثواب
، ويف كل أحوالكم سائلني له كشف ما بكم ولكرمه   خاضعني لربكم متضرعني

، وانتظروا الفرج  هوا قلوبكم إىل من بيده خزائن الرمحة واألرزاق، ووج  مستعـرضني
، فإن أفضل العبادة انتظار الفرج من الرحيم   وزوال الشدة من الرؤوف الرحيم اخلالق

، أو تتفوهوا بالكالم الدال على  ، وإياكم أن يستويل على قلوبكم القنوط واليأس الرزاق
،  من ال يزال يسأل ربه ويطمع يف فضله ويرجوه، فإن املؤ التضجر والتسخط واإلبالس

، إن أصابته السراء  ، ودفع املضار من مجيع الوجوه  وال يزال مفتقرا إليه يف جلب املنافع
، يعلم أنه ال رب له غري  ، وإن نالته الضراء فهو من الصابرين  كان يف مقدمة الشاكرين

، ليس له عن باب مواله حتول وال  ، وال إله له سواه يؤمله ويرجوه اهللا يقصده ويدعوه
، ال خترجه السراء والنعم إىل  ، وال تعلق وال احنراف انصراف وال لقلبه تلفت إىل غريه

، يتمشى مع  ، وال يكون هلوعا عند مس الضراء متسخطا للقضاء والقدر  الطغيان والبطر
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مه أا تقدير من يقول ، ويهدي اهللا هلا قلبه لعل األقدار السارة واحملزنة بطمأنينة وسكون
،  ، فهذا عبد موفق قد ربـح على ربه وقام بعبوديته يف مجيع التقلبات للشيء كن فيكـون

 tB z>$|¹r& Ï̀B$!  {،  ، واكتسب اخلريات ، وحسن احلال واملآل وقد نال السعادتني راحة البال

>pt6äÅÁïB ûwÎ) ÈbøåÎ*Î/ «!$# 3 t̀Bur . Ï̀B÷sãÉ «!$$Î/ Ïâökuâ ¼çmt6ù=s% 4 ª!$#ur Èe@ä3Î/ >äóÓx« ÒOäÎ=tæ ÇÊÊÈ { )1(  . بارك اهللا يل

  .  ولكم يف القرآن العظيم
  

                                                
   . 11: سورة التغابن آية ) 1(
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   خطبة-15
  يف الزجر عن إضاعة الصالة

، وأشهد أن ال إله إال اهللا   م، الواسع احلليم الرؤوف الرحي احلمد هللا الرب العظيم
، اللهم  ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ومن هو باملؤمنني رؤوف رحيم اجلواد الكرمي

:   أما بعد.   ، ومن تبعهم يف الصراط املستقيم صل وسلم على حممد وعلى آله وأصحابه
. y#n=sÉmú *  {:  ، وإياكم أن تكونوا ممن قال اهللا فيهم ، اتقوا اهللا تعاىل  أيها الناس Ï̀B öNÏd Ïâ÷è t/ 

ì#ù=yz (#qãã$ |Ê r& no4qn=¢Á9 $# (#qãè t7 ¨? $#ur ÏNºuqpk¤¶9 $# ( t$öq|¡sù tb öqs)ù=tÉ $Üã xî ÇÎÒÈ  { )1( أضاعوا الصالة بأن 

، ومل خيشوا رم وال حذروا من  جلمع واجلماعات، واونوا با فوتوها عن األوقات
،  ، فال سكـون وال طمأنينة وال احتساب  ، إذا صلوها نقروها نقر الغراب العقوبات

، وتبصرهم  ، وتشاهدهم ألركاا وشروطها مهملني  حتسبهم إذا شرعوا فيها مطرودين
، ضيعوا  لدنيا والدين، وضيعوا مصاحل ا  ، نسوا اهللا فنسيهم عن مجيع كـماالا غافلني

، إن بدا   ، وقدموا أغراض النفوس على القيام بالواجبات الصالة واتبعوا لغيهم الشهوات
، وإذا جاء أمر اهللا فهم كساىل عنه فحسبهم  هلم طمع طاروا إليه مجاعات ووحـدانا

، وما أخسر من زهد   بذلك هوانا وخسرانا فياويح من قدم شهوات الغي عن طاعة مواله
وأين اخلوف ! ؟  أين اإلسالم واإلميان يا من يدعيه.    اخلري واتبع هواه فأهلكه وأرداهيف

؟ يوم ال جيد هذا املفلس من أعماله ما ينجيه من   من يوم جيد فيه كل عامل عمله ويالقيه
tPöqtÉ îç  {فويل يومئذ للمضيعني للصالة من .  عذاب ربه ويقيه ÏÿtÉ âäöç pR ùQ$# ô Ï̀B Ïmã Åzr& ÇÌÍÈ ¾ÏmÏiBé&ur 

Ïmã Î/r&ur ÇÌÎÈ  ¾ÏmÏF t7Ås» |¹ur ÏmäÏ^ t/ur ÇÌÏÈ Èe@ä3Ï9 <õÍêöD $# öNåk÷] ÏiB 7ãÍ´ tBöqtÉ ×bù'x© ÏmäÏZøó ãÉ ÇÌÐÈ  {  )2(   . فأين هؤالء

فيتلقوا بصدور ! ؟  ن اهللا وأجل غنيمةاألراذل من أقوام يرون الصالة أكـرب نعمة م
، ال تفقدهم يف مجعة وال مجاعة إال إذا كان   ، وأعمال مستقيمة  ، ومهم صادقة منشرحة

                                                
   . 59: سورة مرمي آية ) 1(
   . 37 - 34: سورة عبس آية ) 2(
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%A×   {،  هلم عذر من األعذار ỳ Íë ûw öNÍké Îgù=è? ×otç» pgÏB üwur ììøã t/ t̀ã Ìç ø.Ïå «! $# ÏQ$ s%Î) ur Ío4qn=¢Á9 $# Ïä!$ tGÉÎ) ur 

Ío4qx.̈ì9 $#   tbqèù$sÉsÜ $ YBöqtÉ Ü=̄=s)tG s? ÏmäÏù ÛUqè=à)ø9 $# ãç» |Áö/F{$#ur ÇÌÐÈ ãNåkuâÌì ôf uã Ï9 ª! $# z̀ |¡ôm r& $ tB (#qè=ÏHxå Nèd yâÉÌì tÉur 

Ï̀iB ¾Ï&Î# ôÒsù 3 ª! $#ur ä-ãóöç tÉ t̀B âä!$ t±oÑ Îéöçtó Î/ 5>$ |¡Ïm ÇÌÑÈ { )1(  . بارك اهللا يل ولكم يف القرآن

  .  العظيم
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   خطبة -16
  يف النار وصفتها وأهلها

،   ، وعاقبة ارمني واملتكـربين واملتجربين احلمد هللا الذي جعل النار مثوى للكافرين
، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال  ، وأحكم احلاكمني فهو احلكم العدل شديد العقاب

، وأخرب  ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الذي حذر وأنذر ملبني، امللك احلق ا  شريك له
،  ، اللهم صل وسلم على حممد وعلى آله وأصحابه أئمة املتقني  أن جهنم مثوى الظاملني

  .   وعلى التابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين
 اهللا ، وأطيعوا  ، واتقوا النار اليت أعدت للكافرين ، اتقوا ربكم  أيها الناس:  أما بعد

، الذي كذب  ، فإن اهللا أخرب أنه ال يصلى النار إال األشقى ورسوله إن كنتم مؤمنني
، فهي دار من طغى وبغى وجترب على اخللق  ، ونسي املبتدأ واملنتهى ، ومجع فأوعى وتوىل

، دار مجع اهللا فيها   ، دار الشقاء األبدي والعذاب الشديد السرمدي وآثر احلياة الدنيا
، دار اشتد  ، وأحل على أهلها السخط والسعري واحلجاب صناف العذابللطاغني أ

، وعذاا شديد ولباس   ، قعرها بعيد  ، وتفاقمت فظاعتها ومحي سعريها  غيظها وزفريها
، يتجرعه ارم وال يكاد   ، وطعامهم الغسلني وشرام الصديد  أهلها القطران واحلديد

، يتردد أهلها بني   هو مبيت فيستريح من التنكيد، وما   يسيغه ويأتيه املوت من كل مكان
، فيا بئس املثوى ويا بئس   ، ويالقون فيها العنا والشقا الزمهرير املفرط برده وبني السعري

، فيستغيثون   ، والعطش العظيم املوجع  ، ويلقى عليهم اجلوع الشديد املفظع  املصري
، يغاثون مباء كاملهل وهو   ، فيغاثون من هذا العذاب بأفظع عذاب  للطعام والشراب
، إذا قرب من وجوههم   ، خبيث الطعم مننت الريح حره قد تناها الرصاص املذاب

، يغلي طعام   ، وإذا وقع يف بطوم صهرها وقطع أمعاءها أسقط جلدها وحلمها وشواها
، فشاربون شرب اإلبل  ، فشاربون عليه من احلميم الزقوم يف بطوم كغلي احلميم

ÇÙø)uã  {:   ، ينادودن مالكا خازن النار  هذا نزهلم فبئس الرتل غري الكرمي،  هليمالعطاش ا Ï9 
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Èbq ßJ Ï k= s3è? ÇÊÉÑÈ { )3(فحينئذ ييأسون من كل خري ويأخـذون يف الزفـري والشهيق   ،

ذاب ذوقوا ع:  وكلما رفعهم اللهب وأرادوا أن خيرجوا منها أعيدوا فيها وقيل هلم
، ويبكون دما بعد الدموع فال  ، ال يفتر عنهم من عذاا وهم فيه مبلسون احلريق

، واعترفوا بذنوم  ، قد فام مرادهم ومطلوم ، جزاء مبا كانوا يكسبون  يرمحون
يا حسرتنا على ما فرطنا يف ! يا ثبوراه :  وأحاطت م ذنوم يدعون بالويل والثبور

،  ، واكربنا من دار العقاب وجتدد العنا   فظيعة العذاب والشقاواحزننا من! جنب اهللا 
، وال أولياء وأخالء  ، فمالنا من شافعني  وافجيعتنا من اخللود يف اجلحيم ويا عظيم البال

، فواهللا  ، قد نسينا الرمحن يف العذاب كما نسيناه وكما جحدنا آياته وجزاءه ولقاه دافعني
، سواء   ، وإن قلوبنا لتتقطع من الكروب وعظم املصاب ابإن أفئدتنا لتفتت من قوة العق

، فالعذاب دائم وسواء دعونا أو سكتنا فليس لنا مشفق وال ويل   علينا أجزعنا أم صربنا
  .  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.  وال راحم
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   خطبة-17
  يف ذكر صفة اجلنة وأهلها

، واإلحسان الشامل  ذي الفضل العظيم،   ، الرؤوف الرحيم احلمد هللا الرب الكـرمي
، وأشهد أن   ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له امللك العظيم الكامل العميم

، اللهم صل وسلم وبارك على حممد وعلى آله   حممدا عبده ورسوله املصطفى الكرمي
  .  وأصحابه السالكني للصراط املستقيم

 tûïÏ%©!$# tbqà)ÏÿZãÉ  {.  ، فإن اهللا أعد اجلنة للمتقني  تعاىل، اتقوا اهللا أيها الناس:   أما بعد
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ìÌç øgrB Ï̀B $ ygÏF øtrB ãç» pk÷XF{ $# öúïÏ$Î#» yz $ pké Ïù 4 zN÷è ÏR ur ãç ô_ r& tû, Î# ÏJ» yèø9 $# ÇÊÌÏÈ {  )1(   فيها ما ال عني ،

،  ، فيها أار من ماء غري آسن ، وال خطر على قلوب العاملني  ت، وال أذن مسع رأت
، وأار من عسل  ، وأار من مخر لذة للشـاربـني وأار من لنب مل يتغري طعمه

، والفواكـه املتنوعة لذيذة الطعم سهلة املنال على  ، وهلم فيها من كل الثمرات مصفى
، ظلها ممدود وخريها غزير غري   مما يشتهون، وحلم طري  ، وفاكهة مما يتخريون املتناولني

، دار جل من سواها   ، فتبارك الرب املعبود ، وأارها جتري يف غري أخدود حمدود
، دار تبلغ النفوس فيها منيتها   ، دار طابت لألبرار منازهلا املزخرفة وسكناها وبناها
،   ا الزاهرة نزهة املشتاقني، وبساتينه ، رياضها الناضرة جممع األصفياء املتحابني ومناها

، فيها خريات األخالق حسان   وخيام اللؤلؤ والدر على شواطئ أارها جة للناظرين
،   ، أبكارا عربا أترابا ، قد مجع اهللا هلن اجلمال الباطن والظاهر من مجيع الوجوه الوجوه

،   فون، قاصرات الطرف من حسنهن الذي قصر عن وصفه الواص  كأن اللؤلؤ املكنون

                                                
   . 136 - 1344: سورة آل عمران آية ) 1(
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، يتمتع أهلها يف كرم الرب  ، والزبرجد عن رؤية العيون  مقصورات يف خيام اللؤلؤ
، فإذا رأوا رم تعاىل نسوا ما هم فيه من   ، وينظرون بأبصارهم إىل وجهه الكرمي  الرحيم
، إن لكم أن حتيوا  ، ينادي املنادي يف أرجاء اجلنة مبشرا ألهلها بدوام النعيم سرمدا النعيم
، وإن لكم أن تشبوا فال رموا  ، وإن لكم أن تصحوا فال مترضوا أبدا متوتوا أبدافال 
، وإن لكم أن حيل الكرمي عليكم رضوانه فال  ، وإن لكم أن تنعموا فال تبأسوا أبدا أبدا

، وجيتمعون يف ظلها  يسخط عليكم أبدا يتزاور فيها األصحاب واألقـارب واألحباب
، ويتنادمون بأطيب   كؤوس الرحيق والتسنيم والسلسبيل، ويتعاطون فيها  الظليل

، وتوالت  ، قد نزع من قلوم الغل واهلم واألحزان األحاديث متحدثني بنعم املوىل اجلليل
، ويف  ، ملثل هذه الدار فليعمل العاملون عليهم املسرات واخلريات والكرم واإلحسان

؟ وكيف مل يسمح  واعجبا كيف نام طالبها، ف أعماهلم املوصلة إليها فليتنافس املتنافسون
؟ وكيف قر   ؟ وكيف طاب القرار يف هذه الدار بعد مساع أخبارها مبهرها خاطبها

، وهو امتثال  ؟ طريقها يسري على من يسره اهللا عليه للمشتاقني القرار دون معانقة أبكارها
  .   األوامر واجتناب النواهي والتوبة واإلنابة إليه

، ونعوذ بك من النار  لك اجلنة وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاداللهم إنا نسأ
  .   ، إنك أنت الكرمي اجلواد وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد
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    خطبة-18
  يف تيسري اهللا املعايش لعباده

،  ، الذي خفف عن عباده املعضالت الشدائد  احلمد هللا ذي الفواضل اجلليلة والعوائد
، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال  ، وبركات متتابعة وفوائد  اق متنوعةمبا قيضه من أرز

، الذي تفرد بالكمال املطلق فهو اإلله السيد  ، امللك العظيم الواجد املاجد شريك له
، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أفضل حممود وأكمل مثن على  الصمد األحـد الواحد

مد وعلى آله وأصحابه احملسنني يف األعمال اللهم صل وسلم على حم.  اهللا وحامد
  .  واملقاصد

، واذكروا   ، وتفكروا يف نعم ربكم واشكروه ، اتقوا اهللا تعاىل  أيها الناس:   أما بعد
، واذكروا إذ كنتم من قبل أن يرتل عليكم هذا الغيث  آالء اهللا وحتدثوا بفضله وال تكفروه

، ولئن شكومت غالء األسعار   مستبشرين، فأمدكم بغيثه فأصبحتم برزقه فرحني مبلسني
، فانظروا ما يف ضمن ذلك من األلطاف واخلصب الذي  وصعوبة املؤنة وتعذر املطلوب

، أمـا ذلك من ألطاف الباري ليخفف به عنكم الشـدائد   وضعه اهللا يف القلوب
؟ فكم هللا من خريات   ، أليس من إحسانه إليكم أن سهل لكم كل مطلوب والكروب

، أما قدر أسبابا وأعماال  ، وكم له من أسرار وألطاف ظاهرة وخفية  ات ربانيةوبرك
، أما سخر الغين للفقري والفقري للغين لينتفع اجلميع  متنوعة لتقوم ا معائش اخللق ويرتفقوا

؟ أما أفادكم من  ؟ أما خصكم مبا فجر لكم من ينابيع األرض والعيون اجلارية ويرتزقوا
، وزيادة فضل   ؟ أما ذلك نعمة يف حق األغنياء  ه املتتابعة املتواليةبركات أرضه ونعم

،  ، لتكثر األعمال واحلرف ويتوافر اإلحسان  ، ونعمة يف حق الفقراء عليهم وامتنان
، وأكثروا من ذكره وشكره لعل النعم تدوم عليكم  فاذكروا آالء اهللا لعلكم تفلحون

،  ، الصابرين على أقداره وبالئه ن لنعمائه، جعلنا اهللا وإياكم من الشاكري وترمحون
!ª  {، ودفع عنا وعن املسلمني كل شر وضري  وجعل ما أنعم به علينا معونة على اخلري $# 
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   خطبة-19
  يف فضيلة الذكر

، ورفع هلم املنازل   احلمد هللا الذي أعطى الذاكرين ما مل يعط أحدا من العاملني
، وأشهد أن  ، وأشهد أن ال إله إال هو وال ضد وال معني  ، وجعلهم صفوة املؤمنني  العالية

، اللهم صل وسلم على حممد وعلى آله وأصحابه  سوله أفضل الذاكرينحممدا عبده ور
  .  وأتباعهم إىل يوم الدين

، فإن  ، واستعينوا على ذلك بذكر امللك العظيم  ، اتقوا اهللا تعاىل أيها الناس:  أما بعد
، فبذكر اهللا تطمئن  ، وينجيه من العذاب األليم ذكره يوصل العبد إىل كل خري جسيم

، أما علمتم أن من ذكر اهللا يف نفسه ذكره اهللا يف    وتزول املكاره والكروب، القلوب
، وأن الذاكرين اهللا  ، يف حضرة قدسه ؟ ومن ذكره يف مأل ذكره يف مأل خري منهم نفسه

، فذكر اهللا  ، وأم إىل كل خري وكرامة ونعمة سابقون كثريا والذاكرات هم املفردون
، أما مسعتم أن اإلكثار  مطردة للهم والغم واألنكاد والشدائدجملبة للغىن وأنواع الفوائد 

، وما شرعت العبادات كلها إال   من ذكر اهللا خري لكم من إنفاق الذهب والفضة واجلهاد
، وغراسها العمل  ، وأن اجلنة طيبة التربة عذبة املاء وأا قيعان إلقامة ذكر رب العباد

سبحان اهللا واحلمد هللا وال إلـه إال :  ، فمن قال الصاحل واإلكثار من ذكر امللك الديان
، غرس له بكل واحدة شجرة يف  اهللا واهللا أكـرب وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

، فيا   ، ومن أكثر من ذكر اهللا غفرت له الذنوب وجرب ما فيه من نقصان  رياض اجلنان
، ويا سعادم يوم لقائه حني   ميانفوز الذاكـرين مبحبة اهللا يف الدنيا وذوق حالوة اإل

، ويا غبطتهم يف قبورهم حني يفترشون الروح   حيل عليهم الكرامة والرضوان
،   ، ويا فرحهم حني تتلقاهم املالئكة مهنئني هلم باخلري والكرامات واإلحسان  والرحيان

ت ؟ وماذا حصل هلم من العقوبا  ويا خسارة الغافلني ماذا فام من النعم والسرور
.   ، وباءوا باخليبة واحلسرة والصفقة اخلاسرة  ؟ لقد حرموا خري الدنيا واآلخرة  والشرور
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   خطبة -20
  يف التوكل على اهللا واالستعانة به

، وهون عليهم األثقال  احلمد هللا الذي وعد املتوكلني عليه بالكفاية التامة واملعونة
، وأشهد أن   وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له.   املشقة واملؤنةومحل عنهم

  .  ، اللهم صل وسلم على حممد وعلى آله وأصحابه حممدا عبده ورسوله
، والذي   ، اتقوا اهللا تعاىل الذي خلقكم ورزقكم ورباكم  أيها الناس:  أما بعد

، وتوكلوا حق التوكل  م، والذي أنقذكم من الردى وهداك أطعمكم وكفاكم وآواكم
، وبه   ، واعلموا أن التوكل على اهللا من لوازم اإلميان عليه يف إصالح دينكم ودنياكم

، فأنتم تعلمون أنكم فقراء مضطرون إىل ربكم يف كل   يتحقق للعبد كل خري وبر وامتنان
هو ، و  ، والرب هو الفعال ملا يريد إذا قضى أمرا قال له كن فيكون األحوال والشئون

، ويريد منها ماال تريدون ويقدر على ما ليس عليه   الذي يعلم من مصاحلكم ماال تعلمون
، واجتنبوا يه  ، فقوموا باألسباب متوكلني على اهللا ال على سواه فأدوا أمره تقدرون

، وقوموا باألسباب الدنيوية من جتارة أو صناعة   طالبني منه أن يعينكم على حمبته ورضاه
و غريها من األسباب قائمني بالسبب متوكلني ومعتمدين على مسبب أو فالحة أ

، ويسر لكم   ، فإنكم إذا اتصفتم بذلك مل تزالوا يف عبادة وأعانكم املوىل األسباب
، فمن قاهلا بلسانه   ، وثالث كلمات هن روح التوكل واالستعانة الطرق واألبواب

$xÇ   {:   بنيانهمستحضرا ملعناها يف قلبه فقد حقق التوكل واستقام  ÉÎ) ßâ ç7 ÷è tR yÇ$ ÉÎ) ur 

ÚúüÏè tG ó¡nS ÇÎÈ  {  )1( وهو رب العرش العظيم وحسيب اهللا ال إله إال هو عليه توكلت ،  ،

، توصل العبد إىل  ، اليت هي كرت من كنوز اجلنة  وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم
، فاعتمد كل  ، فمىت علم العبد أنه ال حول ألحـد وال قوة إال باهللا عميمكل خري 

، ويف استدفاع املضار واملكاره واثقا  االعتماد على ربه يف جلب مصاحل دينه ودنياه

                                                
   . 5: سورة الفاحتة آية ) 1(
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، وأن  ، وأنه الواقي للشرور اجلـالب للمحاب واملسار ، عاملا أنه النافع الضار مبواله
، فقطع رجاءه وتعلقه   ر إىل رم واية االفتقاراخللق كلهم يف غاية االضـطرا

، فليبشر بالكفاية التامة  ، وانزل حوائجه وشؤونه كلها باهللا رب العاملني باملخلوقـني
، ومن انقطع تعلقه   ، ويا قرة عينه باحلياة الطيبة يف كل ما جيري به املقدور وتيسري األمور

، فاتقوا اهللا عباد   وواله ما رضيه لنفسه وتوالهباهللا وتعلق مبن سواه خذله ووكله إىل غريه
t̀Bur È,G {،   ، وتوكلوا على املسبب ال على السبب  ، وأمجلوا يف السعي والطلب  اهللا tÉ ©!$# 

@ yè øgsÜ ¼ã&©! % [ t̀ç øÉxC ÇËÈ çmø%ãóöç tÉur ô Ï̀B ß] øã ym üw Ü=Å¡tF øtsÜ 4 t̀Bur ö@ ©.uqtG tÉ í n? tã «! $# uqßgsù ÿ¼ çmç7 ó¡ym 4 ¨b Î) ©! $# à÷Î=» t/ 

¾ÍnÌç øBr& 4 ôâs% ü@ yè y_ ª! $# Èe@ ä3Ï9 &äóÓx« #Yë ôâs% ÇÌÈ { )1(  .بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم  .  
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   خطبة -21
  يف النهي عن اإلسراف يف النفقات
، ويسر هلم أحوال املعيشة  احلمد هللا الذي دبر عباده يف كل أمورهم أحسن تدبري

، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال   عن اإلسراف والتقتريوأمرهم باالقتصاد واهم 
، وأشهد أن حممدا عبده   ، وهو على كل شيء قدير  ، له امللك ولـه احلمد  شريك له

، وعلى آله وأصحابه الذين  ، اللهم صل وسلم وبارك على حممد ورسوله البشري النذير
  .  سلكوا طرق االعتدال والتيسري

، واسلكوا  ، اتقوا اهللا تعاىل ودعوا جماوزة احلد يف كل األمور سأيها النا:  أما بعد
tûïÏ%©!$#ur !#så  {:  ، فقد قال تعاىل  طريق االقتصاد يف امليسور واملعسور Î) (#qà)xÿR r& öNs9 (#qèù Ìç ó¡çÑ öNs9 ur 

(#rçéäI ø)tÉ tb%ü2 ur öú÷üt/ öÅÏ9ºså $ YB#uqs% ÇÏÐÈ  {  )1(  . فيدخل يف هذا اإلرشاد النفقات الواجبة

، وقـد  ، كـما يدخل فيه النوائب اليت تنوبكم عند عوارض احلـاجـات واملستحبات
،   ، يف الوالئم وحمافل النساء وغريها من الدعوات  حدث التوسع الزائد يف هذه األوقات

، ومضاره شاملة للغين  ، خمالف للشرع والعرف وحسن التدبري وهذا ضرر عظيم
، فقد جعل اهللا األموال قياما للناس تقوم   ، فاإلسراف خمالف ملا أمر به الشارع والفقـري

، فمن صرفها يف غري وجهها أو جتاوز ا حدها فقد ضيع ما جعله اهللا  ا املصاحل واملنافع
، وهذا النوع من النفقة مل يضمن اهللا للمنفق  قواما حيث صرفها عن املصلحة وصدها

، وال يبين  ، أال وإن اإلسراف يف النفقات ال يستجيزه أهل العقول الوافية خلفها ورفدها
،  ، وال معروف وإحسان يشكر  ، وال يصري له موقع يذكر مكرمة عند ذوي اهلمم العالية

لك ضار لصاحبه وملن أراد ، وذ بل نشاهد املدعوين القادح منهم أكثر من املادحني
، أال ترون العاجزين ومن ليس هلم مقدرة يلتزمون ذلك جماراة   مقابلته من الفاعلني

،  ، فلو أن رؤساء الناس التزموا واتفقوا على االقتصاد لشكروا على ذلك لألغنياء القادرين
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ين ال يشك يف ، أما تشاهدون أفرادا من الرجال األبرياء الذ وكان خريا هلم وألهل البالد
، ويرونه من  كرمهم وعقلهم إذا سلكوا طريق االقتصاد اتفق الناس على الثناء عليهم

، وخصـوصا يف هذه األوقات اليت اشتدت  حماسنهم وإحسام إىل الذين خيتمون إليهم
، وصار الواحد إذا جارى الناس يف توسعهم محل ذمته ماال  ا املؤنة وارتفعت األسعار

، لكان خريا له من بذله يف   فلو بذل ذلك يف ضروراتـه وحاجاته.    املضاريطيق وحتمل
، وقد تشاهدون من يسرف يف هذه النفقات فهو مقصر غاية  أمور الست من كـماالته

، فانظروا رمحكم اهللا ماذا جيب عليكم يف  التقصري يف قيامه مبا عليه من الواجبات
وا هذا السبيل وال تصغوا ملن يريد غري ذلك ، واسلكـ ، وما حيسن شرعا وعقال أموالكم

، وال تضطروا عباد اهللا بإسرافكم يف أمور ال حيبوا وال تدخلوهم يف أحوال  أصال
  .   بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.  ونفقات ال يرتدوا
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   خطبة -22
  واعظـة

،  ، احلي القيوم عقابه، الشديد  ، اجلزيل ثوابه ، اجلميل لطفه احلمد هللا اجلليل وصفه
،  ، مث السبيل يسره  ، وخلق اإلنسان من نطفة فقدره  الذي أوجد الكون من عدم ودبره

، وأشهد أن ال إله إال  ، فسبحانه من إله ما أعزه وأقدره ، مث إذا شاء انشره مث أماته فأقره
شهد أن حممدا ، مقر بألوهيته وربوبيته وأ اهللا وحده ال شريك له شهادة معترف بوحدانيته

، اللهم صل وسلم على حممد وعلى آله وأصحابه صفوة اهللا من  عبده ورسوله أفضل بريته
  .  خلقه وخريته
، وأصلحوا أعمالكم فإا  ، اتقوا اهللا وال تغتروا بإمهاله وحلمه أيها الناس:  أما بعد

،   آفاا وعللها، واحذروا الدنيا فإا كثرية حمصاة عليكم وجمازون عليها حبكمته وعلمه
،  ، أبكت بأكدارها طويال ، إن أضحكت بزخارفها قليال مدبر مقبلها ومائل معتدهلا

، فتفكروا يف  ، كيف انتقلت إىل غريه وصار عليه تعبها ومأمثها انظروا من مجعها ومنعها
، وصنعوا فيها ما اشتهوا  ، وأسكرهم اجلهل والغرور  عواقب من دانت هلم األمور

، كيف هجم عليهم املوت بغتة وهم  ، ووصلوا من أرادوا وصله وقطعوا وعادوا وأرادوا
، عوضهم موحشات  ، وكيف انتزع أرواحهم العزيزة وهم يف غفلة نائمون  ال يشعرون

، وتراكيبهم املعتدلة  ، وصنع م الدود مستبشع األمور ، بعد منتزهات القصور القبور
، ووجوههم    وعيوم املليحة أطفأ نورها وأحـاهلـا، ، ومفاصلهم املتصلة أزاهلا أماهلا

، وشعورهم احلالكة   ، وألسنتهم الفصيحة أسكتها وقطعها  الصبحية املليحـة غريها
، يتمنون الرجوع إىل الدنيا وهيهات هلم   ، وأبدام الناعمة لعب البالء ا وفرقها مزقها

، فلو   من التـوبـة والرتوع، ويودون أن يردوا ليستدركوا ما يقدرون عليه الرجوع
، ولقد  ، لقالوا قد لقينا الشدائد والقالقل واألهوال سألتهم عما وصلوا إليه من األحوال

، فلم نفقد من أعمالنا قليال وال كثريا ومل جند  حوسبنا على الدقيق واجلليل من األعمال
، ويا ندامتنا على ما  اهللا، فيا حسرتنا على ما فرطنا يف جنب   لنا شافعا وال وليا وال نصريا
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، ويا فضيحتنا من احلزن واخلزي  ، ويا شقاءنا من العذاب الدائم  جترأنا عليه من حمارم اهللا
، ولقد توالت علينا النعم من ربنا فما   ، لقد جاءتنا اآليات والنصائح فرددناها  املتراكم

،  نا بأعمالنا مرنني، فاآلن أصبح ، ولقد قدمنا الدنيا على اآلخرة وآثرناها شكرناها
M÷Éuätç|  {.  وعلى ما قدمت أيدينا من اجلرائم نادمني sù r& b Î) óOßg» oY÷è G ¨B tûüÏZÅô ÇËÉÎÈ  { )1( 

  .  بارك اهللا يل ولكم.  اآليات

                                                
   . 205: سورة الشعراء آية ) 1(
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   خطبة -23
  يف سؤال العبد عن النعم

، وأسدى  ع واألبصار واألفئدة لعلهم يشكـروناحلمد هللا الذي أعطى عباده األمسا
، فمن استعان ا على طاعة املنعم  عليهم أصناف النعم وسيحاسبهم عليها وعنها يسألون

، فأولئك الذين خسروا أنفسهم وأهلهم  ، ومن صرفها يف معاصيه  فأولئك هم املفلحون
 اهللا وحده ال شريك له الذي ، وأشهد أن ال إلـه إال ، أال ذلك هو اخلسران املبني القيامة

، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الذي ختمت به األنبياء  إذا أراد شيئا قال له كن فيكون
، اللهم صلي وسلم على حممد وعلى آله  ، وديه وسريته يهتدي املهتدون واملرسلون
  .  ، ومن تبعهم يف األقوال واألفعال واحلركة والسكون  وأصحابه

ال تزول  { r ، فقد قال ، اتقوا اهللا واعرفوا مقدار نعم اهللا  ا الناسأيه:  أما بعد

،  ، وعن شبابه فيم أباله ، عن عمره فيم أفناه قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن مخس
فكلنا معشر .  )1( } ، وماذا عمل فيما علم  وفيم أنفقهوعن ماله من أين اكتسبـه

، فلينظر العبد  ، كـما أخرب به الصادق يف املقال  املسلمـني مسئول عن هذه اخلمس
يا رب قد أفنيت عمري يف :   ، فمن قال بصدق ، وماذا جييب به هذا السؤال موقع حاله

 تائبا عن معصيتك واكتسبت ، ومل أزل مقلعا ، وأبليت قويت وشبايب يف خدمتك طاعتك
، وأنفقته فيما  مايل من طرق احلالل واجتنبت املكاسب الردية املوجبة للهالك والنكال

، ومل أخبل بالزكاة وال يف النفقات الواجبة وآتيت  حتب واجتنبت إنفاقه يف الفسوق
 ، فليبشر عند ذلك برمحة اهللا ، وعرفت الشر فتركته  ، وعلمت اخلري ففعلته  احلقوق
قد قضي عمري وشبايب يف الذنوب :  ومن قال.  ، والفوز جبنته ورضوانه  وأمانه

، وعلمت اخلري والشر فلم  ، ومل أبال باملكاسب اخلبيثة وال بالغش واخليانات  والغفالت
،  فذلك العبد الذي هلك مع اهلالكـني.  ، وال أغنت عين معرفيت وال فهمي  انتفع بعلمي

                                                
  ) . 537(، الدارمي املقدمة ) 2417(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ) 1(
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، ويفتضح الشيخ إذا  فيا سوءتاه حني يندب الشاب شبابه.  عتدينوسلك سبيل الظاملني امل
، ويساق ارمون إىل  قرأ كتابه ويا ندامة املفرطني حني حيشر املتقون إىل الرمحن وفدا

، ينادون مالكا خازن   ، ال ميلكون الشفاعة إال من اختذ عند الرمحن عهدا جهنم وردا
«=à7Î  {:  النار yJ» tÉ ÇÙø)uã Ï9 $ uZøän=tã y7ï/uë ( tA$ s% /ä3̄R Î) öcqèW Å3» ¨B ÇÐÐÈ ôâs)s9 / ä3» uZ÷¥ Å_ Èd,ptø:$$ Î/ £ Å̀3» s9 ur 

öNä.uésY ø.r& Èd,ys ù=Ï9 tbqèd Ìç» x. ÇÐÑÈ  { )1( ويقولون   :}   !$ oY / uë $ oY ô_ Ìç ÷z r& $ pk ÷] ÏB ÷b Î* sù $ tR ôâ ãã $ ¯R Î* sù 

öcq ßJ Î=» sß ÇÊÉÐÈ tA$ s% (#q ä« |¡ ÷z $# $ pké Ïù üw ur Èbq ßJ Ï k= s3 è? ÇÊÉÑÈ  {  )2(   .بارك اهللا يل .   اآليات

  .  ولكم يف القرآن العظيم
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   خطبة -24
  يف وجوب معرفة اهللا وتوحيده

، املويل على  ، املتفرد بالكربياء والكمال جلاللاحلمد هللا املتوحد بصفات العظمة وا
،  ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له الكبري املتعال خلقه النعم السابغة اجلزال

، على   ، اللهم صل وسلم وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أفضل الرسل يف كل اخلصال
  .  حممد وعلى آله وأصحابه خري صحب وأشرف آل

$   {:  ، فإن اهللا خلقكم لذلك قال تعاىل ، اتقوا اهللا واعبدوه أيها الناس:  أما بعد tBur 

àMø)n=yz £ Å̀gø:$# }§R M}$#ur ûwÎ) Èbrßâç7 ÷èuã Ï9 ÇÎÏÈ  {  )1( خلقهم ليعبدوه ويدينوا بعبادته اجلامعة ملعرفته 

، خلقهم ليعرفوا ويعترفوا أنه الرب الذي أوجد   يف كل األمور إليهواإلنابة إليه والتوجه
، وهي الفقرية إليه   ، وأعدها وأمدها بكل ما حتتاج إليه من كل اجلهات مجيع املخلوقات

، خلقهم ليعرفوا ويعـترفوا أنه امللك املالك جلميع املوجودات   بالذات وكل الصفات
، وإليه تنتهي   احلمد يف األوىل واآلخرة وإليه يرجعون، الذي له احلكم و والعوامل واملمالك

، خلقهم ليعرفوا أحكـامه  ، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون األقدار ومنه تبتدئ
، وأن ما  ، فيعلمون أن كل شيء بقضاء وقدر ، وهلا خيضعون الشرعية والقدرية واجلزائية
، فنرضى باهللا ربا وسيدا   املؤمنون، هو موالنا وعليه فليتوكل   أصام مل يكن ليخطئهم

،  ، وباإلسالم دينا وطريقا ومسلكا ، ومبحمد نبيا رسوال ومبشرا ومنذرا ومدبرا وحاكما
، كـما  ، فليس له شريك يف ألوهيته خلقهم ليعرفوا ويعترفوا أنه اهللا الذي ال إله إال هو

بر جلميع األمور فهو اإللـه ، فكما أنه اخلالق الرزاق املد ليس له شريك يف ربوبيته وملكه
،   ، وكـما أن مجيع النعم الظاهرة والباطنة منه لطفا وإحسانا ، احملمود املشكور  املعبود

، وكـما أنه الذي لطف   فهو املستحق لكمال الشكر إخالصا وحمبة له وخضوعا وإذعانا
، وكـما شرع  ، فليكن وحده معبودكم ومرجوكم وموالكم  بكم وعدلكم وسواكم
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، فاسلكـوا الصراط املستقيم متقربني إليه يف الغدو  م دينا حنيفا ميسرا موصال للفالحلك
، وال ملجأ وال منجا منه  ، وال معبود ومقصود إال اهللا ، فليس لكم رب سواه والرواح
،  ، فقوموا بعبوديته ظاهرا وباطنا لعلكم تفلحون ، وال معول يف األمور إال عليه إال إليه

، وإذا استعنتم فال   ، إذ سألتم فال تسألوا إال اهللا  ه وتوكلوا عليه لعلكم ترمحونواستعينوا ب
، ومجيعهم إىل رم مضطرون  ، فإن اخللق كلهم فقراء عاجزون  تستعينوا بأحـد سواه

، ووفقنا حملبته   ، أعانين اهللا وإياكم على ذكـره وشكـره وحسن عبادته  مفتقرون
 حرمنا خري ما عنده من اإلحسان بشر ما عندنا من ، وال  ومعرفته والقيام بطاعته

$  {.   اإلساءة والعصيان pk öâ r' ¯» tÉ â¨$ ¨Y9 $# (#r ßâ ç6 ôã $# ãN ä3 / uë ì Ï% ©! $# öN ä3 s) n= s{ tûï Ï% ©! $# ur ` ÏB öN ä3 Î= ö6 s% öN ä3 ª= yè s9 
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   خطبة -25
  r يف بعض حقوق النيب

، وفضله وخصه خبصائص   احلمد هللا الذي أوجب لرسوله حقوقا هي من لوازم اإلميان
، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له املتفرد  ال يشـاركه فيها ملك وال إنسان

، وهو الرحيم  ، الذي له كل اسم حسن ووصف مجيل بالوحدانية والكربياء والسلطان
اللهم صل وسلم .  ، املبعوث إىل اإلنس واجلان بده ورسوله، وأشهد أن حممدا ع الرمحن

  .  ، وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان وبارك على حممد
،  ، فإن اهللا كتب الرمحة الكاملة للمؤمنني  ، اتقوا اهللا تعاىل أيها الناس:  أما بعد

ÓÉL {:   فقال yJ ôm uë ur ôMyè Åôur ¨@ ä. &äóÓx« 4 $ pkâ: çG ø.r'|¡sù tûïÏ%©# Ï9 tbqà)G tÉ öcqè? ÷sãÉur no4qü2 ¨ì9$# tûïÏ%©!$#ur Nèd 
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، حقه   تضمنت ما جيب هلذا النيب الكرمي من احلقوق اليت ال حيصل وال يتم اإلميان إال ا
، وأن نتبعه يف   األصيل أن نؤمن به ونعترف بصدقه وأن كل ما جاء به حق ال ريب فيه

، ونعلم أنه ال يأمر إال  نقدم قوله وطاعته على طاعة كل أحد، و أصول الدين وفروعه
، وال ينهى إال عن املنكر الذي هو كل  باملعروف الذي هو اخلري واهلدى والرب والصالح

، وأنه أحل لنا مجيع الطيبات من املآكل واملشارب واملالبس  ذر وفساد وأعمال قباح
هذه األشياء فرسالته احتوت على كل ، وحرم كل خبيث من  واملناكح ومجيع التصرفات

، ورفـع األغالل قرة العيون وحياة  ، وكان دينه مبنيا على اليسر والسهولـة الكماالت
، وعلينا أن نعزره بنصره ونصر شريعته يف حياته   ، ووسيلة إىل كل خري وكـمال القلوب
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نا أن خنضع هلديه ، وعلي  ، فهو أوىل بنا من أنفسنا يف أمور العبد وحاالته وبعد مماته
، والتوقري التام  ، وعلينا أن نوقره باإلجالل واإلكرام ونقتدي به يف مجيع حركاته وسكناته

، وأن  ، وأن يكـون أحب إلينا من والدنيا وأوالدنا ونفوسنا والناس أمجعني واالحترام
اطبناه ، وأن ال ندعوه بامسه بل إذا خ  نكثر من الصالة والتسليم عليه يف كل وقت وحني

، فال يذكر اهللا إال ذكر معه  ، وقد رفع اهللا له ذكره فعلى وجه اإلجالل والتكرمي
، ويف األذان الذي هو  ، اللتني مها أساس اإلسالم ، كـما يف اخلطب والشهادتني الرسول

، ملا له من احلق األكرب على الناس  ، ويف الصالة اليت هي عماد الدين  شعار اإلسالم
 متيز عن اخللق بكل أوصاف الكمال املمكن الذي ال يساويه فيه r ا أنـه، وكم أمجعني

، من اهللا علي وعليكم مبعرفة نبينا والقيام  خملوق فكان حقه بعد حق اهللا أوكد احلقوق
، وحشرنا  ، وثبتنا بالقول الثابت على سنته يف احلال واملال حبقه واالقتداء به يف كل حال

، إنه جواد كرمي  ، وأوردنا حوضه العذب الشهي الزالل اعته، وأدخلنا يف شف يف زمرته
  .  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.  واسع النوال
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   خطبة -26
  )1( } .  .  . إين حرمت الظلم {يف حديث 

يف السماوات ، يسأله من   ، الواسع الكرم ذي اخلري املديد احلمد هللا الغين احلميد
، وسع كل شيء رمحة  ، فسبحانه من إله كرمي واألرض وقد تكفل بشؤون العبيد

ونشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال .  ، وتبارك من أوىل عباده عفوا ومغفرة وحلما وعلما
، ونشهد أن حممدا عبده ورسوله أفضل الرسل  ، يف مجيع النعوت والصفات  شريك له

، وبارك على حممد وعلى آله وأصحابه أويل الفضائل  هم صل وسلم، الل وخري املخلوقات
  .   والكرامات
، واشكـروه  ، اتقوا اهللا تعاىل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه  أيها الناس:  أما بعد

، وأشعروا قلوبكم االفتقار إليه على الدوام يف هداية قلوبكم  على سوابغ نعمه وأياديه
، فقد سعد من تعلق قلبه خوفا ورجاء بامللك املوىل وقد  موحصول مطلوبكم على التما

، ومن تعلق بربه أسعفه  ، فمن تعلق بغري اهللا وكل إليه خاب من طغى وأعرض واستغىن
يا عبادي إين حرمت الظلم على نفسي  " :  تعاىلقال اهللا { r ، قال مبراده وقربه إليه

،  وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا يا عبادي كلكم ضال إال من هديته فاستهدوين أهدكم
، يا عبادي كلكم عار إال من  يا عبادي كلكم جائع إال من أطعمته فاستطعموين أطعمكم

، وأنا أغفر الذنوب  لنهار، يا عبادي إنكم ختطئون بالليل وا كسوته فاستكسوين أكسكم
، يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا  مجيعا فاستغفروين أغفر لكم

، يا عبادي لو أن أولكم  على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك يف ملكي شيئا
وأخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي 

و أن أولكم وأخركم وأنسكم وجنكم قاموا يف صعيد واحد فسألوين شيئا يا عبادي ل
فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص املخيط إذا غمس يف 
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، ذلك بأين جواد واجد ما جد عطائي كالم وعذايب كالم إمنا أمري لشيء إذا   البحر
الكم أحصيها لكم مث ، يا عبادي إنـما هي أعم  أردت أن أقـول له كن فيكون

، فمن وجد خريا فليحمد اهللا ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال   أوفيكم إياها
$ *   { )1(  }  نفسه pköâr'̄» tÉ â¨$ ¨Z9 $# ÞOçFR r& âä!#tç s)àÿø9 $# í n< Î) «! $# ( ª! $#ur uqèd êÓÍ_ tóø9 $# ßâã ÏJ ys ø9 $# ÇÊÎÈ {  )2(   .

  .  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم
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   خطبة -27
  يف التحذير من حلق اللحى

، واستنقذنا به   ، وهدانا به إىل الصراط املستقيم احلمد هللا الذي من علينا بالنيب الكرمي
، وأشهد  د الكرمي، امللك اجلوا ، وأشهد أن ال إله إال اهللا الرب الرحيم  من طرق اجلحيم

، اللهم صل وسلم وبارك على  أن حممدا عبده ورسوله الذي هو باملؤمنني رؤوف رحيم
  .  حممد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم يف كل هدي قومي

، اتقوا اهللا تعاىل ومتسكوا دي نبييكم املصطفى وامتثلوا أوامره  أيها الناس:   أما بعد
، وأخربكم أن   أمركم حبف الشوارب وإعفاء اللحى، فقد  واجتنبوا ما عنه زجر وى

، ومن تشبه بقوم فهو منهم فأحذروا   حلق اللحى وقصها من هدي الكفار واملشركني
، كيف يزهد يف هدي نبيه  ، يا عجبا ملن يؤمن باهللا واليوم اآلخر مشاة الظاملني

؟ لقد   ن األميانوخيتار هدي كل كافر وفاسق فأي! ؟  وأصحابه والتابعني هلم بإحسان
، فيا ويح من حلقها وأهاا وعصى  أكرم اهللا الرجال باللحى وجعلها هلم مجاال ووقارا

، كال واهللا إنه ليشني  ، أيظن هؤالء أن حلقها يكسب صاحبها اء ومجاال  نبيه جهارا
،  ، ولكنه االقتداء الضار حيسن كل قبيح  ، ويزداد به إمثا ووباال ، ويذهب نوره الوجه

من جىن على حلية غريه فأزاهلا أو :  ، أما قال أهل العلم ويوقع صاحبه يف الشر الصريح
مث هو مع ذلك جيين على نفسه وجيحد ! ؟  أزال مجاهلا على وجه ال يعود فعليه الدية كاملة

، أما ترون وجوه احلالقني هلا كيف يذهب اؤها وخصوصا عند   نعمة اهللا الشاملة
، وهذا من الشيء  ههم كوجوه العجائز قد ذهبت حماسنها، وتكون وجو املشيب

، فإن فيه اخلري   ، وال ختتاروا عليه سواه فاهللا اهللا عباد اهللا يف لزوم دينكم! العجيب 
، وال  ، فواهللا ما يف االقتداء بأهل الشر إال اخلزي والندامة  والسعادة وكل مجال قد حواه

،   ، وإياكم أن تصبغوها بالسـواد ح والكرامة إال الصالح والفالr يف االقتداء بنبيكم
، قبل  ، ومتسكوا باخلري والزموه  ، فتوبوا إىل اهللا واستغفروه فقد ى عن ذلك خري العباد

، يا ليتين حذرت من أهل الشر  أن تقول نفس يا حسريت على ما فرطت يف جنب اهللا
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، فاآلن فات   ا وأتـوب، يا ليتين أعود إىل الدنيا ألعمل صاحل  واقتديت برسول اهللا
،   ، وأحاطت بأهل املعاصي اخلطايا والذنوب  ، وحصـل كل مرهـوب  كل مطلوب

}   tP öqtÉ ur êÙ yè tÉ ãN Ï9$ ©à9 $# 4í n? tã Ïm ÷É yâ tÉ ãAq à) tÉ Ó Í_ tF øã n=» tÉ ßN õã sÉ ªB $# yì tB ÉAq ßô §ç9 $# Wxã Î6 yô ÇËÐÈ 4Ó tL n= ÷É uq» tÉ 
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   خطبة-28
   يف كل معروف صدقة

، وعلى اإلحسان  متنان اازي الرب بالرب، واال احلمد هللا املعروف باخلري والكرم
، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله سيد  ، وأشهد أن ال إله إال اهللا الرحيم الرمحن  باإلحسان

، اللهم صل وسلم وبارك على حممد وعلى آله وصحبه والتابعني  الرسل وخالصة اإلنسان
  .   هلم بإحسان
 واعلموا أن مدار التقوى على فعل اخلري ،  ، اتقوا اهللا تعاىل أيها الناس:   أما بعد

، فلقد قال من  ، وعلى إخالص الدين للموىل واإلحسان إىل العباد  واجتناب الشر والفساد
 فياهلا من كلمة عظيمة جامعة )1(  }  كل معروف صدقة {:   أعطى جوامع الكالم

، فكما دخل يف هذا    بأصناف الرب والربكات، وياله من كالم بليغ حميط للخريات
،   ، وكما يدخل فيه املعروف باجلاه واملقال  اإلحسان الديين يدخل فيه اإلحسان الدنيوي
،  ، ويتناول املعروف إىل الصاحب والقريب يدخل فيه املعاونات البدنية واإلحسان باملال

،  ى له نصحا فقد تصدق عليه، فمن علم غريه علما أو أهد  واملعروف إىل العدو والبعيد
  .   ومن نبهه على مصلحة دينية أو دنيوية أو حذره من مضرة فقد أحسن إليه

، وتباشر  أيها العبد ال حتقرن من املعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق
، ولو أن تعطي  ، ولو أن تفرغ الدلو للمستقي واملتوضي  جليسك بالبشاشة وحسن اخللق

، ومن  ، وكلما كانت العارية أنفع كان أجرها أفضل   اإلناء للمستجديصلة احلبل وتعري
، ومن   ، وعزل العظم والشـوكة ومجيع ما يؤذي املعروف إماطة األذى عن الطريق

، وأن تسمع األصم وتطعم  املعروف هداية األعمى يف املساجد والطرق وهداية احلريان
، ومن املعروف إعانة أصحاب   فان، وتغيث املكروب والله  اجلـائع وتسقي الظمآن

،  ، والعفو عمن ظلمك ومقابلة اإلساءة باإلحسان احلوائج من األقارب واألباعد واجلريان

                                                
  ) . 3/360(، أمحد ) 1970(، الترمذي الرب والصلة ) 5675(البخاري األدب ) 1(
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،   ، لألغنياء والفقراء والبعداء واألقراب ومن املعروف الدعوة إىل طعام أو قهوة أو شراب
 خوص أو حطب ، بلنب أو ومساحك ملن ينتفع بشيء من ملكك من ماشية وخنل وأشجار

، ومن املعروف بذل الفضل يف  ، وإعانة املسلم بكتابة وعمل صنعة ونقل متاع أو مثار
، ومن املعروف اإلحسان إىل  املعامالت واحملاباة فيها فما شيء يترك ثوابه وال يضاع

،  ، ففي كل كبد حراء أجر واكتساب للخريات املماليك من اآلدميني وسائر احليوانات
،   ف أن تبذل لغريك دواء نافعا أو تباشره بطب أو تصف له محية أو دواء ناجعاومن املعرو

،   ، فأنه داخل يف خطاب النيب الكرمي فكلما أوصلته إىل اخللق من الرب واإلحسان والتكرمي
}   $tBur (#qãBÏdâs)è? / ä3Å¡àÿR L{ ô Ï̀iB 9éöçyz çnrßâÅgrB yâZÏã «! $# uqèd #Zéöçyz zNsàôã r&ur #\ç ô_ r& 4  { )1(  . بارك اهللا يل

  .  ولكم يف القرآن العظيم

                                                
   . 20: سورة املزمل آية ) 1(
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   خطبة-29
   يف العقـل

، مث جعل نسله  احلمد هللا الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق اإلنسان من طني
،  ، فتبارك اهللا أحسن اخلالقني   فيه من روحه، مث سواه ونفخ من ساللة من ماء مهني

، وأشهد أن حممدا  ، إله األولني واآلخرين وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له
، اللهم صل على حممد وعلى آله وصحبه  عبده ورسوله سيد املرسلني وإمام املتقني

  .  ، وسلم تسليما كثريا والتابعني هلم أمجعني
، واذكروا ما تفضل به عليكم من العقل الذي   ، اتقوا اهللا تعاىل  الناسأيها:  أما بعد

، واحذروا أن تضيعوه أو ملوه يف وضعه يف األمور  متيزمت به على كثري من املخلوقات
، فما أنعم اهللا على عبد نعمة فاستعملها فيما خلقت له إال  الضارة أو غري األمور النافعات

،   أمهلها ووضعها يف غري موضعها إال سلبها وبقي عليه شقاها، وال حفظها اهللا ومناها
، فما بالكم تستعملونه يف ركوب   فهذا العقل الذي منحكم اهللا إياه من أفضل العطايا

، وترتقوا  ، خلق اهللا لكم العقول لتعقلوا ا ما ينفعكم من املعارف والعلوم النافعة الدنايا
، فقاوموا ا ما يضركم من األخالق   قلوب واعيةا إىل مدارج الفالح مم قوية و

، فكروا يف املصالـح  ، فال خري فيمن غلبت شهوته عقله فألقته يف املهالك الوبيلة الرذيلة
، وزامحوا ا النفوس العالية املقبلة على اخلري  واملنافـع فإذا توضحت فاسلكوها

 الـدنيئـة فتخسروا ، وإياكم أن تكون مهمكم يف حتصيل األغـراض  ونافسوها
، دائرة حول ما  ، طوىب ملن كانت أفكاره حائمة حول ما حيبه اهللا عقولكم وتضيعوها

،  ، واإلحسان املتنوع على اخللق دثاره ، اإلخالص هللا يف كل األمور شعاره ينفع عباد اهللا
شهوته ، وويل ملن غلبت  طوىب ملن كانت شهوته تبعا لعقله فآثر النافع وفاز بالسعادتني

،  ، من ترك ما واه نفسه هللا مل جيد فقده عقله فاختار الرذائل فخسر الدنيا والدين
، ومن تبع هواه وأعرض عما حيبه مواله ابتاله باهلموم وأنواع   وعوضه اهللا اإلميان والثواب

، وباين بينهم يف  ، سبحان من فاوت بني عباده بالعقول واهلمم واألعمال األوصاب
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، فتبارك اهللا  ، وقسم بينهم األخالق كما قسم بينهم األرزاق   والكمالصفات النقص
، وحفظنا  من اهللا علي وعليكم مبحـاسن األعـمال وأحاسنها.   الواحد امللك اخلالق

b¨  {من أسافل األخالق وأراذهلا  Î) íÎû y7Ï9ºså 3ìtç ò2 Ï%s! ỳJ Ï9 tb%x. ¼ çms9 ë=ù=s% ÷rr& í s+ø9 r& yì ôJ ¡¡9 $# uqèd ur 

Óâã Îgx© ÇÌÐÈ  { )1(  .بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم  .  
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   خطبة -30
   إخل)1( }  . . . قد أفلح من هدي لإلسالم { rيف قوله 
،  ، وأشهد أن ال إله إال اهللا الرحيم الغفار ، العزيز اجلبار  لقهاراحلمد هللا امللك ا

، وعلى  ، اللهم صل وسلم على حممد وأشهد أن حممدا عبده ورسوله إمام املتقني األبرار
  .  آله وأصحابه الربرة األطهار

ى اخللق ، وحقه الواجب عل ، اتقوا اهللا تعاىل فإن تقوى اهللا عماد الدين أيها الناس:  أما بعد
قد أفلح من هدي لإلسالم وكان عيشه كفافا وقنعه اهللا مبا  { r ، قال أمجعني

، فإن من   ، وا حيصل اخلري والنجاح  هذه الثالث عنوان الفالحr فجعل.   )2( } آتاه

 ومتت عليه النعم الباطنة ، مجع اهللا له هذه الثالث فقد مجع له خري الدنيا واآلخرة
أما اهلداية .  ، والسعادة األبدية يف دار القرار ، وا احلياة الطيبة يف هذه الدار والظاهرة
، ولن يقبل اهللا من أحد دينا  ، فإن اإلسالم به العصمة والنجاة من طرق اجلحيم  لإلسالم

، وهو االنقياد  ظاهر هللاإلسالم هو االستسالم الباطن وال.  غري االستسالم للرب العظيم
، وروحه اإلخالص هللا  ، اإلسالم مقصوده القيام حبق اهللا وحق العباد الكامل لطاعة اهللا

، واملؤمن  ، املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده واملتابعة للرسول يف اهلدي والرشاد
ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب   {من أمنه الناس على دمائهم وأمواهلم 

، ويكف قلبه ولسانه عن    وأما الكفاف من الرزق فهو الذي يكفي العبد)3( } لنفسه

.  ، واغتباطه برزق اهللا والثناء على اهللا مبا أعطاه من ميسور الرزق التشوف وسؤال اخللق
يف بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأمنا حيزت له الدنيا فإن من أصبح آمنا يف سربه معاىف 

                                                
  ) . 2/173(، أمحد ) 4138(، ابن ماجه الزهد ) 2348(، الترمذي الزهد ) 1054(مسلم الزكاة ) 1(
  ) . 2/173(، أمحد ) 4138(، ابن ماجه الزهد ) 2348(، الترمذي الزهد ) 1054( مسلم الزكاة )2(
، النسائي ) 2515(، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ) 45(، مسلم اإلميان ) 13(البخاري اإلميان ) 3(

  ) . 2740( الرقاق ، الدارمي) 3/272(، أمحد ) 66(، ابن ماجه املقدمة ) 5016(اإلميان وشرائعه 
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، وسلم من   ، وزوجة ترضيه  ، وبيت يؤويه ، وأغبط الناس من عنده رزق يكفيه حبذافريها
 r ، قال  ، فليس الغىن عن كثرة العرض إمنا الغين غين القلب الدين الذي يثقله ويؤذيه

.  ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، وجعل غناه يف قلبه من كانت نيته اآلخرة مجع اهللا عليه أمره  {

، وشتت عليه أمره ومل يأته من الدنيا إال  ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل اهللا فقره بني عينيه
، وإمنا  ، فإن ما عند اهللا ال ينال عصيته مجلوا يف الطلب، فاتقوا اهللا وأ  )1(  } ما كتب له

، فامحدوا اهللا عباد اهللا على اهلداية لإلسالم واشكروه على الكفاية   ينال بطاعته وخدمته
، وانظروا إىل من فضلتم عليه بالعافية والرزق والعقل  من الرزق والغىن عن اآلثام

، من اهللا علينا وعليكم بالقيام حبقه    ألقوم طريق، فإنه أحرى لشكر النعم واهلداية والتوفيق
ô  {.   ، إنه جواد كرمي والقناعة مبيسور رزقه t̀B ü@ ÏJ tã $ [sÎ=» |¹ Ï̀iB @ç ü2 så ÷rr& 4Ós\Ré& uqèd ur Ö Ï̀B÷sãB 

¼ çm̈ZtèÍã ós ãZn=sù Zo4quã ym Zpt6ÍhäsÛ ( óOßg̈YtÉÌì ôf uZs9 ur Nèd tç ô_ r& Ç |̀¡ôm r'Î/ $tB (#qçR$ ü2 tbqè=yJ ÷è tÉ ÇÒÐÈ { )2(   . بارك اهللا

  .  يل ولكم يف القرآن العظيم
  

                                                
  ) . 4105(ابن ماجه الزهد ) 1(
   . 97: سورة النحل آية ) 2(
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   خطبة-31
   يف نصائح نبوية

، يتلو عليهم آياته   احلمد هللا الذي من على املؤمنني إذ بعث فيهم رسوال منهم
، وخصه  ، وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبني الكتاب واحلكمة، ويعلمهم  ويزكيهم

،  ، العاملني ، وجعل قبول وصاياه واتباع هديه داعيا حملبة رب  جبوامع الكلم وغرر احلكم
، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الصادق   وأشهد أن ال إله إال اهللا امللك احلق املبني

،    حممد وعلى آله الطيبني وأصحابه الطاهرين، اللهم صل وسلم على  الناصح البار األمني
  .  ومن تبعهم إىل يوم الدين

، وأطيعوا اهللا ورسوله إن كنتم  ، اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقني  أيها الناس:   أما بعد
، وأولئك هم  ، أولئك الذين هداهم اهللا ، وكونوا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه  مؤمنني

، حريص عليكم  كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، لقد جاء أولوا األلباب
، وأوصله ذلك  ، فمن قبل نصائحه استقام على الصراط املستقيم باملؤمنني رؤوف رحيم

،  حيثما كنت وأتبع احلسنة السيئة متحهااتق اهللا   { r ، فقد قال  إىل جنات النعيم

فأما املنجيات :   ، ثالث منجيات وثالث مهلكات )1( }  وخالق الناس خبلق حسن

، والقصد يف الغىن   ، والقول باحلق يف الرضى والغضب فتقوى اهللا يف السر والعالنية
،  ن، وإعجاب املرء بنفسه وهي أشده  ، أما املهلكات فهوى متبع وشح مطاع والفقر

، ومن تكرب وضعه اهللا   ، فهو يف نفسه صغري ويف أعني الناس عظيم  ومن تواضع هللا رفعه
،  ، حىت هلو أهون عليهم من كلب وخرتير ، ويف نفسه كبري فهو يف أعني الناس صغري

، ونسي  ، بئس العبد عبد جترب واعتدى  ، ونسي الكبري املتعال بئس العبد عبد ختيل واختال
،  ، بئس العبد عبد عىت وطغى  ، بئس عبد سهى وهلى ونسي املقابر والبالء اجلبار األعلى

،  ، بئس العبد عبد طمع يقوده ، بئس العبد عبد خيتل الدنيا بالدين  ونسي املبتدأ واملنتهى

                                                
  ) . 2791(، الدارمي الرقاق ) 5/177(، أمحد ) 1987(الترمذي الرب والصلة ) 1(
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، من التمس رضى الناس بسخط   ، بئس العبد عبد رغب يذله بئس العبد عبد هوى يضله
 التمس رضى اهللا بسخط الناس كفاه اهللا مؤنة الناس ، ومن  اهللا وكله اهللا إىل الناس

b¨  {:  ، يقول اهللا ، وهو اإلشراك باهللا ديوان ال يغفره اهللا:  الدواوين ثالثة Î) ©! $# üw ãç Ïÿøó tÉ 

b r& x8uéô³çÑ ¾ÏmÎ/  {  )1(   ،يوان ال يتركه اهللا وهو ظلم العباد فيما بينهم حىت يقتص ود

، فذاك إىل   ؛ ظلم العباد فيما بينهم وبني اهللا  ، وديوان ال يعبأ اهللا به  بعضهم من بعض
، ومحانا   ، من اهللا علي وعليكم بقبول النصائح  اهللا إن شاء عذبه وإن شاء جتاوز عنه

øå   {.   من مجيع الشرور والقبائح Î) ur tA$ s% ß`» yJ ø) ä9 ¾ Ïm ÏZ ö/ ew uq èd ur ¼ çm Ýà Ïè tÉ ¢Ó o_ ç6» tÉ üw õ8 Îé ô³ è@ «! $$ Î/ ( 
ûc Î) x8 ÷é Å e³9 $# íO ù= Ýà s9 ÒOä Ïà tã ÇÊÌÈ {  )2(  .بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم  .  

  

                                                
   . 48: سورة النساء آية ) 1(
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   خطبة -32
  هتمام بصالح القلبيف اال

، وحفظهم  ، وخلع عليهم خلع اإلميان واليقني  احلمد هللا الذي أصلح بلطفه الصاحلني
،  ، مالك يوم الدين وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له.   بعنايته مما يقبح ويشني

، اللهم صل وسلم على حممد وعلى آله  وأشهد أن حممدا عبده ورسوله النيب األمني
  .  حبه والتابعني هلم إىل يوم الدينوص

، واعلموا أن مدار التقوى على إصالح  ، اتقوا اهللا تعاىل أيها الناس:   أما بعد
 صلح اجلسد كله وإذا فسدت إن يف اجلسد مضغة إذا صلحت { r ، فقد قال القلوب

 فمىت صلح القلب باإلميان باهللا ومالئكته وكتبه )1( } القلب " فسد اجلسد كله أال وهي

ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه وشره وصحـح ذلك باملعرفة وحسن االعتقاد مث توجه 
 طريق  فإن اجلوارح كلها تستقيم على-القلب إىل ربه باإلنابة والقصد وحسن االنقياد 

، فاغتنموا رمحكم اهللا إصالحها  ، فصالح اجلوارح مالزم لصالح القلوب اهلدى والرشاد
، ولكن ينظر ما  ، فإن اهللا ال ينظر إىل صوركم وأعـمالكم حبسن النية يف كل مطلوب

، وأنيبوا إىل ربكم   ، فأخلصوا األعمال هللا يف كل ما تأتون وما تذرون أكنته القلوب
، فالعمل اليسري مع اإلخالص خري من الكثري مع   ه لعلكم ترمحونرمحتواطمعوا يف 

أصلح .   ، فمن أصلح باطنه  ، والثمرات الطيبة إمنا حتصل ملن حقق النية واتقى  الرياء
$   {،   ، وسدده يف األقوال واألفعال  اهللا له األحوال pk öâ r' ¯» tÉ tûï Ï% ©! $# (#q ãZ tB# uä (#q à) ®? $# ©! $# (#q ä9q è% ur 

Zw öq s% # YâÉ Ïâ yô ÇÐÉÈ  ôx Î= óÁ ãÉ öN ä3 s9 ö/ ä3 n=» yJ ôã r& öç Ïÿ øó tÉ ur öN ä3 s9 öN ä3 t/q çR èå 3 ` tB ur Æì ÏÜ ãÉ ©! $# ¼ ã& s!q ßô uë ur ôâ s) sù yó$ sù 

# ·ó öq sù $ ¸Jä Ïà tã ÇÐÊÈ {  )2(   .ومن الكرب   وسلوا موالكم أن يطهر قلوبكم من الغل واحلقد ،

                                                
، ) 4453(، النسائي البيوع ) 1205(مذي البيوع ، التر) 1599(، مسلم املساقاة ) 52(البخاري اإلميان ) 1(

  ) . 2531(، الدارمي البيوع ) 4/270(، أمحد ) 3984(، ابن ماجه الفنت ) 3329(أبو داود البيوع 
   . 71 - 70: سورة األحزاب آية ) 2(
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ال يؤمن أحدكم حىت  {:   صلى اهللا عليه وسلم-، فقد قال والتعاظم على العباد واحلسد

إخالص العمل :   ثالث ال يغل عليهن قلب مسلم { )1(  } لنفسهحيب ألخيه ما حيب 

، فإن دعوم حتيط من  ، ولزوم مجاعة املسلمـني ، ومناصحة من واله اهللا أمركم  هللا
ال حتاسدوا وال تناجشوا وال تباغضوا وال تدابروا وكونوا عباد اهللا  { )2(  }  ورائهم

، املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله وال يكذبه وال حيقره حبسب امرئ من  إخوانا
 )3( } ، دمه وماله وعرضه م على املسلم حرام، كل املسل الشر أن حيقر أخاه املسلم

، وطهر قلبه من   ، ورجا فضله يف حاله ومآله طوىب ملن أخلص هللا يف أقواله وأفعاله
، وويل ملن تعلق قلبـه   ، وتعاون معهم يف أمور الدنيا والدين البغضاء والعداوة للمسلمني

؛ أما األول فإنه يسعى يف علو   نني، أو امتأل من الغل واحلقد على املؤم بأحد من املخلوقني
اللهم يا مصلح الصاحلني أصلح .   ، وأما اآلخر فإنه يتردى يف مهاوي اهللكات  الدرجات

، ويا من يغفر الذنوب مجيعا   ، ويا من بيده خزائن كلى شيء اسعفنا مبطلوبنا  فساد قلوبنا
/ö  {.   اغفر ذنوبنا واستر عوراتنا وعيوبنا إنك أنت اجلواد الكرمي ä3ö/§ë ÞOn=÷ær& $ yJ Î/ í Îû ö/ ä3ÅôqàÿçR 4 

b Î) (#qçRqä3s? tûüÅs Î=» |¹ ¼çm̄R Î* sù tb%ü2 öúüÎ/º̈rF|Ï9 #Yëqàÿxî ÇËÎÈ  {  )4(   . بارك اهللا يل ولكم يف القرآن

  .  العظيم

                                                
 ، النسائي )2515(، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ) 45(، مسلم اإلميان ) 13(البخاري اإلميان ) 1(

  ) . 2740(، الدارمي الرقاق ) 3/272(، أمحد ) 66(، ابن ماجه املقدمة ) 5016(اإلميان وشرائعه 
  ) . 2658(الترمذي العلم ) 2(
، أمحد ) 3239(، النسائي النكاح ) 2563(، مسلم الرب والصلة واآلداب ) 5719(البخاري األدب ) 3(

  ) . 1684(، مالك اجلامع ) 2/394(
   . 25: رة اإلسراء آية سو) 4(
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   خطبة -33
   اآليات املخوفة والتحذير من الذنوبعن

، احلميد يف خفضه ورفعه وعطائه ومنعه  احلمد هللا احلكيم يف خلقه ورزقه وتدبريه
، شديد النكال والعقوبة على من عانده  ، الغفور الرحيم ملن خشيه واتقاه ومجيع تقديره

مدا عبده ورسوله ، وأشهد أن حم ، وأشهد أنه ال إلـه إال اهللا وال نعبد إال إياه  وعصاه
، اللهم صل وسلم وبارك على حممد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى  وخمتاره ومصطفاه

  .   ديه
، اتقوا اهللا فإن تقوى اهللا ا حصول اخلريات وفيها دفع الشرور  أيها الناس:  أما بعد

öqs9   {:  واملكروهات قال تعاىل ur ¨br& ü@ ÷d r& #ìtç à)ø9 $# (#qãZtB#uä (#öqs)̈? $#ur $uZós tG xÿs9 NÍköé n=tã ;M» x.tç t/ z̀ ÏiB 

Ïä!$ yJ ¡¡9 $# ÇÚ öë F{$#ur Å̀3» s9 ur (#qç/¤ãx. M ßg» tR õãs{r'sù $yJ Î/ (#qçR$ ü2 tbqç7 Å¡õ3tÉ ÇÒÏÈ  {  )1(وقال تعاىل   :

} tç ygsß ßä$|¡xÿø9 $# í Îû Îhéy9ø9 $# Ìç ós t7 ø9 $#ur $ yJ Î/ ôMt6|¡x. ìÏâ÷Ér& Ä¨$ ¨Z9 $# Nßgs)ÉÉããã Ï9 uÙ÷èt/ ìÏ%©!$# (#qè=ÏHxå öNßḡ=yè s9 

tbqãè Å_öç tÉ ÇÍÊÈ {  )2(   .وأن الذنوب  وأخرب أن الدعاء سبب لإلجابة حبصول املطلوب ،

، كيف تطمعون يف   ، ونزع الربكة من األرض والثمار واحلبوب أكرب املوانع لرتول الغيث
، كيف ترجـون حصول الغيث  حصول ما حتبون وأنتم مصرون على الذنوب واجلنايات

 من أهل الكذب والغش يف كل r ، وقد برئ وأنتم مقيمون على الغش واخليانات
، أما مسعتم أن خبس املكاييل واملوازين وخبس الناس أشياءهم أهلك اهللا به أهل  املعامالت

، وأن من مل يتب منها فعاقبته أفظع العواقب وقد باء   الدنيا قبل اآلخرةمدين بالعذاب يف 
، وأن املكاسب  ، فواهللا إن احلرام والغش ليستدرج صاحبه مث ميحق حمقا بالصفقة اخلاسرة

، وأن املكاسب الطيبة ليصلح   اخلبيثة مع إمث صاحبها لترتع منها الربكـة حقا وصـدقا
، أما ترون اهللا   ن احلرام خري لصاحبه يف احلال واملآل، والورع ع اهللا ا األحوال

                                                
   . 96: سورة األعراف آية ) 1(
   . 41: سورة الروم آية ) 2(
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، ويرسل الصواعق فيصيب   يستعتبكم وخيـوفكم مبا يريكم من اآليات والشدة والنكال
أما ترون اهللا يصرف عنكم أمورا ! ؟  ا من يشاء ويصرفها عمن يشاء وهو شديد احملال

بوا إليه وترجعوا عن الشر وشرورا قد انعقدت أسباا مبا كسبت أيدي العباد لتتو
، وتسلب النعم البـاطنة  أما علمتم أن املعاصي خترب الديار العامرة! ؟  والفساد
، وكم هلا من اآلثار واألوصاف  فكم هلا من العقوبات والعواقب الوخيمة! ؟  والظاهرة
،  حذروه، فاتقوا اهللا عباد اهللا وا ، وأحلت من حمنة ونقمة ، وكم أزالت من نعمة الذميمة

بارك اهللا يل .  ، فيحاسبكم وينبئكم مبا قدمتموه وأخرمتوه  واعلموا أنكم ال بد أن تالقوه
  .  ولكم يف القرآن العظيم
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   خطبة-34
   يف التوحيـد

، ووضـح هلم  ، وأدر عليهم األرزاق ليشكروه احلمد هللا الذي خلق املكلفني ليعبدوه
 إله إال اهللا الذي يتعني علينا أن ال ندعو غريه وال ، وأشهد أن ال األدلة والرباهني ليعرفوه

، اللهم  ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الذي فاق الرسل من مجيع الوجوه خنافه ونرجوه
  .  صل وسلم على حممد وعلى آله وأصحابه مجيع الذين اتبعوه

عوا ، واحذروا مجيع ما يسخطه وتتب  ، اتقوا اهللا وأطيعوه  أيها الناس:   أما بعد
، أما وضح لكم معرفته   ، أما دلكم على وحدانيته باآليات البينات  مراضيه

، وصفاته العليا ونعمه   ، تعرف لكم بأمسائه احلسىن  باحلجج والرباهني القاطعات
«̄'pköâr$  {.   الواسعة العظمى tÉ ß`» |¡R M}$# $ tB x8¡èxî y7În/tç Î/ ÉOÉÌç x6 ø9 $# ÇÏÈ ìÏ%©!$# y7s)n=yz y71§q|¡sù 

y7s9 yâyè sù ÇÐÈ þí Îû Ädìr& ;ouëqß¹ $̈B uä!$ x© öÅt7 ©.uë ÇÑÈ { )1(  ،}   í Îûur ÇÚ öë F{$# ×M» tÉ#uä tûüÏZÏ%qçHø>Ïj9 ÇËÉÈ þí Îûur 

ö/ ä3Å¡àÿR r& 4 üxsù r& tbrçéÅÇ ö7 è? ÇËÊÈ { )2(  ،}  t,ù=yz Ç`» |¡SM}$# Ï̀B &ûüÏÛ ÇÐÈ ¢OèO ü@ yèy_ ¼ ã&s# ó¡nS Ï̀B 7's#» n=ßô 

Ï̀iB &ä!$ ¨B &ûüÎg̈B ÇÑÈ ¢OèO çm1§qyô yáxÿtR ur ÏmäÏù Ï̀B ¾ÏmÏmrïë ( {  )3(   . وجعل له السمع والبصر والفؤاد

، وزين السماء   ، أحسن بقدرته املخلوقات  القوى فتبارك اهللا أحسن اخلالقنيومجيع 
،  ، ومهد األرض وأودع فيها منافعها املتنوعات بالشمس والقمر والكواكب النريات

، وأخرج أصناف الزروع  ، أجرى فيها العيون واألار وثبتها باجلبال الشم الشاهقات
، أسبغ على   ، فتبارك الكرمي القهار  لبشر وأنعامهم، وجعلها متاعا ل واألشجار والثمار

، فهو   ، فكم له على عباده من اخلري املدرار  ، وصرف عنهم املكاره والنقم عباده النعم
، وفارج  ، جميب الدعوات ، وهو الواحد الغفار املتفرد بالعطاء واملنع واخلفض والرفع

                                                
   . 8 - 6: سورة االنفطار آية ) 1(
   . 21 - 20: سورة الذاريات آية ) 2(
   . 9 - 7: سورة السجدة آية ) 3(
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، فسبحان احلليم   للغات، وسامع األصوات بتفنن ا ، ومغيث اللهفات الكربات
، وإليه ينتهي   ، وإليه ترفـع احلاجات والشكوى ، يعلم السر وأخفى  الستـار
، يقول تعاىل يف  ، ومزيل املكاره والشدائد واألخطار  ، وهو حمل النجوى السائلون

إين واجلن واألنس يف نبأ عظيم أخلق ويعبد غريي وأرزق ويشكر  {:  احلديث القدسي

، وأنا الغين عنهم  سواي خريي إليهم نازل وشرهم إيل صاعد أحتبب إليهم بالنعم
، وتوبوا إليه كل   ، فاتقوا اهللا عباد اهللا وراقبوه } ويتمتعون إيل باملعاصي وهم الفقراء إيل

، واجلؤا إىل اهللا  ، فاشتغلوا بالثناء عليه ظروا إىل كثرة نعمه عليكم، وان  وقت واستغفروه
، وبارك لنا ولكم  أجارنا اهللا وإياكم من النار وغفر لنا الذنوب واألوزار.  وتوكلوا عليه

  .   يف القرآن العظيم



  الفواكه الشهية يف اخلطب املنربية واخلطب املنربية على املناسبات 

  72

   خطبة -35
  يف نعيم الربزخ وعذابه

، ال ينام وال ينبغي له   نظاماحلمد هللا الذي مل يزل قائـما بشؤون اخلليقة على أحسن
، يرفـع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل  ، خيفض القسط ويرفعه أن ينام

، ونشهد أن ال إله إال  ، فهو امللك العظيم القدوس السالم عمل الليل على الكمال والتمام
،    ورسوله سيد األنام، ونشهد أن حممدا عبده  اهللا وحده ال شريك له ذو اجلالل واإلكرام

  .  اللهم صل وسلم على حممد وعلى آله وأصحابه الربرة الكرام
،  ، واعلموا أن املوت الذي تفرون منه فإنه مالقيكم  ، اتقوا اهللا أيها الناس:  أما بعد

، فمن كان يف الدنيا  وأنكم عند انتقالكم من الدنيا ال بد أن ميتحنكم ويسألكم وجيازيكم
، ومن  صراط املستقيم ثبتـه اهللا عند مماتـه ويف قربه وبشر بالفوز والنعيمثابتا على ال

إذا قرب  { r ، قال كان يف هذه أعمى معرضا عن اهللا فال بد أن يالقي ما قدمت يداه

،  ريب اهللا:   ؟ فيقول املؤمن من ربك:  فيجلسانـه فيقوالن لهامليت أتاه ملكـان 
ما هذا الرجل الذي بعث :  ، فيقوالن له ديين اإلسالم:  ؟ فيقول  له ما دينك:  فيقوالن

قرأت كتاب اهللا :  ؟ فيقول وما يدريك:  ، فيقوالن له  هو رسول اهللا:  ؟ فيقول فيكم
أن صدق عبدي فأفرشوه من اجلنة :  ، فينادي مناد من السماء فآمنت به وصدقت

، فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له يف قربه   ، وافتحوا له بابا إىل اجلنة  وألبسوه من اجلنة
وأما الفاجر أو الكافر فإذا سأله امللكـان من ربك وما دينك ومن نبيك .   مد بصره

طرقة من حديد فيصيح هاه هاه ال أدري مسعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضربانه مب:   قال
، فينادي مناد أن كذب  صيحـة يسمعها كل شيء إال اإلنس واجلن ولو مسعوها لصعقوا

، فيأتيه من حرها  ، وافتحوا له بابا إىل النار  ، وألبسوه من النار  عبدي فافرشوه من النار
، ويضيق عليه قربه حىت ختتلف أضالعه فال يزال معذبا إىل أن تقوم  ومسومها
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، فحدثوكم مبا وصلوا إليه من عظائم  أما واهللا لو نشر لكم أهل القبور.  )1( }  الساعة

قد وجدنا ما وعدنا اهللا ورسوله حقا ومل نفقد من أعمالنا مثقال ذرة من :  األمور لقالوا
، أما طائعنا فقد اغتبط بعمله ولقي الفوز والروح  خري أو شر فأصبحنا مرنني صدقا

، يتمنون الرجوع إىل الدنيا  نا فقد باء باخليبة واحلسرة واهلوان، وأما عاصي  والرحيان
، وأنتم إىل ما صاروا إليه   ويودون أن لو مكنـوا ليعملوا صاحلـا وينيبـوا،  ليتوبوا

، وبكأس احلمام الذي يدور على اخلليقة شاربون فتوبوا إىل ربكم ما دمتم   صائرون
Iw   {،   تم من صاحل األعمال، وتقربوا إليه مبا استطع  يف زمن اإلمهال öq n= sù # så Î) ÏM tó n= t/ 

tPq à) ù= çt ø: $# ÇÑÌÈ  {  )2( بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.  إىل آخر السورة  .  

  

                                                
  ) . 4/288(، أمحد ) 4753(أبو داود السنة ) 1(
   . 83: سورة الواقعة آية ) 2(
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   خطبة - 36
  يف فضل اإلسالم

 وأرشد فيه النفوس إىل ، ودنياها احلمد هللا الذي جعل اإلسالم مل اخلليقة يف دينها
، وأشهد أن  ، الذي مل يزل ربا وإهلا ، وأشهد أنه الرب العظيم هداها وحذرها من رداها

، اللهم صل وسلم وبارك   حممد عبده ورسوله أعظم اخللق عند اهللا فضال وقدرا وجاها
  .   على حممد وعلى آله وأصحابه صالة وسالما وبركة ال تنقضي وال تتناها

، اتقوا اهللا واعلموا أن دين اإلسالم هو الدين القيم الذي فيه  أيها الناس:  أما بعد
، وقد  ، وال يقبل اهللا من العباد سواه ، وهو أعظم املنن من الكـرمي الوهاب صالح العباد

، واألخالق العالية والنظم العادلة ما  ، فيه من املبادئ السامية تكفل لسالكه خبري دينه ودنياه
، وفضائله  ، وقد تكفل باحلياة الطيبة ملتبعيه حلسنه ومجاله نفس ومتتد إليه األعناقتشتهيه األ

، وأصلحها للقلوب  ، أليست عقائده الصحيحة أصح العقائد اليت فضل ا غريه وفاق
، وبراهينه يف غاية القوة والبيان  ؟ أليست أخالقه أمجل األخالق وأنفعها لألرواح

ع وأكمل من االعتقاد اليقيين الذي ال ريب فيه أن تعلم أن لنا ؟ فهل أعظم وأنف واإليضاح
ربا عظيما تتضاءل عظمة املخلوقات كلها يف عظمته وتضمحل إذا نسبت إىل كربيائـه 

، أحاط بكل شيء علما  ، والصفات الكاملة العليا ؟ له األمساء احلسىن وجمـده وحكمته
،  ن تدبريه إحكاما ونظاما وحسنا، ومشل كل موجود حبس ورمحة وقدرة وحكمة وحكما

، له العلو املطلق من مجيع  ، وأحكم ما شرعه ، وأبدع ما صنعه قد أحسن ما خلقه
، ويفرج  ، جييب الداعني ، وهو الغاية يف الكمال فال خنشى غريه وال نرجوه الوجوه

،  أدناه، ومن أناب إليه وتقرب إليه قربه و ، من توكل عليه كفاه الكربات عن املكروبني
،  ، وال يكشف السوء والضراء سواه ، ال يأيت باخلري واحلسنات إال هو ومن أوى إليه آواه

، ال خيرج عن خريه  ، ويسبغ عليهم من عطائه وكرمه اجلزيل يتودد إىل عباده بكل سبيل
، فهل تصلح القلوب واألرواح  ، وال يعرض عن طاعته إال الظاملون وجوده إال املتمردون

؟ وكـذلك يهدي هذا الدين ألحسن  ؟ وهل للعباد معاذ وملجأ إال إليه لتأله إليهإال با
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، فالح وال هدى  ، ال خري وال ، على حماسن اآلداب وطرق الكمال ، واألعمال األخالق
أما حث على الصدق والعدل يف .  ، وال شر وال ضرر وال فساد إال حذر منه إال دل عليه

؟ أما حث على اإلحسان املتنوع  ر باإلخالص له يف كل األحوال؟ أما أم األقوال واألفعال
؟ أما أمر بنصر  ، وبالتواضع للحق وللخلق يف كل احلاالت ألصنـاف املخلوقـات
؟ أما رغب يف حسن اخللق بكل  ، وإزالة الضر عن املضطرين املظلومني وإغاثة امللهوفني

 ى عن الكـذب والفحش ؟ أما ، على القـريب والبعيد والعدو والصديق طريق
؟ أما حذر من ظلم  ، وحث على رعـاية الشهادات والقيام باألمـانات واخليانـات

؟  ؟ أما زجر عن القطيعة واإلساءة والعقوق اخللق يف الدماء واألموال واألعراض واحلقوق
 ؟ أما حث على التآلف واالجتماع أما أمر بفعل األسباب النافعة مع التوكل على املوىل

؟ وأن نقوم  ؟ أما أمرنا أن نعد ألعدائنا ما نستطيعه من قوة نافعة وواقية واملودة واإلخاء
؟ أما أباح لنا الطيبات من املآكل   بكل ما يقيم الدين ويصلح الدنيا بالوسائل الكافية

؟ وحرم علينا اخلبائث واملضار واملفاسد يف كل   واملشارب واملالبس واملعامالت
، وأي ضرر وشر إال بني   الح ديين ودنيوي مل يرشد إليه هذا الدين؟ فأي ص  احلاالت

tP   {؟    عنه العاملنيطرقه وحذر öq uã ø9 $# àMù= yJ ø.r& öNä3s9 öN ä3 oYÉ Ïä àMôJ oÿ øC r&ur öNä3øã n= tæ ÓÉL yJ ÷è ÏR àMäÅÊ uë ur ãN ä3s9 

zN» n=óô M}$# $ YYÉ Ïä 4  {  )1(   .بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم   .  
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   خطبة-37
   يف عمل اليوم والليلة

، وأشهد  احلمد هللا الذي جعل الليل والنهار خلفة ملن أراد أن يذكر أو أراد شكورا
شهد أن حممدا ، وأ ، فما أعظمه ربا وملكا قديرا  أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له

عبده ورسوله الذي أرسله إىل مجيع الثقلني بشريا ونذيرا وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا 
  .  ، اللهم صل على حممد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثريا منريا

، واعلموا أن اهللا تعاىل جعل األوقات والشهور  ، اتقوا اهللا تعاىل أيها الناس:  أما بعد
، ملا مضت   ، وتنشط النفوس على اخلريات  عباد لتقوم وظائف الطاعاتتتكـرر على ال

، أعقبها بالشهور الثالثة شهور  ، أوهلا رجب وآخرها شهر الصيام  األشهر الثالثة الكرام
، فكما أن من صام رمضان وقام غفرت له مجيع الذنوب واآلثام فمن  احلج إىل بيته احلرام

، فما ميضي على املؤمن وقت من  ال من امللك العالمحج البيت أو اعتمر غفرت ذنوبه فض
، فإذا قام ا ووفـاها كان من  ، إال وهللا عليه وظيفة من وظائف الطاعات  األوقـات

، أليس من أجل نعمه  ، املعد هلم املنازل العالية الطيبات الذاكرين اهللا كثريا والذاكرات
؟ إلاض مهم    ذهب أحدمها خلفه اآلخرعلى العباد أن جعل الليل والنهار يتناوبان كلما

، ومن فاته بالنهار استدركه  ، فمن فاته الورد بالليل استدركه بالنهار العاملني إىل اخلريات
،  ، أال وإن شجرة اإلميان قد غرسها اهللا يف قلوب املؤمنني بالليل على مدى األوقات

، فلوال أعمال اليوم  ت وحنيورتب العبادات على اختالفها لتنميتها وتكميلها يف كل وق
، فإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفع ذلك إىل امللك  والليلة لذوى غرس اإلميان

،  ، فلقد سبق املفردون الذين ال تزال ألسنتهم تلهج بذكر اهللا إىل جنات النعيم الديان
، فيا ويح  ميولقد فاز املسارعون إىل اخلريات برفعة الدرجات والقرب من الرب الكر

، ويا ندامة الغافلني لقد انفرطت أمور  املعرضـني عن رم ما أشد خسارهم وأشقاهم
، وإن القيام خبدمته ليوصل  ، فواهللا إن ذكر اهللا حلياة األرواح والقلوب دينهم ودنياهم

، ووقانا   أعانين اهللا وإياكم على ذكـره وشكره وحسن عبادته.   العبد إىل أجل مطلوب
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  طبة خ– 38
   يف النصيحـة

، وحذرهم من  احلمد هللا الذي أوجب على عباده النصح يف العبادات واملعامالت
، وعظيم   ، وأشهد أن ال إله إال اهللا املعروف جبميل اهلبات الغش والغل واخليانات

،  ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله سيد الرسل الذي رفعه اهللا أعلى الدرجات الصفات
  .  ، ومن تبعهم يف كل احلاالت بارك على حممد وأصحابهاللهم صل وسلم و

، وبترك مساخطه   ، اتقوا اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه أيها الناس:  أما بعد
 r ، قال  ، وتقربوا إليه بالنصيحـة فيما يظهره أحـدكم أو خيفيه واإلقبال على مراضيه

هللا ولكتابه ولرسوله   "  : ؟ قال ملن يا رسول اهللا:  ، قالوا ، ثالثا  " الدين النصيحة "   {

 خربا متضمنا للحث على النصيحة والترغيب r  فأخرب)1( } وألئمة املسلمني وعامتهم

،  ة كلها فقد قام بالدين، أي ومن قام بالنصيح ، إن الدين كله منحصر يف النصيحة  فيها
، أما النصيحة هللا فهي القيام حبقه   ، ويعم مجيع األحوال  وفسره تفسريا يزيل األشكال

، وما يتعني القيام به من  ، وذلك يشمل ما جيب اعتقاده من أصول اإلميان  وعبوديته
 ، وهو ، من أعمال القلوب واجلوارح وأقوال اللسان شرائع اإلسالم وحقائق اإلحسان
وأما النصيحة لكتاب .  ، ونية القيام مبا يعجز عنه منها فعل املأمور من الفرائض والنوافل

، ومجلة ذلك وحاصله  اهللا فهي اإلقبال بالكلية على تالوته وتدبره وتعلم معانيه وتعليمها
وأما النصيحة ألئمة املسلمني وهم والم من .  هو اإلميان باهللا ورسوله وطاعة اهللا ورسوله

، فهؤالء ملا  السلطان األعظم إىل األمري إىل القاضي إىل مجيع من هلم والية كبرية أو صغرية
كانت مهمتهم وواجبام أعظم من غريهم وجب هلم من النصيحة حبسب مراتبهم 

،  ، ووجوب طاعتهم يف املعروف  ، وذلك باعتقاد إمامتهم واالعتراف بواليتهم  ومقامام
،  ، وبذل ما يستطيعه اإلنسان من نصيحتهم  ولزوم أمرهموحث الرعية على طاعتهم

                                                
  ) . 4/102(، أمحد ) 4944(، أبو داود األدب ) 4197(، النسائي البيعة ) 55(مسلم اإلميان ) 1(
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، والدعاء  ، كل أحد حبسب مرتبته وتوضيح ما خفي عليهم مما حيتاجون إليه يف رعايتهم
، واجتناب سبهم والقدح  ، فإن صالحهم صالح للرعية ولألمور هلم بالتوفيق والصالح
 كبريا ومن رأى منهم ماال حيل ، فإن يف ذلك شرا وضررا وفسادا فيهم وإشاعة مثالبهم

، فإن هذا مطلوب يف حق كل  فعليه أن ينبههم سرا ال علنا بلطف وعبارة تليق باملقام
وأما النصيحة لعامة .  ، فتنبههم على هذا الوجه فيه خري  أحد وباألخص والة األمور

والسعي يف ، وكراهة الشر هلم   املسلمني فبمحبة اخلري هلم وإيصاله إليهم حبسب اإلمكـان
، ونصحهم وإرشادهم يف أمور  ، وتعليم جاهلهم ووعظ غافلهم  دفعه حبسب القـدرة

، ومعاونتهم على  ؟ فافعله معهم ، وكل ما حتب أن يفعلوا مع اإلحسان دينهم ودنياهم
، فمن كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف  ، ومساعدم يف كل ما حيتاجونه الرب والتقوى

  .  حاجته
، وحقوق اهللا وحقوق   ا أن النصيحة تشمل الدين كله أصوله وفروعهفتبني ذ

وأين ! ؟   ، فأين النصيحة ممن اون حبقوق اهللا فضيعها وعلى حمارمه فتجرأ عليها عباده
وأين النصيحة ممن حيبون ! ؟   النصيحة من أهل اخليانات وأصحاب الغش يف املعامالت

فهؤالء ! ؟   تتبعون عورات املسلمني وعثرام، ومن ي  أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا
، ويا خسارة   ، طوىب للناصحني  ، ومرتهلم منها أبعد مرتل  عن النصيحة مبعزل

، وحفظنا من أسباب اخلزي   من اهللا علي وعليكم بالقيام بالنصيحة.   الغشاشني
`  {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم .   والفضيحة yJ sù ö@ yJ ÷è tÉ tA$ s) ÷W ÏB >o §ë så # \ç øã yz ¼ çn tç tÉ ÇÐÈ 

` tB ur ö@ yJ ÷è tÉ tA$ s) ÷W ÏB ;o §ë så # vç x© ¼ çn tç tÉ ÇÑÈ  {  )1(  .بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم    .  
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   خطبة-39
   يف سنن الفطرة
رق ما يكفينا عن ، وج لنا من الط احلمد هللا الذي شرع لنا ما يقربنا إليه ويدنينا

، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له إهلنا ومليكنا وناصرنا  غريها ويغنينا
، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله بعثه اهللا باهلدى ودين احلق شرعة وتوحيدا  وهادينا

، اللهم صل وسلم على حممد وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان أفضل الناس  ودينا
  .  قا وأعماال وعلما ويقيناأخال

، وتقربوا إليه مبا  ، اتقوا اهللا واشكروه على آالئه الباطنة والظاهرة أيها الناس:  أما بعد
، فقد شرع لكم من فطرة اإلسالم  حيبه ويرضاه من العقائد واألعمال واألخالق الفاضلة

، قال   وب، ويسر لكم كل سبب تدركون به املطل ما يطهر الظواهر ويزكي القلوب
_óOÏ%r'sù y7ygô  {:  تعاىل ur ÈûïÏe$# Ï9 $Zÿã ÏZym 4 |Ntç ôÜ Ïù «! $# ÓÉL©9 $# tç sÜ sù }̈ $ ¨Z9 $# $ pköé n=tæ 4 üw ü@ÉÏâö7 s? È,ù=yÜ Ï9 «! $# 4 

öÅÏ9ºså ÚúïÏe$!$# ÞOÍhäs)ø9 $#  ÆÅ3» s9 ur uésY ò2 r& Ä¨$ ¨Z9 $# üw tbqßJ n=ôè tÉ ÇÌÉÈ * tûüÎ6èÏYãB Ïmøã s9 Î) çnqà)̈? $#ur (#qßJä Ï%r&ur 

no4qn=¢Á9 $# üwur (#qçRqä3s? öÆÏB tûüÅ2 Îéô³ßJ ø9 $# ÇÌÊÈ  { )1( فهذه الفطرة الباطنة اليت عمادها على 

،  اإلنابة إليه، ومتامها بترك الشرك قليله وكثرية وحتقيق  اإلخالص واإلقبال بالقلب عليه
أصبحنا وأمسينا على فطرة اإلسالم :  قولوا بألسنتكم وقلوبكم إذا أصبحتم وأمسيتم

 هذه الفطرة الباطنة اليت تطهر r وكلمة اإلخالص وملة أبينا إبراهيم ودين نبينا حممد
، وتنقيه من الغل والغش واحلقد ومساوئ   القلب من الشرك والشك والشقاق والنفاق

، وتوجهه إىل ربه إخالصا وطمأنينة وبرا   متأل القلب علما ويقينا وعرفانا، و األخالق
أما الفطرة الظاهرة فقد حث الشارع على تنقية اجلسد من األوساخ واألجناس .  وإميانا

، وتقليم   ، وحف الشارب وإعفاء اللحية  ، ورغب يف حلق العانة ونتف اإلبط واألوضار
؛ ملا   شطر اإلميان- وهو إزالة األخباث واألحداث-ي، وأخرب أن الطهور الشرع األظفار
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 أن النكاح واحلناء والتطيب r ، وأخرب يف ذلك من طهارة البدن من األوضار واألدران
، وقال تعاىل  ، وأن استدامة الطهور واملداومة عليه من أوصاف املؤمنني  من سنن املرسلني

$  {:  بعد ما ذكر الطهارة باملاء والتراب tB ßâÉÌç ãÉ ª! $# ü@ yè ôfuäÏ9 Nà6 øã n=tæ ô Ï̀iB 8ltç ym Å̀3» s9 ur ßâÉÌç ãÉ 

öNä.tç ÎdgsÜ ãäÏ9 §NÏG ãäÏ9 ur ¼ çmtG yJ ÷èÏR öNä3øã n=tæ öNà6 ¯=yè s9 öcrãç ä3ô±n@ ÇÏÈ { )1(  فهذه الطهارة اليت شرعها ،

، فمن  ، وا تكفر اخلطايا وحتصل العطايا الكثرية يوم التناد أكرب نعمه على العبادمن 
، ومن أحسن الوضوء مث  توضأ وضوءا كامال خرجت خطاياه مع املاء من حتت األظفار

، ومن توضأ  ، واستحق رضا الغفار  صلى ركعتني ال حيدث فيهما نفسه غفرت ذنوبه
، اللهم اجعلين من   إله إال اهللا وحده ال شريك لهأشهد أن ال:  فأحسن وضوئه مث قال

، وما    فتحت له أبواب اجلنة الثمانية يدخل من أيها شاء-التوابني واجعلين من املتطهرين
أال أخربكم مبا ميحو اهللا به اخلطايا   { r ، وقال  ذلك بعزيز على فضل الكرمي الغفار

،   ، وكثرة اخلطا إىل املساجـد  ؟ إسباغ الوضوء على املكاره ويرفـع به الدرجات
، إن أميت يدعون غرا حمجلني  ، فذلكم الرباط  ، فذلكم الرباط وانتظار الصالة بعد الصالة

تبلغ احللية   {:   وقال)2(  }  ، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من آثار الوضوء

، ووفقنا للقيام  رزقنا اهللا االعتراف بنعمه وأياديه.   )3(  } من املؤمن حيث يبلغ الوضوء

rãç#)  {.  مبا حيبه ويرضيه ä.øå $#ur |MyJ ÷è ÏR «! $# öNä3øã n=tæ !$tBur tAtìR r& Nä3øã n=tæ z̀ ÏiB É=» tG Å3ø9 $# ÏpyJ õ3Ås ø9 $#ur / ä3ÝàÏè tÉ 

¾ÏmÎ/ 4 { )4(   .بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم  اآلية ،  .  
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   . 231: سورة البقرة آية ) 4(
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   خطبة-40
   يف البداءة باليمني

، وخصص بعضها  عض حبكمته الشاملةاحلمد هللا الذي فضل بعض املخلوقات على ب
، وأشهد أن ال إله إال اهللا  ، فسبحان من اختص باألوصاف الكاملة بأوصاف متيزت ا

، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املصطفى   وحده ال شريك له يف نعوته ويف أياديه التامة
  .  ، اللهم صل وسلم على حممد وعلى آله وأصحابه النجبا ونبيه املقتفى

، واعلموا أن كمال التقوى وزينتها االجتهاد  ، اتقوا اهللا تعاىل أيها الناس:   ما بعدأ
 رضي اهللا -، قالت عائشة  يف التأدب باآلداب الشرعية والتحقق باإلرشادات النبوية

، ويف شأنه   رسول اهللا يعجبه التيمن يف طهوره وترجله وتنعلهكان {:  -عنها

ينبغي للعبد إذا تطهر أن يبدأ باليمني من اليدين والرجلني قبل :  قال العلماء.   )1(  } كله

، فمن مسى اهللا عند أكله وشربه  ، وأن جيعل ميناه ألكله وشربه وأخذه وعطائه  اليسار
، أو   نال رضى رب العاملني- ومحد اهللا إذا فرغوتناول أكله وشربـه باألدب باليمني

،   ، ومن صافح غريه صافحه باليمني ناول أحدا شيئا أو تناول منه فليكن ذلك باليمني
، ولو كان  ومن أدار على مجاعة طعاما أو شرابا أو طيبا أو غريها بدأ باألمين فاألمين

،  ق غريه يف بالتقدمي، إال أن يؤثر صاحب احل األيسر فاضـال واألمين مفضـوال
، فأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب  واحذروا من األكل والشرب باليسار من غري عذر

، وإذا دخل أحدكم املسجد فليقدم  ، فاحذروا من مشاة الشيطان يف أعـماله  بشماله
بسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا اللهم اغفر يل ذنويب :  ، ويقول  رجله اليمىن

، ومن عليه مبا  ، فمن غفر له ورحم وفقه اهللا لتكميل العبادات  فتح يل أبواب رمحتكوا
بسم :   ، وقال ، وإذا خرج من املسجد قدم رجله اليسرى  يفعل يف املسجد من الطاعات

                                                
لنسائي الغسل والتيمم ، ا) 608(، الترمذي اجلمعة ) 268(، مسلم الطهارة ) 5516(البخاري اللباس ) 1(

  ) . 6/130(، أمحد ) 401(، ابن ماجه الطهارة وسننها ) 4140(، أبو داود اللباس ) 421(
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، ليكون  اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا اللهم اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب فضلك
، فإن من سأل ربه وتوكل عليه رزقه من حيث   ، ودنياه  أمور دينهمتعلقا رجاؤه بربه يف

احلمد هللا :  ، فإن كان جديدا قال  ، وإذا لبس لباسا بدأ باجلانب األمين  ال حيتسب وكفاه
، اللهم كما سترت ومجلت  الذي كساين هذا اللباس ورزقنيه من غري حول مين وال قوة

،  ، وإذا خلع ذلك بدأ باجلانب األيسر ىظاهري باللباس فجمل باطين بلباس التقو
، كاالستنجاء واالستجمار  وليجعل يده اليسرى ملباشرة النجاسات واألوساخ واألقذار

y7Ï9ºså t̀Bur öNÏjàyè  {.  واإلستنثار ãÉ uéÈµ ¯» yè x© «! $# $ yḡR Î* sù Ï̀B î uqø)s? É>qè=à)ø9 $# ÇÌËÈ  { )1(  .  
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   خطبة - 41
  فيها آداب الشرع يف السالم والتحية وغريها

، وهدى من شاء من خلقه ألقوم   احلمد هللا الذي جعل األدب الشرعي عنوان التوفيق
، شهادة مبنية على اإلخالص واحملبة  ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له  طريق

، الذي أخرج اهللا به املؤمنني من الكربات  أن حممدا عبده ورسوله، وأشهد   والتحقيق
، اللهم صل وسلم على حممد وعلى آله وأصحابه أويل الفضائل  والظلمات والضيق
  .  والسوابق والتوفيق

،  ، واعلموا أن اآلداب الشرعية أفضل اآلداب ، اتقوا اهللا تعاىل أيها الناس:  أما بعد
، أال وإن أصل األدب مراقبة اهللا يف السر  من ربكم جبزيل الثوابفاسلكوا سبلها لتحظوا 

حق املسلم على  { r ، فقد قال ، والقيام حبقوقه وحقوق خلقه بنية ومهة عالية والعالنية

،   ، ويشمته إذا عطس  ، وجييبه إذا دعاه سلم عليه إذا لقيهي:  املسلم ست باملعروف
إن أوىل  { )1(  } ، وحيب له ما حيب لنفسه ، ويشهد جنازته إذا مات ويعوده إذا مرض

إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت  { )2( } الناس باهللا من بدأهم بالسالم

ه ال والذي نفسي بيد { )3( } بينهما شجرة أو جدار أو حجر مث لقيه فليسلم عليه

، أوال دلكم على شيء إذا فعلتموه   ، وال تؤمنوا حىت حتابوا تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا
،   واعلموا أن السالم الشرعي باملشافهة واملكاتبة)4(  } حتاببتم أفشوا السالم بينكم

، فاستبدل به اجلهال الذين ال يعرفون قدر اآلداب   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

                                                
  ) . 2633(، الدارمي االستئذان ) 1433(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ) 2736(الترمذي األدب ) 1(
  ) . 5/269(، أمحد ) 5197(، أبو داود األدب ) 2694(الترمذي االستئذان واآلداب ) 2(
  ) . 5200(أبو داود األدب ) 3(
، ابن ماجه األدب ) 5193(، أبو داود األدب ) 2688(، الترمذي االستئذان واآلداب ) 54(مسلم اإلميان ) 4(

  ) . 2/477(، أمحد ) 3692(
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، فأين هذه األلفاظ اليت ال فائدة فيها أصال  ظا استحسنوها وهي غري مرضيةالشرعية ألفا
، وليسلم الراكب على  من حتية املسلمني اليت جتمع أكمل الدعاء وأنفع اخلري والثناء

، وإذا عطس  ، واملاشي على اجلالس ، والصغري على الكبري  ، والقليل على الكثري املاشي
يهديكم :   ، فإذا قال ذلك فليقل يرمحك اهللا:   وليقل سامعه،  احلمد هللا:   أحدكم فليقل

ال   { r ، وقال ، وإن مل حيمد اهللا فال تشمتوه ، فإن محد اهللا فشمتوه اهللا ويصلح بالكم

،   دى السبيل أي اليت ال بيع فيها وال شراء إال ملن ه)1( } خري يف اجللوس يف الطرقات

، ومل يؤذ الناس ومل يتتبع عورام  ، وأعـان على احلمولة  ، وغض البصر ورد التحية
، فإن من تتبع عورات املسلمني تتبع اهللا عورته وفضحه بني  ويشتغل بالتفتيش عن أحواهلم

، ومن تغافل عن عيوب الناس وأمسك لسانه   العباد وأظهر للناس عيوبه اليت كان خيفيها
، وألقى اهللا حمبته يف قلوب   بع أحواهلم اليت ال حيبون إظهارها سلم دينه وعرضهعن تت

.   الم للعبيدـ، وما ربك بظ  ، فإن اجلزاء من جنس العمل  العباد وستر اهللا عورته
}   tûï Ï% ©! $# ur öcr èå ÷s ãÉ öúü ÏZ ÏB ÷s ßJ ø9 $# ÏM» oY ÏB ÷s ßJ ø9 $# ur Îé öç tó Î/ $ tB (#q ç6 |¡ oK ò2 $# Ïâ s) sù (#q è= yJ tF ôm $# $ YZ» tF ôg ç/ 

$ VJ øO Î) ur $ YYè Î6 ïB ÇÎÑÈ  {  )2(   .بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم   .  

                                                
، أمحد ) 4815( ، أبو داود األدب )2121(، مسلم اللباس والزينة ) 2333(البخاري املظامل والغصب ) 1(

)3/36 . (  
   . 58: سورة األحزاب آية ) 2(



  الفواكه الشهية يف اخلطب املنربية واخلطب املنربية على املناسبات 

  86

   خطبة-42
   يف حسن اخلـلق

ه إال اهللا امللك ، وأشهد أن ال إل ، الرب اجلواد الكرمي احلمد هللا الرؤوف الرحيم
، اللهم صل وسلم  ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله اهلادي إىل صراط مستقيم العظيم

  .  وبارك على حممد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم يف كل أمر قومي
، وبكمال املتابعة   ، اتقوا اهللا تعاىل بالقيام حبقوقه وحقوق العباد أيها الناس:  أما بعد

أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم  { r ، قال  ص للرب اجلوادللرسول وقوة اإلخال

، وبالتواضع هلم يف كل كثري  ، فعاشروا رمحكم اهللا اخللق باخللق اجلميل )1( } خلقا

ىل رب ، واعقدوا قلوبكم عقدا جازما على حمبة مجيع املسلمني والتقرب بذلك إ  وقليل
، واعملوا على كل ما حيققها ويكملها  ، واجتهدوا يف حتقيقها ودفع ما ينافيها العاملني
، ومىت رأيتم قلوبكم   ، وعلى اخلري مساعدين وأعوانا ، واختذوا املؤمنني إخوانا وينميها

، وسلوا ربكم أن ال جيعل فيها غال للذين  منطوية على خالف ذلك فبادروا إىل زواله
، كعلمائهم   ، وميزوا يف هذه احملبة من هلم يف اإلسالم مقام جليل ظوا بنوالهآمنوا حت

، حبسب مقامام وعملهم  ، فتمام حمبة اهللا حمبة أوليائه ووالم العادلني وعبادهم
،   ، وقابلوه باإلحسان  ، ووطنوا نفوسكم على ما ينالكم من الناس من األذى واجتهادهم

، فمن كمال حسن اخللق أن تعطي من  ني فضل الكرمي املنانوتقربوا بذلك إىل اهللا راج
، فإن اجلزاء من جنس  ، وحتسن اخللق ملن أبغضك وهجرك  ، وتعفو عمن ظلمك  حرمك
، ومن أغضى  ، ومن ساحمهم ساحمه اهللا ، فمن عفي عن عباد اهللا عفى اهللا عنه العمل

رتلة أبيك وصغريهم مبرتلة ابنك ، فاجعل كبري املسلمني مب  معائبهم ومساويهم ستر اهللا عليه
؛ فمع العلماء  ، وتكلم مع كل أحـد منهم مبا يناسب احلال ونظريهم حمل أخيك

،  ، ومع الفقراء بالرمحة والعطف  ، ومع الصغار باللطف ، وبالتعليم مع اجلهال بالتعلم

                                                
  ) . 2792(، الدارمي الرقاق ) 2/250(، أمحد ) 1162(الترمذي الرضاع ) 1(
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yJ$  {.  ومع النضراء باآلداب والظرف Î6sù 7pyJ ômuë z̀ ÏiB «! $# |MZÏ9 öNßgs9 ( öqs9 ur |MYä. $ààsù xáã Î=xî É=ù=s)ø9 $# 

(#qëÒxÿR ]w ô Ï̀B y7Ï9 öqym ( ß#ôã $$ sù öNåk÷] tã öç ÏÿøótG óô $#ur öNçlm; öNèd öë Ír$ x©ur í Îû ÍêöD F{$# ( #så Î* sù |MøBzïtã ö@ ©.uqtG sù í n? tã «!$# 4 
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   خطبة-43
   يف مفاتيح اخلري والشر

، وأشهد أن ال إلـه إال اهللا  ، الرب احلكيم ، امللك العظيم  احلمد هللا الفتاح العليم
   {:  عبده ورسوله الذي قال اهللا فيه، وأشهد أن حممدا   ، الرب الرحيم وحده ال شريك له

y7̄R Î) ur 4ín? yè s9 @,è=äz 5OäÏàtã ÇÍÈ { )1( اللهم صل وسلم على حممد وعلى آله وأصحابه ومن 

  .   تبعهم يف هديهم القومي
qçR#)  {،   ، اتقوا اهللا تعاىل بفعل اخلري وترك العصيان  أيها الناس:  أما بعد ur$ yè s? ur í n?tã ÎhéÉ9ø9 $# 

3ìuqø)G9 $#ur ( üwur (#qçR ur$ yè s? í n?tã ÉOøOM}$# Èbºurôâãè ø9$#ur 4  { )2( فقد قال ، r }  إن هذا اخلري والشر

، وويل ملن كان  ، فطوىب ملن كان مفتاحا للخري مغالقا للشر خزائن وهلذه اخلزائن مفاتيح
، وبه يعرف    ذا الذي ذكر املصطفى توزن الرجال)3(  } مغالقا للخـري مفتاحا للشر

، مغاليق للشرور  اهللا مفاتيح للخريات، فكونوا رمحكم  أهل النقص من أهل الكمال
، ساعيا يف اخلري حبسب إمكانه   ، فمن كان منكم خملصا هللا ناصحا لعباد اهللا  واآلفات

، وقد  ، ومن كان خبالف ذلك فهو مغالق للخري فذاك مفتاح للخري حائز للسعادة
م فيما ، من الناس من إذا اجتمع م يف جمالسهم حرص على إشغاهل حتققت له الشقاوة

، فهذا قد حرمهم   ، ومنهم من يشغلهم مبا يضر وما ال يغين ينفعهم يف دينهم ودنياهم
، ومنهم   ، ومنهم من يسعى يف تقريب القلوب ومجع الكلمة واالئتالف  اخلري وأشقاهم

، ومنهم من جيتهد يف قلع ما يف   من يسعى يف إثارة الفنت والشقاق والتنافر واخلالف
، ومنهم من حيث على اجلود  ، ومنهم من يلهب يف قلوم الشحناء  ءقلوم من البغضا
، ومنهم من يتنوع يف   ، ومنهم من يدعو إىل البخل والشح والوقاحة والكرم والسماحة

                                                
   . 4: سورة القلم آية ) 1(
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، فال تسأل عن  ، ومنهم من ال يعرف املعروف ولو قل فعل املعروف يف بدنه وقوله وماله
، ومنهم من يرته  يبة والنميمة والوقيعة يف الناس، ومنهم من جمالسه مشغولة بالغ سوء حاله

، ويعني العباد يف مقاله وحاله   ، ومنهم من تذكر رؤيته باهللا  نفسه عن ذلك ويرته اجلالس
، ومنهم املثبط عن اخلري   ، ويأمرهم بالقيام باحلقوق الواجبة واملسنونة على طاعة اهللا

، فهذا كرمي على  عباد هذا التفاوت العظيم، فتبارك الذي فاوت بني ال وأحواله غري مأمونة
، وهذا داع إىل كل خلق  ، وهذا مبارك على من اتصل به ، وهذا لئيم  اهللا وعلى خلقه

، وهذا مغالق هلا ومفتاح للشرور  ، وهذا مفتاح للرب والتقوى وطرق اخلـريات ذميم
 يوثق به يف ، وهذا خائن ال  ، وهذا مأمون على النفوس واألعراض واألموال  واآلفات

حال من األحوال وهذا قد سلم املسلمون من لسانه ويده وهذا مل يسلم منه أحد ورمبا 
سرت أذيته على أهله وولده أجارين اهللا وإياكم من منكرات األعمال واألخالق 

، ورزقنا اهلدى والتقى والعفاف   ، وعافانا من كل شر قاصر ومتعد ومن البلوى واألهواء
«̄'pköâr$  {.   والغىن tÉ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qà)®? $# ©! $# (#qä9qè%ur Zwöqs% #YâÉÏâyô ÇÐÉÈ  { )1(  . بارك اهللا يل ولكم

  .   يف القرآن العظيم
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   خطبة -44
  يف احلث على مؤونة األقارب وغريهم

، ويسر هلم   ، وفضلهم على كثـري من املخلوقات م بين آدماحلمـد هللا الـذي كر
، وأشهد أن ال إله إال اهللا  من ألطاف بره وأسباب كرمه ما به ينتفعون ويرتفعون درجات

، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املصطفى  ، كامل األمساء والصفات وحده ال شريك له
آلـه وأصحابه الذين فضلوا األمة ، اللهم صل وسلم على حممد وعلى  من مجيع الربيات

  .  بالعلوم النافعة واألعمال الصاحلات
، اتقوا اهللا تعاىل واعلموا أن من أجل القربات وأفضل الطاعات  أيها الناس:  أما بعد

، واألخوال  ، واألعمام والعمات  ، واإلخوان واألخوات القيام مبؤنة البنني والبنات
إنك لن تنفق نفقة تبتغي ا وجه اهللا إال  { r د قال، فق ، ومجيع القرابات  واخلاالت

من عال جاريتني حىت يغنيهما  {، و   )1(  } أجرت عليها حىت ما جتعله يف فم امرأتك

الساعي على األرملة واملسكـني كااهد يف  { )2( } اهللا كانتا له حجابا من النار

أنا وكافل اليتيم  { )3(  } كالصائم ال يفطروكالقائم ال يفتر و:   سبيل اهللا وأحسبه قال

،   وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا)4( }  له أو لغريه يف اجلنة كهاتني

 فما أعظم توفيق )5( }  ، وشر بيت فيه يتيم يساء إليه  خري بيت فيه يتيم حيسن إليه "   {

                                                
، مالك ) 1/176(، أمحد ) 2116(، الترمذي الوصايا ) 1628(، مسلم الوصية ) 56(البخاري اإلميان ) 1(

  ) . 3196(، الدارمي الوصايا ) 1495(األقضية 
  ) . 3/148(، أمحد ) 1914(، الترمذي الرب والصلة ) 2631(مسلم الرب والصلة واآلداب ) 2(
، النسائي ) 1969(، الترمذي الرب والصلة ) 2982(، مسلم الزهد والرقائق ) 5661(ي األدب البخار) 3(

  ) . 2/361(، أمحد ) 2140(، ابن ماجه التجارات ) 2577(الزكاة 
) 5/333(، أمحد ) 5150(، أبو داود األدب ) 1918(، الترمذي الرب والصلة ) 5659(البخاري األدب ) 4(

 .  
  ) . 3679 (ابن ماجه األدب) 5(
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، وما أواله باألجر والثواب واخللف من رب  من قام بكفالة أحد من أقاربه العاجزين
، وهو يف جهاد كلما  ، كلما أطعمهم وكساهم ، فإنه يف عبادة وثواب متزايد العاملني

، وقد يفتح اهللا له بسببهم طرقا من اخلري   هلم وضمهم إليه وآواهمسعى يف الكسب
، فإمنا ينصر الناس ويرزقون   ، ويرتل له الربكة ويعطيه خلفا عاجال وأجرا وثوابا  وأبوابا

، أما   ، وإمنا ترمحون برمحتهم إياهم وكثرة سؤاهلم ودعائهم  بعاجزيهم وضعفائهم
؟ أما ترغبون أن يكرمكم موالكم إذا    إليهمحتبون أن حيسن اهللا إليكم إذا أحسنتم

؟ أما علمتم أن   ؟ أما تغتنمون أدعيتهم لكم يف كل األحوال  آويتموهم وتفضلتم عليهم
؟ ومن كان يف حاجة   من فرج عنهم كربة فرج اهللا عنه يوم القيامة الشدائد واألهوال

، وغفر له يوم   أمره، ومن شرح صدر قريبه احملتاج يسر اهللا   أخيه كان اهللا يف حاجته
q#)   {.   فقره وفاقته à) ÏÿR r& ur í Îû È@ã Î6 yô «! $# üw ur (#q à) ù= è? ö/ ä3É Ïâ ÷É r' Î/ í n< Î) Ïp s3 è= ök J9 $# ¡ (# þq ãZ Å¡ ôm r& ur ¡ ¨b Î) ©! $# 

è= Ït äÜ tûü ÏZ Å¡ ós ßJ ø9 $# ÇÊÒÎÈ { )1(   .بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم   .  
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   خطبة-45
   يف احلث على تدبر القرآن الكرمي

، منوها بعظمة القرآن وما فيه من الرمحة والنور  احلمد هللا الذي قال لنبيه املصطفى
$! mÛ ÇÊÈ  {:  واهلدى tB $uZø9 tìR r& y7øã n=tã tb#uäöç à)ø9 $# #í s+ô±tF Ï9 ÇËÈ ûwÎ) Zotç Å2 õãs? ỳJ Ïj9 4Óý øÉsÜ ÇÌÈ  WxÉÍî\ s? 

ô £̀J ÏiB t,n=y{ uÚöë F{ $# ÏNºuq» uK¡¡9 $#ur í n? ãè ø9$# ÇÍÈ ß`» oH÷q§ç9 $# í n? tã Ä ö̧ç yè ø9$# 3ìuqtG óô $# ÇÎÈ ¼ çms9 $ tB í Îû ÏNºuq» yJ ¡¡9 $# $ tBur 

í Îû ÇÚ öë F{$# $ tBur $ yJ åks] ÷èt/ $ tBur |MøtrB 3ìué©Y9 $# ÇÏÈ b Î) ur öç ygøgrB ÉA öqs)ø9 $$ Î/ ¼ çm̄R Î* sù ãNn=÷è tÉ §éÅc£9 $# í s" ÷zr&ur ÇÐÈ ª! $# Iw tm» s9 Î) 

ûwÎ) uqèd ( ã&s! âä!$ yJ óô F{$# 4Óo_ ó¡çtø:$# ÇÑÈ { )1(  . وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له امللك

، اللهم صل وسلم على  مدا عبده ورسوله املختار من اخلليقة اتىب، وأشهد أن حم املوىل
  .  حممد وعلى آله وأصحابه الربرة األخيار النجبا

، وتدبروا هذا  ، اتقوا اهللا تعاىل مبراعات العلم وحتقيق التقى أيها الناس:   أما بعد
،   ي من الضاللة، فهو اهلدى الذي يهد ، فيه الرمحة والشفا الكتاب العزيز فإنه مبارك

،  ، يهدي إىل معرفة اهللا بأمسائه وصفاته وأفعاله وينري احلقائق الصحيحة يف ظلم اجلهالة
، ويوضح األحكام كلها يف العبادات  ويبني الطريق املوصل إىل فضله وأفضاله

،   ، وهو الشفاء من األمراض البدنية والقلبية  ، ويبني احلقوق يف مجيع التعلقات واملعامالت
، وهو املزيل ألمراض الشبهات وأمراض   به العصمة والنجاة يف األمور الدينية والدنيويةو

، وهو املوصل إىل  ، واملواعظ املؤثرة والتذكريات  ، مبا فيه من الرباهني القاطعة الشهوات
، فيه   املعارف اجلليلة والعلم واليقني الكـاشف للحقائق كلها بالتوضيح الكامل والرباهني

، وفيه من دالئل التوحيد  ، وفيه احلكم العادل بني اخللق أمجعني ولني واآلخريننبأ األ
، وفيه التفاصيل العظيمة النافعة املوصلة إىل كل  والنبوة واملعاد ما تطمئن به القلوب

، وحكم  ، كتاب عظيم هيمن على الكتب السابقة حىت أحـاط ا وحواها مطلوب
، أعيا ببالغته وحسن نظمه مجيع  ، أوالها وأخراها ممباحلق يف كل ما تنازعت فيه األ
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، وأصلح دايته العقائد  ، وحري حبسن أسلوبه وما كشفه من غيوبه أفئدة العقالء البلغاء
، كتاب  ، يف كل األحوال ، وهدى لليت هي أقوم وأصلح وأنفع  واألخالق واألعمال

ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من ،  حفظه اهللا من التغيري والتبديل والزيادة والنقصان
، ومن حكم  ، ومن عمل به أجر ، من قال به صدق خلفه ترتيل من محيد رحيم رمحان

اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا .  ، ومن دعا إليه فقد هدي إىل صراط مستقيم به عدل
من أهل القرآن ، واجعلنا  ، وعن النار خملصا ، ولذنوبنا ممحصا ، وألسقامنا دواء  ضياء

  .  الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العاملني
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   خطبة-46
   يف وجوب العدل يف كل شيء

، وحرم الظلم يف الدماء واألعراض  احلمد هللا الذي أوجب العدل يف كل األحوال
، وأشهد أن   ، وأشهد أن ال إله إال كامل األوصاف وواسـع النوال واحلقوق واألموال

، اللهم صل  الذي فاق مجيع العاملني يف العدل والفضل واإلفضالحممدا عبده ورسوله 
  .  وسلم على حممد وعلى آله وأصحابه خري صحب وأشرف آل

، اتقوا اهللا تعاىل واعلموا أن مدار التقوى على القيام   أيها الناس:   أما بعـد
لظلم ، فإن التوحيد غاية العدل والشرك أعظم ا  بالعدل يف حقوق اهللا وحقوق العباد

، إذا كان اهللا هو الذي خلقك ورزقك وعافاك وأعطاك فمن العدل   وأشنع الفساد
، فمن أظلم ممن سوى   ، وإليه ترجع يف رغباك ورهباك  الواجب أن يكون معبودك

، وإذا   إذا سألت فاسأل اهللا.   املخلوق الناقص الفقري بالرب الغين الكامل القدير
$ *   {، قال تعاىل   استعنت فاستعن باهللا pk öâ r' ¯» tÉ tûï Ï% ©! $# (#q ãY tB# uä (#q çRq ä. tûü ÏBº §q s% ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/ uä !# yâ pk à 

¬! öq s9 ur #í n? tã öN ä3 Å¡ àÿR r& Ír r& Èû øï yâ Ï9º uq ø9 $# tûü Î/ tç ø% F{ $# ur 4  {  )1(   .اهللا ورسوله بالعدل قد أمر.   اآلية 

بالعدل تعمر األسباب .   واجلور والفسوق، وى عن الظلم  بني الناس يف مجيع احلقوق
، والعدل واجب يف  ، ويتم التعاون على املصالـح الكلية واجلزئية الدينية والدنيوية

، وهو أن تؤدي ما عليك كامال كـما تطلبه تاما من كل  الواليات كلها واملعامالت
فمىت عدل الرعاة واملعاملون يف املعامالت صلحت األمور واتسعت دائرة .  اتاجله

، ومىت رفع من املعاملة روح العدل واألمانة وحل حمله البخس والغش  األسباب والتجارات
@×  {.  ، فمنع اإلنسان ما عليه واستوىف ماله والتطفيف واخليانة ÷Éur tûüÏÿÏeÿsÜ ßJ ù=Ïj9 ÇÊÈ tûïÏ%©!$# #så Î) 

(#qä9$ tG ø.$# í n?tã Ä¨$ ¨Z9 $# tbqèùöqtG ó¡oÑ ÇËÈ #så Î) ur öNèdqä9$ x. rr& öNèdqçR yó̈r tbrçéÅ£øÉäÜ ÇÌÈ üwr& ê Ý̀àtÉ y7Í´ ¯» s9 'ré& Nåk̈Xr& 
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tbqèOqãè ö6̈B ÇÍÈ BQöquã Ï9 8LìÏàtã ÇÎÈ { )1(  ويل هلم مما يترتب على البخس والتطفيف من ،

، وما يتوقف بسببه كثري من   ، وما يرفـع بذلك من اخلريات والربكات تالعقوبا
:  ، قال تعاىل ، كل معاملة فقدت العدل فهي معاملة ضارة املعامالت النافعات

} (#qÝ¡yÇ ö7 s? }̈ $ ¨Z9 $# öNèd uä!$ uã ô©r& üwur (#öqsW ÷è s? Ü Îû ÇÚöë F{ $# tûïÏâÅ¡øÿãB ÇÑÎÈ Ä{ )2(وقال  r }  ليس

، وصاحبها متعرض  فالغش واملعامالت اجلائرة ليست من الدين.   )3(  } منا من غشنا

، فعلى كل واحد من الزوجني   والعدل يكون يف احلقوق الزوجية.   لعقوبة رب العاملني
، ومت هلما حياة  ، فمىت قام كل منهما مبا عليه التأمت الزوجية معاشرة اآلخر باملعروف

، ومىت مل يقم  ، ونشأت العائلة نشأة محيدة  ، وحصلت الراحة وحلت الربكة  سعيدة طيبة
، وطال اخلصام وتعذر  ، وتنغصت اللذات  ، تكدرت احلياة ، عليه كل منهما باحلق الذي

فاإلمام راع على الناس .  كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته { r ، قال  الوئام

واملرأة راعية .  والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته.   ومسئول عن رعيته
، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عن  على بيت زوجها هي مسئولة عن رعيتها

 الواليات كلها كبارها r فذكر )4( }  ، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته رعيته

، وهل عدل فيها وسلك املأمور به  ، وأخرب أن من توىل والية فهو مسئول عنها وصغارها
، وتصلح به  العدل تقوم به الواليات.   ، أو ظلم فيها وجار فعليه العقاب فله الثواب

كم سبيل سلك اهللا بنا وب.  ، ومتشي به األحوال يف كل األوقات األفـراد واجلـماعات
، وبارك يل ولكم يف القرآن   ، وأعاذنا وإياكم من اجلور واألعتساف العدل واإلنصاف

  .  العظيم
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   خطبة -47
  يف معرفة اهللا وتوحيده

، وأسبغ عليهم نعمه  احلمد هللا الذي أوجب على العباد معرفته بأمسائه وصفاته
ي ال يلجأ العبد إال إليه يف كل ، وأشهد أن ال إلـه إال اهللا الذ  وأمرهم أن يستدلوا بآياته

، اللهم صل على حممد وعلى آله  ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أشرف برياته مهماته
  .   وأصحابه مدى الدهر وأوقاته

، مث توبوا  ، واستغفروه من مجيع الذنوب  ، اتقوا اهللا وأنيبوا إليه  أيها الناس:  أما بعد
، وحتببوا إليه  ، وتعرفوا إليه مبعرفة أمسائه وصفاته إليه، فإنه الودود الغفور ملن جلأ  إليه

،  ، الذي مألت عظمته قلوب أوليائه ، فإنه الرب العظيم  بطاعته والثناء عليه وذكر آالئه
، منعوت بنعوت  ، موصوف بصفات الكـمال  وحنت إىل وداده وحمبته أفئدة أصفيائه

، هو كـما وصف به نفسه يف   ثال، مرته عن العيوب والنقائص وامل  اجلالل واجلمال
، حي ال  ، وفوق ما يصفه أحد من اخللق يف كل األحوال  كتابه وعلى لسان رسوله

، بصري يرى   ، عليم ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء ، قيوم ال ينام ميوت
، مسيع يسمع ضجيج   دبيب النملة السوداء يف الليلة الظلماء على الصخرة الصماء

، وجلت   ، متت كلماته صدقا وعدال وات باختالف اللغات على تفنن احلاجاتاألص
، وتعالت ذاته أن تشبه شيئا من الذوات   صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثال

، وعم الربية جوده ومواهبه رمحة  ، ووسعت اخلليقة أفعاله حكمة ورمحة وعدال أصال
، أول ليس قبله  ، وله الثناء واد واحلمد، وله امللك   ، خللق واألمر وإحسانا وفضال

، أمساؤه كلها   ، باطن دونه شيء ، ظاهر ليس فوقه شيء ، آخر ليس بعده شيء شيء
، كل  ، ونعوته أوصاف كمال وجالل ومجال وحتميد أمساء مدح ومحد وثناء ومتجيد

ماوات ، مل خيلق الس  ، ومرشد للعقول إىل الوصول إليه شيء من خملوقاته دال عليه
، وإمنا خلق اخللق لقيام  ، وال ترك اإلنسان سدى وال عاطال واألرض وما بينهما باطال

، تعرف إىل عباده   ، وأسبغ عليهم نعمه ليتوسلوا بشكره إىل كرامته توحيده وعبادته
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، ودعاهم إىل حمبته من مجيع  ، وصرف هلم اآليات ونوع الدالالت بأنواع التعرفات
، وأقام  ، فأمت عليهم نعمه السابغة   وبينهم من عهده أقوى األسباب، ومد بينه األبواب

، فتبارك اهللا  ، وكتب على نفسـه الرمحة  ، وأفاض عليهم النعمة عليهم حجته البالغة
öqs9   {.   ، وتعاىل من مشل خريه مجيع العباد امللك اجلواد ur $yJ ¯R r& í Îû ÇÚ öëF{ $# Ï̀B >otç yf x© ÒO» n=ø%r& 

ãç ós t7ø9 $#ur ¼ çnëâßJ tÉ . Ï̀B ¾ÍnÏâ÷è t/ èpyè ö7yô 9ç çtø2r& $̈B ôNyâÏÿtR àM» yJ Î=x. «! $# 3 ¨bÎ) ©!$# îìÉÌì tã ÒOäÅ3ym ÇËÐÈ { )1(  ال ،

عمل الليل قبل عمل النهار ، يرفع إليه   ، خيفض القسط ويرفعه ينام وال ينبغي له أن ينام
، لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى  ، حجابه النور وعمل النهار قبل عمل الليل

،  ، ولو كان فيهـما إله غري اهللا لفسدت األرض والسماوات إليه بصره من املخلوقات
 ،  ، وجميب دعوات الداعني ، وغياث املستغيثني  ، ومالذ املستجـريين ملجـأ املضطرين
،  ، ميسر األمور ، وهو الغين عن مجيع العاملني  ، وأنيس املستوحشني  وقرة عيون احملبني
،   ، ومدبر املخلوقـات ومصرف الدهور ، وحمكم األحكـام واملقدور وشارح الصدور

،  ، وتالشت لديه مقدرة األقوياء  اضمحلت يف عظمته وكربيائه عظمة امللوك والعظماء
، من   إليه مجيع اخلليقة يف كل شئوا األغنياء منهم والفقراء، وافتقرت وعلوم العلماء

،  ، ومن اعتز به أسعده وتواله ، وأفاض عليه عطاياه ، ومن دعاه أجابه توكل عليه كفاه
، وسهل أمور دينه   ، ومن اتقاه جعل له خمرجا وفرجا  ومن انتصر به نصره على عداه

b  {ماله .   ودنياه Î) ur öç ygøgrB ÉAöqs)ø9 $$ Î/ ¼ çm̄R Î* sù ãNn=÷è tÉ §éÅc£9 $# í s" ÷zr&ur ÇÐÈ ª!$# Iw tm» s9 Î) ûwÎ) uqèd ( ã&s! âä!$ yJ óô F{ $# 

4Óo_ ó¡çtø:$# ÇÑÈ { )2(  .بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم  .  

  

                                                
   . 27: سورة لقمان آية ) 1(
   . 8 - 7: سورة طه آية ) 2(
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   خطبة-48
   يف أحـكام فقهية

وأشهد أن .   وأشهد أن ال إله إال اهللا مالك يوم الدين.  ك احلق املبنياحلمد هللا املل
، اللهم صل وسلم على حممد وعلى آله   حممدا عبده ورسوله سيد املرسلني وإمام املتقني

  .  وأصحابه والتابعني هلم إىل يوم الدين
نه من مسائل ، اتقوا اهللا وانتبهوا ونبهوا إخوانكم على ما حيتاجو  أيها الناس:  أما بعد

واعلموا أن .  ، فمن ذكر أخاه مسألة واحدة كتب له األجر عند امللك العالم األحكام
أو وطئ روثا أو .  ، فمن أصابه ماء من ميزاب أو رطوبة  األصل طهارة األشياء كلها

ومن صلى وهو حمدث ناسيا حدثه .  أرضا ال يدري عنها فجميع ذلك حمكوم له بالطهارة
ومن صلى وعلى ثوبه أو بدنه جناسة جهلها أو نسيها ومل يدر عنها حىت .  أعاد الصالة

، وعليه أن  ومن عدم املاء أو تضرر باستعماله تيمم بالتراب.   فرغ فال إعادة عليه
ومن كان مريضا .  يستوعب باملسح مجيع وجهه وكفيه وينوي بتيممه مجيع حدث عليه

 على خلعها وجب عليه أال يصلي إال على وقد تلوث بدنه وثيابه بالنجاسة فإن كان يقدر
، وصالته تامة ال إعادة   ، ومن كان ال يقدر على ذلك فليصل على حسب حاله طهارة

، وإن أدرك أقل من ركعة نواها  ومن أدرك من صالة اجلمعة ركعة أمتها مجعة.  عليه
 r قد ىو.  ومن كانت عليه فوائت يقضيها فليبادر إىل قضائها مرتبا.   وصالها ظهرا

، ومن صالة  من الفجر حىت ترتفع الشمس قيد رمـح:   عن النفل يف ثالثة أوقـات
.   ، إال ما استثناه الشارع  ، وعند زوال الشمس حىت تزول العصر إىل غروب الشمس

ومن جاء منكم واإلمام راكع فعليه أن يكرب تكبرية اإلحرام وهو قائم قبل أن يهوي إىل 
ومن فاته شيء من الصالة فال حيل .  يهوي ففريضته غري صحيحة، فإن كرب وهو  الركوع

، فإن قام قبل أن يسلم التسليمة  له أن يقوم لقضاء ما فاته حىت يفرغ اإلمام من التسليم
ومن جاء منكم واإلمام خيطب فال جيلس حىت يصلي .  الثانية ومل يعد انقلبت صالته نفال
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$   {.   اخلطبة، وكذلك يف غري   ركعتني pk öâ r' ¯» tÉ öúï Ï% ©! $# (# þq ãZ tB# uä (#q ãèã ÏÛ r& ©! $# ¼ ã& s!q ßô uë ur 

üw ur (# öq ©9 uq s? çm ÷Y tã óO çFR r& ur tbq ãè yJ ó¡ n@ ÇËÉÈ  {  )1(   .بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم   .  

  

                                                
   . 20: سورة األنفال آية ) 1(
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   خطبة -49
  ـزاء من جنس العملاجل

، وأرى العباد من ذلك  احلمد هللا الذي من حكمته جعل اجلزاء من جنس األعمال
، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ذو  منوذجا ليحدوهم به إىل أكمل اخلصال

، اللهم  ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الذي فاق اخللق يف كل كمال الكرم واجلالل
  .  لى حممد وعلى آله وأصحابه خري صحب وأشرف آلصل وسلم ع
، واعلموا أن اهللا حبكمته قضى أن اجلزاء من جنس   ، اتقوا اهللا أيها الناس:   أما بعد

، ولريغبوا يف اخلري  العمل يف اخلري والشر ليعرف العباد أنه حليم عليم رؤوف رحيم
، ارمحوا  الرامحون يرمحهم الرمحن  { r ، فقد قال وحيذروا من أسباب العـذاب األليم

، إن اهللا طيب ال يقبل من األعمال واألقوال   )1(  } من يف األرض يرمحكم من يف السماء

، كرمي حيب  ، جواد حيب اجلود ، إن اهللا طيب نظيف حيب النـظافة والنفقات إال طيبا
، وما  ، وما زاد اهللا عبدا بعفو إال عزا ، وما نقصت صدقة من مال بل تزيده  الكرم

، ومن عفى عنهم عفى   ، ومن أحسن إىل اخللق أحسن اهللا إليه  تواضع أحد إال رفعه اهللا
، ومن يسر عن معسر  ، ومن تكرب عليهم وضعه اهللا ، ومن غفر هلم غفر اهللا له  اهللا عنه

، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج اهللا عنه   عليه يف الدنيا واآلخرةيسر اهللا 
، ومن  ، واهللا يف حاجة العبد ما كان العبد يف حاجة أخيه  كربة من كرب يوم القيامة

، ومن أنفق هللا أخلف اهللا   سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا له به طريقا إىل اجلنة
، وما ظهر الغلول وأكل املال بغري حق يف قوم إال   أتلفه اهللا، ومن أمسك عما عليه عليه

، وما نقص قوم املكيال وامليزان إال قطع عنهم   أوقع يف قلوم الرعب وابتالهم اهللا بالذل
، وما فشى يف قوم الزنا إال كثر  ، وما نكث قوم العهد إال سلط عليهم األعداء الرزق

، ومن   غري ما أنزل اهللا إال جعل اهللا بأسهم بينهم، وما حكم قوم ب فيهم الوبا واملوت

                                                
  ) . 4941(، أبو داود األدب ) 1924(الترمذي الرب والصلة ) 1(
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، ومن استحيا   ، ومن أوى إىل اهللا آواه اهللا  ، ومن قطعها قطعه اهللا وصل رمحه وصله اهللا
، ومن تقرب إىل اهللا تقرب  ، ومن أعرض عن اهللا أعرض اهللا عنه من اهللا استحيا اهللا منه
، ومن سقاه  ع أطعمه اهللا من مثار اجلنة، ومن أشبع مسلما من جو  اهللا منه أكثر من ذلك

،  ، ومن خذله خذله اهللا ، ومن نصر أخاه املسلم نصره اهللا  على ظمأ سقاه من حلل اجلنة
، ومن سترهم وأغضى عن  ومن تتبع عورات املسلمني تتبع اهللا عورته وأظهر عيوبه

،  رب يصربه اهللا، ومن يص ، ومن يستعفف يعفه ومن يستغن يغنه اهللا  معائبهم ستره اهللا
، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها  ومن أقال مسلما بيعته أقاله اهللا عثرته يوم القيامة

، ومن فرق بني والدة وولدها فرق اهللا  ، ومن أخذها يريد إتالفها أتلفه اهللا  أداها اهللا عنه
علي وعليكم بالقيام من اهللا .  ، ومن مجع متحابني مجع اهللا بينه وبني أحبته بينه وبني أحبته

`   {.  ، ومحانا وإياكم من األسباب الضارة باألسباب النافعة yJ sù ö@ yJ ÷è tÉ tA$ s) ÷W ÏB >o §ë så 

# \ç øã yz ¼ çn tç tÉ ÇÐÈ ` tB ur ö@ yJ ÷è tÉ tA$ s) ÷W ÏB ;o §ë så # vç x© ¼ çn tç tÉ ÇÑÈ  {  )1(   . بارك اهللا يل ولكم يف

  .   لقرآن العظيما

                                                
   . 8 - 7: سورة الزلزلة آية ) 1(
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   خطبة-50
   يف الصـدق

، وأثىن على الصـادقني بالفضل  احلمد هللا الذي أمر بالصدق يف األقوال واألفعال
، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أفضل   وأشهد أن ال إله إال اهللا الكبري املتعال.   والكمال

  .  ب وآل، اللهم صل وسلم على حممد وعلى آله وأصحابه خري صح من نطق وقال
، قد أمـر اهللا بالصدق  يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقني:  أما بعد

، وأخرب مبا هلم من الثواب  ، وأثىن على الذين يرعون العهـد واألمانات  يف عدة آيات
«xã#  {، فقال  اجلسيم yd ãP öqtÉ ßì xÿZtÉ tûüÏ%Ïâ» ¢Á9 $# öNßgè%ôâÏ¹ 4 öNçl m; ×M» ¨Yy_ ìÌç øgrB Ï̀B $ ygÏF øtrB ãç»yg÷R F{ $# 

tûïÏ$Î#» yz !$ pké Ïù #Yât/r& 4 zÓÅÌ §ë ª! $# öNåk÷] tã (#qàÊ uë ur çm÷Ztã 4 y7Ï9ºså ãóöqxÿø9 $# ãLìÏàyè ø9 $# ÇÊÊÒÈ { )1(  .وقال r 

، وال يزال الرجل  عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إىل الرب وإن الرب يهدي إىل اجلنة  {

 أن الصدق يهدي r فأخرب.   )2(  } يصدق ويتحرى الصدق حىت يكتب عنه اهللا صديقا

، والصدق عنوان اإلسالم  وطاعة وإحسان إىل اخللق، والرب اسم جامع لكل خري  إىل الرب
، بالصدق   ، وإن لصاحبه املقام األعلى عند امللك املتعال  وميزان اإلميان وعالمة الكمال

،  ، وبه حتصل النجاة من اآلفات وعذاب القرب وعذاب النار  يصل إىل منازل األبرار
البيعان باخليار فإن صدقا  { r ، قال بالصدق يكون العبد معتربا عند اهللا وعند اخللق

، فالربكة  )3( }  وبينا بورك هلما يف بيعهما وإن كذبا وكتما حمقت بركـة بيعهما

شاهدة أكرب ، وامل ، والتلف واحملق مقرون بالكذب والكتمان  مقرونة بالصدق والبيان
                                                

   . 119: سورة املائدة آية ) 1(
، أبو ) 1971(، الترمذي الرب والصلة ) 2607(، مسلم الرب والصلة واآلداب ) 5743(البخاري األدب ) 2(

، الدارمي ) 1859(، مالك اجلامع ) 1/405(، أمحد ) 46(، ابن ماجه املقدمة ) 4989(داود األدب 
  ) . 2715(الرقاق 

) 4464(، النسائي البيوع ) 1246(، الترمذي البيوع ) 1532(، مسلم البيوع ) 2004(البخاري البيوع ) 3(
  ) . 2547(، الدارمي البيوع ) 3/402(، أمحد ) 3459(، أبو داود البيوع 



  الفواكه الشهية يف اخلطب املنربية واخلطب املنربية على املناسبات 

  103

، وال   ، ال جتد صادقا إال مرموقا بني الناس باحملبة والثناء والتعظيم شاهد على ذلك والعيان
، والكاذب ال  ، الصادق يطمئن إىل قوله العدو والصديق  كذابا إال ممقوتا ذا اخللق األثيم

، ومىت  ر، الصادق األمني مؤمتن على األموال واحلقوق واألسرا  يثق به بعيد وال قريب
، ولو  ، والكاذب ال يؤمن على مثقال ذرة  حصل منه كبوة أو عثرة فصدقه يقيه العثار

، وال الكذب يف  ، ما كان الصدق يف ال زانه فرض أحيانا مل حيصل به الثقة واالستقرار
، اللهم تفضل علينا بالصدق  ، والكذب بريد النفاق ، الصدق طريق اإلميان  شيء إال شانه

  .   ، رؤوف رحيم ، إنك جواد كرمي ا وأفعالنا ومجيع أحوالنايف أقوالن
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   خطبة-51
   يف االسـتقامة

، الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا  ، الفرد الصمد احلمد هللا الواحد األحد
،  وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له الذي ليس لفضله منتهى وال مدد.  أحد

، اللهم صل وسلم على حممد  ورسوله خري مولود وأشرف ولدوأشهد أن حممدا عبده 
  .  وعلى آله وأصحابه صالة وسالما بغري عدد

، واسلكوا   ، واستقيموا إليه ، وتقربوا إليه  ، اتقوا اهللا تعاىل أيها الناس:  أما بعـد
 فقال يا رسول اهللا قل يل يف r جاء رجل إىل النيب {، فقد  كل طريق يوصلكم إليه

،   )1(  } قل آمنت باهللا مث استقم "  : ، قال  اإلسالم قوال ال أسأل عنه أحدا بعدك

، بلفظ موجز واضح مثمر للسعادة    يف هذه الوصية أصول اخلري وفروعهr فجمع
أي أعترف من صميم قليب أنه ريب وإهلي  " آمنت باهللا  " : ، فقوله والفالح ومجيع املصاحل
، املرته عن   ، وأنه املوصوف بصفات الكمال ، وال معود يل إال إياه  الذي ال رب يل سواه

،   ، اآلخر الذي ليس بعده شيء ، األول الذي ليس قبله شيء العيوب والنقائص واملثال
، احمليط بكل شيء رمحة    دونه شيء، الباطن الذي ليس الظاهر الذي ليس فوقه شيء

احلكيم يف .  ، احلميد يف أسـمائه وأوصافه وأفعاله وعلما وقـدرة ومشيئة وحكـما
، الذي مشل العباد بواسع  ، اجلواد الكـرمي  ، الرمحن الرحيم خلقه وشرعه وعطائه ومنعه

،  رج كربا، يغفر ذنبا ويف ، يسأله من يف السماوات واألرض كل يوم هو يف شأن نواله
، وإليه مرجـع كل  ، بيده ملكوت كل شيء  ، ويرفع أقواما ويضع آخرين  ويعطي سائال

، وال هلم ملجأ ومعاذ ومالذ وال اضطرار   ، ليس للعباد غىن عن طاعته واالفتقار إليه  حي
، فمن آمن باهللا على الوجه الذي جاء عن رسول اهللا واستقام على شرع اهللا فقد  إال إليه

                                                
، الدارمي ) 4/385(، أمحد ) 3972(، ابن ماجه الفنت ) 2410(، الترمذي الزهد ) 38(مسلم اإلميان ) 1(

  ) . 2710(الرقاق 
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ليس اإلميان بالتحلي وال .  ، واستحق الفوز يف جنات النعيم  على الصراط املستقيماستقام 
، إنـما اإلميان ما وقر يف القلوب  ، وال مبجرد األقوال اخلالية من األعـمال بالتمين

yJ$  {.  ، وأمثر اخلشية من عالم الغيوب  وصدقته األعـمال ¯R Î) öcqãZÏB÷sßJ ø9 $# tûïÏ%©!$# #så Î) tç Ï.èå 

ª! $# ôMn=Å_ ur öNåkæ5qè=è% #så Î) ur ôMuã Î=è? öNÍköé n=tã ¼çmçG» tÉ#uä öNåkøEyä#yó $ YZ» yJÉÎ) 4í n? tã ur óOÎgÎn/uë tbqè=©.uqtG tÉ ÇËÈ öúïÏ%©!$# 

öcqßJã É)ãÉ no4qn=¢Á9 $# $ £J ÏBur öNßg» uZø%yóuë tbqà)ÏÿZãÉ ÇÌÈ  y7Í´ ¯» s9 'ré& ãNèd tbqãZÏB÷sßJ ø9 $# $ y)ym 4 öNçl °; ìM» y_ uë yä yâYÏã 

óOÎgÎn/uë ×otç Ïÿøó tBur ×-øóÍë ur ÒOÉÌç ü2 ÇÍÈ  {  )1(   .املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده  ،

، ومتام االستقامة مبعرفة اخلري واالجتهاد يف  واملؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأمواهلم
، ويستعني   ، فليجاهد العبد نفسه يف حتقيق التقوى ، ومعرفة الشر واالجتهاد يف تركه فعله

، وأن حيفظه اهللا من فنت الشبهات  ، ونسأل اهللا الثبـات إىل املـمات بامللك األعلى
b¨  {.  توالشهوا Î) öúïÏ%©!$# (#qä9$ s% $ oYö/uë ª! $# §NèO (#qßJ» s)tF óô $# ãÄît\ tG s? ÞOÎgøän=tæ èpx6 Í´ ¯» n=yJ ø9 $# ûwr& (#qèù$ sÉrB üwur 

(#qçR tì øtrB (#rãç Ï±÷0r&ur Ïp̈Ypgø:$$ Î/ ÓÉL ©9 $# óOçFZä. öcrßâtãqè? ÇÌÉÈ { )2(   . وبارك اهللا يل ولكم يف القرآن

  .  العظيم

                                                
   . 4 - 2: األنفال آية سورة ) 1(
   . 30: سورة فصلت آية ) 2(
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   خطبة-52
   يف التعرف إىل اهللا

، وأشهد   ، وكاشف الشدائد واملكاره والنقم احلمد هللا ذي األلطاف الواسعة والنعم
، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله  أن ال إلـه إال اهللا وحده ال شريك له ذو اجلود والكرم

، ومن  ، اللهم صل وسلم على حممد وعلى آله وأصحابه الذي فضل على مجيع األمم
  .  تبعهم يف طريقهم من األمم

،  ، اتقوا اهللا تعاىل وتعرفوا إىل اهللا يف الرخاء يعرفكم يف الشدة  أيها الناس:   أما بعد
 وحفظ ، فمن اتقى اهللا وتقربوا إليه بطاعته جيلب لكم السعادة ويدفـع عنكم املشقة

، وكان  حدوده وراعى حقوقه يف حال رخائه عرفه اهللا يف شدته ورعى له تعرفه السابق
¼ Iwöqn=sù  {:   ، قال تعاىل معه وحمل طمعه ورجائه çm̄R r& tb% x. z̀ ÏB tûüÅs Îm7 |¡ßJ ø9$# ÇÊÍÌÈ y]Î7 n=s9 í Îû ÿ¾ÏmÏZôÜ t/ 

4í n< Î) ÏQöqtÉ tbqèW yè ö7ãÉ ÇÊÍÍÈ {  )1(ا ويعني اهللا ما يتحمله   فكان ليونس مقدمة صدق جني ،

، فمن عامل اهللا يف حال صحته وشبابه وقوته عامله اهللا باللطف واإلعانة يف  املتحملون
، ومن كان مطيعا هللا الهجا بذكره يف حال السراء أغاثه اهللا وأنقذه من  حال شدته

، فإن اهللا   يما عند انتقاله من الدنيا يف تلك الشدائد والكروب، ال س املكاره والضراء
، ولقي ربه وهو راض عنه حيث   يلطف به ويثبته فيخرج من الدنيا على غاية املطلوب

، ومن نسي اهللا يف حال قوته وصحته ومل يتب إىل ربه  قدم رضى ربه على كل حمبوب
 r ، قال  كربه وشدته وشقوته فال يلومن إال نفسه حني وقوعه يف-وال تاب من زلته

، وما تقرب إيل عبدي   من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب  {:  فيما حيكي عن ربه

، فإذا  حىت أحبه، وال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل   بشيء أحب إيل مما افترضت عليه
، ويده اليت يبطش ا ورجله اليت  أحببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به

، وما ترددت عن شيء أنا فاعله  ، ولئن سألين ألعطينه ولئن استعاذين ألعيذنه  ميشي ا
                                                

   . 144 - 143: سورة الصافات آية ) 1(
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.  )1( } ترددي عن قبض نفس عبدي املؤمن يكره املوت وأكره مساءته والبد له منه

، واملعرض   من املتقي إذا حضره املوت فبشر بالسعادة أحب لقاء اهللا وأحب اهللا لقاءهواملؤ
«̄'pköâr$   {.  " الغافل إذا بشر بالشقاء كره لقاء اهللا وكره اهللا لقاءه tÉ öúïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qà)®? $# ©! $# 

öç ÝàZtF ø9 ur Ó§øÿtR $ ¨B ôMtB£âs% 7âtó Ï9 ( (#qà)̈? $#ur ©! $# 4 ¨bÎ) ©!$# 7éçÎ7 yz $yJ Î/ tbqè=yJ ÷è s? ÇÊÑÈ { )2(  . بارك اهللا يل

  .  ولكم يف القرآن العظيم
  

                                                
  ) . 6137(البخاري الرقاق ) 1(
   . 18: سورة احلشر آية ) 2(
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   خطبة -53
  يف وجوب دفع األذية عن الناس

، وأذية اخللق  اماتاحلمـد هللا الذي جعل اإلحسان أكـرب األسباب لنيل الكـر
،  ، وأشهد أن ال إله إال اهللا كامل األمساء والصفات واإلضرار م موجب للعقوبات

، اللهم صل وسلم على حممد وعلى آله  وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أشرف املخلوقات
  .   وأصحابه أويل الفضل والكرامات

 من توفيق العبد وسعادته كف ، واعلموا أن ، اتقوا اهللا تعاىل أيها الناس:  أما بعد
 أن r ، وقد أخرب  ، ومن شقاوته عدم مباالته يف إيصال الضرر للعاملني  أذيته عن املسلمني

، ومن عزل حجرا أو شوكة أو عظما عن  إماطة األذى عن الطريق من شعب اإلميان
بينما رجل ميشي بطريق إذ وجد   { r ، وقال طريق الناس فقد سعى لنفسه باألمان

، فرحم اهللا عبدا كف أذيته  )1( } غصن شوكة فأزاله فشكر اهللا له فغفر له وأدخله اجلنة

، وما أحسن توفيق من   عن الناس فلم يؤذهم بالتخلي يف طرقهم ومساجدهم وجمالسهم
، وازجروا من رأيتموه يتخلى يف مغاسل  األذى عنهم يف مجيع أحواهلم وتصرفهمرفع 

 r ، قال ، وقد باء فاعل ذلك باإلمث وأذية املؤمنني  املساجد فإنه موجب للعنة الالعنني
 وإياكم وكشف )2( }  الرباز يف املوارد وقارعة الطريق والظل:  اتقوا املالعن الثالث  {

، كـما يفعل ذلك من ال خيشى اهللا من  العورات مبرأى أحد أوقات التخلي واالغتسال
، أفال يستحي أحدكم أن   ، فقد لعن الناظر واملنظور وحق عليهم الوبال املتهاونني األرذال

،  ، وهذا من أعظم اجلرائم ه والناس ينظرون، فيبدي عورت يكون أسوأ حالة من البهائم
، فمن فعل ذلك فقد باء بغضب من اهللا   فإن اهللا ميقت أشد املقت على كشف العورات

                                                
، مالك ) 2/533(، أمحد ) 5245(، أبو داود األدب ) 1914(، مسلم اإلمارة ) 624(البخاري األذان ) 1(

  ) . 295(النداء للصالة 
  ) . 328(، ابن ماجه الطهارة وسننها ) 26(أبو داود الطهارة ) 2(



  الفواكه الشهية يف اخلطب املنربية واخلطب املنربية على املناسبات 

  109

، وستر منا العيوب  ، عافـاين اهللا وإياكم من مجيع البليات وحقت عليه العقوبات
احليا ، وسلك بنا مسلك أهل األدب و ، وأمننا من املخاوف والروعات والعورات
tûï  {.   والصيانات Ï% ©! $# ur öcr èå ÷s ãÉ öúü ÏZ ÏB ÷s ßJ ø9 $# ÏM» oY ÏB ÷s ßJ ø9 $# ur Îé öç tó Î/ $ tB (#q ç6 |¡ oK ò2 $# Ïâ s) sù 

(#q è= yJ tF ôm $# $ YZ» tF ôg ç/ $ VJ øO Î) ur $ YYè Î6 ïB ÇÎÑÈ  {  )1(   .}   @ è% öúüÏZÏB÷sßJ ù=Ïj9 (#qëÒäó tÉ ô Ï̀B ôMÏd Ìç» |Áö/r& 

(#qÝàxÿøtsÜur óOßgy_rãç èù 4  { )2(  .بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.  اآلية   .  

                                                
   . 58: سورة األحزاب آية ) 1(
   . 30: سورة النور آية ) 2(
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   خطبة-54
   يف الوتر وغريه

، واملتصرف يف األمور كلها باإلحكام  احلمد هللا مفضل األعمال بعضها على بعض
، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده  الك السماوات واألرض، م  واحلكم يف الطول والعرض

، وأشهد أن حممدا عبده   ، وال يقدر أحد على القدح يف حكمته وال النقض ال شريك له
، اللهم صل وسلم وبارك على حممد وعلى آله  ورسوله سيد أهل السماوات واألرض

  .  وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم احلساب والعرض
، وكـمال   ، فإن أصل التقى القيام بالواجبات ، اتقوا اهللا أيها الناس:   دأما بع

، وخصوصا ما حث عليه الشارع من نوافل الصالة  التقوى وزينتها حتليتها باملستحبات
، وأمر به وأخرب عن فضله وثوابه إمجاال   ، فقد حث على الوتر وفضله تفضيال املؤكدات
، فمن مل يوتر فليس  يا أهل القرآن أوتروا فإن اهللا وتر حيب الوتر  {:  ، فقال وتفصيال

، وهي   ، وهي الوتر وإن اهللا قد أمدكم بصالة هي خري لكم من محر النعم.  )1( }  منا

،   أن يوتر من أول الليل أو وسطه أو آخره، فمن شاء  ما بني أن تصلوا العشاء والفجر
، وذلك  ، فإن صالة آخر الليل مشهودة ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره

، ومن شاء أن يوتر بواحدة أو ثالث أو مخس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة  أفضل
 r لنيب، فكله ثبت عن ا ، وأن يسلم من كل ركعتني ، وله أن يسردها ركعة فال بأس

ومن دخل .  ومن نام عن الوتر أو نسيه أو غريه من الصلوات قضاه إذا استيقظ وذكره
ومن توضأ يف .   ، ليتعجل من ربه أجره مرتني املسجـد فال جيلس حىت يصلي ركعتني

ومن حافظ على ثنيت عشرة ركعة يف يوم وليلة .  ليل أو ار فليصل ركعتني خفيفتني
، وركعتان بعد   ، وركعتان بعدها ؛ أربع قبل الظهر  يف اجلنةتطوعا بىن اهللا له بيتا 

                                                
، ابن ) 1416(، أبو داود الصالة ) 1675(، النسائي قيام الليل وتطوع النهار ) 453(الترمذي الصالة ) 1(

  ) . 1169(ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
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، فهذه الرواتب اليت ال ينبغي للعبد  ، وركعتان قبل الفجر  ، وركعتان بعد العشاء  املغرب
ومن هم بأمر ديين أو دنيوي فليصل ركعتني من غري .  أن يتركها ومن تركها لعذر قضاها

، وليستشر يف ذلك من هو بالنصح واخلربة  روفالفريضة وليدع ربه بدعاء االستخارة املع
ỳJ  {،   ، فال ندم من استشـار وال خاب من استخار معروف sù ö@ yJ ÷ètÉ öÆÏB ÏM» ys Î=» ¢Á9 $# 

uqèd ur Ö Ï̀B÷sãB üxsù tb#tçøÿà2 ¾ÏmÍä÷è |¡Ï9 $ ¯R Î) ur ¼ çms9 öcqç6ÏF» ü2 ÇÒÍÈ  { )1(  . بارك اهللا يل ولكم يف

  .  القرآن العظيم

                                                
   . 94: سورة األنبياء آية ) 1(
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   خطبة– 55
  rيف الصالة علي النيب  

وأوجب علينا اإلميان به .  احلمد هللا الذي جعل حق نبيه مقدما على حقوق العاملني
شريك ، وأشهـد أن ال إلـه إال اهللا وحـده ال  وطاعته وتقدمي حمبته على اخللق أمجعني

، اللهم صل  ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله سيد املرسلني له إله األولـني واآلخرين
  .  وسلم على حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني

£ ôâs)s9  {:  ، قال تعاىل ، اتقوا اهللا تعاىل أيها الناس:  أما بعد t̀B ª! $# í n? tã tûüÏZÏB÷sßJ ø9 $# øå Î) 

y] yèt/ öNÍké Ïù Zwqßô uë ô Ï̀iB ôM ÎgÅ¡àÿR r& (#qè=÷G tÉ öNÍköé n=tæ ¾ÏmÏG» tÉ#uä öNÍké Åe2 tì ãÉur ãNßgßJ Ïk=yè ãÉur |=» tG Å3ø9 $# spyJ ò6 Ïtø:$#ur b Î) ur 

(#qçR% x. Ï̀B ã@ ö6s% íÅ" s9 9@» n=|Ê AûüÎ7 ïB ÇÊÏÍÈ {  )1(  ومن تلك   لنبينا علينا حقوق كثرية، هلذا وجب ،

، وجتب الصالة عليه يف اخلطبة  احلقوق اإلكثار من الصالة والسالم عليه يف مجيع األوقات
، وعند ذكر سيد  ، ويف أول الدعاء وآخره ، وتتأكد يف يوم اجلمعة وليلتها والصالة

هذه الدعوة التامة اللهم رب :  ، ومن مسع املؤذن قال مثل ما يقول مث قال  املخلوقات
، ومن  ، وابعثه مقاما حممودا الذي وعدته  ، آت حممدا الوسيلة والفضيلة والصالة القائمة
، وأوىل الناس به وأحقهم  صلى اهللا عليه وسلم- حلت عليه شفاعتهr صلى على النيب

:   ومن دخل املسجد فليقل.  ، وأكثرهم صالة وسالما عليه بشفاعته أعظمهم إخالصا هللا
،  م اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا اللهم اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب رمحتكبس

وما جلس قوم جملسا مث .  وافتح يل أبواب فضلك:  وعند اخلروج يقول ذلك ويقول
، وكـان   إال قاموا عن مثل جيفة محارr تفرقوا ومل يذكروا اهللا ويصلوا على النيب

ن أكثر من الصالة والسالم عليه كفاه اهللا مهه وقضى وم.  عليهم حسرة يوم القيامة
،  ، ومن صلى عليه مرة واحـدة صلى اهللا عليه ا عشر صلوات حاجته وغفر له ذنبه

 r وكـل أمر ذي بال حلي بذكر اهللا والصالة على النيب.   ورفـع له عشر درجات

                                                
   . 164: سورة آل عمران آية ) 1(
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 فهو r  على النيب، وكل أمر ذي بال ال يذكر اهللا فيه وال يصلى فيه أحل فيه الربكة
، وتكفري السيئات  ، فاإلكثار من الصالة عليه فيها غفران الزالت أجذم ممحوق الربكة

وحلول اخلريات ،  ، وقضاء احلاجات وتفريج املهمات والكربات وإجابة الدعوات
، منجية من   ، وهي نور لصاحبها يف قربه  ، ورضى رب األرض والسماوات  والربكات

وفيها القيام ببعض حقه وتنمية حمبته يف القلب اليت هي من أشرف ،   الشرور واآلفات
، وهي دعاء وسؤال للرب   ، وهي من أسباب اهلداية إىل صراط مستقيم  القربات
b¨   {،   الرحيم Î) ©! $# ¼ çm tG x6 Í´ ¯» n= tB ur tbq ù= |Á ãÉ í n? tã Ä cÓ É< ¨Z9 $# 4 $ pk öâ r' ¯» tÉ öúï Ï% ©! $# (#q ãZ tB# uä (#q ù= |¹ Ïm øã n= tã 

(#q ßJ Ï k= yô ur $ ¸Jä Î= ó¡ n@ ÇÎÏÈ  {  )1(   .بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم   .  

  

                                                
   . 56: سورة األحزاب آية ) 1(
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   خطبة-56
   يف تيسري طريق اجلنة والنجاة من النار

، ورفع  داتاحلمـد هللا الـذي فاوت بني عبـاده يف العقـول واهلمم واإلرا
، وأشهد  وأشهد أن ال إله إال اهللا كامل األمساء والصفات.  بعضهم فوق بعض درجات

، اللهم صل وسلم على حممد وعلى آله   أن حممدا عبده ورسوله أكمل املخلوقات
  .   ، ومن تبعهم يف كل احلاالت  وأصحابه

، وطريق إىل  العذاب، فتقوى اهللا وقاية من   ، اتقوا اهللا تعاىل أيها الناس:   أما بعد
، وفتح   ، قد بني اهللا ورسوله لكم مراتب اخلري والشر وثوابه  عباد اهللا.   الفوز والثواب

، وأبان لكم أن من قصد رضوانه وسلك السبيل فالبد أن يوفقه  لكم طريق الرب وأبوابه
وىل ، ومن توىل عن مواله واتبع شيطانه وهواه واله اهللا ما ت ويوصله إىل كل فضل جزيل
، وال خيرج عن  ، فال يهلك على اهللا إال الطغاة املتمردون  لنفسه وخذله وأضله وأعماه

، فهذه الشرائع اليت شرعها لكم املوىل   رمحته إال من أىب أن يسلك ما سلكه الصادقون
يا :  قال معاذ بن جبل {،   ، يصلح لكم أحوالكم ويسرها لكم قوموا ا جبد واجتهاد

لقد سألت عن عظيم  " : ، قال رسول اهللا أخربين بعمل يدخلين اجلنة ويباعدين من النار
، وتؤيت   ، تعبد اهللا ال تشرك به شيئا وتقيم الصالة وإنه ليسري على من يسره اهللا عليه

 أي فمن قام ذه الشرائـع اخلمس )1( }   وحتج البيت، ، وتصوم رمضان  الزكاة

 أال   {:   ، مث قال له مبينا ألمته أبواب اخلري وكملها استحق دخول اجلنة والنجاة من النار

،  ، والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار  ة؟ الصوم جن أدلكم على أبواب اخلري
4í   {:   وصالة الرجل يف جوف الليل مث تال قوله nû$ yf tFs? öNßgç/qãZã_ Ç t̀ã Æì Å_$üÒyJ ø9  إىل )2( }  #$
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tbqè=yJ   {:   قوله ÷è tÉ ÇÊÐÈ { )1(؟  أال أخربك برأس األمر وعموده وذروة سنامه " :  مث قال

أال  " : مث قال  "  ، وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهللا رأس األمر اإلسالم وعموده الصالة
فأخذ بلسان نفسه :  ، قال  ى يا رسول اهللابل:  ؟ قلت "  أخربك مبالك ذلك كله

؟  إنا ملؤاخذون مبا نتكلم به:   يا رسول اهللا:  قلت " كف عليك هذا " :  فقال
، وهل يكب الناس يف النار على مناخريهم إال حصائد   ثكلتك أمك يا معاذ "  :  قال

،  استغفار من قراءة وذكر ودعاء و- فمن ملك لسانه فأشغله مبا يقرب إىل اهللا} ألسنتهم

 فقد وفق -وحبسه عن الكالم احملرم من غيبة أو منيمة أو كذب وكل ما يسخط اجلبار
فانظروا رمحكم اهللا ما أسهل هذه الشرائع .   ، وسلم من الشر والعقاب للخري والثواب

$   {.  ، وما أعظم ثواا وأجرها وما أكملها وأيسرها tBur (#qãBÏdâs)è? / ä3Å¡àÿR L{ ô Ï̀iB 9éöçyz çnrßâÅgrB 

yâZÏã «! $# uqèd #Zéöçyz zNsàôã r&ur #\ç ô_ r& 4  { )2(  .بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم  .  
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   خطبة-57
   يف الرضى بالقدر

 أن ال إله إال اهللا وحده ال وأشهد.  احلمد هللا الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا
، أرسله إىل مجيع   ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ، وكفى باهللا وليا ونصريا  شريك له

، اللهم صل وسلم على حممد  ، وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا الثقلني بشريا ونذيرا
  .  وعلى آله وأصحابه الذين أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهريا

، واعتمدوا على ربكم يف كل ما به  ، اتقوا اهللا فقد فاز املتقون أيها الناس:  عدأما ب
، أال وإن  ، واعلموا أن كل شيء بقضاء قدره من يقول للشيء كن فيكون تتصرفون

، وبتحقيقه يتحقق للعبد الربح ويسلم من  االعتقاد يف القضاء والقدر أحد أصول اإلميان
، ورقاهم إىل   إذا وقر يف القلوب نشط العاملني يف أعماهلم، فإن هذا االعتقاد اخلسران

، فمن آمن حق اإلميان باهللا وعلم أن كل شيء بقدره  مدارج الكمال يف كل أحواهلم
،  ، ومن استعان باهللا معتمدا بقلبه عليه أعانه وقضاه ثبت اهللا قلبه للرضى والتسليم وهداه

، ومن حتمل يف سبيله األثقال واملشاق  انـهومن جلأ إليه واحتمى حبماه محاه وعصمه وص
، ومن قصد حنوه صادقا كفاه كل مؤنة وزين يف قلبه مسالك اخلري  سهلها عليه وهوا

؟ وكيف خيشى  ، كيف يرهب اخللق يف رضى اخلالق من يعلم أن األجل حمتوم وحسنها
يطمئن إىل كفاية ؟ كيف ال  الفقر فيما ينفق من ماله يف اخلري من تيقن أن الرزق مقسوم

$!   {:  ؟ كيف ال يثق بوعد من قال اهللا ورزقه من يعلم أن اهللا تكفل بأرزاق اخلليقة tBur 

OçF ø)xÿR r& Ï̀iB &äóÓx« uqßgsù ¼ çmàÿÎ=øÉäÜ ( {  )1(  كيف  مللك على احلقيقة؟ وهو الذي بيده خزائن ا ،

؟ كيف ال حيتسب له ثواا ويرجو   يتسخط العبد املصائب واملكاره واهللا هو الذي قدرها
؟ أال وإن اإلميان بقضاء اهللا وقدره   ذخرها من يعلم أن اهللا هو الذي أجراها ودبرها

هوال ، ويسهل على العبد اقتحام الصعاب واأل يوجب الطمأنينة إىل اهللا يف كل احلاالت

                                                
   . 39: ية سورة سبأ آ) 1(
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، واعلم أن األمة   إذا سألت فاسـأل اهللا وإذا استعنت فاستعن باهللا { r ، قال  امللمات

لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء كتبه اهللا لك ولو اجتمعوا على أن 
.  ، رفعت األقالم وجفت الصحف  إال بشيء كتبه اهللا عليكيضروك بشيء مل يضروك

، واعلم أن النصر  ، وما أخطأك مل يكن ليصيبك واعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك
$!  {.   )1(  } ، وأن مع العسر يسرا  ، وأن الفرج مع الكرب  مع الصرب tB z>$ |¹r& Ï̀B 

>pt6äÅÁïB ûwÎ) Èb øåÎ* Î/ «! $# 3 t̀Bur . Ï̀B÷sãÉ «! $$ Î/ Ïâökuâ ¼ çmt6ù=s% 4 ª! $#ur Èe@ ä3Î/ >äóÓx« ÒOä Î=tæ ÇÊÊÈ {  )2(   . بارك اهللا يل

  .  ولكم يف القرآن العظيم
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   خطبة -58
  يف التقـوى

، ورفع  مم واإلراداتاحلمـد هللا الـذي فاوت بني عبـاده يف العقـول واهل
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده .  بعضهم فوق بعض باإلميان والعلم ولوازمهما درجـات

، وأشهد أن حممدا  ، وال مسي له يف األمساء وال مثيل له يف الصفات ال شريك له يف الذات
، ومن  ، اللهم صل وسلم على حممد وعلى آله وأصحابه عبده ورسوله أشرف الربيات

  .   بعهم يف كل احلاالتت
، وسبب  ، اتقوا اهللا تعاىل فتقوى اهللا وقاية من الشر والعذاب أيها الناس:  أما بعد

، وحضكم على   قد بني اهللا لكم مراتب اخلري وثوابه:  عباد اهللا.   موصل للخري والثواب
þqãã#) *   {:   ، فقال تعاىل  ذلك وسهل لكم طرقه وأسبابه Íë$ yô ur 4í n< Î) ;otç Ïÿøó tB Ï̀iB öNà6 În/§ë  { )1( 

zN÷è  {:  وإىل قوله ÏYsù ãç ô_r& tû,Î# ÏJ» yè ø9$# ÇÐÍÈ { )2(  .صف املتقني بالقيام حبقوقه وحقوق فو

، وقـال معـاذ  ، ونفى عنهم اإلقامة على الذنوب واإلصرار عباده وبالتوبة واالستغفار
.  جيين من النارأخربين بعمل يدخلين اجلنة وين:  يا رسول اهللا { t بن جبل

لقد سألت عن عظيم وإنه ليسري على من يسره اهللا عليه تعبد اهللا ال تشرك به  "  r قال
، أي فمن  )3( }  ، وتصـوم رمضان وحتـج البيت ، وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة شيئا

، مث ملا رآه  قام ذه الشرائع اخلمس حق القيام استحق النجاة من النار ودخول دار السالم
،  ديد الرغبة يف اخلري وضح له ولألمة األسباب اليت توصل إىل خريي الدنيا واآلخرةش

؟  أال أدلك على أبواب اخلري  {:    فقال-واألبواب اليت تفضي إىل النعم الباطنة والظاهرة

                                                
   . 133: سورة آل عمران آية ) 1(
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،  ، ووقاية يف اآلخرة من مجيع الكروب من الذنوبوقاية يف الدنيا :    أي)1( } الصوم جنة

مث تال  " ، وصالة الرجل يف جوف الليل والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار "  {

4ínû$yftFs? öNßgç/qãZã_ Ç {:  قوله تعاىل t̀ã ÆìÅ_$üÒyJø9$# { )2( -حىت بلغ - }  tbqè=yJ÷ètÉ ÇÊÐÈ { )3( مث 

:   اإلسالم وعموده:   ؟ رأس األمر أال أخربك برأس األمر وعموده وذروة سنامه "  :  قال
أال أخربك مبالك ذلك   " : مث قال  " سبيل اهللاجلهاد يف :  الصالة وذروة سنامه

قلت يا  "  كف عليك هذا  "  : ، فأخذ بلسان نفسه وقال  قلت بلى يا رسول اهللا " ؟ كله
، وهل يكب  ثكلتك أمك يا معاذ " :  ؟ قال وإنا ملؤاخذون مبا نتكلم به:  رسول اهللا

 لسانه فأشغله مبا  فمن ملك} !؟  الناس يف النار على مناخريهم إال حصائد ألسنتهم

، وحبسه عن الكالم احملرم من غيبة  يقربه إىل اهللا من علم وقراءة وذكر ودعاء واستغفار
 فقد ملك أمره كله واستقام على الصراط -ومنيمة وكذب وشتم وكل ما يسخط اجلبار

فانظروا رمحكم اهللا ما .  ومن أطلق لسانه فيما يضره استحق العذاب األليم.  املستقيم
فجاهدوا نفوسكم على .  ، وما أعظم ثواا عند اهللا وأكملها ل هذه الشرائع وأيسرهاأسه

بارك اهللا يل ولكم يف .   ، وسلوا ربكم اإلعانة على أقواهلا وأفعاهلا حتقيقها وإكـماهلا
  .  القرآن العظيم

                                                
  ) . 5/237(، أمحد ) 3973(، ابن ماجه الفنت ) 2616(الترمذي اإلميان ) 1(
   . 16: سورة السجدة آية ) 2(
   . 17: سورة السجدة آية ) 3(



  الفواكه الشهية يف اخلطب املنربية واخلطب املنربية على املناسبات 

  120

   خطبة-59
   يف املنجيات واملهلكات

، ومل يكن له كفوا   يلد ومل يولد، الذي مل ، الفرد الصمد احلمد هللا الواحد األحد
، وال مثل له يف  ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له يف ملكه وسلطانه أحد

،   ، املؤيد بربهانه ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله  ، وبره وإحسانـه أمسائه وصفاته
  .   اللهم صل وسلم على حممد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه

، واحذروا  ، واسلكوا سبيل السالمة والنجاة  ، اتقوا اهللا تعاىل أيها الناس:  دأما بعـ
، فأما   ثالث منجيات وثالث مهلكات  { r ، فقد قال  سبل العطب واألمور املهلكات

، والقصد يف  ، والقول باحلق يف الرضا والسخط اهللا يف السر والعالنيةفتقوى :  املنجيات
، وهي  ، وإعجاب املرء بنفسه ، وشح مطاع فهوى متبع:   ، وأما املهلكات الغىن والفقر

أما .   ، حمذر عن موانع اهللكات  فياله من كالم جامع ملسالك اخلريات.  }  أشدهن

،  ، وا حصول اخلريات واندفاع الشرور ك األمور، فهي مال تقوى اهللا يف السر والعالنية
، فيستحي من ربه أن يراه حيث  ، والعلم بقرب امللك العالم فهي مراقبة اهللا على الدوام

، فإن  ، وأما قول احلق يف الغضب والرضى  ، أو يفقده يف كل ما يقرب إىل رضاه  اه
لى اإلميان وقهر العبد لغضبه ، وأكرب برهان ع ذلك عنوان على الصدق والعدل والتوفيق

، وال   ، فال خيرجه الغضب والشهوة عن احلق ، فإنه ال ينجو منها إال كل صديق وشهوته
، وأما القصد يف الفقر والغىن  ، بل الصدق عام ألحواله كلها وشامل يدخالنه يف الباطل

:  ير يف قوله، وامتثال إلرشاد الرب القد  فإن هذا عالمة على قوة العقل وحسن التدبري
}   tûïÏ%©!$#ur !#så Î) (#qà)xÿR r& öNs9 (#qèù Ìç ó¡çÑ öNs9 ur (#rçéäI ø)tÉ tb% ü2ur öú÷üt/ öÅÏ9ºså $ YB#uqs% ÇÏÐÈ  { )1( فهذه 

، وصاحبها قد فاز   وحقوق العباد، ، وحق النفس  الثالث مجعت كل خري متعلق حبق اهللا
ô   {،  ، وأما الثالث املهلكات فأوالهن هوى متبع  بالقدح املعلى واهلدى والرشاد t̀Bur 
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ë@ |Ê r& Ç` £J ÏB yì t7 ©? $# çm1 uq yd Îé öç tó Î/ ì Wâ èd öÆ Ï iB «!  فإن اهلوى يهوي بصاحبه إىل أسفل )1(  }  4 #$

، وأما الشح   ، وباهلوى تندفـع النفوس إىل الشهوات الضارة املهلكات  الدركات
`   {،   املطاع فقد أحضرت النفوس شحها tB ur s-q ãÉ £x ä© ¾ Ïm Å¡ øÿ tR öÅ Í´ ¯» s9 'r é' sù ãN èd 

öcq ßs Î= øÿ ßJ ø9 $# ÇÒÈ  {  )2( فإن الشح حيمل  ، ومن انقاد لشحـه فأولئك هم اخلاسرون ،

، أمر الشح أهله بالقطيعة  ، ويدعو إىل الضرر والقطيعة والعقوق  على البخل ومنع احلقوق
، وأغراهم باملعامالت السيئة من   ، ودعاهم إىل منع احلقوق الواجبة فامتثلوا فقطعوا

، وينهى عن كل خلق  ، فهو يدعو إىل كل خلق رذيل لبخس والغش والربا ففعلواا
، فإن العجب  ، وأما إعجاب املرء بنفسه فإنه من أعظم املهلكات وفظائع األمور مجيل

، ووسيلة إىل الفخر واخليالء واحتقار اخللق الذي هو من  باب إىل الكرب والزهو والغرور
، من مجعها   اهلوى املتبع والشح املطاع واإلعجاب بالنفس:  ، فهذه الثالث أعظم الشرور

، فطوىب  ، ومن اتصف ا فقد باء بغضب من اهللا واستحق العذاب املهني  فهو من اهلالكني
،  ، وطوىب ملن وقي شح نفسه فكـان من املفلحني ملن كان هواه تبعا ملـراضي اهللا

من اهللا علي وعليكم .  ننيوعرف نفسه حقيقة فتواضع للحق وخفض جناحه للمؤم
، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا  ، وحفظنا من مضارها ومساوئها مبكارم األخالق ومعاليها

  .   وسيئات أعمالنا

                                                
   . 50: سورة القصص آية ) 1(
   . 9: سورة احلشر آية ) 2(
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   خطبة-60
   واعظـة

أمحده على ما .   ، الرازق وغريه عبد فقري مرزوق  احلمد هللا اخلالق ومن سواه خملوق
وأشهد أن ال إلـه إال اهللا وحده ال .   ء احلقوقله من الصفات وأسأله أن يعيننا على أدا

، اللهم صل   ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أفضل بريته  شريك له يف ألوهيته وربوبيته
  .  ، ومن تبعهم يف سنته  ، وعلى آله وأصحابه وسلم على حممد
 ،  ، اتقوا اهللا تعاىل وإياكم واالغترار باألماين واآلمال  أيها الناس:   أما بعـد

وافتخر على ! ؟   ، أين من مجع األموال ومناها  فإنكم على وشك النقلة واالرحتال
،   أما ترون القرب قد حواه والتراب قد أكله وأباله! ؟   أقرانه ومتتع بلذاته وباهى

$  {،   ومل يبق له إال ما قدمت يداه ygïÉr'̄» tÉ ß`» |¡R M}$# y7̈R Î) îyÏä% x. 4ín< Î) y7În/uë % [nôâx. ÏmäÉ)» n=ßJ sù ÇÏÈ 

$ ¨Br'sù ô t̀B öÜ ÎAré& ¼çmt7» tG Ï. ¾ÏmÏYäÏJ uã Î/ ÇÐÈ {  )1( - إىل قوله - }  4í n?óÁtÉur #·éçÏè yô ÇÊËÈ { )2(   .

،  مال حسنها وسيئها وجالها، كتاب عرف جبميع األع  كتاب ينطق مبا جرى شفاها
، ال يغادر  ، وخافية الصدور وصاحبها قد أخفاها تعرض خائنة األعني على من قد رآها

،   ، فحينئذ يغتبط املتقون بكتب أعماهلم اليت قدموها كبرية وال صغرية إال أحصاها
ãP   {:   ويقولون ملعارفهم مبتهجني باألعمال الصاحلة اليت أسلفوها ät !$ yd (#r âä tç ø% $# ÷m uã Î6» tF Ï. 

ÇÊÒÈ í Î oT Î) àMY uZ sß í Î oT r& @,» n= ãB ÷m uã Î/$ |¡ Ïm ÇËÉÈ uq ßg sù í Îû 7p t±ä Ïã 7p uã ÅÊ# §ë ÇËÊÈ í Îû >p ¨Y y_ 7p uä Ï9% tæ ÇËËÈ 

$ yg èùq äÜ è% ×p uã ÏR# yä ÇËÌÈ  {  )3( ويقال هلم }   (#q è= ä. (#q ç/ ué õ° $# ur $ O« ÿã ÏY yd !$ yJ Î/ óO çF øÿ n= óô r& Ü Îû ÏQ$ É F{ $# 

Ïp uã Ï9$ sÉ ø: $# ÇËÍÈ  {  )4(   من أويت كتابه بشماله فيقول حني أيقن بالشقاء األبدي ، وأما

                                                
   . 7 - 6: سورة النشقاق آية ) 1(
   . 12: سورة النشقاق آية ) 2(
   . 23 - 19: اقة آية سورة احل) 3(
   . 24: سورة احلاقة آية ) 4(
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Ó   {السرمدي والعذاب  Í_ tF øã n=» tÉ óO s9 |Nr é& ÷m uä Î6» tF Ï. ÇËÎÈ óO s9 ur Íë ÷ä r& $ tB ÷m uã Î/$ |¡ Ïm ÇËÏÈ  $ pk tJ øã n=» tÉ 

ÏM tR% x. sp uã ÅÊ$ s) ø9 $# ÇËÐÈ !$ tB 4Ó o_ øî r& Ó Í h_ tã ÷m uã Ï9$ tB 2 ÇËÑÈ y7 n= yd Ó Í h_ tã ÷m uä ÏZ» sÜ ù= ßô ÇËÒÈ  {  )1( فيقال 

çnräãè{ çnqù=äó  {:   للزبانية عند ذلك sù ÇÌÉÈ ¢OèO tLìÅs pgø:$# çnqù=|¹ ÇÌÊÈ ¢OèO í Îû 7's# Å¡ù=Åô $ygãã öë så tbqãè ö7 yô 

% Yæ#uë Ïå çnqä3è=óô $$ sù ÇÌËÈ  { )2(  .والعقاب والسبب الذي أوصله إىل هذا العذاب الفظيع 

،  ، وال حيض على طعام املسكني الشديد واملوضع املريع أنه كان ال يؤمن باهللا العظيم
، وضيع حقوق احملتاجـني  ضيع حق اهللا فتجرأ على الكفر والفسوق والعصيان

،  ، ويفوز فيه املتقون ، يا له من يوم خيسر فيه املبطلون بالقسـوة والبخل وعدم اإلحسان
أجارين .  )4í®ûuqè?ur ë@à2 <§øÿtR $̈B ôMn=ÏJtã öNèdur üw öcqßJn=ôàãÉ ÇÊÊÊÈ { )3  {.  لونويربح فيه العام

  .  ، فإنه الكرمي الستار ، ومن علينا بالرمحة واملغفرة اهللا وإياكم من النار

                                                
   . 29 - 25: سورة احلاقة آية ) 1(
   . 32 - 30: سورة احلاقة آية ) 2(
   . 111: سورة النحل آية ) 3(
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  بة خط-61
   يف معرفة اهللا

، الذي تفرد بكل كمال  ، الفعال ملا يريد ، املبدىء املعيد احلمد هللا الويل احلميد
، فال ضد له يف ذلك وال  ، وتوحد باأللوهية والربوبية ، فهو الغين ايد وجالل ومجال

،  ، ذو اجلالل يف عظمته وكربيائه وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له.  نديد
، وأشهد   ، وذو اإلكرام الذي مألت مهابته وحمبته قلوب صفوة العبيد وأوصاف التمجيد

، اللهم صل  أن حممدا عبده ورسوله الذي هدى أمته إىل كل فعل مجيل وقول سديد
  .  وسلم على حممد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم يف اهلدى الرشيد

واعلموا أن اهللا يعلم ما يف أنفسكم ،  ، اتقوا اهللا وراقبوه أيها الناس:   أما بعد
.   ، وحتبب إليكم بنعمه املتواترة وآالئه لقد تعرف لكم بأمسائه احلسىن وصفاته.  فاحذروه

، وأنه غافر الذنب وقابل   ، وحكمة واقتدارا أخربكم أنه أحاط بكل شيء رمحة وعلما
، كي نسارع إىل   تقني، وأنه حيب احملسنني وامل ، إعذارا لكم وإنذارا  التوب شديد العقاب

وحيب الصابرين ترغيبا لنا يف الصرب على املكاره .  حتقيق التقوى ونتسابق إىل اإلحسان
، وأنه املتفرد بسوابغ النعم ليجذب العباد إىل حمبته وشكره  وعلى الطاعات وعن العصيان

وأنه اهللا .    إليه، وصارف املكاره والنقم ليعلموا أنه ال ملجأ وال منجا منه إال والثناء عليه
، فإنه من توكل  ، ليعبدوه ويستعينوا به ، وال يستحق العبادة سواه  الذي ال إله إال هو

،  ، والنافـع الضار  أخربهم أنه املانع املعطي.  ، ويسر له أمور دينه ودنياه على اهللا كفاه
 منه املنافع ، كي يستدفعوا به املكاره ويستجلبوا ، احلليم الستار وأنه الغفور الرحيم

وأخربهم أنه العزيز املقتدر .  ، ويرغبوا إليه يف كل ما نام يف اإلعالن واإلسرار واملسار
وتعرف إليهم .  ، ليخضعـوا لعظمتـه ويستويل عليهم الذل واالنكسار امللك اجلبـار

، ليتعلقوا خبزائن جوده الواسع الذي ال ينقص على تنوع  بامسه الباسط الفتاح الرزاق
، وتبارك من  ، وتقدس عن كل نقص وعن ند وضد ومثال سبحانه وتعاىل.  إلنفاقا

، وال إله إال اهللا الذي ال شريك  ، وتوالت آالؤه اجلزال ، وكثرت خرياته عظمت صفاته
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،   ، وال مثيل له يف صفاته ، وال مسي له يف أمسائه  ، وال نديد له يف ألوهيته له يف ربوبيته
، وال سبيل للعباد لإلحاطة  ، وال عديل له يف سعة علمه ورمحته هوال نظري له يف حكمت

بسم اهللا الرمحن .  ، وال حيصي أحد ثناء عليه من أهل أرضه ومسائه ببعض أوصافه
$ mÛ ÇÊÈ !$tB  {.   الرحيم uZø9 tìR r& y7øã n=tã tb#uäöç à)ø9 $# #ís+ô±tF Ï9 ÇËÈ  ûwÎ) Zotç Å2õãs? ỳJ Ïj9 4Óý øÉsÜ ÇÌÈ WxÉÍî\ s? 

ô £̀J ÏiB t,n=y{ uÚöë F{ $# ÏNºuq» uK¡¡9 $#ur í n? ãè ø9$# ÇÍÈ ß`» oH÷q§ç9 $# í n? tã Ä ö̧ç yè ø9$# 3ìuqtG óô $# ÇÎÈ ¼ çms9 $ tB í Îû ÏNºuq» yJ ¡¡9 $# $ tBur 

í Îû ÇÚ öë F{$# $ tBur $ yJ åks] ÷èt/ $ tBur |MøtrB 3ìué©Y9 $# ÇÏÈ b Î) ur öç ygøgrB ÉA öqs)ø9 $$ Î/ ¼ çm̄R Î* sù ãNn=÷è tÉ §éÅc£9 $# í s" ÷zr&ur ÇÐÈ ª! $# Iw tm» s9 Î) 

ûwÎ) uqèd ( ã&s! âä!$ yJ óô F{ $# 4Óo_ ó¡çtø:$# ÇÑÈ {  )1(  .بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم  .  

                                                
   . 8 - 1: سورة طه آية ) 1(
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   خطبة -62
  يف التوحيـد

لد ومل يكن له كفوا ، الذي مل يلد ومل يو ، الفرد الصمد احلمد هللا الواحد األحد
، مكور النهار على الليل  ، العزيز الغفار وأشهد أن ال إله إال اهللا الواحد القهار.  أحد

، اللهم  ، سيد الرسل وإمام األبرار ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله والليل على النهار
  .  صل وسلم على حممد وعلى آله وأصحابه األطهار

rßâç6ôã#)  {،  أيها الناس:  أما بعـد $# ãNä3/uë ìÏ%©!$# öNä3s)n=s{ tûïÏ%©!$#ur Ï̀B öNä3Î=ö6s% öNä3ª=yè s9 tbqà)G s? 

ÇËÊÈ ìÏ%©!$# ü@ yè y_ ãNä3s9 uÚöë F{ $# $V©ºtç Ïù uä!$ yJ ¡¡9 $#ur [ä!$ oYÎ/ tA tìR r&ur z̀ ÏB Ïä!$ yJ ¡¡9 $# [ä!$ tB yl tç ÷zr'sù ¾ÏmÎ/ z̀ ÏB ÏNºtç yJ ¨V9 $# 

$ ]%øóÍë öNä3©9 ( üxsù (#qè=yè øgrB ¬! #Yä#yâR r& öNçFR r&ur öcqßJ n=÷è s? ÇËËÈ {  )1(   . من الذي أوجدكم من

؟ من   ؟ من الذي صرف عنكم املكـاره واملضار والنقم ؟ وغمركم بسوابغ النعم العـدم
؟ من الذي   ؟ من الذي سخر لكم الليل والنهار اع واألبصارالذي أعطاكم العقول واألمس

؟ من الذي أحيا األرض بعد موا مبا  فلق احلب عن الزروع وعن األشجار وعن النوى
؟ من الذي  ؟ من الذي يصوركم يف األرحام كيف يشاء أنزل عليها من غيث السماء

أحسن نظامهما فال ؟ من الذي أحكم خلقها و  أمسك السماوات واألرض عن الزوال
وأخرج الثـمار .  ؟ من الذي فجر األرض باألار والعيون  يرى فيها خلل وال إخالل

كن :   ؟ أما ذلك إبداع من يقول للشيء  اللذيذة والفواكـه الشهية من يابس الغصون
، وقدر أقدارا وإليها وجه  ؟ من الذي خلق املخلوقات فعدهلا وأحسنها وسوى فيكون

؟ وأغطش ليلها  ؟ ورفع مسكها فسواها من الذي خلق السماء وبناها؟  أهلها وهدى
؟ واجلبال أرساها  ؟ أخرج منها ماءها ومرعاها ؟ واألرض بذلك دحاها وأخرج ضحاها

، إله قامت الرباهني القاطعة على   ، وربا وإهلا ؟ فجعل ملكا عظيما  متاع لكم وإلنعامكم
، وخلق املكلفني  ، وسعة علمه ورمحته ، وشهدت املوجودات ببديع حكمته  وحدانيته

                                                
   . 22 - 21: سورة البقرة آية ) 1(
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،  ، فإنكم عن ذلك مسئولون  ، مبا خلقتم له ، فقوموا رمحكم اهللا لعبادته ومعرفته
.  ، وخذوا ما استطعتم من الباقيات الصاحلات واستعدوا للقاء ربكم فإنكم إليه راجعون

م جنات جتري ، ويدخلك  وتوبوا إىل اهللا توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم السيئات
؟  أما ترون اهللا يتابع عليكم نعه لتشكـروه.  من حتتط األار فيها املساكن الطيبات
، وبذكره تغفر  أال بذكر اهللا تطمئن القلوب!! ويذكـركم بآالئه لتعرفوه وتذكروه 

، ومن استعان به  ، من أقبل على ربه وتقرب إليه تلقاه اخلطايا وحيصل كل مطلوب
، ومن تعرف   ، ومن رجع إليه يف أموره كلها لطف به وتواله مواله هوتوكل عليه كفا

.  ، ومن قام بتقواه جعل له فرجا وخمرجا من كل مشقة إليه يف الرخاء عرفه يف الشدة
.  ويسر هلم الوسائل إىل اخلريات واألسباب.  فسبحان من فتح لعباده من رمحته كل باب

  .  بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم
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   خطبة– 63
   يف فضل الدين اإلسالمي

، وأكمله وأمت به النعمة على  احلمد هللا الذي شرع لنا من الدين ما وصى به املرسلني
، فإياه  ، وأشهد أن ال إله إال اهللا ، وجعله حجة قاطعة وآية ساطعة على املعاندين  املؤمنني

، اللهم صل وسلم على  سلني، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله سيد املر نعبد وإياه نستعني
  .   ، الذين أصلح اهللا م الدنيا والدين  حممد وعلى آله وأصحابه

، إذ كنتم قبل هذا الدين  ، اتقوا اهللا واذكروا نعمة اهللا عليكم  أيها الناس:   أما بعد
، وكنتم قبله غواة ضالني فهداكم به الصراط  أعداء فألف بينكم ذا الدين القومي

، املساوي يف أحكامه بني  هو الدين احلاوي لروح الرمحة والعلم واحلكمة، ف املستقيم
، وأنقذ به من  ، هدى اهللا به من الضاللة أصناف األمم على وفق العدالة والرأفة والرمحة

، وكم أزال من  ، ونبه غافال  ، وعلم جاهال ، وهذب خشنا ، فكم أالن قاسيا اجلهالة
، وكم حث على اخلريات   وإخالل وخلل، وكم أصلح من فاسد تقاعد وكسل

، وكم أزال من  ، وكم مجع األشتات واملتفرقات ، وحذر من الشرور والرذائل  والفضائل
، وكم حداهم  ، وكم مكن ألهله من نظم منوعة فيها صالحهم ظلم وأصلح املتصدعات

،   ، فهو السراج الذي بنوره إىل كل مشكلة يسترشدون إىل ما فيه رحبهم وفـالحهم
،  ، صحح العقائد وهذب العلوم وهو األساس األعظم الذي عليه بنيام وعليه يعتمدون

، ج ألهله السعي إلدراك  ، وإليه يلجـأ اخلصوص والعموم وأصلح األعمال
، وأعان كل منهما لآلخر   ، ومجع بني ترقية األرواح واألجساد بوجهني متفقني السعادتني

، فقال ابتغوا فضل ربكم باألسباب  نني مبا أمر به املرسلني، فأمر املؤم  فمشيا مصطحبني
، والنصح واإلحسان  اإلخالص هللا شعاره.   ، واستعينوا ا على عبادة رب العاملني النافعة

.  ، والعلم الصحيح والعمل الصاحل جليسه ، والنشاط إىل األمور النافعة أنيسه للعباد دثاره
، ومع ذلك أمرهم أن ال  ، وإىل املعارف األفقية الكونية ةدعا إىل املعارف الشرعية الديني

، وال يدعوا استثمار املواهب واالستعدادات اليت فيهم وخيلدوا  يكتفوا بالعلم عن العمل
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، وكله ترق إىل الفضائل مع  ، وتأمل وتفكري ، فالدين كله جد وعمل إىل الكسل
، وتسابق يف سريها الليل  األعصار، ونظمه تساير يف سريها  االستعانة بامللك القدير

، خضعت العقـول الصحيحة حلكمه  ، وتغلب يف خريها السحب الغـزار  والنهار
،  ، فقوم الدين معوجها املائل ، واسترشدت به واهتدت إىل علمه وأعالمه وأحكامه

، وعصم من   ، وتكفل بإصالح العاجل واآلجل  وأوضح املعضالت وحل املشاكالت
، وهو مع ذلك حيث  ، فليس له ند يف شيء من ذلك وال مشارك  املهالكالشرور وأنواع

،  ، ويعرفهم أن املنافع مشتركة بينهم حمفوظة مرعية على التعاون بني الراعي والرعية
، ويربط بالروابط  ، وينفخ فيهم روح الرجاء وقوة األمل  وحيذرهم من اليأس والكسل

، فما من خري  مع هلم بني مصاحل دنياهم وأخراهم، وجي  املعنوية واملادية أدناهم بأقصاهم
tP   {.   ، وبني الوسائل والطرق املوصلة إليه ونفع وصالح إال دعا إليه öq uã ø9 $# àM ù= yJ ø. r& öN ä3 s9 

öN ä3 oYÉ Ïä àM ôJ oÿ øC r& ur öN ä3 øã n= tæ Ó ÉL yJ ÷è ÏR àMä ÅÊ uë ur ãN ä3 s9 zN» n= óô M} $# $ YYÉ Ïä 4  {  )1(   .بارك اهللا يل .  اآلية

  .  ولكم يف القرآن العظيم
  

                                                
   . 3: سورة املائدة آية ) 1(



  الفواكه الشهية يف اخلطب املنربية واخلطب املنربية على املناسبات 

  130

   خطبة -64
  يف فضل ليلة القدر

واإلحسان املتواتر .   ، ذي الفضل العظيم ، اجلواد الكرمي احلمد هللا الرب الرحيم
، املتفرد بالكـمال وحسن   شريك لهوأشهد أن ال إلـه إال اهللا وحده ال.  العميم
، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الذي هو باملؤمنني رؤوف  ، والرب اجلسيم األفعال
، ومن تبعهم فسلك الصراط  ، اللهم صل وسلم على حممد وعلى آله وأصحابه رحيم

  .  املستقيم

«=üNm ÇÊÈ É   {:  ، قال تعاىل  ، اتقوا اهللا تعاىل أيها الناس:   أما بعد tG Å6 ø9 $#ur ÈûüÎ7 ßJ ø9 $# ÇËÈ  
!$ ¯R Î) çm» oYø9 tìR r& í Îû 7's# øã s9 >px.tç» t6ïB 4 $̄R Î) $̈Zä. z̀ ÉÍë ÉãZãB ÇÌÈ $ pké Ïù ä-tç øÿãÉ ë@ ä. @ç øBr& AOäÅ3ym ÇÍÈ #\ç øBr& ô Ï̀iB !$tR ÏâYÏã 4 $ ¯RÎ) $ ¨Zä. 

tû, Î#Åô öç ãB ÇÎÈ ZpyJ ôm uë Ï̀iB y7Îi/¢ë 4 ¼ çm̄R Î) uqèd ßìãÏJ ¡¡9 $# ÞOäÎ=yè ø9 $# ÇÏÈ  {  )1(وقال تعاىل   :}   !$ ¯R Î) çm» oYø9 tìR r& í Îû 

Ï's# øã s9 Íë ôâs)ø9 $# ÇÊÈ !$tBur y71uë ÷ä r& $ tB ä's# øã s9 Íë ôâs)ø9 $# ÇËÈ ä's# øã s9 Íë ôâs)ø9 $# ×éöçy{ ô Ï̀iB É#ø9 r& 9ç öky ÇÌÈ ãA ¨ît\ s? èps3Í´ ¯» n=yJ ø9 $# 

ßyrîç9 $#ur $ pké Ïù Èb øåÎ* Î/ NÍkÍh5uë Ï̀iB Èe@ ä. 9êöD r& ÇÍÈ íO» n=yô }ë Ïd 4Ó®L ym Æìn=ôÜ tB Ìç ôf xÿø9 $# ÇÎÈ { )2(  . انظروا رمحكم

، وما تضمنته من برها  هااهللا فيما احتوت عليه هذه اآليات من فضيلة هذه الليلة وشرف
، الذي فيه اهلدى والرمحة  ، ليلة خصها اهللا بإنزال القرآن الكرمي  وخريها وحتفها

،   ليلة مباركة يف كثرة خرياا.   ، وفيه أنقذ اهللا العباد من الشقا واخلسران والفرقـان
 القدر خري من ، ليلة ، من بركتها أا تفوق ليايل الدهر مباركة يف سعة فوائدها ومرباا

، ومن  ، ومن بركتها أن من قامها إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنوبه  ألف شهر
، ومن دعا اهللا فيها بقلب حاضر خالص أجابه   قامها حمتسبا أصلح اهللا أحواله وستر عيوبه

إن وافقت ليلة القدر :  يا رسول اهللا  {:  - رضي اهللا عنها-قالت عائشة .  وآتاه مطلوبه

                                                
   . 6 - 1: سورة الدخان آية ) 1(
   . 5 - 1: سورة القدر آية ) 2(
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، فهكـذا  )1( } قويل اللهم إنك عفو حتب العفـو فاعف عين " :  ؟ قال فبم أدعو

أما .  ، ويلتجئون إىل امللك الغفار ، ينافسون يف هذه الليلة كانت حالة الصفوة األخيار
، وأن تقبل بكليتك إىل  املؤمن أن جترد قلبك يف هذه الليلة من مجيع األشغالحيق لك أيها 

، وأن تتوسل إليه   ، وأن تعترف بذنوبك وفاقتك وافتقارك طاعة ذي العظمة واجلالل
، يا رب قد  يا رب قد عظمت مين الذنوب:  ؟ تقول خملصا يف خضوعك وانكسارك
، يا رب ال ملجأ يل   لفقري املعدم املضطر إليك، يا رب أنا ا تكاثرت علي اخلطايا والعيوب

؟   ؟ وإن حرمتين من يعطيين ؟ وإن خيبتىن من يصلين ، إن رددتين من يقبلين منك إال إليك
، وال أستعني  ، وال إله يل سواك ؟ ال رب يل غريك  وإن أبعدتين فمن الذي يقربين ويدنيين

، وأنت الذي واليت علي النعم  قتينأنت الذي خلقتين ورز.   ، وال أعبد إال إياك بغريك
.  ، ونعمـك ليس هلا حد وال منتهى وال احنصار آالؤك تتواىل الليل والنهـار.  وعافيتين

،  ، وأن تصلح فاسـدي ونـاقصي وعيويب أرجوك يف هذه الليلة الكرمية أن تغفر ذنويب
ي مجع خري  الذr وحيق لك أن تدعو بدعاء النيب.  وأن تسعفين يا مـوالي مبطلويب

اللهم أصلح يل ديين  " ؛ فتقول ومشل حصول النعم الباطنة والظاهرة.  الدنيا واآلخرة
، وأصلح يل آخريت اليت إليها  ، وأصلح يل دنياي اليت فيها معاشي الذي هو عصمة أمري

اللهم .  ، واملوت راحة يل من كل شر  ، واجعل احلياة زيادة يل يف كل خري معادي
، وأصلح يل شأين كله ال إله إال   تكلين إىل نفسي طرفة عنيرمحتك أرجو فال

، ولعلك توافق نفحة  لعلك تصادف ساعة إجابة تسعد فيها سعادة ال تشقى بعدها  " أنت
؟ وكم هللا فيها من  فكم سعد يف هذه الليلة أقوام.  من نفحات الكرمي تصلح أمورك ا

؟ حني أخلصوا لرم  سرفون من النار؟ وكم أعتق فيها امل  جزيل الفضل وواسع اإلنعام
؟ وكم  ، وكم صفى فيها للصفوة من قلوب نرية وأسرار وأكثروا من التوبة واالستغفار

  .  ؟ فصاروا من خرية األبرار  أغدق على قلوم من املعارف العالية

                                                
  ) . 3850(، ابن ماجه الدعاء ) 3513(الترمذي الدعوات ) 1(
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اللهم وما قسمت يف هذه الليايل املباركة من خري وبر وفضل وإحسان فاجعل لنا منه 
، وما قسمت فيها من شر وبالء فاصرفه عنا يف كل وقت  حلظ وأمشل االمتنانأوفر ا
، وال حترمنا خري ما عندك بشر ما   ، وأقبل بقلوبنا إليك ، اللهم خلى بنواصينا إليك وأوان
  .   ، يا أرحم الرامحني عندنا



  الفواكه الشهية يف اخلطب املنربية واخلطب املنربية على املناسبات 

  133

   خطبة-65
   يف إصالح التعليم

، وأن نسري يف طريق مصاحلنا بتعرف  احلمد هللا الذي أمرنا أن نأيت البيوت من أبواا
وأشهد أن ال إله إال اهللا الذي أخرجنا من بطون أمهاتنا ال نعلم من .  مناهجها وأسباا

، وجعل لنا األمساع واألبصار واألفئدة لنشكره بصرفها إىل املعارف  العلوم قليال وال كثريا
، الذي أرسل إىل مجيع   ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ، وكان ربك قديرا النافعة

اللهم صل وسلم على حممد .  ، وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا الثقلني بشريا ونذيرا
  .  ، صالة وسالما كامال كثريا  وعلى آله وأصحابه

، ومعرفة الشر وتركـه  ، اتقوا اهللا مبعرفة اخلري واتباعه أيها الناس:  أما بعد
، وبه الصالح والفساد   األساس الذي يستقيم عليه البنيان، واعلموا أن العلم هو واجتنابه

، ومعارف قوية  ، فليكن تأسيسكم على علوم نافعـة صحيحـة والكمال والنقصان
، فاملقاصد هي  ، فالعلوم النافعـة كلها تنقسم إىل مقاصد ووسائل صادقـة رجيحـة

ية اليت بينها الرسول وحث ، وهي العلوم الدين األصول املصلحة للعقائد واألخالق ملضائل
 رمحكم -، فوجهوا ، وهي اليت ال تنفع العلوم كلها إال إذا أسست أو بنيت عليها  عليها

، واغرسوا هذا الغراس اجلميل الباقي   وجوهكم ووجوه املتعلمني إىل علوم الـدين-اهللا
اح يف ، وبذلك يتم النج  ، وتزكو األعمال  ، فبذلك تصلح األحوال يف أذهان الناشئني

،  ، وبه يسري التعليم إىل كل خري وينساق ، وبذلك تصلح العقائد واألخالق احلال واملآل
، ومالحظتهم التامة ألخالق  وال يتم ذلك إال بتخري األساتذة الفضالء الناصحني

، فإن العلم  ، وأن يعلق النجاح والشهادات الراقية ملن مجع بني العلم والدين  املتعلمني
، والبد أن يهبط  ، وإنـما هو صنعة من الصناعات لدين ال يزكي صاحبهاخلايل من ا

، أما رأيتم حالة املدارس املنحرفة حني أمهل فيها تعليم  بأصحابه إىل أسفل الدركات
،   ؟ وكيف كان الكرب مأل قلوب أهلها  ، كيف انساق أهلها إىل الشر واإلحلاد الدين

، وإذا بنيت  ة إذا مل تنب على الدين شرها طويل، فالعلوم العصري وأعرضوا عن رب العباد
، لقد افترى من زعم أن العلوم تقوم بغري  على الدين أينعت بكل مثرة مجيلة وعمل جليل
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، أما ترون املاديني   ، ولقد خاب من توسل بعلوم املادة احملضة وخسر اخلسران املبني الدين
، أما تروم  ل خصلة رذيلة؟ وحصلوا على ك كيف احنلت منهم األخـالق اجلميلة

أما تشاهـدون أحـواهلـم ! ؟  يسعون خلف أغراض النفوس وخسيس الشهوات
أما تروم حني عرفوا شيئا من علوم ! ؟  فوضى قد مرجت فيهم املعنـويات والصفات

وحني جاءم علوم الرسل احتقروها وحاق ! الطبيعة أعجبوا بأنفسهم فهم مستكربون 
، ودعاء ال  ، ونفس ال تشبع فنعوذ باهللا من علم ال ينفع.  يستهزؤونم ما كانوا به 

äí÷ä  {:  ، قال تعاىل جياب ويشفع $# 4í n< Î) È@ã Î6yô y7În/uë ÏpyJ õ3Ïtø:$$ Î/  { )1(اآلية   ،}  Å̀3» s9 ur (#qçRqä. 

z̀ ¿ ÍhäÏY» /uë $ yJ Î/ óOçFZä. tbqßJ Ïk=yè è? |=» tG Å3ø9 $# $ yJ Î/ur óOçFZä. tbqßô âë ôâs? ÇÐÒÈ  {  )2(   لقد أرشدنا ربنا إىل ،
 املعارف إىل أذهان ، وأن نسلك أقرب طريق يوصل الطريقة املثلى يف تعليم املتعلمني

، وال تلقي عليها من املسائل  ، فال نزمحها بكثرة الفنون فإن األذهان ال تتحملها املشتغلني
.  بل تلقي على كل أحد ما يتحمله ذهنه وما يشتاق إليه.  ما ال تطيقها وال حتفظها

، خري من  ، فالقليل الثابت الراسخ البنيان ونتعاهد بالدرس واإلعادة وكثرة املرور عليه
، فتزاحم العلوم يضيع بعضها بعضا وتوجب  الكثري الذي هو عرضة للزوال والنسيان

، فكم من تلميذ على  ، وذلك من أعظم األضرار واإلخالل وشدة اخللل الكسل وامللل
، وكم من تلميذ سلك  هذا الوصف مكث املدة الطويلة بغري معرفة صحيحة وجناح

فكما أن القوى ال تكلف من األعـمال .  ري وفالح، ففاز بكل خ الطريق النافعة
، فكيف باألذهان الصغرية إذا زمحت مبا ال طاقة هلا به  واألشغـال إال ما تطيق وتستطيع

øå  {.   وذلك عبء ثقيل مريع Î) ur xãs{ r& ª! $# t,» sVäÏB tûïÏ%©!$# (#qè?ré& |=» tG Å3ø9 $# ¼ çm̈Zä^ Íhäu; çF s9 Ä¨$ ¨Z=Ï9 üwur 

¼ çmtRqßJ çG õ3s? çnräãt7 uZsù uä!#uë ur öNÏd Íëqßgàß (#÷ruétI ô©$#ur ¾ÏmÎ/ $ YYoÿ sS WxäÎ=s% ( { )3(بارك اهللا يل ولكم يف .    اآلية
  .  القرآن العظيم

                                                
   . 125: سورة النحل آية ) 1(
   . 79: سورة آل عمران آية ) 2(
   . 187: سورة آل عمران آية ) 3(
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   خطبة– 66
   يف احلـث علي العلم

، وخذل املعرضني عن اهلدى  ع من أراد به خريا بالعلم واإلمياناحلمد هللا الذي رف
، الكرمي  وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له.  وعرضهم لكل هالك وهوان

،  ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الذي كمل اهللا له الفضائل واحلسن واإلحسان  املنان
  .  ابعني هلم مدى الزماناللهم صل وسلم على حممد وعلى آله وأصحابه والت

، واعلموا أن التقوى ال تتم لكم إال مبعرفة ما  ، اتقوا اهللا تعاىل أيها الناس:  أما بعد
، وال تستقيم لكم إال بقيامكم بأصول اإلميان وشرائع  يتقى من الكفر والفسوق والعصيان

،  جباتفطلب العلم إذن من أفرض الفرائض وأوجب الوا.  اإلسالم وحقائق اإلحسان
،  فمن يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين.  فإن عليه املدار يف قيام الطاعات وترك املخالفات

.  ، فكـان من اهلالكني اجلـاهلني ومن مل يرد به خريا أعرض عن طلب العلم ومساعه
وما لكم مقبلني على ما ! ؟  ، وهو من الفروض الواجبة  فما بالكم معرضني عن العلم

إذا مررمت برياض  { r قال! ؟  ، راضني بالصفقة اخلاسرة ني ما ينفعكميضركم تارك

 فهذه الرياض البهيجة )1( }  حلق الذكر:   ؟ قال وما رياض اجلنة:  ، قالوا  اجلنة فارتعوا

، وفيها  ، فيها يعرف اهللا ويهتدي إىل الصراط املستقيم  ل زوج كرميفيها من العلوم من ك
، وسبيل   ، وفيها يعرف سبيل الغي والضالل  يعرف احلالل من احلرام والصالح من الفساد

، أو جمالس الشر   ، فكيف تعتاضون عنها مبجالس اللهو وتضييع األوقات اهلدى والرشاد
، واإلعراض عنه شر وخسران  ب عند رب العاملنيأما إن طلب العلم قربة وثوا.  والفساد

، وأنتم يف العافية  فيا أيها املعرضون عن طلب العلم ما هو عذركم عند اهللا.  مبني
أترضون ألنفسكم أن تكونوا .   ؟ وماذا مينعكم منه وأنتم يف أرزاق ربكم ترتعون تتمتعون

؟ أتسلكون   كم ساهية هائمة؟ أختتارون اهلوى على اهلدى والقلوب من  كالبهائم السائمة

                                                
  ) . 3/150(، أمحد ) 3510(الترمذي الدعوات ) 1(
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؟  ، وتدعون سبل اهلدى وهي السبل الواضحة النافعة  طرق اجلهل وهي الطرق الواهية
كيف :  من ربك وما دينك ومن نبيك مل حتر اجلواب وإذا قيل:   أترضى إذا قيل لك

؟ وكيف تبيع وتشتري وتعامل وأنت مل تعرف احلالل  تصلي وتتعبد أجبت بغري الصواب
 -  رمحكم اهللا-فكونوا.   ؟ أما واهللا إا حالة ال يرضاها إال أشباه األنعام  ممن احلرا
، واسألوا أهل العلم  ، فإن مل تفعلوا فاحضروا جمالس العلم مستمعني ومستفيدين متعلمني

، وكنتم  ، فإن مل تفعلوا وأعرضتم عن العلم بالكلية فقـد هلكتم  مسترشدين متبصرين
م أن االشتغـال بالعلم من أجـل العبادات وأفضل الطاعات ، أما علمت من اخلـاسرين

، وجملس علم جتلسه خري لك من   ، وموجب لرضى رب األرض والسماوات والقربات
؟ فاتقوا اهللا عباد  ، وفائدة تستفيدها وتنتفع ا ال شيء يزا ويساويها الدنيا وما فيها

، وسلوا ربكم أن ميدكم بتوفيقه ولطفه  ته، واشتغلوا مبا خلقتم له من معرفة اهللا وعباد  اهللا
«ô`̈Br& uqèd ìMÏZ {.  وإعانته s% uä!$ tR#uä È@ øã ©9 $# #YâÉ`$ yô $ VJ Í¬!$ s%ur âë xãøtsÜ notç ÅzFy$# (#qã_ öç tÉur spuH÷quë ¾ÏmÎn/uë 3 ö@ è% ö@ yd 

ìÈqtG ó¡oÑ tûïÏ%©!$# tbqçHs>ôè tÉ tûïÏ%©!$#ur üw tbqßJ n=ôè tÉ 3 $yJ ¯R Î) ãç ©.xãtG tÉ (#qä9 'ré& É=» t7 ø9F{ $# ÇÒÈ{  )1(   . بارك اهللا يل

  .  ولكم يف القرآن العظيم

                                                
   . 9: سورة الزمر آية ) 1(
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   خطبة - 67
  يف التعلق باهللا دون غريه

سببات ، وبإرادته حصول األسباب وامل احلمد هللا الذي بيده أزمة األمور ومقاليدها
وأشهد .  ، وتبارك من مل يشاركه يف اخللق والرزق والتدبري أحد من العاملني ومفاتيحها

، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله سيد  أن ال إله إال اهللا وال ضد وال ظهري وال معني
، اللهم صل وسلم على حممد وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم إىل   ، وإمام املتقني املرسلني

  .   دينيوم ال
، وال تتعلقوا   ، وال ختشوا أحدا سواه ، اتقوا اهللا واخشوه  أيها الناس:   أما بعد

، فإنه املالك القادر الذي بيده احلياة  بتأهلكم ونفعكم وضركم وأموركم كلها بغري اهللا
B ËxtG̈$  {.  ، وبيده اإلعزاز واإلذالل واإلغناء واإلمالق  واإلماتة وأمور األرزاق øÿtÉ ª! $# 

Ä¨$ ¨Y=Ï9 Ï̀B 7puH÷q§ë üxsù y7Å¡ôJ ãB $ ygs9 ( $ tBur ô7Å¡ôJ ãÉ üxsù ü@ Åô öç ãB ¼ çms9 . Ï̀B ¾ÍnÏâ÷è t/ 4 uqèd ur âìÉÍïyè ø9 $# ãLìÅ3ptø:$# ÇËÈ 
$ pköâr'̄» tÉ â¨$̈Z9 $# (#rãç ä.øå $# |MyJ ÷è ÏR «! $# ö/ ä3øã n=tæ 4 ö@ yd ô Ï̀B @,Î=» yz çéöçxî «! $# Nä3è%ãóöç tÉ z̀ ÏiB Ïä!$ yJ ¡¡9 $# ÇÚ öë F{$#ur 4 Iw tm» s9 Î) 

ûwÎ) uqèd ( 4ǕTr'sù öcqä3sù ÷sè? ÇÌÈ { )1(  .}  b Î) ur y7ó¡|¡ôJ tÉ ª! $# 9héÛØ Î/ üxsù y#Ï©% ü2 ÿ¼ ã&s! ûwÎ) uqèd ( 
cÎ) ur x8÷äÌç ãÉ 9éöçsÉ¿2 üxsù ¨ä !#uë ¾Ï&Î# ôÒxÿÏ9 4 Ü=äÅÁãÉ ¾ÏmÎ/ t̀B âä!$ t±oÑ ô Ï̀B ¾ÍnÏä$ t6Ïã 4 uqèd ur âëqàÿtó ø9 $# ÞOäÏm §ç9 $# 

ÇÊÉÐÈ { )2(ومل اخلوف ! ؟   فمىت علمت أن األمور كلها بيد اهللا فلم التعلق باملخلوقني

أليس اخللق كلهم عن مصـاحلهم ! ؟  والرغبة والرهبة لغري رب العـاملـنيوالرجاء 
أليس امللوك والرعايا واألغنياء والفقراء والضعفاء واألقوياء إىل ! ؟  ومنـافعهم عاجزين

 نفعا وال ضرا وال - فضال عن غريه-،   فما منهم من أحد ميلك لنفسه! ؟  رم مضطرين
، وكفى به  تعني علينا أن ال نستنصر وال نسترزق إال من ربناف.  حياة وال موتا وال نشورا

كيف ! ؟  كيف نذل ونبذل كرامتنا ململوك مثلنا عاجز فقري.   ناصرا ورازقا ووليا ونصريا

                                                
   . 3 - 2: ورة فاطر آية س) 1(
   . 107: سورة يونس آية ) 2(
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أما توىل خلقنا ! ؟   خنشى وخناف غري ربنا ونواصي العباد بيده وهو على كل شيء قدير
، أما ربانا بأصناف نعمه وغمرنا بربه    أطواراوتدبرينا وحنن يف األصالب واألرحام أطوارا

،  ، ولطف بنا يف كل احلاالت والتنقالت ، أما صرف عنا السوء واآلفات  صغارا وكبارا
، أما يسر لنا األرزاق ووقانا   ، وأمننا املخاوف ، وكسانا من عري  أما أطعمنا من جوع

، وأن نذكره آناء   نثين إال عليهفيحق لنا أن ال حنمد وال نشكر وال! ؟  احملاذير واملتالف
  .  ، ونتوكل عليه ويكون خوفنا ورجاؤنا ورغبتنا مقصورة عليه الليل والنهار
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   خطبة -68
  يف احلـج

، وجعل قصده من أجل  احلمد هللا الذي رتب على حج بيته احلرام كل خري جزيل
، وسهله   لسبيل، ويسر أسبابه وهون الوصول إليه وا القربات املوصلة إىل ظله الظليل

وأشهد أن حممدا .  وأشهد أن ال إله إال اهللا امللك اجلليل.  بلطفه وكرمه غاية التسهيل
، وعلى آله   ، اللهم صل وسلم على حممد عبده ورسوله أكمل اخللق يف كل خلق مجيل

  .  ، هلم يف كل عمل نبيل وأصحابه والتابعني
،   نموا الفرص إىل حج البيت العتيق، اتقوا اهللا تعاىل واغت  أيها الناس:   أما بعد

b  {:   قال تعاىل Ïiår&ur íÎû Ä¨$ ¨Y9 $# Ædkptø:$$ Î/ öÇqè? ù'tÉ Zw% ỳ Íë 4í n?tã ur Èe@ à2 9ç ÏB$ |Ê öúüÏ? ù'tÉ Ï̀B Èe@ ä. ?dksù 

9,äÏJ tã ÇËÐÈ { )1(  ،وقال r }  من حج هذا البيت فلم يرفث ومل يفسق خرج من ذنوبه

تابعوا بني احلج والعمرة .   ، واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة  )2(  } كيوم ولدته أمه

احلجاج .   ينفي الكري خبث احلديد والذهب والفضةفإما ينفيان الفقر والذنوب كما 
، ياهلا  ، وإن استغفروه غفر هلم  ، وإن دعوه أجام ، إن سألوه أعطاهم والعمار وفد اهللا

، وعلى من عنده ثواب الدنيا واآلخرة  من وفادة عظيمة على ملك امللوك وأكرم األكرمني
، وإمنا   خلوقني الفقراء املساكني، ليست وفادة على أحد من امل ومجيع مطالب السائلني

، قد غنم الوافدون فيها   هي وفادة على بيته الذي جعله مثابة للناس وهدى ورمحة للعاملني
، ومغفرة ذنوم وستر عيوم   ، غنموا تكميل إميام وتتميم إسالمهم منافع الدنيا والدين

والسالمة من سخطه ،  ، غنموا الفوز برضى رم ونيل رمحته وثوابه  وحط آثامهم
، ووعدوا  ، قد وعدوا الثواب على املشقات وما يناهلم من الصعوبات وعقوبته وعذابه

                                                
   . 27: سورة احلج آية ) 1(
) 2627(، النسائي مناسك احلج ) 811(، الترمذي احلج ) 1350(، مسلم احلج ) 1724(البخاري احلج ) 2(
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، ووعدوا بالغىن ونفي الفقر وغفران  إخالف ما أنفقوا أو مضاعفته ورفعة الدرجات
، والسالمة من كل سوء  ، وصالح األحوال وحصول كل مطلوب ومرغوب الذنوب

، واملشاعر الفاضلة   من وفادة تشتمل على تلك املواقف العظيمةياهلا.  ومكروه ومرهوب
، وتنوع يف طاعة املوىل يف مجيع   ، وفادة أهلها يف مغنم عظيم يف كل أحواهلم  الكرمية

، أو ناهلم نصب ومشقة فذلك يهون  إذا أنفقوا ضوعف أجرهم بغري حساب.  أعـماهلم
، فهم يف   ومواقفهم نالوا به اخلري والثواب، أو تنقلوا يف مناسكهم  يف طاعة امللك الوهاب

، إذا فرح الوافدون على امللوك   ، ويف خريه وبره املتواصل يرتعون كرم الكرمي يتمتعون
، وإذا سارع   ، فقد اغتبط هؤالء األخيار بالعطايا اجلزيلة الباقية بالعطايا الدنية الفانية

، تسابق هؤالء الصفوة إىل  مع كثرة النفقاتاملترفون إىل املصيف والرتهة يف البالد النائية 
فهل يستوي من قدم .  املواقف الكرمية اليت وعد أهلها باخلريات الكثرية والربكات

@ö  { ! ؟ ، ممن ترك حمبوباته وسارع لرضى مواله  أغراضـه الدنية واتبع هواه è% ö@ yd 

ì Èq tG ó¡ oÑ tûï Ï% ©! $# tbq çH s> ôè tÉ tûï Ï% ©! $# ur üw tbq ßJ n= ôè tÉ 3 $ yJ ¯R Î) ãç ©. xã tG tÉ (#q ä9 'r é& É=» t7 ø9 F{ $# ÇÒÈ{  )1(   .  
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   خطبة -69
  يف احلث علي املسامهة يف عمارة املساجد مبناسبة عمارة جامع البلد

، وأذن اهللا أن ترفع وتعظم   إلمياناحلمد هللا الذي جعل عمارة بيوته من أعظم شواهد ا
.   أن من بىن هللا مسجدا بىن اهللا له بيتا يف منازل اجلنانr وأخرب.   تعظيما للرحيم الرمحن

، وأشهد أن حممدا عبده   وأشهد أن ال إله إال اهللا وحـده ال شريك له الكرمي املنان
على حممد وعلى ، اللهم صل وسلم  ورسوله السابق إىل كل خري ومعروف وبر وإحسان

  .  آله وأصحابه والتابعني هلم ما ودامت امللوان
، واعلموا أن أفضل األعمال ما عظم نفعه وحسن  ، اتقوا اهللا أيها الناس:  أما بعد

، والسبل النافعة  ، وذلك مثل املشاريع اخلريية ، واستمر ثوابه وتسلسل خريه وقعه
اد إىل عمارة املساجد اليت أمر اهللا أن ترفع ، اليت من أفضلها وأجلها ثوابا ما ع الدينية
،   ، وتكفر بعمارا السيئات ، ويذكر فيها امسه ويتقرب إىل اهللا فيها وحتترم وتعظم

$  {:  ، قال تعايل  ، وترفع به الدرجات وتضاعف به احلسنات yJ ¯RÎ) ãç ßJ ÷è tÉ yâÉf» |¡tB «! $# ô t̀B 

öÆtB#uä «! $$Î/ ÏQöquã ø9 $#ur Ìç ÅzFy$#  { )1(وقال  اآلية ، r }   من بىن هللا مسجدا ولو كمفحص

 يدل على أن من ساعد على r ل من النيب وهذا املثا)2( } قطاة بىن اهللا له بيتا يف اجلنة

 وهو مفحص -عمارة املسجد ولو بشيء قليل حبيث تكون حصته من املسجد هذا املقدار
،   ، وما ذلك على فضل اهللا وكرمه بعزيز وال جليل  استحق هذا الثواب اجلزيل-القطاة

ل املشاريع  للمسامهة يف بنيان هذا املسجد الذي هو من أفض- رمحكم اهللا-هلذا نذكركم
، فكل من حيب املشاركة يف اخلري فالطريق له  ، وأجل األعمال املدخرة الصاحلة النافعة
، وذلك لقصد تعميم النفع يف املشاركة يف   ، وسواء قل ما بذله أو كثر فإنه مقبول مفتوح

، وأن يكون هذا العمل مؤسسا من   ، وأن ال حيرم منه من يقصد الثواب واملربات اخلريات

                                                
   . 18: سورة التوبة آية ) 1(
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، فإن  ، ومن توجهام إىل اهللا باإلخالص يف أعماهلم موع نيات املشاركني فيه وأمواهلمجم
، فما ظنكم  آثار األعـمال تكون مباركة مضاعفة حبسب نيات العاملني وإخالصهم

، وإرادات وتوجيهات  ، وقد تولد من جمموع نيات صادقة ومهم خالصة بعمل حيبه اهللا
، هلذه  ، ويف ذلك فليتنافس املتنافسون  فليعمل العاملون، فلمثل هذا يف اخلري راغبة

، ولو بدرهم  األسباب فإنا حنثكم على التربع يف عمارته مبا سهل وتيسر من النفقات
، ليدوم للمنفق ثواا ويستمر له   واحد ولو بأعواد من خشب أو غريها من اآلالت

النفقة موجودة فالثواب دائم وما ، فإنه مادامت آثار  ، ويتسلسل له خريها ونفعها أجرها
، وكثري من أهل اخلري يبحث عن أفضل عمل يبذل فيه   استمرت آثاره فاألجر ثابت قائم

، وال  ، فال جيد أفضل من هذا العمل اجلليل ، أو وصية يوصي ا بعد مماته نفقة يف حياته
،  صلني يف صالم، فإن املنفق فيه قد شارك امل  يدرك أكمل من هذا األمر اخلالد اجلميل

، وذلك من  ، فإن اهللا يكتب ما قدمه لعباد وباشروه وآثار أعماهلم واملتعبدين يف عبادام
، ومن يعظم شعائر اهللا فإا من تقوى  تعظيم اهللا وتعظيم شعائره الذي هو غاية املطلوب

يت يدوم منها الصدقة اجلارية ال:   ، وإذا مات العبد انقطع عمله إال من ثالث القلوب
/ ?tBur (#qãBÏdâs)è$  {.   ، ويتم االغتباط بثواا االنتفاع ا ä3Å¡àÿR L{ ô Ï̀iB 9éöçyz çnrßâÅgrB yâZÏã «! $# uqèd 

#Zéöçyz zNsàôã r&ur #\ç ô_r& 4 (#rãç Ïÿøó tG óô $#ur ©! $# ( ¨bÎ) ©! $# Öëqàÿxî 7LìÏm §ë ÇËÉÈ  { )1(  . بارك اهللا يل ولكم يف

  .  القرآن العظيم
  

                                                
   . 20: سورة املزمل آية ) 1(



  الفواكه الشهية يف اخلطب املنربية واخلطب املنربية على املناسبات 

  143

   خطبة-70
  لصفـر 
ومسهل .  ومدبر األحوال يف األيام والشهور.   احلمد هللا مصرف األوقات والدهور

، وإليه املنتهى   وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له.  الصعاب وميسر األمور
اللهم صل وسلم على حممد .    وأشهد أن حممدا عبده ورسوله البشري النذير، واملصري

  .   وعلى آله وأصحابه وضاعف اللهم هلم األجور
،  ، واعلموا أن األمور كلها بيد العزيز احلكيم  ، اتقوا اهللا تعاىل أيها الناس:   أما بعد

B ËxtG̈$  {.  ، وما مل يشأ مل يكن من صغري وعظيم  فما شاء اهللا كان øÿtÉ ª!$# Ä¨$̈Y=Ï9 Ï̀B 7puH÷q§ë 

üxsù y7Å¡ôJ ãB $ygs9 ( $tBur ô7Å¡ôJ ãÉ üxsù ü@ Åô öç ãB ¼ çms9 . Ï̀B ¾ÍnÏâ÷è t/ 4 uqèd ur âìÉÍïyè ø9 $# ãLìÅ3ptø:$# ÇËÈ { )1(  ،}  @ è% 

©̀9 !$ uZu;ã ÅÁãÉ ûwÎ) $ tB |=tF ü2 ª! $# $ uZs9 uqèd $uZ9 s9 öqtB 4 í n?tã ur «!$# È@ û2 uqtG uäù=sù öcqãZÏB÷sßJ ø9 $# ÇÎÊÈ { )2(  .

} b Î) ur y7ó¡|¡ôJ tÉ ª! $# 9héÛØ Î/ üxsù y#Ï©% ü2 ÿ¼ ã&s! ûwÎ) uqèd ( cÎ) ur x8÷ä Ìç ãÉ 9éöçsÉ¿2 üxsù ¨ä !#uë ¾Ï&Î# ôÒxÿÏ9 4 Ü=äÅÁãÉ 

¾ÏmÎ/ t̀B âä!$ t±oÑ ô Ï̀B ¾ÍnÏä$t6Ïã 4 uqèd ur âëqàÿtó ø9 $# ÞOäÏm §ç9 $# ÇÊÉÐÈ { )3(  والتصاريف   ، فاألمر كله بيد اهللا ،

ليس لشيء من األوقات .  ، واألسباب واملسببات تبع حلكمة اهللا كلها منقادة لقدر اهللا
، إمنا جعلها  ، وإمنا األوقات جتري مسخرات بتقدير امللك الكبري وال تأثريوالشهور عمل 

،  ، وظروفا لألعمال نافعها وضارها اهللا رمحة وخلفة ملن أراد أن يذكر أو أراد شكورا
، فأوقـات املوفقـني زاهرة باألعـمال النافعـة  فكل ميسر ملا خلق له تيسريا

ت من الشرور واآلفات ليس لشهر صفر وغريه حنس ، وأوقات ارمني قد ملئ واخلريات
، فلقد أبطل هذه   ، وإمنا هي تدابري احلي القيوم  ، فال هامة وال صفر  وال سعد وال شؤم

  :  ، وأخرب أن األسباب النافعة قسمان  اخلرافات الساقطة النيب املعصوم
                                                

   . 2: سورة فاطر آية ) 1(
   . 51: سورة التوبة آية ) 2(
   . 107: سورة يونس آية ) 3(
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ص والتقوى ، املبنية على اإلخال  ، ترجع إىل األعمال الصاحلة احلسان أسباب دينية
، وكل هذا  ، يقوم ا العبد مستعينا بالرمحن ، وأسباب دنيوية تصلح املعاش واإلميان

 كما يفعل - )1(  } احرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز { r داخل يف قوله

 سببا خلري وال شر ولكنها خلل يف العقول ، فليس شيء من اخلرافات -األمحق الكسالن 
، وإمنا املؤمن يتعلق بربه الكبري  ، فمن علق بشيء منها أمله فهو جاهل ضال واألديان

، ومن  ، وحفظنا من كل سؤ وشر ومرهوب يسر اهللا لنا كل خري ومطلوب.  املتعال
  .  ، وغفر لنا يف اآلخرة واألوىل ، والعفاف والغىن علينا باهلدى والتقى

                                                
  ) . 2/370(، أمحد ) 79(، ابن ماجه املقدمة ) 2664(مسلم القدر ) 1(
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    خطبة-71
  يف احلث على التوبة
، ويسر هلم اخلروج من التبعات  احلمد هللا الذي فتح لعباده أبواب الرمحة واملتاب

.  وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له عليه توكلت وإليه متاب.  وسهل األسباب
 وعلى ، اللهم صل وسلم على حممد وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أكمل خملص أواب

  .  ، أشرف آل وأكرم صحاب آله وأصحابه
فقد .  ، اتقوا ربكم وتوبوا إليه وال تلتفتوا بقلوبكم وال تعولوا إال عليه أيها الناس:  أما بعد

 pköâr'̄»tÉ$  {:  ، قال تعاىل ، وفتح أبواا ، وج لكم السبل النافعة أمركم بالتوبة ويسر لكم أسباا

öúïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#þqç/qè? ín<Î) «!$# Zpt/öqs? %·nqÝÁ̄R { )1(إىل قوله - }  ÖçÉÏâs% ÇÑÈ { )2(  ،}  (#þqç/qè?ur ín<Î) 

«!$# $·èäÏHsd tmïÉr& öcqãZÏB÷sßJø9$# ÷/ä3ª=yès9 öcqßsÎ=øÿè? ÇÌÊÈ { )3( تعاىل، وقال   :} í ÎoTÎ) ur Öë$ ¤ÿtó s9 ỳJ Ïj9 z>$ s? 

z̀ tB#uäur ü@ ÏHxå ur $ [s Î=» |¹ §NèO 3ìyâtF ÷d $# ÇÑËÈ { )4( وآمن  ، فأخرب أنه غفار ملن تاب من السيئات ،

،  ، وسارع إىل مرضاة ربه باألعـمال الصاحلات بوحدانية اهللا وما له من عظيم الصفات
، وأقلع يف   فمن ندم على ما مضى من الزالت.   مث اهتدى وداوم على اإلنابة إىل املمات

،    فقد قام بشروط التوبة-إىل اجلناياتاحلال عن اخلطيئات وعزم أن ال يعود يف مستقبله 
:   ، وقال بعده ومن تطهر طهرا كامال.  واهللا يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات
، اللهم  ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له

 -  نفسه-ث فيهما، وصلى ركعتني ال حيد ، واجعلين من املتطهرين اجعلين من التوابني
@t̀Bur ö   {وقال تعاىل .  ، وأناله مراده ومطلوبه  غفر اهللا ذنوبه yJ ÷è tÉ #¹äþqßô ÷rr& öNÎ=ôàtÉ ¼ çm|¡øÿtR ¢OèO 

                                                
   . 8:  التحرمي آية سورة) 1(
   . 8: سورة التحرمي آية ) 2(
   . 31: سورة النور آية ) 3(
   . 82: سورة طه آية ) 4(
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Ìç Ïÿøó tG ó¡oÑ ©! $# ÏâÉf tÉ ©! $# #Yëqàÿxî $ VJä Ïm §ë ÇÊÊÉÈ { )1(  ويف احلديث القدسي ،} يقول اهللا تعاىل   :

يا عبادي إنكم ختطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب مجيعا فاستغفروين أغفر 
 والصدقة على احملتاجني مطفئتان للخطايا وجعل اهللا الصالة يف جوف الليل.   )2(  } لكم

،   ، كما جعل كظم الغيظ والعفو عن الناس من خصال التقوى كما يطفئ املاء النار
، وما يصيب املؤمن من هم وال غم وال أذى إال كفرت ا عنه   وماحيا لألوزار

 تعذر فتوبوا إىل ربكم قبل.  ، وقد جعل تعاىل مجيع احلسنات تذهب السيئات  اخلطيئات
b  {قبل .   وقبل طي الصحائف وغلق الباب.  املتاب r& tAqà)s? Ó§øÿtR 4í tAuéô£ys» tÉ 4í n? tã $ tB àMÛ§ç sù 

í Îû É=/Zy_ «!    . بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم.   اآليات)3( } #$

                                                
   . 110: سورة النساء آية ) 1(
  ) . 2577(مسلم الرب والصلة واآلداب ) 2(
   . 56: سورة الزمر آية ) 3(
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
سنة   "  عبد الرمحن بن ناصر السعدي "  مت نقل هذه اموعة من خطب الشيخ

 ربيع أول املبارك من خط املؤلف بقلم الفقري 12 هـ غفر اهللا له ولوالديه يف 1372
إىل اهللا يف كل من أحواله عبد اهللا بن سليما بن عبد اهللا السلمان غفر اهللا له ولوالديه 

  .  يع املسلمني وصلى اهللا على حممد وآله وصحبهومج
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  اخلطب املنربية على املناسبات: ثانيا
  تأليف عالمة القصيم

  احملقق الشيخ
  عبد الرمحن بن ناصر السعدي
  من أفاضل علماء عنيزة

  رمحه اهللا
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 1375الطبعة األوىل 
  هـ
  هـ1412الطبعة الثانية 
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  املقدمة
  لرحيمبسم اهللا الرمحن ا

، والنعم الظاهرة   احلمد هللا على ما له من األمساء احلسىن والصفات العلي
  .   ، وأصلي وأسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه وأتباعه والباطنة

  .  فهذه خطب منربية سوى اخلطب اليت نشرناها سابقا تبع املناسبات:  أما بعد
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   خطبة-1
   يف االعتصام باهللا من الشيطان

، ومن األوراد  د هللا الذي جعل لنا من اإلميان والتوكل السبب العاصم األقـوىاحلم
، فهو نعم  ، وحذرنا مسالك الشيطان وطرقه  الشرعية حصنا حصينا نستدفـع به األعداء

  .  النصري ونعم املوىل
، وذو الفضل  ، ذو العظمة والكربياء وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له

  .  لرمحة الواسعة والنعماءالعظيم وا
، اللهم صل وسلم  ، سيد الرسل وإمام األصفياء  وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

، وعلى التابعني هلم بإحسان ما دامت  وبارك على حممد وعلى آله وأصحابه النجباء
  .   األرض والسماء

واستعدوا ،   ، اتقوا اهللا بامتثال األوامر واجتناب النواهي  أيها الناس:   أما بعد
، فقد أخربكم مبا توعدكم به   كل وقت حملاربة عدوكم مستعينني بامللك الكايف

$tA   {،   عدوكم املالزم لكم يف كل وقت وحني s% !$ yJ Î6 sù ë ÏZ oK ÷É uq øî r& ¨b yâ ãè ø% V{ öN çl m; 

y7 sÛº ué ÅÀ tLì É) tF ó¡ ãK ø9 $# ÇÊÏÈ §N èO O ßg ¨Y uã Ï? Uy .` Ï iB Èû ÷ü t/ öN Íkâ Éâ ÷É r& ô` ÏB ur öN Îg Ïÿ ù= yz ô` tã ur öN Ík È]» yJ ÷É r& ` tã ur 

öN Îg Î= Í¬ !$ oÿ w¬ ( üw ur ßâ Åg rB öN èd tç sV ø. r& öúï Ìç Å3» x© ÇÊÐÈ  {  )1(  وقال ،   :}   ûÓ Í_ t6» tÉ tP yä# uä üw 

ãN à6 ¨Y t^ ÏF øÿ tÉ ß`» sÜ øã ¤±9 $# !$ yJ x. yl tç ÷z r& N ä3 ÷É uq t/ r& z` Ï iB Ïp ¨Z yf ø9 $#  {  )2(   ،} üwur (#qãè Î6®Ks? ÏNºuqäÜ äz 

Ç`» sÜ øã ¤±9$# 4 ¼ çm̄R Î) öNä3s9 Arßâtã îûüÎ7 ïB ÇÊÏÑÈ { )3(  . فحققوا رمحكم اهللا اإلميان باهللا والتوكل عليه

¼  {، فـ    املبنيلتعتصموا به من هذا العدو çm̄R Î) }§øäs9 ¼çms9 í`» sÜ ù=ßô í n?tã öúïÏ%©!$# (#qãZtB#uä 4í n? tã ur 

                                                
   . 17 - 16: سورة األعراف آية ) 1(
   . 27: سورة األعراف آية ) 2(
   . 168: سورة البقرة آية ) 3(
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óOÎgÎn/uë tbqè=û2 uqtG tÉ ÇÒÒÈ  { )1( }  $ yJ ¯RÎ) ¼ çmãZ» sÜ ù=ßô í n?tã öúïÏ%©!$# ¼ çmtR öq©9 uqtG tÉ öúïÏ%©!$#ur Nèd ¾ÏmÎ/ 

öcqä.Îéô³ãB ÇÊÉÉÈ { )2(   .ومن قوي  فمن صدق اهللا ورسوله وأطاعهما فقد حقق اإلميان ،

وقال تعاىل .   ، واهللا نعم العون ملن به استعان  اعتماده وثقته باهللا فقد حقق التوكـل عليه
 ذين األصلنيآمرا  :}  ö@ è% uqèd ß`» oH÷q§ç9 $# $̈ZtB#uä ¾ÏmÎ/ Ïmøã n=tæur $ uZù=©.uqs? (  { )3(  ،}  ö@ è% uqèd í În1 uë Iw 

tm» s9 Î) ûwÎ) uqèd Ïmøã n=tã àMù=û2 uqs? Ïmøã s9 Î)ur É>$ tG tB ÇÌÉÈ  {  )4(   .فالزموا هذين األمرين ظاهرا وباطنا  ،

وحافظوا على قراءة املعوذتني عند املساء .  فما خاب من توكل عليه وإليه أناب
:   ، وليقل أحدكم صل للفالح، فإنه دافع لألعداء وحم  ، وأكثروا من ذكـر اهللا والصباح

} Éb>§ë èåqãã r& y7Î/ ô Ï̀B ÏNºtì yJ yd ÈûüÏÜ»uã ¤±9 $# ÇÒÐÈ èåqããr&ur öÅÎ/ Éb>uë b r& ÈbrçéÛØ øtsÜ ÇÒÑÈ { )5( أعوذ 

، إال   ، ومن طوارق الليل وطوارق النهار  ، وذرأ وبرأ بكلمات اهللا التامة من شر ما خلق
، فسلم حبفظ اهللا  عتصم وتوكل على الرمحنفلقد سعد من ا.  "  طارقا يطرق خبري يا رب

   {.  ، ولقد خاب من أعرض عن ربه فافـترسته األعداء من نزغات الشيطان
¼ çmtRräãÏÇ G tF sùr& ÿ¼ çmtF ÉÍhë èåur uä!$ uäÏ9 ÷rr& Ï̀B í ÎTrßä öNèd ur öNä3s9 Brßâtã 4 }§ø©Î/ tûüÏJ Î=» ©à=Ï9 Zwyât/ ÇÎÉÈ  { )6(   . بارك

  .  اهللا يل ولكم
  

                                                
   . 99: سورة النحل آية ) 1(
   . 100: سورة النحل آية ) 2(
   . 29: سورة امللك آية ) 3(
   . 30: سورة الرعد آية ) 4(
   . 98 - 97: سورة املؤمنون آية ) 5(
   . 50: سورة الكهف آية ) 6(
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   خطبة-2
   بعد نزول الغيث

  .  وغمرهم جبوده وإحسانه العام.  احلمد هللا الذي أجزل لعباده الفضل واإلنعام
 عبده ، وأشهد أن حممدا ، ذو اجلالل واإلكرام وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له

  .  ، اللهم صل وسلم على حممد وعلى آله وأصحابه الربرة الكرام ، سيد األنام ورسوله
:  ، قال تعاىل ، واشكروه على آالئه وكرمه ونعماه ، اتقوا اهللا حق تقواه أيها الناس:  أما بعد

} øå Î) ur öc©å r's? öNä3ö/uë ûÈõs9 óOè? öç x6 x© öNä3̄R yâÉÎóV{ ( ûÈõs9 ur ÷Länöç xÿü2 ¨b Î) í Î1#xãtã ÓâÉÏât±s9 ÇÐÈ  { )1(  ،

}   ª!$# ìÏ%©!$# ã@ Åô öç ãÉ yx» tÉÌhç9 @ã  {:   ، وقال تعاىل  إىل آخر اآليات)2(  }  #$ yè ôf uäyô ª! $# yâ÷è t/ 

9éô£ãã #Zéô£çÑ ÇÐÈ { )3( وقال ، r }  فيظل يضحك إن اهللا ينظر إىل عباده أزلني قنطني ،  ،

نه يبتلي عباده باملكاره وحبس الغيث لعلهم أن ، فهو سبحا  )4(  } يعلم أن فرجكم قريب

،  ، فيكون ذلك كفارة خلطاياهم  ، ويلجأوا إليه ويتضرعوا ويتوبوا  يرجعوا إليه ويثوبوا
، وال معول  ، فإنه ال ملجأ وال منجى للعباد منه إال إليه وداعيا هلم إىل االنكسار ملوالهم

، مث يتفضل ببسط جوده  تقـدير بالئـه، فهو ينعم عليهم ب هلم يف كل األمور إال عليه
اذكروا حالكم .  ، مث يبدهلا بالنعم ليحمدوه ويشكروا  يبتليهم باملصائب ليصربوا.   وعطائه
، فأصبحتم مغتبطني مبنة امللك   ، إذ كنتم أزلني قد حسبتم للجدب كل حساب السابق
،   لعطش الشديد ريا، فعم األراضي بعد اجلدب وا  أنزل عليكم غيثا مغيثا هنيا.  الوهاب

،  ، ومل يزل يوايل خرياته على عباده شيئا فشيئا  ومل يزل بعباده رؤوفا رحيما لطيفا حفيا

                                                
   . 7: سورة إبراهيم آية ) 1(
   . 48: سورة الروم آية ) 2(
   . 7: سورة الطالق آية ) 3(
  ) . 4/14(أمحد ) 4(
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، وويل ملن تواىل عليه النعم فيصبح طاغيا  فطوىب ملن كان لنعمه شاكرا وبعهده وفيا
  .  متمردا عصيا
دد لكم ربكم نعما ، فكلما ج تأملوا هذه النعم اليت تتواىل عليكم تترى:   عباد اهللا

،  ، وكلما صرف عنكم املكاره فقوموا حبقه طاعة له وثناء وذكرا فجددوا له محدا وشكرا
، فإنه  ، وأن يتابع عليكم منافع دينكم ودنياكم وسلوا ربكم أن يبارك لكم فيما أعطاكم

 يل بارك اهللا.  ، فليس خلريه وال خلزائنه نقص وال نفاد اجلواد املطلق الرؤوف بالعباد
  .  ولكم

  



  الفواكه الشهية يف اخلطب املنربية واخلطب املنربية على املناسبات 

  155

   خطبة -3
  يف احلث على تكميل الصالة

، ووعد من حافظ عليها بالثواب   احلمد هللا الذي جعل الصالة أعظم شرائع اإلسالم
  .  ، وأوعد من ضيعها بالعقوبات املتنوعة واآلالم  اجلزيل يف الدنيا ويف دار السالم

  .  إلكرام، ذو اجلالل وا وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له
، اللهم صل وسلم على حممد وعلى آله   ، سيد األنام  وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

  .  وأصحابه الربرة الكرام
، وإياكم والتفريط  ، اتقوا اهللا وحافظوا على الصلوات يف أوقاا  أيها الناس:   أما بعد

، والركوع   القعودحافظوا على الطمأنينة والسكون يف القيام و.  يف واجباا ومكمالا
،  وإياكم وااللتفات.  ، واجتهدوا يف حضور القلب واخلشوع للملك املعبود والسجود

، فإا موجبة للخلل  ، واحذروا كثرة احلركة فإنه نقص واختالس من الشيطان
،  ، وال تفترشوا الذراعني  وإياكم ورفع البصر وإقعاء كإقعاء الكلب يف القعود.  والنقصان

، وال تضعوا اليدين على اخلاصرة أو تتمايلوا متايل  عضاء السبعة يف السجودومكنوا األ
، وال متسحوا اجلباه ومواضع   وال تستقبلوا أو تستصحبوا ما يشغل ويلهي.  اليهود

، فمن سابق إمامه فال   وال تسابقوا اإلمام.   ، فإن كان ال بد فواحدة تكفي  السجود
، وإذا  وإذا ركع اإلمام فاركعوا.   بنبيه اهتدى، وال ، وال بإمامه اقتدى وحده صلى

، وال تتقدموا عليه وال   ، واقتدوا بإمامكم ، وإذا رفع اإلمام فارفعوا سجد اإلمام فاسجدوا
وإياكـم واملرور بني يدي .  وإذا قرأ القرآن جهرة فاستمعوا له وأنصتوا.  تأخروا
 ومن أراد أن مير بني يدي أحدكم ، ، فمن فعل ذلك فهو من اآلمثني الظاملني املصلني

، فإن مر بني يدي  ، يريد أن يؤمث الفاعل وينقص أجر املصلني فليدافعه فإن معه القرين
، إال ملن هو وراء السترة أو مع  املصلي محار أو امرأة أو كلب أسود بطلت الصالة

حاقنا أو ومن كان .  ، وهذا من فوائد اجلماعات ، فإن سترته سترة ملن خلفه  اإلمام
، فإن أدرك اجلماعة وإال فقد مت أجره بنيته  حمتاجا إىل طعام أو غريه فليذهب حلاجته
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، فمن كربها أو  ومن جاء واإلمام راكع فليكرب تكبرية اإلحرام وهو قائم.   وعذره وراحته
ومن فاته شيء من الصالة مع اإلمام فال .  ، وهو آمث  أكملها وهو يهوى فصالته باطلة

.  ، وذلك لوجوب االقتداء واالئتمام  بالقيام لقضاء ما فاته قبل تكميل السالميستعجل 
، ومن أخل ا  فمن حافظ على الصالة وأكملها قبلت وصعدت إىل اهللا وهلا نور وبرهان

كيف ون عليك صالتك وهي .  ضرب ا وجه صاحبها وآلت إىل البطالن أو النقصان
م عليهـا حظوظ النفس وهي أكرب حظ ملن وفق ؟ تقـد رأس مالك وا يصح اإلميان

«qÝàÏÿ#)  {! ؟  لإلحسان ym í n?tã ÏNºuqn=¢Á9 $# Ío4qn=¢Á9 $#ur 4ë sÜ óôâqø9 $# (#qãBqè%ur ¬! tûüÏF ÏY» s% ÇËÌÑÈ  { )1(  .

  .   بارك اهللا يل ولكم
  

                                                
   . 238: سورة البقرة آية ) 1(
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   خطبة-4
  يف التعرف إىل اهللا باألعمال الصاحلة 

، ومنقذة من اهللكات  احلمد هللا الذي جعل األعـمال الصاحلة سببا حلصول اخلريات
  .  والشدات

  .  وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له يف األمساء والصفات
اللهم صل وسلم على حممد .  ، أفضل املخلوقات  وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

  .   لى آله وأصحابه أوىل الفضائل والكراماتوع
، اتقوا اهللا تعاىل وتعرفوا إليه باألعمال الصاحلة يف حال الرخاء  أيها الناس:   أما بعد

، فقد قال   ، وقوموا حبقوق ربكم يف كل حال ينقذكم من كل مشقة  يعرفكم يف الشدة
بطن احلوت إذ نادى وهو اهللا تعاىل يف ذكر السبب الذي أنقذ به يونس عليه السالم من 

¼ Iwöqn=sù  {:  مكظوم çm̄R r& tb% x. z̀ ÏB tûüÅs Îm7|¡ßJ ø9 $# ÇÊÍÌÈ y]Î7 n=s9 í Îû ÿ¾ÏmÏZôÜ t/ 4í n< Î) ÏQöqtÉ tbqèW yèö7 ãÉ ÇÊÍÍÈ { )1(  ،

«Hw tm  {:  دعوة أخي ذي النون ما دعا ا مكروب إال فرج اهللا كربته { r وقال s9 Î) HwÎ) 

|MR r& öÅoY» ys ö6ßô í ÎoTÎ) àMZà2 z̀ ÏB öúüÏJ Î=» ©à9 $# ÇÑÐÈ { )2( {  قال تعاىل ،   :}  $uZö6yf tG óô $$ sù ¼ çms9 

çm» oYøã ¯gwU ur z̀ ÏB ÉdOtó ø9 $# 4 öÅÏ9ºxãx.ur ÓÅÖG çR tûüÏZÏB÷sßJ ø9 $# ÇÑÑÈ { )3(   .وقد قال يوسف عليه السالم   ،

، ومجع  صله إىل اخلري العاجل والعز والتمكني، وأو  حيث أزال اهللا عنه املكاره واملشقات
¼   {:  له بني خري الدنيا وخري الدين çm̄R Î) t̀B È,G tÉ ÷éÉ9óÁtÉur  cÎ* sù ©! $# üw ßìãÅÒãÉ tç ô_ r& 

öúüÏZÅ¡ós ßJ ø9 $# ÇÒÉÈ  { )4(  . موسى عليه السالم لقومهوقال  :}  (#qãYã Ïè tG óô $# «! $$ Î/ (#ÿrçéÉ9ô¹$#ur ( 

                                                
   . 144 - 143: سورة الصافات آية ) 1(
   . 87: سورة األنبياء آية ) 2(
   . 88: سورة األنبياء آية ) 3(
   . 90: سورة يوسف آية ) 4(
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ûcÎ) uÚöë F{ $# ¬! $ ygèOÍëqãÉ t̀B âä!$ t±oÑ ô Ï̀B ¾ÍnÏä$t6Ïã ( èpt7 É)» yè ø9$#ur öúüÉ)F ßJ ù=Ï9 ÇÊËÑÈ { )1(  .امتثلوا فلما 

ôM£J  {:   أمره واستعانوا باهللا وصربوا قال اهللا خمربا عما إليه وصلوا s? ur àMyJ Î=x. öÅÎn/uë 

4Óo_ ó¡ßsø9 $# 4í n?tã ûÓÍ_ t/ ü@ÉÏäÂ uéó  Î) $yJ Î/ (#rçéy9|¹ ( {  )2(ذكرا للمؤمنني حاهلم مع نبيهم  وقال تعاىل م

ÿrãç#)  {:   عليه الصالة والسالم بعد الشدائد واالضطهاد وإبداهلا باخلري والسكون à2 øå $#ur øå Î) 

óOçFR r& ×@ã Î=s% tbqàÿyè ôÒtG ó¡ïB í Îû ÇÚöë F{ $# öcqèù$ sÉrB b r& ãNä3xÿ©Ü yÇ tG tÉ â¨$ ¨Z9 $# öNä31ur$ t«sù Nä.yâÉr&ur ¾ÍnÎéóÇ uZÎ/ 

Läl s%yóuë ur z̀ ÏiB ÏM» t6Íhã ©Ü9 $# öNà6 ¯=yè s9 tbrãç ä3ô±s? ÇËÏÈ  {  )3(   .وقد ذكر النيب r أصحاب الغار الذين 

، فتوسلوا بأعماهلم الصاحلة إىل  انطبقت عليهم الصخـرة العظيمة فسدت عليهم باب الغار
، والثاين بعفته العظيمة حني ترك حمبوبه مع  ، فأحدهم توسل بربه الكامل ألبويه ك الغفاراملل

، ففرج اهللا عنهم ذه  ، والثالث بالوفاء باملعاملة الذي ال نظري له فيقاس عليه القدرة عليه
تعرف إىل اهللا يف الرخاء يعرفك يف  { r وقال.  املقدمات الطيبة حني جلؤا إليه

فمن حفظ اهللا يف حال الصحة والقوة والشباب حفظه اهللا يف كربه .   )4(  } الشدة

، وكم له على املطيعني   فكم هللا على احملسنني من فضل عظيم.   وأحسن له اخلامتة واملآب
  .  من ألطاف وخري جسيم

                                                
   . 128: سورة األعراف آية ) 1(
   . 137: سورة األعراف آية ) 2(
   . 26: سورة األنفال آية ) 3(
  ) . 1/308(أمحد ) 4(



  الفواكه الشهية يف اخلطب املنربية واخلطب املنربية على املناسبات 

  159

   خطبة-5
  رس األجنبية املنحرفة يف التحذير من املدا

، وترته عن النقائص  ، تفرد بصفات الكمال ، الفرد الصمد  احلمد هللا الواحد األحد
  .   واألشباه واألمثال

، وأشهد أن حممدا عبده  وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له الكبري املتعال
، اللهم  ئد الغر احملجلني، وقا ، وإمام املتقني ، وسيد املرسلني  ، أفضل العاملني ورسوله

  .  صل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
، وحتببوا إليه بفعل ما حيبه  ، اتقوا اهللا بفعل أوامره وترك نواهيه أيها الناس:  أما بعد

، الذي فيه السعادة والفالح واخلري  ؟ بدين اإلسالم  واعلموا أن اهللا من عليكم.  ويرضيه
، وأرشدكم به إىل كل خري ورشد  أنقذكم به من الضاللة والشقا.  كله على التمام

qßJ#)  {وهدى  ÅÁtG ôã $#ur È@ ö7 pt¿2 «! $# $ YèãÏJ y_ üwur (#qè%§ç xÿs? 4 (#rãç ä.øå $#ur |MyJ ÷è ÏR «! $# öNä3øã n=tæ øåÎ) ÷LäêZä. [ä!#yâôã r& 

y#©9 r'sù tû÷üt/ öNä3Î/qè=è% Läêós t7 ô¹r'sù ÿ¾ÏmÏF uK÷è ÏZÎ/ $ ZRºuq÷zÎ) ÷LäêZä.ur 4í n? tã $ xÿx© ;otç øÿãm z̀ ÏiB Íë$ ¨Z9 $# Nä.xãs)R r'sù $ pk÷] ÏiB 3 y7Ï9ºxãx. 

ßûÎiüt6ãÉ ª!$# öNä3s9 ¾ÏmÏG» tÉ#uä ÷/ ä3ª=yè s9 tbrßâtG öksE ÇÊÉÌÈ  { )1(إىل قولـه    :}  ÒOäÏàtã ÇÊÉÎÈ { )2(   .

، وينصبون إلضاللكم  ، فإم ال يزالون يبغون لكم الغوائل واحذروا أعداء اإلسالم
بنيت ، وال  فأعظم حبائلهم مدارسهم اليت مل تؤسس إال إلضالل الناس.   املصائد واحلبائل

، ومن يتخرج منها  انظروا إىل آثارها.  ، فبئس األساس إال إلفساد العقائد واألخالق
وكيف كان االستهزاء واحتقار الدين مهنة هؤالء ! ؟  كيف انسلخوا واحنلوا من الدين

فكم أخرجت هذه املدارس املنحرفة من أبناء املسلمني من كانوا لإلسالم ! ؟   األرذلني
،  ، وكـانت واهللا أعظم الداء ويظن الغالطون أا أدوية ألمراضهم!! أكرب األعداء 

خرجوا منها منسلخني من !! ، فكانت هي الشر والبالء  ويعتربوا نافعة هلم يف دنياهم

                                                
   . 103: سورة آل عمران آية ) 1(
   . 105: سورة آل عمران آية ) 2(
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مستبدلني !! ، متهكمني ومستهزئني بأسالفهم وآبائهم وإخوام   أخالقهم وآدام وإميام
.  ، منحرفني من الصراط السوي إىل منجرف السبيل من األخالق اجلميلة كل خلق رذيل

وكيف يضعهم يف ! ؟  كيف يرضى مسلم أن خيتارها ألوالده وهم عنده ودائع وأمانات
! ؟  وكيف يرضى أن خيسر ولده بسعيه واختياره!! ؟ فهذا أكرب اخليانات  شبكة اهلالك

 ويف بالدكم من أمل يكن عندكم.   ويذهب عمله سدى بل ضررا إذا باء بغبنه وخساره
؟ وفيها األساتذة املعروفون بالعلم والدين وبذل  مدارس احلكومة ما حيصل به املقصود

؟ أمل تروا من آثار أعماهلم ومنفعة  ؟ أمل تبذل احلكومة لراحة اجلميع خري جمهود  اهود
 ؟ ففيم الرغبة بعد هذا يف مدارس األجانب اليت نفعها املتعلمني ما هو حمسوس ومشهود

؟ وعاقبة املتخرجني منها يف الغالب  الـدنيوي طفيف بالنسبة إىل ما فيها من األضرار
، وكل سعي ال يصلح  ؟ كل تعليم ال يقوم على الدين فهو ساقط منهار  اهلالك والبوار

؟ وإذا خسرت  إذا ذهب الدين فبأي شيء تفرح.   األخالق فهو سفه وخسـار
   {! ؟   إذا اضمحلت اآلداب فمىت تفلح وتنجح؟ و  األخالق الفاضلة فبأي سلعة تربح

×@ ÷Éur Èe@ ä3Ïj9 >8$ ©ù r& 5OäÏOr& ÇÐÈ ßì uK ó¡ tÉ ÏM» tÉ# uä «! $# 4í n? ÷G è? Ïmøã n=tã §NèO ïéÅÇ ãÉ #Zé É9 õ3 tG ó¡ãB b r( x. óO©9 $ yg ÷è yJ ó¡oÑ ( çn÷é Åe³ t6 sù 

A>#xã yè Î/ 8LìÏ9 r& ÇÑÈ  {  )1(   .  

                                                
   . 8 - 7: سورة اجلاثية آية ) 1(
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  طبة خ-6
   يف وجوب مالحظة األوالد

ونسأله .  ، وجعلنا من أمة حممد املسلمني احلمد هللا الذي أنعم علينا بنعم الدنيا والدين
  .  أن يعيننا على القيام باحلقوق فإياه نعبد وإياه نستعني

، خامت   ونشهد أن حممدا عبده ورسوله.  ونشهد أن ال إله إال اهللا امللك احلق املبني
  .   اللهم صل وسلم على حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. النبيني

، واتقوا  ، اتقوا اهللا تعاىل بالقيام حبقه وحق من هلم حق من العباد أيها الناس:  أما بعد
واعلموا أن من أوجب الواجبات .  النار اليت أعدت ملن أمهل الواجبات وارتكب الفساد

، واضربوهم   مروا أوالدكم بالصالة لسبع { r ، قال  عليكم مالحظة األهل واألوالد

عهد الذي بيننا وبينهم ال { r ، وقال )1( } ، وفرقوا بينهم يف املضاجع عليها لعشر

أمرت أن أقاتل الناس حىت   { r ، وقال  )2(  } الصالة فمن ترك الصالة فقد كفر

 فإذا فعلوا ذلك فقد يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة
 ال يرون شيئا من r وكان أصحاب رسول اهللا.  )3( } عصموا مين دماءهم وأمواهلم

، وهي   يف حياتهr والصالة هي آخر ما أوصى به النيب.  األعمال تركه كفر إال الصالة
وقد عظم الشر والبالء يف .  ، فمن مل يصل فهو من الكافرين آخر ما يفقد من الدين

فانظروا هل ترون أحدا .   ، وذلك أصل وأساس لفسادهم وفسادكم ألوالدكمإمهالكم 
  .   ، ومن ال يصلي فهو كافر ، وكثري منهم قد ال يصلي أصال  منهم يف املساجد إال النادر

                                                
  ) . 2/187(، أمحد ) 495(أبو داود الصالة ) 1(
، أمحد ) 1079(لصالة والسنة فيها ، ابن ماجه إقامة ا) 463(، النسائي الصالة ) 2621(الترمذي اإلميان ) 2(

)5/346 . (  
  ) . 22(، مسلم اإلميان ) 25(البخاري اإلميان ) 3(



  الفواكه الشهية يف اخلطب املنربية واخلطب املنربية على املناسبات 

  162

، يترتب   ، واإلمهال يترتب عليه شر عميم ، واخلطر جسيم  األمر عظيم:  عباد اهللا
وينشأ اجليل القادم .   لذين هم ودائع عندكم وأمانات، ا عليه تضييع حق اهللا وحق األوالد

، وبذمة  وهذا معلق بذمة أوليائهم ومعلميهم.  وقد اضمحل الدين منهم بتركهم الصالة
،  ، ويتساعدوا على تقوميهم وإصالحهم فعلى اجلميع أن يقوموا بواجبام حنوهم.  الوالة

 ذا أجره .   ذيبهم وجناحهموأن يصدقوا اهللا يف فعل األسباب اليت تعود إىل فالقيام
إنكم اآلن قادرون .  ، ومفاسده جسيمة ، واإلمهال إمثه كبري ، ومصاحله عظيمة عظيم

، قبل أن ينشأوا على ترك الصالة وفعل الشر فيتعذر  عليهم فاستدركوا األمر قبل الفوات
 كيف ترضون ألوالدكم أن يؤسسوا األساسات الضارة حلاضرهم.   االستدراك

، وهو أكرب   ؟ وكيف تتهاونون ذا األمر وفيه سخط اهللا وعقوبته  ومستقبلهم القادم
، ولئن مل نقم بواجبنا فاخلطر   ؟ لئن متادينا على هذا اإلمهال فاملستقبل وخيم  اجلرائم
، ولئن مل نتساعد على إصالح  ، ولئن مل يفعل كل منا مقدوره فالضرر جسيم عميم

!! نسعى يف إصالح الدنيا ومل الدين !! يا عجبا لنا .  عذاب أليماألوالد فاإلمث الزم وال
أال :  عباد اهللا!! أال ذلك هو اخلسران املبني!! ونضيع رأس املال فيفوت األصل والربح

؟ أال   ؟ أال خائف من سوء احلساب ؟ أال مستيقظ ملا بني يديه  قائم مبا أوجب اهللا عليه
؟ أال منتبه حلاضره  درك للفائت قبل حلول املصائب؟ أال مست راج لفضل امللك الوهاب

4í  {:   ؟ قبل أن تقول نفس ومستعد للعواقب tA uéô£ys» tÉ 4í n?tã $ tB àMÛ§ç sù í Îû É=/Zy_ «! $#  { )1( 

  .  اآليات
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   خطبة يف معىن -7
}  $pköâr'̄» tÉ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qà)®? $# ©! $# (#qä9qè%ur Zwöqs% #YâÉÏâyô ÇÐÉÈ  { )1(  

  .  ، املطلع على خفايا األمور وأسرار العبيد ، الواسع ايد احلمد هللا الويل احلميد
،  ، وأشهد أن حممدا عبـده املصطفى ال اهللا وحده ال شريك له وال نديدوأشهد أن ال إله إ

، وأصحابه  اللهم صل وسلم على نبينا حممد وعلى آله الشرفاء.  ، ونبيه اتىب ورسوله املقتفى
  .  ، وعلى من ديه اقتدى الربرة النجبا

$   {،   ، اتقوا اهللا تعاىل  أيها الناس:   أما بعد pk öâ r' ¯» tÉ tûï Ï% ©! $# (#q ãZ tB# uä (#q à) ®? $# ©! $# (#q ä9q è% ur Zw öq s% 

# YâÉ Ïâ yô ÇÐÉÈ ôx Î= óÁ ãÉ öN ä3 s9 ö/ ä3 n=» yJ ôã r& öç Ïÿ øó tÉ ur öN ä3 s9 öN ä3 t/q çR èå 3 ` tB ur Æì ÏÜ ãÉ ©! $# ¼ ã& s!q ßô uë ur ôâ s) sù yó$ sù # ·ó öq sù 

$ ¸Jä Ïà tã ÇÐÊÈ {  )2(ووعدكم على    لقد أمركم اهللا يف هذه اآلية بتقواه وبالقول السديد ،

فمن اتقاه بفعل األوامر واجتناب .  ذلك املغفرة وإصالح األحوال والتوفيق والتسديد
، ومن ضيع تقواه واتبع هواه بغري هدى من اهللا أعد له عذابا  النواهي فقد فاز فوزا عظيما

ى التقوى ولزم يف منطقه القول السديد هدي إىل الطيب من القول ، ومن استقام عل  أليما
، وأنعم على   لقد رتب اهللا على هذين األمرين خري الدنيا واآلخرة.  وإىل صراط احلميد

، واستعمل  لسانه بذكر اهللا " من اتقى اهللا وأعمل.  من قام ما بالنعم الباطنة والظاهرة
، ورزقه  ، ومن كل ضيق خمرجا   له من كل هم فرجااخللق اجلميل مع عباد اهللا جعل اهللا

، وجنبه السوء  ومن اتقى اهللا ولزم القول السديد يسره اهللا لليسرى.   من حيث ال حيتسب
t̀Bur È,G  {.   ، وغفر له يف اآلخرة واألوىل  والعسرى tÉ ©! $# öç Ïeÿs3ãÉ çm÷Ztã ¾ÏmÏ?$ t«Íhã yô öNÏà÷è ãÉur ÿ¼ ã&s! 

#·ç ô_ r& ÇÎÈ { )3(  .ومأل قلبه طمأنينة إليه وثقة به   من اتقى اهللا زاده اهللا علما وفرقانا ،

كيف يكون متقيا هللا من أمهـل .  ، وأسبغ عليه آالءه فضال منه وإحسانا  وأمنا وإميانا
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؟ كيف يكون متقيا من جترأ على الربا  رأ على حمارمه وانتهكها، وجت  فرائض اهللا وضيعها
؟ كيف  ، وأطلق لسانه يف الغيبة والنميمة والكذب واآلثام والغش والبخس وأكل احلرام

؟ لقد  ، ومن ال يراعي العهود ويؤدى األمانة  يكون متقيا من ال خيفى له طمع إال خانه
وحقوق خلقه على السماوات واألرض عرضت األمانة اليت هي القيام حبقوق اهللا 

، وطلنب العافية وتضرعن إىل ذي   ، فأبـني أن حيملنها وأشفقن من هذه احلال واجلبال
، وتلقى ما فيها من األوامر  ، ومحلها اإلنسان على ظلمه وجهله العظمة واجلالل

 فباء ، ومنهم من ضيعها فمنهم من سعد حبملهـا وبلغ بالقيام ا اآلمـال.  واألثقال
  .  باخلسران والنكال

، وهدانا إىل أقوم طريق وأوضح  أعانين اهللا وإياكم على القيام بالواجبات والسنن
$  {:   قال اهللا تعاىل.   ، وأعاذنا من مضالت الفنت ما ظهر منها وما بطن سنن ¯R Î) $ oYôÊ tç tã 

sptR$ tBF{   .  ، إىل آخر السورة )1( } #$
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   خطبة-8
   يف ختام العام

، وميسر امليسور ومقدر   ، ومفين األعوام والدهور احلمد هللا منشئ األيام والشهور
  .  ، يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور املقدور

، أفضل آمر  ا عبده ورسوله، وأشهد أن حممد وأشهد أن ال إله إال اهللا الغفور الشكور
، وضاعف  اللهم صل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه.   وأجل مأمور

، وتوبوا إليه وأطيعوه  ، اتقوا اهللا تعاىل حق تقواه أيها الناس:  أما بعد.  اللهم هلم األجور
  .  تدركوا رضاه
أما .   تكم ساهون نيام، وأنتم يف غفل تصرمت األعوام عاما بعد عام:  عباد اهللا

، وكيف   ، وكيف فاز وأفلح املتقون ، وحلول اآلفات والرزايا تشاهدون مواقع املنايا
،   أال وإنه قد تصرم من أيام احلياة عام قد ودعتموه.   خاب وخسر املبطلون املفرطون

، ومن فرط   فمن أودعه صاحل العمل فاخلري بشراه.  شاهدا لكم أو عليكم مبا أودعتموه
،   فيا ليت شعري على أي شيء تطوى صحائف هذا العام.  يه فأحسن اهللا يف عمره عزاهف

؟ فليتب اجلاين إىل  ؟ أم على ضدها أعلى أعمال صاحلـة وتوبة نصوح متحى ا اآلثام
، فإن بقية عمر   فاتقوا اهللا عباد اهللا واستدركوا عمرا ضيعتم أوله.  ، فالعمل باخلتام ربه

، وأسرع بالتوبة واإلنابة قبل  فرحم اهللا عبدا اغتنم أيام القوة والشباب.   هاملؤمن ال قيمة ل
، قبل أن يتمىن ساعة واحدة من   ، وأخذ نصيبا من الباقيات الصاحلات طي الكتاب

؟ أما وافتهم املنايا وقضت عليهم  أين من كان قبلكم يف األوقات املاضية.   ساعات احلياة
؟ أين معارفنا وأين  ؟ وأين جرياننا ؟ أين أقـاربنا   أمهاتناأين آباؤنا وأين! ؟  القاضية

،   هذه دورهم فيهـا سواهم.  ، وقل واهللا بعدهم بقاؤنا ؟ رحلوا إىل القبور أصدقاؤنا
، وادكارهم يصدع  أخبارهم السالفة تزعج األلباب.  هذا صديقهم قد نسيهم وجفـاهم

، واتعظوا باألمم  ملوا أحوال الراحلني، فتأ ، وأحواهلم عربة للمعتربين قلوب األحباب
، واغتنموا  وانظروا ألنفسكم مادمتم يف زمن اإلمهال.  ، لعل القلب القاسي يلني املاضني
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،  ، قبل أن تقول نفس يا حسريت على ما فرطت يف جنب اهللا يف حياتكم صاحل األعمال
.    أو عصيان، وحصل اإلنسان على عمله من خري  ، فات زمن اإلمكان  فيقال هيهات

، والرمحة واجلود  فنسألك اللهم يا كرمي يا منان أن ختتم عامنا هذا بالعفو والغفران
، وترزقنا فيه رزقا واسعا وتوفيقا  ، وأن جتعل عامنا املقبل عاما مباركا محيدا واالمتنان
  .  وتسديدا

نا ديننا الذي اللهم اصلح ل.  ، وأصلح لنا مجيع أحوالنا  اللهم اختم بالصاحلات أعمالنا
،  ، وأصلح لنا آخرتنا اليت إليها معادنا ، وأصلح لنا دنيانا اليت فيها معاشنا  هو عصمة أمرنا

اللهم اختم لنا خبامتة .  ، واملوت راحة لنا من كل شر واجعل احلياة زيادة لنا يف كل خري
  .  ، يا كرمي يا رحيم  ، واجعلنا ممن كتبت هلم احلسىن وزيادة السعادة
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    خطبة-9
$  {: يف قوله تعاىل yJ ¯RÎ) tP§ç ym }ë În/uë |·Ïmºuqxÿø9    إخل)1( }  #$

، واهم عن مجيع املضار   احلمد هللا الذي أمر عباده بكل ما فيه خري هلم وصالح
  .  واألعمال القباح

، وأشهد أن حممدا عبده  أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له الكرمي الفتاحوأشهد 
اللهم صل وسلم على .  ، الذي ى عن كل خبيث وأذن يف كل طيب وأباح ورسوله

  .  ، أويل الرشد والتقى والنجاح  ، وعلى آله وأصحابه حممد
.  يام بفرائضه ومراضيه، والق  ، اتقوا اهللا بترك مساخطه ومناهيه أيها الناس:   أما بعد

@ö  {:   ، وهي قوله تعاىل  فقد مجع لكم أصول ما حرم عليكم يف آية واحدة è% $ yJ ¯RÎ) tP §ç ym 

}ë În/uë |·Ïmºuqxÿø9 $# $ tB tç ygsß $ pk÷] ÏB $ tBur z̀ sÜ t/ zNøOM}$#ur zÓøö t7ø9 $#ur Îéöçtó Î/ Èd,yÛ ø9 $# b r&ur (#qä.Îéô³è@ «! $$ Î/ $ tB óOs9 öA Íiît\ ãÉ ¾ÏmÎ/ 

$ YZ» sÜ ù=ßô b r&ur (#qä9qà)s? í n? tã «! $# $tB üw tbqçHs>÷è s? ÇÌÌÈ  {  )2(  فهذه اآلية مل تبق شيئا من احملرمات ،

ئر الذنوب ، وهي كبا حرم اهللا ا الفواحش.  ، وال شرا وضررا إال حذرته إال مشلته
ومـا .  كالقتل والزنا والربا واخلمر وامليسر وأكل مال اليتيم:   ، ما ظهر منها  وعظائمها

حرم منها ما ظهر للناس .  كالكـرب والنفـاق واحلقد والغش للمسلمني:   بطن منهـا
، وهو كل معصية  وحرم اإلمث.  ، وما اختفى صاحبه به وأسره كتمانا وشاهدوه عيانا

؛   وحذر فيها من الشرك.  ؛ وهو الظلم والتجري على عباد اهللا والبغي.  هللاتعلقت حبق ا
¼  {.  وهو صرف شيء من العبادات لغري اهللا çm̄R Î) t̀B õ8Îéô³çÑ «!$$ Î/ ôâs)sù tP§ç ym ª! $# Ïmøã n=tã sp̈Yyf ø9 $# 

çm1urù'tBur âë$ ¨Y9 $# ( $ tBur öúüÏJ Î=» ©à=Ï9 ô Ï̀B 9ë$|ÁR r& ÇÐËÈ { )3(  . وحرم القول عليه بغري علم يف أمسائه

فهذه احملرمات اليت حذر اهللا منها وي بصاحبها إىل .  ، ويف شرعه ودينه وقدره وصفاته
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ـواحش حتلل فالف.  ، ملا فيها من الشر والضرر والفساد واهللكـات أسفل الدركات
، مع  ، وتعجل لصاحبها الفضيحة واخلزي يف الدنيا ، وتوجب غضب اخلالق األخـالق

، وتسلب النعم  واملعاصي واملآمث خترب الديار العامرة.   ما ادخر له من العقوبة يف األخرى
نار ، وال  ، فإنه حمرم عليه اجلنة  واملشرك باهللا قد خسر دينه وعقله ودنياه.   الباطنة والظاهرة
، وأنعم عليه   ، ورزقه فشكر غريه واتبع هواه خلقه ربه فعبد سواه.   مصريه ومأواه

، فقد جترأ على أمر  ومن تقول على اهللا بغري علم.   بأصناف النعم فتمرد عن طاعة مواله
،   فاعرفوا رمحكم اهللا حدود هذه احملرمات.  ، ومل خيش من هو مطلع عليه مسيع فظيع

فكل .  وتـوبـوا إىل ربكم من مقارفة اخلطيئات.   ضي إىل اهللكـاتواجتنبوها فإا تف
فيا من عافاه اهللا منها .  ، وكل من أقبل على ربه آواه وقربه إليه  من تاب تاب اهللا عليه

  .  ، ويا فوزك باخلريات الكثرية واألرباح  هنيئا لك السعادة والفالح
، وحفظنا من الشك والشرك  أجارين اهللا وإياكم من الفواحش واملآمث والعدوان

  .  ، فإنه الرب الكرمي املنان  ، وغمرنا بالعافية والرمحة واإلحسان والتجري والطغيان
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  خطبة -10
  يف حفظ اللسـان

، وإليه يرجع األمر  ، وبيده اخلري كله ، وله امللك كله احلمد هللا الذي له احلمد كله
، وأشهد أن   له يف ذاته وأمسائه وصفاتهوأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك.  كله

،   ، اللهم صل وسلم على حممد وعلى آله وأصحابه حممدا عبده ورسوله أفضل خملوقاته
  .  املقتدين به يف كل حاالته

، وحفظ اجلوارح كلها عن  ، اتقوا اهللا باحملافظة على مراضيه  أيها الناس:   أما بعد
، فإنه يكب صاحبه  ب حفظه والعناية به اللسانواعلموا أن أهم ما جي.  مساخطه ومناهيه

إن الرجل ليتكلم  { r قال.   ، وقد يرقيه إىل أعلى مراتب اإلميان  إذا مل حيفظه يف النريان

، وإن العبد  بلغت يكتب اهللا له ا رضوانهبالكلمة من رضوان اهللا ما يظن أن تبلغ ما 
ليتكلم بالكلمة من سخط اهللا ال يظن أن تبلغ ما بلغت يهوى ا يف النار أبعـد مما بالد 

،  ، فإن الصدق يهدي إىل الرب قعليكم بالصد { r ، وقال )1( } املشرق واملغرب

، وال يزال الرجل يصدق ويتحـرى الصـدق حىت يكتب  وإن الرب يهدي إىل اجلنة
، وإن الفجور  ، فإن الكذب يهدي إىل الفجور  وإياكم والكذب.  عنـد اهللا صديقا
، وال يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حىت يكتب عند اهللا   يهدي إىل النار

، الذي يأيت هؤالء بوجه  جتدون شر الناس ذا الوجهني { r قال، و )2( } كذابا

أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس   {:   ، وقال عليه الصالة والسالم )3( }  وهؤالء بوجه

                                                
) 2/334(، أمحد ) 2314(، الترمذي الزهد ) 2988(، مسلم الزهد والرقائق ) 6112(البخاري الرقاق ) 1(

  ) . 1849(، مالك اجلامع 
، أبو ) 1971(رب والصلة ، الترمذي ال) 2607(، مسلم الرب والصلة واآلداب ) 5743(البخاري األدب ) 2(

  ) . 2715(، الدارمي الرقاق ) 1/405(، أمحد ) 46(، ابن ماجه املقدمة ) 4989(داود األدب 
، أبو ) 2025(، الترمذي الرب والصلة ) 2526(، مسلم الرب والصلة واآلداب ) 3304(البخاري املناقب ) 3(

   . )1864(، مالك اجلامع ) 2/525(، أمحد ) 4872(داود األدب 
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:  ؟ األجوفان ، أتـدرون ما أكثـر ما يدخل الناس النار ؟ تقوى اهللا وحسن اخللق اجلنة
،  ابن آدم فإن األعضاء كلها تكفر اللسانإذا أصبح  { r ، وقال )1( }  الفم والفرج

،  )2( }  ، وإن اعوججت اعوججنا ، فإن استقصت استقمنا اتق اهللا فينا:  وتقول

 r لوقا.  )3( } ليس املؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال البذيء { r وقال

ال تظهر الشماتة  { r وقال.   )4(  } ال تالعنوا بلعنة اهللا وال بغضب اهللا وال بالنار  {

اضمنوا يل ستا من أنفسكم أضمن لكم  { r وقال.  )5( } بأخيك فريمحه اهللا ويبتليك

، واحفـظوا   ، وأوفـوا إذا وعـدمت  ، وأدوا إذا ائتمنتم أصدقوا إذا حدثتم:  اجلنة
ما تعدون املفلس  { r ، وقال )6(  } ، وكفوا أيديكم  ، وغضوا أبصاركم فروجكم

إن املفلس الذي يأيت يوم القيامة  " :  ، فقال  من ال درهم له وال متاع:  ؟ قالوا " فيكم
 مال ، وأخذ ، وشتم هذا ، وضرب هذا  ، ويأيت وقد ظلم هذا  بصالة وصيام وصدقة

، فإن فنيت حسناته  ، وهذا من حسناته ، وهذا من حسناته  ، فيأخذ هذا من حسناته هذا
$   {.  )7( } أخذ من سيئام فألقيت عليه مث طرح يف النار pköâr'̄» tÉ tûïÏ%©!$# (#qãZtB# uä (#qà)®? $# ©! $# 

(#qä9qè%ur Zwöqs% #YâÉÏâyô ÇÐÉÈ ôxÎ=óÁãÉ öNä3s9 ö/ ä3n=» yJ ôã r& öç Ïÿøó tÉur öNä3s9 öNä3t/qçR èå 3 t̀Bur ÆìÏÜ ãÉ ©! $# ¼ ã&s!qßô uë ur ôâs)sù yó$ sù 

#·óöqsù $̧Jä Ïàtã ÇÐÊÈ { )8(  .  

                                                
  ) . 2/442(، أمحد ) 4246(ابن ماجه الزهد ) 1(
  ) . 3/96(، أمحد ) 2407(الترمذي الزهد ) 2(
  ) . 1/405(، أمحد ) 1977(الترمذي الرب والصلة ) 3(
  ) . 4906(، أبو داود األدب ) 1976(الترمذي الرب والصلة ) 4(
  ) . 2506(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ) 5(
  ) . 5/323(أمحد ) 6(
  ) . 2/303(، أمحد ) 2418(، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ) 2581(مسلم الرب والصلة واآلداب ) 7(
   . 71 - 70: سورة األحزاب آية ) 8(
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   خطبة-11
   يف آداب األكل واللباس

، يف   اآلداب، الذي شرع لنا أكمل الشرائع وأحسن  احلمد هللا امللك الوهاب
  .  العبادات واملعامالت واللباس والطعام والشراب

، وأشهد أن حممدا عبده  وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له امللك التواب
، اللهم صل وسلم على حممد وعلى آله وأصحابه  ورسوله خري اخللق ولب األلباب
  .  والتابعني هلم إىل يوم احلشر واملآب

،  ، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه ، اتقوا اهللا حق تقواه يها الناسأ:  أما بعد
اجتمعوا على طعامكم ومسوا اهللا   { r فقد قال.   وتأدبوا بآداب نبيكم واهتدوا داه

إن اهللا لريضى عن العبد يأكل األكلة فيحمده عليها  { r ، وقال )1( } يبارك لكم فيه

إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا  { r ، وقال  )2(  } ويشرب الشربة فيحمده عليها

، وإنه ليستحل  شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكـل بشـماله ويشرب بشماله
ذا دخل أحدكم بيته فذكر اهللا إ { r ، وقال  )3(  } الطعام الذي ال يذكر اسم اهللا عليه

، وإذا دخل فلم يذكر  ال مبيت لكم وال عشاء:  عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان
 r ، وأمر )4( }  أدركتم املبيت والعشاء:   اهللا عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان

وكان ال يذم .  ، وى عن األكل والشرب واإلنسان متكئ  بلعق األصابع بعد الطعام
كلوا من جوانب الصحفة وال   {:  وقال.  ، وإال تركه ، بل إن اشتهاه أكله الطعام

                                                
  ) . 3/501(، أمحد ) 3286(، ابن ماجه األطعمة ) 3764(أبو داود األطعمة ) 1(
  ) . 3/100(، أمحد ) 1816(، الترمذي األطعمة ) 2734(ر مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفا) 2(
، مالك ) 2/8(، أمحد ) 3776(، أبو داود األطعمة ) 1800(، الترمذي األطعمة ) 2020(مسلم األشربة ) 3(

  ) . 2030(، الدارمي األطعمة ) 1712(اجلامع 
  ) . 3/346(، أمحد ) 3887 (، ابن ماجه الدعاء) 3765(، أبو داود األطعمة ) 2018(مسلم األشربة ) 4(
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 إذا فرغ من طعامه r ، وكان  )1(  }  ، فإن الربكة ترتل يف وسطها  تأكلوا من وسطها

وكان يتنفس إذا شرب .   )2(  } احلمد هللا الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمني {:   قال

أغلقوا األبواب إذا  {:  وقال.  ، وحيمد اهللا ويسمي  ، يبني اإلناء من فمه ثالث مرات

، وأوكوا قربكم واذكروا  ، فإن الشيطان ال يفتح بابا مغلقا  ، واذكروا اسم اهللا  أمسيتم
، ولو أن تعرضوا عليه عودا وأطفؤا  ، ومخروا أوانيكم واذكروا اسم اهللا  اسم اهللا

من جر إزاره خيالء مل ينظر اهللا   { r وقال.  )3(  } مصابيحكم واذكروا اسم اهللا

احلمد هللا الذي :  ومن أكل طعاما فقال.   ، وما كان أسفل من الكعبني فهو يف النار إليه
ومن .  هأطعمين هذا الطعام ورزقنيه من غري حول مين وال قوة غفر له ما تقدم من ذنب

احلمد هللا الذي كساين هذا ورزقنيه من غري حول مين وال قوة غفر له ما :   لبس ثوبا فقال
احلمد هللا الذي كساين :  من لبس ثوبا جديدا فقال { r وقال.  )4( } تقدم من ذنبه

:  ، مث عمد إىل الثوب الذي خلق فتصدق به ، وأجتمل به يف حيايت  أواري به عوريتما
:  وقال.  )5( }  ، حيا وميتا ، ويف ستر اهللا ، ويف حفظ اهللا كان يف كنف اهللا

، إن اهللا إذا أنعم على  ، والبسوا من غري إسراف وال خميلة صدقواكلوا واشربوا وت "   {

                                                
) 1/270(، أمحد ) 3277(، ابن ماجه األطعمة ) 3772(، أبو داود األطعمة ) 1805(الترمذي األطعمة ) 1(

  ) . 2046(، الدارمي األطعمة 
، أبو داود األدب ) 3396(، الترمذي الدعوات ) 2715(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) 2(

  ) . 3/153(، أمحد ) 5053(
، أبو داود األشربة ) 1812(، الترمذي األطعمة ) 2012(، مسلم األشربة ) 5300(البخاري األشربة ) 3(

  ) . 1727(، مالك اجلامع ) 3/301(، أمحد ) 3731(
، النسائي الزينة ) 1731(، الترمذي اللباس ) 2085(، مسلم اللباس والزينة ) 5447(البخاري اللباس ) 4(

، مالك اجلامع ) 2/147(، أمحد ) 3569(، ابن ماجه اللباس ) 4085(داود اللباس ، أبو ) 5327(
)1696 . (  

  ) . 3557(، ابن ماجه اللباس ) 3560(الترمذي الدعوات ) 5(
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،  ، نظيف حيب النظافة ، إن اهللا طيب حيب الطيب  عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه
_ûÓÍ *  {، جواد حيب اجلود   كرمي حيب الكرم t6» tÉ tPyä#uä (#räãè{ ö/ ä3tG t̂ ÉÎó yâZÏã Èe@ ä. 7âÉf ó¡tB (#qè=à2 ur 

(#qç/uéõ°$#ur üwur (#þqèù Îéô£è@ 4 ¼ çm̄R Î) üw è=ÏtäÜ tûüÏù Îéô£ßJ ø9 $# ÇÌÊÈ { )1( {   .بارك اهللا يل ولكم   .  

  

                                                
   . 31: سورة األعراف آية ) 1(
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   خطبة - 12
$  {: يف قوله تعاىل pköâr'̄» tÉ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qà)®? $# ©! $# (#qãZÏB#uäur ¾Ï&Î!qßô tç Î/ { )1(اآلية   

، وحصول مغفرته ورمحته أفضل   احلمد هللا الذي جعل القيام بطاعته خري الوسائل
  .  املقاصد واملطالب الكوامل

وأشهد أن حممدا .  ، وال ند وال مماثل  ريك لهوأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال ش
اللهم صل وسلم على حممد وعلى .  عبده ورسوله املبعوث باحلق الظاهر وأوضح الدالئل

  .  ، أويل املقامات العالية والفضائل آله وأصحابه
:  قال تعاىل.   ، اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون أيها الناس:   أما بعد

} $ pköâr'̄» tÉ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qà)®? $# ©!$# (#qãZÏB#uäur ¾Ï&Î!qßô tç Î/ öNä3Ï? ÷sãÉ Èû÷, s#øÿÏ. Ï̀B ¾ÏmÏG yJ ôm §ë @ yèøgsÜur öNà6 ©9 #YëqçR 

tbqà±ôJ s? ¾ÏmÎ/ öçÏÿøó tÉur öNä3s9 4 ª!$#ur Öëqàÿxî ×LìÏm §ë ÇËÑÈ { )2(  . فوعد من قام باإلميان والتقوى ثالثة

فياهلا من ثالثة ما .   ، والعلم الذي هو النور ، واملضاعفة غفرة والرمحة؛ وعدهم امل أمور
؟ وما هي   أتدرون ما هو اإلميان.  ، وما أعظم حظ من ناهلا وتبوأ عالها  أجلها وأعالها

أن تؤمنوا باهللا :  اإلميان.   ؟ اللذان من قام ما نال النجـاة وفاز برضى املوىل التقوى
فأن تعملوا :  وأما التقوى.   واليوم اآلخر والقدر خريه وشرهومالئكته وكتبه ورسله

،  ، وأن تتركوا معصية اهللا على نور من اهللا ، ترجون ثواب اهللا بطاعة اهللا على نور من اهللا
، وإذا استقام العبد  صدقته األعمال:  إذا وقر اإلميان يف القلب.   ختشون عقاب اهللا

، إمنا  ليس اإلميان بالتسمي اخلايل من احلقيقة والربهان.   صلحت له مجيع األقوال واألفعال
، والقيام بشرائع اإلسالم   ، وأعمال األركان  اإلميان هو اعتقاد القلوب وأعـماهلا

إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت :   قال تعاىل.   وأصول اإلميان وحقائق اإلحسان
öúï   {على رم يتوكلون قلوم وإذا تليت عليهم آياته زادم إميانا و Ï% ©! $# öcq ßJã É) ãÉ 

                                                
   . 28: سورة احلديد آية ) 1(
   . 28: سورة احلديد آية ) 2(
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no 4q n= ¢Á9 $# $ £J ÏB ur öN ßg» uZ ø% yó uë tbq à) ÏÿZ ãÉ ÇÌÈ  y7 Í´ ¯» s9 'r é& ãN èd tbq ãZ ÏB ÷s ßJ ø9 $# $ y) ym 4 öN çl °; ìM» y_ uë yä yâY Ïã óO Îg Î n/ uë 

×o tç Ïÿ øó tB ur ×- øó Íë ur ÒOÉ Ìç ü2 ÇÍÈ { )1(  .  

إنه .  ، ووهب لنا من تقواه ما يقربنا إليه ويدنينا رزقنا اهللا وإياكم إميانا كامال ويقينا
  .  جواد كرمي

                                                
   . 4 - 3: سورة األنفال آية ) 1(
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   خطبة-13
   يف تزكية النفس

،   ، وأسبغ عليهم اهلبات الواسعة واملربات  رياتاحلمد هللا الذي فتح ألوليائه أبواب اخل
  .  ، فبقيت قلوم يف الظلم والضالالت وخذل املعرضني عنه

، املغين جلميع  ، الغين بذاته  وأشهد أن ال إله إال اهللا فاطر األرض والسماوات
اللهم صل وسلم على حممد .  ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أكمل الربيات  املخلوقات

  .    آله وأصحابه أويل الفضائل والكراماتوعلى
، وتقربوا إىل   ، اتقوا اهللا تعاىل بإصالح البواطن والظواهر  أيها الناس:   أما بعد

ôâ   {:   قال تعاىل.   ربكم بطيب املقاصد وحسن السرائر s% yx n= øù r& ` tB $ yg8 ©. yó ÇÒÈ ôâ s% ur 

z>% s{ ` tB $ yg9 ¢ô yä ÇÊÉÈ  {  )1(  الـ، وق   :}   ôâ s% yx n= øù r& ` tB 4í ª1 tì s? ÇÊÍÈ tç x. så ur zO óô $# ¾ Ïm Î n/ uë 

4í ©? |Á sù ÇÊÎÈ  {  )2(   فعلق الفالح على من زكى نفسه وطهر قلبه من كل خلق ،

، وجعل اخليبة واخلسارة على من دس  وحتلى بالفضائلربه فصلى ، وذكر اسم   سافل
، وحبصوله للعبد  ، ما جعل الفالح ملن زكى نفسه إال ألنه عظيم نفسه فغمسها بالرذائل

، وزكاه  فرحم اهللا عبدا اعتز بصالح قلبه فنقاه من مرآة اخللق.   يتم كل خري عميم
، وحاله حبلية  رب على الناسنقاه من العجب والتعاظم والتك.  بالصدق واإلخالص للحق

، ومجله بإرادة اخلري والنصح   نقاه من الغش والغل واحلقد.  التواضع اليت هي خري لباس
، ومن أمراض الشكوك  ، وهو مرض الشهوات  نقاه من امليل إىل املعاصي.  لكل أحد

 عن ، واإلقالع املصمم الصادق ، ومجله بالعقل الراجح لفعل اخلريات والريب والشبهات
  .   ، وحتصيل األدلة الصحيحة والرباهني ، وسعى يف العلوم النافعة اجلالبة لليقني  احملرمات

                                                
   . 10 - 9: سورة الشمس آية ) 1(
   . 15 - 14: سورة األعلى آية ) 2(
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،  ، وبذلك حيصل فالحه ويستقيم على اهلدى فبذلك يتم شفاؤه من األهواء واألدواء
üwöqs9   {:   ، قال تعاىل وال حيصل له ذلك إال بتوفيق وإعانة من املوىل ur ã@ ôÒsù «! $# ö/ ä3øã n=tæ 

¼ çmçG uH÷quë ur $tB 4í s1 yó Nä3ZÏB ô Ï̀iB >âtnr& #Yât/r& £ Å̀3» s9 ur ©! $# í Éj1 tì ãÉ t̀B âä!$ t±oÑ 3 ª! $#ur ììãÏÿ xú ÒOäÎ=tæ ÇËÊÈ { )1(  ،

:  ، من كل رديء فيقول  كية النفس يتضرع إىل ربه يف طلب التقوى وتزr وكـان
.  )2( }  ، أنت وليها وموالها اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خري من زكاها  {

على إصالح ، وتستعني اهللا  فحقيق بك أيها العبد اجلد يف تزكية نفسك لتنال الفالح
، وإمنا ينظر برمحته إىل  ، فإن اهللا ال ينظر إىل الصور واألموال قلبك فإنه اجلواد الفتاح

  .   القلوب الطاهرة وصادق األعمال

                                                
   . 21: سورة النور آية ) 1(
  ) . 5538(، النسائي االستعاذة ) 2722(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) 2(
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   خطبة-14
   يف احلث علي إكرام البهائم والنهي عن أذيتها

  .  ، امللك الكرمي الديان  احلمد هللا الرحيم الرمحن
، وال   وحـده ال شريك له يف امللك والربوبية والسلطانوأشهـد أن ال إله إال اهللا

، والقسط  ، وال مثل له يف كمال العدل ، وال يف الكرم واإلحسان ند له يف األلوهية
اللهم صل وسلم .  ، املبعوث إىل اإلنس واجلان ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وامليزان

  .  سان، وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإح على حممد
،  ، واحنوا على املخلوقات  ، اتقوا اهللا باإلحسان يف عبادته أيها الناس:  أما بعد

، وارمحوا هذه املخلوقات اليت سخرها لكم  واتقوا الظلم فإن الظلم يوم القيامة ظلمات
، ومن أساء إليها أو عذا فله عاقبة   ، فمن رمحها وأحسن إليها جوزي باحلسىن املوىل

 أن امرأة عذبت يف هرة حبستها فال هي أطعمتها وال r أخرب {فقد .  ىالشر والسوأ

كـما أخرب أن بغيا غفر اهللا هلا جرمها .  )1( } هي أرسلتها تأكل من خشاش األرض

وإنك لن .  )2( } يف كل كبد رطبة أجر  { r قالو.  بكلب رمحته فسقته وأنقذته

، أو أهان البهائم  فهذه حال من رحم.  تنفق نفقة تبتغي ا وجه اهللا إال آجرك اهللا عليها
، فخري الناس أحسنهم  ، فكيف ببهائمه اليت جيب عليه القيام هلا اليت ال ملك له عليها

  .  ، وشرهم سيئ امللكة الذي ال خيشى العواقب ياما بالواجبملكة وق

                                                
  ) . 2814(، الدارمي الرقاق ) 2242(، مسلم الرب والصلة واآلداب ) 3295(البخاري أحاديث األنبياء ) 1(
، ) 2/375(، أمحد ) 2550(، أبو داود اجلهاد ) 2244(، مسلم السالم ) 2234(البخاري املساقاة ) 2(

  ) . 1729(مالك اجلامع 



  الفواكه الشهية يف اخلطب املنربية واخلطب املنربية على املناسبات 

  179

أال تتقي اهللا يف   { r ، فقال  مجل بأن صاحبه جييعه ويتعبهr واشتكى إىل النيب

فكل من .   )1(  } نه شكى إيل أنك جتيعه وتدئبه، فإ هذه البهيمة اليت ملكك اهللا إياها

  .  فإا تشتكي إىل را وناصرها وموالها.  أجاع ائمه وآذاها
،   وكلوها صاحلة،  ، فاركبوها صاحلة  اتقوا اهللا يف هذه البهائم املعجمة { r وقال

  .   )2( } ومن ال يرحم ال يرحم

، وقام عليها مبا عليه من واجب  فالسعيد من حىن على هذه البهائم املسخرات
، وأجاعها وأتعبها بغري حق  ، والشقي من نزعت الرمحة من قلبه فآذاها وشتمها  النفقات
أو شق عليها شق اهللا ، ومن أجاعها  فمن لعن شيئا من البهائم عادت لعنته عليه.  وظلمها

فسبحان من أكرم هذا اآلدمي وسخر .  ، ومن رمحها فأكرمها أكرمه ربه وأنعم عليه عليه
فمن شكر اهللا على .   ، يتمتع مبنافعها وألباا وحلومها وظهورها على الدوام له األنعام

يها سلبها ، ومن مل يعترف بنعمة اهللا ف هذه النعم بارك له فيها وزاده من اخلري واإلنعام
  .   وخلت عليه اآلالم

،  ، ومن علينا باالعتراف ا بالقلب واللسان أوزعنا اهللا وإياكم شكـر أياديه
، وعافانا من حال من كفر بنعم اهللا وجحد آالء اهللا فحل به  واستعماهلا يف مراضيه

  .   ، إنه كرمي رحيم غفار  ، ووقع يف اخليبة واخلسار البوار

                                                
  ) . 1/204(، أمحد ) 2549(أبو داود اجلهاد ) 1(
  ) . 4/181(، أمحد ) 2548(أبو داود اجلهاد ) 2(



  الفواكه الشهية يف اخلطب املنربية واخلطب املنربية على املناسبات 

  180

   خطبة-15
  فضله غري ما تقدم لرمضان و

، وما خلقه وحكم به يف األوىل  احلمد هللا على ما له من األمساء احلسىن واملثل األعلى
  .  واألخرى

، وأشهد أن حممدا  ، وله ترفع الشكـوى  وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له
وأصحابه اللهم صل وسلم على حممد وعلى آله .   ، ونبيه اتىب  عبده ورسوله املصطفى
  .  العلماء الفضالء النجباء

، وذلك باجتناب مساخطه وتتبـع  ، اتقوا اهللا حق تقواه أيها الناس:  أما بعد
،   فقد أمدكم اهللا ذا الشهر الكرمي.  ، وبالشكر له على ما أواله من النعم وأسداه رضاه

فيه .  دى واخلري والبيانأنزل اهللا فيه القرآن حمتويا على اهل.  وأسبغ عليكم فيه كرمه العميم
،   ، وفيه تغلق أبواب اجلحيم وتتوب العصاة من السيئات تفتـح أبواب الرمحة واخلريات

، ويا باغي الشر أقصر وتب  يا باغي اخلري أقبل على الطاعات:  وينادي فيه منادي اخلري
ضوا فتعر.  ، وذلك يف كل ليلة عند اإلفطار وهللا عتقاء من النار.  عن املخـالفات

فمن مجع بني اإلمساك عن املفطرات وأمسك عن األقوال .   لنفحات احملسن الغفار
 غفر له ما تقدم من -، واحتسب الثواب عند فاطر األرض والسماوات  واألفعال احملرمات

، ومن جترأ على املعاصي واملظامل وانتهك فيه األعراض وخاض  ذنبه ورفعت له الدرجات
  .  أن يدع الطعام والشراب والشهواتاملآمث فليس هللا حاجة يف 

، وليستعينوا بترك شهوام  فإن اهللا كتب الصيام على هذه األمة ليكونوا من املتقني
«̄'ygïÉr$  {:  ، قال تعاىل على إصالح الدين tÉ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä |=ÏG ä. ãNà6 øã n=tæ ãP$uã Å_Á9 $# $yJ x. |=ÏG ä. í n? tã 

öúïÏ%©!$# Ï̀B öNà6 Î=ö7 s% öNä3ª=yè s9 tbqà)G s? ÇÊÑÌÈ {  )1(   فأخرب أن الصيام أكرب الوسائل لتحقيق ،

، فقد اختصه اهللا لنفسه من بني سائر  ، وفيه كـمال الثواب ورضى املوىل التقوى

                                                
   . 183: سورة البقرة آية ) 1(
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كل عمل ابن آدم يضاعف له احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة  { r ، فقال األعمال

، يدع طعامه وشرابه وشهوته من  إال الصيام فإنه يل وأنا أجزي به:  ، يقول اهللا ضعف
، و  )2( }  فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه:  وللصائم فرحتان {،  )1( } أجلى

  .  )3( } خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك  {

، وسبب لنيل الفضائل  من العذابأي وقاية من املعاصي ووقاية :  الصوم جنة
، وغمر أهله باجلود والكرم  فيا له من عمل عظيم توىل جزاءه الرمحن.   وحصول الثواب

،  يفضون منها إىل النعيم املقيم.   ، وهيأ عند دخـوهلم اجلنة هلم باب الريان  واإلحسان
، وال    رأتقد أعد هلم من كرمـه ماال عني.   ، يف جوار الرب الكرمي  والعيش السليم

، من   وهيأ هلم ما تشتهيه األنفس وتلذ األعـني.   ، وال خطر على القلوب  أذن مسعت
،   أعده نزال وضيافة للصائمني وكرامة ومنحـة للمتقني.   كل مطلوب ومرغوب

q#)   {:   كـما قال تعاىل يف حق هؤالء احملسنني è= ä. (#q ç/ ué õ° $# ur $ O« ÿã ÏY yd !$ yJ Î/ óO çF øÿ n= óô r& Ü Îû 

ÏQ$ É F{ $# Ïp uã Ï9$ sÉ ø: $# ÇËÍÈ  {  )4(  .بارك اهللا يل ولكم   .  

                                                
، ) 2216(، النسائي الصيام ) 764(، الترمذي الصوم ) 1151(، مسلم الصيام ) 1805(وم البخاري الص) 1(

  ) . 1770(، الدارمي الصوم ) 690(، مالك الصيام ) 2/477(، أمحد ) 1638(ابن ماجه الصيام 
 )2216(، النسائي الصيام ) 766(، الترمذي الصوم ) 1151(، مسلم الصيام ) 7054(البخاري التوحيد ) 2(

  ) . 2/273(، أمحد 
، ) 2216(، النسائي الصيام ) 764(، الترمذي الصوم ) 1151(، مسلم الصيام ) 1795(البخاري الصوم ) 3(

  ) . 2/273(، أمحد ) 1638(ابن ماجه الصيام 
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   خطبة-16
   حني حل اجلراد على الناس واجتاح كثري من أمثارهم

ه احلكمة ، ول  ، وخيتربهم يف املنع والعطاء  احلمد هللا الذي يبتلى عباده بالسراء والضراء
  .  والرمحة فيما قدر وقضى

، وأشهد أن حممدا عبده  وأشهد أن ال إله إال اهللا الذي ال ترفع الشكوى إال إليه
، وعلى آله وأصحابه  اللهم صل وسلم على حممد.  ، وخليله املرتضى ورسوله املصطفى

  .  األتقياء
، والبتالئه واختباره   رين، اتقوا اهللا تعاىل وكونوا لنعمائه شاك  أيها الناس:   أما بعد

، لينظر كيف   ، فإن اهللا قضى أن يبتلي عباده فيما حيبون ويكرهون  صابرين حمتسبني
N   {:   قال تعاىل.   ، هل يصربون أو جيزعون  يعملون ä3 ¯R uq è= ö7 oY s9 ur &ä óÓ y´ Î/ z` Ï iB Å$ öq sÉ ø: $# 

Æíq àf ø9 $# ur <È ø) tR ur z` Ï iB ÉAº uq øB F{ $# Ä§ àÿR F{ $# ur ÏNº tç yJ ¨W9 $# ur 3 Ìç Ï e± o0 ur öúï Îé É9» ¢Á9 $# ÇÊÎÎÈ tûï Ï% ©! $# !# så Î) N ßg ÷F u;» |¹ r& 

×p t7ä ÅÁ ïB (# þq ä9$ s% $ ¯R Î) ¬! !$ ¯R Î) ur Ïm øã s9 Î) tbq ãè Å_º uë ÇÊÎÏÈ y7 Í´ ¯» s9 'r é& öN Ík öé n= tæ ÔNº uq n= |¹ ` Ï iB öN Îg Î n/ §ë ×p yJ ôm uë ur ( 
öÅ Í´ ¯» s9 'r é& ur ãN èd tbr ßâ tG ôg ßJ ø9 $# ÇÊÎÐÈ {  )1(   .  

، ووعد الصابرين بالرمحة   فأخرب أنه ال بد أن يبتلي عباده بشيء من هذه املذكورات
  .   ، فله احلكمة التامة والرمحة السابغة يف تقديره املصيبات  واهلدى والصلوات

؟   يستبـد بأرزاق اآلدميني والبهائم، كيف   انـظروا إىل هذا اجلنـد الضعيف
، فليس له سوى لطف  ، وضعفهم عن هذا اجلنـد الغاشم ليعرف العباد فقرهم إىل رم

، ولكن   ، ومع ذلك على كثرته لو سلط لضرهم ضررا كبريا الكرمي بدافـع ومقـاوم
د بقى ، فلق ، فلئن أتلف كثريا من اخلضر والثمار ، فكان الضرر يسريا اهللا لطف وخفف

، ومع ذلك فليبشر الصابرون احملتسبون بالثواب اآلجل  للعباد خري كثري ونعم غزار
، وليتضرعوا إىل رم يف دفع املكاره  ، وبالرب واإلحسان واخلري املتواصل واخللف العاجل

                                                
   . 157 - 155: سورة البقرة آية ) 1(
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، ويلجأوا يف أمورهم كلها إىل عالم   وليتوبوا إليه من مجيع الذنوب،   والنوازل
tç   {:   ىلقال تعا.   الغيوب yg sß ßä$ |¡ xÿ ø9 $# í Îû Î hé y9 ø9 $# Ìç ós t7 ø9 $# ur $ yJ Î/ ôM t6 |¡ x. ì Ïâ ÷É r& Ä¨$ ¨Z9 $# 

N ßg s)É Éã ãã Ï9 uÙ ÷è t/ ì Ï% ©! $# (#q è= ÏH xå öN ßg ¯= yè s9 tbq ãè Å_ öç tÉ ÇÍÊÈ  {  )1(   .وقال   :}   !$ tB ur N à6 t7» |¹ r& 

` Ï iB 7p t6ä ÅÁ ïB $ yJ Î6 sù ôM t6 |¡ x. ö/ ä3É Ïâ ÷É r& (#q àÿ ÷è tÉ ur ` tã 9éç ÏW x. ÇÌÉÈ  {  )2(   .  

، خذ  ، يا حي يا قيوم  ، يا بديع السماوات واألرض  اللهم يا ذا اجلالل واإلكرام
، حمتاجون   ، فإنا فقراء عاجزون ، وال تكلنا إىل حولنا وقوتنا اجلند عن معائشنابأفواه هذا 

  .  إىل دفعه ومضطرون
، فإنا ال نستعني بغريك وال نرجو إال  اللهم ادفع عنا من البالء ما ال يدفعه سواك

  .  إياك
، وتفضل عليه باخللف العاجل  اللهم اجرب مصيبة من أصيب بشيء من اخلضر والثمار

  .   واخلري املدرار
  .  ، وبارك لنا يف أعمالنا وأوالدنا وأعمارنا  ، وحروثنا ومثارنا  اللهم بارك لنا يف أموالنا

، يا جواد يا  ، وأسبغ علينا من فضلك العظيم  اللهم أغدق علينا من كرمك العميم
  .  كرمي

                                                
   . 41: سورة الروم آية ) 1(
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   خطبة-17
   يف وجوب االستعداد بالفنون احلربية

، وبإعداد املستطاع من القوة لألعداء  خذ العدة للمعتديناحلمد هللا الذي أمرنا بأ
، وباالحتياط من كل وجه حلفظ   ، وباالستعداد الكامل حلماية الدنيا والدين  الكافرين

، ونستغفره من اخلطايا  ، وهو نعم املوىل ونعم املعني  ، حنمده ونستنصره  بالد املسلمني
  .   وهو خري الغافرين

، ونشهد أن حممدا عبده ورسوله الصادق  هللا امللك احلق املبنيونشهد أن ال إله إال ا
  .  املصدوق املصطفى األمني

  .  ، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إىل يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على حممد
، وبالتقرب إليه يف  ، اتقوا اهللا تعاىل بفعل أوامره واجتناب نواهيه أيها الناس:  أما بعد
، وأخذ  واعلموا أن القيام بالدين واجلهاد فيه قوام األمور وصالحها.  ويرضيهكل ما حيبه 

، فقد أمر اهللا رسوله باجلهاد يف  ، به كمال األحوال وجناحها احلذر ومقاومة األعداء
، وماال يتم املأمور به من وسائله فهو  ، ورتب عليه خريات وأجور غزيرة نصوص كثرية

ال يقوم اجلهاد إال بتعلم .  عليه ما فيه من اخلريات واألجور، ومترتب  داخل يف املأمور
، واحلزم يف   ، والتدريب على القوة والشجاعة ، والتفنن بالفنون العسكرية العلوم احلربية

rëâÏã#)  {:  قال اهللا تعاىل.  أمور احلرب وعدم اإلضاعة r&ur Nßgs9 $̈B OçF ÷è sÜ tG óô$# Ï̀iB ;o§qè% ÆÏBur 

ÅÞ$t/Íhë È@ øã yÜø9 $# öcqç7 Ïd öç è? ¾ÏmÎ/ ¨rßâtã «! $# öNà2 ¨rßâtã ur tûïÌç yz#uäur Ï̀B óOÎgÏRrßä üw ãNßgtRqßJ n=÷è s? ª! $# öNßgßJ n=÷è tÉ 4 
$ tBur (#qà)ÏÿZè? Ï̀B &äóÓx« Ü Îû È@ã Î6yô «! $# ¤$uqãÉ öNä3öã s9 Î) óOçFR r&ur üw öcqßJ n=ôàè? ÇÏÉÈ  { )1(  . تال رسول

أال إن القوة الرمي  {:  ، وحث الناس على العمل ا وقال  املنرب- هذه اآلية علىr اهللا
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كرية  حاثا ألمته على القوة والشجاعة والتدريبات العسr ، وقال )1( } ثالث مرات

  .   )2(  } ، وإن ترموا أحب إيل من أن تركبوا ارموا واركبوا {:  ووسائلها

، وكيف  يا عجبا لنا معشر املسلمني كيف أمهلنا هذا األصل العظيم من أصول ديننا
، جتدنا ال حنسن الرمى والركوب وال   بهضيعنا هذا الفرض الذي ال تستقيم األمور إال

، ذا يقع   ، وليس عندنا اهتمام بتنظيم اجليوش اليت حتمي الدين والبالد فنون اجلهاد
إذا  { r ، قال  ، وذا يتسلط علينا األعداء يف كل مكـان التخاذل والضعف واهلوان

تبايعتم بالعينة وأخذمت أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم اجلهاد سلط اهللا عليكم ذال ال 
 أن الناس إذا اشتغلوا بالدنيا وانكبوا على r ، أخرب )3( }  يرفعه حىت تراجعوا دينكم

 يف قلوم اجلنب  وقع-، وأخذ احلـذر من عدوهم ، وأمهلوا االستعداد للجهاد أسباا
فعلى .   r لقد وقـع ما أخـرب به.  ، وسلطت عليهم األعداء والوهن والضعف

، ويستعدوا لعدوهم بكل ما استطاعوا  ، ويستدركوا أمرهم املسلمني أن يتوبوا إىل رم
ومن أهم األمور يف هذه األوقات تعلم النظم احلربية والفنون .   من قوة مادية وقوة معنوية

، ويوقف   ، اليت يئ للمسلمني جيشا خملصا منظما مدربا تتم به محاية الدين ةالعسكري
، عزال من   ، وال يكـونون عالة على غريهم ، ويرهب الكافرين املعتدين عند حدهم

، فإنه ال حتصل القوة إال بتنظيم اجليوش وتدريبها على  السالح والتعاليم النافعة واالجتهاد
  .   ، ومقاومة األعداء حلماية الدين والبالد  جلهادالشجاعة وفنون احلرب وا

، وتعلموا وعلموا    يف حتقيق هذا األصـل الذي أمهلتموه- رمحكم اهللا-فاجتهـدوا
، وحيفظكم  ، لعل اهللا ميدكم بعونه وعنايته أوالدكم هذا الفرض الذي طاملا أضعتموه

                                                
، ابن ماجه اجلهاد ) 2514(، أبو داود اجلهاد ) 3083(، الترمذي تفسري القرآن ) 1917(مسلم اإلمارة ) 1(

  ) . 2404(، الدارمي اجلهاد ) 4/157(، أمحد ) 2813(
  ) . 1637(الترمذي فضائل اجلهاد ) 2(
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$ ôâs)s9  {:  قال تعاىل.  بلطفه وحفظه ورعايته uZù=yô öë r& $ oYn=ßô âë ÏM» uZÉièt7 ø9 $$ Î/ $ uZø9 tìR r&ur ÞOßgyè tB |=» tG Å3ø9 $# 

öc#uîçÏJ ø9 $# ur tPqà)uã Ï9 â¨$ ¨Y9 $# ÅÝó¡É)ø9 $$ Î/ ( $ uZø9 tìR r&ur yâÉÏâptø:$# ÏmäÏù Ó ù̈'t/ ÓâÉÏâx© ßìÏÿ» oYtBur Ä¨$ ¨Z=Ï9 zNn=÷è uã Ï9 ur ª! $# t̀B 

¼ çnçéÝÇZtÉ ¼ã&s# ßô âë ur Í=øã tóø9 $$ Î/ 4 ¨bÎ) ©! $# ;ìÈqs% ÖìÉÌì tã ÇËÎÈ  { )1(  .  

أخرب اهللا تعاىل أن دين اإلسالم إمنا يقوم بالعلم الشرعي واجلهاد والقوة والسالح 
م حني أما ترون أهون األم.  ، فكل واحد منهما ميد اآلخر مبعونة العزيز احلميد واحلديد

؛   ، وال يزالون طامعني فيها أمهل املسلمون هذه األوامر قد استولوا على كثري من أوطام
الفرض الذي .  ، وقوموا ذا فاتقوا اهللا عباد اهللا.   إن بقوا على تفرقهم وختاذهلم وهوام

اد فإن اجله.  ، وبوسائله ومكمالته من مجيع النواحي واجلهات تنبين عليه مجيع الواجبات
من مات ومل يغز ومل حيدث نفسه بالغزو مات   {، و   يف سبيل اهللا ذروة سنام الدين

üw   {:   ، قال تعاىل  )2(  }  على شعبة من النفاق ur (#q ãZ Îg s? í Îû Ïä !$ tó ÏG ö/ $# ÏQ öq s) ø9 $# ( b Î) (#q çRq ä3 s? 

tbq ßJ s9 ù' s? óO ßg ¯R Î* sù öcq ßJ s9 ù' tÉ $ yJ x. öcq ßJ s9 ù' s? ( tbq ã_ öç s? ur z` ÏB «! $# $ tB üw öcq ã_ öç tÉ 3 tb% x. ur ª! $# $ ¸Jä Î= tã 

$ ¸Jä Å3 ym ÇÊÉÍÈ {  )3(   .بارك اهللا يل ولكم   .  

  

                                                
   . 25: سورة احلديد آية ) 1(
  ) . 2502(، أبو داود اجلهاد ) 3097(، النسائي اجلهاد ) 1910(مسلم اإلمارة ) 2(
   . 104: سورة النساء آية ) 3(
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   خطبة-18
   يف الفرق بني العلم النافع والعلم الضار

، كـما أن  احلمد هللا الذي جعل العلوم النافعة رافعة ألهلها إىل أعلى الدرجات
  .   العلوم الضارة هابطة م إىل أسفل الدركات

، وأشهد أن  وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له كامل األمساء والصفات
، وعلى آله  اللهم صل وسلم على حممد.   ه أشرف املخلوقاتحممدا عبده ورسول

  .  وأصحابه أويل الفضائل والكرامات
، قال   ، اتقوا اهللا وتعلموا ما ينفعكم يف الدنيا والدين  أيها الناس:   أما بعد

ì   {:   تعاىل Èq tG ó¡ oÑ tûï Ï% ©! $# tbq çH s> ôè tÉ tûï Ï% ©! $# ur üw tbq ßJ n= ôè tÉ 3 $ yJ ¯R Î)  {  )1(  وقال ،   :}   $ yJ ¯R Î) 

Ó y´ øÉ sÜ ©! $# ô` ÏB Ín Ïä$ t6 Ïã (# às ¯» yJ n= ãè ø9 @   {:   ، وقال  )2(  }  3 #$ è% ur É b> §ë í ÎT ÷ä Îó $ VJ ù= Ïã ÇÊÊÍÈ  {  )3(   ،

، وأعوذ بك من علم ال   اللهم إين أسألك علما نافعا  { r  ومن دعاء النيب

، ونوع ضار   نوع نافع ألهله يف الدنيا والدين:    العلم إىل نوعنيr  قسم.   }  نفعي

، ومبا يترتب   إمنا تعرف العلوم واملعارف بآثارها.   حلامليه وهابط م أسفل سافلني
  :   للعلوم النافعة والضارة عالمات سأبديها.   عليها من منافعها أو مضارها

، تدعو   ، وتكمل األخالق الفاضلة وتنميها كيهاالعلوم النافعـة تطهر القلوب وتز
، تدعو إىل  ، وحتذرهم من الشرور ومصارع اهللكات أهلها إىل اإلميان والرغبة يف اخلريات
  .  ، وحتمل على التواضع وحمبة اخلري لكافة املسلمني اإلخالص وخفض اجلناح للمؤمنني

يت األخالق الفاضلة وال ، ومت فإا تدنس النفوس وتدسيها:  أما العلوم الضارة
، وتوجب األشر والبطر وأنواع  حتمل أهلها على الكرب والعجب والغرور.  حتييها

                                                
   . 9: سورة الزمر آية ) 1(
   . 28: سورة فاطر آية ) 2(
   . 114: سورة طه آية ) 3(
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حمتقر ألهل الفضل واخلري من .   ، وبعقله الناقص املهني صاحبها معجب بنفسه.  الشرور
، ورمبا احتقر من سفاهته  مهدر حلق من له حق وفضل على غريه وعليه.   املؤمنني

، وتستدل على  تعرف هذا النوع من الناس بسيماهم وأحواهلم.   خالقه والديهوسقوط أ
هذا عقل عتيق :  إذا أبدى غريهم رأيا سديدا قالوا.   سفاهتهم مبا يبدو من أفعاهلم وأقواهلم

أما علموا أن العقول ال .  ، وقد أعجبوا بعقوهلم الفاسدة الداعية لكل خلق ذميم سقيم
، وال تكون عقوال نافعة حىت تغتذي باليقني  وحي والقرآنتزكو وال تكمل إال بال

bÎ) í¨  {:   ، قال تعاىل واإلميان Îû y7Ï9ºså ;M» tÉUy í Í< 'rT[{ 4ë sSëZ9 $# ÇÎÍÈ  {  )1( وقال ،  :}  ;M» tÉUy 

í Í< 'rT[{ É=» t6ø9 F{$# ÇÊÒÉÈ { )2(حمال أن توجد .   وهم أهل العقول الوافية واألخالق الزاكية

، أو عقول أصحابه الكمل   الذي تستمد منه العقول واآلراءr عقول تقارب عقل النيب
، الذين أصلحوا بعقوهلم ودينهم الدنيا  حلني، أو عقول السلف واألئمة الصا النجباء
، وتستنري بنور هديه   وآرائهr ، حسب العقول الكاملة أن تستمد من عقل النيب والدين

  .   وتوجيهه وإرشاده
، وأقبلت على شهوات   كيف تستقيم العقول إذا أعرضت عن الرشد واهلدى والنور

$  {:  ؟ قال تعاىل  الغي والباطل والغرور £J n=sù öNßgø? uä!% y` Nßgè=ßô âë ÏM» uZÉièt7 ø9 $$ Î/ (#qãm Ìç sù $ yJ Î/ Nèd yâYÏã 

z̀ ÏiB ÉOù=Ïè ø9 $# öX% tnur NÎgÎ/ $ ¨B (#qçR% x. ¾ÏmÎ/ tbrâäÌì öktJ ó¡oÑ ÇÑÌÈ  {  )3(  .  

  

                                                
   . 54: سورة طه آية ) 1(
   . 190:  آل عمران آية سورة) 2(
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   خطبة-19
   الرمحة يف احلث علي أسباب

  .   ، والرب الواسع العميم ، واإلحسان اجلسيم  احلمد هللا ذي الفضل العظيم
، وأشهد أن حممدا  ، العزيز احلكيم  وأشهد أن ال إلـه إال اهللا وحده ال شريك له

  .  ، الذي هو باملؤمنني رؤوف رحيم عبده ورسوله
  .   املستقيم، ومن سلك الصراط  ، وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم على حممد

، واعملوا   ، اتقوا اهللا تعاىل وتعرضوا لنفحات املوىل الكرمي  أيها الناس:   أما بعد
b¨   {:   قال تعاىل.   كل سبب يوصلكم إىل فضله العظيم Î) |M uH ÷q uë «! $# Ò=É Ìç s% öÆ Ï iB 

tûü ÏZ Å¡ ós ßJ ø9 $# ÇÎÏÈ  {  )1(   ،وأعظم نفعا   فكلما كان العبد أكمل إحسانا يف عبادة اهللا ،

، وأعظم األسباب لنيل رمحته يف الدنيا  كان نصيبه وافرا من رمحة اهللا:  لعباد اهللا
، كـما قال   امتثال األمور واجتناب احملظور مع اإلميان ومتابعة الـرسـول:   واآلخرة
ÓÉL {:  اهللا تعاىل yJ ôm uë ur ôMyè Åô ur ¨@ ä. &äóÓx« 4 $ pkâ: çG ø.r'|¡sù tûïÏ%©# Ï9 tbqà)G tÉ öcqè? ÷sãÉur no4qü2 ¨ì9$# tûïÏ%©!$#ur Nèd 

$ uZÏG» tÉ$ t«Î/ tbqãZÏB÷sãÉ ÇÊÎÏÈ tûïÏ%©!$# öcqãè Î7 FtÉ tAqßô §ç9 $# ¢ÓÉ<̈Z9 $# ¥_ ÍhGW{    {:   ، وقال اهللا تعاىل )2( }  #$
(#qãèã ÏÛr&ur ©! $# tAqßô §ç9 $#ur öNà6 ¯=yè s9 öcqßJ ym öç è? ÇÊÌËÈ  { )3(  وقد فتح املوىل أبواب الرمحة ،

، وهلذا ملا تبوأ أهل اجلنة  ، وبسط فضله وإحسانه للداعني واملتضرعني للتائبني والعابدين
$  {،   صلهم إىل هذا اخلري العميممبينني السبب الذي أو:  منازهلم يف جنات النعيم قالوا ¯R Î) 

$ ¨Zà2 ÆÏB ã@ ö6s% çnqãã ôâtR ( ¼çm̄R Î) uqèd ïéy9ø9 $# ÞOäÏm §ç9 $# ÇËÑÈ {  )4(  وقال ، r ممعرفا للعباد بر 
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يد اهللا مألى سحاء   {:  ، والتعرض يف كل وقت إىل نواله  حاثا هلم على عبادته وسؤاله

، فإنه مل يقض ما يف  ، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات واألرض  الليل والنهار
 والشدائد بيدي وأنا أيؤمل غريي للشدائد:   ويف بعض اآلثار يقول اهللا تعاىل.  )1( } ميينه

ويرجى غريي ويطرأ بابه بالتكربات وبيدي مفاتيح اخلزائن وبايب مفتوح ملن .  احلي القيوم
؟ أم من ذا الذي رجاين لعظيم فقطعت  ؟ من ذا الذي أملين لنائبة فقطعت به دعاين
؟ فكيف تقطع اآلمال  ؟ أم من ذا الذي طرق بايب فلم أفتح له وأنا غاية اآلمال رجاه
؟ فما مينع  ؟ أليس الدنيا واآلخرة والكرم والفضل كله يل ؟ أخبيل أنا فيبخلين عبدي دوين

، مث أعطيت كل واحد منهم ما   ؟ لومجعت أهل السماوات واألرض  املؤملني أن يؤملوين
كيف .   ، وبلغت كل واحد أمله مل ينقص ذلك من ملكي عضو ذرة أعطيت اجلميع

، ويا بؤسا ملن عصاين وتوثب على  ا للقانطني من رمحيت؟ فيا بؤس ينقص ملك أنا قيومه
، ومن كرمي أين أغفر  وأنا الكـرمي ومين الكرم.  أنا اجلواد ومين اجلود.  حمارمي

، ومن  ، ومن كرمي أن أعطي العبد ما سألين وأعطيه ما مل يسألين للعاصني بعد املعاصي
، وأين عن بايب يتنحى  رب اخلالئق، فأين عين يه كرمي أين أعطي التائب كأنه مل يعصين

í  {:  قال اهللا تعاىل.  "  ؟ العاصون n? tã ur ÏpsW» n=̈W9 $# öúïÏ%©!$# (#qàÿÏk=äz  {  )2(بارك اهللا يل .   اآلية

  .  ولكم
  

                                                
ابن ماجه ، ) 3045(، الترمذي تفسري القرآن ) 993(، مسلم الزكاة ) 4407(البخاري تفسري القرآن ) 1(

  ) . 2/313(، أمحد ) 197(املقدمة 
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  الفواكه الشهية يف اخلطب املنربية واخلطب املنربية على املناسبات 

  191

   خطبة-20
  تعمال العالجات يف االعتدال باس
، ومن عمل   ، ومن طلب الشفاء منه شفاه احلمد هللا الذي من توكل عليه كفاه

  .   باألسباب النافعة صلح دينه ودنياه
، وأشهد أن حممدا عبده  وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وال رب سواه

ومن اهتدى ،   ، وعلى آله وأصحابه ، اللهم صل وسلم على حممد  ورسوله ومصطفاه
  .  داه

، وتوبوا إىل ربكم من الذنوب  ، اتقوا اهللا يف مجيع األوقات أيها الناس:   أما بعد
، وأن التطرف  واعلموا أن التوسط يف األمور هو العدل واخلري املرغوب.   واهلفوات

، وال سلم من شذ  ، فما ندم من توسط يف أموره وال خاب  شذوذ واحنراف عن املطلوب
qè=à2#)   {:  قال تعاىل.  ال أو قصر من سوء املآبوتطرف فغ ur (#qç/uéõ°$#ur üwur (#þqèù Îéô£è@ 4 ¼ çm̄R Î) üw 

è=ÏtäÜ tûüÏùÎéô£ßJ ø9 $# ÇÌÊÈ { )1( وقال تعاىل ،   :}  tûïÏ%©!$#ur !#så Î) (#qà)xÿR r& öNs9 (#qèù Ìç ó¡çÑ öNs9 ur (#rçéäI ø)tÉ tb% ü2ur 

öú÷üt/ öÅÏ9ºså $YB#uqs% ÇÏÐÈ { )2(  . فقد حث املوىل على االقتصاد يف األكل والشرب

 -وراعوا.    والربكة واالرتفاق، ففي ذلك اخلري  ، وكل ما كان يف معىن ذلك  واإلنفاق
، واستعملوا النظافة   صحـة أبدانكم وقلوبكم براحة القلب وحسن الغذاء-رمحكم اهللا

، واعتمدوا على ربكم وال تستعملوا العالج إال عند   والرياضة تسلموا من كثري من األدواء
ر كلها بقصد ، ولكن األمو  ، فما أنزل اهللا داء إال جعل له شفاء احلاجة إىل الدواء

، فكثرة  ، فكما أن ترك التداوي مع الضرورة نقص وور من اإلنسان وحكمة وميزان
لقد ابتلي .  العالجات مع الصحة أو املرض البسيط نقص وضرر على القلب واألبدان

، وصار اخلوف نصب أعينهم يف كل  كثري من الناس بكثرة اخلياالت والتومهات

                                                
   . 31: سورة األعراف آية ) 1(
   . 67: سورة الفرقان آية ) 2(
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، وليس   ، ورمبا تومهوا وجود املرض  اض البسيطة ثقيلة، يعتقدون أن األمر  احلاالت
، فأمراض   ، وسبب ذلك ضعف القلب وعدم التوكـل وكثرة األوهام  لذلك حقيقة

`   {:   قال تعاىل.   القلوب وخوفها وضعفها جالب لكثرة األسقام tB ur ö@ ©. uq tG tÉ í n? tã «! $# 

uq ßg sù ÿ¼ çm ç7 ó¡ ym 4  {  )1(وقال.   كافيه أمور دينه ودنياه:    أي   :}   b Î) ur y7 ó¡ |¡ ôJ tÉ ª! $# 9 hé ÛØ Î/ 

üx sù y# Ï©% ü2 ÿ¼ ã& s! ûw Î) uq èd ( c Î) ur x8 ÷ä Ìç ãÉ 9é öç sÉ ¿2 üx sù ¨ä !# uë ¾ Ï& Î# ôÒ xÿ Ï9 4 Ü=ä ÅÁ ãÉ ¾ Ïm Î/ ` tB âä !$ t± oÑ ô` ÏB 

¾ Ín Ïä$ t6 Ïã 4 uq èd ur âëq àÿ tó ø9 $# ÞOä Ïm §ç9 $# ÇÊÉÐÈ  {  )2(   . فاحذروا أن تنقطع صلتكم باهللا وتضعف

فمن توكل .  ، وهـو إهلكم ومطلوبكم  حاجـاتكم، فإنـه املتكفـل جبميع  قلوبكم
، وأذهب عنه ضعف القلب   زل به كفاه ولطف به وشفاه وعافاهعلى ربه يف دفع ما ن
أمل تعلموا أن ضعف القلب .  ، وجلب له األسباب النافعة والدواء  وخوفه الذي هو الداء

؟  ، وقوة القلب مع التوكل على اهللا صفة أقوياء الرجال  وكثرة أوهامه هو الداء العضال
 وكم من معاىف لعبت به األوهام فالزمه ؟ فكم من أمراض ضعيفة صريا األوهام شديدة

؟ وكم  ؟ وكـم ملئت املستشفيات من أمـراض األوهـام واخلياالت املرض مدة مديدة
؟ وكم أدت إىل   ، فضال عن الضعفاء يف كل احلاالت  أثرت على قلوب كثري من األقوياء

وب هي فصحة القل.   ، واملعاىف من عافاه من يقول للشيء كن فيكون احلمق واجلنون
فسلوا .  ، ومرض القلوب هو املرض احلقيقي واهللا املستعان األساس لصحـة األبدان

، وأن يتم عليكم نعم الدين والدنيا  ربكم أن يعافيكم من األمراض الباطنة والظاهرة
ô   {:  قال اهللا تعاىل.   واآلخرة t̀B ü@ ÏJ tã $[s Î=» |¹ Ï̀iB @ç ü2 så ÷rr& 4Ós\Ré& uqèd ur Ö Ï̀B÷sãB ¼ çm̈ZtèÍã ós ãZn=sù Zo4quã ym 

Zpt6ÍhäsÛ ( óOßg̈YtÉÌì ôf uZs9 ur Nèd tç ô_r& Ç |̀¡ôm r'Î/ $ tB (#qçR$ ü2 tbqè=yJ ÷è tÉ ÇÒÐÈ {  )3(   .  

                                                
   . 3: سورة الطالق آية ) 1(
   . 107: سورة يونس آية ) 2(
   . 97: سورة النحل آية ) 3(
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   خطبة-21
   يف صفة السابقني إىل اخلريات

  .   على من شاء من عباده بفعل اخلريات وترك املنكراتاحلمد هللا الذي من
  .  ، كامل األمساء والصفات وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له

  .  وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أشرف املخلوقات
، والتابعني هلم يف األقوال واألفعال   ، وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم على حممد

  .  واالعتقادات
، فقد   ، اتقوا اهللا بتصديق خربه وامتثال أمره واجتناب يه  أيها الناس:   أما بعد

b¨  {:   قال تعاىل.   وصف اهللا األخيار من خلقه ذه الصفات Î) tûïÏ%©!$# Nèd ô Ï̀iB Ïpuäô±yz 

NÍkÍh5uë tbqà)Ïÿô±ïB ÇÎÐÈ tûïÏ%©!$#ur Oèd ÏM» tÉ$ t«Î/ öNÍkÍh5uë tbqãZÏB÷sãÉ ÇÎÑÈ tûïÏ%©!$#ur Oèd öNÍkÍh5tç Î/ üw öcqä.Îéô³çÑ ÇÎÒÈ 
tûïÏ%©!$#ur tbqè?÷sãÉ !$tB (#qs?#uä öNåkæ5qè=è%̈r î's# Å_ ur öNåk̈Xr& 4í n< Î) öNÍkÍh5uë tbqãè Å_ºuë ÇÏÉÈ y7Í´ ¯» s9 'ré& tbqãã Ìç» |¡çÑ í Îû ÏNºuéöçsÉø:$# öNèd ur 

$ olm; tbqà)Î7» yô ÇÏÊÈ {  )1(  .وباإلخالص الكامل وترك  وصفهم بكمال اإلميان به وبآياته ،

، به يؤدون احلقوق ويدعون   ، وبالوجل واخلشية من عالم الغيوب الشرك من مجيع جهاته
، وأولئك الذين نافسوا يف كل فضيلة  ، أولئك الذين سارعوا إىل كل خري فسبقوا الذنوب
،   هـم الـذين يصلون  {:   حني سئـل عنهم r قال رسول اهللا.   فأدركوا

، فقد  } ، وخيافون أن ال يتقبل منهم ، ويعتقون ، وحيجون ، ويتصدقون ويصـومـون

، أولئك الذين  اجلاللمجعوا بني القيام بأحسن األعمال وبني الوجل واخلشية من ذي 
،  ، فاجتهدوا يف أدائها وحتقيقها  ، وعرفوا ما له من احلقوق والواجبات آمنوا برم

،  ، وقـاموا بشروط التوبة من الندم على ما مضى وحذروا من التقصري واهلفوات
ني ، وسارعوا إىل رم ب ، وعزموا عزما جازما على ترك املآمث واملظامل واإلقالع عن احملارم

، فاخلوف يردعهم عن  ، وبني الرجاء والطمع يف ثوابه وفضله اخلوف من عقابه وعدله
                                                

   . 61 - 57: سورة املؤمنون آية ) 1(
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، واهللا مرادهم  ، والرجاء حيثهم على الطاعة ويطيب هلم املسري املعاصي والتقصري
، وهو البشري   ، والرسول إمامهم وقائدهم ، وهو نعم املوىل ونعم النصري ومقصودهم

من اهللا .   ، وأولئك هم املتقون األخيار   فهؤالء هم السادة األبرار،  ، والسراج املنري النذير
، إنه جواد كرمي  ، وحفظنا من كل خصلة رذيلة  علي وعليكم ذه الصفات اجلميلة

  .   رؤوف رحيم
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   خطبة-22
   بعد نزول الغيث سوى ما تقدم

لوحدانية ، املتوحد بالربوبية وا احلمد هللا املتفرد بالعظمة والكـربياء واجلـالل
،   ، وتعرف إليهم بآياته وخملوقاته  ، الذي أسبغ على عباده النعم اجلزال وصفات الكمال

  .  فهي براهني على احلق دوال
، وأشهد أن حممدا عبده  وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له الكبري املتعال

وعلى آله وأصحابه ،  ، اللهم صل وسلم على حممد  ، أفضل اخللق يف كل اخلالل ورسوله
  .  خري صحب وأشرف آل

،  ، واذكروا آالءه وحتدثوا بنعمه واشكروه ، اتقوا اهللا وأطيعوه أيها الناس:  أما بعد
.   ، وما دفع عنكم السوء والضراء أحد سواه فما بكم من نعمة باطنة أو ظاهرة إال من اهللا

،   وسقى به زروعا وأشجارا، ، فروى به أودية وهضابا أمل تروا كيف أنزل عليكم سحابا
؟ ذلكم اهللا  ، وأغدق به عليكم نعما غزارا  ، وأخرج حبا وأبا ومثارا وأنبع به عيونا وأارا

، وذلكم بأنه هو احلق ذاته   ، وذلكم الكرمي اجلواد فاعترفوا بنعمه واشكروه  ربكم فاعبدوه
ìtç  {:  قال تعاىل.   وأمسائه وصفاته فاعرفوه s? ur ößöë F{ $# ZoyâÏB$ yd !#såÎ* sù $uZø9 tìR r& $ ygøän=tæ uä!$ yJ ø9 $# 

ôN̈îtI ÷d $# ôMt/uë ur ôMtF t6/R r&ur Ï̀B Èe@ à2 £l÷ryó 8käÎgt/ ÇÎÈ y7Ï9ºså ¨b r'Î/ ©! $# uqèd ë,ptø:$# ¼ çm̄R r&ur ÇëøtäÜ 4í tAöquKø9 $# ¼çm̄R r&ur 4í n? tã 

Èe@ ä. &äóÓx« ÖçÉÏâs% ÇÏÈ ¨b r&ur sptã$ ¡¡9 $# ×puäÏ?#uä ûw |=÷Éuë $pké Ïù ûcr&ur ©! $# ß] yè ö7tÉ t̀B í Îû Íëqç7 à)ø9 $# ÇÐÈ { )1(  .

، يقربكم  ، وتوسلوا بنعمه إىل طاعته وما  فأكثروا من ذكـره وشكـره والثناء عليه
:  اىلـوقال تع.  زل لكم عطاياه وكرمه، وبذلك جي ، فبذلك يواصل عليكم نعمه إليه
}   øåÎ) ur öc©å r's? öNä3ö/uë ûÈõs9 óOè? öç x6 x© öNä3̄R yâÉÎóV{ ( ûÈõs9 ur ÷Länöç xÿü2 ¨b Î) íÎ1#xãtã ÓâÉÏât±s9 ÇÐÈ  { )2(  .

، فإن هذا سبب العقوبة واحلرمان  م على األشر والبطر والطغيانوإياكم أن تستعينوا بالنع

                                                
   . 7 - 5: ج آية سورة احل) 1(
   . 7: سورة إبراهيم آية ) 2(
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، وأعاننا على ذكره   حفظ اهللا علي وعليكم نعمه بالقيام بشكره وطاعته.   واخلسران
، وجعل ما أنعم به علينا من اخلريات معونة على ما أمر به من  وشكره وحسن عبادته

  .   الطاعات
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   خطبة-23
  r يف رسالة حممد 

، وأيده باألدلة القواطع    الذي أرسل رسوله باهلدى والعلم واليقنياحلمد هللا
  .  ، وجعله هدى ورمحة للعاملني والرباهني

، إمام   ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وأشهد أن ال إله إال اهللا امللك احلق املبني
  .  اللهم صل وسلم على حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.  املتقني وأشرف املرسلني

فإن اهللا .  ، ومعرفة الباطل واجتنابه ، اتقوا اهللا مبعرفة احلق واتباعه أيها الناس:  أما بعد
، ودليل  أرسله بكل علم نافع.  ، وهدى جلميع املتقني  رمحة جلميع العاملنيr أرسل حممدا

ن ما بقى علم من أصول الدي.  ، وهدى به من الضاللة علم به اجلهالة.  ، وهدى نافع صادق
فالعلم .   ، وال قاعدة وأصال من علوم الكـون إال أسسه وأصله  وفروعه إال بينه

.   r  ، والنافع من العلوم واملعارف ما جاء به الرسول  الصحيح ما قام عليه الدليل
، وسنته وضحت أمور   شريعته الكـاملة هيمنت على مجيع الشرائع السابقة ومتمتها

`ô   {.   اية العدل واحلسن لقوم يعقلونفهي يف غ.   الدين والدنيا وبينتها tB ur ß` |¡ ôm r& z` ÏB 

«! $# $ VJ õ3 ãm 5Q öq s) Ï j9 tbq ãZ Ï%q ãÉ ÇÎÉÈ  {  )1(   .  

،  ، حكم بأن كل طيب حالل نافع فأحكامه يف العبادات واملعامالت أحسن األحكام
وقد احتضنت علومه وشريعته كل علم وعمل نافع .  خبيث فهو مضر حراموكل 
فلم يأت ولن يأت علم .  ، وأتت مبا يوافق العقول الصحيحة والفطر املستقيمة صحيح

وكلها تعترف له .  ، بل مجيعها تشهد له باحلق والصدق  صحيح ينايف ما جاء به الرسول
  .  بالكمال والفضل والسبق

.  ، وتعترف بافتقارها إليه يف كل أحواله تقتدي بأقواله وأفعالهفالعقول تدي و
، وأمجعهم جلميع   وأكثرهم عفوا عن اخللق وصفحا.   أعظم اخللق حلما وصرباr فهو

                                                
   . 50: سورة املائدة آية ) 1(
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وهو الذي مجع الكرم .  ، وأكرمهم يف اخلري واملعروف وبذل اهلبات احملاسن والكماالت
،  ي أرشد العباد للحق يف مجيع أحواله، وهو الذ  واإلحسان بعلمه وعمله وحاله ومآله

.  ، وأوصلهم إىل الفالح والسعادة سرا وإعالنا  وبذلك مأل قلوب أمته رمحة وبرا وإحسانا
.  ، وال من الشر إال حذرهـم منـه  مل يبق شيء من اخلـري إال علمهم به ودهلم عليه

ة النافذة ، وأحب هلم البصري  دهلم على مكـارم األخـالق وحـذرهم من الكريهات
والشجاعة يف كل .  ، واستعمال العقل الكامل عند ورود الشهوات  عند حلول الشبهات

  .  ، والسماحة ولو بكف من مترات ، ولو على قتل املؤذيات شيء
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   خطبة-24
   يف شعب اإلميان

  .  ، وبلغ من قام به غاية املىن والقبول  احلمد هللا الذي جعل اإلميان به أصل األصول
،   ، فإنه احلـامد املثين على نفسه  أن ال إله إال اهللا الذي مسى نفسه املؤمنوأشهد

، وأشهد  ، املصدق ألنبيائه ورسله باألدلة القواطع والرباهني الساطعات  املتفرد بالكماالت
،  ، ودعا إىل حقائق اليقني ، أكمل من قام بأصول اإلميان أن حممدا عبده ورسوله

، وعلى آله وأصحابه على توايل  م صل وسلم على حممدالله.  ومقامات اإلحسان
  .  الزمان

، وأصلحوا   ، اتقوا اهللا بالقيام بأصول اإلميان وشرائـع الدين أيها الناس:  أما بعد
  .  بذلك ظواهركم وبواطنكم يف كل وقت وحني

، وأدناها  ال إله إال اهللا:  اإلميان بضع وسبعون شعبة فأعالها قول  { r فقد قال

  .   )1(  } ، واحلياء شعبة من اإلميان إماطة األذى عن الطريق

فأصل .   ، ومثل من كل واحد منها مبثال  العقائد واألخالق واألعمالr فذكر
،  ، فهي أصل الدين وأساسه ومنتهاه  ال إله إال اهللا:  األصول قول العبد صادقا خملصا

، ولإلخالص يف العبودية   ، وهي مجيع احملامد والكـماالت نعترف بأنه املستحق لأللوهية
،   ، ومراقبة عالم الغيوب ومثل باحلياء الذي عليه تستنري أعمال القلوب.  يف كل احلاالت

 فمن استحيا من ربه حق . فيستحي العبد من ربه أن يراه حيث اه أو يفقده حيث أمره
،  ، وعرف ما خلق له من عبادة ربه ، والرأس وما حوى احلياء حفظ القلب وما وعى

ومثل بإماطة األذى عن الطريق تنبيها على أن اإلحسان إىل .  فآثر ما يبقى على ما يفىن
  .  ، من أعظم ما يقرب العباد إىل رم وموالهم اخللق جيلب مصاحلهم ودفع أذاهم

                                                
) 5005(، النسائي اإلميان وشرائعه ) 2614(، الترمذي اإلميان ) 35(، مسلم اإلميان ) 9(البخاري اإلميان ) 1(

  ) . 2/414(، أمحد ) 57(، ابن ماجه املقدمة ) 4676(، أبو داود السنة 
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،   يف هذا احلديث الشريفr ع شعب اإلميان ترجع وتدور على ما ذكره النيبفجمي
، والقيام  ، والقـدر خريه وشره اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر:  فهي

، وحج  ، وصوم رمضان ، وإيتاء الزكاة ، وإقام الصالة بشرائـع اإلسالم من الشهادتني
، واحلنو على اليتامى   ىل الوالدين واألقارب واجلريان واملماليك، واإلحسان إ البيت احلرام

، واستعمال املعروف مع  ، والبعد عن مجيع املوبقات  واملساكني والغرباء ومجيع العاملني
  .   كل أحد يف كل احلاالت

!© (bÎ¨ *  {:  قال تعاىل $# ãç ãBù'tÉ ÉA ôâyè ø9 $$ Î/ Ç`» |¡ômM}$#ur Çõ!$ tGÉÎ) ur ìÏå 4Ü n1 öç à)ø9 $# 4ësS÷ZtÉur Ç t̀ã 

Ïä!$ t±ós xÿø9 $# Ìç x6YßJ ø9 $#ur ÄÓøöt7 ø9 $#ur 4 öNä3ÝàÏè tÉ öNà6 ¯=yè s9 öcrãç ©.xãs? ÇÒÉÈ  {  )1(  .بارك اهللا يل ولكم  .  

                                                
   . 90:  آية سورة النحل) 1(
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   خطبة-25
   يف سـري الشريعة

، وضمن للمطيعني له ولرسوله   جعل القيام بالشريعة طريقا للنجاةاحلمد هللا الذي
  .  كمال األجر وعلو الدرجات
وأشهد أن حممدا .  ، املتفرد بالكماالت ، وحده ال شريك له وأشهد أن ال إله إال اهللا

اللهم صل وسلم على حممد وعلى آله .   عبده ورسوله أكمل املصطفني من مجيع الربيات
  .   ابعني له يف كل احلاالتوأصحابه والت
، فقد حكم اهللا  ، اتقوا اهللا تعاىل بفعل ما أمر به وترك ما عنه ى أيها الناس:  أما بعد

، ورتب الفالح ووراثة اجلنات ملن آمن به  ملن قام بذلك بالنجاة من املهالك وحسن اجلزاء
ôâ   { بسم اهللا الرمحن الرحيم:  قال اهللا تعاىل.  واتقى s% yxn= øù r& tbqãZÏB ÷s ßJ ø9 $# ÇÊÈ tûï Ï%©!$# öNèd í Îû 

öN Ík ÍE üx |¹ tbq ãè Ï±» yz ÇËÈ tûïÏ% ©! $# ur öN èd Ç t̀ã Èq øó ¯=9 $# öcqàÊ Ìç ÷è ãB ÇÌÈ tûïÏ% ©! $# ur öN èd Ío4qx.̈ì= Ï9 tbqè= Ïè» sù ÇÍÈ 
tûïÏ%©!$#ur öNèd öN Îg Å_r ãç àÿ Ï9 tbqÝàÏÿ» ym ÇÎÈ ûw Î) #í n? tã öN Îg Å_º ur øór& ÷r r& $ tB ôM s3 n= tB öNåkß]» yJ ÷Ér& öN åk ¨X Î* sù çé öçxî öúüÏBq è=tB 

ÇÏÈ Ç ỳJ sù 4Óxö tG ö/$# uä!# uë ur y7 Ï9ºså y7 Í´ ¯» s9 'ré'sù ãN èd tbrßä$ yè ø9 $# ÇÐÈ tûïÏ% ©! $# ur öNèd öNÎgÏF» oY» tB L{ öNÏd Ïâôgtã ur tbqããº uë 

ÇÑÈ tûïÏ% ©! $# ur ö/ ãf 4í n? tã öNÍkÌEº uq n=|¹ tbq ÝàÏù$ ptäÜ ÇÒÈ y7Í´ ¯» s9 'ré& ãN èd tbqèOÍëºuqø9 $# ÇÊÉÈ öúïÏ%©!$# tbq èO Ìç tÉ }̈ ÷ryä öç Ïÿø9 $# 

öN èd $ pké Ïù tbr à$ Î#» yz ÇÊÊÈ { )1(  .   

، ويباعدين عن  ، أخربين بعمل يدخلين اجلنة يا رسول اهللا:  قـال معاذ بن جبلو  {

، تعبد اهللا وال  ، وإنه ليسري على من يسره اهللا عليه لقد سألت عن عظيم " : قال.  النار
مث  " ، وحتج البيت  ، وتصوم رمضان ، وتؤيت الزكاة ، وتقيم الصالة تشرك به شيئا

، والصدقة تطفئ اخلطيئة كـما  الصوم جنة:  واب اخلريأال أدلك على أبـ "  :  قال
4í  {:   مث تال قوله تعاىل.  " ، وصالة الرجل يف جوف الليل يطفئ املاء النار nû$ yf tF s? 

                                                
   . 11 - 9: سورة املؤمنون آية ) 1(
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öNßgç/qãZã_ Ç t̀ã ÆìÅ_$ üÒyJ ø9 $# tbqãã ôâtÉ öNåk®5uë $]ù öqyz $ Yè yJ sÛur $ £J ÏBur öNßg» uZø%yóuë tbqà)ÏÿZãÉ ÇÊÏÈ üxsù ãNn=÷è s? Ó§øÿtR !$ ¨B 

uí Å" ÷zé& Mçl m; Ï̀iB Ío§çè% &ûãüôã r& Lä!#tì y_ $ yJÎ/ (#qçR% x. tbqè=yJ ÷è tÉ ÇÊÐÈ { )1(أال أخربك برأس األمر  "  :   مث قال

، وعموده  رأس األمر اإلسالم  " : ، قال بلى:  قلت " ؟ وعموده ويف وذروة سنامه
أال أخـربك مبالك ذلك  " :  مث قال " ، وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهللا  الصالة

.  " كف عليك هذا " : ، فأخذ بلسان نفسه فقال  بلى يا رسول اهللا:  قلت " ؟ كله
 وهل ، ثكلتك أمك يا معاذ " : ؟ قال وإنا ملؤاخذون مبا نتكلم به:  يا رسول اهللا:  قلت

  .   }  ؟ يكب الناس يف النار على وجوههم أو مناخرهم إال حصائد ألسنتهم

 إىل هذه األعـمال اليت جعلها اهللا ورسوله وسيلة جلميع - رمحكم اهللا -فانظروا 
  .   فإا يف غاية السهولة خالية من الصعوبة واملشقات-،  اخلريات

، فما  نوا بربكم يف العمل اواستعي.  فاجتهدوا يف االتصاف ا فهي أفضل الزاد
، وا السعادة  ، وما جنح من جنح إال بالقيام ذه األعمال خاب من استعان برب العباد

  .  يف الدنيا واآلخرة وصالح األحوال
، وحفظنا من مساوئها فإنه اجلواد  وفقين اهللا وإياكم ألحسن األعمال واألخالق

  .  اخلالق

                                                
   . 17 - 16: سورة السجدة آية ) 1(
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   خطبة-26
   يف أصول الدين

  .   ، املتحبب إىل خلقه جبزيل هباته مد هللا املعروف بأمسائه وصفاتهاحل
،   ، املتفرد باأللوهية والوحـدانية  ، وحده ال شريك له وأشهد أن ال إله إال اهللا

، أكمل  ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املتوحد يف العظمة والكربياء واد والربوبية
، اللهم صل   ، فهو خري الربية م يف كل خصلة محيدة، وأعاله اخللق يف مراتب العبـودية

، وعلى التابعني هلم باألقوال واألفعال  ، وعلى آله وأصحابه األخيار  وسلم على حممد
  .  واإلقرار

، واعلموا أن اهللا خلقكم وأمركم مبعرفته   ، اتقوا اهللا تعاىل أيها الناس:  أما بعد
  .  طاعته، وحثكم على إخالص الدين وحتقيق  وعبادته

$  {:   اىلـقال تع tBur àMø)n=yz £ Å̀gø:$# }§R M}$#ur ûwÎ) Èbrßâç7 ÷è uã Ï9 ÇÎÏÈ  { )1(  .وقال  :}  $ pköâr'̄» tÉ 

â¨$ ¨Y9 $# (#rßâç6ôã $# ãNä3/uë ìÏ% ©! $# öNä3 s)n=s{ tûïÏ% ©! $# ur Ï̀B öNä3 Î=ö6s% öNä3ª=yè s9 tbq à) G s? ÇËÊÈ  {  )2(  الـ، وق   :

}  ª! $# ìÏ%©!$# t,n=y{ yìö6yô ;Nºuq» oÿ xú z̀ ÏBur ÇÚ öë F{$# £ ß̀gn=÷W ÏB ãA ¨ît\ tG tÉ âêöD F{$# £ å̀ks] ÷èt/ (#þqçHs>÷è tF Ï9 ¨br& ©! $# 4í n? tã Èe@ ä. 

&äóÓx« ÖçÉÏâs% ¨b r&ur ©! $# ôâs% xÞ% tnr& Èe@ ä3Î/ >äóÓx« $RHø>Ïã ÇÊËÈ { )3( وقال ،  :}  óOn=÷æ$$ sù ¼ çm̄R r& Iw tm» s9 Î) ûwÎ) ª! $# 

öç Ïÿøó tG óô$#ur öÅÎ7 /R s%Î! tûüÏZÏB÷sßJ ù=Ï9 ur ÏM» oYÏB÷sßJ ø9 $#ur 3 ª! $#ur ãNn=÷è tÉ öNä3t7 ¯=s)tG ãB ö/ ä31uq÷W tBur ÇÊÒÈ {  )4(   .  

، املدبر جلميع  وذلك أنه جيب علينا أن نؤمن ونعترف أن اهللا هو اخلالق الرازق
وأنه .   ، نعم الدنيا ونعم الدين ى عباده بالنعم الظاهرة والباطنة، املتفضل عل األمور

املنعوت بالعظمة والكربياء .  ، والعلم احمليط الشامل املوصوف بسعة الرمحة ومشول احلكمة

                                                
   . 56: سورة الذاريات آية ) 1(
   . 21: سورة البقرة آية ) 2(
   . 12: سورة الطالق آية ) 3(
   . 19: سورة حممد آية ) 4(
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،  ، خيفض القسط ويرفعه  ، وال ينبغي له أن ينام احلي القيوم الذي ال ينام.   والعز الكامل
، وعمل النهار قبل عمل الليل على الكمال   عمل النهارويرفع إليه عمل الليل قبل

، لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من   حجابه النور.   والتمام
، ومن سواه عاجز   ، وهو القوي العزيز  ، ومن سواه إليه فقري فهو الغين املطلق.  خلقه
uqèd   {،  عني، فال غىن ألحد عن كرمه طرفة   ، وهو اجلواد الكرمي ذليل ur ª! $# Iw tm» s9 Î) ûwÎ) uqèd 

( çms9 ßâôJ ptø:$# í Îû 4í n<rW{ $# Íotç ÅzFy$#ur ( ã&s!ur ãNõ3çtø:$# Ïmøã s9Î) ur tbqãè y_ öç è? ÇÐÉÈ { )1(  . ونؤمن أنه اهللا الذي ال

  .  ، فهو ذو األلوهية والعبودية على خلقه أمجعني  إال هوإله
فمن .   ، فليس للعباد إله ومعبود إال اهللا فكما أنه ال رب وال خالق وال منعم سواه

، ومن صرف شيئا من العبادة لغريه  أخلص له الدين يف ظاهره وباطنه فهو املوحد حقا
¼  {:  ، قال تعاىل فهو املشرك صرفا çm̄R Î) t̀B õ8Îéô³çÑ «!$$ Î/ ôâs)sù tP §ç ym ª! $# Ïmøã n=tã sp̈Yyf ø9 $# çm1urù'tBur âë$̈Y9 $# ( 

$ tBur öúüÏJ Î=» ©à=Ï9 ô Ï̀B 9ë$ |ÁR r& ÇÐËÈ {  )2(  وقال ،  :}  çnqãã ÷ä $$sù tûüÅÁÎ=øÉèC ã&s! öúïÏe$!$# 3 ßâôJ ptø:$# ¬! 

Éb>uë tûüÏJ n=» yè ø9 $# ÇÏÎÈ  {  )3(   .  

، فهو اإلله املقصود  ، وال نعبد إال إياه ، فال نستعني إال به  فليس لنا معبود سواه
، وكل أمر  ود لقضاء احلاجـات وتفريج الكربات، وهو املقص بالتأله واحلب والتعظيم

¼ {عظيم  ã&é# t«ó¡oÑ t̀B íÎû ÏNºuq» uK¡¡9 $# ÇÚ öë F{$#ur 4 ¨@ ä. BQöqtÉ uqèd í Îû 5b ù'x© ÇËÒÈ  { )4(  ،}  `̈Br& Ü=ã ÅgäÜ 

§ç sÜ ôÒßJ ø9 $# #så Î) çn% tæyä ß#Ï±õ3tÉur uäþqè¡9 $# öNà6 è=yè ôf tÉur uä!$ xÿn=äz ÇÚ öë F{$# 3 ×m» s9 Ïär& yì̈B «! $# 4 WxäÎ=s% $ ¨B 

öcrãç û2 xãs? ÇÏËÈ { )5(  .  

                                                
   . 70: سورة القصص آية ) 1(
   . 72: سورة املائدة آية ) 2(
   . 65:  غافر آية سورة) 3(
   . 29: سورة الرمحن آية ) 4(
   . 62: سورة النمل آية ) 5(
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، الذي ال  ، كما أخرب به الصادق املصدوق  ونؤمن برتول ربنا كل ليلة إىل مساء الدنيا
، وعلى امللك احتوى  عرش استوى، الذي على ال ، مع أنه العلي األعلى  ينطق عن اهلوى

}  b Î) ur öç yg øg rB ÉA öq s) ø9 $$ Î/ ¼ çm ¯R Î* sù ãN n= ÷è tÉ §é Å c£9 $# í s" ÷z r& ur ÇÐÈ ª! $# Iw tm» s9 Î) ûw Î) uq èd ( ã& s! âä !$ yJ óô F{ $# 

4Ó o_ ó¡ çt ø: $# ÇÑÈ  {  )1(   .  

، فرؤيته ورضوانه أكرب نعيم جيزل هلم  ونؤمن أن املؤمنني يرون رم يف جنة املأوى
  .  املوىل

،   ، على قلب النيب الكرمي  ، نزل به الروح األمني ونشهد أن القرآن ترتيل رب العاملني
، فهو اهلدى والرمحة والشفاء  ، فهو كالم اهللا حقا مرتل غري خملوق بلسان عريب مبني

  .   ، ومجيع األمور ، وعليه املدار يف األصول والفروع واألحكام كلها والنور
، وحممد  ، والنبيون حق ، ولقاؤه حق  ، ووعده حق وقوله حق،   ونشهد أن اهللا حق

$br&ur sptã¨   {،  حق ¡¡9 $# ×puäÏ?#uä ûw |=÷Éuë $ pké Ïù ûcr&ur ©! $# ß] yè ö7tÉ t̀B í Îû Íëqç7 à)ø9 $# ÇÐÈ {  )2(   ،

، ويعاقب   ، فيثيب الطائعني بفضله   خريا فخري وإن شرا فشرفيجازيهم بأعماهلم إن
ãb   {،   العاصني حبكمته وعدله øó uq ø9 $# ur >ã Í´ tB öq tÉ ë, ys ø9 $# 4 ` yJ sù ôM n= à) rO ¼ çm ãZÉ Îóº uq tB öÅ Í´ ¯» s9 'r é' sù ãN èd 

tbq ßs Î= øÿ ßJ ø9 $# ÇÑÈ ô` tB ur ôM ¤ÿ yz ¼ çm ãYÉ Îóº uq tB y7 Í´ ¯» s9 'r é' sù tûï Ï% ©! $# (# ÿr ãç Å¡ yz N åk |¦ àÿR r& $ yJ Î/ (#q çR% x. $ uZ ÏG» tÉ$ t« Î/ 

tbq ßJ Î= ôà tÉ ÇÒÈ  {  )3(   .  

،  ، والشفاعة  من أحوال اليوم اآلخرونؤمن جبميع ما جاء به الكتاب والسنة
،  ، وما ذكر من صفات اجلنة والنار ، وصحائف األعمال ، والصراط ، وامليزان واحلوض

  .  ، وكله داخل يف األميان باليوم اآلخر ، كل ذلك حق ال ريب فيه وصفات أهلهما

                                                
   . 8 - 7: سورة طه آية ) 1(
   . 7: سورة احلج آية ) 2(
   . 9: سورة األعراف آية ) 3(
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لقدر خريه ، وا ، واليوم اآلخر ، ورسله ، وكتبه  واحلاصل أننا نؤمن باهللا ومالئكته
  .  ، وإميانا مفصال يف كتاب ربنا وسنة نبينا ، إميانا جممال شامال وشره

  .   ، إنه جواد كرمي ، ومييتنا وحييينا عليه  ونسأله تعاىل أن يثبتنا على ذلك
  

   خطبة -27
  حني زادت األمطار وخيف الضرر مث أقلعت واستبشر الناس

، واخلري  ، ذو الكرم الواسع واجلود رمحن، الرؤوف الرحيم ال احلمد هللا اللطيف املنان
  .  املتتابع املمدود

، الواحد األحد الفرد الصمد  ، وحده ال شريك له املعبود وأشهد أن ال إله إال اهللا
اللهم صل وسلم .  ، خري مرسل وأشرف مولود  ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املقصود

  .   الصدور والورود، وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم يف على حممد
، واذكروا آالء اهللا لعلكم  ، اتقوا اهللا تعاىل لعلكم ترمحون أيها الناس:  أما بعد

،   أنعم عليكم ذا الغيث الغزير.  ، واشكروه على تتابع فضله لعلكم تكرمون تفلحون
، فلم يزل يتابعه حىت رويت األراضي وامتألت   وأسبغ عليكم ذا الكرم الواسع الكثري

، وضاقت عليهم األرض مبا رحبت  ، حىت إذا خشي الناس منه الضرر والطغيان الغدران
، ونشر عليكم   أمره املوىل أن يقلع عنكم بلطفه وإحسانه-من اخلوف واهلموم واألحزان 

،  ، وبرتوله مث بإقالعه فرحني ، فأصبح الناس ذا وذا مستبشرين رمحتـه برأفته وحنانه
، فلم يزل العبد يتقلب بنعم ربه يف كل   إمساكه كالنعمة يف إنزالهفكانت النعمة يف 

، وتوسلوا بنعمه   ، وسبحـوه بكرة وأصيال فاشكروا ربكم شكرا كثريا.  أحواله
،  فمن شكر اهللا بقلبه ولسانه وعمله فليبشر باملزيد.   وإحسانه إىل طاعته واتباع رضوانه

والعباد يف غاية الضعف والفقر .  ب شديدومن قابل النعم بالغفلة واملعـاصي فالعقـا
إذا تباطأ الغيث يئسوا .   ، وال ثبات هلم على حالة وال قوة وال اصطبار واالضطرار

،   ، فعليهم أن يلجأوا يف أمورهم كلها إىل املوىل  ، وإذا تتابع عليهم قلقوا وجزعوا  وقنطوا
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،  ملوىل بالتضرع والدعاء، فتعرضوا أللطاف ا ويسألوه اللطف يف مواقع القدر والقضاء
  .  واقصدوه يف حالة السراء والضراء

، فقال يا رسول  ، فشكى إليه الضرر  خيطب يوم اجلمعةr دخل رجل والنيب  {

، فرفع  ، فادع اهللا أن يغيثنا  عت السبل، وتقط  ، وجاعت املواشي هلكت األموال:   اهللا
فال :  قال أنس.   "  ، اللهم أغثنا  ، اللهم أغثنا اللهم أغثنا " : ، فقال  وهو خيطبr يديه

، حىت نشأت سحابة من وراء سلع مثل  واهللا ما نرى يف السماء من سحاب وال قزعة
  .  إىل اجلمعة، فال واهللا ما رأينا الشمس من اجلمعة  ، فانتشرت وأمطرت الترس

هلكت :  ، فقال يا رسول اهللا  مث دخل رجل وهو خيطب يف اجلمعة األخرى
فرفع يديه وهو .  ، فادع اهللا أن ميسكها ، ودمت األبنية ، وانقطعت السبل  األموال
، وبطون   ، اللهم على اآلكام والظراب  اللهم حوالينا وال علينا " : فقال.  خيطب
، فخرجوا ميشون  ، مثل اإلكليل فاجناب السحاب عن املدينة " ، ومنابت الشجر  األودية

   )1(  } .  يف الشمس

، وعلى سعة رمحته وصدق  فانظروا هذه اآليات الدالة على كمال قدرة اهللا وتوحيده

!ª   {،  رسوله $# ìÏ%©!$# ã@ Åô öçãÉ yx» tÉÌhç9 $# çéçÏW çG sù $ \/$ ysyô { )2(اآليات    .  

  

                                                
، أبو داود الصالة ) 1518(، النسائي االستسقاء ) 897(، مسلم صالة االستسقاء ) 967(البخاري اجلمعة ) 1(

  ) . 3/194(، أمحد ) 1174(
   . 48: سورة الروم آية ) 2(
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   خطبة-28
   حني وضع مكرب الصوت يف املسجد واستنكره بعض الناس

، وعلم  ، وشرع الشرائع وحلل وحرم  احلمد هللا الذي خلق اخلـالئق وأحكم
  .  اإلنسان ما مل يكن يعلم

، وال ظهري له يف   يف ملكـه وتدبريه، وحده ال شريك له  وأشهد أن ال إلـه إال اهللا
، اللهم  ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله إحكام األشياء وحسن تقديره

  .  ، ومن يفعل اخلري ويقوله ، وعلى آله وأصحابه  صل وسلم وبارك على حممد
، فمن  واعرفوا ما أنزل من احلق واتبعوه.   ، اتقوا اهللا وأطيعوه أيها الناس:  أما بعد

واعلموا .   ، ومن عرف احلق وتركه فهو الشقي الطريد عرف احلق واتبعه فهو السعيد
فكما أن استعمال .  ، ويسر كل سبب يوضح احلق ويبني  أن اهللا أمر بتبليغ الدين

r#)   {:   األسلحة القوية العصرية والعناية ا داخل يف قوله تعاىل ëâ Ïã r&ur Nßgs9 $ ¨B OçF ÷è sÜ tG óô $# 

Ï̀iB ;o§q è%  {  )1( واستعـمال الوقايات والتحصينات عن األسلحـة الفتاكـة داخـل يف 

}räãè#) {:    تعاىلقوله ur öNä.uë õãÏn 3  {  )2(   والقدرة على املراكب البحرية واجلوية واهلوائية ،

!¬  {:   قوله تعاىلداخل يف  ur í n? tã Ä¨$ ¨Z9 $# êkÏm ÏMøèt7 ø9 $# Ç t̀B tí$ sÜtG óô $# Ïmøã s9 Î) Wxã Î6yô 4 {  )3(   ،

، فكذلك إيصال   ومجيع ذلك وغريه داخل يف األوامر بأخذ مجيع وسائل القوة واجلهاد
صوات واملقاالت النافعة إىل األمكنة البعيدة من برقيات وتليفونات وغريها داخل يف أمر األ

، فإن إيصال احلق والكالم النافع بالوسائل املتنوعة من  اهللا ورسوله بتبليغ احلق إىل اخللق
، وترقية الصنائع واملخترعات لتحصيل املصاحل الدينية والدنيوية من اجلهاد يف  نعم اهللا

  .   ل اهللاسبي

                                                
   . 60: سورة األنفال آية ) 1(
   . 102: سورة النساء آية ) 2(
   . 97: سورة آل عمران آية ) 3(



  الفواكه الشهية يف اخلطب املنربية واخلطب املنربية على املناسبات 

  209

، ومن ضرورة تقارب الزمان   أنه ال تقوم الساعة حىت يتقارب الزمانr وقد أخرب
:  ، قال تعاىل ، وذلك بالوسائل اليت قربت املواصالت بني البلدان والسكان تقارب املكان

}   óOÎgÉÎéã\ yô $ uZÏF» tÉ#uä í Îû É-$ sùFy$# þí Îûur öNÍkÅ¦àÿR r& 4Ó®L ym tû¨üt7 oKtÉ öNßgs9 çm̄R r& ë,ptø:$# 3  {  )1(  .  

:   ، وقال تعاىل  هو احلق والرشد والصدقr يتضح بذلك أن ما جاء به الرسول

} ª! $#ur ö/ ä3s)n=s{ $tBur tbqè=yJ ÷è s? ÇÒÏÈ  { )2(  وقال ،   :}   zŌ=tæ z̀ » |¡SM}$# $ tB óOs9 ÷Ls>÷è tÉ ÇÎÈ  {  )3(   .  

،  ، وال يقدر على شيء  ، ال يعلم شيئا فسبحان من أخرج اآلدمي من بطن أمه
، ويسر هلم كل سبب ينالون به من العلم والعمل  وجعل هلم السمع واألبصار والعقول

  .   كل مأمول
؟ وعلى مشول رمحته  لى عظمته وتوحيده وسلطانهأليس هذا من أكـرب األدلة ع

، وعلمهم العلوم  ، حىت صاروا هداة مهتـدين ؟ علمهم العلوم الدينية  وفضله وإحسانه
فمن شكر ملواله وخضع جلالله كان ذلك .   ، حىت كانوا جهابذة مهرة خمترعني الكـونية

  .  ه ومآله، فيا سوء منقلب  ، ومن طغى ومترد على ربه عنوان فضله وكماله

                                                
   . 53: سورة فصلت آية ) 1(
   . 96: سورة الصافات آية ) 2(
   . 5: سورة العلق آية ) 3(
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   خطبة-29
   يف احلث على لزوم الصراط املستقيم

، وأقام على الصراط املستقيم أقدام   احلمد هللا الذي نور دايته قلوب العارفني
  .  السالكني

، ونشهد أن  ، فإياه نعبد وإياه نستعني ، وحده ال شريك له  ونشهد أن ال إله إال اهللا
، اللهم صل وسلم  ، وقائد املهتدين إمام املتقني، و حممدا عبده ورسوله سيد املرسلني

  .  ، وعلى آله وصحبه أمجعني وبارك على حممد
،  ، وذلك بتصديق اخلرب ، اتقوا اهللا بلزوم طاعته وطاعة رسوله أيها الناس:  أما بعد

،  فقد استقام على الصراط املستقيم:   ، فمن فعل ذلك ، واجتناب الزجر وامتثال األمر
،  فقد أمركم اهللا بسلوك هذا الصراط.   ق املعتدل املوصل إىل جنات النعيموهو الطري

b¨   {:  ، قال تعاىل واالستقامة عليه r&ur #xã» yd ëÏÛºuéÅÀ $VJä É)tG ó¡ãB çnqãèÎ7 ¨? $$ sù ( üwur (#qãè Î7F s? ü@ ç6è¡9 $# 

s-§ç xÿtG sù öNä3Î/ t̀ã ¾Ï&Î#ã Î7 yô 4 { )1(  وأمركم أن تسألـوه وتضرعوا إليه يف كل ركعـة من ،

يا عبادي كلكم ضال إال  {، ويف احلديث القدسي   ، أن يهديكم إليه ركعات الصالة

،   فكل أحد مضطر إىل هداية ربه يف مجيع أحواله)2(  }  استهدوين أهدكم، ف من هديته

t̀B Ïâökuâ ª!$# uqßgsù ìÏâtG   {:  ، قال تعاىل بأن يسدده يف أخالقه وأقواله وأفعاله ôgßJ ø9 $# ( { )3( 

  .  راشد املقتديومن يتبع نبيه فهو ال
اللهم اهـدين ألحسن األعمال واألخـالق ال يهدي   { r ومن دعـاء النيب

، واصرف عين سيئ األعـمال واألخالق ال يصرف عين سيئها إال   ألحسنها إال أنت
                                                

   . 153: سورة األنعام آية ) 1(
، ابن ماجه الزهد ) 2495(، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ) 2577(لرب والصلة واآلداب مسلم ا) 2(

  ) . 5/154(، أمحد ) 4257(
   . 178: سورة األعراف آية ) 3(
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اللهم إين  {:   د دعا بأربـع كلمات جتمع للعبد خريي الدين والدنياوق.   )1(  } أنت

،   فاهلداية التامة هي اهلداية للعلم النافع. )2( } أسألك اهلدى والتقى والعفاف والغىن

ف احلق فاتبعـه وعرف الباطل فاجتنبه فمن عر.  ، وهو اهلدى ودين احلق والعمل الصاحل
، ومن قام حبقوق اهللا وحقوق عباده فهو املهتدي إىل جنات  فقد هدي إىل صراط مستقيم

@ö *  {:  وهلذا ملا ذكر اهللا ما أمر به وما ى عنه من الشرائع الكبار يف قوله تعاىل.  النعيم è% 

(#öqs9$ yè s? ã@ ø? r& $ tB tP§ç ym öNà6 ö/uë öNà6 øän=tæ (  { )3(فعددها وقال يف آخرها   :}  ¨b r&ur #xã» yd ë ÏÛºuéÅÀ 

$ VJä É)tG ó¡ãB çnqãè Î7 ¨? $$sù ( {  )4(   .وغفر له الكثري  من لزم هذا الصراط قبل اهللا منه اليسري من العمل ،

، ورزقه  ، ومن كل بالء عافية ، ومن كل ضيق خمرجا ، وجعل له من كل هم فرجا من الزلل
،  ، وهـدي إىل الطيب من القول ، ومر على جسر جهنم كلمح البصر من حيث ال حيتسب

، ومثنني  ، قالوا مغتبطني ذه اهلداية تبوأ أهل اجلنة منازهلموإذا .  وهدي إىل صراط احلميد
ßâôJ  {:  على رم بالتوفيق ا ptø:$# ¬! ìÏ%©!$# $ uZ1yâyd #xã» ygÏ9 $ tBur $ ¨Zä. yìÏâtF öks] Ï9 Iwöqs9 ÷b r& $ uZ1yâyd ª! $# ( 

ôâs)s9 ôNuä!% ỳ ã@ ßôâë $ uZÎn/uë Èd,ptø:$$ Î/ ( (#ÿrßäqçR ur b r& ãNä3ù=Ï? èp̈Yyf ø9 $# $ydqßJ çG øOÍëré& $yJ Î/ óOçGYä. tbqè=yJ ÷è s? ÇÍÌÈ  {  )5(  .  

                                                
، أبو داود ) 897(، النسائي االفتتاح ) 3423(، الترمذي الدعوات ) 771(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) 1(

  ) . 1238(، الدارمي الصالة ) 1/103(أمحد ، ) 760(الصالة 
، ابن ماجه الدعاء ) 3489(، الترمذي الدعوات ) 2721(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) 2(

  ) . 1/416(، أمحد ) 3832(
   . 151: سورة األنعام آية ) 3(
   . 153: سورة األنعام آية ) 4(
   . 43: سورة األعراف آية ) 5(
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   خطبة-30
  r يف بعثة النيب الكرمي 

تنقذنا به ، واس  ، وهدانا به إىل الصراط املستقيم احلمد هللا الذي من علينا بالنيب الكرمي
  .  من الضالل والعذاب األليم

، وأشهد أن حممدا عبده  وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له امللك العظيم
ôâs)s9 öNà2  {:  ورسوله الذي قال اهللا فيه uä!% ỳ Ñ^qßô uë ô Ï̀iB öNà6 Å¡àÿR r& îìÉÍïtã Ïmøã n=tã $ tB óOöG ÏYtã 

ëÈÉÌç ym Nà6 øã n=tæ öúüÏZÏB÷sßJ ø9 $$ Î/ Ô$râäuë ÒOäÏm §ë ÇÊËÑÈ { )1(  اللهم صل وسلم على حممد ،

  .  وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم يف هديهم القومي
،  ع هداه واتباr ، وذلك بكمال حمبة النيب ، اتقوا اهللا حق تقاته أيها الناس:  أما بعد

  .  ، وحجة على العاملني  ، وهدى للمتقني فلقد بعثه اهللا رمحة للعاملني
أال أخربكم بأول  { r ، فقال وكانت والدته وهجرته ووفاته يف شهر ربيع األول

  .  )2( }  ، ورؤيا أمي  ، وبشارة عيسى براهيمأنا دعوة أيب إ:   أمري

$  {:   دعوة أيب إبراهيم إذ قال uZ/uë ô]yè ö/$#ur öNÎgã Ïù Zwqßô uë öNåk÷] ÏiB (#qè=÷G tÉ öNÍköé n=tæ y7ÏG» tÉ#uä ÞOßgßJ Ïk=yè ãÉur 

|=» tG Å3ø9 $# spyJ õ3Ïtø:$#ur öNÍké Ïj.tì ãÉur 4 y7̈R Î) |MR r& âìÉÍïyè ø9 $# ÞOäÅ3ys ø9 $# ÇÊËÒÈ {  )3(  إذ يقول  ، وبشارة عيسى ،

øå  {:  اهللا عنه Î) ur tA$s% Ó|¤äÏã ßûøó$# zNtÉóètB ûÓÍ_t6» tÉ ü@ÉÏäÂ uéó  Î) í ÎoTÎ) ãAqßôuë «! $# / ä3øã s9 Î) $ ]%Ïdâ|ÁïB $ yJ Ïj9 tû÷üt/ £ìyâtÉ 

z̀ ÏB Ïp1uë öqG9 $# #MéÅe³t6ãBur 5Aqßô tç Î/ í ÎA ù'tÉ . Ï̀B ìÏâ÷è t/ ÿ¼çmèÿ ôú $# ßâuH÷qr& (  {  )4(   .  

                                                
   . 128: لتوبة آية سورة ا) 1(
  ) . 4/127(أمحد ) 2(
   . 129: سورة البقرة آية ) 3(
   . 6: سورة الصف آية ) 4(
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رأت أمه آمنة بنت وهب كأنه خرج منها نور عظيم أضاءت به قصور :  ورؤيا أمي
   {،  نبيه على عظيم منة اهللا به وعموم رساالته ومشول نفعه للعاملنيويف لك للت.  الشام

ôâs% Nà2 uä!% ỳ öÆÏiB «! $# ÖëqçR Ò=» tG Å2 ur ÑúüÎ7 ïB ÇÊÎÈ ìÏâôgtÉ ÏmÎ/ ª! $# ÇÆtB yìt7 ©? $# ¼ çmtRºuqôÊ Íë ü@ ç7 ßô 

ÉO» n=¡¡9 $# Nßgã_ Ìç ÷Ç ãÉur z̀ ÏiB ÏM» yJ è=óà9 $# Ün< Î) ÍëqñY9 $# ¾ÏmÏR øå Î* Î/ óOÎgÉÏâôgtÉur 4í n< Î) :ÞºuéÅÀ 5OäÉ)tG ó¡ïB ÇÊÏÈ { )1(  .  

،  ، الذي فاض على العامل برسالته أعظم من نور الشمس والقمر فهذا النور العظيم
.  ملشارق واملغارب واألقطارنور استنارت منه ا.   وأنفع للعباد من الغيث الكثري املنهمر
، طهر   ، ومشل البسيطة عدال ورمحة وخريا وحنانا مأل اهللا به القلوب علما ويقينا وإميانا

، واستبدل به   ، واستكملت به مجيع الفضائل اهللا به األخـالق من مجيع الـرذائـل
ستقامة ، وبعد االحنراف عن احلق هداية وا املؤمنون بعد الشرك إخالصا هللا وتوحيدا

، وبعد القطيعة والعقوق برا وصلة   ، وبعد الفنت واالفتراق ألفة واعتصاما حببل اهللا وتوفيقا
، وبعد الظلم واجلور وسوء املعامالت عدال ووفاء جبميع احلقوق  ورمحة بعباد اهللا

، وبعد الشقاء واهلالك فالحا  نورا كسب به العباد بعد الفساد صالحا.  واملعامالت
،  ، فصلحت به األحوال وكثرت اخلريات نور نشر عدله ورمحته على األقطار.  وجناحا

،  ، إذ أهله به متمسكون مل يزل ذلك النور سراجا وهاجا.  واجنلت به الشرور واهللكات
، وانفصلوا أو كادوا ينفصلون  فلما استبدلوا ذا النور الظلم والظلمات.   وبنوره مقتدون
،   ، وذهبت عنهم الغرية الدينية ، وتباغضوا وتنافروا   وتدابروا، وتقاطعوا من حبله املتني
، جاءهم ما كانوا به يوعدون من   ، وكثرت األضرار ، وتباينت األغراض  والنخوة القومية

فلم يزالوا يف .  ، وتشتت األصدقاء ، وتكـالبت عليهم األعداء العقـوبـات العاجلة
وال يزالون يف هبوط ما داموا .  ا الديننزول مضطرد ما داموا معرضني عن تعاليم هذ

 ينقذهم مما هم فيه من الشقاء إال الرجوع إىل - واهللا -، وال  متعشقني ألحوال املنحرفني

                                                
   . 16 - 15: سورة املائدة آية ) 1(



  الفواكه الشهية يف اخلطب املنربية واخلطب املنربية على املناسبات 

  214

،  ، وال ينجيهم مما وقعوا فيه إال التمسك حببل اهللا ، الكفيل هلم بكل خري وصالح دينهم
  .  واالجتماع على القيام بدين اهللا

، ومن توكـل   فمن اتقى اهللا وقاه.  ، وقوموا حق القيام بدين اهللا اهللافاتقوا اهللا عباد 
، ومن  ، ومن اعتصم به وحببله حفظه من الشرور ومحاه عليه قائما باألسباب النافعة كفاه

، ومن أعرض عن أمره فال يلومن إال  أخلص له األعمال بلغه من كل خري غايته ومنتهاه
  .   قدمت يداه، وذلك مبا  نفسه إذا لقى حتفه

  .   واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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  42، 16............................................................إياك نعبد وإياك نستعني

  134.....................ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن
  70....................................حسن كل شيء خلقه وبدأ خلق اإلنسان من طنيالذي أ

الفردوس هم فيها خالدون رثون  ذين ي ل   13............................................ا
  175.............................................الذين يقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون

  36........................الذين ينفقون يف السراء والضراء والكاظمني الغيظ والعافني عن الناس
  204..................موااهللا الذي خلق سبع مساوات ومن األرض مثلهن يترتل األمر بينهن لتعل

  208، 154............اهللا الذي يرسل الرياح فتثري سحابا فيبسطه يف السماء كيف يشاء وجيعله
  38، 9...................................اهللا لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز

  202، 114..........تتجاىف جنوم عن املضاجع يدعون رم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون
  92..................................................ترتيال ممن خلق األرض والسماوات العال

  157.................................ظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا هللا قانتنيحاف
  129، 75.................حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلرتير وما أهل لغري اهللا به واملنخنقة

  130.................................................................................حم
  123..........................................................................خذوه فغلوه

  164...........................ذلك أمر اهللا أنزله إليكم ومن يتق اهللا يكفر عنه سيئاته ويعظم له
  83..........................................القلوبذلك ومن يعظم شعائر اهللا فإا من تقوى 

  67.......................ربكم أعلم مبا يف نفوسكم إن تكونوا صاحلني فإنه كان لألوابني غفورا
  49................................................ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظاملون

  213.................ربنا وابعث فيهم رسوال منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب واحلكمة
  33..............................رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا وإقام الصالة وإيتاء

  210...........................ريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق أوملسن
  125، 92.............................................................................طه

  184.................ظهر الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي
  210................................................................علم اإلنسان ما مل يعلم

  14، 3.................فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف وأشهدوا ذوي
  80............................يفا فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديلفأقم وجهك للدين حن
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  122..................................فأما من أويت كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه
  120.........................فإن مل يستجيبوا لك فاعلم أمنا يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع

  158.......................................فاستجبنا له وجنيناه من الغم وكذلك ننجي املؤمنني
  204..........................نبك وللمؤمنني واملؤمنات واهللافاعلم أنه ال إله إال اهللا واستغفر لذ

  87....................فبما رمحة من اهللا لنت هلم ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك
  188..................فتعاىل اهللا امللك احلق وال تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

  32..................فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا
  119، 115....................ي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملونفال تعلم نفس ما أخف

  189.........................فلما جاءم رسلهم بالبينات فرحوا مبا عندهم من العلم وحاق م
  73.................................................................فلوال إذا بلغت احللقوم

  158، 106.....................................................فلوال أنه كان من املسبحني
  101، 79...................................................فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره

  111...................... وإنا له كاتبونفمن يعمل من الصاحلات وهو مؤمن فال كفران لسعيه
  209..........................فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وهللا على الناس

  102...................قال اهللا هذا يوم ينفع الصادقني صدقهم هلم جنات جتري من حتتها األار
  152........................................قال فبما أغويتين ألقعدن هلم صراطك املستقيم

  158...........................ورثها منقال موسى لقومه استعينوا باهللا واصربوا إن األرض هللا ي
  16...........................قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب ورزقين منه رزقا حسنا

  158.....................قالوا أئنك ألنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من اهللا علينا إنه
  35...........................................قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالني

  202.....................................................................قد أفلح املؤمنون
  177...................................................................قد أفلح من تزكى
  177...................................................................قد أفلح من زكاها

  17...................د كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إناق
  116، 5.....................قل إن ريب يبسط الرزق ملن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من

  168......................قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمث والبغي بغري
  212.........................لوالدينقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أال تشركوا به شيئا وبا

  109..................قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلم إن اهللا
  144.............................قل لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا هو موالنا وعلى اهللا فليتوكل
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  153.......................قل هو الرمحن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو يف ضالل مبني
  153.....................و عليهم الذي أوحيناكذلك أرسلناك يف أمة قد خلت من قبلها أمم لتتل

  189......................................كلوا وارعوا أنعامكم إن يف ذلك آليات ألويل النهى
  182، 122.................................كلوا واشربوا هنيئا مبا أسلفتم يف األيام اخلالية

  187.............................لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم
  213.................ؤمننيلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بامل

  205، 168...................لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو املسيح ابن مرمي وقال املسيح يابين
  112.......................لقد من اهللا على املؤمنني إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم يتلو عليهم

  154..........................لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اهللا ال
  117، 31..........................من باهللا يهد قلبه واهللاما أصاب من مصيبة إال بإذن اهللا ومن يؤ

  134...........................ما كان لبشر أن يؤتيه اهللا الكتاب واحلكم والنبوة مث يقول للناس
  144، 138..................ما يفتح اهللا للناس من رمحة فال ممسك هلا وما ميسك فال مرسل له

  15..............................من عمل صاحلا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظالم للعبيد
  193، 63، 18........وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهممن عمل صاحلا من ذكر أو أنثى 

  211................................من يهد اهللا فهو املهتدي ومن يضلل فأولئك هم اخلاسرون
  205.......................هو احلي ال إله إال هو فادعوه خملصني له الدين احلمد هللا رب العاملني

  134...........................وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه
  196.........................كم لئن شكرمت ألزيدنكم ولئن كفرمت إن عذايب لشديدوإذ تأذن رب

  213.........................وإذ قال عيسى ابن مرمي يابين إسرائيل إين رسول اهللا إليكم مصدقا
  65.........................وإذ قال لقمان البنه وهو يعظه يابين ال تشرك باهللا إن الشرك لظلم

  153....................وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس كان من اجلن ففسق
  25.................... سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبواوإذا

  81...................وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو سرحوهن مبعروف
  140.................وأذن يف الناس باحلج يأتوك رجاال وعلى كل ضامر يأتني من كل فج عميق

  190....................................................وأطيعوا اهللا والرسول لعلكم ترمحون
  209، 185................عتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللاوأعدوا هلم ما استط

  123...............................وأما من أويت كتابه بشماله فيقول ياليتين مل أوت كتابيه
  206.................................وأن الساعة آتية ال ريب فيها وأن اهللا يبعث من يف القبور

  97...................................................وإن جتهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى
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  212، 211............ل فتفرق بكم عن سبيلهوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السب
  193، 138...........وإن ميسسك اهللا بضر فال كاشف له إال هو وإن يردك خبري فال راد لفضله

  91...........................وأنفقوا يف سبيل اهللا وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة وأحسنوا إن
  88، 26.............................................................وإنك لعلى خلق عظيم

  159.........................وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق األرض ومغارا اليت
  159....................واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون يف األرض ختافون أن يتخطفكم الناس

  160...........................واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ
  192، 120، 44...................والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقتروا وكان بني ذلك قواما

  36......................هللا فاستغفروا لذنوموالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا ا
  121........................والذين تبوءوا الدار واإلميان من قبلهم حيبون من هاجر إليهم وال

  202.........................................................والذين هم لفروجهم حافظون
  85......................والذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغري ما اكتسبوا فقد احتملوا تانا

  3.............................والالئي يئسن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم فعدن ثالثة أشهر
  206.............................وزن يومئذ احلق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم املفلحونوال

  29، 16...............وجاهدوا يف اهللا حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم يف الدين من
  158.......................وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى يف الظلمات

  177................................................................وذكر اسم ربه فصلى
  118، 4.......... واألرض أعدت للمتقنيوسارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات

  32.........................................................................وصاحبته وبنيه
  191.................وعلى الثالثة الذين خلفوا حىت إذا ضاقت عليهم األرض مبا رحبت وضاقت

  70...............................................................ويف األرض آيات للموقنني
  118..........................وقالوا احلمد هللا الذي صدقنا وعده وأورثنا األرض نتبوأ من اجلنة

  146.......................بدين زينتهنوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن وال ي
  17.....................وكأين من دابة ال حتمل رزقها اهللا يرزقها وإياكم وهو السميع العليم

  190.................وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها وادعوه خوفا وطمعا إن رمحة اهللا
  160.....................وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك

  77..........................أنفسهم أولئك هم الفاسقونوال تكونوا كالذين نسوا اهللا فأنساهم 
  187........................وال نوا يف ابتغاء القوم إن تكونوا تأملون فإم يأملون كما تأملون

  16...................وهللا غيب السماوات واألرض وإليه يرجع األمر كله فاعبده وتوكل عليه
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  183..............ولنبلونكم بشيء من اخلوف واجلوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات
  68.................... واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرضولو أن أهل القرى آمنوا

  97...........................ولو أمنا يف األرض من شجرة أقالم والبحر ميده من بعده سبعة أحبر
  6........................................................................وما أدراك ما العقبة

  184...........................وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثري
  204، 50..............................................وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون

  23...................عيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراومن أراد اآلخرة وسعى هلا س
  188....................ومن الناس والدواب واألنعام خمتلف ألوانه كذلك إمنا خيشى اهللا من

  206...............ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم مبا كانوا بآياتنا يظلمون
  146........................ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه مث يستغفر اهللا جيد اهللا غفورا رحيما

  49، 35، 34...............................الك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثونونادوا يام
  212........................ونزعنا ما يف صدورهم من غل جتري من حتتهم األار وقالوا احلمد
  205.........................وهو اهللا ال إله إال هو له احلمد يف األوىل واآلخرة وله احلكم وإليه

  193................ويرزقه من حيث ال حيتسب ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه إن اهللا بالغ
  122........................................................................عرياويصلى س

  161...................................................................ويل لكل أفاك أثيم
  94، 20.....................................................................ويل للمطففني

  57.........................ويوم يعض الظامل على يديه يقول ياليتين اختذت مع الرسول سبيال
  214.......................ياأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبني لكم كثريا مما كنتم ختفون من

  122........................................ياأيها اإلنسان إنك كادح إىل ربك كدحا فمالقيه
  70.......................................................الكرميياأيها اإلنسان ما غرك بربك 

  81...........................ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم
  99.....................ياأيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا ورسوله وال تولوا عنه وأنتم تسمعون

  175.......................ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وآمنوا برسوله يؤتكم كفلني من رمحته
  26..................................لوسيلة وجاهدوا يفياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وابتغوا إليه ا

  171، 164، 89، 66.........................ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا
  107...........................ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اهللا

  146...............................ياأيها الذين آمنوا توبوا إىل اهللا توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر
  181..................... كما كتب على الذين من قبلكمياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
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  94......................ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء هللا ولو على أنفسكم
  178...................ياأيها الذين آمنوا ال تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان

  88.............................ياأيها الذين آمنوا ال حتلوا شعائر اهللا وال الشهر احلرام وال اهلدي
  41....................... ال تلهكم أموالكم وال أوالدكم عن ذكر اهللا ومنياأيها الذين آمنوا

  196.........................ياأيها الناس إن كنتم يف ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب مث
  55.....................................ياأيها الناس أنتم الفقراء إىل اهللا واهللا هو الغين احلميد

  204، 126..............ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون
  192، 174.............. خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنهيابين آدم

  152................يابين آدم ال يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من اجلنة يرتع عنهما
  123................................................................ليتها كانت القاضية يا

  66....................يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز
  123....................وىف كل نفس ما عملت وهم ال يظلمونيوم تأيت كل نفس جتادل عن نفسها وت

  32...................................................................يوم يفر املرء من أخيه
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  فهرس األحاديث
  170.................أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس اجلنة ؟ تقوى اهللا وحسن اخللق، أتـدرون

  179...............أخرب أن امرأة عذبت يف هرة حبستها فال هي أطعمتها وال هي أرسلتها تأكل
  171.....................فر اللسان، وتقول اتق اهللا فينا،إذا أصبح ابن آدم فإن األعضاء كلها تك

  172.............إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكـل
  186.......................إذا تبايعتم بالعينة وأخذمت أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم اجلهاد
  172......................إذا دخل أحدكم بيته فذكر اهللا عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان

  117، 16..............................فاسـأل اهللا، وإذا استـعنت فاستعن باهللاإذا سألـت 
  72...................إذا قرب امليت أتاه ملكـان فيجلسانـه فيقوالن له من ربك ؟ فيقول املؤمن

  84.................إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر
  136.....................إذا مررمت برياض اجلنة فارتعوا، قالوا وما رياض اجلنة ؟ قال حلق الذكر
  173....................أغلقوا األبواب إذا أمسيتم، واذكروا اسم اهللا، فإن الشيطان ال يفتح بابا

  86........................................................أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا
  213....................أال أخربكم بأول أمري أنا دعوة أيب إبراهيم، وبشارة عيسى، ورؤيا أمي

  81....................أال أخربكم مبا ميحو اهللا به اخلطايا ويرفـع به الدرجات ؟ إسباغ الوضوء
  118.................................................أال أدلك على أبواب اخلري ؟ الصوم جنة

  114................أال أدلكم على أبواب اخلري؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ
  185.........................................................أال إن القوة الرمي ثالث مرات

  180.......................أال تتقي اهللا يف هذه البهيمة اليت ملكك اهللا إياها، فإنه شكى إيل أنك
  162.................إله إال اهللا وأين رسول اهللا ويقيمواأمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال 

  84.....................................................إن أوىل الناس باهللا من بدأهم بالسالم
  170...................إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان اهللا ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب

  172...........إن اهللا لريضى عن العبد يأكل األكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها
  154.................. قنطني، فيظل يضحك، يعلم أن فرجكم قريبإن اهللا ينظر إىل عباده أزلني

  66إن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي  القلب
  88......................إن هذا اخلري والشر خزائن وهلذه اخلزائن مفاتيح، فطوىب ملن كان مفتاحا

  90................................................أنا وكافل اليتيم له أو لغريه يف اجلنة كهاتني
  90..............فقة تبتغي ا وجه اهللا إال أجرت عليها حىت ما جتعله يف فم امرأتكإنك لن تنفق ن
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  22....................................................................إمنا األعمال بالنيات
  54.......................................................................إين حرمت الظلم

  71...............إين واجلن واألنس يف نبأ عظيم أخلق ويعبد غريي وأرزق ويشكر سواي خريي
  64.....................اتق اهللا حيثما كنت وأتبع احلسنة السيئة متحها، وخالق الناس خبلق حسن

  180...................هللا يف هذه البهائم املعجمة، فاركبوها صاحلة، وكلوها صاحلة، ومناتقوا ا
  108................................اتقوا املالعن الثالث الرباز يف املوارد وقارعة الطريق والظل

  172..........................................اجتمعوا على طعامكم ومسوا اهللا يبارك لكم فيه
  28..................................................................احرص علي ما ينفعك

  145، 28................................................احرص على ما ينفعك واستعن باهللا
  5...............................................يرمحكم من يف السـماءارمحوا من يف األرض 

  186........................................ارموا واركبوا، وإن ترموا أحب إيل من أن تركبوا
  171..................اضمنوا يل ستا من أنفسكم أضمن لكم اجلنة أصدقوا إذا حدثتم، وأدوا إذا

  200.......................اإلميان بضع وسبعون شعبة فأعالها قول ال إله إال اهللا، وأدناها إماطة
  102.......................يف بيعهما وإن كذبا وكتماالبيعان باخليار فإن صدقا وبينا بورك هلما 

  173...........................................احلمد هللا الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمني
  78.............................الدين النصيحة ، ثالثا، قالوا ملن يا رسول اهللا ؟ قال  هللا ولكتابه

  100.....................الرامحون يرمحهم الرمحن، ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء
  90................. اهللا وأحسبه قال وكالقائمالساعي على األرملة واملسكـني كااهد يف سبيل

  162................................العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن ترك الصالة فقد كفر
  178...................اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خري من زكاها، أنت وليها وموالها

  212...........................................اللهم إين أسألك اهلدى والتقى والعفاف والغىن
  188...............................اللهم إين أسألك علما نافعا، وأعوذ بك من علم ال ينفع

  211........اللهم اهـدين ألحسن األعمال واألخـالق ال يهدي ألحسنها إال أنت، واصرف
  108.......بينما رجل ميشي بطريق إذ وجد غصن شوكة فأزاله فشكر اهللا له فغفر له وأدخله اجلنة

  81...................................................تبلغ احللية من املؤمن حيث يبلغ الوضوء
  170........................جتدون شر الناس ذا الوجهني، الذي يأيت هؤالء بوجه وهؤالء بوجه

  159................................................تعرف إىل اهللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة
  67............ثالث ال يغل عليهن قلب مسلم إخالص العمل هللا، ومناصحة من واله اهللا أمركم،

  120...............ثالث منجيات وثالث مهلكات، فأما املنجيات فتقوى اهللا يف السر والعالنية،
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  104...................... أسألجاء رجل إىل النيب فقال يا رسول اهللا قل يل يف اإلسالم قوال ال
  84...................حق املسلم على املسلم ست باملعروف يسلم عليه إذا لقيه، وجييبه إذا دعاه،

  90...................................خري بيت فيه يتيم حيسن إليه، وشر بيت فيه يتيم يساء إليه
  208................دخل رجل والنيب خيطب يوم اجلمعة، فشكى إليه الضرر، فقال يا رسول اهللا

  158..................اهللا كربته ال إله إال أنتدعوة أخي ذي النون ما دعا ا مكروب إال فرج 
  8.......................عجبا ألمر املؤمن إن أمره كله خري، إن أصابته سراء شكر فكان خريا له،
  102....................عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إىل الرب وإن الرب يهدي إىل اجلنة، وال

  170..................عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إىل الرب، وإن الرب يهدي إىل اجلنة، وال
  179.................................................................أجريف كل كبد رطبة 

  54....................قال اهللا تعاىل  يا عبادي إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرما
  202، 114.................قال معاذ بن جبل يا رسول اهللا أخربين بعمل يدخلين اجلنة ويباعدين

  62..............................................................قد أفلح من هدي لإلسالم
  82........................كان رسول اهللا يعجبه التيمن يف طهوره وترجله وتنعله، ويف شأنه كله

  182................دم يضاعف له احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف، يقولكل عمل ابن آ
  58.....................................................................كل معروف صدقة

  95..............كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فاإلمام راع على الناس ومسئول عن رعيته
  172...............كلوا من جوانب الصحفة وال تأكلوا من وسطها، فإن الربكة ترتل يف وسطها

  173......................راف وال خميلة، إن اهللا إذاكلوا واشربوا وتصدقوا، والبسوا من غري إس
  67....................ال حتاسدوا وال تناجشوا وال تباغضوا وال تدابروا وكونوا عباد اهللا إخوانا،
  48......................ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن مخس، عن عمره فيم أفناه،

  171.............................................ال تظهر الشماتة بأخيك فريمحه اهللا ويبتليك
  171............................................وال بالنارال تالعنوا بلعنة اهللا وال بغضب اهللا 

  85...........................................................ال خري يف اجللوس يف الطرقات
  67، 62......................................ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه
  182........................................خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك

  16.............لو توكلتم على اهللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطري تغدو مخاصا وتروح بطانا
  171...................................ش وال البذيءليس املؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاح

  24.......................................................ليس شيء أكرم على اهللا من الدعاء
  95.......................................................................ليس منا من غشنا
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  171..................ما تعدون املفلس فيكم  ؟ قالوا من ال درهم له وال متاع، فقال إن املفلس
  162.............مروا أوالدكم بالصالة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم يف املضاجع

  142..............................اهللا له بيتا يف اجلنةمن بىن هللا مسجدا ولو كمفحص قطاة بىن 
  6.................من تصدق بعدل مترة من كسب طيب  وال يقبل اهللا إال الطيب  فإن اهللا يتقبلها

  173....................من جر إزاره خيالء مل ينظر اهللا إليه، وما كان أسفل من الكعبني فهو يف
  140....................من حج هذا البيت فلم يرفث ومل يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه

  106..............د آذنته باحلرب، وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيل ممامن عادى يل وليا فق
  90..................................من عال جاريتني حىت يغنيهما اهللا كانتا له حجابا من النار

  24..........................................من فتح اهللا له باب الدعاء فتحت له أبواب الرمحة
  63.........................من كانت نيته اآلخرة مجع اهللا عليه أمره، وجعل غناه يف قلبه، وأتته الدنيا

  173...................... فقال احلمد هللا الذي كساين ما أواري به عوريت،من لبس ثوبا جديدا
  187.....................من مات ومل يغز ومل حيدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق

  194........هـم الـذين يصلون، ويصـومـون، ويتصدقون، وحيجون، ويعتقون، وخيافون أن
  84.......................والذي نفسي بيده ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا، وال تؤمنوا حىت حتابوا،

  119.....................لصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار، وصالة الرجل يف جوف الليلوا
  182....................................وللصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه

  110........................يا أهل القرآن أوتروا فإن اهللا وتر حيب الوتر، فمن مل يوتر فليس منا
  118..................سألتيا رسول اهللا أخربين بعمل يدخلين اجلنة وينجيين من النار قال  لقد 

  130.....................يا رسول اهللا إن وافقت ليلة القدر فبم أدعو؟ قال قويل اللهم إنك عفو
  211..................................يا عبادي كلكم ضال إال من هديته، فاستهدوين أهدكم

  191.............يد اهللا مألى سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات واألرض،
  24.....................يعجل  قيل يا رسوليستجاب للعبد ما مل يدع بإمث، أو قطيعة رحم ما مل 

  147....................يقول اهللا تعاىل  يا عبادي إنكم ختطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب
  5..................يرتل كل صباح يوم ملكان يقول أحدمها اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول اآلخر
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