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  التمهيد
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  د هللا وكفى وسالم على عباده الذين اصطفىاحلم
أما بعد ، فهذه جمموعة نفيسة من اخلطب املنربية مع خطبة العيدين 
والنكاح واستسقاء الغمام ال طول فيها حسب ما وردت به سـنة  

إن : خري األنام عليه التحية والسالم حيث قال عليه الصالة والسالم
يلوا الصالة واقصروا طول صالة الرجل وقصر خطبته من فقهه فأط

  اخلطبة رواه مسلم عن عمار رضى اهللا عنه
ىف اللطـائف  ) ه1304(قال العالمة حممد عبد احلـى اللكنـوى   

وبعض الناس التزموا خطبة : املستحسنة جبمع خطب شهور السنة 
واحدة ىف كل مجعة غافلني عن أن اخلطبة إمنا شرعت للتذكري وهو 

صائح كل مرة وقراءة خطبة واحدة إمنا حيصل بتجديد  املواعظ والن
  .ال ينفع ىف التأثر والتأثري انتهى

ويشتمل هذا الكتاب عل خطبة ثانية متعددة فإن لكل جديد لذة 
وأحلق ىف آخر الكتاب بعض االحكام خلطبة اجلمعة والنكاح 
تكميال للمرام نسأل اهللا تعاىل أن يوفقنا العمل ذه اخلطب وأن 

 يدمي نفعه جلميع األنام
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  اخلطبة األوىل للجمعة
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

ة(       :أَلْحمد للّه الْقَائلِ    ) 1آيات قرآني
نحمده حمدا كَثيرا كُلَّما يحمده الْحامدونَ و نشكُره شكْرا جميالً كُلَّما 

ه إِالَّ اُهللا وحده الَ شرِيك لَه شهادةً يشكُره الشاكرونَ ، و نشهد أَن الَّ إِل
تنفَعنا يوم الْقيامة يوم الَ ينفَع مالٌ و الَ بنونَ ، و نشهد أَنَّ سيدنا و موالَنا 

، صلَّى اُهللا علَيه و محمدا عبده و رسولُه الَّذي يغبِطُه االَْولُونَ و األخرونَ
على أله و أَصحابِه صلوةً و سالَما دائمينِ متالَزِمينِ إِىل يومِ يجمع األَْولُونَ 
 فَاز ى اِهللا فَقَدقْوبِت فِْسين و كُميصأُو اسا النها أيفَي دعا بنَ ، أموراآلخ و

قُوتلَّالْمج و زلُ اُهللا عقُوي آية(  :نَ ، و(  
 لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيقَالَ الن 2احلديث: (و (الَمالس هلَيا قَالَ عكَم أو  و ،

اُهللا سبحانه و تعاىل يقُولُ و بِقَوله يهتدى الْمهتدونَ ، وإذَا قُرِئ الْقُرآنُ 
فَاستمعوا لَه و أنصتوا لَعلَّكُم ترحمونَ أعوذُ بِاِهللا من الشيطنِ الرجِيمِ ، بِسمِ 

 هذَا و أحثُّكُم على طَاعة اِهللا و طَاعة رسوله ،) آية :( اِهللا الرحمنِ الرحيمِ 

شر فَقَد لَهوسر عِ اَهللا وطي نمو فَقَد لَهوسر صِ اَهللا وعي نم ى ، ودتاه و د

                                                        
  ليتل اخلطيب بضع أيات هنا1

  ليذكر اخلطيب حديثا أو أكثر عند هذا املقام 2
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 هورفغتفَاس ، نيملسرِ الْمائسل و لَكُم و ياَهللا ل رفغتأس ى ، وغَو و ِسرخ
 ميحالر رفُوالْغ وه هإِن. 
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  للجمعةاخلطبة األوىل 
  

اَلْح لّهل دملِ اَلْحالْقَائ لّهل دآية قرآنية(  :م(  
  

فَنحمده حمدا كَثيرا طَيبا مباركًا في كُلِّ وقْت و حينٍ ، و نشكُره شكْرا 
جميالً على أنْ جعلَنا من عباده الْمؤمنِين و نشهد أن الَّ إله إالَّ اُهللا وحده الَ 

ش دهشن نِ ، وهِيذَابِ الْمع نا منجِينت و ةاميالْق موا ينفَعنةً تادهش لَه كرِي
أنَّ سيدنا و موالَنا محمدا عبده و رسولُه سيد األولين و األخرِين ، صلَّى 

بِه صلوةً و سالَما دائمينِ متالَزِمينِ إىل يومِ اُهللا علَيه و على أله و أصحا
  الْيقينِ ، 

  
 دعا بى اِهللا : أمقْوبِت فِْسين و كُميصأُو اسا النها أيي… 

 
  



  9

  للجمعةاخلطبة األوىل 
  

   )آية قرآنية: (ألْحمد للّه ألْحمد للّه الْقاَئلِ 
  

حا فَنكْرش هكُرشن و آن و قْتكُلِّ و يكًا فاربا مبا طَيريا كَثدمح هدم
 لَه كرِيالَ ش هدحإالَّ اُهللا و أن الَّ إله دهشن و ، انأو و انمكُلِّ ز يالً فيمج

ا ونديأنَّ س دهشن انُ ، ونانُ الْمنالْح  ديس لُهوسر و هدبا عدمحا مالَنوم
ولْد بنِي عدنان ، صلَّى اُهللا علَيه و على آله و أصحابِه صلوةً و سالَما 

  دائمينِ متالَمزينِ مادام الْملَوانُ ،
  

 دعا بأم :ن و كُميصأُو اسا النها أيى اِهللا يقْوبِت فِْسي… 
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  اخلطبة الثانية جلميع خطب اجلمعة
  

ألْحمد للّه نحمده و نستعينه و نستغفره و نؤمن بِه و نتوكَّلُ علَيه ، و نعوذُ 
 نا ، منالمأع ئَاتيس نم ا وفُِسنرِ أنورش نبِاِهللا م و لَّ لَهضاُهللا فَالَ م هدهي

 و لَه كرِيالَ ش هدحإالَّ اُهللا و أنْ الَّ إله دهشن و ، لَه يادفَالَ ه لْهلضي نم
بِش قبِالْح لَهسأر لُهوسر و هدبا عدمحا مالَنوم ا ونبِين ا ونديأنَّ س دهشا نري

و نذيرا بين يديِ الساعة ، من يطعِ اَهللا و رسولَه فَقَد رشد و من يعصهِما 
فَإِنه الَ يضر إالَّ نفْسه ، و الَ يضر اَهللا شيئًا ، أعوذُ بِاِهللا من الشيطَان الرجِيمِ 

ته يصلُّونَ علَى النبِي ، يآيها الَّذين أمنوا صلُّوا علَيه و ، إنَّ اَهللا و مالَئكَ
سلِّموا تسليما ، أللهم صلِّ على محمد عبدك و رسولك و صلِّ علَى 

ب و ، اتملسالْم و نيملسالْم و اتنمؤالْم و ننِيمؤالْم و دمحلى مع ارِك
أزواجِه خصوصا علَي سيدتنا خديجةَ الْكُبرى وسيدتنا عائشةَ رضي اَهللا 

 ةرالطَّاه ةديالسو بنيز ةرالطَّاه ةديالس اتبِالطَّي هاتنعِ بيملَي جع ا ومهنع
يالسةَ وقَياُهللا ر يضاِء ررهةَ الزمفَاط ةرالطَّاه ةديالسمٍ وكُلْثُو أُم ةرالطَّاه ةد

 ننِيمؤرِ الْميأَم آنالْقُريِ وبِ الوِحمِ كَاتيمِ احلَللَي الْكَرِيعو نهنالَي ععت
يضانَ رفْيس نِ أَبِيةَ باوِيعا منديس  ةابحرِ الصئلَي سعا ومهنالَي ععاُهللا ت

 هلَيلَّى اُهللا عص بِيقَالَ الن ،  نيعمأَج هِملَيالَي ععانُ اِهللا تورِض نيابِعالتو
أم يف مهدأش و هناُهللا ع ىضكْرٍ رب وأب يتبِأُم يتأُم محأر لَّمسو رمرِ اِهللا ع
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 ىضر يلع ماهأقْض و هناُهللا ع ىضانَ رثْماًء عيح مقُهدأص و هناُهللا ع ىضر
 نيسالْح و نسالْح و هناُهللا ع ىضر ةنلِ الْجاِء أهةُ نِسديةُ سمفَاط و هناُهللا ع

لِ الْجابِ أهبا شديس ىضر هلوسر دأَس اِهللا و دةُ أسزمح و هناُهللا ع ىضر ةن
 ىضا ربذَن رادغةً الَّ تناطب ةً ورةً ظَاهرفغم هلَدو اسِ وبلْعل راغْف مأللّه هناُهللا ع

 اَهللا في أصحابِي الَ تتخذُوهم اُهللا عنه و عن كُلِّ الصحابة أجمعين ، اَهللا
 يضغفَبِب مهضغأَب نم و مهبأَح يبفَبِح مهبأَح نفَم ، يدعب نا مضغَر

نبر ، مهنلُوي نيالَّذ ثُم مهنلُوي نيالَّذ ثُم نِيقَر يتأُم ريخ و مهضغا فَى أَبنا آت
 بحا تما لفِّقْنو مارِ ، اللّهالن ذَابا عنق ةً ونسح ةرى األخف ةً ونسا حينالد
 ، ريٍء قَديلى كُلِّ شع كيِ إِندالْه و ةيالن لِ والْقَو لِ وعالْف نضى مرت و

 الَماإلس زأَع ماللّهدمحا منديس نيد رصن نم رصان ماللّه ، نيملسالْم و 
 رأماُهللا ، إنَّ اَهللا ي كُممحاِهللا ر ادبع ، مهنا ملْنعاج و لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص

الْفَحشاِء و الْمنكَرِ و بالْعدلِ و اإلحسان و إيتاِء ذى الْقُرىب و ينهى عنِ 
 لَكُم جِبتسي هوعاد و كُمذْكُروا اَهللا ينَ ، أُذْكُروذَكَّرت لَّكُملَع ظُكُمعيِ يغالْب

 ، رأكْب و مأت و مأه لُّ وأج و زأع ىلَ وأَو اىلَ وعاِهللا ت كْرلَذ ُهللا ، و و ا
ا  م م  .تصنعونَ يعلَ
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  اخلطبة األوىل للجمعة
  ملولينا شاه امساعيل شهيد رمحه اهللا

  
ألْحمد ِهللا علي الذَّات عظيمِ الصفَات سمي السمات كَبِيرِ الشأْن ، جليلِ 

اإلسمِ غَزِيرِ الْعلْمِ و سيعِ الْقَدرِ رفيعِ الذِّكْرِ مطَاعِ األمرِ جلي الْبرهان فَخيمِ 
الْحلْمِ كَثيرِ الْغفْران ، جميلِ الثَّناِء جزِيلِ الْعطَاِء مجِيبِ الدعاِء عميمِ 

 و ، لْطَانزِيِزِ السذَابِ عمِ الْعيقَابِ ألالْع ديدابِ شسعِ الْحرِيس ، انساإلح
إله إالَّ اُهللا وحده الَ شرِيك لَه فى الْخلْقِ و األمرِ ، و نشهد أنَّ نشهد أن الَّ 

سيدنا و موالَنا محمدا عبده و رسولُه الْمبعوثُ إلَى األسود و األحمرِ 
 علَيه و على آله و الْمنعوت بِشرحِ الصدرِ و رفْعِ الذِّكْرِ ، و صلَّى اُهللا

  أصحابِه الَّذين هم خالَصةُ الْعربِ الْعرباِء و خير الْخالَئقِ بعد األنبِياِء ،
  

أما بعد فَيا أيها الناس وحدوا اَهللا فَإنَّ التوحيد رأس الطَّاعات و التقُوا اَهللا 
فَإنَّ الت و اتنسالْح الَكى مإلَى قْو يدهةَ تنفَإنَّ الس ةنبِالس كُملَيع

 و اكُمإي ى ، ودتاه و دشر فَقَد لَهوسر اَهللا و أطَاع نم و ةاإلطَاع
 و رسولَه فَقَد الْبِدعةَ فَإنَّ الْبِدعةَ تهدي إلَى الْمعصية و من يعصِ اَهللا

 ، كلهي ذْبالْك و جِيني قدقِ فَإنَّ الصدبِالص كُملَيع ى ، وغَو لَّ وض
و علَيكُم بِاإلحسان فَإنَّ اَهللا يحب الْمحِسنِين و الَ تقْنطُوا من رحمة اِهللا 
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 تحبوا الدنيا فَتكُونوا من الْخاسرِين ، أالَ و إنَّ فَإنه أرحم الراحمين و الَ
نفْسا لَن تموت حتى تستكْملَ رِزقَها ، فَاتقُوا اَهللا و أجملُوا فى الطَّلَبِ 

فَإنَّ ر هوعاد و نيكِّلوتالْم بحفَإنَّ اَهللا ي هلَيا عكَّلُووت و بجِيم كُمب
 نياعالد ,ننِيب الٍ ووبِأم كُمددمي هورفغتاس و  

  
أعوذُ بِاِهللا من الشيطنِ الرجِيمِ ، و قَالَ ربكُم ادعونِي أستجِب لَكُم ، إنَّ 

نهنَ جلُوخديس يتادبع ننَ عوكْبِرتسي نيالَّذ، نرِياخد م  
  

بارك اُهللا لَنا و لَكُم فى الْقُرآن الْعظيمِ و نفَعنا و إياكُم بِاآليات و الذِّكرِ 
 وه هإن هورفغتفَاس ، نيملسرِ الْمائسل و لَكُم و ىاَهللا ل رفغتمِ ، أسيكالْح

يحالر رفُومِالْغ     
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  اخلطبة الثانية للجمعة
  ملولينا حممد عبد احلى السورتى الكفليتوى

  
 هفَاتص تهزنت و اتنِ الْجِهةُ عيداألح هذَات تسقَدت يالَّذ لّهل دمألْح

ف دومحم ديمح نم هانحبفَس ، اتريغالت نةُ عيلاألز قَاتأو و انيكُلِّ أح ي
 و ، اتومالس ضِ وى األراُء فشي فكَي قفني انوطَتسبم اهدمٍ يكَرِي و ،
 فاعضتمٍ تويا لهرخةً أدادهش لَه كرِيالَ ش هدحإالَّ اُهللا و أن الَّ إله دهشن

ن و ، اترسالْح هيف باحص لُهوسر و هدبا عدمحا مالَنوم ا ونديأنَّ س دهش
 هلى آلع و هلَيلَّى اُهللا عص ، اتجرعِ الديفلِ رائمالش يمس ، اتنيالْب اتاآلي

ما بعد فَيا معشر و صحبِه النجومِ الْهداة ، ما قَرعت أسماع بِأصوات أ
الْمسلمين و الْمسلمات ، الَزِموا التقْوى فَإنها مالَك الطَّاعات ، و كُونوا 
عباد اِهللا مخلصين لَه الْعبادات ، و الَ تنهمكُوا في نعيمِ الدنيا فَإنها فَانِيةٌ 

ذَّات ، و علَيكُم مواالَة الصلوة و السالَمِ على سيد الْكَائنات ، هالكَةُ ال
فَقَالَ اُهللا تعاىل إنَّ اَهللا و ملئكَته يصلُّونَ علَى النبِي ، يأيها الَّذين آمنوا صلُّوا 

ي علَيه السالَم وهو في قَبرِه حي اَلْبخيلُ علَيه و سلِّموا تسليما ، و قَالَ النبِ
 ننِيمؤعِ الْميفش دمحلى ملِّ عص مأللّه ، لَيلِّ عصي لَم و هدنع ترذُك نم

ةلَ الْكَفَرما شوتتش نيالَّذ بِهحص و هلى آلع و ، اتنمؤالْم الَ  و ، اةتالْع
سيما على صديقِ غَارِه و رفيقه اَألنِيقِ ، أميرِ الْمؤمنِيِن سيدنا أبِي بكْرٍ 

الصديقِ رضى اُهللا عنه ، و على هادمِ أساسِ الْكُفْرِ و الرأيِ الْمصابِ ، أميرِ 
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ا أبِينديس ننِيمؤلِ  الْملى كَامع و هناُهللا ع ىضطَّابِ رالْخ بن رمفْصٍ عح
الْحياِء و جامعِ الْقُرآن ، سيدنا عثْمانَ بنِ عفَّان رضى اُهللا عنه ، و علَى 

ؤرِ الْميبِ ، أمطَالعِ الْمائور و انِيععِ الْمائدمِ بِبالعِ الْعجاألش يلا عنديس ننِيم
 نِ أبِييرهنِ األزياممنِ الْهياملَى اإلمع و ، هناُهللا ع ىضبٍ رطَال بنِ أبِي

 هيملى عع و هناُهللا ع ىضنِ ريساِهللا الْح دبع أبِي نِ وسالْح دمحم
ي عمارةَ الْحمزةَ و أبِي الْفَضلِ الْعباسِ رضى اُهللا الْمكَرمينِ بين الناسِ ، أبِ

 ، ةرجالش تحت كبِيا نوعايب نياَلَّذ ، ةرشبالْم ةرشالْع ةيقلى بع و ، هنع
عس ى ودالْه دعس رِ ، ويبالز ارِيوالْح اضِ وةَ الْفَيطَلْح دبع رِ ، ويالْخ دي

 و ةابحرِ الصائلى سع رِ ، واهالز داهةَ الزديبع رِ ، واكالش يكمنِ الزحالر
 الَماإلس زأع منِ ، اللّهيمِ الدوإىل ي نيعمأج هِملَياىل ععانُ اِهللا تورِض نيابِعالت

سالْم ا ولْنعاج و هناُهللا ع ىضر دمحم نيد رصن نم رصان مأللّه ، نيمل
 ، مهعا ملْنعجالَ ت و هناُهللا ع ىضر دمحم نيذَلَ دخ نذُلْ ماخ و مهنم

بليات ، و حرسنا و سائرِ أللّهم اجعلْ بِالَد اإلسالَمِ آمنةً من اآلفَات و الْ
 و ، اتداسالْح و نيداسرِ الْحورش نِ وتنِ الْفم اةزالْغ ارِ ووالز اجِ واحلُج
 ةري اآلخف ةً ونسا حينى الدا فنا آتنبر ، اتوهرِ الشأس نم ماهإي ا ونأجِر

و قنا عذَاب النارِ ، و اغْفر للْمؤمنِين و الْمؤمنات ، إنك مجِيب  حسنةً
 رأْممِ إنَّ اَهللا يجِيطنِ الريالش نذُ بِاِهللا موأع ، اتاجي الْحقَاض و ، اتوعالد

ني ى وبى الْقُراِء ذتإي و انساإلح لِ ودبِالْع كَرِ ونالْم آِء وشنِ الْفَحى عه
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 لَكُم جِبتسي هوعاد و كُمذْكُراَهللا ي نَ ، أُذْكُروذَكَّرت لَّكُملَع ظُكُمعيِ يغالْب
، و لَذكْر اِهللا تعاىلَ أعلى و أوىلَ و أعز و أجلُّ و أهم و أتم و أكْبر ، و اُهللا 

 . يعلَم ما تصنعونَ 
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  خطبة عيد الفطر
  

اَلْحمد للّه نحمده و نستعينه و نستغفره و نؤمن بِه و نتوكَّلُ علَيه و نعوذُ 
 مضلَّ لَه و من بِاِهللا من شرورِ أنفُِسنا و من سيئَات أعمالنا من يهده اُهللا فَالَ

 دهأش و ، لَه كرِيالَ ش هدحإالَّ اُهللا و أن الَّ إله دهأَش و لَه يادفَالَ ه لْهلضي
 ، ةاعيِ السدي نيا بريذن ا وريشب قبِالْح لَهسأر لُهوسر و هدبا عدمحأنَّ م

 و رسولَه فَقَد رشد و من يعصهِما فَإنه الَ يضر إالَّ نفْسه ، و الَ من يطعِ اَهللا
 و راَُهللا أَكْب ، راُهللا أكْب إالَّ اُهللا و الَ إله ، راَُهللا أكْب رئًا ، اُهللا أكْبياَهللا ش رضي

أنَّ يومكُم هذَا يوم عيد و قَد قَالَ رسولُ اِهللا للّه الْحمد ، أما بعد فَاعلَموا 
صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم لكُلِّ قَومٍ عيد و هذَا عيدنا ، اَُهللا أكْبر اَُهللا أكْبر ، الَ 

قَالَ ر و ، دمالْح لّهل و راَُهللا أكْب ، راُهللا أكْب إالَّ اُهللا و لَّى اُهللا إلهلُ اِهللا صوس
علَيه وسلَّم إذَا كَانَ يوم عيدهم يعنِي يوم فطْرِهم باهى بِهِم الْملئكَةَ فَقَالَ يا 

ملئكَتي ما جزاُء أجِيرٍ وفَّى عملَه قَالُوا ربنا جزائُه أن يوفَّى أجره قَالَ 
 يكَتلئاِء معنَ إلَى الدوجعا يوجرخ ثُم هِملَيع يتضا فَرِيوقَض يائإِم و يدبِيع

و عزتي و جالَلي و كَرمي و علُوي وارتفَاعِ مكَانِي لَاُجِيبنهم فَيقُولُ 
الَ فَيرجِعونَ اتكُم حسنات ،ارجِعوا قَد غَفَرت لَكُم و بدلْت سيئَ قَ

، ما لَّه ر فُو غم  راَُهللا أكْب ، راُهللا أكْب إالَّ اُهللا و الَ إله ، راَُهللا أكْب راَُهللا أكْب
با لَّم و للّه الْحمد ، و قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم من قَام لَيلَتيِ الْعيدينِ محتِس

يمت قَلْبه يوم تموت الْقُلُوب ، اَُهللا أكْبر اَُهللا أكْبر ، الَ إله إالَّ اُهللا و اُهللا 
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 ضقَالَ فَر هناُهللا ع ىضر رمنِ عنِ ابع و ، دمالْح لّهل و راَُهللا أكْب ، رأكْب
 هلَيلَّى اُهللا علُ اِهللا صوسر نا ماعص رٍ أومت نا ماعطْرِ صكوةَ الْفز لَّمسو

 ، راَُهللا أكْب راَُهللا أكْب لوةاسِ إلَى الصجِ النورلَ خى قَبدؤا أنْ تبِه رأم رٍ ويعش
لَ علَيه الصلوةُ و الَ إله إالَّ اُهللا و اُهللا أكْبر ، اَُهللا أكْبر و للّه الْحمد ، و قَا

السالَم صاع من بر أو قَمحٍ على كُلِّ اثْنينِ صغيرٍ أو كَبِيرٍ حر أو عبد ذَكَرٍ 
أو أُنثَى ، و عنِ ابنِ عباسٍ رضى اُهللا عنه قَالَ فَرض رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا 

الْفطْرِ طُهرةً لِّلصيامِ من اللَّغوِ و الرفَث و طُعمةً لِّلْمساكينِ علَيه وسلَّم زكوةَ 
و كَانَ علَيه الصلوةُ و السالَم يخرج يوم الْفطْرِ و األضحى ألَى الْمصلَّى 

م مقُوفَي رِفصني لوةُ ثُمالص أُ بِهدبٍء ييلُ شفَأو سلُوج اسالن اسِ وقَابِلَ الن
علَى صفُوفهِم فَيعظُهم و يوصيهِم و يأْمرهم و إنْ كَانَ يرِيد أن يقْطَع بعثًا 
 قَطَعه أو يأمر بِشيٍء أَمر بِه ثُم ينصرِف ، اَُهللا أكْبر اَُهللا أكْبر ، الَ إله إالَّ اُهللا
 لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيكَانَ الن و ، دمالْح لّهل و راَُهللا أكْب ، راُهللا أكْب و

 ركَبنِيي ديع لْ ا  ةب بِير في خطْ لتكْ ا  ركْثي ةب لْخطْ اف ا عأَض نيب 
إالَّ اُهللا و الَ إله ، راَُهللا أكْب راَُهللا أكْب رقَالَ  اُهللا أكْب و ، دمالْح لّهل و راَُهللا أكْب

صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم من صام رمضانَ ثُم أتبعه ستا من شوالَ كَانَ كَصيامِ 
كَر اسم ربه الدهرِ ، أعوذُ بِاِهللا من الشيطن الرجِيمِ ، قَد أفْلَح من تزكَّى و ذَ

دمالْح لّهل و راَُهللا أكْب ، راُهللا أكْب إالَّ اُهللا و الَ إله ، راَُهللا أكْب رلَّى اَُهللا أكْبفَص 

 ملَهةَ ونيدالْم لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيالن مقَالَ قَد هناُهللا ع ىضسٍ رأن نع و
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انموا  ي ا كُن لُو ا مان قَ ولْي ا  ان ا هذَ الَ م ا فَقَ هِم ي نَ فوبع يلْ
ا هِميف بلْعِهللا  ن الَ رسولُ ا لْجاهلية فَقَ صلَّى اُهللا علَيه فى ا

لَّمسا و ريا خبِهِم لَكُمدأب  قَد  م وي  ى وحاألض م وا ي مهنم
رِ لْفطْ  ا
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  بة يوم األضحىخط
  

 ئَاتيس نم ا وفُِسنرِ اَنورش نذُ بِاِهللا موعن و هرفغتاَس و هنيعتاَس لّهل دماَلْح
أعمالنا من يهده اُهللا فَالَ مضلَّ لَه و من يضللْه فَالَ هادي لَه و اَشهد اَنْ الَ 

وحده الَ شرِيك لَه و اَشهد أنَّ محمدا عبده ورسولُه أرسلَه  إله إالَّ اُهللا
بِالْحق بشيرا و نذيرا بين يديِ الساعة من يطعِ اَهللا ورسولَه فَقَد رشد و من 

اَُهللا أكْبر اَُهللا أكْبر ، الَ يضر اَهللا شيئًا ،  يعصهِما فَإنه الَ يضر إالَّ نفْسه و الَ
إله إالَّ اُهللا و اُهللا أكْبر ، اَُهللا أكْبر و للّه الْحمد ، اعلَموا اَيها الْمسلمونَ 

إنَّ  وسلَّم صلَّى اُهللا علَيهأنَّ يومكُم هذَا يوم عيد و قَد قَالَ رسولُ اِهللا 
 راُهللا أكْب إالَّ اُهللا و الَ إله ، راَُهللا أكْب را اَُهللا أكْبنديهذَا ع ا وديمٍ عكُلِّ قَول
 ةجى الْحذ رشع بِه متيس موهذَا ي كُمموي و ، دمالْح لّهل و راَُهللا أكْب ،

ما من أيامٍ أحب إلَى اِهللا أن يتعبد  لَّى اُهللا علَيه وسلَّمصو قَالَ رسولُ اِهللا 
 و ةنامِ سيا بِصهنمٍ موكُلِّ ي اميلُ صدعي ، ةجى الْحرِ ذشع نا مهيف لَه

 صوم عرفَةَ ، فَقَد قَالَ النبِي قيام كُلِّ لَيلَة منها بقيامِ لَيلَة الْقَدرِ الَ سيما

 لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عةَ صنالس كَفِّرلَى اِهللا أن يع ِسبتفَةَ أحرومِ عي اميص
 الَّتي قَبلَه و السنةَ الَّتي بعده ، اَُهللا أكْبر اَُهللا أكْبر ، الَ إله إالَّ اُهللا و اُهللا

أكْبر ، اَُهللا أكْبر و للّه الْحمد ، و يومكُم هذَا يوم نحرٍ و قَالَ رسولُ 
ما عملَ ابن آدم من عملٍ يوم النحرِ أحب إلَى  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّماِهللا 
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موي يأْتلَي هإن م واقِ الدرها نا  اِهللا مهأظْالَف ا وارِهعأش ا ونِهوبِقُر ةاميالْق
و إنَّ الدم لَيقَع من اِهللا بِمكَان قَبلَ أن يقَع بِاألرضِ فَطيبوا بِها نفْسا ، 

لّهل و راَُهللا أكْب ، راُهللا أكْب إالَّ اُهللا و الَ إله ، راَُهللا أكْب راَُهللا أكْب  ، دمالْح
يا رسولُ اِهللا ما هذه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمو قَالَ أصحاب رسولِ اِهللا 

األضاحي قَالَ سنةُ أَبِيكُم إبراهيم علَيه السالَم قَالُوا فَما لَنا فيها يا 
قَالُوا فَالصوف يا رسولَ اِهللا قَالَ رسولَ اِهللا قَال بِكُلِّ شعرة حسنةٌ ، 

بِكُلِّ شعرة من الصوف حسنةٌ ، اَُهللا أكْبر اَُهللا أكْبر ،الَ إله إالَّ اُهللا و اُهللا 
من وجد  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمأكْبر ، اَُهللا أكْبر و للّه الْحمد ، و قَالَ 

رضى لاَنْ يضحي فَلَم يضح فَالَ يحضر مصالَّنا ، و قَالَ ابن عمر  سعةً
هناُهللا ع  الَ إله، راَُهللا أكْب رى ، اَُهللا أكْبحمِ األضوي دعب انموي ياحاألض

دمالْح لّهل و راَُهللا أكْب ، راُهللا أكْب إالَّ اُهللا و  يِيلَّى النص و ، هلَيلَّى اُهللا عص
لَّمسو  لِّيصلَ أنْ يقَب حكَانَ ذَب نقَالَ م و حذَب ثُم طَبخ رِ ثُمحالن موي

 يلكَانَ ع مِ اِهللا ، وسبِا حذْبفَلْي حذْبي لَم نم ا وهكَانى مرأُخ حذْبفَلْي
 ىضرهنرِ  اُهللا عآخ نرِ مصالْع لوةفَةَ إىل صرمِ عورِ يفَج لوةص دعب ركَبي

صلَّى قَالَ قَالَ رسولُ اِهللا  رضى اُهللا عنهأَيامِ التشرِيقِ ، و عن أبِي هريرةَ 
لَّمسو هلَيكْبِ اُهللا عبِالت كُماديا أَعونيإالَّ اُهللا ز الَ إله، راَُهللا أكْب ررِ ، اَُهللا أكْبي

صلَّى اُهللا علَيه و اُهللا أكْبر ، اَُهللا أكْبر و للّه الْحمد ، و قَالَ رسولُ اِهللا 
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لَّمسو رِهعش نذْ مأخفَالَ ي يحضأن ي ادأر و ةجى الْحالَلَ ذآى هر نم 
و الَ من أَظْفَارِه ، اَُهللا أكْبر اَُهللا أكْبر ،الَ إله إالَّ اُهللا و اُهللا أكْبر ، اَُهللا 

إنَّ الْجذْع  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمأكْبر و للّه الْحمد ، و قَالَ رسولُ اِهللا 
حذَب و الثَّنِي هنم فِّيوا يم فِّيوي  بِيالنلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عحِ  صالذَّب موي

 يلَّذل هِيجو تهجو يا قَالَ إنمههجا ونِ فَلَميلَحنِ اَميننِ اَقْريشكَب
يرِكشالْم نا ما اَنم فًا ونِيح ميرِاهإب لَّةلى مع ضاألر و موتالس فَطَر ن

 لَه كرِيالَ ش ، نيالْعلَم بر لّهل ياتمم و اييحم و يكسن و يالَتإنَّ ص
 و دمحم نع لَك و كنم ماللّه ، نيملسالْم نا ماَن و ترأُم كبِذل و

و ، حذَب ثُم ، رمِ اِهللا اَُهللا اَكْببِس هتأُم  يلع نعهناُهللا ع ىضا  رنرقَالَ اَم
أنَ نستشرِف الْعين و اُألذُنَ و أنْ الَّ  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمرسولُ اِهللا 

نضحي بِمقَابِلٍ و مدابرة و الَ شرقَاَء والَ خرقَاَء ،و عنِ الْبراِء بنِ عازِبٍ 
رهناُهللا ع ىلُ اِهللا  ضوسأَنَّ رلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  نقَى متاذَا يلَ مئس

 نياُء الْبروالْع ا وهظَلْع نياُء الْبجرا اَلْععبفَقَالَ اَر هدبِي ارا فَأَشايحالض
هضرم نيةُ الْبضرِيالْم ا وهرواَُهللا ع راَُهللا أكْب يقنالَ ت يفَاُء الَّتجالْع ا و

أكْبر ،الَ إله إالَّ اُهللا و اُهللا أكْبر ، اَُهللا أكْبر و للّه الْحمد ، هذَا و قَد قَالَ 
وى منكُم اُهللا تعاىل لَن ينالَ اَهللا لُحومها و الَ دمائُها و لكن ينالُه التقْ

 نِسنِيحرِ الْمشب و اكُمدا هلى موا اَهللا عركَبتل ا لَكُمهرخس ككَذل . 
 



  23

  
  
 
 
 
  



  24

  اخلطبة الثانية للعيدين 
  

 تدعتار و ا األقْالَمههوجلى وع هدماِء حصإِح يف تاَكَب يالَّذ لّهل دماَلْح
 يف كرِيالَ ش هدحإالَّ اُهللا و أن الَّ إِلَه دهشن امِ ، وهاَألو امأَقْد كْرِهش اكرإِد

 هدبا عدمحا مالَنوم ا ونديأنَّ س دهشن قَامِ ، ولَى الْما أَعالُ بِهنةً يادهش لَه
مقَامِ ، اَللّهم صلِّ علَيه و على آله و صحبِه ما و رسولُه صاحب الْكَوثَرِ و الْ

 قَكُمبا أوا موذَر ى وقْووا التباقمِ، رالا ذَوِى اَألحفَي دعا بأم، اماألي تباونت
ع بهيس يا الَّتينالد ارِفخوا بِزرتغالَ ت ثَامِ واألو نامِ ، مدعاإلن موما سهلَي

و واظبوا علَى الصلوة و السالَمِ ، علَى النبِي الْمكِّي الْمدنِي الْهمامِ ، فَإنَّ 
اَهللا أَمركُم في محكَمِ كتابِه غَايةَ اِإلحكَامِ ، إنَّ اَهللا و ملئكَته يصلُّونَ علَى 

بِيلى  النلِّ عص ما ، اَللّهميلسا تولِّمس و هلَيا علُّوا صونآم نيا الَّذها أيي
محمد شفيعِ اُألمة يوم الْقيامِ ، و على آلِ محمد و صحبِه الْبررة الْكرامِ، الَ 

 هالم و فِْسهلِ ناذلى با عميس ا أبِينديس ننِيمؤرِ الْميقِ ، أميقحي اِهللا بِالتف
و علَى الْعادلِ الزاهد األوابِ أميرِ الْمؤمنِين رضى اُهللا عنه  بكْرٍ الصديقِ

الْحياِء  و على كَاملِ رضى اُهللا عنهسيدنا أبِي حفْصٍ عمر بنِ الْخطَّابِ 
فَّاننِ عانَ بثْما عنديس ننِيمؤرِ الْميأم انماِإلي نةٌ مبعش وه يالَّذ  ىضر

أسد اِهللا فى الْكَتائبِ أميرِ الْمؤمنِين سيدنا  اُهللا عنه و على بابِ مدينة الْعلْمِ
طَال نِ أبِيب يلع نِ أبِييرهنِ األزيدهِينِ الشطَيبلَى السعو ، هناُهللا ع ىضبٍ ر
رضى اُهللا عنه اَللّهم  رضى اُهللا عنه و أبِي عبد اِهللا الْحسينِ محمد الْحسنِ
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دياسِ سالن نينِ بيمكَرالْم كبِين يمع نع ضار نع اسِ ، وبالْع ةَ وزما حن
 اضِ وةَ الْفَيطَلْح ، ةرجالش تحت كبِيا نوعايب نيالَّذ ةرشبالْم ةرشالْع ةيقب

 يكمنِ الزحالر دبع رِ ويالْخ ديعس ى ودالْه دعس رِ ويبالز ارِيوالْح
انُ الشورِض ، نيابِعالت و ةابحرِ الصائس نع رِ واهالز داهةَ الزديبع أبِي رِ واك

 قودصالْم قادالص بِينِ ، قَالَ النيمِ الدوإلَى ي نيعمأَج هِملَياىلَ ععاِهللا ت
تتخذُوهم غَرضا من بعدي ، فَمن أحبهم  األمين ، اَهللا اَهللا في أَصحابِي الَ

 و آذَانِي فَقَد مآذَاه نم و مهضغأب يضغفَبِب مهضغأب نم و مهبأح يبفَبِح
علِ لواَء من آذَانِي فَقَد آذَى اَهللا و من آذَي اَهللا فَيوشك أن يأْخذَه ، اَللّهم أ

 و نيرِكشالْم روظُه ركَس و ، نيملسالْم راكسع رصان امِ وي األنالَمِ فاإلس
نيد رصن نم رصان ماَللّه ، مهعمج قزم منِ ، اَللّهياِء الددأَع سوؤر كِّسن 

دمحم هلَيلَّى اُهللا عص لَّمسو  دمحم نيذَلَ دخ نذُلْ ماخ و ، مهنا ملْنعاج و
 نةً منالَمِ آماإلس لْ بِالَدعاج ماَللّه ، مهعا ملْنعجالَ ت و لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص

ا الْمدلَهِمة و شرورِ الْحاسدين و أعزنا و سائر الْمسلمين من الْبالَي اإلنثالَمِ
 ا ونافع مقَامِ ، اَللّهاألس و اتوهرِ الشأس نم ماهإي ا ونلِّصخ امِ ، واللِّئ
ماَللّه ، لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص كبِين تيارِ بوز اجِ وجالْح و اةزالْغ رائس 
 بجِيم كإن ، اتواألم و مهناِء ميأألح ، اتنمؤالْم و ننِيمؤلْمل راغْف
 ةرى اآلخف ةً ونسا حينى الدا فنا آتنبر ، اتاجالْح يقَاض و اتوعالد

محا أري كتمحارِ ، بِرالن ذَابا عنق ةً ونسح  نذُ بِاِهللا موأع ، نيماحالر
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الشيطنِ الرجِيمِ ، إنَّ اَهللا يأمر بِالْعدلِ و اإلحسان و إِيتاِء ذى الْقُربى و ينهى 
عنِ الْفَحشاِء و الْمنكَرِ و الْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ ، أُذْكُروا اَهللا 

كُركُم و ادعوه يستجِب لَكُم و لَذكْر اِهللا تعاىل أَعلَى و أَولَى و أَعز و يذْ
 رأَكْب ى وأَقْو و مأَه لُّ وأَج. 
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لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص كاح عن النيبخطبة الن   
 

هنيعتسن و هدمحن لّهل دماَلْح  ا وفُِسنرِ أنورش نذُ بِاِهللا موعن و هرفغتسن و
 و ، لَه يادفَالَ ه لْهلضن يم و لَّ لَهضاُهللا فَالَ م هدهن يا منالمأَع ئَاتيس نم

محمد عبده و أشهد أَن الَّ إله إالَّ اُهللا وحده الَ شرِيك لَه و أشهد أنَّ 
 لَقخ و ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمخ يالَّذ كُمبا رقُوات اسا النها أيي ، لُهوسر

 يقُوا اَهللا الَّذات اًء ا ، ونِس ا ورياالً كَثا رِجمهنثَّ مب ا وهجوا زهنم
األر و نَ بِهائَلُوساتبيقر كُملَيامِ ، إنَّ اَهللا كَانَ عقُوا اَهللا  حوا التنآم نيا الَّذهياَي

ياَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اَهللا و قُولُوا  حق تقته و الَ تموتن إالَّ و أنتم مسلمونَ
م و يغفر لَكُم ذُنوبكُم و من يطعِ اَهللا و قَوالً سديدا يصلح لَكُم أعمالَكُ

  .رسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما 
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  خطبة أخري عنه صلى اهللا عليه وسلم للنكاح
  

 لْطَانِهطَاعِ بِساَلْم ، هتربِقُد دوبعاَلْم ، هتمبِنِع دومحالْم لّهل دماَلْح ،
 لَقخ ياَلَّذ ، هضاَر و هائمس يف هرأَم ذافالن ، هتطْوس و ذَابِهع نبِ موهراَلْم

 هبِيبِن مهماَكْر و ، نِهيبِد مهزأَع و ، هكَامبِأَح مهرأَم و ، هتربِقُد لْقالْخ
اَهللا تعاىل تبارك اسمه و تعالَت عظْمته ،  محمد صلى اهللا عليه وسلم إنَّ

 اماَألن مأَلْز و امحاَألر بِه جشا أَورِضفْتا مرأَم قًا وا الَحببةَ سراهصلَ الْمعج
 لَهعا فَجرشاِء بالْم نم لَقخ يالَّذ وهلٍ وقَائ نم زفَقَالَ ع ، ا ورهص ا وبسن

 ، رِهإِلَى قَد رِيجي ائُهقَض و ، هائإِلَى قَض رِيجاِهللا ي را ، فَأَمريقَد كبكَانَ ر
و لكُلِّ قَضاٍء قَدر و لكُلِّ قَدرٍ اَجلٌ و لكُلِّ اَجلٍ كَتاب ، و يمحو اُهللا ما 

و ،ثْبِتي اُء وشابِ  يتالْك اُم هدنع. 
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  الدعاء بعد اإلجياب والقبول
  

بارك اُهللا لَك وبارك اُهللا علَيك وجمع بينكُما بِالْخيرِ وأَخرج منكُما كَثيراً 
كَما ألَّفْت بين  طَيبا مباركًا محفُوظُا من كُلِّ ضيرٍ ، اَللّهم ألِّف بينهما

 نيب ا ألَّفْتا كَممهنيب ألِّف مالَم ، اَللّها السهِملَيا عوا حنتديسو ما آدنديس
 ا ألَّفْتا كَممهنيب ألِّف مالَم ، اَللّها السهِملَيةَ عارا سنتديسو مياهرا إبنديس

ا با كَممهنيب ألِّف مالَم ، اَللّها السهِملَيا عرفُوا صنتديسى وسوا منديس ني
دمحا منديس نيب ا  ألَّفْتنتديسةَ وجيدا خنتديسو لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص
للّهم ألِّف بينهما كَما ألَّفْت بين سيدنا علي ، اَ عائشةَ رضي اُهللا عنهما

وسيدتنا فَاطمةَ رضي اُهللا تعاىل عنهما ، اَللّهم اغْفر للْحاضرِين وَألهلِ 
ربك رب  الْمجلسِ كُلِّهِم أجمعين ، ونجنا من الْعذَابِ الْمهِينِ ، سبحانَ

 نيالَمالْع بر لّهل دمالْح و نيلسرلَى الْمع الَمس نَ وفُوصا يمع ةزالْع.  
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لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص خطبة اإلستسقاء عن النيب  
  

من شرورِ اَنفُِسنا من يهده اُهللا  اَلْحمد للّه اَستعينه و اَستغفره و نعوذُ بِاِهللا
فَالَ مضلَّ لَه و من يضللْه فَالَ هادي لَه و اَشهد أنْ الَّ إله إالَّ اُهللا وحده الَ 

ن ا وريشب قبِالْح لَهسأَر لُهوسر و هدبع دمحأنَّ م دهأش و لَه كرِيا شريذ
بين يديِ الساعة من يطعِ اَهللا و رسولَه فَقَد رشد و من يعصهِما فَإِنه الَ 

 و ارِكُميد بدج متكَوش كُمئًا ، إنياَهللا ش رضالَ ي و هفْسإالَّ ن رضي
انِهمز انإِب نطَرِ عالْم ارخيتأَن  اس كُمدعو و هوعداُهللا أنْ ت رأَم قَد و كُمنع

يستجِيب لَكُم ، اَلْحمد للّه رب العلَمين ، اَلرحمنِ الرحيمِ ، ملك يومِ 
أنت ، تفْعلُ  الدينِ ، آل إله إالَّ اُهللا ، يفْعلُ ما يرِيد ، اَللّهم أنت اُهللا آل إله إالَّ

ما ترِيد ، اَللّهم آل إله إالَّ أنت ، أنت الْغنِي و نحن الْفُقَراُء ، اَنزِلْ علَينا 
الْغيثَ و اجعلْ ما أَنزلْته علَينا قُوةً و بالَغًا إىل حينِ ، اَللّهم اسقنا غَيثًا مرِيعا 

ا عاجِالً غَير رائث نافعا غَير ضار ، اَللّهم اسقِ عبادك و بهائمك و طَبقً
انشر رحمتك و اَحيِ بلَدك الْميت ، اَللّهم اسقنا غَيثًا مغيثًا مرِيئًا مرِيعا 

، اَللّهم صيبا نافعا ، اَللّهم اسقنا غَيثًا مغيثًا نافعا غَير ضار عاجِالً غَير آجِلٍ 
مرِيعا غَدقًا مجلِّالً عاما طَبقًا سحا دائما ، اَللّهم اسقنا الْغيثَ و الَ تجعلْنا 

لْبهائمِ و الْخلْقِ من الالَّواِء و من الْقَانِطين ، اَللّهم إنَّ بِالْبِالَد و الْعباد و ا
الْجهد و الضنك ما الَ نشكُوه إالَّ إِلَيك ، اَللّهم أَنبِت لَنا الزرع ، و أَدر لَنا 
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الضرع ، و اسقنا من بركَات السماء و أَنبِت لَنا من بركَات األرضِ ، 
هم ارفَع عنا الْجوع و الْعري و اكْشف عنا من الْبالَِء ما الَ يكْشفُه غَيرك اَللّ

 ما اَللّهارردا منلَياَء عملِ السسا ، فَأَرغَفَّار تكُن كإن كرفغتسا نإن ماَللّه ،
ا وهتنا زِينضلى أرزِلْ عأن  ا ونضأَر تراغْب ا والُنجِب تاحض ما ، اَللّههكَنس

 ا ونِهادعم نم ةمحزِلَ الرنم ا ونِهاكأَم نم اتريالْخ يطعا منابود تامه
غتسالْم تأَن ، ثيغالْم ثيا بِالْغهللى أهع كَاترالْب رِيجم فَارالْغ رف

 ما ، اَللّهانطَايخ اموع نم كإِلَي بوتن ا وبِنوذُن نم اتآصلْخل كرفغتسفَن
 تحت نم فكاَو و ، ثيلْ بِالْغصأو ا ، وارردا منلَياَء عملِ السسفَأَر

كشرع دوعي ا ونفَعنثُ ييا  حبصقًا خلِّالً غَدجقًا مقًا غَبا طَبآمثًا عا غَينلَيع
 اتبالن عرما معاتر.  
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  اخلطبات املقبولة
  

 خطبة سيد الثقلني خامت األنبياء و املرسلني
 لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  

  
فغتأَس و هنيعتأَس لّهل دماُهللا اَلْح هدهن يا مفُِسنرِ اَنورش نذُ بِاِهللا موعن و هر

فَالَ مضلَّ لَه و من يضللْه فَالَ هادي لَه ، و اَشهد أن الَّ إله إالَّ اُهللا وحده الَ 
الْحق بشيرا و نذيرا شرِيك لَه و اَشهد أنَّ محمدا عبده و رسولُه أرسلَه بِ

هِما فَإنه صيعبين يديِ الساعة ، من يطعِ اَهللا و رسولَه فَقَد رشد و من 
اَما بعد فَإنَّ خير الْحديث  الَ يضر إالَّ نفْسه و الَ يضر اَهللا شيئًا ،

يخ اِهللا ، و ابترِ كواُألم رش و لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص دمحم يديِ هدالْه ر
محدثَاتها ، و كُلُّ بِدعة ضالَلَةٌ ، يا أيها الناس توبوا إلَى اِهللا عز و جلَّ قَبلَ 

أنْ تشغلُوا و صلُوا الَّذي بينكُم  أنْ تموتوا و بادروا بِاَألعمالِ الصالحة قَبلَ
 ، ةالَنِيالْع و رى السف قَةدالص ةكَثْر و ، لَه كْرِكُمذ ةبِكَثْر كُمبر نيب و

مالْج كُملَيع ضرافْت ا أنَّ اَهللا قَدولَماع ا ، ووربجت ا وورصنت ا وقُوزرت يةَ فع
 ، ةاميمِ الْقوهذَا إىل ي يامع نهذَا م رِىهش يمِ هذَا فوي يهذَا ف يقَامم

 ا أوفَافًا بِهختاس رائج لٌ أوادع امإِم لَه و يدعب أَو ىاتيح يا فكَهرت نفَم
مش اُهللا لَه عما فَالَ جا لَّهدوحج لوةَ لَهالَ ص أَالَ و ، رِهأم يف لَه كارالَ ب و لَه
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 هلَياُهللا ع ابت ابت نفَم ، بوتى يتح لَه الَ بِر و لَه موالَ ص و لَه جالَ ح و
ا واجِرهم ابِيرأَع مؤالَ ي الً وجأَةٌ ررام نمؤا إالَّ  ، أَالَ الَ تنمؤم فَاجِر مؤالَ ي

 هِمعدو نع امأَقْو نهِيتنلَي طُهوس و فُهيس افخي لْطَانبِس هرقْهأَن ي
 نيلافالْغ نم ننكُولَي ثُم مهباُهللا قٌلٌو نمتخيل أَو اتعمالْج .  
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 ىل لسيدنا و موالنا شاه ويلّ اهللا احملدثاخلطبة األو 

  رمحه اهللالدهلوى 
  

اَلْحمد للّه الَّذي خلَق اإلنسانَ و قَد أَتى علَيه حين من الدهرِ لَم يكُن شيئًا 
عج و لَهفَض لَقخ نمرٍ ميلى كَثع و لَهدع و اهوا ، فَسرذْكُوا معيمس لَه

بصيرا ، ثُم هداه السبِيلَ و نصب لَه الدليلَ إما شاكرا و إما كَفُورا ، أما 
الْكفرونَ فَأَعد لَهم سالَسلَ و اَغْالَالً و سعيرا ، يعذَّبونَ بِاَصناف العذَابِ 

دي الً وينَ ووادني ملَقَّاه و مهمكَر و مهمعنَ فَنوراكا الشأم ا ، وورنَ ثُبوع
نضرةً و سرورا ، إنَّ هذَا كَانَ لَكُم جزاًء و كَانَ سعيكُم مشكُورا ، 

الُ عزالَ ي لْ وزي ٍء لَّميكُلِّ ش تلَكْوم هدن بِيانَ محبفَس ا ، وريا قَدميل
 و هدبا عدمحأنَّ م دهشن و لَه كرِيالَ ش هدحإِالَّ اُهللا و أَنْ الَّ إله دهشن

 مِ والْكَل عاموج اهآت ا ، وريذن نيالَملْعنَ لكُويل ةاعيِ السدي نيب ثَهعب لُهوسر
لْحكَمِ و وعده مقَاما محمودا وجعلَه سراجا منِيرا ، أما بعد فَإني منابِع ا

 موا ، يرطَرِيا قَمسوبا عموي كُمذِّرأُح ى اِهللا وقْوالً بِتأَو فِْسين و كُميصأُو
اعةٌ و الَ يؤخذُ منها عدلٌ و الَ تجِد تبلَى كُلُّ نفْسٍ و الَ تقْبلُ منها شفَ

 ا وينإلَى الد دوالْع طْلُبي و مدالن هفَعنالَ ي انُ وساإلن مدني ذئموا ، يريصن
ا  روشنم  اه قَ اب يلْ تك لَه جر خي و د وعأَن ي  ات هيه نا ابي ،

 ما إالَّ آدينى الدف ا ودعاِهللا إالَّ ب نم ددزي ا لَّمصرِيا حينلَى الدع حبأَص نم
 قزرت مآد نا ابا ، يروجها متقُوملْ مزي لَم ا ودهإالَّ ج ةرى اآلخف ا وكَد
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و موقْسم قزقِ فَإنَّ الرزلَ  بِالراَألج و مواَء شقْصتاِإلس و مورحم صرِيالْح
 ةكْمالْح ريخ مآد نا ابا ، يريقالظُّلْمِ ن نلْ ممحي ن لَّمم فَاز قَد و موتحم

و خير ما  خشيةُ اِهللا ، و خير الْغنى غنى الْقَلْبِ ، و خير الزاد التقْوى ،
 نسأَح اِهللا ، و الْكَالَمِ كَالَم ريخ ا ، وريقَد كبكَانَ ر ةُ ويافالْع متيطأُع
الْهديِ هدي محمد صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم و شر اُألمورِ محدثَاتها ، آل 

 دين لمن الَّ عهد لَه و كَفَى بِربك بِذُنوبِ عباده إيمانَ لمن الَّ أمانةَ لَه و الَ
خبِيرا بصيرا ، اَعوذُ بِاِهللا من الشيطنِ الرجِيمِ ، من كَانَ يرِيد الْعاجِلَةَ عجلْنا 

نهج ا لَهلْنعج ثُم درِين نمآُء لشا نا مهيف ا ، لَهروحدا مموذْما مليهصي ، م
 مهيعكَانَ س كفَاُولئ نمؤم وها وهيعا سى لَهعس ةَ وراآلخ اداَر نمو

، اَللّهم اغْفر ذُنوبنا و امح عيوبنا و أَد ديوننا و كُن لَّنا معينا و مشكُورا 
يرا ، و اقْضِ حاجاتنا واشف عاهاتنا و استر عوراتنا وكَفَى بِك ظَهِ

  .مجِيبا قَرِيبا عليما خبِيرا 
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 الدهلوى اخلطبة الثانية لسيدنا موالنا شاه ويلّ اهللا احملدث
  رمحه اهللا

  

 و هنيعتسن و هدمحن لّهل دمذُ اَلْحوعن و هلَيكَّلُ عوتن و بِه نمؤن و هرفغتسن
بِاللّه من شرورِ أَنفُِسنا و من سيئَات أَعمالنا من يهده اُهللا فَالَ مضلَّ لَه و من 

دحإالَّ اُهللا و أن الَّ إله دهشن و ، لَه يادفَالَ ه لْهلضي دهشن و لَه كرِيالَ ش ه
 و هلَيلَّى اُهللا عا ، صريذن ا وريشب قبِالْح لَهسأَر ، لُهوسر و هدبا عدمحأنَّ م

كُميصأُو يفَإن دعا با ، اَمريا كَثميلست لَّمس و كارب و ابِهحأَص و هلَى آلع 
 اِهللا ، و الْكَالَمِ كَالَم ريكْرِ اِهللا ، اَالَ خلى ذع ةاظَبوالْم ى اِهللا ، وقْوبِت

 ا وهثَاتدحرِ مواُألم رش و لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص دمحم يديِ هدالْه نساَح
لَةٌ و كُلُّ ضالَلَة فى النارِ ، من أَطَاع اَهللا كُلُّ محدثَة بِدعةٌ و كُلُّ بِدعة ضالَ

 ا ولَنرا اغْفنبى ، رغَو فَقَد لَهوسر صِ اَهللا وعن يم و دشر فَقَد لَهوسر و
لَّذين آمنوا ربنا ِإلخوانِنا الَّذين سبقُونا بِاِإليمان و الَ تجعلْ في قُلُوبِنا غال لِّ

 نيلاألو نيابِقلَى السع انِكورِض بئَابِيش رطأَم ماَللّه ، ميحر فوؤر كإن
من الْمهاجِرِين و األنصارِ ، و الَّذين اتبعوهم بِإِحسان ، خصوصا علَى 

نيداشلَفَاِء الرى  الْخلِ اِهللا فوسبِ راحقِ صيدكْرٍ الصب أبِي نييدهالْم
و عمر الْفَاروقِ قَامعِ أَساسِ الْكُفَّارِ رضى اُهللا عنه ، و ،  رضى اُهللا عنهالْغارِ 

ناُهللا ع ىضقَارِ رالْو اِء ويلِ الْحنِ كَاميروى النانَ ذثْمى عضترالْم يلع و ، ه
أَسد اِهللا الْجبارِ رضى اُهللا عنه ، و علَى سيدي شبابِ أَهلِ الْجنة اإلمامينِ 
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و  رضى اُهللا عنهالْحسينِ الْهمامينِ ، أبِي محمد الْحسنِ و أبِي عبد اِهللا 
يا سهِملَى أُماِء عرهةَ الزماِء فَاطسالن ةدهناُهللا ع ىضر  و هيملَى عع

ةزمالْح ةارمع اسِ أبِيالن نينِ بيمكَراسِ  الْمبلِ الْعالْفَض أبِي و هناُهللا ع ىضر
 بزاِهللا ، أَالَ إِنَّ ح بزح كأُولئ ، هناُهللا ع ىضر منَ ، اَللّهوحفْلالْم ماِهللا ه

 و بحا تما لفِّقْنو ماَللّه ، هاررأَش و كرلِّ الشأَذ و هارصأَن و الَماإلس دأي
 نيد رصن نم رصان ملَى ، اَللّهاُألو نا مريا خنترلْ آخعاج ى ، وضرت

دمحم لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  نيذَلَ دخ نذُلْ ماخ و مهنا ملْنعاج و
 دمحملَّمسو هلَيلَّى اُهللا عاُهللا ،  ص كُممحاِهللا ، ر ادبع ، مهنا ملْنعجالَ تو

الْقُربى و ينهى عنِ الْفَحشاِء و إِنَّ اَهللا يأْمر بِالْعدلِ و اِإلحسان و إِيتاِء ذى 
 ميظالْع يلوا اَهللا الْعنَ ، أُذْكُروذَكَّرت لَّكُملَع ظُكُمعيِ ، يغالْب كَرِ ونالْم

 و زأَع لَى وأَو لَى والَى أَععاِهللا ت كْرلَذ و لَكُم جِبتسي هوعاد و كُمذْكُري
أَج رو أَكْب ظَمأَع و ماَه و مأَت لُّ و. 
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اخلطبة األوىل لسيدنا شيخ اإلسالم موالنا سيد حسني  
  رمحه اهللامحد املدىن 

   
 ا اُهللا ، واندالَ أَنْ هلَو يدتهنا لا كُنم و انيرِ اَألديخا لانده يالَّذ لّهل دماَلْح

ملَ لَنا ديننا و أَتم علَينا نِعمته و رضي لَنا اإلسالَم دينا ، فَالَ نعبد و الَ أَكْ
 ا ، وانوإِخ هتما بِنِعوحبفَأَص انملِ اِإليبِ أَهقُلُو نيب أَلَّف ، اهإالَّ إِي نيعتسن

كُولَى أَنْ يع مثَّهح نع ماهها ، ناندأَخ ا وارصأَن دساِء جضوا كَأَعن
 ارِ والن سبِم مهدعأَو و ، نيملسالْم الَمِ واِء اِإلسدأَع هِمائدأع االَتوم

ع الَمالس لَوةُ والص و ، نيملَى الظَّالا نكُولَى الرع ذْالَنسِ الْخملَى ش
 و لْظَةرِ بِالْغوأْمنِ ، اَلْمهِيالْم ثبِيالْخ بِ والطَّي نيزِ بيمنِ ، اَلْميقالْي و ةايالْهِد

 ةبهرالْم ةالْقُو نطَاعِ متسالْم اددإِع و ، نيقافنالْم لَى الْكُفَّارِ وع ادالْجِه
أَع بةً قُلُومحر ثوعبالْم دمحا موالَنم ا ونديس نيلذُوخاِء اِهللا الْمد

 و هلَى آلع و ، نيتالْم ةى الْقُوبِ اِهللا ذغَض نقِ مالَئذًا لِّلْخقنم ، نيالَملِّلْع
 نياِء بمحلَى الْكُفَّارِ الراِء عداَألش بِهحإِلَى ص هِميابِعت و هاعبأَت و ، ننِيمؤالْم

 اسا النها أَيفَي دعا بنِ ، اَمبِينِ الْميالد الَمِ وةَ اِإلسضيب اةمالْح ةاميمِ الْقوي
بني ميظآنُ الْعلِ الْقُرزي لَم و عيالْفَظ ساعنهذَا الت هذَا إِالَم إِالَم و ، كُمه

 قَد مأَنَّ اُألم انَ لَكُما بأَم ، ظُكُمقوقْظَانُ يالْي رهحِ الدربي لَم و عنِيالش ماؤنالت
 لَعبلَى أنْ تع تعمتاج و ، ةعلَى الْقَصع اَألكَلَة ياعدت كُملَيع تاعدت
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نيملسأنْ  الْم قاُهللا أحو اسنَ النوشخت امتةً ، حغضا مهغضمفَت مهبِالَد و
تخشوه ، و حتام تتولَّونَ اَألعداَء و اُهللا و رسولُه أَحق أَنْ تولَّوه ، أَفَطَالَ 

لُوبكُم ، أَم زالَ عنكُم الْخشوع علَيكُم اَألمد كَالَّذين من قَبلُ فَقَست قُ
ةارجالْح ننَ أَنَّ مورأَالَ ت ، لُكُمقُوع و كُمأَفْكَار ترجحكْرِ اِهللا فَتذا  للَم
هنم جرخفَي قَّقشا يا لَمهنأَنَّ م اِهللا ، و افَةخم نع ارهاَألن هنم رفَجتاُء  يالْم

أَو يهبِطُ من خشية اِهللا ، أَفَحِسبتم أَنْ تتركُوا أَنْ تقُولُوا آمنا و أَنتم الَ 
تفْتنونَ ، أَم حِسبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ و لَما يأْتكُم مثَلُ الَّذين خلَوا من قَبلُ 

ا بِملَوتبت و نلَمعلَي ا وقُودص ناُهللا الذَّي نلَمعاِهللا لَي نَ ، فَولَوتبا يوا كَانثْلِ م
 فَقَد ، نابِرِيالص نلَمعلَي و كُمنا موداهج ناُهللا الذِّي نلَمعلَي و ، نبِيالْكَاذ

الص بِينِ النرِ ، عبى الْخف درلَّى اُهللا وظَمِ ، صرِ اَألعبِ الْقَباحص ، رادقِ اَألب
 مقَهدفَص هِملَيلَ عخد ناُء ، فَمرأُم يدعنُ بكُويقَالَ س هأن ، لَّمس و هلَيع

سلَي و ، هنم تلَس و ينم سفَلَي هِملى ظُلْمع مهانأَع و ذْبِهِمبِك  لَيع ارِدبِو
الْحوض ، و من لَّم يدخلْ علَيهِم و لَم يصدقْهم بِكذْبِهِم و لَم يعنهم علَى 
 هلَيلَّى اُهللا عقَالَ ص و ، ضوالْح لَيع ارِدو وهو هنا مأَن و ينم وفَه هِمظُلْم

وداسحالَ ت لَّمسو ا ، وانواِهللا إِخ ادبا عونكُو ا وورابدالَ ت ا وواغَضبالَ ت ا و
 نيا الَّذميا أَلذَابع مبِأَنَّ لَه نيقافنرِ الْمشمِ بيظالْع ابِهتك ياىل فعقَالَ اُهللا ت

مؤمنِين ، أَيبتغونَ عندهم الْعزةَ فَإِنَّ الْعزةَ يتخذُونَ الْكفرِين أَولياَء من دون الْ
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 اكُمإِي ا ونفَعن مِ ، ويظالْع آنى الْقُرف لَكُم ا واُهللا لَن كارا ، بعيمج لّهل
  .بِاآليات و الذِّكْرِ الْحكيمِ 
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سالم موالنا سيد حسني اخلطبة الثانية لسيدنا شيخ اإل 
  رمحه اهللا امحد املدىن

  

اَلْحمد للَه نحمده و نستعينه و نستغفره و نؤمن بِه و نتوكَّلُ علَيه و نعوذُ 
اُهللا فَالَ م هدهن يا منالمأَع ئَاتيس نم ا وفُِسنرِ أَنورش نن بِاِهللا مم و لَّ لَهض

 دهشن و لَه كرِيالَ ش هدحإالَّ اُهللا و أَن الَّ إِله دهشن و ، لَه يادفَالَ ه لْهلضي
 هلَى آلع و هلَيالَى ععلَّى اُهللا تص ، لُهوسر و هدبا عدمحا مالَنوم ا ونديأَنَّ س

و بِهحصو لَّمس و كارب ، دعا باَم  ، لَنالْع و رى السقُوا اَهللا فات اسا النها أَيفَي
 عِ وملَى الْجا عظُوافح و ، طَنا بم ا وهنم را ظَهم شاحوا الْفَوذَر و

لطَّاعة ، واعلَموا أنَّ اَهللا أَمركُم الْجماعة ، و وطِّنوا أَنفُسكُم علَى السمعِ و ا
هجِن ةرِيب نم ننِيمؤثَلَّثَ بِالْم ثُم ، هسقُد كَةالَئى بِمثَن ثُم فِْسهبِن هيأَ فدرٍ ببِأَم 

رِ حالً لِّقَدجِيبا ، تمالً كَرِيلْ قَائزي لَم فَقَالَ و ، ِسهإِن و فًا ورِيشت و بِهبِي
 هلَيا علُّوا صونآم نيا الَّذها أَيي بِيلَى الننَ علُّوصي هكَتالَئم ا ، إنَّ اَهللا وميظعت

اَلْب ، يح رِهقَب يف وهو الَمالس لَوةُ والص هلَيقَاَلَ ع ا ، وميلسا تولِّمس لُ ويخ
 كَفَى بِه و الَمالس لَوةُ والص هلَيقَاَلَ ع و ، لَيلِّ عصي لَم و هدنع ترذُك نم
ابتهاجا و فَخرا ، من صلَّى علَي واحدةً صلَّى اُهللا علَيه عشرا ، اَللّهم فَصلِّ 

بلَى أَحع ارِكب و لِّمس و  ا ونديس ، كيلَد هِممأَكْر و ، كإِلَي كلْقخ
 بحا تم ددى ، عضرت و بحا تكَم هيابِعت و بِهحص و هآل و دمحا مالَنوم

نِيِسه فى و ترضى يا كَرِيم ، و ارض اللّهم عن صديقِ نبِيك و صديقه ، و أَ



  42

 رِ ، لَواَألم يِ وهبِالن كناَء مج نم ديس قِّهح يقَالَ ف نم ، هقيفر ارِ والْغ
 ضار و ، هناُهللا ع ىضكْرٍ را بأَب ذْتخالَت يبر رالً غَييلذًا خختم تكُن

و الصوابِ ، اَلْفَارِقِ بين الْحق و الْباطلِ اَألواه  اللّهم عنِ الناطقِ بِالصدقِ
اَألوابِ ، من قَالَ في حقِّه سيد الْجِن و الْبشرِ ، لَو كَانَ بعدي نبِي لَكَانَ 

اِإلي اِء ويلِ الْحكَام نع ماللّه ضار و ، هناُهللا ع ىضر رميِ عحم ، انم
 قِ والَئلُ الْخأَكْم قِّهح يقَالَ ف نم ، آنلْقُرا لعمج ةً واسرد ا واميق يالاللّي
سيد ولْد عدنانَ ، لكُلِّ نبِي رفيق فى الْجنة و رفيقي فيها عثْمانُ بن عفَّانَ 

ناُهللا ع ىضر ةنيدابِ مب اِء ، والْقَض و ةكَزِ الْوِالَيرم نع ماللّه ضار و ، ه
 يقَالَ ف نارِبِ ، مغالْم ارِقِ وشامِ الْمبٍ ، إمغَال نِيب ثاِء ، لَيهالْب لْمِ والْع

 يلفَع الَهوم تكُن نم ، اهاَألو بِيالن قِّهح، الَهوم  ضار نِ اوع مللّه
 يقَالَ ف ننِ ، مينالْكَو ديس يتانحينِ ، ريرنِينِ الْميرنِ الْقَميدهِينِ الشيديالس

 نيسالْح و نسالْح ةنلِ الْجابِ أَهبا شدينِ ، سياراِء الدضف رنِيا مقِّهِمح
و ارض اللّهم عن أُمهِما الْبتولِ الزهراِء ، بِضعة جسد  رضي اهللاُ تعالَى عنهما

النبِي علَيه الصلوةُ و السالَم الْعزِيزِة الْغراِء ، من قَالَ في حقِّها منقذُ الْخالَئقِ 
 ةماطارِ الْحنِ النةُ عمفَاط ةنلِ الْجاِء أَهةُ نِسديا، سهنالَى ععاهللاُ ت يضر   و ،

 اسِ ، أَبِيالن نيب االَتنِ بِالْكَميصوصخالْم كبِين يمع نع ماللّه ضار
و ارض اللّهم عنِ ،  عنهما رضي اهللاُ تعالَىعمارةَ الْحمزةَ و أَبِى الْفَضلِ الْعباسِ 

ةتالس  و نيرِيدرِ الْبائس نع امِ ، ورالْك ةنبِالْج ةرشبالْم ةرشالْع نم ةياقالْب
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اجِرِيهالْم ارِ وصرِ اَألنائس نع ظَامِ ، والْع ثواللُّي انوضالر ةعيابِ بحأَص ن
من الصحابة و التابِعين ، و أَتباعهِم و تابِعيهِم أَجمعين إِلَى يومِ الدينِ ، 

اَللّهم الَ تجعلْ َألحد منهم في عنقنا ظُالَمةً ، و نجنا بِحبهِم عن أَهوالِ يومِ 
لْهعاج و ، ةاميا الْقي مرِ ، اَللّهشحالْم موي كيدي نيب نيفَّعشم ا واَء لَنفَعش م

من أَمره بين الْكَاف و النوِن ، و من إِذَا أَراد شيئًا قَالَ لَه كُن فَيكُونُ ، 
 نوأْمنِ الْمياَألم كبِين اهبِج كلُ إِلَيسوتن و ، نيملسالْم و الَماِإلس رصنأَنْ ت

 الَمِ والَةَ اِإلسو فِّقو و ، ننِيمؤالْم رصا ننلَيا عقكَانَ ح و دعالْو جِزنت
 سالَطينهم لما تحبه و ترضاه ، و أَعصمهم عنِ الضالَلِ و الْغي و الْميلِ

 مهنا ملْنعاج و مالْقَوِي نيالد رصن نم رصان ماَللّه ، اهوها يم و طَانيإِلَى الش
 عيمج مرِ اللّهاغْف و ، مهعا ملْنعجالَ ت و نيملسذَلَ الْمخ نذُلْ ماخ و ،

لْمسلمين و الْمسلمات اَألحياِء منهم و اَألموات ، الْمؤمنِين و الْمؤمنات و ا
إِنك سميع قَرِيب مجِيب الدعوات ، يا رب الْعلَمين ، ربنا الَ تزِغْ قُلُوبنا 

تأَن كةً ، إِنمحر كنلَّد نا ملَن به ا ونيتدإِذْ ه دعب  فاع و ، ابهالْو
عنا و اغْفر لَنا و ارحمنا أَنت موالَنا فَانصرنا علَى الْقَومِ الْكفرِين ، عباد اِهللا 
، رحمكُم اُهللا ، إِنَّ اَهللا يأْمر بِالْعدلِ و اِإلحسان و إِيتاِء ذى الْقُربى و ينهى 

حشاِء و الْمنكَرِ و الْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ ، اُذْكُروا اَهللا تعالَى عنِ الْفَ
 و زأَع لَى وأَو لَى والَى أَععاِهللا ت كْرلَذ و لَكُم جِبتسي هوعاد و كُمذْكُري

 رأَكْب و مأَه لُّ وأَج.  
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  ة النيب صلّى اهللا تعاىل عليه و سلمخطب 
  

اَلْحمد للّه نحمده و نستعينه و نعوذُ بِاِهللا من شرورِ أَنفُِسنا ، من يهده اُهللا 
فَالَ مضلَّ لَه و من يضللْه فَالَ هادي لَه ، و نشهد أَن الَّ إله إالَّ اُهللا و أنَّ 

محمدا عبده و رسولُه ، أَرسلَه بِالْحق بشيرا و نذيرا بين يديِ الساعة ، من 
يطعِ اَهللا و رسولَه فَقَد رشد و من يعصه فَإِنه الَ يضر اَهللا شيئًا و الَ يضر إالَّ 

الَ اُهللا تعالَى يا عبادي إِني حرمت الظُّلْم علَى نفِْسي و نفْسه ، اَما بعد قَ
 هتيده نالٌّ إِالَّ مض كُلُّكُم يادبا عا ، يومظَالفَالَ ت كُمنيا بمرحم هلْتعج

من أَطْعمته فَاستطْعمونِي  فَاستهدونِي أَهدكُم ، يا عبادي كُلُّكُم جائع إِالَّ
أُطْعمكُم ، يا عبادي كُلُّكُم عارٍ إِالَّ من كَسوته فَاستكْسونِي أَكْسكُم ، يا 

عبادي إِنكُم تخطئُونَ بِاللَّيلِ و النهارِ و اَنا أَغْفر الذُّنوب جميعا 
ورفغتفَاس لَن و نِيورضفَت يرا ضولُغبت لَن كُمإِن يادبا عي ، لَكُمرأَغْف نِي

 كُمجِن و كُمسإِنو كُمرآخ و لَكُمأَنَّ أَو لَو يادبا عي ، نِيوفَعنفَت يفْعا نولُغبت
م داحلٍ وجقَى قَلْبِ رلَى أتا عوا كَانئًا ، ييش يلْكم يف كذل ادا زم كُمن

عبادي لَو أَنَّ أَولَكُم و آخركُم وإِنسكُم و جِنكُم كَانوا علَى أَفْجرِ قَلْبِ 
لَكُمأَنَّ أَو لَو يادبا عئًا ، ييش يلْكم نم كذل قَصا نم كُمنم داحلٍ وجر  و

آخركُم و إِنسكُم و جِنكُم قَاموا في صعيد واحد فَسأَلُونِي فَأَعطَيت كُلَّ 
إِنسان مسأَلَته ما نقَص ذلك مما عندي كَما ينقُص الْمخيطُ إِذَا أُدخلَ 

م أُحصيها لَكُم ثُم أُوفِّيكُم إِياها فَمن الْبحر ، يا عبادي إِنما هي أَعمالُكُ
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 ا ابني ، هفْسإِالَّ ن نملُوفَالَ ي كذل رغَي دجو نم اَهللا و دمحا فَلْيريخ دجو
اذْهب حيثُ آدم إِنْ ذَكَرتنِي ذَكَرتك و إِنْ نِسيتنِي ذَكَرتك و إِذَا أَطَعتنِي فَ

شئْت مخلى توالينِي و أُواليك تصافينِي و أُصافيك و تعرِض عني و اَنا 
مقْبِلٌ علَيك ، من أَوصلَ إِلَيك الْغذَاَء و أَنت جنِين في بطْنِ أُمك لَم أَزلْ 

تا حربِيدت كيف ربا أُدينارِ الدإِلَى د كتجرا أَخفَلَم كيف يتادإِر فَذْتى أَن
 يتادبعغْ لفَرت مآد ا ابني ، كإِلَي نسن أَحاُء مزأَهكَذَا ج ياصعم تأَكْثَر

بالَ ت مآد نا ابقًا ، يرِز كيدُأل يأَم ى ونغ كُأل قَلْبا أَمفَقْر كُأل قَلْبفَأَم نِيداع
 و تيارمفَت كتيهن و تلَّيوفَت كترأَم مآد نا ابالً ، يغش كيدُأل يأَم و

سترت علَيك فَتجرأْت و أَعرضت عنك فَما بالَيت يا من إِذَا مرِض شكَى 
إِذَا ع كَى وب إِذاَ و ى ولَب ا وغَد دبِيالْع اهعإِذَا د نا مى ، يصع و درمت يفو

دعاه الْجليلُ أَعرض و نآى إِنْ سأَلْتنِي أَعطَيتك و إِنْ دعوتنِي أَجبتك و إِنْ 
بلْت قَبِلْتك و إِنْ تبت غَفَرت مرِضت شفَيتك و إِنْ سلمت رزقْتك و إِنْ أَقْ

 ميحالر ابوا التاَن و لَك. 
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  خطبة النيب صلّى اهللا تعاىل عليه و سلم
   

اَلْحمد للّه نستعينه و نستغفره و نعوذُ بِاِهللا من شرورِ أَنفُِسنا من يهده اُهللا 
فَالَ م دهأَش إِالَّ اُهللا و أن الَّ إله دهأَش و ، لَه يادفَالَ ه لْهلضن يم و لَّ لَهض

دعا باَم ، لُهوسر و هدبا عدمحأنَّ م  الَى وعاِهللا ت ابتثُ كيدالْح قدفَإنَّ أَص
يخ ى ، وقْوةُ التمى كَلرالْع ثَقأَو، مياهرلَّةُ إِبلَلِ مالْم ةُ  رننِ سنالس ريخ و

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص دمحم  نسأَح اِهللا ، و كْرذ ثيدالْح فرأَش و
، و الْقَصصِ هذَا الْقُرآنُ ، و خير اُألمورِ عوازِمها و شر اُألمورِ محدثَاتها 

أَحسن الْهديِ هدي اَألنبِياِء ، و أَشرف الْموت قَتلُ الشهداِء ، و أَعمى 
 ، بِعا اتيِ مدالْه ريخ و ، فَعا نلْمِ مالْع ريخ ى ، ودالْه دعالَلَةُ بي الضمالْع

دالْي ى الْقَلْبِ ، ومى عمالْع رش و  ا قَلَّ وم فْلَى ، والس دالْي نم ريا خلْيالْع
 رش و ، توالْم رضحي نيح ةرذعالْم رش ى وأَلْه و ا كَثُرمم ريكَفَى خ

م ا وربلوةَ إِالَّ دي الصأْتن ياسِ مالن نم و ، ةاميالْق موي ةامدن الَّ النم مهن
يذْكُر اَهللا إالَّ هجرا ، و أَعظَم الْخطَايا اللِّسانُ الْكُذُوب ، و خير الْغنى غنى 
 رقا وم ريخ افَةُ اِهللا ، وخم ةكْمالْح أْسر ى ، وقْوالت ادالز ريخ فْسِ ، والن

 ، نيقبِ الْيي الْقُلُوف ، ةيلاهلِ الْجمع نةُ ماحيالنالْكُفْرِ ، و نم ابيتراال و
و الْغلُولُ من جثَاِء جهنم ، و الْكَنز كَي من النارِ ، و الشعر من مزاميرِ 

الشيطنِ و الشباب شعبةٌ إِبليس ، و الْخمر جماع اِإلثْمِ ، و النساُء حبالَةُ 
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 مِ ، ويتالُ الْيلِ مآكالْم رش ا ، وبالر ببِ كَسكَاسالْم رش و ، نونالْج نم
 ريصا يمإن و ، هطْنِ أُمب يف يقش نم يقالش و ، رِهيظَ بِغعن وم ديعالس

ى موضعِ أَربعة أَذْرعٍ و اَألمر إِلَى اآلخرة ، و مالَك الْعملِ أَحدكُم إِلَ
 اببس و ، بقَرِي آت وا هكُلُّ م ذْبِ ، وا الْكايوا رايوالر رش و هماتوخ

يصعم نم همأَكْلُ لَح و ، كُفْر الُهتق و قونِ فُسمؤأَلَّ الْمتن يم اِهللا ، و ة
علَى اِهللا يكَذِّبه ، و من يغفر يغفر اُهللا لَه ، و من يعف يعف اُهللا عنه ، و من 

يكْظمِ الْغيظَ يأْجره اُهللا و من يصبِر علَى الرزِية يعوضه اُهللا ، و من يتبِعِ 
مالس هذِّبعصِ اَهللا يعن يم و ، اُهللا لَه فعضي بِرصن يم و ، عِ اُهللا بِهمسةَ يع

، يتالُمو يل راغْف ماُهللا ، اَللّه  يل راغْف ماَللّه ، يتالُمو يل راغْف ماَللّه
 .م والُمتي ، اَستغفر اَهللا لي و لَكُ
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  خطبة النيب صلّى اهللا تعاىل عليه و سلم
  

 نذُ بِاِهللا موعن و هرصنتسن و بِه دهشن و هرفغتسن و هنيعتسن لّهل دماَلْح
 لَّ لَهضاُهللا فَالَ م هدهن يا منالمأَع ئَاتيس نم ا وفُِسنرِ أَنورش لْهلضن يم و

فَالَ هادي و أَشهد أن الَّ إله إِالَّ اُهللا و أَشهد أنَّ محمدا عبده و رسولُه من 
يطعِ اَهللا و رسولَه فَقَد رشد و من يعصِ اَهللا و رسولَه فَقَد غَوى حتى يفيَء 

رِ اِهللا ، اَمإِلَى أَم فُكُملختسالَى معإنَّ اَهللا ت ةٌ ورضةٌ خلْوا حينفَإنَّ الد دعا ب
 نِيب ةنتلَ فاَء فَإنَّ أَوسقُوا النالت ا وينقُوا الدنَ ، فَاتلُومعت فكَي راظا فَنهيف

دم خلقُوا علَى طَبقَات شتى منهم من إِسرائيلَ كَانت فى النساِء ، أَالَ إنَّ آ
يولَد مؤمنا و يحيى مؤمنا و يموت مؤمنا ، و منهم من يولَد كافرا و يحيى 

نمؤى ميحي ا ونمؤم لَدون يم مهنم ا ، وركَاف تومي ا وركَاف تومي ا و
كَافرا ، و منهم من يولَد كَافرا و يحيى كَافرا و يموت مؤمنا ، أَالَ إنَّ 

الْغضب جمرةٌ توقَد في جوف ابنِ آدم أَالَ ترونَ إِلَى حمرة عينيه و انتفَاخِ 
أَح دجفَإِذَا و اجِهدأَو ريأَالَ إِنَّ خ ، ضاَألر ضفَا َألر كذل نئًا ميش كُمد

الرجالِ من كَانَ بطئَ الْغضبِ و سرِيع الرضاِء و شر الرجالِ من كَانَ 
يئَ الْفَيطبِ بضئَ الْغيطلُ بجاِء فَإِذَا كَانَ الرضئَ الرطبِ بضالْغ عرِيس َء و

 نسكَانَ ح نارِ مجالت ريا ، أَالَ إِنَّ خا بِههِء فَإنالْفَي عرِيس بضالْغ عرِيس
الْقَضاِء حسن الطَّلَبِ و شر التجارِ من كَانَ سيئَ الْقَضاِء و سيئَ الطَّلَبِ 
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ياِء سالْقَض نسلُ حجفَإِذَا كَانَ الر نساِء حئَ الْقَضيكَانَ س ئَ الطَّلَبِ أَو
 رأَكْب أَالَ و هتررِ غَدبِقَد ةاميالْق مورٍ لِّواًء يكُلِّ غَادا ، أَالَ إِنَّ لا بِههالطَّلَبِ فَإِن

ةُ النابهالً مجر نعنمأَالَ الَ ي ةامرِ عيأَم ررِ غَددإذَا الْغ قبِالْح كَلَّمتاسِ أَن ي
علمه أَالَ إنَّ أَفْضلَ الْجِهاد كَلمةُ حق عند سلْطَان جائرٍ ، أالَ إنَّ مثَلَ ما 
هنى مضا مميهذَا ف كُمموي نم يقا بثَلُ ما مهنى مضا مميا فينالد نم يقب  
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  طبة النيب صلّى اهللا تعاىل عليه و سلمخ
  

 و هالَ أَكْفُر و بِه نمأُؤ و هيدهتأَس و هرفغتأَس و هنيعتأَس و هدمأَح لّهل دماَلْح
شهد أُعادي من يكْفُر بِه و أَشهد أن الَّ إله إالَّ اُهللا وحده الَ شرِيك لَه و أَ

 و ظَةعوالْم رِ ووالن و قنِ الْحيد ى ودبِالْه لَهسأَر لُهوسر و هدبا عدمحأنَّ م
الْحكْمة علَى فَترة من الرسلِ و قلَّة من الْعلْمِ و ضالَلَة من الناسِ و انقطَاعٍ 

ند و انمالز نم فَقَد لَهوسر عِ اَهللا وطن يلِ ، ماَألج نبٍ مقُر و ةاعالس نم و
رشد و من يعصِ اَهللا و رسولَه فَقَد غَوى و فَرطَ و ضلَّ ضالَالً بعيدا ، 

 ملسالْم ى بِهصا أَوم ريى اِهللا فَإنَّ خقْوبِت كُميصلَى أُوع هضحأَن ي ملسالْم
اآلخرة و أَن يأْمره بِتقْوى اِهللا و احذَروا ما حذَّركُم اُهللا بِنفِْسه فَإنَّ تقْوى 
اِهللا لمن عملَ بِه علَى وجلٍ و مخافَة من ربه عونٌ و صدق علَى ما يبتغونَ 

خرة و من يصلَ الَّذي بينه و بين اِهللا من أَمرِه فى السر و الْعالَنِية الَ من اآل
 توالْم دعا بميا فرذُخ و رِهاجِلِ أَمع يا فكْرذ لَه كُناِهللا ي هجإالَّ و بِه وِيني

ا قَدُء إىل مرالْم رقفْتي نيح و هنيأنَّ ب لَو دوي كى ذلوا سما كَانَ مم و م
 قدص يالَّذ وه ، ادببِالْع فُءواُهللا ر و هفْساُهللا ن كُمذِّرحي ا وديعا بدأَم هنيب

ا يلُ مقُوي هإن و كذلل الَفالَ خ هدعو زجأَن و لَها قَوا أَنمو يلُ لَدلُ الْقَودب
 هفَإن ةالَنِيالْع و رى السف هآجِل و رِكُماجِلِ أَمع يقُوا اَهللا ففَات ، دبِيبِظَالَّمٍ لِّلْع

قَد فَاز فَوزا من يتقِ اَهللا يكَفِّر عنه سيئَاته و يعظم لَه أَجرا ، و من يتقِ اَهللا فَ
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عظيما ، و إنَّ تقْوى اِهللا توقِّي مقْته و توقِّي عقُوبته و سخطَه و إنَّ تقْوى 
اِهللا تبيض الْوجه و ترضى الرب و ترفَع الدرجةَ فَخذُوا بِحظِّكُم و الَ 

فَقَد علَّمكُم بِكتابِه و نهج لَكُم سبِيلَه ليعلَم الَّذين  تفَرطُوا في جنبِ اِهللا
 و ائَهدا أَعوادع و كُماُهللا إِلَي نسا أَحا كَموِسنفَأَح نبِيالْكَاذ لَمعي ا وقُودص

كُم الْمسلمين ليهلك من جاهدوا فى اِهللا حق جِهاده هو اجتباكُم و سما
هلَك عن بينة و يحيى من حي عن بينة و الَ حولَ و الَ قُوةَ إِالَّ بِاِهللا 

 فَأَكْثروا ذكْر اِهللا و اعملُوا لما بعد الْموت فَإنه من يصلح ما بينه و بين اِهللا
يكْفه اُهللا ما بينه و بين الناسِ ذلك بأنَّ اَهللا يقْضي علَى الناسِ و الَ يقْضونَ 
علَيه و يملك من الناسِ و الَ يملكُونَ منه ، اَُهللا أَكْبر و الَ حولَ و الَ قُوةَ 

 . إِالَّ بِاِهللا الْعلي الْعظيمِ
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  خطبة النيب صلّى اهللا تعاىل عليه و سلم
  

 نذُ بِاِهللا موعن و هرصنتسن و بِه دهشن و هرفغتسن و هنيعتسن لّهل دماَلْح
 و لَّ لَهضاُهللا فَالَ م هدهن يا منالمأَع ئَاتيس نم ا وفُِسنرِ أَنورلِ شلضن يم

 و هدبا عدمحأنَّ م دهأَش إالَّ اُهللا و أنْ الَ إلَه دهأَش و لَه ياداُهللا فَالَ ه
رسولُه من يطعِ اَهللا و رسولَه فَقَد رشد و من يعصِ اَهللا و رسولَه فَقَد غَوى 

أما بعد إنما هما اثْنتان الْكَالَم و الْهدي فَأَحسن  حتى يفيَء إِىل أَمرِ اِهللا ،
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص دمحم يديِ هدالْه نسأَح اُهللا و الْكَالَمِ كَالَم  أََالَ و

و كُلُّ محدثَة بِدعةٌ و  إِياكُم و محدثَات اُألمورِ فَإنَّ شر اُألمورِ محدثَاتها
كُلُّ بِدعة ضالَلَةٌ أَالَ الَ يطُولَن علَيكُم اَألمد فَتقْسوا قُلُوبكُم ، أَالَ إنَّ كُلَّ ما 
 يف يقش نم يقا الشمأَالَ إن ، بِآت سا لَيم ديعا الْبمإِن و ، بقَرِي آت وه

نِ أُمه و السعيد من وعظَ بِغيرِه ، أَالَ إنَّ قتالَ الْمؤمنِ كُفْر و سبابه بطْ
 و اكُمإي أَالَ و ، ثَالَثَة قفَو اهأَخ رجهمٍ أن يلسملُّ لحالَ ي و ، قوفُس

الَ بِالْجِد لَحصالَ ي ذْبفَإنَّ الْك ذْبالْك  هبِيلُ صجالر دعالَ ي لِ وزالْهالَ ب و
و الَ يفي لَه و إنَّ الْكذْب يهدي إلَى الْفُجورِ و إنَّ الْفُجور يهدي إلَى النارِ 

ي هإن و ةنإلَى الْج يدهي إنَّ الْبِر و إلَى الْبِر يدهي قدإنَّ الص قِ وادلصقَالُ ل
صدق و بر ، و يقَالُ للْكَاذبِ كَذَب و فَجر ، أَالَ و إنَّ الْعبد يكْذب حتى 
يكْتب عند اِهللا كَذَّابا ، أَيها الناس كَأنَّ الْموت على غَيرِنا كُتب ، و كَأنَّ 
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و ، بجا ورِنلى غَيع قلٍ  الْحيا قَلمع فْرس اتواَألم نم عيشي يكَأنَّ الَّذ
إِلَينا راجِعونَ ، بيوتهم أَجداثُهم و نأْكُلُ تراثَهم كَاَنا مخلَّدونَ قَد نِسينا كُلَّ 

يع لَهغش نمى لبطُو ، ةحائا كُلَّ جنأَم و ظَةعوى مباسِ طُوبِ النويع نع هب
 هقَتطَرِي تقَامتاس و هتالَنِيع تنسح و هتررِيس تلُحص و هبكَس طَاب نمل
 ةيصعرِ مغَي نم هعماالً جم فَقأَن و ةقَصنرِ مغَي نم لّهل عاضوت نمى لبطُو ،

طَ أَهلَ الْفقْه و الْحكْمة ، و رحم أَهلَ الذُّلِّ و الْمسكَنة ، طُوبى ، و خالَ
 لَم ةُ ونالس هتعسو و هلقَو نلَ مالْفَض كساَم و هالم نلَ مالْفَض فَقاَن نمل

 ةعا إلَى بِدهنع دعي.  
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  اهللا تعاىل عليه و سلمخطبة النيب صلّى 
  

اَلْحمد للّه نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذُ بِاِهللا من شرورِ أَنفُِسنا من 
يهده اُهللا فَالَ مضلَّ لَه و من يضللِ اُهللا فَالَ هادي لَه و أَشهد أَن الَّ إله إالَّ 

يِ  اُهللا ودي نيا بريذن ا وريشب قبِالْح لَهسأَر لُهوسر و هدبا عدمحأنَّ م دهأَش
الساعة ، من يطعِ اَهللا و رسولَه فَقَد رشد و من يعصهِما فَقَد غَوى ، نسئَالُ 

طن يما ملَنعجا أن ينباَهللا ر نِبتجي و هانورِض بِعتي و لَهوسر عيطي و هعي
سخطَه ، يأَيها الناس توبوا إلَى اِهللا قَبلَ أَنْ تموتوا و بادروا بِاَألعمالِ 

و مرضا حابِسا و الصالحة قَبلَ أنْ تشتغلُوا عنها هرما ناغضا و موتا خالسا 
تسوِيفًا مؤيسا ، و صلُوا الَّذي بينكُم و بين ربكُم تسعدوا ، و أَكْثروا 

الصدقَةَ فى السر و الْعالَنِية توجروا و تحمدوا و ترزقُوا و تنصروا و تجبروا 
ورأْم إنَّ ، و اسا النها ، أَيورصنكَرِ تننِ الْما عوهان ا ووبصخت فورعا بِالْم

أَكْيسكُم أَكْثَركُم ذكْرا لِّلْموت و أَكْرمكُم أَحسنكُم استعدادا لَّه ، أَالَ و إنَّ 
د نع يافجقْلِ اَلتالْع اتالَمع نم، دلُوارِ الْخةَ إلَى داباِإلن رِ ، وورارِ الْغ   و

 مالعم إنَّ لَكُم اسا النهرِ ، أَيوشمِ النويل بأَهالت رِ ووى الْقُبكْنسل دوالز
ايا إلَى نِهوهتةً فَاناينِه إنَّ لَكُم و ، كُممالعا إلَى موهتفَان دبفَإنَّ الْع ، كُمت

 نيب و ، ا اُهللا قَاضٍ بِهم رِيدى الَ يضم لٍ قَدأَج نينِ ، بيافَتخم نيب نمؤالْم
 و ، فِْسهنل فِْسهن نم دبالْع دوزتفَلْي ، بِه انِعا اُهللا صم رِيدالَ ي يقب لٍ قَدأَج

ته لموته ، و من شبابِه لكبرِه ، و من دنياه لآخرته ، فَو الَّذي من حيا
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نفِْسي بِيده ما بعد الْموت من مستعتبٍ و الَ بعد الدنيا دار إالَّ الْجنةُ اَوِ 
 . لي و لَكُم النار أَقُولُ قَولي هذَا و أَستغفر اَهللا
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  خطبة النيب صلّى اهللا تعاىل عليه و سلم
  

اَلْحمد للّه نحمده و نستعينه ونعوذُ بِاِهللا من شرورِ أَنفُِسنا و سيئَات أَعمالنا 
هادي لَه ، أَشهد أن الَّ إله إالَّ ، من يهده اُهللا فَالَ مضلَّ لَه و من يضللْه فَالَ 

 هنيز نم أَفْلَح اِهللا ، قَد ابتك ثيدالْح نسإنَّ أَح ، لَه كرِيالَ ش هدحاُهللا و
 نم اهوا سلَى مع هارتاخ الْكُفْرِ و دعالَمِ بى اِإلسف لَهخأَد و قَلْبِه ياُهللا ف

وا اَهللا أَحباَهللا أَح بأَح نا موبأَح ، هلَغأَب و ثيدالْح نسأَح هاسِ إنالن ثياد
 فَقَد كُمبى قُلُوقْسالَ ي و هكْرذ اِهللا و ا كَالَملُّومالَ ت و بِكُمكُلِّ قُلُو نالَى معت

اَألع نم هترياُهللا خ اهمى سا آوكُلِّ م نم و ثيدالْح نحِ مالالص الِ وم
 قح هقُوات ئًا ويش ا بِهرِكُوشالَ ت وا اَهللا ودبامِ ، فَاعرالْح لِ والالْح نم اسالن

ثَ عبده و تقيته و اصدقُوا اَهللا عز و جلَّ بينكُم إنَّ اَهللا يغضب أن ينكُ
 مهتالَسجم ةٌ واُء قَادالْفُقَه ةٌ وادنَ سقُوتةُ اِهللا ، اَلْممحر و كُملَيع الَمالس

 ظَةفُوحالٍ ممأَع و ةصقُونالٍ مآج يارِ فهالن لِ واللَّي رمم يف متأَن ةٌ ، وادزِي
تيكُم بغتةً فَمن زرع خيرا يحصد رغْبةً و من زرع شرا يحصد و الْموت تأْ

 مقْديلٍ سامكُلُّ ع و قْتالْم رظتني جِبعالْم ةَ ومحالر رظتني مادةً ، الندامن
اَألع الَكفَإنَّ م هتوم دنع لَفا أَسلى مع ارهالن لُ واللَّي ا وهمياتوالِ بِخم

مطيتان فَاركَبوهما بالَغًا إلَى اآلخرة ، إياكُم و التسوِيف بِالتوبة و الْغرةَ 
ك نعله ، بِحلْمِ اِهللا ، و اعلَموا أنَّ الْجنةَ و النار أَقْرب إىل أَحدكُم من شرا

 ، هرا يرش ةثْقَالَ ذَرلْ ممعن يم و ، هرا يريخ ةثْقَالَ ذَرلْ ممعن يفَم
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أُوصيكُم بِتقْوى اِهللا عز و جلَّ و الْقُرآن فَإنه نور الظُّلْمة و هدى النهارِ ، 
نا كَانَ ملى مع هلُونَ  فَاتود الَكلْ معالٌَء فَاجب لَك ضرفَإنْ ع فَاقَة و دهج

دمك ، فَإنْ تجاوزك الْبالَُء فَاجعلْ مالَك و دمك دونَ دينِك ، فَإنَّ 
اقَةَ بعد الْمسلُوب من سلب دينه و الْمخروب من خرِب دينه ، أَالَ إنه الَ فَ

 .الْجنة و الَ غنى بعد النارِ ، إنَّ النار الَ يستغنِي فَقيرها و الَ يكَف أَسيرها
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و بِه نمؤن و هرفغتسن و هنيعتسن و هدمحن لّهل دمذُ  اَلْحوعن و هلَيكَّلُ عوتن
بِاِهللا من شرورِ أَنفُِسنا و من سيئَات أَعمالنا من يهده اُهللا فَالَ مضلَّ لَه و من 
 دهشن و لَه كرِيالَ ش هدحإالَّ اُهللا و إن الَّ إله دهشن و لَه يادفَالَ ه لْهلضي

محمدا عبده و رسولُه ، أما بعد يا أَيها الناس إنه الَ نبِي بعدي و الَ أُمةً  أنَّ
بعدكُم أَالَ فَاعبدوا ربكُم و صلُّوا خمسكُم و صوموا شهركُم و صلُوا 

لكُم طَيبةً بِها أَنفُسكُم و أَطيعوا والَةَ أَمرِكُم أَرحامكُم و أَدوا زكَوةَ أَموا
 نَ وأْكُلُوا الَ تنَ موعمجنَ تويحتسا تأَم اسا النهأَي ، كُمبةَ رنا جلُوخدت

ا تنَ أَمرِكُودا الَ تنَ ملُومؤت نَ ووكُنسا الَ تنَ مونبا تهأَي ، كذل ننَ مويحتس
الناس إنكُم في دارِ هدنة و أَنتم على ظَهرِ سفَرٍ السير بِكُم سرِيع فَأَعدوا 
 ى ووالْه اعبإِت انلَتصخ كُملَيع فوخا أَتم دإنَّ أَش افَةسالْم دعبل ازالْجِه

اَألملِ ، فَأما إِتباع الْهوى يعدلُ عنِ الْحق و أما طُولُ اَألملِ فَالْحب طُولُ 
للدنيا ثُم قَالَ أَالَ إنَّ اَهللا تعاىل يعطي الدنيا من يحب و من يبغض و إِذَا 

انَ أَالَ إنَّ لماِإلي طَاها أَعدبع بأَح نا موناًء فَكُونا أَبينلدإنَّ ل اًء وننِ أَبيلد
 ةُ قَدراآلخ ةً ولِّيوم لَتحتار ا قَديناِء الدنأَب نا مونكُوالَ ت نِ وياِء الدنأَب

سح هيف سلٍ لَيممِ عوي يف كُمإن قْبِلَةً أَالَ وم لَتحتار كُمإن أَالَ و اب
توشكُونَ في يومِ حسابٍ و لَيس فيه عملٌ احفَظ اَهللا يحفَظْك احفَظ اَهللا 
 أَلْتإِذَا س و ةدى الشف رِفْكعاِء يخى الرإلَى اِهللا ف فرعت كامأَم هجِدت
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 تنعتإِذَا اس ئَلِ اَهللا ومِ فَاسوإىل ي نكَائ وا هبِم الْقَلَم فبِاِهللا ، ج نعتفَاس
الْقيامة فَلَو جهد الْخالَئق أن ينفَعوك بِشيٍء لَّم يكْتبه اُهللا لَك لَم يقْدروا 

ُهللا علَيك لَم يقْدروا ، علَيك ، و لَوِ اجتمعوا أَن يضروك بِشيٍء لَّم يكْتبِ ا
فَان استطَعت أنْ تعملَ للّه بِالرضاِء و بِالْيقينِ فَاعملْ ، و إن لَّم يستطع فَإنَّ 
 حأنَّ الْفَر رِ وبالص عم رصأنَّ الن لَماع ا وريا كَثريخ هكْرا تلى مرِ عبى الصف

عم  أْسر هى اِهللا فَإنقْوبِت كيصأُو مآد نا ابا ، يرسرِ يسالْع عإنَّ م بِ والْكَر
 اِء ومى السف لَّك كْرذ هكْرِ اِهللا فَإنذ و آنالْقُر ةالَوبِت كلَيع و ، رِ كُلِّهاَألم

بِطُو كلَيضِ ، عى اَألرف لَّك روةٌ ندطْرم هرٍ فَإنيخ نإالَّ م تملِ الص
 هفَإن كحةَ الضكَثْر و اكإِي ، نِكيرِ دلى أَمع نٌ لَّكوع و كنع طَانيلِّلش

تةُ أُمانِيبهر هفَإن ادبِالْجِه كلَيع ، هجرِ الْووبِن بذْهي و الْقَلْب تيمي ، ي
 قَكفَو نإىل م ظُرنالَ ت و كتحت نإِىل م ظُران و مهسالج و نياكسالْم بأَح
فَإنه أَجدر أَن الَّ تزدرِي نِعمةَ اِهللا عندك ، صلْ قَرابتك و إنْ قَطَعوك قُلِ 

 .اِهللا تعاىل لَومةَ الَئمٍ  الْحق و إِنْ كَانَ مرا الَ تخف فى
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اَلْحمد للّه أَستعينه و أَستغفره و نعوذُ بِاِهللا من شرورِ أَنفُِسنا من يهده اُهللا 
و ، لَه يادلْ فَالَ هلضن يم و لَّ لَهضالَ  فَالَ م هدحإالَّ اُهللا و أن الَّ إله دهأَش

شرِيك لَه و أَشهد أنَّ محمدا عبده و رسولُه أَرسلَه بِالْحق بشيرا و نذيرا 
ا فَإنهِمصعن يم و دشر فَقَد لَهوسر عِ اَهللا وطن يم ، ةاعيِ السدي نيالَ ب ه

دعا بئًا ، أمياَهللا ش رضالَ ي و هفْسإالَّ ن رضا يي  رهش أظَلَّكُم قَد اسا النهأَي
عظيم شهر مبارك ، شهر فيه لَيلَةٌ خير من أَلْف شهرٍ ، جعلَ اُهللا تعاىل 

يله تطَوعا ، من تقَرب فيه بِخصلَة من الْخيرِ كَانَ صيامه فَرِيضةً و قيام لَ
 نيعبى سأَد نكَانَ كَم هيةً فضى فَرِيأَد نم و اهوا سميةً فضى فَرِيأَد نكَم

هابثَو ربالص رِ وبالص رهش وهو ، اهوا سميةً فضفَرِي  رهش ةُ ، ونالْج
الْمواساة و شهر يزاد فيه رِزق الْمؤمنِ ، من فَطَّر فيه صائما كَانَ لَه مغفرةٌ 
 نم قُصنرِ أَن يغَي نم رِهثْلُ أَجم كَانَ لَه ارِ والن نم هتقَبر قتع و بِهولِّذُن

ش رِهأَج ةبرش نٍ أَولَب ذَقَةلى ما عمائص فَطَّر نم ابى اُهللا هذَا الثَّوطعٌء يي
من ماٍء ، و من أَشبع صائما سقَاه اُهللا من حوضي شربةً الَّ يظْمأُ حتى 

سأَو ةٌ ومحر لُهأَو رهش وهةَ ، ونلَ الْجخدارِ يالن نم قتع هرآخ ةٌ ورفغم طُه
، فَاستكْثروا فيه من أَربعِ خصالٍ خصلَتان ترضونَ بِها ربكُم و خصلَتان الَ 

نْ الَ إله غنى لَكُم عنها ، فَأَما الْخصلَتان اللَّتان ترضونَ بِها ربكُم فَشهادةُ أَ
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 ةَ وننَ اَهللا الْجأَلُوسا فَتهنع ى لَكُمنالَ غ انا اللَّتأم و ، هنورفغتست إِالَّ اُهللا و
 .تعوذُونَ بِه من النارِ
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 هرفغتسن و هدمحن لّهل دماُهللا اَلْح هدهن يا مفُِسنرِ أَنورش نذُ بِاِهللا موعن و
فَالَ مضلَّ لَه و من يضللِ اُهللا فَالَ هادي لَه و أَشهد أَن الَّ إله إالَّ اُهللا و أنَّ 

يا بريذن ا وريشب قبِالْح لَهسأَر لُهوسر و هدبا عدمحن مم ، ةاعيِ السدي ن
يطعِ اَهللا و رسولَه فَقَد رشد و من يعصهِما فَقَد غَوى ، نسأَلُ اَهللا ربنا أن 
 أَالَ و ، طَهخس نِبتجي و هانورِض بِعتي و لَهوسر عيطي و هعيطن يما ملَنعجي

نلٌ إنَّ الدةَ أَجرإنَّ اآلخ أَالَ و ، الْفَاجِر و را الْبهنأْكُلُ مي ، راضح ضرا عي
 ، ةنى الْجف رِهيذَافبِح كُلَّه ريإنَّ الْخ أَالَ و ، رقَاد كلا مهيف يقْضي قادص

لنارِ ، أَالَ فَاعملُوا و أَنتم من اِهللا على أَالَ و إِنَّ الشر كُلَّه بِحذَافيرِه فى ا
حذَرٍ ، و اعلَموا أنكُم معروضونَ على أَعمالكُم فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خيرا 

س عن مؤمنٍ من نفَّيره ، و من يعملْ مثْقَالَ ذَرة شرا يره ، عباد اِهللا ، 
 رسن يم و ، ةاميمِ الْقوبِ يكُر نم هناُهللا ع فَّسا نينبِ الدكُر نةً مبكُر
 هرتا سملسم رتس نم و ، ةراآلخ ا وينى الدف هلَياُهللا ع رسِسرٍ يعلى مع

 ةراآلخ ا وينى الداُهللا ف نوع يف دبا كَانَ الْعم دبالْع نوع ياُهللا ف و ،
 ، ةنقًا إِلَى الْجطَرِي لَ اُهللا لَهها سلْمع هيف سملْتقًا يطَرِي لَكس نم و هيأَخ

و يتدارسونه و ما اجتمع قَوم في بيت من بيوت اِهللا يتلُونَ كتاب اِهللا 
 كَةُ والَئالْم مهفَّتح ةُ ومحالر مهتيغَش ةُ ونيكالس هِملَيع لَتزإالَّ ن مهنيب
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 كْرذ ، هبسن بِه رِعسي لَم لُهمع طَأَ بِهأَب نم و هدنع نمياُهللا ف مهذَكَر
لْعبادة ، و ذكْر الصالحين كَفَّارةٌ لِّلذُّنوبِ ، و ذكْر الْموت اَألنبِياِء من ا

 و ، ةنالْج نم كُمبقَررِ يالْقَب كْرذ و ، ادالْجِه نارِ مالن كْرذ قَةٌ ، ودص
دة ترك الْجهلِ ، و رأْس ذكْر الْقيامة يباعدكُم عنِ النارِ و أَفْضلُ الْعبا

 نةُ مامدالن و ، دسالْح كرت ةنالْج نثَم رِ ، وبالْك كرمِ تالالِ الْعم
و منِ استبطَأَ  الذُّنوبِ اَلتوبةُ الصادقَةُ ، و من رآى نِعمةَ اِهللا فَلْيحمد اَهللا

تسفَلْي قزةَ إِالَّ بِاِهللا الرالَ قُو لَ ووقُلْ الَ حفَلْي رأَم هنزح نم رِ اَهللا ، وفغ
. 
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  خطبة سيدنا حيىي على نبينا و عليه الصلوة و السالم 
  

نْ اَحمد اَهللا و اُثْنِي علَيه ، و بعد ، فَإنَّ اَهللا تعاىل أَمرنِي بِخمسِ كَلمات أَ
ا بِهِنلُومعأَنْ ت كُمرآم و لَ بِهِنمأَع  ا بِهرِكُوشالَ ت وا اَهللا ودبعأَنْ ت نلُهأَو و

 هالصِ مالخ نا مدبى عرتشلٍ اجثَلِ ربِاِهللا كَم كرأَش نثَلَ مئًا ، فَإنَّ ميش
كَنأَس قٍ ثُمرو بٍ أوبِذَه لُ ومعي دبلَ الْععفَج إِلَي فَعار لْ ومعا فَقَالَ اارد ه

يرفَع إلَى غَيرِ سيده فَاَيكُم يرضى أنْ يكُونَ عبده كَذلك ، و إنَّ اَهللا تعاىل 
و آمركُم بِالصلوة إِذَا  خلَقَكُم و رزقَكُم فَاعبدوه و الَ تشرِكُوا بِه شيئًا ،

 ا لَمم هدبإىل ع هِهجوقْبِلُ بلَّ يج و زا فَإنَّ اَهللا عوتفلْتفَالَ ت لوةإلَى الص متقُم
و مثَلُ ذلك كَمثَلِ رجلٍ معه صرةُ مسك في   يلْتفت ، و آمركُم بِالصيامِ

 ةابصع ناِهللا م دنع بمِ أَطْيائفَمِ الْص فلُوإنَّ خ و كسالْم حرِي جِدي مكُلُّه
 ودالْع هرلٍ أَسجثَلِ ركَم كثَلُ ذلم و قَةدالصب كُمرآم و ، كسحِ الْمرِي

عنقَه فَقَالَ لَهم هل لَكُم اَفْتدي فَشدوا يديه إلَى عنقه و قَدموه ليضرِبوا 
 و ، هفْسن ى فَكترِ حيالْكَث لِ ويبِالْقَل مهنم هفْسن يدفْتلَ يعفَج كُمنم فِْسين

ا فاعرس ودالْع هلٍ طَلَبجثَلِ ركَم كثَلُ ذلم ا وريكْرِ اِهللا كَثبِذ كُمرَآم إِثْرِه ي
فَأَتى حصنا فَأَحرز نفْسه فيه و إنَّ الْعبد أَحصن ما يكُونُ من الشيطَان إذَا 
 ةُ واعماَلْج ، اُهللا بِهِن نِيرسٍ أَممبِخ كُمرا آماَن اىل ، وعكْرِ اِهللا تذ يكَانَ ف

جرةُ و الْجِهاد في سبِيلِ اِهللا فَإنه من فَارق الْجماعةَ السمع و الطَّاعةُ و الْهِ
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قيد شبرٍ فَقَد خلَع ربقَةَ اِإلسالَمِ من عنقه إالَّ أَنْ يراجِع و من دعا بِدعوى 
أَن معز و امإنْ ص و منهثاِء جج نم وفَه ةيلاهى الْجوعا بِدوعفَاد ملسم ه

   .اِهللا الَّذي سماكُم الْمسلمين الْمؤمنِين عباد اِهللا 
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   خطبة سيدنا أىب بكر الصديق رضى اهللا عنه
  

فيما بعد اَلْحمد للّه رب الْعالَمين نحمده و نستعينه و نسأَلَه الْكَرامةَ 
الْموت فَإنه قَد دنا أَجلي و أَجلُكُم و أَشهد أنْ الَّ إله إالَّ اُهللا وحده الَ 
 ا وريذن ا وريشب قبِالْح لَهسأَر ، لُهوسر و هدبا عدمحأنَّ م و لَه كرِيش

ذنا لِّيرنِيا ماجرس، نرِيلَى الْكَافلُ عالْقَو قحي ا وين كَانَ حم عِ   رطي نم و
 كُميصا ، أُونبِيالَالً ملَّ ضض ا فَقَدهِمصعي نم و دشر فَقَد لَهوسر اَهللا و

و لَكُم عرش يرِ اِهللا الَّذامِ بِأَمصتاِإلع ى اِهللا وقْوبِت  عاموفَإنَّ ج بِه اكُمده
 كُمراُهللا أَم الَّهو نمةُ لالطَّاع و عمالَصِ ، الساِإلخ ةمكَل دعالَمِ بى اِإلسده
فَإنه من يطع والي اَألمرِ بِاملَعروف و النهيِ عنِ الْمنكَرِ فَقَد أَفْلَح و أَدى 

 يالَّذ نظَ مفح نم اَفْلَح ى قَدوالْه اعبتا و اكُمإي و ، قالْح نم هلَيع
 نم قلخ نم را فَخم و رالْفَخ و اكُمإي بِ ، وضالْغ عِ والطَّم ى ووالْه

ثُم دوالد أْكُلُهي ثُم دوعابِ يرإِلَى الت ابٍ ثُمرت  تيا مغَد و يح موالْي وه
فَاعملُوا يوما بِيومٍ و ساعةً بِساعة ، و توقَّوا دعاَء الْمظْلُومِ ، و عدوا 
 ا ووذَراح رِ ، وببِالص لَ كُلَّهما فَإنَّ الْعوبِراص ى ، وتوى الْمف كُمفُساَن

ي ذْرالْح ذَابِهع ناُهللا م كُمذَّرا حا موذَراح لُ ، وقْبلُ يمالْع ا ولُوماع و ، فَعن
، و سارِعوا فيما و عدكُم اُهللا من رحمته و افْهموا تفَهموا و اتقُوا توقَّوا 

هلَك بِه من كَانَ قَبلَكُم و ما نجا بِه من نجا فَإنَّ اَهللا تعاىل قَد بين لَكُم ما أَ
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قَبلَكُم قَد بين لَكُم في كتابِه حالَلَه و حرامه و ما يحب من اَألعمالِ و ما 
قُوةَ إالَّ بِاِهللا ،  يكْره فَإني لَآلُوكُم و نفِْسي و اُهللا الْمستعانُ و الَ حولَ و الَ

 مظْتفح ظَّكُمح و متأَطَع كُمبفَر كُمالمأَع نم لّهل متلَصا أَخم كُما أنولَماع و
طَوعت و كُملَفا بِسفُووتست كُميدأَي نيلَ بافون هلُوعفَاج نِكُميدل بِه مطْتباغْت ا و

 و انِكُموإِخ اِهللا فَي ادبا عوفَكَّرت ا ثُمهإِلَي كُمتاجح و فَقْرِكُم نيح ائَكُمزج
صحابتكُم الَّذين مضوا قَد وردوا على ما قَدموا فَأَقَاموا علَيه و حلُّوا فى 

عا بميف ةادعالس قَاِء والش نيب و هنيب سلَي و كرِيش لَه سإِنَّ اَهللا لَي توالْم د
 و هتًء إالَّ بِطَاعوس هنع رِفصالَ ي ا وريخ بِه هيطعي بسن هلْقخ نم دأَح

 شر في شر بعده الْجنةُ أَقُولُ اتباعِ أَمرِه فَإنه الَ خير في خيرٍ بعده النار و الَ
قَولي هذَا و اَستغفر اَهللا لي و لَكُم و صلُّوا على نبيكُم السالَم علَيه و رحمةُ 

 هكَاترب اِهللا و. 
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  رضى اهللا عنه خطبة سيدنا عمر الفاروق
  

 يالَّذ لّهل دمصلى اَلْح هبِيا بِننمحر و انما بِاِإلينمأَكْر الَمِ ، وا بِاِإلسنزأَع
 نيب أَلَّف و اتتالش نم ا بِهعنمج و الَلَةالض نم ا بِهانداهللا عليه وسلم فَه

ى الْبِالَدا فلَن كَّنم ا ونودلى عا عنرصن ا وبِنا  قُلُوانوإِخ ا بِهلَنعج و ،
 كْرالش ا وهيف دزِيالْم هأَلُواسو ةمعالن لى هذَهوا اَهللا عدمفَاح ، نيابحتم
 اكُمإِي و ، الَفَكُمخ نلى مرِ عصبِالن دعالْو قَكُمدص ا فَإنَّ اَهللا قَدهلَيع

 و ياصعإِالَّ بِالْم ةبوا إِلَى التوعزني لَم و ةمبِنِع مقَو ا كَفَرفَقَلَّم ةمعا النكُفْر و
 هةَ هذوعد زأَع إنَّ اَهللا قَد اسا النهأَي مهودع هِملَيلِّطَ عس و مهزا عوبلس

أَظْه ا وهتمكَل عمج و ةاِهللا اُألم ادبع هودما فَاحفَهرش ا وهرصن ا وهفَلْج ر
على نِعمه واشكُروه على آالَئه جعلَنا اُهللا و إِياكُم من الشاكرِين ، أَيها 

الَغٌ إلَى دب و قَصتنلٌ مأَج و مرتخلٌ ما أَمينا الدمإن اسالن ريس ا ورِهارِ غَي
 ، فِْسهنل حصن و رِهأَم يف أً فَكَّررماُهللا ا محفَر ، جرِيعت هيف سلَي توإلَى الْم
 نم كيطعا الَ يبِم ذُكأْخي نِيالْغ ارالْج بِئْس ، هبقَالَ ذَنتاَس و هبر اقَبر و

إنْ أَبيت لَم يعذُرك ، و إِياكُم و الْبِطْنةَ فَإنها مكْسلَةٌ عنِ الصلوة و نفِْسه فَ
 دعأَب وفَه كُمتقُو يف دبِالْقَص كُملَيع قْمِ ، وةٌ إلَى السديؤم مِ ولْجِسةٌ لدفَسم

أَقْو و ندلْبل حأَص و فرالس نى متح كلهلَن ي دبإنَّ الْع و ، ةادبلَى الْعى ع
يؤثر شهوته على دينِه ، أَيها الناس فَإنَّ الْقُوةَ فى الْعملِ و أن الَّتؤخروا 



  70

عمالُ فَالَ تدرونَ عملَ الْيومِ لغد فَإنكُم إذَا فَعلْتم ذلك تداركَت علَيكُم اَأل
 ةرآلخل راآلخ ا وينلدا لمهدنِ اَحيرأَم نيب متريفَإنْ خ متعنَ فَأَضذُوأْخا تهاَي
 فَاختاروا أَمر اآلخرة على أَمرِ الدنيا فَإنَّ الدنيا تفْنِي و اآلخرةُ تبقَى ، كُونوا
 الْقَلْبِ ، قَد عبِير لْمِ والْع عابِيني هاِهللا فَإن ابتا كولَّمعت لٍ وجلى واِهللا ع نم
أَفْلَح منكُم من حفظَ من الْهوى و الْغضبِ و الطَّمعِ و وفِّق إِلَى الصدقِ فى 

خيرِ و من يكْذب يفْجر و من يفْجر يهلك ، و الْحديث فَإنه يجره إِلَى الْ
 ، دوعابِ يرإِلَى الت ابِ ورالت نم قلخ نم روا الْفُجم و روالْفُج و اكُمإي

دعوةَ الْمظْلُومِ و اَلْيوم حي و غَدا ميت ، و اعملُوا عملَ يومٍ بِيومٍ واجتنِبوا 
عدوا اَنفُسكُم من الْموتى و حاسبوا اَنفُسكُم قَبلَ أنْ تحاسبوا فَإنه أَهونُ 
 مورِ يضِ اَألكْبرلْعا لوزهجت ا وونزولَ أن تقَب كُمفُسا اَنوزِن و ، ابِكُمسحل

  . تخفَى منكُم خافيةٌ  تعرضونَ الَ
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  رضى اهللا عنه خطبة سيدنا عثمان الغين
  

اَلْحمد للّه أَحمده و أستعينه و أُؤمن به و أَتوكَّلُ علَيه و اَشهد أن الَّ إله إالَّ 
سر و هدبا عدمحأنَّ م و لَه كرِيالَ ش هدحنِ اُهللا ويى وِ داهلُدب لهسأَر لُهو

 و زفَإنَّ اَهللا ع دعا بنَ ، اَمرِكُوشالْم كَرِه لَوو نِ كُلِّهيالد لىع هظْهِريل قالْح
لَيها ، جلَّ إنما أَعطَاكُم الدنيا لتطْلُبوا بِها اآلخرةَ و لَم يعطكُموها لتركُنوا إِ

 ةياقنِ الْبع كُملَنغشالَ ت ةُ والْفَانِي كُمنرطبقَى فَالَ تبةُ تراآلخ ى وفْنا تينإنَّ الد
فَآثروا ما يبقَى على ما تفْنى فَإنَّ الدنيا منقَطعةٌ و أنَّ الْمصير إلَى اِهللا ، 

ا بِموبِرتاُء فَاعناَب ناَي ، كُمنفَلُ عغالَ ي ها فَإنفَلُوغالَ ت ا ووجِد ى ثُمضن م
 ملْفَظْهت الً اَلَما طَوِيا بِهوعتم ا وهورمع ا وهوآثَر نيا الَّذهوِانإِخ ا وينالد

و اطْلُبوا اآلخرةَ فَإنَّ اَهللا قَد ضرب لَها مثَالً ارموا بِالدنيا حيثُ رمى اُهللا بِها 
و الَّذي هو خير فَقَالَ عز و جلَّ واضرِب لَهم مثَلَ الْحيوة الدنِيا كَماٍء 

هوذْرا تميشه حبضِ فَأَصاَألر اتبن لَطَ بِهتماِء فَاخالس نم اهلْنزاَن  و احيالر
 ا وينالد ةُ احلَيوةننَ زِيونالْب الُ وا ، اَلْمردقْتٍء ميلى كُلِّ شكَانَ اُهللا ع

الْباقيات الصالحات خير عند ربك ثَوابا و خير أَمالً ، أَيها الناس اتقُوا اَهللا 
لَّ فَإنَّ تج و زع رياِهللا الْغ نا موذَراحو هدنلَةٌ عيسو و هأْسب نةٌ منى اِهللا جقْو

 متذْ كُنا كُملَيةَ اِهللا عما نِعواذْكُرا وابزا أَحوريصالَ ت و كُمتاعما جوأَلْزِم و
تحبفَأَص بِكُمقُلُو نيب اًء فَأَلَّفدأَع نم سا أنَّ الْكَيولَماعا ، وانوإِخ هتمبِنِع م
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دانَ نفْسه و عملَ لما بعد الْموت ، واكْتسب من نورِ اِهللا نورا لِّظُلْمة الْقَبرِ 
لَماعا ، وريصكَانَ ب قَد ى وماُهللا أَع هرشحأن ي دبع شخلْي كَانَ و نا أنَّ مو

هدعا بوجرن يفَم هلَين كَانَ اُهللا عم ئًا ويش فخي لَم هعاُهللا م . 
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  رضى اهللا عنه خطبة سيدنا علي
  

 هلَيكَّلُ عوتن و بِه نمؤن و هرفغتسن و هنيعتسن و هدمحن لّهل دمذُ اَلْحوعن و
بِاِهللا من شرورِ اَنفُِسنا و من سيآت أَعمالنا من يهده اُهللا فَالَ مضلَّ لَه و من 
 دهشن و لَه كرِيالَ ش هدحإالَّ اُهللا و أن الَّ إله دهشن و لَه يادفَالَ ه لْهلضي

و هدبا عدمحلَّغَ  أنَّ ملْقِ فَبلَى الْخا عداهش و قا إلَى الْحياعد لَهسأَر لُهوسر
رِساالَت ربه غَير وان والَ مقَصرٍ و جاهد فى اِهللا أَعدائَه غَير واهنٍ و الَ 

عا بى ، اَمدتنِ اهم رصب قَى ونِ اتم امذِّرٍ إِمعم لَ بِهسوا تلَ مفَإنَّ أَفْض د
 هفَإن هلبِيس يف ادالْجِه و هلوسبِر و انُ بِهماَِإلي  هانحبنَ إِلَى اِهللا سلُوسوتالْم

ملَّةُ و ذَروةُ اِإلسالَمِ و كَلمةُ اِإلخالَصِ فَإنها الْفطْرةُ و إِقَام الصلوة فَإنها الْ
إِيتاُء الزكوة فَإنها فَرِيضةٌ واجِبةٌ و صوم شهرِ رمضانَ فَإنه جنةٌ من الْعقَابِ 
و حج الْبيت و اعتماره فَإنهما ينفيان الْفَقْر و يرحضان الذَّنب ، و صلَةُ 

ثْرا مهمِ فَإنحالر كَفِّرا تهفَإن رقَةُ السدص لِ ، وى اَألجأَةٌ فسنم الِ وى الْماةٌ ف
الْخطيئَةَ و صدقَةُ الْعالَنِية فَإنها تدفَع ميتةَ السوِء ، و صنائع الْمعروف فَإنها 

رِ اِهللا فَإنه أَحسن الذِّكْرِ وارغَبوا فيما تقي مصارِع الْهوان ، أَفيضوا في ذكْ
وعد الْمتقين فَإنه أَصدق الْوعد ، واقْتدوا بِهديِ نبِيكُم فَإنه أَفْضلُ الْهديِ ، 

فَإنه أَحسن الْحديث ، و واستنوا بِسنته فَإنه أَهدى السننِ ، و تعلَّموا الْقُرآنَ 
 رِ ، وودفَاُء الصش هفَإن رِهوا بِنفُوشتاسبِ ، والْقُلُو عبِير هفَإن هيا فوفَقَّهت
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هلِ أَحِسنوا تالَوته فَإنه اَنفَع الْقَصصِ ، فَإنَّ الْعالم الْعاملَ بِغيرِ علْمه كَالْجا
 مأَلْز ةُ لَهرسالْح و ظَمأَع هلَيةُ عجلِ الْحب ، هلهج نم قيفتسالَ ي يرِ الَّذائالْح

 ماِهللا أَلْو دنع وهو ،.  
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   رمحة اهللا عليه خطبة سيدنا عمر بن عبد العزيز
  

 هنيعتسن و هدمحن لّهل دماَلْح بوتن و هرفغتسن و هلَيكَّلُ عوتن و بِه نمؤنو
إِلَيه و نعوذُ بِاِهللا من شرورِ اَنفُِسنا و من سيئَات أَعمالنا ، من يهده اُهللا فَالَ 

إله إالَّ اُهللا وحده الَ  مضلَّ لَه و من يضللْه فَالَ هادي لَه ، و نشهد أن الَّ
 هإن اسا النها أَيفَي دعا باَم ، لُهوسر و هدبا عدمحأَنَّ م دهشن و لَه كرِيش

كُمبِين دعب سزِلَ لَياُن يابِ الَّذتالْك دعب سلَي و بِين لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص 
علَيه كتاب فَما أَحلَّ اُهللا على لسان نبِيه فَهو حالَلٌ إلَى يومِ الْقيامة و ما 

 بِقَاضٍ و تلَس يأَالَ إِن ، ةاميمِ الْقوإلَى ي امرح وفَه هبِين انسلى لاُهللا ع مرح
تلَس و فِّذٌ لِّلّهنم ينلك  طَاعأن ي داَحل سلَي هأَالَ إن ، بِعتم ينلك عٍ ودتببِم

 رغَي كُمنلٌ مجا را اَنمإن و رِكُميبِخ تلَس يلَّ ، أَالَ إنج و زاِهللا ع ةيصعيفْ م
اسا النها أَيالً ، يمح أَثْقَلَكُم لَنِيعضِ  أنَّ اَهللا جائاُء الْفَراَد ةادبلَ الْعإنَّ اَفْض

واجتناب الْمحارِمِ ، يأَيها الناس إنما نحن من أُصولٍ قَد مضت فُروعها فَما 
م الْمنايا بقَاُء فَرعٍ بعد اَصله و إنما الناس في هذه الدنيا اَغْراض تنتضلُ فيهِ

، و هم فيها نصب الْمصائبِ مع كُلِّ جرعة و في كُلِّ اَكْلَة غُصص ، الَ 
ينالُونَ نِعمةً إالَّ بِفراقٍ اُخرى و الَ يعمر معمر منكُم يوما من عمرِه إالَّ 

هأَي ، هلاَج نم رمٍ آخدبِه كُمإن نَ ثُمثُووعبم كُمإن نَ ثُموتيم كُمإن اسا الن
 لَقَد نبِيكَاذ متكُن نلَئ و مترقَص لَقَد نيقادص متكُن نلَئ رِيمنَ ، فَلَعوباسحم
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رِز له رقَدن يم هإن اسا النها أَيي ، ملَكْتضٍ هضِ اَريضبِح لٍ اَوبأْسِ جبِر ق
يأْته فَأَجملُوا فى الطَّلَبِ و وددت أنَّ أَغْنِياَء الناسِ اجتمعوا فَردوا علَى 
تاَس هذَا و يللُ قَواَقُو ملَها اَونُ اَناَكُو و بِهِم نحن وِيتسى نتح هِمائفُقَر رفغ

 لَكُم و يل ميظاَهللا الْع. 
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  رمحة اهللا عليه خطبة سيدنا حسن البصرى
  

اَلْحمد للّه نحمده و نستعينه و نستغفره و نؤمن بِه و نتوكَّلُ علَيه و نعوذُ 
عمالنا من يهده اُهللا فَالَ مضلَّ لَه و من بِاِهللا من شرورِ اَنفُِسنا و سيئَات اَ

 دهشن و لَه كرِيالَ ش هدحإالَّ اُهللا و أن الَّ إله دهشن و لَه يادفَالَ ه لْهلضي
مآد نا ابفَي دعا باَم لُهوسر و هدبا عدمحأنَّ م !بِآخ اكيند ا بِعمهحبرت كتر

 تاَيذَا را مآد نا ابا ، يعيما جمهرسخفَت اكينبِد كترآخ بِعت ا وعيمج
الناس فى الْخيرِ فَنافسهم فيه و اذَا راَيتهم في الشر فَالَ تغبطْهم علَيه اَلثِّواُء 

ا قَلناههمآد نا ابلٌ ، يطَوِي اكنقَاُء هالْب لٌ والَ ! ي و لِّيحبِالت سانَ لَيماَِإلي
 ا وملسنُ مكُوت فكَي لُ ومالْع قَهدص بِ وى الْقُلُوف قَرا وم هنلك و ينمبِالت

نُ مكُوت فكَي و كارج كنم ملسي لَم اسالن كنأْمي لَم ا ونما ، ؤولَماع و
أنه الَ يستحق اَحد حقيقَةَ اِإليمان حتى الَ يعيب الناس بِعيبٍ هو فيه و الَ 

ا فَعلَ ذلك يأْمر بِاصالَحِ عيوم حتى يبدأَ بِاصالَحِ ذلك من نفِْسه فَإنه اذَ
لَم يصلح عيبا إالَّ وجد في نفِْسه عيبا آخر ينبغي لَه أن يصلحه فَإذَا فَعلَ 
 نزبِو كلمإلَى ع راظن كإن و ، رِهبِ غَييع نع فِْسهن ةاصلَ بِخغش كذل

قِّرحفَالَ ت هرش و رِهيخ كرس هتأَيذَا را كفَإن رغإِنْ ص رِ ويالْخ نئًا مينَّ ش
 ، هكَانم ائَكس هتأَيذَا را كفَإن رغإنْ ص و رالش نئًا مينَّ شقِّرحالَ ت و هكَانم

ضالً و جهوا هذه الْفُضولَ رحم اُهللا عبدا كَسب طَيبا و اَنفَق قَصدا و قَدم فَ
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حيثُ وجهها اَهللا وضعوها حيثُ أَمر اُهللا فَإنَّ من كَانَ قَبلَكُم كَانوا 
يأْخذُونَ من الدنيا بالَغَهم و يؤثرونَ بِاْلفَضلِ ، يا ابن آدم إنْ كَانَ الَ 

كيكْفا يم كنِيغي  كيكْفا يم كنِيغإِنْ كَانَ ي و كنِيغٌء ييا شناهه سفَلَي
مآد نا ابي ، كيكْفا يينالد نلُ ميالَ ! فَالْقَل اًء ورِي قالْح نئًا ميلْ شمعالَ ت

 . تتركْه حياًء 
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  اخلطبة الثانية جلميع اخلطب 
  رمحة اهللا عليهالم موالنا شبري امحد العثماىن حلجة اإلس

  
اَلْحمد للّه نحمده و نستعينه و نستغفره و نؤمن بِه و نتوكَّلُ علَيه ، و نعوذُ 

مضلَّ لَه و من  بِاِهللا من شرورِ اَنفُِسنا و من سيئَات اَعمالنا من يهده اُهللا فَالَ
 دهشن و لَه كرِيالَ ش هدحإالَّ اُهللا و أَن الَّ إله دهشن و ، لَه يادفَالَ ه لْهلضي
أنَّ محمدا عبده و رسولُه ، أَرسلَه بِالْحق كَافَّةً لِّلناسِ بشيرا و نذيرا و داعيا 

يه بِاذْنِه و سراجا منِيرا ، صلَّى اُهللا علَيه و علَى آله و اَصحابِه و سلَّم الَ
 نساَح اِهللا ، و ابتك ثيدالْح قدفَإنَّ اَص دعا با ، اَمريا كَثريا كَثميلست

صلى اهللا عليه وسلم ، و دمحم يديِ هدالْه  رش ا وهازِمورِ عواُألم ريخ
 هامنةُ سورذ لوةُ والص هدومع و الَمرِ اِإلساَألم أْسر ا ، وهثَاتدحرِ مواُألم
 الَمإنَّ اِإلس رٍ ، وائج لْطَانس دنع قةُ حمكَل ادلُ الْجِهاَفْض و ، ادالْجِه

م مدها كَانَ يم مدهةَ ترإنَّ الْهِج و لَها كَانَ قَبم مدهي جإنَّ الْح و لَها كَانَ قَب
قَبلَها و الْعمرةُ إِلَى الْعمرة كَفَّارةٌ لِّما بينهما و الْحج الْمبرور لَيس لَه جزاٌء 

ما اَألعمإن ةُ ، ونإالَّ الْج هترجه تكَان نى فَموا نرٍِء ماما لمإن و اتيالُ بِالن
إِلَى اِهللا و رسوله فَهِجرته إِلَى اِهللا و رسوله ، و من كَانت هجرته إلَى دنيا 

الَيه ، و الطُّهور شطْر اِإليمان  إلَى ما هاجر فَهِجرته امرأَة يتزوجها أَوِ يصيبها
، و الْحمد لَلّه تملَأُ الْميزانَ ، و سبحانَ اِهللا و الْحمد للّه تملَئَان ما فى 
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 اٌء ويض ربالص انٌ وهرقَةُ بدالص و رولوةُ نالص ضِ ، واَألر و تومالس
حجةُ لَّك اَو علَيك ، كُلُّ الناسِ يغدوا فَبائع نفْسه فَمعتقُها اَو  الْقُرآنُ

اَرحم اُمتي باُمتي اَبو بكْرٍ ، و  موبِقُها ، قَال النبِي صلى اهللا عليه وسلم
عثْمانُ ، و اَقْرأُهم اُبي بن كَعبٍ  اَشدهم في اَمرِ اِهللا عمر ، و اَصدقُهم حياًء

 لٍ ، وبج ناذُ بعامِ مرالْح الَلِ وبِالْح مهلَماَع و ثَابِت نب ديز مهضاَفْر و
نبِي و إنَّ لكُلِّ   لكُلِّ اُمة اَمين ، و اَمين هذه اُألمة عبيدةَ بن الْجراحِ ،

 ا اَظَلَّتم اِهللا ، و فويس نم فيس دالخ و ، ريبالز ىارِيوح ا وارِيوح
الْخضراُء و الَ اَقَلَّت الْغبراُء اَصدق لَهجةً من اَبِي ذَر ، و سيدا شبابِ اَهلِ 

و ، نيسالْح و نسالْح ةنةُ ، الْجمفَاط ةنلِ الْجاِء اَهةُ نِسديس  ديس و
اَللّهم اغْفر  اَجمعين الصحابة رضي اُهللا تعاىل عنهم و عن كَلِّالشهداِء حمزةُ 

رادغةً الَّ تناطب ةً ورةً ظَاهرفغم هلَدو اسِ وبلْعا  لبذَن،  ابِيحاَص ياََهللا اََهللا ف
 مهضغاَب نم و مهباَح يبفَبِح مهباَح نا، مضغَر يدعب نم مهذُوختالَ ت
،مهنلُوي نيالَّذ ثُم مهنلُوي نيالَّذ ثُم نِيقَر نوالْقُر ريخ و ،مهضغاَب يضغفَبِب  و

و من اَهانه اَهانه اُهللا ،   السلْطَانُ ظلُّ اِهللا فى اَألرضِ من اَكْرمه اَكْرمه اُهللا ،
اَللّهم اغْفرلَنا و لاخوانِنا الَّذين سبقُونا بِاِإليمان و الَ تجعلْ في قُلُوبِنا غالَّ 

ا رونآم نيامِ لِّلَّذبِاِإلم نيملسالْم و الَماِإلس داَي ماَللّه ، ميحر فئُور كا إننب
 رصان ماَللّه ، اتدوجوالْم دينِ سناعِ سبتا و ، اتالطَّاع رِ ويلِ و الْخادالْع

علَيه و علَى آله و اَصحابِه و سلَّم و  من نصر دين سيدنا محمد صلَّى اُهللا
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 و لَى آلهع و هلَيلَّى اُهللا عص دمحم نيذَلَ دخ نذُلْ ماخو مهنا ملْنعاج
رأْماُهللا ، إنَّ اَهللا ي كُممحاِهللا ر ادبع ، مهعا ملْنعجالَت و لَّمس و ابِهحاَص 

 كَرِ ونالْم اِء وشنِ الْفَحى عهني ى وبى الْقُراِء ذتإِي و انساِإلح لِ ودالْعب
 جِبتسي هوعاد و كُمذْكُروا اَهللا ينَ ، اُذْكُروذَكَّرت لَّكُملَع ظُكُمعيِ ، يغالْب

عاُهللا ي و ، راِهللا اَكْب كْرلَذ و نَ لَكُموعنصا تم لَم.  
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اخلطبة األوىل للشيخ عبد الرحيم بن حممد بن امساعيل 
  رمحه اهللا الشهري بابن نبانة

  
 دنِ الضسِ عقَدرِ ، اَلْمزِيالْو و كرِينِ الشع نِيرِ ، اَلْغيالْقَد كلالْم لّهل دماَلْح

 هبِيالش و دالن و يارِ الَّذبرِ ، اَلْجيِيغالت لِ ووحالِ التح نع هزنرِ ، اَلْميظالن و
 نم ادا اَرةَ بِمابِربالْج لَكأَه رِ ، ويعذَابِ السع نانَ ماَألم ننِيمؤطَى الْمأَع

من نازعه في كبرِيائه اَخذَه و قَصمه ،  الْقَضاِء و التقْديرِ ، اَلْمتكَبرِ فَكُلُّ
، رياُء قَدشا يلَى مع وهو  

  
 و ، ريقْصالت هتايلَغَ فَغا بلَغَ مإنْ ب ا وندمح الَى ، وعت و هانحبس هدماَح

ٌء يزرِ جهلَ الدا طُونكْرإنَّ ش و هكُرإالَّ اُهللا أَش أن الَّ إله دهاَش و ، رِسي
 و هدبا عدمحا منبِين ا ونديأنَّ س دهاَش و ، رالْكَبِي يلالْع لَه كرِيالَ ش هدحو

للّهم فَصلِّ و سلِّم رسولُه الْبشير النذير ، الداعي إلَيه بِإِذْنِه السراج الْمنِير ، اَ
و بارِك علَى هذَا النبِي الْكَرِيمِ ، و الرسولِ السيد السند الْعظيمِ ، ذى 

الْقَلْبِ الرحيمِ ، و علَى آله و اَصحابِه صلوةً و سالَما دائمينِ متالَزِمينِ إلَى 
و سلَّم تسليما كَثيرا ، أَيها الناس ظَهرت أَمارات الساعة فَالَ يومِ الْمصيرِ ، 

 و ، ريصالْم و آبالْم متِسيطُ فَنفْرِيالت كُمنم كَثُر رٍ ، ويصلَى بفَى عخت
يصالْب داقالن وهيِ اِهللا ودي نيب باَألد ماْتأَس و ، ياصعلَى الْمع مكَفْتع و ر
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تعرضتم لاَسبابِ التكْفيرِ ، واستصغرتم ذُنوبكُم حتى كَأَنها ذُباب يسقُطُ 
 و كُمنم يكتشلَي هإن و ، انمالز نم متكَوش و ، ريطي و فلَى اَألنع

رجِيتسي  نم رِ ، فَكَميِيغلُ التأَه كُمنلك و ، انريغتالَ ي ارهالن لُ واَللَّي ،
 نا مهومكْتهتنا ةمرح نم كَم رِ ، ونِ الظَّهِييالد داعقَو نا مهومترغَي داعقَو

كالن كُمنقَلَّ م عِ ورالش اتمرح نم متظَّمعمٍ ويظع نم متقَّرح كَم و ، ري
حقيرٍ ، و صار صغيركُم الَ يوقَّر الْكَبِير ، والَ كَبِيركُم يرحم الصغير ، فَما 

يكَث نا عفُوعي و كُميداَي تبا كَسفَبِم ةبيصم نم كُمابا اَصإن و لّها لرٍ ، فَإن
الَيه راجِعونَ ، فَالَ بد لهذَا اَألمرِ من اَخيرٍ ، واتقُوا اَهللا حق تقْواه ، تنجوا 

إذَا كَانَ آخر الزمان يرفَع اُهللا تعالَى أَربعةَ ) احلديث(من عذَابِ السعيرِ ، 
يرفَع اُهللا ) الثّاىن(يرفَع اُهللا تعالَى اَلْبركَةَ من اَألرضِ ، ) ولاأل: (اَشياَء 

يرفَع اُهللا ) الرابِع(يرفَع اُهللا الْعدلَ من الْحكَّامِ ) الثّالثُ( الرحمةَ من الْقُلُوبِ 
 .الْحياَء من النساِء 
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الرحيم بن حممد بن امساعيل اخلطبة الثانية للشيخ عبد 
  رمحه اهللا الشهري بابن نبانة

  

اَلْحمد للّه حمدا كَثيرا كَما اَمر ، و اَشهد أن الَّ إله إالَّ اُهللا ، وحده الَ 
هد اَنَّ شرِيك لَه ، اَلْمتعالي عنِ الْمشاركَة و الْمشاكَلَة لسائرِ الْبشرِ ، و اَش

عبده و رسولُه النبِي الْمعتبر ،  سيدنا و نبِينا محمدا صلى اهللا عليه وسلم
واعلَموا أنَّ اَهللا تعالَى صلَّى علَى نبِيه قَديما ، فَقَالَ تعالَى و لَم يزلْ قَائالً 

، تنبِيها لَّكُم و تعليما ، و تشرِيفًا لِّقَدرِ نبِيه و  عليما ، و آمرا حكيما
 هلَيا علُّوا صونآم نيا الَّذها أَيي بِيلَى الننَ علُّوصي هكَتالَئم ا ، إنَّ اَهللا وميظعت

دمحلَى ملِّ عص ما اَللّهميلسا تولِّمس و  تلَّيا صكَم دمحلى آلِ مع و ،
 ضارو ، دجِيم ديمح كإن نيالَمى الْعف مياهرلَى آلِ إِبع و ، مياهرلَى إِبع

الَية عنِ اَألربعة الْخلَفَاِء ، اَلسادات الْحنفَاِء ، اَلْمميزِين بعده بِالرعاية و الْوِ
و  و اِإلصطفَا ، ذَوِى الْقَدرِ الْعلي ، و الْفَخرِ الْجلى ، ساداتنا و موالينا

 ةتنِ السع ماللّه ضى ، وارلع انَ وثْمع و رمع قِ ويدكْرٍ الصب ا أبِينتمأَئ
راَلْك ، ةرشالْع نم نياقلَّى اُهللا البا صدمحم كبِيا نوعايب نياَلَّذ ، ةررامِ الْب

لَّمسو هلَيرِ  عيةُ الْخه ، طَلْحرفغلُ الْماَه ى وقْولُ التاَه كه ، إنرجالش تحت
و فوع نمنِ بحالر دبع و ديعس و دعس و ريبالز و  نب رامةَ عديبع وأَب

الْجراحِ ، وارض عن عمي نبِيك خيرِ الناس ، حمزةَ و الْعباسِ ، اَلطَّاهرِينِ 
الْمطَهرِينِ من الدنسِ و اَألرجاسِ ، وارض عنِ السبطَينِ السعيدين ، 
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يدهِينِ الشيدياَلس ، ةنى الْجف ةنلِ الْجابِ اَهبش يدينِ ، سيرينِ النيرنِ ، اَلْقَم
 دبع امِ أبِياِإلم نِ ، وسالْح دمحم امِ أبِياَِإلم ، ةاُألم ذَهه بِين يتانحير و

ِء ، و عن جدتهِما خديجةَ الْكُبرى اِهللا الْحسين ، و عن أُمهِما فَاطمةَ الزهرا
، و عن عائشةَ أُم الْمؤمنِين ، و عن بقية أَزواجِ رسولِ اِهللا اَجمعين ، و عنِ 

اَللَّهم اغْفر التابِعين ، و تابِعى التابِعين ، و تابِعيهِم بِإِحسان إلَى يومِ الدين ، 
نيملسلْمل   و مهناِء مياََألح ، اتنمؤالْم و ننِيمؤالْم و ، اتملسالْم و

 و من ، اللّهيالَمالْع با ري اتوعالد بجِيم بقَرِي عيمس كإن ، اتواَألم
 لِ وأَع الَم ، واِإلس داَي شويج رصان ماَللّه ، انماِإلي و قةَ الْحمكَل رصان

 فُك و ، ننِييدنِ الْمع نياقْضِ الد و ، نيدحوالْم راكسع و ، نيملسالْم
لى عع عسو و ، ننِيوجسالْم الصخ ِسنأَح و ، نرِيوأْسالْم رأَس كادب

الْمقلِّين ، و تب علَى الْعصاة و الْمذْنِبِين ، من أُمة سيدنا محمد صلَّى اُهللا 
لَّمسو هلَيةَ  عالْكَفَر كلأَه ماَللّه ، نيعماَء   اَجدأَع ائَكدأَع ، نيرِكشالْمو

با ري نينِ ، آميالد  ، مهالَمأَع كِّسن و ، مهاريد برخ ماَللّه ، نيالَمالْع
 و مه ملْهعاجو ، مهعومج تتش و ، مهاملْزِلْ أَقْدز و ، مأَطْفَالَه متي و

الْع با ري نيملسةً لِّلْممغَنِي مهالَدأَو و مالَهوأَم نيالَم. 
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اخلطبة األوىل ىف ذكر املوت و ما بعده حلكيم األمة موالنا 
  رمحه اهللاشرف على انوى 

  
 ةراَألكَاس روظُه بِه ركَس و ، ةابِربالْج رِقَاب توبِالْم مقَص يالَّذ لّهل دماَلْح

ج و ، ةراصالَ الْقيآم بِه رقَص ا ، ودعوم اِء ، ويقالَتا للَصخم تولَ الْمع
 ةرقَمِ الْقَاهبِالن قَامتاِإلن لَه و ، ةرظَاهتمِ الْمعبِالن امعاِإلن لِّقَاِء ، فَلَهل قِّهِمح يف

هاَش و لَه كرِيالَ ش هدحإالَّ اُهللا و أن الَّ إله دهاَش ا ، ووالَنم ا ونديأنَّ س د
محمدا عبده و رسولُه ذُو الْمعجِزات الظَّاهرة ، و علَى آله و اَصحابِه اُولى 

  الْكَماالَت الْباهرة و سلَّم تسليما كَثيرا ،
دعا باَم لَّى اُهللا علُ اِهللا صوسقَالَ ر فَقَدلَّمسو هلَي  مِ اللَّذَّاتاذه كْرا ذوراَكْث

الْموت ، و قَالَ علَيه الصلوةُ و السالَم اذَا احتضر الْمؤمن اَتت مالَئكَةُ 
وإِلَى ر كنةً عيضرةً مياضر جِيرنَ اخلُوقُواَء فَيضيب ةررِيبِح ةمحالر حِ اِهللا و

ريحان و رب غَيرِ غَضبانَ و فيه أنَّ الْكَافر اذَا احتضر اَتته مالَئكَةُ الْعذَابِ 
بِمسحٍ فَيقُولُونَ اخرجِي ساخطَةً مسخوطَةً علَيك إلَى عذَابِ اِهللا عز و جلَّ 

لوةُ والص هلَيقَالَ ع و ،  كبن رم لَه الَنقُوفَي انِهسلجفَي لَكَانم هيأْتي الَمالس
فَيقُولُ ربي اُهللا فَيقُوالَن لَه ما دينك فَيقُولُ دينِي اِإلسالَم فَيقُوالَن ما هذَا 

 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم و فيه الرجلُ الَّذي بعثَ فيكُم فَيقُولُ هو رسولُ اِهللا
 نم هوأَلْبِس و ةنالْج نم هوشفَافْر يدبع قداِء أَنْ صمالس نم ادنم يادنفَي
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هتوم فَذَكَر را الْكَافاَم و حفْتفَي ةنا إلَى الْجابب ا لَهوحافْت و ةنالْج  ) عيمج و
كذل دلى ضع هالح ( تددالَى أَععقَالَ اُهللا ت الَمالس لوةُ والص هلَيقَالَ ع و

لعبادي الصالحين ما الَ عين راَت و الَ اُذُنٌ سمعت و الَ خطَر على قَلْبِ 
لوةُ و السالَم إنَّ اَهونَ اَهلِ النارِ عذَابا ، و قَالَ علَيه الص) احلديث( بشرٍ 

من لَه نعالَن و شراكَان من نارٍ يغلي منهما دماغُه كَما يغلي الْمرجلُ ما 
يه الصلوةُ و يرى أنَّ اَحدا اَشد منه عذَابا و إنه َألهونهم عذَابا ، و قَالَ علَ

 ، هتيؤنَ يفْ روامضالَ ت رنَ هذَا الْقَمورا تكَم كُمبنَ رورتس كُمإن الَمالس
 .اَعوذُ بِاِهللا من الشيطنِ الرجِيمِ ، كُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ الْموت ، ثُم الَينا ترجعونَ
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 بوذُن كراَد و هفَانرع و هكْرذ نيارِفالْع بقُلُو جهاَب يالَّذ لّهل دماَلْح
طَانه الْمستغفرِين عفْوه و غُفْرانه و اَهلَك جميع الْمستكْبِرِين قَهره و سلْ

 ماحر وفَه هانحبس هأنبِ شوينِ الْعيش و ثودالْح ةمس نالَى ععت
 دهشن و هانورِض رِنُ بِهقْتا يدمح هيادلى اَيع هدمحن هانمحر لْقِ والْخ

 و لَه كرِيالَ ش هدحإالَّ اُهللا و انْ الَّ إله و هدبا عدمحا مندياَنَّ س دهشن
 و هلَى آلع و هلَيالَى ععلَّى اُهللا تص هآناِهللا قُر نم هلَيلُ عزناَلْم ، لُهوسر

قَد اَصحابِه و سلَّم و منِ اتبعهم بِاحسان و علَى اِهللا تكْالَنه ، اَما بعد فَ
خير الْحديث كَتاب اِهللا و خير  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمقَالَ رسولُ اِهللا 

 دمحم يديِ هدالْهلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عكُلُّ  ص ا وهثَاتدحرِ مواُألم رش و
 الَلَةٌ وض ةعكُلُّ بِد ةٌ وعبِد ثَةدحم و دشر فَقَد لَهوسر عِ اَهللا وطن يم

اهتدى و من يعصِ اَهللا و رسولَه فَإنه الَ يضر إالَّ نفْسه و لَن يضر اَهللا 
 ننَ عوكْبِرتسي نيإنَّ الَّذ لَكُم جِبتأَس نِيوعاد كُمبقَالَ ر ئًا ، ويش

تادبع آنى القُرف لَكُم ا واُهللا لَن كارب ، نرِياخد منهنَ جلُوخديس ي
 ادوالَى جعت همِ ، إنيكالذِّكْرِ الْح و اتبِاآلي اكُمإي ا ونفَعن مِ وظْيالْع

 ميحر فُءور رب كلم مكَرِي. 
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اَلْحمد للّه نحمده و نستعينه و نستغفره و نؤمن بِه و نتوكَّلُ علَيه و نعوذُ 
ضاُهللا فَالَ م هدهن يا منالماَع ئَاتيس نم ا وفُِسنرِ اَنورش نن بِاِهللا مم و لَّ لَه

يضللْه فَالَ هادي لَه ، و نشهد أن الَّ إله إالَّ اُهللا وحده الَ شرِيك لَه و أنَّ 
 آنى الْقُرالَى فعت و كاربقَالَ اُهللا ت فَقَد دعا باَم ، لُهوسر و هدبا عدمحم

 قَانالْفُر و دجِيالْم نيا الَّذها أَيي بِينَ علَى النلُّوصي هكَتالَئم إنَّ اَهللا و ديمالْح
آمنوا صلُّوا علَيه و سلِّموا تسليما ، اَللّهم صلِّ علَى سيدنا محمد و علَى 

يلسرالْم اِء وبِياَألن نم انِهوعِ إِخيمج نيعماَج ابِهحاَص و هلَى آلع و ن
خصوصا علَى اَولهِم و اَفْضلهِم بِالتحقيقِ الشفيقِ الرفيقِ فى الْغارِ العميقِ 

رضى اُهللا  اَميرِ الْمؤمنِين خليفَة رسولِ اِهللا بِالَ فَصلٍ سيدنا اَبِي بكْرٍ الصديقِ
 يِ وحقًا بِالوافوم هأْيكَانَ ر يابِ الَّذوالص قِ ودقِ بِالصاطلَى النع و هنع

 ننِيمؤرِ الْميابِ اَمرحالْم و جِدسنِ الْميزم نيملسالْم الَمِ واِإلس زابِ عتالْك
و اِإليمان  ابِ رضى اُهللا عنه ، و على كَاملِ الْحياِءسيدنا عمر بن الْخطَّ

هنيِى محتست يالَّذ آنعِ الْقُراملِ  جوسالر انسرِ بِلشبمنِ الْمحكَةُ الرالَئم
رِ الْمياَم انلِ الْجِنوخا بِدراتوتم لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عنِ صانَ بثْما عنديس ننِيمؤ

عفَّان رضى اُهللا عنه و علَى اَألميرِ الْولي الرضي صاحبِ الْعضد الْقَوِي اَميرِ 
الْمؤمنِين سيدنا علي بنِ اَبِي طَالبٍ رضى اُهللا عنه و علَى عميه الشرِيفَينِ 
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 يضاسِ ربا الْعنديس و ةزما الْحندياِء سدهالش دياسِ سناَألد ننِ ميرطَهالْم
اهللا عنهما و علَى سيدي شبابِ اَهلِ الْجنة قُرة أعينِ اَهلِ السنة سيدنا 

يضنِ ريا احلُسنديس نِ وسالْح  اتهعِ اُميملَى جع ا ومهنالَى ععاُهللا ت
الْمؤمنِين و الْمؤمنات اَزواجِ النبِي الْمطَهرات خصوصا علَى سيدتنا خديجةَ 

نعِ بيملَى جع ا ومهنالَى ععاهللا ت يضةَ رشائا عنتديس ى ورالْكُب اتبالطَّي هات
 مٍ وكُلْثُو اُم ةرالطَّاه ةديالس ةَ وقَير ةرالطَّاه ةديالس و بنيز ةرالطّاه ةديالس
 ةياقالْب ةتلَى السع و نهنالَى ععاهللا ت يضاِء ررهةَ الزمفاط ةرالطَّاه ةديالس

بِ ممِ كَاتيلمِ الْحلَى الْكَرِيع و مهنالَى ععاهللا ت يضر ةرشبالْم ةرشالْع ن
الْوحيِ و الْقُرآن اَميرِ الْمؤمنِين سيدنا معاوِيةَ بنِ اَبِي سفْيانَ رضي اهللا تعالَى 

 ةابحرِ الصائلَى سع ا ومهنع ، نيعماَج هِملَيالَى ععانُ اِهللا تورِض نيابِعالت و
 الا غبِنقُلُو يلْ فعجالَ ت و انما بِاِإلينبقُوس نيا الَّذانِنوخال ا ولَنراغْف ماَللّه

 رحمكُم اُهللا ، إنَّ اَهللا يأْمر لِّلَّذين آمنوا ربنا إنك رُءوف رحيم ، عباد اِهللا
 كَرِ ونالْم اِء وشنِ الْفَحى عهني ى وبى الْقُراِء ذتإِي و انساِإلح لِ ودبِالع

 لَكُم جِبتسي هوعاد و كُمذْكُروا اَهللا ينَ ، اُذْكُروذَكَّرت لَّكُملَع ظُكُمعيِ يغالْب
و  راَكْب و ظَماَع و ماَت و ماَه لُّ واَج و زاَع لَى واَو لَى واىل اَععاِهللا ت كْرلَذ

. 
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سالر ديلَى سع الَمالس لوةُ والص كَفَى و و لّهل دماَلْح اِء وبِيمِ اَألناتخ لِ و
اَما بعد فَاَعوذُ بِاِهللا من الشيطنِ الرجِيمِ ، بِسمِ   علَى آله و صحبِه اَألتقياِء ،

نآم نيا الَّذها أَيي بِيلَى الننَ علُّوصي هكَتالَئم مِ إنَّ اَهللا ويحمنِ الرحا اِهللا الرو
 و هلَى آلع و دمحا منديلَى سلِّ عص ما ، اَللّهميلسا تولِّمس و هلَيا علُّوص

، لِّمس و ارِكب و بِهحابِ  صسى اكْتف كُمامةَ اَيالَصخ مفَقْتاَن اسا النها أَيي
الد مِ وهرالد طَلَب كُما آثَامينا أنَّ الدولَمعارِ ، الَى النا انِكُمدقُوا يمه ارِ وني

 توا مهرآخ و تا فَولُهاصةٌ و حياقا بهتطَاع ةٌ وا فَانِيهلَذَّت ةٌ ورائد ارد
ب لٌ ويقَل ادز لٌ وطَوِي فَرس و فيعنٌ ضدب انِيوخا قيقاطٌ درص و قيمع رح

و نار حرِيق و ميزانٌ عديلٌ و الْحاكم رب جليلٌ و الْقيامةُ قَرِيب ، يقُولُ 
 لَكلُ كُلُّ مقُوي و ارِيوز ارِيوةُ زبلُ الْكَعقُوي و يدعو يدعةُ ونالْج

بٍ وقَرم  دمحا منديا سنعيفش ا ولُنوسلُ رقُوي و فِْسين فِْسيلٍ نسرم بِين
 اربلُ الْجقُوي و يتاُم با ري يتاُم با ري لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علُ اِهللا صوسر

و لَك بِيبِيح بِيبِيح الَلُهلَّ جج  لُ بِكا اَفْعم ظُراُن يدهع و يدعو كتُألم
سلْ تعطَ واشفَع تشفَّع و لَسوف يعطيك ربك فَترضى ، قَالَ رسولُ اِهللا 

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ى النف يتاُم نم داحكَانَ و لَو ى وضا اَراِهللا م و ارِ ، و
 ا واُهللا لَن كارنَ ، بونزحت متالَ اَن و موالْي كُملَيع فوالَ خ يادبا علُ يقُوي
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لَكُم فى القُرآن الْعظيمِ و نفَعنا و اياكُم باآليات و الذِّكْرِ الْحكيمِ انه تعالَى 
ب كلم مكَرِي ادوج ميحر فُءور ر. 
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اَلْحمد للّه الَّذي لَم يزلْ عالما قَديرا حيا قَيوما سميعا بصيرا ، و نشهد أن 
ه ، لَه الْملْك و لَه الْحمد وهو علَى كُلِّ الَّ إله إالَّ اُهللا وحده الَ شرِيك لَ

 ميلٍء عيبِكُلِّ ش وهو ، ناطالْب و رالظَّاه و راآلخ لُ واَألو وه ، ريٍء قَديش
مرسلين و ، و نشهد أنَّ سيدنا و موالَنا محمدا عبده و رسولُه هو سيد الْ

 ا ونديلَى سلِّ عص ماَللّه ، نذْنِبِيالْم عيفش و نيةٌ لِّلْعلَممحر و نيبِيالن ماتخ
موالَنا محمد عدد معلُوماتك و مداد كَلماتك و كَذلك علَى جِميعِ اَألنبِياِء 

يلسرالْم و كتمحبِر نيحالاِهللا الص ادبلَى عع و نبِيقَرالْم كَةالَئعلَى الْم و ن
 ةيلزِ بِاَوالْفَائ ةامالْكَر و زاجِ الْعجِ بِتوتلَى الْما عميالَس نيمحالر محا اَري

الَفَةمِ  الْخاتقِ خيفر ةاماِإلم و  هتبحص و هتمدخل فرشارِ الْمى الْغاِء فبِياَألن
آناَء اللَّيلِ و اَطْراف النهارِ ، قُدوة اَربابِ التحقيقِ اَميرِ الْمؤمنِين امامِ 

كْرٍ الصب افَةَ اَبِيقُح نِ اَبِياِهللا ب دبا عنديس نيقتلَى الْمع و هناُهللا ع ىضقِ ريد
ثَانِى الْخلَفَاِء و رأْسِ اَألتقياِء اَميرِ الْمؤمنِين و امامِ الْمسلمين سيدنا عمر بنِ 

 الْخطَّابِ رضى اُهللا عنه و علَى ثَالث الْخلَفَاِء سيد اَصحابِ الْحياِء اَميرِ
فَّاننِ عانَ بثْما عنديس نيمامِ اَألكْرما ننِيمؤابِعِ  الْملَى رع و هناُهللا ع ىضر

الْخلَفَاِء اَسد اِهللا في معرِكَة اَألعداِء اَميرِ الْمؤمنِين امامِ الْمجاهدين سيدنا 
ضى اُهللا عنه و علَى الْعمينِ الْمكَرمين بين الناسِ سيد ر علي بنِ أَبِى طَالبٍ
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و علَى  الشهداِء سيدنا الْحمزة و سيدنا الْعباسِ رضي اهللا تعالَى عنهما
حسينِ رضي اهللا تعالَى سيدي شبابِ اَهلِ الْجنة سيدنا الْحسنِ و سيدنا الْ

عنهما و علَى بناته الطَّاهرات زينب و رقَيةَ و اُم كُلْثُومٍ و فَاطمةَ رضي اهللا 
تعالَى عنهن و اَزواجِه الْمطَهرات و علَى سائرِ الصحابة و التابِعين رِضوانُ 

صلَّى اُهللا  تعالَى علَيهِم اَجمعين ، اَللّهم انصر من نصر دين سيدنا محمداِهللا 
دمحا منديس نيذَلَ دخ نذُلْ ماخ و مهنا ملْنعاج و لَّمسو هلَيلَّى اُهللا  عص

هنا ملْنعجالَ ت و لَّمسو هلَيع رأْماُهللا ، إنَّ اَهللا ي كُممحاِهللا ر ادبع ، نيآم ، م
 كَرِ ونالْم اِء وشنِ الْفَحى عهنى و يباِء ذَى الْقُرتيا و انساِإلح لِ ودبِالْع

وعاد و كُمذْكُراَهللا ي نَ ، اُذْكُروذَكَّرت لَّكُملَع ظُكُمعيِ يغالْب لَكُم جِبتسي ه
 راَكْب ى واَقْو و ماَه و ماَت لُّ واَج و زاَع لَى واَو لَى والَى اَععاِهللا ت كْرذل و

. 
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هنيعتسن و هدمحن لّهل دمإِنَّ الْح  نذُ بِاِهللا موعن و هرفغتسن و هيدهتسن و
شرورِ اَنفُِسنا و سيئَات اَعمالنا من يهده اُهللا فَالَ مضلَّ لَه و من يضللْه فَالَ 

و لَه كرِيالَ ش هدحإالَّ اُهللا و أن الَّ إله دهاَش و ، لَه يادا  هدمحأنَّ م دهاَش
 يديِ هدالْه ريخ اِهللا و كَالَم ثيدالْح قدفَإنَّ اَص دعا باَم ، لُهوسر و هدبع
 ةٌ وعبِد ثَةدحكُلُّ م ا وهثَاتدحرِ مواُألم رش و لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص دمحم

ةعكُلُّ بِد  فِْسين و كُميصاِهللا ، اُو ادبارِ ، عى النف الَلَةكُلُّ ض الَلَةٌ وض
 ققُوا اَهللا حوا اتنآم نيا الَّذها أَيمِ يالْكَرِي ابِهتك يا فنرثُ اَميى اِهللا حقْوبِت

وملسم متاَن إالَّ و نتومالَ ت و هقَاتى اِهللا تةُ فبا اَألحها ! نَ ، اَينلَياُهللا ا هجوي
نِداًء في كتابِه الْكَرِيمِ لنحيِى بِه في قُلُوبِنا بِاَرواحنا يقُولُ اُهللا في هذَا النداِء 

يا الَّذها أَيي ، ننِيمؤلِّلْم صوصخاٌء مرِ نِديطالْخ و كُمفُسا اَنا قُوونآم ن
اآلية ، نِداٌء من اِهللا الَى الَّذين ... اَهليكُم نارا و قُودها الناس و الْحجارةُ 

م فْسا ، اَلنارن كُميلاَه و كُمفُسا اَنا قُوونا آمها أَيرِ ، ييذْكاُء التا ، نِدونآم ع
اَألهلِ ، اَلْكُلُّ مطَارد من النارِ مادةُ اشتعالها الناس و الْحجارةُ ، و الْقَائمونَ 
علَيها ، مالَئكَةٌ غالَظٌ شداد الَّ يعصونَ اَهللا ما اَمرهم و يفْعلُونَ ما يؤمرونَ 

ا قُوا ؟ اَمهفَتا صم ،ارن قفُوا تها فَإنها  تًء ، اَمزج نيتس و ةعسا بِتينالد
و فيها الدركَاةُ فَوق الدرِكَاة تحت الدركَاة و  اَبوابها فَسبعةٌ باب فَوق بابٍ
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قارِ ، اُوالن نفَلِ ماَألس كرى الدنَ فقُوافنى الْمتامٍ حع ارِ اَلْفلَى النع د
احمرت ثُم اُوقد علَيها اَلْف عامٍ حتى ابيضت ثُم اُوقد علَيها اَلْف عامٍ حتى 

ها اسودت ، ممدةٌ بِداخلها بِعمد كُلُّ ما فيها يحطِّم بعضه بعضا ، اَما هوائُ
 و اقسالْغ و ميما الْحهابرش و مقُّوا الزهرجشو مومها الْيلُّهظ و مومفَالس
الْغسلين و الصديد ، اَما الْوجوه فيها فَتحترِق و الظُّهور تلْتهِب و اَألفْئدةُ 

َألفْئدة ، يرى الناس فيها اَفْئدتهم محترقَةٌ فَالَ يصلُونَ تشتعلُ ، تطَّلع علَى ا
الَى اطْفَائها اَما اذَا تكَلَّمت فَالْجميع يسمع كَالَمها وهي تنادي قَائالً ، هلْ 

جِ ، هلِ امتلَئْت ، هلْ من مزِيد ، من مزِيد ، فَيلْقَى فيها اَألفْواج بعد اَألفْوا
دزِيم نلْ ملُ هقُوت ا ، وهفَي ياُلْق إالَّ و ارالن هلَيع بكُت نقَى مبى الَ يتح "

همقَد عضفَي بالر أْتي كذل دنا علُوعت ا ووبرت و شفتنت و اظَمعتا  فَتهيف
فَتنزوِي بعضها علَى بعضٍ ، و الَ يقْدر علَيها إالَّ الْجبار الَّذي خلَقَها ، لَها 
زفير و لَها شهِيق و تتميز من الْغيظ ، اَلْقَائمونَ علَى الْعذَابِ هم الزبانِيةَ ، 

شا ابقَالَ اُهللا لَه و منهج و ميحالْج لَظَى و ى ورالْكُب ارالن وفَه اعمعِ اِإلس
صفَر و السعير و الْموقَدةُ و الْمؤصدةُ و الْحطَمةُ نزاعةُ للِّشواِء الْهاوِيةُ ، من 

ها سبعين عاما ؟ فيها اَألغْالَلُ و يحتملُ وهو يهوِي علَى اُم رأْسه في لَهِيبِ
السالَسلُ و الْحديد الْملْتهب و الْعذَاب فيها يزِيد و الَ ينقُص و جِبالُ 

 رالْكَاف هدعصي تسذَا لَما يداَألي و تقَعذَا ولَ اجاَألر بذُوا تهيف دوعالص
كَاٌء ، سب و احيص و عجِيا ضهيلْكُفَّارِ فل ، نيعبا سهنزِلُ مني ا وامع نيعب
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 نيعباَر نِ ويتثْنا جِلْده كمش ةَ ، ونيدالْم كَّةَ وم نيا بكَم هسلجم راَلْكَاف
مالَيِين منهم يصرِخونَ في وقْت واحد ، يا  ذراعا بِذراعِ الْجبارِ و تخيلَ

مالك ليقْضِ علَينا ربك ، قَالَ انكُم ماكثُونَ ، يصرِخونَ الَى اِهللا ، ربنا 
الَ ت ا وهيا فئُوسنَ ، قَالَ اخوما ظَالنا فَاندنْ عا فَاهنا منرِجأَخ هنا ، نوكَلِّم

 محاَر تاَن ا ونمحار ا ولَنرا فَاغْفنا آمنبنَ رلُوقُوي يادبع نم قكَانَ فَرِي
 مهنم متكُن و كْرِيذ كُموسى اَنتا حرِيخس مهومذْتخفَات ، نيماحالر

زج يننَ اكُوحضت مرح منَ ، اَللّهزوالْفَائ مه مها اَنوربا صبِم موالْي مهتي
 ، كديحوا تنبقُلُو تكَناَس قَد و ارا النلْنخدالَ ت مارِ اَللّهنِ النا عنهوجو

اهجِب تدجاس قَد و ارا النلْنخدالَ ت ماَللّه ارا النلْنخدالَ ت ماَللّه ، كالَلجا لن
و قَد اَدمعت عيوننا لعظْمتك ، اَللّهم الَ تدخلْنا النار و نحن نقُولُ الَ إله إالَّ 

قَبرِي و اُثَقِّلُ اُهللا محمد رسولُ اِهللا بِها اَلْقَى ربي و اَعرِف ربي و اَدخلُ 
 و ةنالْج ابواَب لَه تحا فُتقَالَه نلُ اِهللا موسر دمحإالَّ اُهللا م الَ إله انِيزيم

    .ُ حرم علَى النارِ اَقُولُ قَولي هذَا و اَستغفر اَهللا فَاستغفروه
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نيملَى الظَّالانَ إالَّ عودالَ ع و نيلَمالْع بر لّهل دمإالَّ   اَلْح لهاَن الَّ ا دهاَش و
اُهللا ولي الصالحين و اَشهد أنَّ محمدا عبده و رسولُه بلَّغَ الرسالَةَ و اَدى 

مانةَ و نصح لهذه اُألمة ، اَللّهم نسئَلُك شربةً هنِيئَةً بارِدةً الَ نظْمأُ بعدها اَأل
اَبدا من حوضه و يده الشرِيفَة ، الَ تحرِمنا اَجره و الَ تفْتنا بعده و اَورِدنا 

تحا تلْنعاج و هضوى  حةُ فبا اَألحهأَي ، نيالَمالْع با ري ةاميالْق موي هتأْير
اِهللا قَالَ تعالَى في آية الْقُرآن الْعظيمِ عنِ النارِ و اَهوالها و اَحوالِ اَهلها فيها 

ن و اَإلنسِ لَهم قُلُوب الَّ يفْقَهونَ بِها و ، و لَقَد ذَرأْنا لجهنم كَثيرا من الْجِ
لَهم اَعين الَّ يبصرونَ بِها و لَهم آذَانٌ الَّ يسمعونَ بِها اُولئك كَاَألنعامِ بلْ 

الْب نلُّ مامِ ، اَضعاَألن نلُّ منَ ، اَضلُوافالْغ مه كلُّ اُولئاَض مه مِ وائه
الْحميرِ ما تقُولُ بِانسان كَرمه اُهللا و يعبد الْبقَرةَ ، ما تقُولُ بِانسان كَرمه اُهللا 
و يعبد فَأْرا ، ما تقُولُ بِانسان كَرمه اُهللا و يعبد حجرا ، ما تقُولُونَ؟ اَنكَروا 

يهِم أن يكُونَ بشرا و ما اَنكَروا علَى عقُولهِم أن يكُونَ ربهم حجرا علَى نبِ
، كُلَّما اُلْقي فيها فَوج سئَلَهم خزنتها اَلَم يأْتكُم نذير ، قَالُوا بلَى قَد جائَنا 

زا نا مقُلْن ا ونفَكَذَّب ريذن رٍ ، والَلٍ كُبِيض يإالَّ ف متنْ اَنٍء ايش نلَ اُهللا م
 بِهِما بِذَنفُورترِ ، فَاعيعابِ السحاَص يا فا كُنلُ مقعن اَو عمسا نكُن ا لَوقَالُو

 ى اُهللا علَيه وسلَّمفَسحقًا لِّاَصحابِ السعيرِ، سحقًا يقُولُها رسولُ اِهللا صلَّ
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سحقًا تقُولُها الْمالَئكَةُ ، سحقًا يقُولُها اُهللا لَهم يوم الْقيامة ، سحقًا 
لِّاَصحابِ السعيرِ ، إنَّ الَّذين كَفَروا بِآياتنا سوف نصليهِم نارا كُلَّما 

دب مهدلُوج تجضا نززِيإنَّ اَهللا كَانَ ع ذَابقُوا الْعذُويا لهرا غَيدلُوج ماهلْن
حكيما، و قَالَ تعالَى عن حالٍ من اَحوالهِم صورة من صورِ الْعذَابِ عيشها 

وا قُطِّعت لَهم ثياب من ، فَالَّذين كَفَر  بِمسامعِ الْقُلُوبِ إِلَى مسامعِ الرُءوسِ
، دلُوالْج و نِهِمطٌوب يا فم بِه رهصي ، ميمالْح هِمسُءوقِ رفَو نم بصارٍ ين 

و لَهم مقَامع من حديد ، كُلَّما اَرادوا أن يخرجوا منها من غَم اُعيدوا فيها 
ا  ووكَان ا وضعب مهضعب بسي ، حائا الْفَضهيف ارقِ، اَلنرِيالْح ذَابا عقُوذُو

 هفَعدت جفَو ، كُمعم محقْتم جا ، هذَا فَوضعب مهضعب بحا يينى الدف
اَب دعالٌ بياَب ، نالَيِيةُ بِالْمانِيبالز جاِء ، فَورزالْو جفَو ، تياغالطَّو جالٍ ، فَوي

 نكُلُّ م جى ، فَوارصالن جفَو ، دوهالْي جفَو ، كلُوالْم جى ، فَورالْكُب
 نود نإهلًا م دبع نكُلِّ م جفَو ، نيالَمالْع برِ اِهللا ريغالََء لطَى الْواَع اِهللا و

لَو هواه ، فَوج اَصحابِ الْكَبائرِ ، آكلِ الربوا ، فَاعلِ الزنا ، شارِبِ 
 ، ادالْجِه نم سِ ، اَلْفَارومالْغ نيمي فلحي ياَلَّذ ، هيدالول قرِ ، اَلْعومالْخ

كَبِي و ريغص ، عوبتم و ابِعت نا عارِ، اَمالُوا النص مهإن ا بِهِمبحرالَ م ، ، ر
وجباتها فَماذَا يقُولُ اُهللا تعالَى ، هذه جهنم الَّتي يكَذِّب بِها الْمجرِمونَ 

فى الْبنيان و اَألماكنِ يطُوفُونَ بينها و بين حميمٍ آن، بينها تسحبهم الزبانِيةُ 
،اتبجأْكُلُ الْويل قَةيالض  هِمالَقبِاَخ بشن ا ووهتذَا انا مِ ، ثُمقُّوالز نيلساَلْغ
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 نيب ا وهنينَ بفُوطُوهِمِ ، يلْتمِ الْميملَى الْحا اآلنَ اوبفَذَه ابروا الشاداَر
ذَا حا لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا ، قَالَ صننَ هفُوطُوي و اكننَ هفُوطُوي ، مٍ آنيم

قَربه الْكَافر من وجهِه سقَطَت فَروةُ وجهِه فيه من لَهِيبته ،ثُم تأْتيهِم الزبانِيةَ 
اَلَى قَوله تعالَى ويلٌ يومئذ ... ى ما كُنتم بِه تكَذِّبونَ فَتقُولُ ، انطَلقُوا الَ

لِّلْمكَذِّبِين ، للْمكَذِّبِين بِالدينِ و الْقُرآن و الْكَتابِ و السنة الَّذين يقُولُونَ 
الد بكُت مِ فَهِيلسالْم و ارِيخرِقُوا الْباَح ، هِميدنَ بِأَيوبكْتي نيالَّذ شِ واوِير

 موهذَا ي يأْتي ناَي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علِ صوسنِ الرنَ عورخسي نَ وزُِءوهتسي
ين يقَع هذَا و الْقيامة و ما موقعه ؟ يوم يأْت الْمصدقُونَ و يأْت الْمكَذِّبونَ اَ

عم وفَه ، نكَذِّبِيلِّلْم ذئمولٌ ييو ، كَةالَئالْم يادنت موي ؟ و ثَالُهاَم  نيقدصالْم
اَم مع الْمكَذِّبِين ؟ توبوا الَى اِهللا يا من تحارِبوا دين اِهللا بِأَقْالَمكُم ، أَيها 

حاكمونَ بِأَمرِكُم توبوا الَى اِهللا نقُولُ ذلك رحمةً بِكُم و إالَّ هذَا الْمصير الْ
 رظتني موتعالْم يف هاراُهللا ن ذْكُرةَ إالَّ بِاِهللا ، هكَذَا يالَ قُو لَ ووالَ ح و

سمائه في كتابِه الْكَرِيمِ عنِ اِهللا عنِ كتابِه دينا دينا من فَوقِ سابِعِ 
 دمحم نلَ عرِيبجلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  كُمفُسا اَنا قُوونآم نيا الَّذها أَيي ،

ك قَلْبا إلَى قَوله تعالَى و الْحجارةُ ، اَللّهم إنا نسئَلُ …و اَهليكُم نارا 
خاشعا و لسانا ذَاكرا و قَلْبا شاكرا ، اَللّهم إنا نسئَلُك الْجنةَ و نعيمها 
 ارِ والن نم ذُ بِكوعن مِ والْكَرِي هِكجةَ ويؤر ا وهروح ا وقَهربتسا و

 ما ، اَللّههلالَسس ا وهميحج دمحةَ ماُم اَجِرلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عنِ  صع
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النارِ فَمن زحزِح عنِ النارِ و اُدخلَ الْجنةَ فَقد فَاز وما الْحيوةُ الدنيا إالَّ 
 أَيها اِإلخوةُ في متاع الْغرورِ اَُهللا اَُهللا أَيها اِإلخوةُ في طَلَبِ جنته اَُهللا اَُهللا

الْحذْرِ من نارِه ، و يحذِّركُم اُهللا نفْسه و اُهللا رُءوف بِالْعباد ، إنَّ اَهللا 
 اِء وشنِ الْفَحى عهنى و يباِء ذَى الْقُرتيا و انساِإلح لِ ودبِالْع رأْمي

كُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ ، اُذْكُروا اَهللا يذْكُركُم و الْمنكَرِ و الْبغيِ يعظُ
 .اشكُروه علَى نِعمه يزِدكُم و لذكْر اِهللا اَكْبر و اُهللا يعلَم ما تصنعونَ 
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  اخلطبة األوىل لفضيلة الشيخ حممد بن عبد اهللا سبيل
  )مد اهللا ظله(

لّهل دماَلْح  مهفَعنا يإلَى م هادبا ععالَمِ ، دارِ السإِلَى د ياعالَّمِ الدالْع كلالْم
 ظَةعوالْم و ةكْمبِالْح هلبِيإلَى س وعدأن ي هبِين رأَم و ، هِمآجِل و هِماجِلع يف

ره في كُلِّ آن و اَسأَلُه الْمزِيد من فَضله و الْحسنة ، اَحمده سبحانه و اَشكُ
 لْطَانالس و زذُو الْع لَه كرِيالَ ش هدحإالَّ اُهللا و أن الَّ إله دهاَش انَ ، وساِإلح

بِيإلَى س يادالْه لُهوسر و هدبا عدمحا منديأنَّ س دهاَش و ، و دشلِ الر
الرضوان ، صلَّى اُهللا علَيه و علَى آله واَصحابِه دعاة الْحق و الصالَحِ 

 انسحبِا ملَه نيابِعالتو.  
  

ا إلَى اِهللا وعد نمالً مقَو نساَح نم لَّ ، وج و زقَالَ اُهللا ع فَقَد دعا باَم 
، نيملاملْس نم نِيقَالَ إن ا وحاللَ صمةَ  عاآلي هنَ إنَّ هذوملسا الْمهأَي

الْكَرِيمةَ لَهِي اَدلُّ دليلٍ علَى أنَّ الدعوةَ إِلَى اِهللا من خيرِ اَألعمالِ و أَزكَاها 
إِلَيه وحده الَ شرِيك لَه ، الَ لمذْهبٍ من و اَحسنِها عند اِهللا ، اَلدعوةُ 

الْمذَاهبِ الْمعارِضة لتعاليمِ اِإلسالَمِ و الَ لغرضٍ من اَألغْراضِ و الَ لهوى 
منَ كَلكُوتل نلك و ، ةنو الس آنيِ الْقُردهل فَةالخاِء الْمواَأله نم يةُ اِهللا ه

الْعلْيا ، هذه هي الدعوةُ الْحقَّةُ ، دعوةُ التمسك بِدينِ اِإلسالَمِ يدعى لَها 
 و يالوا الْمى لَهعدي ، ديعالْب و با الْقَرِيى لَهعدي ، رِبِيالْع رغَي و بِيرالْع

ا دهإِن ، يادعالْم ، بِهسبِح دلَى كُلِّ اَحع اجِبا وبِه اميأنَّ الْق قةُ الْحوع
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 نصٍ موصخنٍ ممالَ ز اسِ والن نم ةنيعم فَةلَى طَائةً عروقْصم تسلَي
ةنماَألز   و زالُ الْعنةٌ يوعد ههذ ، رنَ آخولٍ ديجالَ ل ةَ وامالْكَر و فرالش

كُلُّ من قَام بِها كَائنا من كَانَ ، سواٌء اَكَانَ عربِيا اَم غَير عربِي ، و سواٌء 
اَكَانَ ملكًا اَم سواه ، حكُومةً اَم شعبا ، من قَام بِهذه الدعوة كَانَ منصورا 

ا ، يدئَيم ا وانواَع ا وارصاَن لُ لَهعجي و ، هتنوعم و هالَئَتوِ ك هفْظاُهللا بِح هدئَي
من عباده الْمؤمنِين ، و لَينصرنَّ اُهللا من ينصره إنَّ اَهللا لَقَوِي عزِيز ، جاَء عنِ 

إنه تالَ هذه اآليةَ الْكَرِيمةَ ، و من اَحسن قَوالً  الْحسنِ الْبصرِي رحمه اُهللا
ممن دعا إلَى اِهللا و عملَ صالحا و قَالَ إننِي من املْسلمين ، فَقَالَ هذَا 

ةُ اِهللا ، هريذَا خةُ اِهللا ، هفْوذَا صاِهللا ، ه يلذَا واِهللا ، ه ببِيلِ حاَه بذَا اَح
 هياَهللا ف ابا اَجإِلَى م اسا النعد و هتوعد ياَهللا ف ابضِ إِلَى اِهللا ، اَجاَألر

 نيلمسالْم نم نِيقَالَ إن و هتابجا يا فحاللَ صمع و ، هتوعد نم.   
  

نَ إنَّ اَهللا شوملسا الْمهأَي را قَدرِفُوفَاع انماِإلي ةنبِزِي كُمنيز الَمِ وبِاِإلس فَكُمر
 يا فوهِدتاج ا واجِبِها بِوومقُو ةً ومنِع ظَماَع يه يى الَّترالْكُب ةمعالن ههذ

سبحانه اَمركُم بِنصرة الْحق و  تأْيِيدها و اصمدوا في وجوه اَعدائها فَإنَّ اَهللا
 و ا بهواصوت و هوداَي و قا الْحومأَلْز اِهللا و ادبقُوا اَهللا عفَات ، هتايمح و هلاَه

ا ، فَالَ بارصاَن ا ودونج ا وارراَب ا وانواَع ا لَهونكُو و ، هوالَّ آزِر ةاُمقَاَء ل
 ، هتملَى كَلعي و هرصنعٍ الَّ يمتجم يف ريالَ خ و ، هتأْير فَعرت و قالْح سقَدت
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 الْفَالَح قلِ الْحاَهل بكَت انَ ، ورسالْخ ةَ وبيلِ الْخاطلِ الْباَهاُهللا ل بكَت فَقَد
كَتب اُهللا لَاَغْلبن اَنا و رسلي إِنَّ اَهللا قَوِي "ح و الْعزةَ و السلْطَانَ و النجا

ززِيةً ، " عوا قُدلَن ابِهحاَص قَةطَرِي يف ةً ووا أُسلَن نيلسررِ الْميخ ةريس يإنَّ ف
ةوعلِ الدبِيس يا فذَلُوب لَقَد  اُهللا بِهِم زى اَعتح مهسفُون و مالَهوإِلَى اِهللا اَم

 هرمد و الْكُفْر اَذَلَّ بِهِم و ، هراَظْه و الَماَإلس . 
 

  



  105

   اخلطبة الثانية لفضيلة الشيخ حممد بن عبد اهللا السبيل
  )مد اهللا ظله(

  
 انِهسحلَى اع لّهل دماَلْح أن الَّ إله دهاَش و انِهنتام و هقيفولَى تع لَه كْرالش و

 ماَللّه ، لُهوسر و هدبا عدمحا منديأنَّ س دهاَش و لَه كرِيالَ ش هدحإالَّ اُهللا و
 ى آله و اَصحابِه ، اَما بعدصلِّ و سلِّم علَى عبدك و رسولك محمد و علَ

 دعالِ بملِ اَألعاَفْض نا أَنَّ مولَماع الَى ، وعقُوا اَهللا تتنَ اوملسا الْمهأَي
اِإليمان بِاِهللا وحده و اِإلستقَامة علَيه اَلدعوةَ إلَى اِهللا ، اَلدعوةُ إلَى كتابِ 

 و سنة رسوله صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اَلدعوةُ علَى بصيرة أنها طَرِيقَةُ اِهللا
اَألنبِياِء و الْمرسلين أَنها طَرِيقَةُ اَفْضلِ الْخلْقِ اَجمعين ، إنَّ اَهللا اَمر نبِيه صلَّى 

قُلْ هذه سبِيلي اَدعوا إلَى اِهللا علَى "لك يقُولُ سبحانه اُهللا علَيه وسلَّم بِذ
نيرِكشالْم نا ما اَنم انَ اِهللا وحبس و نِيعبنِ اتم ا واَن ةريصةٌ إلَى " بوعد ،

لمذْهبٍ معينٍ ، اَو  و إلَى سنة رسوله ، الَ  توحيد اِهللا ، إلَى كتابِ اِهللا ،
نحلَة خاصة ، اَو مبدإٍ من الْمبادىِء الَّتي الَ تتمشى مع هديِ الرسولِ 

 اَو ، ةيلاهج ةيمح اَو ةبِيصإلَى ع ةوعد اَو ، لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عمِ صالْكَرِي
 ةيمقَو ا ، ولْيالْع يةُ اِهللا همنَ كضلكُوتل نلك و ، هذَا كُلِّهالَ ل ، ةطَنِيو اَو ،

كَلمةُ الَّذين كَفَروا السفْلَى ، و ليكُونَ الدين للّه وحده و الْعبادةُ للّه خالصةً 
الْبِد و كربِ الشائوعِ شيمج نم هانحبا قَالَ سا إالَّ "عِ ، كَمورا اُمم و
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 كوةَ ووا الزتؤي لوةَ ووا الصميقي فَاَء ونح نيالد لَه نيصلخوا اَهللا مدبعيل
ةمالْقَي نيد كذل." 
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  أحكام اخلطبة
  

الوقت و ذكر : شيآنأما اخلطبة فتشتمل على فرض و سنة فأما الفرض ف
  اهللا تعاىل

  :وأما سننها فخمسة عشر 
  الطهارة حىت كرهت للمحدث و اجلنب وقال أبو يوسف ال جيوز: أحدها

  القيام: وثانيها
  استقبال القوم بوجهه: وثالثها

  قال أبو يوسف ىف اجلوامع التعوذ ىف نفسه قبل اخلطبة: ورابعها
  مع أجزأهأن يسمع القوم اخلطبة فان مل يس: وخامسها

ماروى احلسن عن أىب حنيفة انه خيطب خطبة خفيفة وهى : وسادسها
  :تشتمل على عشرة

  
  البداءة حبمد هللا: أحدها

  الثناء عليه مبا هو أهله: وثانيها
  الشهادتان: وثالثها

  الصالة على النىب صلى اهللا عليه وسلم: ورابعها
  العظة والتذكري: وخامسها
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ها مسىء وروى انه صلى اهللا عليه وسلم قرأ قراءة القرآن وتارك: وسادسها
فيها سورة العصر ومرة أخرى ال يستوى أصحاب النار وأصحاب اجلنة 

  أصحاب اجلنة هم الفائزون وأخرى ونادوا يامالك
  اجللوس بني اخلطبتني: و سابعها

ان يعيد ىف اخلطبة الثانية احلمد هللا والثناء و الصالة على النىب صلى : وثامنها
  ليه وسلماهللا ع

  ان يزيد فيها الدعاء للمؤمنني واملؤمنات: وتاسعها
  ختفيف اخلطبتني بقدر سورة من طوال املفصل ويكره التطويل: وعاشرها

  )  ملتقط من البحر الرائق البن جنيم(
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REGULATIONS WITH REGARDS TO THE 
JUMUAH KHUTBAH 

 
Mas’alah 1 
 
After the people have gathered, the Imam should take his 
position on the mimbar (pulpit) and the muazzin, whilst 
standing, should call out the azân in front of him. With 
the termination of the azân, the Imâm should immediately 
arise and commence with the khutbah. 
 
Mas’alah 2 
 
There are twelve sunnahs in the two khutbas.  
(1) To deliver two khutbas. 
(2) The Khatîb should deliver both the khutbas in a 
standing position. 
(3) To remain seated between the two khutbas to the 
extent of reciting at least three times: سبحان اهللا 
(4) To be clean and pure from both the impurities (najâsat 
haqîqî and hukmî). 
(5) To face the congregation during the course of the 
khutbah. 
(6) To recite:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 
softly or in one’s heart before commencing the khutbah. 
(7) To recite the khutbah in an audible tone. 
(8) The khutbah should entail these eight subject matters: 
  [1] Gratitude to Allah. 
  [2] Praises of Allah. 

[3] Unity of Allah and the risâlat (prophethood) of 
Nabî .  

  [4] Salawât upon Nabî . 
  [5] Admonition and advice. 

[6] The recital of any particular âyah or sûrah of 
the Quran. 
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[7] The repetition of the aforementioned in both the 
khutbas. 
[8] Instead of admonition and advice in the second 
khutba, to make dua for all the Muslims. 

 
The following factors are also sunnah during the khutbah: 
(9) The khutbah should not be lengthened excessively and it 
should be shorter than the salâh. The length should be 
approximately equivalent to the length of any sûrah of the   طـوال
 .To lengthen it more than this amount is makrûh . مفصل
(10) The khutbah should be rendered from the mimbar 
and if a mimbar is not available then one should stand 
whilst reclining upon an asâ (staff) oor something similar. 
However, it is not prescribed to recline upon a staff and to 
place one hand over the other if a mimbar is available. 
(11) Both the khutbas should be in the Arabic language. 
To render the khutbah in any other language or to 
incorporate poems etc. in it in another language is 
contrary to the Sunnah Muakkadah and is Makrûh 
Tahrîmî. 
(12) The congregation should sit facing the Qiblah. It is 
Mustahab to make dua for Nabi , his family, his 
companions, his chaste and noble wives, the Khulafâ-e- 
Râshidîn , Hadrat Hamzah  and Hadrat Abbâs  in the 
second khutbah. To make duâ for the presiding Muslim 
king is permissible, but to falsely praise him is makrûh 
tahrîmî. 
 
Mas’alah 3 
 
To perform any salâh and to converse with each other 
when the Imâm arises for the khutbah is makrûh tahrîmî. 
However, for the Sâhibe Tartîb, to perform qada salâh at 
this time is not only permissible but wâjib. Thereafter, 
until the Imâm does not complete the khutbah, all these 
actions are forbidden. 
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Mas’alah 4 
 
Once the khutbah has commenced, it is obligatory on the 
congregation to listen attentively, whether they are seated 
close to the Imâm or are at a distance. To engage in any 
action which causes a disruption and disturbance to the 
listening of the khutbah is makrûh tahrîmî. To eat, drink, 
speak, walk about, greet or reply to a greeting, engage 
oneself in zikr, tasbîh, or enlighten someone with regards 
to a Shar’î mas’alah are forbidden during the khutbah. 
However, it is permissible for the khatîb to enlighten 
someone with regards to a Shar’î mas’alah whilst 
rendering the khutbah. 
 
Mas’alah 5 
 
If a person is engaged in performing Sunnah or Nafl Salâh 
when the khutbah commences, then it is best that he 
completes the sunnah muakkadah and in the case of nafl 
salâh, he should terminate his salâh after two rakâts. 
 
Mas’alah 6  
 
It is makrûh tahrîmî for the Imâm or the Muqtadîs 
(followers) to raise their hands and make dua during the 
interval of the two khutbas. However, it is permissible to 
make duâ in the heart without raising the hands, on 
condition one does not utter anything with the tongue as 
this has not been narrated by Nabi  or any of his 
companions . It is a bid’ah (innovation) to recite a 
farewell khutbah in the final Jumu’ah of Ramadân 
because it has not been reported by Nabi  or any of his 
companions  and by consistently doing this, the general 
masses will be under the impression that it is imperative.  
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Mas’alah 7 
 
It is permissible to render the khutbah from a kitâb. 
 
Mas’alah 8 
 
If the name of Nabi  is taken during the khutbah, then it 
is permissible for the Muqtadîs to recite salât (durûd 
sharîf) in their minds. 
 
Mas’alah 9 
 
Sâib bin Yazid has reported that the azân used to be given 
directly in front of Nabi  at the door of the musjid when 
he used to sit on the mimbar on Friday. The same practice 
occurred during the era of Abu Bakr  and Umar . 
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THE KHUTBAH OF NABI   
ON THE DAY OF JUMU’AH 

 
The purpose of relating the Khutbah of Nabi  is not 
because of it being imperative but it should be recited 
occasionally with the object of attaining blessings and 
following the sunnah. His noble habit and practice was 
that once everyone had gathered, he used to emerge. After 
greeting the congregation Hadrat Bilal  used to call out 
the azân. Once the azân was completed, he used to stand 
up and immediately commence the khutbah. Before the 
mimbar was erected, he used to support himself on a staff 
or bow and at times he used to support himself on the 
wooden pillar that was near the mihrab. After the erection 
of the mimbar, nothing has been narrated with regards to 
him reclining on a staff or anything similar. (Zâdul 
Ma’âd) 
 
Nabi  used to recite two khutbas and sit during the short 
interval between them. During that time he never spoke or 
made duâ. After the second khutbah, Hadrat Bilal used 
to call out the Iqamah and Nabî  used to commence the 
salâh. Whilst delivering the khutbah, his voice would 
become loud and high-pitched and his eyes would become 
red. It is narrated in Muslim Sharîf that the condition of 
Nabi whilst rendering the khutbah was similar to that of a 
person informing his people of the approach of an enemy. 
In most of his khutbas, he used to state: 

 بعثت أنا والساعة كهاتني
 
"Qiyamat and I have been sent like these two fingers," 
joining his middle and forefingers. 
 

THE VIRTUES OF FRIDAY 
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(1) Nabî  has stated that Friday has greater excellence 
than any other day. Hadrat Adam  was created on 
Friday, admitted to paradise and also dismissed from 
there on a Friday. His expulsion initiated the creation of 
humanity in this world. The day of Qiyamah will also be 
on a Friday. 
 
(2) According to Imâm Ahmad  ھ اهللا  the excellence of ,رحم
Friday night is more than that of Lailatul Qadr. The 
reason for its excellence is that on this night, Nabî  
came to the womb of his mother and the advent of Nabî  
surpasses all the blessings of this world. 
 
(3) Rasulullah  is reported to have said that there is a 
time on Friday in which duâs are most surely accepted. 
Sheikh Abdul Haq Muhaddith Dehlwi ھ اهللا  has given رحم
preference to two opinions regarding this time: 
 {1} this time is from the beginning of the khutbah till the 
end of salâh, 
 {2} it is at the end of the day. 
The latter decision has the support of most scholars and 
many authentic ahâdîth also substantiate it. 
 
Hadrat Fâtimah , the youngest daughter of Nabî  used to 
tell her maids to inform her when the day of Friday was 
ending so that she may devote herself to prayer and zikr. 
 
(4) Rasûlullâh  said that Friday is the most excellent 
day. On this day, the trumpet will be blown. Send 
abundant salât (durûd) upon me because it will be 
presented to me on this day.  
 
(5) Rasûlullâh  stated that the word “shâhid” which 
occurs in Sûrah Burûj refers to Friday. 
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(6) Nabî  said that Friday is the chief of all days. It is 
most honoured by Allah and its excellence is greater than 
Eidul Fitr and Eidul Adhâ.  
 
(7) Rasûlullâh  said that the Muslim who dies on Friday 
or Friday night is protected by Allah from the punishment 
of the grave. 
 
(8) Once when Hadrat Ibn Abbâs  recited the following 
verse, "Today I have completed your religion for you," a 
Jew remarked that if such a verse had been revealed to 
them, they would have celebrated the day as Eid. Ibn 
Abbas  replied that this verse was revealed on such a day 
which combined two Eids viz, Friday and Arafah. i.e. this 
day was already a day of Eid, thus omitting the need for a 
separate celebration. 
 
(9) Nabi  said that Friday night was a refulgent night 
and the day of Friday was an illuminated day. 
 
(10) The fire of hell is intensified daily at noon but not on 
Friday because of its blessings. Rasulullah  said, “Allah 
made this day a day of Eid for you. Therefore take a bath 
on this day, apply perfume if available and brush your 
teeth with a miswâk.” 
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THE METHOD OF PERFORMING A NIKAH 
 
It is preferable for a learned and pious person from the family of 
the girl to perform the nikah. Rasûlullâh  performed the nikah 
of his daughter, Fâtimah . If a member of the family is not 
available, then it is preferable for a learned and pious âlim of the 
locality to perform the nikah.  
 
The person performing the nikah must take the permission of the 
girl, if she is present, otherwise he should inquire from her 
representative whether he has obtained her permission or not. At 
the time of seeking her permission, it is advisable to have two 
witnesses present in order to verify that permission was indeed 
obtained. He should also find out how much the mehr (dowry) 
is, the name of the girl, her father’s name, the bridegroom’s 
name and thereafter begin the khutbah. 
 
After completing the khutbah, he should address the bridegroom 
thus, “So and so (the father), is handing his daughter in marriage 
to you, the dowry being so much (specify the amount), in the 
presence of these witnesses. Do you accept her in your 
marriage?” It is preferable for the bridegroom to reply in Arabic. 
If he does not understand Arabic, then he should reply once in 
Arabic and then in his own language. As soon as the bridegroom 
replies in the affirmative (I have accepted), the nikah is 
performed. However, it is essential for the male to reply audibly 
and in unambiguous terms so that the listeners are left in no 
doubt. 
 
Thereafter one should distribute some dry dates among the 
people. Then the people should congratulate the bridegroom by 
saying: 

 بارك اُهللا لَكُما وجمع بينكُما بِالْخيرِ
Translation: 
“May Allah bless you both and combine you with virtue.” 
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  دراملصا
دار ) 256(اجلامع الصحيح لالمام حممد بن امساعيل البخارى   )1

 -ايج امي سـعيد كمـبىن   : بريوت والنسخة الثانية -العربية 
   .باكستان -كراتشى 

) 261(اجلامع الصحيح لالمام أبو احلسني مسلم بن حجاج   )2
ايج امي سعيد كمبىن : والنسخة الثانية -بريوت  -دار الفكر  -
    .ستانباك -كراتشى  -

املكتبة ) 279(جامع الترمذى لالمام حممد بن عيسى الترمذى   )3
 -ايـج امي سـعيد كمـبىن    : مكة والنسخة الثانية -الفيصلية 
  .باكستان -كراتشى 

سنن أىب داود لالمام سليمان بن أشعث أبو داؤد السجسـتاىن    )4
ايـج امي  : بريوت والنسخة الثانية -املكتبة العصرية  -) 275(

  .باكستان -كراتشى  - سعيد كمبىن
مكتبـة  ) 303(سنن النسائى لالمام أمحد بن على النسـائى    )5

ايـج امي سـعيد   : املطبوعات االسالمية حبلب والنسخة الثانية
  .باكستان -كراتشى  -كمبىن 
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سنن ابن ماجه لالمام أبو عبد اهللا حممد بن يزيد بـن ماجـه     )6
ايج امي : يةبريوت والنسخة الثان -دار الفكر ) 273(القزويىن 

  .باكستان -كراتشى  -سعيد كمبىن 
مشكوة املصابيح لالمام احملدث وىل الدين حممد بن عبـد اهللا    )7

ايج امي : بريوت والنسخة الثانية -دار الفكر -اخلطيب التربيزى 
  .باكستان -كراتشى  -سعيد كمبىن 

  كرت العمال )8
  املواهب اللدنية  )9

  شعب االميان لالمام البيهقى  )10
  لفاء للسيخ جالل الدين السيوطىتاريخ اخل  )11
  ازالة اخلفاء  )12
  تنبيه الغافلني  )13
جمموعة اخلطب اللكنوية املاقب باللطائف املستحسنة جبمع   )14

, خطب شهور السنة للمحدث الفقيه حممد عبد احلى اللكنوى 
  .كراتشى باكستان, ادارة القرآن والعلوم االسالمية 

ورتى الكفليتوى جمموعة اخلطب ملولينا حممد عبد احلى الس  )15
  مبىب اهلند, التاج آفس , 
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خطبات االحكام جلمعات العام حلكيم االمة مولينا أشرف   )16
  .كراتشى باكستان, مدينه ببلشنك كمبىن , على التهانوى 

دار الكتـب  , اخلطب املأثورة للعالمة شبري أمحد العثماىن   )17
  .داهبيل اهلند, جامعة اسالمية 

, ادارة جملس علمى , طاسني  خطبات ماثورة ملولينا حممد  )18
  .باكستان, كراتشى 

مكتبـة  , خطبات لشيخ االسالم مولينا حسني أمحد املدىن   )19
  .ديوبند اهلند, دينية 

دىل , كتابستان , خطبات ماثورة ملولينا السيد حممد ميان   )20
  .اهلند

ديوان خطب منربية للشيخ عبد الرحيم بـن حممـد بـن      )21
  .مصر, املراسالت , امساعيل الشهري بابن نباتة 

مركزى تنظـيم  , خطبات للعالمة عبد الستار التونسوى   )22
  .ملتان باكستان, اهل سنت 

املكتبة الرشيدية , البحر الرائق للعالمة زين الدين ابن جنيم   )23
  .كوئته باكستان, 

, شىت زيور حلكيم االمة مولينا أشرف على التـهانوى    )24
 .سهارنبور اهلند, كتب خانه أخترى 
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  و احلمد هللا رب العاملني
  وصلى اهللا على النىب الكرمي 

  


