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 إب  ـ أَليََمنْ  ١٣-12-١٤٤٢ ِلعـام ـ هللا َحَرسَها ُحـبِيش   بِـَمْفَرقِ  الَحِديِثِ  َدارِ  فـي أُلِقيَتْ 

                 

   الُخْطبَة تَْفِريـغ

                     

 ـ األولــى الخطبــة ـ

 

 َونَعُوذُ  َونَْستَْغِفُرهُ، َونَْستَِعينُهُ  نَْحَمُدهُ  ِِلِ  اْلَحْمدَ  إن  

  َهاِدىَ  فَلَ  يُْضِللْ  َوَمنْ  لَهُ، ُمِضل   فَلَ  هللاُ  يَْهِدهِ  َمنْ  أَْعَماِلنَا، َسيِِّئَاتِ  َوِمنْ  أَْنفُِسنَا شُُرورِ  ِمنْ  بِاللِ 

ًدا أَن   َوأَْشَهدُ  لَهُ، َشِريكَ  لَ  َوْحَدهُ  هللاُ  إِل   إِلَهَ  لَ  أَنْ  َوأَْشَهدُ  لَهُ،  َوَرسُولُهُ  َعْبُدهُ  ُمَحم 

  

َ  ات قُوا آَمنُوا ال ِذينَ  أَيَُّها يَا}  { ُمْسِلُمونَ  َوأَْنتُمْ  إِل   تَُموتُن   َولَ  تُقَاتِهِ  َحق   َللا 

  

  ِرَجالً  ِمْنُهَما َوبَث   َزْوَجَها ِمْنَها َوَخلَقَ  َواِحَدة   نَْفس   ِمنْ  َخلَقَكُمْ  ال ِذي َرب كُمُ  ات قُوا الن اسُ  أَيَُّها يَا}

َ  َوات قُوا َونَِساءً  َكثِيًرا  { َرقِيبًا َعلَْيكُمْ  َكانَ  َللا َ  إِن   ْرَحامَ َواأْلَ  بِهِ  تََساَءلُونَ  ال ِذي َللا 

 

 َوَمنْ  ذُنُوبَكُمْ   لَكُمْ  َويَْغِفرْ  أَْعَمالَكُمْ  لَكُمْ  يُْصِلحْ *  َسِديًدا قَْولً  َوقُولُوا هللاَ  ات قُوا آَمنُوا ال ِذينَ  يَاأَيَُّها}

 {َعِظيًما فَْوًزا فَازَ  فَقَدْ  َوَرسُولَهُ  هللاَ  يُِطعِ 

  

ا  بَْعدُ  أَم 

د   َهْديُ  اْلَهْديِ  َوَخْيرَ  هللِا، ِكتَابُ  اْلَحِديثِ  َخْيرَ  فَِإن    َوَشر   وسلم، آله وعلى عليه هللا صلى  ُمَحم 

 : الن ارِ  فِى َضلَلَة   َوكُل   َضلَلَة ، بِْدَعة   َوكُل   بِْدَعة ، ُمْحَدثَة   َوكُل   ُمْحَدثَاتَُها، األُُمورِ 

 -:هللا عباد المؤمنون أيها



 الكريم  كتابه في هللا يقول

ةً  ِمْنُهمْ  َوَجعَْلنَا}  ا بِأَْمِرنَا يَْهُدونَ  أَئِم  تِنَا َوَكانُوا  َۖصبَُروا لَم   {  يُوقِنُونَ  بِـَٔايَٰ

ذه  أعني. لهم هي كما لنا وهي إسرائيل، بني صالحي فيها وجل عز هللا يذكر الكريمة اآلية هَٰ

ةً  ِمْنُهمْ  َوَجعَْلنَا}  وقوله بعدهم، من األمة هذه لصالحي  لبقية النتيجة هذه{بِأَْمِرنَا يَْهُدونَ  أَئِم 

ا} تعالى لقوله اآلية تِنَا َوَكانُوا  َۖصبَُروا لَم  ذه إلى َوَصلوا{ يُوقِنُونَ  بِـَٔايَٰ  اإلمامة وهي المرتبة، هَٰ

  تُنال واليقين بالصبر» هللا رحمه تيمية بن اإلسلم شيخ قال كما واليقين، بالصبر الدين في

 .«الدين في اإلمامة

ةً  ِمْنُهمْ  َوَجعَْلنَا}  اآلية هذه من مقتبسةً  قاعدة كلمته فصارت ا بِأَْمِرنَا يَْهُدونَ  أَئِم    َۖصبَُروا لَم 

تِنَا َوَكانُوا  {. يُوقِنُونَ  بِـَٔايَٰ

 لنا بِإعانة هللا وَمنِّْ  العزائم، قَويت فإن المباركة اآلية هذه في المعاني هذه نتذاكر أن َونُِحبُ 

لك نكن لم فإن منهم؛ ِلنَكُونَ  َخَطونا جميعًا  يوم( أحبْ  من معَ  َوالَمرءُ ) هللا،  في أحببناهم كذَٰ

 :  هللا رحمه الشافعي اإلمام قال كما القيامة،

 َشفٕاَعة  بِِهم أنال أَنْ  لَعَلي**  ِمْنٕهمْ  َولَْستُ  الَصاِلِحين أُِحبُ 

 البَِضاعة في َسويًا كُن ا َوإنْ **   الَمعَاِصي تَِجاَرتُهُ  َمنْ  َوأْكَرهُ 

 

ةً  ِمْنُهمْ  َوَجعَْلنَا: } وتعالى تبارك هللا يقول  كما بِهم، الناس َويَْقتَدي بهم، الناس يأتم: أي{ أَئِم 

  إَِماًما ِلْلُمت ِقينَ  َواْجعَْلنَا}  الفرقان سورة  في الرحمن عباد صفات يذكر َوهوَ  وجل عز هللا قال

ٰـَؤلء: أي{   بِهم وليس للمتقين، أئمة يكونوا أن وجل عز هللا من يطلبون الصالحون العباد ه

  ما والتُقى الصلح صفات من فينا اجعل"ُمرادهم وإنما التصدر، وُحب الرفعة، وُحب العلو، ُحب

 هللا من يريدون فهم"المتقون بهم ويقتدي المتقون، بنا يأتم حيث التقوى درجات إلى ترفعُنا

ذه إلى وصلوا والذين إيَمانَُهم، يُقَويَ  وأن َدَرَجاتِِهمْ  يرفع أن وجل عز   سمعتم كما المرتبة هَٰ

ةً  ِمْنُهمْ  َوَجعَْلنَا}  هللا قول  وجدوا المؤمنون إليهم نظر إذا المرتبة هذه إلى وصلوا الذين ،{أَئِم 

 عز هللا توحيد في صادقين وجدوهم  التوحيد في رأوهم فإن بهم؛ يقتدوا أن يستحقون ما فيهم

  يسألون ول هللا، غير يدعون فل توحيُدهم، وقوي التوحيد، كلمة معاني فيهم تحققت وجل،

  جميع في هللا على متوكلون وهم هللا، غير إلى يلجؤون ول هللا، بغير يستغيثون ول هللا، غير

 ورأو هللا، بيوت في عليها المحافظين وجدوهم الصلة شأن في إليهم نظروا وإذا أمورهم،

 ألنهم الصلة ِصفة في بهم َواقتََدوا والجماعات، الُجمع حضور في بهم فاقتََدوا صلتهم ُحسن

  بر في بهم َواْقتََدوا وسلِّم، آله وعلى عليه هللا صلى هللا رسول صلة حققوا قد أَنَُهم يرون

  وُحسن األخلق، وُحسن األمانة، وأداء الِجوار، ُحسن وفي األرحام، صلة وفي الوالدين،

لك وغير المعاملة  .الِصفات من ذَٰ

  نبيه في هللا قال كما البر وأعمال الخير، ُدورب في بهم الناس يقتدي قُدوة أصبحوا أنهم لُمِهمُ  

ِهيمَ  إِن  }  إبراهيم ةً  َكانَ  إِْبرَٰ ؤل الخير دورب في به يُقتَدى إماًما: أي{  أُم  ٰـَ   جعلهم الصالحون ه

 َهَدوا بل أنفسهم على يقتصر لم صلحهم أن: أي{ بِأَْمِرنَا يَْهُدونَ : }قال ثم أئمة وجل عز هللا

ن قَْولً  أَْحَسنُ  َوَمنْ : } وجل عز هللا قال كما غيرهم َوَدَعوا غيرهم، م   َوَعِملَ  َللا ِ  إِلَى َدَعا   مِِّ

ِلًحا ِلًحا َوَعِملَ } لغيره نفعهُ  هذا وجل عز هللا إلى فَدعا{  اْلُمْسِلِمينَ  ِمنَ  إِن نِي َوقَالَ  صَٰ ذا{ صَٰ  هَٰ

 ونشر الصالحة، األعمال وعلى هللا،  أمر على فاستقام الصالح، عمله وفي نفسه في إستقامته



نَ  إِن   َواْلعَْصرِ : } عزوجل هللا قول معنى وهذا األخرين، في خيره نسَٰ   ال ِذينَ  إِل   ُخْسر   لَِفى اإْلِ

تِ  َوَعِملُوا َءاَمنُوا  الصالحات عملوا أن بعد أنهم: أي{ بِالص ْبرِ  َوتََواَصْوا بِاْلَحقِِّ  َوتََواَصْوا الصِّٰلحَٰ

: أي{ بِأَْمِرنَا يَْهُدونَ } قوله فـ وجل  عز هللا إلى غيرهم دعوا: أي بالحق بعًضا بعضهم وصِّى

  غيرهم يدعوا أن عزوجل هللا من مأمورون: أي{ بِأَْمِرنَا يَْهُدونَ } غيرهم إلى خيرهم وصل

ذا   ما بِقدر الناس يُرشدَ  وأن عزوجل، هللا إلى يدعوا أن هللا بأمر مأمور أنه مسلم كل ليعلم فـلهَٰ

ذا فيأمر خير من هللا آتاه بما يستطيع ذا ويأمر الصلة، على بالحفاظ هَٰ ذا الحديث، بصدق هَٰ  وهَٰ

ذا ويأمر الفاجرة، اليمين بترك يؤمر لك  غير إلى وكذا بكذا هَٰ  أمره هللا ألن الناس يهدي فهو ذَٰ

 بشرع الناس يهدي أنه: أي. أيًضا{ بِأَْمِرنَا يَْهُدونَ }  وقوله وجل عز هللا إلى الناس يدعوا أن

 منْ  تُغني ول تُسمنُ  ل بقصص   ول بِِحَكايات، ول عقلنية، بإمور يدعوهم فل. وجل عز هللا

رْ }  وجل عز هللا قال النبوي وبالحديث القرآنية، باآلية هللا إلى الناس يدعوا وإنما جوع،  فَذَكِِّ

 َوإِن كَ } وجل عز هللا قال أيًضا وبالسنة الكريم بالقرآن يُذكرهم{  َوِعيدِ  يََخافُ  َمن بِاْلقُْرَءانِ 

ى لَتَْهِدى   ط   إِلَٰ ْستَِقيم   ِصرَٰ طِ  مُّ   بما الناس يهدي وسلِّم آله وعلى عليه هللا صلى فالرسول{هللا ِصَرَٰ

  إلى الناس يُرشد فهو الحكمة من وجل عز هللا أنطقه وبما القرآن، من إليه وجل عز هللا أوحاه

 بتكليف: أي{ بِأَْمِرنَا يَْهُدونَ } تعالى قوله أن هذا من نخرج إذًا خير، كل إلى ويدعوهم خير، كل

 وسنة هللا، كتاب إلى هللا بأمر دعوة فهي. هللا من الذي بالوحي: أي{ بِأَْمِرنَا يَْهُدونَ } هللا من

 الحاجة أمس إلى فالناس ويُذكرالغافل الجاهل، يُعلم وسلِّم، آله وعلى عليه هللا صلى رسوله

  ول بالِحَكايات، ل. وسلِّم آله وعلى عليه هللا صلى رسوله وكلم هللا، كلم يُعلموا أن إلى

 .  وهناك هنا من بكلم ول المسجوعة، بالكلمات

  والسنة الكتاب إلى والسنة الكتاب من  الناس دعوة هللا، كتاب هو هللا إلى الناس يرجع فالذي

ذا َ  يَْرُجوا َكانَ  لَِِّمن َحَسنَة   أُْسَوة   َللا ِ  َرسُولِ  فِى لَكُمْ  َكانَ  ل قَدْ }  ينفعهم الذي هو هَٰ  َواْليَْومَ  َللا 

  هللا أمره وبما هللا، بكلم الناس يدعو كان وسلِّم آله وعلى عليه هللا صلى فالرسول{ اْلَءاِخرَ 

 . به يكلمهم أن

 الغزو في يمشوا أن يوم عنهم هللا رضي  الصحابة كان سلمة بن عمرو له يُقال الصحابة أحد

ذا فكان والراحة للَمبيتِ  معينة مناطق في يقفون   كـان عندهم يجلس بقبيلته مرو إذا الغلم هَٰ

  على هللا َوَمن   َسنَوات، سبع وعمره القرآن، من شيء منهم فحفظ يلعب الصبيان من صبيًا

  يَؤمُ ) يقول وسلِّم آله وعلى عليه هللا  صلى النبي ألن إمامهم فجعلوه فأسلموا. بالهداية قبيلته

  والنُبل القرآن حفظ من فيه كان ِلما السابعة  سن في وهو يؤمهم فكان( هللا ِلِكتَابِ  أْقَرأهُم القَومَ 

 الكريم، للقرآن ويدعونهم الكريم، القرآن الناس يعلمون كانوا الصحابة أن الشاهد والذكاء،

 .  وسلِّم آله وعلى عليه هللا صلى نبيهم به علمهم وبما

 

ؤلء ـ:المسلمون أيها ٰـَ ةً  ِمْنُهمْ  َوَجعَْلنَا}  هللا قال كما وجل عز هللا بأمر يهدون الصالحون ه  أَئِم 

ا بِأَْمِرنَا يَْهُدونَ  تِنَا َوَكانُوا  َۖصبَُروا لَم   ألن مؤهلين أصبحوا صبروا ما حين: أي{  يُوقِنُونَ  بِـَٔايَٰ

 . الخير الناس يُعلموا

  درجات أعلى في تكون أن ِهمتُكَ   ِلتكن الِهمة؛ عالي كُن أمر، عند ِهَمتُكَ  تقف ل هللا عبد يا

ذه. حد عند تقف ل الصلح، ذه في إياها هللا يُعلمنا خطوات فهَٰ   بإصلح بدأوا فهم اآلية، هَٰ

ا} قال هللا إلى ودعوتهم غيرهم، هداية إلى انتقلوا ثم أنفسهم،  في اإلمامة نــالوا{ َصبَُروا لَم 

 هللا، إلى الدعوة على وصبروا هللا، معصية عن وصبروا هللا، طاعة على َصبَروا. بالصبر الدين



كن أخرى، مجالت للصبر كان وإن غيرهم، أذى على وصبروا ذه في المراد ولَٰ   ما اآلية هَٰ

  إلى انتقلوا ثم أنفسهم، في الهداية فنالوا. المعصية وعن الطاعة، على صبروا أنهم سمعتم

 على فصبروا يُؤذى أن بد ل هللا إلى والداعي هللا، إلى دعوتهم على وصبروا غيرهم، هداية

بُنَى  }  لبنه لقمان قال كما غيرهم أذى وةَ  أَقِمِ  يَٰ لَٰ   َواْصبِرْ  اْلُمنَكرِ  َعنِ  َواْنهَ  بِاْلَمْعُروفِ  َوأُْمرْ  الص 

ى لك جراء من: أي{  أََصابَكَۖ  َما   َعلَٰ   السخرية ستسمع أذى سينالُكَ  هللا إلى تدعو حين. ذَٰ

لك على تصبر أن بد ل لكن يُرضيك ل ما سيحصل والستهزاء   العصر سورة في سمعتم وكما ذَٰ

 من بد ل كان بالحق بعًضا بعضهم وصى أن بعد: أي{ بِالص ْبرِ  َوتََواَصْوا بِاْلَحقِِّ  َوتََواَصْوا}

 حبان بن ذكر األذى، من نالهم ما  على بالصبر بعًضا بعضهم فوصى يؤذى أن بالحق وصى

 الذي الحليم: " قال  الحليم تعريف في الفضلء ونزهة العقلء روضة كتابه في هللا رحمه

 ولن تصلحه، ل والسفيه السفهاء، يُصلح  ما والحلم الصبر من عنده بلغ يعني" السفيه يُصلح

لك إلى تصل ذا كثير شيء   َسفَِههْ  من إليك يصل حتى ذَٰ  أن هللا لعل منه نالكَ  ما على تْصبِر فـلهَٰ

 . يدك على هدايته يجعل

كذا ذا اإلخوة معشر هَٰ  . هللا طاعة على المؤمنون صبر فـلهَٰ

 : المؤمنين معشر يا  الناس، معشر يا

 ِلـلنفس مجاهدة من بد ل. سهلً  أمًرا هللا معصية ترك وأن هللا، بطاعة اإلتيان أن الظان يظن ل

َهُدوا َوال ِذينَ }  بالسوء األمارة .  هللا معصية إلى ُمساِرعة   فالنفوس{  سُبُلَنَا لَنَْهِديَن ُهمْ  فِينَا جَٰ

 .  هللا طاعة عن َكِسلة   النفوس

 

 يَفِطمِ  تُفِطمهُ   وإن الَرَضاعِ  ُحبُ **  َعلَىْ  َشبَ  تُْهِملهُ  إن َكـالِطْفلُ  والنَفِّسُ 

كن الطاعة، إلى نفسكَ  ِلدفع شقةمَ  فَتجدُ  لك على  حالك استمر إذا لَٰ  هللا، طاعة عليكَ  َسُهلت ذَٰ

كذا الطاعة، وأحبت أِلفَتها قد نَفسكَ  تركُها؛ألن عليكَ  َوَصعُب  معصية من نفسكَ  تمنع ما ِعندَ  وهَٰ

لك فإن هللا،  على نفسكَ  وَجبرت المعصية، ترك على حالك استمر إذا لكن نفسك، على شاق   ذَٰ

لك  .هللا معصية إلى تَرجع أن عليكَ  استصعب ذَٰ

كذا  :معشرالمسلمين فهَٰ

لك بعد ثم المعصية، ترك وعلى الطاعة، ِلفعل نفسه المسلم يُجاهد    اآلخرين، في أثره يأتي ذَٰ

 .وعل جل هللا إلى الناس دعوته وفي

 ومسؤليهم، ومشايخهم، الناس، رؤوساء على ويكون كبير، العلم أهل على يكون َوالمجهود 

 في العلية المكانة ذو الرجل يكون أن يوم كبيرة مسؤلية عليهم المجتمع في مكانة   له ومن

  من به اقتدى وصلى قام الصلة حانت  فإذا الناس، من العشرات وفيه العَريض، الطويل مجِلِسه

  هللا، من خشية أو منه خشيةً  هللا إِلرضاء أو إَلرضائه َرهبة أو رغبةً  اآلَخُرونَ  وقام به، اقتدى

لك فَبعدُ   .الصلة على المحافِظون إل مجلسه يرتادُ  ل ذَٰ

  أنتَ  المؤمنين أمير يا: "المسلمين إمارة ُوليَ  حين العزيز عبد بن ِلعَُمرَ  َحيوة بن َرَجاءُ  قال 

 ". فيه ينفق ما إليه يُجلب كـالسوق

ذه في كنت وإن أنت يعني   كاذبًا الفاِسدون، جاءك فاسًدا الصالحون، جاءك صالًحا  المرتبة هَٰ

ذا سيكون تكون ما وعلى الكذابون، جاءك  الناس، ورؤوس الناس، عُقلء يَكونُ  ُجلَساؤك،فـلهَٰ



  حولهم، من الصالحون يأتيهم  وتُقى صلح على يكونون التجتماعية المكانة لهم والذين

 المجتمع في المكانة له يكون اإلنسان يكون أن أما الخير، فيهم ومن الناس، عُقلء ويأتيهم

  وغير الخمور، وشربة واللصوص، الطريق، قُطاع حوله بعضهم وربما الصلة، قُطاع وحوله

لك  مسؤولً  ويكون قبيله، شيخ يكون إنما اجتماعية مكانة ليست هذه والمجرمين العصاة من ذَٰ

 المجتمع في ِرفعةً  ازداد بِدينه تََمس كَ  وكلما وجل، عز هللا دين على ُمستقيًما كان من صالًحا

ةً  ِمْنُهمْ  َوَجعَْلنَا}  اآلية سمعتم كما ا بِأَْمِرنَا يَْهُدونَ  أَئِم  تِنَا َوَكانُوا  َۖصبَُروا لَم   {. يُوقِنُونَ  بِـَٔايَٰ

كذا الدين، في اإلمامة فـنالوا  عاملً  بدينه، متمسًكا سلمالم كان إذا المجتمع في المكانة تُنال وهَٰ

 . وسلم آله وعلى عليه هللا صلى نبيه وسنة ربه، بكتاب

 

 . العالمين رب لل والحمد تسمعون، ما أقول

 

 ـ الثانية الخطبة ـ

 

  َعبُده ُمَحَمًدا أنْ  وأشهدُ  له َشِريكَ  ل َوحَدهُ  هللا ألَ  إِلَهَ  لَ  أنْ  العَاَلَمين،َوأشَهدُ  َربِ  لل الَحْمدُ 

 .وسلِّم آله وعلى عليه هللا صلى َوَرسُولُه

 

 .اليَقين وهوَ  الدين، في اإلمامة نَيِلِ  في الثاني الشرط هوَ  اآلية فـبقية المسلمين معشر: بَْعدُ  أما

ةً  ِمْنُهمْ  َوَجعَْلنَا}  ا بِأَْمِرنَا يَْهُدونَ  أَئِم  تِنَا َوَكانُوا  َۖصبَُروا لَم   {. يُوقِنُونَ  بِـَٔايَٰ

ذا أن تَظُن كُْنتَ  فإذا الشِّك، ِضدُ  واليقينُ  ذا فُلن َصوتُ  هَٰ   أن تظن يقينًا، صار تحققتَهُ  فإذا ظن  هَٰ

ذا  يقينًا صار يديك َبين َوَصلَ  فإذا فلن، بُعد من عليكَ  القادم   ما عند الناس من كثير   يُخِطى فلهَٰ

 قليل بعد يتراجع ثم وكذا كذا على الشيء  أن ُمتأكد أنا فَيَقُولُ  يقين أنها الظنون على يُِطِلقون

ذا ذا ترى كما إل يقينًا يَكونُ  فل خاطئ، تعبير   هَٰ ذا أمامك العَُمودَ  هَٰ  ينتهي أن بد ل. اليقين هو هَٰ

ـؤلء تماًما الشِّكُ   . وعل جل هللا بآيات أيقنوا الصالحون فـهَٰ

ذه  ؤلء من وإياك هللا جعلنا هللا عبد  يا فانتبه اليقين مرتبة إلى وصلوا عالية، مرتبة   فهَٰ  هَٰ

 يكن لم أصابهم ما أن ويعلمون القدرية، هللا بآيات يقين   فعندهم واليقين الصبر نالوا الذين

 حاز لديهِ  بصيرة   ول العبد، من بذكاء   فليس ليُصيبَُهم، يكن لم أخطأهم ما وأن ليُخطئهم،

  باءت متقنة ِحراسة   من وكم بالفَشل، باءت   معين رزق   لنيل ُمحكمة   ِخطط   من فكم الرزق،

لك عن تُغنِ  ولم بالفشل، ْحَضُرونَ  ُجند   لَُهمْ  َوهُمْ   نَْصَرهُمْ  يَْستَِطيعُونَ  لَ }   شيء ذَٰ  من وكم ،{ مُّ

 وكم بالخسارة، إل يدري ما بالغة وبحسابات   الجهات، جميع من صانها يده في تِجارته إنسان  

ذا من وكم ذا القبيل، هَٰ  ل عليه سائرة   وجل عز هللا أقدار أن يقين عنده المؤمن يكون فلهَٰ

  إذا فقيًرا شاء، إذا غنيًا المرء يجعل وجل عز فالل منها، يفر أن ول منها، يَبرحَ  أن يستطيعُ 

  وإنما شاء، حيثُما يضعهُ  ضعيفًا أو قويًا مريًضا أو صحيًحا يجعله ذليلً  أو عزيًزا يجعله شاء

 الغيب يعلم الذي هوَ  وجل عز وهللا لك، قََدرَ  ما لك يُتمم وجل عز وهللا السبب، تبذل أنت

ذا أنت، تعلمها ل هللا، يعلمها أمور   في تسيرُ  فأنت يخلقك، أن قبل األقدار وقدر المستقبلي،   ولهَٰ



ا} وجل عز هللا قال َ  أَن   ِلتَْعلَُمو  ى َللا  َ  َوأَن   قَِدير   َشْىء   كُلِِّ  َعلَٰ ا َشْىء   بِكُلِِّ  أََحاطَ  قَدْ  َللا   فتؤمن{  ِعْلًمًۢ

لك، وتُوقِنُ  وجل عز هللا بعلم وتُؤمنُ  هللا بقُدرة  الذي هو وجل عز هللا أن تعلم لك حصل فإذا بذَٰ

لك، قدر ُ  يََشا ءَ  أَن إِل   تََشا ُءونَ  َوَما}  يكون أن قبل به علم الذي وهو شاءه، الذي وهو ذَٰ {  َللا 

ذا ئك جوانب من جانب   فهَٰ لك القدرية، هللا بآيات يؤمنون أنهم الصادقين أولَٰ   بآيات يؤمنون كذَٰ

 ل حق   كلها المطهرة وبالسنة الكريم بالكتابِ  الثابتةِ  الشريعة أحكام تضمنته فما الشرعية هللا

ذا يظن هللا ألمر ُمعارًضا اإلرادة ُمزعزع الشريعة أحكام أمام اإلنسان يبقى فما. فيه شك  أو هَٰ

  بد فل كذا عن نَهى هللا أن دام وما تُطيع،  أن بد ل بكذا أََمرَ  وجل عز هللا أن دام ما  ذاك، يظن

ؤلء تنتهي، أن   فل هللا عند من أنها علموا أنهم المراد  الشرعية، هللا بآيات أيقنوا الذين فهَٰ

ذه ينال أن يريد الناس من فكثير   يتجاوزونها،  هللا عند من آية   هذه أن يعلم وهو المرتبة،  هَٰ

لك ومعَ  ذا أن ويعلم يُخاِلفُها، ذَٰ  وسلم، آله وعلى عليه هللا صلى هللا رسول سنة من حديث هَٰ

لك ومع ذا بعد أيطمع. يُخالفه ذَٰ   وأمر هللا أمر مخالفة تعمد وقد الدين؟  في إماًما يكون أن هَٰ

 . وسلِّم آله وعلى عليه هللا صلى رسوله

ذا ذا أن يقين على اإلنسان ِليَكن المسلمين معشر يا لهَٰ   حياتك تجعل به يعمل ثم هللا عند من هَٰ

  جميع تنظر الصادق المؤمن العبد وسلِّم، آله وعلى عليه هللا صلى رسوله وسنة هللا بكتاب

 بِنََظراتِه بَِكلَِمه بَسُكوتهِ  بها يُذكركَ  بأعماله بها يُذكركَ  القرآنية اآلية تقرأ كأنك وتراه حياته

 النبوية َواألحاديث القرآنية، بِاآليات َذكرك إليه نظرت ما كل َوِشرائه بِبيعهِ  بِأصِدقائه بُجلَسائه

 واآلُخروي الدنيوي ووِعيِده هللا بِوعد اليقين ـ أيًضا يقينهم جوانب ومن بها، عاملً  تراه أِلنك

وةِ  فِى َءاَمنُوا َوال ِذينَ  ُرسُلَنَا لَنَنُصرُ  إِن ا}  يقول وجل عز فالل دُ  يَقُومُ  َويَْومَ  الدُّْنيَا اْلَحيَٰ {  اأْلَْشهَٰ

ؤلء ؤلء الدين في اإلمامة مرتبة إلى هللا أوصلهم الذين الرسل أتباع المؤمنون فهَٰ  آمنوا هَٰ

ََ  وجل عز هللا َعَصىَٰ  َمنْ  َوأَنْ  أي َده، هللا أطاع من أن ـ هللا بِوعدِ   في َعاقَبَهُ  فإن العُقوبة، استحَق

  إنسان   من وكم النار، في وعذبه الَحشر، في َوَعذَبَه الٕقبر، في َعذَبَهُ  أمهله وإن َعاقَبَه، الدنيا

 من حفرة   وهوَ  بداخله، الذي ما تَدري ول قبره، بجانب تَُمرُ  هللا معصية على الدنيا في يكون

 هللا عن البُعدِ  َوفي وجل، عز هللا  َمعِصيةِ  في َحيَاتَهُ  َجعَلَ  أنه بَِسبِبِ  بالل، والعياذ النار ُحفر

لك ِمن وإياكم هللا أعاذنا  . ذَٰ

ذا  عز هللا قال الدنيا في خير بِكل الُمهتدين الموقنين المؤمنين هللا َوَعدَ  ـ: الُمسِلـميِنْ  َمعَشــرَ  فلهَٰ

ِلًحا َعِملَ  َمنْ }  وجل ن صَٰ ى أَوْ  ذََكر   مِِّ وةً  فَلَنُْحيِيَن هُۥ ُمْؤِمن   َوهُوَ  أُنثَٰ   أَْجَرهُم َولَنَْجِزيَن ُهمْ   َۖطيِِّبَةً  َحيَٰ

 {. يَْعَملُون َكانُوا َما بِأَْحَسنِ 

لك مضمون وهو طيبة، األُخروية حياتِِهمُ  ويََجعل الدنيا، في طيبةً  حياتهم يجعل  العظيم الدعاء ذَٰ

ن َوِمْنُهم}   {.   الن ارِ  َعذَابَ  َوقِنَا َحَسنَةً  اْلَءاِخَرةِ  َوفِى َحَسنَةً  الدُّْنيَا فِى َءاتِنَا َرب نَا   يَقُولُ  م 

  تكون بأن المؤمنين َوَعدَ  هللا بأن ويؤمنون واألُخروي، الُدنيوي هللا بوعد يؤمنون فالمؤمنون

ُحومين، يَكُونوا  أن الَحشرِ  في َوَوَعَدهُم لجنة،ا رياض من روضةً  قُبورهم  الذين ومنهم َمرِّ

  بِأيمانِهم، كُتُبَُههم يأخذوا بأن وجل عز هللا َوَوَعَدهُم ظله، إل ظل ل يوم ظله في هللا يُظلهم

  شربةً  وسلِّم آله وعلى عليه هللا صلى هللا رسول حوض من يشربوا بأن وجل عز هللا َوَوَعَدهُم

 وجل عز هللا َوَوَعَدهُم الِصَراِط، َعلَى  بِالمرورِ  وجل عز هللا َوَوَعَدهُم أبًدا، بعدها يضمأوا ل

  َما فيها بأشياء الجنةِ  في َوَعَدهُم ثم َدَرَجاتِِهم، بِِرفعَةِ  وجل عز هللا َوَوَعَدهُم الجنة، بُِدُخول

 بِحياة   هللا َوَعصوا هللا َعنِ  اْبتَعَدوا الذينَ  َوَعدَ  كما الُمقيم، النَعيمِ  ِمن هللا َوَعَدهم َوما هللا يَشاءُ 

  طُُولهُ  يَوم   في بِعَذاب   الَمحَشر  في َوَعَدهُم ثُمَ  النار ُحفر ِمن ُحفرة   هوَ  بِقَبرِ  ثُمَ  َجِحيم، هي

َعَدهُم َسنة، ألفَ  َخمسون ََ ائِِلِهم، كُتُبَُههم يَأُخذوا بِأن العُوقُبات،  من شاء بِما هللا وتَو  َوأن بَِشَمَٰ



َرموا ََ   في َوَوَعَدهُم َجَهن م، نَارِ  إلىَٰ  يُسَحبونَ  بل َالِصراطِ  َعلَى يَُمروا ل َوأن الَحوض، من يُْح

لك َوَغيرِ  َوالعَذَاب، والَجِحيِم، َواألغَلل، بِالَسَلِسل، َجَهن مَ  نارِ   . ذَٰ

ذا بأ ـ: الُمؤِمنيِنْ  َمعَشرَ  ِلهَٰ ؤلء ِمن َوِليكُن الَطاَعِة، إلىَٰ   الَمعِصيةِ  َعنِ  بِنَفِِّسهِ  الُمسِلمُ  ِليرِّ  الذين هَٰ

ذا َعلَى فَالَكلَم َواليَِقيْن، الَصبِّرِ  أهلِ  ِمنْ  بِأنَُهم وعل جل هللا َوَصفَُهمْ   َويَِقيل َكثِير، األمرِ  هَٰ

 أُخرى، ُدونَ  َخَصائص   في لَيسَ  َوالسنة، الكريم، القرآن تََضمنهُ  َما كل في الُمتَقين الُمؤِمنينَ 

لك َوراءَ  َما ِليُفَهم أمثِلةً  َضَربنَا َوإنََما  ..!!!  ذَٰ

 

 في الهداية ُرِزقوا الذين الدين في األئمة ِمنَ  وإياكم يًَجعَلَنا أن َوَكَرِمهِ  بَِمنهُ  وجل عز هللا أسأل

 . واليقين الَصبرَ  َوُرِزقوا َغيِرهم وِهدايةَ  أنِّفُِسِهم،

 

  من وجعلنا والعصيان والفسوق الكفر إلينا وكره قُلوبنا في وزينه اإليـمان إلينا َحبب اللهم

 .  الراشدين

 

 . اْلَوه ابُ  أَنتَ  إِن كَ   َۚرْحَمةً  ل ُدنكَ  ِمن لَنَا َوَهبْ  َهَدْيتَنَا إِذْ  بَْعدَ  قُلُوبَنَا تُِزغْ  لَ  اللُهمَ 

 

 

 يَِلينَا، َوَمنْ  َوآبَاءنَا، َوأمَهاتِنَا، َوأَخواَتِنَا َوإخوانِنا، َوَزوجاَتِنَا، َوبَنَاتِنَا، اهِدأبناءنا،وَ  اهِدنا، اللُهمَ 

 . العالمين رب يا والمسلمات المسلمين واهدِ 

 . والميتين منهم األحياء المسلمين وإلخواننا وأمهاتنا، ولـأبائنا لنا اغفر اللهم

 . الدين أعداء واخذل والمشركين، الشرك وأذل والمسلمين، اإلسلم أعز اللهم

 .  المؤمنين وعبادك نبيك وسنة وكتابك دينك انصر اللهم

 . والسنة التوحيد على وأمتنا والسنة، التوحيد على أحينا اللهم

  لنا وأصلح معاشنا، فيها التي دنيانا لنا وأصلح أمرنا، عصمة هو الذي ديننا لنا أصلح اللهم

 . شر كل من لنا وراحة الموت واجعل خير كل في زيادة   الحياة واجعل معادنا، فيها التي آخرتنا

 عاجلً  فيه نحن ما عنا وفرج المبين، الحق على كلمتهم واجمع المسلمين، دماء أحقن اللهم

   العالمين يارب عنا يرضيك الذي الوجه على آجلً  غير

 

دُ  َما أقــولُ   ..!! العالمين ربِ  لل تَسَمعوَن،َوالَحمِّ

 

 * اليمن - حبيش بمفرق الحديث دار خطبة    *



 

 * الدين في اإلمامة    *  

 

 1442- الحجة ذي -١٣ بتأريخ        

 

 * تعالى هللا وفقه البرعي العزيز عبد الشيخ لفضيلة     *  

 

     * للفيديو*     

 

https://youtube.com/channel/UCPVK5T8cgXPlt-RAIYGqr1A 

 

     * للصوت*     

 

https://alburaaie.al3ilm.com/23249 

 

     * التلجرام قناة*     

 

https://t.me/ElBorai 

 

     * بالواتس اشترك*     

 

https://chat.whatsapp.com/GScSHuqgLJl8nl6xCIgFfp 

 

 عندك  يقف المقطع تجعل ل   


