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خوىل خلطبة مقدمة
مضل فل ا يهده من أعمالنا، وسيئات أنفسنا شرور من لل ونعوذ إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه نمده ل للمد إن
وخليله وصفيه ورسوله، عبده ل ممدد أن وأشهد له، شريك ل وحدده ا إل إله أل وأشهد له، هادي فل يضلل ومن له،

أععي. وصحبه آله وعلى عليه وسلمه ا وصلولت شرعه، للناس ُغ ومبلّل وحيه، على وأمينه
خوىل خلطبة نص

بعد: أما
- ا وتقوى ودنياه، دينه أمور خي إل وأرشده وقاه ا لتقى من فإن - تعال - ا لتقول ا، عباد لؤممني، معاشر فيا
ا. عذلب خيفة ا؛ من نور على ا معصية عن وبغعد ا، رحة رجاء ا؛ من نور على ا بطاعة عمل - وعل جل

ا: عباد
لميان. وللخرة للدنيا ف للرفعة للعبد به ونل للقلوب وحصلته للنفوس لكتسبته ما أشرف إن

لمالق. على للهدلف وأنبل لؤقاصد، وأجلل لؤطالب أشرف - ا عباد - لميان
وأعل لؤطالب، أشرف تنالول - ا عباد - لميان وللخرة، للدنيا ف وللرّلفعة وللفلح للعز سبب - ا عباد - لميان

لؤولهب.
للمممني. أعّدت وللرض للسمولت كعرض عدررضها للقيامة يوم جنةد للعبد ينال - ا عباد - لميان

للبعيد. وقعرها للشديد، وحرّلها للنار من للعبد ينجو - ا عباد - لميان
للصلة عليه - قال كما للقيامة، يوم - وعل جل - ا رؤية وهو أل يغنال، ما أشرف لؤممن ينال - ا عباد - لميان

عليه[. ]متفق رؤيته" ف تضامون ل للقيامة يوم ربكم ستون "إننكم -: وللسلم
ونلقمة. وبلء شر ويدفعكل وللخرة، للدنيا ف ورفعة وفلح خي يغنالكل - ا عباد - لميان

ا: عباد
- قال كما إليه، وهدليتهم به، عليهم ملننته على كًيدل ل حدد - وعل جل - ا يمدول أن لميان أهل على للولجب إن

هغمغ أغولدئلكد يداند ودللرعلصر ودللرفغسغوقد رد للركغفر إللديركغمغ ودكدرنهد قُغلغوبلكغمر فل ودزديُنندهغ يداند لمرل إللديركغمغ حدبنبد ّند ل ودلدكلنن ﴿ :- وعل جل
.]7 ]للجرلت: ﴾ دغوند للرنلشل

ا: عباد
للعمال. قته وصددن للقلب ف وقر ما لميان ولكن للتحلّلي، ول للتمِّل لميان ليس

ولليوم ورسله وكتبه، وملئكته لل لميان على وبناؤها قدولمغها رلسخة، وإيانيات صحيحة عقائد - ا عباد - لميان
- للنب سأل جبيل أن :- عنه ا رضي - عمر حديث من مسلم صحيح ففي وشره؛ خيه للقدر؛ ولميان للخر،
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للخر، ولليوم ورسله وكتبه وملئكته لل تممن :"أن قال لميان، عن أخبن قال لميان، عن - وسلم عليه ا صلى
.] )8( مسلم ]أخرجه وشره" خيه للقدر؛ تممن وأن

خس للعبادلت هذه ومبان ا، إل لؤسلم با يتقرنب متنوعة، وقغرلت عظيمة وعبادلت زلكية ااعة - ا عباد - لميان
ا، إل إله ل أن شهادة خس؛ على لمسلم ))بِغ قال: حيث - وللسلم للصلة عليه - للنب حديث ف بيانا جاء

عليه[. ]متفق للرلم(( ا بيت وحج رمضان، وصوم للزكاة، وإيتاء للصلة، وإقامة ا، رسول ل ممدد وأن
ا رضي - عباس لبن عن للصحيحي ففي لميان؛ ف دلخلة كلها وشعائره للدين أعمال وسائر للمسة للعمال فهذه
وسلم عليه ا صلى - لم قال للديث وف - وللسلم للصلة عليه - للنب إل للقيس عبد وفد ميء ذكر ف - عنهما
ا، إل إله ل أن شهادة لل :"لميان قال أعلم، ورسوله ا قالول: لل؟(( لميان ما أتدرون لل، لميان ))آمركم :-

.] عليه متفق [ لؤغنم". من للمس تعطول وأن رمضان، وصوم للزكاة، وإيتاء للصلة، وإقامة ا، رسول ل ممدد وأن
لميان. ف دلخل ذلك وللقرلتكل للطاعات وأنولع للدين، وأعمال لمسلم شعائر أن على للعظيم للديث هذل فدّل

يكون ما ومنها للقلب، يكون ما ومنها لللسان، يكون ما منها متنوعة؛ وأعمال كًية، شغعبب - ا عبادد - لميان
إل إله ل قول أعلها شعبة، وسبعون بضع ))لميان قال: أنه - وسلم عليه ا صلى - للنب عن للديث ففي للولرح؛

عليه[. ]متفق لميان(( شعب من شعبة وللياء للطريق، عن للذى إمااة وأدنها ا،
ا رضي - هريرة أب حديث من للصحيحي ف جاء للذنوب؛ وترك لاثم، وتوقّق للرلم، عن بغعد - ا عباد - لميان
يسرق حي للسارق يسرق ول مممن، وهو يزن حي للزلن يزن ))ل قال: أنه - وسلم عليه ا صلى - للنب عن - عنه
وهو ينتهبها حي أبصارهم با إليه للناس يرفع نبة ينتهب ول مممن، وهو يشربا حي للمر يشرب ول مممن، وهو

عليه[ مممن((.]متفق
لميان. مسمنى ف دلخل ذلك للثمكل عن وللبغعد للرلم ترك أن على للعظيم للديث هذل دل وقد

صلى - للنب عن للديث ففي وللمانت؛ ولؤولثيق للعهود ووفاء للظلم، عن وبغعد للذى ّف ك - ا عباد - لميان
وللنسائي ،)٢٦٢٧( للتمذي ]أخرجه وأموللم". دمائهم على للناس أمنه من :"لؤممن قال أنه - وسلم عليه ا

.] لللبان وصححه )٨٩١٨( وأحد ،)٤٩٩٥(
وللبزلر ،)١٢٥٦٧( أحد ]أخرجه له(( أمانة ل ؤن إيان ))ل :- وللسلم للصلة عليه - قال للخر، للديث وف

.] لللبان وصححه عنه ا رضي مالك بن أنس حديث من )٢٨٦٣( يعلى وأبو ،)٧١٩٦(
يممن ))ل قال: أنه - وسلم عليه ا صلى - للنب عن للديث وف وتعاون، وتولد وتخي، اابف - ا عباد - لميان

عليه[. ]متفق لنفسه(( يب ما لخيه يب حت أحدكم؛
لشتكى إذل للولحد، للسد مًل وترلحهم، تولدهم ف لؤممني ))مًل :- وللسلم للصلة عليه - يقول للخر للديث وف

عليه[. ]متفق وللسهر(( للمى للسد سائر له تدلعى عضو، منه
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ملنر جداءغول ودللنذليند ﴿ :- تعال - ا يقول للدعاء، وبذل لميان، أهل بي وتعاون وترلحم تكافل - ا عباد - لميان
﴾ يمب ردحل ردءغوفب إلننكد ردبُنندا آمدنغول لللنذليند اللل قُغلغوبلندا فل جدرعدلر ودلد يدانل مرل لل بُدقغوند سد للنذليند ودلنلندا خر ودملل لدندا لارفلرر ردبُنندا يُدقغولغوند بُدعردلهلمر

.]10 : ]للشر
- يقول لؤمات؛ إل ا دين على وثبات ا، لعبادة وملزمة ومدلومة ا، ااعة على لستقامة - ا عباد - لميان
ف ل قل :- وللسلم للصلة عليه - للنب قال عندما للًقفي عبدا بن سفيان حديث ف - وسلم عليه ا صلى

.] )38( مسلم ]روله لستقلمر" ث لل، آمنت "قل قال: ايك، ل أحدد عنه أسأل ل قولد لمسلم
ا: عباد

اعم ذلق " -: وسلم عليه ا صلى - يقول له؛ نظي ل واعم لذة له أن كما وحلوة، له وزينة للمرء عال لميان
.] )34( مسلم ]روله رسولد" – وسلم عليه ا صلى - وبحمد ديندا، ولمسلم رلل لل يد

ردضل مدن لميان
ورسولغه اغ يكون أن لميان؛ حلوة بنن وجد فيه، مدنكغنن ))ثلث :- وللسلم للصلة عليه - يقول للخر للديث وف
أن يكره كما منه ا أنقذه أن بعد للكفر إل يعود أن يكره وأن ل، إل يبه ل لؤرء يب وأن سولها، ما إليه أحبن
لميان، بزينة زينا "لللهم دعائه: ف - وسلم عليه ا صلى - يقول وعال؛ زينة ،وهو عليه[ ]متفق للنار(( ف يقذف

.] لللبان وصححه )١٨٣٥١( وأحد ،)١٣٠٥( للنسائي أخرجه [ مهتدين" هغدلة ولجعلنا
.]26 ]للعرلف: ﴾ خديرب ذدللكد للتُنقرودى بداسغ

ودلل ﴿ :- تعال - ا يقول للقرآن وف
ا: عباد

على مغقدنمة به عنايتهم تكون وأن وقدره، مقامه يعرفول وأن رعايته، حقن لميان يرعول أن لميان أهل على للولجب إّن
وللخرة. للدنيا ف وللرّلفعة وللفلح وللسعادة للي أساس فهو أمرق؛ بكل عنايتهم

للرحيم. للغفور هو إنه لكم؛ يغفر فاستغفروه ذنب منكل لؤسلمي ولسائر ولكم، ل ا وأستغفر للقول هذل أقول
خلثانية خلطبة مقدمة

ل ممدد أن وأشهد له، شريك ل وحده ا إل إله أل وأشهد وللمتنان، وللود للفضل ولسع لمحسان عظيم ل للمد
أععي. وصحبه آله وعلى - عليه وسلم ا صلى - ورسوله عبده

خلثانية خلطبة نص
بعد: أما

ا رضي - للعاص بن عمرو بن عبدا حديث من لؤستدرك ف للاكم روى ورلقبوه، – تعال - ا لتقول ا، عباد فيا
أن ا فاسألول للًوب؛ خدرلدقغ كما أحدكم جوف ف لدقغ ليخر لميان "إن قال: - وسلم عليه ا صلى - للنب أن - عنهما
ف لللبان للشيخ وصححه )14668( للكبي ف وللطبلن )5( لؤستدرك ف للاكم ]روله قلوبكم" ف لميان يدد

.]١٥٨٥ للصحيحة للسلسلة
ا: عباد

https://app.turath.io/book/9442?hadith=1585


4 - 4

- ذلك ف وللسبب للًوب، خلق وكما للًوب، يبلى كما ويُدبرلى ويتقادم وينقص، يضعغّ أي: ليخلق؛ لميان إن نعم،
من وكذلك لميان، با فينقص للمعاصي، واشيانق للذنوب، فلعلق من للياة؛ هذه ف للعبد به يبتلى ما هو - ا عباد

لتحقيقه. وأوجده لجله ا خلقه للذي لميان عن تصرفه وصولد وصولرف فنق من للعبد يلقاه ما جرّلء
وأن ويقويه، لميان يزيد أن - وتعال تبارك - إليه مغللحلا وسمللد ا، إل صادقدا توجلهدا يتطلب - ا عباد - فاؤقام
ودفل نُريدا للدل للرديداةل فل للًنابلتل لرقدورلل لل آمدنغول للنذليند ّنغ ل يُغًُدبّلتغ ﴿ يقول: - تعال - وا فيه يكنه وأن للقلب، ف يّدده

.]27 : ]إبرلهيم ﴾ ردةل خل للر
ويزيد ويضعّ، يقوى لميان فإن وتعليته؛ وتكميله لميان، اقيق ف ويتهد للعبد يدن أن - ا عباد - للخر وللمر
وما قيل وينقص، يزيد "لميان قال: جليل، صحاب وهو - عنه ا رضي - للطمي حبيب بن عمي فعن وينقص؛

نقص." ونسينا وضيعنا افلنا وإذل زلد، وسبنحناه وحدلدنه ا ذكرن إذل قال: ونقصانه، زيدته
وضعفه. نقصه أسباب عن وللبغعد إيانه تقوية ف للياة هذه ف يسعى يزلل ل لؤوفنق للعبد فإن ولذل

أمرن عصمة هو للذي ديننا لنا أصلح لللهم


