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ََََ إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسي ِ  ِدِه اللَُّه  ْْ َْْمالَِنا، َمْن ََ  ِِ َأ ََئا
ُد َأْن ََل إل ٰه ِإَلَّ  َْ ََََ َهاِدَي َلُه، َوَأْش َْْبُدُه  ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن َُْضِلْل  ُد َأنَّ ُمَحمًَّدا  َْ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرََِك َلُه، َوَأْش

 َوَرُسولُُه.
ا الَِّذََن آَمُنوْا ات َُّقوْا الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون(. َْ  )ََا أََ ُّ

ا النَّاُس ات َُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلقَ  َْ َما رَِجاًَل َكِثيراً َوِنَساء َوات َُّقواْ )ََا أََ ُّ ُْ ا َوَبثَّ ِمن ْ َْ ا َزْوَج َْ ُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
ََْلْيُكْم َرِقيبا(.  الل َه الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه َكاَن 

ا الَِّذََن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوقُوُلوا  َْ َْْماَلُكْم َوََ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن َُِطْع اللََّه َوَرُسولَُه )ََا أََ ُّ قَ ْوًَل َسِدَداً * َُْصِلْح َلُكْم َأ
َِْظيما(.  ََ َقْد ََاَز ََ ْوزاً 

َإن خير الكَم كَم الله، وخير الْدي هدي محمد صلى الله ْليه وسلم، وشر األمور محدثاتْا، أما بعد، 
 كل بدْة ضَلة، وكل ضَلة َي النار.وكل محدثة بدْة، و 

َتضمن أربعة تعالى  اإليمان باللهأَْا المسلمون، اتقوا الله تعالى وراقبوه، وأطيعوا الله وَل تعصوه، واْلموا أن 
الرابع: اإلَمان ، و الثالث: اإلَمان بألوهيته، و اإليمان بربوبيتهالثاني: ، و بوجوده سبحانه وتعالى أمور؛ اإلَمان

ي هذه الخطبة سنفرد الكَم ْلى ، ه وصفاتهبأسمائ  يته.باإليمان بربو َو

من له  :، والرباإلَمان بربوبية الله تعالى َعني اإلَمان بأن الله وحده هو الرب َل شَرك له وَل معينعباد الله، 
 . آمر إَل هوإَل هو، وَل ، ََ خالق إَل الله، وَل مالك-أي أمر تدبير هذا الكون  – الخلق والملك واألمر

الحمد لله ﴾، وقال السماواِ واألرض بديعوقال َواأَلْمُر﴾،  اْلَخْلق  َأََل َلُه ﴿ انفراده بالخلققال تعالى مبينا 
 .السماواِ واألرض فاطر

وأْظم ما خلق الله ْشرة، وهي السماواِ واألرض والشمس والقمر والليل والنْار والناس معاشر المؤمنين، 
المطر والَراح، وقد تمدح الله تعالى بخلقْا كثيرا َي القرآن َلسيما َي أوائل بعض السور كسورة والدواب و 

ز الحكيم * إن َي  الجاثية، قال تعالى  آلَاِ للمؤمنين  السماوات واألرضح ٰم * تنَزل الكتاب من الله العَز
ي   رزقوما أنزل الله من السماء من  نهارالليل والآَاِ لقوم َوقنون * واختَف  دابةوما َبث من  خلقكم* َو

 . َأحيا به األرض بعد موتْا وتصَرف الَراح آَاِ لقوم َعقلون

ولم َكن  الملكوقل الحمد لله الذي لم َتخذ ولدا ولم َكن له شَرك َي قوله تعالى  انفراده بالملكودليل 
ُْوَن ِمن ُدونِِه َما ََْمِلُكوَن ِمن اْلم ْلك  ْم لَُه رَبُّكُ  َذِلُكُم اللَّهُ ﴿ ، وقولهله ولي من الذل وكبره تكبيرا  َوالَِّذََن َتْد

 ِقْطِميٍر﴾.

كن إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له ، وقال واألمرأَل له الخلق قوله تعالى  انفراده باألمرودليل 
 .كله  األمروإليه َرجع ، وقوله فيكون
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ان؛ أمر  أيها المسلمون،  يٌّ دَني وأمر  كوني،  واألمر نْو هو أمره المتعلق بالشرائع  الديني فأمره الشرعيشْر
نسخ ما َشاء منْا، بحسب ما تقتضيه حكمته  والنبواِ، َإن الله هو وحده الذي َأمر بما شاء من الشرائع، َو

َ، وهو الذي ََُشر ِع للناس ما َناسبْم وما َُصِلح حالْم، وما هو مقبول ْنده من ال عباداِ واألْمال، جلَّ ْو
 ألنه هو الخبير بحالْم، العليم بما َصلحْم، الرحيم بْم.

، وهو المتعلق بتدبير أمور الكون، َالله وحده هو الذي َأمر األمر الكونيوالنوع الثاني من أمر الله هو  •
ان السحاب ونزول المطر والحياة والمِو والرزق والخلق والزَلزل وتفَرج الكرباِ ونْاَة العالم ونحو ذلك  بجَر

من األمور التي تحدث َي الكون، َإذا أمر الله بشيٍء منْا حصل َل محالة، َل ُمغالب له وَل ُمبطل، كما قال 
إَل واحدة كلمح  أمرناوما (، وقال تعالى  )كن فيكونإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له (الله تعالى 

حصوله إَل أن نقول قولًة واحدة وهي )كن( َيكون ذلك الشيء كلمح  ، أي: وما أمرُنا للشيء إذا أردنا)بالبصر
ة ْين.  البصر، َل َتأخر طَر

ي، َترتب ْليه أحكام الجزاء َوم القيامة. ين؛ أمر  كونيٌّ، وأمر  دَني شْر  َالحاصل أن أمر الله َنقسم إلى نْو

َي القرآن العظيم، ونفعني وإَاكم بما َيه من اآلَاِ والذكر الحكيم، أقول قولي هذا،  ولكمبارك الله لي 
 وأستغفر الله لي ولكم َاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية
ن لم َُعلم أ، َاتقوا الله ْباد الله، واْلموا أنه َم ْلى من َل نبي بعده، أما بعدالحمد لله وحده، والصَة والس

ون حين  أحًدا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه، إَل أن َكون مكابرًا غير معتقد لما َقول، كما حصل من َْر
َْْلى﴾،  أَنَا رَبُُّكمُ ﴿ قال لقومه َِْلْمُت َلُكم مِ ْن إل ٰه َغْيرِي﴾، لكن ذلك لي س ْن  ََا﴿ وقالاأَل ا اْلَمأل َما  َْ أََ ُّ

اتَ َجبُّ ٍر، قال الله تعالى ﴿ْقيدة، بل ْن َتك بُّ ٍر و  َْ ُُْلوًّا﴾ َوَجَحُدوا ِب ُْْم ظُْلًما َو ا أَنُفُس َْ َقنَ ت ْ  .واْستَ ي ْ
، َقد  َُِق   رُّون بربوبية الله تعالى)صلى الله ْليه وسلم( كانوا َي ْْد النبي ثم اْلموا رحمكم الله أن المشركين 

ذا الكون، ولكنْم مع هذا كانوا َشركون معه غيره َي العبادة، كانوا َؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر لْ
توجْون لْا بأنواع العباداِ، من دْاء وذبح ونذر وسجود وغير ذلك، َصاروا كفارا،  من األصنام واألوثان، َو

يد ولم َنفعْم إَمانْم بربوبية الله تعالى ْلى خلقه، ألنْم لم َؤمنوا بما َستلزمه توحيد الربوبية؛ وهو توح
أن اإلقرار بالربوبية َل َكفي للدخول َي اإلسَم حتى َُضم إليه إَراُده بالعبودَة، قال األلوهية، ِومن المعلوم 

ا ِإن ُكنُتْم  ل َِّمنِّ اأَلْرض  ُقل ﴿ بربوبيته ْلى خلقهلله َي كتابه العظيم مبينا أن المشركين كانوا مقَرن تعالى  َْ َوَمن َِي
َََ َتذَكَُّرون * ُقل  لِّلَّهِّ َن * َسيَ ُقوُلو  تَ ْعَلُمونَ  ا ل َِّمنِّ اأَلْرض  ُقْل َأ َْ َََ  لِّلَّهِّ ِإن ُكنُتْم تَ ْعَلُمون * َسيَ ُقوُلوَن  َوَمن َِي ُقْل َأ
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َََ تَ ت َُّقون  لِّلَّهِّ * َسيَ ُقوُلوَن  رَّبُّ السََّماَواتِّ السَّْبعِّ َوَربُّ اْلَعْرشِّ اْلَعظِّيم َمنَتذَكَُّرون * ُقْل  َمن بَِّيدِّهِّ * ُقْل ُقْل َأ
ََْلْيِه ِإن ُكنُتْم تَ ْعَلُمون * َسيَ ُقوُلوَن  َوُهَو َُِجيرُ  َمَلك وت  ك ل ِّ َشْيء    1ُتْسَحُرون﴾. ُقْل ََأَنَّى لِّلَّهِّ َوَل ََُجاُر 

 
 

  

ِئَكَتُه ََُصلُّ  ََ َْا ثم اْلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر ْظيم َقال )إن اللََّه َوَم ََْلى النَِّبيِ  ََا أََ ُّ وَن 
ََْلْيِه َوَسلِ ُموا تسليما(، اللْم صل وسلم ْلى ْبدك ورسولك محمد، وارض ْن أصحابه  الَِّذََن آَمُنوا َصلُّوا 

 الخلفاء، وارض ْن التابعين ومن تبعْم بإحسان إلى َوم الدَن. 

 أْداءك أْداء الدَن، وانصر ْبادك الموحدَن.  اللْم أْز اإلسَم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر

 اللْم آمنا َي أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووَلة أمورنا، واجعلْم هداة مْتدَن. 

اَاهم.  ق جميع وَلة المسلمين لتحكيم كتابك، وإْزاز دَنك، واجعلْم رحمة ْلى ْر  اللْم َو
 سه، ورد كيده َي نحره. اللْم من أرادنا وأراد اإلسَم والمسلمين بشر َاشَغله َي نف

اللْم ادَع ْنا الغَء والوباء والربا والزنا، والزَلزل والمحن وسوء الفتن، ما ظْر منْا وما بطن، ْن بلدنا هذا 
ن سائر بَد المسلمين ْامة َا رب العالمين   .خاصة، ْو

ي اآلخرة حسنة  وقنا ْذاب النار.  ربنا آتنا َي الدنيا حسنة َو
 سبحان ربنا رب العزة ْما َصفون، وسَم ْلى المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

، واتس: أْد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، َي مدَنة الجبيل، َي المملكة العربية السعودَة
66500060560901 

                                                 
، وآَة  160، وآَة َوسف:  11شنقيطي رحمه الله َي تفسير آَة َونس: انظر ما قاله ابن كثير َي تفسير هذه اآلَاِ ، وكذا ما قاله ال 1

َ ... الخ. 5اإلسراء:  كثر َي القرآن العظيم اَلستدَلل ْلى الكفار باْتراَْم بربوبيته جل ْو  من ابتداء قوله: َو
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