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 أعمال حيبها النبي 

 

الحؿد هلل الؿعبقد يف أرضف ، الحؿد هلل الؿحؿقد يف عؾقائف، الحؿد هلل

شفادًة يلمـ مـ قالفا وأشفد أن ال إلف إال اهلل وحده ال شريؽ لف، وسؿائف، 

ما أودعفا صدٌر إال استؼر واكشرح، وال ُأشرهبا  ؛وعِؿؾ بؿؼتضاها يقم لؼائف

هل كؾؿة ، قؾٌب إال اصؿلن واكػسح، وال ُقِذف هبا عؾك باصٍؾ إال زهؼ وتزحزح

التؼقى، وهل العروة القثؼك، وهل التل جعؾفا إبراهقؿ كؾؿًة باققًة يف عؼبِف 

 لعؾفؿ يرجعقن.

الذي اكتؼاه مـ أصفر  وصػقُّف وخؾقؾف، أن محؿًدا عبده ورسقلفوأشفد  

ف بالـصر جساللة، واصطػاه لؾبالغ والرسالة، وأيَّده بالُحجج الُبؾ ، وخصَّ

رمك بف األقران فلتاهؿ دون ُلب ث، وأكزل عؾقف الؼرآن فؼرأه ج، الؿمزر والػؾ  

عؾك اهلل أجره  عؾك الـاس عؾك ُمؽث، أدَّى ما عؾقف ائتؿـف، ولؿ يحتسب إال

 وثؿـف.

مـ و التابعقـ وعؾك صؾَّك اهلل وسؾَّؿ وبارك عؾقف وعؾك آلف وأصحابف

 تبعفؿ بنحساٍن إلك يقم الديـ وسؾَّؿ تسؾقًؿا مزيًدا.

 أما بعد...

يقم ُيـصب كجاتؽؿ  يف تؼقى اهلل  واعؾؿقا أنفاتؼقا اهلل يا عباد اهلل، 

ڱ  ڳ ڱک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ) :الصراط، قال اهلل 

 .[17-17]مريم:  (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

o  p 
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: ، ويختؾط الظالم بالـقر، قال اهلل وهل برهاكؽؿ يقم تؾتبس األمقر

 .[92األكػال:](چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ک)

رحؿًة لؾعالؿقـ،  محؿًدا  لؼد بعث اهلل  :عباد اهلل

ًة عؾك الخؾؼ أجؿعقـ، ومحجًة لؾسالؽقـ، فؼام الـبل   وُحجَّ

أدَّى األماكة، وبؾَّغ الرسالة، وكصح األمة، فػتح  ؛خقر ققام اهلل بدعقتف إلك 

ا، وقؾقًبا ُغؾًػا.بف أعقـًا ُعؿقً  اهلل   ا، وآذاًكا صؿًّ

شديد الحرص عؾك هداية الـاس  ولؼد كان الـبل 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ): أجؿعقـ، قال اهلل 

 .[771]التوبة:(  ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

، ولؼد كاكت محبتف لـا كبقـا هؽذا كان  :عباد اهلل كعم

ھ )أشد وأكرب وأكثر مـ محبتـا لف، وقد دلَّت هذه اآلية عؾك ذلؽ؛ 

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

 .[771]التوبة:(  ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺

اية الـاس، ولؼد كان ُيحب الخقر ألمتف حًبا فؾؼد كان حريًصا عؾك هد

 عظقًؿا.

 : أكف ما مـ خقرٍ لفذه األمة ومن مظاهر محبة الـبي 

ر األمة مـف  يعؾؿف لفذه األمة إال دلفا عؾقف، وما مـ شرٍّ يعؾؿف إال وحذَّ

  اه اهلل چ چ چ چ ڇ ڇ )بؼقلف:  حتك زكَّ

 .[3]املائدة:(  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎگ

يدعق ألمتف يف كؾ صالة، ففذه أم الؿممـقـ عائشة  وكان 

  :رأيت مـ الـبل "قالت  ،ٍس ُؼؾ ُت: َيا فَ صِقَب َكػ 

ُع اهلَل لِلَرُسقَل  ، اد 
ِ
َر، »َفَؼاَل:  ،"اهلل َم ِمْن َذَكبَِفا َوَما َتَلخَّ ُفمَّ اْغِػْر لَِعائَِشَة َما َتَؼدَّ الؾَّ
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ْت َوَما َأْعَؾـَْت  فِل  لَفَضِحَؽت  َعائَِشُة َحتَّك َسَؼَط َرأ ُس "تؼقل عائشة: ، «َما َأَسرَّ

رِ  ِحِؽ  يِحج  ـَ الضَّ
 َؼاَل فَ ، "مِ

ُّ
ِك »: الـَّبِل َأكِّي َدَعْوُت َأَيُسرُّ

: «؟َلِك  كِل  َكق َػ ، َفَؼاَلت   اَل َيُسرُّ
ِ
 »: َفَؼاَل  ؟َيا َرسُقَل اهلل

ِ
َواهلل

َفا  تِي فِي ُكلِّ َصََلةٍ  َلَدْعَوتِيإِكَّ  .(1) «أِلُمَّ

َفا »  إِكَّ
ِ
تِي فِي ُكلِّ َصََلةٍ  َلَدْعَوتِيَواهلل يدعق لؽؿ يا أمة محؿٍد  «أِلُمَّ

 ؽؿ كبق  أن يغػر اهلل  م ذكقبؽؿ ما تؼدَّ

 .مـفا وما تلخر، وما أسررتؿ وما أعؾـتؿ، فقا لشػؼتف 

َل »قال:  كذلؽ كبقـا  لُِؽلِّ َكبِيٍّ َدْعَوٌة ُمْسَتَجاَبٌة، َفَتَعجَّ

تِي َيْوَم اْلِؼَقاَمةِ  ، َفِفَي َكائَِؾٌة إِْن ُكلُّ َكبِيٍّ َدْعَوَتُه، َوإِكِّي اْخَتَبْلُت َدْعَوتِي َشَػاَعًة أِلُمَّ

 َشْقًئا
ِ
تِي ََل ُيْشرُِك بِاهلل  .(9) «َشاَء اهللُ َمْن َماَت ِمْن ُأمَّ

ففـقًئا لؽؿ أيفا الؿقحدون، هـقًئا لؽؿ أيفا الؿممـقن، هـقًئا لؽؿ دعقة 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)لف  التل يستجقبفا اهلل  الـبل 

ء:(  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  .[18-11]الشعرا

: أكف مرًة مـ الؿرات تال لفذه األمة محبته ومن مظاهر 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ )يف إبراهقؿ:  ققل اهلل 

  يف عقسك: ، وققل اهلل [33]إبراهيم:(  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 .[771املائدة:](  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ)

                                                           

، وحسـف األلباين ▲(، مـ عديث عائشة 1111أخرجف ابـ حبان يف صحقحف ) (1)

 (.9922يف السؾسؾة الصحقحة رقؿ )

(، والؾػظ لف، مـ 122(، ومسؾؿ يف صحقحف )4032أخرجف البخاري يف صحقحف ) (9)

 .◙حديث أبل هريرة 
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تِي»َفَرَفَع َيَدْيِه َوَقاَل: »  تِي ُأمَّ : ، َوَبَؽى، َفؼَ «الؾُفمَّ ُأمَّ َيا »اَل اهللُ َعزَّ َوَجلَّ

ٍد، َوَربَُّك َأْعَؾُم، َفَسْؾُه َما ُيْبؽِقَك؟ َفَلَتاُه ِجْبرِيُل َعَؾْقِه « ِجْبرِيُل اْذَهْب إَِلى ُمَحؿَّ

َم بَِؿا َقاَل، َوُهَو   َصؾَّى اهللُ َعَؾْقِه َوَسؾَّ
ِ
ََلُم، َفَسَلَلُه َفَلْخَبَرُه َرُسوُل اهلل ََلُة َوالسَّ الصَّ

تَِك،  "ْعَؾُم، َفَؼاَل اهللُ: أَ  ا َسـُْرِضقَك فِي ُأمَّ ٍد، َفُؼْل: إِكَّ َيا ِجْبرِيُل، اْذَهْب إَِلى ُمَحؿَّ

 .(1) «َوََل َكُسوُءكَ 

عؾقؽؿ،  اكظروا أيفا الؿسؾؿقن كقػ يخاف الـبل 

ى خقًفا اكظروا إلك شػؼتف ورحؿتف  ، وإلك بؽائف ودمعاتف الحرَّ

صؿلكف أن  العذاب، أو أن يـالفا الغضب، فاهلل  عؾك أمتف مـ أن ُيصقبفا

  .فوققت شػاعتف ألهؾ التقحقد كائؾة بحقل اهلل 

لؿـ شفد لف بالتقحقد،  يدعق اهلل  ولؼد كان الـبل 

 يقم الؼقامة.  بالبالغ أن ُيـجقف اهلل  ولؿـ شفد لؾـبل 

ـؿا روى أبق رافٍع قتجاوزت ذلؽ ح بؾ إن محبة الـبل 

إذا  كان الـبل "أكف قال:  ل اهلل مقلك رسق

ك َوَكبََّر، »فضحك أراد أن ُيضحل  ، َذَبَحُفَؿا بَِقِدِه، َوَسؿَّ ـِ َرَكق  ـِ َأق  َؾَحق  ـِ َأم  بَِؽب َشق 

َؾُف َعَؾك ِصَػاِحِفَؿا  .(9) «َوَوَضَع ِرج 

فقذبح األول عـف وعـ آل بقتف، ثؿ الثاين يذبحف عـ أمة محؿٍد 

". 

                                                           

(، مـ حديث عبد اهلل بـ عؿرو بـ العاص 939ؿ يف صحقحف )أخرجف مسؾ (1)

◙. 

(، وغقرهؿا، 1244(، ومسؾؿ يف صحقحف )2225أخرجف البخاري يف صحقحف يف ) (9)

 .◙ مـ حديث أكس بـ مالؽ
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ٍد مـ هذه األمة إلك يقم الؼقامة إال وتـالف أجرة ولذلؽ ما مـ أح

 ؛األضحقة

 .فؿـ ذبح مـ مالف فؾف أجر األضحقة -

ك عـف رسقل اهلل  -   .ومـ كان فؼقًرا غقر مستطقع فؼد ضحَّ

وما هذه الرحؿة؟ إكف محؿد بـ عبد اهلل  ؟يا هلل! ما هذه الشػؼة

 الذي ُيحبـا أكثر مؿا ُكحبف . 

ر عؾك هذه األمة وُيشػؼ كان كث بؾ إن الـبل  قًرا ما ُيقسِّ

َلْوََل َأْن َأُشقَّ َعَؾى »عؾقفا، ويخاف عؾقفا العسر، فؽان مـ جؿؾة ما يؼقل: 

َواكِ  تِي أَلََمْرُتُفْم بِالسِّ  .(1) «ُكلِّ َصََلةٍ  ِعـَْد  ُأمَّ

ٍة، وَلوَ »وكان يؼقل:  تي ما َقَعْدُت َخْؾَف َسرِيَّ ِدْدُت أكِّي َلْوََل أْن أُشقَّ عَؾى ُأمَّ

 ُثمَّ ُأْحَقا، ُثمَّ ُأْقَتُل يف َسبقِل 
ِ
 ُثمَّ ُأْحَقا، ُثمَّ ُأْقَتُل يف َسبقِل اهلل

ِ
ُأْقَتُل يف َسبقِل اهلل

 
ِ
 .(2)«اهلل

عت عؾك عرش قؾب الـبل كعؿ إهنا الشػؼة عؾك هذه األمة والتل تربَّ 

 . 

أن يراكؿ أيفا الؿممـقن، أتعؾؿقن  بؾ تؿـك الـبل 

ث أصحابف ويؼقل:  ذلؽ؟ كان الـبل  ا َقْد َرَأْيـَا »ُيحدِّ َوِدْدُت َأكَّ

 َقاَل: « إِْخَواَكـَا
ِ
َأْكُتْم َأْصَحاِبي َوإِْخَواُكـَا »َقاُلوا: َأَوَلْسـَا إِْخَواَكَك؟ َيا َرُسوَل اهلل

                                                           

 .◙(، مـ حديث أبل هريرة 929أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

بل أ(، مـ حديث 1514(، ومسؾؿ يف صحقحف )04قحف )أخرجف البخاري يف صح (9)

 .◙هريرة 
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 .(1) «الَِّذيَن َلْم َيْلُتوا َبْعُد 

 رمة يف قؾب الـبل اهلل أكرب! اهلل أكرب! يا لفا مـ محبة عا
أيفا الؿممـقن، بؾ إن محبتف لؽؿ تجاوزت كؾ أمر، ذلؽ أكف كان  ؽؿتجاه

يخاف عؾقؽؿ مـ أن تؼعقا صرعك يف االكزالق يف الشرك أو البدعة، أو غقرها 

َؿا َمَثِؾي »مثاًل فقؼقل:  مـ اآلثام، ولذلؽ يضرب الـبل  إِكَّ

ا َأَضاَءْت َما َحْوَلُه َجَعَل الَػَراُش َوَمَثُل الـَّاِس َكَؿَثِل َرُجٍل اْسَتْوقَ  َد َكاًرا، َفَؾؿَّ

َوابُّ الَّتِي َتَؼُع ِفي الـَّاِر َيَؼْعَن فِقَفا، َفَجَعَل َيـِْزُعُفنَّ َوَيْغِؾْبـَُه َفَقْؼَتِحْؿَن  َوَهِذِه الدَّ

 .(2) «افِقَفا، َفَلَكا آُخُذ ِبُحَجِزُكْم َعِن الـَّاِر، َوُهْم َيْؼَتِحُؿوَن فِقفَ 

 الؾفؿ صؾِّ وسؾِّؿ عؾك كبقـا محؿد.

وُيشػؼ عؾقـا، ويخاف  ،الذي ُيحبـا إكف كبقـا  :عباد اهلل كعؿ 

، بربؽؿ أيفا الشقب والشباب مـ الرجال والـساء أال عؾقـا 

ؿ هبذا  ك، وجاهد، وعاكك، وقاسك ألجؾ أن كتـعَّ يستحؼ هذا الـبل الذي ضحَّ

 ؟ الـؼاء، وهبذا الصػاء أن كتبعف ذا الديـ، وهبذا هباإليؿان، و

باتباعف، وبطاعتف، والسقر عؾك صريؼتف وهديف،  ولذلؽ أمركا ربـا 

 واألخذ مـ دلِّف وسؿتف؛

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ): يؼقل  -

 .[77]األحزاب:(  ی ی ی ی

 

                                                           

 .◙(، مـ حديث أبل هريرة 922أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)

(، مـ حديث 9952(، ومسؾؿ يف صحقحف )4250أخرجف البخاري يف صحقحف ) (9)

 .◙أبل هريرة 
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(  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ): ويؼقل  -

 .[37]آل عمران:

َأُكوَن َأَحبَّ   ُيْمِمُن َأَحُدُكْم َحتَّىََل »يؼقل:  والـبل  -

 .(1) «َأْجَؿِعقنَ  َوَوالِِدِه َوالـَّاسِ  َوَلِدهِ  ِمنْ  إَِلْقهِ 

هذا الـبل الؽريؿ الذي بؾَّغـا هذا الديـ العظقؿ، هذا الـبل الذي جاهد يف 

قن أن كؼػ عؾك اهلل حؼ جفاده حتك أوصؾ لـا اإليؿان، حريٌّ بـا أيفا الؿممـ

ٺ ٺ ): قـطرة التسؾقؿ لف، كعؿ ألن يف صاعتف واتباعف الفداية التامة، يؼقل 

 .[45]النور:(  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

وفؼـل اهلل وإياكؿ التباع الؽتاب والسـَّة، وهداين وإياكؿ إلك ما فقف 

 ولسائر الؿسؾؿقـ أققل ما تسؿعقن وأستغػر اهلل لل ولؽؿرضقاكف والجـة، 

 كؾ ذكٍب وخطقئة، ويا فقز الؿستغػريـ أستغػر اهلل. مـ

لحؿد هلل وكػك، وصؾَّك اهلل وسؾَّؿ وبارك عؾك الـبل الؿصطػك، وعؾك ا

 مـ بلثره اقتػك إلك يقم الحشر والؿـتفك.

 

 

 

                                                           

(، مـ حديث أكس بـ 22يف صحقحف ) (، ومسؾؿ12أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 .◙مالؽ 
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 اخلطبة الثانية 

 

لحؿد هلل عؾك إحساكف، والشؽر لف عؾك تقفقؼف وامتـاكف، وأشفد أن ال إلف ا

إال اهلل وحده ال شريؽ لف، وأشفد أن محؿًدا عبده ورسقلف الداعل إلك 

رضقاكف، صؾَّك اهلل وسؾَّؿ وبارك عؾقف وعؾك آلف وأصحابف وإخقاكف، وسؾَّؿ 

 تسؾقًؿا مزيًدا.

 أما بعد...

سقا مقاصـ محاب الـبل فاتؼقا اهلل يا عباد اهلل،   وتؾؿِّ
ـ تتبَّع هذه الؿحاب فنكف سُقحشر مع مـ األققال واألفعال والتصرفات، فنن م

، وقد تضافرت كصقص الؼرآن والسـَّة، واتحدت يف الـبل 

 التلكقد عؾك هذا األمر.

تـؼقة مقارد الديـ  : الـبيوإن من أعظم محاب 

ر صػاء هذا اإلسالم،  ومصادره ومشاربف، تـؼقتف مـ كؾ ما مـ شلكف أن ُيؽدِّ

يدعق الـاس إلك تـؼقة  ل وكؼاء هذه العؼقدة، فؾؼد كان الـب

رٍة لفذا اإليؿان ولفذا الديـ العظقؿ؛  ديـفؿ وإيؿاهنؿ مـ كؾ شائبٍة مؽدِّ

فاحرصقا يا عباد اهلل عؾك تـؼقة إيؿاكؽؿ وديـؽؿ وإسالمؽؿ مـ كؾ ما مـ 

 .شلكف أن يققعؽؿ فقؿا ُيسخط اهلل وُيسخط كبقف 

بعد هذا  واعؾؿوا أيًضا أن من أعظم محاب الـبي 

، بعد هذا محبتف لؾصالة  :صل األصقل، والركن العظقماأل
 ِمنْ  إَِليَّ  ُحبَِّب »فؾؼد أحب الصالة وتعؾَّؼ هبا، ومـ جؿؾة ما كان يؼقل: 
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ََلةِ  ،َوالـَِّساءُ  الطِّقُب  :ُدْكَقاُكمْ  ُة َعْقـِي فِي الصَّ  .(1) «َوُجِعَؾْت ُقرَّ

بََِلُل  َيا»، ويؼقل: وكان إذا حزبف أمٌر قام إلك الصالة 

ََلَة َأِرْحـَا بَِفا  .(2) «َأِقِم الصَّ

 .فؽان ُيحب الصالة فرضفا وكػؾفا

يعتـل بؼقام الؾقؾ عقاكًة فائؼة، يصػُّ قدمقف، وُيؾؼل  وكان 

 .برأسف بقـ يديف ساجًدا هلل الذي عؾك العرش استقى 

الؼرآن، فقؼرأه آكاء الؾقؾ وأصراف ُيحب تالوة  وكان 

، فؼال البـ مسعقد: ب أن يسؿعف مـ غقره الـفار، وكان ُيح

أِحب أْن أْسَؿَعُه  كِّيإِ »قال: أقرأ عؾقؽ وعؾقَؽ ُأكزل؟! قال:  «اْقَرأ َعَؾيَّ اْلُؼْرآنَ »

 .(3) «ِمْن َغْقرِي

ْقَؾَة ُسوَرٌة َلِفَي َأَحبُّ إَِليَّ »وقال مرًة:  :عباد اهلل كعم ِمْن  َقْد ُأْكِزَلْت َعَؾيَّ الؾَّ

م مـ ذكبف وما يؼصد سقرة الػتح التل فقفا البشارة بؿغػرة ما تؼدَّ  (2)«َذاَكَذا َوكَ 

 لؾؿممـقـ؛ فتعاهدوا عباد اهلل، تعاهدوا كتاب اهلل  تلخر، وبؿغػرة اهلل 
 حػًظا وتالوة، واجعؾقا حؿؾف فقق حؿؾ التؽؾقػ عالوة.

                                                           

(، مـ حديث أكس بـ 19920(، وأحؿد يف مسـده )0202أخرجف الـسائل يف ســف ) (1)

 (: حسـ صحقح.41/ 1، وقال األلباين يف ســ الـسائل )◙مالؽ 

رجؾ  (، مـ حديث90355(، وأحؿد يف مسـده )2254أخرجف أبق داود يف ســف ) (9)

 (.924/ 2، وصححف األلباين يف ســ أبل داود )◙ مـ أسؾؿ

(، مـ حديث عبد 533(، ومسؾؿ يف صحقحف )2250أخرجف البخاري يف صحقحف ) (0)

 .◙اهلل بـ مسعقد 

 .◙(، مـ حديث عؿر بـ الخطاب 2111أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)
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، فؾؼد ُألفؿ محبة ُيحب اإلكثار مـ ِذكر اهلل  وكان  

ُألفؿ هذا الـػس، ويتؽرر عؾك لساكف تؽرر لحظات عقـة الذكر كؿا 

 . 

غبٌة عـده  وكان  ُيحب الصدقة، فالصدقة محبقبٌة إلقف، مرَّ

 وإذا جاءه عطاء قال بف هؽذا وهؽذا ، ،
 ُيعطل عطاء َمـ ال يخشك الػؼر صؾقات ربل وسالمف عؾقف.

كػع الـاس والؿشل مع  مؿا ُيحبف  وكان 

أحب إلقف مـ كثقٍر مـ األمقر، حتك إكف لقؼطع الؿجؾس  ذوي الحاجات، ففل

 .مع أصحابف لقؼضل حاجة جاريٍة مـ الجقاري 

والصػح، فؾؼد ُحبِّب إلقف العػق العػق  وكان ُيحب 

، فؾؼد -َصَؾَقاُت َربِّل وَساَلُمُف َعَؾق فِ -والصػح كؿا ُحبِّب إلقف الطعام والشراب 

تستػزُّ الـػقس،  يف مقاقػ عجقبة كان يعػق ويصػح 

ك عرق الؽراهقة، ومع ذلؽ كان الـبل  بالؿممـقـ  وُتحرِّ

رؤوًفا رحقًؿا، كان يـِزع إلك العػق، ويطؾب الصػح، وكان ال يـتؼؿ لـػسف 

 :اْلَعْػوَ  اهللَ َعُػوٌّ ُيِحبُّ  إِنَّ »، وكان يؼقل» (1). 

ُيحب مؽارم األخالق، ومحاسـ  كذلؽ كان الـبل  

َأْقَربُِؽْم ِمـِّي َمْجِؾًسا َيْوَم اْلِؼَقاَمِة إِنَّ وَ »: فؾؼد قال األخالق، 

 .(9) «َأَحاِسـَُؽْم َأْخََلًقا

                                                           

، ◙ (، مـ حديث عبد اهلل بـ مسعقد0211ـده )أخرجف أحؿد يف مس (1)

 (.1405وصححف األلباين يف السؾسؾة الصحقحة رقؿ )

، وصححف ◙(، مـ حديث جابر بـ عبد اهلل 9315أخرجف الرتمذي يف ســف ) (9)

 (.013/ 2األلباين يف ســ الرتمذي )



 

 

 

02 

ـ ُخ  ، وحسـ ؾؼف إكؿا اتبع بذلؽ الـبل فؿـ حسَّ

 الخؾؼ أيفا الؿممـقن هق بذل الـدى، وكػُّ األذى، وصالقة القجف.

فِقَك  إِنَّ »ألشج عبد الؼقس:  يؼقل الـبل  :عباد اهلل كعم

 .(1) «َوَرُسوُلُه: اْلِحْؾَم َواألََكاةَ  َخْصَؾَتْقِن ُيِحبُُّفَؿا اهللُ 

ـ الخؾؼ، فنن حسـ الخؾؼ ققؿة أعؾك  فعؾقؽؿ يا عباد اهلل، عؾقؽؿ بُحس 

 اإلسالم مـ شلهنا، ورفع مـ مؽاكتفا.

ال تستقعبفا خطبة وال خطبتان،  محاب الـبل  :عباد اهلل

رة هذا األمر وإثارتف يف كػقسؽؿ، فتتبعقا محاب الـبل وإكؿا الغرض قدح شرا

 ،ولتعؾؿقا أن هذا الـبل الذي أحبؽؿ هذا الحب الػقَّاض ،

هذا الحب العارم، هذا الحب الذي ال حدود لف، وخاف عؾقؽؿ هذا الخقف، 

وأشػؼ عؾقؽؿ تؾؽ الشػؼة ال بد بؾ ويجب عؾك كؾ مسؾٍؿ أن يتبعف وأن 

 .ُيطقعف 

 د اهلل أن صاعته عؾى ضربقن وقسؿقن:ولتعؾؿوا عبا

 .صاعٌة حؼقؼقة قائؿة عؾك اتباعف والتسؾقؿ لف  -
وصاعٌة مغشقشة مصطـعة كاذبة تؼقم عؾك الدعاوى فؼط، وأما القاقع  -

، وعؾك خالف ما أتك بف فعؾك خالف ما أراد الـبل 

 وأحبف لؾـاس.

تباع الؾفؿ وفؼـا ال ،"إن الؿحب لؿـ ُيحبُّ مطقع" :ولذلك الؼاعدة

، الؾفؿ احشركا تحت لقائف، واجعؾـا يف زمرة مـ رسقلف 

ؼـا مـ حقضف يا رب العالؿقـ، واجؿعـا بف وبآلف سيؽقن يف لؼائف، وأ

                                                           

 .◙د الخدري (، مـ حديث أبل سعق15أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (1)
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 وأصحابف إكؽ عؾك كؾ شلٍء قدير.

الؾفؿ صؾِّ عؾك محؿٍد يف األولقـ، وصؾِّ عؾك محؿٍد يف اآلخريـ، وصؾِّ 

رَض الؾفؿ عـ آلف األصفار، واعؾك محؿٍد ما دامت السؿقات واألرضقـ، 

وأصحابف األخقار، ال سقؿا األئؿة الخؾػاء األربعة؛ أبل بؽٍر، وعؿر، وعثؿان، 

وعؾل، وعـ سائر الصحابة أجؿعقـ، وعـ التابعقـ ومـ تبعفؿ بنحساٍن إلك 

 يقم الديـ، وعـا معفؿ بجقدك وكرمؽ وفضؾؽ وإحساكؽ يا رب العالؿقـ.

ـ، واكصر عبادك الؿقحديـ، واحؿل حقزة الؾفؿ أعزَّ اإلسالم والؿسؾؿق

الديـ، واجعؾ هذا القصـ آمـًا مطؿئـًا وسائر أوصان الؿسؾؿقـ، ووفِّؼ الؾفؿ 

وأعز بف كؾؿتؽ،  ،اكصر بف ديـؽووأيِّده بتليقدك،  ،إمامـا وولل أمركا بتقفقؼؽ

ام اإلمارات ردًءا وواجعؾف  عقًكا لإلسالم والؿسؾؿقـ، ووفِّؼ الؾفؿ جؿقع حؽَّ

جؿقع بالد الؾفؿ  واحػظبـقاصقفؿ لؾرب والتؼقى،  ؿا ُتحب وترضك، وُخذ  ل

 يا رب العالؿقـ. الؿسؾؿقـ

واغػر لفؿ يا رب العالؿقـ، واغػر  والؿسؾؿات، الؾفؿ احػظ الؿسؾؿقـ

، وباإلجابة جدير، سبحان إكؽ عؾك كؾ شلٍء قديرلجؿقع أمقات الؿسؾؿقـ 

ؿرسؾقـ، والحؿد هلل رب ربؽ رب العزة عؿا يصػقن، وسالٌم عؾك ال

 العالؿقـ.

 


