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  األولىالخطبة 

َئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن يـَْهِدِه اللَُّه َفَال إنَّ احلَْْمَد لِلَِّه، َحنَْمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَـْغِفرُُه، َونـَُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنـُْفِسَنا َوِمْن َسيِّ 

ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشرِيَك لَُه، َوَأْشَهُد أَنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه ه َال إلٰـ ُمِضلَّ لَُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد أَْن 

  .َوَرُسولُهُ 

  ).يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اتـَُّقوْا الّلَه َحقَّ تـَُقاتِِه َوالَ َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون(

ُهَما رَِجاًال َكِثريًا َوِنَساء  يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوْا رَبَُّكمُ ( َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نـَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

  ).َواتـَُّقوْا الّلَه الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبا

ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع اللََّه * لََّه َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديدًا يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا ال(

 ).َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزاً َعِظيما

كل فإن خري الكالم كالم اهللا، وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم، وشر األمور حمدثا�ا، و أما بعد، 

  .حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار

اعتقاد  أصولِ و  النيب من حقوق  واعلموا أنوأطيعوه وال تعصوه، ، واحذروه اتقوا اهللا تعاىل ،أيها املسلمون

  .فيهم وصية النيب  وحفظَ  ،مهم، وتوليهوحمبتَ ، آل بيته ؛ توقريَ أهل السنة واجلماعة

 قام رسول اهللا : واألدلة على هذا األصل كثرية، فعن زيد بن أرقم رضي اهللا عنه قال  يوماً فينا خطيباً مباء

ـــايدعى  فإمنا أنا  ،أيها الناس ،أما بعد(: ر، مث قالفحمد اهللا وأثىن عليه، ووعظ وذكَّ  ،، بني مكة واملدينة1ُخـم�

كتاب اهللا فيه اهلدى والنور، فخذوا   :أولهما؛ فيكم ثَـَقلنيوأنا تارك  ،بشر يوشك أن يأيت رسول ريب فأجيب

  .)بكتاب اهللا واستمسكوا به

ــرُكموأهل بييت، (: ب فيه، مث قالفحث على كتاب اهللا ورغَّ  اهللا يف أهل بييت، أُذكركم اهللا يف أهل بييت،  وأُذكِّ

  . )أذكركم اهللا يف أهل بييت

  ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ : فقيل لزيد

  2.من ُحـرِم الصدقة بعدهنساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته : قال

  .أي احفظوا) ارقبوا(، ومعىن قوله 3)يف أهل بيته حممداً  ارقبوا: (وقال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه

د يناواملس والسنن الصحاحهم كثرية جداً، وهي مبسوطة يف ومناقب ائل آل بيت النيب ضواألحاديث يف ف

  1.وغريها من كتب احلديث

                                                 
 .موضع بني مكة واملدينة، فيه ماء» ُخـم« 1
  ).2408(رواه مسلم  2
  ) 3713(رواه البخاري  3
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 وال ريب أن آلل حممد : قال ابن تيمية رمحه اهللا  حقاً على األمة ال يشرَُكهم فيه غريهم، ويستحقون من

زيادة احملبة واملواالة ما ال يستحقه سائر بطون قريش، كما أن قريشًا يستحقون من احملبة واملواالة ما ال يستحقه 

غري قريش من القبائل، كما أن جنس العرب يستحق من احملبة واملواالة ما ال يستحقه سائر أجناس بين آدم، 

هذا على مذهب اجلمهور الذين يرون فضل العرب على غريهم، وفضل قريش على سائر العربَ وفضل بين و 

  2.هاشم على سائر قريش، وهذا هو املنصوص عن األئمة كأمحد وغريه

 مسعت رسول اهللا : قال: ونصه، حديث واثلة بن األسقع الذي دل على التفضيل املذكوررمحه اهللا مث ذكر 

عز وجل اصطفى كنانة من ولد إمساعيل عليه الصالة والسالم، واصطفى قريشا من كنانة،  إن اهللا: يقول

 3.واصطفى من قريش بين هاشم، واصطفاين من بين هاشم

  وزوجات النيب ، املؤمنونأيها  داخالت يف آل البيت بنص القرآن، قال تعاىل إمنا يريد اهللا ليذهب

يف  وهذا نص يف دخول أزواج النيب : عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا﴾، قال ابن كثري رمحه اهللا

 .انتهى .أل�ن سبب نزول هذه اآلية هنا،ٰـ هأهل البيت 

  وآل بيت النيب ، املسلمونأيها  َّألن تعظيما لقْدرهم، ها اهللا عليهم محترم عليهم الصدقة، وقد حر

 4.إن الصدقة ال تنبغي آلل حممد، إمنا هي أوساخ الناس:  الصـدقة أوساخ الناس، قال 

  آل بيت النيب و  مطلب بن عبد ـبنو هاشم بن عبد مناف، وبنو الالذين حترم عليهم الصدقة َفِخذان؛

  .مناف

  ومن دالئل توقري آل البيت أن النيب ، املؤمنونأيها علَّم أمته أن يقولوا يف التشهد : 

  . كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد  آل محمداللهم صل على حممد وعلى 

  5.كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد  آل محمداللهم بارك على حممد وعلى 

  !هذا التوقري؟فهل بعد الدعاء هلم يف الصلوات اخلمس توقري أفضل من 

بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم، ونفعين وإياكم مبا فيه من اآليات والذكر احلكيم، أقول قويل هذا واستغفر 

 .اهللا يل ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للتوابني غفورا

                                                                                                     
  .صنعاء –دار اآلثار : ألم شعيب الوادعية، الناشر» الصحيح املسند من فضائل آل بيت النبوة«انظر  1
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  الخطبة الثانية

ضرب املثل الصاحل السلف أن اعلموا رمحكم اهللا ف، بعدأما احلمد هللا وكفى، وسالم على عباده الذين اصطفى، 

والذي نفسي بيده ؛ لقرابة رسول اهللا : ، فعن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهاألعلى يف توقري آل بيت النيب 

 1.أحب إيل أن أصل من قرابيت  

 ،حبب  القائمونواملؤمنون يتولون أهل البيت وحيبو�م، ال كما يزعم الروافض أ�م وحدهم  أيها املسلمون

حقيقة أن الروافض هم الذين ظلموا أهل البيت ظلمًا ال نظري له، فهم ـالبل أهل البيت، وأن غريهم ظلموهم، 

كثري من روايات أهل البيت، بسبب ما اشتهر عن من الكذب  همالذين خـذلوهم وغرُّوهم، وتسببوا يف رد ِّ

يحبون فأهل البيت، أما أهل السنة املستقيمني عليها مث إن الروافض حيصرون حمبتهم يف نفر قليل من  .عليهم

 .مث إن الذين يبغضهم الروافض من أهل البيت أكثر بكثري ممن حيبو�م، أهل البيت كلهم ويتولو�م

  للََّه َوَمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّيبِّ يَا اإن (فقال  أن اهللا سبحانه وتعاىل أمركم بأمر عظيممث اعلموا رمحكم اهللا

إن من أفضل أيامكم يوم  :وسلمصلى اهللا عليه النيب  ، وقال)تسليماأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا 

من الصالة، فإن  فأكثروا عليَّ ، 3عقة، وفيه الصَّ 2ض، وفيه النفخةــــق آدم عليه السالم، وفيه قُبِ لِ اجلمعة، فيه خُ 

ارض ، و وارض عن أصحابه اخللفاء ،صل وسلم على عبدك ورسولك حممد ، اللهم4)صالتكم معروضة علي

اللهم أعز اإلسالم واملسلمني، وأذل الشرك واملشركني، ودمر  .من تبعهم بإحسان إىل يوم الدينو عن التابعني 

أصلح أئمتنا ووالة أمورنا، واجعلهم و اللهم آمنا يف أوطاننا،  .أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك املوحدين

  . اللهم وفق مجيع والة املسلمني لتحكيم كتابك، وإعزاز دينك، واجعلهم رمحة على رعاياهم .هداة مهتدين

عنا الغالء والوباء  ادفعاللهم  .كيده يف حنره  وردله يف نفسه، شغَ االلهم من أرادنا وأراد اإلسالم واملسلمني بشر ف

عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بالد  ،ما ظهر منها وما بطن ،، والزالزل واحملن وسوء الفنتوالزناوالربا 

ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة  .ارفع عنا الوباء إنا مسلموناللهم  .املسلمني عامة يا رب العاملني

  .زة عما يصفون، وسالم على املرسلني، واحلمد هللا رب العاملنيسبحان ربنا رب الع. وقنا عذاب النار

يف مدينة  ،1442لعام  األوىلمجادى من شهر  الرابع والعشرينماجد بن سليمان الرسي، يف : أعد اخلطبة

  اجلبيل، يف اململكة العربية السعودية

                                                 
  ).1759(، ومسلم )3712(رواه البخاري  1
  .أي النفخة الثانية يف الصور، وهو قرٌن يَنفخ فيه إسرافيل، وهو الـَمـلك الـُمـوَكل بالنفخ يف الصور، فيقوم اخلالئق من قبورهم 2
  .الدنيا، فيموتون كلهم، والصعقة تكون بسبب النفخة األوىل يف الصور، وبني النفختني أربعون عاماأي ُيصعق الناس يف آخر احلياة  3
  ).16162(برقم » املسند«حمققو و ، »صحيح أيب داود«، وصححه األلباين يف وغريه )4/8(أمحد رواه   4
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