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 فضُل أمة اإلسالم

 اخلطبة األوىل

إن احلمد هلل، حنمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهِده هللا فال ُمِضلَّ 
لو، ومن ُيضِلل فال ىادي لو، وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو، وأشهد أن حممًدا عبده ورسولو، صلَّى 

  عليو وعلى للو وأصاابو وسلَّ  سسليًما ثيَتًا هللا

 أما بعد:

 حقَّ التقوى؛ فعند هللا لألسقياء ادلَزيد، وذل  النجاُة يوم الوعيد  -عباد هللا  -فاسقوا هللا 

 أيها ادلسلمون:

و إىل األرض، وسفرََّقت خلَق هللا اخللَق وفاَضَل بينه ؛ فخلَق لدم بيده وأسجَد لو ادلالئكَة سكرميًا لو، مث أىبَطو وزوجَ 
 َجَعَلُك ْ  الَِّذي َوُىوَ : -سباانو  -ذريُتو يف األمصار وطاَلت هب  األزمان، وجعَله  يف األرض ُأممًا ُمتفاِضلُت، قال 

  [561: األنعام] َدرََجاتٍ  بَ ْعضٍ  فَ ْوقَ  بَ ْعَضُك ْ  َورََفعَ  اأْلَْرضِ  َخاَلِئفَ 

  [87: احلج] اْجَتَباُث ْ  ُىوَ : -سباانو  -على سائر األَُم ، قال وخصَّ ىذه األمَة بالفضِل والتكرمي 

 ؛ رواه الًتمذي «أنت  سُِتمُّون سبعُت أمًَّة أنت  خَتُىا وأثرُمها على هللا: »-عليو الصالة والسالم  -قال 

 سَ ْعِقُلونَ  َأَفاَل  ِذْثرُُث ْ  ِفيوِ  ِثَتابًا ِإلَْيُك ْ  َأنْ َزْلَنا َلَقدْ : -جل وعال  -وجاء الُقرلُن دبدِحها واليناِء عليها، قال 
  [51: األنبياء]

 قال ابُن عباس: "أي: شرُفك " 

رَ  ُثْنُت ْ وقد فاَقت األَُمَ  يف خَتيَّتها لِقياِمها بُأُسس الدين،  َهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  سَْأُمُرونَ  ِللنَّاسِ  ُأْخرَِجتْ  ُأمَّةٍ  َخي ْ  َعنِ  َوسَ ن ْ
  [551: عمران لل] بِاّللَِّ  ِمُنونَ َوسُ ؤْ  اْلُمْنَكرِ 

: "ىذا مدٌح ذلذه األمة ما أقاُموا ذلك واسََّصُفوا بو، فإذا سرَثوا التغيََت وسواَطُؤوا على -رزتو هللا  -قال القرطيبُّ 
، وثان ذلك سبًبا ذلالِثه "   ادلُنَكر زاَل عنه  اسُ  ادلَدِح وحلَِقه  اسُ  الذَّمِّ
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ينَ  ِإنَّ : -سباانو  -ِتها نَسَخ هللا رتيَع األديان هبا، قال ولكمال ديِنها وأفضليَّ  ْساَلمُ  اّللَِّ  ِعْندَ  الدِّ  لل] اإْلِ
  [51: عمران

رَ  يَ ْبَتغِ  َوَمنْ : -سباانو  -وال يقَبُل هللا من أحٍد ديًنا ِسواه، قال  ْساَلمِ  َغي ْ : عمران لل] ِمْنوُ  يُ ْقَبلَ  فَ َلنْ  ِديًنا اإْلِ
71]  

والذي نفُس حممٍد بيده؛ ال يسمُع يب أحٌد من ىذه : »-عليو الصالة والسالم  -رتيَع اخللق باسِّباعو، قال  وأَمرَ 
 ؛ رواه مسل  «األمِة يهوديّّ وال نصراينّّ مث ميوُت ومل يُؤمْن بالذي ُأرِسلُت بو إال ثان من أصااِب النار

لو أن موَسى ثان حيِّا ما : »-عليو الصالة والسالم  -ِعَث فيه ، قال وأخَذ هللا ادِليياَق على األنبياِء ليتَِّبعوه إن بُ 
 ؛ رواه أزتد «وِسَعو إال أن يتَِّبَعٍت

إن هللَا زَوى يَل األرَض فرأيُت مشارَِقها »أن اإلسالَم سيبُلُغ اآلفاق، فقال:  -صلى هللا عليو وسل   -وأخبَ َر النيب 
 ؛ رواه مسل  «ما ُزِوَي يل منها ومغاِرهَبا، وإن أمَّيت سيبُلُغ ُملُكها

ما بَلَغ  -أي: الدين  -ليبُلغنَّ ىذا األمُر : »-عليو الصالة والسالم  -ووَعَد هللا بنشرِه يف رتيع األرض، قال 
 ه أزتد ؛ روا«الليُل والنهاُر، وال يًتُُك هللاُ بيَت َمَدٍر وال وبٍَر إال أدخَلو هللا ىذا الدين، بعزِّ عزيٍز أو بُذلِّ ذليلٍ 

 احْلَقِّ  َوِدينِ  بِاذْلَُدى َرُسوَلوُ  َأْرَسلَ  الَِّذي ُىوَ : -جلَّ شأنُو  -وحِفَظ هللا ذلذه األمة ديَنها ووَعَد بإظهاره، فقال 
ينِ  َعَلى لُِيْظِهَرهُ    [33: التوبة] اْلُمْشرُِثونَ  َثرِهَ  َوَلوْ  ُثلِّوِ  الدِّ

 َوَأنْ َزْلَنا: -عز وجل  -رتيع الُكتب السابِقة حاِفظًا ذلا وأميًنا عليها، قال  وثتاهُبا نوٌر وُىًدى وموعظٌة، ىيَمَن على
قًا بِاحْلَقِّ  اْلِكَتابَ  ِإلَْيكَ    [87: ادلائدة] َعَلْيوِ  َوُمَهْيِمًنا اْلِكَتابِ  ِمنَ  يََدْيوِ  بَ ُْتَ  ِلَما ُمَصدِّ

: احلجر] حَلَاِفظُونَ  َلوُ  َوِإنَّا الذِّْثرَ  نَ زَّْلَنا حَنْنُ  ِإنَّاقصان، وقد حِفَظو هللا سعاىل من التبديل والتاريف والزيادة والنُّ 
1]  

: "مل يكن -رزتو هللا  -ومن حفِظ القرلن حفُظ السُّنَّة باإلسناد والرواية، فهي أحُد الوحيَ ُْت، قال أبو حامت الرازي 
 ه  وأنساَب سَلفه  ميُل ىذه األمة" يف أمٍة من األُم  منذ خلَق هللا لدَم أمًَّة حيَفظون لثاَر نبيِّ 

 ؛ رواه مسل  «أنا سيُد ولد لدم يوم القيامة»ونبيُّها خَُت األنبياء، قال عن نفِسو: 
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 َوَماوصلَّى األنبياُء خلَفو يف بيِت ادلقدِس يف اإلسراء، وُأعِطَي جواِمع الكِلِ  وبعَيو هللا إىل الناس ثافًَّة، قال سعاىل: 
  [87: سبأ] ِللنَّاسِ  َثافَّةً  ِإالَّ  َأْرَسْلَناكَ 

 -: "وإدنا حاَزت ىذه األمُة َقصب السَّبق إىل اخلَتاِت بنبيِّها حممٍد -رزتو هللا  -وُخِت  بو النبيون، قال ابن ثيٍَت 
عِطو نبيِّا قبَلو ؛ فإنو أشرُف خلق هللا، أثرُم الرُُّسل على هللا، وبعَيو هللا بشرٍع ثامٍل عظيٍ  مل يُ -صلى هللا عليو وسل  

وال رسواًل من الرُُّسل، فالعمُل على منهاِجو وسبيِلو يقوُم القليُل منو ما ال يقوُم العمُل الكيَُت من أعمال غَتى  
 مقاَمو" 

؛ «خَُت الناس قَ ْرين: »-عليو الصالة والسالم  -ى  خَُت رجاٍل بعد األنبياء، قال  -رضي هللا عنه   -وصاابُتو 
  رواه البخاري

ال : »-عليو الصالة والسالم  -وثما حِفَظ هللا ديَنو حِفَظ رجااًل يقومون بو يف األمصار وعلى مرِّ الُعصور، قال 
، ال يضرُّى  من خَذذَل  حىت يأيت أمُر هللا وى  ثذلكِ   ؛ رواه مسل  «َسزاُل طائفٌة من أميت ظاِىرين على احلقِّ

ُد ذلا أمَر ديِنها، قال وعلماُؤىا ورثَُة األنبياء وال جيتِمعون ع عليو  -لى ضاللٍة، وعلى رأس ثلِّ قرٍن يبعُث هللا من جُيدِّ
ُد ذلا ديَنها: »-الصالة والسالم   ؛ رواه أبو داود «إن هللَا يبعُث ذلذه األمِة على رأِس ثلِّ مائِة سنٍة من جُيدِّ

 النَّاسِ  َعَلى ُشَهَداءَ  لَِتُكونُوا: -وعال جل  -وىي شاِىدٌة على رتيع األَُم  بأن ُرُسَله  قد أنذَرهت ، قال 
  [583: البقرة] َوَسطًا ُأمَّةً  َجَعْلَناُث ْ  وََثَذِلكَ : -سباانو  -  وىي عدٌل ِخياٌر يف األُم ، قال [583: البقرة]

 اْلُيْسرَ  ِبُك ُ  اّللَُّ  يُرِيدُ  :-جلَّ شأنُو  -وسشريعاهُتا ثذلك سامًَّة ثاملًة ُمواِفقًة للِفطرة، وأحكاُمها على التيسَت، قال 
  [571: البقرة]

وقد ُضيِّق على األُم  يف شرائِِعه  ووسَّع هللُا على ىذه األمِة أموَرىا، وسهََّلها ذل ؛ فمن ُيسرِىا: أن األرَض مسجٌد 
ا رجٍل أدرَثْتو الصالُة فعنده مسجُده وَطهورُه»وطهوٌر ذلا،   « فأميُّ

ُح على اخلُفَُّت ختفيًفا ذلا، وعباداهُتا ُمفضَّلٌة على عبادات األَُم  السابِقة؛ فصلواهُتا ستٌس يف وُشرِع التيمُُّ  وادلس
 ، ا يُِتمُّون الصُُّفوَف اأُلَول ويًتاصُّون يف الصَّفِّ العدد ولكنَّها ستسون يف األجر، وُصفوُفها ثُصُفوف ادلالِئكة عند رهبِّ

لنا على الناِس بيالٍث: ُجِعَلت ُصُفوفُنا ثُصُفوف ادلالِئكة، وُجِعَلت لنا ُفضِّ : »-عليو الصالة والسالم  -قال 
 ؛ رواه مسل  «األرُض ثلُّها مسِجًدا، وُجِعَلت سُربُتها لنا طهورًا إذا مل جِند ادلاء
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لظلِ  فارَمه  طيباٍت ويف ادلآِثل وادلشاِرِب أباَح هللاُ ذلا طيباٍت ثيَتًة ليستعينوا هبا على طاعتو، ومن قبَلنا وَقعوا يف ا
: النساء] ذَلُ ْ  ُأِحلَّتْ  طَيَِّباتٍ  َعَلْيِه ْ  َحرَّْمَنا َىاُدوا الَِّذينَ  ِمنَ  فَِبظُْل ٍ : -سباانو  -ُمباحًة عقوبًة ذل ، قال 

561]  

ُه ْ  َوَيَضعُ : -سباانو  -ووضَع عنها لصار وأغالاًل ثانت على من قبَلها، قال   َثاَنتْ  الَّيِت  ْغاَللَ َواأْلَ  ِإْصَرُى ْ  َعن ْ
 فَاقْ تُ ُلوا بَارِِئُك ْ  ِإىَل  فَ ُتوبُوا: -عز وجل  -، فتوبُة سابِِقينا بقتِل نفوِسها، قال [518: األعراف] َعَلْيِه ْ 

رٌ  َذِلُك ْ  َأنْ ُفَسُك ْ  نِب، والندُم على ، وسوبُة ىذه األمة: سرُك الذ[18: البقرة] َعَلْيُك ْ  فَ َتابَ  بَارِِئُك ْ  ِعْندَ  َلُك ْ  َخي ْ
 فعِلو، والعزُم على أال يعود 

يَُة  يَة، وثان يف شرع النصارى الدِّ والِقصاُص يف النفس واجِلراح ثان حتًما يف التوراة على اليهود ومل يكن ذل  أخُذ الدِّ
يَِة، وقال:   رَبُِّك ْ  ِمنْ  خَتِْفيفٌ  كَ َذلِ ومل يكن ذل  فيها الِقصاص، فخي ََّر هللا ىذه األمَة بُت الِقصاِص والعفِو والدِّ

  [587: البقرة] َوَرزْتَةٌ 

  [61: األنفال] طَيًِّبا َحاَلاًل  َغِنْمُت ْ  ممَّا َفُكُلواوُأِحلَّت ذلا ادلغاًِلُ وثانت حُمرَّمًة على من سبَقها، 

 بو ما مل سعَمل أو ستكلَّ   ورُِفع عنها إمثُ اخلطأ والنسيان وما اسُتكرِىوا عليو، والوسوسُة يف الصدور ال سُؤاَخذُ 

وأمراٌض أنزذَلا هللا بالًء وعذابًا على األُم  السابقة، وىذه األمة من ُأصيَب هبا فمات منه  هبا وىو مؤمٌن ثان 
 ؛ متفق عليو «الطاعوُن شهادٌة لكل ُمسل ٍ : »-عليو الصالة والسالم  -شهيًدا، قال 

ُنِصرُت بالرُّعِب مسَتة : »-عليو الصالة والسالم  -َكت بدينها، قال أمٌة ُمهابٌة يف القلوِب بُت األُم  إن دتسَّ 
 « شهرٍ 

اذىا مساِجد،  أال »ولِعزَّهتا وثمال ديِنها ُُنَِيت عن ُمشاهَبة الكافرين يف ادلُعتَقد؛ فُنِهَيت عن البناء على القبور أو اختِّ
مساجد، أال فال ستَِّخذوا القبوَر مساجد، إين أُناُث  عن  وإن من ثان قبَلك  ثانوا يتَِّخذون قبوَر أنبيائه  وصاحلِيه 

 ؛ رواه مسل  «ذلك

دلا رَأت ثنيسًة فيها سصاوير،  -رضي هللا عنها  -ألم سلمة  -عليو الصالة والسالم  -وُُنَِيت عن الصور، قال 
سجًدا وصوَّروا فيو سلك الصَُّور، بَنوا على قربه م -أو الرجُل الصاحلُ  -أولئِك إذا ماَت فيه  العبُد الصاحلُ »قال: 

 ؛ رواه البخاري «أولئِك ِشرار اخللِق عند هللا
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وُُنَِيت عن ُمشاهَبة األُم  يف الظاِىر؛ فأُِمَرت بإرخاء اللَِّاى وحلق الشارِب، وعن ُمشاهَبتها يف عبادهتا؛ فأثلُة 
 هائِ ، وُخصَّت بعيَدْين ال ثالث ذلما الّساور ُُمالفٌة ألىل الكتاب، وُُنَِيت عن التشبُّو باألعراِب والب

إدنا بقاؤُث  فيما : »-عليو الصالة والسالم  -يف الدنيا قليٌل، قال  -صلى هللا عليو وسل   -وبقاُء أمة حممٍد 
 ؛ رواه البخاري «َسَلَف قبَلك  من األُم  ثما بُت صالة العصر إىل غروب الشمس

بالغيِث، فقال:  -صلى هللا عليو وسل   -بُت الستُِّت والسبعُت، ولكنها أمٌة ُمبارَثة شب ََّهها النيب وأعماُر أفراِدىا 
 ؛ رواه الًتمذي «مَيُل أميت مَيُل ادلَطر»

در عن فُبوِرك ذلا يف بُُكورِىا، وبارَك سعاىل يف ليِلها وُنارِىا، فأعماٌل صاحلٌة يف أياٍم ولياٍل عن شهوٍر وأعواٍم؛ فليلُة الق
 ألِف شهٍر، وصوم عرفة يُكفُِّر السنَة ادلاضيَة والباقيَة، وصياُم عاُشوراء يُكفُِّر السنَة ادلاضيَة، وصياُم ثالثة أياٍم من ثلِّ 

 شهر ثصياِم سنٍة 

عن  وسكرَّم عليها بأمِكنٍة فاِضلٍة ُمبارَثة؛ فصالٌة يف ادلسجد احلرام عن مائة ألف صالٍة، وصالٌة يف ادلسجد النبوي
 ألف صالٍة فيما ِسواه، وصالٌة يف ادلسجد األقصى عن ستسمائة صالٍة 

ا قاَم نصَف الليل، ومن صلَّى  وأعماٌل يسَتٌة شرَعها هللا ذلا وثواهُبا عند هللا عظيٌ ؛ فمن صلَّى العشاَء يف رتاعٍة فكأدنَّ
ا قاَم الليَل ثلَّو، ومن قرَأ حرفًا من الُقر  لن فلو بكلِّ حرٍف حسنٌة الفجَر يف رتاعٍة فكأدنَّ

من قال: سباان هللا »، و«من قال: سباان هللا وحبمده مائَة مرَّة؛ ُحطَّت عنو خطاياه وإن ثانت ميَل زبَد البار»و
من قال: سباان هللا مائَة مرَّة ُثِتَبت لو ألُف حسنٍة، أو ُحطَّت عنو »، و«العظي  وحبمده ُغِرَست لو خنلٌة يف اجلنة

 « من صلَّى اثنيَت عشرة رثعة يف يوٍم وليلٍة بٌَت هللا لو هبنَّ بيًتا يف اجلنة»، و«ألُف خطيئةٍ 

ُىِدينا إىل اجلُمعة وأضلَّ : »-عليو الصالة والسالم  -أمٌة ُموفَّقٌة للخَت؛ ُوفَِّقت خلَت يوٍم طَلَعت عليو الشمُس، قال 
 ؛ رواه مسل  «هللا عنها من ثان قبَلنا

ما حَسَدسك  : »-عليو الصالة والسالم  -ىذه األمة بِصيغِتو وثيرِة ثوابِو وُحرِم غَتُنا منو، قال والسالُم ُىِدَيت لو 
 « اليهوُد على شيٍء ما حَسَدسك  على السالم والتأمُت

 ِمنْ  ِثْفَلُْتِ  يُ ْؤِسُك ْ  ِبَرُسوِلوِ  َولِمُنوا اّللََّ  اس َُّقوا لَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا: -سباانو  -وُأجورُىا ُمضاعفٌة مرسُت، قال 
  [87: احلديد] َرزْتَِتوِ 
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لكُ  األجُر مرسُت  فغِضَبت اليهوُد والنصارى، فقالوا: حنن أثيُر عماًل وأقلُّ : »-عليو الصالة والسالم  -قال 
 اه البخاري ؛ رو «عطاًء! قال هللا: ىل ظلمُتك  من حقِّك  شيًئا؟  قالوا: ال، قال: فإنو فضِلي، ُأعِطيو من ِشئتُ 

والقاِبُض على ديِنو يف لخر الزمان لو أجُر ستسُت من الصاابة، وللصاابة أثيُر من ذلك األجر، والعبادُة يف اذلَْرج 
  -صلى هللا عليو وسل   -ثِهجرٍة إىل النيب   -أي: الفنت  -

: -عليو الصالة والسالم  -إلسالم، قال وفضائُلها ُسظِهُرىا ىذه األمُة من األُم  لتلَاَق خبَت رِثاهِبا وسدُعو غَتَىا ل
َناُى ُ  الَِّذينَ : -جلَّ شأنُو  -، قال «فمن لمَن ثان لو أجُره مرسُت» ( 18) يُ ْؤِمُنونَ  ِبوِ  ُى ْ  قَ ْبِلوِ  ِمنْ  اْلِكَتابَ  لسَ ي ْ

َلى َوِإَذا  َمرَّسَ ُْتِ  َأْجَرُى ْ  يُ ْؤسَ ْونَ  ُأولَِئكَ ( 13) ُمْسِلِمُتَ  قَ ْبِلوِ  ِمنْ  ُثنَّا ِإنَّا رَبَِّنا ِمنْ  احْلَقُّ  ِإنَّوُ  بِوِ  لَمنَّا قَاُلوا َعَلْيِه ْ  يُ ت ْ
  [18 -18: القصص]

وُأعِطيُت : »-عليو الصالة والسالم  -وثما أثرَمها هللا بالدين فَتَح ذلا من أرزاق الدنيا ما مل يُفَتح لغَتىا، قال 
 رواه مسل   ؛«-أي: الذىب والِفضة  -الَكنَزْين: األزتر واألبيض 

 ؛ رواه البخاري «فبينما أنا نائٌ  ُأوسِيُت دبفاسيح خزائن األرض فُوِضَعت يف يدي: »-عليو الصالة والسالم  -وقال 

وأنت  دتتِيُلوَُنا"؛ أي:  -صلى هللا عليو وسل   -: "وقد ذىَب رسوُل هللا -رضي هللا عنو  -قال أبو ىريرة 
 نوز سستخرِجون ما فيها من اخلَتات والكُ 

ومَنَع هللا بفضلو عن ىذه األمة أن هتَلَك رتيًعا باجلُوع أو الَغَرق ثما ىَلَكت أمٌ  من قبِلنا بالّرِيح واخَلسِف والصَّياة 
سألُت ريب ثالثًا فأعطاين ثِنتَ ُْت ومنَ َعٍت واحدًة؛ سألُت ريب أال يُهِلَك : »-عليو الصالة والسالم  -والَغَرق، قال 
قأعطانِيها، وسألُتو أال يُهِلَك أميت بالغَرق فأعطانِيها، وسألُتو أال جيعَل بأَسه  بينه   -أي: باجلُوع  -أميت بالسََّنة 

 ؛ رواه مسل  «فمَنعنيها

وأعطاه هللا أال ُيسلِّط عليه  عدوِّا من ِسَوى أنُفسه  ولو اجتمَع عليو من بأقطارِىا، وأعَطى هللا ألمة أمانَ ُْت مينُعها 
أماٌن، وقد زاَل ذلك األماُن بوفاسِو، واألماُن اآلخُر اسِتغفاُر هللا  -صلى هللا عليو وسل   -ياُة النيب من العذاب؛ فا

بَ ُه ْ  اّللَُّ  َثانَ  َوَما: -عز وجل  -سعاىل، قال  بَ ُه ْ  اّللَُّ  َثانَ  َوَما ِفيِه ْ  َوَأْنتَ  لِيُ َعذِّ : األنفال] َيْستَ ْغِفُرونَ  َوُى ْ  ُمَعذِّ
33]  

ُأثرَِمت ىذه األمُة يف حياهِتا ُأثرَِمت بعد مماهتا؛ فاللَّاُد يف القرِب لنا والشقُّ لغَتِنا، وأوُل من ينشقُّ عنو القرُب يف  وثما
 احملَشر نيبُّ ىذه األمة، وىو أوُل شاِفٍع وأوُل ُمشفٍَّع 
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: -عليو الصالة والسالم  -ضوئِها، قال وسُعَرُف ىذه األمُة يف عرَسة القيامة من بُت سائِر األُم  ببياٍض يف أعضاء وُ 
 ؛ رواه البخاري «إن أميت يُدَعون يوم القيامة ُغرِّا حُمجَّلُت من لثار الوضوء»

عليو الصالة  -اختَبَأ دعوسَو ألمتو يوم القيامة؛ قال  -صلى هللا عليو وسل   -ولكل نيبٍّ دعوٌة ُمستجابٌة، والنيب 
جابٌة، فتعجَّل ثلُّ نيبٍّ دعوسَو، وإين اختبأُت دعويت شفاعًة ألُمَّيت يوم القيامة، فهي لكل نيبٍّ دعوٌة ُمست: »-والسالم 

 ؛ متفق عليو «من مات ال ُيشِرُك باهلل شيًئا -إن شاء هللا  -نائلٌة 

راَط ىذه األمة، قال  راُط بُت ظهَري جهنَّ ، ف: »-عليو الصالة والسالم  -وأوُل من جُييُز الصِّ أثوُن وُيضرُب الصِّ
 ؛ رواه مسل  «أنا وأميت أوَل من جُييزُ 

عليو  -أوُل من يستفِتُح باَب اجلنة، قال  -صلى هللا عليو وسل   -وحنن اآلخُرون السَّابِقون يوم القيامة؛ فنبيُّنا 
فأقول:  ، فيقول اخلاِزُن: من أنت؟-أي: أطلُب فتَاو  -ليت باَب اجلنة يوم القيامة فأستفِتُح : »-الصالة والسالم 

 ؛ رواه مسل  «حممد  فيقول: بك ُأِمرُت، ال أفتُح ألحٍد قبَلكَ 

 -وأوُل األُم  دخواًل ذلا أمَُّتو، وى  أثيُر أىل اجلنة، ُصُفوُفه  فيها ذتانُون صفِّا، وسائُر األُم  أربعون صفِّا، قال 
، وىذه األمُة من : »-عليو الصالة والسالم   ؛ رواه أزتد «ذلك ذتانُون صفِّاأىُل اجلنة عشُرون ومائُة صفٍّ

: -عليو الصالة والسالم  -؛ متفق عليو  قال «َسبعون ألًفا يدُخلون اجلنَة بغَت حساٍب وال عذابٍ »وفيه  
 ؛ رواه أزتد «فزاَدين مع ثلِّ واحٍد سبعُت ألًفا -عز وجل  -فاستَزدتُّ ريب »

 وبعد، أيها ادلسلمون:

ُمكرٌَّم ُمشرٌَّف منصوٌر، حقيٌق بو أن يعتزَّ بديِنو، وأن يتمسَّك بو، وأن يدُعو غَتَه إليو،  فادلُؤمُن من ىذه األمِة ُمفضَّلٌ 
 وأال يتشبَّو بأىل الباِطل، وأن حيمَد هللا على ثونِو من ىذه األمة ويتزوَّد من الصاحِلات 

 ِمنَ  َثانَ  َوَما َحِنيًفا ِإبْ َراِىي َ  ِملَّةَ  ِقَيًما ِديًنا ْسَتِقي ٍ مُ  ِصَراطٍ  ِإىَل  َريبِّ  َىَداين  ِإنٍَِّت  ُقلْ أعوذ باهلل من الشيطان الرجي : 
  [565: األنعام] اْلُمْشرِِثُتَ 

بارك هللا يل ولك  يف القرلن العظي ، ونفعٍت هللا وإياث  دبا فيو من اآلياِت والذثِر احلكي ، أقول قويل ىذا، وأستغفر 
 ٍب، فاستغِفروه هللا يل ولك  وجلميع ادلُسلمُت من ثل ذن
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 اخلطبة اليانية

احلمد هلل على إحسانو، والشكُر لو على سوفيِقِو وامِتنانو، وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو سعظيًما لشأنو، 
 وأشهد أن حممًدا عبُده ورسولُو، صلَّى هللا عليو وعلى للو وأصاابو وسلَّ  سسليًما مزيًدا 

 أيها ادلسلمون:

ُ  فرٌد من أفراد ىذه األمة إال بالعمل بُأصول ديِنها وشرائِِعها؛ من سوحيد هللا وحتقيق شهادة أن حممًدا رسول ال يعظُ 
 َوَما: -سباانو  -هللا، وإسقان العبادة واإلحساِن للخلق، ومن فاَسو اخلَُت الذي فيها مل ينَفعو ثونُو منها، قال 

  [38: سبأ] َصاحِلًا َوَعِملَ  لَمنَ  َمنْ  ِإالَّ  زُْلَفى ِعْنَدنَا سُ َقّرِبُُك ْ  يِت بِالَّ  َأْواَلدُُث ْ  َواَل  َأْمَواُلُك ْ 

ومل يُؤِمنوا بو، فل  ينتِفعوا بذلك، ومن أىانَو هللا مل يُكرِمو أحد،  -صلى هللا عليو وسل   -وقد رأى أقواٌم النيبَّ 
 خلَتات، واغِتنام الفضائل والفضُل والتكرمُي يف اإلميان واالسِّباع وادلُسابَقة إىل ا

ِإنَّ هللَا َوَماَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيبِّ يَا مث اعلموا أن هللا أمرَث  بالصالِة والسالِم على نبيِّو، فقال يف حُمَك  التنزيل: 
  [16: األحزاب] َأي َُّها الِذْيَن لَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُِّموا َسْسِلْيًما

لِّ وسلِّ  على نبيِّنا حممٍد، وارَض الله  عن خلفائو الراشدين الذين قَضوا باحلق وبو ثانوا يعِدلون: أيب بكٍر، الله  ص
، وعن سائر الصاابِة أرتعُت، وعنَّا معه  جُبوِدك وثرِمك يا أثرم األثرمُت   وعمر، وعيمان، وعليٍّ

ر أعداء الدين، واجعل الله  ىذا البلد لِمًنا ُمطمئنِّا الله  أِعزَّ اإلسالم وادلسلمُت، وأِذلَّ الشرك وادلشرثُت ، ودمِّ
 رخاًء وسائر بالد ادلسلمُت 

الله  إنا نسأُلك اإلخالَص يف القوِل والعمِل، الله  انُصر ادلُستضَعفُت من ادلؤمنُت يف ثل مكاٍن، الله  ُثن ذل  وليِّا 
ل ذل  بالفَرج و  النَّصر يا قوي يا عزيز، الله  وأِدر دوائَر السَّوء على عدوِّك ونصَتًا، وُمعيًنا وظهَتًا، الله  عجِّ

 وعدوِّى  
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 الله  ارتع ثلمَة ادلُسلمُت على احلقِّ يا رب العادلُت 

الله  وفِّق إمامنا ذلُداك، واجَعل عمَلو يف ِرضاك، وُمنَّ عليو بالعافية والشفاء يا رب العادلُت، ووفِّق رتيَع والة أمور 
 مِل بكتابك، وحتكيِ  شرعك ادلسلمُت للع

 عباد هللا:

ْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ  يَْأُمرُ  اّللََّ  ِإنَّ  َهى اْلُقْرَب  ِذي َوِإيَتاءِ  َواإْلِ  َسذَثَُّرونَ  َلَعلَُّك ْ  يَِعُظُك ْ  َواْلبَ ْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْاَشاءِ  َعنِ  َويَ ن ْ
  [11: ]النال

 كروه على لالئو ونعمو يزِدث ، ولذثر هللا أثرب، وهللا يعل  ما سصنعون فاذثروا هللا العظي  اجلليل يذثرث ، واش

 


