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 حمبَُّة افرشقِل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ. -31

 اخلطبة األوػ 

ؾِؾح َؾالَ َهاِدَي  ـح ُيضح ـح ََيحِدِه اهللُ َؾالَ ُمِضؾَّ َفُف، َوَم َتِعقـُُف، َم َؿُدُه َوَكسح َد هللِِ َكحح َؿح إِنَّ اْلح

ًدا َظبحُدُه َوَرُشقُفُف.َفُف، َوأَ  يَؽ َفُف، َوَأنَّ حُمَؿَّ َدُه الَ ََشِ َفُد َأنح الَ إَِفَف إاِلَّ اهلل َوحح  صح

ُد.  ا َبعح  َأمَّ

 ؾقا أَيا ادممـقن.

اتؼقا اهلل حؼَّ تؼاتف وال متقُتـ إال وأكتؿ مسؾؿقن ، ؾااتؼقه ركؽاؿ اهلل ، ؾنكاف 

 ادحسـغ . مـ يتَِّؼ ويصزح ؾنن اهللَ ال يضقُع أجرَ 

 أَيا ادممـقن.

ـَ ظباد اهلل صاذ اهلل ظؾقاف وشاؾؿ ركاًة فؾعاادغ،  إن اهللَ تعاػ أرشؾ حمؿَد ب

وحجًة ظذ افعباد أمجعغ ، أرشؾف اهلل تعاػ ظذ حِغ ؾسٍة مـ افرشاؾ واكطاٍٍس ماـ 

بِؾ، أوحك اهللُ إفقف :﴿ي ا أَيا ادادرر  افسبِؾ ، ؾفدى اهلل بف إػ أؿقِم افطُرِق وأوضِح افسُّ

ه ظـ ذفؽ رادٌّ  ًٍ بلمِر ربِّف ومقاله، ال يردُّ ؿؿ ؾلكذر﴾، ؾؾؿ يزلح صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿائ

ـَ اهلل ورشافَتف، ال خيشاك ؾقاف فقماَة الئاٍؿ،  ه ظـف صادٌّ ، يبؾِّغ دي ، داظقًا إػ اهلل ال يصدُّ

فقا أوذي يف اهللِ أبؾَغ األذى، يف كػِسف ومافِف وأهؾِف وأصحابِف،  بف ؿقُمف وظابقه وشػَّ ـذَّ

رأَيف وضؾَّؾقه، حاوفقا ؿتَؾف وشجـَف، أخرجاقه ماـ بؾاده ضريادًا شاؾقبًا، راؿ ؿااتؾقه 

قا رأَشف، وأدمقا وجَفف، ؾؽان يؼقل:  افؾفؿ اؽػار »وحاربقه، ؾؽرسوا َرباظقَتف، وصجُّ

 .3«فؼقمل ؾنهنؿ ال يعؾؿقن
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ـِ اهلل، وهداياِة ظبا َؾ يف شبقِؾ تبؾقِغ دي ، وأفاقاَن ؾتحؿَّ ََ ادشااقِّ اد اهلل صاـق

ألذى، ؾؽان ظاؿبُة أمِره ؾقزًا وكرصًا، ؾلَشؿت برشافتِف األرُض بعد طؾؿتفا ، هادى ا

ـَ آَمـُاقا بِاِف  اِذي ـَ باف ﴿َؾافَّ اهللُ بف مـ افضالفِة، وبرصَّ بف مـ افعؿك، ؾلكؼَذ اهللُ بف مـ آم

َبُعقا افـُّقَر افَّ  وُه َواتَّ ُروُه َوَكرَصُ ؾُِحقَن﴾ َوَظزَّ ِزَل َمَعُف ُأوَفِئَؽ ُهُؿ ادحُػح  . ِذي ُأكح

 أَيا ادممـقن ظباد اهلل.

، افذي أكؼاَذـؿ اهلل باف ماـ  إن مـ أـثِر حؼقِق حمؿٍد بـ ظبد اهلل افـبلِّ األملِّ

افـار، وهداـؿ بف مـ افضالفِة حمبَتف صذ اهلل ظؾقاف وشاؾؿ حمباًة ؿؾبقاًة صاادؿًة، ؾػال 

بـ مافؽ  ريض اهلل ظـف  ؿال: ؿاال رشاقل اهلل صاذ  مـ حديث أكس "افصحقحغ"

ـُ أحُدـؿ حتك أـقَن أحبَّ إفقف مـ وافاِده ووفاِده وافـااِس »اهلل ظؾقف وشؾؿ :  ال يمم

 .«أمجعغ

ـٍ باهللِ وافققم اآلخِر أن حيبَّ افـبلَّ صاذ اهلل ظؾقاف وشاؾؿ  ؾحؼٌّ ظذ ـؾِّ ممم

، ماـ كػاٍس ووافاٍد حمبًة، يتجذ ؾقفا  ٍٍ إيثاُر افـبلِّ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  ظذ ـؾ حمباق

يـ،   افادِّ
ِِ ووفٍد وافـاِس أمجعغ، ؾؿحبُة افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مـ أظظِؿ واجباا

 وهل ؾرٌع مـ حمبِة اهلل تعاػ، وتابعٌة هلا . 

 أَيا ادممـقن.

ٍِ ودالئَؾ، ُتظِفر حؼقؼَة اد حبة وصدؿفا، ومـ أبارز إن دحبِة افرشقِل ظالما
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 هذه افعالماِ:

متابعُة افرشقِل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  يف أظٍفِف وأؿقافِف وأخالِؿف ومجقِع صلكف، 

بِبحُؽُؿ اهللُ﴾ بُِعقِِن حُيح بُّقَن اهللَ َؾاتَّ
ـحُتؿح ُُتِ ـُ  .ؿال اهلل تعاػ : ﴿ُؿؾح إِنح 

ماـ أحقاا »ؿال رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقاف وشاؾؿ : وظـ أكس  ريض اهلل ظـف  

 .«ُشـَّتل ؾؼد أحبَّـل، ومـ أحبَّـل ـان معل يف اجلـة

ؾؿـ أحبَّ رشقَل اهللِ حمبًَّة صادؿًة أوجَب فف ذفؽ متاَم ادتابعِة، ؾتِجُد ادحابَّ 

ًٍ فسـِة افـبلِّ صاذ اهلل ظؾقاف وشاؾؿ،  افصادَق يف حمبِة افـبلِّ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ معظِّ

ظاماًل هبا، حريصًا ظؾقفا يف دؿقِؼ األمِر وجؾقؾِف، ال يعدُل بُسـَِّة افـبالِّ صاذ اهلل ظؾقاف 

 وشؾؿ وهديف صقئًا مـ األؿقاِل أو األؾعاِل، كسلل اهلل افعظقؿ مـ ؾضؾف .

 أَيا ادممـقن.

ُره صاذ إن مـ دالئِؾ حمبَِّة افـَّبلِّ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ اإلـثاَر مـ ِذـِره،  ـح ؾاِذ

اهلل ظؾقف وشؾؿ شبٌب فدواِم حمبَّتِف يف ؿؾِب افعبِد وتضااُظِػفا، ؾافعباُد ـؾَّاٍ أـثاَر ذـاَر 

، واشتحرَض حماِشـَف زاَد حـقـًا فف وصقؿًا إفقف .  ٍِ  ادحبق

 أَيا ادممـقن.

إن ِذـَر افـبلِّ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ افذي َتزداُد بف حمبُتاف واإلياٍُن باف، يؽاقُن 

ـَ با ِذي َا افَّ فصالِة ظؾقف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: ﴿إِنَّ اهللَ َوَمالِئَؽَتُف ُيَصؾُّقَن َظَذ افـَّبِلِّ َيا َأَيُّ

                                 



almosleh.com 

 
4 

﴾ًٍ ؾِق ال شقٍ ظـد ذـِره صذ اهلل ظؾقاف وشاؾؿ، ؾنكاف   ،آَمـُقا َصؾُّقا َظَؾقحِف َوَشؾُِّؿقا َتسح

ُِ ظ»صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿد ؿال:  ر
ـح ذـره « ـده ؾؾؿ يصؾِّ ظعَّ افبخقُؾ مـ ُذـِ ، وِم

 صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ معرؾُة شرتِف وأياِمف وأحقافِف وما جرى فف. 

 أَيا ادممـقن.

ٍُّ ظـف وظـ َشيعتِف،  مـ دالئِؾ حمبِة افـبلِّ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: كرصُتف وافذ

وادعاكاديـ  وتليقُده ومـعف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مـ ـاؾِّ ماا يمذياف ، ورؾاُع أظدائاف

ِمـُاقا بِااهللَِّ َوَرُشاقفِِف  ًا َوَكِذيرًا فُِتمح ـَاَك َصاِهدًا َوُمَبؼِّ َشؾح فؼيعتف، ؿال اهلل تعاػ : ﴿إِكَّا َأرح

َرًة َوَأِصاقاًل﴾ ُروُه َوُتَسبُِّحقُه ُبؽح ُروُه َوُتَقؿِّ ، وتعزياُره يؽاقن بـرِصاه وتليقاِده ، َوُتَعزِّ

 راِمف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ . وتقؿُره يؽقن بنجالفِف وإـ

ِِ ادحبِة افشاقَق إػ فؼاِئاف ومتـال رؤي! أَيا ادممـقن ف، ؾػال تاإن مـ ظالما

ِمـ أصدِّ افـاِس يل حبًّا كاٌس يؽقكقن بعادي، »صحقح مسؾؿ ؿافصذ اهلل ظؾقف وشؾؿ : 

 .«يقدُّ أحدهؿ فق رآِن بلهؾِف ومافِف

 حمبَِّة افـبلِّ صذ  
ِِ اهلل ظؾقف وشؾؿ حمبَّاًة صاادؿًة، كسالل اهلل  هذه بعُع ظالما

 افؽريؿ رٍ افعرش افعظقؿ أن يرزؿـا حمبة كبقف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ. 
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 اخلطبة افثاكقة

 أما بعد.

اِد افتؼقى  دوا ؾننَّ خَر افزَّ ، وتزوَّ ـِ ِّ وافَعَؾ ؾلوصقؽؿ أَيا افـاُس، بتؼقى اهللِ تعاػ يف افرسِّ

 . 

 أَيا ادسؾؿقن.

، ال ياتؿُّ  ـٍ إن حمبََّة افـبلِّ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ حؼٌّ واجٌب، وؾرٌض الزٌم ظاذ ـاؾِّ مامم

 إيٍُن افعبد إال هبا. 

 أَيا ادممـقن ظباد اهلل..

 افغؾقُّ ؾقف صاذ اهلل ظؾقاف وشاؾؿ، باؾ 
ٍ
فقس مـ حمبِة افـبلِّ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يف يشء

ة فاف صاذ اهلل ظؾقاف  افغؾقُّ ؾقف مضادٌة فؼِظف وحمادٌة هلل ورشقفف، وخمافػاٌة ألماره، ومشااؿٌّ

ال »اخلطااٍ  ريض اهلل ظـاف  ؿاال:باـ  وشؾؿ، ؾػل صحقح افبخاري مـ حاديث ظؿار

ـَ ماريؿ، ؾانكٍ أكاا ظباٌد، ؾؼقفاقا: ظباد اهلل اافـصاارى ظقساك ِ ُتطُروِن ـٍ أضر با

 .«ورشقفف

ؿقفقا بؼقفِؽؿ أو بعِع  »وؿال صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ فؼقم أرـقا ظؾقف ؾلضـبقا : 

 .  «ؿقفِؽؿ، وال يستجِريـَّؽؿ افشقطاُن 

ـِ اهللِ ماا  ؾؾقتِؼ اهللَ ؿقٌم ؽؾقا يف افـبل صذ اهلل ظؾقف وشاؾؿ، ؾابتادظقا يف ديا
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 ظؾقاف، 
ِ
ـِ ماا   يالذنح باف اهللُ، ؾالؾرضقا يف مدِحاف وافثـااء ي فقس مـف، وَشظقا مـ افدِّ

ٍُّ افعادغ، ؾقؿعقا يف افؼِك باهللِ.ووصِػف بٍ ال جيقُز أن يقصَػ   بف إال اهللُ ر

فقتَِّؼ اهللَ ؿقٌم ادظقا حمبَة افـبلِّ ـذبًا وزورًا، ؾجعؾاقا االحتػااَل بؿقفاِد افـبالِّ 

صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ افزهاَن افساضَع، وافدفقَؾ افؼاضَع ظذ صدق حمبتِف، وؽػؾقا ظاـ 

ؾقف وشؾؿ هؿ افصحابُة افؽراُم، أباق بؽار وماـ أن أظظَؿ افـاِس حمبًة فؾـبل صذ اهلل ظ

بعده ريض اهلل ظـفؿ،   حيتػؾقا بادقفِد، مع أن افـبلَّ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أحبُّ إفقفؿ 

 افبارِد ظذ افظؿلِ، ؾفؾ همالء أظظُؿ حمبًة فؾـبلِّ صذ اهلل ظؾقف وشاؾؿ ماـ أ  
ِ
مـ اداء

 بؽر وظؿر وظثٍن وظع ريض اهلل ظـفؿ؟!!

 ، ًٍ ا ظظاق رؿ إن افـاطَر يف هذه ادقافِد افتل يدظق إفقفا افـااَس يارى ؾقفاا َشًّ

 وؾسؼًا مبقـًا ، بؾ وَشـًا باهلل رٍ افعادغ ، وؿد رأيـا ذفؽ وصاهدكاه.

ؾباشِؿ ادقفِد ترؿُص افـساُء وافرجاُل ، وباشِؿ ادقفِد تغـال افـسااُء ، وباشاِؿ 

ـِ اهللِ ، و ٍِ اهللِ، ؾنكا هلل وإكا إفقف راجعقن .ادقفِد ُيستفزُأ بدي  باشِؿ ادقفِد ُيؾعُب بؽتا

ظاِة ادشاقـِة، إال أنَّ أؿقاماًا مِرضات  وؿد شؾَّؿ اهللُ بالَد اْلرمغ مـ هذه افبدح

ظِة، يطافِعقكـا بغ افَػقـِة واألُخرى بافادظقِة إػ االحتػااِل  ؿؾقهُبؿ، وُأَشبقا حبَّ افبدح

 ذـاِره ، بادقفِد وتعظقِؿ يقِمف، ُت
ِ
ِة حمبَّاِة افـبالِّ صاذ اهلل ظؾقاف وشاؾؿ وإحقااء ت مظؾَّ

، ؾاهللُ ادساموُل أن خيقِّاَب  ٍِ ٍِ أو حمارضا ٍِ أو ـتابا ـُقكف يف مؼاال يـؼون ذفؽ ويزيِّ

ؿ، ؾنن افبدظَة ال تزيُد صاحَبفا مـ اهللِ إال ُبعدًا.  شعَقفؿ وَيدَي ضاهلَّ

ا ؾاتؼقا اهللَ ظباد اهلل، واظؾؿاقا أك   ون مساتفَدؾقن ماـ أهاؾِّ افؼِّ ؽاؿ مغاُزوُّ
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ـِ ما طفَر مـفا وماا  َفاِِتؿ ومؼاِصِدِهؿ، كعقُذ باهللِ مـ افػت  تقجُّ
َِ وافػساِد، ظذ اختال

، وكسلفف أن يثبَتـا ظذ اْلؼِّ واهلدى.  ـَ  بط

  

 


