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إِنِهِِاللِِجِلِِجِلِلِهِِِ12مِِرمِ2341هـِ(ِ)2
يِالصمدِِ،الذيَِلحِيل حدِوَلحِيول حدِوَلحِيك حنِلهِكفواًِأحدَِِ،لحِيـتخ حذِصاحب ًةِ
ح
اْل حمدِللِالواحدِاألحدِِ،الحقو ِّ

وَلحِيك حنِلهِولدِِ،وأ حشهدِأ حنِالِإلهِإالِاللِو ححدهِالِشريكِلهِِ،الحمتـفِّردِبالحملكوتِوالحم حلكِِ،فـهوِأ حغَنِ
أصَابهِِ،وسل َِ
األ حغنياءِعنِالش حِّركِِ،وأ حشهدِأنِنبيـناِممداًِعحبدهِورسولهِِ،صلىِاللِعلحيهِوعلىِآلهِِو ح

ت حسليماًِكثرياِِ.

ي َِِ،وأنهِسحبَانهِوِب حمدهِق حدِعظ َِنـ حفسهِ
أ ََّما بَ ْع ُد  :فاتـقواِاللِعبادِاللِِ،و حاعلمواِأنِق حدرِاللِعزِوجلِعظ ٌ

وقِ
ِفِكتابهِألنهِالحم حستَ ُّقِل حلَ حمدِوالثـناءِوهوِأ حهلِالحمِ حجدِوالحعظمةِوالحك حْبياءِِ.فـهو ح
ِاْلالقِوماِسواهَِمحلٌ ٌ
وقِِ.
وهوِالرزاقِوماِسواهِم حرز ٌ

إنهِاللِِجِلِِجِلِلِهِِالذيِخلقناِمنِالحعدمِورباناِبالنـِّع َِِ،وأ حسبغِعلحيـناِأفحضالهِوآالءهِِ،قالِاللِتـعاَلِ(وماِ
َِتأرونِ)ِ
بك ح َِم حنِن حعم ٍةِفمنِاللهُِثِإذاِمسك َِالضُُّّرِفإلحيه ح
إنهِاللِجِلِِجِلِلِهِِالذيِيـ حعطيِوَيحنعِويـ حرفعِويضعِِ،ويـ حغِنِويـ حفقرِويص ُّحِوَيحرضِِ،وي حشفيِويِكحفيِِ.إنهِ
اللِالذيِأ حعطىِكلِش حي ٍءِخ حلقهُِثِهدىِِ.إنهِاللِِجِلِِجِلِلِهِِالذيِقالِع حنِنـ حفسهِ(وماِقدرواِاللهِحقِ
اتِبيمينِهِسحبَانهِوتـعاَلِعماِي حشركونِ)ِِ،ع حنِ
ق حدرهِو حاأل حرضَِج ًيعاِقـحبضتهِيـ حومِالحقيامةِوالسماواتِمطحوي ٌ
ودِرضيِاللهِعحنهِقالِِِ:جاءِححبـٌرِمنِاأل ححبارِإَلِرسولِاللهِصلىِاللِعلحيهِوسل َِفـقالِِ
عحبدِاللهِِبحنِم حسع ٍِ
صب ٍِعِِ،واِلحماءِ
ِ:ياِممدِإناَِندِأنِالله ح
صب ٍِعِِ،والشجرِعلىِإ ح
صب ٍعِواألرضنيِعلىِإ ح
َِيعِلِالسمواتِعلىِإ ح
ِبِصلىِاللِعلحيهِوسل َِ
صب ٍِعِِ،فـيـقولِأناِاِلحملِكِِِ،فضَكِالن ُّ
صب ٍِعِِ،وسائرِاْللئقِعلىِإ ح
والثـرىِعلىِإ ح

صدي ًقاِلق حولِاْل حِْبُِِ،ثِقـرأِرسولِاللهِصلىِاللِعلحيهِوسل َِ(وماِقدرواِاللهِحقِق حدرهِِِ،
حَّتِبد ح
تِنـواجذهِت ح

يِ
اتِبيمينهِِِ،سحبَانهِِوتـعاَلِعماِي حشركونِ)ِرواهِالحبخار ُّ
واأل حرضَِج ًيعاِقـحبضتهِيـ حومِالقيامةِ،والسمواتِمطحوي ٌ

.

ِاْل ُّيِالحقيُّومِالِتأحخذهِسنةٌِوالِنـ حوٌمِلهِماِِفِ
إنهِاللِجِلِِجِلِلِهِِالذيِوصفِنـ حفسهِفـقالِ(اللهِالِإلهِإالِهو ح
ِاأل حرضِم حنِذاِالذيِي حشفعِعحندهِإالِبإ حذنهِيـ حعل َِماِبـ حنيِأيحديه ح َِوماِخ حلفه ح َِوالُِييطونِ
السماواتِوماِِف ح
بش حي ٍءِم حنِع حلمهِإالِِباِشاءِوسعِك حرسيُّهِالسماواتِو حاأل حرضِوالِيـئودهِح حفظهماِوهوِاِلحعل ُّيِالحعظي َِ)ِ
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إنهِاللِِجِلِِجِلِلِهِِالذيِتـعرفِإَلِعبادهِفـقالِ(إنِربك َِاللهِالذيِخلقِالسماواتِو حاأل حرضِِفِستةِأي ٍامِ
ُثِاستـوىِعلىِالحعرشِيـ حغشيِالليلِالنـهارِيطحلبهِحثيثاِوالشمسِواِلحقمرِوالنُّجومِمسخر ٍ
اتِبأ حمرهِأالِلهِ
ً
ح
ح
ح
ح
بِالحعالمنيِ)ِ
ح
اْل حلقِو حاأل حمرِتـباركِاللهِر ُّ
أَيُّ َها ال ُْم ْسلِ ُمو َن ِ:إنهِربـُّناِالر حْحنِالرحي َِِ،الذيَِتدحِوَمدِنـ حفسهِفـقالِ(هوِالذيِيريك َِالحبـِ حرقِخ حوفًاِ

وطم ًعاِويـحنشئِالسَابِالثـِّقالِ*ِويسبِّحِالر حعدِِب حمدهِوالحملئكةِم حنِخيفتهِويـ حرسلِالصواعقِفـيصيبِِباِ

م حنِيشاءِوه ح ََِيادلونِِفِاللهِوهوِشديدِالحمَالِ)ِ

ِاْل حسَنِوصفاتهِالحع حلياِفـقالِ(هوِاللهِالذيِالِإلهِإالِهوِعاَلِالحغحيبِ
إنهِاللِالذيِتـعرفِإلحيـناِبأ حْسائه ح

والشهادةِهوِالر حْحنِالرحي َِ*ِهوِاللهِالذيِالِإلهِإالِهوِالحملكِالحقدُّوسِالسلِمِالحم حْمنِالحمهحيمنِالحعزيزِ

ِاْل حسَنِيسبِّحِلهِماِِفِ
ِاأل حْساء ح
ِاْلالقِالحبارئِالحمص ِّورِله ح
اْلبارِالحمتكبِّـرِسحبَانِاللهِعماِي حشركونِ*ِهوِالله ح
ح

ِاْلكي َِ)ِ
السماواتِو حاأل حرضِوهوِالحعزيز حِ

ع حنِعحبدِِاللِبحنِِعمرِِرضيِاللهِعحنـهِماِقالِِِ:قالِرسولِاللِصلىِاللِعلحيهِوسل َِ(يطحويِاللِعزِوجلِ
ِاْلبارونِِ؟ِأيحنِالحمتكبِّـرونِِ؟ُِثِ
السماواتِيـ حومِالحقيامةُِِِ،ثِيأحخذهنِبيدهِالحي حمَنُِثِيـقولِِِ:أناِالحملِكِِِ،أيحن ح
ِاْلبارونِِ؟ِأيحنِالحمتكبِّـرونِِ؟ِ)ِرواهِم حسل ٌ َِِ.
يِاألرضنيِبشمالهُِثِيـقولِِِ:أناِالحملكِأيحن ح
يطحو ح
ْحنِِإِالِِكِخِِحردِلِ ٍِةِِفِِ
األِحرضِونِِالسِحِبعِِِفِِكِفِِ ِالر حِ
اسِِرضِيِِاللِِعِحنِـهِمِاِقِالِِِ:مِاِالسِمِ ِاواتِِالسِحِبعِِِو حِ
ِوعِنِِ ِابحنِِعِبِ ٍِ
يِدِِأِحِِدكِ حِ َِِ.
اءِ
ِ،وبـِ حنيِِكِ ِِّلِْسِ ٍِ
امِ ِ
اِخحسِمِائِةِِعِ ٍِ
اِوالتِِتِلِيهِ ِ
الدنحِـيِ ِ
نيِالسِمِاءِِ ُِّ
ودِِرضِيِِاللِِعِحِنهِِقِالِِِ:بـِ ح ِ
سعِ ٍِ
ِ ِوعِنِِ ِابحنِِمِ حِ
خحسِمِائِةِِعِ ٍِامِِ،
نيِاِلحكِِحرسِ ِِّيِِواِلحمِاءِِ ِ
ِ،وبـِ ح ِ
امِ ِ
خحسِمِائِةِِعِ ٍِ
نيِالسِمِاءِِالسِابِعِةِِِواِلحكِِحرسِ ِِّيِ ِ
ِ،وبـِ ح ِ
امِ ِ
خحسِمِائِةِِعِ ٍِ
ِ
ِ،الِيحفِىِعِلِحِيهِِشِ حِي ِءٌِمِ حِنِأِ حِعمِالِكِ حِ َِِ.
ِ،واللِِفـِ حِوقِِاِلحعِحِرشِِ ِ
ِواِلحعِحِرشِِفـِ حِوقِِاِلحمِاءِِ ِ
يِرضيِاللهِعحنهِأنِرسولِِاللِصلىِاللِعلحيهِوسل َِقالِِ(مِاِالسِمِِواتِِالسِحِبعِِِفِِ
ِوعِ حِنِأِبِِذِرِِاِلحغِفِ ِار ِِّ
اْلحِلقِةِ)ِ
ضلِِتِحِلكِِاِلحفِلِةِِعِلِىِتِحِلكِِ حِ
ضلِِاِلحعِحِرشِِعِلِىِاِلحكِِحرسِ ِّيِِكِفِ حِ
لةِِ ِ،وفِ حِ
ضِفِ ٍِ
اِلحكِِحرسِ ِِّيِإِالِِكَِِحِلقِ ٍِةِمِحِلقِ ٍِاةِبِأِحِر ٍِ
ِاأللحباِنُِِّفِالصَيَةِ(ِ)201
رواهِابحنِجري ٍرِوصََه ح
ِوعنِأبِموسىِرضيِاللهِعحنهِقالِِِ:قامِفيناِرسولِاللِصلىِاللِعليهِوسل َِِبمسِكلم ٍ
اتِفـقالِِ(إنِاللِِ
ح
ح
ح
عزِوجلِالِيـنامِ،والِيـحنبغيِلهِأ حنِيـنامِِِ،يحفضِالحق حسطِويـ حرفـعهِِِ،يـ حرفعِإلحيهِعملِاللحيلِقـحبلِعملِالنـهارِِِ،
تِسبَاتِو حجههِماِانحـتـهىِإلحيهِبصرهِم حنِ
وعملِالنـهارِقـحبلِعملِاللحيلِِِ،حجابهِالنُّورِِ،ل حوِكشفهِأل ححرق ح
خ حلقهِ)ِرواهِم حسل ٌ َِِ.
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َِيعلِنِوإياك ح َِِمنِعظ َِربهِووحدهِوأجلهِِ،أقولِقـ حوِلِهذاِوأ حستـ حغفِرِاللِِلِولك ح َِ
فأ حسألِاللِعزِوجلِأ حن ح
م حنِك ِّلِذنح ٍ
استـ حغفروهِإنهِهوِالحغفورِالرحي َِِ
بِف ح
ِ
اْلطحبةِالثانيةِِ
ح
اْل حمدِللِالذيِعل َِبالحقل َِِ،عل َِاإلنحسانِماَِلحِيـ حعل ح َِِ،والصلةِعلىِخاَتِرسلهِوأفحضِلِأنحبيِائهِِ،وعلىِ
ح
آلهِوصَبهِوأ حزواجهِوعلىِمنِتبعه َِبإحس ٍ
انِإَلِيـ حومِلقائهِوسل َِت حسليماًِكثرياًِِ.
ح ح
ح
ح
أ ََّما بَ ْع ُد  :فاتـقواِاللِِأيـُّهاِالحم حسلمونِو حاعلمواِأنِم حنِتـ حعظي َِاللِعزِوجلِأ حنِنِس ِّميهِونصفهِِباِجاءِِفِ

السنِةِِ،قالِاللِتـعاَلِ
الحق حرآنِالحكرميِوِباِصحِع حنِرسولِاللِصلىِاللِعلحيهِوسل َِِ،الِنـتجاوزِالحكتابِو ُّ

ِاْل حسَنِف حادعوهِِباِوذرواِالذينِيـ حلَدونِِفِأ حْسائهِسي حجزحونِماِكانواِيـ حعملونِ)ِوقالِسحبَانهِ
ِاأل حْساء ح
(ولله ح
ِاْلكي َِ)ِ
ِاأل حعلىِوهوِالحعزيز ح
(وللهِالحمثل ح

ٍ
السِِّرِوالحعلنِِ،عاَلٌِبدقائقِاألمورِ
فم حنِصفاتِاللِعزِوجلِأنهِعاَلٌِبك ِّلِش حيءِمنِالظاهرِوالحباطنِو ِّ

اْلاضرِِ،قالِاللِتـعاَلِ(ِفِكت ٍ
ابِالِيض ُّلِرِّبِوالِ
وعظائمهاِِ،وأنهِسحبَانهِيـ حعل َِالحم حستـ حقبلِوالحماضيِو ح
يـحنسى)ِِ،ومنِصفاتهِأنِلهِوجهاًِجليلًِكِرَياًِِ،قالِسبَانهِ(ك ُّلِمنِعليـهاِف ٍ
انِ*ِويـحبـقىِو حجهِربِّكِذوِ
ح ح
ح
ح
ح
اْلللِو حاإل حكرامِ)ِِ،وم حنِصفاتهِسحبَانهِأنهِعزِوجلِع ٍالِعلىِخ حلقهِفـ حوقِْساواتهِم حست ٍوِعلىِع حرشهِِ،قالِ
ح

ِاستـوىِِ:علِو حارتـفعِِ.والَِيوزِأنِنـقولِِ:إنِاللِِفِك ِّلِ
ِاستـوىِعلىِالحع حرشِالر حْحنِ)ِوم حعَن ح
اللِتـعاَلِ(ُثِ ح
مكانِِ،بلِربـُّناِعزِوجلِفـوقِالسمواتِالحعلِِ،الر حْحنِعلىِالحعرشِاستـوىِِ،وهوِسبَانِهِِفِك ِّلِمك ٍ
انِ
ح ح
ح
ح
بع حلمهِوْسحعهِوبصرهِِ،لكنهِعزِوجلِفـ حوقِالسمواتِبائ ٌنِم حنِخ حلقهِلحيسَِمحتلطاًِِبِ ح َِِ.
أَيُّ َها ال ُْم ْسلِ ُمو َن ِ:وم حنِصفاتِاللِعزِوجلِأ حنِلهِيديحنِاثحـنتـ حنيِِ،قالِسحبَِانهِ(وقالتِالحيـهودِيدِاللهِ

تِأيحديه ح َِولعنواِِباِقالواِب حلِيداهِمحبسوطتانِيـحنفقِكحيفِيشاءِ)ِ
م حغلولةٌِغل ح

ِاأل حرضِد ًّكاِد ًّكاِ
صلِالحقضاءِبـ حنيِعبادهِِ،قالِاللِتـعاَلِ(كلِإذاِدكت ح
وم حنِصفاتهِأنهَِييءِيـ حومِالحقيامةِلف ح
ِاإلنحسانِوأَّنِله ِّ
ِالذ حكرى)
*ِوجاءِربُّكِوالحملكِصفًّاِصفًّاِ*ِوجيءِيـ حومئ ٍذِِبهن َِيـ حومئ ٍذِيـتذكر ح
وم حنِصفاتهِسحبَانهِأنهِيـحنزلِإَلِالسماء ُّ
ِالدنحـياِكلِلحيـل ٍةِنـزوالًِحقيقياًِنـثحبتهِكماِيليقِِبللهِوالِنـ حعل َِكحيفيتهِ
ِ،ع حنِأبِهريحـرةِرضيِاللهِعحنهِأنِرسولِاللهِصلىِاللِعلحيهِوسل َِقالِِ(يـحنزلِربـُّناِتـباركِوتـعِاَلِكلِلحيـل ٍةِإَلِ
السماء ُّ
ِالدنحـياِحنيِيـحبـقىِثـلثِاللحيلِاآلخرِِيـقولِِِ:م حنِي حدعوِنِ،فأ حستجيبِلهِم حنِي حسألِنِفأ حعطيهِ،م حنِ
ي حستـ حغفرِنِفأ حغفرِلهِ)ِمتـف ٌقِعلحيهِِِ.
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ضَكِع حنِأبِهريحـرةِرضيِاللهِعحنهِأنِرسولِاللِصلىِاللِعلحيهِوسل َِقالِِ
وم حنِصفاتهِعزِوجلِأنهِي ح
ِاْلنةِ)ِفـقالواِِ:كحيفِياِرسولِاللِِ؟ِقِالِِ
اِاآلخرِكلُهاِي حدخل ح
ضَكِاللِإَلِرجل حنيِ،يـ حقتلِأحدُه ح
(ي ح
(يـقاتلِهذاِِفِسبيلِاللِعزِوجلِفـي حست حشهدُِِِ،ثِيـتوبِاللِعلىِالحقاتلِِِ،فـي حسل َِِِ،فـيـقاتلِِفِسبيلِاللِ

عزِوجلِفـي حست حشهدِ)ِمتـف ٌقِعلحيهِِ.
ولك حنَِيبِأ حنِنـ حعل َِأنِصفاتِاللِتـبِاركِوتـعاَلِوإنِاتـفقِبـ حعضهاِمعِصفاتِالحم حخلوقنيِِ،فـهوِتشابهٌِِفِ
ِاْلقيقةِألنِاللِالَِياثلهِش حيءٌِِ،قالِسحبَانهِ(لحيسِكمثحلهِش حيءٌِوهوِالسميعِالحبصريِ)ِ
االس َِالِِف ح
ح
بِمناِويـ حرضىِِ،وأعوذِباللِوإِياك ح َِم حنِ
فأ حسألِاللِأ حِنِيـ حرزقِنِوإياك ح َِم حعرفـتهِِ،وأ حنِنـقدِّرهِسحبَانهِكماُِي ُّ
اْل حهلِالذينِغفلواِع حنِرِِّب ح َِسحبَانهِوتـعاَلِِ،أ حوَِتاهلواِفَرفِواِصفاتهِعماِيليقِِباِوقالواِ
أ حهلِالحغ حفلةِو ح
علىِاللِبغ حريِع حل ٍ َِِ.
صل ححِلِناِآخرتِناِالتِفيهاِ
صل ححِلِناِدنحـياناِالتِفيهاِمعاشِناِوأ ح
صمةِأ حمرناِوأ ح
صل ححِلِناِدينِناِالذيِهوِع ح
الله َِأ ح

اجعلِِالحم حوتِراحةًِلِناِم حنِك ِّلِشرِِ،الله َِأعناِعلىِذ حكركِ
اجع حل ح
ِاْليِاةِزياد ًةِلِناِِفِك ِّلِخ حٍريِو ح
معادِناِو ح

وشكحركِوح حسنِعبادتكِِ،الله َِأعزِاإل حسلمِواِلحمِـ حسلمنيِوأذلِالش حِّركِواِلحمِ حشركنيِود ِّم حرِأعدِاءكِأ حعداءِ

والِتِرحِمناِِالله َِأِ حِكِرحِمناِِوالِتِنِاِالله َِأعناِوالِتع حنِعلحيـناِالله َِانحص حرناِعلىِم حنِبـغىِ
الدِّينِِالله َِأِعطِناِِ حِ

ِالسعداءِِ،وم حوتِالشُّهِداءِِ،واْل حشرِمعِاألتحقياءِِ،ومرافـقةِِاألنحبياءِِ،الله َِ
علحيـناِِ،الله َِإناِن حسألكِعحيش ُّ
ٍ
صَابهِأ حَجعنيِِ.
ص ِّلِوسلِّ ح َِعلىِعحبدكِورسولكِنبيِّـناِممدِوعلىِآله ِِوأ ح
ِ
( )2أخيِصاحبِالفضيلةِخطيبِاْلامعِ
هذهِاْلطبةِوعظيةِعقديةِِِ،والناسِِفِحاجةِعظيمةِلبيانِالعقيدةِالصَيَةِِفِمعبوده َِتباركِوتعاَلِِ،
والِسيماِِفِهذاِالعصرِالذيِدخلِالبدعِإَلِقعرِبيوتناِبوسائلِالتواصلِاْلديثةِِ،فإياكِأنِتزهدِِفِمثلِ
هذهِاْلطبةِأوتقولِِ:الناسِلنِيفهموهاِأوِماِأشبهِذلكِمنِاألعذارِِ.
فسرِعلىِبركةِاللِواخطبِِباِِ،وأبشرِباْلريِ

