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 حاؿ عباد اهلل المتقين

"، حاؿ عباد اهلل المتقينخطبة الجمعة بعنواف: " -حفظو اهلل  -ألقى فضيلة الشيخ أسامة بن عبد اهلل خياط 
في الدنيا من طاعة ربهم، واجتناِب ما نهاىم عنو، وما أعدَّه اهلل  واؿ عباد اهلل الُمتقينأح والتي تحدَّث فيها عن

 .لهم يـو القيامِة من النعيِم الُمقيِم جزاَء اسِتجابتهم ألواِمره وانِتهائهم عن نواىيو

 الخطبة األولى

وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده  الء،يُكاِفُئ اآل حمًدا - سبحانو -، أحمده يصطِفي من عباده من يشاءالحمد هلل 
سيُد الرُُّسل وأشهد أف سيدنا ونبيَّنا محمًدا عبُد اهلل ورسولو  ،، لو الصفاُت الُعَلى والُحسنى من األسماءِ ال شريك لو

عين والتاباألئمِة البَػَررة األتقياء،  ، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدؾ ورسولك محمٍد، وعلى آلو وصحبووخاتُم األنبياء
 ومن تِبَعهم بإحساٍف إلى يـو البعِث والُنشور والجزاء.

 أما بعد:

تَو، وُخذوا لو بين يديو أنكم موقوفوف عليو، مسؤولوف، واذكروا -عباد اهلل  -فاتقوا اهلل  ، فأِعدُّوا لذلك اليـو ُعدَّ
 ُأىَبَتو.

 أيها المسلموف:

في الجنِة بالنعيِم الُمقيِم ا ال نظيَر لو، وإف لهم في سبيِل الفوِز إف للمتقين من كماِؿ السعِي إلى بُلوِغ ِرضواِف اهلل م
ويفوقوف غيَرىا، وتبعثُهم على  وطراِئق يتفرَّدوف بها، وِىمًما يسُموف بهاداِر كرامِتِو ونُػُزِؿ أوليائو مساِلك يسُلُكونها، 

 روضاِت جنَّاتو. دواـِ الُمساَرعِة إلى المغفرِة من ربِّهم، والَحظوِة بِرضوانِو، ودخوؿِ 
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؛ بفعِل ما أمَرىم بو، وترِؾ -سبحانو  -مع إيمانهم باهلل وُرُسلو وأدائِهم حقَّو وكيف ال يكوف لهم ىذا الحاُؿ، وىم 
الذي يدعوىم فيو إلى ما  بو يسَمعوف نداَء ربِّهم الرحيمَ ما نهاُىم عنو، واالستقامِة على ذلك، واالسِتمساِؾ 

ببيانِو لهم أسباَب  درُىم، ويعظُُم بو شأنُهم، ويحُسُن بو مآبُهم، وتطيُب بو عنده ُعقباىمُيحِييهم، وما يعُلو بو ق
لهم على الُمباَدرة إليها، والعمِل بها في غير تواٍف وال تردٍُّد وال إبطاٍء؛  - سبحانو -مغفرتِِو ودخوؿ جنَّتو، وبحثِّو 

اِد اهلل بُجملٍة من الصفاِت الجميلة، والِفعاِؿ الجليلة التي لُيحِسنوا بذلك إلى أنفسهم، وُيحِسنوا إلى غيرىم من عب
 َعْرُضَها َوَجنَّةٍ  رَبُِّكمْ  ِمنْ  َمْغِفَرةٍ  ِإَلى َوَسارُِعوا: -عزَّ اسُمو  - جاَءت ُمبيَّنًة أوضَح بياف في قوِؿ الرحيِم الرحمنِ 

 َعنِ  َواْلَعاِفينَ  اْلغَْيظَ  َواْلَكاِظِمينَ  َوالضَّرَّاءِ  السَّرَّاءِ  ِفي يُػْنِفُقوفَ  نَ الَِّذي( 311) لِْلُمتَِّقينَ  ُأِعدَّتْ  َواأْلَْرضُ  السََّماَواتُ 
 ِلُذنُوِبِهمْ  فَاْستَػْغَفُروا اللَّوَ  ذََكُروا َأنْػُفَسُهمْ  ظََلُموا َأوْ  فَاِحَشةً  فَػَعُلوا ِإَذا َوالَِّذينَ ( 314) اْلُمْحِسِنينَ  ُيِحبُّ  َواللَّوُ  النَّاسِ 
 َوَجنَّاتٌ  رَبِِّهمْ  ِمنْ  َمْغِفَرةٌ  َجَزاُؤُىمْ  ُأولَِئكَ ( 315) يَػْعَلُموفَ  َوُىمْ  فَػَعُلوا َما َعَلى ُيِصرُّوا َوَلمْ  اللَّوُ  ِإالَّ  الذُّنُوبَ  يَػْغِفرُ  َوَمنْ 

 .[316 -311: عمراف آؿ] اْلَعاِمِلينَ  َأْجرُ  َونِْعمَ  ِفيَها َخاِلِدينَ  اأْلَنْػَهارُ  َتْحِتَها ِمنْ  َتْجِري

في بذِؿ الماِؿ في وجوِه الخيِر في كل األحايين، إنو إحساٌف إلى النفِس وإلى الخلِق ال ُحدوَد لو، إحساٌف يتجلَّى 
ال فرَؽ في ذلك بين حاِؿ الُمنِفِق في الرخاِء وحاِلِو في الشِّدَّة؛ فهو ماٍض في بذِلِو، ُمقيٌم على ُجوده وسخائِو؛ ألنو 

رُ  َوُىوَ  ُيْخِلُفوُ  فَػُهوَ  َشْيءٍ  ِمنْ  َأنْػَفْقُتمْ  َوَما: -عزَّ شأنُو  - من ربِّو القائلِ  ُموِقٌن بُحسِن اإلخالؼِ   الرَّازِِقينَ  َخيػْ
 يُػَوؼَّ  ْيرٍ خَ  ِمنْ  تُػْنِفُقوا َوَما اللَّوِ  َوْجوِ  ابِْتَغاءَ  ِإالَّ  تُػْنِفُقوفَ  َوَما َفِِلَنْػُفِسُكمْ  َخْيرٍ  ِمنْ  تُػْنِفُقوا َوَما، والقائل: [13: سبأ]

 .[272: البقرة] ُتْظَلُموفَ  اَل  َوَأنْػُتمْ  ِإلَْيُكمْ 

رضي اهلل عنو  -الذي قاؿ يوًما ألبي ذرٍّ الِغفاريِّ  - عليو أفضُل الصالِة وأتمُّ التسليم - وُمتأسٍّ بهذا النبيِّ الكريمِ 
إال  تي عليَّ ليلٌة أو ثالٌث عندي منو ِدينارما ُأحبُّ أف ُأُحًدا لي ذىًبا يأ»قاؿ: نعم، قاؿ: «. ىل ترى ُأُحًدا؟: »-

 «يمينو وشماِلو، ومن أمامو ومن خلِفوعن  - ، إال أف أقوَؿ بو في عباِد اهلل ىكذا وىكذا وىكذادينارًا أرُصُده لَدْينٍ 
 يعني: في اإلنفاؽ.
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شيخاف في "صحيحيهما" عن الذي أخرجو ال رغبًة في أف يشمَلو دعاَء المَلك الوارِِد في الحديثِ وأف يفعُلوا ذلك 
ما من يوـٍ ُيصِبُح العباُد فيو إال : »-صلى اهلل عليو وسلم  -أنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  - رضي اهلل عنو -أبي ىريرة 

 .«، ويقوؿ اآلخر: اللهم أعِط ُممِسًكا تَلًفاأحُدىما: اللهم أعِط ُمنِفًقا خَلًفامَلَكاف ينزالف، فيقوُؿ 

يًضا في صفٍة ُتصوُِّر السخاَء والكرـَ النفسيَّ في أجمِل صورٍة؛ تلك ىي: كظُم الغيِظ حين وىو إحساٌف يتجلَّى أ
؛ رغبًة في والصفِح والتغاِضي عما بَدَر منو ،إلى ُمقابلتها بالعفِو عن الُمسيءِ تبُدُر بواِدُر اإلساءة، والترقِّي من ذلك 

من كَظَم »بقولو:  - صلوات اهلل وسالمو عليو - يُّ الرحمةِ نَيِل الجزاء الضافي واألجِر الكريم الذي أخبَر بو نب
على ُرؤوس الخالِئِق يـو القيامة حتى ُيخيػَِّره من أيِّ الُحوِر  - عز وجل - غيظًا وىو قادٌر على أف يُنِفَذه دعاُه اهلل

ـُ أحمد في "ُمسنده"، وأبو داود والترمذي وابن ماجو في "سننهم" بإسنا«شاءَ  ٍد حسٍن من حديِث ؛ أخرجو اإلما
 .-رضي اهلل عنو  -سهِل بن ُمعاٍذ، عن أبيو 

ـُ فظَلَم نفَسو بإتياِف  ما حرَّـ اهلل عليو أو ترِؾ ما أوجَب عليو أف يذُكَر عظَمة وبقولِنا يكوُف شأُف من زلَّت بو القَد
 .من لم يْرُج لو وقارًا فباَرزَه بالِعصيافربِّو الذي عصاُه، وآالَءه التي تفضََّل بها عليو، وشديَد عذابِِو وأليَم عقاِبو ل

بأرجاِسو، وبالنََّدـ على ما كاف، وبالعزـِ فيحِمُلو ىذا التذكُُّر على الُمباَدرَة إلى التوبِة النَُّصوِح باإلقالِع عمَّا تلوََّث 
 -غِفُر الذنوَب غيُره ؛ ألنو يعلُم أنو ال ي، وبردِّ الحقوِؽ إلى أىلها-إلى ذلك الذنِب  - على عدـِ العودة إليو

والَقبوؿ للتوبِة التي جعَل  لخطايال، وال يقَبُل العَثرات ِسواه، وأنو كريٌم ال يُعاِجُل بالعقوبة، كثيُر الستِر -سبحانو 
 للتائبين حتى تطُلع الشمُس من مغرِبها. بابَها مفتوًحا

وىذا شأُف الُمتقين، وسبيُل الُمخبتين، وطريُق من خِشَي الرحمَن بالغيِب، ذلك ىو الذي أعقَبهم عند ربِّهم مغفرَة 
واإلكراـِ بإدخاِلهم الجنَة داَر السالـ خالدين فيها، ونِعَمت الجنُة الذنوِب بالستِر الَجميل، وبرفِع الُمؤاَخذة 

، والُمتابعين فيها -سبحانو  -الُمخِلصين هلل في أعمالهم، الُمبتغين بها وجَهو وروضاتُها ونعيُمها، ثوابًا للعاِملين 
 ، والُمهتدين بهديِو، والُمستنِّين بُسنَّتو.-صلى اهلل عليو وسلم  -رسوَؿ اهلل 
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ُصورِه  حيازِة الخيِر لنفِسِو، وعلى صيانِتها من التردِّي في وحدِة الباطِل في كلِّ وما أجدَر كلَّ عاقٍل حريٍص على 
الُمورِثِة للُخسراِف الُمبين في الدنيا ويـو يقوـُ الناُس لربِّ العالمين، ما أجَدَره أف ينَهَج ىذا الُمفِضَيِة إلى التَّباِب، 

 النهَج، ويسيَر ىذا السيَر، ويمِضَي على ىذا الطريِق.

قوؿ قولي ىذا، وأستغفر اهلل العظيم الجليل ، أ-صلى اهلل عليو وسلم  -نفعني اهلل وإياكم بهدي كتابو وبُسنَّة نبيِّو 
 لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنٍب، إنو ىو الغفور الرحيم.

 

 الخطبة الثانية

الملُك  ، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لورب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يـو الدينالحمد هلل 
، اللهم صلِّ خاتُم النبيين وخيُر خلِق اهلل أجمعينا محمًدا عبُد اهلل ورسولو ننا ونبيَّ ، وأشهد أف سيدَ الحقُّ الُمبين

 ومن تِبَعهم بإحساٍف إلى يـو الدين. ،والتابعين وِ تباوسلِّم على عبدؾ ورسولك محمٍد، وعلى آلو وصح

 أما بعد، فيا عباد اهلل:

ـَ اسِتحضارِىم عظَمَة خالِقهم  من أظهِر صفاِت الُمتقين التي نالُوا بها الدرجاِت الُعَلى عندإف   -الربِّ الكريِم: دوا
اسِتحياًء منو، وىيبًة لو، ومحبًَّة وشوقًا إلى لقائِو، وعظيَم حقِّو عليهم، ذلك االسِتحضار الذي أورثَهم  - سبحانو

ِر زاٍد يصَحُبهم في ذلك الشوُؽ الذي أعقَبهم كماَؿ ِحرٍص على العمِل بطاعتِو، والنُّفرِة من معصيِتِو، والتزوُّد بخي
رَ  فَِإفَّ  َوتَػَزوَُّدوابقولو:  - عز وجل - ، إنو زاُد التقوى الذي أمَرىم بو-سبحانو  -سيرِىم إليو   التػَّْقَوى الزَّادِ  َخيػْ

 .[337: البقرة] اأْلَْلَبابِ  ُأوِلي يَا َواتػَُّقوفِ 
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الخلِق بعد النبيين، وأجَلهم قدرًا، وأنبَػَههم ِذكًرا، خيَر الناِس وأفضَل  وال عجَب أف يكوف الُمتزوِّدوف بهذا الزادِ 
 والناِس أجمعين.أو آجٍل، وأجَدَرىم بالسعادِة والرِّيادِة، وأحظاىم بمحبَِّة اهلل  وأحراُىم بنَػْيِل كلِّ خيٍر عاجلٍ 

سبيِلهم؛ تكونوا من  ، واعَملوا على التخلُّق بصفاِت الُمتقين، وانتهاِج نهِجهم، وُسُلوؾِ -عباد اهلل  - فاتقوا اهلل
 السماوات واألرُض.الُمفِلحين الفائزين بمغفرٍة من ربِّكم وجنٍَّة عرُضها 

 ،  في أصدِؽ الحديثِ  - فقاؿواذكروا على الدواـِ أف اهلل تعالى قد أمرَكم بالصالِة والسالـِ على خيِر األناـِ
 َتْسِليًما َوَسلُِّموا َعَلْيوِ  َصلُّوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيػَُّها يَا النَِّبيِّ  َعَلى ُيَصلُّوفَ  َوَماَلِئَكَتوُ  اللَّوَ  ِإفَّ : - وأحسِن الكالـِ 

 .[56 :األحزاب]

 ، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدؾ ورسولك محمد، وارَض اللهم عن خلفائو األربعة: أبي بكر، وعمر، وعثماف، وعليٍّ
حساٍف إلى يـو الدين، وعنَّا معهم بعفوؾ وكرمك وإحسانك يا وعن سائر اآلِؿ والصحابِة والتابعين، ومن تِبَعهم بإ

 خيَر من تجاوَز وعفا.

واحِم حوزَة  اللهم أِعزَّ اإلسالـ والمسلمين، اللهم أِعزَّ اإلسالـ والمسلمين، اللهم أِعزَّ اإلسالـ والمسلمين،
المسلمين، ووحِّد صفوَفهم، وأصِلح  الدين، ودمِّر أعداء الدين، وسائَر الطُّغاِة والُمفسدين، وألِّف بين قلوب

 قادَتهم، واجمع كلمَتهم على الحق يا رب العالمين.

 وعبادَؾ المؤمنين الُمجاِىدين الصادقين. - صلى اهلل عليو وسلم -اللهم انصر دينَك وكتابَك وسنَة نبيك محمٍد 

ـَ الحرمين الشريفين، وىيِّئ لو أيِّد بالحق أمورنا، و  تنا ووالةَ ح أئمَّ وأصلِ  اللهم آِمنَّا في أوطاننا، إماَمنا ووليَّ أمرنا خاد
 الِبطانَة الصالحَة، ووفِّقو لما ُتحبُّ وترضى يا سميَع الدعاء.
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اللهم وفِّقو ووليَّ عهده وإخوانو إلى ما فيو خيُر اإلسالـ والمسلمين، وإلى ما فيو صالُح العباد والبالد، يا من إليو 
 أحِسن عاقبَتنا في األمور كلها، وأِجرنا من ِخزي الدنيا وعذاِب اآلخرة. اللهم .المرِجُع يـو المعاد

اللهم أصِلح لنا ديَننا الذي ىو عصمُة أمرنا، وأصِلح لنا دنيانا التي فيها معاُشنا، وأصِلح لنا آخرتَنا التي إليها 
.  معاُدنا، واجعل الحياَة زيادًة لنا في كل خيٍر، والموَت راحًة لنا من كل شرٍّ

 اللهم إنا نعوذ بك من زواؿ نعمتك، وتحوُّؿ عافيتك، وُفجاءة نقمتك، وجميِع سخطك.

 اللهم اشِف مرضانا، وارحم موتانا، وبلِّغنا فيما يُرضيَك آمالَنا، واخِتم بالصالحات أعمالَنا.

 .منها وما بَطنَ  اللهم احَفظهم من الِفَتن، وِقِهم شرَّ الِفَتن ما ظَهرَ  ،كل مكافاللهم احَفظ المسلمين في  

اللهم احَفظ المسلمين في ُسوريا وفي مصر وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل أمصارىم وِديارِىم، وِقِهم شرَّ الِفَتن، 
ذاَت  ، وأصِلح، اللهم ِقِهم شرَّ الِفَتن واحِقن دماَءىم، اللهم احِقن دماَءىماللهم ِقِهم شرَّ الِفَتن واحِقن دماَءىم

رحم اللهم ُكن لهم، وارَحم ضعَفهم، واجُبر كسَرىم، وا ،قلوِبهم يا رب العالمين، وُكن لهمبينهم، وألِّف بين 
اللهم ِقنا وإياىم شرَّ الِفَتن،  اللهم ارَحم موتاىم، واشِف جرحاىم، اللهم ارَحم موتاىم، واشِف جرحاىم، ،موتاىم

 .ما ظَهر منها وما بَطنَ  اللهم ِقنا وإياىم شرَّ الِفَتن

من كل سوٍء، واجعلها أمًنا ورخاًء واسِتقرارًا ومثًوى للُمسلمين أجمعين إلى يـو  َفظ ىذه الدياَر السعوديةاللهم اح
 الدين يا رب العالمين.

نْػَيا ِفي تَِناآ رَبػََّنا، [21 :األعراؼ] اْلَخاِسرِينَ  ِمنَ  لََنُكوَننَّ  َوتَػْرَحْمَنا لََنا تَػْغِفرْ  َلمْ  َوِإفْ  َأنْػُفَسَنا ظََلْمَنا رَبػََّنا  الدُّ
 .[203 :البقرة] النَّارِ  َعَذابَ  َوِقَنا َحَسَنةً  اآْلِخَرةِ  َوِفي َحَسَنةً 

 وصحبو أجمعين، والحمد هلل رب العالمين. وصلَّى اهلل وسلَّم على عبده ورسولو نبيِّنا محمٍد وآلوِ 


