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 األولى:الخطبة 

شهد ان ال اله اال اهلل وحده ال أو  ،وخيره الكثير غعلى فضله الساب حمده سبحانه، أالحمدهلل العلي القدير 
اللهم  ،البشير النذير والسراج المنير واشهد ان نبينا محمدا عبداهلل ورسوله ،وال شبيه له وال نظير شريك له

 اما بعد  ..ولي البر والتقى والفضل الكبيرأ له وصحبهآوعلى  على عبدك ورسولك محمد صلي وسلم

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا  ،فيجزي كل نفس بما كسبت يوما تعرضون فيه على اهلل اواخشو  فاتقوا اهلل عباد اهلل
  ،ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ،يره

 وسبل يرون ان سلوكها مسالك شتى بلوغ ماتصبوا اليه نفوسهم إلىألن كان للناس في سعيهم  يها المسلمونأ
فإن الهل  وسعادة العيش طيب الحياة التي يكون في بلوغها الغاية إلىويوصل  ويصيب الهدف يحقق المراد

واعظمهم نصيبا  اسباب الحياة الطيبة إلىفي التوفيق  مايجعلهم اوفر الناس حظا مان من الريادة في ذلكاالي
واستقامة على الجادة  وحياة القلب وسداد الرأي هلل من نفاذ البصيرةبما اتاهم ا واكملهم داللة عليها منها

  وعد اهلل به عباده في قوله سبحانهالذي  تلك المنزلة الرفيعة والموعود االجل صاحبها رثتو 

ِئك ةُ  ع ل ْيِهمُ  ت  ت  ن  ز لُ  اْست  ق اُموا ثُم   الل هُ  ر ب ُّن ا ق اُلوا ال ِذين   ِإن  )   (ُتوع ُدون   ُكْنُتمْ  ال ِتي بِاْلج ن ةِ  و أ ْبِشُروا ت ْحز نُوا و ال   وات خ افُ  أ ال   اْلم َل 

  وفي قوله عز اسمه

 (ي ْحز نُون   ُهمْ  و ال   ع ل ْيِهمْ  خ ْوف   ف َل   اْست  ق اُموا ثُم   الل هُ  ر ب ُّن ا ق اُلوا ال ِذين   ِإن  )
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ن يقول له في ألب اليه طحين  لسفيان ابن عبداهلل الثقفي ولذا كان جواب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
اخرجه  (قل امنت باهلل ثم استقم) كان جوابه عليه الصَلة و السَلم االسَلم قوال اليسال عنه احدا بعده

 .مسلم في الصحيح

تعريج عنه من غير  نها سلوك الطريق المستقيم وهو الدين القيمأ وحقيقة هذه االستقامة كما قال اهل العلم
 صل االستقامةأو  ،وترك المنهيات كلها كذلك ةنفعل الطاعات كلها الظاهرة والباط ويشمل ذلك يمنة وال يسرة

 :قوله سبحانه وغيره كما فسر ابو بكر الصديق رضي اهلل عنه ،استقامة القلب على التوحيد

فاذا استقام  ،ن اهلل ربهمأوانهم استقاموا على  ،غيره إلىبأنهم لم يلتفتوا  (اْست  ق اُموا ثُم   الل هُ  ر ب ُّن ا ق اُلوا ال ِذين   ِإن  ) 
 واالنابة اليه والتوكل عليه ومحبته ورجائه ودعائه ومهابته واجَلله وخشيته لىاالقلب على توحيد اهلل تع

بأداء  ذن تستقيم على طاعتهإ فإن سائر الجوارح عند ،واالقبال عليه واالعراض عن ما سواه والتسليم له
كما  فاذا استقام استقامت الن القلب بمنزلة الملك للجوارح اليه بالنوافل تقربوال واجتناب نواهيه فرائضه

اال وان ) قال ان النبي صلى اهلل عليه وسلم من حديث نعمان ابن بشير رضي اهلل عنهما جاء في الصحيحين
 . الحديث (اال وهي القلب واذا فسدت فسد الجسد كله اذا صلحت صلح الجسد كله في الجسد مضغة

 اذ هو المعبر عن القلب اللسان واستقامته من الجوارح بعد القلب ن اعظم ماتجب العناية بصَلحهوان م
ان  باسناد جيد عن انس ابن مالك رضي اهلل عنه مسندهوقد اخرج االمام احمد في  الكاشف عن مكنونه

 (ى يستقيم لسانهواليستقيم قلبه حت حتى يستقيم قلبه ال يستقيم ايمان عبد) النبي صلى اهلل عليه وسلم قال
اال يطيق الناس االستقامة الكاملة  يضتيق يها من قصورر ومايعت على ان مافي الطبيعة البشرية من ضعف بين

 ،لىاعلى وفق مايرضي اهلل تع بعدم االتيان بها من التقصير فيها فَل مناص اشواط الحياةفي كل  على امر اهلل
 إلىوب بها العبد ثتي يال للتوبة النصوح لزمستوهو االستغفار الم ه ذلك التقصيرمايجبر ب إلى فارشد سبحانه
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 ِإل ْيهِ  ف اْست ِقيُموا و اِحد   ِإل  ه   ُكمْ ِإل  هُ  أ ن م ا ِإل ي   يُوح ى   ِمثْ ُلُكمْ  ب ش ر   أ ن ا ِإن م ا ُقلْ )ه فقال سبحان طاعة ربه ىويفيء ال رشده

ي اهلل عنه عن ثوبان رض احمد وسنن ابن باجة باسناد صحيحمام وفي مسند اال (ِلْلُمْشرِِكين   و و ْيل   ۗ   و اْست  ْغِفُروهُ 
وال يحافظ  عمالكم الصَلةأواعلموا ان خير  ،استقيموا ولن تحصوا ) عن النبي صلى اهلل عليه وسلم انه قال

  (ال مؤمنإعلى الوضوء 

فقال صلى اهلل  بالتسديد والمقاربة ر عنهامن جنح عن االستقامة او قص   مر صلوات اهلل وسَلمه عليهأ ولذا
 من حديث ابو هريرة الذي اخرجه الشيخان في صحيحهما كما في الحديث (وقاربوا سددوا) عليه وسلم

 .رضي اهلل عنه

ن يصيب ما أ والمقاربة وهو حقيقة االستقامة المقاصدوالسداد هو االصابة في جميع االقوال واالعمال و  
غير  قاصدا التسديد ا مبتغيا اصابة الغرض نفسهمادام عازم ما ان لم يصب الغرض نفسه قرب من الغرض

سناد وابو داود في سننه با الذي اخرجه االمام احمد في مسنده كما جاء في الحديث متعمد الحيدة عنه
ها الناس انكم لن تعملوا او لن اي) ان النبي صلى اهلل عليه وسلم قال الكلفي نعن الحكم بن الحز  حسن

  (ولكن سددوا وابشروا قوا كل ما امرتكم بهيطت

تسلكونه لبلوغ الحياة  هجا  واقوم من ونهاخير عدة تعتد   واتخذوا من سلوك سبيل االستقامة فاتقوا اهلل عباد اهلل
 .بمرضاة اهلل ونزول جنان اهلل ثم طوبى له استقام على امر اهلل فطوبى لمن الطيبة

واستغفر اهلل العظيم الجليل لي  اقول قولي هذا وبسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم بهدي كتابه نفعني اهلل واياكم 
 .انه كان غفارا ولكافة المسلمين من كل ذنب ولكم

 الثانية:الخطبة 
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 من يهده اهلل فَل مضل له سيئات اعمالناو  ونعوذ باهلل من شرور انفسنا ن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفرهإ
اللهم صلي  واشهد ان محمد عبده ورسوله واشهد ان ال اله اال هلل وحده الشريك له ومن يضلل فَل هادي له

على محمد وعلى ال  وبارك كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم على عبدك ورسولك محمد وسلم
  وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد كما باركت على ابراهيم محمد

  اما بعد

لم يخلق الخلق  فانه سبحانه لهتذكر المقصود من خلق اهلل  فإن مما يعين العبد على االستقامة على امر اهلل
  لىاكما قال تع اال لعبادته وحده

ُهم أُرِيدُ  م ا لِي  ْعُبُدونِ  ِإال   و اْْلِنس   اْلِجن   خ ل ْقتُ  و م ا) ِتينُ  اْلُقو ةِ  ُذو الر ز اقُ  ُهو   الل ه   ِإن   يُْطِعُمونِ  أ ن أُرِيدُ  و م ا رِّْزق   مِّن ِمن ْ   (اْلم 

واقباله  محبة تورث سَلمة القلب واجَلله ومحبته يبعث على تعظيم الرب سبحانه واستحبار هذا المقصود
حذرا من الوقوع في واتقاء الشبهات  من المحرمات واجتناب ما نهى عنه واالزدالف اليه على ربه بطاعته

 عن سلوك سبيل االستقامة به تجنح صاحبها قسوة قلب بفانها تعق واما الغفلة عن هذا المقصود ماتالمحر 
فاتقوا اهلل عباد  نا اهلل جميعا من ذلكذاعا فتكون عاقبة امره خسرا ديه في معامع العصيان وظلمات الخطايار وت

 فقد امرتم بذلك في كتاب اهلل بن عبداهللمحمد  وصلو وسلموا على خير خلق اهلل واستقيموا على امر اهلل اهلل
على عبدك  اللهم صلي وسلم صلوا عليه وسلموا تسليما يايها الذين امنوا إن اهلل ومَلئكته يصلون على النبي

وعن سائر اآلل والصحابة  ،وعمر وعثمان وعلي ابي بكر وارض اللهم عن خلفائه االربعة ورسولك محمد
 ى.ياخير من تجاوز وعف واحسانك وكرمك وعنا معهم بعفوك يوم الدين إلىباحسان  ومن تبعهم والتابعين
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واحم حوزة  اللهم اعز االسَلم والمسلمين اللهم اعز االسَلم والمسلمين عز االسَلم والمسلميناللهم ا 
 واصلح قادتهم ووحد صفوفهم والف بين قلوب المسلمين ودمر اعداء الدين وسائر الطغاة والمفسدين الدين

  عليه وسلموسنة نبيك محمد صلى اهلل اللهم انصر دينك وكتابك واجمع كلمتهم على الحق يارب العالمين
 وعبادك المؤمنين المجاهدين الصادقين

ووفقه  وأيد بالحق امامنا وولي امرنا وهيئ له البطانة الصالحة واصلح أامتنا ووالة امورنا اللهم امنا في اوطاننا 
مافيه  إلىو  مافيه خير لَلسَلم والمسلمين إلىاللهم وفقه ونائبيه واخوانه  لما تحب وترضى ياسميع الدعاء

اللهم اكفنا اعدائك  اللهم اكفنا اعدائك واعدائنا بما شئت يامن اليه المرجع يوم المعاد صَلح العباد والبَلد
اللهم انا نجعلك في  اللهم اكفنا اعدائك واعدائنا بما شئت يارب العالمين واعدائنا بما شئت يارب العالمين

ونعوذ بك من  اللهم انا نجعلك في نحور اعدائك واعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اعدائنانحور اعدائك و 
اللهم  اللهم احفظ المسلمين في كل ديارهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم شرورهم

 اللهم احقن دماء المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين واحقن دمائهم احفظ المسلمين في كل ديارهم
يارب  وقهم شر الفتن ماظهر منها وما بطن وقهم شرور انفسهم وقهم شرور انفسهم واصلح ذات بينهم

اصلح لنا ديننا اللهم  واجرنا من خزي الدنيا وعذاب االخرة في االمور كلها عاقبتنااللهم احسن  العالمين
واجعل الحياة زيادة  واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا ة امرنامالذي هو عص

  والموت راحة لنا من كل شر لنا في كل خير

واذا اردت بقوم فتنة  وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا وترك المنكرات اللهم انا نسألك فعل الخيرات
وجميع  وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ا إليك غير مفتونيننفاقبض

  سخطك
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وان لم تغفر لنا  ربنا ظلمنا انفسنا انك انت الوهاب وهب لنا من لدنك رحمة ربنا التزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا
ربنا اتنا في الدنيا  وبلغنا في مايرضيك آمالنا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا لنكونن من الخاسرين وترحمنا

وعلى اله وصحبه  نبينا محمد على عبده ورسوله وصلى اهلل وسلم وقنا عذاب النار خرة حسنةوفي اال حسنة
 لمينوالحمدهلل رب العا اجمعين

 


