
 

 

 مشروع خطب الجمعة في إفريقيا

ادلراجعة والنشر اتريخ ادلقرتح إللقاء اخلطبة المعد اخلطبة عنوان اخلطبة رقم اخلطبة 
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آثار اإلميان والتقوى يف حب اهلل وحب الناس : املوضوع 
القاىر فوق عباده - سبحانو - احلمد هلل الذي أعز أولياءه ادلؤمنني ادلتقني وجعل ذلم يف قلوب اخلالئق ودا، أمحده 

واألعز جندا، وأشهد أال إلو إال هللا وحده ال شريك لو ومل يتخذ صاحبًة وال ولدا، وأشهد أن سيدان ونبينا حممًدا عبده 
دعا إىل هللا إبذنو وإىل صراطو ادلستقيم ىدى، اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك حممٍد وعلى آلو وصحبو .. ورسولو 

 :صالًة وسالًما نرجو ثواهبما عند هللا غداً، أّما بعد
 

فاتقوا هللا عباد هللا واعبدوه واشكروا لو؛ واذكروا أنكم مالقوه فأعدوا ذلذا اللقاء عدتو وخذوا لو أىبتو، وال .. أما بعد 
 . تغرنكم احلياة الدنيا وال يغرنكم ابهلل الَغرور 

وآاثر العمل الصاحل الذي يبتغي بو وجهو ويقتدى فيو - تعاىل - إن آاثر اإلميان الصادق ابهلل : أيها ادلسلمون
 أجفان أويل األلباب عنهاوإهنا آاثٌر ال تغمض .. تربو على العد وجتل عن احلصر - صلوات هللا وسالمو عليو - بنبيو 

وال تغيب عن مدارك أويل النهى وال تعزب عن نظر وتفكر أويل األبصار وإن من حلو مثار اإلميان ما يغرسو هللا ألىلو يف 
قلوب خلقو من حمبة ال ميلكون ردىا ومودة ال يستطيعون إال اإلقرار هبا واخلضوع لسلطاهنا أوضح ذلك سبحانو يف 

  ( مرمي96) ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َسَيْجَعُل ذَلُُم الرَّمْحَُن ُودِّا: حمكم كتابو بقولو عز امسو

كما جاء يف احلديث - تعاىل - أنو آيٌة بينٌة ودليٌل ظاىٌر على حب هللا -  اي عباد هللا –وإن أعظم ما يف ىذا الود 
َصلَّى - قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ - هنع هللا يضر - َعْن َأِب ُىَريـَْرَة - رمحو هللا - الذي أخرجو الشيخان يف صحيحيهما واللفظ دلسلم 

ُ َعَلْيِو َوَسلََّم  َ ِإَذا َأَحبَّ َعْبًدا َدَعا ِجْْبِيَل عليو السالم فـََقاَل ِإّّنِ ُأِحبُّ ُفاَلاًن فََأِحبَُّو قَاَل فـَُيِحبُُّو ِجْْبِيُل ُثَّ - اَّللَّ ِإنَّ اَّللَّ
َ عز وجل  ُِبُّ ُفاَلاًن فََأِحبُّوُه فـَُيِحبُُّو َأْىُل السََّماِء قَاَل ُثَّ يُوَضُ  َلُو اْلَقُبوُل يف اأْلَْر ِ  .. يـَُناِدي يف السََّماِء فـَيَـُقوُل ِإنَّ اَّللَّ

عْبَّ عن ىذا أبلغ تعبري التابعي اجلليل زيد بن أسلم .. فال ترى يف الناس إال حمبِّا لو مثنًيا عليو رؤوفًا رحيًما بو .. احلديث 
يريد أن الناس ال ميلكون إال أن  بوه ، ولو أرادوا  : ((من اتقى هللا أحبو الناس وإن كرىوا  )): بقولو - رمحو هللا - 

فانظر إىل اإلميان والتقوى كيف أعقبا صحاهبما يف قلوب الناس حبِّا .. استشعار البغض لو ما استطاعوا إىل ذلك سبيال 
فقد بلغ اإلميان والتقوى أبىلهما مرتبة الوالية .. مل يعمل لو ومل يسَ  إليو ومل خيطر لو على ابل، وال عجب يف ذلك 

فاستحقوا صفة أولياء هللا الذين بشرىم رهبم أبهنم ال خيافون ما يستقبلون من أىوال يوم القيامة، وال  زنون على ما تركوا 
-  (62 الَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا يـَتـَُّقونَ *َأاَل ِإنَّ َأْولَِياَء اَّللَِّ اَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُىْم َ َْزنُوَن  :من خلفهم يف احلياة الدنيا

  .(يونس  سورة63
 



 

 

 
عن سب أحٍد منهم ، وبنيَّ أنو ال يبلغ أحٌد مبلغهم يف اجلاللة والفضل ولو أنفق ما أنفق - ملسو هيلع هللا ىلص - وهنى رسول هللا 

 َأَحدَُكْم َلْو َأنـَْفَق ِمْثَل ُأُحٍد َذَىًبا، َما اَل َتُسبُّوا َأَحًدا ِمْن َأْصَحاِب، فَِ نَّ - : " عليو الصالة والسالم - من مال ، فقال 
 - . هنع هللا يضر - أخرجو البخاري ومسلم يف صحيحيهما من حديث أِب سعيد اخلدري  ..  "َأْدَرَك ُمدَّ َأَحِدِىْم، َواَل َنِصيَفوُ 

أن حب األنصار من عالمات اإلميان الصادق وأن بغضهم من عالمات النفاق ؛ ففي صحيح - ملسو هيلع هللا ىلص - وبني 
آيَُة اإِلميَاِن ُحبُّ األَْنَصاِر، : "  قال –ملسو هيلع هللا ىلص - أن النيب - : هنع هللا يضر - عن أنس بن مالك - رمحهما هللا - البخاري ومسلم 

مسعت  )): أنو قال - : هنع هللا يضر - وأخرج الشيخان يف صحيحيهما عن الْباء بن عازب  " .. َوآيَُة النَِّفاِق بـُْغُض األَْنَصارِ 
ُ َوَمْن َأبـَْغَضُهْم َأبـَْغَضُو : "  يقول –ملسو هيلع هللا ىلص - النيب  اأْلَْنَصاِر اَل  ُِبـُُّهْم ِإالَّ ُمْؤِمٌن َواَل يـُْبِغُضُهْم ِإالَّ ُمَناِفٌق َمْن َأَحبـَُّهْم َأَحبَُّو اَّللَّ
  " (( . اَّللَُّ 

 
.. من أصول معتقد أىل السنة واجلماعة اليت ال خالف بينهم فيها - ملسو هيلع هللا ىلص - ولذا كانت حمبة أصحاب رسول هللا 

وال نفرط يف - ملسو هيلع هللا ىلص - وحنب أصحاب رسول هللا  )): معْبا عن ذلك - رمحو هللا - قال اإلمام أبو جعفر الطحاوي 
حب أحٍد منهم وال نتْبأ من أحٍد منهم ، ونبغض من يبغضهم وبغري احلق يذكرىم ، وال نذكرىم إال خبري ، وحبهم ديٌن 

 - .رمحو هللا - انتهى كالمو ( .. (وإمياٌن وإحسان ، وبغضهم كفٌر ونفاٌق وطغيان 

 
سبحانو - ديًنا وإميااًن وإحسااًن ألنو امتثاٌل ألمر هللا وطاعٌة لو وتقدميٌ ألمره وهنيو -  اي عباد هللا –وإمنا كان حبهم 

وبذلوا يف ذلك الدماء - صلى هلل عليو وسلم - على كل ما سوامها ؛ وألهنم نصروا دين هللا وجاىدوا م  رسولو - 
ذلك ادلوقف الذي صوره .. واألموال واألرواح، وما أحسن موقف ادلسلم الصادق من موقف ىؤالء األسالف العظام 

ْخَوانَِنا - : تقدست أمساؤه - القرآن أبلغ تصويٍر يف قول ربنا  َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بـَْعِدِىْم يـَُقوُلوَن رَبَـَّنا اْغِفْر لََنا َوإلِِ
ميَاِن َواَل جَتَْعْل يف قـُُلوبَِنا ِغالِّ ِللَِّذيَن آَمُنوا رَبَـَّنا ِإنََّك رَُءوٌف رَِحيمٌ    .(احلشر سورة 10 )الَِّذيَن َسبَـُقواَن اِبإْلِ

 
 

أقول قويل ىذا وأستغفر هللا العظيم اجلليل يل ولكم ولسائر - ملسو هيلع هللا ىلص - نفعين هللا وإايكم هبدي كتابو وبسنة نبيو 
 .ادلسلمني من كل ذنب ؛ إنو ىو الغفور الرحيم 

 
 



 

 

 :اخلطبة الثانية 

من يهده هللا فال مضل .. احلمد هلل حنمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 
لو، ومن يضلل فال ىادي لو، وأشهد أال إلو إال هللا وحده ال شريك لو وأشهد أن حممًدا عبده ورسولو، اللهم صلِّ وسلم 

 .على عبدك ورسولك حممٍد وعلى آلو وصحبو
 

من كان منكم مستنِّا  )): قولو - هنع هللا يضر - فيا عباد هللا جاء عن الصحاِب اجلليل عبد هللا بن مسعود .. أما بعد 
كانوا أفضل ىذه األمة وأبرىا - ملسو هيلع هللا ىلص - أولئك أصحاب دمحم .. فليسنتَّ مبن قد مات؛ ف ن احلي ال تُؤَمن عليو الفتنة 

قوٌم اختارىم هللا لصحبة نبيو وإقامة دينو؛ فاعرفوا ذلم فضلهم واتبعوىم يف آاثرىم .. قلواًب وأعمقها علًما وأقلها تكلفا 
- إىل قولو - اي عباد هللا -  فانظروا ( .. (ومتسكوا مبا استطعتم من أخالقهم ودينهم؛ ف هنم كانوا على اذلدى ادلستقيم 

، أفيختار هللا لصحبة نبيو غري أفضل األمة وأعظمها وأبرىا  ((قوٌم اختارىم هللا لصحبة نبيو وإقامة دينو))- : هنع هللا يضر 
 ؟ - سبحانو - وأتقاىا لو 
 

َ تـََعاىَل َنَظَر يف قـُُلوِب اْلِعَبادِ )): قولو أيضا - هنع هللا يضر - وجاء عنو   ،فـََوَجَد قـَْلَب حُمَمٍَّد َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ ، ِإنَّ اَّللَّ
َر قـُُلوِب اْلِعَبادِ   ، ُثَّ َنَظَر يف قـُُلوِب اْلِعَباِد بـَْعَد قـَْلِب حُمَمٍَّد َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ ، َوبـََعثَُو ِبِرَسالَِتوِ ، فَاْصطََفاُه لِنَـْفِسوِ ،َخيـْ

َر قـُُلوِب اْلِعَبادِ   .انتهى ( .. ( َفَجَعَلُهْم ُوَزرَاَء نَِبيِِّو يـَُقاتُِلوَن َعَلى ِديِنوِ ،فـََوَجَد قـُُلوَب َأْصَحابِِو َخيـْ
 

فاتقوا هللا عباد هللا، وحاذر من معادة ادلؤمنني ادلتقني حذارًا من ذلك، ويف الطليعة منهم صحابة خامت النبيني وسيد 
- وصلوا وسلموا على خري خلق هللا دمحم بن عبد هللا؛ فقد أُِمرمُت بذلك يف كتاب هللا حيث قال .. ولد آدم أمجعني 

 ( 56ِإنَّ اَّللََّ َوَماَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيبِّ اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُِّموا َتْسِليًما: قوال كرميا - سبحانو 
أِب بكر وعمر وعثمان - اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك دمحم، وار  اللهم عن خلفائو األربعة  (األحزاب سورة
وعن سائر اآلل والصحابة والتابعني ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك اي - وعلي 

 . أكرم األكرمني 
 

اللهم اعز اإلسالم وادلسلمني، واحم حوزة .. اللهم أعز اإلسالم وادلسلمني .. اللهم أعز اإلسالم وادلسلمني 
الدين، ودمر أعداء الدين وسائر الطغاة وادلفسدين، وألِّف بني قلوب ادلسلمني ووحد صفوفهم ، وأصلح قادهتم، ووحد 

 . كلمتهم على احلق اي رب العادلني 
  


