


        ١١١١والسالموالسالموالسالموالسالم    ةةةةالصلو الصلو الصلو الصلو     ههههسـيد� عيىس عليسـيد� عيىس عليسـيد� عيىس عليسـيد� عيىس علي    االٔوىل يفاالٔوىل يفاالٔوىل يفاالٔوىل يف    ةةةةاخلطباخلطباخلطباخلطب

 محمد وسـيدمه ما<م7ٕ  وخمتهم ،والهدی 7لبينات الرسل بعث ا$ي ،حدأ  كفوا , يكن ومل ،يو) ومل ي& مل ا$ي ،الصمد حداالٔ  الواحد � امحلد

 الطاعات رٔاس التوحيد نإ ف ،هللا دواوحّ  املسلمني معرش فيا :بعد ماأ  .الهدی مصابيح وحصبه ,آ  وعىل عليهصلوات ريب وسالمه  ،املصطفی

 يقول هللا عز وجل: d .. واتقوا هللا، فٕان التقوى مالك احلسـناتيشاء ملن ذ\ دون ما ويغفر به يرشك نأ  يغفر ال هللا نإ  ،قر7تال ؤاساس

 مه ٔاولئك أنفسهم، فأنسامه هللا نسوا اك$ين تكونوا وال تعملون. مبا خبري هللا ٕان هللا، واتقوا لغد قدمت ما نفس ولتنظر هللا اتقوا آمنوا ا$ين ٔاهيا

  الفائزون. مه اجلنة ٔاحصاب اجلنة، ؤاحصاب النار ٔاحصاب يسـتوي ال الفاسقون.

 اخلامس يف مبيالده حيتفلون ،والسالم الصلوة عليه هللا روح عيىس سـيد� يلإ  املنتسـبني للنصاری واحتفال عيد ٔاdم أالdم هذه نأ  واعلموا

بالد�  يف م وديهنمهعقائد ةشاعإ  دون يفوجيهت بعقيدة التثليث ويؤمنون ،يقرون بذ\مه ام كاليوم  هذا يف يو) مل ٔانه رمغ ديسمرب من وعرشين

ام ك ه� نٔومن بإ ف .والسالم ةالصلو  هعلي عيىس سـيد� يف الصحيح املوقف وشعبنا بناء�أ  وتعلمي عقائد� تصحيحمن  لنا بد فال .وبالد املسلمني

 .رس� من العزم ٔاويل من وجع� ،همن خلق هللا اصطفاه ،ورسو, من عباد هللا عبد هؤان ،سائر النبينيك برش  هٔان هوعقيدتنا في .نٔومن جبميع رس�

 مرارا يفم هتعاىل زمع  وقد رد هللا ., رشيك الواحد ال أالحد وهو ،يو) ومل ي& تعاىل مل هللا نإ ف ،اوال ند � وال و)ا ،ر7 وال لهاإ  هو وليس

 ،فروا من قبلكئون قول ا$ين ه م يضاههم 7ٔفواقوهل ذ\ ،النصاری املسـيح ابن هللا وقالت هللا ابن عزير الهيود وقالت: قال العزيز، �مه

 هو سـبحانهال إ  ,إ ال  ،ا واحداهل إ ال ليعبدوا إ وما ٔامروا  ،واملسـيح بن مرمي م ٔار77 من دون هللاباهنه  ورمهحباراختذوا أ  ،ونكىن ئوفأ  م هللاهقاتل 

ون كما ي كقال سـبحان ،ني من دون هللاهل إ  ٔانت قلت للناس اختذوىن ؤايميعيىس بن مرمي أ  ذ قال هللإ مقام آخر: و  وقال تعاىل يف .ونكعام يرش 

 ال ما ٔامرتينإ م ما قلت هل .نت عالم الغيوبأ  كنإ  ،كنفس وال ٔاعمل ما يف نفيس تعمل ما يف هفقد علمت هنت قلتك ن إ  ،حبق ٔان ٔاقول ما ليس يل يل

وقال تعاىل:  .يده ء ش  يشلكم ؤانت عىل نت ٔانت الرقيب علهيك  فلام توفيتين ،ميدا ما دمت فهيه م ش نت علهيك و  ،مكورب ريب ٔان اعبدوا هللا هب

  .واحد ,إ ال إ  ,إ وما من  ،ة³لث ثالث ن هللإ فر ا$ين قالوا كلقد 

بنفث روح القدس  مباراك طيبا مو)ه واكن .ذب وافرتاء عظميكيوسف النجار  ةوقص ،زمعوا كام ٔاب , يكن مل ٔانه هوعقيدتنا في ،ا املسلمونٔاهي

 ،ی التحياتكا ٔافضل الصلوات ؤاز سـيدتنا مرمي البتول علهي هتمسيت 7مس وا) اليت ةالسور يف همو) وقد ذكر هللا .السالم هسـيد� جربيل علي

 هللا رسول قال قال عنه هللا ريض موىس أيب الصحيح عن يف يروی البخار  .م¼اك ةيقصدّ  ةصادق ةصاحل ةعابد ةدهزا ةحمصن ةصاحل ةامرأ  يهو

 كفضل النساء عىل عائشة فضل وٕان ،معران بنت ومرمي فرعون امرٔاة آسـية ٕاال النساء من يمكل ومل كثري الرجال من مكل وسمل: عليه هللا صىل

 ٔاهلها من انتبذت ٕاذ مرمي الكتاب يف : واذكرهملو)بيا� فقال تعاىل  .ةالقرآن ٔاربعا وثالثني مر  ا يفها 7مس هر كوقد جاء ذ .الطعام سائر عىل الرثيد

 رسول ٔا� ٕامنا قال .تقيا كنت ٕان منك 7لرمحن ٔاعوذ ٕاين قالت .سوd برشا لها فمتثل روحنا ٕالهيا فأرسلنا ،جحا7 دوهنم من فاختذت .رشقيا ماك�

 للناس آية ولنجع� هني عيل هو ربِك  قال ،كذ\ قال .بغيا ٔاك ومل برش ميسسـين ومل غالم يل يكون ٔاىن قالت .زكيا غالما \ِ  ٔالهب ،ربك

 .منسـيا نسـيا وكنت هذا قبل مت ليتين d قالت .النخ¼ جذع ٕاىل اÑاض فأجاءها .قصيا ماك� به فانتبذت حفملته .مقضيا أمرا واكن منا ورمحة

 ترين فٕاما ،عينا وقري وارشيب فلكي .جنيا رطبا عليِك  تساقط النخ¼ جبذع ٕاليك وهزي .رسd حتتكِ  ربكِ  جعل قد ،حتزين أال حتهتا من فناداها

 ما هارون أخت d .فرd شيئا جئت لقد مرمي d قالوا ،حتم� قو<ا به فأتت .ٕانسـيا اليوم ٔالكم فلن صوما للرمحن نذرت ٕاين فقويل أحدا البرش من

 ،نبيا وجعلين الكتاب اÝٓين ،هللا عبد ٕاين قال .صبيا املهد يف اكن من نلكم كيف قالوا ،ٕاليه فأشارت .بغيا ٔامك اكنت وما سوء امرأ  ٔابوك اكن

 ويوم أموت ويوم و)ت يوم عيل والسالم ،شقيا جبارا جيعلين ومل بوا)يت وبرا ،حيا دمت ما والزاكة 7لصالة ؤاوصاين كنت ما ٔاين مباراك وجعلين

                                                           

  م (يوسف شـبري ٔامحد عفي عنه)  ٥۲۰۱ديسمرب   ٥۲ لـھ املوافق ۳۷٤۱ربيع االٔول  ٤۱ة لقيت ھذه اخلطبة بتغري يسري يف املسجد اجلامع مبدينة بالكربن يف يوم امجلعأ   ١



 وٕان ،فيكون كن , يقول فٕامنا ٔامرا قىض ٕاذا ،سـبحانه و) من يتخذ ٔان � اكن ما .ميرتون فيه ا$ي احلق قول مرمي بن عيىس ذ\ .حيا ٔابعث

  .مسـتقمي رصاط هذا ،فاعبدوه وربمك ريب هللا

 النصارى أطرت كام تطروين ال :يقول وسمل عليه هللا صىل النيب مسعت املنرب عىل يقول معرؓ  مسع هٔان عباؓس  ابن الصحيح عن يف يوروی البخار 

صدرت  املعجزات اليت يه هتعظمي فراط يفواالٕ  ةالنصاری عىل املبالغ تن مما محلإ و  .احلديث ،ورسو, هللا عبد فقولوا عبده ٔا� فٕامنا مرمي ابن

 بل بدٔات حياته ،ون ويدخرونلكنوا dٔ اكنباء مبا واالٕ  ،وخلق الطري من الطني ،دهامل  م يفöوال ،حياء املوىتإ و ، واالٔبرص همكشفاء االٔ ك  ،هعىل يد

  .ء قدير يشلكو عىل هو  ،هومشـيئت هتعاىل وقدرت ذن هللا7ٕ  اهلك  ذەهو  .ةوسـيعود مبعجز  ،مبعجزة أالرض عامل وغادر ،الطّيبة مبعجزة

 لنا هللا ك7ر  .من اخلارسين ةاالٓخر  و يفهو  ،هسالم دينا فلن يقبل منومن يبتغ غري االٕ  .الرمحن الرحمي بسم هللا ،من الشـيطان الرجمي 7�عوذ أ 

  .الرحمي الغفور وه هنإ  ،هفاسـتغفرو املسلمني ولسائر مكول يل هللا سـتغفرأ  .ميكاحل ركوا$ االdٓت من هفي مبا مكdإ و  ونفعنا ،العظمي القرآن يف مكول

  والسالموالسالموالسالموالسالم    ةةةةالصلو الصلو الصلو الصلو     ههههسـيد� عيىس عليسـيد� عيىس عليسـيد� عيىس عليسـيد� عيىس علي    يفيفيفيف    ةةةةالثانيالثانيالثانيالثاني    ةةةةاخلطباخلطباخلطباخلطب

 ةرمح ةداهامل  والسالم عىل النيب ةوالصلو  .مهل هن شـبكول هوما صلبو  هوما قتلو  ،ىل السامءإ والسالم  ةالصلو  هرفع سـيد� عيىس علي يا$ امحلد �

 عيىس يزنل: يقول وسمل عليه هللا صىل هللا رسول مسع ٔانه الثقفيؓ  ٔاوس بن ٔاوس فضائل الشام ودمشق عن يف يفقد روی الربع :ٔاما بعد .للعاملني

ؓ  الصحيح عن ٔايب يف يوروی البخار  .اجلُامن منه يقطر رٔاسه þٔن ،ممرصÝن عليه دمشق رشيق البيضاء املنارة عند السالم عليه مرمي بن  هريرة

 ويضع اخلزنير ويقتل الصليب فيكرس ،عدال حكام مرمي ابن فيمك يزنل ٔان ليوشكن بيده نفيس وا$ي وسمل: عليه هللا صىل هللا رسول قال قال

 ٔاهل من وٕان :شئمت ٕان واواقرء هريرة ٔابو يقول مث .فهيا وما ا)نيا من خريا الواحدة السجدة تكون حىت ،ٔاحد يقب� ال حىت املال ويفيض اجلزية

 عليه هللا صىل هللا رسول مسعت قال جاريةؓ  بن مجمّع ؤامحد عن يوروی الرتمذ .شهيدا علهيم يكون القيامة ويوم موته قبل به ليؤمنن ٕاال الكتاب

ؤاما ما ادعی املرزا غالم ٔامحد  .ثالثني ميال من القدس احملت¼ ةعىل مساف ةمعروف ة& مدينالو  .) بباب ا)جال مرمي ابن يقتل: يقول وسمل

   .وسمل هعلي فر مبا ٔانزل عىل محمد صىل هللاكفقد  هومن آمن مبا قال واتبع ،فراكذاب كو هو املسـيح ف ه هامللعون ٔان القادdين

يصلون عىل  هتك ومالئ  ن هللإ d ٔاهيا ا$ين آمنوا اتقوا هللا حق تقاته، وال متوتن ٕاال ؤانمت مسلمون. وقال تعاىل:  ،من الشـيطان الرجمي عوذ 7�أ 

نبياء مام االٔ إ مامنا إ  ،ولني واالٓخريننعم عىل سـيد االٔ وترمح وحتنن وأ  كم صل وسمل و7ر هالل  .وسلموا تسل� ها$ين آمنوا صلوا عليا هيd أ  ،النيب

 صىل هللا قال النيب .ىل يوم ا)ينإ حسان م 7ٕ هومن تبع  ،رين الطيبنيهالطا وعىل آ, ،قائد الغر احملجلني ،منياالٔ  محمد بن عبد هللا ،واملرسلني

واحلسن  ،ةل اجلنهنساء أ  ةسـيد ةوفاطم ، عيلمهقضاوأ  ،م حياء عنهصدق وأ  ،معر مر هللأ   يفمهشدوأ  ،ركبوبأ  ميت7ٔ  ميترمح أ وسمل: أ  هعلي

 ،عبكبن  يبأ  تاب هللاك  ل مهقرأ وأ  ،م 7حلالل واحلرام معاذ بن جبلهعلم وأ  ،سد رسو,وأ  سد هللأ  ةومحز  ،ةل اجلنهواحلسني سـيدا شـباب أ 

 ةمغفر  هم اغفر للعباس وو)هالل  .مجعنيم أ تعاىل علهي رضوان هللا ،بن اجلراح ةبوعبيدأ  ةماالٔ  هذهمني مني وأ أ  ةم أ لكول ،م زيد بن ³بتهفرض وأ 

وخري  ،مهبغض أ  م فببغيضهبغض ومن أ  ،محهبأ  م فبحيبحهبمفن أ  ،ي غرضا من بعدمهال تتخذو ،حصايبأ  يف هللا هللا ،ال تغادر ذنبا ةو7طن ةر هظا

  .رٔووف رحمي كنإ قلوبنا غال ل�ين آمنوا ربنا  ميان وال جتعل يفخواننا ا$ين سـبقو� 7الٕ ربنا اغفرلنا والٕ  .مم مث يلوهنمث ا$ين يلوهن ،قرين ميتأ 

قىص م احفظ احلرمني الرشيفني واملسجد االٔ هالل  .بالد� وبالد املسلمنيم احفظ هالل  .سالم واملسلمنيم انرص االٕ هالل  .سالم واملسلمنيعز االٕ م أ هالل 

 ،قبل املامت هفي ةوارزقنا صلو  ،ود الغاصبنيالهي ييدقىص من أ م حرر املسجد االٔ هالل  .وسائر بالد املسلمني ةمطمئن ةم آمنها الل هواجعل  ،كاملبار 

ن كم هالل  .رسی املسلمنيرسا� وأ أ  كم فهالل  .ا من بالد املسلمنيهبالد الشام وغري  املسلمني يفم احقن دماء هالل  .قوdء منترصينعزاء أ وحنن أ 

ا)نيا  ربنا آتنا يف .واجعلنا من الراشدين فر والفسوق والعصيانكلينا الإ  هر كقلوبنا و  يف هميان وزينلينا االٕ إ م حبب هالل  .نيكرامل واملسالليتامی واالٔ 

ر كـی عن الفحشاء واملنالقرىب ويهن  ييتاء ذإ حسان و dٔمر 7لعدل واالٕ  ن هللإ  ، هللامكرمح ،عباد هللا .وقنا عذاب النار ةحسـن ةاالٓخر  ويف ةحسـن

   .ربكتعاىل ٔاعىل ؤاعز ؤاجل وأ  ر هللاك و$مكيسـتجب ل ه وادعو مكر كالعظمي اجلليل يذ العيل روا هللاكاذ ،رونك تذمك لعلمكيعظ يوالبغ


