
  ال إله إّال اهللا فضل
  الخطبة األولى 

دلون{  ربھم یع روا ب  {، }  الحمد  الذي خلق السموات واألرض وجعل الظلمات والنور ثم الذین كف
رون  تم تمت ً وأجل مسمى عنده ثم أن ي * ھو الذي خلقكم من طین ثم قضى أجال ي السموات وف وھو هللا ف

ّ هللا وحده ال شریك لھ . أحمده وأشكره }  األرض یعلم سركم وجھركم ویعلم ما تكسبون وأشھد أن ال إلھ إال

ً عبده ورسولھ صلى هللا.  ً  علیھ وأشھد أن محمدا ً كثیرا   ...أما بعد ... وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیما

  :أیھا اإلخوة المؤمنون 

  "ه أولئك الذین ھدى هللا فبھداھم اقتد" فقد قال هللا تعالى عن أنبیائھ علیھم السالم 

  ..فتعالوا نفتتح خطبتنا بخبر أحد ھؤالء األطھار 

ً علیھ السالم الوفاة  ً ، ویُ ر دُ ستدبِ كان یَ ، عندما حضرت نوحا ً ، وقد قضى في الدعوة ق عُ فاِر ھورا صورا

اة  ارق الحی م یف دعوة ، ث ً ، أطول تاریخ في ال دھا ي وِصیُ فَ .. ألف سنة إال خمسین عاما ھ عن بخالصة دعوت

  :  ابنھ يوصِ یُ  فقال وھو.. یلفظ آخر أنفاس الحیاة كان التھ ، رس اِع مَ وجِ 

ا بُ  ّ هللا ِب كَ رُ آُم.. ي َنی ھ إال بع .. ال إل ـع ، واألرضین الس موات السبـ إن الس و وُ .. ف ي كِ  نَ عْ ِضل ة ، فَّف

بع ُكال إلھ إال هللا في كفة ، لرجحت بھن ال إلھ إال هللا ، ولو أن السموات السبع  تْ عَ ضِ وُ وَ   نَّ واألرضین الس

ّ الھ ، ھكذا أوصى نوح في آخر حیاتھ ، نَّ ھُ تْ مَ صَ فَ لَ  ةً مَ ھَ بْ مُ  ةً قَ لْ حَ    ال إلھ إال

َ .. هللا أكبر   ً مَ أ رنٍ  بعد ا كان نوح یدعو قرنا ّ هللا  ق ھ إال ى ال إل َ .. إل وح مصرع أھل األرض َمأ ا رأى ن

ّ هللا  ً لما كفروا بال إلھ إال َ . .كلھم غرقا   .. د عظیم نصرة هللا لھ لما تمسك بال إلھ إال هللا ا شاھمَ أ

ّ هللا  عُ دِّ وَ یُ  ولذلك ھو.. بلى    .. الدنیا بالكلمة التي بدأ بھا دعوتھ ال إلھ إال

ّ هللا ھي  وب { .. الحیاة بھا  ونعُ دِّ وَ التي كان أنبیــاء هللا یُ  الوصیةال إلھ إال أم كنتم شھداء إذ حضر یعق
ً الموت إذ قال لبنیھ  ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلھك وإلھ آبائك إبراھیم وإسماعیل وإسحاق إلھاَ واحدا
ُ .. }  ونحن لھ مسلمون وما أرسلنا من قبلك من { ..  بھا الرسل تْ ثَ عِ وبُ .. بھا الكتب  تْ لَ ِز نْ ھي الكلمة التي أ

ّ أنا فاعبدون   . .}  رسول إال نوحي إلیھ أنھ ال إلھ إال

ھ  فُ قِ صلى هللا علیھ وسلم یَ محمد فھا ھو رسول هللا .. نبیاء ألقوامھم وصیة كل األوھي  عند سریر عم

و أن یضِ قْ یَ فَ .. ر أنفاس الحیاة آخِ  ظُ فِ لْ أبي طالب وھو یَ  ھ وھ د ي أعظم حق لھ في الدنیا علی ى التوحی دعوه إل

ُ " : فیقول لھ  ّ هللا كلمة أ د هللا اجُّ حَ یا عم قال ال إلھ إال ا عن ا " ..  لك بھ ھ أن یقولھ أبى عم ا .. فی ویتمسك بم

ي  ا النب ادة األصنام ، فیكررھ لم كان علیھ آباؤه من عب ھ وس لى هللا علی أبى ص ب ی ا طال ن أب د ، لك ، ویجتھ

  ..اتباعھا حتى مات 

لین إن ال إلھ إال هللا .. نعم أیھا الناس  ة ، ھي القضیة الكبرى المتفق علیھا في دعوات المرس ھي الكلم

ا  رَ طَ هللا التي فَ  ةرَ ْط ھي فِ ، قامت بھا السموات واألرض  التي اس علیھ ُ .. الن ي أ ة الت ا  تْ َسسِّ ھي الكلم علیھ

  ..ھي الكلمة التي أمر هللا بھا جمیع العباد .. لھا القبلة  تْ بَ صِ الملة ونُ 

ّ هللا   ن آخر كالمھ ال إلھ ومن كا، رض والسنة فة اإلسالم ومفتاح دار السالم وأساس المَ لِ كَ ھي ال إلھ إال

ّ هللا دخل الجنة    ..إال

الح  ّ هللا ھي الكلمة الطیبة التي أصلھا في قلب المؤمن ، وفرعھا في السماء العمل الص مْ " ..ال إلھ إال َل َ رَ  أ  َت
ُ  َضَربَ  َكْیفَ  ً  ّهللا َبةً  َكلَِمةً  َمَثال َبةٍ  َكَشَجرةٍ  َطیِّ َُھا َطیِّ َْصل َماء  فِي َوَفْرُعَھا َثاِبتٌ  أ ُكَلَھا ُتْؤِتي* السَّ ُ َّ  أ ْذنِ  ِحینٍ  ُكل ِ  ِبإ
َھا ُ  َوَیْضِربُ  َربِّ َ  ّهللا ْمَثال َ اِس  األ ُھمْ  لِلنَّ ُرونَ  َلَعلَّ   " َیَتَذكَّ

ّ هللا ھي الكلمة التي یُ  ي اآلخرة  تُ بِّثَ ال إلھ إال دنیا وف اة ال ي الحی ون ف ا المؤمن تُ "هللا بھ ُ  ُیَثبِّ ِذینَ  ّهللا واْ  الَّ  آَمُن
اِبتِ  ِباْلَقْولِ  ْنَیا اْلَحَیاةِ  فِي الثَّ ُّ  اآلِخَرةِ  َوفِي الدُّ ُ  َوُیِضل الِِمینَ  ّهللا ُ  الظَّ ُ  َوَیْفَعل   "َیَشاء َما ّهللا

ّ هللا ھي أعلى شعب اإلیمان وأفضلھا ال  ّ " إلھ إال اإلیمان بضع وسبعون شعبة أعالھا وأفضلھا ال إلھ إال
  " ..هللا

  . بھا إال دخل الجنة  اكٍّ غیر شَ  دٌ بْ ى هللا عَ قَ لْ ال إلھ إال هللا ال یَ 

زال كَ  لمین ال ت وس المس اة یَملِ مر عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ في أوائل خالفة أبي بكر ، ونف ة بوف

ً كَ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم مر بطلحة بن عبیدهللا رضي هللا عنھ  فرآه  ً اسِ جالسا ر  فا ھ عم ال ل ا : ، فق ی

َ .. نك ِز حْ ما یُ ... طلحة  َ أ رسول  تُ عْ مِ ولكن الذي أحزنني أني سَ .. ال : قال .. ك إمرة ابن عمك أبي بكر نَ زَ حْ أ

ً لصحیفتھ  دٌ بْ إني ألعلم كلمة ال یقولھا عَ .. هللا صلى هللا علیھ وسلم قبل موتھ یقول  عند موتھ إال كانت لھ نورا

ً وْ ربتھ وإن جسده وروحھ لیجدان لھا رَ هللا كُ  سَ فَّ ونَ  ھُ نُ وْ شرق لھا لَ أف وت  حا ال طلحة : عند الم أردت أن : ق ف

  ..فھذا الذي أحزنني : فلم أقدر علیھ حتى مات .. اسأل عنھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فمرض 

 مَ لِ ولو عَ .. طالب ھي الكلمــة التي أرادھا من عمھ أبي .. لكني أعلـــم ما ھي یا طلحة .. فقال لھ عمر 

ّ هللا : كلمة ھي أنجى لعمھ منھا لقالھا لھ ھي    ..ال إلھ إال

لم .. أیھا الناس  ھ وس لى هللا علی ال ص  صُ لِّ خَ یُ إن هللا َس:"  فما شأن ھذه الكلمة العظیمة یوم القیامة ؟ ق
د البصر  ً كل سجل منھا م ً یوم القیامة على رؤوس األشھاد فینشر هللا لھ تسعة وتسعیناً سجال ا . رجال كلھ

 ُ ر من ھذا كِ نْ یا عبدي تُ : "ثم یقول هللا جل جاللھ  ر أمامھشَ نْ فیھا ذنوبھ تُ  تْ بَ تِ فیھا سیئاتھ وكُ  تْ یَ صِ حْ سجالت أ
 ً َ .. ربي  فیقول ال یا ؟شیئا ول  .. رٌ ذْ ألك ُع: فیقول هللا لھ .. ربي  ال یا: الحافظون؟ فیقول  يتِ بَ تَ كَ  كَ مَ لَ ظَ أ فیق

ا.. ال یا رب :  ا ال ینكرھ ھ  كلھا ذنوب قد عرفھ ول هللا ل ك: ، فیق وم  إن ل م الی ھ ال ظل دنا حسنة وإن .. عن
ده ورسولھ  ً عب دا ّ هللا وأشھد أن محم ھ إال ا أشھد أن ال إل وب فیھ ھ .. فتخرج لھ بطاقة مكت ول هللا ل : فیق



ول  وم فیق م الی ا رب : احضر وزنك فإنھ ال ظل د .. ی وزن سجالت م ذه السجالت أت ع ھ ة م ذه البطاق ا ھ م
ً مع ھذا البط فیقول هللا جل .. اقة یا رّب ما تبلغ ھذه البطاقة مع ھذه السجالت البصر تسعة وتسعین سجال

ً كل سجٍل  منھا .. م لَ ظْ إنك ال تُ : جاللھ لھ  ھ وتوضع مفتوضع تسعة وتسعون سجال د البصر توضع في كف
ّ هللا.. البطاقة في كفھ    " .فطاشت السجالت وتناثرت وتطایرت ورجحت بھن ال إلھ إال

ُ ثْ فال یَ " وسلم قال صلى هللا علیھ ثم    " . ءل مع اسم هللا تعالى شيق

ً بھا نعم إنھا ال إلھ إال هللا ،  ن .. من لقي هللا مؤمنا ھ م ذب ب ا ع ذب بم نجى من العذاب ال محالة وإن ع

ً بھا لقي هللا .. ذنوبھ    ...ھو آیٌس من رحمتھ فومن لقي هللا بدونھا لقیھ كافرا

ّ .. أیھا اإلخوة المؤمنون  ر في بدایة الطریق عند الدعوة إلى اإلسالم كَ ْذ لیست كلمة تُ .. هللا  إن ال إلھ إال

  .. ر في بدایة الطریق ووسطھ ونھایتھ كَ ْذ ولكنھا كلمة تُ 

ّ هللا  ك ھاا من یقولنَّ إن مِ .. ى ھذه الكلمة ضَ تَ قْ مُ ولكن من منا یعمل بِ .. كلنا یقول ال إلھ إال ع ذل ف  وم یحل

  "شرك أمن حلف بغیر هللا فقد كفر أو " و باألمانة أو الشرف أو غیرھا وأ.. فیحلف بالنبي  هللا ، بغیر

  ..ھذا اللسان من تعییر أو سب أو لعن  هُزِّ نَ ثم ال یُ .. بلسانھ  ھاا من یقولنَّ إن مِ 

  ..لسحرة والكھنة یستمد منھم العون واللجأ لع عن الذھاب رَّ وَ تَ ثم ال یَ ھا ا من یقولنَّ إن مِ 

  ..ومع ذلك یقصر في ذلك كلھ .. أنھا تأمره بالصالة والصدقة والبر واإلحسان أو یقولھا ویعلم 

ھ { أعوذ با من الشیطان الرجیم  ً بالقسط ال إل ا ّ ھو والمالئكة وأولوا العلم قائم شھد هللا أنھ ال إلھ إال
ّ ھو العزیز الحكیم   ...}  إال

أقول قولي .. جاء فیھ من اآلیات والذكر الحكیم بارك هللا لي ولكم في القرآن العظیم ونفعني وإیاكم بما 

  ..ھذا واستغفر هللا لي ولكم ولسائر المؤمنین فاستغفروا إنھ ھو الغفور الرحیم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخطبة الثانیة 
ً لشأنھ وأشھد أن . الحمد  على إحسانھ والشكر لھ على توفیقھ وامتنانھ  ّ هللا تعظیما وأشھد أن ال إلھ إال

ً عبده ورسو ً ومن محمدا ً كثیرا لھ الداعي إلى رضوانھ صلى هللا علیھ وعلى آلھ وصحبھ وإخوانھ وسلم تسلیما

  ..سار على نھجھ واستن بسنتھ إلى یوم الدین 

  :أما بعد أیھا األحبة في هللا 

  ..إن كالمنا عن التوحید ، وتعظیم ال إلھ إال هللا ، یقتضي تعظیم أوامرھا ، ومقتضیاتھا 

ر والتفسیق  ومن ذلك دعوة الناس ن التكفی ذر م ا ، والح إلیھا ، وتعریفھم بھا بالحسنى ، وشرح معانیھ

ً ممن یرفع شع ھ إال هللا ، ویظنوالتبدیع بغیر دلیل قائم أو حجة ، والحذر أیضا و  ار ال إل ھ ینصرھا ، وھ أن

  ..م ن ورفق ، وما أمرت بھ من دعوة وأناة وعلیُّ بَ في الحقیقة یخالف ما دعت إلیھ من عدل وتَ 

  ..إنھا كلمة عظیمة ، تجمع بین القوة والشجاعة ، وبین الِحلم واألناة 

  .مورنا أتولنا في كل و نااللھم أصلح أحوال

  ..اللھم إنا نسألك أن تسعد قلوبنا وتقر عیوننا 

 


