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ا إليمان بإالقدر
إن الحم حد لل حن حمده ونحستح غفره ونحستحعينه ونحستح هديه ونحشكره ،ونحعوذ بالل من شرور
ي لحه،
أحن فسنا ومن حسيئات أحعمالنا ،حمن يحهد الل فحال مضل لحه ،ح
ومن يضلل فحال هاد ح
يل وال حشبيهح وال ضد وال ند لحه.
وأحش حهد أحن ال إلحهح إال الل حوح حده ال حشر ح
يك لحه وال حمث ح
وصفيه
وحبيبحنا ح
ورسوله ح
وأحش حهد أحن حسي حدنا ح
يمنا وقائ حدنا وق رحة أحعي نحنا حممدا حعبده ح
وعظ ح
ص حح
وحبيبه حمن بح حعثحه الل حرححة للعالحم ح
ي هاديا ومبحشرا ونحذيرا بحل حغ الرسالحةح وأحدى الحمانحةح ونح ح
ح
وجاه حد يف الل ححق جهاده فح حجزاه الل حعنا حخي حر ما حجحزى نحبيا من أحنبيحائه .اللهم
المةح ح
وعلى
يم ح
صل على حسيدنا حممد ح
صلي ح
وعلى ءال حسيدنا حممد حكما ح
ح
ت حعلى حسيدنا إبراه ح
ت حعلى
يم وبارك حعلى حسيدنا حممد ح
بارك ح
ءال حسيدنا إبراه ح
وعلى ءال حسيدنا حممد حكما ح
ك ححيد حميد.
يم إن ح
يم ح
وعلى ءال حسيدنا إبراه ح
حسيدنا إبراه ح
العظيم .حرحوى الافظ أحبو ن حعيم
أحما بحعد فحيا ع ح
العلي ح
باد الل أوصيكم ونحفسي بتح ق حوى الل ح
قال جاءح مشركو ق حريش إىل حرسول الل
يف تاريخ أحصبحها حن حعن أحب هحري حرحة حرض حي الل حعنه ح
وسل حم ياصمونحه يف ال حق حدر فحنح حزلحت حهذه اآليات ﴿إن المج إرإمين فإي
ح
صلى الل حعلحيه ح

ضلل وسعر ( )٧٤يـوم يسحبون فإي النا إر على وج إ
وه إهم ذوقوا مس سقر ( )٧٤إنا
كل شىء خلقناه بإقدر (.1﴾)٧٤
ي الميا حن ب حق حدر الل سبحانحه وتحعاىل فح حقد حرحوى
إخ حوحة الميان إن من أصول حعقائد المسلم ح
قال ا إليمان أن تـؤإمن
وسل حم لحما سئ حل حعن الميان ح
مسلم أحن حرس ح
ول الل ح
صلى الل حعلحيه ح
إ إ
إ إ
إ إإ إإ إ إ
إ إ
إ إ
ومع حن قحوله
بالل وملئكته وكتبه ورسله واليـوم اآلخ إر وتـؤمن بالقد إر خي إره وشره اه ح
صلى الل عليه وسل حم وتـؤإمن بإالقد إر خي إرهإ وشرهإ أحن ت ؤم حن أحن كل ما حد حخ حل يف الوجود
ح
ي وال حمعصيحة الت
من حخي ح
وشر فحه حو بتح قدير الل الححزل فح ح
الطاعة الت حَصل م حن ال حمخلوق ح
ضى
س حمع حن حذل ح
ك أحن اللح يحر ح
حَصل من هم كل بحلق الل وإجياده إياها وبعلمه ح
ومشيئحته ولحي ح
وحمحبته ورضاه والشر
بالشر وال أحنه يحأمر بال حمعصيحة إّنا اخحي ر من أحعمال العباد بتح قدير الل ح
قال المام أحبو ححني حفةح حرض حي الل حعنه
من أحعمال العباد بتح قدير الل ال بح ححبته ورضاه ،ح
وحمحبته
الذي ه حو من أحئمة السلحف "والطاعات كلها ما كانحت واجبحة بأحمر الل تحعاىل ح
ومشيئحته وقحضائه وتحقديره وال حمعاصي كلها بعلمه وقحضائه وتحقديره
وبرضائه وعلمه ح
ي الحمر
ي ال حمشيئحة وبح ح
ومشيئحته ال بح ححبته وال برضائه وال بأحمره" اه فح حفرق أحيها الححبة بح ح
ح
ومعصيحة العصاة ال ميكن أحن حيص حل
ين ح
فحالل حل يحأمر بالكفر وال حمعاصي لحكن كفر الكافر ح
حشىء منها لحو حل يح حشإ الل حصولحه وإال لحو كا حن حيصل ما حل يح حشإ الل حصولحه لحكا حن
العجز حعلى الل حمال والل تحعاىل غالب حعلى أحمره.
عاجزا حمغلوبا و ح
ك حيصل بحشيئحة الل وتحقديره ولحو حل يح حشإ
فحالميان والطاعات والكفر وال حمعاصي كل حذل ح
ي لحما حخلح حق الحنةح
ي ح
وطاعةح الطائع ح
ين وإميا حن المؤمن ح
الل عصيا حن العصاة وكفحر الكافر ح
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ف ي حعذبه الل لحن
س لقائل أحن يحق ح
ول إنه إذا كانحت ال حمعصيحة بحشيئحة الل فح حكي ح
والنار .ولحي ح
ب الل تحعاىل العاصي فحب حعدله من حغي ظلم ،وإذا
اللح ال يسئحل حعما يحف حعل بحل إذا حعذ ح
صور من لحه ءامر وناه وال
يع فحب حفضله من حغي وجوب حعلحيه ،لحن الظل حم إّنا ي تح ح
أح ح
ثاب المط ح
صرف يف ملكه حكما يحشاء لحنه خالق الحشياء ومالكها،
ءامحر لل وال ناه حي لحه ،فحه حو يحتح ح
وقحد جاءح يف الحديث الصحيح الذي حرواه أحبو داوحد و حغي ره حعن ابن الدي لحمي أحن حزي حد ب حن
قال إن الل لو عذب أهل سماواتإإه وأهل
صلى الل عليه وسل حم ح
ثابت ححدثحه حعن النب ح
أر إ
ض إه لعذبـهم وهو غيـر ظالإم لهم ولو رإحمهم كانت رحمته خيـرا لهم إمن
يل إ
أعمالإ إهم ،ولو أنـفقت إمثل أحد ذهبا في سبإ إ
الل ما قبإله الل إمنك حتى تـؤإمن

بإالقد إر ،وتـعلم أن ما أصابك لم يكن لإيخ إطئك وما أخطأك لم يكن لإي إ
صيبك ولو
إمت على غي إر هذا دخلت النار اه
فحكل ما حد حخل يف الوجود أحيها الححبة وج حد بحشيئحة الل وعلمه فحال حيدث يف العا حل حشىء
العب حد حشىء م حن اخحي أحو الشر أحو الصحة أحو ال حمحرض أحو ال حفقر أحو
إال بحشيئحته وال يصيب ح
العب حد حشىء قحد حر الل وشاءح أحن يصيبحه
الغ حن أحو حغي ذحل ح
ك إال بحشيئحة الل تحعاىل ،وال يطئ ح
ض بحناته ما شاء الل
وسل حم حعل حم بحع ح
وقحد حرحوى أحبو داوحد يف سنحنه أحن النب ح
صلى الل حعلحيه ح

كان وما لم يشأ لم يكن اه فح حمشيئحة الل الححزلية ناف حذة ال تحتح حخلف وال تحتح غحي ر وكل ما
الوقت الذي شاءح حصولحه فيه وما حل
أحر حاد الل حصولحه بحشيئحته الححزلية ال بد أحن حيص حل يف ح
باد ال حمشيئحةح حلم
س حمع حن حهذا أحيها الححبة أحن الع ح
يرد حصولحه فحال ي ح
وجد وال يحكون .ولحي ح
ضت يقال حلا الحبية كانحت تحقول إن
بال حمرة حكما قالحت فرقحة ظح حهحرت يف الماضي حوٱن حقحر ح
قال
ك تحكذيب للدين فح حقد ح
يار لحه بال حمرة ،بحل اعتقاد ذحل ح
العب حد حكالر ح
ح
يشة يف الحواء ال اخت ح

الل تحعاىل يف القرءان ال حكري ﴿وما تشاءون إل أن يشاء الل رب العال إمين (﴾)۲٤
ت حمشيئحة الل تحعاىل ولحي حست غالبحة ل حمشيئحة الل حكما
ت الل لل حعبد ال حمشيئحةح ولحكن حَ ح
فحأحث بح ح
س حلم نحصيب فيه،
قالحت ال حق حدرية وه حي فرقحة أخحرى ان تح حسبحت للسالم يف الماضي ولحي ح
صوا حغصبا حعن حمشيئحة الل
قالوا إن اللح شاءح اخحي حر لكل العباد لحكن بحعض العباد حع ح
باد
فح حج حعلوا اللح حمغلوبا عاجزا والعياذ بالل من فحساد االعتقاد ،وإّنا الحق والص حواب أحن الع ح
ت حمشيئحة الل فحال أح حح حد يحستحطيع أحن يحف حع حل حشيئا حل
حلم حمشيئحة وٱختيار لحكن حمشيئحت هم حَ ح
ورة التكوير ﴿وما تشاءون إل أن
يرد الل حصولحه حكما يحدل حعلى ذحل ح
ك قحوله تحعاىل يف س ح
إ
ين
يشاء الل رب العالمين ( ﴾)۲٤فح حهذه اآليحة إخ حوحة الميان فيها الرد حعلى الحبية الذ ح
ين كانوا يحقولو حن
يحن فو حن ال حمشيئحةح واالخت ح
يار حعن العباد بال حمرة وفيها الرد حعلى ال حق حدرية الذ ح
يس ولحكن
بأحن اللح شاءح لكل العباد ححّت لفر حعو حن أحن يحكو حن مؤمنا تحقيا وحك حذل ح
ك لبل ح
الكف حار نح حقضوا حمشيئحةح الل و حغلحبوها ،فح حج حعلوا اللح حمغلوبا والل تحعاىل غالب حغي ر حمغلوب
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بارحك وتحعاىل ﴿ولو
ت
نا
ب
ر
قال
ما
ك
و
قال تحعاىل ﴿والل غالإب على أم إرهإ (﴾)۲۲
ح
حكما ح
ح
ح
ح ح
إشئـنا لتـيـنا كل نـفس هداها ول إكن حق القول إمني لملن جهنم إمن ال إجن إة والن إ
اس
أجم إعين (.4﴾)۲۱
2

وسل حم حعن حهذه الفرقحة أحي ال حق حدرية قحب حل ظهورهم
وقحد أحخبح حر حرسول الل ح
صلى الل حعلحيه ح
ي حكما حرحوى البح ي حهقي يف كتاب ال حق حدر و حغي ره حعن
ي أحن هم لحيسوا مسلم ح
وحذ حر من هم وبح ح
ح
صن إ
فان إمن أمتإي ليس لهما ن إ
قال إ
صيب فإي
وسل حم أحنه ح
حرسول الل ح
صلى الل حعلحيه ح
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إ
إ
صلى الل حعلحيه
ورحوى أحبو داوحد يف سنحنه أحن حرس ح
ول الل ح
ا إلسلم القد إرية والمرجئة اه ح
قال القد إرية مجوس ه إذهإ الم إة اه ويف روايحة لحذا الحديث لإكل أمة مجوس
وسل حم ح
ح
إإ إ إ
وخلحفهم
ومجوس هذه المة الذين يـقولون ل قدر اه فحال حجيوز الشك يف حزيغ ال حق حدرية ح
ضة
م حن المعتحزلحة وال بد م حن الح حذر من اعتقادهم وقحد نحص المام الن حووي يف كتابه حرو ح
ورحوى
ي يف باب الردة أحن حمن ح
الطالب ح
قال إنه يحف حعل حشيئا بغحي تحقدير الل فحه حو كافر بالل ح
ص
البح ي حهقي حرححه الل تحعاىل حعن حسيدنا حعلي حرض حي الل حعنه أحنه ح
قال "إن أح حح حدكم لحن حيل ح
الميان إىل قحلبه ححّت يحستح يق حن يحقينا حغي حر حشك أحن ما أحصابحه حل يحكن ليخطئحه وما أحخطحأحه
حل يحكن ليصيبحه ،ويقر بال حق حدر كله" اه
وسددنا وٱختم لحنا بالصالات
احللهم اح حفظ لحنا دينحنا الذي ه حو عص حمة أحمرنا حوٱهدنا ح
أحعمالحنا.
يم ل ولحكم.
حهذا وأحستح غفر اللح ح
العظ ح

الخطبة الثانية
إن الحم حد لل حن حمده حونحستحعينه حونحستح هديه حونحشكره ،حونحعوذ بالل من شرور أحن فسنا
ي لحه ،حوالصالة حوالسالم
حو حسيئات أحعمالنا ،حمن يحهد الل فحال مضل لحه حوحمن يضلل فحال هاد ح
ي وال مر حسلي .حوحرض حي الل
الوعد الحمي وعلى إخوانه النبي ح
على حسيدنا حممد الصادق ح
دين أحب بحكر وع حمحر
حعن أمهات المؤم ح
ين حو حعن اخلحفاء الراش ح
ني حوءال البح يت الطاهر ح
دين أحب ححني حفةح ومالك والشافعي وأححح حد حو حعن الحوليحاء
حوعثما حن حو حعلي حو حعن الحئمة ال مهتح ح
العظيم فحٱت قوه.
ي .أحما بحعد ع ح
والصال ح
العلي ح
باد الل فحإّن أوصيكم حونحفسي بتح ق حوى الل ح
قال ﴿إن
حوٱعلحموا بأحن اللح أ ححمحركم بأحمر حعظيم ،أ ححمحركم بالصالة حوالسالم حعلى نبيه الكري فح ح
الل وملئإكته يصلون على النبإي يا أيـها ال إذين ءامنوا صلوا علي إه وسلموا تسلإيما
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اهيم وبارك على سيدنا حممد وعلى ءال سيدنا حممد
اهيم وعلى ءال سيدنا إبر ح
سيدنا إبر ح
ك ححيد حميد .يقول الل
اهيم إن ح
بارك ح
اهيم وعلى ءال سيدنا إبر ح
ت على سيدنا إبر ح
حك حما ح
تعاىل ﴿يا أيها الناس ٱتـقوا ربكم إن زلزلة الساع إة شىء ع إظيم ( )١يـوم تـرونـها
ضعة عما أرضعت وتضع كل ذ إ
تذهل كل مر إ
ات حمل حملها وتـرى الناس سكارى

وما هم بإسكارى ول إكن عذاب إ
الل ش إديد (.6﴾)٢
ناك فحٱستحجب لحنحا دعاءحنحا فحٱغفر اللهم لحنا ذنوبحنحا حوإسرافحنا يف أحمرنا اللهم
احللهم إنا حد حعو ح
ي والمؤمنات الححياء من هم والحموات حربنا ءاتنا يف الدنيا حح حسنحة ويف اآلخحرة
اغفر للمؤمن ح
ي اللهم است ر
ي وال مضل ح
ين حغي حر ضال ح
حح حسنحة وقنا حع ح
ذاب النار اللهم اج حعلنا هداة مهتحد ح
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