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إن الحمسسد ل نحمسسد ونسسستعينه ونسسستغفره، ونعسسوذ بال من شسسرور أنفسسسنا ومن سسسيئات
أعمالنا، من يهده ال فل مضل له، ومن يضلل فل هسسادي لسسه، وأشسسهد أن ل إلسسه إل ال

وحده ل شريك له، وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله.
ِلُموَن{ وُتنل ِإلل َوَأْنُتْم ُمسسسْ  [آل عمسسران:}َيا َأّيَها اللِذيَن آَمُنوا اتلُقوا اللَ َحقل ُتَقاِتِه َوَل َتُمسس

102.[
ا َمْت ِلَغٍد َواتلُقوا اللَ ِإنل اللَ َخِبسسيٌر ِبَمسس ا َقدل {َيا َأّيَها اللِذيَن آَمُنوا اتلُقوا اللَ َوْلَتنُظْر َنْفٌس مل

 [الحشسسر:َتْعَمُلون* َوَل َتُكوُنوا َكاللِذيَن َنُسوا اللَ َفَأنَساُهْم َأنُفَسُهْم ُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقون}
18-19.[

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب ال، وخير الهدي هسسدي نبينسسا محمسسد صسسلى ال عليسسه
وسلم، وشر المور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعسسة ضسسللة، وكسسل ضسسللة في

النار.
أيها المسلمون:س روى المام أحمد والدارمي وابن حبان وغيرهم من حديث ابن مسعود

 أنه قال: خط لنا رسول ال  قسسال: هسسذا يوما خطا، أي خط على السستراب خطسسا، ثم»
سبيل ال،هل ثم خط خطوطا عن يمينهس وعن شسسماله ثم قسسال: هسسذه سسسبل على كسسل سسسبيل

{َوَأنل َهسَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاتلِبُعوُه َوَل: منها شيطان يدعو إليه،هل ثم تل رسول ال 
َق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه} ]».153 [النعام:َتتلِبُعوْا الّسُبَل َفَتَفرل

أيها الناس: إن صراط ال المستقيم هو الطريسسق السسذي نصسسبه ال لعبسساده للوصسسول إليسسه
وإلى كرامته وجنته، وأرسل رسسسله وأنسسزل كتبسسه ولبيانسسه والدللسسة عليسسه، وهسسو طريسسق
واحد ل يتعدد، ل يصل إلى ال أحد إل من هذه الطريق، فإنه متصسل بال موصسل إلى

ال.
َتِقيم}سقال ال جل في عله:  ]، قسسال العلمسساء: أي41 [الحجر:{َقاَل َهَذا ِصَراٌط َعَليل ُمسسسْ

صراط إلي مستقيم، وعبر بسسس على بدل إلى للشعار بكسسون السسسالك على هسسذا الطريسسق
ّبِهْم َوُأْوَلِئسسَك ُهُمعلى هدى وحق كما قال في حسسق المؤمسسنين،  ًدى ّمن رل {ُأْوَلِئسسَك َعَلى ُهسس

].5 [لقمان:اْلُمْفِلُحون}
ْل َعَلى اللِ ِإنلَك َعَلى اْلَحّق اْلُمِبين}وقال لرسوله المين:   هو]، وال 79 [النمل:{َفَتَوكل

الحق وصراطه حق ودينه حسسق، فمن اسسستقام على صسسراطه فهسسو على الحسسق والهسسدى،
فهذا سسسر على في مسسوطن، فالصسسراط المسسستقيم هسسو الطريسسق الوحيسسد الموصسسل إلى ال

تعالى، إن ربي على صراط مستقيم، وهو الذي أمر ال بسلوكه.
]، وأمر رسوله بالهدايسسة والسسدعوة153 [النعام:{َوَأنل َهسَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاتلِبُعوُه}

إليه، وتنكبسسه أهسسل الكفسسر، وإنسسك لتسسدعوهم إلى صسسراط مسسستقيم، وإن السسذين ل يؤمنسسون
بالخرة عن الصراط لناكبون، وإن لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط ال، وهو السسذي
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َراَط اللِذيَن َأنَعمَتأوجب على العباد أن يسألوه إياه،  َراَط الُمسسسَتِقيم * صسسِ {اهِدَنسسسسسسا الصسسّ

].7-6 [الفاتحة:َعَليِهْم}
وهو الذي كان عليه النبياء، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبينسساهم وهسسديناهم إلى

اصراط مستقيم،  {ُقْل ِإنلِني َهَداِني َرّبي ِإَلى ِصَراٍط ّمْسَتِقيمٍس ِديًنا ِقَيًما ّمللَة ِإْبسسَراِهيَم َحِنيًفسس
ِرِكين} اَن ِمَن اْلُمشسسْ ]، وهسسو السسذي قعسسد عليسسه إبليس ليصسسد النسساس161 [النعسسام:َوَما َكسس

ويصرفهم عن ربهم.
َتِقيم*سقال:  َراَطَك اْلُمسسسْ َدنل َلُهْم صسسِ َوْيَتِنيس َلْقُعسس ا َأْغسس  ُثمل لِتَينلُهم ّمن َبْيِن َأْيسسِديِهْم{َقاَل َفِبَمسس

اِكِرين ]،16 [العسسراف:س}َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن َأْيَماِنِهْم َوَعن َشَمآِئِلِهْم َوَل َتِجُد َأْكَثَرُهْم شسسَ
وهسسو السسذي يمن ال تعسسالى بالهدايسسة إليسسه من يصسسطفيه من خلقسسه، وال يسسدعو إلى دار

السلم ويدعو من يشاء إلى صراط مستقيم.
والصسراطس المسسستقيم هسو الطريسق الواضسسح السسذي ل اعوجسساج فيسسه، وقسسد فسسره السسلف
بالقرآن وبالسلم وبالحق وبالنبي الكريم وسنته وأبي بكسسر وعمسسر وبأصسسحاب رسسسول

.ال 
قال ابن كثير رحمه ال: وكل هذه القوال صحيحة وهي متلزامة، فإن من اتبسسع النسسبي

واقتدى بالذين من بعده أبي بكسسر وعمسسر فقسسد اتبسسع الحسسق، ومن اتبسسع الحسسق فقسسد اتبسسع 
السلم، ومن اتبع السلم فقسسد اتبسسع القسسرآن وهسسو كتسساب ال وحبلسسه المسستين وصسسراطه

المستقيم، فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا ول الحمد.
 وأصسسحابه،وقال المام ابن القيم رحمه ال: هو الصراط الذي كان عليسسه رسسسول ال 

وهو قصد السبيل، وما هو خارج عنه فهو من السبل الجائرة، وإن قاله من قاله.
قال: وحقيقته شيء واحد وهو طريق ال الذي نصبه لعباده على ألسسسن رسسسله، وجعلسسه
موصل لعباده إليه ول طريق لهم سواه، بل الطرق كلها مسسسدودة إل هسسذا وهسسو إفسسراده
بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة، فل يشرك به أحدا في عبوديته، ول يشسسرك برسسسوله
أحد في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول، وهذا كله مضمون شهادة أن ل

إله إل ال وأن محمدا رسول ال.
قال: وأي شيء فسر به الصراطس فهو داخل في هذين الصلين، ونكتسسة ذلسسك وعقسسده أن
تحبه بقلبك كله، وترضيه بجهدك كله، فل يكون في قلبك موضع إل معمول بحبه، ول
تكون لك إرادة إل متعلقة بمرضاته، الول يحصل بسسالتحقيق بشسسهادة أن ل إلسسه إل ال،
والثاني يحصسسل بسسالتحقيق أن محمسسدا رسسسول ال، وهسسذا هسسو الهسسادي ودين الحسسق وهسسو
معرفة الحق والعمل له، وهو معرفة ما بعث ال به رسله والقيام به، فقل مسسا شسسئت من

العبارات التي هذا أحسنها وقطب رحاها.
أيها الناس: يقول العلماء رحمهم ال: من ُهدي في هذه السسدار إلى صسسراط ال المسسستقيم
ُهدي في الدار الخرة إلى الصراطس المستقيم الموصل إلى جنسسة ال ودار ثوابسسه، وعلى
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قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه ال لعباده في هذه الدار يكون ثبسسوت

قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم.
وعلى قدر سسسيره على هسسذا الصسسراط يكسسون سسسيره على ذاك الصسسراط،س فمنهم من يمسسر
كسسالبرق، ومنهم من يمسسر كسسالطرف، ومنهم من يمسسر كسسالريح، ومنهم من يمسسر كشسسد
الركاب، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشسيا ومنهم من يحبسو حبسوا، ومنهم
المخدوش المسلم، ومنهم المكردس في النار، فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من

سيره على هذا حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا، هل تجزون إل مما كنتم تعملون.
ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سسسيره على هسسذا الصسسراط المسسستقيم، فإنهسسا
الكلليب التي بجنبتي جانبي الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه، فإن كثرت هنا

وقويت فكذلك هي هناك، وما ربك بظلم للعبيد.
أيها المسلمون: لما كانت الحاجة إلى الهداية إلى الصراط المستقيم أعظم مطلوب ونيله
أشسرف موهسسوب أوجب ال تعسسالى سسؤال هسذا الصسراطس على عبساده في صسسلتهم عنسسد

َراَط اللِذيَنمناجاته، فما من ُمصسسٍل إل وهسسو يقسسول:  َراَط الُمسسسَتِقيم * صسسِ {اهِدَنسسسسسسا الصسسّ
].7-6 [الفاتحة:َأنَعمَت َعَليِهْم}

ولما كان هذا السؤال عظيما أمرهم ال أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده،
ِحيِم * َماِلِك َيْوِم الّديِن} ْحَمِن الرل ]، ثم ذكسر4-2 [الفاتحسة:{اْلَحْمُد ِللِ َرّب اْلَعاَلِميَن * الرل

 توسل إليه بأسمائه وصسسفاته، وتوسسسل{ِإيلاَك َنْعُبُد َوِإيلاَك َنْسَتِعيُن}عبوديتهم وتوحيدهم، 
إليه بعبوديته، وهاتان الوسيلتان ل يكاد يرد معهما الدعاء.

ولما كان طالب الصراطس المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه، والمرافسسق فيسسه 
في غاية القلة، والنفوس مجبولة على وحشة التفسسرد وعلى النس بسسالرفيق نبسسه سسسبحانه
على الرفيق في هذه الطريق وهم الذين أنعم ال عليهم من النبيين والصديقينس والشهداء
والصسسالحين وحسسسن أولئسسك رفيقسسا، فكلمسسا استوحشسست في تفسسردك فسسانظر إلى الرفيسسق
السابق، ففي ذكر الرفيق ما يزيل وحشسسة التفسسرد، ويحث على السسسير والتشسسمير للحسساق

بهم.
قسسال ابن القيم رحمسسه ال: الطريسسق إلى ال خسسال من أهسسل الشسسك ومن السسذين يتبعسسون
الشهوات، وهو معمور بأهل اليمين والصبر وهم على الطريق كالعلم، وجعلنا منهم

أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
فالعبد أيها النساس أحسسوج مسسا يكسون إلى طلب الهدايسسة إلى صسراط ربسسه، قسال ابن كثسير
رحمه ال: فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالسسة إلى ال تعسسالى في تثبيتسسه على الهدايسسة
ورسوخه فيها، وتبصره وازادياده منها واستمراره عليها، فإن العبد ل يملك لنفسه نفعسسا
ول ضرا إل ما شاء ال، فأرشده تعسسالى إلى أن يسسسأله في كسسل وقت أن يمسسده بالمعونسسة

والثبات والتوفيق.
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فالسعيد من وفقه ال تعالى لسؤاله، فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ل سيما

{َوَأنل َهسَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًماالمضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار، 
اُكم ِبسسِه َلَعللُكْم َتتلُقسسون} ِبيِلِه َذِلُكْم َوصسسل َق ِبُكْم َعن سسسَ ُبَل َفَتَفسسرل َفسساتلِبُعوُه َوَل َتتلِبُعسسوْا السسسّ

].153[النعام:
أقول هذا وأستغفر ال العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية
الحمد ل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن ل إله إل ال
وحسسده ل شسسريك لسسه، وأشسسهد أن محمسسدا عبسسد ال ورسسسوله صسسلى ال عليسسه وعلى آلسسه

وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد: أيها المسلمون: إن دين ال تعالى وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبسسه، وهسسو

، خسسير القسسرون وأفضسسل المسسةالصراط المستقيم، وهسسو طريقسسة اصسسحاب رسسسول ال 
وأكرم الخلق على ال تعالى بعد النبياء والمرسلين.

اٍن: قال ال  اِر َواللِذيَن اتلَبُعسسوُهم ِبِإْحسسسَ اِجِريَن َواَلنصسسَ ُلسسوَن ِمَن اْلُمَهسس اِبُقوَن اَلول {َوالسسسل
وْا َعْنسسُه} َي اللُ َعْنُهْم َوَرضسسُ ضسسِ ]، فرضسسي عن السسسابقين الولين رضسسا100 [التوبسسة:رل

: قسسال: قسسال رسسسول ال مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بإحسان، وعن أبي هريسسرة 
 رواه مسلم.«خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»

 يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لوكان عبد ال بن مسعود 
 أبر هذه المة قلوبا وأعمقها علما وأقلهاتؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب رسول ال 

 وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم،تكلفا، قوم اختارهم ال لصحبة نبيه 
فإنهم كانوا على الهدى المستقيم.

: يا معشر القراء، أي يا معشر العلمسساء والمتبعسسون لمن سسسبقكم في السسدينوقال حذيفة 
عتموهم فقد سبقتم سبقا بعيسسدا، ولئنتباستقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوال لئن ا

أخذتم يمينا وشمال لقد ضللت ضلل بعيدا.
وقال ابن سيرين: كانوا يرون أنه على الطريق ما كسسان على الثسسر، وقسسال أبسسو العاليسسة
الرياحي: تعلموا السلم، فإذا تعلمتم السلم فل ترغبوا عنه يمينا ول شسسمال، وعليكم
بالصراط المستقيم، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الهسسواء

التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء.
فنسسسأل ال بأسسسمائه الحسسسنى وصسسفاته العل أن يهسسدينا صسسراطه المسسستقيم، وأن يوفقنسسا
لتباع خير النبياء والمرسلين، وأن يحيينا على سنته، وأن يميتنسسا عليهسسا وأن يحشسسرنا

في زامرته وأن يوردنا مورده، وأل يفرق بيننا وبينه.
اللهم إنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم أصلح لنا ديننا السسذي
هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانسسا السستي فيهسسا معاشسسنا، وأصسسلح لنسسا آخرتنسسا السستي بهسسا
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معادنا، واجعل الحياة زايادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شسسر، اللهم

اجعلنا هداة مهديين، غير ضالين ول مضلين.س
اللهم إنا نعسسوذ بسسك من جهسسد البلء، ومن درك الشسسقاء ومن سسسوء القضسساء ومن شسسماتة
العداء، اللهم إنا نعوذ بك من زاوال نعمتسسك، ومن تحسسول عافيتسسك، ومن فجساءة نقمتسك
ومن جميع سخطك، اللهم آت أنفسنا تقواها اللهم زاكها أنت خير من زاكاها، أنت وليهسسا

ومولها.
اللهم إنا نعود بك من علم ل ينفع ومن قلب ل يخشسع ومن نفس ل تشسبع ومن دعساء ل
يستجاب له، ربنا آتنا في الدنيا حسسنة وفي الخسرة حسسنة وقنسا عسذاب النسار، اللهم إنسا
نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ بلدنا وبلد المسلمين من المحن

والفتن ما ظهر منها وما بطن.
اللهم وفسسق ولة أمورنسسا بتوفيقسسك، اللهم احفظهم بحفظسسك، اللهم اكلهم بعنايتسسك، اللهم
اجعلهم هادين مهديين، راشدين موفقين، اللهم سدد أفعالهم وأقوالهم وقيض لهم البطانسسة
الصالحة وألبس إمامنا الشيخ خليفة ثوب الصحة والعافية واغفر برحمتك للشيخ زاايسسد،
وارفسسع درجاتسسه في المهسسديين واخلفسسه في عقبسسه في الغسسابرين، ونسسور لسسه قسسبره واغفسسر

برحمتك للمسلمين والمسلمات، الحياء منهم والموات.
ربنا ل تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمسسة إنسسك أنت الوهسساب، اللهم أيسسد
جنودنا بتأييدك، واحفظهم بحفظك، اللهم ردهم إلينا غانمين سالمين منصسسورين عسساجل
غير آجل برجمتسسك يسسا أرحم السسراحمين، اللهم من أراد بنسسا وببلدنسسا وعلمائنسسا وحكامنسسا

والمسلمين سوء اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره.
اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى بقية العشرة المبشرين، وعلى
أزاواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أهل بيتسسه الطيسسبين وعلى صسسحابته أجمعين،

وعلى تابعيهم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبحان ربنا رب العزة عما يصفون.


