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 والية اهلل لعباده

"، والية اهلل لعبادهخطبة الجمعة بعنواف: " - حفظو اهلل - ألقى فضيلة الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي
لعباده، وحبِّو لهم، وتوفيقو لهم للسير في طريق الحق والُبعد عن  - سبحانو -والية اهلل  والتي تحدَّث فيها عن

ًرا ببعض صفات أولياء اهلل حتى يناُلوا طرؽ الضالؿ، ودفاعو عنهم؛ بل ومُ  باَرزتو لمن يُهيُنهم ويُؤِذيهم، ُمذكِّ
 .ِرضاه وما أعدَّه لهم في الدنيا واآلخرة

 

 الخطبة األولى

فللو الحمُد في  ،وَقى من شاَء وحِفَظو من النػَِّقمو ، أسبَغ على خلِقو النػَِّعمذي ال، العزِّ والكَرـذي  الحمد هلل
بارُئ  ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لووأشهد أف  وعلى الفضل األعَظم، ،على الخير األَتمِّ  الدنيا واآلخرة

اللهم صلِّ وسلِّم وباِرؾ على ، نَّهج األقَوـالمبعوُث بال وولُ ه ورسَدنا محمًدا عبدُ وأشهد أف نبيَّنا وسيِّ ، النََّسم
 .ذوي الُخُلق األكَرـو وصحبِ  وِ وعلى آل ،ؾ ورسوِلك محمدٍ عبدِ 

 :بعد اأم

، ، والُبعد عما نَهى عنو وزَجر؛ فإف تقَوى اهلل صالُح األعماؿبامِتثاؿ ما أَمر - أيها المسلموف - اهلل فاتقوا
 .ؿوُحسن الُمنقَلب والمآ

 عباد اهلل:
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 مال العبد وإصالح، إف من أصلَح ما بيَنو وبين ربِّو أصلَح اهلل لو آخرَتو وُدنياه، وأصلَح لو ما بيَنو وبين الناس
 لوالتوك   وورجائ عائوبدُ  شيًئا، بو يشرؾ ال وحده تعالى اهلل يعبد بأف ،- وجل عز - اهلل بتوحيد ىو اهلل وبين بينو

 وإقاـ بها، اهلل على والثناء وصفاتو بأسمائو واإليماف وطاعتو، بو واالستعانة عظيمو،وت توومحبَّ  وخوفو عليو
 بالمعروؼ واألمر األرحاـ، ةلَ وصِ  ،ينالوالدَ  وبرِّ  الحراـ، اهلل بيت وحجِّ  ،رمضاف وصياـ ،الزكاة وإيتاء ،الصالة
 عنو. نهى أو بو اهلل أمر مما ذلك غير إلى قات،وبِ والمُ  ماتحرَّ المُ  من عنو اهلل نهى ما وترؾ المنكر، عن والنهي

وصايا اهلل وبوصايا ب كبالتمس   خالقو وبين بينو ما أصلحَ  فمن عمل، كل في هلل واإلخالص ةبالسنَّ  كالتمس   مع
 يَا :تعالى اهلل قاؿ ،خرتوآ في العاقبةَ  لو وأحسنَ  كلها، هأمورَ  اهلل أصلح -صلى اهلل عليو وسلم  -رسوؿ اهلل 

ـَ  بَِني  َيْحَزنُوفَ  ُىمْ  َوال َعَلْيِهمْ  َخْوؼٌ  َفال َوَأْصَلحَ  اتػََّقى َفَمنْ  آيَاِتي َعَلْيُكمْ  يَػُقص وفَ  ِمْنُكمْ  ُرُسلٌ  يَْأتِيَػنَُّكمْ  ِإمَّا آَد
 .[41:األعراؼ]

 .شأنهم من ىمضَ  ما على يحزنوف ىم وال أمرىم، ستقبلمُ  في عليهم خوؼٌ  ال: أي

 ُىمْ  َوال َعَلْيِهمْ  َخْوؼٌ  َفال َوَأْصَلحَ  آَمنَ  َفَمنْ  َوُمنِذرِينَ  ُمَبشِّرِينَ  ِإالَّ  اْلُمْرَسِلينَ  نُػْرِسلُ  َوَما :تعالىاهلل  وقاؿ
 َعَلْيِهمْ  تَػتَػنَػزَّؿُ  اْستَػَقاُموا ثُمَّ  اللَّوُ  رَبػ َنا قَاُلوا الَِّذينَ  ِإفَّ : - تعالىتبارؾ  - وقاؿ ،[42:األنعاـ] َيْحَزنُوفَ 
: -عز وجل  - وقاؿ ،[43:فصلت] تُوَعُدوفَ  ُكْنُتمْ  الَِّتي بِاْلَجنَّةِ  َوَأْبِشُروا َتْحَزنُوا َوال َتَخاُفوا َأالَّ  َكةُ اْلَمالئِ 

ُهمْ  َكفَّرَ  رَبِِّهمْ  ِمنْ  اْلَحق   َوُىوَ  ُمَحمَّدٍ  َعَلى نُػزِّؿَ  ِبَما َوآَمُنوا الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا َوالَِّذينَ   َوَأْصَلحَ  َسيَِّئاتِِهمْ  َعنػْ
 .[8:محمد] بَاَلُهمْ 

 قاؿ رور،الش   من األمةَ  بو اهلل ويحفظُ  األمور، بو اهلل حُ صلِ يُ  الصالح بالعمل همربِّ  وبين بينهم ما الناس وإصالحُ 
: تعالى وقاؿ ،[541:النساء] َعِليًما ًراَشاكِ  اللَّوُ  وََكافَ  َوآَمْنُتمْ  َشَكْرتُمْ  ِإفْ  بَِعَذاِبُكمْ  اللَّوُ  يَػْفَعلُ  َما :تعالى اهلل
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 يَُمسُِّكوفَ  َوالَِّذينَ  :تعالى وقاؿ ،[551:ىود] ُمْصِلُحوفَ  َوَأْىُلَها ِبظُْلمٍ  اْلُقَرى لِيُػْهِلكَ  رَب كَ  َكافَ  َوَما
 .[513:األعراؼ] اْلُمْصِلِحينَ  َأْجرَ  ُنِضيعُ  ال ِإنَّا الصَّالةَ  َوَأقَاُموا بِاْلِكَتابِ 

 يأتي حتى همفَ خالَ  من وال هملَ خذَ  من ىميضر   ال ظاىرين الحقِّ  على تيأمَّ  من طائفةٌ  تزاؿُ  ال»: الحديث فيو 
 .«تعالى اهلل أمرُ 

 :اهلل عباد

 من وخاؼَ  معو، صدؽَ  إذا وعَ ضيػِّ ويُ  عبده عن ىيتخلَّ  أف من ىوأوفَ  ـرَ وَأك َأَجل   - وتعالى تبارؾ - كمربَّ  إف
 ولربِّ  كاف فمن. ماتحرَّ المُ  بَ وجانَ  ونوافلها، فرائضها الطاعات من ورب   يحب   بما لَ عمِ و  النفس، ىوى اتباع
 .يحب   ما على لو اهلل كاف الرب   يحب   ما على

 بَِعْهِدهِ  َأْوَفى َوَمنْ  :تعالى وقاؿ ،[43:البقرة] فَاْرَىُبوفِ  َوِإيَّايَ  ِبَعْهدُِكمْ  ُأوؼِ  بَِعْهِدي َوَأْوُفوا :تعالى اهلل قاؿ
 ِإفْ  الَِّذينَ  َعزِيزٌ  َلَقِوي   اللَّوَ  ِإفَّ  يَنُصُرهُ  َمنْ  اللَّوُ  َولََينُصَرفَّ : - تعالىتبارؾ و  - وقاؿ ،[555:التوبة] اللَّوِ  ِمنْ 

 األُُمورِ  َعاِقَبةُ  َولِلَّوِ  اْلُمْنَكرِ  َعنْ  َونَػَهْوا بِاْلَمْعُروؼِ  َوَأَمُروا الزََّكاةَ  َوآتَػْوا الصَّالةَ  َأقَاُموا اأَلْرضِ  ِفي َمكَّنَّاُىمْ 
 .[45 ،43:الحج]

 أقوالو في قووفِّ ويُ  دهسدِّ ويُ  نياه،ودُ  دينو في وويحفظَ  كلها، أموره تعالى اهللُ  ىيتولَّ  أف :العبد أحواؿ وأحسنُ 
 اهلل بمعصية َسِعدَ  ىل أو أحد، اهلل بطاعة يَ شقِ  وىل بطاعتو، إال اهلل عند ما يُناؿُ  وال أمره، وعاقبةِ  وأفعالو
 !أحد؟

، - السالـالصالة و  عليو - جبريل عن ،-صلى اهلل عليو وسلم  - النبي عن ،-رضي اهلل عنو  - أنس عن
 ما ولُ فاعِ  أنا شيءٍ  عن دتُ تردَّ  وما بة،حارَ بالمُ  نيزَ بارَ  فقد اولي   لي أىافَ  من»: قاؿ - تعالىتبارؾ و  - وربِّ  عن
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 من المؤمنين عبادي من وإف ،منو لو دبُ  وال توساءَ مَ  هُ وأكرَ  الموتَ  هُ يكرَ  ن؛ؤمِ المُ  يَ عبدِ  نفسِ  قبض في دتُ تردَّ 
 وُ افترضتُ  ما اءأد بمثل عبدي إليَّ  بتقرَّ  وما ذلك، هدُ فسِ فيُ  جبٌ عُ  ولُ يدخُ  ال عنو وفأكف   العبادة من بابًا ريديُ 

 و،فأجبتُ  دعاني ًدا،ؤيِّ ومُ  ويًدا وبصًرا سمًعا لو كنتُ  وبتُ أحبَ  ومن و،حبَّ أُ  حتى إليَّ  لُ يتنفَّ  عبدي يزاؿُ  وال عليو،
 .لو فنصحتُ  لي حَ ونصَ  و،فأعطيتُ  نيوسألَ 

 إال وإيمانَ  حصلِ يُ  ال من عبادي من وإف ،ذلك هدَ ألفسَ  ورتُ أفقَ  ولو ،ىنَ الغِ  إال وإيمانَ  حصلِ يُ  ال من عبادي من وإف
 هدَ ألفسَ  وأسقمتُ  ولو الصحة، إال وإيمانَ  حصلِ يُ  ال من عبادي من وإف ،ذلك هدَ أفسَ  لو بسطتُ  وإف الفقر،
 بما بعلمي عبادي رُ دبػِّ أُ  إني .ذلك هدَ أفسَ  وحتُ أصحَ  ولو م،قْ الس   إال وإيمانَ  حصلِ يُ  ال من عبادي من وإف ،ذلك

 .الطبراني رواه ؛«خبيرٌ  عليمٌ  إني قلوبهم، في

 .ألفاظو بعض في - عنو اهلل رضي - ةىرير  أبي حديث من "البخاري صحيح" في شاىدٌ  الحديث ولهذا

 رضا اْلَتَمسَ  من» :يقوؿ -صلى اهلل عليو وسلم  - اهلل رسوؿ سمعتُ : قالت - عنها اهلل رضي - عائشة وعن
 .الترمذي رواه ؛«الناس إلى اهلل وََكَلوُ  اهلل بسخط الناس رضا اْلَتَمسَ  ومن الناس، نَةَ َمؤو  كفاه الناس بسخط اهلل

 :اهلل عباد

 روروالش   البالء بو ويدفع الخيرات، بو اهلل ؿُ نزِ يُ  فالدعاءُ  الدعاء؛ :للخير وأجمعها العبادات أعظم من إف
 َسَيْدُخُلوفَ  ِعَباَدِتي َعنْ  َيْسَتْكِبُروفَ  الَِّذينَ  ِإفَّ  َلُكمْ  َأْسَتِجبْ  اْدُعوِني رَب ُكمْ  َوقَاؿَ  :تعالى اهلل قاؿ والمكروىات،

 .[03:غافر] َداِخرِينَ  َجَهنَّمَ 

 من عنو ؼَ رَ صَ  أو اآلخرة، في لو ىارَ خَ ادَّ  أو مسألتو، اهلل تاهآ إال تعالى اهلل يدعو مسلم من ما»: الحديث وفي
 .«أكثر اهلل»: قاؿ ،ركثِ نُ  إًذا !اهلل رسوؿ يا: قالوا ،«وِ دعوتِ  مثل السوء
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 َشْأفٍ  ِفي ُىوَ  يَػْوـٍ  ُكلَّ  َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  ِفي َمنْ  َيْسأَلُوُ قاؿ اهلل تعالى:  أحد، كل   إليو ضطر  مُ  والدعاءُ 
 .[83: الرحمن]

 متُ أُلهِ  فإذا الدعاء، َىمَّ  لُ أحمِ  ولكن اإلجابة َىمَّ  لُ أحمِ  ال إني": -رضي اهلل عنو  - الخطاب بن عمر قاؿ
 .معو" اإلجابة كانت الدعاء

 .رورالش   بو اهلل ويدفعُ  ،األمور بو اهلل حصلِ يُ  فالدعاءُ 

 َلُكمْ  َويَػْغِفرْ  َأْعَماَلُكمْ  َلُكمْ  ُيْصِلحْ  َسِديًدا قَػْوالً  َوُقولُوا اللَّوَ  اتػَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيػ َها يَا :الرحيم الرحمن اهلل بسم
 .[15 ،13:األحزاب] َعِظيًما فَػْوزًا فَازَ  فَػَقدْ  َوَرُسوَلوُ  اللَّوَ  يُِطعْ  َوَمنْ  ُذنُوَبُكمْ 

 سيد بهدي ونفعنا الحكيم، والذكر اآليات من فيو بما وإياكم ونفعني العظيم، القرآف في ولكم لي اهلل رؾبا
 ،ذنبٍ  كل من المسلمين ولسائر ولكم لي الجليل العظيم اهلل وأستغفر ىذا قولي أقوؿ ،القويم وقولو المرسلين
 .الرحيم الغفور ىو إنو ؛فاستغفروه

 

 الثانية الخطبة

 ،القوي المتين لو شريك ال وحده اهلل إال إلو ال أف وأشهد الملك الحقِّ الُمبين، ،رب العالمين هلل الحمد
 وِ آلِ  وعلى ،محمدٍ  كورسولِ  ؾعبدِ  على ؾوبارِ  موسلِّ  صلِّ  اللهم و،ورسولُ  هعبدُ  محمًدا نادَ وسيِّ  نانبيَّ  أف وأشهد
 .أجمعين وِ وصحبِ 

 :بعد أما
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 .هلل وقاه، وأسعَده في ُدنياه وُأخراهتعالى؛ فمن اتَّقى ا اهلل فاتقوا

 :اهلل عباد

أيِقظوا القلوَب بالقرآف، وأحُيوا نفوَسكم باإليماف، وتحصَُّنوا من عذاِب اهلل بالُمساَرعة إلى الخيرات، وتفكَّروا 
د، جديٌد، وىو على عمِلك شهي - يا ابَن آدـ - في تعاُقب الليل والنهار والساعات؛ فكل  يوـٍ يطُلُع عليك

 فتزوَّد منو ليـو الَوعيد؛ فإنو لن يعوَد إليك أبًدا.

 َجَعلَ  الَِّذي َوُىوَ وُكن ُمالزًِما لالعِتبار، ُمنتِفًعا باالدِّكار؛ فقد ىَلَك الغاِفلوف، وخِسَر الُمرتابُوف، قاؿ اهلل تعالى: 
 اللَّْيلَ  اللَّوُ  يُػَقلِّبُ ، وقاؿ تعالى: [08: الفرقاف] ُشُكورًا دَ َأرَا َأوْ  يَذَّكَّرَ  َأفْ  َأرَادَ  ِلَمنْ  ِخْلَفةً  َوالنػََّهارَ  اللَّْيلَ 

َرةً  َذِلكَ  ِفي ِإفَّ  َوالنػََّهارَ   يَػْوـٌ  يَْأِتيَ  َأفْ  قَػْبلِ  ِمنْ  ِلَربُِّكمْ  اْسَتِجيُبوا، وقاؿ تعالى: [44: النور] اأْلَْبَصارِ  أِلُوِلي َلِعبػْ
 .[41: الشورى] َنِكيرٍ  ِمنْ  َلُكمْ  َوَما يَػْوَمِئذٍ  َمْلَجإٍ  ِمنْ  َلُكمْ  َما اللَّوِ  ِمنَ  َلوُ  َمَردَّ  اَل 

؛ رواه البخاري «نِعمتاف مغبوٌف فيهما كثيٌر من الناس: الصحُة والفراغ»: -صلى اهلل عليو وسلم  -وقاؿ النبي 
 .-ا مرضي اهلل عنه -من حديث ابن عباس 

 .«هَرِمك، ومن فراِغك لُشغِلك، ومن حياِتك لموِتكفُخذ من صحَّتك لمرِضك، ومن شباِبك ل»وفي الحديث: 

، وال تحِقرفَّ من السيِّئات شيًئا؛ فالرب  ليس بغاِفٍل، من األعماؿ الصالحات شيًئا - أيها المسلم - وال تحِقرفَّ 
 وما يعمُل اإلنساُف من عمٍل فهو مكتوٌب عليو.

؛ رواه البخاري في «ِمَل بواحدٍة منهنَّ دخل الجنةأربعوف خصلة، أعالىا: َمنيحة الَعنِز، من ع»وفي الحديث: 
 "صحيحو".
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 عباد اهلل:

، وقد [10: األحزاب] َتْسِليًما َوَسلُِّموا َعَلْيوِ  َصل وا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيػ َها يَا النَِّبيِّ  َعَلى ُيَصل وفَ  َوَماَلِئَكَتوُ  اللَّوَ  ِإفَّ 
 .«عليَّ صالًة واحدًة صلَّى اهلل عليو بها عشًرامن صلَّى »: -صلى اهلل عليو وسلم  -قاؿ 

كما وعلى آؿ محمٍد،   ِد األولين واآلخرين وإماـ الُمرسلين، اللهم صلِّ على محمدٍ فصل وا وسلِّموا على سيِّ 
، اللهم باِرؾ على محمٍد وعلى آؿ محمٍد، كما ، إنك حميٌد مجيدٌ وعلى آؿ إبراىيم صلَّيَت على إبراىيم

 .براىيم وعلى آؿ إبراىيم، إنك حميٌد مجيٌد، وسلِّم تسليًما كثيًراباركَت على إ

ثماف، مر، وعُ اللهم وارَض عن الصحابة أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، األئمة المهديين: أبي بكٍر، وعُ 
، وعن سائر  ا معهم وعن التابعين ومن تِبعهم بإحساٍف إلى يـو الدين، اللهم وارَض عنَّ  أجمعين، ةصحابالوعليٍّ

 يا أرحم الراحمين.ك ورحمتِ بمنِّك وكرِمك 

يا  - صلى اهلل عليو وسلم -اللهم اشَرح ُصدورَنا، ويسِّر أمورَنا، اللهم انُصر ديَنك وكتاَبك وُسنَّة نبيِّك محمٍد 
 ذا الجالؿ واإلكراـ.

ا أعلنَّا، وما أنت أعلُم بو منَّا، أنت اللهم اغفر لنا ما قدَّمنا وما أخَّرنا، وما أسَررنا وم، ذنوبَنالنا اللهم اغِفر 
ـُ وأنت الُمؤخُِّر، ال إلو إال أنت.  الُمقدِّ

 اللهم أحِسن عاقَبتنا في األمور كلِّها، وأِجرنا من ِخزي الدنيا وعذاِب اآلخرة.

 اللهم إنا نعوُذ بك من زواؿ نعمِتك، وُفجاءة نقمِتك، وتحو ؿ عافيِتك، وجميع سَخِطك يا رب العالمين.

 اللهم إنا نعوُذ بك من سوء القضاء، ومن شماتة األعداء، ومن دَرؾ الشقاء، ومن جهد البالء.
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اللهم إنا نسأُلك الجنَة وما قرَّب إليها من قوٍؿ أو عمٍل، ونعوُذ بك من النار وما قرَّب إليها من قوٍؿ أو عمٍل 
 برحمِتك يا أرحم الراحمين.

وتانا وموَتى الُمسلمين، اللهم اغِفر لموتانا وموَتى الُمسلمين، اللهم ضاِعف اللهم اغِفر لموتانا، اللهم اغِفر لم
 حسناتِهم، وتجاَوز عن سيِّئاتِهم يا ذا الجالؿ واإلكراـ.

اللهم أصِلح أحوالَنا وأحواَؿ الُمسلمين يا رب العالمين، اللهم أصِلح أحوالَنا وأحواَؿ الُمسلمين، اللهم ال 
 َة عيٍن.تِكلنا إلى أنُفِسنا طرف

اللهم أِعذنا من شرور أنفِسنا، اللهم أِعذنا من شرور أنفِسنا، ومن سيِّئات أعمالنا، اللهم أِعذنا من شرِّ كل ذي 
 شرٍّ يا رب العالمين.

 إنا نعوُذ بك من عذاِب النار، ونعوُذ بك اللهم من كيد الُفجَّار.اللهم 

من إبليس وذرِّيَّتو وشياطينو وجنوده يا رب العالمين، اللهم أِعذ اللهم أِعذنا وذريَّاتنا، اللهم أِعذنا وذريَّاتنا 
 المسلمين من إبليس وذرِّيَّتو وشياطينو إنك على كل شيء قدير.

 يا رب العالمين ، اللهم احَفظنااللهم أبِطل مكَرىم وكيَدىم ،اللهم عليك بالسََّحرة، اللهم عليك بالسََّحرة
 الراِحمين. برحمِتك يا أرحم َفظ المسلمين يا رب العالمين من ُشرورىم، اللهم واحوذريَّاتنا من كيِدىم

اللهم إنا نسأُلك يا ذا الجالؿ واإلكراـ أف تُوفػَِّقنا لطاعاِتك، وأف تُعيَذنا يا رب العالمين من غضِبك وسَخِطك 
 يا 

 أرحم الراحمين.
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ـَ الحرمين الشريفين اللهم وفِّق وليَّ أمرنا  ،يا رب العالمين داؾ، واجَعل عمَلو في ِرضاؾ، اللهم وفِّقو لهُ خاد
 ِعز  اإلسالـ والُمسلمينفيو تحب  وترَضى، اللهم وفِّقهما لما وليَّ عهده لما  اللهم وفِّق اللهم انُصر بو ديَنك،

 .برحمِتك يا أرحم الراحمين

داء اإلسالـ، اللهم أبِطل ِخَطط اللهم احَفظ بالَدنا من كل شرٍّ ومكُروٍه يا رب العالمين، اللهم أبِطل مكَر أع
 أعداء اإلسالـ التي َيكيُدوف بها اإلسالـ يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير.

 عباد اهلل:

ْحَسافِ  بِاْلَعْدؿِ  يَْأُمرُ  اللَّوَ  ِإفَّ  َهى اْلُقْرَبى ِذي َوِإيَتاءِ  َواإْلِ  َتذَكَُّروفَ  َلَعلَُّكمْ  ُكمْ يَِعظُ  َواْلبَػْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويَػنػْ
ُقُضوا َواَل  َعاَىْدتُمْ  ِإَذا اللَّوِ  بَِعْهدِ  َوَأْوُفوا( 33)  اللَّوَ  ِإفَّ  َكِفياًل  َعَلْيُكمْ  اللَّوَ  َجَعْلُتمُ  َوَقدْ  تَػوِْكيِدَىا بَػْعدَ  اأْلَْيَمافَ  تَػنػْ

 .[35، 33: النحل] تَػْفَعُلوفَ  َما يَػْعَلمُ 

 جليل يذكركم، واشكروه على نعمو يزِدكم، ولذكر اهلل أكبر، واهلل يعلم ما تصنعوف.اذكروا اهلل العظيم الو 

 


