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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  

  المقدمة

قال شيخ األمة علم األئمة، ناصر السنة، أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد بن علي بن 

 احلمد هللا على اإلنعام السرمد، والصالة على نبيه أمحد، وعلى من صحبه -اهللا عليه رمحة -اجلوزي

 هذه خطب أنشأا منتقاة مما كنت أرجتله وتكتب عين يف جمالس وعظي على -وتبعه من أمحر وأسود

  .آيات تقرأ بني يدي يف احلال، مجعتها من امللتقطني هلا، وألفتها على حروف املعجم واهللا املوفق

  رف األلفح

  اخلطبة األوىل 

احلمد هللا الذي بيده اإلجياد واإلنشاء، واإلجناد واإلعطاء، واألمانة واإلحياء، واإلعادة واإلبداء، 

واإلنعام واآلالء، واحلط والعالء، والرخص والغالء، والعافية والبالء، والداء والدواء، خلق اإلنسان 

ماء، وهبت الريح وجرى املاء، وتكون الصباح وخلقت له األشياء، فمن خلقه كانت األرض والس

واملساء، وعلمه اخلط فجاء اهلجاء، األلف والباء والتاء والثاء، واجليم واحلاء واخلاء، والدال والذال 

والراء والزاء، والسني والشني والصاد والضاد والطاء والظاء، والعني والغني والفاء والقاف والكاف 

قُل اللّهم "اء، والالم األلف، والياء، ولقنه اإلقرار بالقدر فاملنع منه والعطاء وامليم والنون والواو واهل

 يا هلا من كلمات ما اهتدى إليها "وتِرتع املُلك ِممن تشاُء. ماِلك املُلِك تؤيت املُلك من تشاُء

  .ا ابن حال اجلالءالفصحاء، تأثريها عند احلساد األسى والربحاء والصعداء، وأين هم وقع فيهم ي

  اخلطبة الثانية
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احلمد هللا الذي أنشأ اآلدمي من ماء مهني ضعيف وقوى، وغربل اللنب بغربال اللطف وروى، وفتق 

معاه للقوت فتقوى، بصنعته استدار املصري وحتوى، وبشكر نعمته سجد املصلي وخوى، يصوركم يف 

يبهت السماك والعوى، واها لفصاحيت األرحام وال يدرى آدم وال حواء، ويرتل القطر إذا شاء ف

شوت أكباد حسديت فال بطل الشوى، ال ينسى رزق احلمل وال يهمل قوت النمل وال احليات يف 

الرمل تطوى، أجل فكرك يف أركانك وتدبر بناء بنانك ويكفي يف العرب نطق لسانك كلما تلوى، 

 ِاسم ربك األعلى، الِّذي خلَق سبح"فإذا عرفت ما أنعم به وأبلى، وتيقنت ما أسدى وأوىل، 

  ."فَسوى

  اخلطبة الثالثة

احلمد هللا الذي جل وجلى، ودفع عمن لطف به كال، وتقدس عن مثل وشبه كال، يراه املؤمنون يف 

قد أفلَح من "أال كان هذا قبل هذا أال، : اجلنة إذا جتلى، ويضرب الكافر بصوت القلى فيتقلى، فيقال

،أمحده محد عنا تبال وال تبلى، وعلى مجيع أصحابه وأبو بكر قبالً، "كر ِاسم ربه فَصلّىتزكَّى، وذَ

وعلى عمر الذي مل تدع هيبته لكسرى عقالً، وعلى عثمان الذي فضله من الشمس أحلى، وعلى 

علي الذي ما أقدم قط فتوىل، أفيدعي أنه حيبه ونبغضه حنن أال، على عمه العباس الذي أصبح 

 رمحة اهللا عليه -حاب بربكته مستهالً، جد سيدنا وموالنا اإلمام املستضيء بأمر اهللا أمري املؤمنني الس

 الذي أمطر جود جوده وبال ال طال، ال ينتفع من خرج عن طاعته وإن صام وصلى، صلى من -

حيث سبق املتقدمني وكلهم لسبق سريته صلى، يا هلا من كلمات مألت شرق الفصاحة وغرا 

  .صت ر معلىوخ

  اخلطبة الرابعة
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احلمد هللا سامع السر والنجوى، وكاشف الضر والبلوى، ومغيث املتلهف قبل الشكوى، ومبلغ املؤمل 

غاية أمله القصوى، يسوق الرزق يف الرب إىل الذر واألروى، كم أعطش عدله وكم أغبق فضله 

واه ضره ما يهوى، ال ينظر إىل وأروى، من تفكر يف ذاته وقع بعيد املهوى، ومن خالفه باتباع ه

صور األعمال وإمنا يناله التقوى، مد أمد احللم عن فرعون وقد أضل وأغوى، إىل أن غرق يوم اليم 

أين املنقلب واملثوى، كم آية صرحت وكم زاجرة لوحت فلم ينتفع بالصريح وال الفحوى، بليت 

م أهلكت الذنوب من كان أكثر جوارحه وبقيت مقاحبه تروى، ويبس زرعه فخال ربعه وأقوى، وك

  ."وقَوم نوٍح ِمن قَبِل إنهم كانوا هم أظلَم وأَطغى، واملُؤِتفكَة أهوى"منه وأقوى، 

  حرف الباء

    اخلطبة األوىل 

احلمد هللا الذي خلق النوى واحلب، وخلق الفاكهة واألب، وأبغض وكره وأحب، وأمرض وداوى 

مث حامى عنه بلطفه وذب، ورباه فأحسن تدبريه حني رب، وطب، أنشأ احليوان بقدرته فدب، 

فالعجب ملربوب ينكر الرب، عم أنعامه يف البحر احلوت ويف الرب الضب، اختار حممداً فشرح صدره 

فلب، وصبت احملبة يف قلبه فانصب الصب، وكان يسمى باألمني صغرياً وبعدما شب، مث اجتمع له 

ء حىت ألبسهم الزناد والقب، وقمع كل من يتجرع اخلنق فاختنق املراد بالنصر واستتب، وقهر األعدا

  ."تبت يدا أِبي لَهٍب وتب"حني عب، فقيل لنبينا يا حليم حنن جنيب عنك اخلب 

  اخلطبة الثانية

احلمد هللا ريب عقائد املوحدين فعرفوه ربا، وصفى قلوب احملبني فصب معرفته يف قلب الصب به صبا، 

جعله خري من أقلته الغرباء وأظلته اجلربا، وحفظ دينه خبالفه األربعة فكم ردوا إليه من وابتعث حممداً ف

wتأىب، مث شرحه بأربعة أئمة بثوه شرقاً غرباً، أبو حنيفة ومالك والشافعي وقد أرىب، وأمحد الذي عز 
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وكانَ "با ضريبه ملا محل لنصر القرآن ضربا، ورفعوا الظلمة ونفعوا األمة ودفعوا الغمة وكفوا حر

  ."وراَءهم مِلك يأخذُ كُلَّ سفينٍة غَصبا

  اخلطبة الثالثة

احلمد هللا الذي خيتار من يشاء وجيتيب، فمن املختارين يوسف النيب صاح اهلوى يا زليخا راودي 

والعيب، فقاوم الشهوة مقاومة الفطن ال الغيب، فصوتت ميزان شهوات زليخا بذلك الصيب، جز فقد 

اَذهبوا ِبقَميِصي هذا فألقُوه على "، وكان القميص أصدق شاهد أعلى األمر املختيب أطفأ نورك هليب

 أمحد إذا ظفرين باملعاين قبل طليب وأصلي على رسوله األمي العريب، وعلى صاحبه أيب بكر "وجِه أِبي

يت رسول أيب، وعلى عمر خمرج الرسول من دار اخليزران وقد طال ما خيب، وعلى عثمان الذي بابن

اهللا حيب، وعلى علي الذي من زمن الطفولية يف اإلسالم ريب، وعلى عمه الذي قال فيه الرسول عمي 

وصنو أيب، جد سيدنا وموالنا اإلمام الواجبة وخمالفه جاهلي يف مذهيب، هل أخربمت مبثل سريته أو 

حسيب، مث الشكر خربمت كسريرته فيا أكف املؤرخني اكتيب، فمواالت أيامه حسيب وخدميت عزي و

ملن غرس الفصاحة يف أرض قليب وقال اخصيب، وكل ألفاظي ممرع ليس فيها ويب، وذلك بفضل ريب 

ال بأمي وأيب، يا أعني الناس انظري واعجيب، ويا قلوب احلاضرين افهمي واضريب، لو قاومين كل 

  .الفصحاء غلبتهم أي والنيب

  حرف التاء

ت وجنست، وتعاليت عن نظري ووزير وتقدست، احرس اخلطبة األوىل سبحانك نوعت املخلوقا

عقائدنا عن الزيغ كمن قد حرست، مث متارا إمياننا فأنت الذي غرست، آنس قلوبنا باإلميان وال 

توحش من آنست، ورفعتنا باإلقرار وبالقرآن وكم قد وكست، أتقول ألسنة اجلاهلية إنه شعر لو 

w، باألكالت أكالً "والناِزعاِت غَرقا"ست، أتعارض شئت ألخرست، أتدعي يا مسيلمة قول مثله أفل
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أحنست، أتدعي يا بدعي إنه خملوق مرك جست، ما لنبينا معجز كالقرآن مث متحوه نيكست، ما يسلم 

وكذَِلك نصرف اآلياِت "من بدي قدح البدعي يف ين بشكست، يا هلا من كلمات كالنبال الصائبات 

   ."وليقُولُوا درست

  لثانيةاخلطبة ا

احلمد هللا الذي بت الفكر عن عرفان جالل ذاته بتا، وبث القدر يف األحوال فكم مصيف ما شتا، 

بطش ففت اجلبال الشم الصم بقهره فتا، وأنعش فلم ينته عفوه حىت اخلطايا حتا، أخرج يوسف من 

والليلُ إذا "السجن بفضله وحبس بفضله يونس بن مىت، منع األلكن الفصاحة فهو يروم ما ال يتأتى 

  ."يغشى، والنهار إذا تجلَّى، وما خلق الذَكَر واُألنثَى، إن سعيكُم لشتى

  اخلطبة الثالثة

احلمد هللا الذي ميهل وال خياف فواتا، الذي قال للكون كن فواتى، مجع بقدرته من املختلفات أشتاتاً، 

تى، كم مطمئن يف عزته أخذه بعزته بياتا، وفرق بني اإللفني وكم باتا، وقسر بقهره من تكرب وتعا

وكم هدم قصراً مشيداً وكم زلزل أبياتا، يعلم ضمائر القلوب ويسمع أصواتا، ال ينقصه من ملكه ما 

وهب وآتى، جعل مهر األخرى طالق الدنيا بتاتا، وأعلم الزاهدين أا ال تستطيع ثباتا، مد األرض 

 وأباً جعله أقواتا، وصريها مساكن اخللق تربيهم صغاراً وتضمهم وأثبتها باجلبال إثباتا، وأخرج منهاجاً

رفاتا، وكتب لفناء ساكنيها عمراً مقدراً وميقاتا، فقضى هلم حياة وقضى عليهم مماتا، ما تأيت عربة 

  ."أمل نجعلُ األرض ِكفاتا، أحياًء وأمواتا"مثل أن أباك وأمك ماتا، 

  اخلطبة الرابعة
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املرزق واجلالب للقوت، القادر فال يعجزه شيء وال يفوت، املوصوف بالقدم احلمد هللا القاسم 

وبالكرم منعوت، العامل مبا فوق الفوق وحتت التحوت، له العز والكربياء وامللكوت، وإليه املرجع 

والرغبوت، ومنه اخلوف واحلذر والرهبوت، إذا حدق الفكر حنو عظمته رجع وهو مبهوت، صرعت 

لك إبليس وماروت، ورفع إنعامه احملتقرين فملك على ضعفه طالوت، وقوت إعانته أقداره العتاة فه

املنكسرين فقتل داود جالوت، ينفخ يف الصور فيقوم من القبور األموات اخلفوت، ويناقش يف السؤال 

فإذا الفصيح صموت، واعجباً هلذا العظيم يعبد معه صنم منحوت، موصوف بالكالم وقد جل عن 

ولقد قالوا يف كالمه ما ال يقال يف ااملوت، جاء جهم ذو النظام واملريس فخربوا وصف السكوت، 

البيوت، كل منهم كان حمنة وكل طاغوت، أيقال إن القرآن ليس مبسموع ما قال راس املشبه وال 

راس اجلالوت، كال بل هو املسموع املتلو يف بيوت، يا أئمة السلف جحدت السكينة وسرق 

بتدعوا النبل احلطام سم وخشوت، احذرهم ودع انسهم مث ال تنسهم يف دعاء التابوت، أتراهم ا

 نسجت ثوب السنة فدار "وتوكَّل على احلي الّذي ال يموت"القنوت، وجاهد أعداء السنة أهل الغي 

املنوال ومت املشتوت، يا لكالمي أحسن من در ماروت، مليح وال غمرة بدين وال قنوت، ظرف مملوء 

 ال كقول مكبوت، أمياثل نسج دود القز ونسج بيت العنكبوت، أيشبه الدر بالبعر من مثل هذا ظرفاً

  .أموت، بينه وبني غريه كما بني العرش والبهموت، ال يقدر على مثل قويل ولكن سل عن البخوت

  اخلطبة اخلامسة

لى أي قضاء منه أتى، قرب احلمد هللا القدمي فال يقال مىت، القاهر بعز سلطانه كل جبار عتا، احملمود ع

موسى جنيا فقرت عني الفىت، وأرسله مبعجز العصا إىل من عصى فنسخ حبقه باطلهم نسخ الصيف 
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وألق ما ِفي "الشتاء، فلو رأيت أعداءه قد مجعوا واجتمعوا، فنادى لسان النصر ولكن ما مسعوا، 

 الساِحر ساحٍر وال يفُِلح عوا كَيدنلقَف ما صِميِنك تيثُ أتىيح".  

  حرف الثاء

اخلطبة األوىل احلمد هللا الذي يكشف الكرب يغيث، ويروح بالفرج قلب اللهيث، حيلم عمن يعصي 

ويفسد، وعيده بطيء ووعده حثيث،أنزل القرآن فجحده الوليد وكم تبع اخلبيث، وادعى مسيلمة 

 وميث، هؤالء ملا هلكوا معارضته فإذا يف الرجل ختنيث، وافتضح ذو اخلمار فسقطت النقطة من امسه

وأخذ املبتدعة املواريث، ما يرضى هلم طوفان نوح وريح عاٍد فاصرب يا مستريث، انتدب احلق بنفسه 

  ."فَذَرِني ومن يكَذِّب ِبهذا احلَِديِث"جلاحد كالمه مبن يستغيث، 

  اخلطبة الثانية

ثا، وكم قوى أمالً كان قد رثا، احلمد هللا الذي أجزل النعم وبثها بثا، فكم كشف كرباً وكم رفع ب

أنزل من السماء ماء فسقى حرثا، وأخرج لبناً قد جاور دماً وفرثا، فردى به نفوساً كانت عطشى 

غرثى، أنشأ اجلبال صماً مث يعيدها هباء منبثا، كمثل الرجل ونقص وحري اخلنثى، وكم سلب طفالً 

قام العابدين يبعثون نوق اجلد حيذرون بعثا، وما بلغ بعد حنثا، وجازى باألعمال فيها يثىن ويثىن، أ

فاستجاب لَهم ربهم أني ال أُِضيع عملَ عامٍل ِمنكُم ِمن "فكلما حركهم اخلوف زادوا املطي حثا، 

   ."ذَكٍر أو أُنثى

  اخلطبة الثالثة

 وغري أصل احلمد هللا خمرج املزارع برفقة واحلروث، ومشبع اجلائع برزقه والفروث، من أصل كالبذر

كالكشوث، حيب الوايف بالعهود ويقلي النكوث، ويبغض النفاق وتكفي سورة البحوث، خيلط 

wاألمشاج يف مستقرها وميوث، فترتب القدرة املعا مث الفروث، والكبد تطبخ الطعام وهو باهلضم 
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مي قليل حمثوث، والقلب تارة يفرح وتارة خمروث، والروح مدبر البدن والقلب سلطان البعوث، واآلد

الشكر للنعم وللبالء نفوث، متكرب وتؤذيه بقة ويزعجه برغوث، سبحان من صنعه مجيع املوجودات 

من يعوق ومن نسر ومن يغوث ويا قلة بقائه مث إنه بعد املوت مبعوث، يوم تظهر األموال الرائعة إذا 

  ."م يكُونُ الناس كالفَراِش املَبثُوثوما أدراك ما القاِرعة، يو. القاِرعةُ، وما القاِرعة"وقعت الواقعة 

  حرف الجيم

    اخلطبة األوىل 

احلمد هللا الغين فليس له حاجة، املريد وال باعث أهاجه، بىن بقدرته السحب الرجراجة، وأوقد 

بصنعته الوهاجه، وعلم عد قطرات البحر وأمواجه، نفذ قضاؤه فرمى كسرى وكسر تاجه، وحط 

 مكتوب ودع العفص وزاجه، فمرض البدعي ال يقبل عالجه، اعتقاد قيصر ونقض ابراجه، كالمه

املبتدع وتد يف رمله وعقد السين مسمار يف ساجه، ليل املبتدع بال صباح ووجوه أهل السنة صباح 

  ."كَِمشكاٍة ِفيها ِمصباح اِملصباح ِفي زجاجة"

  اخلطبة الثانية

جيج، له ذل املصلون وقصد احلجيج، األمور احلمد هللا سامع اهلمس والضجيج، ومدرك الركز والع

جتري بقضائه ال مبقتضى التقومي والزيج، على قانون حكمه ال زيغ فيه وال تعويج، أللطافه إىل من 

عصاه تطلع وتعريج، يعلم قطرات البحر وما جيري منه يف خليج، ويبغض املزمار وحيب البكاء على 

 اإلحساس ففي أمر مريج، خرج النور بقدرته ونبت، األوزار والنشيج، أقرت العقول بوجوده فأما

  ."وربت وأنبتت ِمن كُلِّ زوٍج ِيج"فنبت عنه األرض 

  اخلطبة الثالثة
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احلمد هللا اخلالق ومل ميس ومل يعاجل، العامل بعدد األشياء فسواء اجلبال ورمل عاجل، أنشأ اآلدمي من 

 تغيض اخلادم، ومنسج اللحم على العظم فانظروا طني واجلان من مارج، وعلم ما حتمل كل أنثى وما

قدرة الناسج، وأضحك الباكي من خوفه وأفرح الناشج، يبصر دبيب النمل يف ظلمات الداجي يف 

أظلم املناهج، ويسمع وطأ اإلبل على الرمل عليها اهلوادج،رازق الذر يف الرب كما يرزق الطري يف 

من غريه لكربات احلوائج، باين عن خلقه ال خيتلط م املبارج، كاشف الغم إذا عم ونعم الفارج، 

ليس لَه "وال ميازج، خارج عن الند والضد واملشبه خارج، إذا نزل عذابه سبق الكرة تضرا الصواجل 

  ."داِفع، ِمن اِهللا ِذي الَمعاِرج

  اخلطبة الرابعة

ه، وبسط مهاد األرض احلمد هللا الذي مد سقف السماء وأحكم برجه، وزينه مبصابيح ونور سرج

وهيأ احملجه، وأمسكها باجلبال وزلزهلا برجه، وأنشأ اآلدمي من أمشاج وأحسن نسجه، ونور العني 

وحسن فيها الدعجه، وصان البصر فقعر أزجه وقوس أزجه، وأنطق األلسن فإذا للمختصني ضجه، 

وجه، ومأل فم السحاب وأدار حوايا البطن مث أحكم شرجه، وقوم القدمني ليقصد اإلنسان غرضه ويت

ماًء فإذا أذن له جمه، وأجرى األار وأخرج الثمار نضيجة وفجه، فأنبتنا حدائق ذات جه، وبعث 

إىل كل مرزوق رزقاً كافياً ودجه، ودل على وجوده لئال يكون للناس على اهللا حجة، وبىن البيت ال 

 يا هلا "ا أِخي لَه ِتسعَ وِتسعونَ نعجهإنَّ هذ"للسكىن وفرض يف العمر حجه، وركز يف الطباع الشره 

من كلمات تعجبت عند ظهورها عنها اللهجة، وصاحت ألسنة الفصاحة فدينا هذه املهجة، لو 

  .عارضها سحبان صار بني الناس فرجه

  اخلطبة اخلامسة
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يف احلمد هللا الذي أنشأ بقدرته األبدان واملهج، على غري مثال يكفي يف الدليل واحلجيج، مجع 

األجساد الضد والضد فازدوج، وبث العظام الصغار والعظام ونسج، وخلق العيون وأحسن يف 

تركيبها الدعج، وصاا يف مستقر يشبه األزج، وحجز بني ماء العني وماء األذن وماء الفم فما 

امتزج، وأقام اهلدب تذب عنها ما دب ودرج، وجعل للقدم أمخصاً عليه أنني مكروب يرجو الفرج، 

ويبصر يف سواد الليل سواد السبج، وسواء عند علمه ما على وجه األرض وما يف اللجج، لطف 

، ويقول يف الدجى هل من سائل فيقضي احلوج، أوقد "وما جعلَ عليكُم ِفي الديِن ِمن حرِج"بعباده 

 فهم يترمنون نريان حمبته فلها يف قلوب أحبته وهج، فالقلب باحلب حمترق والصدر بالرضا قد ثلج،

بكالمه حىت يرون الفجر قد انبلج، كالمه قدمي فمن خرج إىل دعوى حدثه خرج، به نزل جربيل 

، أقدم إمياننا سليمة ويف أرجل املبتدعني عرج، ويكفي يف "قُرآناً عربياً غَري ِذي ِعوٍج"وألجله عرج، 

  .قلع أصوهلم أبو الفرج

  حرف الحاء

    اخلطبة األوىل 

الذي بيده اخلسر والربح ، والصرب والنجح، والغضب والصلح، والدجى والصبح، يبصر احلمد هللا 

الذر وال مينعه اجلنح، ويكون الشيء وال يسبقه اللمح، له احلمد والثناء واملدح، ومنه يرجى العفو 

ويطلب الصفح، قضاءه ينيل األغراض ال الكدح، فهم سليمان احلكم إذ نفش السرح، فغلب اخللق 

هره الصرح، أسعد وأشقى وأفقر وأغىن ويطول الشرح، والناس كاألرض فمنها احلزن والسهل ومن ق

العذب وامللح، والطباع خمتلفة ففيها الكرم والشح، واأليدي متفاوتة فمنها الشح والسمح، علق 

القصاص باحلد فسهل القتل واجلرح، وأثاب اخلليل بالتسليم وما جرى الذبح، فمن أراج حلاق 

  ."الَِّذين ِاستجابوا ِهللا والرسول ِمن بعِد ما أصابهم القَرح"ني صرب وآيس ذا باإللزام والطرح، الفاضل
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  اخلطبة الثانية

احلمد هللا الذي بسط األرض األريضة الفسيحة، وقدر األعمال واألقوال الفصيحة، احلسنة والقبيحة، 

س عاقل مسترحية، حرم امليتة واملخنقة وخاطب فتكاليفه خاطره ومبيحة، ومحل عبء التعب فما نف

واملوقوذة واملتردية والنطيحة، وتدارك جسد اآلدمي لئال ينحل وينحل فأحل له الذبيحة، أنعم فكم 

أسدى نعمة وكم أعطى منيحة، وزجر فرد مبواعظه إىل الصواب القلوب املشيحه، وعرض العباد 

نة بتسبيحه، قضى الديون وفك الرهون فأقر ملعاملته فمتاجرته بيحه، جزيل العطا فرمبا وهب اجل

العيون القرحية، وفارق بني اخلالئق يف األحداق فأبلد وذو قرحيه، أقام الرباهني على وحدانيته 

فالدالالت مرحية، ظاهرة األبصار بادية لألفكار صرحية، لقد جتلى خللقه خبلقه فجحده وجوده 

الفصيحة، كم أبرز عروس غروس عروش مليحة، فضيحة، الصامت يدل حباالته والناطق مبقاالته 

وكم أخرج وجوها من النبات على اختالف األلوان صبيحة، وكم أقام الورق على الورق تصدح 

ومتدح فامسع متدحيه، والنرجس الشيحه والطري يف حبر اهلدى خترق مبجاذيف أجنحتها رحيه، وما من 

أمل تر أنَّ "وق يف األرض والطول والعرض، منذر إال وتصيح على باب دار اهلوى نصيحه، وكل خمل

  ."اَهللا يسِبح لَه من ِفي السماواِت واألرِض والطَري صافّاٍت كُلُ قَد عِلم صالته وتسِبيحه

  حرف الدال

اخلطبة األوىل احلمد هللا املتفرد بالوحدة وحده، الذي رغب فيما عنده عبده، منعه الذي يؤذيه 

وما حرم شيئاً إال وأباح من جنسه عده، رباه باللطف فلما بلغ أشده، أجاز له بالتحرمي وصدهن 

النكاح لدفع تلك الشدة، فإن مل يقنع اهلوى باملباح فليخرب بقصر املده، فإن أهجر من هجر فما 

  ."الزاِنيةُ والزاِني فاَجِلدوا كُلَّ واحٍد ِمنهما مِائَة جلدة"الزجر حىت فقدحه حده 
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احلمد هللا الذي يذل لعزته املتجرب ويعيده، ويتواضع لعظمته املتكرب ويسجد، ويقوم يف خدمته من يقوم 

له الناس ويقعد، ويسهر يف طاعته من يرجو حسن إثابته وال يرقد، إذا دخل الداخل يف العمل له 

د، جد جد التسليم يفسد، وإذا قصدت به أسواق اخللق يكسد، جيل كالمه عن أن يقال خملوق ويبع

لصفاته مستقيم اجلد جد، وكرمه سياح فال حيتاج إىل أن يقال جد جد، من شبه أو عطل ومل يرشد، 

ما جاء يف القرآن قبلنا أو يف السنة مل يردد، فأما أن تقول يف اخلالق برأيك فاشك بتردد، ألساين ميلي 

فقالَ مايلَ ال أرى " سليمان تفقد الطري، أم داود يسرد، وكيف ال أتفقد العقائد ألدفع الضري، فإن

ديف قلوب أحبايب فرحات، ويف قولب حسادي قرحات تنفد، كالمي لألمراض يشفي "اهلُده ،

  .ولألعداء يشقي فمن أعجبه غريف فلريد، ما يربح حسادي، فإين يف الوادي، الذي ال ازرع أحصد

  اخلطبة الثالثة

عة واجلامده، والعيون اجلارية والراكدة، والعيون املتيقظة احلمد هللا الذي تسبحه األعيان املائ

والراقده،والقلوب القلقة والبارده، أسجد املالئكة آلدم ال إا عائده، وجنى نوحاً وغرق األمم 

اجلاحده، وسلم اخلليل يوم النار فأصبحت خامدة، وكلم موسى كفاحاً واعظم ا فائدة، وأحيا 

ة، وقدم حممداً فما ولدت مثله والده، ودحر الشياطني ملبعثه فذلت املارده، املوتى لعيسى وأنزل املائد

وأطلق سيوفه يف أعدائه فأصبحت حاصده، وجعل أمته على األمم قبلها شاهده، فاشكروه فقد 

  ."يا أيها الناس ِاتقوا ربكُم الَِّذي خلَقَكُم ِمن نفٍس واِحدة". أحبكم وامحدوه، إذ أعذب شربكم

  خلطبة الرابعةا

    

احلمد هللا القدمي الشاهد، العظيم الواحد، أمر بالصيام مث أحلق بالكافرين اجلاحد، وفرض احلج ليلني 

wالقلب بتلك املشاهد، وحتم الصيام ليعرف ما يالقي الفقري ويكابد، وأوجب الزكاة فاملانع للزكاة 
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ئد، فأحذر من أثره يا مريض البخل معاند، وأوعد بلفظ يوم حيمى فهل يساوي املال يف تلك الشدا

فكم من مريض بال عائد، هيهات كيف جيلس احلباحب يف منصب حيىي بن خالد، لوال دفاع العذاب 

عن البخالء بالكرماء لزلزلت األرض الواحد، أفتسمعون ما أقول كم من نيب ما تبعه إال واحد، 

  ."صواِمع وِبيع وصلوات ومساِجدولوال دفع اُهللا الناس بعضهم ِببعٍض هلُدمت "

  حرف الذال

اخلطبة األوىل احلمد هللا الذي صنع األشياء ال على مثال فيقال إحتذى، وتقدس عن مشاة األجناس 

فال يقال هو كذا، قدمي األوصاف وقد ترته وجودها عن إذا وإذا، من وصفه بغري ما وصف به نفسه 

للجذا، فقربه جنيا وأمره بالبقاء احلذا، ساق األزراق إىل اخلالئق هذا كلم موسى كفاحاً وإمنا خرج 

ودبر جماري الغذا، وأحب مكارم األخالق وكره الفحش والبذا، ى عن املن يف العطاء لتسلم عيون 

   "يا أيها الَّذين آمنوا ال تبِطلوا صدقاِتكُم ِباملن واألذَى"الصدقات من قذا، 

  اخلطبة الثانية

مد هللا الذي ال جيد اهلارب منه وزراً وال معاذا، وال يرى امللتجي إىل غريه مالذا، أبرم القضاء قبل احل

خلق إنفاذا، وأنفذ العصاة بالتوبة من اخلطايا إنقاذا، كل املخلوقات دليل عليه فال يقال هذا دون 

 سامتها وحاذى، هذا، ومجيعها مصنوعة فال يغرر بعضها باال ذا، خارج عن الكائنات فال يقال

املشبهة عبدة األصنام وإبراهيم . فأحذر التشبيه عياذا باهللا عياذا، وخف التعطيل فإنه إذا اعتقد آذى

واملعطلة يدخلون بينكم ويتخللون مث يتسللون منكم لواذا، دعوين من البدع فما ترون . جيعلهم جذاذا

لتذاذ، أنا الذي أنقذت أهل ورذاذا، أنا هلذا عندي نفاذا، وامسعوا وصفي للسلف فإين ألتذ بذكرهم ا

الذي تركت كل مبتدع يف خسة يتهاذى، أنا الذي حذرم إىل مسان العزل فطوىب هلم كلواذا، أنا 
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الذي قلعت األصول بذكر األصول أجري هذا، هل جتدون مثل لفظي اطلبوا، فإن مل جتدوا فامدحوا 

  : "قَِميِصي هذااَذهبوا ِب"واطنبوا، فإن مسعتم بأعمى البصرية 

  خاِطباً قالَ ِفي الروي على ذا  الذالُ فاَمسعوها وهاتـوا هِذه

ي أنا  صخراً أطرتهن جـذاذا كُن  ثَقف لَقف لو أنّ القَوافـِ

  حرف الراء

اخلطبة األوىل احلمد هللا الذي أرسل السحائب باملطر، فتحت حىت ارجتت النهر، حىت عجت الغدر، 

مما جلت اجلدر، فرجعت على الورق الشكر، فلما أقلعت أطلعت الثمر، وظهرت من التخوم فضجت 

كالنجوم الزهر، وشكرت حىت سكرت غصون ضمر، وارتعت إذا سعت فشبعت خيل ومحر، وبان 

زخرف الدنيا وأفلح الضمر، فسبحان مدبر الفلك ولو مل يدر مل يدر، العادل يف اقضيته مل خيف ومل 

ده فمنهم الفهماء ومنهم الغثر، ومنهم مستقيم القدم وفيهم العثر، ومنهم أرباب التقى جير، قسم عبا

 "ذات ألواٍح ودسٍر"ومنهم الغجر، أرسل طوفان الفنت فغطى البحار الزخر، مث بىن ألهل الصالح 

فسلموا وغنموا وحبر الباقون كاجلزر، فإن سألت عن الناجني فهم اخلائفون احلذر، متسكوا بعرى 

التقى كاملدابري الغدر، نصبوا إذا إنتصبوا فنصبت هلم السرر، وإن سألت عن اهلالكني فقوم رضوا 

باملياه الكدر، فوقعوا يف حومة غفلة ويف ضيق شعر، أطلقوا أنفسهم يف أغراضها كالسوائب والبحر، 

  ."كَذَبت عاد فكيف كانَ عذاِبي ونذُِر"فكيف رأيت ماشيهم قد وقع ومل يثر، 

  اخلطبة الثانية

    

احلمد هللا الذي جعل الدنيا على احلقيقة معرب اعتبار، يغتفر مالح سفينتها إىل جذٍف واصطبار، ومل 

wيرضها ألوليائه فبىن هلم غري هذه الدار، وبالغ يف ذمها ويكفي ما فيها من األكدار، غري أنه زينها 
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والبنني والقناطري املقنطرة من الذهب وطفل اهلوى ذو اغترار، زين للناس حب الشهوات من النساء 

والفضة واخليل املسومة واألنعام واحلرث فللشهوات حيلة غيار، من النساء وللنساء حبائل الشيطان 

املكار، خترب إحداهن الدين بعد أن خترب الدار، فالعريب يقول من معاشرن ويلي واألعجمي يصيح 

ار، فلما ترقوا فعقوا والعقوق من الذنوب الكبار، زار والبنني وكم صغر قاسى األب ألجل الصغ

والقناطري املقنطرة وما اجتمعت إال بأوزار، واخليل املسومة جيول ا يف حلبة العجب املغوار، بينا 

جتري براكبها عثرت به أي عثار، واألنعام وهي معجبة للمالك والنظار، بينا هي يف صعود الزيادة إذا 

دار، واحلرث خمضراً ومصفراً خمتلف األلوان واألزهار، تبدلت أوراقه عن صاحبها إىل القرب يف احن

 وهل املتاع إال عارية تعار، أمسعتم "ذَِلك متاع احلَياِة الدِنيا"الورق غربان البني فقامت تندب اآلثار 

ِاتقَوا ِعند ربهم جنات أؤنبئكُم ِبخٍري ِمن ذَلكُم لِلَّذين "عيوب العاجلة أيشتري زنابري التمر مشتار، 

ارحِتها األجِري ِمن تت".  

  حرف الزاي

اخلطبة األوىل احلمد هللا الذي ساق سحاب الشهوة برعد هواء مرجوز، فجرت قطرات النطف إىل 

أحصن احلروز، فتقلبت يف أعجب احلاالت إىل حني الربوز، مث أخرج طفالً يتنقل من خرق القماط 

ر يف أغراضه لوال أن العقل حجوز، فأعجب والديه فأنفقا عليه كل مكنوز، فلما إىل خز اخلزوز، ومي

حل اهلدم بودي سارة منع الولدان جيوز، وأقلع شجر بستاا وتعطلت املروز، وانقضى زمان الدالل 

وفات وقت النشوز، وأقل حمنة الكبري أن تقع النواة يف الكوز، فجاءت البشارة يف كانون اليأس بآمال 

  ."قالَت يا ويلتا أأِلد وأنا عجوز"وز، فجعلت أن تقول مىت تصديقاً ملا أتى من الوعد يا فىت، مت

  اخلطبة الثانية
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احلمد هللا الذي أظهر الدليل على وجوده وأبرزه، وأقام علم اهلدى على منار النظر وركزه، وأزعج 

، حمصور عن مراده وإن طلبه الغافل عنه باملوعظة ووكزه، قسم األرزاق فكم ذي قوة قد حترزه

أعوزه، وكم موسع عليه قد فضل عنه ما أحرزه، فسبحان من جعل هذا فتنة ألرباب املعجزة، 

ويلَ لكلّ "واخلامل يغيب املذكور وينسى من أنشزه، واجلاهل يغمز العامل وما يفيء العقاب بالرته 

  ."همزٍة لُمزه

  حرف السين

النت هليبته العتاة الشرس، وذلت لسطوته الطغاة اجلبس، ونفذ حكمه اخلطبة األوىل احلمد هللا الذي 

فبحكته املآمت والعرس، ومل يدفع قضاءه درع وال ترس، يرى يف اجلنة كما روى وكيع بن عرس، 

متكلم وقد جل عن صفات اخلرس، كالمه مسموع باألمساع مكتوب يف الطرس، تعاىل عما يعتقده 

ورفَع بعضهم درجاٍت "رسله الكرام الفضالء الندس، منهم من كلم اهللا فيه الغواة النجس، أنزله على 

  ."وآتينا ِعيسى ِابن مرِمي البيناِت وأيدناه ِبروِح القُدِس

  اخلطبة الثانية

احلمد هللا الذي يسبحه الغصن الرطيب والعود اليبيس، والثوب اجلديد واخللق والتدريس، ال ينفق 

حيب التدليس فرق اخلالئق بني مرؤوس ورئيس، وباين بني العزائم فمنطلق وحبيس، عنده النفاق وال 

وستر العواقب فكم مطرود يف حلل التعبد مييس، اختار آدم فغلبت القلوب باحلسد، وكان تأثري 

التنفيس، إن قالت املالئكة حنن أهل التسبيح والتقديس، فقيل هلم كل العبادات طعام وتعبد هذا دقيق 

، وقال إبليس هذا طني وأصل الطني خسيس، وأنا خلقت من ناٍر وجوهر النار نفيس، فقاس الكيس

مع النص والفقيه إذا جاء نص ال يقيس، فأمناث باجلسد عقله كإمياث الرميس، فلما قيل اسجد 

wواضرب الشرس اخللق إال شريس، فالومه اخلزي واللعن سجيس عجيس، فإختار األنظار على 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ن الجوزيالآللي و الفرج اب اب   18 

تيار املناحيس، فهو يبغض األذان من جهله وحيب النواقيس، وما أمهله إال لريى صرب الغفران وكذا اخ

نوح وذكاء إدريس، وجماهدات اخلليل يوم حرقوه وقد محي الوطيس، ومالقاة الكليم فرعون وقد 

اقتسما كلميت نعم وبيس، وزهد عيسى وفضائل أمحد أمحد من سارت به العيس، ويرى من األتباع 

 أنا جليس، ومن الكامالت مع نقص األنوثة كآسية وبلقيس، فلما أحس األمالك بفضل من له مرتبة

  ."فَسجدوا إالّ إبليس"آدم ووجودا 

  اخلطبة الثالثة

    

احلمد هللا الذي خلق اليوم وأمسه، وقمر الكون ومشسه، وآدم بيده وما مسه، عرفه املوحد فرته 

لق باألشياء احملسه، فتراكم عليه غبار التشبيه وضاعت قدسه، وجهله املشبه فاستفىت حسه، فقاس اخلا

احملسه، وجحد املعطل صفاته فما أخسه، ادفع املعطل بيديك واحلق باملشبه رفسه، فالنصر للوحدين 

يف الدين حبفظ اهللا صاحب الشمسه، كم عثر مبتدع والسنة تصيح به تعسه، وسيحضر يوم احلساب 

يوم تِجد كلُّ نفٍس ما عمِلَت ِمن خٍري "هب عن عينيه الكرى ويرى جزاء ما انتحل وافترى، إذا ذ

هفسكُم اُهللا نذِّرحعيداً ويداً بأم ينهها وبينلو أنَّ ب ودوٍء تمِلَت ِمن سراً، وما عحضم".  

  اخلطبة الرابعة

 مسع ورأى وال احلمد هللا الذي صور الصور وما باشر وال مس، وعلم البواطن وما ملس وال جس،

يقال أحس، جل عن صاحبة وولد وكذب القس، افترت اليهود والنصارى وجاحد القرآن أخس، 

هو منهم بال شك غري أنه يف املسلمني يندس، أخيال يعتري املبتدع أو جنون أو مس، ما هذا اخلوض 

 وثَموداً عاداً"يف الفضول إمنا هو كتاب وسنة بس، أيعلم جاحد القرآن أنه قد عادى من أهلك 

سالر وأصحاب"   w
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  حرف الشين

اخلطبة األوىل احلمد هللا الذي رفع السماء فانظر يف بنائها ورقوشها، ووضع األرض فتلمح حسن 

منقوشها، أرأيت أعجب من سوق رزقها املوقوت وقوت وحوشها، أبصرت أظرف من بنائها 

قوشها، أي احلالني أعجب تفهم وأطرف من فروشها، فيا أعشى البصرية قد كتب بالطومار رقم ن

أو كالِّذي مر "بليدها أو مساع أطروشها، أفأنت كاملؤمن من قبل عيان يد القدرة يرتق فتق خدوشها 

  ."على قَريٍة وِهي خاِوية على عروِشها

  اخلطبة الثانية

 زينة احلمد هللا الذي مهد األرض متهيد الفروش، ومدها مد البساط املفروش، وجعل الكواكب

للسماء الدنيا كالنقوش، فحسنها ا كما حيسن املنقوش، ومحل على اخليل نعمة ومحل حكمة على 

النعوش، يبعث السحب إىل هامد الترب فإذا هو منعوش، فيبكي العنان يرش القطر فيضحك القفر 

خ يف املرشوش، حيب اإلخالص وال يرضى العمل املغشوش، يفقر الغين ويغين الفقري الدريوش ينف

الصور فيحشر اجلن واإلنس والوجوش، فإذا كل جباٍر ضئيل بالقهر خمشوش، فإذا املتكرب للصغر 

كالصغار قد ذك الزوش، وإذا العصاة كل منهم متحري مدهوش، فحينئٍذ يبصر األكمة ويسمع 

يوم "األطروش، وينصب الصراط فكم مكدوس يف النار وكم خمدوش، وال تؤخذ مث فدية كاحلشوش 

  ."ونُ الناس كالفَراِش املَبثُوِث، وتكونُ اِجلبالُ كالِعهِن املَنفُوِشيك

  اخلطبة الثالثة

    

احلمد هللا الذي رفع السقف وبسط الفراش، وقسم الرزق فنال األسد والفراش، والطري الكاسب 

wوالضعيف اخلفاش، والفرخ يف الوكر على ضيق األعشاش، كل دبر له ما قدر له من املعاش، فال 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ن الجوزيالآللي و الفرج اب اب   20 

ينقص بضعف الضعيف وال يزيد بقوة البطاش، شكى إليه القفر الفقر وبالغ يف اإلجهاش، فساق إليه 

السحاب فسقى الترب العطاش، وأنعشه بغرضه من مرضه أي إنعاش، وانتظرت الورق بالصدح حياة 

النبت إن عاش، فحدق النرجس وخجل اجللنار وورد اخلشخاش، ونزل الطل فنقط خد الورد 

ه  ال كما يف النفوس من جلوس وافتراش، ونزل جن الليل ووجه املشب"ستوى على العرِشِا"برشاش 

أسود من تلك األغباش، عظيم إذا سار العقل إىل عظمته حار وطاش، املعطلة ثقال واملشبهة وجاش، 

هلم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، عقيدة سنية مستقرة يف املشاش، ألهل البدعة اقشعرار منها 

ه ألهل السنة هشاش، واحد من أهل السنة ألف وألف من أهل البدعة الش، البدعي خيفي مذهب

والسين قوي اجلاش، تقول السنة للسين قل والبدعي خاموش باش، افتقد ما تعتقد وانتقد فاملؤمن 

فتاش، أمحده محد راٍض بقضائه إذا جاش اجلاش، وأصلي على رسوله الذي عرج به وجربيل الفراش، 

ش وعلى صاحبه أيب بكر الذي قوى اإلسالم جبده وانتاش، وعلى عثمان جمهز جيش العسرة باجلي

والرياش، وعلى علي الراقد ليلة اهلجرة على الفراش، وعلى عمه العباس املستسقى بشيبته فسبق الوبل 

الرشاش، جد سيدنا وموالنا اإلمام املستضيء بأمر اهللا الذي كان اجلود يف آخر نفس فأحياه وأعاش، 

ايف وخطيب وأنعش القفر فعمم ومتم وراش، وبعث غيث فضله فروى القلوب العطاش، مواعظي شو

عوايف، وأنا أستخرج القوايف مبنقاش، سلعي مطلوبة وألفاظي حمبوبة ونصبيت منصوبة ال منصوبة جللب 

الرياش، اعتمادي على السنة والقرآن واعتقادي اعتقاد فقهاء البلدان، وأورد الصحيح يف نقلي وأقل 

ها صائغها كما يزين املنقوش البهتان وقد عرف الدكان والقماش، يا هلا من خطبة رتبها صانعها وزين

  .النقاش، فهداها إىل وطنها، وأهداها إىل سكنها، وقد قنع من مثنها أن يقال له شاباش

  حرف الصاد
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اخلطبة األوىل احلمد هللا الذي جل عن أن تلحقه العيوب والنقائض، وعز عما يتومهه احلس الغافل 

ائي بعمله احملتال املغافص، وال من يظهر واحلدس اخلارص، ال خيفى عليه زائد وال ناقص، وال املر

اخلشوع ويرعد الفرائض، وال من يزعم الفطنة وهو غائب غائص، وال من يدعي العلوم وهو عامي 

فاَعبد اَهللا "دائص، وال من يقول أنا كامل وهو ناقص، فإذا رأيته قد صوف الكمني ورفع الدخارص، 

  ."خلاِلصمخِلصاً لَه الدين، أال هللا الدين ا

  اخلطبة الثانية

احلمد هللا الذي قرب من شاء كما شاء وأقصى، ومتت كلماته فال ترى هلا نقضاً وال نقصا، وأحاط 

علمه بالكائنات كلها وأحصى، وتكاتف جوده فنعمه ال حتد وال حتصى، وتواىل حلمه عن الذنوب 

امتاً والزهد فصا، فكم حيلم وكم يعصى، أدب اخلالئق بشرعه وعلم ووصى، وجعل العلم خ

واستخدم املتعبد وجعل العرف به خمتصا، أسرى بعبده ليالً وأنزل به نصا، وأدى أمانة التصديق فقد 

أصبح املعتزيل لصا، كلما اضطربت مسكة إنكاره يف حبر جحده فوجدت شصا، ولقد كان الصديق 

ري إمياناً به سيال، وعلي يسحب بالتصديق ذيال، وعمر جيري يف حلبة القبول خيال، ودموع عثمان جت

سبحانَ الّذي أسرى ِبعبِدِه لَيالً ِمن "من اليقني كقيس من ليلى، وأبو جهل قد حصل بالتكذيب ويال، 

  ."املسِجِد احلَراِم إىل املسِجِد األقصى

  اخلطبة الثالثة

    

البصائر احلمد هللا قسم السعادة، والشقاوة وفرق احلصص، فرت عاٍص آب ورب عابد نكص، وعلل 

كعلل األبصار وما نزول املاء كالرمص، ناول بلعام كأس العلم مث استقاه بالغصص، فتعلقت مبعدته 

wريح اهلوى وبقلبه مغص، وآثر القبيح قبحاً ملن افترى فاخترص، واختار الفاين على الباقي والفاين 
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يد فإذا الصائد مقسوم إذا زاد نقص، أنسى أن الرزق مقدر واللعوب من حرص، خرج ليصيد فاصط

يف القفص، ونقر حبة اجلناح فعرقلت ريش اجلناح فما خلص، وزن الدنيا باألخرى لكن قبانه 

شقص، عيشة األخرى صافية ولذة الدنيا نغص، خرج على أتانه فكلمته وجرى له معها قصص، 

وخص بيض العلم مث خنق الفرخ ملا فقص، ويال له حظ نفسه خبس وعني الفهم خبص، كان جلد 

فضله مزيناً بلون آتيناه لكن فانسلخ منها برص، أتراه يف اللذات كم يلبث، أما يوقن أنه حيشر 

إن تحِمل عليِه يلهث، أو تتركه يلهث، ذِلك ِمثلُ القوِم الَّذين كَذَّبوا "ويبعث، أخلق يف الدنيا ليبعث 

صالقَص صبآياِتنا فِاقص".  

  حرف الضاد

د هللا الذي رفع بقدرته مساء وسطح بصنعته أرضا، وأجرى القدر مبشيئته فاسخط اخلطبة األوىل احلم

وأرضى، ودبر األمور بإرادته إبراماً ونقضا، وتصرف يف األكوان حبكمته طوالً وعرضا، ووعد 

املكلفني بعدل أقضيته حساباً وعرضا، وى املسلم أن يستلب من إخوانه ماالً أو عرضا، فإذا رأيتم 

ِاجتِنبوا كَِثرياً ِمن الظَن إنَّ بعض الظَن إمثُ وال تجسسوا وال "وة فلريحم املعاىف املرضى، من زل ف

  ."يغتب بعضكُم بعضاً

  اخلطبة الثانية

احلمد هللا الذي أنشأ النفوس مريضة وممروضه، ومبتدية فعل اخلري وأخرى حمضوضه، خلق األموال 

، فاحفظوها وما أظن نصيحيت مبغوضة، كم من معامل خيانته تقرض وسيلة إىل احملبوبات املعروضة

أمانته قرض البعوضة، فقد عشنا حىت رأينا األمانات املفروضة مرفوضة، فاشهدوا فرب عزمية على 

  ."وإن كُنتم على سفٍر ومل تِجدوا كاِتباً فَِرهانُ مقبوضه"األداء باتت منقوضه 

w  ء وليس يف حريف الطاء والظاء شي
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  حرف العين

اخلطبة األوىل احلمد هللا الذي أجرى القضاء كما شاء ضراً ونفعا، وبث القدر على ما أراد إعطاء 

ومنعا، ال مثل له وال شبه فاعلم قطعا، ال إله إال هو يسأل ويدعى، خلق اإلنسان من نطفة إىل علقة 

سانه تعرب خفضاً ورفعا، مث فاعدد سبعا، بينا يرى قطرات ماء إذا هو يبطش ويعسى، وإذا حركات ل

قضى باملمات فإذا األقدار تدفعه دفعا، ويرى منجل اهلالك حيصد من األبدان زرعا، مث جاءت صيحة 

وتركنا بعضهم يومئٍذ يموج ِفي بعٍض ونِفخ ِفي الصوِر فَجمعناهم "القيامة فقام كل الصرعى، 

  ."جمعا

  اخلطبة الثانية

انع فال شريك يف صنعه، الرازق املانع فال معطي ملنعه، صرف العبد كما شاء بني احلمد هللا اخلالق الص

ضره ونفعه، وقضى له وعليه مبا ال وجه لدفعه، أخرج البذر بقدرته فهو املتوىل لزرعه، وساق العنان 

إىل حضرته فبذل يف خدمته قدر وسعه، فالرعد يزجمر بصوته والربق خيوف بلمعه، والقطر مغربل 

 وقعه، وعني السحاب تبكي صب الصب لدمعه، واألرض تضحك إىل الغمام إذا واصلها بعد برتيل

قطعه، ودوالب العرق يرقي املاء من أصله إىل فرعه، فطفل البذر ميتص امتصاص الفصيل من ضرعه، 

وكف القدرة للحب يصف وقد وكل احلف بطلعه، وعروس الثرى تزف يف الربيع خدر كانون إىل 

على بعل البصر حتريكاً لطبعه، واحلمام يشكر ويشكو فقد اإللف بسجعه، فيأخذ حنينه ربعه، فتجلى 

إذا حن ببصر احملب ومسعه، فكأنه مبا يبدىء بدري يبكي على جنده وسلعه، فرجه النرجس قد أقمر، 

  ."اَنظُروا إىل ثَمِره إذا أمثَر ويِنعه"واللينوفر قد ضم نفسه فأضمر، 

  ء وليس يف حرف الغني شي

w  حرف الفاء
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ن الجوزيالآللي و الفرج اب اب   24 

    اخلطبة األوىل 

احلمد هللا الغين يف إجياده عن التكلف، العادل يف أفعاله والتصرف، اجلائد باألنعام الزائد والتعطف، 

القائل للشيء كن فيكون بال توقف، ألف فأحكم التأليف، وتألف فأحسن التأليف، تعرف إىل خلقه 

ياء ال عن أهل التفلسف، تلق املنقول بكف املعقول بأدلٍة تشفي أهل التعرف أوصافه مأخوذة عن األنب

واربح التعسف، جل من كرمي يغيث املستغيث ويرحم التلهف، وحيب التواضع ويكره التعجرف، 

ويبغض التلطخ باخلطايا وخيتار التنظف، ويؤثر سهل األخالق ال شراسها يف التقشف، أغىن وأفقر 

اِء الَِّذين أُحِصروا ِفي سبيِل اِهللا ال يستطيعون ضرباً ِفي للفُقَر"فليحد الواجد للسؤال وأهل التشوف، 

  ."األرِض يحسبهم اجلاِهلُ أغِنياَء ِمن التعفُِّف

  اخلطبة الثانية

احلمد هللا صانع املؤتلف وجامع املختلف، أكمل من وصف وأعدل من ينتصف جوده قد عرف، 

استرق شيطان فكر يف مساء عزته قذف، وحلمه قد ألف، وإن حدق حس إىل عظمته طرف، وإن 

أنزل كالماً قدمياً نؤمن به ونعترف، وجنعله حبراً خضماً منه الفهوم تغترف، فتالعب به أهل الضالل 

فإذا أهواؤهم ختتلف، قال بعضهم كالم اهللا معىن قائم بذاته ال يأتلف، ليس يف كالم اهللا الم وال 

رف، واجتمعوا يف بيت البدعة وبيت البدعة يكسف، ألف، وقال النظام هو خملوق والنظام قد خ

  ."والسماُء ذات احلُبِك إنكُم لَِفي قُوٍل مختِلف"وكدروا مشرع القرآن والقرآن صلف، وال حور، 

  حرف القاف

اخلطبة األوىل احلمد هللا الذي ينفق ويرفق، ويسوق األقوات إىل املخلوقات ويرزق، يبعث السحاب 

فيرتل القطر فيورق الغصن وينسق، ويفتح أكمام النبات بقدرته ويفتق، وجيمع بني وفيه الربق يربق، 

wاألضداد إذا شاء ويفرق، ويعلم بالنهار ما حيدث وبالليل ما يطرق، بإرادته تصري البيضة فرخاً 
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ومبشيئته مترق، يعلم خائنة الطرف حني يسارق ويرمق، يثيب املخلص والرياء عنده ال ينفق، نفذ 

جاع بشر وشبع يلبق، حيب املطيع ويبغض من يفسق، يرمي بنبل هجره من أعرض عنه قضاؤه ف

أفَمن يخلُق كمن ال "ويرشق، له كتاب وسنة وخمالفهما ميرق، جيهل من يشبهه مبصنوعاته وخيمن 

  ."يخلُق

  حرف الكاف

ورفع باليقني ما اخلطبة األوىل احلمد هللا الذي فصم عرى اجلبابرة وفك، وقصم أعناق القياصرة وبك، 

اعترض يف القلب وحك، وجتلى يبته للجبل فساخ واندك، ال يغرب عن مسعه صوت الفصيل إذا 

إالَّ ِلنعلَم من "أمتك، وال عور بعود إذا قر أو احتك، ابتلى العباد ال ليكون ما مل يكتب يف الصك 

كو ِمنها ِفي شن هبِاآلِخرِة ِمم ؤِمني".  

  اخلطبة الثانية

احلمد هللا الذي يسبحه امللك وامللك، والفلك والفلك، والنور واحللك، والسبيل ومن سلك، إذا 

أعرض عن عبٍد هلك، وإذا أعان فقرياً ملك، توحد باألقضية فما فيها مشترك، كم نكس من نسك 

وكم عثر ال حبسك، خصك بالتقدمي على املالئكة وآمرك، وأعطاك سالح اجلهاد وأقام املعترك، 

قبلت نفسك باخلطايا فعلى من الدرك، وبارزته بالذنوب كأنه مل يرك، وأقدمت على خالفه فما ف

أجسرك، ومسعت وصف عذابه فما أصربك ، ولقد كنت صغرياً مطيعاً فماذا غريك، إن اختطفت قوياً 

  : وإال قاسيت كربك

  ونضو القَِوي قَد برك  تسوق القَِوي ِبالعصـا

يوِصيكُم اُهللا ِفي أوالِدكُم لِلذَّكَِر ِمثلُ حظَّ اُألنثَيِني فإن كُن "ك يا من قد أنفرك، فامسع قسمة ما ل

w  ."ِنساًء فَوق ِاثنتِني فَلَهن ثُلُثا ما ترك
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  اخلطبة الثالثة

احلمد هللا املتفرد بامللك وال شريك، القاصم أعناق اجلبابرة فقد بت مرتبك، الذي نصر يب جند السنة 

عفوا فأنا اليزك، وقتل بوجودي حسادي وال درك، فأنا أصعد وهم يرتلون إىل الدرك، وكلما وقد ض

الح آمال فؤادي دار على مرادي الفلك، وكلما جاء عريف شب يف العلم وما أنفرك، زامحت كبار 

 العلماء قالوا تااهللا لقد آثرك، وأقر بالعجز فخال يل املعترك، وكلما نصب إبليس يل شركاً خرقت

قُل ال أقُولُ "ذلك الشرك، وما أبقى حيلة يل يف مكائده وال ترك، وهذا كله ال مين بل ِمن من ملك، 

  ."لكُم ِعنِدي خزاِئن اِهللا وال أعلم الغيب وال أقُولُ لكُم إني ملَك

  اخلطبة الرابعة

    

مداً من اخللق فهو احلمد هللا املالك والكل مملوك، الرازق فرزقه يعم الغين والصعلوك، اختار حم

كالذهب السمبوك، وأوضح دالئله كإيضاح الطريق املسلوك، وأذك به اجلبابرة الشم امللوك وأنزل 

عليه كالماً إذا قرأته افتخر فوك، وما دمت تقرؤه فالوقار يعلوك، فهو يتلى يف الصلوات من الغسق 

ادي تالوته السري وال خيتار الربوك، إىل الدلوك، فيا من حيب األخرى ويهجر الدنيا الفروك، ال ميل ح

عارضه مسيلمة بقرآن قرأه على ابن متروك، فلو سكت كان مستوراً غري أن اهللا يفضح املعتوك، 

  ."ولوال فَضلُ اِهللا عليك ورمحته هلَمت طاِئفةُ ِمنهم أن يِضلُّوك"ونسج األعداء ثوب معاداته، 

  حرف الالم

لذي حيول كل شيٍء وال حيول، ويزول كل مقيم وال يزول، ويطول شرح اخلطبة األوىل احلمد هللا ا

به ما به يطول، صفاته متلقاة من الكتاب والسنة بالقبول، شاهدان عدالن وما من العدول عدول، 

wاملستخرج منهما فضل ومن غريمها فضول، نصول بنصوهلما عند اخلوض يف األصول، إذا أخفى غرينا 
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نا بالطبول، ما للمعطلة فهم وال للمشبهة عقول، سر على جنيب الكتاب عقيدته ضربنا على عقيدت

والسنة تبلغ املأمول، وال تقد محار التعطيل وال بقرة التشبيه إا سبع آيات قد علمتم إمث الغلول، ليس 

الرتول نقلة وال االستواء حلول، نقرأ ومنر ويف طريق التفتيش غول، أيتكلم يف اخلالق من خيرج من 

 يبول، أيفحص عن الكامل من هو بالنقص مشغول، أحذروا املنافقني فما للنفاق حمصول، ليتك حيث

مل تترك بعدك نسال يا ابن سلول، يا هلا من كلمات شقت ما هلا بني اللهاة والشفة جتول، لو مسعها 

ن ابن السكيت وزان ا أوزان فعول، أو امرؤ القيس مل يقل بسقط اللوى بني الدخول، وكعب ب

زهري لنسى أال أغض غضيض الطرف مكحول، وزاد اطراا على هل بالطلول، سبحان من أفردين 

أتشبه األحداق النجل بالعيون احلول، أخيفى على مميز خاٍل على خد من : عن نظري أقول ويقول

ثلول، أيقوم مقام اللحم يف حفظ األبدان فول، كلما سعدت صعدت ولألجواف نزول، كأين بقوم 

قُولُ"لس ينكرون ما أقول، يف انا اُهللا ِبما نذِّبعقُولون ِفي أنفُِسِهم لوال يوحيكم تكلموا فيما "وي ،

  .ينفعكم وخلوا الفضول، وال تتناجوا باإلمث والعدوان ومعصية الرسول

  اخلطبة الثانية

ه واملرتل احلمد هللا الذي يويل وجيزل، ويويل ويعزل، كالمه هذا الذي أنزل سبحان املتكلم ب

املصاحف والصدور له مرتل، كم راق على عود يود العود لو زلزل، وتصيح روحي يف التراقي يا 

راقي انزل، من مل يتكلم هكذا فاألوىل أن يعزل، كلما سعدت وصعدت واألجواف ترتل، من حضر 

عزل، من احلساد أخذوا بالسهم الغياب أعزل، عدمهم أحسن من وجودهم فليت نوحا ليلة كنعان ي

  ."ونادى نوح ِابنه وكان ِفي معِزل"

  اخلطبة الثالثة
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احلمد هللا املعروف بالدليل اجللي، املنعم على اخلالئق وهو املبتلي، القرآن كالمه كيف ما تلي، وعلى 

نصرة هذا أمحد بلي، تاهللا لقد صابر احلق حىت ذاب وبلي، يا له من عروس وأنا ماشطة احللي، مات 

ثالمثائة سنة وما سلي، أفيذل مذهبه وأنا ناصره ال وعلي، ويكفي يف بشاريت ما قد منذ أكثر من 

  ."كَتب اُهللا ألغِلبن أنا ورسلي"قرىء وتلي، 

  اخلطبة الرابعة

احلمد هللا الذي تسبحه النجوم والغزاله، والقمر واهلاله، واملصباح والذباله، والطبع واخللق واحلاله، 

 وأباه من سالله، يفعل ما يشاء وجل اإلله عن آله، القلب يف قبضته إن شاء أنشأ اآلدمي من نطفه

أقامه وإن شاء أماله، والفلك يف قسر قهره ومىت أراد أزاله، ال يعتريه سهو وال تطرقه مالله، القرآن 

كالمه وكم أحدثوا مقالة،على نبيه أحيلكم ويلزمكم قبول احلواله، مث على أئمة الفقهاء ال على 

بتدعة الرذاله، التشبيه كفر والتعطيل ضاللة، املعطل يتعامى واملشبه يتبالة، ال مثل وال شبه فرتهوا امل

جالله، ما سأله متضرع فرد عليه سؤاله، إستقرض فبخلوا وإمنا يطلب ماله، من رام غفرانه للذنوب 

 ومن عانده أفسد أدركه وناله، ومن سأل عفوه ساحمه وأقاله، ومن أصر على عصيانه خبا له خباله،

  ."إنما التوبة على اِهللا لِلَِّذين يعملُون السوَء ِبجهاله"معه حاله، 

  اخلطبة اخلامسة

    

احلمد هللا الذي ال شأن يشغله، وال نسيان يذهله، وال قاطع ملن يصله، وال نافع ملن خيذله، جل عن 

قاوله، حيلم عن العاصي وال يعاجله، ويدعي مثل يطاوله، أو ند يشاكله، أو نظري يقابله، أو مناظر ي

الكافر له شريكاً وميهله، مث عن إذا بطش هلك كسرى وصواهله، وذهب قيصر ومعاقله، استوى على 

wالعرش فال شبه له مياثله، هذا مجلة اعتقادنا وهذا حاصله، من ادعى علينا التشبيه فاهللا يقابله، مذهبنا 
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ا طريق الشافعي وقد علمت فضائله، ويرفض قول جهم وقد مذهب أمحد ومن كان يطاوله، وطريقن

عرف باطله، ونوقل رؤية احلق ومىت خاب آمله، لقد حنت حنة إىل فسألت من ال يرد سائله، 

، وإذا وكيل الغيب يواصله، فيا هلا من "وكفَلَها زكَِريا"فانكسرت بوضع أنثى فجرب املكسور قابله، 

 محلت مبن شرف حامله، فتعجبت من ولٍد ال عن والٍد يشاكله، كفول ما تعىن كافله، فلما بلغت

فقيل هزي فهزت جذعاً يابساً تزاوله، فأخرج يف احلال رطباً رطباً يلتذ آكله، فاستدلت على تكوين 

ولٍد حتمد مشائله، فالنصارى غلت واليهود عتت فأتت به قومها حتمله، واهاً لبحر فصاحيت ما يدرك 

  . قد تعبت رواحله، قتلت حسادي بلفظي وخري الرب عاجلهساحله، ولبيد جزاليت

  اخلطبة السادسة

احلمد هللا الذي أخرج البذر وريب طفيله، وشق النواة عن طافة خضراء فصارت خنيلة، فتارة برنية 

وتارة دقيله، فإذا اشتكى الزرع قلة املاء أرسل سيله، فعم بالنعم اخلالئق وأغىن العيله، تاب على قوم 

أهلك أهل أيلة قدم نبينا فأطال يف الفضل ذيله، واختار لنصرته األنصار بين قيله، وكسر يونس و

كسرى وملكهم رجله وخيله، أتى موسى ناراً يطلب منها شعيله، فكلم ربه وأمره أن خيلع نعيله، 

كالمه مسموع فويل للمنكر ويله، اتفق اخللق على هذا إىل أن برح عليله، لو أن أمر البدعي إيل 

أحرقته يف جليلة، على أين قد صمت ظهر املبتدع وأخرجت فيه وبيله، مزقت حلوم أهل البدع 

وخبأت للمتأخرين فضيله، كم فتكت بسامري وأحرقت عجيله، السنة حلوة، وأنا استخرجت 

فتم وواعدنا موسى ثالِثني لَيلةً وأمتمناها ِبعشٍر "العسيلة، اهللا كلم موسى اضربوا على هذا بالطبيله، 

  ."ِميقات ربِه أربِعني لَيلة

  حرف الميم
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اخلطبة األوىل احلمد هللا الذي أعز من خبدمته حيتمي، وشرف من إىل طاعته ينتمي جلَّ عن نظري 

وشبيه ومسي، أقر بوحدانيته حلمي ودمي، وأعلمين وجودي أنه أخرجين من عدمي، وعجز عن 

ريد أيقظ مهي، واملنيب إىل بابه ثبت قدمي، اإلحاطة بصفاته ذهين وفهمي، يستغيث بعونه امل

والسالك يف طريق مرضاته قوي عزمي، واملعذب بالشوق إىل أرحم أملي، كلم موسى كفاحاً وقال 

امسع كلمي، وأنزل ذلك يف كتابنا أفصم املبتدع أو عمي، أفيؤمن اليهودي وينكر املسلم يا ثكلى 

 أدمهي، ألوقعن أعداء ااهدة خيمي، ال سكت السنة الطمي، أجيحد احلق وسيفي يف يدي وحتيت

صوت بوقي وال نكس علمي، مجعت بني الكتاب والسنة وعاش يل توأمي، سوط السنة بيدي 

، يا هلا من درٍر "عصاي أتوكأ عليها وأهش ِبها على غَنِمي"أضرب به من إىل البدع ينتمي، هذه 

  .لفصاحة فحمى فحميقذف ا حبر قليب إىل ساحل فمي، نفخت كري ا

  اخلطبة الثانية

احلمد هللا خالق النظر والكمه، ورازق احلرة واألمة، مقدر الرشاد والعمة، الذي أنشأ اآلدمي وقومه، 

وشق مسعه وبصره وفمه، وكلفه ما شاء وألزمه، وفرض عليه ما أراد وحتمه، وأخره إذا شاء وقدمه، 

ليصرب على مقاساة األغنياء فإن القوم ظلمه، أمل تسمع وأنعم على الغين وال يقال يف الفقري ظلمه، ف

   "أنطِعم من لو يشاُء اُهللا أطعمه"كيف احتجوا للمدافعة لقلة املرمحة، 

  اخلطبة الثالثة

احلمد هللا الذي ال تأخذه سنة وال نوم، وال تغريه سنة وال يوم، وكل باٍق يفىن وله وحده الدوم، ومن 

، يغضب على ويرضى عن قوم، اشترى من املؤمنني أنفسهم فانعقد البيع أجله الصالة وحلقه الصوم

بال سوم، أورد األحباب مشرع اهلدى من غري حبث منهم وال حوم، وغمسهم يف حبر التكاليف ومن 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ن الجوزيالآللي و الفرج اب اب   31 

منه تعلموا العوم، كما بلغ أهل الكهف أقصى األمل ومنتهى الروم، ناموا على سدة السيادة واملالئكة 

  ."قالَ قاِئل ِمنهم كَم لَِبثتم قالوا لِبثنا يوماً أو بعض يوم"ا استيقظوا فأنكروا من هم، تقلب القوم، فلم

  حرف النون

  اخلطبة االوىل

  

احلمد هللا الذي تسبحه األجسام بنني أو نقضن، واألجساد عوفني أو مرضن، والكواكب رمني العدو 

 ويقبضن، واهلموم غلنب فاضن أو غلنب أو اضن، واهلوام ولدن أو بضن، والطري صافات يف اهلوى

علم حال جمال األوالد زدن أو غضن، وجعل حيض املعتدات كتنظيف األواين فكأن رخصن إذ 

  ."والالئي يِئسن ِمن املَحيِض ِمن ِنساِئكُم إن ِارتبتم فِعدتهن ثَالثَةُ أشهٍر والالئي مل يِحضن". حضن

  اخلطبة الثانية

 أظهر دليل وحدانيته ألهل معرفته وآياته، وجلى حجة وجوده على أرباب جحوده احلمد هللا الذي

وجلى برهانه،ابتعث السحاب مييس إىل الغصن اليبيس فالنه، وكان البذر يف يوم ثقيل ففتح أجفانه، 

ولبس ميت كل حفرة ثياب خضرة ورمى أكفانه، فبث الربيع روحه ورحيانه،ونش الفنون على 

انه، وماست يف ألوان احللل كل شجرة كانت عريانه، ومنح اللينوفر لون الوجل األفنان وكسا مرد

واليامسني صفرة اخلجل وأوقد يف اجللنار نريانه، ففتح اجلنبد فاه لكأس الطل ونسي إخوانه، وماعلم 

الورد الوغد أن الدهور خوانه، وصعدت الورق على منابر الورق وركبت أغصانه، وضربت عيدان 

علت عيدانه، فأزعجت قلب املشوق وهيجت أحزانه، فتمايل طرباً كأنه نشوان خرج من شجوها ملا 

حانه، وقوى مخار احملب فأظهر سره وإعالنه، فبينما الربيع مييس يف حلل الوصال نوى الزمان 

wهجرانه، فتوىل ملا توىل الربد ومن يرد أحيانه، كذلك جتيء اآلخرة وتذهب الدنيا الفتانه، يأيت بتلك 
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دار من أظهر يف هذه الديار سلطانه، أو يقدر سواه على تقلب األحوال أو يشكر خملوق إحسانه، ال

 هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من "اُهللا الَِّذي خلقَكُم ثُم رزقضكُم ثُم يِميتكُم ثُم يِحييكُم"

وى الدواوين كلها شيء سبحانه، أمحده محد من تواله وأصلح شانه، وأصلي على رسوله الذي ط

وأبقى ديوانه،وعلى أيب بكر الذي آنسه يف الغار وصلى مكانه، وعلى عمر الذي أذل كسرى وأقطع 

إيوانه، وعلى عثمان الذي جهز جيش العسرة ومانة، وعلى علي الذي قلوب أهل السنة إليه حنانه، 

 كنانه، جد سيدنا وموالنا وعلى عمه العباس الكبري القدر العظيم املكانه، زينت به قريش وافتخرت

اإلمام املستضيء باهللا أمري املؤمنني أدام اهللا عزه وسلطانه، رامي األعداء بالرعب وما نثل كنانه، سبق 

القدماء باجلود وهل تسبق الريح اهلفانه، لو صاح بني اخللفاء منادي سلع الكرم خرج وأمانه، 

ر فضله حىت أروى أهل الزمانة، وعضده وأعانه، لسلموها إليه ورأوا بذل ما مل جيدوا خيانه، طم حب

فاجتلوها من خدرها عفيفة عن االبتذال بالصيانه، مل تقلب على أيدي التجار فيقال خطبة مخانة، هل 

مسعتم مثلها أمانة يف أعناقكم أمانه، ال أباهي ا علماء الزمان بل ساكين اجلبانه، لو وضع علمهم يف 

  .هكفة القبان كان لفظي الرمان

  اخلطبة الثالثة

احلمد هللا الذي حرك ضروب العزائم يف أرض ااهدة فضربن، وأعان أقدام العارفني فجنب بيد 

لواجباٍت وجنب واجنب فانتجنب، جنود اجلد لقطع مسافات اهلوى فأجننب، وأض مهم العاملني فنصنب 

ر الزلل ملا بدين، ونثر العطايا على وانتصنب فأثنب ملا وثنب، وأزعج بالوعيد نفوس اخلائفني فانتدبن لذك

املؤمنني واملؤمنات فأصابوا وأصنب، وفضل الرجال يف اجلملة على النساء وإن فهمن وتأدبن، ورب 

ناقصة متت وقد يصعدن وإن رسنب، فلريض كل بالقضاء فباآلفات ال بالذوات ترى الغنب، وال متنوا 

w  ." ِمما ِاكتسبوا وِللِنساِء نصيب ِمما ِاكتسنبللِرجاِل نصيب"ما فضل اهللا به بعضكم على بعض، 
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  حرف الواو

احلمد هللا املقدس عن األبوة املرته عن البنوه، العزيز ذي البطش والقوة، الكرمي فأياديه مرجوه، نقش 

النطفة وهي يف القرار خمبوة، فإذا هي لعجائب النعم حمبوه، وحصن العني بالدعج والشفة باحلوه، 

فل باللطف إىل مرتبة الصبوة، مث نقله إىل الكهولة يهوي يف هوه، وفاوت يف املعاين بني أهل ورقى الط

اُهللا الَِّذي خلَقَكُم ِمن ضعٍف ثُم جعلَ ِمن ". النبوة والبنوة، وقد شرحت حالة اإلنشاء يف اآلية املقروة

  ."بعِد ضعٍف قُوة

  حرف الهاء

    

أحسن وجهه، وقوس احلاجبني وسطح اجلبه، وأمر ماء األذنني احلمد هللا الذي أحكم اآلدمي و

وأعذب النكهه، وأنبت له احلدائق تشتمل على قوت ونزهه، وقدر األرزاق فذو فقري وذو ندهه، ال 

يقطع رزقه عن األسد يف اإلكمه والذر يف اجللهه، فرض الصالة على األمم ولكل وجهه، وساءنا 

النخة واجلبهة، وحث على الورع والورع ترك الشبه، حيب زكاة السائمة وسامح يف الكسعة و

  ."الَِّذين يدعون ربهم ِبالغداِة والعِشي يريدون وجهه"العابدين بكرمه اخلفي الالئذين حبلمه الويف، 

  حرف الياء

وح فما اخلطبة األوىل احلمد هللا الذي عزته قاهرة ساطية، وقدرته ال قاصرة وال متباطية، أتلف قوم ن

أبقى منهم باقية، وأراح الريح على عاٍد فعادت هلم واطية، وأهلك مثوداً إذ أصبحت لعفر الناقة 

متعاطية، ورحم امة كانت على فاحش الوطء متواطيه، وأغرق فرعون فما ردت عنه داره الشاطيه، 

وبني سبب هالكهم وخسف بقارون فإذا منازله العاليه الطيه، وهتك ستر بلعام فإذا يف باطنه باطية، 

  ."وجاء ِفرعونُ ومن قَبلَه واملُؤتِفكات ِباخلاِطئة"ففهم األبله، 
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  اخلطبة الثانية

احلمد هللا الذي قسم الزروع الناشيه بني الناطق واملاشية، وأحصى خطوات األقدام املاشية إىل 

مكونة ومتالشية، يبصر األغراض املتناشيه، األسرار عند علمه ظاهرة فاشيه، واألشياء عن أمره 

هل أتاك حِديثُ "األلباب وقد كانت من قبل غاشيه، وأزعج القلوب بتخويفه فأصبحت خاشيه، 

  . سلطان الفصاحة يف دولة نطقي حاشيه، ولو عاش النبايت مشى بني يدي بغاشيه"الغاِشية
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