















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	خطب الجمع والأعياد
	المجلد الرابع
	التعريف والترجمة لسماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن زاحم بقلم الأستاذ عبد القادر بن حبيب الله السندي 
	مقدمة الجزء الرابع من الخطب بقلم المؤلف 
	الباب الأول : الحج 
	1
	فضل عشر ذي الحجة 
	الخطبة الثانية 

	2
	بنيت الكعبة من أجل التوحيد 
	الخطبة الثانية 

	3
	الحج ركن من أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلاً 
	الخطبة الثانية 

	4
	إخلاص النية في الحج لله 
	الخطبة الثانية 

	5
	الحاج في طاعة الله 
	الخطبة الثانية 

	6
	خذوا عني مناسككم 
	الخطبة الثانية 

	7
	أساس الحج توحيد الله 
	الخطبة الثانية 

	8
	فوائد الحج لا تُحصى 
	الخطبة الثانية 

	9
	الأنساك ثلاثة كلها جائزة إن شاء الله 
	الخطبة الثانية 

	10
	مشاعر المسلم تتحرك شوقاً إلى بيت الله الحرام 
	الخطبة الثانية 

	11
	اختيار النفقة الحلال في الحج 
	الخطبة الثانية 

	12
	الاشتراط عند الإحرام 
	الخطبة الثانية 

	13
	أعمال الحج ومحظورات الإحرام 
	الخطبة الثانية 

	14
	عند بيت الله تُحط الآثام 
	الخطبة الثانية 

	15
	اجتناب الرفث في الحج 
	الخطبة الثانية 

	16
	تشوق المسلم لمعرفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم 
	الخطبة الثانية 

	17
	صفة التمتع في الحج 
	الخطبة الثانية 

	18
	من أحكام الحج 
	الخطبة الثانية 

	19
	آثار الحج في نفس الحاج 
	الخطبة الثانية 

	20
	الاستقامة على التوبة ووصية الحجاج بعد الحج 
	الخطبة الثانية 

	21
	إيذاء المسلمين في الحج من الفسوق 
	الخطبة الثانية 

	22
	استنكار ما خرج من أعمال الحج 
	الخطبة الثانية 

	23
	الأدب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم خاصة في الحج 
	الخطبة الثانية 

	24
	التوفيق للحج نعمة يجب شكرها 
	الخطبة الثانية 

	25
	وصية للحجاج 
	الخطبة الثانية 

	26
	تذكير الحاج بالأحوال أولاً والمقارنة بينها وبين الوقت 
	الخطبة الثانية 

	27
	الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحج 
	الخطبة الثانية 


	الباب الثاني : البيوع 
	28
	الحلال بَين والحرام بَين 
	الخطبة الثانية 

	29
	المعاملات المنهي عنها 
	الخطبة الثانية 

	30
	الحث على الكسب الحلال 
	الخطبة الثانية 

	31
	التحذير من الكذب في البيع والشراء 
	الخطبة الثانية 

	32
	التحذير من اليمين الكاذبة 
	الخطبة الثانية 

	33
	السماحة في البيع 
	الخطبة الثانية 

	34
	التحذير من البيوع المنهي عنها 
	الخطبة الثانية 

	35
	الربا ضد البيع والشراء 
	الخطبة الثانية 

	36
	مقارنة بين الصدقة والربا 
	الخطبة الثانية 

	37
	عقوبة آكل الربا 
	الخطبة الثانية 


	الباب الثالث : الأطعمة 
	38
	تفاوت الأرزاق دليل على تفاوت منازل الآخرة 
	الخطبة الثانية 

	39
	النهي عن أكل الحرام 
	الخطبة الثانية 

	40
	النهي عن المكاسب المحرمة 
	الخطبة الثانية 

	41
	رزق الحيوان على الله 
	الخطبة الثانية 

	42
	تحريم أكل الأموال بالباطل 
	الخطبة الثانية 

	43
	أسباب وجود المتناقضات 
	الخطبة الثانية 

	44
	تحريم لُبس الذهب والفضة على الرجل 
	الخطبة الثانية 

	45
	جواز الانتفاع بصناعات الأعداء غير المحرمة 
	الخطبة الثانية 

	46
	أكل الرشوة حرام 
	الخطبة الثانية 


	الباب الرابع : مُنوعات 
	47
	في الوصية 
	الخطبة الثانية 

	48
	خُلق الإنسان للعبادة 
	الخطبة الثانية 

	49
	راحة البال 
	الخطبة الثانية 

	50
	صفة قبض الروح 
	الخطبة الثانية 

	51
	الجنائز 
	الخطبة الثانية 

	52
	الاستعداد للاختبار الأكبر 
	الخطبة الثانية 

	53
	صفات المتقين 
	الخطبة الثانية 

	54
	إفشاء السلام 
	الخطبة الثانية 

	55
	التواصل بين الناس 
	الخطبة الثانية 

	56
	الزهد في الدنيا 
	الخطبة الثانية 

	57
	التحذير من الاغترار 
	الخطبة الثانية 

	58
	التحذير من الأفلام الخليعة 
	الخطبة الثانية 

	59
	وصية للمسلمين 
	الخطبة الثانية 


	قائمة المراجع 
	محتويات الكتاب 



