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البيان. والصالة  القرآن، خلق اإلنسان، علمه  الذي علم  الرمحن،  احلمد هلل 
اهتدى  من  وعىل  واإلحسان،  اخلري  الناس  معلم  عىل  األكمالن  األمتان  والسالم 

هبديه، واستن بسنته من أويل العلم واإليامن. أما بعد:

فقد رشع اهلل لعباده املؤمنني صالة اجلمعة، والنداء هلا، وأمرهم بالسعي إليها، 
واإلنصات لذكر اهلل، وترك التشاغل بام سواها من جتارة أو هلو، قال تعاىل: ]ٱ 
ٻ ٻ ٻ  ٻ پ پ پ پ    ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ 
ڦ  ڦ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ 
ڇ    چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
]اجلمعة:11-9[.  ک[  ڑ   ڑ  ژژ  ڈ  ڈ     ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇڇ  ڇ 

ومن مس احلصا فقد لغا. وكفى بذلك رعايًة وصيانًة وحفاوًة.

ومدت  املنابر،  ونصبت  اجلوامع،  شيدت  العظيمة،  الشعرية  هذه  ولتحقيق 
دينه،  املبينون لرشائع  إىل سبيله،  الداعون  باهلل،  رون  املذكِّ األروقة، وُعنيِّ اخلطباء 
الوجبة األسبوعية قوًتا، وغذاًء، ودواًء لسائر األسبوع. وقد أوالها  فكانت هذه 
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فيها موقًعا حسنًا  املوعظة  لتقع  التهيؤ واحلفاوة،  ما تستحقه من   H نبينا 
اهلل  قال: سمعُت رسوَل  الثََّقِفي  أْوٍس  بن  أْوِس  الساعني. عن  املؤمنني  نفوس  يف 
ولم  واْبَتَكَر، ومشى  َبكَّر  ثم  واغتسل،  الجمعة  يوم  َل  َغسَّ يقول: »من   H
أْجُر  َيْلُغ؛ كان له بكل ُخْطوٍة عمُل َسَنة؛  يركب، ودنا من االمام، فاستمَع ولم 
هذه  كانت  ولقد  األلباين.  وصححه  وغريه،  داود  أبو  رواه  وقيامها«.  صيامها 

الفريضة العينية عىل املسلمني، من أعظم أسباب بقاء العلم والدين.

وقد أتيح يل، لبضع سنني، أن أصيل اجلمعة يف جامع أيب موسى األشعري، 
بمحافظة عنيزة، مدينة العلم والعلامء، وأنصت إىل خطب فضيلة الشيخ: خالد بن 
حممد بن عبداهلل القرعاوي 9، فألفيتها خطًبا حمكمة، رصينة، مواكبًة حلاجة 
يسوقها،  املجتمعية،  والنوازل  الدينية،  املواسم  من  ويطرأ  هلم  يعن  فيام  املسلمني، 
قبواًل  فالقت  ناصحة.  شجية  ونربة  واعية،  ومجل  واضحة،  بعبارات  اهلل،  وفقه 
لدى مستمعيه، واجتذب األدنني واألبعدين من مواطنيه، ملا جيدون فيها من فوائد 
رشعية وإيامنية، ال تكلف فيها، ومعاجلات جمتمعية واقعية، ال مغاالة فيها. وذلك 

فضل اهلل يؤتيه من يشاء واهلل ذو الفضل العظيم.

طيب  وكلها  أطايبها،  اخلطب  تلك  من  ينتقي  أن  اهلل،  وفقه  عليه،  فأرشت 
الراغبني يف استذكار مادهتا،  الطالبني  كريم، ويصنفها ويرتبها، لتكون يف متناول 
بقبول حسن، واصطفى هذه  االقرتاح  فتقبل  الصاعدين.  أو حماكاهتا من اخلطباء 
الضميمة املباركة، كي تكون باكورة ملا بعدها من الثمرات. فجزاه اهلل خرًيا، وزاده 

قبوالً وتوفيًقا. 
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ويطيب ملركز املشري، بمحافظة عنيزة، انطالًقا من أهدافه التعليمية والرتبوية 
أن هيدي هذه الباقة لعموم املسلمني، وخصوص اخلطباء، ليعم النفع، ويفشو اخلري، 

وتتحقق مقاصد الرشيعة الغراء، التي تضمنها قوله تعاىل: ]ٻ  ٻ ٻ ٻ پ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ[ ]النساء:114[. واحلمد هلل رب العاملني.

غرة رمضان 1440هـ





#

E

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء واملرسلني، نبينا 
حممد وعىل آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد:

فإنَّ خطبة اجلمعة يف اإلسالم هلا مكانة رفيعة، ومنزلة عالية، وتكرارها كل 
أسبوع يدل عىل أمهيتها، ورضورة العناية هبا، من ِقَبل اخلطيب والسامعني، حيث 
مهيٍب  جٍو  يف  تتم  البارزة،  ومعامله  الظاهرة،  اإلسالم  شعائر  من  شعرية  متثل  إهنا 
خاشٍع، تتهيأ فيه النفوس، والقلوب، والعقول؛ للتلقي واالستامع، ويشعر املسلم 
وعدم  اخلطيب،  إىل  اإلنصات  بوجوب  تتميز  أهنا  كام  هللC؛  طاعة  يف  أنه  فيها 
التشاغل عنه، وتتميز بتنوع احلارضين إليها، واختالف مستوياهتم، وتعدد طبقاهتم 
املجتمع؛  فئات  مجيع  خياطب  اجلمعة  خطبة  يف  فاخلطيب  واالجتامعية،  العلمية، 
العامل، والطالب، واملعلم، واملوظف، والرئيس، واملرؤوس، كلهم خياطبون يف آٍن 
واحد، وهذا التنوع يتطلب تذليل العقبات التي حتول دون تنفيذ طرائق اإلصالح 

االجتامعية، وحصول التأثري باخلطبة املنربية، واملواعظ اإلسالمية.

ولذا فقد ارتأيت أن أمجع يف هذا املوضوع اجلليل جمموعًة نفيسة من اخلطب 
املتنوعة، التي ألقيتها يف أزمنة متفرقة، رأيت من املصلحة أن أقوم بطبعها ونرشها؛ 
)الدرر اللوامع يف اخُلطب اجلوامع(؛ مشاركًة مني  الفائدة، وقد أسميتها  لتعم هبا 
يف االرتقاء بمستوى اخلطبة، وإحياًء لدورها يف األمة، وهنوًضا بمستوى اخلطيب، 
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وإبراًزا لدوره يف إيقاظ اهلمم، وشحذ العزائم، يف تبصري املسلمني بحقائق دينهم، 
وعقيدهتم، ومكايد عدوهم، ومما جيب عليهم، وما ال يسعهم جهله.

وهذا هو اجلزء األول من هذه اخلطب، وقد احتوى مجلة صاحلة من اخلطب، 
يصل عددها إىل )55( خطبة متنوعة، بحيث يستطيع اخلطيب وغريه الرجوع إليها، 
واالستفادة منها، وهي يف مواضيع شتى، وقد قسمتها أقساًما حتى يسهل الرجوع 

إليها، واإلفادة منها، عىل النحو التايل:
- الدعوة.   - العبادات.     - العقيدة.    

- احلقوق اإلسالمية. - الرقائق.      

وأرجو من اهلل تعاىل هلذا الكلامت التي كتبتها، واخلطب التي ألقيتها، أن ينفع 
هبا اخلاصة واجلمهور، وجيعلني هبا من الذين يرجون جتارة لن تبور، وأن يرحم اهلل 
صاحبها، وقارئها، ومن انتفع هبا، ومن كان سبًبا فيها، ومجيع املسلمني، واملسلامت، 
واملؤمنني، واملؤمنات، األحياء منهم واألموات، من أهل السنة واجلامعات، مجع اهلل 

بيننا وبينهم يف اجلنة بكرمه وجوده، إنه ويل احلسنات، وجميب الدعوات.
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

كتبه



العقيــــدة
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عيُدنا عقيدة

اخلطبة األولى:

َس عن نظرٍي وانفرد، أفاَض علينا وأجاَد،  اهللُ أكرُب َجلَّ عن رشيٍك وولٍد، وتقدَّ

وحده اهلل،  إال  إله  ال  أن  وأشهد  واألعياِد،  باألفراِح  نا  وخصَّ وزاَد،  علينا  وأنعَم 

 

َض َأمَرُه إليه، واسَتسَلْم، وأشهُد أنَّ  ال رشيَك له، شهادَة من آمَن به، وَأْسَلَم، وفوَّ

َنبِيَّنا حممًدا عبُد اهللِ ورسوُله امُلصطفى، َحِرَص علينا َفَعلََّمنا، وَنَصَح فجعَل شفاعَتُه 

لنا ]ھ    ھ    ے    ے    ۓ    ۓ     ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    

ۇ    ۇ      ۆ    ۆ[ ]التوبة:128[ صىلَّ اهلل وسلَّم وبارَك عليه 

ا َبعُد: يِن، َأمَّ وعىل آلِه وأصحابِِه؛ والتابعنَي هلم بإحساٍن وإيامٍن إىل يوم الدِّ

َفُأوِصيُكم َوَنفِس بَِتقَوى اهللِ يف اإِلرَساِر َواإِلعالِن، فَتقَوى اهللِ ُعرَوٌة ال َتنَفِصُم، 

بِيَل وابتعد، اهللُ َأكرُب،  ُم، َطِريٌق َمن َسَلَكُه َرَشَد، َوَمن َجاَنَبُه َضلَّ السَّ َوَحبٌل ال َينَصِ

 

اهللُ َأكرُب، ال إَِلَه إاِل اهللُ، َواهللُ َأكرُب، اهللَ َأكرُب، َوهللِ احلَمُد.         

َة الإِ�سالِم: اأُمَّ

عيُدنا عقيَدٌة، أصيٌل يف نفسه، متميٌِّز يف يومِه، أعياُدنا سامويٌة، ليست كأعياد 
لٌُّل ِمن ُقُيوِد  الَبرِش، َليَست ملَِولِِد َعظِيٍم، َوال لَِتَويلِّ َمِلٍك، َوال لَِعزِل َرِئيٍس، َوال ِهَي حَتَ
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ِع، أعياُدنا َفَرٌح بِإِكاَمِل الِعَباَداِت، وُدَعاٌء بَقُبوهِلا ]ک    گ      گ    گ     گ     الرشَّ
ڳ    ڳ     ڳ    ڳ     ڱ[ ]يونس: 58[. 

فـ»للصائِم فرحتاِن: إذا أفطَر َفِرَح ِبِفطِره، وإذا َلِقَي ربَّه فرَح بصوِمه«)1(.

ها امل�سلموَن: اأيُّ
لقد ُصمنا يف َحرٍّ َشِديٍد، َوهَناٍر طويٍل، َوِريٍح َوَسُموٍم، فام هي إال أياٌم َذهَب 

َظمؤها، وبقَي أجُرها -إْن شاَء اهللُ-، فاسألوا اهللَ داِئاًم القبوَل، فـ]ڳ      ڱ    ڱ    
ڱ    ڱ[ ]املائدة:27[. 

نا علينا؛  واليوُم -بِحمِد اهللِ- َنحرُض ِعيَدنا بعد مَتَاِم صوِمنا، واكتامِل نعمِة َربِّ
فلُه  أبَدانِنا؛  يف  وعافانا  أوَطانِنِا،  يف  نَنا  وأمَّ أرَزاِقنا،  يِف  َع  َوَوسَّ أعامِرنا،  يف  َد  أمَّ فقد 

احلمُد َوحَدُه، ال ُنحيص ثناًء عليه، ]ىئ    ىئ    ی     ی      ی    ی[ ]النحل:53[. 

اهللُ َأكرُب، اهللُ َأكرُب، ال إَِلَه إاِل اهللُ، َواهللُ َأكرُب، اهللَ َأكرُب، َوهللِ احلمد. 

اهللَ،  إالَّ  خيَش  وال  اهللَ،  إالَّ  يرجو  ال  باهللِ،  التَّعلُِّق  داِئُم  املؤمِن  قلَب  فإنَّ  لذا 

 

ُل إالَّ عىل اهللِ وحدُه ]ڇ    ڇ    ڍ    ڍ[ ]إبراهيم:12[. وال َيَتوكَّ

التوكُل على اهلل يا مؤمنون: يقنٌي بعظمِة اهللِ وُربوبيتِِه وهيمنَتِِه عىل احلياِة، 
وما بعَد املامِت، فكلُّ ذلك حمكوٌم بحول اهللِ وقوتِِه سبحاَنُه. 

باخلالِئِق،  التَّعلُِّق  ورفُض  العالِئِق،  عن  القلِب  قطُع  اهلِل:  على  التَّوكُل 
ر األقداِر، ال إلَه إال اهللُ.  وإعالُن االفتقاِر إىل مقدِّ

أخرجه البخاري برقم )1904(، ومسلم برقم )1151( من حديث أيب هريرة I، مرفوًعا.  )1(
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والتوكُل على اهلل: َسكينٌة واطمئناٌن، وثقٌة باهلل، وأمٌل يصَحُبُه جدٌّ َوَعَمٌل.

ُه ]ک     ک     وأوَُّل مصادِر التَّوكِل: توحيُد اهلل وإفراُده بالعبادِة؛ واإليامُن أنَّ
ک    گگ    گ     گ    ڳ             ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ     ڱ    ڱ[.

]الزمر:62، 63[

اهللُ َأكرُب، اهللُ َأكرُب، ال إَِلَه إاِل اهللُ، َواهللُ َأكرُب، اهللَ َأكرُب، َوهللِ احلمُد. 

ها املوؤمنوَن: اأيُّ
مِن: أنَّ من َنزَل به َمَرٌض،  وإنَّ من عالماِت ضعِف التَّوكِل عىل اهللِ يف هذا الزَّ
َفاَء، وزواَل  ِدِة، ورَجا منهُم الشِّ أو أصاَبُه َسَقٌم َعلََّق قلَبُه باألطباِء، أو األَدوَيِة املَجرَّ

: ]ۇئ    ۇئ    ۆئ    ۆئ[ ]الشعراء:80[. اَء، وَغَفَل عن قوِل اهللِ الدَّ

حَرِة  السَّ ِدينَهم، وعقيَدهَتم، بمالَحَقِة  ُلهم، وَخِسوا  َتوكُّ وقسٌم آخُر َضُعَف 
َووَهنَت  قُلوهُبم،  َفَفسدت  رَضاٍء،  َوكشَف  َبالٍء،  َرفَع  منهم  َيرجوَن  وامُلشعوِذيَن، 

]ڎ    ڈ          ڈ    ژ    ژ       ڑ    ڑ         ک    ک      اهللُ:  َوَصَف  كام  أَبداهُنم، حاهُلم 
ک    ک[ ]اجلن:6[.

َقُه ِبَما  فاتَّقوا اهلَل عباَد اهلِل: ِرجااًل ونساًء، َفـ»َمْن َأَتى َكاِهًنا، َأْو َعرَّاًفا، َفَصدَّ
 .)1(»H ٍد َيُقوُل، َفَقْد َكَفَر ِبَما ُأْنِزَل َعَلى ُمَحمَّ

]چ      چ    چ    چ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ     ڍ    ڍ    ڌڌ    ڎ    ڎ    
ڈ    ڈ[ ]املائدة:72[. 

أخرجه أمحد يف املسند  برقم )9536(، من حديث أيب هريرة I، وقال حمققو املسند: »حديث   )1(
حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح«.
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لوا عليِه وحَدُه، القاِئُل: ]ہ    ہ    ہ     فافزعوا -يا مؤمنوَن- إىل اهللِ، وتوكَّ
ھ    ھ    ھ[ ]الطالق:3[. 

اهللُ َأكرُب، اهللُ َأكرُب، ال إَِلَه إاِل اهللُ، َواهللُ َأكرُب، اهللَ َأكرُب، َوهللِ احلمُد.

عباَد اهلِل:
الٍت، وكم فيها من ُسَعَداَء وَأشِقياَء.  نيا من َتقلُّباٍت َوحَتوُّ كم يف الدُّ

ُمسَتضَعَفٌة،  شعوٌب  وانتصت  ُملوٌك،  َوُنِزَع  ُعروٌش،  َسقطت  أكرُب:  اهلل 
اها.  وانتصت باهللِ َفنََصها، واستقوْت باهللِ َفقوَّ

اهلل أكرُب! مات ُكرَباء وُأمراء، وَأثرياء وُفقراُء، واهللُ َحيٌّ ال يموُت، وُملُكُه 
َداِئٌم ال َيزوُل، وَعرُشه َقاِئٌم ال َيوُل ]ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ     ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    

ڈ[ ]الرمحن:26، 27[.

َصَدْقَت يا َرُسوُل اهللِ حني قلت: »من َتَعلََّق َشْيًئا ُوِكَل إليه«)1(، تِلُكم قاعدٌة 
اٌم من الَعَرِب  اِدُق امَلصُدوُق، ورأيناها رأي العنِي؛ حنَي َرَكن ُحكَّ ٌة َنطَق هبا الصًّ َنَبِويَّ
م، فام زاُدوهم إال ُذالًّ  وِل العظمى، وَتَعلَّقوا هبم أكثَر من َتعلُِّقهم برهبِّ يف أحضاِن الدُّ
َفوينَي بِمرأًى  وَرَهًقا، َضاعت فَِلسطنُي يف أرِوَقِة امُلتخاِذلنَي، وُسلِّمت العراُق لِلصَّ
روَن  وَن ُيبِيدوَن وهُيَجِّ ورينَي، والُبوِذيُّ من اخلاِئننَِي، والباطِنِيِّوَن ُيَذبِّحوَن إخواَننَا السَّ
م َتعلَّقوا بامُلنظَّامِت  إخواَننَا الُبورَموينَي، والعرُب واملسلموَن مل َيْفعلوا أيَّ يشٍء؛ ألهنَّ
ُة  لَّ الذِّ باهلل سبحاَنُه، فرُضبت عليهم  َتعلُِّقهم  أكثَر من  ليبِيَِّة،  الصَّ الغربيَِّة، واللجاِن 
ِة  م َأْصُل األُمَّ ِق مع أهنَّ َرغَم َكثَرهِتم، وُأهينوا بالَفقِر َرغم َثَرواهِتم، وُأِصيُبوا بالتَّفرُّ

أخرجه الرتمذي رقم )2072(، وحسنه األلباين.  )1(
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يفنِي َقريًبا  َة اإلسالميََّة الطاِرَئَة التي عقَدها خادُم احلرمنِي الرشَّ الواِحَدِة، ولعلَّ القمَّ
ُتؤيت أُكَلها، وَتظهُر آثاُرها عامَّ قريٍب. 

وقى اهللُ املسلمنَي الِفَتَن ما َظَهر منها، وَما َبَطَن. 

اٌم تعلَّقوا بالغرِب، وحنَي ثارت ُشُعوهُبم، َوهَتَاوت ُعُروُشهم، ُوِكُلوا إىل  ُحكَّ

َمن تعلَّقوا هبم ِمن الغرِب، َفَخَذُلوهم، وغَدروا هِبم، وأسَلُموهم، بل ومل ُيؤوهم، 

ومن َتَعلََّق َشْيًئا ُوِكَل إليه.

فيا موؤمنون:

َوِرْزِقُكم،  َأمنُِكم  يف  حياتِكم،  شؤوِن  كلِّ  يف  تعاىل  باهلل  ُقلوَبكم  علِّقوا 

وُمسَتقَبِلكم ]ں    ں    ڻ     ڻڻ    ڻ    ۀ    ۀ    ہ[ ]األعراف:54[. 

اهللُ َأكرُب، اهللُ َأكرُب، ال إَِلَه إاِل اهللُ، َواهللُ َأكرُب، اهللَ َأكرُب، َوهللِ احلمُد.

ها امل�سلموَن: اأيُّ

لقد كشَف لنا رمضاُن أنَّ فينا خرًيا كثرًيا، فلقد علَّمنا معنى اجلوِد واإلحساِن، 

فال تغفلوا عن إخوانُِكم امُلحتاِجنَي واملعِوزيَن يف كلِّ مكاٍن ]ی     ی    ی    ی    

جئ    حئمئ    ىئ    يئ          جب[ ]سبأ:39[. 

عىل  قاِدُرون  نا  أنَّ فَأدركنا  َشَهواتِنَا،  عن  َصرِبنا  قوَة  رمضاُن  لنا  كشف  لقد 

مِة،  التَّغلُِّب عىل أنفسنا َوَشياطِينِنَا، َفهجرنا الَقنَواِت، وامُلسلسالِت، وامَلَقاطِِع امُلَحرَّ

بكاِت اخلالَِعِة، فأدركنا قوَل اهلل: ]ڍ    ڍ              ڌ    ڌ       ڎ[ ]النساء:76[. والشَّ
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ها امل�سلموَن: اأيُّ
ُخيالَء،  وال  بطٍر،  بال  َمرُشوًعا،  َفَرًحا  بعيِدكم  تبتهجوا  أن  اهللُ  أراَدُكُم  لقد 

]پ    ڀ     ڀ      ڀڀ    ٺ   ٺ    ٺ     ِمزَماٍر  َطْبٍل، وال  أذيٍة، وال هلٍو، وال  وال 
ٺ[ ]األعراف:31[.         

َفَيوُمكـم َعظِيـٌم، َوِعيُدكـم َكريـٌم، َفاقـُدُروُه َحقَّ َقـدِرِه، واعُفـوا َواصَفُحوا 

 

]ژ    ڑ    ڑ    ک    ک    ک[ ]النور:22[. 

حناِء والبغضاِء والتَّقاُطِع،  واستقبلوا عيَدكم بَِصفاِء الُقلوِب، وَنَقاِئها من الشَّ
َد: ]پ    پ        پ       پ    ڀ     َفَقْبَل ُحْسِن َمْلَبِسنا وَمظهِرنا دعوٌة أن ُنَردِّ
ٹ[  ٹ     ٿ      ٿ     ٿ     ٿ     ٺ     ٺ       ٺ     ٺ     ڀ     ڀ     ڀ    

]احلرش:10[. 

فكم َسمعنا َعن أقارَب امتألت َقلوهُبُم َغيًظا َعىَل َأَقاِرهِبِم ألجِل َأمٍر َتافٍِه، فيا 
َويَلُهم ]ڈ    ژ    ژ    ڑ     ڑ      ک    ک[ ]حممد:23[ أما َعِلموا 

أنَّ َرُسوَلنا H يقوُل: »ال َيدُخُل الَجنََّة َقاِطٌع«؟)1(. 

واهلديِة،  يارِة  بالزِّ ُدُهم  َوَيَتَعهَّ قطعوه،  وإْن  َرمِحَُه،  يِصُل  عبًدا  اهللُ  فَرِحَم 
ِت،  الَّ الزَّ َعِن  فِح  َوالصَّ الُعذِر،  بَِقُبوِل  لِة  الصِّ عىل  َأَعاَن  ملَِن  َهنِيًئا  ثمَّ  َجَفوه،  وإن 
َوالتََّغاِض َعِن اهلََفَواِت ]ڻ    ۀ     ۀ    ہ    ہ    ہہ    ھ    ھ     ھ    ھ[ 

]احلديد:21[. 

، وهللِ احلَْمُد. ، اهللُ َأْكرَبُ ، الَ إِلَه إاِلَّ اهللُ، واهللُ َأْكرَبُ ، اهللُ َأْكرَبُ اهللُ َأْكرَبُ

أخرجه البخاري رقم )5984(، ومسلم رقم )2556(.  )1(
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هام، وأيُّ ُجحوٍد  فأيُّ كفراٍن حلقِّ لِوالَديه،  الَوَلِد  ما كان من  العقوق  وأعظُم 
اهللِ  للعِن  سبٌب  الوالَِديِن  ُعقوَق  أنَّ  والَبناُت-  األبناُء  ا  -أهيُّ علمتم  أما  لَِفضِلهام، 

والطَّرِد من رمحته؟! 

قدَرها،  النِّعَمِة  هلذه  اقُدروا  وَكَيايِن،  َقلبِي  بكلِّ  أخاطبكم  وبنايت:  أبنائي  فيا 
دوا: ]ۆ    ۈ    ۈ            ٴۇ     ۋ[ ]اإلرساء:24[.  مها، وردِّ واغتنموا خرَيمها وبِرَّ

، وهللِ احلَْمُد. ، اهللُ َأْكرَبُ ، الَ إِلَه إاِلَّ اهللُ، واهللُ َأْكرَبُ ، اهللُ َأْكرَبُ اهللُ َأْكرَبُ

رَ الأَبَناِء والَبَناِت: َمَعا�سِ

اُح ُصُدوِرُكم، َوتيسرُي أموِركم، فاهلل اهلل، ال َيغِلَبنَُّكم  صالُتكم ُنوُرُكم، وانرِشَ
الِة شغٌل، وال َهوى، وال شيطاٌن.  عن الصَّ

رَ الأَبَناِء والَبَناِت: َمَعا�سِ

محُة، وإْن مل ُنحسْن استعامهلا  لقد دخلت علينا أموٌر َتَقنِيٌَّة كثرَيٌة، ظاِهُرها فيها الرَّ
ِقَبِلها العذاُب، َفجواالٌت بأدقِّ امُلَواَصَفاِت، َوَشَبَكاٌت َأرَسُع من اخلياِل،  كان من 

فمتى َخرجنَا فيها عن امَلرشوِع، قلَّ احلياُء، وذهبِت الغريُة، وضاَع الديُن، و]ۆ    
ۆ     ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ    ۅ    ۅ[ ]هود:43[.

معا�سر املوؤمناِت:
َأِجبَن اهلل حيُث قال: ]ڃ     ڃ    ڃ    ڃ    چ    چ    چ    چڇ    

ڇ     ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ    ڌ[ ]األحزاب:33[. 
َبيتِِك؛  يف  َقَراُرِك  فأصُلِك  واآلخرة،  نيا  الدُّ خريي  حَلُْزِت  هبا  َعِملِت  لو  آيٌة 
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وِج،  الزَّ وأذى  املنزل،  َتَعِب  عىل  فاصربي  أرجاِئِه،  وُسُكوُن  أركانِه،  ُنوُر  أنِت  إْذ 
. وَكَلَفِة الرتبية، واعلمي أنَّ ترَك البيِت، واملطالبَة بورقِة الطَّالِق ليس حالًّ

ها الزَّوجاِن الكرميان: فيا اأيُّ

 :H اهلل  قال رسوُل  فقد  َتْفَتِضَحا،  َتصاحَلَا وال  َتطاوعا وال ختتلفا، 
»ِإَذا َصلَِّت اْلَمْرَأُة َخْمَسَها، َوَصاَمْت َشْهَرَها، َوَحِفَظْت َفْرَجَها، َوَأَطاَعْت َزْوَجَها ِقيَل 

َلَها: اْدُخِلي اْلَجنََّة ِمْن َأيِّ َأْبَواِب اْلَجنَِّة ِشْئِت«)1(. 

اأختي امل�سلمِة: 

ينِة هلم، وابتعدي عن  جاِل، وإبداَء الزِّ احذري اخلضوَع يف القوِل، وخمالطَة الرِّ
َواحَذْرَن  رِت،  ِوالسِّ بِاحلََياِء  لَن  مَّ ِة، كاألسواِق واحلدائِق، وجَتَ العامَّ ذلك يف األماكِن 
اَعِة، َفإِنَّ  ِة، َوالثِّياِب الَقِصريِة، واألَنِقَبِة اخلَدَّ َالَفاتِنََة، ِمَن الَعَباَءاِت امُلَخصَّ امَلالبَِس 

اهللَ عليٌم خبرٌي. 

، وهللِ احلَْمُد.  ، اهللُ َأْكرَبُ ، الَ إِلَه إاِلَّ اهللُ، واهللُ َأْكرَبُ ، اهللُ َأْكرَبُ اهللُ َأْكرَبُ

ِعَباَد اهلِل:

اٍل »َمْن َصاَم َرَمَضاَن ُثمَّ َأْتَبَعُه ِستًّا ِمْن َشوَّاٍل،  وال َتنَسوا ِصَياَم ِستِّ من َشوَّ
الِح، َواْثُبُتوا عىل الطَّاَعِة،  ْهِر«)2(، ثم اسَتِقيموا عىل الَعَمِل الصَّ َكاَن َكِصَياِم الدَّ

اُكم َوالنُُّكوَص َبعَد التَّوَبِة. وإِيَّ

أخرجه أمحد رقم )1661(، وقال حمققو املسند: »حسن لغريه«.  )1(
أخرجه مسلم رقم )1164(.  )2(
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وكان من هدي النبيِّ H خمالفُة الطَّريِق يف العيد، َفُيسنُّ أن تعودوا 
من غري طَّريِقكم الذي قدمتم منه؛ اقتداًء بنبيكم H، فانطلقوا يف عيِدكم 
ُمبتهجنَي ُمستبرشيَن، وقابِلوا أهلَكم وأصحاَبكم وجرياَنكم والعاَمَلة الوافَِدَة بالبرِْشِ 

يطاُن عيَدك. ر عليَك الشَّ حاِب، وال يعكِّ والرتِّ

فاللهم إنَّا نسألَك بركاِت هذا العيِد، وجوائَزه، اللهم اجعل عيَدنا فوًزا برضاَك 
واجلنََّة، اللهم اجعلنا ممن قبلت صياَمه وقياَمه وأعامَله، فأعتقت رقاهَبم من النَّار.

اللهم أدم علينا نعمة األمن واإليامن، اللهم اغفر لنا ولِوالِِدينا ومجيع املسلمنَي، 
األحياِء منهم وامليتنَي، ووفِّق والة أموِرنا لِما حُتبُّ وترىض.

وأصلح أحوال املسلمني، وهيئ هلم قاَدًة صاحِلنَي ُمصِلحنَي، وانص إخواننا 
امُلستضعفنَي. 

ْنَيا َحَسنًَة، َويِف اآْلِخَرِة َحَسنًَة، َوِقنَا َعَذاَب النَّار. نَا آتِنَا يِف الدُّ َربَّ

ِة َعامَّ َيِصُفوَن، َوَساَلٌم َعىَل امُلْرَسِلنَي، َواحْلَْمُد هللِ َربِّ  اْلِعزَّ ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ 
اْلَعامَلنَِي.
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#

]ہ    ہ    ہ[

اخلطبة األولى:
احلمُد هلل الذي ال ُييُط بحمِده حاِمٌد، وال َتِفي بِقْدِرِه امَلحاِمُد، سبحاَنُه عظيُم 
لِوجِهِه  األَمالُك،  ُتسبُِّح  َعرِشِه  وحوَل  األَفالُك،  ُدُه  مُتَجِّ لطاِن،  السُّ واسُع  أِن،  الشَّ
حَمابَِر، واألََرضوَن  البِحاُر  لو كانِت  اجلَاَمِل، واهللِ  ُسُبحاُت اجلَالِل، وَلُه كلُّ   C
َلُه،  اهللُ، وحَده ال رشيَك  إال  إلَه  أن ال  َفضِلِه، وأشهُد  َتدويِن  َتِفَي يف  َفلن  َدَفاتَِر، 
اهللِ  عبُد  ًدا  حممَّ أنَّ  وأشهُد  األَفَواُه،  هبا  وَنَطقت  َفاُه،  الشِّ هبا  َفاَهت  َكلمٍة  َأصَدُق 
ا، صىلَّ اهللُ  َتعبًُّدا وِرقًّ ُل له  امُلَتَذلِّ ُل عليِه ِصدًقا،  امُلتوكِّ ا،  العاِرُف باهلل حقًّ ورسوُله، 
وَسلََّم وبارَك عليِه وَعىَل آلِِه األَطَهاِر وأصحابِِه األَخياِر، وَمن َتبعهم بإحساٍن إىل 

ا َبعُد: يوِم القراِر، أمَّ

فاتَّقوا اهللَ -عباَد اهللِ- حقَّ التَّقوى، واسَتمِسُكوا من اإلسالِم بالُعروِة الُوثقى. 

ها الكراُم: اأيُّ
عىل  أطرُح  وهنا  اهللَ،  َأطِيعوا  اهللَ،  اعُبدوا  اهللَ،  ُقوا  اتَّ وَتسمعوَن  َنسَمُع  َداِئاًم 
: َمْن هو اهللُ؟ ماذا َنعرُف عِن اهللِ B؟ ذلَِك ألنَّ اجلواَب  َمساِمعُكم سؤااًل ُمِهامًّ
ُفنا بَِخالِِقنا، وَيدَفعنُا إىل  ُد اإلياَمَن يف الَقلوِب، وَيِزيُد يف الَيقنِي، َوُيعرِّ ؤاِل جُيَدِّ عن السُّ
َف عىل َمعُبوِدِه،  الِح، وَيِجُزنا عن َمعاِصيِه، َفِمن َواِجِب ُكلِّ عابٍِد أْن َيَتَعرَّ العمل الصَّ
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َف عىل َخالِِقِه وعىل ِصفاتِِه وَأساَمِئِه وَأفَعالِِه؛ وهلذا  وِمن َواِجِب ُكلِّ خَمُلوٍق أْن َيَتَعرَّ
قاَل امُلرشكوَن للنَّبِيِّ H:يا حممد، اْنُسْب لنَا َربََّك، وِصْف لنَا َربََّك، فقاَل 

د: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ     ڀ    ڀ     اهللُ يا حُممَّ
ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ[ ]اإلخالص:4-1[)1(.

ُعلاَمِء  وَكالِم  نَِّة،  والسُّ القرآِن  من  ُمؤمنوَن:  يا  واجلواُب  تعاىل؟  اهللُ  هو  َفمْن 
َأساَمِء اجلَالِل،  لُِكلِّ  الُقدِسيَِّة، اجلامُع  العلُم عىل ذاتِِه  املفرُد  ِة، فاهللُ هو االسُم  األُمَّ
هو  ٍة،  َمرَّ َألِف  ُقَراَبَة  الُقرآِن  يف  َر  َتَكرَّ الذي  الوحيُد  االسُم  وهو  اجلَاَمِل،  وِصَفاِت 
االسُم األعظُم الذي إذا ُسِئَل بِِه َأعَطى، وإذا ُدعَي به أجاَب، ومل َيَتسمَّ بِه أحٌد من 

اخلَِليَقِة.

َف باهللِ، َوَشِهَد بِوحَدانِيَّتِه ُسبحاَنُه وبِأسامِئِه َوِصفاتِِه هو اهللُ -جلَّ  ُل َمْن َعرَّ َفَأوَّ
يف ُعالُه-، قاَل تعاىل: ]ٿ     ٿ    ٹ       ٹ     ٹ     ٹ       ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    
ڦڦ     ڦ     ڄ     ڄ      ڄ    ڄ    ڃ[ ]آل عمران:18[، وقال تعاىل: ]ڄ    ڄ    
ڄ    ڃ    ڃڃ    ڃ    چ    چ    چ     چڇ    ڇ    ڇ    ڇ           ڍ[ 
H القاِئُل: »ِإنَّ هلِلِ ِتْسَعًة  ]األعراف:180[ َوأعَرُف النَّاِس باهللِ هو َرسوُل اهللِ 

َوِتْسِعيَن اْسًما، ِماَئًة ِإالَّ َواِحًدا، َمْن َأْحَصاَها َدَخَل اْلَجنََّة، وِإنَُّه ِوْتٌر ُيِحبُّ اْلِوْتَر«)2(.

بِأسامِئِه  َيعِرُفوُه  أْن  إىل  عباَدُه  َيدعو  سبحاَنُه  »وهو   :V الَقيَِّم  ابُن  قاَل 
تِها. وصفاتِِه، َوُيثنُوا عليه هِبا، وَيأُخُذوا بَِحظِّهم من عبوِديَّ

أخرجه الرتمذي رقم )3364(، وحسنه األلباين.  )1(
أخرجه البخاري رقم )2736(، ومسلم رقم )2677(.  )2(
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وهو سبحاَنُه ُيبُّ ُموَجَب َأساَمِئِه وِصَفاتِِه، فهو َعليٌم ُيبُّ ُكلَّ َعليٍم، َجواٌد 
َحِييٌّ ُيبُّ  الَعفَو،  َعُفوٌّ ُيبُّ  اجلَاَمَل،  الِوْتَر، مَجيٌل ُيبُّ  ُيِبُّ  ِوتٌر  ُكلَّ َجواٍد،  ُيبُّ 

احلَياَء وَأهَلُه، َبرٌّ ُيبُّ األََبراَر«)1(.
ها امُل�سلموَن:  اأيُّ

وأعرُف النَّاِس باهللِ، وأعَلُمُهم بِه، هم أشدُّ النَّاِس َتعظياًم وخشَيًة هللِ تعاىل، أمل 
بانِيُّوَن أَشدُّ النَّاِس  َيُقِل اهللُ: ]ۋ    ۋ    ۅ    ۅ    ۉ    ۉ[ ]فاطر:28[ فالُعَلامُء الرَّ
وَأقوى،  َأَصحَّ  ُلُه  وَتوكُّ إيامُنُه  كاَن  َأعَلَم،  باهللِ وصفاتِِه وأسامِئِه  كاَن  خشَيًة هللِ، ومن 
وكان النَّبيُّ H َيُقوُل يِف ُرُكوِعِه: »ُسْبَحاَن ِذي اْلَجَبُروِت َواْلَمَلُكوِت َواْلِكْبِرَياِء 

َواْلَعَظَمِة«)2(، وَيُقوُل: »اَل ُأْحِصى َثَناًء َعَلْيَك َأْنَت َكَما َأْثَنْيَت َعَلى َنْفِسَك«)3(. 

وُعبوِديُة الَقلِب أعظُم من عبوِديِة اجلَوارِح، وأكثُر وأدَوُم؛ لِذا كان ِمن أجلِّ 
العباَداِت: َتعظيُم اهللِ َوَتوِقرُيُه، ال سيِّام أنَّنا يف َزَمٍن َخفَّ فيِه َتعظيُم اهللِ، إال َمن َرِحَم 
وامُلَتجاوزَن  يِن،  الدِّ َثوابِِت  عىل  وامُلَتَطاولِون  اهللِ،  بَِشَعاِئِر  وَن  امُلسَتِخفُّ فُهناَك  اهللُ، 
حِلُُدوِد اهللِ، وامُلعَتُدوَن عىل احلُرماِت، وقد ذمَّ اهللُ َمْن مل ُيَعظِّمُه ُحقَّ َعَظَمتِِه، فقاَل: 
ُتعظِّموَن اهللَ حقَّ  وَن: »ما لكم ال  امُلفسِّ ]نوح:13[ قال  ]ٺ    ٺ    ٿ     ٿ    ٿ    ٿ[ 
أي:  ]مريم:90[؛  ۈ[  ۈ     ۆ     ]ۆ     تعاىل:  وقال  َعَظَمتِِه«)4( 

 .)5(»D ِقَن فَرًقا ِمن َعَظمِة اهلل »َيَتَشقَّ

مدارج السالكني )420/1(.  )1(
أخرجه أبو داود رقم )873(، وصححه األلباين.  )2(

أخرجه مسلم رقم )486(.  )3(
تفسري الطربي = جامع البيان ت شاكر )634/23(.  )4(

تفسري ابن كثري ت سالمة )266/5(.  )5(
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الِغَنى؟! ــعــزِّ  ِب الــعــبــُد  ــُع  َيــصــَن ـــِقـــيمــا  الـــــِعـــــزُّ ُكــــــــلُّ الـــــعـــــزِّ َلـــلـــمـــتَّ
ـــِه ـــغـــِن ُت ــــلــــم  َف اهلَل  ــــــــــَرَف  َع )1(َمـــــــْن  ِقيُّ الشَّ ـــــذاَك  َف اهلِل،  ــعــرفــُة  َم

ها املوؤمنوَن: اأيُّ
ُق ذلَِك  َتُه عىل َتعظِيِم اهللِ وَتوِقريِه، وال َيتحقَّ لقد كان َنبِيُّنا H ُيريبِّ ُأمَّ

.E َفاِت هللِ، َكاَم َيليُق بِه إال بِإثَباِت األسامِء والصِّ

ُد إِنَّا  َجاَء َحرْبٌ ؛أي: عامِلٌ من ُعلاَمء الَيهوِد إىَِل َرُسوِل اهللِ H َفَقاَل: َيا حُمَمَّ
َجَر َعىَل إِْصَبٍع،  اَمَواِت َعىَل إِْصَبٍع، َواألََرِضنَي َعىَل إِْصَبٍع، َوالشَّ َنِجُد َأنَّ اهللَ جَيَْعُل السَّ
َفَضِحَك  امَلِلُك،  َأَنا  َفَيُقوُل:  إِْصَبٍع،  َعىَل  اخْلاََلِئِق  َوَساِئَر  إِْصَبٍع،  َعىَل  َوالثََّرى  َوامَلاَء 
 : اهللِ َرُسوُل  َقَرَأ  ُثمَّ   ، احْلَرْبِ لَِقْوِل  َتْصِديًقا  َنَواِجُذُه؛  َبَدْت  َحتَّى   H النَّبِيُّ 

]ې    ې    ى    ى    ائ     ائ    ەئ    ەئ    وئ    وئ    ۇئ     
ۇئ    ۆئۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئ    ېئ[ ]الزمر:67[)2(. 

َوُيدبُِر،  ُيقبُل هِبام  َيَديِه،  ُك  َيقَرُأ اآلَيَة، َوُيرِّ  H ِه  ِمنرَْبِ َيْوٍم َعىَل  وَذاَت 
َأَنا  اْلَعِزيُز،  َأَنــا  اْلَمِلُك،  َأَنــا  اْلَجبَّاُر  َأَنــا  َنْفَسُه  الــرَّبُّ  ُد  »ُيَمجِّ  :H وَيُقوُل 

نَّ بِِه. ، َحتَّى َقاَل أصحاُبُه: َلَيِخرَّ اْلَكِريُم«)3(، َفَرَجَف بِِه امْلِنرَْبُ

ُه  خرَبَ ألنَّ  ؟  احْلَرْبِ َخرَبِ  عىل   H النَّبِيُّ  َضِحَك  مِلَ  اهلِل:  عباَد  أتــدروَن 
جاَء لِما َيعَتِقُدُه رُسوُل اهللِ H فهو يعَتِقُد أنَّ اهللَ َعظِيٌم َقديٌر بُكلِّ يشٍء عامِلٌ 

البيتان ذكرمها القرطبي يف تفسريه )346/16( بال نسبة لقائل.  )1(
أخرجه البخاري رقم )4811(، ومسلم رقم )2786(.  )2(

أخرجه أمحد رقم )5414(، وقال حمققو املسند: »إسناده صحيح عىل رشط مسلم«.  )3(
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ا  َتُه عىل َتعظِيِم اهللِ وَتوِقريِه، حقًّ ُد اآليَة، وُيريبِّ ُأمَّ ُسوُل ُيردَّ وحُميٌط، وهكذا أخَذ الرَّ
]ہ    ہ    ہھ    ھ    ھ    ھ     ے[ ]غافر:64[. 

هاَدِة، والشَّ الغيب  يف  وخشَيتَِك،  وتعظيِمَك،  بُِحبَِّك،  ُقُلوبنا  أملئ  فاللهم 

 

يا عليُم يا خبرُي، يا حيُّ يا َقيُّوُم. 

هو  ُه  إنَّ فاستغفروُه،   ، ذنبٍّ كلِّ  من  امُلسلمنَي  ولسائِر  ولكم  يل  اهللَ  وأستغفُر 
الغفوُر الرحيُم. 

اخلطبة الثانية:
األَرِض  وَباِسِط  وُمعِليها،  اَمِء  السَّ وَرافِِع  َوَباِرهيا،  األَكواِن  َفاطِِر  هللِ  احلمُد 
إله  ال  أْن  وأشهُد  وجُمِرهيا،  األَرَزاِق  وكاتِِب  هيا،  َوُمَسوِّ األَنُفِس  وَخالِِق  َوَداِحيها، 
ًدا عبُد اهللِ  إالَّ اهللُ، وحَده ال رشيَك له، الكبرُي املتَعاِل، وأشَهُد أنَّ َسيَِّدَنا َوَنبِيَّنا حُممَّ
الِل، صىلَّ اهللُ وسلََّم وبارَك عليه،  َر من الِغواَيِة والضَّ وَرُسوُلُه، دلَّ عىل اخلرَِي، وَحذَّ

ا بعُد:  حِب واآلِل، ومن َتبَِعهم بإحساٍن إىل يوِم املآِل، أمَّ وعىل مجيِع الصَّ

َفُأوِصيكم وَنفس بِتقَوى اهللِ وَتعظِيمِه. 

ها امُل�سِلموَن: اأيُّ

َمْن هو اهللُ؟ ]ڻ    ۀ    ۀ    ہ     ہ     ہ    ہھ    ھ    ھ    ھ    ے    ےۓ    ۓ    ڭ    ڭ    
ڭ    ڭ       ۇ    ۇ[ ]البقرة:255[، ويف احلِديِث َعْن َأيِب ُموَسى I َقاَل: َقاَم 
فِينَا َرُسوُل اهللِ H  بَِخْمِس َكِلاَمٍت، َفَقاَل: »ِإنَّ اهلَل D اَل َيَناُم، َواَل َيْنَبِغي 
َلُه َأْن َيَناَم، َيْخِفُض اْلِقْسَط، َوَيْرَفُعُه، ُيْرَفُع ِإَلْيِه َعَمُل اللَّْيِل َقْبَل َعَمِل النََّهاِر، َوَعَمُل 
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النََّهاِر َقْبَل َعَمِل اللَّْيِل، ِحَجاُبُه النُّوُر، َلْو َكَشَفُه أَلْحَرَقْت ُسُبَحاُت َوْجِهِه َما اْنَتَهى 
ِإَلْيِه َبَصُرُه ِمْن َخْلِقِه«)1(. 

اأيها امُل�سِلموَن:
]ں    ڻ    ڻ    ڻ        ڻۀ    ۀ    ہ     ہہ     ہ    ھ    ھ     ُهَو  اهللُ 
ھ    ھ    ے    ے     ۓ     ۓ      ڭ       ڭ      ڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ    
ۆ         ۈ    ۈٴۇ    ۋ    ۋ    ۅ    ۅ     ۉ    ۉ    ې    ې    
ې     ېى    ى     ائ     ائەئ     ەئ    وئ    وئ    ۇئ    ۇئ     ۆئۆئ    ۈئ        ۈئ         

ېئ[ ]احلرش:24-22[. 

َرُسوُلَك  َأَتاَنا  ُد  حُمَمَّ َيا  َقاَل:  اْلَباِدَيِة  ِمْن  َرُجاًل  أنَّ   :V ُمسلٍم  ويف صحيِح 
اَمَء؟ َقاَل َرُسوُل  : َفَمْن َخَلَق السَّ َفَزَعَم َأنَّ اهللَ َأْرَسَلَك، َقاَل: »َصَدَق« َقاَل األعرايبُّ
َباَل، َوَجَعَل  اهللِ: »اهلُل« َقاَل: َفَمْن َخَلَق األَْرَض؟ َقاَل: »اهلُل« َقاَل: َفَمْن َنَصَب اجْلِ
اَمَء، َوَخَلَق األَْرَض، َوَنَصَب َهِذِه  ِذي َخَلَق السَّ فِيَها َما َجَعَل؟ َقاَل: »اهلُل« َقاَل: َفبِالَّ
أنَّ  ِليمِة  السَّ بِِفطَرتِِه  األعرايِبُّ  هذا  أدرَك  لقد  وآمَن،  ُجُل  الرَّ ُد  َفَتَشهَّ َباَل...)2(،  اجْلِ
ُه  ًرا عظياًم، فهو َيسَأُل، َوَيبحُث عنُه، َفعِلَم أنَّ َباِل َخالًِقا، وُمَدبِّ امِء واألَْرِض واجْلِ للسَّ

اهللُ، َفُسعاَن ما آَمَن بِه وَأسَلَم. 

هوَنُه،  امواِت، َوَمن يِف األَرِض ُيَسبُِّحوَنُه، وُينزِّ اهلُل يا ُمؤِمنوَن: ُكلُّ َمْن يف السَّ
ولُه َيسُجُدون، ]ڄ    ڄ    ڄ    ڃ     ڃ      ڃ     ڃ    چ    چ    چ    چ    ڇ    ڇ    

ڇ         ڇ    ڍ    ڍ     ڌ    ڌ    ڎ    ڎ[ ]احلج:18[.
أخرجه مسلم رقم )179(.  )1(

أخرجه مسلم رقم )12(.  )2(
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َر َفَهَدى،  اهلُل يا ُمؤِمنوَن: له اخلَلُق واألمُر، َأتقَن ما َصنََع، وَأبَدَع ما َخَلق، وقدَّ
َب حِلُكِمِه، ُكلُّ اخلالِئِق حتَت َقهِرِه، ُيِميُتهم  احلُكُم ُحكُمه، ال رادَّ لَِقَضاِئِه، وال ُمعقِّ
ُرهم يف األرحاِم كيَف َيَشاُء،  وُيييهم، ُيضِحُكهم وُيبِكيهم، ُيفِقُرهم وُيغنِيهم، ُيصوِّ

]ڄ     ڄ    ڄ    ڃ       ڃ    ڃ    ڃ[ ]هود:56[. 

اأيها املوؤمُنوَن:
ال أحَد من الَبرَشِ ُيغني وُيفِقُر، وُيعطي وَيمنُع، إالَّ بِإذِن اهللِ وَأمِرِه، فال َتنُظروا 

]ىئ    ىئ    ی      تعاىل،  اهللِ  إنَّام كونوا مع  إليهم،  َتتَطلَّعوا  ، وال  اَلَبرَشِ أيِد  ما يف  إىل 
َة اجَتَمعت لَِترُضَّ أحًدا -واهللُ مَل َيكُتب  ی      ی    ی[ ]النحل:53[ واهللِ لو أنَّ األمَّ

ه أَحٌد، ولو اجَتَمعوا عىل َنفِعه -واهلل مل ُيِرد ذلَك- َفلن َينَفَعُه َأحٌد.  َذلَِك- مَل َيرُضَّ

يفِة:  عوَة، قاَل عن َنفِسِه الرشَّ ُج الَكرَب، َوجْيرُبُ الَكس، وجُييَب الدَّ اهللُ C ُيفرِّ
]ەئ    وئ            وئ    ۇئ      ۇئ[ ]املؤمنون:17[. 

ها املوؤمنوَن: اأيُّ
]ک    ک    ک    کگ    گ      گ[ ]يونس:3[، وقاَل تعاىل: 

]ۆئ    ۈئ    ۈئېئ    ېئ    ېئ    ىئ[ ]آل عمران:28[. 

ُضوا لَِسَخطِِه بِارتَِكاِب َمَعاِصيِه َفُيَعاِقَبُكم  عِديُّ V: فال َتَتعرَّ يُخ السَّ قاَل الشَّ
عىل ِذلَك)1(. 

واِم، حتـى ال َنْفَعَل َما ُيسـِخُطُه  َفنَسـَأُلُه أْن َيُمـنَّ َعلينَـا بِاحلَـَذِر ِمنـُه عىل الـدَّ
َوُيغِضُبُه.  

تفسري السعدي = تيسري الكريم الرمحن )ص128(.  )1(
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اهللُ َيعَلُم بمن ]گ       گ    ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ     
َعليِه  األَلَيِل، ال ختفى  الَبهيِم  ليِل  الَّ ُظلمِة  أفعاَلنا يف  َيعَلُم  ]الرعد:10[ واهللُ  ں[ 

خافَِيٌة، ]ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ     ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    
ڃ    ڃ    ڃچ    چ     چ    چ    ڇ    ڇ[ ]النساء:108[.

ذِلَك يا ُمؤِمنوَن: َيُقوُدنا إىل استِشَعاِر اهللِ وَعَظَمتِِه، واطِّالِعِه، َوُقدَرتِِه علينا 
يف ُكلِّ أحوالِنا.     

ُظلَمٍة يف  ِبـــِريـــَبـــٍة  ــــوَت  َخــــَل الِعصَيانوإذا  إىل  َداِعــــيــــٌة  والـــنَّـــفـــُس 
َلا وُقْل  اإِللِه  َنَظِر  ِمن  َيَراِني)1(َفاسَتِحيى  ــاَم  الــظَّ َخــَلــَق  الــذي  إنَّ 

ُه: »َأْن َتْعُبَد اهلَل َكَأنََّك َتَراُه، َفِإْن  ا قاَل نبيُّنا H  َعِن اإِلْحَساِن بأنَّ ولمَّ
ُه يعلُم أنَّ الكثرييَن  َلْم َتُكْن َتَراُه َفِإنَُّه َيَراَك«؟)2(، فلم َيُقْلُه H من فراٍغ، فإنَّ

من امُلسلمنَي بإمَكاهِنم أْن َيبَتِعدوا عن امَلعاِصَ بِحضوِر الناِس، ولكنَّهم إذا َخلوا 
بَِمحاِرِم اهللِ انتهكوها، واعتدوا عليها. 

فيا عباَد اهلِل: 

َعظِّموا اهللَ بُِقُلوبكم، وألِسنَتِكم، وجواِرحُكم، واقُدُروُه حقَّ َقدِرِه. 

ُبنا إىل ُحبَِّك،  فاللهمَّ أملئ ُقُلوَبنا بُِحبَِّك وَتعظِيمَك، وحبِّ العمِل الذي ُيقرِّ
ا َنْسَأُلَك ُموِجَباِت  دًة، اللُهمَّ إِنَّ ا َنسأُلَك ُقلوًبا َسِليَمًة َحنيَفًة ُموحِّ وتعظيِمَك، اللهمَّ إنَّ

واألمثال  واحلكم  واألخالق  األدب  يف  األفكار  صيد  يف  األندلس،  حممد  بن  اهلل  لعبد  البيتان   )1(
.)93/2(

أخرجه البخاري رقم )50(، ومسلم رقم )9(.  )2(
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إِْثٍم، وَنْسَأُلَك  ُكلِّ  ِمْن  اَلَمَة  َوالسَّ  ، بِرٍّ ُكلِّ  ِمْن  َواْلَغنِيَمَة  َمْغِفَرتَِك،  َوَعَزاِئَم  َرمْحَتَِك، 

ْجَتُه، َوالَ َحاَجًة ِهَي َلَك ِرًضا إاِلَّ َقَضْيَتَها  ا إاِلَّ َفرَّ َأالَّ َتَدَع َلنا َذْنًبا إاِلَّ َغَفْرَتُه، َوالَ مَهًّ

َربِّ  َلنا وارمحنا، واحلمُد هللِ  َعلَّمَتنا، واغفر  باِم  ينفُعنا، وانفعنَا  اللهمَّ علِّمنَا ما  َلنا، 

الَعاملنَي. 
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#

َأُنشارُك النَّصارى في أعياِدهم؟

اخلطبة األولى:

الكفَر  إلينا  ه  وكرَّ باإليامِن،  علينا  وأنعَم  لإلسالم،  هدانا  الذي  هلل  احلمد 

والفسوَق والعصياَن، وأشهد أن ال إله إال اهلل، وحده ال رشيك له، ربُّ األكوان، 

وأشهد أنَّ َنبيَّنا وقاِئَدَنا حممًدا عبُد اهلل ورسوُله الذي دعانا إىل التَّوحيِد، وإفراد اهللِ 

تبعهم  ومن  وأصحابه،  آله  وعىل  عليه  وبارَك  وسلَم  اهللُ  صىلَّ  والتَّمجيِد،  باملَحبَِّة 

ا بعد:  يِن، أمَّ بإحساٍن وإيامٍن إىل يوم الدِّ

فاتقوا اهلل -عباد اهلل- حقَّ التَّقوى، واستمِسكوا من اإلسالم بالعروِة الوثقى 
]ۇ     ۇ    ۆ    ۆ      ۈ    ۈ    ٴۇ      ۋ    ۋ[ ]األعراف:35[. 

ها املوؤمنون: اأيُّ

ا  أهنَّ خَتَلَّت عن خصاِئصها ومباِدِئها-  ة -إْن هَي  األُمَّ َكَتَب عىل  تعاىل  إنَّ اهلل 
 H يف انحطاٍط يف عقيدهِتا وقوهِتا وأخالِقها، وإنَّ مِمَّا خاَف منُه املصطفى
َيْبُلُغ هِبُم  ِة اإلسالِم التبعيَِّة ألعداِء اإلسالِم، من ِقَبل ِضَعاِف اإليامِن الذين  عىل ُأمَّ
سعيٍد  أيب  فعن  ِركاهِبم،  يف  رِي  والسَّ بحذوهم،  االحتذاِء  إىل  واالفتتاُن  اإلعجاُب 
َقبَلُكم  كاَن  َمْن  َسَنَن  »َلَتتَِّبُعنَّ  قال:   H النبيِّ  عن   -I- اخْلُدريِّ 
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ِشْبًرا شبًرا وِذَراًعا ذراًعا حتى لو َدَخُلوا ُجْحَر َضبٍّ َتِبْعُتُموُهم« قالوا: يا رسوَل اهللِ 
اليهوُد والنصارى؟ قال: »فمن؟!«)1(.

ها الكرام: اأيُّ
مل َيُعْد َخافًيا اغرتاُر كثرٍي من إخواٍن لنا بأعياِد النَّصارى، والتعلُق واالفتتاُن هِبا، 
ول الكافرِة،  ومل َيُعْد َخافًيا ما تبثُّه القنواُت من استعداداٍت وجتهيزاٍت ليس يف الدُّ
كلُّ  وعيًدا؛  ُعْطَلًة  اليوَم  ذلَِك  عندهم  َِذ  اختُّ حتى  وإسالميٍِّة،  عربيٍِّة  دوٍل  يف  وإنَّام 
يِن واألخالق  ذلك بسبب َغياِب احلكم الرشعي، واجْلَْهِل بخطورِة ذلَك عىل الدِّ

وامْلجتمِع.

النَّاِس  من  كثرٍي  حاَل  واصًفا  جُمَاوٍر،  مسلٍم  عريبٍّ  بلٍد  من  عاِة  الدُّ أحُد  َكَتَب 
نِة قائاًل:  عندهم ليلَة رأِس السَّ

»فام نراه من مظاهِر الفرح واالبتهاج، ومن تأهٍب واستعداٍد، َلُيؤِذُن باخلطِر، 
نِة اجلديدِة. وإحياُء  وِر حِلُُلوِل السَّ ُسوِم والصُّ نٌة بالرُّ فواجهاُت امَلَتاِجِر والفنادِق ُمَزيَّ
عىل  واإلقباُل  اجلديِد،  العاِم  رأِس  ليلِة  بمناسبة  يف  تقاُم  التي  اخبِة  الصَّ احلفالِت 
َسِهروا  املوعودُة  الليلُة  جاءِت  إذا  حتى  باخلطِر،  َلُيؤِذُن  امَلَتاِجر،  يكتسُح  اخلمور 
نَا يف عاصمٍة غربيٍة  عىل فِسٍق وزنا ومخور، وما تستحيي الشياطنُي من ِذْكِرِه، وكأنَّ

نصانيٍِّة«. 

ته،  أمَّ H عىل  املؤمنوَن؟ هذا ما كاَن خيشاُه رسوُل اهللِ  ا  أهيُّ أسمعتم 
تِنا وجُمَتَمِعنا، فال تظنُّوا يا كراُم: أنَّ مشاركَة  ين والتَُّقى عىل أمَّ وهذا ما خيشاه أهُل الدِّ

أخرجه البخاري رقم )3456(، ومسلم رقم )2669(.  )1(
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فقط، كالَّ  ٍة وخطأٍ  إثٍم ومعصيٍة فحسُب، أو جمرَد زلَّ النَّصارى يف أعياِدهم مسألَة 
وريبِّ ولكنَّها مسألُة عقيدٍة وديٍن، بل قد تكوُن مسألَة إيامٍن وكفٍر؛ ألنَّ املشاركَة نوٌع 

من التََّشبُِّه، ونبيُّنَا H قد قال: »من تشبَّه بقوٍم فهو منهم«)1(. 

حتريُم  أحوالِه  أقلُّ  احلديث  »وهذا   :V تيميَة  ابُن  اإلسالِم  شيُخ  ويقول 
التَّشبُِّه هِبم، وإْن كان ظاهره يقتيض ُكفَر امُلَتَشبِِّه هِبم«)2(. 

وهلذا تواترِت نصوُص الرشيعِة عىل حص األعياِد يف اإلسالم بعيدي الِفطِر 
واألضحى، ال ثالَث هلام سوى يوَم اجْلُمعِة، وأنَّ ما سواها من األعياد إنِّام هو حُمَدٌث 

ا، أم َقْرنِيًّا.  باطٌل فاسٌد، سواٌء كان أسبوعيًّا، أم سنويًّ

َقِدَم رسوُل اهلل H املدينَة فوجَد أهَلها هلم يوماِن يلعبوَن فيهام، فقال: 
»ما هذاِن اليومان؟« قالوا: كنَّا نلعُب فيهام يف اجلاهلية، فقال: »إنَّ اهلل قد أبدَلُكم 

ِبهما خيًرا منهما، يوُم األضحى، ويوُم الِفِطِر«)3(. 

يوِم عيٍد،  ُتَغنَِّياِن يف  َبكٍر وعندي جاريتاِن  أبو  َدَخَل   :J وقالت عائشُة 
يطاِن يف بيِت رسوِل اهلل؟! فقال رسوُل اهلل H: »يا أبا  فقال: أمزامرُي الشَّ

بكر، إنَّ ِلكلِّ قوٍم عيًدا وهذا عيُدنا«)4(. 

V: »وهذا يوجُب اختصاَص كلِّ قوٍم بعيِدهم، كام قال  وقال ابُن تيميَة 

أخرجه أبو داود رقم )4031(، وقال األلباين: »حسن صحيح«.  )1(
اقتضاء الصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم )270/1(.  )2(

أخرجه أبو داود رقم )1134(، وصححه األلباين.  )3(
أخرجه البخاري رقم )952(، ومسلم رقم )892(.  )4(
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سبحانه: ]ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ں[ ]املائدة:48[...، وكذلَك يقتيض َحَص 
عيِدنا يف هذا، فليس لنا عيٌد سواه«)1(. 

ک[  ک       ک     ]ک     سبحاَنُه:  قوَله   V جماهٌد   َ فسَّ وقد 
ا أعياُد املرشكني. ]الفرقان:72[ بأهنَّ

عباد اهلِل:
َتَعلَّموا  »ال  فيقول:  التََّبِعيَِّة،  ُخُطوَرِة  من  َة  األمَّ ُر  يذِّ  I الفاروق  وهذا 
ْخَطَة  َرَطانَة األعاجِم، وال َتدُخُلوا عىل املرشكنَي يف كناِئِسهم يوَم عيدهِم؛ فإنَّ السَّ

َتنِْزُل عليهم«)2(.

ها املوؤمنون:  اأيُّ
روَن  ِة، وعلامَء الرشيعِة ُيذِّ ولسائٍل أْن يقوَل: ما امْلحاذيُر التي جتعُل سلَف األمَّ
ُهم،  ُودَّ ونكِسَب  َفُهْم،  َنَتَألَّ أْن  يمكُن  أال  أعيادهم؟!  يف  النَّصارى  ُمشاركِة  من 

ونحبَِّبُهم باإلسالم إذا شاركناهم؟!

م الُغُيوِب: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ     فاجلواُب يف قوِل عالَّ
پ[ ]البقرة:120[ فمشاركُة النَّصارى يف أعياِدهم تورُث نوَع حمبَِّة ومواالٍة، واملحبُة 
وَر قلوهِبم بام  واملواالُة هلم تنايف اإليامِن، ثم إنَّ مشارَكَتُهم يف أعياِدهم يوجُب رُسُ
]املائدة:51[  ]ٺ    ٺ    ٺ    ٿ    ٿ[  تعاىل:  اهللُ  َيُقِل  أمل  الباطِل،  هم عليه من 

؟!  ُه هَيوديٌّ أو نصاينٌّ َفمْن ِمَن املسلمنَي يرىض أْن يوصَف بأنَّ

اقتضاء الصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم )502-501/1(.  )1(
السنن الكربى للبيهقي رقم )18861(، ومصنف عبد الرزاق الصنعاين رقم )1609(.  )2(
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ِة هِبم فحراٌم  ا هَتنَِئُتُهم بِشعاِئر الُكْفِر امُلْخَتصَّ قاَل اإلماُم ابُن الَقيِِّم V: »وأمَّ
هُيَنَِّئُه  أْن  بِمنزلِة  امُلحرماِت، وهو  الكفِر فهو من  َقاِئُله من  َسِلَم  إْن  باالتفاق، فهذا 
ِب اخْلَمر،  ِليِب، بل ذلَك أعظُم إِْثاًم عنَد اهللِ، وَأَشدُّ َمْقًتا من التَّهنَِئِة برُِشْ بسجودِه للصَّ
يِن عنَده يقُع يف ذلك،  وَقتِل النَّفِس، وارتكاِب الفرِج احلراِم، وكثرٌي ممن ال َقْدَر للدِّ
ض  َتَعرَّ فقد  ُكفٍر،  أو  بدعٍة،  أو  بمعصيٍة،  عبًدا  هنأ  فمن  فعَل،  ما  ُقبَح  َيدري  وال 

 

ملَِْقِت اهلل وَسَخطِِه«)1(.

ا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطاًل، وارزقنا اجتنابُه. فاللهم أرنا احلقَّ حقًّ

ذنٍب  كلِّ  ِمن  املسِلمني  ولسائِر  وَلكم  يل  اهللَ  وَأسَتغِفر  َهَذا،  َقويل  أقول 
حيم. فاستغفروه، إنَّه هَو الَغفوُر الرَّ

اخلطبة الثانية: 
ِد بالَعَظمِة واجْلَالِل، امْلوصوِف بكلِّ كامٍل، وأشهُد أن ال إله إال اهلل،  احلمُد هلل امُلَتَفرِّ

 

أنَّ حممًدا عبُده  بِحقٍّ سواه، وأشهد  له، ال ربَّ غرُيه وال معبوَد  وحده ال رشيَك 
عليه  وبارَك  وسلَّم  اهلل  صىل  امُلَتقني،  وقدوُة  ديَن،  امُلَوحِّ إماُم  ومصطفاُه،  ورسوُله 
ين،  يِّبنَِي، ومن ساَر عىل هَنجهم بإحساٍن وإيامٍن إىل يوِم الدِّ وعىل آله وأصحابه الطَّ

ا بعُد: أمَّ

خرُي  فهو  يِن،  الدِّ هِبذا  واسَتْمِسُكوا  التَّقوى،  حقَّ  اهلل-  -عباد  اهلل  فاتقوا 
]ڦ    ڦ    ڦ    ڄ      ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    چ     وأزكى  ِديٍن 

چ[ ]آل عمران:85[. 

أحكام أهل الذمة البن القيم )205/1(.  )1(
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ها امل�سلموَن:  اأيُّ
النصارى يف أعيادهم ال تقتُص عىل احلضور فقط، بل هناَك صوٌر  مشاركُة 
موِع والُوُروِد واحْلََلوياِت، أو تأجرِي الفنادِق،  أخرى كالتَّهنَِئِة بالقول، أو إهداِء الشُّ
عاِت؛ لِيِقيُموا فيها حفالهِتم وأعياِدهم، فإنَّ هذا من التَّعاوِن عىل  واملسارِح واملجمَّ
اإلثِم والعدواِن، قال اإلماُم مالٌك V: »ال َيِلُّ للمسلمنَي أْن َيبِيعوا للنَّصارى 
شيًئا من مصلحِة عيِدهْم ال حلْاًم وال ثوًبا، وال ُيَعاُنوَن عىل يشٍء من ِدينِهم؛ ألنَّ ذلك 
من التَّعظيم لرِشِكهم، وعوهِنم عىل ُكفرهم، وينبغي للسالطنِي أْن ُينَبِّهوا املسلمني 

عىل ذلك«)1(. 

اإخوَة الإميان: 
أْن  الَعِقيدِة، فكيف يرىض مسلٌم  النَّصارى بعيِدهم خطٌر وَخَلٌل يف  مشاركُة 

ُيَشاِرَكهم، وهو يقرُأ قوَل اهلل تعاىل: ]ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې    
ى    ى     ائ    ائ    ەئ    ەئ    وئ    وئ    ۇئ[ ]البقرة:105[. 

ک     ]ک     الباري:  قوَل  يقرُأ  وهو  اِر  الكفَّ بعيِد  املسلم  يشارُك  كيف 
ک    ک     گ    گ    گ    گ    ڳ    ڳ    ڳ      ڳ     ڱ    ڱ    

ڱ[ ]البقرة:109[. 

شعاِئِر  يف  النَّصارى  ويشارُك  عقيدتِِه،  حساِب  عىل  املسلُم  جيامل  كيف  بل 
ُكفِرهم، وهو يقرُأ قوَل احلقِّ سبحانه: ]ڌ        ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ    ژ     

ڑ    ڑ      ک    ک    ک         ک[ ]املمتحنة:2[.

املدخل البن احلاج )47/2(.  )1(
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ها امل�سلمون: فيا اأيُّ
أن  عليكم  نعمته  واشكروا  وثوابِتُِكْم،  وَعِقيَدتُِكم  ِدينُِكم  يف  تعاىل  اهلل  اتقوا 
ٍة  ُأمَّ َخرِي  ِمْن  وجعَلُكم  الِم،  والسَّ محِة  الرَّ نبيِّ  بمحمد  كم  وَخصَّ لإلسالم،  هداكم 

أخرجت للنَّاس. 

العادلِة،  والرشيعِة  الصحيحِة،  بالعقيدِة  َغنيٌّ  فِدينُُكم  بدينُِكم،  وا  واعَتزُّ
فهاِء  السُّ أيدي  عىل  وخذوا  امُلرَتُفوَن،  َيْفَعُلُه  باِم  وا  ُ َتغرتَّ وال  الفاضلِة،  واألخالق 
َيْرِجُعون  النَّصارى يف أعياِدهم، ثم  وا رحاهَلم ملِشاركة  الذين ال يعقلوَن، ممن شدَّ

وقد مَحَُلوا أوَزاَرُهم عىل ُظُهوِرهم، أال َساَء ما َيِزُروَن. 

]ڦ    ڦ    ڦ                   ڦ                ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    چچ    چ            
چ     ڇ    ڇ     ڇ[ ]حممد:3[. 

َأمجعنَي،  اخْلَلِق  وَأفَضِل  واآلِخِريَن،  األولنَي  ّسيِِّد  عىل  وسلِّموا  وصلُّوا  هذا 
آله  وعىل  عليه  وبارك  وسلِّم  صلِّ  فاللهم  العاملني.  ربُّ  َأَمَرنا  كام  األمنِي،  ٍد  حُمَمَّ
أمجعنَي،  الصحابِة  الراشديَن، وعن  اخللفاِء  اللهم عن  وارَض  الطَّاهريَن،  الطَّيبنَي 

والتابعنَي هلم بإحساٍن إىل يوم الدين. 

اجتنابه،  باطاًل، وارزقنا  الباطل  اتباَعه، وأرنا  ا، وارزقنا  َحقًّ احْلَقَّ  َأِرَنا  اللهم 
َن.  لنَي، وال ُمغرييِّ نا مسلمنَي غري ُمبدِّ اللهم َأْحِينا ُمسلمني، وتوفَّ

اللهم يا ُمقلَِّب الُقُلوِب َثبِّت ُقُلوَبنَا عىل ِدينَِك. 
أنت  إنِّك  رمحًة  لدنك  من  لنا  وهب  هديتنا،  إذ  بعد  قلوبنا  تزغ  ال  نا  ربَّ

الوهاب. 
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وخذ  وترىض،  حُتُب  ما  إىل  وعلامَءنا  والَتنا  ووفِّق  ُكلَّه،  َشْأَننَا  أصلح  اللهم 
بنواصينا للرب والتقوى، اللهم انص دينَك وكتابك وسنَة َنبِيَِّك وعباَدك الصاحلني، 
نا اغفر لنا وإلخوانِنِا الذين سبقونا باإليامن وال جتعْل يف ُقُلوبِنا ِغالًّ للذين آمنوا  ربَّ

نا إنَِّك رؤوٌف رحيٌم ]ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې        ربَّ
ىى    ائ     ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.
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#

ِميالُد التَّوِحيِد والَعِقيَدِة

اخلطبة األولى:
َورِساًجا  بِإذنِِه  اهللِ  إىل  َوَداِعًيا  َوَنِذيًرا،  َبِشرًيا  َكرياًم،  َنبِيًّا  َلنا  بعَث  هللِ  احلمُد 
]ۈئ    ۈئ    ېئ    ېئ    ېئ[  له  اله إال اهلل، وحده ال رشيك  ُمنرًِيا، وأشهُد أال 
]األحزاب:40[ َوأشَهُد أنَّ حممًدا عبُد اهللِ ورُسوُله أنصُح اخللِق، وأَتقاهم هللِ، صىلَّ اهللُ 

ا بعُد: َوَباَرَك َعليِه وعىَل آلِِه وأصحابِِه وأتَباِعِه بإحساٍن، وسلََّم تسلياًم َمِزيًدا، أمَّ
ُقوا اهللَ عباَد اهللِ، َفِهَي خرُي الَوَصايا َوأنَفُعها وأمَجُعها. َفاتَّ

ها امُلوؤمنوَن: اأيُّ
ُه ال ِعيَشًة َرِضيًَّة إالَّ بَِتحِقيِق امَلَحبَِّة هللِ ولَِرُسولِِه، َوحَمَبَُّتنا لَِرُسوِل اهللِ ِهَبٌة ِمَن  إنَّ

ا َطِريُق حَمَبَِّة َربِّ الَعامَلنَِي ]ڦ    ڦ    ڦ               ڦ    ڄ     ڄ    ڄ      اهللِ َتَعاىل؛ ألهنَّ
ڄ    ڃ    ڃ      ڃڃ    چ    چ    چ[ ]آل عمران:31[. 

َوَجَد  ِفيِه  َمْن ُكنَّ  َقاَل: »َثَاٌث   H النَّبِيَّ  البخاري أن  ويف صحيح 
ا ِسَواُهَما«)1(. َحَاَوَة اإِليَماِن، منها: َأْن َيُكوَن اهلُل َوَرُسوُلُه َأَحبَّ ِإَلْيِه ِممَّ

ُه H ُولَِد يف ِمثِل  َواَياِت َتُقوُل: أنَّ ا امُلحبِّوَن هللِ ولَِرُسولِِه َكثرٌِي ِمْن الرِّ أهيُّ
، َوِقيَل يِف  ، َوِقيَل: يف الثَّاِمِن، َوِقيَل: يف الثَّايِنَ َعرَشَ هِر، ِقيَل: يِف الَيوِم الثَّايِنْ َهذا الشَّ

أخرجه البخاري رقم )16(، ومسلم رقم )43(.  )1(
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هَلُْم  َوالتَّابِِعنَي  َحاَبَة الِكَراَم،  ؛ ألنَّ الصَّ ٌ َتأِريٌخ ُمَعنيَّ َلُه  َيْثُبْت  مَلْ  َغرِيِه، َوَحِقيَقُة األْمِر 
َباِع ُسنَّتِِه، َوَحاَفُظوا َعىل  وا بِاتِّ َتِفُلوا بَِتأِريِخ َمولِِدْه، َبل اهَتمُّ بِإحساٍن مَلْ َيعَبئوا، َأو َيْ
 ، يٌّ ُه ِميالٌد َبرَشِ وًرا، ليَس ألنَّ يَعتِِه، َنَعْم َلَقْد كان َمولُِدُه ُنوًرا، َوَمْبَعُثُه َفتًحا َورُسُ رَشِ
ٍة َكاَنْت َوَثنَِّيًة َتْعُبُد أْصنَاًما َوَأْحَجاًرا، َفَجاَء اهللُ  ُه ِميالُد ُأمَّ ؛ ألنَّ ُه ِميالٌد َدَعويٌّ َبل ألنَّ

ٍة. َها َبْعَد َمَذلَّ ِك، َفَأَعزَّ ْ اها ِمن الرشَّ َتَعاىل بَِرُسوٍل َنقَّ
ِضَياُء ــاُت  ــَن ــاِئ ــَك ــال َف اُلـــــَدى  ــــٌم َوَثـــــَنـــــاُءُوِلـــــَد  َوَفــــــــُم الــــــزََّمــــــاِن َتــــَبــــسُّ
يًَّة ــا خــَر َمـــْن َجـــاَء الـــُوُجـــوَد َتِ ِمْن ُمْرَسِلنَي إىل اُلَدى ِبَك َجاُءوا)1(َي

َوَصَدَق اهللُ: ]ۉ    ې    ې    ې    ې    ى    ى    ائ    ائ    ەئ    ەئ        وئ    
وئ    ۇئ    ۇئ    ۆئ    ۆئ        ۈئ    ۈئ    ېئ            ېئ    

ېئ    ىئ    ىئ    ىئ[ ]آل عمران:164[. 

َوَصَف  َأمْجَِعنَي،  واألَْنبَِياِء  وَمالِئَكتِِه  اهللِ  عنَد  امَلحُموُد   H ُه  إنَّ
H َنفَسُه، َفَقاَل: »َأَنا َسيُِّد َوَلِد آَدَم َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَأوَُّل َمْن َيْنَشقُّ َعْنُه اْلَقْبُر، 

ٍع«)2(. َوَأوَُّل َشاِفٍع َوَأوَُّل ُمَشفَّ

ه، َوَما  ى الَباِري لَِساَنه فال َينْطُِق َعِن اهْلََوى، َما َزاَغ َبَصَ ، َزكَّ ، َطاِهٌر َنِقيٌّ َنبِيٌّ َتِقيٌّ
ى ِمَن الَعيِلِّ األعىل: ]ڱ    ڱ       ڱ    ں[ ]القلم:4[. َطَغى، َجاَءتُه َشَهاَدٌة ُكرْبَ

گ[  گ     گ     ک     ]ک     َفَقاَل:  َوَأَماًنا،  َرمَحًة  َلنَا  اهللُ  َبعَثُه 
]األنبياء:107[.

ديوان شوقي، الشوقيات )ص41(.  )1(
أخرجه مسلم رقم )2278(.  )2(
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َوَقاَل: »إنَّما َأَنا َرْحَمٌة ُمهَداٌة«)1(.

ها امُلوؤِمُنوَن: اأيُّ

اَم ِهَي بَِفضِل اهللِ َعَلينَا، ُثمَّ بَِفضِل بِعَثِة َرُسولِنَا H َلنَا. ُكلُّ نِعَمٍة بِنا َفإنَّ

وَن: ها امُلِحبُّ اأَيُّ

حَمَبَُّة َرُسولِنا َعاِقَبُتها َخرٌي َعظِيٌم، َوَنِعيٌم ُمِقيٌم، َفَعْن َأَنس بِن مالٍِك I َأنَّ 

اَعُة؟ َقاَل: »َوَماَذا َأْعَدْدَت  اَعِة، َفَقاَل: َمَتى السَّ َرُجاًل َسَأَل النَّبِيَّ H َعِن السَّ

َأْحَبْبت« َقاَل  َمْن  َمَع  َفَقاَل: »َأْنَت  َء، إاِلَّ َأينِّ ُأِحبُّ اهللَ َوَرُسوَلُه،  َلَها؟« َقاَل: الَ يَشْ

ٍء، َفَرَحنَا بَِقْوِل النَّبِيِّ H: »َأْنَت َمَع َمْن َأْحَبْبَت« َقاَل  َأَنٌس: َفاَم َفِرْحنَا بَِشْ

َأَنٌس: »َفَأَنا ُأِحبُّ النَّبِيَّ H َوَأَبا َبْكٍر، َوُعَمَر، َوَأْرُجو َأْن َأُكوَن َمَعُهْم بُِحبِّي 

ْم«)2(.  اُهْم، وإِْن مَلْ َأْعَمْل بِِمْثِل َأْعاَمهِلِ إِيَّ

عىل  َتقِديُمهام   ُ َيتَعنيَّ ورسولِِه  اهللِ  حمبَّة  أن   V عديُّ  السَّ يُخ  الشَّ ذكر  وقد 

َوَأْزَواِجُكْم  النََّسِب والِعشرَيِة  َوإِْخَواِن  َوَأْبنَاِء  َهاِت  حَمبَِّة ُكلِّ يَشٍء، من اآلباِء واألمَّ

]ژ     األشياُء  هذه  كانت  فإْن  َحَسنٍَة،  وَمَساِكَن  َوَأْمــَواٍل  ُعُموًما  َوَقَراَباتِكم 

ژ    ڑ    ڑ    ک    ک     ک    ک[ فأنتم َفَسَقٌة َظَلَمٌة)3(. 

رقم  اجلامع  صحيح  يف  األلباين  وصححه   ،)1339( رقم  اإليامن  شعب  يف  البيهقي  أخرجه   )1(
.)2345(

أخرجه البخاري رقم )3688(، ومسلم رقم )2639(.  )2(
ينظر: تفسري السعدي = تيسري الكريم الرمحن )ص332(.  )3(
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عباَد اهلِل:
َحِقيَقُة حَمَبَّتِِه H َتُكوَن حَمَبًَّة َقلبِيًَّة، وِمن ِجَهٍة ُأخَرى، َطاَعُتُه فِياَم َأَمَر، 
َقلبِيًَّة امَلَحبَُّة  كاَنِت  وإذا  َع،  رَشَ باَِم  إالَّ  اهللَ  ُيعبَد  َوَأالَّ  َوَزَجَر،  عنُْه  هَنَى  ما  واجتِنَاُب 

 

َفال ُبدَّ ِمن ُظهوِر ذلَِك عىل اجلََواِرِح، َقواًل َوَعَماًل، َظاِهًرا َوَباطِنًا، َكاَم كاَن َصَحاَبُتُه 
َباِذلنَِي  َوَمْكَرِهِهم،  َمنَْشطِِهم  يف  َباِعِه  اتِّ عىل   H ُيَباِيُعوَنُه   M الِكَراُم 

َأمَواهَلم، وَأنُفَسهم يِف َسبِيِل حَمَبَِّة اهللِ َوَرُسولِِه.

بٌّ لَِرُسوِل اهللِ، َمْن  َم َهدَي النَّبِيِّ H عىل َرَغَباِت َنْفِسِه، َفُهَو حُمِ َفَمْن َقدَّ
َق الطَّاعَة، َوَلِزَم اجلَاَمَعَة، َوَسَلَك َسبِيَل  بٌّ َلُه، َمْن َحقَّ اَكَم إىل ُسنَِّة َرُسوِل اهللِ، َفُهَو حُمِ حَتَ
َوُمَعاَمالتِِه  َوآَدابِِه  بِأخالِقِه  َتَأسَّ  وَمْن  ولِلُمؤمننَي،  َولَِرُسولِِه  هللِِ  بٌّ  حُمِ َفُهَو  امُلؤِمننَي، 

بٌّ لَِرُسوِل اهللِ H ]گ    گ    گ    ڳ    ڳ     وِعَباَداتِِه، َفُهَو حُمِ
ڳ     ڳ     ڱ      ڱ    ڱڱ    ں    ں    ڻ[ ]األعراف:157[.

َباَعُه َظاِهًرا َوَباطِنًا. فاللهم ارزقنا حبَّ نبِيِّنا H، واتِّ

أقول ما سمعتِم، وَأسَتغِفُر اهللَ يل وَلكم وللمسِلمنَي ِمْن ُكلِّ َذْنٍب، فاسَتغِفروُه، 
حيُم. وُتوُبوا إليِه، إنَّه هَو الَغفوُر الرَّ

اخلطبة الثانية:
اَمواِت،  احلمُد هللِ َمنَّ علينا بِامَلكُرَماِت، وأشهُد أال إلَه إال اهللُ، َربُّ األَرِض والسَّ
َم َوَباَرَك عليِه وعىل  مَحُة امُلهداُة، صىلَّ اهللُ َوَسلَّ ًدا عبُد اهللِ وَرُسوُله، الرَّ َوأشهُد أنَّ حُممَّ

ا َبعُد: آلِِه وأِصَحابِِه، َوَمْن َساَر َعىَل هَنِجِهم بِإحَساٍن وإيامٍن إىل َيوِم امَلاَمِت، َأمَّ
َفاتَّقوا اهللَ يا مؤمنوَن لَعلَُّكم هَتَتُدوَن. 
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رَ امُلوؤمننَي: َمعا�سِ

وَأوالِدِهــِم  م  بَِأمواهِلِ َفَفَدوُه   H النَّبِي  ُحبَّ  حاَبُة  الصَّ َسطََّر  لقد 
وَأنُفِسِهم فَِداًء ال َلبَس فيِه، وال َخفاَء، فَعْن َعاِئَشَة J َقاَلْت: »َجاَء َرُجٌل إىَِل 
النَّبِيِّ H َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ، َواهللِ إِنََّك أَلََحبُّ إيَِلَّ ِمْن َنْفِس، َوإِنََّك أَلََحبُّ 
إيَِلَّ ِمْن َأْهيِل، َوَأَحبُّ إيَِلَّ ِمْن َوَلِدي، َوإيِنِّ أَلَُكوُن يِف اْلَبْيِت، َفَأْذُكُرَك َفاَم َأْصرِبُ َحتَّى 
آتَِيَك، َفَأْنُظُر إَِلْيَك، َوإَِذا َذَكْرُت َمْويِت وَمْوَتَك َعَرْفُت َأنََّك إَِذا َدَخْلَت اجْلَنََّة ُرفِْعَت 
 H َُّمَع النَّبِيِّنَي، َوإيِنِّ إَِذا َدَخْلُت اجْلَنََّة َخِشيُت َأْن اَل َأَراَك، َفَلْم ُيِردَّ َعَلْيِه النَّبِي

ِذِه اآْلَيِة: ]ڃ    چ    چ    چ    چ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ     يُل هِبَ َل ِجرْبِ َحتَّى َنزَّ
ڍ     ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    ڎڈ    ڈ     ژ    ژ    ڑ    

ڑ    ک    ک    کک    گ     گ    گ[ ]النساء:69، 70[)1(. 

َأعىَل  إىل  َأوَصَلهم  َوُنوًرا،  إِياَمًنا  ُقلوهِبِم  يِف  َبَعَث  َصاِدًقا  ُحبًّا  َكاَن  َلقد  ا  َحقًّ
َينَتِسُب  َمْن  ِديِد َبعُض  َعِمُلوُه ِمن اإلحَساِن، ومَع األَسِف الشَّ باَِم  َدَرَجاِت اإلياَمِن 
َبَراثِِن  َوَوَقُعوا يف  يَعِة،  ِ الرشَّ ُحدوِد  بِِه عن  َخَرُجوا  ُحبِّهم، حتى  َغاَلوا يف  لإلساَلِم 

ِك واإلخالِل بالعقيَدِة. الرشَّ

تِِه  ُأمَّ التَّوحيِد، َوَخاَف عىل  مِحَاَيِة َجنَاِب  H عىل  لِذا َحِرَص َرُسوُلنا 
َفِإنََّما  َمْرَيَم،  اْبَن  النََّصاَرى  َأْطَرْت  ُتْطُروِني، َكَما  َفَقاَل: »اَل   ، الِل والُغُلوِّ من الضَّ
َأَنا َعْبُدُه، َفُقوُلوا: َعْبُد اهلِل، َوَرُسوُلُه«)2(، وقد جاَء َرُجٌل لِلنَّبِيِّ H فقاَل َلُه: 

 

أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط رقم )477(، وانظر السلسلة الصحيحة )1044/6(.  )1(
أخرجه البخاري رقم )3445(.  )2(
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َما َشاَء اهللُ، َوِشْئَت، َفَقاَل َلُه النَّبِيُّ H: »َأَجَعْلَتِني َواهلَلُ َعْداًل؟! َبْل َما َشاَء 
اهلُل َوْحَدُه«)1(.

نَِّة،  ُه ِمَن الظُّلِم الَعظِيِم أْن َتُقوَد حَمَبَُّة إىل ُمَصاَدَمِة، وخُمَاَلَفِة الكتاِب والسُّ ا إنَّ حقًّ
 H ِعي أنَّ َرُسوَل اهلل أتعلموَن يا مؤمنوَن: أنَّ بعَض من ينَتِسُب لإلسالِم يدَّ
َوَتْكِذيٌب  َعظيٌم،  ٌك  رِشْ واهللِ  َوَذلَِك  النَّْفَع؛  َوجَيِلُب   ، َ الرضُّ َوَيكِشُف  الَغيَب،  َيعَلُم 

لَِربِّ العامَلنَِي القاِئِل يف ِكَتابِِه امُلبنِي: ]ٹ    ٹ     ٹ      ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ     
ڦڦ    ڄ    ڄ        ڄ    ڄ[ ]النمل:65[. 

ِد امُلنَكَراِت َما ُبِليت بِِه َكثرٌِي ِمن باِلِدنا اإلسالِميَِّة،  إنَّ ِمن َأعَظِم الِفَرى، وَأشَّ
ِمن إَقاَمِة َليايِل امَلوالِِد، وإنشاِد الَقَصاِئِد، واخلَُطِب وامَلَداِئِح، التي َوِصَلت إىل الُغُلوِّ 
ُكَها  مَتَسُّ َوَقلَّ  ِة،  األُمَّ َحياِة  يِف  ِة  النُُّبوَّ ُنوُر  َما َضُعَف  َبْعَد  العامَلنَي،  باهللِ ربِّ  ِك  والرشَّ
َوَفاتِِه  ِمْن  َسنٍَة  َثالثاِِمَئِة  َبْعَد  امَلَولِِد  َحَفالُت  َفُوِجَدْت  َنبِيِّها،  َوُسنَِّة  ا،  َرهبِّ بِِكَتاِب 
الُعَلاَمُء،  ُأمْهَِل  َما  َوَبْعَد كذلَِك  افِِضيَِّة،  ِة الرَّ الُعَبْيِديِّ وَلِة  H ِحنَي َسْيَطَرِة الدَّ

. اَم اْشَتدَّ اجلَْهُل َوالَغْفَلُة ُوِجَد الُغُلوُّ َواالْنِحَراُف وال َشكَّ ُه ُكلَّ َش َدْوُرُهْم، َفإنَّ َومُهِّ

ِعَباَد اهلِل:

القنَواِت  عرْبَ  ُتَبثُّ  َصاَرْت  َبْل  ا،  رِسًّ َهَذا  َزَمنِنَا  يِف  امَلوالِِد  َحَفالُت  َتُكْن  مَلْ 
َبكاِت، ممَّا جَيعُل البِدَعَة َتنَترُش يف باِلِد امُلسِلمنَي -عياًذا باهللِ تعاىل-، َحتَّى َبْعَض  والشَّ

.H َِّعُل أعياَد ِميالَد النَّبِي َوِل اإلْسالِميَِّة اخلَِليِجيَِّة َصاَرت ُتَفاِخُر، َوجَتْ الدُّ

أخرجه أمحد رقم )1839(، وقال حمققو املسند: »صحيح لغريه«.  )1(
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ها امُلوؤِمُنوَن: اأيُّ
واألخِذ   ،H اهللِ  َرُسوِل  ُسنَِّة  َباع  بِاتِّ تُكوُن  اِدَقِة  الصَّ امَلَحبَِّة  حَتِقيُق 
وا  بِوِصيَّتِِه، حنَي َقاَل: »َفَعَلْيُكْم ِبُسنَِّتي، َوُسنَِّة اْلُخَلَفاِء الرَّاِشِديَن اْلَمْهِديِّيَن، َعضُّ

َعَلْيَها ِبالنََّواِجِذ، َوِإيَّاُكْم َواأْلُُموَر اْلُمْحَدَثاِت، َفِإنَّ ُكلَّ ِبْدَعٍة َضَاَلة«)1(.

قال ابُن َتيِميََّة V ما مَفاُدُه:
َيفَعُلُه  مَلْ  َفَهذا  ِعيًدا،   H النَّبِيِّ  َمولِِد  َاِذ  اختِّ من  النَّاِس  َبعُض  ُيِدُثُه  ما 
َلُف َأَحقَّ بِِه ِمنَّا،  َلُف، َمَع ِقياِم امُلقَتَض َلُه، َوَعَدِم اْلَمانِِع، ولو كاَن َخرًيا َكان السَّ السَّ
َأحَرْص،  اخْلرَِي  عىل  وُهم  ِمنَّا،  َلُه  َوَتعظِياًم   ،H لِلنَّبِيِّ  حَمَبًَّة  َأَشدَّ  َكاُنوا  م  َفإهِنَّ
ُسوِل H مِمَّا ُأِمُروا  َوأْكَثُر َهُؤالِء جَتُِدُهم َحِريصنَي عىل البَِدِع، َفاتِِريَن يف َأِمِر الرَّ
بِالنََّشاِط فِيِه، َوُهم بِمنِزَلِة َمْن ُيَيلِّ امُلصَحَف، َوال َيقَرُأ فِيِه، أو َيقَرُأ فِيِه، َوال َيتَّبَِعُه)2(. 

]ڻ     َتعاىَل:  اهللُ  قاَل  باِع،  االتِّ تُكوُن يف ُحسِن  امَلحبَِّة  أنَّ حقيَقَة  َفلَنعلم:  أال 
ڻ    ڻ    ڻ    ۀ     ۀ      ہ    ہ[ ]احلرش:7[، َوَصَدَق امَلوىَل: ]ڑ    

ک      ک    ک    ک     گ    گ    گ    گ    ڳ        ڳ    ڳ[ ]النور:63[.
يف  احرُشَنا  اللهم  َوَباطِنًا،  َظاِهًرا  َباَعُه  واتِّ َنبِيَِّك،  حَمَبََّة  ارُزقنَا  نا  َربَّ يا  فاللُهمَّ 
َبْعَدها  َنظَمُأ  ال  َبًة  رَشْ َيِدِه  ِمْن  واسِقنَا  َحوَضُه،  وأورْدَنا  َشَفاعَتُه،  وارزقنَا  ُزمرتِِه، 
َأَبًدا، اللهم وارَض عن َصَحاَبتِِه الِكَراِم، والتَّابِعنَي هلم بِإحَساٍن وإياَمٍن، وعنَّا معهم 

يا رحيُم يا َرمَحُن. 

أخرجه الرتمذي رقم )2676(، وابن ماجه رقم )42(، وصححه األلباين.  )1(
اقتضاء الصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم )124/2(.  )2(
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سالَة، وأدَّى األَماَنَة، ونصَح األمَة، وجاهَد يف  َغ الرِّ ًدا بلَّ اللهم إنَّا نشهُد أنَّ حُمَمَّ
َنا َعىَل  ا، َوَثبِّْت َأْقَداَمنَا، َواْنُصْ نَا َأْفِرْغ َعَلْينَا َصرْبً اهلل حَق جهاِده، حتى أتاه اليقنُي، َربَّ
َعْل يِف ُقُلوبِنَا  ياَمِن، َواَل جَتْ ِذيَن َسَبُقوَنا بِاإْلِ ْخَوانِنَا الَّ نَا اْغِفْر َلنَا َوإِلِ اْلَقْوِم اْلَكافِِريَن، َربَّ
اآْلِخَرِة  َويِف  َحَسنًَة،  ْنَيا  الدُّ يِف  آتِنَا  نَا  َربَّ َرِحيٌم،  َرُءوٌف  إِنََّك  نَا  َربَّ آَمنُوا،  ِذيَن  لِلَّ ِغالًّ 

َحَسنًَة، َوِقنَا َعَذاَب النَّاِر. 

]ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې       ىى    ائ     
ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.
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#

]ڃ    چ    چ[

اخلطبة األولى:

َم َبنْيَ ِعَباِدِه األَْرَزاَق َواأْلَْخاَلَق، وأْشَهُد َأالَّ إَِلَه  ق، َقسَّ احْلَْمُد هللِ اْلَعِليِم اخْلاَلَّ
ٍء َقِديٌر، َوأْشَهُد  يَك َلُه، َلُه امُلْلُك، َوَلُه احْلَْمُد، َوُهَو َعىَل ُكلِّ يَشْ إاِلَّ اهللُ، َوْحَدُه ال رَشِ

ْم َوَباِرْك َعَليِه، َوَعىَل  ًدا َعْبُد اهللِ َوَرُسوُلُه، الَبِشرُي النَِّذيُر، اللُهمَّ َصلِّ َوَسلِّ َأنَّ َنبِيَّنَا حُمَمَّ
ا َبْعُد: يِن، َأمَّ َداُه إىَِل َيْوِم الدِّ آلِِه َوأَصَحابِِه، َوَمِن اْهَتَدى هِبُ

ُقوا اهللَ -ِعَباَد اهللِ-، واْسأُلوا اهللَ َدوًما ُحْسَن الَقْصِد، والَقوِل والَعَمِل. َفاتَّ

َواْعَلُموا َأنَّ َصاِحَب اأْلَْخاَلِق اْلَفاِضَلِة حَمُْبوٌب ِعنَْد اهللِ، َوِعنَْد النَّاِس، َوُهَو 
ِمْن َأْقَرِب النَّاِس َمنِزَلًة َيْوَم اْلِقَياَمِة ِعنَْد َنبِيِّنَا G، فلنَتََّحىلَّ بَِأمْجَِل اأْلَْخاَلِق 

َطَلًبا ملَِْرَضاِة اهللِ، َوإِْحَساًنا ملَِْن َحْوَلنَا.

ِلُموَن: َواإليُكْم يا ُم�سْ

ُه ُخُلُق  نَُّة َقواًل وَتْطبِيًقا، إِنَّ ا َعظِياًم َجاَء بِِه اْلُقْرآُن اْلَعظِيُم، َوَزُخَرْت بِِه السُّ ُخُلٌقً
التََّغاِض َوالتََّغاُفِل.

َك، َقاَل  َ يِف َحقِّ َق يِف َأْخَطاِء َمْن َحْوَلَك، َوال ُتَعاتَِب َمْن َقصَّ َوَمْعَناُه: َأالَّ ُتَدقِّ
اهللُ َتَعاىَل: ]ڄ    ڃ      ڃ     ڃ    ڃ    چ    چ[ ]األعراف:199[.
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ٍس)1(. ْم ِمْن َغرْيِ حَتَسُّ َقاَل جُمَاِهٌد V: ُخِذ اْلَعْفَو ِمْن َأْخاَلِق النَّاِس َوَأْعاَمهِلِ

ِعَباَد اهلِل:
َتَغاُفِلِه  َث َعْن  َتَتَحدَّ َفَباٌب َيُطوُل، إْن ِشئَت أْن   G َنبِيِّنَا  َتَغاُفُل  ا  َأمَّ
َعْن َأْفَعاِل َزوَجاتِِه، َفَسَيَتَمثَُّل َلَك َقوُلُه G: »َخْيُرُكْم َخْيُرُكْم أِلَْهِلِه، 

َوَأَنا َخْيُرُكْم أِلَْهِلي«)2(.
ِقيَق َوال َتْدِقيَق، وال َتْقِليَب ملََِواِجَع َسَلَفْت. ِر األَْخَطاِء ال ِعَتاَب َوال حَتْ َفَمَع َتَكرُّ

ِعَباَد اهلِل:

ْوَجنْيِ َكاَن  َصاٍت، َوَمَع األَسِف أكَثُر َمَشاِكِل الزَّ ُلَو َبيٌت ِمْن َمَشاِكَل َوُمنَغِّ َلْن خَيْ
ُْم  الِت، َوَلْو َأهنَّ َ َبْعِضِهْم َعىَل َبْعٍض، َوَتَتبَُّع اأْلَْخَطاِء، َواْلَبْحَث َعِن الزِّ َسَبُبَها َتَقيصِّ

ُرِزُقوا التََّغاُفَل َلَزاَل َعنُْهْم رَشٌّ َكثرٌِي. 

ا َكثرًِيا)3(. َقاَل اأْلَْعَمُش V: التََّغاُفُل ُيْطِفُئ رَشًّ

 I َفَهَذا َأَنٌس ، ِل َنحَتاُج إىل التََّغاُفِل والتََّغاِضَ إْخوايِن: َمَع اخلََدِم والُعامَّ
، َواَل َقاَل  ا َقطُّ َيُقوُل: »َخَدْمُت َرُسوَل اهللِ H َعرْشَ ِسننَِي، َواهللِ َما َقاَل يِل: ُأفًّ

ٍء: مِلَ َفَعْلَت َكَذا؟ َوَهالَّ َفَعْلَت َكَذا؟«)4(. يِل لَِشْ

تفسري جماهد )ص349(.  )1(
َحَسٌن  َحِديٌث  »َهَذا  الرتمذي:  وقال  عائشة،  حديث  من   )3895( رقم  الرتمذي  أخرجه   )2(
َصِحيٌح«، وابن ماجه رقم )1977(، من حديث ابن عباس، وصححه األلباين يف آداب الزفاف 

)ص269(.
اآلداب الرشعية واملنح املرعية )2/ 101(.  )3(

أخرجه مسلم رقم )2309(.  )4(
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ِعَباَد اهلِل:
َنْحُن بِِحاَجٍة إىَِل التََّغاُفِل َمَع َأْوالِدَنا، َوَغضِّ الطَّْرِف َعْن َأْخَطاِئِهْم، ُخُصوًصا َما 
ًرا، َفال َينَْبِغَي أْن ُنَحاِسَبُهْم َعىَل ُكلِّ َكِلَمٍة، َوال ُنْحيِص  ا، َومَلْ َيُكْن ُمَتَكرِّ َيَقُع ِمنُْهْم َعْفِويًّ
نَا إِْن َفَعْلنَا َذلَِك َفَقْدَنا حَمَبََّتُهْم، َوَزاَل َعنَّا الُقْرُب ِمنُْهْم، َويِف َزَمِن  َعَلْيِهْم ُكلَّ فِْعٍل؛ أِلَنَّ

اَحاِت، َوُوُجوِد ِشَلٍل َشَبابِيٍَّة، َقْد نْفِقُد أَحَد أْبنَاِئنَا بَِسَبِب التَّْدِقيِق َعليهم. االْسرِتَ

ْر:  عاِء، وَكرِّ لنِي َتْسَتِقيُم َكثرٌِي ِمن األُُموِر، َوعليَك بالدُّ لْطِف والِّ فبالتَّوِجيِه والُّ
]ۀ       ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھ    ھ     ے      ے[.

 ]الفرقان:74[
ُل: وَن الأَفا�سِ ها امُلرَبُّ اأيُّ

َهْفَوٍة  ٍة أو  َزلَّ َفُمَحاَسَبُتُهْم عىل ُكلِّ  بِنَا،  َمَع ُطالَّ التََّغاُفِل والتََّغاِضَ  َنحَتاُج إىل 
ُتْسِقُط ِمْن ِقيَمتَِك، َوُتْضِعُف َنِصيَحتَِك، َوَلَطامَلَا َرَأى َنبِيُّنا H َوَسِمَع َعْن 

ٍت، َفَكاَن َيُقوُل: »َما َباُل أْقواٍم قالوا َكذا وَكَذا«)1(. أْخَطاٍء َوَزالَّ
ٍف، َفَيُكوُن التَّوِجيُه  َوَنْحُن يِف امَلْدَرَسِة، أو احلَيِّ َقْد َنْسَمُع َعْن َخَطأٍ، أو َتَصُّ

يِف َوْقٍت أْنَسَب.
َوَصَدَق امَلوىَل: ]ى    ائ    ائ    ەئ     ەئ      وئ    وئ[.

]البقرة:269[

ـافِِعيُّ V: »اْلَكيِّـُس اْلَعاِقـُل ُهـَو اْلَفطِـُن امُلَتَغافِـُل«)2(،  َقـاَل اإلَمـاُم الشَّ

 

َوَما أْحَكَم َمْن أْنَشَد َفَقاَل: 

أخرجه مسلم رقم )1401(، من حديث أنس بن مالك I، مرفوًعا.  )1(
اآلداب الرشعية واملنح املرعية )294/1(.  )2(
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ْلَم يِف ُكلِّ اأْلُُموِر َوال َرُجــــِلَواْسَتْشعِر اْلِ ِإىَل  ـــا  ـــْوًم َي ِبــــَبــــاِدَرٍة  ُتـــْســـِرْع 
له َخـــاَق  اَل  ِبــَشــْخــٍص  ُبليَت  فُكْن كأنََّك مْل َتْسَمْع َومْل َيُقِل)1(َوِإْن 

ا َنْسَأُلَك اْلرِبَّ َوالتَّْقَوى،  فاللهمَّ اْرُزْقنَا ُحْسَن الَقْصِد والَقوِل والَعَمِل، اللُهمَّ إِنَّ
َوِمَن اْلَعَمِل َما َتْرىَض. 

أقوُل ما َسِمعُتم، وأسَتغِفُر اهللَ يل وَلُكم ولِلُمسِلمنَي من كلِّ َذنبِّ وَخطِيَئٍة، 
حيُم. ُه هو الَغُفوُر الرَّ فاسَتغِفُروُه، إنَّ

اخلطبة الثانية:
اهللُ،  إالَّ  إَلَه  أالَّ  النِّعَمَة، وأشهُد  َوَأَتمَّ علينا  يَن،  الدِّ لنَا  َأكَمَل  الذي  احلمُد هللِ 
ًدا عبُد اهللِ َوَرُسوُلُه،  يَك َلُه، َشهاَدة َخرٍي َوِعْصَمٍة، َوأشهُد أنَّ َنبِيَّنَا حُممَّ َوْحَدُه ال رَشِ
ا  َأمَّ يِن،  الدِّ ِيوِم  إىل  ى  َيرْتَ َوَسالًما  َتْبَقى،  َصالًة  َوَأْصَحابِِه  آلِِه  َوعىل  عليِه  اهللُ  َصىلَّ 

َبعُد:

]ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ     ڃ[ ]التوبة:119[.

َفهاِء  السُّ َعْن  َوَتَتَغاَفَل  أْعَداِئَك،  َمَع  َتَتغاىَض  أْن  َفاِت  الصِّ أَعايل  ِمن  وإنَّ  أال 
الِذيَن  امُلْؤِمننَِي  اهللُ  َمَدَح  َوَقْد  والطُُّرقاِت،  الَعَمِل  َأَماِكِن  يِف  هِبِْم  ُتْبَتىل  َقْد  الذيَن 

 

َفِه، َبْل ُيْعِرُضوَن، َوَيُقوُلوَن َأْطَيَب ِخَطاٍب، َفال َيْسَتِحُقوَن  َفَهاَء بالسَّ ال ُيَقابُِلوَن السُّ
َتَعاىَل:  اهللُ  َقاَل  َعليِهم،  َواْلَغمِّ  لِْلَهمِّ  َوال  َوِخَصاِمِهْم،  م  َداهِلِ جِلِ َوْقَتَك  َف  َتْصِ أْن 

]ۓ    ڭ     ڭ    ڭ    ڭ     ۇ                ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    ۈ    
ٴۇ[ ]الفرقان:63[.

البيتان لصالح الدين الصفدي، جواهر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب )434/2(.  )1(
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ِلُموَن: �سْ َها امْلُ اأَيُّ

ُه ساِرٌق، َفَأْعَرَض  َوَهَذا النَّبِيُّ اْلَكِريُم ُيوُسُف S، َسِمَع ِمْن َبْعِض اْلَقْوِم بَِأنَّ
َها يِف َنْفِسِه َومَلْ ُيْبِدَها هَلُْم،  ُه مَلْ َيْسَمْع، َومَلْ ُيَعاتِْب َومَلْ ُيَعاِقْب َمَع ُقْدَرتِِه، َوَلِكنَُّهَ َأرَسَّ َكَأنَّ

ا َنبِيُّنا األْكَرُم G، َفَمَع َما جَيُِدُه ِمْن َأْعَداِئِه ِمَن َصَلٍف َوُنْكَراٍن، َوَسبٍّ  أمَّ
ُه َتَعاَمَل َمَعُهْم بِالتََّغاِض والتََّغاُفِل يِف َكثرٍِي ِمن األحياِن، َفَكاُنوا َيْلَعنُوَنُه  َوِشَتاٍم، إالَّ أنَّ
َفَيُقوُل  َوَتَغاَفَل،  َعنُْهْم  َأْعَرَض  َهَذا  َوَمَع  ٍد،  حُمَمَّ َبَدَل  ٌم،  ُمَذمَّ َوَيُقوُلوَن  َوَيُسبُّوَنُه، 
H ألْصَحابِِه: »َأاَل َتْعَجُبوَن َكْيَف َيْصِرُف اهلُل َعنِّي َشْتَم ُقَرْيٍش َوَلْعَنُهْم، 

ٌد«)1(. ًما، َوَأَنا ُمَحمَّ ًما، َوَيْلَعُنوَن ُمَذمَّ َيْشِتُموَن ُمَذمَّ

 .H ُه ُهَو امَلْقُصوُد ُه َيْعَلُم َأنَّ َمَع َأنَّ
َيُسبُّن الــلَّــِئــيــِم  َعــَلــى  َأَمــــرُّ  َيْعِنين)2(َوَلـــَقـــْد  ال  ُقْلُت  ــتَ  َثَّ َفَمَضْيُت 

ُل: َها الأَُخ الَفا�سِ اأَيَّ

اِمَك ِمْن َساَمِع َما ال َينَْبِغي ِمْن َصِديٍق، َأْو َقِريٍب، َأْو َزِميِل َعَمٍل،  ُلَو يِف َأيَّ َلْن خَتْ

اَك َوُمَطاَرَدَة اْلَكاَلِم، َوَتَتبَُّع النِّيَّاِت، َبْل اْجَعْل َنْفَسَك َكَأنََّك مَلْ َتْسَمْع، َوَكَأنَّ اأْلَْمَر  َفإِيَّ
ال َيْعنِيَك، َوَسَتِجُد َراَحًة يِف َنْفِسَك، َوُهُدوًءا يِف َبالَِك. 

ِت ِمْن َأْرَقى ِشَيِم اْلِكَراِم؛  الَّ َيُقوُل اْبُن اجْلَْوِزيِّ V: َما َيَزاُل التََّغاُفُل َعِن الزَّ
ٍة َوَخطِيَئٍة َتِعَب  ِت َواأْلَْخَطاِء، َفإِِن اْهتِمَّ امَلْرُء بُِكلِّ َزلَّ الَّ َفإِنَّ النَّاَس جَمُْبوُلوَن َعىَل الزَّ

أخرجه البخاري رقم )3533(، من حديث أيب هريرة I، مرفوًعا.  )1(
البيت لشمر بن عمر احلنفي يف األصمعيات )ص126(.  )2(
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َوَأْحَبابِِه،  َأْهِلِه،  َمَع  َوَكبرَِيٍة،  َصِغرَيٍة  ُكلِّ  يِف  ُق  ُيَدقِّ ال  َمْن  ِكيُّ  الذَّ َواْلَعاِقُل  َوَأْتَعَب، 
ُتُه. ُلو جُمَاَلَسُتُه، َوَتْصُفو ِعرْشَ َوَأْصَحابِِه، َوِجرَيانِِه، َوُزَمالِئِه، َكْي حَتْ

ِلُموَن: �سْ َها امْلُ اأَيُّ
التََّغاُفُل َدلِيٌل َقِويٌّ َعىَل ُحْسِن ُخُلِق َصاِحَبُه، َكاَم َقاَل ُمَعاِوَيَة I: اْلَعْقُل 

ِمْكَياٌل، ُثُلُثُه اْلِفْطنَُة، َوُثُلَثاُه التََّغاُفُل)1(.

ُه ُيْكِسُب َصاِحَبُه َراَحًة يِف َنْفِسِه؛ أِلَنَّ الِذي َيِقُف  َوِمْن َأْعَظِم َفَواِئِد التََّغاُفِل: َأنَّ
ُر َحَياُتُه  ِعنَْد ُكلِّ َكِلَمٍة، َوَيُردُّ َعىَل ُكلِّ َخَطأٍ، َوُيَاِسُب َعىَل ُكلِّ َصِغرَيٍة َوَكبرَِيٍة، َتَتَكدَّ

ُر َمْن َحْوَلُه. َوُينَفِّ

ِلُموَن: �سْ َها امْلُ اأَيُّ

ُه جَيُِب َأْن َنْعَلَم َأنَّ احْلَِديَث َعِن التََّغاُفِل ال َيْعنِي َتْرَك النَِّصيَحِة َوالتَّنْبِيِه َعىَل  إِنَّ

يُن  H: »الدِّ َيْقِدُر، َوَقْد َقاَل  ملَِْن  َأْمٌر َواِجٌب  ِعيَِّة؛ أِلَنَّ َهَذا  ْ امُلَخاَلَفاِت الرشَّ

ِتِهْم«)2(. ِة اْلُمْسِلِميَن َوَعامَّ النَِّصيَحُة« ُقْلنَا: ملَِْن؟ َقاَل: »هلِلِ َوِلِكَتاِبِه َوِلَرُسوِلِه َوأَلِئمَّ

ِرَج َمْن َفَعَل اخْلََطَأ، َكاَم  ُق َمِن اْسَتَطاَع َبَياُن احلَقِّ بَِطِريَقٍة َلبَِقٍة بُِدوِن َأْن ُيْ َوامُلَوفَّ
َكاَن َهْدُي َنبِيِّنَا H: »َما َباُل َأْقَواٍم«)3(.

َعنَّا  ْف  َواْصِ َأْنَت،  إاِلَّ  أِلَْحَسنَِها  هَيِْدي  ال  اأْلَْخاَلِق،  أِلَْحَسِن  اْهِدَنا  َفاللُهمَّ 
َوَتْرِك  احِلَاِت،  الصَّ فِْعِل  َعىَل  َأِعنَّا  اللُهمَّ  َأْنَت،  إاِلَّ  َسيَِّئَها  َعنَّا  ُف  َيْصِ ال  َسيَِّئَها، 

العقد الفريد )105/2(.  )1(
أخرجه مسلم رقم )55(، من حديث متيم الداري I، مرفوًعا.  )2(

تقدم خترجيه.  )3(
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ُمَضيِِّعنَي  َغرْيَ  إَِلْيَك  َفاْقبِْضنَا  فِْتنًَة،  بِِعَباِدَك  َأَرْدَت  َوإَِذا  امَلَساِكنِي،  َوُحبِّ  امُلنَْكَراِت، 
َوال َمْفُتوننَِي.

َب إَِلْيَها ِمْن َقْوٍل َوَعَمٍل، َوَنُعوُذ بَِك ِمَن النَّاِر  ا َنْسَأُلَك اجْلَنََّة، َوَما َقرَّ اللُهمَّ إِنَّ
َب إَِلْيَها ِمْن َقْوٍل َوَعَمل. َوَما َقرَّ

ِة َأْمَر ُرشٍد، ُيعزُّ فِيِه َأْهُل الطَّاعِة وُيذلُّ فيه أهُل املعصيِة،  لُهمَّ َأْبِرْم هِلَِذِه األُمَّ الَّ
ويؤمُر فيه باملعروف، وُينهى فيه عن املنكر يا ربَّ العاملني.

اللهم أرنا احلقَّ حًقا، وارزقنا اتباعه، والباطل باطاًل، وارزقنا اجتنابه.

اللهم وفق والة أمورنا ملا حتبُّ وترىض، وأعنهم عىل الربِّ والتقوى، واجعلهم 
هداًة مهتدين، غري ضالني وال مضلني، وارزقهم البطانة الصاحلة الناصحة يا ربَّ 

العاملني.

ْنَيا َحَسنًَة، َويِف اآْلِخَرِة  نَا آتِنَا يِف الدُّ َربَّ اللهم احفظ حدودنا، وانص جنودنا، 
َحَسنًَة، َوِقنَا َعَذاَب النَّاِر.

عباد اهلل: 
اهلل  ولذكر  يزدكم،  نعمه  عموِم  عىل  واشكروه  يذكركم،  العظيَم  اهلل  اذكروا 

أكرب، واهلل يعلم ما تصنعون.
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#

يا أْهَل اإليماِن

اخلطبة األولى:

َوَأَداَم َعلينَا األَْمَن  بِبِْعَثِة َسيِِّد األََناِم،  َأْكَرَمنَا بِاإليامِن، َوَهَداَنا  الذي  احلمُد هللِ 
الُم،  السَّ وُس  الُقدُّ امَلِلُك  َلُه،  رَشيَك  ال  َوَحَدُه  اهللُ،  إالَّ  إَلَه  أالَّ  وأشهد  َواألََماَن، 

ًدا عبُد اهلل َوَرُسوُلُه َخرُي األَناِم، صىلَّ اهللُ وسلَّم وبارَك عليِه وعىل آلِِه  َوأشهد أنَّ حُممَّ
ا بعُد: َوأصَحابِِه والتَّابِعنَي هَلُْم بإحساٍن، أمَّ

ُكوا بالُعْرَوِة الُوْثقى. ُقوا اهللَ َيا أْهَل اإليامِن َحقَّ التَّْقوى، ومَتَسَّ َفاتَّ

ها الأَُخ املوؤمُن: اأيُّ

]ڭ     بَِقولِِه:  بُّ  الرَّ ُيناِديَك  َمْن  َهنِيًئا لَك هذا الوصُف والُعنواُن، فأنَت 

ڭ    ڭ[ وأنَت َمن َنَطْقَت بِشهاَدِة أال إله إال اهللُ، وأنَّ حممًدا رسوُل اهللِ، 

لَك  َيسَتْغِفُر  َمْن  وأنت  فيه هللِ،  بقلبك، وأخلصَت  واعتقدَتُه  بِِلَسانَِك،  َذلَك  ُقلَت 

ُبوَن: ]ۓ    ۓ    ڭ        ڭ    ڭ    ڭ     ۇ    ۇ    ۆ    ۆ      امَلالِئَكُة امُلَقرَّ

ۈ     ۈ    ٴۇ[ ]غافر:7[.

أال تعلم أنَّ األنبياَء الكراَم َيستغفروَن لَك: ]يت    جث         مث    

ىث[ ]حممد:19[.
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]ٱ     تعاىل:  اهللُ  يقوُل  عباِدِه،  وعند  اهللِ،  عنَد  حَمُبوٌب  ألنََّك  لَِماذا؟  َأَتْدِري 
ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ     پ    پ[ ]مريم:96[.

َك  الَح ُحزَت هذا الرشَف، فلَيُكْن حتقيَق اإليامِن مهُّ بِإياَمنَِك بِاهللِ َوَعَمِلَك الصَّ
وشغُلَك، َولَِتُكن امُلحاَفَظُة عىل ِدينِِك ُهو َرْأُس َمالَِك.

ْل َقوَلُه َتعاىل:  فَك هِبذا الَوْصِف، َفاْعِرْف لُه َقْدَرُه، َوَتأمَّ لقد اْخَتاَرَك اهللُ َورشَّ
َبُعوا َأْهَواَءُهم  ُْم اتَّ ]خب    مب    ىب    يب     جت    حت[ ]يوسف:103[ ألهنَّ

َفَكاُنوا: ]ڀڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ[ ]الفرقان:44[.
بِِدينَِك،  ا  ُمعتزًَّ بِإياَمنَِك،  ا  َقِويًّ َفُكْن  َواهلَُدى،  اإلياَمَن  يتَّبُِعوا  َومَل  اهلََوى  َبُعوا  اتَّ
H بَِقولِِه: »اْلُمْؤِمُن اْلَقِويُّ َخْيٌر َوَأَحبُّ ِإَلى اهلِل ِمَن  َكاَم َأَراَدَك َرُسوُل اهللِ 

ِعيِف«)1(.  اْلُمْؤِمِن الضَّ

اأَنَت يا ُموؤِمُن: 
حُتِبُّ النَّاَس َوُيبُّوَك َوَيْأَلُفوَك، َوغرُيَك ال َهذا وال َذاَك، َعالَمُة ِصْدِق إياَمنَِك َما 

َقاَلُه َنبِيِّنُا H َقاَل: »اْلُمْؤِمُن َيْأَلُف، َواَل َخْيَر ِفيَمْن اَل َيْأَلُف َواَل ُيْؤَلُف«)2(.

كالَم  َتْقَرُأ  فأنَت  َعليِه،  حُتَسُد  َنِعيٍم  يِف  أنََّك  امُلَصيلِّ  امُلؤِمُن-  ا  -أهيُّ َتْعَلُم  أال 
َسافَِلٍة،  َوَمَشاِهَد  َساِقَطٍة،  ِرَواَياٍت  َبنَي  حَمُروٌم  َوَغرُيَك  َمَعانِيِه،  ُر  َوَتَتَدبَّ َتَعاىَل،   اهللِ 

ِذي َهَداَنا هِلََذا، َوَما ُكنَّا لِنَْهَتِدَي َلْواَل َأْن َهَداَنا اهللُ. فاحْلَْمُد هللِ الَّ

أخرجه مسلم رقم )2664(، من حديث أيب هريرة I، مرفوًعا.  )1(
يف  والبيهقي  مرفوًعا،   I جابر  حديث  من   )5787( األوسط  املعجم  يف  الطرباين  أخرجه   )2(
شعب اإليامن )7766(، من حديث  أيب هريرة I، مرفوًعا. وصححه األلباين يف صحيح 

اجلامع رقم )6661(، ويف سلسلة األحاديث الصحيحة )786/1(.
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ها امُلوؤِمُن: اأنت اأيُّ
حُتبُّ إلخوانَِك َما حُتبُُّه لِنَْفِسَك، َوَتْكَرُه هَلم َما َتْكَرَهُه لِنَْفِسك، وال َتْظِلُم َأَحًدا، 
الُِح،  وال َتُسبُّ َوال َتْشُتُم، وَداِئاًم يِف َحاَجِة إخوانَِك، َفَهنِيًئا لَك اإليامُن، والعَمُل الصَّ
 :H أال َتْعَلُم يا ُمؤِمُن أنَّ َفْضَل اهللِ عليَك َكبرٌِي، حتَّى َبْعَد مَمَاتَِك كاَم َقاَلُه
»ِإَذا َماَت اإْلِْنَساُن اْنَقَطَع َعَمُلُه، ِإالَّ ِمْن َثَاٍث: َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، َأْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع ِبِه، َأْو 

َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعو َلُه«)1(.

ِه؟  َفَهل َنْقِدُر هِلَذا الَوْصِف َقْدَرُه؟ َوَنْأُخُذِه بَِحقِّ
ــو َفــِطــْنــَت َلُه ــــٍر َل ــُئــوَك أِلَْم َفاْرَبأ ِبَنْفِسَك أْن َتْرَعى َمَع اَلَمِل)2(َقـــْد َهــيَّ

اللهم إنا نسألك إيامًنا صادًقا وعماًل متقباًل.

اللهم أملئ قلوبنا بحبك وتعظيمك يا رب العاملني. 

هو  إنَّه  فاستغفروه،  ذنب،  كل  من  ولكم  يل  اهلل  وأستغفر  سمعتم،  ما  أقول 
ِحيُم.  الغفوُر الرَّ

اخلطبة الثانية:
، َوهْيِدي َمن يشاُء إىل ِصاٍط ُمسَتِقيٍم، وأشهد أال إله  َيقيِض بِاحلقِّ احلمُد هللِ 
اهلل  أنَّ حممًدا عبُد  َوأشهُد  قديٌر،  له، وهو عىل كلِّ يشٍء  اهلل، وحده ال رشيك  إال 
َم َوَباَرَك عليه وعىل آله وأصحابه والتابعني هلم بإحساٍن إىل  َورسوُلُه، َصىلَّ اهللُ َوَسلَّ

ا بعُد: يوِم املصرِي، أمَّ

أخرجه الرتمذي رقم )1376(، وصححه األلباين.  )1(
البيت للطغرائي يف حياة احليوان الكربى )530/2(، بلفظ: قد رشحوك.  )2(
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ُقوا اهلَل ِعَباَد اهلِل: َفاتَّ

الَقْلِب،  يِف  َوَقَر  َما  َولكنَّ   ، بِالتَّحيلِّ وال  بِالَتمنِّي  ليَس  اإليامَن  أنَّ  واعَلُموا 
َقُه الَعَمُل، َقاَل اهللُ َتعاىل: ]ڤ    ڤ        ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ       ڄ     َوَصدَّ

ڄ    ڃ[ ]البقرة:8[.

اهللِ  ُحبَّ  وُينْتُِج  َرِشيًدا،  َصاحِلًا  َوَعَماًل  َسِديًدا،  َقوال  ُينتُِج  اِدُق  الصَّ فاإليامُن 
َوَرُسولِِه، ُوحْسَن االقتداِء، َوَكاَمَل االْتَباِع.

َحْبٌس  اِدُق:  الصَّ واإليامُن  َوُمَصاَبَرٌة،  َوُمَثاَبَرٌة  َوَصرْبٌ  وعمٌل،  ِجدٌّ  واإليامُن 
لِلنَّفس عىل ما َتكَرُه ِمن الطَّاَعاِت، َوَمنٌْع هَلا عامَّ حتبُّ ِمن امَلَعاِص َوامَلالِهي.

]ۈ    ٴۇ    ۋ     ۋ        ۅ    ۅ    ۉ    ۉ     َيُقوُل:  َتَعاىل  َواهللُ 
ې      ې    ې    ې        ى    ى    ائ    ائ     ەئ    ەئ    وئ[.

]النساء:65[

ُك هِبذا اإليامِن الَعظِيِم، والَعضِّ  إذا عرفَت َذلَِك يا ُمؤِمَن مَلْ َيْبَق َأَماَمَك إالَّ التََّمسُّ

: ]چ    ڇ    ڇ    ڇ       ڇ     ڍڍ    ڌ    ڌ     عليِه بالنَّواِجِذ، إي واهللِ

ڎ    ڎ[ ]احلرش:20[.

اهللِ  َقول  ذلك  جَيَْمُع  َمالَِك،  َوَرْأُس  َك،  ِعزُّ َفُهَو  َوإياَمنَِك،  ِدينَِك  َعىل  َفَحافِظ 

َتَعاىَل: ]ڈ    ژ    ژ    ڑ    ڑ     ک    ک    ک    ک    گ    گ    گگ    

ڳ     ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ[ ]النحل:97[.
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َوالُفُسوَق  الُكْفَر  إلينَا  ه  َوَكرِّ ُقُلوبِنَا،  يِف  نُْه  َوَزيِّ اإلياَمَن،  إلينَا  َحبِّْب  فاللهم 
اِشِديَن. والِعْصياَن، واْجَعْلنا ِمن الرَّ

اللهم إنا نسألك إيامًنا صادًقا، ولساًنا ذاكًرا، وعماًل صاحلًا متقباًل.

ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

]ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې       ىى    ائ     
ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.
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#

َقاِق َيا أْهَل النَِّفاِق والشِّ

اخلطبة األولى:

اهللُ،  إالَّ  إَِلَه  أالَّ  وأشهُد  َوَأْخَفى،   َّ السِّ َيْعَلُم  الذي  األَعىل،  الَعيِلِّ  هللِ  احلمُد 
ًدا  حُممَّ َنبِيَّنَا  أنَّ  َوأشهُد  الُعال،  َفاُت  احلُْسنى، والصِّ َله األَساَمُء  َلُه،  يَك  رَشِ َوحَدُه ال 
ْم َوَباِرْك َعليِه، َوعىل آلِِه  َعبُد اهللِ َوَرُسوُله، َأخشى النَّاِس هللِِ َوَأْتَقى، اللهمَّ َصلِّ َوَسلِّ

ا َبعُد: َوَأْصَحابِه، َوالتَّابِِعنَي، َوَمْن َتبَِعُهم بِإْحَساٍن َوإيامٍن َوُتَقى، أمَّ

َفَيا ِعباَد اهللِ ُأوِصيُكم َوَنْفِس بَِتْقوى اهللِ َتَعاىَل َوَطاَعتِِه، َفلنُْصِلْح َبَواطِنَنَا، َكاَم 

ُصَوِرُكْم  ِإَلى  َيْنُظُر  اَل  اهلَل  »ِإنَّ  َقاَل:   H َرُسوَلنَا  فإنَّ  بَِظَواِهِرَنا،  ِعنَاَيُتنَا 

َوَأْمَواِلُكْم، َوَلِكْن َيْنُظُر ِإَلى ُقُلوِبُكْم َوَأْعَماِلُكْم«)1(. 

اإخَوَة الإمَياِن:

َر الُقَرآُن الَكِريُم َعْن َطواِئَف ِمْن األَعَداِء، َوَخصَّ بِالَعَداَوِة ِمنُهْم فَِئًة  َلَقْد َحذَّ

ُهْم، َوَأَباَن َعَواَرُهْم؛  ا َدِقيًقا، فَكَشَف ِسرْتَ َفَضَحُهُم اهللُ َفْضًحا َعظِياًم، َوَوَصَفُهْم َوْصِفً

َقِدياًم،  ْت  اْنَدسَّ فَِئٌة  امُلْجِرِمنَي،  َسبِيُل  َولَِتْسَتبنَِي  ُهْم،  رَشَّ َولِنَتَِّقَي  َصنِيَعُهم،  لِنَْحَذَر 

 

َوال َتَزاُل َحِديًثا: ]ۆئ    ۆئ   ۈئۈئ    ېئ    ېئېئ    ىئ    ىئ[ ]املنافقون:4[.

.I أخرجه مسلم رقم )2564( من حديث أيب هريرة  )1(
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اْشَتدَّ َخوُف َنبِيِّنا G ِمْن ِخَداِعِهْم َوَتْزِويِرِهْم، َفَقاَل: »ِإنَّ َأْخَوَف َما 

ِة ُكلُّ ُمَناِفٍق َعِليِم اللَِّساِن«)1(. َأَخاُف َعَلى َهِذِه اأْلُمَّ

ها امُل�سلموَن: اأَيُّ

 :V احلَديُث عن النَِّفاِق َوامُلنَافِقنَي َيبَدُأ وال َينَْتهي، َكيَف َوقد َقاَل ابُن الَقيِِّم

م: ]ڭ    ڭ     ُه يِف َشْأهِنِم«)2(؛ لِذا َجَعَل اهللُ ُعُقوَبَتُهم أهنَُّ »َكاَد الُقرآُن أْن َيُكوَن ُكلُّ

ڭ    ۇ    ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    ۈ[ ]النساء:145[.

ِعباَد اهلِل:

افَِضِة واحلَوثِيِّنَي، وُنْدِرُك مَجِيًعا َعَداَوهَتُم،  الَيُهوُد َوالنََّصاَرى َوأْذَناهُبُم ِمْن الرَّ

َفُهَو  َمَعُهم  َيَتَعاَوُن  َفْرٍد  َوَأيُّ  َوَمْكُشوُفوَن،  َظاِهُروَن  ُْم  ُهْم؛ ألهنَّ ِضدَّ مَجِيًعا  َوَنَتَكتَُّل 

ُه: ِمْن ُزْمَرٍة ال ُيْدِرُك َعَداَوهَتُْم َوَخَطَرُهم  َخاِئٌن، أَتْدُروَن -ِعَباَد اهللِ- أيَن اخلََطُر؟ إنَّ

 ، ى حِلَْرهِبِْم إالَّ َمْن مَجََع َبنَي الَوْعِي الَكاِمِل، َواإلياَمِن الَقِويِّ إالَّ الَقِليُل ِمنَّا، َوال َيَتَصدَّ

ُوُعوَدُهُم  ُقوا  وَصدَّ بَِمَظاِهِرِهم،  امُلسِلِمنِي  ِمْن  َعَدٌد  اْنَخَدَع  الذيَن  امُلنَافُِقوَن،  ُُم  إهنَّ

ُم خُيَاِدُعوَن  وا بِِدَعاَياهِتُِم اجلَْوَفاء اخلَاطَِئِة، َفيا َوْيَح امُلنَافِِقنَي، َيُظنُّوَن َأهنَّ الَكاِذَبُة، َواْغرَتُّ

وا، وإْن  َوَخاُبوا َوَخِسُ َيْشُعُروَن،  َوَما  َأْنُفَسهم  خَيَْدُعوَن إالَّ  َوَما  آَمنُوا،  َوالذين  اهللَ 

ُْم ُمْصِلُحوَن: ]ڱ    ں      ں    ڻ    ڻ    ڻ      ڻ[ ]البقرة:12[. َزَعُموا أهنَّ

أخرجه أمحد رقم )143(؛ من حديث عمر بن اخلطاب، وقال حمققو املسند: »إسناده قوي«.  )1(
مدارج السالكني )358/1(.  )2(
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َكاَن  ِفيِه  َمْن ُكنَّ  َقاَل: »َأْرَبٌع  ِحنَي   G َنبِيِّنا  َوْصُف  َصَدَق  َلَقْد 
ُمَناِفًقا َخاِلًصا، َوَمْن َكاَنْت ِفيِه َخلٌَّة ِمْنُهنَّ َكاَنْت ِفيِه َخلٌَّة ِمْن ِنَفاٍق َحتَّى َيَدَعَها: 

َث َكَذَب، َوِإَذا َعاَهَد َغَدَر، َوِإَذا َوَعَد َأْخَلَف، َوِإَذا َخاَصَم َفَجَر«)1(. ِإَذا َحدَّ

أَتْعَلُموَن َيا ُمؤِمُنوَن: 

يَح  ِ َيْرَتُضوا اإلْسالَم ِدينًا، َوال الُكْفَر الصَّ ُم مَلْ  أنَّ مِمَّا َوَصَفَهُم اهللُ يِف ِكتابِِه أهنَّ
ُم ُيبِغُضوَن امُلؤِمننَِي، َوَيَتَولَّوَن  اِر َوامُلؤِمننَِي، َغرَي َأهنَّ َمْبَدًأ، َفَكاُنوا ُمَذْبَذبنَِي َبنَي الُكفَّ
يِن َما َسُهَل َعَليِهْم، َوَراَق أِلْنُفِسِهْم، َوَيَتَقاَعُسوَن  ُم َيَأُخُذوَن ِمن الدِّ الَكافِريَن، َوَأهنَّ
إىل  ُيَساُقوَن  اَم  َفَكَأنَّ بِِعَباَدٍة،  ِقَياًما  َأَراُدوا  َوإَذا  َعَليِهم،  َشاقٌّ  ُه  أنَّ َيُظنُّوَن  َما  َتنِْفيِذ  َعن 

]ڃ    ڃ    چ    چ    چ     چ    ڇ    ڇ    ڇ        ڇ     َسْوًقا  امَلوِت 
ڍ    ڍ        ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    ڈ            ژ[ ]النساء:142[.

ِعَباَد اهلِل:

م َيُقوُلوَن َما ال َيْفَعُلوَن، َيْلووَن ألِسنَتُهْم بِالكالِم امَلْعُسوِل،  َوِمْن ِصَفاهِتِْم: َأهنَّ
ٌة،  َقاِصَ َوُعُقوهُلم  َقاِسَيٌة،  ُقُلوهُبُم  الُكبَّاِر،  َوامَلْكَر  فنَِي،  الدَّ احِلْقَد  ُيْضِمروَن  َبيناََم 

 

إنَّام َمَصاحِلُُهْم َفوَق ُكلِّ يَشٍء،  َنبِيَلٍة،  بِِقَيٍم  ُفوَن  َيعرَتِ ُعْليا، وال  ُمُثٍل  ِمْن  َينَْطِلُقوَن  ال 
 : ْلِم، َفإَذا َجدَّ اجِلدُّ َنَعْم َمَصاحِلُُهْم َفوَق ُكلِّ يَشٍء، ُفَصَحاُء اللِّساِن، ُشْجَعاٌن يِف السِّ
]املدثر:50، 51[ إي واهللِ: إنَّ أْلِسنََتُهْم  ]ڀ    ڀ     ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ[ 
اَر، َوَيَتَعاَقُدوَن َمَعُهْم يِف الَعَلِن  َبِذيَئٌة، َوَأيِدهَيُْم َطِويَلٌة، َوُقُلوهَبُْم َخواٌء، خَيِدُموَن الُكفَّ

أخرجه البخاري)34(، مسلم رقم )58(؛ من حديث عبد اهلل بن عمرو.  )1(
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]ٱ     ٻ    ٻ     ٻ    ٻپ     َكِرياًم:  َقواًل  نَا  َربَّ َيا  ُقْلَت  َلَقْد  واخلَفاِء، 
پ    پ     پ    ڀڀ    ڀ    ڀ        ٺ[ ]حممد:30[.

ًفا َوَكَراَمًة  ا َنْسَأُلَك إِياَمًنا َصاِدًقا، َولَِساًنا َذاِكًرا، َوَعماًل ُمَتَقبَّاًل، َورَشَ َفاللُهمَّ إِنَّ
ْنَيا َواآْلِخَرِة.  يِف الدُّ

حيُم.  ُه ُهو الَغُفوُر الرَّ َوأسَتْغِفُر اهللَ فاسَتْغِفُروُه إنَّ

اخلطبة الثانية: 
: ]ٱ    ٻ    ٻ     ٻٻ    پ     پ    پ    پ    ڀ    ڀ[ ]النور:44[  احلَمُد هللِ
ًدا َعْبُد اهللِ َوَرُسوُلُه  وأشَهُد َأالَّ إَِلَه إالَّ اهللُ امَلِلُك الَعظِيُم اجلَبَّاُر، َوأشَهُد أنَّ َنبِيَّنا حُممَّ
واألْصَحاِب  اآلِل  مَجيِع  وعىل  عليِه  وَبارَك  َوَسلََّم  اهللُ  َصىلَّ  امُلْخَتاُر،  امُلْصَطفى 

ا َبَعُد: والتَّابِعنَي َوَمْن َتبَِعُه بإحَساٍن إىل َيوِم الَقَراِر، أمَّ

]ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ     ڃ[ ]التوبة:119[. 

ِعَباَد اهلِل:

َيْفَقُهوَن،  اَل  َقْوٌم  ُْم  وَأهنَّ اَلَكاِذُبوَن،  ُم هم  أهنَّ  َ َبنيَّ امُلنافِِقنَي  َحاَل  اهللُ  َحَكى  ا  َلمَّ

 

َواَل َيْعِقُلوَن.

اْلَكافِِريَن،  َوَيْمَحَق  ِذيَن آَمنُوا،  الَّ ُص اهللُ  ُفوُف، َوُيَمحِّ َتَتامَيُز الصُّ يف األََزَماِت 
َلَقْد  امُلنافِِقنَي،  َحاُل  َعِجيٌب  َوأحَقاٍد،  َأْضَغاٍن  ِمْن  امُلنَافِِقنَي  ُقُلوِب  يِف  َما  اهللُ  وخُيِْرُج 
َوَتْقوِيِض  ِقَيِم اإلْسالِم،  هِلَْدِم  نا  َعْصِ إِْمَكانِيَّاِت  ُكلَّ  روا  َوَسخَّ َعَداَواهُتُْم،  اْزَداَدْت 

َأْرَكانِِه، َوَيَتنَاَسوَن: ]ڈ    ژ    ژ    ڑ       ڑ      ک[ ]الصف:8[.
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ِكنَي  َلَقْد ُجنَّ ُجنُوهُنُْم، َوُهم َيَروَن ُعُلوَّ ِديِن اهللِ، َوَسَعَة اْنتَِشاِرِه، َوَكْثَرَة امُلَتَمسِّ

ُكبَّاِر  ِة إْمَكانِيَّاِت امُلْسِلمنَي، وإلَصاِق ُكلِّ التَُّهِم فِيهْم، َوَرْغَم ُكلِّ َمْكٍر  ِقلِّ فِيِه، َرْغَم 

ُيكاُد أِلهِلِه، َوَلِكنَّ اهللَ َسلََّم. 

َنْحُن ُمؤِمنُوَن بَِأنَّ اهللَ ُمتِمُّ ُنوِرِه، َوَلْو َكِرَه اْلَكافُِروَن، َوأنَّ ِديَن اهللِ َظاِهٌر، َوَلْو 

ُكوَن، ُمؤِمنُوَن بَِقوِل َرُسوِل اهلُدى G: »َلَيْبُلَغنَّ َهَذا اأْلَْمُر َما  َكِرَه امُلرْشِ

يَن، ِبِعزِّ  َبَلَغ اللَّْيُل َوالنََّهاُر، َواَل َيْتُرُك اهلُل َبْيَت َمَدٍر َواَل َوَبٍر ِإالَّ َأْدَخَلُه اهلُل َهَذا الدِّ

َعِزيٍز َأْو ِبُذلِّ َذِليٍل«)1(.

َوَلو َسَعى أْهُل النَِّفاِق للَفَساِد واإلْفَساِد، بَِتْيِسرِي ُسُبِلِه، َوَدْعِم َوإبَراِز الَفاِسِديَن 

َوَمَباِدِئِهْم  بِِدينِِهْم  امُلسِلمنَي  ثَِقَة  ُيَزْعِزُعوا  َوَلْن  أَبًدا،  اهللِ  ِديَن  وا  َيرُضُّ َفَلْن  ْم،  أْمَثاهِلِ

نا: ]ۇ      ۇ    ۆ    ۆ[. ا َكاَم َقاَل َربُّ َوِقَيِمِهْم، َحقًّ
]التوبة:67[

لَقْد َحَصَ الِفْسَق فِيهم؛ أِلنَّ فِسَقُهم َأْعَظُم ِمْن فِْسِق َغرِيِهم، َوَأنَّ امُلؤِمننَي َقْد 

اُز ِمنُْهم َشِديٌد. اْبُتُلوا هِبِم؛ إْذ َكاُنوا َبنَي َأظُهِرِهم، واالْحرِتَ

نيا َعىل  اَر يِف النَّاِر، َواخلُُلوِد فِيها؛ الْجتاَِمِعِهم يِف الدُّ َوَقْد مَجََع اهللُ امُلنَافِِقنَي َوالُكفَّ

الُكْفِر، َوُمَعاَداِة اهللِ َوَرُسولِِه.

طبعة  املسند  حمققو  وقال  الداري،  متيم  حديث  من   ،)16957( برقم  املسند  يف  أمحد  أخرجه   )1(
الرسالة: »إسناده صحيح عىل رشط مسلم«.
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ها امُلوؤِمُنوَن: اأيُّ

يَفنِي، َمْعِقَل التَّوِحيِد،  ِ َفَكيَف إَذا َكاَن َمْكُر امُلنَافِِقنَي َيْسَتهِدُف باِلَد احلََرمنِي الرشَّ
ِد  نَِّة واجلَاَمَعِة: اإلِماِم حُمَمَّ َسْت َعىل َيِد إَماَمنِي ِمْن أْهِل السُّ َوَمأِرَز اإليامِن، مَمَلَكٌة أسِّ
اِب -َعَليِهاَم َرمَحُة اهللِ َتَعاىل-، َوَقْد َجَعَل اهللُ  هَّ ِد بِن َعْبِد الوَّ بِن ُسُعوٍد، واإلِماِم حُمَمَّ

َيتَِهام َخرًيا َوَصالًحا. يِف ُذرِّ

َعىل  َخَتَم  اهللَ  أِلَنَّ  البالِد؛  هِذِه  عىل  َكثرًِيا  التَّْقِديَراِت  يف  خُيطُِئوَن  َفامُلنَافُِقوَن 
ُقُلوهِبم َوَعىل َسْمِعِهم، َوَجَعَل َعىل أْبَصاِرِهم ِغَشاَوًة.

اإْخواِن:

ُْم  بأهنَّ ُروَن  ُيــرَبِّ َوَقْد  بِاإلْسالِم،  َبعُضُهْم  َيَتَظاَهُر  َفَقْد  ِمنُْهْم،  َتنَْزِعجوا  ال 
امُلنَافُِقوَن  َيُظنُّ  والنََّصارى،  الَيُهوِد  ِعنَْد  ُهناَك  ُقُلوهَبُْم  َفإنَّ  ؛  َكالَّ وَلِكنَّ  ُمْصِلُحوَن، 
، َفِديُن اهللِ َمنُْصوٌر،  يِن َمْرُبوٌط بِأْشَخاٍص، أو ُدوٍل أو مَجَاَعاٍت، كال َوريبِّ أنَّ أْمَر الدِّ
ٍد  حُمَمَّ بَِزواِل  َلَزاَل  بِأَحٍد  ًقا  ُمَعلَّ يُن  الدِّ َكاَن  وَلو  َوخَمُْذوٌل،  َوَمْغُلوٌب  َمْقُهوٌر  ُه  َوَعُدوُّ
َوُبُيوهَتُم  ُقُبوَرُهم  اهللُ  َوَمأل  َوَكيَدُهْم،  امُلنَافِِقنَي  رَشَّ  امُلْسِلِمنَي  اهللُ  َكَفى   ، الَبرَشِ َخرِي 

َوُبُطوهَنَْم َناًرا.

هداًة  واجعلنا  والتَّقوى،  اإليامِن  بِِزينَِة  نا  وزيِّ وَترىَض،  حُتبُّ  لَِما  اهدنا  اللهمَّ 
ُمهَتِديَن، َغرَي َضالنَِي، وال ُمضلنَي.

الم،  السَّ ُسبَل  امُلنكِر، واهِدهم  باملعروِف، والنَّاهنَي عن  اللهمَّ وفِّق اآلمريَن 
اللهمَّ من أراَد بنا سوًءا َفأخرس لِساَنُه، وُشلَّ أركاَنُه، وأذهب عقَلُه.



65

اللهمَّ وفِّق ُوالَة ُأموِرنا لَِما حُتبُّ َوَترىض، وَأعنُهم عىل الرِبِّ والتَّقوى، وأصلح 
با  هلم البِطاَنِة، ووفِّقهم وأعنهم عىل أداء األمانِة، اللهمَّ ادفع عنَّا الَغالء والَوَباء والرِّ

ًة، وعن بالِد امُلسلمنَي. الزَل واملحِن عن بلِدنا خاصَّ نا والزَّ والزِّ

اْلَقْوِم  َعىَل  َنا  َواْنُصْ َأْقَداَمنَا  َوَثبِّْت  َأْمِرَنا،  يِف  اَفنَا  َوإرِْسَ ُذُنوَبنَا،  َلنَا  اْغِفْر  نَا  َربَّ
اْلَكافِِريَن.

ْنَيا َحَسنًَة، َويِف اآْلِخَرِة َحَسنًَة، َوِقنَا َعَذاَب النَّاِر.  نَا آتِنَا يِف الدُّ َربَّ

عباد اهلل: 
اهلل  ولذكر  يزدكم،  نعمه  عموِم  عىل  واشكروه  يذكركم،  العظيَم  اهلل  اذكروا 

أكرب، واهلل يعلم ما تصنعون.
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#

يوُمنا الَوَطِنيُّ َأفَراٌح َأْم َأْتَراٌح

اخلطبة األولى:

ِع وأحكاَمه، بعَث الرسَل  احلمُد هلل أعىل معاملَ العلِم وأعالَمه، وأظهَر َشَعاِئَر الرشَّ
إىل احلقِّ هاديَن، وأخَلفهم بعلامَء إىل ُسنِن اهلُدى داعنَي، وأشهد أن ال إله إال اهلل، 

 

القويُّ  اهلل ورسوُلُه  عبُد  نبيَّنَا حممًدا  أنَّ  وأشهد  املبنُي،  امللُك  له،  وحَده ال رشيَك 
يِّبنَي، والتابعنَي هلم ومن تبعهم  األمنُي، صىلَّ اهلل وسلَّم وبارك عليه، وعىل آلِه الطَّ

ا بعُد: يِن، أمَّ بإحساٍن وإيامٍن إىل يوم الدِّ

فاتَّقوا اهلل تعاىل -يا مسلموَن- وأطيُعوه، واتَّبعوا أمَره، وال تعُصوه ]ەئ    
ەئ    وئ    وئ    ۇئۇئ    ۆئ    ۆئ[ ]البقرة:223[.

عباَد اهلِل:

ومحايِة  بالنَّواجِذ،  عليها  والَعضِّ  اِء،  الَغرَّ برشيعتِنا  ِك  بالتمسُّ ُمطالبوَن  نا  إنِّ

جناهِبا من أْن خُتَدَش أو ُتثَلم، فهذه وصيُِّة رسوِل اهللِ H لنا القاِئِل: »َفَعَلْيُكْم 

وا َعَلْيَها ِبالنََّواِجِذ،  ُكوا ِبَها َوَعضُّ ِبُسنَِّتي َوُسنَِّة اْلُخَلَفاِء اْلَمْهِديِّيَن الرَّاِشِديَن، َتَمسَّ

َوِإيَّاُكْم َوُمْحَدَثاِت اأْلُُموِر، َفِإنَّ ُكلَّ ُمْحَدَثٍة ِبْدَعٌة، َوُكلَّ ِبْدَعٍة َضَاَلٌة«)1(. 

أخرجه أبو داود رقم )4607(، وابن ماجه رقم )42(، وصححه األلباين.  )1(
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يُن، وَيموُه من التَّزوير  ِء أمانٌة ثقيلٌة لُيْحفَظوا الدِّ لذا كاَن عىل العلامِء األَِجالَّ
والتَّجهيِل.

ِة: فيا علماَء الأمَّ

والقباِئَح،  امَلَفاِسَد  وتدفعوا  وامَلرابَِح،  امَلَصالَِح  ُقوا  لُِتَحقِّ اهلل؛  رسالَة  َبلُِّغوا 

 

ويا والَة األمِر األكارِم: أخِلُصوا للنَّاِس بالعمِل، وقوموا بام أوجَب اهللُ هلم من حقِّ 
عايِة واحلاميِة، فقد قاَل َرُسوُل اهللِ H: »ُكلُُّكْم َراٍع، َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن  الرِّ

َرِعيَِّتِه، اإِلَماُم َراٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه«)1(. 

اأيها امل�سلموَن:

أنَّ  واِب:  والصَّ لِلِقسِط  وَبياًنا  ِة،  لِلُحجَّ وإقاَمًة  ِة،  لألمَّ ُنصًحا  بياُنُه  جيُب  ومِمَّا 
H اهللِ  رسوُل  فقدوُتنا  سواها،  اإلسالِم  يف  ليس  ثالثٌة،  عيَة  الرشَّ أعياَدنا 
َسْبًقا  إليه  َلسبقونا  خرًيا  كان  ولو  ِعيًدا،  ألعامهِلم  ُيقيموا  فلم  الكراُم،  وصحابُته 

َأِكيًدا.

H امَلِدينََة َوهَلُْم َيْوَماِن َيْلَعُبوَن فِيِهاَم، َفَقاَل: »َما  فقد َقِدَم َرُسوُل اهللِ 
 :H َهَذاِن اْلَيْوَماِن؟« َقاُلوا: ُكنَّا َنْلَعُب فِيِهاَم يِف اجْلَاِهِليَِّة، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ 

»ِإنَّ اهلَل َقْد َأْبَدَلُكْم ِبِهَما َخْيًرا ِمْنُهَما: َيْوَم اأْلَْضَحى، َوَيْوَم اْلِفْطِر«)2(. 

ـيُخ ابُن الُعثيمنَي V: »عيُدنا معرَش املسـلمنَي ليس عيَد ُمبتدعٍة،  وقال الشَّ
عيُة ثالثٌة: عيُد األسبوِع، وهو يوُم اجْلُُمَعِة، وعيُد الفطِر،  وال ُمرشكنَي، فاألعياُد الرشَّ

 

أخرجه البخاري رقم )893(، ومسلم رقم )1829(.  )1(
أخرجه أبو داود رقم )1134(، وصححه األلباين.  )2(
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وعيـُد النَّحـِر، وليـَس يف اإلسـالِم ِسـواها عيـٌد، ليـَس يف اإلسـالِم عيـٌد مليـالٍد، 

 

َئاَسـِة عـىل الِعباِد، فهذا  ِم ِزَماِم امُللِك والرِّ وال النتصـاِر جيـوٍش وأجناٍد، وال لَِتَسـلُّ
رسـوُل اهلل H مَلْ ُيِقـْم أصحاُبـُه ملِيالِدِه ِعيًدا، وهذه انتصاراُت املسـلمنَي مَلْ 
، وَأْكِرْم هِبم  ُيِقِم املسلموَن هلا ِعيًدا، وهذا ِقياُم اخلالفِة أليب َبكٍر وُعَمَر، وعثامَن وعيلٍّ
قادًة ُخلفاَء، ووالًة أمناَء، مَلْ ُيِقِم املسلموَن لِِقياِم اخلالفِة فيهم عيًدا، ولو كانت إقامُة 
األعياِد ملثِل هذِه األموِر خرًيا َلَسَبَقنا إليِه َمْن َسَبُقوَنا يف العلِم والعبادِة من أصحاِب 

رسوِل اهلل، وأئمِة املسلمنَي يف العلم َبْعَدُهم«)1(. 

عباَد اهلِل:

فإنَّ  والتَّوجيِه،  والبياِن  والتَّوضيِح،  النُّصِح  من  وملَِِزيٍد  يٌة،  َصِ َعِقيَدٌة  هذه 
اعتقاَد ما ُذكَر ال ينايف احلُّبَّ الَغِريِزيَّ لأَلوطاِن.

فحنَي ُيوَلُد إنساٌن يف أرٍض، َوينَْشُأ فيها، فإنَّ فِطَرَتُه َتربُِطُه هِبا، َفُيِحبُّها وُيوالِيها، 
]ٱ    ٻ    ٻ   ٻ    ٻ    پ     النَّفِس، فقاَل:  َقَرَن اهللُ حبُّ األرِض بحبِّ  فقد 
پ    پ    پ    ڀ     ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ[ ]النساء:66[ فقد َجَعَل ُسبحاَنه 

ياِر َعِديٌل لِلَحياِة. ياِر بإَزاِء الَقْتِل، َوَمفهوُمُه: أنَّ اإِلبَقاَء يف الدِّ اإلخراَج ِمن الدِّ

َة، وهو ُيغاِدرها ُمهاجًرا  وهذا رُسوُل اهللِ H ُيعِلن عن ُحبِّه لوَطنِه مكَّ
ُأْخِرْجُت  َأنِّي  َوَلْواَل  اهلِل،  ِإَلى  اهلِل  َأْرِض  َوَأَحبُّ  اهلِل،  َأْرِض  َلَخْيُر  ِإنَِّك  فيقوُل: »َواهلِل 

ِمْنِك َما َخَرْجُت«)2(.

الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع )183-182/2(.  )1(
أخرجه الرتمذي رقم )3925(، وابن ماجه رقم )3108(، وصححه األلباين.  )2(
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بَِّبها إليه، فقال:  ا َعِلَم النَّبِيُّ H أنَّه َسَيْبَقى يف املدينِة َدَعا اهللَ أْن ُيَ َوَلمَّ
ْحَها َوَباِرْك َلَنا ِفي َصاِعَها  َة، َأْو َأَشدَّ َوَصحِّ »اللُهمَّ َحبِّْب ِإَلْيَنا الَمِديَنَة َكُحبَِّنا َمكَّ
اَها َفاْجَعْلَها ِباْلُجْحَفِة«)1( قاَل ابُن َحَجٍر: »ويف احلديث داللٌة  َها، َواْنُقْل ُحمَّ َوُمدِّ

عىل فضِل املدينِة، وعىل َمرُشوعيِة ُحبِّ الَوَطِن، واحْلَننِِي إليه«)2(. 
الَبْلوى نداَمُتُه يِف فرَقِة اأَلْهِل واأَلحباِب والَوَطِن)3(َحْسُب الغريِب مَن 

ها امُل�سِلُموَن: اأيُّ

وإذا كان هذا املعنى يف كلِّ الُبلَداِن، فام باُلكم بَِبَلِد التَّوحيِد والَعِقيدِة، وَمهِد 
ساَلِة، َوَمْهبِِط الوحِي والُقرآِن، َوَمْأِرِز اإلياَمِن واألََماِن، َأرِض احْلََرَمنِي،  نة والرِّ السُّ

وِقبَلِة الثََّقَلنِي؟! 

لٌة يف النُّفوِس، جَتَعُل اإلنساَن َيسرَتيُح إىل الَبَقاِء  َفُحبُّ األَوَطاِن َغِريزٌة ُمتأصِّ
ُمسَتغَرٍب،  َغرُي  َأْمٌر  الطَّبِيعيِّ  امَلفهوِم  هبذا  والَوَطنِيَُّة  عنُه،  َغاَب  إذا  إليِه  َوَيِنُّ  فيه، 

 

بِِه  ُيعاَرُض  ًها  ُمَشوَّ َمفهوًما  َتكوَن  أْن  جَيُوُز  كام ال  اَض،  اعرِتَ عليها، وال  غباَر  وال 
ُشُعوهِبم،  وال  َأراِضيهم،  إىل  النَّاس  انتاَِمَءاِت   ُ ُيغريِّ ال  فاإِلسالُم  يِن،  لِلدِّ الَوالُء 

 

َر  ِعيََّة، كام ال جَيوُز بِحاٍل أْن ُيَصوَّ ُهَها الِوجَهَة الرشَّ وال َقَباِئِلهم، وإنَّام ُيرِشُدها، وُيوجِّ
عباِدِه  أو  تعاىل،  اهللِ  ِديِن  وبنَي   ، عيِّ الرشَّ بَِمفهوِمها  الَوَطنِيَِّة  بنَي  التَّعاُرُض  لِلنَّاِس 

ننَي. يِن، أومن امُلَتَديِّ ننَي، إنَّ َتصويَر ذلَك َليَس إالَّ ِحيَلًة لِلنَّيِل من الدِّ امُلَتَديِّ

أخرجه البخاري رقم )3926(، ومسلم رقم )1376(.  )1(
فتح الباري البن حجر )621/3(.  )2(

البيت يف تاج العروس )316/14( بال نسبة لقائل.  )3(
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ا عباَد اهلِل: اإنَّ

، وال ُمَزايداٍت وُمَداهناٍت بِِمثِلها، كام جَيُِب أالَّ ُنسَتَفزَّ  ا بُِغلوِّ ال ُنريُد أْن ُنقابَِل ُغلوًّ

َهِة، وال النَّواِئِح امُلسَتأَجَرِة، إنَّا  َثِة، وال األَفَكاِر امُلَشوَّ ِمْن ِقَبِل َأصَحاِب األَقالِم امُلَلوَّ
يَعِة  َي إىل إْقِصاِء رَشِ بَِحقٍّ َنرفُض الَوَطنِيََّة حينام َتكوُن َوَثنًا ُيعَبُد من دوِن اهللِ، أو ُتَؤدِّ

اهللِ، أو َتقسيِم النَّاِس إىل َأحَزاٍب َوَطواِئَف ُمَتباِغَضٍة. 

لغِة،  اِب والطِّنِي، واجلنِس والُّ ُحبُّ اْلَوَطِن عباَد اهلِل: ال يِمُلنا عىل عصبِيٍَّة لِلرتُّ
ِة الَعِقيَدِة اإلسالميَِّة التي  يِن، وال يِمُلنا عىل َغْمٍط أِلُخوُّ عىل ِحَساِب العقيدِة والدِّ

. َتَتَساَمى عن احْلُدوِد اجْلُغَرافِيَِّة، والنَّظراِت اإلقليميَّة، حاشا وكالَّ

فقد قاَل أصدُق القاِئلنِي: ]ے    ے    ۓ    ۓ     ڭ    ڭ    ڭ     ڭ[ 
]املؤمنون:52[. 

َعْنُكْم  َأْذَهــبَ  َقْد   D H َقاَل: »ِإنَّ اهلَل  ويف احلديِث َأنَّ َرُسوَل اهللِ 
َأْنُتْم َبُنو آَدَم َوآَدُم ِمْن   ، ، َوَفاِجٌر َشِقيٌّ ُعبِّيََّة اْلَجاِهِليَِّة، َوَفْخَرَها ِباْلَباِء ُمْؤِمٌن َتِقيٌّ

ُتَراٍب، َلَيَدَعنَّ ِرَجاٌل َفْخَرُهْم ِبَأْقَواٍم، ِإنََّما ُهْم َفْحٌم ِمْن َفْحِم َجَهنََّم، َأْو َلَيُكوُننَّ َأْهَوَن 

َعَلى اهلِل ِمَن اْلِجْعَاِن الَِّتي َتْدَفُع ِبَأْنِفَها النَِّتَن«)1(.

اْلُمْسِلِم َأُخـــو  »اْلُمْسِلُم  َقاَل:   H اهللِ  َرُسوَل  َأنَّ  ِحيَح:  الصَّ ويف 

 

اٍت)2(.  اَل َيْظِلُمُه َواَل َيْخُذُلُه، والتَّْقَوى َها ُهَنا« َوُيِشرُي إىَِل َصْدِرِه َثاَلَث َمرَّ

أخرجه أبو داود رقم )5116(، وحسنه األلباين.  )1(
أخرجه مسلم رقم )2564(.  )2(
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َبَلٍد يف  اهلِل  اســــُم  ُذِكــــر  َعَددُت أرجاَءه ِمن ُصلِب َأوَطاِني)1(َوَأيـــَنـــَمـــا 

َد ُحبَّ الَوَطِن يف َزَمٍن حَمُدوٍد، أو بُِطقوٍس ُمَعيَّنٍة،  وال َيِمُلنا كذلَك أن ُنَجسِّ
فذلُِكم امَلحُذوُر، فذلُِكم امَلحُذوُر. 

وترىض،  حُتِبُّ  لَِما  ووالَتنا  ووفِّقنا  واإليامِن،  األمِن  نعمَة  علينا  أدم  فاللهم 
وأعنَّا عىل الربِّ والتقوى. 

، فاستغفروه، إنَّه هو الغفوُر الرحيُم.                                      وأستغفُر اهلل يل ولكم، من كلِّ ذنبٍّ

اخلطبُة الثانيُة:
احلمد هلل، تعاظَم واقتدر، وعزَّ ُسلطاُنُه َفَقَهر، َنحمُده كثرًيا كام َأَمَر، وَنشُكُرُه 
ِع يف  افِِع امُلَشفَّ ، الشَّ الُم عىل َخرِي الَبرَشِ الُة والسَّ يادة ملَِن َشَكَر، والصَّ وقد َتَأذَّن بالزِّ
َتبَِعهم بإحساٍن وإيامٍن إىل يوِم  الُغَرِر، والتَّابعنَي ومن  آلِِه وأصحابِِه  ، وعىل  امَلْحرَشِ

ا بعُد: امُلسَتَقْر، أمَّ

فاتقوا اهلل -عباَد اهلل-: واعلموا أن ِمن حقِّ أوطانِنِا علينا أْن نكوَن لِتحقيِق 
َمصاحِلها ُسعاًة، ولَِدرِء امَلَفاِسِد عنها ُدعاًة، وألمنِها واستقراِرها مُحاًة، لَِساُن حالِنا: 

]ۆئ    ۆئ    ۈئ    ۈئ        ېئ    ېئ[ ]هود:88[.

بانيَِّة،  يعِة الرَّ فام ُعِمرِت األوطاُن بمثِل األخِذ بالعقيدِة اإلسالميِِّة، وحتكيِم الرشَّ
قاَل تعاىل: ]ڌ    ڌ          ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ      ژ    ڑ    ڑ    

ک    ک    ک    کگ     گ    گ    گ[ ]احلج:41[. 

هذا البيت من قصيدة للدكتور عائض القرين، يف مقامات القرين )1/2( وقيل: إنه اقتبس هذا   )1(
البيت من شعر أيب متام، ومل أجده يف ديوانه.
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احِلَُة  الصَّ املواطنُة  إِذ  َوَدَماٌر؛  وهالٌك  ياِر،  الدِّ َخراُب  واملعاَص  الذنوَب  فإنَّ 

ُد، وال ِشعاراٍت وُصَوٍر ُترَفُع، إنَّام إخالٌص وبِناٌء، وِصْدٌق َوَعَمٌل،  ليست َكِلامٍت ُتردَّ

َن، وال خَيَضُع للمَساَوماِت وامُلزاَيداِت. ال َيقَبُل التَّلوُّ

ها الكراُم: اأيُّ

عاراِت  ادقِة، ويسُقُط عنَدُكم َزيُف الشِّ َ لكم َمَظاِهُر الوَطنِيِِّة الصَّ وحتى َتَتبنيَّ

الِِح النَّاِصِح، وبنَي الكاذِب  ُل ُيمِكنُُه أْن ُيَميَِّز بنَي امُلواطِِن الصَّ الكاِذبِة اخلاطَِئِة، فاملتأمِّ

اآلثِِم الفاِضِح، ]ٿ    ٿ    ٿ    ٿ     ٹ[ ]البقرة:220[.

ِة وُمَسلَّامهِتا ُمواطِنوَن صاحِلوَن؟!  ْمِز بثوابِت األمَّ روا اإلعالَم لِلَّ فهل َمْن سخَّ

من  وَمسئولِيها  ِة  األمَّ بعلامِء  االستهزاُء  بضاعُتهم  الذيَن  النَّفُر  أولئَك  وأيَن 

احِلَِة واإلصالِح؟! امُلواَطنَِة الصَّ

َعرْبَ  آمنوا،  اللذيَن  الَفاحشِة يف  لِلَوَطِن إشاَعُة  وهل من اإلخالِص واالنتامِء 

ْشَمِة واألخالِق؟!  ِة واحْلِ ِة بالِعفَّ ُطوفاٍن من الَفَضاِئيَّاِت امُلِخلَّ

بوَن يف َبَلِد اإلسالِم َتْفِجرًيا َوَتْكِفرًيا َوَتْقتِياًل؟!  احِلَُة ممن خُيَرِّ وأيَن امُلَواَطنُة الصَّ

]ڑ     ڑ    ک    ک[ ]البقرة:205[.

َوَسِط  بَِسيَّاَراهِتِم  َيعَبُثوَن  َشَباٍب  عىل  اإِلسالِم،  َوَطَن  َيا  َعَزاَءَك  اهللُ  َأحَسَن 

َوَطَن  َيا  َعَزاَءَك  َعىَل أَصواِت األغايِن والطَّرِب، وَأحَسَن اهللُ  الطُُّرقاِت، وَيَتاَمَيُلوَن 

اإِلسالِم عىل َشَباٍب َيعَتدوَن عىل أرواح النَّاِس وأعراِضهم ومُمَتَلَكاهِتم!
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اأيها املوؤمنون:
َمن ُيِبُّ الَوَطَن َحِقيَقًة، َوُيِريُد َلُه اخلرََي َوالنَّاَمَء، ال َتَراُه إاِلَّ َحِريًصا َعىَل َأمنِِه 
َواستِقَراِرِه، ُمطِيًعا لُِوالِة َأمِرِه، َناِصًحا لَِقاَدتِِه، َعاِماًل بام ُيَسنُّ ِمن َأنظَِمٍة وَتْعِلياَمٍت، 
ِم، َفال ُيِدُث َبلَبَلًة، َوال َيبَعُث َفوىَض، َوال ُيفِسُد َصاحِلًا،  ًرا ملا ُيبَذُل لِلبِنَاِء َوالتََّقدُّ ُمَقدِّ

ُب َعاِمًرا.       َوال خُيَرِّ

َباِب َفحْسُب، بل علينا نحُن َمَعارِشَ األولياِء؛ إْذ كيَف  والَعَتُب ليس عىل الشَّ
عاِت؟ واألَْدَهى واألمرُّ كيَف َنرىَض لِنِساِئنا أْن خَيُرْجَن  نرىض ألبناِئنا بتلَك التَّجمُّ

لَغِط والفوىض، ويكنَّ َمصَدًرا لِلرَشِّ والِفتنَِة؟!  عاِت، والَّ إىل أماكِن التََّجمُّ

اهللَ، ُيرض  ال  األغراِر  َهُؤالِء  صنيَع  أْن  َتاٍم  يقنٍي  عىل  إينِّ  كراُم:  يا  واهلل 

 

وُحبٌّ  وَطيٌش،  َعَبٌث  هو  إنَّاَم  األَكاِرم،  َأْمِرَنا  والَة  وال  املؤمننَي،  وال  رُسوَله،  وال 
للُخروِج عىل امَلألوِف، وُحبٌّ لِلَفوىَض والَغوَغاِئيِة.

فيا عباَد اهلِل:
نا صحًة يف األبداِن، وأمنًا يف البالِد. باَب بفضِل اهللِ علينا؛ أن أمدَّ روا الشَّ ذكِّ

اَم ُهَو إِيَذاٌن بَِغَرِقَها،  ِفينٍَة واحَدٍة، فَأيُّ َخْرٍق فيها َفإِنَّ نَا يف جُمَتَمٍع َكسَّ روهم بَِأنَّ ذكِّ
پ     ٻ     ٻ     ٻ     ٻ     ]ٱ     الزِدَياِدَها  َوَسَبٌب  للنِّعِم،  َقيٌد  ُه  َفإِنَّ كَر،  الشُّ َفْلنَلَزِم 

پ    پ    پ    ڀ    ڀ    ڀ     ڀ    ٺ[ ]األنفال:53[.
إنَّا نعوُذ برضاَك من سخطَِك، وبمعافاتَِك من عقوبتَك، وبَك منَك  فاللهم 

 

ال نحيص ثناًء عليَك. 
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اكريَن، يا ربَّ العاملنَي.  اكريَن، ولَك من الذَّ اللهم اجعلنا لِنِعِمَك من الشَّ

اللهم أصلح شباب اإلسالم واملسلمني، وخذ بنواصيهم إىل الرِبِّ والتقوى، 
ووفقهم للعمِل الذي ترىض.

قلوهِبم،  يف  نُْه  وَزيِّ اإليامَن،  إليهم  حبِّب  اللهمَّ  مهتدين،  هداة  اجعلهم  اللهمَّ 
اِشديَن. ه إليهم الكفَر والفسوَق والعصياَن، واجعلهم من الرَّ وكرِّ

اللهم وفِّق والَة أموِرنا لَِما حُتِبُُّه وترضاُه، يا ذا اجلالِل واإلكراِم. 

]ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ        ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    
ې       ىى    ائ     ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[. 
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#

ُرَقاٌة ناِصُحوَن أم ُمسَتِغلُّوَن؟

اخلطبة األولى:
احلمُد هلل الواحِد بال رشيٍك، القويِّ بال َنِصرٍي، سبحاَنُه ليَس كمثِلِه يشٌء، وهو 
ميُع البصرُي، وأشهد أن ال إله إال اهلل، وحده ال رشيَك له، وهو عىل كلِّ يشٍء قديٌر،  السَّ
عليه،  وبارَك  اهلل وسلَّم  امُلبنُي، صىلَّ  الَبالَغ  بلَّغ  ورسوُله،  اهللِ  عبُد  أنَّ حممًدا  وأشهد 

ا بعُد:  يِن، أمَّ وعىل آله وأصحابِه الطَّيبنَي، ومن تبعهم بإحساٍن وإيامٍن إىل يوم الدِّ

عنَد  ُملَتَجٌأ  اهلل  فتقوى  أُموِرُكْم،  مَجيِع  يف  اهللَ  بتقوى  اهلل-  -عباَد  فُأوصيُكم 
َزايا. الَبالَيا، وُسْلواٌن عنَد اهلُموِم والرَّ

عباَد اهلل:
َنَكٍد،  ِمن  َبرَشٍ  حَياُة  خَتُلو  فال  والَبالَيا،  باملَِحِن  وابتالهم  الَبرَشَ  اهللُ  َخَلَق 

 

ْخُط، واملؤِمُن  َضا، وَمْن َسِخَط َفَلُه السُّ وال َيْصُفو َوْقُتُه ِمْن َكَدر، َفَمْن َرِضَ فَلُه الرِّ
اُء َصرَبَ فَكاَن  اُء َشَكَر، فَكاَن خرًيا لُه، وإْن أَصابتُه رَضَّ أمُرُه كله َخرٌي إْن أصاَبتُه رَسَّ

خرًيا لُه.

واألوجاِع  واألْسقاِم،  باألْمَراِض  االبتاِلُء  الَبرَشِ  َمَصاِئِب  أعَظِم  ِمْن  وإنَّ 
]ی    جئ    حئ     العَباَد، كام قال:  يبتيَل  أْن  الباري  واألوهاِم، ومن ِحكَمِة 

مئىئ    يئ    جب[ ]األنبياء:35[.
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َعــلــى الَفَتى ِمــَنــهــا  ُبـــدَّ  الثَّماِنيةَثــانــيــٌة ال  َعَليِه  جيــري  أْن  ــدَّ  ُب وال 
ــــــروٌر وَهـــــمٌّ واْجــــِتــــَمــــاٌع وُفـــرَقـــٌة وَعاِفية)1(ُس ُسْقٌم  ُثــمَّ  وُعْسٌر  وُيْسٌر 

ٍة بادَئ األمِر، إالَّ أنَّ الَباري  واألْمراُض واهلُُموُم وإْن َكاَنْت َذاَت َمَراَرٍة وِشدَّ
ِماَئِة  من  أكَثَر  الَقيِِّم  أبُن  اإلماُم  أحَص  فَقْد  وَفواِئَد،  ِحَكاًم  هلا  َجَعَل  شأنُه-  -َجلَّ 
وِح باآلالِم واألْمَراِض فأْمٌر ال ُيسُّ بِه إال َمْن  فائدٍة، فقاَل: »وأما اْنتِفاُع الَقلِب والرُّ

فيِه َحياٌة، فِصَحُة الُقُلوِب واألْرواِح موُقوَفٌة عىل آالِم األْبداِن وَمَشاِقها«)2(.

]پ    پ    ڀ     ڀ    ڀ    ڀ    ٺٺ    ٺ    ٺ    ٿ    ٿ     قال تعاىل: 
ٿ    ٿ     ٹٹ     ٹ    ٹ    ڤ    ڤ       ڤ[ ]البقرة:216[.

ِإَذا َأَحبَّ  َتَعاَلى  H: »ِعَظُم الَجَزاِء َمَع ِعَظِم الَبَاِء، َوإنَّ اهلَل  وقال 
ْخُط«)3(. َقْوًما اْبَتَاُهْم، َفَمْن َرِضَي َفَلُه الرَِّضا، َوَمْن َسِخَط َفَلُه السُّ

َبني  عىل  لُِيَحافَِظ  َجاَء  اإلسالَم  أنَّ  ُندرَك  أن  اهلِل:  عباَد  الباِء  فوائِد  ومن 
النََّبيِّ  َهدي  ِمْن  وَكاَن  بالتََّداوي،  اإلسالُم  أَمَر  بل  للَمَرِض،  اسَتسالَم  فال   ، الَبرَشِ
H فِعُل التَّداوي يف نْفِسِه، واألمُر بِه مَلْن أَصاَبُه َمَرٌض ِمْن أهِلِه وأْصَحابِِه، 

فكاَن H َيُقوُل: »َفَتَداَوْوا، َواَل َتَداَوْوا ِبَحَراٍم«)4(.

البيتان يف املحارضات يف اللغة واألدب )ص21( بال نسبة لقائل.  )1(
شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل )ص250(.  )2(

 ، I أخرجه الرتمذي رقم )2396(، وابن ماجه رقم )4031(، من حديث أنس بن مالك  )3(
مرفوًعا، وحسنه األلباين.

أخرجه أبو داود رقم )3874( من حديث أيب الدرداء، وقال األرناؤوط يف حتقيق سنن أيب داود:   )4(
»صحيح لغريه«، وحسنه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة )174/4( برقم )1633(.
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.)1(»D اِء َبَرَأ ِبِإْذِن اهلِل َبْل أْخرَبَ H أنَّ »ِلُكلِّ َداٍء َدَواٌء َفِإَذا ُأِصيَب َدَواُء الدَّ

نا  َم َعلينا، بل قد أكرَمنَا ربُّ ُه مل جَيَعْل ِشفاَئنَا يف ما َحرَّ ومن رمحِة اهللِ وحكمتِه أنَّ
فاَء واْلَبْلسْم، فقال أصدُق القاِئلنَي: ]ۀ    ۀ     C بالقرآِن الكريِم، وجَعَلُه الشِّ
ہ    ہ    ہ    ہ     ھ    ھھ    ھ    ے    ے    ۓ      ۓ[ ]اإلرساء:82[.

 ، ، وِسحٍر وَعنْيٍ ٍع وَمسٍّ ت أمراٌض ُمتفاِقمٌة، من َصَ َمِن حنَي عمَّ ويف هذا الزَّ
، فقد أرَشَقت اآلياُت  وَنْفٍس وَحَسٍد، وَهمٍّ وَقَلٍق، وجَب التَّذكرُي بِنصوص اْلَوْحَينَيِ
محُة  فاُء واهلُدى، والرَّ ام الشِّ ُة بأعظِم ُبرهاٍن، وأروِع َبياٍن، أهنَّ القرآنيُة، واألدِعيُة النَّبويَّ

]ۉ    ۉ     القرآِن:  حُمَكِم  املوىل عن  َيُقِل  أمل  بالَعَياِن،  ذلَِك  ُيبِصُ  ُب  وامُلَجرِّ والنُّوُر، 
ې    ې    ې    ې[ ]فصلت:44[. 

ها املوؤمنون:  اأيُّ
َقَيِة،  حابَة بالرُّ نْفَسُه، وَرَقى أهَلُه، وأَمَر الصَّ  H لَقْد َرَقى رسوُل اهللِ 
وقاَل  ِشْرًكا«)2(،  َتُكْن  َلــْم  َمــا  ِبالرَُّقى  ــْأَس  َب اَل  ُرَقــاُكــْم،  َعَليَّ  »اْعِرُضوا  وقاَل: 

H: »ال ُرقَيَة إالَّ ِمْن َعيٍن أو ُحَمٍة«)3(.

ُذ بعَض أهِلِه؛ َيمَسُح   وتقوُل َعائشُة J: كاَن رسوُل اهلل H ُيعوِّ
اِفي، ال ِشَفاَء  بيدِه الُيمنَى، ويقوُل: »اللهمَّ ربَّ الناِس، أْذِهِب الَبأَس، اْشِف أنَت الشَّ

إال ِشفاُؤَك، ِشَفاًء ال ُيغاِدُر َسَقًما«)4(. 

أخرجه مسلم رقم )2204(.  )1(
أخرجه أبو داود رقم )3886(، وصححه األلباين.  )2(

أخرجه البخاري رقم )5705(، ومسلم رقم )220(.  )3(
أخرجه البخاري رقم )5743(.  )4(
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عيَِّة،  نا َنْغُفُل وننسى األوراَد الرشَّ أتدرون يا كراُم: ما ُمشِكَلُتنا؟! ُمشِكَلُتنا أنَّ
ڑ     ڑ     ژ     ]ژ     يقوُل:  َتَعاىَل  واهللُ  َة،  النََّبويَّ واألذكاَر  بانيََّة،  الرَّ واألدعيَة 

ک    ک      ک       ک[ ]طه:130[.

فلقد أوصانا َرسوُل اهلل H فقال: »ُقل: ُقْل ُهَو اهلُل أَحٌد، والُمَعوَِّذَتْيِن 
ِحــْيــَن ُتــْمــِســي َوِحــيــَن ُتــْصــبــُح، َثـــاَث َمــــرَّاٍت َتْكفيَك ِمـــْن ُكـــلِّ َشــــــْيٍء«)1(، وقال 

 

، َلْن َيَزاَل َعَلْيَك  َرسوُل اهلل H: »ِإَذا َأَوْيَت ِإَلى ِفَراِشَك َفاْقَرْأ آَيَة الُكْرِسيِّ
ِمَن اهلِل َحاِفٌظ، َواَل َيْقَرُبَك َشْيَطاٌن َحتَّى ُتْصِبَح«)2(.

عباَد اهلِل:
َفاء،  َق اهللُ له الرُبَء والشِّ بانيََّة، حقَّ عيِة، واألدعيِة الرَّ قيِة الرشَّ من حافَظ عىل الرُّ

َفاَءْيِن: اْلَعَسِل، َواْلُقْرآِن«)3( .  ِمْصَداُق ذلك قوُله H: »َعَلْيُكْم ِبالشِّ
التَّامُّ من مجيِع األدواِء  فاُء  الشِّ V: »فالقرآُن هو  الَقيِِّم  ابُن  ويقول اإلماُم 
ربِّ  كالَم  األدواُء  ُتقاِوُم  وكيف  به،  التَّداوَي  الَعِليُل  َأْحَسَن  إذا  والَبَدنيَِّة،  الَقلبِيَِّة 

َعها، أو عىل األرض َلَقطََّعها«)4(. َباِل َلَصدَّ امِء، الذي لو َنَزَل عىل اجْلِ األرِض والسَّ

أخرجه أبو داود رقم )5082(، وحسنه األلباين.  )1(
أخرجه البخاري رقم )3275(.  )2(

مرفوًعا  وصححه  مرفوًعا،   ،I مسعود  ابن  حديث  من   )3452( رقم  ماجه  ابن  أخرجه   )3(
عىل رشط الشيخني احلاكم كام يف املستدرك برقم)7435(، ووافقه الذهبي، وقال البوصريي: 
السنن  كام  يف  ابن مسعود  وقفه عىل  البيهقي  ثَِقات«، وقد صحح  ِرَجاله  َصِحيح  إِْسنَاد  »َهَذا 
الكربى )579/9(، وشعب اإليامن )172/4(، قال ابن حجر كام يف فتح الباري البن حجر 
موقوًفا،  واحلاكم  شيبة  أيب  ابن  وأخرجه  مرفوًعا،  واحلاكم  ماجه  ابن  أخرجه   »)170/10(

ورجاله رجال الصحيح«.
الطب النبوي البن القيم )ص266(.  )4(
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نا.  فلنلجأ -عباَد اهللِ- إىل اهلل، ولنقوِّ ِصَلَتنَا بَِربِّ

أن  اهللَ  نسأُل  واآلخرَة،  نيا  والدُّ يِن  الدِّ يف  والعافية  العفَو  نسأُلَك  إنَّا  فاللهمَّ 
يشفَي قلوَبنَا وَأبداَننَا.

حيُم. أقول ما تسَمُعوَن، وأستغفُر اهللَ يل ولكم، فاستغفروه، إنَّه هو الَغُفوُر الرَّ

اخلطبة الثانيُة:
له،  إلَه إال اهلل، وحَده ال رشيَك  أن ال  َرر، وأشهُد  الدُّ أسبَغ علينا  احلمُد هللِ 
ًدا عبُد اهلل ورسوُله، الشافُع  يعلُم َمن أرسَّ بالقوِل وَمن َجَهر، وأشهد أنَّ نبيَّنا حممَّ
ُع يف امَلْحرَش، صىلَّ اهلل وسلَّم وبارَك عليه وعىل آلِِه وأصَحابِِه الُغَرر، والتابعنَي  امُلَشفَّ

ا بعُد:  وَمْن تبَعُهم بإحساٍن وإيامِن إىل امُلسَتَقر، أمَّ

فاتَّقوا اهلل -عباَد اهللِ- كام أَمر، وُصوُنوا َعِقيدَتكم عن كلِّ َثْلٍم وَكَدر. 

ها املوؤمنوَن:  اأيُّ

َعها اهللُ  واهللُ تعاىل ما أنزَل داًء إال وأنزَل له ِشَفاًء، ومن طُرِق العالِج التي رَشَ
ِعَيُة فيها أجٌر عظيٌم ملن احَتَسَب الثَّواَب واألجَر  ْقَيُة الرشَّ ِعَيُة، فالرُّ ْقَيُة الرشَّ لنا: الرُّ

من اهللِ، َقال H: »َمْن اْسَتَطاَع ِمْنُكْم َأْن َيْنَفَع َأَخاُه َفْلَيْفَعْل«)1(.

وأفَّاكوَن  ابوَن،  َكذَّ َقاٌة  رُّ انَترَشَ  األَِخرَيِة  اآلوَنِة  يف  ِديِد  الشَّ األسِف  مع  ولكن 
وَن، حتى َفَتُحوا ُدوًرا وَصاالٍت واسرتاحاٍت للِقَراءِة، وهذا مل يكن معروًفا يف  ُمبَتزُّ

الِِح! ِة الصَّ َزَمِن النَّبيِّ H وال أصَحابِِه، وال َسَلِف األُمَّ

أخرجه مسلم رقم )2199(.  )1(
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َقاِة َيستِغلُّوَن النَّاَس، وامُلشِكَلُة  حتى اْفَتَتَن هبم بعُض النَّاِس، فصار بعُض الرُّ
احِلَنَي التَُّقاِة.  عاِة، َوَظَهروا بَِمظَهِر الصَّ م َتَلبَُّسوا بِثِياِب امَلَشايِخ والدُّ أهنَّ

عباَد اهلِل:
وَط التي  جالنَي، فإليكم الرشُّ ابنَي الدَّ اِدقنَي من الكذَّ َقاَة الصَّ وحتى َتعِرُفوا الرُّ

ِحيَحِة:  قيِة الصَّ ًة للرُّ وِريَّ ها أهُل العلِم رَضُ َعدَّ
نِة النَّبويِة.  ْقَيُة بأسامِء اهلل وصفاتِِه، وبالقرآِن الكريِم والسُّ فأوُلا: أن تكوَن الرُّ

ثانيها: أن تكوَن بُِلَغٍة عربيٍَّة واِضَحِة امَلَبايِن َمفهوَمِة امْلَعايِن.  
اهلل  بتقديِر  بل  بذاهِتا،  ُتؤثِّر  قَيَة ال  الرُّ أنَّ  ِقي  وامُلسرَتْ اِقي  الرَّ يعتَقد  أْن  ثاِلُثها: 

تعاىل.  
ِعَيِة، فاهللُ تعاىل مل جيعِل  ِقي من امَلحاِذيِر الرشَّ اقي وامُلسرَتْ رابعها: أْن َيْسَلَم الرَّ

ِقي: اِقي وامُلسرَتْ َم علينا، ومن تلك املحاذيِر التي تقُع من الرَّ فاَء فيام حرَّ الشِّ

استغالُل حاجِة املرىض، وابتزاُز أمواهِلم، وهذا استغالٌل مشنٌي.

فاَء  ُح للمريِض، وهذا نوُع َتعِذيٍب، واهللُ تعاىل مل جيعِل الشِّ ُب امُلرَبِّ كذلَك الرضَّ
َم علينا. فيام حرَّ

اِحَر  السَّ أو  فالٌن،  الَعاِئَن  أنَّ  بعِضهم  َعاُء  ادِّ ابنَي  الكذَّ َقاِة  الرُّ أوصاِف  ومن 
يئَة بنَي الناس. فالٌن، مما يسبُِّب التَّشاُحَن والظُّنوَن السَّ

َمِة باملرأِة األجنَبِيَِّة،  م يرضوَن باخللوِة امُلَحرَّ ابنَي أهنَّ َقاِة الكذَّ ومن أوصاِف الرُّ
 :H ِِة القراءِة، وَتَغاَفُلوا عن قوِل رسوِل اهلل وبعُضهم َيَمسُّ َجَسَدها بُِحجَّ
امرَأًة  َيَمسَّ  َأْن  مْن  َلُه  َخْيٌر  َحِديٍد  من  ِبِمخَيٍط  َأَحِدُكم  رأِس  في  ُيْطَعَن   »أَلن 
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اقي  لُّ لويلِّ أمِرها أْن يرىض بَِخلوهتِا، حتى ولو طلب الرَّ ال َتِحلُّ َلُه«)1(، كذلَك ال َيِ
ذلك.

التَّضِييِق  ِة  بُِحجَّ املرأة  للبحوِث عن حكِم َمسِّ جسِد  الدائمُة  اللجنُة  ُسئلِت 
اقي َمسُّ يشٍء من بدِن  ، وما َضابُِط ذلك؟ فأجابت اللجنُة: »ال جيوُز للرَّ عىل اجلآنِّ
بني  وَفرٌق   ، َمسٍّ بدوِن  عليها  َيْقرُأ  وإنامَّ  الفتنِة،  من  ذلك  يف  لَِما  يرِقيها  التي  املرأِة 
امْلوِضِع  بَِمسِّ  العالُج إال  ُيمِكنُُه  الطبيَب قد ال  الطَّبِيِب؛ ألنَّ  اِقي وَعَمِل  الرَّ عمِل 
ذلَك  َيَتَوقَُّف  والنَّفُث وال  القراءُة  َعَمَلُه  فإنَّ  اقي،  الرَّ بِخالِف  ِعالَجُه،  ُيريُد  الذي 

عىل الَّلمِس«)2(. 

عباَد اهلِل:
اهلموِم  وإدخاُل  وختويُفهم،  النَّاِس  إرعاُب  ابنَي  الكذَّ َقاِة  الرُّ صفاِت  ومن 
ُيَسلََّم  حتى  وفيك،  وفيَك  وِسحٌر،  َعنٌي،  وفيك   ، مسٌّ فِيَك  يقولوا:  بأن  عليهم، 

امَلْرىض هلم بام ُيريُدوَن. 
ا لعالَج املريَض، بدوِن ُرعٍب، وألرشَده إىل أن ُيعالَِج  اِقي ربَّه حقًّ ولو اتَّقى الرَّ

نفَسُه بِنَْفِسِه.

عباَد اهلِل: 
 H ٍُّل عىل اهلل تعاىل، وقد أخرَبَ النَّبِي قاِة فيه ضعُف َتَوكُّ هاُب إىل الرُّ الذَّ
م  أهنَّ ِعَقاِب:  وال  حَساٍب  بغرِي  اجْلَنََّة  َيدُخُلوَن  الذين  ألًفا  بعنَي  السَّ صفاِت  من  أنَّ 

رقم  اجلامع  صحيح  يف  األلباين  وصححه   ،)486( رقم  الكبري  املعجم  يف  الطرباين  أخرجه   )1(
.)5045(

فتاوى اللجنة الدائمة - 2 )91-90/1(.  )2(
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ومعنى:  ُلوَن«)1(،  َيَتوكَّ ربِّهم  وعلى  َيكَتووَن  وال  ــَطــيَّــُروَن  َيــتَ وال  َيسَترُقوَن   »ال 
قيِة وإْن كاَن جاِئًزا  »ال َيسَترُقوَن«؛ أي: ال َيطلُبوَن من غرِيهم أْن َيرِقَيهم، وَطُلب الرُّ

ِل  يف األصِل إال أنَّ األفضَل أنَّ امُلسِلَم َيرِقي َنْفَسُه بِنَْفِسِه؛ لَِما فيه من ِصدِق التََّوكُّ
عىل اهلل، وُرُسوِخ الَيِقنيِ  الذي هو أعظُم عالَماِت اإليامِن.

تعاىل  فاهللُ  أَصاَبُه،  ما  َرْفِع  وَطَلِب  عاِء،  بالدُّ َربِّه  إىل  يلَجَأ  أْن  املريِض  إنَّ عىل 
َيقوُل: ]ۇ    ۆ    ۆ         ۈ    ۈ       ٴۇ    ۋ[ ]النمل:62[.

أحزانِنَا،  وجالَء  صُدِرنَا،  ونوَر  ُقلوبِنَا،  ربيَع  العظيَم  القرآَن  اجعِل  فاللهم 
وذهاَب مهوِمنَا.

ِغالًّ  فيها  جتعل  وال  اإلحساِن،  واعمْرَها  باإليامِن،  صدوَرنا  ارشح  اللهم 
وَحَسًدا يا رحيُم يا رمحُن. 

اللهم َمتِّعنا بأسامِعنا وأبصاِرنا، وعافِنا يف ِدينِنَا وأجَساِدَنا.

َمْلَجأ وال َمنَْجى ِمنَك  ُأُموَرَنا إليك، ال  ْضنَا  َوَفوَّ أْنُفَسنَا إليَك،  اللهم أْسَلْمنَا 
إال إليك. 

امَلكُروبنَِي من املسلمني،  َكْرَب  َس  ُتنَفِّ أْن  إنَّا نسَأُلَك باسِمَك األعَظْم،  اللهم 
َوَهمَّ امَلهموُمنَي، وأن َتْشِفَي َمرىَض املسلمنَي، اللهم أنزل عليهم رمَحَتَك وِشَفاَئَك 

يا رّب العاملني. 

أخرجه البخاري رقم )5705(، ومسلم رقم )218(.  )1(
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]ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې[ 
]البقرة:201[.

]ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې       ىى    ائ     
ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.
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الصــالة
#

الُة ِفي ِديِنَنا َمكاَنُة الصَّ

اخلطبة األولى:
َعنْها  قاَل  املؤمننَي،  عىل  َموُقوًتا  وِكَتاًبا  يِن،  الدِّ عامَد  الصالَة  جعَل  هللِ  احلمُد 
َأحَكُم احلَاِكِمنَي: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ     پ[ 
]البقرة:238[ وأشهُد أالَّ إله إالَّ اهللُ، وحَدُه ال رشيَك َلُه، امَلِلُك احلَقُّ امُلبنُِي، وأشهُد أنَّ 

َاَة، َوَما  اِدُق األمنُي، آِخُر َوِصيٍَّة َلُه: »الصَّ ًدا عبُد اهللِ َورسوُلُه، النَّاِصُح الصَّ َنبِيَّنَا حُممَّ
ا لَِساُنُه،  َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم«)1(، َحتَّى َجَعَل َنبِيُّ اهللِ ُيَغْرِغُرَها يِف َصْدِرِه، َوَما َيِفيُض هبَِ
امَلَياِمنِي والتَّابِعنَي  آلِِه وَأصَحابِِه  ٍد األَِمنِي، وعىل  حُمَمَّ لهمَّ َصلِّ َوَسلِّم وبارك عىل  الَّ

ا بعُد: يِن، أمَّ هَلم َوَمن َتبَِعهم بِإحَساٍن وإيامٍن إىل يوِم الدَّ

اأيها امل�سلموَن:
اتَّقوا اهللَ ُكلَّ وْقٍت وحنٍي، َفتَقواُه أفضُل ُمكَتَسب، َوَطاعُتُه أعىل َنسٍب. 

عباَد اهلِل: 
َأال  واإليامِن،  اإلسالِم  نعمُة  أعَظُمها  َبالَِغٌة،  وآالؤُه  َسابَِغٌة،  علينا  اهللِ  نَِعُم 
يِن،  الدِّ ركُن  فهي  امَلفُروَضَة،  الَة  الصَّ َشَعاِئِره:  َوَأعَظِم  ِدينِنَا،  َمعامِلِ  أظَهِر  من  وإنَّ 

 

أخرجه ابن ماجه رقم )1625(، وصححه األلباين.  )1(



88

َوفِريَضُة اهللِ عىل امُلسلمنَي، َفال ِديَن مَلن ال صالَة له، وال حظَّ يف اإلسالِم مَلن َتَرَكها 
وَأْرَجى  َطاعٍة،  وأجلُّ  َمعُروٍض،  وَأعَظُم  َمفُروٍض،  ُل  وأوَّ آَكُد  وهي  وأمَهَلها، 
ِدينَُه وأماَنَتُه، ومن َأضاَعها فهو لَِما ِسواها أضَيُع، هَي  بَِضاَعٍة، من حِفظها حِفَظ 
َاُة،  رأُس األََماَنِة، يقوُل عنها النَّبيُّ G: »َرأُس األْمِر اإلْساُم، َوَعُموُدُه الصَّ
ُه  الَة، فإنَّ ا اهللُ تعاىل عىل َرسولِِه إالَّ الصَّ َوِذْرَوِة ِسَناِمِه الِجهاُد«)1(، كلُّ الَفَراِئِض َأنَزهلََ
ابَِعِة، حتى َرَفَعُه إىل ِسْدَرِة امُلنَْتَهى،  امِء السَّ ُسبحاَنُه أصَعَد رسوَلُه إليها، َفَعَرَج بِه إىل السَّ
تِِه، فهَي  ُه، َفَسَأَلُه التَّْخِفيَف ألُمَّ ُثمَّ َفَرَض َعَليه مَخْسنَي َصاَلًة ُكلَّ َيْوٍم وليَلٍة، َفَراجَع َربَّ

 

ا، حتى َأَمَرُه بَِخْمِس يف الفعِل، ومَخُسوَن  ا َعرْشً ال ُتطيُق َذلَِك، َفَوَضَعها اهللُ َعنه َعرْشً
ْفُت َعْن ِعَباِدي«)2(.  يف األجِر؛ وإْذ بُِمنَاٍد يقوُل: »َأْمَضْيُت َفِريَضِتي، َوَخفَّ

عباَد اهلِل:
اهللِ  رسوُل  قال  الِقياَمِة  يوَم  العبُد  عليه  ُياَسُب  ما  ُل  َأوَّ هَي  املفُروَضُة،  الُة  الصَّ
G: »ِإنَّ َأوََّل َما ُيَحاَسُب ِبِه الَعْبُد َيْوَم الِقَياَمِة ِمْن َعَمِلِه َصَاُتُه، َفِإْن َصُلَحْت 
َفَقْد َأْفَلَح َوَأْنَجَح، َوِإْن َفَسَدْت َفَقْد َخاَب َوَخِسَر، َفِإْن اْنَتَقَص ِمْن َفِريَضِتِه َشْيٌء، َقاَل 
اْنَتَقَص ِمَن الَفِريَضِة، ُثمَّ  َما  ِبَها  َل  َفُيَكمَّ َتَطوٍُّع،  ِلَعْبِدي ِمْن  َهْل  اْنُظُروا   :D الرَّبُّ 
َيُكوُن َساِئُر َعَمِلِه َعَلى َذِلَك«)3(، ويف حديث: »َأوَُّل َما ُيَحاَسُب ِبِه اْلَعْبُد َيْوَم اْلِقَياَمِة 

َاُة، َفِإْن َصَلَحْت َصَلَح َلُه َساِئُر َعَمِلِه، َوِإْن َفَسَدْت َفَسَد َساِئُر َعَمِلِه«)4(.  الصَّ

أخرجه الرتمذي رقم )2616(، وصححه األلباين.  )1(
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ُة اهللِ، ولقد كان  ًدا ِمن غرِي ُعذٍر فقد َبِرئت منه ِذمَّ َمن َترَك صالًة ُمكتوبًة ُمتعمِّ
الِة، ويف ذلَِك قال النَّبِيُّ  أصحاُب النَّبيِّ ال يَرون شيًئا ِمن األعامِل ترُكُه ُكفٌر غرَي الصَّ

َاِة«)1(.  ْرِك َواْلُكْفِر َتْرَك الصَّ األعَظُم G: »ِإنَّ َبْيَن الرَُّجِل َوَبْيَن الشِّ

ٻ     ٻ     ]ٱ     النَّجاِح:  وطريُق  الفالِح،  ُعنواُن  مؤمنوَن:  يا  اُة  الصَّ
ڎ     ڌ     ]ڌ     قولِِه:  إىل   ]2 ]املؤمنون:1،  پ[  پ     پ     پ     ٻ     ٻ    
ڎ     ڈ    ڈ    ژ    ژ    ڑ    ڑ    ک    ک       ک    ک    گ    

گ[ ]املؤمنون:9 -11[.

فِظ األَمِن، والَقَضاِء عىل اجلَِريَمِة،  الِة، والنَِّداُء هَلَا: َأكرَبُ َوسيَلٍة حِلِ وإْعالُن الصَّ

]ۉ     القاِئِلنَي:  َأصَدُق  َقاَل  َكاَم  والَفِضيَلِة،  ِة  الِعفَّ عىل  بيِة  لِلرتَّ َوسيَلٍة  وأنَفُع 
يف  َعليها  َحاَفَظ  وَمْن  ]العنكبوت:45[  ى[  ې        ې     ې     ې    
له  َوَوَجَبْت  وُعنواًنا،  َوَنَجاًة  وًبرهاًنا،  ُنوًرا  له  كانت  امُلسِلمنَي  َومَجَاَعِة  اهللِ،  ُبُيوِت 
اجلَنَُّة، َيقوُل َرُسوُل اهلُدى G: »َأَرَأْيُتْم َلْو َأنَّ َنْهًرا ِبَباِب َأَحِدُكْم َيْغَتِسُل 
ِمْنُه ُكلَّ َيْوٍم َخْمَس َمرَّاٍت َهْل َيْبَقى ِمْن َدَرِنِه َشيٌء« َقاُلوا: الَ َيْبَقى ِمْن َدَرنِِه يَشٌء، 

َلَواِت اْلَخْمِس َيْمُحو اهلُل ِبِهنَّ اْلَخَطاَيا«)2(.  َقاَل: »َفَذِلَك َمَثُل الصَّ

َتَعاىَل:  َقاَل اهللُ  الُكُرَباِت،  ِعند  امَلفَزُع  َوِهَي  زِق واخلرَياِت،  لِلرِّ َباٌب  الُة  والصَّ
]ۇئ    ۇئ     ۆئ    ۆئ    ۈئ     ۈئېئ    ېئ    ېئ    ىئ    ىئ[ ]البقرة:153[. 
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»َتحَتِرُقوَن  قاَل:   G اهللِ  َرُسوَل  أنَّ  معجمه:  يف  ايِنُّ  رَبَ الطَّ وروى 
َصلَّيُتَم  َفــِإَذا  َتحَتِرُقون،  َتحَتِرُقوَن  ُثمَّ  َغَسَلْتَها،  بَح  الصُّ َصلَّيُتَم  َفــِإَذا  َتحَتِرُقوَن، 
هَر َغَسَلْتَها، ُثمَّ َتحَتِرُقوَن َتحَتِرُقون َفِإَذا َصلَّيُتَم الَعْصَر َغَسَلْتَها، ُثمَّ َتحَتِرُقوَن  الظُّ
َصلَّيُتَم  َفــِإَذا  َتحَتِرُقون،  َتحَتِرُقوَن  ُثمَّ  َغَسَلْتَها،  الَمغِرَب  َصلَّيُتَم  َفــِإَذا  َتحَتِرُقون، 
الِعَشاَء َغَسَلْتَها، ُثمَّ َتَناُموَن َفا ُيكتُب َعليُكم، حتى َتسَتيِقُظوا«)1(، َوَمعنَاُه: أنَّكم 

لواُت اخلَمُس، بحمِد اهللِ تعاىل.  ُرها الصَّ ُنوِب واملعاص! َفُتَكفِّ ُقوَن بَِكثَرِة الذُّ حَترَتِ

َلَواُت اْلَخْمُس، َواْلُجْمَعُة  ويف احلديث الصحيح: أنَّ َرُسوَلنَا G َقاَل: »الصَّ
َراٌت َما َبْيَنُهنَّ ِإَذا اْجَتَنَب اْلَكَباِئَر«)2(.  ِإَلى اْلُجْمَعِة، َوَرَمَضاُن ِإَلى َرَمَضاَن، ُمَكفِّ

ها الآَباُء: َفَيا اأيُّ
ياتِنَا،  ُذرِّ الِة، ومن  الصَّ ُمِقيِمي  اْجَعْلنَا  نَا  َربَّ دوا:  َوَردِّ أوالِدُكْم،  اْحِرُصوا عىل 

نَا َوَتَقبَّْل ُدَعاِء.  َربَّ
فاستغِفُروه  وَتقِصرٍي،  َذْنٍب  ُكلِّ  ِمْن  ولكم،  يل  اهللَ  وأستغفُر  َهذا،  َقويِل  َأقوُل 

حيُم.   ُه هو الَغُفوُر الرَّ وُتوبوا إليه، إنَّ

اخلطبُة الثانية:
يَِّئاِت، وأشهُد  الِت، َيْقَبُل التَّْوَبَة َعْن ِعَباِدِه، َوَيْعُفو َعْن السَّ احلمُد هللِ غافِر الزَّ
ًدا عبُد  امواِت، وأشهُد أنَّ حُممَّ يَك َلُه، َربُّ األرِض والسَّ أالَّ إلَه إالَّ اهللُ، وحَدُه ال رَشِ

َرَكاِت.  اهللِ وَرُسوُله، َشهادًة َنرجو هِبا النَّجاَة من الدَّ

الرتغيب  صحيح  يف  األلباين  وصححه   ،)2224( رقم  األوسط  املعجم  يف  الطرباين  أخرجه   )1(
والرتهيب رقم )357(.
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اللهمَّ َصلِّ َوَسلِّم َوَباِرْك عليِه، وعىل آلِِه َوصحبِِه، وَمن َتبَِعهم بإحساٍن وإيامٍن 
ا بعُد: إىل يوِم امَلاَمِت، أمَّ

فاتَّقوا اهللَ -يا ُمسِلموَن- وَأطِيُعوُه، وراِقُبوُه، وال َتعُصوُه. 

اأيها امُلوؤِمُنوَن:

لواِت اخلَْمِس مع مَجَاَعِة امُلسلمنَي،  َمن َأرَد احِلفَظ والتَّوفِيَق، َفلُيحافِظ عىل الصَّ
ِة اهلِل«)1(.  ْبِح َفْهَو ِفي ِذمَّ فإنَّ َرُسوَلنا G قاَل: »َمْن َصلَّى الصُّ

الِة ال َخٌوف َعَليهم، َوال ُهْم َيَزُنوَن، َقاَل اهللُ َتَعاىل: ]ک    گ     وَأْهُل الصَّ
گ    گ    گ    ڳ    ڳ       ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    

ں        ں    ڻ     ڻ    ڻ    ڻ[ ]البقرة:277[. 

ى اهللَ َتَعاىل يِف اآلِخَرِة، َقاَل َجِريٌر I: ُكنَّا  وِمْن َأعَظِم َثَمراهِتا: أنََّك َسرَتَ

ِعنَْد النَّبِيِّ G َفنََظَر إىَِل اْلَقَمِر َلْيَلَة اْلَبْدَر، َفَقاَل: »ِإنَُّكْم َسَتَرْوَن َربَُّكْم َكَما 
وَن ِفي ُرْؤَيِتِه، َفِإِن اْسَتَطْعُتْم َأْن اَل ُتْغَلُبوا َعَلى َصَاٍة َقْبَل  َتَرْوَن َهَذا اْلَقَمَر اَل ُتَضامُّ

ْمِس َوَقْبَل ُغُروِبَها َفاْفَعُلوا«)2(، ُثمَّ َقَرَأ: ]ڇ    ڍ    ڍ     ڌ    ڌ     ُطُلوِع الشَّ

ڎ    ڎ    ڈ[ ]ق:39[. 

اِة: َيكُسوهم ُنوٌر يف الَوْجِه، وراَحٌة يف الَقْلِب، َوَصالٌح يف الَبَدِن،  وَأْهُل الصَّ
وِح، وال ِزلنا -بحمِد اهللِ- ُنشاِهُد ُأناًسا من أهِل امَلَساِجِد،  واْنرِشاٌح يف النَّْفِس والرُّ
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ِت  َيكُسوا حُميَّاهم البرِْشُ والَفالُح، بل ال َنزاُل -بِحمِد اهللِ-، ُنشاِهُد َشباًبا إذا َحرَضَ

وا مع امُلَصلِّنَي، فللهِ احلمُد واملنَُّة.  الُة أوَقفوا سيَّاَراهِتم، وَصفُّ الصَّ

َمُة  الِة أيُّ ُشْغٍل، َفاْجَعُلوها ِهَي امُلَقدَّ َفَيا َشَباَب اإلْسالِم ال ُيْشِغَلنَُّكْم عن الصَّ

َوهَنُْر  الِعَباَداِت،  ُأمُّ  ا  َفإهنَّ أَحًدا،  َوْقتَِها  يِف  أَداِئَها  يِف  اِمُلوا  جُتَ َوال  األْشَغاِل،  ُكلِّ  عىل 

ُه وِدَثاُرُه، واهللُ َتَعاىَل َيُقوُل: ]ہ    ھ     يِن َوِشَعاُرُه، َوُأسُّ احلََسنَاِت، َوَعُموُد الدَّ

ھ    ھ       ھ    ے         ےۓ    ۓ     ڭ    ڭ    ڭڭ    ۇ    ۇ    ۆ[.
]هود:114[

فيا عبَد اهلل:

وَمهاَم  عليها،  َفَحافِظ  َوَأْخَطْأَت،  َت  َقصَّ َمهاَم  إليَك،  اهللِ  َعهِد  عىل  َحافِْظ 

ا َسَتنَهاَك عن ُكلِّ َفْحَشاٍء وُمنَكٍر، ولو  َعَصيَت وارَتكبَت، َفَحافِظ عليها، فو اهللِ إهنَّ

بعَد حنٍي. 

اَك ملََِراِضيِه، َوَجَعَل ُمسَتقَبَلنا َخرًيا ِمن َماِضيِه.  َقنِي اهللُ وإيَّ َوفَّ

َياتِنَا  اللهمَّ أِقرَّ ُعيوَننا، وَأسِعْد ُقلوَبنَا بِصالِح َشَبابِنَا َوَفَتَياتِنَا، اللهمَّ اجعلنا وُذرِّ

نا َوَتَقبَّْل ُدَعاَءَنا، اللهمَّ أعزَّ اإلسالَم واملسلمنَي، وانص إخواَننَا  الِة، َربَّ ُمقيِمي الصَّ

والتَّقوى،  الربِّ  عىل  وأعنهم  وَترىَض،  حُتبُّ  لَِما  والَتنَا  وفِّق  اللهمَّ  امُلسَتضعِفنَي، 

وأصلح هلم البطانة، وأعنهم عىل أداِء احلقِّ واألمانة، واغفر للمؤمنني واملؤمنات، 

واملسلمني واملسلامت، األحياء منهم واألموات، اغفر لنا ولوالدينا.
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ېئ        ۈئ     ۈئ     ۆئ     ۆئ       ۇئ     ۇئ      وئ     وئ     ەئ     ەئ      ]ائ    
ۉ     ۅ     ۅ     ۋ      ۋ     ٴۇ     ]ۈ     عمران:147[،  ]آل  ېئ[ 
ۉ    ې    ې    ې[ ]البقرة:201[، ]ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ        ۅ    

ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې       ىى    ائ     ائ    ەئەئ    وئ    
وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.
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#

الُة َفَضاِئُل َوأُجوٌر الصَّ

اخلطبة األولى:
يِن، وِكَتاًبا َموُقوًتا عىل املؤمننَي، حثَّنا عليها  الدِّ احلمُد هللِ جعَل الصالَة عامَد 

پ      پ     ٻ     ٻ     ٻ     ٻ     ]ٱ     َفقاَل:  امُلبنِي  كِر  الذِّ يف 
له  َخَشَعْت  َلُه،  رشيَك  ال  وحَدُه  اهلل،  إال  إله  ال  أن  وأشهُد  ]البقرة:238[  پ[ 
الُقلوُب َوَخَضعت، َوَداَنت له النُّفوُس َوَرقَّت، َوعنَت له الوجوُه َوَذلَّت، وأشهُد 
َاَة  اِدُق األمنُي، آِخُر َوِصيٍَّة َلُه: »الصَّ ًدا عبُد اهللِ َورسوُلُه، النَّاِصُح الصَّ أنَّ َنبِيَّنَا حُممَّ
َوَما  َصْدِرِه،  يِف  ُيَغْرِغُرَها   H َنبِيُّ اهللِ  َجَعَل  َحتَّى  َأْيَماُنُكْم«)1(  َمَلَكْت  َوَما 

َيِفيُص هِبَا لَِساُنُه.

لنِي، وعىل  مَحِة وامَلَحبَِّة والِّ ٍد األَِمنِي، امَلوُصوِف بالرَّ لهمَّ َصلِّ َوَسلِّم عىل حُمَمَّ الَّ
ا بعُد: يِن، أمَّ آلِِه وَأصَحابِِه امَلَياِمنِي والتَّابِعنَي هَلم، َوَمن َتبَِعهم بِإحَساٍن إىل يوِم الدَّ

ا املسلموَن، اتَّقوا اهللَ تعاىل، َفتَقواُه أفضُل ُمكَتَسب، َوَطاعُتُه أعىل َنسٍب.  فيا أهيُّ

عباَد اهلِل:
ا:  حقًّ واإليامِن،  اإلسالِم  نعمُة  أعَظُمها  َبالَِغٌة،  وآالؤُه  َسابَِغٌة،  علينا  اهللِ  نَِعُم 

]ی     ی     جئ    حئ    مئ    ىئ    يئ    جب    حب                   خب[ ]احلجرات:17[. 

أخرجه ابن ماجه رقم )1625(، وصححه األلباين.  )1(
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ٍة أخِرَجْت للنَّاِس، وهدانا لِِديٍن َليَس  فامَحدوا اهللَ تعاىل، فقد َجَعَلنَا من خرِي أمَّ
بِِه َشكٌّ وال التَِباٌس، َأال وإنَّ من أظَهِر َمعامِلِ ِدينِنَا، َوَأعَظِم َشَعاِئِره، وأنفِع َذَخاِئِرِه: 
امُلسلمنَي،  عىل  اهللِ  َوفِريَضُة  امُلتَّقنَي،  وِمعراُج  يِن،  الدِّ ركُن  امَلفُروَضَة،  الَة  الصَّ

 

ُل  َفال ديَن مَلن ال صالَة له، وال حظَّ يف اإلسالِم مَلن َتَرَكها وأمَهَلها، وهي آَكُد وأوَّ
َمفُروٍض، وَأعَظُم َمعُروٍض، وأجلُّ َطاعٍة، وأرجى بَِضاَعٍة، من حِفظها حِفَظ ِدينَُه 
وأماَنَتُه، ومن َأضاَعها فهو لَِما ِسواها أضَيُع، هَي رأُس األََماَنِة، يقوُل عنها النَّبيُّ 
الِجهاُد«)1(،  ِسَناِمِه  َوِذْرَوِة  َاُة،  الصَّ َوَعــُمــوُدُه  اإلْســاُم،  األْمــر  »َرأُس   :H
ُه ُسبحاَنُه أصَعَد رسوَلُه  الَة، فإنَّ وكلُّ الَفَراِئِض َأنَزهَلَا اهللُ تعاىل عىل َرسولِِه إالَّ الصَّ
َعَليه  َفَرَض  ُثمَّ  امُلنَْتَهى،  ِسْدَرِة  إىل  َرَفَعُه  حتى  ابَِعِة،  السَّ امِء  السَّ إىل  بِه  َفَعَرَج  إليها، 
تِِه، فهَي ال ُتطيُق َذلَِك،  ُه َفَسَأَلُه التَّْخِفيَف ألُمَّ مَخْسنَي َصاَلًة ُكلَّ َيْوٍم وليَلٍة، َفَراجَع َربَّ
ا، حتى َأَمَرُه بَِخْمِس َصَلَواٍت ُكلَّ َيْوٍم َوَليَلٍة، ومَخُسوَن  ا َعرْشً َفَوَضَعها اهللُ َعنه َعرْشً
ا َجاَوَز َرسوُل اهللِ ِسْدَرَة امُلنَْتَهى إْذ بُِمنَاٍد يقوُل: »َأْمَضْيُت  يف الثَّواِب واألجِر، َفَلمَّ

ْفُت َعْن ِعَباِدي«)2(. َفِريَضِتي، َوَخفَّ
عباَد اهلِل:

قال  كام  الِقياَمِة،  يوَم  العبُد  عليه  ُياَسُب  ما  ُل  َأوَّ هَي  املفُروَضُة  الُة  الصَّ

 

َفِإْن  اُة،  الصَّ الِقَياَمِة  َيْوَم  اْلَعْبُد  ِبِه  ُيَحاَسُب  َما  َأوََّل  H: »ِإنَّ  رسوُل اهللِ 
َصُلَحْت َصُلَح َلُه َساِئُر َعَمِلِه، َوِإْن َفَسَدْت َفَسَد َساِئُر َعَمِلِه«)3(.

أخرجه الرتمذي رقم )2616(، وصححه األلباين.  )1(
أخرجه البخاري رقم )3207(.  )2(

أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط رقم )1859(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع رقم   )3(
.)2573(
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ُة اهلِل«)1(. ًدا ِمن غيِر ُعذٍر فقد َبِرئت منه ِذمَّ »فإن َمن َترَك صاًة ُمكتوبًة ُمتعمِّ

ولقد كان أصحاُب النَّبيِّ H ال يَرون شيًئا ِمن األعامِل ترُكُه ُكفٌر غرَي 

َواْلُكْفِر  ْرِك  َوَبْيَن الشِّ َبْيَن الرَُّجِل  الِة، ويف ذلَِك يقول النَّبِيُّ H: »ِإنَّ  الصَّ
َاِة«)2(.  َتْرَك الصَّ

اُة يا مؤمنوَن: ُعنواُن الفالِح، وطريُق النَّجاِح: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ     الصَّ
ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ     ڀ    ڀ    ڀ    ٺ        ٺ    ٺ    ٺ    ٿ    
ٿ     ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ     ڤ    ڦ     ڦ    
ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ     ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    چ    چ    چ    
چ    ڇ    ڇ     ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    ڎ     ڈ    

ڈ    ژ    ژ    ڑ    ڑ    ک    ک       ک    ک    گ    گ[.
]املؤمنون:11-1[

ًة لِلُعيوِن، َوَمْفَزًعا لِلمحُزوِن، فكاَن H إذا َحَزَبُه َأْمٌر،  َجَعَلها اهللُ ُقرَّ
اِة«)3(، وكاَن ُيناِدي: »َيا ِبَاُل  الِة، ويقوُل: »وُجِعلت قرَُّة َعيِني في الصَّ َفَزَع إىل الصَّ
الُة رُسوَرُه، َوهناَءَة َقلبِِه، َوَسعاَدَة  ا لقد كانت الصَّ ِبَها«)4(، حقًّ َأِرْحَنا  َاَة  َأِقِم الصَّ

ي هو -َصلواُت َريبِّ َوَسالُمُه َعليِه-. ُفؤاِدِه، بِنَفس وَأيِب وُأمِّ

أخرجه أمحد رقم )22075(، وصححه األلباين يف إرواء الغليل )89/7( برقم )2026(.  )1(
أخرجه مسلم رقم )82(.  )2(

أخرجه أمحد رقم )14037(، وقال حمققو املسند: »إسناده حسن«.  )3(
أخرجه أبو داود رقم )4985(، وصححه األلباين.  )4(
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اأيها امُل�سلموَن:
بيِة  فِظ األَمِن، والَقَضاِء عىل اجلَِريَمِة، وأنَفُع َوسيَلٍة لِلرتَّ الُة َأكرَبُ َوسيَلٍة حِلِ الصَّ

ِة والَفِضيَلِة، أمل َيُقِل امَلوىل وهو َأصَدُق القاِئِلنَي: ]ۅ    ۅۉ    ۉ     عىل الِعفَّ
ې    ې    ې    ې       ى[ ]العنكبوت:45[.

ـدِق واإليـامِن، والتَّهـاوُن هبا عالمـُة اخلُذالِن  واملحافظـُة عليهـا ُعنـواُن الصِّ
واخلَُساِن. 

وًبرهاًنا،  ُنوًرا  له  كانت  عليها  حافَظ  من  َمرُسوٌم،  َوَسبِيُلها  َمعلوٌم،  طريُقها 
نَّ َحقٌّ  ، وأيَقَن بَأهنَّ َوَنَجاًة وُعنواًنا، َمْن حافَظ عىل ُرُكوعِهنَّ وُسُجوِدهنَّ َوَمواِقيتِهنَّ

ِمْن عنِد اهللِ، َوَجَبْت له اجلَنَُّة. 

َرَجاٍت،  يَئاِت، َوِرْفَعٌة يف الدَّ لواُت اخلمُس: َنَفَحاٌت َوَرمَحاٌت، وَتكفرٌي للسَّ والصَّ
ِمْنُه  َيْغَتِسُل  َأَحِدُكْم  ِبَباِب  َنْهًرا  َأنَّ  َلْو  »َأَرَأْيُتْم   :H اهلُدى  َرُسوُل  َيقوُل 
ُكلَّ َيْوٍم َخْمَس َمرَّاٍت َهْل َيْبَقى ِمْن َدَرِنِه َشيٌء؟« َقاُلوا: الَ َيْبَقى ِمْن َدَرنِِه يَشٌء، َقاَل: 

َلَواِت اْلَخْمِس َيْمُحو اهلُل ِبِهنَّ اْلَخَطاَيا«)1(.  »َفَذِلَك َمَثُل الصَّ

اُة َباٌب ِللرِّزِق واخَلراِت: ]ۓ    ۓ       ڭ       ڭ     ڭڭ    ۇ    ۇ     والصَّ
ۆۆ    ۈ    ۈٴۇ    ۋ    ۋ[ ]طه:132[ وهي املفَزُع عند اجلََزِع، وإِليَها اهلََرُب 

]ۇئ    ۇئ     ۆئ    ۆئ    ۈئ     ۈئېئ    ېئ    ېئ    ىئ    ىئ[  اهلََلِع،  عنَد 
اُة«)2(. ]البقرة:153[ »واعلموا أنَّ َخيَر َأعَماِلُكُم الصَّ

أخرجه البخاري رقم )528(، ومسلم رقم )667(.  )1(
أخرجه ابن ماجه رقم )277(، وصححه األلباين.  )2(
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ايِنُّ  رَبَ واستمعوا -يا رعاكُم اهللُ- هلذا احلديِث العظيِم، الذي رواُه اإلَماُم الطَّ
َصلَّيُتَم  َذا  َفــإِ َتحَتِرُقوَن،  »َتحَتِرُقوَن  قاَل:   Hِاهلل َرُسوَل  أنَّ  َصحيحِه،  يف 
هَر َغَسَلْتَها، ُثمَّ َتحَتِرُقوَن  بَح َغَسَلْتَها، ُثمَّ َتحَتِرُقوَن َتحَتِرُقون، َفِإَذا َصلَّيُتَم الظُّ الصُّ
َصلَّيُتَم  ــِإَذا  َف َتحَتِرُقون،  َتحَتِرُقوَن  ُثمَّ  َغَسَلْتَها،  الَعْصَر  َصلَّيُتَم  ــِإَذا  َف َتحَتِرُقون 
الَمغِرَب َغَسَلْتَها، ُثمَّ َتحَتِرُقوَن َتحَتِرُقون، َفِإَذا َصلَّيُتَم الِعَشاَء َغَسَلْتَها، ُثمَّ َتَناُموَن 

َفا ُيكتُب َعليُكم، حتى َتسَتيِقُظوا«)1(.

بَِكثَرِة  امَلَهالِِك  يِف  ُوُقوِعكم  بَِكْثَرِة  ُقوَن  حَترَتِ امُلسِلموَن:  أيُّها  أنَّكم  َوَمعَناُه 
قاَل  كام  تعاىل،  اهللِ  بحمِد  اخلَمُس،  لواُت  الصَّ ُرها  َفُتَكفِّ واملعاص،  ُنوِب  الذُّ

 

َلَواُت اْلَخْمُس، َواْلُجْمَعُة ِإَلى اْلُجْمَعِة، َوَرَمَضاُن ِإَلى  H: »الصَّ َرُسوُل اهللِ 
َراٌت َما َبْيَنُهنَّ ِإَذا اْجَتَنَب اْلَكَباِئَر«)2(.  َرَمَضاَن، ُمَكفِّ

نَا َوَتَقبَّْل ُدَعاِء. ياتِنَا، َربَّ الِة ومن ُذرِّ نَا اْجَعْلنَا ُمِقيِمي الصَّ َربَّ

يَطاِن  َساُب، َأُعوُذ باهللِ من الشَّ نَا اْغِفْر َلنَا َولَِوالِِدينا َولِْلُمْؤِمننَِي َيْوَم َيُقوُم احْلِ َربَّ
ۈ     ۆ     ۆ      ۇ        ۇ       ڭ     ڭ     ڭڭ     ۓ     ]ۓ     ِجيِم:  الرَّ

ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ    ۅ    ۅ    ۉ[ ]البقرة:45، 46[.

أقول قويل هذا، وأستغفُر اهللَ يل ولكم ولَِساِئِر امُلسِلمنَي، ِمْن ُكلِّ َذْنٍب وَتقِصرٍي، 
حيُم. ُه هو الَغُفوُر الرَّ فاستغِفُروه، وُتوبوا إليه، إنَّ

الرتغيب  صحيح  يف  األلباين  وصححه   ،)2224( رقم  األوسط  املعجم  يف  الطرباين  أخرجه   )1(
والرتهيب رقم )357(.

أخرجه مسلم رقم )233(.  )2(
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اخلطبُة الثانية:
الِت، ُمقيِل الَعَثَراِت ]ک    ک            ک    ک    گ    گ     احلمُد هللِ غافِر الزَّ
يَك َلُه، َربُّ األرِض  گ[ ]الشورى:25[ وأشهُد أن ال إلَه إالَّ اهللُ وحَدُه ال رَشِ
ًدا عبُد اهللِ وَرُسوُله، َشهادًة َنرجو هِبا النَّجاَة، اللهمَّ َصلِّ  امواِت، وأشهُد أنَّ حُممَّ والسَّ
َوَسلِّم َوَباِرْك عليِه، وعىل آلِِه َوصحبِِه وَمن َتبَِعهم بإحساٍن وإيامٍن إىل يوِم امَلاَمِت، 

ا بعُد: أمَّ

ُمؤِمنُوَن:  يا  الُة  الصَّ َتعُصوُه،  وال  وراِقُبوُه  وَأطِيُعوُه،  ُمسِلموَن  يا  اهللَ  فاتَّقوا 
وإِساَمِعيَل  َوَيعُقوَب  وُلوٍط  إبراهيَم  ُسبحاَنُه عن  قاَل  النَّبِيِّنَي،  َبنَي  ُمشرَتَكٌة  َفِريَضٌة 

الُم-: ]ٻ    پ    پ     پ    پ    ڀ[. الُة والسَّ -َعليِهُم الصَّ
]األنبياء: 73[

لواِت اخلَْمِس مع مَجَاَعِة امُلسلمنَي،  فَمن َأرَد احِلرَز واحِلفَظ والتَّوفِيَق، َفلُيحافِظ عىل الصَّ

 

ِة اهلِل«)1(. ْبِح َفْهَو ِفي ِذمَّ فإنَّ َرُسوَل اهللِ H قاَل: »َمْن َصلَّى َصَاَة الصُّ

الِة ال َخْوٌف َعَليهم َوال ُهْم َيَزُنوَن: ]ک    گ    گ    گ     وَأْهُل الصَّ
گ    ڳ    ڳ       ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ں        ں    ڻ     

ڻ    ڻ    ڻ[ ]البقرة:277[.

َفَلْن ُيَضيَِّع َأْجَرُهم: ]ىئ    ىئ     ی    ی    ی    ی    جئ      حئ    
مئ      ىئ[ ]األعراف:170[.         

أخرجه مسلم رقم )657(.  )1(
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ُف امَلسِجِد،  الِعَباَدِة، َورَشَ ُف  امُلنَاَجاِة، َورَشَ ُف  اِة: اْجَتَمَع هَلُُم رَشَ وَأْهُل الصَّ
ِفي  اِئيَن  اْلَمشَّ ِر  »َبشِّ  :H َنبِيُّنا  َقاَل  كام  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  التَّامُّ  النُّوُر  هَلُُم  فكاَن 

َلِم ِإَلى اْلَمَساِجِد ِبالنُّوِر التَّامِّ َيْوَم اْلِقَياَمِة«)1(.  الظُّ

 :H اهلل  َرُسوُل  قاَل  َكاَم  النَِّفاِق،  النَّاِر ومن  ِمَن  ُبَرآُء  الِة:  الصَّ وَأْهُل 
»َمْن َصلَّى هلِلِ َأْرَبِعيَن َيْوًما ِفي َجَماَعٍة ُيْدِرُك التَّْكِبيَرَة اأُلوَلى ُكِتَب َلُه َبَراَءَتاِن: 

َبَراَءٌة ِمَن النَّاِر، َوَبَراَءٌة ِمَن النَِّفاِق«)2(. 

عباَد اهلِل:

ُرؤَيِة  إىل  امُلسِلُم-  ا  ُتَؤِهُلَك -أهيُّ ا  أهنَّ َوَجواِئِزها:  الِة  الصَّ َثَمراِت  َأعَظِم  وِمْن 
اهللِ َتَعاىل يف اآلِخَرِة، وأعظِم هِبا نِْعَمٌة! َفَعن َجِريِر بِن عبِد اهللِ I َقاَل: ُكنَّا ِعنَْد 
َلْيَلَة اْلَبْدَر َفَقاَل: »ِإنَُّكْم َسَتَرْوَن َربَُّكْم َكَما َتَرْوَن  النَّبِيِّ H َفنََظَر إىَِل اْلَقَمِر 
وَن ِفي ُرْؤَيِتِه َفِإِن اْسَتَطْعُتْم َأْن اَل ُتْغَلُبوا َعَلى َصَاٍة َقْبَل ُطُلوِع  َهَذا اْلَقَمَر اَل ُتَضامُّ

ْمِس َوَقْبَل ُغُروِبَها َفاْفَعُلوا« ُثمَّ َقَرَأ: ]ڇ    ڍ    ڍ     ڌ    ڌ    ڎ     الشَّ
ڎ    ڈ[ ]ق:39[)3(، وهل َنِعيٌم َأعَظُم من ُرؤَيِة الَباِري D؟!               

الِة: َيكُسوهم ُنوٌر يف الَوْجِه، وراَحٌة يف الَقْلِب، َوَصالٌح يف الَبَدِن،  وَأْهُل الصَّ
]ٹٹ     فقاَل:  القرآِن  يف  لنا  اهللُ  َنَعَتُهُم  لقد  وِح،  والرُّ النَّْفِس  يف  واْنرِشاٌح 

ٹ    ٹ    ڤ      ڤ[ ]الفتح:29[. 

وصححه   ،)561( رقم  داود  وأبو   ،)223( رقم  والرتمذي   ،)781( رقم  ماجه  ابن  أخرجه   )1(
األلباين.

أخرجه الرتمذي رقم )241(، وحسنه األلباين.  )2(
أخرجه البخاري رقم )554(، ومسلم رقم )633(.  )3(
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أهِل  من  ُأناًسا  ُنشاِهُد  اهللِ-  -بحمِد  ِزلنا  وال  ِة،  األمَّ َسلِف  يف  عنهم  َوَقَرْأَنا 
امَلَساِجِد، َيكُسوا حُميَّاهم البرِْشُ والَفالُح، بل ال َنزاُل -بِحمِد اهللِ- ُنشاِهُد َشباًبا إذا 

وا مع امُلَصلِّنَي! فللهِ احلمُد واملنَُّة.  الُة أوَقفوا سيَّاَراهِتم وَصفُّ ِت الصَّ َحرَضَ

هَي  الَعامَلنَي،  َربِّ  مَع  َلُة  الصِّ التي هي  الُة  الصَّ ا  إهنَّ مؤمِنوَن:  يا  أكرُب:  اهلُل 
يِن َوِشَعاُرُه،  ُأمُّ الِعَباَداِت، وَأَساُس الطَّاَعاِت، وهَنُْر احلََسنَاِت اجلَاِري، وَعُموُد الدَّ
واْفتَِقاٌر  َوُخُشوٌع،  ُخُضوٌع  َفهَي  َذلَِك،  ِمْن  وَأكَثُر  َلكَذلَِك  ا  إهنَّ وِدَثاُرُه، واهللِ  ُه  َوُأسُّ
 H ًفا أنَّ َرُسوَل اهلَُدى واْضطَِراٌر، َوُدَعاٌء َوَثنَاٌء، َوحَتِميٌد َومَتِجيٌد، كفى رَشَ

َاِة َفِإنَُّه ُيَناِجى َربَُّه«)1(. َيقوُل: »ِإَذا َكاَن َأَحُدُكْم ِفي الصَّ

واهللُ تعاىل يقوُل: ]ہ    ھ    ھ    ھ       ھ    ے         ےۓ    ۓ     ڭ    
ڭ    ڭڭ    ۇ    ۇ    ۆ[ ]هود:114[. 

فيا عبَد اهلل: 
، َفالَزم َطِريَق اهلَُدى والتُّقى، وَحافِْظ عىل  كَرى َوَعَرفَت احلقَّ قد سمعَت الذِّ
َت  َقصَّ َمهاَم  َصالتَِك  عىل  َحافِْظ  َيَديَك،  بنَي  فاحِلَساُب  ْب  َوَتَأهَّ إليَك،  اهللِ  َعهِد 
ا َسَتنَهاَك عن ُكلِّ َفْحَشاٍء  وأخَطأَت، َحافِظ عليها َمهاَم َعَصيَت وارَتكبَت، فو اهللِ إهنَّ

وُمنَكٍر، ولو بعَد حنٍي. 

اَك ملََِراِضيِه، َوَجَعَل ُمسَتقَبَل َحالِنَا َخرًيا ِمن َماِضيِه. َقنِي اهللُ وإيَّ َوفَّ

َياتِنَا  اللهمَّ أِقرَّ ُعيوَننا، وَأسِعْد ُقلوَبنَا، بِصالِح َشَبابِنَا َوَفَتَياتِنَا، اللهمَّ اجعلنا وُذرِّ
نا َوَتَقبَّْل ُدَعاَءَنا، اللهمَّ أعزَّ اإلسالَم واملسلمنَي، وانص إخواَننَا  الِة، َربَّ ُمقيِمي الصَّ

أخرجه مسلم رقم )551(.  )1(
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م ال ُيعِجُزوَنَك، اللهمَّ انتقم منهم، وُخذهم  امُلسَتضعِفنَي، اللهمَّ وعليَك بالطُّغاِة، فإهنَّ
أخَذ عزيٍز ُمقتدٍر، اللهمَّ وفِّق والَتنَا لَِما حُتبُّ وَترىَض، وأعنهم عىل الربِّ والتَّقوى، 
وأصلح هلم البطانة، وأعنهم عىل أداِء احلقِّ واألمانة، واغفر للمؤمنني واملؤمنات، 

واملسلمني واملسلامت، األحياء منهم واألموات، واغفر لنا ولوالدينا، ]ائ    ەئ     
ەئ    وئ    وئ    ۇئ     ۇئ    ۆئ      ۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئ       ېئ[.

]آل عمران:147[

]ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې[
]البقرة:201[.

]ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ        ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    
ې       ىى    ائ     ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.
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#

ِسرُّ القلوِب وُطمأِنيَنُتها 

اخلطبة األولى: 
ِالنَِّعِم، رافِع الَباليا، دافِع النِّقِم، يعَلُم اخْلََفايا،  احلمُد هلل جُمِزِل الَعَطاَيا ُمسبِل 
العَدِم،  من  َخلَقنا  له،  رشيَك  ال  وحَده  اهلل،  إال  إلَه  ال  أن  وأشهُد  الظَُّلم،  يف  وما 
األََماَنَة،  وأدَّى  ساَلَة،  الرِّ َغ  َبلَّ ورسوُله،  اهللِ  عبُد  ًدا  حممَّ أنَّ  وأشهُد  بالنِّعِم،  نا  وأمدَّ
وأصحابِِه،  آلِه  مجيع  وعىل  عليِه،  وبارَك   H اهِلَمْم،  وأعىل  ة،  األُمَّ وَنَصَح 

ا بعُد:  وَمْن َساَر عىل النَّهِج األَقَوِم، أمَّ

عباَد اهلِل:

َعُموِدِه  بِِدينُِكم ُمسَتمِسِكنَي، وعىل  وا َفرَضكم، وُكوُنوا  َربَّكم، وأدُّ اتَّقوا اهلل 
]ڱ    ڱ      ڱ    ڱ    ں      ں     حُمافِظِنَي، وفيِه َخاِشِعنَي، َتسُلُكوا َسبِيَل امُلفِلحني، 

ڻ    ڻ     ڻ     ڻ    ۀ     ۀ[ ]الطالق:2، 3[.
ها امل�سلموَن:  اأيُّ

لقد أنَعم اهلل علينا بِنَِعٍم َسابَِغٍة، َوِمنٍَن ظاِهَرٍة، أعظُمها نعمُة اإلسالِم واإليامِن 
اِن، ]ۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئېئ    ېئ    ىئ    ىئ    ىئ    یی    ی     ی     جئ    حئ    مئ     يَّ لِلمِلِك الدَّ
ىئ    يئ    جب    حب      خب[ ]احلجرات:17[ فامَحدوا اهلل عىل ما َأوالَُكم، وما إليِه 
عاِء، واخْلُُضوِع  َفُكم بِغذاِء الُقلوِب واألَرَواِح، بِعباَدِة امُلناَجاِة والدُّ َهَداُكْم، فقد رشَّ
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ُجنٍَّة  وَأفَضُل  وِسالٍح،  ٍة  ُعدَّ َخرُي  جاِء،  والرَّ ِل  والتَّوسُّ والُبكاِء،  ِل  والتََّذلُّ والثَّنَاِء، 
الِح والَفالِح، تبعُث يف النُُّفوِس إيامًنا َراِسًخا، َوَيِقينًا  وِكَفاٍح، وَأعَظُم َوِسيَلٍة للصَّ

]ۉ     وامْلَِحِن،  امُلغِرَياِت  َأعَتى  وُيَقاِوُم  الِفَتِن،  ُظُلاَمِت  ُد  ُيَبدِّ ُنوٌر  هَي  َصاِدًقا، 
ې    ې    ې    ې       ى[ ]العنكبوت:45[.

الُة يا موؤمُن: ال�سَّ
يِن، وِمعَراُج امُلتَِّقنَي، وَفِريَضُة اهللِ عىل املسلمنَي، ثانيُة أركاِن اإلسالِم،  ُركُن الدِّ
ُل وَأعَظُم َمعُروٍض، أجلُّ َطاَعٍة، وَأرَجى  وأعَظُم َدَعاِئِمه الِعَظاِم، آَكُد َمفُروٍض، وأوَّ
اأَلمِر  »رأُس   :H النَّبِيُّ  قاهَلا  األَماَنِة،  وَرأُس  ياَنِة،  الدِّ وَعُموُد  بِضاعٍة، 
َمكُتوَبًة  ترك صالًة  فَمن  له،  مَلن ال صالَة  ديَن  اُة«)1(، فال  الصَّ َوَعُموُده  اإلســاُم، 
 H النَّبِيِّ   أصحاُب  كان  ولقد  اهللِ،  ُة  ِذمَّ منه  َبِرَئت  ُعذٍر  غرِي  ِمن  ًدا  ُمَتَعمِّ

 

ْرِك َواْلُكْفِر  الِة، و»َبْيَن الرَُّجِل َوَبْيَن الشِّ ال يَرون شيًئا ِمن األعامِل َترُكُه ُكفٌر غرُي الصَّ
الَة، فإنِّه ُسبحاَنُه  َاِة«)2(، فُكلُّ الفراِئِض َأنَزهلَا اهللُ تعاىل عىل رسولِه إالَّ الصَّ َتْرُك الصَّ
الفراِئِض  أكثَر  لِذا كانت  لواِت اخلمِس؛  الصَّ َفَرَض عليه  ثمَّ  إليها رسوَله،  َأْصَعَد 
H عنَد الِفراِق! خَترُج ُروُحُه  ِذكًرا يف القرآِن، بل كانت وصيََّة رسوِل اهللِ 

اَة، وما َمَلكْت أيَماُنُكم«)3(.  تِِه، ويقوُل: »الصَّ يَفُة، وهو ُمشِفٌق عىل أمَّ الرشَّ

لُّوَن: �سَ ها امْلُ اأيُّ
الَفِريَضِة  لِتلَك  َح اهللُ ُصُدوَرُكم  ُبرَشى لكم عىل ما رَشَ الُة، ويا  الصَّ لَِتْهنُِكُم 

أخرجه الرتمذي رقم )2616(، وصححه األلباين.  )1(
أخرجه مسلم رقم )82(.  )2(

أخرجه ابن ماجه رقم )1625(، وصححه األلباين.  )3(
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الغالَِيِة، هنيًئا لكم ثواُب اهللِ وَفْضُلُه الَعاِجُل واآلِجُل، فهَي ُعنواُن الَفالِح، وطريُق 
]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ[  َيُقِل املوىل:  أمل  النَّجاِح، 

]املؤمنون:1، 2[؟ 

عِديُّ V: »وهذا تنويٌه من اهللِ، بِذكِر عباِدِه امْلؤمننَي، وِذكِر  يُخ السَّ قاَل الشَّ
عىل  احلث  ذلك،  ضمن  ويف  َذلَِك،  إىل  َوِصُلوا  يَشٍء   : وبأيِّ وسَعاَدهِتم،  َفالِحهم 
لَِيعِرَف  َنْفَسُه عىل هذِه اآلَياِت؛  الَعبُد  َفلَيِزِن  االتصاف بصفاهتم، والرتغيب فيها. 

بذلَك ما معُه من اإليامِن، ِزياَدًة وَنقًصا، َكثَرًة وِقلًَّة«)1(. 

أيُّها امْلَُصلُّوَن: 

]ۓ    ۓ       ڭ       ڭ     ڭڭ    ۇ    ۇ     كِة  زِق والرَبَ الُة باٌب للرِّ الصَّ

ۆۆ    ۈ    ۈٴۇ    ۋ    ۋ[ ]طه:132[ وهي امَلْفَزُع عنَد اجلَزِع، وإليها اهلَرب 

ىئ[  ىئ     ېئ     ېئ     ۈئېئ     ۈئ      ۆئ     ۆئ     ۇئ      ]ۇئ     اهلَلِع  عند 

]البقرة:153[ كاَن النَّبِيُّ H إذا َحَزبُه أمٌر َفَزَع إليها! أمل َتسَمُعوا عن عباَداِت 

نبِيِّنا H حاَل احلروِب والُكروِب؟ أمل َتستنُّوا بصالِة نبِيِّنا H حاَل 

الفقرِي باخلالِِق  امَلخُلوِق  ا ِصلُة  الُة أهنَّ ملِقاِم الصَّ الكُسوِف واخلُسوِف؟ يكفي رَشًفا 

اِة،  امُلهيمِن اجلليِل! يقوُل رسوُل اهلُدى H: »إذا كاَن أحَدُكم في الصَّ

الِة عليهم؟ فعىل أيِّ يشٍء َيُدلُّ ذلَك؟  ُع موَتاَنا بالصَّ فإنَُّه ُيَناِجي ربَُّه«)2( ألسنَا ُنَودَّ

تفسري السعدي = تيسري الكريم الرمحن )ص547(.  )1(
أخرجه البخاري رقم )405(، ومسلم رقم )551(.  )2(
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اهلُل اأكرُب يا موؤمنوَن: 

الِة من األرََساِر واحِلَكم، وامَلقاِصِد والنَِّعم، التي ال َيعِقُلها َكثرٌي من  كم يف الصَّ
اِمِت I: َأْشَهُد َأينِّ َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ  حايبُّ اجلليُل ُعَباَدُة ْبُن الصَّ الَبرَش! قاَل الصَّ

 

ُوُضوَءُهنَّ  َأْحَسَن  َمْن  َتَعاَلى  اهلُل  اْفَتَرَضُهنَّ  َصَلَواٍت  »َخْمُس  َيُقوُل:   H
، َوَأَتمَّ ُرُكوَعُهنَّ َوُخُشوَعُهنَّ َكاَن َلُه َعَلى اهلِل َعْهٌد َأْن َيْغِفَر َلُه،  ُهنَّ ِلَوْقِتِهنَّ َوَصاَّ

َبُه«)1(.  َوَمْن َلْم َيْفَعْل َفَلْيَس َلُه َعَلى اهلِل َعْهٌد، ِإْن َشاَء َغَفَر َلُه، َوِإْن َشاَء َعذَّ

الُة يا موؤمنوَن:  ال�سَّ

رسوُلنا  يقول  رجاُت،  الدَّ وُترَفُع  يَئاُت،  السَّ ُر  َتَكفَّ هبا  وِهباٌت،  ــاٌت  َرمَحَ
H: »َأَرَأْيُتْم َلْو َأنَّ َنْهًرا ِبَباِب َأَحِدُكْم َيْغَتِسُل ِمْنُه ُكلَّ َيْوٍم َخْمَس َمرَّاٍت، 
َلَواِت  ٌء، َقاَل: »َفَذِلَك َمَثُل الصَّ َهْل َيْبَقى ِمْن َدَرِنِه َشْيٌء؟« َقاُلوا: اَل َيْبَقى ِمْن َدَرنِِه يَشْ

اْلَخْمِس، َيْمُحو اهلُل ِبِهنَّ اْلَخَطاَيا«)2(. 

جيِم: ]ہ    ھ    ھ    ھ       ھ    ے         ےۓ     يطاِن الرَّ أعوُذ باهللِ من الشَّ
ۓ     ڭ    ڭ    ڭڭ    ۇ    ۇ    ۆ          ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ      ۋ    ۅ     

ۅ[ ]هود:114، 115[. 

باَِم فِيهاَم من اآلياِت واحِلكمة،  َوَنَفَعنَا  بارك اهلل يل ولكم يف الكتاِب والسنَِّة، 
أقوُل قويل هذا، وأسَتغِفُر اهلل يل ولكم من كلِّ ذنٍب وخطيئة، فاستغفروه، وتوبوا 

حيُم.  إليه، إنَّه هو الغفوُر الرَّ

أخرجه أبو داود رقم )425(، وابن ماجه رقم )1401(، وصححه األلباين.  )1(
أخرجه البخاري رقم )528(، ومسلم رقم )667(.  )2(
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اخلطبة الثانية: 
َلنَا ُذخًرا وَزاًدا، وأشهُد أن  الَة  َجَعَل لُِكلِّ يَشٍء ِعاَمًدا، َوَجَعَل الصَّ احلمُد هللِ 

 

ًدا عبُد اهلِل ورسوُلُه،  كاَء َلُه وال َأنَداًدا، وأشهُد أنَّ َنبِيَّنَا حُممَّ ال إله إال اهلل، وحده ال رُشَ
ِة إْياَمًنا، وأعَظُمهم ِعباَدًة ِوَجَهاًدا، صىلَّ اهلل وَسلَّم وبارَك عليه، وعىل آلِِه  أكمُل األُمَّ

ا بعُد:  وأصَحابِِه إىل يوٍم ُيبعُث النَّاُس فيِه ُزراَفاٍت وأفراًدا، أمَّ

عباد اهلِل:

َأْمَواِلُكْم،  َزَكاَة  َوَأدُّوا  َشْهَرُكْم،  َوُصوُموا  َخْمَسُكْم،  َوَصلُّوا  َربَُّكْم،  اهلَل  »اتَُّقوا 
َوَأِطيُعوا َذا َأْمِرُكْم، َتْدُخُلوا َجنََّة َربُِّكْم«)1(.

ها امل�سلموَن: اأيُّ

مِمَّا َينَدى له اجلبنُي، وجيعُل القلَب َحِزينًا، ما فشا يف زمنِنَا من تفريٍط وَتضييٍع 
وَيرُتُك  بعًضا،  ُيصيلِّ  َمْن  ومنهم  يَِّة،  بالُكلِّ هَلا  التَّارُك  فمنهم  العظيمِة،  الِة  الصَّ هلذه 
أكرَبِ  من  وإنَّ  أال  ُمهِمُلها،  َوَكُثَر  ُهجراهُنا،  َوَعُظَم  ِميَزاهُنا،  َخفَّ  لقد  ا  حقًّ البقيَِّة، 
النَّبِيُّ  يقوُل  وهَتاُوًنا،  َكَساًل  وقتَِها  عن  وإخَراَجها  ًدا،  تعمُّ الِة  الصَّ َتْرَك  الَكَباِئِر 
َكَفَر«)2(،  َفَقْد  َتَرَكَها  َفَمْن  َاُة،  الصَّ َوَبْيَنُهُم  َبْيَنَنا  الَِّذي  »الَعْهُد   :H 
َفاَتْتُه  H: »َمْن  النَّبِيُّ  مَع، فقد قاَل  ا اجْلْمع أِصِخ هلذا احلديِث السَّ فيا أهيُّ

َصَاة الَعْصر، َفَكَأنََّما ُوِتَر َأْهَلُه َوَماَلُه«)3(.

أخرجه الرتمذي رقم )616(، وصححه األلباين.  )1(
أخرجه الرتمذي رقم )2621(، وابن ماجه رقم )1079(، وصححه األلباين.  )2(

أخرجه البخاري رقم )552(، ومسلم رقم )626(.  )3(
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عباَد اهلِل:

 :H ُّالِة، والعياُذ باهللِ، قاَل النَّبِي َوَغَضُب اهللِ ومقُتُه َحالٌّ عىل َتاِرَك الصَّ
ًدا َفَقْد  ًدا؛ َفِإنَّ َمْن َتَرَك َصَاًة َمْكُتوَبًة ُمَتَعمِّ »... َواَل َتْتُرَكنَّ َصَاًة َمْكُتوَبًة ُمَتَعمِّ
ُة اهلِل«)1(، ويقوُل عبُد اهللِ ابُن َشِقيٍق V: كاَن أصحاُب رسوِل اهللِ  َبِرَئْت ِمْنُه ِذمَّ

الِة)2(.  H ال يروَن شيًئا من األعامِل ترُكُه ُكفٌر غرُي الصَّ

ها امل�سلموَن:  اأيُّ

 ، دنيويٌّ َضنٌك  َقاِء،  والشَّ الَبالء  أسباِب  أعظِم  من  الِة  الصَّ أمِر  يف  التَّفريُط 
]ہ    ہ    ہ       ھ    ھ    ھ    ھ     ، وِعقاٌب ُأخَرويٌّ  َبْرزخيٌّ وعذاٌب 

ےے    ۓ    ۓ    ڭ[ ]مريم:59[. 

َث  َفَحدَّ املناِم،  يف  رأى   H النَّبِيَّ  أنَّ   V البخاريِّ  صحيِح  ويف 
أصحاَبُه، فَقاَل: »ِإنَُّه َأَتاِني اللَّْيَلَة آِتَياِن، َوِإنَُّهَما اْبَتَعَثاِني، َوِإنَُّهَما َقااَل ِلي: اْنَطِلْق، 
َوِإنِّي اْنَطَلْقُت َمَعُهَما، َوِإنَّا َأَتْيَنا َعَلى َرُجٍل ُمْضَطِجٍع، َوِإَذا آَخُر َقاِئٌم َعَلْيِه ِبَصْخَرٍة، 

َفَيْتَبُع  ُهَنا،  َها  الَحَجُر  َفَيَتَدْهَدُه  َرْأَســُه،  َفَيْثَلُغ  ِلَرْأِسِه،  ْخَرِة  ِبالصَّ َيْهِوي  ُهَو  َوِإَذا 

َعَلْيِه  َيُعوُد  ُثمَّ  َكاَن،  َكَما   ، َرْأُســهُ َيِصحَّ  َحتَّى  ِإَلْيِه،  َيْرِجُع  َفَا  َفَيْأُخُذُه،  الَحَجَر 

َفَيْفَعُل ِبِه ِمْثَل َما َفَعَل الَمرََّة اأُلوَلى، ُقْلُت َلُهَما: ُسْبَحاَن اهلِل َما َهَذا؟ َقااَل ِلي: ِإنَُّه 

َاِة الَمْكُتوَبِة«)3(.  الرَُّجُل َيْأُخُذ الُقْرآَن َفَيْرُفُضُه َوَيَناُم َعِن الصَّ

أخرجه أمحد ط الرسالة رقم )22075(، وقال حمققو املسند: »إسناده ضعيف«.  )1(
أخرجه الرتمذي رقم )2622(، وصححه األلباين.  )2(

أخرجه البخاري رقم )7047(.  )3(
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اهلُل اأكرُب يا عبَد اهلِل:
ُت إْياَمنَِك؟! كيف  كيَف هَتوُن عليَك صالُتَك، وهي رأُس مالِِك، وهِبا ِصحَّ
ديِد القائِل يف الكتاِب امَلجيِد:  هَتوُن عليَك وأنَت تسمُع الوعيَد من ِذي الَبطِش الشَّ
]ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    چ    چ    چ    چ[ ]املاعون:4، 5[ أال خَتَاُف 

چ     چ      چ     چ     ڃ     ]ڃ     املنافقنَي؟  من  تكوَن  أن  نفِسَك  عىل 
ڇ    ڇ    ڇ        ڇ    ڍ    ڍ        ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    ڈ            ژ[ 

]النساء:142[!

ها امل�سلُم:  اأيُّ
الصالُة عبادٌة ُعظمى، ال تسُقط عن مكلٍَّف بحاٍل من األحواِل، ال تسُقط إال 

بياِن ]ڻ      ۀ       ۀ    ہ    ہ     عن احلاِئِض والنُّفَساِء، واملجاننَي والصِّ
ہ              ہ[ ]النساء:103[. 

َباَب الإ�سالِم: فيا �سَ

َوَبَركَتَها  َثَمرهَتا  َتنَالوا  لوقتِها،  الَة  الصَّ أقيموا  ِة،  والُفتوَّ ِة  الُقوَّ أصحاَب  يا 
اهللِ  رسوِل  عىل  ُيقبُل  وأرضاه-  عنه  اهلل  -رض  ِمكُتوٍم  أمِّ  ابُن  فهذا  وَراحَتَها، 
اِر َوَلْيَس يِل َقاِئٌد ُياَلِوُمنِي، َفَهْل جَتُِد  يٌر، َشاِسُع الدَّ Hويقوُل: إيِنِّ َكبرٌِي رَضِ

يِل ِمْن ُرْخَصٍة َقاَل: »َهْل َتْسَمُع النَِّداَء؟« ُقْلُت: َنَعْم، َقاَل: »َما َأِجُد َلَك ُرْخَصًة«)1(، 
ا املتخلُِّف يف بيتِِه عن َصالِة اجلامعِة، واملساجُد واملآذُن حُتيُط بَك من  إًذا ما عذرَك أهيُّ
 :H كلِّ جانٍب؟! فاسَتِح ِمن ربََّك! واخجْل من فِعِلَك! أمل تسمْع قوَل َنبِيَِّك

أخرجه ابن ماجه رقم )792( وصححه األلباين.  )1(
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»َمْن َسِمَع اْلُمَناِدَي َفَلْم َيْمَنْعُه ِمَن اتَِّباِعِه ُعْذٌر« َقاُلوا: َوَما اْلُعْذُر؟ َقاَل: »َخْوٌف َأْو 
َاُة الَِّتي َصلَّى«)1(.  َمَرٌض، َلْم ُتْقَبْل ِمْنُه الصَّ

اب:  اأخي ال�سَّ

الُة هَي آِخُر اهتاَِمَماتَِك، َيِصُفَك عنها نوٌم، أو َسَمٌر، أو ُكرٌة أو  ال تُكِن الصَّ
ُذكوٌر  املتخلِّفوَن وهم  ُثمَّ نبكي: لقد كُثَر  أو ُمسلَسٌل وجهاٌز! نأسُف واهللِ  كسٌل، 
ألِسنَُتُهم الِغَيٌة، وُقلوهُبم  روَن،  كَّ َيذَّ جُيُِيبوَن، وال هم  النِّداَء فال  َيسَمُعوَن  قاِدُروَن، 

ٻ     ]ٱ     يقوُل:  واملوىل  َسعُيها،  احْلياِة  يف  وَضلَّ  كسُبها،  عليها  راَن  الِهَيٌة، 
ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ     پ[ ]البقرة:238[.

طوَن عبادًة َحظِيت بِمنِْزَلٍة فوَق الصالِة؟! أم هل وَجَدوا ُعذًرا  فهل َوجد املفرِّ
بعَد هذا البالِغ والبياِن؟! 

ُمستقَبَلنا  َوجَعل  ملَِراِضيِه،  اُكم  وإيَّ اهلل  َوفَّقني  فاشهد،  اللهمَّ  فاشهد،  اللهمَّ 

وَشَباَبنَا خرًيا ِمْن ماِضيِه ]ۓ    ۓ    ڭڭ    ڭ    ڭ    ۇ      ۇ       ۆ     
ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ    ۅ    ۅ    ۉ[ ]البقرة:45، 46[.

اتِنا  اللهمَّ أِقرَّ أعُينَنا، وأسِعد ُقلوَبنَا بِصالِح َشَبابِنَا َوَفَتَياتِنَا، اللهمَّ اجعلنا وُذريَّ
نا وتقبل دعاء، اللهمَّ اجعلنا مجيًعا هداة مهتدين، غرَي ضالنَي وال  الِة ربَّ ُمِقيِمي الصَّ
، يا رب العاملني، اللهمَّ أعنَّا مجيًعا عىل أداِء األماَنِة،  ُمضلِّنَي، مفاتح خري، مغاليق رشٍّ
سالِة يا رب العاملني،  اللهمَّ وفِّق أبناَئنا لِما حتبُّ وترىض، وأعنهم عىل الرب  ومحِل الرِّ

أخرجه أبو داود رقم )551(، وقال األلباين: »صحيح دون مجلة العذر وبلفظ وال صالة«.  )1(
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َحَسنًَة،  اآْلِخَرِة  َويِف  َحَسنًَة،  ْنَيا  الدُّ يِف  آتِنَا  نَا  َربَّ َدى،  الَفَساَد والرَّ والتقوى، وجنبهم 
َوِقنَا َعَذاَب النَّاِر، ]ائ    ەئ    ەئ    وئ    وئ    ۇئ     ۇئ    ۆئ     ۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئېئ    ېئ     ىئ    

ىئ[ ]آل عمران:8[.

]ىئ    ىئ    ی    ی    ی    ی    جئ          حئ    مئ    ىئ      يئ[.
]األحزاب:41، 42[

اَلَة َتنَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َوامُلنَْكِر َوَلِذْكُر اهللِ َأْكرَبُ َواهللُ َيْعَلُم  اَلَة إِنَّ الصَّ َوَأِقِم الصَّ
َما َتْصنَُعون.
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#

صالة الَجَناَزِة َفَضاِئُل وَأْحَكاٌم

اخلطبة األولى:
َفإِنَّام  َأْمًرا  ء، وإليِه ُترَجُعوَن، وإذا َقَض  الذي بيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ يَشٍ احلمُد هللِ 
امواِت  يقوُل له: ُكْن َفَيُكوُن، وأشهُد أْن ال إلَه إال اهللُ، وحدُه ال رشيَك له َبِديُع السَّ
اِب،  األَوَّ امُلتَِّقي  ورسوُلُه  اهللِ  عبُد  ًدا  حُممَّ َنبِيَّنَا  أنَّ  وأشهُد  َقانُِتوَن،  َلُه  ُكلٌّ  واألَرِض 
اللهم َصلِّ َوَسلَّم وَباِرْك عليه، وعىل مجيِع اآلِل واألصحاِب، ومن تبعهم بإحساٍن 

ا بعُد: وإيامٍن إىل يوم املآب، أمَّ

]ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ     ڦ[
]آل عمران:102[

عباد اهلِل: 
التي  بُِحُقوِق اإلسالم  بالقياِم  أَمَرنا  تعاىل  اهللَ  أنَّ  اِء:  الغرَّ حَمَاِسِن رشيعتِنا  ِمْن 
وحتى  َمَرِضِه،  وحاَل  َوِصحتِه،  حياتِه  َحاَل  وواجباٍت  ُحُقوًقا  لِْلمسِلم  فإنَّ  َبينَنَا، 
اهلل  َرُسوَل  أنَّ  ِصَحتِِه  َعىل  امُلتََّفِق  ففي  تنقطُِع،  ال  ُمتَِّصلٌة  حقوٌق  فهي  َموتِِه،  بعد 

H َقاَل: »َحقُّ الُمْسِلم َعَلى الُمْسِلم َخْمٌس: ومنها، إتباع الَجَناِئِز«)1(.

يَعِة، ومكانَتها وَكاَمهَلَا.  َل احلُُقوَق َعَرَف َعَظَمَة الرشَّ وَمْن َتَأمَّ

أخرجه البخاري رقم )1240(، ومسلم رقم )2162(.  )1(
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ِل يا ِكراُم: ولنتاأمَّ

الِة عىل امَليِِّت، وما فيِه من الفضائِل واألجوِر؛ وْلنَتَعلَّْم بعَض أحكاِمِه  حقَّ الصَّ
يِن«)1(.  ْهُه ِفي الدِّ وِحَكِمِه، و»َمْن ُيِرِد اهلُل ِبِه َخْيًرا ُيَفقِّ

محن،  حيِم الرَّ الصاُة على امْلَيِِّت امْلُسِلِم: إكراٌم لُه، وإحساٌن وشفاعٌة لُه عند الرَّ
إضافًة إىل الثَّواِب العظيِم الذي يناُلُه َمْن َصىلَّ عليِه وَتبَِع َْجنَاَزتُه.

ا  َأيًّ كافٍر  عىل  صالَة  فال  اإلسالُم،  رشُطها  اهلل-:  -عباَد  امْلَيِِّت  على  والصاُة 
الِة عليِه. كانت ديانُته، وَمهاَم كانت نوع الصَّ

H وأصحاَبه عن االستغفاِر للمرشكنَي،  فقَد هَنَى اهللُ تعاىل رسوَله 
فضاًل عن الصالِة عليهم، قال تعاىل: ٿ    ٿ         ٿ    ٹ    ٹ    ٹ     ٹ    
ڄ     ڄ     ڄ     ڄ     ڦ     ڦ       ڦ     ڦ     ڤ     ڤ     ڤ        ڤ    

ڃ[ ]التوبة:113[.

والصالُة عىل امليِت فرُض كفايٍة إذا قاَم هِبا البعُض سقَط اإلثُم عن الباقني، 
بخالف  املقربة،  يف  هبا  ُأِذن  سجوَد،  وال  فيها  ركوَع  ال  اجلنازة  صالُة  كانِت  ا  وَلمَّ
الصالِة ذاِت الركوِع والسجوِد، فنهى الشارُع احلكيُم عنها؛ لئال ُيفيَض إىل اعتقاِد 
َم أحٌد أنَّ املصيَل يركُع ويسجُد لألمواِت،  الة يف املقربة؛ ولئال يتوهَّ ٍة للصَّ ٍة خاصَّ َمِزيَّ
 :H والصالُة عىل اجْلَنَاَزِة هلا فضٌل عظيٌم، وثواٌب جسيٌم، يقوُل رسوُل اهلل
»َمْن َشِهَد الَجَناَزَة َحتَّى ُيَصلَّى َعَلْيَها، َفَلُه ِقيراٌط، َوَمْن َشِهَدَها َحتَّى ُتْدَفَن، َفَلُه 

أخرجه البخاري رقم )71(، ومسلم رقم )1037(.  )1(
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ا َسِمَع  الَعِظيَمْيِن«)1(، وَلمَّ الَجَبَلْيِن  َقاَل: »ِمْثُل  الِقرَياطاِن؟  َوَما  ِقيَل:  ِقيَراَطاِن« 
طنَا يف َقَراِريَط كثريٍة«.  ذلَك ابُن عمَر L قال: »لقد َفرَّ

ن َصىلَّ عىل َعَدٍد من اجلنائِز، فهل له  وُسئَل الشيُخ ابُن باٍز -َغَفَر اهلل له- عمَّ
بُِكلِّ َجنَاَزٍة ِقرَياٌط؟ 

فأجاَب بقوله: »نرجو له قراريَط بعدِد اجلنائِز«)2(.

اهللُ  َقبَِل  إن  امُلتوفَّ  أثٌر عظيٌم عىل  املؤمنني- هلا  امَليِِّت -معارَش  والصالة عىل 
شفاعَة إخوانِِه فيه، فعن عائشَة J قالت: َقاَل رسوُل اهلل H: »َما ِمْن 
ُعوا  ٌة ِمَن الُمْسِلِميَن َيْبُلُغوَن مِاَئًة ُكلُُّهْم َيْشَفُعوَن َلُه ِإالَّ ُشفِّ َميٍِّت ُيَصلِّي َعَلْيِه ُأمَّ

ِفيِه«)3(. 

وعن ابن عباٍس L َقاَل: َسِمْعُت رسول اهلل H يقول: »َما ِمْن 
ِإالَّ  َشْيًئا،  ِباهلِل  ُيْشِرُكوَن  اَل  َرُجًا  أْرَبُعوَن  َجَناَزِتِه  َعَلى  َيُموُت، َفيقوُم  ُمْسِلٍم  َرُجٍل 

َعُهُم اهلُل ِفيِه«)4(.  َشفَّ

اًل، ثم  وقال ابُن باٍز -َغَفَر اهللُ لُه-: »قال أهُل العلم حديُث املائِة املصيلِّ كاَن أوَّ
َل اهلل، وجعَل أربعنَي رجاًل يقوموَن َمَقاَم املائِة يف قبوِل الشفاعِة«)5(. تفضَّ

أخرجه مسلم رقم )945(.  )1(
جمموع فتاوى ابن باز )136/13(.  )2(

أخرجه مسلم رقم )947(.  )3(

أخرجه مسلم رقم )948(.  )4(
من تعليقه عىل بلوغ املرام، احلديث رقم )580(.  )5(
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ُجِل، ووَسِط املرأِة، قال الشيُخ  ويقُف اإلماُم يف صالِة اجلنازِة عنَد رأِس الرَّ

األلباينُّ V: »وُيستحبُّ أن َيُصفَّ امُلَصلُّوَن وراَء اإلماِم ثالثَة ُصفوٍف َفَصاِعًدا...؛ 

لقولِه H: »َمْن َصلَّى َعَلْيِه َثَاَثُة ُصُفوٍف َفَقْد أْوَجَب«)1(،)2(.

وصالة اجلنازة ُترَشُع يف كلِّ وقٍت وحنٍي، إال يف أوقاٍت ثالثٍة، قال ُعْقَبُة ْبُن 

 ، فِيِهنَّ  َ ُنَصىلِّ َأْن  َينَْهاَنا   H َرُسوُل اهللِ  َكاَن  I: »َثاَلُث َساَعاٍت  َعاِمٍر 

َقاِئُم  َيُقوُم  َوِحنَي  َتْرَتِفَع،  َحتَّى  َباِزَغًة  ْمُس  الشَّ َتْطُلُع  َمْوَتاَنا، ِحنَي  فِيِهنَّ  َنْقرُبَ  َأْن  َأْو 

ْمُس لِْلُغُروِب َحتَّى َتْغُرَب«)3(. ْمُس، َوِحنَي َتَضيَُّف الشَّ الظَِّهرَيِة َحتَّى مَتِيَل الشَّ

فاللهم أعنَّا عىل ِذكرَك وُشكِرَك وُحسِن عباَدتَِك.

كِر  اُكْم باَِم فِِيه ِمْن اآلَياِت َوالذِّ بارَك اهللُ يِل َوَلُكم يِف الُقرآِن اْلَعظِيم، َوَنَفعنِي َوإِيَّ
احْلَِكيم.

ُه  َأُقوُل َما َتْسَمُعون، َوأْسَتْغُفُر اهللَ يِل َوَلُكم َولَِسائِر امُلْسِلِمني ِمْن ُكلِّ َذنٍب، إِنَّ
ِحيم. ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ

اخلطبة الثانيُة: 
احلمُد هللِ الذي أحاَط بكلِّ يشء ِعلاًم، وهو عىل كلِّ يشٍء شهيٌد، ونشهد أن 
ًدا عبُد اهلل ورسوُله،  ال إله إال اهلل، وحده ال رشيك له الويلُّ احلميُد، ونشهد أنَّ حُممَّ

أخرجه الرتمذي رقم )1028(، وضعفه األلباين.   )1(
أحكام اجلنائز )99/1(.  )2(

أخرجه مسلم رقم )831(.  )3(
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ُخالَصُة الَعبِيِد، صىلَّ اهلل وسلَّم وبارَك عليه وعىل آله وأصحابه ومن تبعهم بإحساٍن 
ا بعُد:  وإيامٍن إىل يوِم املزيِد، أمَّ

وما  فعليها،  أساَء  ومن  َفِلنَْفِسِه،  َصاحِلًا  َعِمَل  فمن  اهلِل-:  -عباَد  اهلل  فاتقوا 
ٍم لِلَعبِيِد. َربَُّك بَِظالَّ

اإخوان الكراُم: 
األخطاء  من  عدٍد  ولوجوِد  احلاجة،  ملَِِسيِس  اجلنازِة  صالِة  بِِصَفِة  ُر  ُنَذكِّ
ُ التَّكبرَيَة األوىل َقاِئاًم ُمتَِّجًها  ُأ امُلَصيلِّ ُيكربِّ واإلشكاالِت لدى بعِضنا، فبعَد ما َيَتَوضَّ
هريرة  أيب  فعن  صدرِه،  عىل  الُيسى  عىل  الُيمنَى  َيَدُه  يضُع  ثم  يديه،  رفًعا  لِلقبَلِة 
َتكبرَيٍة،  ِل  أوَّ يف  َيدْيه  َفَرَفع  َجنَازٍة  عىل   َ َكربَّ  H اهلل  رسوَل  أنَّ   -I-

ووَضَع الُيمنى عىل الُيسى)1(. 
ا؛  رِسًّ ًة  ُمبارَشَ الفاحتَة  َيقرُأ  ثمَّ  ا،  رِسًّ وُيَبْسِمُل  يطاِن،  الشَّ من  باهلل  ويستعيُذ 
بأمِّ  َيْقَرَأ  أْن  الجنازة  على  اة  الصَّ في  نَُّة  »السُّ قال:  أنَّه   I أمامَة  أيب  حلديِث 

القرآِن ُمَخاَفَتًة«)2(.

وتنبَّهوا يا كراُم:
ليِل عىل َمرُشوِعيَّتِِه. وال يقوُل دعاَء االستفتاِح قبَل الفاحتِة لعدِم الدَّ

الفاحِتِة سورًة  لنا وهلام-: »وإن قرَأ مع  العثيمنِي -غفر اهللُ  باٍز وابُن  ابُن  قال 
قصريًة فال بأَس«)3(.

أخرجه الرتمذي رقم )1077(، وحسنه األلباين.  )1(
السنن الصغري للبيهقي رقم )1080(.  )2(

جمموع فتاوى ابن باز )144/13(، وجمموع فتاوى ورسائل العثيمني )127/17(.  )3(
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ُه قرأ بفاحتِة الكتاِب وسورٍة، َوَجَهَر حتى أسمع  أنَّ  L لِفعِل ابن عباٍس 

 .)1(» الناَس، فلامَّ ُسئَل، قال: ُسنٌَّة َوَحقٌّ

ابِن  َثَبَت عن  لَِما  الثَّانيَة، رافًعا يديِه، ثم يضُع اليمنى عىل الُيسى،   ُ ثمَّ ُيكربِّ

ام كانا يرفعاِن مع التَّكبرياِت ُكلِّها، ُثمَّ ُيصيلِّ عىل النَّبِيِّ  عمَر وابِن عباٍس M أهنَّ

ٍد  وَعىَل  ِد األِخرِي، فيقوُل: اللُهمَّ َصلِّ َعىَل حُمَمَّ H، كام يصيل عليه يف التََّشهُّ

ٍد، وَعىَل  ْيَت َعىَل آِل إْبَراِهيَم، إنََّك مَحِيٌد جَميٌد، اللُهمَّ َباِرْك َعىَل حُمَمَّ ٍد، َكاَم َصلَّ آِل حُمَمَّ

ٍد، َكاَم َباَرْكَت َعىَل آِل إْبَراِهيَم، إنََّك مَحِيٌد جَمْيٌد.  آِل حُمَمَّ

»إذا   :H لقولِِه  عاء؛  بالدُّ وخُيِلُص  للميِت،  ويدعو  الثالثَة،   ُ ُيكربِّ ثمَّ 

عاَء«)2(، ويدعو للميِت بام َوَرَد، ومن ذلك:  َصلَّيُتم على الَميِِّت َفَأْخِلُصوا لُه الدُّ

ْع ُمْدَخَلُه، َواْغِسْلُه  ُنُزَلُه، َوَوسِّ َواْرَحْمُه، َوَعاِفِه َواْعُف َعْنُه، َوأْكِرْم  َلُه  »اللُهمَّ اْغِفْر 

َنس،  ْيَت الثَّْوَب اأَلْبَيَض ِمَن الدَّ ه ِمن الَخَطاَيا، َكَما َنقَّ ِبالَماِء َوالثَّْلِج َوالَبَرِد، َوَنقِّ

َوأْدِخلُه  َزْوِجــِه،  ِمْن  َوَزْوًجــا َخْيًرا  أْهِلِه،  ِمْن  َوأْهًا َخيًرا  َداِرِه،  ِمْن  َداًرا َخْيًرا  َوأبدْلُه 

الَجنََّة، َوأِعْذُه ِمْن َعَذاِب الَقْبِر، َومْن َعَذاِب النَّاِر«)3(. 

َتسِليَمَتنِي  َسلَّم  ومن  يمينِِه،  عن  واحدًة  َتسليَمًة  وُيسلِّم  الرابعَة،   ُ ُيكربِّ ثم 

 

فال ُينَْكُر عليه. 

أخرجه ابن حبان رقم )3071( وصححه األلباين.  )1(
أخرجه أبو داود رقم )3199(، وابن ماجه رقم )1497(، وحسنه األلباين.  )2(
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عباد اهلِل: 

ومن أحكاِم ومسائِل صاِة اجلنازِة اليت َنَتاُجها ما يلي:

أواًل: إذا كان امُلَصىلَّ عليه َصبِيًّا، أو َسْقًطا، قد ُنِفَخت فيه الروُح، فإنَّه ُيدعى 
ا الذي مل تنفخ فيه الروُح، فال ُيَصىلَّ عليه أصاًل. لوالديه باملغفرة والرمحة، وأمَّ

ُ عليه مَخًْسا،  ثانًيا: جتوُز الزيادُة عىل التَّكبريات األربِع ملن كاَن له شأٌن، َفُيَكربَّ
أو ِستًّا، أو سبًعا؛ لثبوِت ذلك عن النبي H وأصحابِِه.

وِت مع التَّكبرِياِت. ثالًثا: ال ُيرشُع للمأموِم رفُع الصَّ

رابًعا: من فاته يشٌء من تكبريات صالِة اجلنازِة فإنَّه يعترُب ما َأْدَرَكُه مَع اإلماِم 
V: »فإذا أدرَك اإلماَم يف  َباٍز  ل صالته، وما يقضيه آخُرَها، قال الشيُخ ابُن  أوَّ
التَّكبرَِيِة الثالثِة َمَثاًل، كربَّ وقرَأ الفاحتَة، وإذا كربَّ اإلماُم الرابعَة كربَّ فتكوُن لُه الثانيَة، 
للميت  ودعا  الثالثَة،  املأموُم  كربَّ  اإلماُم  َسلََّم  فإذا   ،H النبيِّ  عىل  وصىلَّ 

ُ الرابعَة وُيَسلُِّم«)1(. ُموِجًزا، ثم ُيكربِّ

لفعله  القرب؛  عىل   َ ُيَصيلِّ أْن  له  جاَز  امَليِِّت  عىل  الصالُة  فاتته  من  خامًسا: 
H ذلك، وخروًجا من اخلالف عليه أن يتجنَّب أوقاَت النَّهي. 

عباَد اهلِل: 
الصالُة عىل اجْلَنَاَزِة عبادٌة عظيمٌة، وفيها أجوٌر وفريٌة، فال َينَْبغَي التَّفريُط فيها، أو 
َساِئِل واالتصاالِت التي  التقليُل من شأهِنا، خاصًة مع توفُّر وساِئِل النَّقِل، وِخدَمِة الرَّ

جمموع فتاوى ابن باز )149/13(.  )1(
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َعِت الناَس، وَمْن َشاَهَد ُحُضوَر النَّاِس، وَكْثَرَة امُلَصلِّنَي اسَتبرَشَ َخرًيا حِلُبِّ النَّاِس  َشجَّ
نَِّة، فنسأُل اهلل أْن َيَتَقبََّل ِمنَّا، ومن املسلمنَي أمجعنَي.  للخرِي، وحرِصِهم عىل إتباِع السُّ

فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بام علمتنا يا ذا اجلالل واإلكرام، اللهم ال تدع 
ا إال فرجته، وال دينًا إال قضيته، وال مريًضا إال شفيته،  لنا ذنًبا إال غفرَتُه، وال مهًّ

 

وال َمْيًتا إال رمحته يا أرحم الرامحني.

وانُصهم،  َعَليهم،  ُتِعْن  وال  واليمِن،  وسوريا  ليبيا  يف  إخَواَننَا  َأِعْن  نَا  َربَّ

 

هلم،  اهلَُدى  وَيسِّ  واهدهم،  َعَليهم،  مَتُْكْر  وال  هلم،  وامُكْر  َعَليهم،  َتنُْصْ  وال 
وانصهم عىل من َبَغى َعَليهم.

األَْحَزاِب،  َهاِزَم  َساِب،  احْلِ يَع  رَسِ َحاِب،  السَّ وجُمِْري  اْلِكَتاِب،  ُمنِْزَل  اللُهمَّ 
إخواَننَا  َواْنُص  َوَزْلِزهْلُْم،  اْهِزْمُهْم  اللُهمَّ  وُجنَْدهم،  العِص  طواغيَت  اْهِزِم  اللُهمَّ 

َعَلْيِهْم.

ِل َعافَِيتَِك، وُفَجاَءِة نِْقَمتَِك، ومَجِيِع  وُّ ا َنُعوُذ بَِك ِمْن َزَواِل نِْعَمتَِك، َوحَتَ اللُهمَّ إِنِّ
َسَخطَِك.

نا آتنا يف الدنيا َحَسنًَة، ويف اآلخرة َحَسنًَة، وِقنَا عذاَب النَّاِر.  ربَّ

]ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې       ىى    ائ     
ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.
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صيام رمضان
#

َرَمَضاُن وأياُمُه األولى

اخلطبة األولى:
ضواِن،  ضا والرِّ ياَم لنيِل الرِّ احلمُد اهلل أنعَم علينا باإليامِن، وَفرَض علينا الصِّ
اِن، ونشهد أن ال إله إال اهلل،  يَّ ًة لألبداِن، وتقوًى لِلَمِلِك الدَّ وهَتذيًبا للنُّفوِس، وِصحَّ

 

الَعابديَن،  إماُم  حممًدا  َنبِيَّنا  أنَّ  وأشهُد  واإلحساِن،  امَلنِّ  ِذي  له،  رشيَك  ال  وحده 
ائمنَي، صىلَّ اهلل وسلَّم وبارَك عليه وعىل آلِِه وصحاَبتِِه  وقدوُة العاِمِلنَي، وسيُِّد الصَّ

ا بعد: ين، أمَّ الطَّاهريَن، َوَمْن َتبَِعهم بإحساٍن إىل يوِم الدِّ

فيا عباَد اهلِل:
ُج الُكُرباُت،  َكاُت، وُتفرَّ اتَّقوا اهللَ C، فبالتَّقوى جَتَتِمُع اخلرَياُت، َوُتنَاُل الرَبَ
نا  َمرَحًبا بَِك يا َرَمَضاُن، جئتنا وقد أثَقَلتنَا األوزاُر، وقد َغَلَبْت علينا ِشقوُتنا، وكلُّ
َمطُروِديَن،  بابَك  جَتعلنا عن  امحنَي ال  الرَّ أرحَم  يا  فاللهمَّ  ُكوِر،  الشَّ احلليِم  أمٌل يف 
ليِل لِيُتوَب ُمسُء النََّهاِر،  وال ِمْن َفضِلَك وإحَسانَِك حَمُروِمنَي، يا َمْن َيبُسُط َيَدُه بالِّ

ليل، ُتب علينا، َوجَتاوز عنَّا، آَمنَّا بِقولَِك: ]ۀ     َوَيبُسُط َيَدُه بالنَّهاِر لِيُتوَب ُمسُء الَّ
ڭ          ڭ        ۓ     ۓ     ھ    ےے     ھ       ھ     ھ     ہ     ہ     ہ     ہ     ۀ    

ڭڭ    ۇ       ۇ     ۆ            ۆ[ ]الزمر:53[. 
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فيا عباَد اهلِل: 

والُفُضوِح، ويف  اخلزيِّ  لَِتأَمنُوا من  َنُصوٍح،  َصاِدَقٍة  بَِتوَبٍة  َشهَرُكم  اسَتفتِحوا 

احلديِث عن أنِس بِن مالٍك -I- عن النَّبِيِّ H قال: »افعلوا الخيَر 

دهَرُكم، وتعرَُّضوا لنفحاِت -رحمِة اهلل-، فإنَّ هلِل نفحاٍت من رحمِتِه ُيصيُب ِبها 

من يشاُء من عباِدِه«)1(.

انيٌة، وِهَبٌة  أيُّها الصائمون: َرَمَضاُن َكِريُم الَفَضاِئِل، َعظيُم النََّواِئِل، ِمنَْحٌة ربَّ

هوِر؟ بىل واهللِ.  يٌَّة، َمْن ِمنَّا َمْن ال َيعِرف َفْضَلُه َوَقْدَرُه؟ َأليَس هو سيُِّد الشُّ إهَِلِ

ــا َصـــاِح ــا ي ــَن وصـــــــاِحَرَمــــَضــــاُن أقـــَبـــَل ُقــــْم ِب ـــــٍل  ـــــبـــــتُّ َت َأَواُن  هـــــــذا 
ــــاِحــــيالـــكـــوُن ِمـــعـــَطـــاٌر ِبــِطــيــِب ُقـــُدوِمـــه َأَق َونـــــْفـــــُح  وَرحَيــــــــــاٌن  َروٌح 
وِقَياِمِه ِصـــَيـــاِمـــِه  ـــــواَب  َث ـــم  ـــَن ـــــــاح)2(واْغ ــــــــٍم وَف ـــْد ِبـــــٍر َداِئ ـــســـَع َت

]ڳ     ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ[ ]البقرة:185[ وكفى! ويف احلديث 

ياُم: أْي  ياُم والقرآُن َيشَفَعاِن ِللعبِد، َيُقوُل الصِّ أنَّ رسوَل اهلل H قال: »الصِّ

، َمَنعُتُه النَّوَم،  عِني فيِه، ويقوُل الُقرآُن: أْي َربِّ راَب، َفَشفِّ عاَم والشَّ ، َمَنعُتُه الطَّ َربِّ

عِني فيِه، َفَيشَفَعاِن«)3(. َفَشفِّ

رقم  الصحيحة  السلسلة  يف  األلباين  وحسنه   ،)720( رقم  الكبري  املعجم  يف  الطرباين  أخرجه   )1(
.)1890(

)جملة  يف  نرشْت  والتي  الروح«  »ربيع  قصيدته:  من  حافظ  الصديق  السيد  للشاعر:  األبيات   )2(
الفيصل، العدد 118(.

أخرجه أمحد رقم )6626(، وقال حمققو املسند:» إسناده ضعيف«.  )3(
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معا�سرَ امُلوؤمننَي:
َشْهُر  َدَخــلَ  »ِإَذا   :H يقوُل  والُغفَراِن،  مَحِة  والرَّ الَعفِو  َشهُر  َرَمَضاُن 
َياِطيُن«)1(،  الشَّ َوُسْلِسَلِت  َجَهنََّم،  ــَواُب  َأْب َوُغلَِّقْت  َماِء،  السَّ ــَواُب  َأْب ُفتَِّحْت  َرَمَضاَن 
َجَهنََّم،  َأبواُب  الرَّحَمِة، وغلِّقت  الجنَِّة«)2(، ويف رواية: »أبواُب  ويف رواية: »أبواُب 

ياطيُن«)3(.  وُسلِسلِت الشَّ

ٹ          ٿ     ٿ     ]ٿ     فقاَل:  علينَا،  اهللُ  َضُه  افرَتَ قُربٍة،  َأعَظُم  صياُمُه 
ٹ    ٹ    ٹ      ڤ         ڤ    ڤ    ڤ    ڦ     ڦ    ڦ[.

]البقرة:183[

ِإَليَّ  َتَقرََّب  َوَمــا  قال:  اهلل  »إن  قال:   H أنَّ رسوَل اهللِ  البخاريِّ  ويف 
مؤِمنُوَن:  يا  ثواُب صياِمُكم  ا  أمَّ َعَليِه«)4(،  اْفَتَرْضُت  ا  ِممَّ إَليَّ  َأَحبَّ  بَشيٍء  َعْبدي 
D: كلُّ عَمِل  H : »قاَل اهلُل  النَّبِيُّ  َقاَل  َفذاَك إىل الكريِم اجلَواِد، فقد 
ياُم ُجنٌَّة، فإذا كان يوُم صوِم  وَم، فإنَّه ِلي وَأَنا َأجِزي به، والصِّ ابِن آدَم له إالَّ الصَّ
أحِدكم فا َيرُفث وال َيْسَخْب، فإْن سابَّه أحٌد، أو قاَتله، فليُقل: إنِّي امُرؤ صائٌم، 
القيامِة من  يوَم  اهلِل  عنَد  َأطَيُب  اِئِم  الصَّ َفِم  َلَخُلوُف  بيِده،  ٍد  نفُس محمَّ والذي 
اِئِم َفرحَتاِن َيفَرحُهما: إذا أفَطَر َفِرَح ِبفطِرِه، وإذا َلقَي ربَّه َفِرَح  ِريِح الِمسِك، وِللصِّ

ِبصوِمِه«)5(. 

أخرجه البخاري رقم )1899(، ومسلم رقم )1079(.  )1(

أخرجه البخاري رقم )1898(، ومسلم رقم )1079(.  )2(
أخرجه مسلم رقم )1079(.  )3(

أخرجه البخاري رقم )6502(.  )4(
أخرجه البخاري رقم )1904(، ومسلم رقم )1151(.  )5(
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عباَد اهلِل:
والقرآِن  عاء  والدُّ بالصالِة  فاعُمروُه  اويِح،  والرتَّ القياِم  شهُر  رمضاَن  شهُر 
H يف كلِّ ليلٍة فيداِرُسُه  النَّبِيَّ  S َيلقى  والتََّسابِيِح، فقد كان جربيُل 
َذْنِبِه«)1(،  م من  ُغِفَر له ما تقدَّ َرَمَضاَن إيماًنا واحتساًبا  َقاَم  القرآَن، وقاَل: »َمْن 
متى  امُلِهمُّ  وَليَس  َليلٍة«)2(،  ِقياُم  له  ُكتب  َينصِرَف  حتى  اإلمــاِم  مع  قــاَم  و»من 
فيها،  والطُّمأنِينَِة  وُسُجوِدها،  ُركوِعها  بِإمتاِم  الِة  الصَّ ُروُح  إنِّام  الِة،  الصَّ من  َتنتهي 
واهلَجوا -يا رعاُكم اهلل- بِذكِر ربِّكم، وَرطِّبوا ألِسنَتكم بِتاِلَوِة ِكتابِه، وال َتنَشِغُلوا 
دورُكم،  صُّ ُح  َوَتنرَشِ ُنُفوُسكم،  َتزُكوا  فبالُقرآِن  َتنَفُع،  وال  َترُضُّ  قد  بُِمَتاَبعاٍت  عنُه 

وَتعُظُم أجورُكم. 

ها ال�سائمون: اأيَّ
شهُر رمضاَن شهُر اجلوِد واإلنفاِق، وقد كان النبيُّ H  أجوَد النَّاِس، 
وكان أجوَد ما يكوُن يف رمضاَن، فمن جاَد عىل عباِد اهلل جاَد اهلل عليه، واليوَم وقد 
ِديَن  الُفَقَراِء والَيَتامى وامُلرشَّ الَبْذِل والعطاِء، فَمن إلخوانِنا  َمنَابِِع  َفت كثرٌي ِمن  ُجفِّ
احلروُب،  وأوَهنَتها  اخلُطوُب،  قَهَرهْتا  ُمسلمٍة  لِشعوٍب  َمن  أنتم؟!  إالَّ  اهللِ  بعَد 
ا العوُز، بعَد اهللِ إالَّ أنتم؟ أمل ُتشاِهدوا ما يدُث إلخواننا يف  وَأهنََكها الَفقُر، وأذهلَّ
اِم؟ أمل َتسَمُعوا عن الَفْقِر امُلهِلِك يف أرِض الَيَمِن يف أرِض اجِلوار؟ الذي  أرِض الشَّ
م إخواٌن لكم يف  ! إهنَّ َقُه َريبِّ جاِل؟! وال جُميَب وال ُمنفٍق! إالَّ من َوفَّ َدقَّ أعناَق الرِّ

ين! فهل نتَِّخُذ من َشهِرنا الكريِم جَتِِديًدا للرِبِّ واإلحساِن؟!  الدِّ

أخرجه البخاري رقم )37(، ومسلم رقم )759(.  )1(
أخرجه الرتمذي رقم )806(، وصححه األلباين.  )2(
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فيا َمن أفاَء اهللُ عليه، أنِفق خَيِلُف اهللُ عليَك، وإن ُضيَِّق عليَك باإلنفاِق، فلن 
ْر: ]ی     ی    ی    ی     َتعِدَم َمن َتثُِق به وبِِدينِِه، أو بجهاٍت إغاثِيٍَّة َموُثوَقٍة، َفَتَذكَّ

جئ    حئمئ    ىئ    يئ          جب[ ]سبأ:39[. 
ذنب،  كلِّ  من  املسلمني  ولسائر  ولكم  يل  اهلل  وأستغفُر  تسمعوَن،  ما  أقوُل 

حيُم. فاستغفروه، إنَّه هو الغفوُر الرَّ

اخلطبة الثانية:
َل َعَلينَا بِمواسِم اخلرِي وامَلزيِد، وأشهُد  فنا بالقرآِن امَلِجيِد، وَتَفضَّ احلمُد هلل رشَّ
اهلل  عبُد  حممًدا  أنَّ  وأشهُد  احلميُد،  الغنيُّ  له،  رشيك  ال  وحده  اهلل،  إال  إله  ال  أن 
ورسوُله خرُي العبيِد، صىلَّ اهلل وسلَّم عليه وعىل آلِِه وأصحابه، ومن تبعهم بإحساٍن 

ا بعُد:  وإيامٍن إىل يوِم املزيِد، أمَّ

لُل.  فيا م�سلموَن: اتَّقوا اهللَ فبالتَّقوى َيصُلُح العمُل، وُيغفُر الزَّ

اِئمنَي: رَ ال�سَّ معا�سِ
ُل: ]ٿ    ٿ     َيُسُن بِنَا يف َشهر الُقرآِن أْن َنِقَف مع كالِم اهلل تعاىل وَنَتَأمَّ
ٿ    ٹ         ٹ    ٹ    ٹ      ڤ         ڤ    ڤ    ڤ    ڦ     ڦ    ڦ[ 
َبت بقولِِه تعاىل: ]ڦ    ڦ[ ا ُعقِّ ياِم جَتدوا أهنَّ ُلوا يف آياِت الصِّ ]البقرة:183[ وتأمَّ

َرت يف أكثَر من موضٍع.  وَتَكرَّ
ياِم َقوُلُه: ]ڦ    ڦ[  عديُّ V: حكمُة َمرُشوِعيَِّة الصِّ يُخ السَّ قال الشَّ
َفِمامَّ  فإنَّ الصياَم من أكرِب أسباِب التَّقوى؛ ألنَّ فيه امتثاَل أمِر اهللِ، واجتناَب هَنِيِه، 

اشَتَمَل عليه من التَّقوى: 
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ُمتقرًبا بذلك إىل اهلل،  نفُسه،  إليها  مِمَّا متيُل  م اهللُ عليه  اِئَم يرتُك ما حرَّ الصَّ أنَّ 
ُب نفَسُه عىل مراقبِة  راجًيا برِتِكها، ثواَبه، فهذا من التَّقوى، ومنها: أنَّ الصائَم ُيدرِّ
اهلل تعاىل، َفَيرُتُك ما هَتوى نفُسه، مع قدرتِه عليه، لعلمه باطِّالِع اهلل عليه، وهذا من 

التَّقوى. 
العبِد  نفوُذه، وتقلُّ من  َفَيضُعُف  يطاِن،  الشَّ ُيضيُِّق جَماري  ياَم  الصِّ أنَّ  ومنها: 

املعاص، وهذا من التقوى. 
ومنها: أنَّ الصائَم تكثُر طاعُته، والطَّاعاُت من خصال التقوى. 

ومنها: أنَّ الغنيَّ إذا ذاَق َأمَلَ اجلُوع، أوجَب له ذلَك، مواساَة الُفَقَراِء وامُلعَدِمنَي، 
 .)1(

V وهذا من ِخَصاِل التَّقوى، انتهى كالمه

الوقفة الثانية: قوُله تعاىل: ]ڄ    ڄ[ ]البقرة:184[ أي: قليلًة يف 
هِر،  الدَّ َوتكِليَف  الُعُمِر،  َفِريَضَة  َفَليَس  بعباِدِه،  اهلل  رمحة  من  وهذا  هولة،  السُّ غايِة 
ُيِقيموا رمحًة من اهللِ  وا، وامُلَسافِروَن حتى  فلقد ُأعفَي من أداِئه امَلرىض حتى َيِصحُّ

وتيسرًيا. 

الوقفة الثالثة: يف َقولِِه تعاىل: ]ۀ    ہ    ہ    ہ     ہ[ ]البقرة:185[ 
وُم، َوَمْن ال فال جَيُِب  َفُكلُّ َمن أدرَك َرَمَضاَن وهو َقاِدٌر عىل َصوِمِه وجَب عليه الصُّ

عليِه. 

ڳ     ]ڳ      اهللُ:  قاَل  ياِم  الصِّ آياِت  َثنَايا  َفِفي  ل،  تأمَّ الرَّابعة:  الوقفة 
ا  الُقرآِن، فحريٌّ بك -أهيُّ َفَرَمَضاُن َشهُر  ]البقرة:185[  ڱ    ڱ    ڱ    ڱ[ 

تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري القرآن )91/1(.  )1(
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ُك به  ُل فيه، وَتتُلوُه َحقَّ تاِلَوتِِه، وحُترِّ اِئُم- أْن جَتَعَل َلَك ِوْرًدا ِمن ِكَتاِب اهللِ َتَتَأمَّ الصَّ
ُ به حياَتك، ]ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ     ڃ     قلَبك، وُتدرُّ به َدمَعَك، وتغريِّ

ڃ     ڃ     چ[ ]ص:29[. 
وقَفٌة ُأخرى: عنَد قوِل اهللِ تعاىل: ]ى    ائ     ائ    ەئ    ەئ    وئوئ    
ياِم، فيا هلا  ا الُبرشى يف َثنَايا آَياِت الصِّ ۇئ    ۇئ    ۆئ    ۆئ    ۈئ[ ]البقرة:186[ إهنَّ

من آيٍة َعِجيَبٍة، آيٍة جَتَعُل يف َقْلِب امُلؤمِن ُطمأنِينًَة، َوَراَحًة وُأْنًسا. 
فيا �سائمون: 

عوات الطيِّباِت يف شهِر  اعرضوا حاجاتِكم عىل َموالُكم، واستكثِروا ِمن الدَّ
اِئِم عند ِفطِره َلَدعوًة ما تردُّ«)1(. الربكاِت، فإنَّ النبيَّ H يقول: »إنَّ للصَّ

]ۇ    ۇ    ۆ    ۆ     ۈ    ۈ     تعاىل:  عنَد قوِل اهللِ  وقفتنا األخــرِة: 
ٴۇ     ۋ[ ]البقرة:185[.

إىل  امُلوِصَلَة  الطُُّرَق  عليكم   َ ُيَيسِّ أن  تعاىل  اهلل  يريُد   : عديُّ السَّ الشيُخ  قال 
رضوانِِه أعظَم َتيسرٍي، وُيسهَلها أشدَّ َتسهيٍل، وهلذا كان مَجِيُع ما أمَر اهلل به عباَده يف 
لُه َتسهياًل  هوَلِة يف أصِلِه، وإذا حصلْت بعُض الَعَواِرِض امُلوِجَبِة لِثَِقِلِه، سهَّ غايِة السُّ

ا بإسَقاطِِه، أو ختِفيفِه بأنواع التَّخفيفاِت، انتهى)2(. آخَر، إمِّ
عباَد اهلِل: 

الُعمرَة يف  اعتاَد  بعَض إخوانِنا  فإنَّ  وخَتِفيِفِه عىل عباِدِه:  تيسرِي اهللِ  وبِناًء عىل 
أفَضِل  من  وهذا   H النَّبيِّ  مع  ٍة  َحجَّ ثواِب  َلنَيِل  ًيا  رِّ حَتَ عاٍم  ُكلَّ  َرَمَضاَن 

أخرجه ابن ماجه رقم )1753(، وضعفه األلباين.  )1(

تفسري السعدي = تيسري الكريم الرمحن )ص86(.  )2(



127

احلراِم،  امَلسِجِد  يف  التَّوسَعِة  أعامِل  ومع   ، احلايلِّ الوقِت  يف  ُه  أنَّ إالَّ  رمضاَن،  أعامِل 
وإلغاَء الطَّواِف يف الثَّالثِة األدواِر، األمُر خيَتِلُف مَتاًما هذا العاُم؛ ولِذا فإنَّ املسؤولني 
حاِم َغرِي امُلسيَطِر  ُيناِشدوَن امُلواطِننَي وامُلقيمنَي إىل تأجيِل الُعمَرِة هذا العاِم، خشيَة الزِّ
عليِه، وقد سمعتم عن حاالِت َتداُفٍع وضيٍق ال يعَلُم ُخطوَرهَتا إالَّ اهللُ تعاىل، وإْن 
َضُه اهللُ خرًيا  ُكنَت وال ُبدَّ ذاِهًبا َفَجنِّب ذلَِك النِّساَء واألطفاَل، ومن َتَرَك شيًئا هللِ َعوَّ
حيحنِي أنَّ َرُسول اهللِ H قاَل: »َفَمْن َهمَّ ِبَحَسَنٍة َفَلْم َيْعَمْلَها  منُه، ويف الصَّ

َع َوَيسََّ َوَهَدى.  َكَتَبَها اهلُل َلُه ِعْنَدُه َحَسَنًة َكاِمَلًة«)1(، فاحلمُد هلل عىل ما رَشَ

اللهمَّ واجعلنا من املتعاوننَي عىل الرِبِّ والتقوى، اللهم وكام بلغتنا رمضان فأعنَّا 
املقبولني، ومن عتقائك  فيه من  اجعلنا  اللهم  إيامًنا واحتساًبا،  عىل صيامه وقيامه 
من النار، يا ربَّ العاملني، اللهم ارحم ضعف إخواننا يف سوريا، وكن هلم ناًصا 
هم، اللهمَّ وأظِهِر احلقَّ يف أرِض ِمَص، وانتقم  ل بِنِصهم وهالِك عدوِّ ومعينًا، وَعجِّ
ُمصِلحنَي، وعليَك  قاَدًة صاحِلنَي  امُلسِلمنَي، وهيئ هلم  ِدماَء  واحِقن  اخلاِئننَي،  من 

بالعلاَمنِينَي وامُلنافِقنَي امُلرَتِزقنَي يا ربَّ العاملنَي. 

َلنَا  َتْغِفْر  مَلْ  َوإِْن  َأْنُفَسنَا  َظَلْمنَا  نَا  َربَّ عنَّا،  فاعُف  العفَو،  حُتِبُّ  عفٌو  إنََّك  اللهم 
َوِقنَا  اآْلِخَرِة َحَسنًَة،  َويِف  ْنَيا َحَسنًَة،  الدُّ آتِنَا يِف  نَا  َربَّ يَن،  اخْلَارِسِ ِمَن  َلنَُكوَننَّ  َوَتْرمَحْنَا 

َعَذاَب النَّاِر.

َيِزدُكم،  نَِعِمِه  َيذُكرُكم، واشُكُروُه عىل ُعُموِم  الَعظِيَم  اذكروا اهللَ  عباد اهلل: 
، َواهللُ َيْعَلُم َما َتْصنَُعوَن. َوَلِذْكُر اهللِ َأْكرَبُ

أخرجه البخاري رقم )6491(، ومسلم رقم )131(.  )1(
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#

شهرنا انتصار وعزٌّ

اخلطبة األولى:
احلمد هلل أعز أولياءه بنصه، وأكرم املؤمنني بتحقيق وعده، وجعل لكل يشء 
له  له،  اهلل، وحده ال رشيك  إال  إله  أن ال  علاًم، ونشهد  بكل يشء  أجاًل، وأحاط 
اهللِ ورسوُله،  عبُد  أنَّ حممًدا  قدير، ونشهد  احلمد، وهو عىل كل يشء  وله  امللك، 
جاهد يف اهلل تعاىل من غري تواٍن وال تقصرٍي، صىلَّ اهلل وسلَّم وبارك عليه وعىل آله 

وأصحابِه ]گ    گ    گ    ڳ    ڳ    ڳ     ڳ     ڱ      ڱ    ڱڱ    
ا بعد:  ں    ں    ڻ[ ]األعراف:157[ أمَّ

]چ    چ    ڇ    ڇ     ڇ     ڇ    ڍ    ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    
ڎ    ڈ     ڈژ    ژ    ڑ    ڑ    ک[ ]األنفال:29[. 

فمن ال تقوى له، ال زاَد لُه، وال سعادَة، وال نجاَة لُه، وال ِرياَدَة.

ها امل�سلموَن: اأيُّ
لئن كان رمضاُن شهُر الُفرقاِن بالقرآن، فإنَُّه شهُر الُفرقان بالنَّص والتَّمكنِي.

فقد جاءت معركُة بدٍر يف رمضاَن؛ لتؤّكَد أنَّه شهُر البذِل والتضحيِة، ال النَّوَم 
عَة، فيوُم بدٍر هو يوُم الفرقاِن، كام سامُه اهلل ]ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ     والَبَطالَة والدَّ

ڤ     ڤ    ڤ     ڤڦ    ڦ    ڦ     ڦ    ڄ    ڄ[ ]األنفال:41[. 
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رِب، وأنَّ الصرَب  لقد عّلَم النبيُّ H صحابَته أنَّ رمضاَن هو شهُر الصَّ
يِن بمنزلِة الرأِس من اجلسد.  من الدِّ

َمَفاِخًرا ُتـــُعـــدُّ  الــدنــيــا  قــامــت  ابتدَأإذا  َبـــْدٍر  من  ــاُح  الــوضَّ فتارخُينا 

نحو  ُمتجهٌة  لقريٍش  عرًيا  أنَّ  اهلل  رسوُل  سِمَع  اهلجرِة  من  الثانيِة  نَِة  السَّ ففي 
ليعرتَض طريَقها،   H اهلل  واملتاع، فخرج رسوُل  باألموال  رٌة  ُموقَّ الشام، 
وقال: »هذه عيُر قريٍش، فيها أمواُلكم، فاخرجوا إليها، لعلَّ اهلل أن ُينِفُلُكُموها«)1(، 
ومل يعزم عىل أحٍد باخلروج، فساَر رسوُل اهلل H بجيٍش فيه ثالُثامَئٍة وأربعَة 
َعرَشَ رجاًل، بَِفَرَسنِي فقط، وسبعنَي بعرًيا فقط َيتعاَقُبوهَنا، كلُّ ثالثة ٍعىل بعرٍي، عِلَم 
َة، ُمنادًيا لِيَصُخ:  أبو سفياَن بجواسيسِه عن مسرِي عسكِر املؤمننَي، فأرسَل إىل َمكَّ
حممٌد  هلا  َعَرض  أمواُلكم  الغوث،  الغوَث  اللطيمَة،  اللطيمَة،  قريٍش،  معرش  يا 
وثالُثامئِة  ألٌف  َع  وجتمَّ رِساًعا،  الناُس  ز  فتحفَّ ُتدِرُكوها،  أن  أرى  ال  أصحابِِه،  يف 

]ٿ    ٿ     جهل  أيب  بقيادة  كثريٍة  ومِجَاٍل  ِدرٍع،  وسُتامَئِة  َفَرٍس،  مائِة  يف  ُمقاتٍِل، 
وأقبلوا  ]األنفال:47[  ڤ[  ڤ     ڤ     ڤ      ٹ     ٹ     ٹ     ٹ    
وَن اهللَ، ويادُّوَن رسوَله، ولكنَّ أبا سفيان بحنكتِِه وذكاِئه  هم وحديِدهم ُيادُّ بحدِّ
وهم  قريش  إىل  وأرسل  وأصحابه،  حممٍد  من  ونجو  الساحل،  باجتاه  بالعرِي  ساَر 
لَِتْحُرُزوا عرَيُكم ورجاَلُكم وأمواَلُكم، وقد نجاها اهلل،  إنَّكم خرجتم  يف اجلُحفِة: 
فارجعوا، فهمَّ اجليُش بالرجوع، ولكنَّ أبا جهٍل قاَل: واهلل ال نرجُع حتى َنِرَد بدًرا، 
فنُِقيَم هبا ثالًثا، فنَنْحُر اجلَُزوَر، وُنطِعُم الطعاَم، ونسقي اخلمَر، وتعزُف لنا الِقياُن، 

السرية احللبية = إنسان العيون يف سرية األمني املأمون )2/ 197(.  )1(
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وتسمُع بنا العرُب، فال َيزاُلوَن هَياُبوَننا أبًدا، فساروا حتى نزلوا قريًبا من بدٍر وراَء 
كثيٍب بالُعدوِة الُقصوى.

يف  ُقريٍش  كيَد  َيُردُّ   ، بطويلٍّ موقٍف  من  بد  ال  كان  كذلَك  األمُر  كاَن  ا  ولمَّ
بكٍر  أبو  فقام  أصحاَبه،   H النبيُّ  فاستشار  شوَكَتهم،  ويكُس  نحورهم، 
املهاجرين،  من  ُكلُّهم  وهؤالِء  املقاَل،  وأحسنَوا  فقالوا  عمرٍو،  بُن  واملقداُد  وعمُر 

وهم ِقلٌَّة يف اجليش، وصاَر بعُض الناُس كام وصفهُم اهللُ: ]ڑ    ک    ک     ک    
ک    گ    گ    گ    گ    ڳ    ڳ    ڳ     ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ں    

ں      ڻ    ڻ     ڻ     ڻ    ۀ[ ]األنفال:5، 6[. 

َم َأُبو َبْكٍر،  فشاور النبي O ِحنَي َبَلَغُه إِْقَباُل َأيِب ُسْفَياَن، َقاَل: َفَتَكلَّ
اَنا ُتِريُد  َم ُعَمُر، َفَأْعَرَض َعنُْه، َفَقاَم َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة، َفَقاَل: إِيَّ َفَأْعَرَض َعنُْه، ُثمَّ َتَكلَّ

 

ِذي َنْفِس بَِيِدِه، َلْو َأَمْرَتنَا َأْن ُنِخيَضَها اْلَبْحَر أَلََخْضنَاَها، َوَلْو َأَمْرَتنَا  َيا َرُسوَل اهللِ؟ َوالَّ
َب َأْكَباَدَها إىَِل َبْرِك اْلِغاَمِد َلَفَعْلنَا)1(.  َأْن َنرْضِ

اهلل اأكرُب عباَد اهلل: 
، أن ُتْبَذَل األنفُس واألمواُل يف سبيل ديِن اهلل تعاىل، رُسَّ النبيُّ  إنَّه احلبُّ احلقيقيُّ
H بقوِل سعٍد، ثمَّ قاَل: »سيروا وابشروا؛ فإنَّ اهلل تعالى قد َوَعدني إحدى 
H النبيُّ  ك  َفتحرَّ القوِم«)2(،  مصارِع  إلى  أنظُر  لكأنِّي  واهلل  ائفَتيِن،  الطَّ
بأصحابه، فنزلوا بدًرا، واستكشف األمَر بنفِسِه، فعِلَم عدَد القوِم، ومن خرَج من 

أخرجه مسلم رقم )1779(.  )1(
البداية والنهاية )262/3-263( من رواية ابن إسحق، بإسناد صحيح.  )2(
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َفَبدأت  أرشافِهم، فقال ألصحابِِه: »هذه مكُة قد ألقت إليكم أفاَذ كِبِدها«)1(، 
َك،  َبشاِئُر النَِّص، بأْن أنزَل اهللُ َمَطًرا، فكاَن عىل امُلرشكنَي واباًِل شديًدا، منََعُهم التَّحرُّ

رهم به، كام وصَف اهللُ: ]ڄ    ڄ      ڄ    ڄ    ڃ     وعىل املسلمنَي َطالًّ طهَّ
ڃ     ڃ    ڃ    چ    چ    چ    چ    ڇ    ڇ      ڇ     ڇ    ڍ    

ڍ    ڌ    ڌ    ڎ     ڎ[ ]األنفال:11[. 

أم  اه،  إيِّ اهللُ  أنزَلَك  منزٌل  أهذا  اهلل،  يا رسوَل   :I املنذِر  بُن  احلُباُب  قال 
هو الرأُي واحلرُب وامَلِكيدُة؟ فقاَل رُسوُل اهللِ H: »بل هو الرأُي والحرُب 
والمكيدُة«)2(، قال: فإنَّ هذا ليس َبمنِزٍل يا رسوَل اهلل، فاهنض بالنَّاِس، حتى نأيَت 
عليه  نبني  ثم  الُقُلب،  من  وراَءه  ما  نخرَب-  -أي  وَر  ونغِّ فننِزَل  القوِم،  ماِء  أدنى 
فقال رسوُل اهلل  ماًء، فنرشُب وال يرشبون، ونسقي وال يسقوَن،  فنمأَله  حوًضا، 

H: »لقد أشرَت بالرأي«)3(.

َفَبنوا للنبيِّ H عريًشا لُيرشَف عىل ميداِن القتاِل، ثمَّ عبََّأ رسوُل اهلل 
مصرُع  »هذا  بيده:  يشري  وجعل  املعركة،  موضع  يف  ومشى  جيَشه،   H
فاٍن غًدا -إن شاَء اهلُل-«)4(، ثمَّ بات O ُيصيلِّ إىل جذِع َشَجَرٍة، وبات 
إىل  َرجَع  ذلَِك،  عىل  وهٍب  بُن  ُعمرُي  رآهم  فلامَّ  وَسِكينٍَة،  هبدوٍء  ليَلهم  املسلموَن 
َمنََعٌة  معهم  ليس  قوٌم  املنايا،  الباليا حتمُل  رأيُت  قد  قريٍش  يا معرش  وقال:  قومه، 

سرية ابن هشام ت السقا )617/1(.  )1(

سرية ابن هشام ت السقا )620/1(.  )2(

سرية ابن هشام ت السقا )620/1(.  )3(
أخرجه مسلم رقم )2873(.  )4(
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وال َملَجٌأ إال سيوُفهم، واهلل ما أرى أن ُيقتل رجٌل منهم حتى يقتَل رجاًل منكم، 
يلتفتوا  فلم  رأيكم،  َفَروا  ذلك،  بعد  العيِش  خرُي  فام  أعداَدُكم  منكم  أصابوا  فإذا 
إليه، وملا طلَع الصباُح، وتراءى اجلمعاِن قال رسوُل اهلل H: »اللهم هذه 
قريٌش قد أقبلت بُخياِئها وفخِرها، ُتحادَُّك، وتكذُب رسوَلك، اللهم فنصَرَك الذي 
ُل الصفوَف بَِقَدٍح يف يِدِه، وأمَر أصحاَبُه  َوعدتَِّني«)1(، وأخذ النَّبيُّ H ُيعدِّ

أال يبدؤوا القتال حتى يأُمَرُهم. 

جيم: ]ہ    ہ     ہ    ہ       ھ    ھ     ھ     أعوذ باهلل من الشيطان الرَّ
ھ    ے    ے    ۓ    ۓ    ڭ    ڭ     ڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ    ۆ     

ۈ    ۈ    ٴۇ     ۋ    ۋ    ۅ     ۅ    ۉ     ۉ    ې           ې[.
]األنفال:7، 8[

ذنب،  كل  من  املسلمني  ولسائر  ولكم  يل  اهلل  وأستغفر  هذا،  قويل  أقول 
فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

اخلطبة الثانية: 
ونشهد  واإلحسان،  بالفضل  وغمرنا  واإليامِن،  باألمِن  علينا  منَّ  هلل  احلمد 
اهللِ  عبد  حممًدا  أنَّ  ونشهد  الرمحن،  الرحيُم  له  رشيك  ال  وحده  اهلل،  إال  إله  ال  أن 
دُه بالنص والربهاِن، صىل اهلل وسلَّم وبارَك عليه وعىل آله وأصحابه  أيَّ ورسوله، 

والتابعني هلم بإحسان، أما بعد:

 .D فأوصيكم ونفس بتقوى اهلل

سرية ابن هشام ت السقا )621/1(، والسرية النبوية البن كثري )404/2(.  )1(
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عباد اهلل: 
H العطرة، وآثاره اجلميلِة، أسوٌة للمؤمنني، وقدوٌة  النبيِّ  يف سريِة 
نا ندُع احلديَث عن الغزوِة وأحداثِها، بعدما ثار نقُعها وغباُرها  للصاحلني، ولكن علَّ
نا بِحاجة لأِلنِس بعرشنا الفاضلة لِنُحيَي القلوَب،  إىل اجلمعة القادمة -بإذن اهلل-؛ ألنَّ
محن،  الرَّ حيِم  الرَّ أمٌل وطمٌع يف رمحِة  نا  وكلُّ العرش،  فقد دخلنا يف  اهلمَم،  ونشحَذ 
J: »كان  قالت عائشُة  فقد  يستجيَب دعاَءنا،  النَّاِر، وأن  ِرَقاَبنا من  ُيعتَِق  أن 

 

رسوُل اهلل H جيتهد يف العرش األواخر ما ال جيتهد يف غريه«)1(، وكان إذا 
دخل العرُش َشدَّ ِمئَزَرُه، وأحيا َليَلُه، وأيقَظ أهَلُه)2(.

هلم  وحقَّ  العرش،  بِمقَدِم  َفَرًحا  ليلٍة،  كلَّ  َوَيَتطيُبوَن  َيغتسِلوَن  السلف  وكان 
ذلك، فإنَّ فيها ليلَة القدر ]پ    پ    پ    ڀ    ڀ        ڀ     ڀ    ٺ           ٺ    ٺ    ٺ    
القدِر  ليلُة  ذنبه،  تقدم من  ما  له  إيامًنا واحتساًبا غفر  قاَمها  ]القدر:2، 3[ من  ٿ[ 
ُب األحباُب، أليس من عجٍب أن بعض إخوانِنا أغفَل ما  الباُب، ويقرَّ يفتُح فيها 
اِئمنَي ال يلو هلم  يكونون يف زمِن اجِلدِّ واالجتهاِد؟ أليس من عجٍب أنَّ بعَض الصَّ

اء إال يف هذه األزمنِة الغاليِة النفيسة؟ التَّسوُق والرشِّ
وا ــــــلــــــيــــــِل ِجـــــــــــدُّ ـــــــــــــــــَردُّيـــــــا رجـــــــــــــاَل الَّ ُي ال  َصــــــــــــــــــــوٍت  ُربَّ 
إال ــــــــَل  ــــــــي ــــــــل ال يــــــــــقــــــــــوُم  )3(ال  ــــــــــــُه َعــــــــــــــزٌم وِجـــــــــــــــــدُّ مـــــــن َل

ًعا  ُركَّ معتكفنَي،  املساجِد  إىل  وا  فرُّ والصاحلنَي  األخياِر  عىل  دخلت  إذا  عرٌش 
م ورضواًنا، قد فارقوا النَّوَم واهلُُجوَد، َيرجوَن رمحَة  ًدا، يبتغون فضاًل من رهبِّ ُسجَّ

أخرجه مسلم رقم )1175(.  )1(
أخرجه البخاري رقم )2024(، ومسلم رقم )1174(.  )2(

األبيات يف صيد األفكار يف األدب واألخالق واحلكم واألمثال )173/1( بال نسبة لقائل.  )3(
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كر  والذِّ والعباَدِة،  الِة  للصَّ هداكم  أْن  عىل  صاِئموَن  يا  اهللَ  فامحدوا  الَوُدوِد،  بِّ  الرَّ
عاِء، بينام كثريوَن حَمروموَن، فاملؤمنوَن يقولوَن: ]وئ    ۇئ    ۇئ     واالعتكاِف والدُّ

ۆئ    ۆئ        ۈئ    ۈئ       ېئ    ېئ    ېئ    ىئ    ىئ[ ]األعراف:43[.
اللهم اجعل مستقبلنا خرًيا من ماضينا، وتوفنا وأنت راٍض عنا غري غضبان، 
اللهم اجعلنا ممن يصوُم رمضاَن ويقومُه إيامًنا واحتساًبا، واجعلنا ممن يوفق لِقياِم 
واملسلمني،  اإلسالَم  أعزَّ  اللهم  واألجر،  الثواب  عظيم  له  فيكتب  القدر،  ليلة 
وانص إخواننا املستضعفني يف سوريا، وبورما، وفلسطنَي، كن هلم ناًصا ومعينًا، 
أخَذ عزيز  منهم، وخذهم  انتقم  اللهم  يعجزونَك،  م ال  فإهنَّ بالطُّغاِة  اللهم عليَك 
م عىل طريِق الربِّ والتقوى، وأصلح  مقتدر، اللهم وفق والتنا ملا حتب وترىض، وُدهلَّ
واملؤمنات،  للمؤمنني  اغفر  اللهم  واألمانة،  احلقِّ  أداِء  عىل  وأعنهم  البطانة،  هلم 

واملسلمني واملسلامت، األحياء منهم واألموات، واغفر لنا ولوالدينا. 

اْلَقْوِم  َعىَل  َنا  َواْنُصْ َأْقَداَمنَا  َوَثبِّْت  َأْمِرَنا  يِف  اَفنَا  َوإرِْسَ ُذُنوَبنَا  َلنَا  اْغِفْر  نَا  َربَّ
نَا اْغِفْر  ْنَيا َحَسنًَة َويِف اآْلِخَرِة َحَسنًَة َوِقنَا َعَذاَب النَّاِر، َربَّ نَا آتِنَا يِف الدُّ اْلَكافِِريَن، َربَّ
نَا إِنََّك  ِذيَن آَمنُوا َربَّ َعْل يِف ُقُلوبِنَا ِغالًّ لِلَّ ياَمِن َواَل جَتْ ِذيَن َسَبُقوَنا بِاإْلِ ْخَوانِنَا الَّ َلنَا َوإِلِ

َرُءوٌف َرِحيٌم ]ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ        ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    
ۇئ[  ۇئ     وئ      وئ     ەئەئ     ائ     ائ      ىى     ې        ې     ې    

]العنكبوت:45[.
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#

َغًدا ِخَتاُم َرَمَضاَن

اخلطبة األولى:
وحده  اهللُ،  إالَّ  إلَه  أالَّ  وأشهُد  آالِئِه،  وَسوابِغ  عطاِئِه،  جزيِل  عىل  هلل  احلمُد 

 

اعي  ال رشيك له، شهادًة َنرجو هبا النَّجاَة يوَم لقاِئِه، وأشهُد أنَّ حممًدا عبُد اهلل ورسوُلُه، الدَّ
ا بعد: إىل َجنَّتِِه وَمرَضاتِِه، صىلَّ اهلل وسلَّم وبارك عليه وعىل آلِِه وأصحابِه وَأتَباِعِه، أمَّ

نسٍب،  أعىل  ُمكتَسٍب، وطاعُته  أفضُل  اهللِ  تقوى  فإنَّ  اهلل-  اهلل -عباَد  فاتَّقوا 
َشْهُر  املِيالِد،  ُمرشَق  َأقَبَل  بِاألَمِس  ]البقرة:184[  ڄ[  ]ڄ     اهللُ:  َصَدَق 
اِد،  الزَّ بخرِي  نيا  الدُّ د  زوَّ قد  َمَتاَعُه،  حيِل  الرَّ إىل  شدَّ  واليوَم  الُعبَّاِد،  وَموِسُم  التُّقاِة، 

احِلَاِت.  ِة األبَداِن، َوأْمِن األوطاِن، وَعَمِل الصَّ فاللهمَّ لك احلمُد عىل ِصحَّ

َسالٌم عليَك يا َرَمَضاُن: مَحًْدا هللِ أْن أْدَرْكنَاَك، َفهنيًئا ملَِن َزكت فيه نفُسه، ورقَّ 
بت أخالُقه، وعُظَمت لِلخرِي َرغبُتُه، هنيًئا ملَِْن َعَفا َعنُْه الَكِريُم، َوَأْعَتَقُه  قلُبُه، وهتذَّ

ِمْن النَّاِر َموالُه.

عباَد اهلِل:
َث اخلطِيُب عن  دَّ اِئمنَي ال َيسَتوِعُب ُقرَب انتِهاِء َرمَضاَن، إالَّ إذا حَتَ َبعُض الصَّ
أحكاِم َزكاِة الفْطِر، وصالِة العيِد، وما عِلَم أنَّ َيوَم َغٍد آِخُر َيوٍم ِمْن َرَمَضاَن، فإىل 

متى التَّسويُف والتَّغاُفُل؟!
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اِئُموَن: ها ال�سَّ اأيُّ
ًرا،  ل، فلقد عشنا مع القرآِن الكريِم تالوًة وَتَدبُّ يف َتوِديِع َرَمَضاَن ُفرَصٌة للتَّأمُّ
حتى خشعت َلُه القلوُب، واطمأنَِّت النُّفوُس، فآمنَّا وأيقنَّا أنَّ القرآَن الكريَم هو احلبُل 

]چ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    ڍ     ڍ     واحلياُة، والنُّوُر والنَّجاُة: 
ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ     ژ    ڑ    ڑ    ک    

ک    ک           ک    گ    گ    گ    گ    ڳ[ ]املائدة:15، 

ا؟!            نا وَنتَِّخَذُه َوَراَءَنا ظِهِريَّ 16[ فهل يسوُغ لنا َبْعَد َذلَِك أن نبتعَد عن كتاِب ربِّ

اأيها امُل�سِلُموَن:
وأنتم تودِّعوَن موسَم الُقرآِن والنَِّص والتَّمكنِي، اعَلُموا أنَُّه -واهللِ- ال صالَح 
ِك بالعقيدِة اإلسالِميَِّة، واختاِذ القرآِن  لألحواِل، وال استقراَر لِلُشعوِب، إالَّ بالتَّمسُّ

نا: ]ڌ    ڌ          ڎ    ڎ    ڈ     الكريِم َمنَهًجا، وجعِل الَعْدِل َمسَلًكا، َكاَم َقاَل َربُّ
ڈ    ژ      ژ    ڑ    ڑ    ک    ک    ک    کگ     گ    گ    

دُق والعمُل.      گ[ ]احلج:41[ فهذا هو األََمُل، وعلينا الصِّ

اِئمون: ها ال�سَّ اأيُّ
وِقَراءٍة  وُدَعاٍء،  بصالٍة  َملئ  رمضاَن  يف  اهلل-  -بحمِد  َمساجُدنا  باتت  لقد 
وِذكٍر، َفرحنا بإخواٍن لنا كانوا َيَتخلَّفوَن عن مَجَاَعتِنا، فبِْتنَا -بِحمِد اهللِ- َنَراهم معنا 

ًدا! ُركًعا ُسجَّ
اِئَم بِصالتِه وِدينِِه،  فام أكرَمك يا رمضاُن! فأنت مدرسٌة عظيمٌة، َرَبطََّت الصَّ

اِئُم: خُيَاطُِبَك َربَُّك َفَيُقوُل: ]ڤ     ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ     ا الصَّ فيا أهيُّ
ڄ    ڄڃ    ڃ     ڃ    ڃ      چ          چ[ ]اإلرساء:78[. 
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اِئموَن: ها ال�سَّ اأيُّ

َباِب يف املساِجِد -بحمد  اُت الشَّ علَّمنا رمضاُن أنَّ يف َشَبابِنَا خرًيا كثرًيا، َفَعرَشَ
واِرِف وامُللهياِت،  م َساِجدوَن، َقد انقَطُعوا للعبادِة َرْغَم الصَّ اهلل- معَتِكُفوَن، َولَِرهبَّ

ها َوَتاُجها، َفْلنَْحِرْص عىل َتْربَِيتِِهْم، َوَتْشِجيِعِهْم. ِة َوِعزُّ باُب ُهْم أَمُل األُمَّ فالشَّ

اِئموَن: ها ال�سَّ اأيُّ

ٌر  ُمَفطِّ وآخُر  باَِملِِه،  ٌق  ُمَتَصدِّ فهذا  واإلحساَن،  والرِبَّ  اجلوَد  رمضاُن  علَّمنا 
ِكنَي، إالَّ أنََّك َترى باِذلوَن حُمَتِسبوَن، فهل َنَدُع  لنَي وامُلَشكِّ إلخوانِِه، َرْغَم َكْثَرِة امُلَخذِّ

فاِت العاليِة، واألخالِق احلميَدِة؟ واهللُ يقوُل: ]ی     ی    ی    ی    جئ     تلَك الصِّ
حئمئ    ىئ    يئ          جب[ ]سبأ:39[.

اِئُموَن: ها ال�سَّ اأيُّ

من اجتهَد بالطَّاعِة َفليحَمِد اهللِ عىل ذلَك، وليزدْد منها، وليسَأْل ربَّه القبوَل، 
ا نزَل قوُل اهللِ تعاىل: ]ٱ    ٻ     فإنِّام: ]ڱ    ڱ    ڱ    ڱ[ ]املائدة:27[ وَلمَّ
َرُسوَل اهللِ  َسَأْلت عائشُة  ]املؤمنون:60[  ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ[ 
يِق،  دِّ الصِّ ِبْنَت  َيا  »اَل  َقاَل:  ُقوَن؟  َوَيْسِ اخلَْمَر  ُبوَن  َيرْشَ ِذيَن  الَّ َأُهُم   :H
ِمْنُهْم:  ُتْقَبَل  اَل  َأْن  َيَخاُفوَن  َوُهْم  ُقوَن،  َوَيَتَصدَّ َوُيَصلُّوَن  َيُصوُموَن  الَِّذيَن  َوَلِكنَُّهُم 

]ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ[ ]املؤمنون:61[«)1(. 

وقاَل عيلُّ I: »كوُنوا لَِقُبوِل العَمِل أشدَّ اهتامًما منكم بالعمِل«)2(. 

أخرجه الرتمذي رقم )3175(، وابن ماجه رقم )4198(، وصححه األلباين.  )1(
حلية األولياء وطبقات األصفياء )75/1(.  )2(
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التَّواب  أنت  إنك  علينا  وتب  العليم،  السميع  أنت  إنَّك  منَّا  تقبل  فاللهم 
الرحيُم. 

أقول ما سمعتم، وأستغفر اهللَ، فاستغفروه إنَّه هو الغفور الرحيم.

اخلطبة الثانية:
يَك  احلاِت، وأشهُد أالَّ إلَه إالَّ اهللُ، وحَدُه ال رَشِ احلمُد هلل الذي بنعمتِِه تتمُّ الصَّ
ًدا عبُد اهلل ورسوُله، نبيُّ الفضائِل  َلُه، واِسُع الَعَطايا، وَجِزيُل اهِلَباِت، وأشهُد أنَّ حُممَّ
وامَلكرَماِت، صىل اهلل وسلَّم وبارك عليه وعىل آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحساٍن 

ا بعد: إىل يوِم امَلاَمِت، أمَّ

فاتَّقوا اهللَ وَأطِيُعوُه، وَراِقُبوا ربَّكم وال َتعصوُه، إْخواين َقْد َتُكوُن ليَلُتنا هذِه آِخُر 
ع  ْهِر امُلَبارِك، فإن أحسنَت َفِزْد، وإْن أبَعدتَّ َفُعْد، َفأقبل عىل ربِّك، وترَضَّ َليايل الشَّ

: »وإنَّما األْعَماُل بالَخَواِتيم«)1(.  نا قريٌب جُميٌب، َوأْبرِشْ ب منه فربُّ إليه وتقرَّ

ومن  التَّوحيِد،  كلمة  من  اإلكثاُر  َشْهَرَك:  به  ُع  ُتودِّ ما  أعظِم  ومن  َوإنَّ  أال 
االستغفاِر، فقد مجَع اهلل بينهام فقال: ]يب    جت       حت       خت     مت     ىت    يت    جث         
]ۋ     نا:  ربُّ يقوُل  ياِم  الصِّ إمتام  وبعد  ]حممد:19[  ىث[  مث    
]البقرة:185[  ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې     ې    ې    ې[ 
كر واألنثى واحلُرِّ والعبِد، َصاًعا  نا زكاَة الفطر عىل الصغري والكبري والذَّ َفرَشَع لنا ربُّ
قبَلُه  وجتوُز  العيد،  صباُح  إلخراجها  وقٍت  وأفضُل  َشِعرٍي،  من  صاًعا  أو  مَتٍْر،  من 
ِة، فهم  بيوٍم أو يومنِي، وجزى اهللُ القائمنَي عىل املستودع اخلريي، ومَجِْعيَِّة الرِبِّ اخلرييَّ

أخرجه البخاري رقم )6607(.  )1(
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نفًسا، فهي ُطهرٌة  بإيصاهلا ملستحقها، فطيبوا هبا  الفطر، ويقومون  يستقبلوَن زكاة 
فث، وإخراجها شكٌر هللِ عىل ما أنعَم وأتمَّ من الصيام، وهي  للصائم من اللغو والرَّ

إحساٌن للفقراء واملساكني. 

اأيها ال�سائمون:
عيِد، فعيدنا شكٌر هلل وفرٌح بفضلِه، َفُيَسنُّ َلَك أْن تفَرَح به،  اسعدوا بالعيد السَّ
ل وتلبَس أحسَن لِباَسَك، بل ُسنَّ له االغتساُل  َع عىل أهلَك وأوالِدَك، وأن َتَتَجمَّ وتوسِّ
والتَّطيُُّب، وأكُل متراٍت وتًِرا، قبل خروِجك للصالة شكًرا هلل، وامتثااًل ألمره، يف 
يوم العيد ]پ    ڀ     ڀ      ڀڀ    ٺ          ٺ    ٺ    ٺ[ ]األعراف:31[ واحذروا 

من أذيِة العباِد والبالِد يف أحياِئهم وطرِقاهِتم سواٌء بالسياراِت أو امُلفرَقَعاِت. 

ويا معا�سر ال�سباب: 
ونساًء،  رجااًل  العيِد  صالَة  واحرضوا  األذى،  وا  وكفُّ ُه،  حقَّ الطَّريَق  أعطوا 
الة ليشهدَن اخلرَي،  ُسوُل H باخلروج للصَّ حتى النِّساَء احلُيَّض، َأَمَرُهنَّ الرَّ

ودعوَة املسلمني، ويعتزلَن امُلصىل.

وأكثروا من التكبري ليلَة العيد، وصباَح العيد تعظياًم هلل، وشكًرا له عىل هدايتِه وتوفيقه، 
وا«)1(.  يقوُل ابَن عباٍس L: »حقٌّ عىل املسلمني إذا رأوا هالَل شواٍل أن ُيكربِّ

النساُء   َ واجهروا به يف مساِجدكم وأسواقكم ومنازلُِكم وطرقاتِكم، ولتكربِّ
روا األوقاَت  ا، وليقُصْ أهُل الغفلِة عن آالِت الطَّرِب واألغاين املاجنة، وال ُيكدِّ رِسًّ

يَفَة بَِمزاِمري الشياطنِي، وكالِم الفاسقنَي.  الرشَّ

تفسري الطربي = جامع البيان ت شاكر )479/3(.  )1(
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عباد اهلل:
ر إقامُة صالة العيِد هنا -بإذِن اهللِ- مع عدٍد من امُلصليات واجلوامِع امُلْعَلنَِة.  لقد تقرَّ

اِئموَن املوؤمنوَن: ها ال�سَّ اأيُّ
يا من ُقمتم وصمتم، ُبرشاكم َرمحٌة وِرضواٌن، وعتٌق وُغفران؛ فربُّكم رحيُم 
، فاهلل َيُقوُل َكاَم  جواٌد رمحاٌن، ال يضيُع أجَر من أحسَن عماًل، فأحِسنوا باهلل الظنَّ
: »َأَنا ِعْنَد َظنِّ َعْبِدي ِبي، ِإْن َظنَّ ِبي َخْيًرا َفَلُه، َوِإْن َظنَّ َشرًّا  يِف احلَِديِث الُقْدِسِّ

َفَلُه«)1(. 

ُثمَّ امحدوا اهللَ عىل بلوِغ اخلتاِم، َوَسُلوُه َقُبوَل القوِل والعَمِل، واستقيموا عىل 
أْن  َيُمنُّ عليكم  اهللُ  بل  بالعَمِل،  اهللِ  مَتُنُّوا عىل  وا عىل طاعتِه، وال  واستمرُّ عبادتِه، 
َهَداكم لإليامِن، وما ُكنَّا لِنَهتِدَي لوال أْن َهَدانا اهللُ، َفَباِدر بالتوبة قبَل انصامه، فكم 

د: ]ۀ    ۀ    ہ    ہ    ہ     ٍب لعيِده صار مرهَتنًا يف قرِبه، امأل قلبَك وردِّ ُمتأهِّ
ہ    ھ    ھ    ھ      ھ    ےے    ۓ    ۓ    ڭ       ڭ         ڭڭ    ۇ       ۇ     ۆ            ۆ[ 

 . ]5 3 : مر لز ا [

ُصُدوَرَنا  ْح  ارْشَ اللُهمَّ  ِعَباَدتَِك،  َوُحْسِن  َوُشْكِرَك،  ِذْكِرَك  َعىَل  َأِعنَّا  َفاللُهمَّ 
النَّار  ُعَتَقائَك من  ِمْن  َواْجَعْلنَا  اللُهمَّ  وِء،  بِالسُّ اَرِة  األَمَّ َأْنُفِسنَا  َعىَل  َوَأِعنَّا  لَِطاَعتَِك، 
ْهِر الَكريِم، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وجلميع املسلمني، اللهم لك احلمُد  يِف َهَذا الشَّ
، واْجتاَِمِع الَكِلَمِة، َفَقْد َباَيْعنَا َويِلَّ عْهِد َخاِدِم  فِّ عىل األمِن يف األوطاِن، َوِوْحَدِة الصَّ
ْقُه  مِع والطَّاَعِة بامَلْعُروِف، فاللهِم َوفِّ نَِّة وعىل السَّ يِفنِي عىل الِكَتاِب والسُّ ِ احلََرَمنِي الرشَّ

أخرجه أمحد رقم )9076(، وقال حمققو املسند: »حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف«.  )1(
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 ، لِما حُتِبُّ وَتْرىض، َوأعنُْه عىل الرِبِّ والتَُّقوى، واْجَعْلُه َسنًَدا َوُذْخًرا لِوالِِدِه عىل احلَقِّ
ْخَوانِنَا  يِن، وُكْن إِلِ اللُهمَّ َوَأِعزَّ اإِلْساَلَم َوامُلْسِلِمنَي يف ُكلِّ َمكاٍن، َواْحِم َحْوَزَة الدِّ
يِف  الَكافِريَن  َكْيَد  وُردَّ  َوَأْعَراَضُهْم،  َوَأْمَواهَلُْم  ِدَماَءُهْم  اْحَفْظ  اللُهمَّ  امُلْسَتْضَعِفنَي، 
نَِّة يِف ُكلِّ َمَكاٍن، اللُهمَّ انُصْ  ُنُحوِرِهْم َيا َقِويُّ َيا َعِزيُز، اللُهمَّ اْنُصْ إِْخَواَننَا َأْهَل السُّ
ًة لِْلُحْكِم بِِكَتابَِك، َواْلَعَمِل  ْق ُواَلَة َأْمِر امُلْسِلِمنَي َعامَّ ُجنُوَدنا، واحفظ ُحُدوَدنا، وَوفِّ

 . ًة لُِكلِّ َخرْيٍ ْق ُواَلَة َأْمِرَنا َخاصَّ بُِسنَِّة َنبِيَِّك، َوَوفِّ

اللُهمَّ ُخْذ بَِأْيِدهيِْم لَِما فِيِه َصاَلُح اْلباَِلِد َواْلِعَباِد، اللُهمَّ َمْن َأَراَدَنا َأْو َأَراَد باِلَدَنا 
َساتِنَا وَشَباَبنَا َونَِساَءَنا بُِسوٍء اللُهمَّ َفَأْشِغْلُه بِنَْفِسِه، َوُردَّ َكْيَدُه إىَِل َنْحِرِه، اللُهمَّ  وُمَقدَّ
َتَقبَّْل ِصَياَمنَا َوِقَياَمنَا َوُدَعاَءَنا، َوَصالَِح َأْعاَملِنَا، اللهم اختم لنا َشْهَر َرَمَضاَن بغفرانَِك 

والعتِق من نريانَِك، ]ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    
ې    ې[ ]البقرة:201[، ]ائ    ەئ    ەئ    وئ    وئ    ۇئ     ۇئ    ۆئ     ۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئېئ    
ېئ     ىئ    ىئ[ ]آل عمران:8[، ]ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ        ۅ    ۅۉ    
ۉ    ې    ې    ې    ې       ىى    ائ     ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    

ۇئ[ ]العنكبوت:45[. 
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#

ْهِر ُدُخوُل الَعْشِر َوِخَتاُم الشَّ

اخلطبة األولى:

اهللُ  إاِلَّ  إَِلَه  ال  َأْن  وأشهُد  َواإِلْكَرام،  اْلَفْضِل  بَِمِزيِد  َرَمَضاَن  َخصَّ  هللِ  احْلَْمُد 
َوَرُسوُلُه  َعْبُد اهللِ  ًدا  حُمَمَّ َنبِيَّنَا  َأنَّ  َوالتَّاَمم، وأشهُد  بِاْلَكاَمِل  َد  َتَفرَّ َلُه  يَك  َوْحَدُه ال رَشِ

َد هللِ َوَقام، َصىلَّ اهللُ َوَسلََّم وَباَرَك َعَلْيِه َوَعىَل  َأْفَضُل َمْن َصىلَّ َوَصام، َوَأْتَقى َمْن هَتَجَّ
ا َبْعُد:  واِم، َأمَّ آلِِه َوَأْصَحابِِه عىل الدَّ

اِئُموَن، َوَواِصُلوا اْجتَِهاَدُكْم، َواْعَلُموا َأنَّ األَْعاَمَل بِاخْلََواتِيم،  ُقوا اهللَ يا صَّ َفاتَّ
اهللِ  َرُسوُل  َقاَل  وَقد  َوَكثرٌِي،  ُقُلوُبُكْم  َفَتْقَسى  األََمُد  َعَلْيُكُم  َيُطوَل  َأْن  اُكْم  َوإِيَّ
ِمَن  َيُقوُم  َكاَن  ُفاَلٍن،  ِمْثَل  َتُكْن  اَل  َعْبَد اهللِ!  َعْمِرو: »َيا  ْبِن  لَِعْبِد اهللِ   G

َك ِقَياَم اللَّيِل«)1(. ْيِل، َفرَتَ اللَّ

ِعنَاَيٍة  بَِمِزيِد  ها  خَيُصُّ  G َرُسوُلنَا  َكاَن  َعرْشٍ  يف  اِئُموَن:  صَّ يا  َنُن 
َها، َفَحِريٌّ بِنَا االْقتَِداُء، َفهنيًئا  َواْجتَِهاٍد َوُيَميُِّزَها بَِأْعاَمٍل َصاحِلٍَة مَلْ َيُكْن َيْفَعُلَها يِف َغرْيِ
َة أعُينَنا هبا، ومن نعمِت اهللِ أْن جعَل عرَشنا ُفرَصٌة  لنا تِلَك الَعرْشُ امُلَباَركاُت، ويا ُقرَّ

بَع األْمَر. ُه، واتَّ هر، أو َتاًجا وِخامَتًا ملن أْصَلَح، وأطاَع َربَّ َل الشَّ ط أوَّ ملَِن فرَّ

أخرجه البخاري رقم )1152(، ومسلم رقم )1159(.  )1(
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اهلُل اأكرُب: 
فخالَط  للنِّداِء،  أناٌس  استجاَب  امُلَتنَافِسوَن،  فيه  َيَتنافُس  عظيٌم  ُسوٌق  عرُشنا 

اإليامُن قلوهَبم، َفَسَلُكوا َسبِيَل امُلؤمننَي ]ڳ    ڳ              ڳ    ڱ    ڱ    ڱ     ڱ    
ں    ں    ڻ     ڻ    ڻ           ڻ    ۀ    ۀ    ہ    ہ    ہ[ ]األنعام:122[.

م عن َرمَحِة  ُه ال َيعنِيها، وكأهنَّ وطائفٌة أخرى -عياًذا باهللِ- َسِمعِت النِّداَء وكأنَّ
اهللِ ُمستغنوَن، َوصَدَق اهللُ: ]گ    گ    گ    ڳ     ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    

ڱ    ں     ں    ڻ    ڻ      ڻ    ڻ[ ]الكهف:103، 104[. 

عباَد اهلل:
اْلَعرْشُ  َدَخَل  إَِذا   G اهللِ  َرُسوُل  »َكاَن   :J عائشُة  نا  أمُّ تقوُل 

ْيَل، َوَأْيَقَظ َأْهَلُه، َوَجدَّ َوَشدَّ امْلِْئَزَر«)1(.  َأْحَيا اللَّ

نيا ومشاِغِلها،  بل كان O يعتكُف يف هذه العرِش؛ لينقطَع عن الدُّ
ًيا ليلَة القدر، َومن َبعِدِه سارت قوافُل الصاحلنَي، َوَها أنُتْم -بَِحْمِد اهللِ َتَعاىل-  ُمَتَحرِّ

َتروَن ِرَجااًل َوَشَباًبا َيْمَلؤوَن ُبُيوَت اهللَ ِذْكًرا َوُقْرآًنا. 

اِئُموَن: ها ال�سَّ اأيُّ
نوَن هلا  ْم يغتسلوَن، ويتطيَُّبون، ويتزيَّ اِم الَعرْشِ أهنَّ لِف أليَّ ِة تعظيم السَّ من ِشدَّ
ُكلَّ ليلٍة، فال َتُفوَتنَُّكم تلَك الفرصُة العظيمُة، َفالَعرْشُ األواِخُر أعظُم فضاًل، وأكثُر 
ماِن، ولنا يف رسولنَا خرُي أسوٍة  الزَّ العبادِة، وفضُل  فيها فضُل  ُن  َيقرَتِ أجًرا، حيث 

وإماٍم.

أخرجه مسلم رقم )11749(.  )1(
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ائمون: ها ال�سَّ اأيُّ

مِمَّن:  َوكونوا  كم،  أُكفَّ وارفعوا  أقداَمكم،  وانصبوا  الكسل،  عنكم  اطردوا 
]گ    گ     ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ[ ]السجدة:16[. 

َوأْبرِشوا َفَقد َقاَل َنبِيُّنا G: »َمن َقاَم َليَلَة الَقْدِر إيَماًنا َواْحِتَساًبا 
َم ِمن َذْنبِِّه«)1(. ُغفَر َلُه َما َتَقدَّ

َوَقد َنَدَبنا َرُسوُلنَا G إىل التاَِمِسها يِف َلياِل الِوْتِر ِمن الَعرْشِ األََواِخِر، 
بِع الَبَواِقي، َفَقاَل: »التمسوها في العشر األواخر، فإن َضُعَف َأَحُدُكم أو  َبل يِف السَّ

بِع الَبَواِقي«)2(. َعَجَز فا ُيغلَبنَّ على السَّ
 َوَأْرَشَدَنا أْن َنُقوَل ففيها َوُنْكثَِر من :»اللهم إنَّك عفوٌّ، تحبُّ العفو، فاعف عني«)3(.

َعَباَد اهلِل:
يِف  لِلتََّعبُِّد  َبْيتِِه  َأْهَل  ُيْوِقُظ  َكاَن  ُه  أنَّ  :O اْجتَِهاِدِه  ِة  ِشدَّ ِمْن  َوَكاَن 
ًقا،  أوَتَسوُّ َسَهًرا  َيْقُضوهَنا  َوَشَبابِنا  نَِساِئنَا  ِمن  ْكثرًِيا  َأنَّ  َلُه  ُيْؤَسُف  َومِمَّا   ، اْلَعرْشِ َهِذِه 

 

ْيِل بَِرْكَعٍة، َأْو َدْمَعٍة َأْو ُدَعاٍء،  يِّ آِخَر اللَّ ُر َأَحُدُهْم يِف اْغتِنَاِم َوْقِت النُُّزوِل اإِلهَلِ َوال ُيَفكِّ
ْنَيا،  َماِء الدُّ ُه: »ِإَذا َمَضى َشْطُر اللَّْيِل، َأْو ُثُلَثاُه، َيْنِزُل اهلُل F ِإَلى السَّ َوَنُسوا أنَّ
َفَيُقوُل: َهْل ِمْن َساِئٍل ُيْعَطى؟ َهْل ِمْن َداٍع ُيْسَتَجاُب َلُه؟ َهْل ِمْن ُمْسَتْغِفٍر ُيْغَفُر َلُه؟ 

ْبُح«)4(.  َحتَّى َيْنَفِجَر الصُّ

أخرجه البخاري رقم )1901(، ومسلم رقم)760(، من حديث أيب هريرة.  )1(
أخرجه مسلم رقم )1165(.  )2(

أخرجه الرتمذي رقم )3513(، وابن ماجه رقم )3850(، وصححه األلباين.  )3(
أخرجه مسلم رقم )758(.  )4(
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فاللهم اغفر لنا، وتب علينا، واعتق رقابنا ووالدينا من النار، وَباَرَك اهللُ َلنا يِف 
ْكِر احْلَِكيم.  اُكْم باَِم فِيِه ِمَن اآلَياِت َوالذِّ اْلُقْرآِن اْلَعظِيِم، َوَنَفَعنِي اهللُ َوإِيَّ

ِحيم. ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َوَأْسَتْغِفُر اهللَ اْلَعظِيَم يِل َوَلُكم، َفاْسَتْغِفُروُه إِنَّ

اِنَيُة: اْلُخْطَبُة الثَّ

ٍد امَلْبُعوِث َرمْحًَة لِْلَعامَلنَِي،  اَلُم َعىَل َنبِيِّنَا حُمَمَّ اَلُة َوالسَّ احْلَْمُد هللِ َربِّ اْلَعامَلنَِي، َوالصَّ
ا بعُد:  يِن، أمَّ َم َتْسِلياًم َمِزيًدا إىَِل َيْوِم الدِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوآلِِه َوَصْحبِِه َوَسلِّ

فاتَّقوا اهللَ يا صاِئموَن، واغَتنِموا ما بقي من الليايِل امَلعُدوداِت، فإنَّ من دالئِل 
عاِء،  ِل والدُّ توفيِق اهللِ للعبِد أْن َيغَتنَِم امُلسِلُم هذه الليايل املباركِة، بأنواع العبادة والتَّذلُّ
عاء، وَسُلوا اهللَ وال َتْعَجُزوا، وال تستبطئوا اإلجابَة،  فاجتهدوا -يا رعاكم اهللُ- بالدُّ

َفاهللُ َوَعَدَنَا َفَقاَل: ]ى    ائ     ائ    ەئ    ەئ    وئوئ    ۇئ    ۇئ    ۆئ    
ۆئ    ۈئۈئ     ېئ    ېئ    ېئ    ىئ    ىئ    ىئ[ ]البقرة:186[. 

واعلموا َرِحَمُكُم اهلُل:

فهيَّا  باجلنَِّة،  والفوِز  اخلطايا  تكفرِي  يف  أبلُغ  دَقِة  والصَّ الصياِم  بني  اجلَْمَع  أنَّ 
دقات فهي سبٌب لَِزَكاِء ُنُفوِسكم، وطهارِة ُقُلوبِكم، ونامِء  َياَصاِئُموَن: أكثروا من الصَّ
يِن،  أموالُِكم، َفنحُن يف شهر رمحٍة ومواساٍة، وقد َحلَّ بإخواٍن لنا يف العقيدة والدِّ
فجائُع كربى، وفقٌر ُمهلٌك، فأعينوا حُمَتاَجُهم، وانصوا َمغُلوهَبم، وجاِهدوا معهم 

بِأموالِكم، فاهللُ تعاىل يقوُل: ]ۇ    ۆ    ۆ     ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ[.
]البقرة:110[
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عباَد اهلِل:
َث اخلطِيُب عن  دَّ اِئمنَي ال َيسَتوِعُب ُقرَب انتِهاِء َرمَضاَن إال إذا حَتَ َبعُض الصَّ

أحكاِم َزكاِة الفْطِر، وصالِة العيِد، فإىل متى التَّسويُف والتَّغاُفُل؟ 

اِئُم: ها ال�سَّ اأيُّ
ُع به صياَمَك، اإلكثاُر من كلمِة التَّوحيِد، ومن االستغفاِر، فقد  َأعَظُم ما ُتودِّ

]يب    جت       حت       خت     مت     ىت    يت    جث         مث     َفَقاَل:  بينهام،  مجَع اهلل 
ىث[ ]حممد:19[. 

ُم: ]ۋ    ۅ    ۅ    ۉ     ياِم يقول امللُك العالَّ وبعد إمتام الصِّ
ۉ    ې     ې    ې    ې[ ]البقرة:185[. 

واحلر  واألنثى،  والذكر  والكبري،  الصغري  عىل  الِفطِر  زكاَة  نا  ربُّ لنا  َفرَشَع 
والعبد، صاًعا من متٍر، أو صاًعا من شعرٍي، وأفضُل وقٍت إلخراجها صباُح العيد، 
وجتوُز قبله بيوٍم أو يومنِي، وجزى اهللُ القائمنَي عىل املستودعاِت اخلرييِة، واهليئاِت 
اإلغاثيِة، فهم يستقبلوَن زكاَة الِفطر، ويقومون بإيصاهلا ملستحقها، فطيبوا هبا نفًسا، 
أنعَم وأتمَّ من  فث، وإخراجها شكٌر هللِ عىل ما  اللغو والرَّ فهي ُطهرٌة للصائم من 

الصياِم، وهي إحساٌن للفقراء واملساكني.

اأيها ال�سائموَن: 
أْن تفَرَح  عيِد، فعيدنا شكٌر هلل، وفرٌح بفضلِه، فيسنُّ لك  بالعيد السَّ اسعدوا 
ل، وتلبَس أحسَن لِباَسَك، بل ُسنَّ لَك  َع عىل أهلَك وأوالِدَك، وأن َتَتَجمَّ به، وتوسِّ
االغتساُل والتَّطيُُّب، وأكُل مترات وتًرا، قبل خروِجك للصالة شكًرا هلل، وامتثااًل 
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ألمره، واحذروا من أذيِة العباِد والبالِد يف أحياِئهم وطرِقاهِتم، سواٌء بالسياراِت، 
أو امُلفرَقَعاِت.

ويا معا�سر ال�سباب:

ونساًء  رجااًل  العيِد  صالَة  وُأحرضوا  األذى،  وا  وكفُّ ُه،  حقَّ الطَّريَق  أعطوا 
حتى النِّساَء احلُيَّض َأَمَرُهنَّ H باخلروج للصالة؛ ليشهدَن اخلرَي، ودعوَة 

املسلمني، ويعتزلَن املصىل.

له، عىل هدايتِه  تعظياًم هلل، وشكًرا  العيد وصباَحُه،  ليلَة  التَّكبرِي  وأكثروا من 
أن  شواٍل  هالَل  رأوا  إذا  املسلمني  عىل  حقٌّ   :L عباٍس  ابُن  قال  وتوفيقه، 

وا)1(.  ُيكربِّ

َ النَِّساُء  واجهروا به يف مساِجدكم، وأسواِقُكم، ومنازلُِكم، وطرقاتِكم، ولتكربِّ
روا األوقاَت  ا، وليقُصْ أهُل الغفلِة عن آالِت الطَّرِب واألغاين املاجنة، وال ُيكدِّ رِسًّ

ياطِنِي، وكالِم الفاسقنَي. يَفَة بَِمزاِمري الشَّ الرشَّ

عباد اهلل: 

ر إقامُة صالة العيد هنا مع عدٍد من املصليات واجلوامع، كام هو معلن،  لقد تقرَّ
وستكون الصالُة يف متام الساعِة اخلاِمَسِة َوثالثنَي َدِقيَقٍة. 

فيا من ُقمتم وصمتم ُبرشاكم َرمحٌة وِرضواٌن وعتٌق وُغفران؛ فاهللُ ال يضيُع أجَر 
، َوَسُلوُه الَقُبوَل، واستقيموا عىل الطَّاَعِة. َمْن أحسَن عماًل، فأحِسنوا باهلل الظنَّ

تفسري الطربي = جامع البيان ت شاكر )479/3(.  )1(
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َتَداَرك ما بقي قبَل  ُقَرَناُؤُه،  َنْفُسُه، وضيَّعه  ويا من قَطَعُه َغافاًِل، يا َمن أغَوته 
ْظ بِاإلَنابِة َقْبَل ِخَتاِمِه، وباِدر بالتوبة قبَل انصامه.  مَتَاِمِه، َوَتيقَّ

ُصُدوَرَنا  ْح  ارْشَ اللُهمَّ  ِعَباَدتَِك،  َوُحْسِن  َوُشْكِرَك،  ِذْكِرَك  َعىَل  َأِعنَّا  َفاللُهمَّ 
َوَأْسِعْدَنا  اْلَعرْشِ  َأْكِرْمنَا يِف َهِذِه  وِء، اللُهمَّ  اَرِة بِالسُّ َأْنُفِسنَا األَمَّ َوَأِعنَّا َعىَل  لَِطاَعتَِك، 
ْهِر، اللهم تقبَّل اهلل منَّا صالح  بِاْلَفْوِز يِف َلْيَلِة اْلَقْدِر، َواْجَعْلنَا ِمْن ُعَتَقاِءَك يِف َهَذا الشَّ

القول والعمل.

واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمني، اللُهمَّ َأِعزَّ اإِلْساَلَم َوامُلْسِلِمنَي، َواْحِم َحْوَزَة 
ْخَوانِنَا امُلْسَتْضَعِفنَي، اللُهمَّ اْحَفْظ ِدَماَءُهْم َوَأْمَواهَلُْم َوَأْعَراَضُهْم، َيا  يِن، وُكْن إِلِ الدِّ
افَِضِة  الرَّ ِمَن  ِهْم  َوَعُدوِّ َك  َعُدوِّ َعىَل  الَيَمِن  يف  ُجنُوَدنا  وانص  اللهم  َعِزيُز،  َيا  َقِويُّ 
ْق ُواَلَة َأْمِر امُلْسِلِمنَي لِْلُحْكِم بِِكَتابَِك  ، اللُهمَّ احفظ ُحُدوَدنا وُجنُوَدنا، وَوفِّ َ احلَوثنِيِّ
، اللُهمَّ ُخْذ بَِأْيِدهيِْم لَِما فِيِه  ًة لُِكلِّ َخرْيٍ ْق ُواَلَة َأْمِرَنا َخاصَّ َواْلَعَمِل بُِسنَِّة َنبِيَِّك، َوَوفِّ
َونَِساَءَنا  َساتِنَا وَشَباَبنَا  َأَراَد باِلَدَنا وُمَقدَّ َأْو  َأَراَدَنا  َمْن  َواْلِعَباِد، اللُهمَّ  اْلباَِلِد  َصاَلُح 

بُِسوٍء. 

بغفرانَِك،  لنا شهرنا  اختم  َنْحِرِه، اللهم  إىَِل  َكْيَدُه  َوُردَّ  بِنَْفِسِه،  َفَأْشِغْلُه  اللُهمَّ 
والعتِق من نريانَِك. 

]ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې[
]البقرة:201[

]ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ        ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    
ې       ىى    ائ     ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.
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#

واكتمَل الَبدُر

اخلطبة األولى:
احلسناِت  فيه  وضاعَف  هور،  والشُّ األياِم  سيَِّد  رمضاَن  جعَل  هلل  احلمُد 
واألجور، ونشهد أن ال إلَه إال اهلل، وحَده ال رشيك له، يعلم خائنَة األعني، وما 
والتُّقى  باهلدى  اهلل  بعثه  ورسوُله،  اهلل  عبُد  ًدا  حممَّ نبيَّنا  أنَّ  وأشهُد  دور،  الصُّ ختفي 
والنُّور، صىلَّ اهلل وسلَّم وبارك عليه وعىل آله وأصحابه، ومن اقتفى أثرهم بإحساٍن 

ا بعد: وإيامٍن إىل يوم النُُّشور، أمَّ

ًة لكم وذخًرا، ]ڀ    ٺ     ا وجهًرا، واجَعلوا التقوى ُعدَّ فاتقوا اهلل رِسًّ
ٺ    ٺ    ٺ    ٿ     ٿ    ٿ    ٿ    ٹٹ    ٹ    ٹڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ[ 

]احلرش:18[. 

بحاَن اهلِل يا م�سلمون: �سُ
لقد مض من رمضاَن َشطُره، واكتمَل َبدُرُه، وليس بعد الكامِل إال النُّقصاُن، 
الباُب،  ُيغلَق  أْن  قبل  الطَّاعاِت  يف  واجتهدوا  حاِب،  السَّ مرَّ  مَترُّ  ُفَرًصا  فاغتنموا 
ركم للعمِل، فاملَتاَب امَلتاَب، ساعاُتُه رُسعاَن ما َتذهُب، وأوَقاُته  واشكروا اهلل أْن أخَّ
قد  ما  لكم  ُيغفر  َبِقَي،  فيام  فأحِسنوا  َيرحَتَِل،  أْن  يوشُك  َفضيُفنا  ُتنهُب،  ما  رُسعاَن 

َمَض وفيام بقي.
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هُر واهنََدَم، َوفاَز من بحبِل اهللَ اعَتَصَم، واغَتنََم  َف الشَّ ال إله إالَّ اهللُ، لقد َتنَصَّ
بُّ  َرمضاَن َخرَي ُمغَتنَم، َوَشِقي الَغافُِل العاِص، فَلن َينفُعُه َيوَم القياَمِة النَّدُم، يقوُل الرَّ
: »َيا ِعَباِدي ِإنََّما ِهَي َأْعَماُلُكْم، ُأْحِصيَها َلُكْم، ُثمَّ ُأَوفِّيُكْم ِإيَّاَها،  يف احلديث القدسِّ

َفَمْن َوَجَد َخْيًرا َفْلَيْحَمِد اهلَل، َوَمْن َوَجَد َغْيَر َذِلَك، َفَا َيُلوَمنَّ ِإالَّ َنْفَسُه«)1(.

اِئموَن: ها ال�سَّ اأيُّ
ُد علينا بِمروِر أياِم رمضاَن، وَتَتواىل علينا الفضائُل، بَِتوايِل ليالِيِه  نِعُم اهللِ َتَتَجدَّ
الُغرِّ النَّواِئِل، فام أْدَرْكنَا من يوٍم فهو منٌِّة من اهللِ تعاىل، فإنَّ من العباِد من أوَقَفتُه َمنِيَُّتُه 
هِر امُلباَرِك، فأين من كانوا معنا َرمضاَن الَماض؟ بل أين من صاموا  عن إدراِك الشَّ
اِت،  لذَّ َلُه َيبَتغوَن الثَّواَب واألَجَر؟! لقد أتاهم هاِدُم الَّ هِر؟ وقاُموا َأوَّ َل الشَّ معنا َأوَّ
ُق اجلاَمعاِت، ونحن يا عباَد اهللِ عىل األََثِر ساِئروَن، َوصدَق  هواِت، وُمفرِّ وَقاطُِع الشَّ

اهللُ: ]وئ    وئ    ۇئ         ۇئ    ۆئ     ۆئۈئ    ۈئ    ېئ    ېئ    ېئ    ىئ    ىئ    ىئ    
ی     یی    ی    جئ    حئ    مئىئ    يئ    جب[ ]األنبياء:34، 35[.

ن يف  قولوا لي باهلِل َربِّكم: من الذي طَلَبُه املوُت َفأعَجزُه؟! ومن الذي حتصَّ
ِحصنِِه وما أدَرَكُه؟ لقد َأَخَذ اآلباَء واألوالَد، َوحاَل بني امُلريِد وامُلراَد.

ت  َغصَّ إذا  َتنَدُموا  أن  قبَل  َفُتوُبوا  َيقيُكم،  امَلوِت  من  عنكم  َدافَِع  ال  فواهلل 
َتراِقيُكم: ]ۉ    ۉ        ې    ې    ې    ې    ى    ى[ ]اجلمعة:8[. 

اِئموَن: ها ال�سَّ اأيُّ
النَّشاَط  ُد  جُيدِّ َرمضاَن،  َفَضاِئِل  ُر  َوَتَذكُّ هِر،  الشَّ بإدراِك  علينا  اهللِ  نعمِة  معرفُة 

أخرجه مسلم رقم )2577(.  )1(
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األسِف  مع  ألنَّنا  والعمِل؛  العبادِة  يف  االستمراِر  عىل  العِزيَمَة  ويبعُث  النَّفِس،  يف 
هِر ُنشَطاَء، ُثمَّ َنفرُتُ شيًئا َفَشيًئا، والواجُب أْن تكوَن  َل الشَّ ا أوَّ الشديد َنلحُظ أنُفَسنَا أنَّ

احلََياُة ُكلُّها عباَدٌة هللِ َربِّ العامَلني ]ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ     ۆ    
ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې[ ]األنعام:162، 163[. 

َة يف نفوِسنا، ونفوِس وإخوانِنا  َة والنَّشاَط واحلََيويَّ لذَّ فكيَف يا صاِئموَن: ُنعيُد الَّ
الصائمنَي؟ من ذلَِك جَتِديُد النِّيَِّة واستِحَضاُرها، بأنَّنا َنصوُم، ونقوُم هللِ َربِّ العامَلنَي، 
ر َفضيَلَة  و»ِإنََّما اأَلْعَماُل ِبالنِّيَّاِت، َوِإنََّما ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى«)1(، علينا كذلَِك أْن نَتَذكَّ
ْر قوَل نبِيِّنا H: »َمْن َصاَم َرَمَضاَن ِإيَماًنا  ياِم وأجَرُه دوًما وأبًدا، َفْلنََتَذكَّ الصِّ
َم ِمْن َذْنِبِه«)2(، »َوَمْن َقاَم َلْيَلَة اْلَقْدِر ِإيَماًنا َواْحِتَساًبا،  َواْحِتَساًبا، ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ
َم  َم ِمْن َذْنِبه«)3(، »وَمْن َقاَم َرَمَضاَن ِإيَماًنا َواْحِتَساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

ِمْن َذْنِبِه«)4(.

هِر، ال يف  ِه بعَد اإليامِن باهللِ: االحتَِساُب يف ُكلِّ الشَّ َفرشُط املغِفَرِة يف ذلَك كلِّ
H: »ُكلُّ  َرُسوِل اهللِ  وَتَدبَّروا -عباَد اهللِ-: قوَل  لوا معي  َتأمَّ لَِه فقط،  أوَّ
 :D َعَمِل اْبِن آَدَم ُيَضاَعُف اْلَحَسَنُة َعْشُر َأْمَثاِلَها ِإَلى َسْبِعِماَئِة ِضْعٍف، َقاَل اهلُل
اِئِم َفْرَحَتاِن  ْوَم، َفِإنَُّه ِلي َوَأَنا َأْجِزى ِبِه َيَدُع َشْهَوَتُه َوَطَعاَمُه ِمْن َأْجِلى، ِللصَّ ِإالَّ الصَّ
ِريِح  ِمْن  اهلِل  ِعْنَد  َأْطَيُب  ِفيِه  َوَلُخُلوُف  َربِّــِه،  ِلَقاِء  ِعْنَد  َوَفْرَحٌة  ِفْطِرِه،  ِعْنَد  َفْرَحٌة 

أخرجه البخاري رقم )1(، ومسلم رقم )1907(.  )1(

أخرجه البخاري رقم )38(، ومسلم رقم )759(.  )2(
أخرجه البخاري رقم )2014(، ومسلم رقم )760(.  )3(

أخرجه البخاري رقم )37(، ومسلم رقم )759(.  )4(
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اِب، فال َتِغْب تلَك  اْلِمْسِك«)1(، أي جزاٍء، وأيُّ فضٍل من عنِد الربِّ الكريِم الوهَّ
النَّشاَط  ُد  جُيدِّ ومِمَّا  ُمنَتَصِف شهِرنا،  يا صاِئموَن، ونحُن يف  أذهانِنَا  األحاديُث عن 

ُه: »وهلِلِ ُعَتَقاُء من النَّار؛ َوَذِلَك ِفي ُكلِّ َلْيَلٍة«)2(. َة يف ُمنتَصِف شهِرنا أنَّ واحلََيويَّ

اهلُل اأكرُب:
هِر، عباَرٌة مَتنُع من  يا هلا من ِعَباَرٍة عظيَمٍة جًدا، جتعُل َصوَمنا هللِ يف مجيع الشَّ
أنَت عتيَق اهللِ  فلعلَك تكوُن  التَّكاُسِل والُفُتوِر،  مَتنُعنا من  َعاَدٍة،  ِل ِصياِمنا إىل  وُّ حَتَ

هِر، أو أوَسَطُه، فلام التََّكاَسُل والتَّوايِن؟ َل الشَّ أوَّ

اِئموَن: ها ال�سَّ اأيُّ
ُد النَّشاَط يف ُمنتَصِف َرمضاَن، عدُم االقتصاِر عىل نوِع عبادٍة، فال بد من  ومِمَّا جُيدِّ
التَّنويِع يف عباَداٍت شتَّى، حتى َتطُرَد السآَمَة وامللَل، فمن قرآٍن إىل ُدعاٍء، إىل إطعاٍم، 
واملحتاجنَي،  األرِس  حلاجاِت  ٍس  وَتَلمُّ واملساكنِي،  الفقراِء  عىل  سعٍي  إىل  وإنفاٍق، 
ُد  يِن، وغريها من أنواِع الربِّ واإلحساِن، َفيَتَجدَّ وتوزيٍع لكتِب وأرَشطِة العلِم والدِّ

ُة ]ڻ    ۀ     ۀ    ہ    ہ    ہہ    ھ    ھ     ھ     النَّشاُط عندَك، وتعوُد لك احلََيويَّ
ھ[ ]احلديد:21[. 

فاللهمَّ اجعلنا من املقبولنَي يف هذا الشهر الكريم، واجعلنا ممن يصوُم رمضاَن 
ويقومه إيامًنا واحتساًبا، اللهمَّ أعنَّا فيه عىل ذكرك، وشكرك وحسِن عبادتَك. 

وتوبوا  فاستغفروُه،   ، ذنبٍّ كلِّ  من  املسلمني  ولسائِر  ولكم  يل  اهللَ  وأستغفُر 
حيُم.  ُه هو الغفور الرَّ إليِه، إنَّ

أخرجه مسلم رقم )1151(.  )1(
أخرجه ابن ماجه رقم )1642(، وصححه األلباين.  )2(
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اخلطبة الثانية:
احلمد هلل عىل إحسانه، والشكر له عىل توفيقه وامتنانه، وأشهد أن ال إله إال اهلل، 
وحده ال رشيك له، تعظياًم لشأنه، وأشهد أنَّ نبينا حممًدا عبد اهلل ورسوله، الداعي 

ا بعد: إىل رضوانه، صىلَّ اهللُ وسلَّم وبارَك عليه وعىل آله وأصحابه وإخوانه، أمَّ

واحذروا  تعصوه،  وال  وهنيه،  أمره  وراقبوا  وأطيعوه،  اهلل  عباد  اهلل  فاتقوا 
الشيطاَن واقهروه، ]ڦ    ڦ    ڦ      ڄ    ڄ     ڄڄ    ڃ    ڃ    ڃ    ڃ      

چ    چ    چ[ ]فاطر:6[. 

اأيها املوؤمنون: 
فاهللَ  أودعناه،  بام  مض  أرسُع،  هو  أو  هناٍر،  من  كساعٍة  رمضان  نصُف  مرَّ 
-بحمِد  صفوفنا  وبني  نصفُه،  رحَل  املقبولنَي،  الفائزيَن  من  فيِه  نكوَن  أن  نسأَل 
اهللِ- صائُموَن قائُموَن عابُدوَن، َذاكُروَن راكُعون َساجُدون، ُمسَتغِفروُن ُمَتبتُِّلون، 
يَرِة، فهنيًئا هلم نصٌف  ِ رَيِة، نقيُّو القلِب والسَّ كِر والسِّ ُقون، طيُِّبو الذَّ ُمنِفُقون ُمتصدِّ

ۇئ     وئۇئ     وئ     ەئ     ]ەئ     وتوفيًقا  هدًى  وإيَّاهم  اهللُ  وزادنا  قضوُه، 
ۆئ[ ]األنعام:90[. 

اِب، ُمفطروَن  َوَرحَل نصُف رمضاَن: وبني صفوفنا صائموَن عن الطعاِم والرشَّ
بكاِت، رحل  اَشاِت والشَّ عىل أعراِض الناِس، وعىل احلرمات، ُمطِلُقون أعينَهم للشَّ
ُل  نصُف رمضاَن وبني صفوفنا من فاتتهم الصلواُت واجلامعاُت، رحل النصُف األوَّ
وال يزاُل بني ُصفوفِنا َبخيٌل َشحيٌح عىل إخوانِِه امَلنكوبنَي، َفِلهؤالِء نقوُل: َأحَسَن اهللُ 
َعزاَئُكم يف ُمنَتصِف شهِرُكم، َوَجرَبَ اهللُ ُمصاَبكم، وال تتامدوا يف التَّسويف والتَّواين، 
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فاَت،  فاِضَلٍة، فاستدركوا ما  َمفتوٌح، وُمقبلوَن عىل عرٍش  فرمحُة اهللِ واِسَعٌة، وبابُه 
فهو  رمضاَن  يف  ُرحَم  فمن  واإلصالِح،  الِح  الصَّ عىل  اعِة  السَّ من  العزَم  واعقِدوا 

ْد فيه فهَو الظَّلوُم امَللوُم.  امَلرُحوُم، ومن ُحِرم خرَيُه فهو امَلحُروُم، ومن مَلْ َيتزوَّ

فيا م�سلموَن:
عليكم  أنَّ  واعلموا  وجهِرُكم،  كم  رسِّ يف  اهللَ  واتَّقوا  شهِرُكم،  بحقِّ  قوموا 
َقْوَل  ْع  َيــدَ َلْم  »َمْن    :H نبيُّنا  قاَل  وقد  َدهِرُكم،  ُطوَل  َيصحَبانِكم  َمَلكنِي 

الزُّوِر، َواْلَعَمَل ِبِه، َفَلْيَس هلِلِ َحاَجٌة ِفي َأْن َيَدَع َطَعاَمُه َوَشَراَبُه«)1(.

يا عبَد اهلِل:
روا وأنَت َشاِرٌد،  َجدَّ القوُم وأنَت قاِعٌد، َوَقَرُبوا مْن َرهّبم وأنت ُمَتَباِعٌد، َوَتذكَّ
ضواِن، وقد ُرميَت  فيا هلا من خسارٍة، أْن َترى أهَل اإليامِن قد َحُظوا بالُقرِب والرِّ

بالطَّرِد واحلرَماِن.

فيا ُم�سلم:
الِعَثاِر،  إقالِة  زماُن  هذا  واالنكساِر،  واألوبِة  واالستغفاِر،  التوبِة  أواُن  هذا 

وُغْفَراِن األوزاِر، ملن َطَرَق باَب الكريِم الرمحِن ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    
پ    پ[ ]التحريم:8[. 

أال  وُروًحا،  َبدًنا  اجلَنَِّة  َثَمَن  وابذُلوا  َمفُتوًحا،  جتدوُه  التوبِة  باَب  فاقُصُدوا 
وصلُّوا وَسلِّموا عىل رسوِل، كام قاَل اهللُ تعاىل: ]ڄ    ڄ    ڄ    ڄ     ڃ    

ڃڃ    ڃ    چ     چ    چ    چ    ڇ    ڇ[ ]األحزاب:56[. 

أخرجه البخاري رقم )1903(.  )1(
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اخللق  أكرم  حممد،  ورسولك  عبدك  عىل  وأنعم  وبارك  وسلم  صل  اللهم 
أنت خري من زكاها،  تقواها، وزكها  نفوسنا  اللهم آت  عليك، وأفضلهم عندك، 

أنت وليها وموالها.

اللهم وفقنا لليلة القدر، وأعظم لنا فيها األجر، واجعل حظنا فيها موفوًرا، 
وسعينا مشكوًرا، اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عنا. 

اللهم إنا نسألك الرب والتقوى، ومن العمل ما ترىض، اللهم أعنا عىل ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اختم بالصاحلات أعاملنا، واجعل مستقبلنا خرًيا 
من ماضينا، اللهم أعز اإلسالم واملسلمني، وأذل الرشك واملرشكني، وأنص عبادك 

املجاهدين.

القول  لصالح  ووفقنا  أحسنه،  فيتبعون  القول  يستمعون  ممن  اجعلنا  اللهم 
البطانة، ووفقهم  حُتُب وترىض، وأصلح هلم  ملا  أمورنا  وفَّق والَة  اللهم  والعمل، 

ألداء األمانة، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلارسين.
ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار. 

عباد اهلل:

اذكروا اهلل العظيم اجلليل الكريم يذكركم، واشكروه عىل عموم نعمه يزدكم، 
ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعون.
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#

ياِم َعاُء ِفي الصِّ الدُّ

اخلطبة األولى:
َلُه، ربُّ  يَك  عواِت، وأشهُد أالَّ إلَه إالَّ اهللُ، َوحَدُه ال رَشِ احلمُد هلل جُميِب الدَّ
ًدا َعبُد اهللِ َوَرُسوُلُه، امُلرَسُل بِاآلياِت، صىلَّ  اَمَواِت، وأشهُد أنَّ َنبِيَّنا حُمَمَّ األَْرِض َوالسَّ
يوِم  بِإحساٍن وإيامٍن إىل  هَلم  َوَأْصَحابِِه والتَّابِعنَي  آله  اهلل وسلَّم وبارَك عليه، وعىل 

ا َبعُد: امَلاَمِت، َأمَّ

ُقوا اهلَل ِعَباَد اهلِل:  َفاتَّ

زايا، َوَسالَمٌة ِمن الَبالَيا.  َفَتْقَوى اهللِ َأَماٌن ِمَن الرَّ

اِئموَن: ها ال�سَّ اأيُّ
نا، َوِسالُحنا  ُقُلوبَِ َوُأْنُس  نا،  بَِربِّ ِهَي ِصَلٌة  ِعَباَدًة َعظِيَمًة،  َنْمِلُك -بَِحْمِد اهللِ- 
َكَفاُكْم  امُلوِقنُوَن،  امُلؤِمنُوَن  أهيا  َأْنُتم  إالَّ  َيْمِلُكُه  الُح ال  السِّ َهَذا  َخاِء،  والرَّ ِة  دَّ الشِّ يِف 
الَباِري  َقوِل  يف  اجلَِليَلِة  الِعَباَدِة  هِلَِذِه  اسَتِمُعوا  َواألَْتِقَياِء،  األَْنبِياِء  ِسالُح  ُه  أنَّ ًفا  رَشَ

]ى    ائ     ائ    ەئ    ەئ    وئوئ    ۇئ    ۇئ    ۆئ    ۆئ    ۈئۈئ       :C
ېئ    ېئ    ېئ    ىئ    ىئ    ىئ[ ]البقرة:186[. 

بِِه  ى  ونجَّ بِالطُّوفاِن،  َقوَمُه  اهللُ  فأخَذ  نوًحا،  به  اهللُ  ى  نجَّ ِسالٌح  عاُء:  الدُّ إنًَّه 
ًدا  حُممَّ فيه  اهللُ  َأعزَّ  ِسالٌح  َظاملنَِِي،  َكاُنوا  َوُكلٌّ  َوَقوَمُه،  فِْرَعوَن  اهللُ  َفَأْغَرَق  ُموسى، 
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ا َكام َقاَل اهللُ َعنُْهُم: ]ې     ې    ى    ى    ائ         O، َحقًّ
ائ    ەئ    ەئوئ    وئ    ۇئ    ۇئ[ ]األنبياء:90[. 

عاِء َأَحٌد، َوَلن خَيِيَب َمْن هللِ َرَجا، َفَكم  فأبِشروا يا ُمؤِمُنوَن: َفَلن هَيِلَك َمَع الدُّ
عاء، وكم من نعمٍة كانت  عاء، وكم من معصيٍة َغفَرَها بالدُّ من بليٍَّة َرَفَعَها اهللُ بالدُّ

عاء.  بسَبِب الدُّ

ِمن  ٌر  ُيغني حــذَ H: »ال  اهلل  َرُسوُل  َقال  َقالت:   J َعاِئَشَة  َعن 
عاُء،  الدُّ َفيلَقاُه  َلَينِزُل  الباَء  وإنَّ  َيْنِزل،  لم  ا  وِممَّ َنــَزَل،  ا  ِممَّ ينَفُع  عاُء  والدُّ َقــَدٍر، 

َفَيْعَتِلَجاِن إلى يوِم القيامِة«)1( يعني: يتصارعاِن.

اِئُموَن: ها ال�سَّ اأيُّ
عاَء أوىل العباداِت  ا أن ُتعَمر أوقاُته بالعبادِة، فإن الدُّ ا كان شهُر رمضاَن حريًّ وَلمَّ

بذلَِك، فقد قال رسوُل اهللHِ : »الدعاُء هو العبادُة«)2(، ثمَّ تال: ]ڀ    
ٺ    ٺ    ٺ    ٺٿ     ٿ     ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ      

ڤ[ ]غافر:60[.
]ى    ائ     ائ    ەئ     تعاىل:  اهللِ  قوِل  يف  اهلل-  َرَعاُكُم  -يا  ُلوا  وتَأمَّ
ىئ     ىئ     ېئ     ېئ     ېئ     ۈئۈئ      ۆئ     ۆئ     ۇئ     ۇئ     وئوئ     ەئ    
ياَم َمظِنَُّة  ]البقرة:186[ لقد جاءت بعد آياِت الصياِم مبارشًة؛ ألنَّ الصِّ ىئ[ 

رقم  اجلامع  صحيح  يف  األلباين  وحسنه   ،)2498( رقم  األوسط  املعجم  يف  الطرباين  أخرجه   )1(
.)7739(

أخرجه الرتمذي رقم )2969(، وأبو داود رقم )1479(، وابن ماجه رقم )3828(، وصححه   )2(
األلباين.
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اِئم عند  عاُء يف آخِر يوِم الصَّ َينَْبغي الدُّ ُه  َأنَّ اْسَتنَْبَط أهُل العلم:  َوَقْد  إجابِة الدعاء؛ 
 . فِْطِرْه؛ ألنَّ َلُه َدْعَوًة ال ُتردُّ

الدعاُء يا موؤمنوَن: 
الَقاِئَل:   D ألمره  وامتثاٌل  هللِ،  َطاَعٌة  َوُهَو  َوِمنَُّتُه،  وإحساُنه،  الباري  كرُم 
عاُء أكرُم يشء عىل اهلل تعاىل، كام  ]وئ    ۇئ    ۇئ    ۆئ[ ]األعراف:29[ فالدُّ
عاِء«)1(، والدعاُء حمبوٌب هلل  َقال H: »ليَس شيٌء أكرَم على اهلِل من الدِّ
، َوَتيسرِي األُُمور؛ ألنََّك َتْعَلُم أنَّ َلَك  تعاىل، وسبٌب النرِشاِح الصدر، وتفريِج اهلمِّ
يًبا، صحَّ عن رسوِل اهلل Hأنَّه َقاَل: »َمْن َلْم َيْسَأِل  ا َسِميًعا َعِلياًم َقِريًبا جُمِ َربًّ

اهلَل َيْغَضْب َعَليِه«)2(. 

ِة  ِل عىل اهللِ َتعاىل، وَدليٌل عىل ُعلوِّ مِهَّ عاُء َيا ِكَراُم: َدليٌل عىل صدِق التوكُّ الدُّ
ُه َيعَلُم أنَّ اهللَ َوْحَدُه بِيِدِه َمَقالِيُد األُُموِر، َفيقطُع أيَّ َطَمٍع مِمَّا يِف  امُلؤِمِن َوُشُموِخِه؛ ألنَّ

َأيدي النَّاِس، َوَهذا َرْأُس الِعزِّ َوالَفالِح.

يا �سائمون:
 :H مل ال نكثُر من دعاء اهلل؟ وربُحه ظاهٌر وَمْضُموٌن، َفَقد َقاَل َنبِيُّنَا
ِبَها  اهلُل  َأْعَطاُه  ِإالَّ  َرِحٍم،  َقِطيَعُة  َواَل  ِإْثٌم،  ِفيَها  َلْيَس  ِبَدْعَوٍة  َيْدُعو  ُمْسِلٍم  ِمْن  »َما 
ا َأْن َيْصِرَف  ِخَرَها َلُه ِفي اْلِخَرِة، َوِإمَّ ا َأْن َيدَّ َل َلُه َدْعَوُتُه، َوِإمَّ ا َأْن ُتَعجَّ ِإْحَدى َثَاٍث: ِإمَّ

وِء ِمْثَلَها« َقاُلوا: إًِذا ُنْكثُِر، َقاَل: »اهلُل َأْكَثُر«)3(.  َعْنُه ِمَن السُّ

أخرجه الرتمذي رقم )3370(، وابن ماجه رقم )3829(، وحسنه األلباين.  )1(
أخرجه الرتمذي رقم )3373(، وحسنه األلباين.  )2(

أخرجه أمحد رقم )11133(، وقال حمققو املسند: »إسناده جيد«.  )3(
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ذنٍب،  كلِّ  من  املسلمني  ولسائر  ولكم  يل  اهلل  وأستغفر  هذا،  قويل  أقول 
فاستغفروه إنه هو الغفوُر الرحيم. 

اخلطبة الثانية:
ين، وكاِشف البلوى عن املؤمننَي، ونشَهد أال إله  يِب َدعوِة املضطرِّ احلمُد هلل جُمِ
ًدا عبُد اهللِ ورسوُله،  إال اهلل، وحَده ال رشيك له، امللُك احلقُّ املبنُي، وأشهُد أنَّ حممَّ
بعثُه اهللُ بشرًيا ونذيًرا، ورمحًة ورساًجا منرًيا، من أطاَعه دخَل اجلنَّة، ومن عصاه َفلن 
َم  جَتَِد َلُه ِمن ُدوِن اهللِ َولِيًّا َوالَ َنِصرًيا، َصىلَّ اهللُ َوَباَرَك عليِه وَعىل آلِِه َوأْصَحابِِه َوَسلَّ

ا بعُد:  َتْسلياًم َمزيًدا، أمَّ

ُقوا اهللَ تعاىل َوَأطِيُعوُه: ]گ    گ    گ    گ    ڳ    ڳ     ڳ    ڳ[  َفاتَّ
]البقرة:235[ ال إَِلَه إاِلَّ اهللُ، َما َأكَرَم اخلَالَِق َوَأقَرَبُه، َما أحَلمه َوَأرمَحَُه! َوَما َأغَفَل الَعبَد 

َوَأبَعَدُه! 

َعاُء يا �سائموَن: الدُّ
ال َيَدُعَه إاِلَّ َعاِجٌز، َوال َيغَفُل َعنَه إاِلَّ حَمُروٌم، َصحَّ َعن َنبِّينا H: )َأنَّ 

اهللَ F َيُقوُل: َأَنا ِعنَد َظنِّ َعبِدي بي، َوَأَنا َمَعُه ِإَذا َدَعاني«)1(. 

َفَهُلمَّ يا ِعَباَد اهلِل: 
ِكُم  َربِّ إىِل  فارَفُعوا  َوالنَِّداِء،  َواالبتَِهاِل  َعاِء  الدُّ إىل  الَكِريِم  هِر  الشَّ َهَذا  يف 
احلَاَجاِت، َوَأحِلُّوا بِامَلسَأَلِة يف َشهِر النََّفَحاِت؛ َوُكوُنوا َعىَل َيِقنٍي بُِقرِب الَفَرِج، َفَقد 
ُيسَتَجْب  َفَلم  َدَعوُت  َيُقوُل:  َيعَجْل،  لم  َما  أَلَحِدُكم  H: »ُيسَتَجاُب  قاَل 

أخرجه هبذا اللفظ مسلم رقم )2675(، وهو يف البخاري رقم )7405( بلفظ: »ذكرين«.   )1(
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َما َكاَنِت اإلَجاَبُة َأْقَرَب َوَأْحرى،  جاُء، ُكلَّ لي«)1(، وكلَّام اشتدَّ اإلخالُص، َوَقِوَي الرَّ
َيُقوُل H: »ُادُعوا اهلَل َوَأنُتم ُموِقُنوَن ِباإِلَجاَبِة، َواعَلُموا َأنَّ اهلَل ال َيسَتِجيُب 
ُه ُظُلامٌت، َوَتَعفَّف  ُدَعاًء ِمن َقلٍب َغاِفٍل الٍه«)2(، َفَأطِْب َمطَعَمَك، واحَذِر الظُّلَم، فإنَّ
م بني يدي ُدَعاِئَك َعَماًل َصاحِلًا، وناِد ربََّك بِقلٍب  هواِت، وقدِّ بهاِت والشَّ َعن الشُّ
َوِمْن  َأْفَضَلها،  األوقاِت  من  َوحترَّ  َوَأمجَعُه،  َأْحَسنَُه  َعاِء  الدُّ من   ْ وختريَّ  ، حارِضٍ
َوَبنَي  األََذاِن،  َوِعنَْد  اإلَجاَبَة،  َمظِنَُّة  اللَّيِل  ِمن  األَِخرُي  َفالثُّلُث  َأْرَجاَها،  األَْحَواِل 
َعاُء اَل ُيَردُّ َبْيَن اأَلَذاِن  ، َقاَل َرُسوُلنا H: »الدُّ األََذاِن َواإلَقاَمِة َدْعَوٌة ال ُتَردُّ
اِئِم ِعنَْد فِْطِرِه َدْعَوٌة  ِه َوُهَو َساِجٌد، َوللصَّ َواإِلَقاَمِة«)3(، َوَأْقرُب َما َيُكوُن الَعبُد ِمْن َربِّ
، َويِف َيوِم اجلُُمَعِة، »َساَعٌة ال ُيَواِفُقَها َعْبٌد ُمْسِلٌم َوُهَو قائٌم ُيصلِّي، َيْسَأُل اهلَل  ال ُتَردُّ
عاِء، َفَقْد َقاَل َرُسوُلنا  َشيًئا؛ إالَّ َأْعَطاُه إيَّاُه«)4(، وْلنحرْص عىل َرْفع الَيَديِن َأْثنَاَء الدُّ
H: »إنَّ اهلَل َحِييٌّ َكِريٌم، َيْسَتِحيي إَذا َرَفَع الرَُّجُل إليِه َيَديِه أْن َيُردَُّهَما 

ِصْفًرا َخاِئَبَتيِن«)5(. 

ها امُلوؤِمُنوَن: اأيُّ
 ، بِّ عاِء ُحُضوُر الَقْلِب، َوْقُت إَِجاَبٍة، َواْنِكَساُر َبنَي َيَديِّ الرَّ إذا اجتمَع مع الدُّ
اهللِ،  بَِحْمِد  َوَبَدَأ  ملَِوالُه،  َيَديِه  َوَرَفَع  َطَهاَرٍة،  َعىَل  َوَكاَن  الِقْبَلَة،  َواْسَتْقَبَل  َلُه،  َوُذلٌّ 
َتَوَبًة  ََبنَي َيَدي َحاَجَتِه  م  H، َوَقدَّ ٍد  الِة َعىل حُمَمَّ َثنَّى بِالصَّ َوالثَّنَاِء َعَليِه، ُثمَّ 

أخرجه البخاري رقم )6340(، ومسلم رقم )2735(.  )1(
أخرجه الرتمذي رقم )3479(، وحسنه األلباين.  )2(
أخرجه الرتمذي رقم )212(، وصححه األلباين.  )3(

أخرجه البخاري رقم )935(، ومسلم رقم )852(.  )4(
أخرجه الرتمذي رقم )3556(، وصححه األلباين.  )5(
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بَِأْساَمِئِه  إِليه  َل  َوَتَوسَّ َوَرْهَبًة،  َرْغَبًة  َوَدَعاُه  امَلْسَأَلِة،  يِف  اهللِ  َعىل  َوَأَلحَّ  َواْستِْغَفاًرا، 
ُيَردُّ  َيَكاُد  ال  َفُدَعاؤُه  احلََراِم،  َوأْكِل  ْلِم،  الظُّ َعْن  واْبَتَعَد  الُعال،  َوِصَفاتِِه  احلُْسنى، 

أبًدا.

فاللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك 
اللهم لنا فيام أعطيت، وقنا واصف عنا رش ما قضيت، اللهم أكرمنا بالتقوى، ومجِّلنا 
بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعاملنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا 
وخوامته،  اخلري،  فواتح  نسألك  إنا  اللهم  الثَّابِِت،  بِالَقوِل  ثبتنا  اللهم  اخليانة،  من 
ُكْن  اللهم  اجلنة،  العىل من  والدرجات  وباطنه  وأوله وآخره، وظاهره،  وجوامعه 
إلْخَوانِنا امُلسِلمنَي، وال َتُكْن عليهم، وانُصهم وال َتنُْصْ َعَليهم، اللُهمَّ َسلِّْط عىل 
َ جنًدا من جندك، اللُهمَّ ُخذهم أخَذ عزيٍز مقتدٍر، اللهم أرنا فيهم  افَِضِة واحلَوثنِيِّ الرَّ
احِلنَي،  عجائَب قدرتَِك، اللُهمَّ احفظ ُحُدوَدنا، واْنُصْ ُجنُوَدنا، وَتَقبَّل موَتاهم يف الصَّ
نا آتنا يف الدنيا َحَسنًَة، ويف اآلخرة  َووفَّق والَة ُأُمورنا وامُلسلمنَي ملا حُتبُّ وترىض، ربَّ

َحَسنًَة، وِقنَا عذاَب النَّاِر، ]ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې       
ىى    ائ     ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.
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#

]ڍ    ڍ    ڌ    ڌ    ڎ[

اخلطبة األولى:
إالَّ  إلَه  اِء والنَّعامِء، وأشهُد أالَّ  َوالَعَطاِء، َنحمُدُه عىل السَّ امَلنِّ  احلمُد هللِ ِذي 
وأشهُد  واجِلِزاِء،  الثَّواِب  بُِحْسِن  اِئمنَي  الصَّ عىل  ل  َتَفضَّ َلُه،  رَشيَك  ال  َوحَدُه  اهللُ، 
وعىل  عليه  وبارَك  وسلَّم  اهلل  صىلَّ  احلُنََفاِء،  إَماُم  َوَرُسوُلُه،  اهللِ  عبُد  حممًدا  نبينَا  أنَّ 
األرُض  دامِت  ما  وإيامٍن  بِإحساٍن  هَلُْم  َوالتَّابعنَي  األَوفياِء،  َوَأصَحابِِه  األَْتِقَياِء،  آلِِه 

ا بعد: اَمُء، أمَّ والسَّ

َأْظَهرُتم،  ما  وَأهَبى  َأرَسرُتم،  ما  أكرُم  فالتَّقوى  امُلسلموَن،  ا  أهيُّ اهللَ  فاتَّقوا 
ياِم والِقياِم،  اعُة، َهنِيًئا ملَِْن ُوفِّق للصِّ واستقيموا عىل اخلرِي والطَّاعِة، إىل أْن َتقوَم السَّ
َتْلَهُج  وَأْلِسنَُتنا  َوَرَجاٍء،  َخوٍف  بنَي  ُقُلوُبنا  لِلُمْسَتغِفريَن،  وهنيًئا  للتَّائبنَي،  وهنيًئا 

عاِء، أْن يتقبََّل اهللُ منَّا، و]ڳ      ڱ    ڱ    ڱ    ڱ[ ]املائدة:27[. بالدُّ

ها املوؤمنوَن: اأيُّ

ِد  ِه بُِمَجرَّ َلِة باهللِ تعاىل، ال َينفكُّ امُلسِلُم عن ربِّ ُه َداِئُم الصِّ َيمَتاُز ِدينُنا احلَنِيُف أنَّ
أوقاتَِك وأحوالَِك، يف  كلِّ  لَك يف  ُمالزًما  اإلسالُم  َيَظلُّ  بل  اها،  أدَّ َشِعريٍة  َذَهاِب 

اَل َويف كلِّ زماٍن وَمَكاٍن، ]ڭ     بيتَِك وُسوِقَك وعَمِلَك، يف شعباَن ورمضاَن وشوَّ
ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ     ۆ    ۈ[ ]األنعام:162[.
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َقاَل اهللُ َتعاىل:  التَّكِليِف إىل التَّرشيِف،  ِمَن  ُتنا هلل تعاىل  انَتَقَلت عبوِديَّ من هنا 
]چ    چ    چ    ڇ     ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ    ڌ    ڎ[.

]احلجر:98، 99[

ا قاَل اهللُ تعاىل: ]ۋ    ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې     ې     ولمَّ
ې    ې[ ]البقرة:185[.

ياِم وَتوفِيِقِه َوَتسِهيِلِه، وعىل ما منَّ  قاَل العلامُء: أي: َتشكروَن اهللَ عنَد إمتاِم الصِّ
به َعليُكْم ِمْن َمواسِم الطَّاَعاِت. 

ِعَباَد اهلِل:
حتى  َبْل  فحسُب؛  بالَفَراِئِض  باخلالِق  االرتباُط  َيِقِف  مل  َتعاىل  اهللِ  بَِفْضِل 
ِإَليَّ  َأَحبَّ  ِبَشْيٍء  ِإَليَّ َعْبِدي  َتَقرََّب  النَّوافَِل، َففي احلديِث القدسِّ يقوُل اهللُ: »َوَما 
ا اْفَتَرْضُت َعَلْيِه، َوَما َيَزاُل َعْبِدي َيَتَقرَُّب ِإَليَّ ِبالنََّواِفِل َحتَّى ُأِحبَُّه، َفِإَذا َأْحَبْبُتُه  ِممَّ
ُكْنُت َسْمَعُه الَِّذي َيْسَمُع ِبِه، َوَبَصَرُه الَِّذي ُيْبِصُر ِبِه، َوَيَدُه الَِّتي َيْبِطُش ِبَها، َوِرْجَلُه 

الَِّتي َيْمِشي ِبَها، َوِإْن َسَأَلِني أَلُْعِطَينَُّه، َوَلِئْن اْسَتَعاَذِني أَلُِعيَذنَُّه«)1(.
فأيُّ ارتباٍط أعظُم ِمن ارتَِباِط خَمُلوٍق َضعيٍف بخالِِقِه العظيِم؟! فاهللُ يفُظَك 

ًبا. يطاِن إذا اْزَددَت ِمنُه َتَقرُّ عن احلراِم، وُيعطِيَك ُسْؤَلَك، وُيِعيذَك من الشَّ
ها امل�سلموَن: اأيُّ

ياَم والِقياَم: ف»َمْن َقاَل: ُسْبَحاَن  نا َأعاَماًل َبِقيََّة الَعاِم مُتَاثُِل الصِّ َع لنا َربُّ لقد رَشَ
ْت َخَطاَياُه، َوِإْن َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد اْلَبْحِر«)2(.  اهلِل َوِبَحْمِدِه ِفي َيْوٍم ِماَئَة َمرٍَّة ُحطَّ

أخرجه البخاري رقم )6502(.  )1(

أخرجه البخاري رقم )6405(.  )2(
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ُث  َأ َنْحَو ُوُضوِئي َهَذا، ُثمَّ َصلَّى َرْكَعَتْيِن اَل ُيَحدِّ َوَقاَل H: »َمْن َتَوضَّ
َم ِمْن َذْنِبِه«)1(، فهذان احلديثاِن َيُدالَِّن عىل َسَعِة فضِل  ِفيِهَما َنْفَسُه، ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ
اهللِ، وأنَّ هناَك أعاماًل هلا من اخلرِي ِمْثل ما لِصياِم رمضاَن وقياِمِه، مع اإليامِن بفرضيَّتِِه 
كاَن  العمِل؛ وهلذا  اجِلدِّ واالستمراِر يف  دافًعا عىل  تلَك األعامُل  والتزاِمِه؛ فكانت 
َما  اأْلَْعَماِل  ِمْن  َعَلْيُكْم  النَّاُس،  َأيَُّها  »َيا  قال:  أْن   H نبيِّنَا  َتوِجيَهاِت  من 
ُتِطيُقوَن؛ َفِإنَّ اهلَل اَل َيَملُّ َحتَّى َتَملُّوا، َوِإنَّ َأَحبَّ اأْلَْعَماِل ِإَلى اهللِ َما ُدوِوَم َعَلْيِه َوِإْن 

ٍد H ِإَذا َعِمُلوا َعَمًا َأْثَبُتوُه«)3(. «)2(، ويف رواية: »َوَكاَن آُل ُمَحمَّ َقلَّ

استنباًطا  اعتادُه؛  الذي  الِِح  الصَّ العمِل  عن  العبُد  ينَقطِع  أن  ُكِرَه  لِذلَك 
لُه  َقاَل  حني   L اْلَعاِص  ْبِن  َعْمِرو  ْبِن  اهللِ  َعْبِد  حديِث  ومن  َذلـِـَك،  من 

 

َفَتَرَك  َيُقوُم اللَّْيَل  َتُكْن ِمْثَل ُفَاٍن، َكاَن  H: »َيا َعْبَد اهلِل، اَل  َرُسوُل اهللِ 
ِقَياَم اللَّْيِل«)4(. 

ِة هللِ، وفيِه َعَدُم  الِِح رِسٌّ من َأرَساِر الُعُبوِديَّ واَم عىل العمِل الصَّ وال َشكَّ أنَّ الدَّ
فَك بِِعَباَدتِه. َقَك ورَشَّ ِمنٍَّة بِالعَمِل، وأنَّ املِنََّة هللِ تعاىل أْن وفَّ

َرَمَضان،  يف  اخلرِي  من  عليِه  اعَتدتم  ما  الِزُموا  وأحسنُتم:  ُصمتم  َمن  فيا 

 

َقلياًل،  كان  ولو  عليه،  واثبتوا  ُتطِيُقون،  َما  الَعَمل  ِمن  َوُخُذوا  عنه،  َتنَْقطُِعوا  وال 

 

]ۉ    ۉ    ې    ې[ ]املطففني:26[.

أخرجه البخاري رقم )159(، ومسلم رقم )226(.  )1(
أخرجه البخاري رقم )5861(، ومسلم رقم )782(.  )2(

أخرجه مسلم رقم )782(.  )3(
أخرجه البخاري رقم )1152(، ومسلم رقم )1159(.  )4(
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اقُّ َينَْقطُِع وال َيُدوُم. اِئُم َينُْمو ويزكو، والكثرُي الشَّ فالقليُل الدَّ

َقاَل َقَتاَدُة V: »من استطاَع منكم أالَّ ُيبطَِل َعَماًل َصاحِلًا َعِمَلُه بَِعَمٍل َسٍء 
َ َينَْسُخ اخلرََي، وإنَّ ِمالَك  ، وإنَّ الرشَّ َّ َة إال باهللِ؛ فإنَّ اخلرََي َينَْسُخ الرشَّ َفْليْفَعْل، وال ُقوَّ

األَعاَمِل َخَواتِيُمها«)1(. 
نَِّة، ونفعنا بام فيهام من الَبيِّنَاِت واحلكمة.  بارك اهلل لنا يف القرآِن والسُّ
حيُم. ُه هو الغُفوُر الرَّ أقوُل ما سمعتم، وأستغفُر اهللَ، فاستغفروه؛ إنَّ

اخلطبة الثانية:
]ک     لُه  رشيك  ال  وحده  اهللُ،  إالَّ  إله  أالَّ  وأشهُد  املنَّاِن،  الكريِم  هلل  احلمُد 
ک    گ    گ    گگ    ڳ           ڳ        ڳ    ڳ    ڱ[ ]الرمحن:29[ وأشهُد أنَّ َنبِيَّنَا حُمْمًدا عبُد اهللِ 
ا َبعُد:  ماُن، أمَّ ورسوُله، صىلَّ اهللُ وسلََّم وبارَك عليه وعىل آلِِه وأصحابِِه ما تعاَقَب الزَّ

فعليكم َيا ُمْسِلُموَن: بتقوى اهللِ سبحانه، ولزوِم طاعتِه، ]ۇئ    ۆئ      ۆئ    ۈئ    
ۈئ    ېئ    ېئ    ېئ[ ]الطالق:4[.

ِعباَد اهلِل:
اهللُ C َيَتحبَُّب إلينا بمواسِم اخلري لرفعِة درجاتِنا، وزيادِة حسناتِنا، وتكفري 
َع الطاعَة والعبادَة، َبْل  سيِّئاتِنا، وهتذيِب أرواحنا؛ نعم ودَّعنا رمضاَن، ولكْن لن نودِّ

َي الصلَة بخالقه؛ ليبقى نبُع اخلرِي مستمًرا.  ُق العهَد مع ربِّه، وُيقوِّ امُلؤِمُن َسُيَوثِّ

الِعيِد،  اِم  َأيَّ ِل  أوَّ َينُقضوَن عهَد اهللِ، وهَيُجروَن املساجد مَع  الذين  ا أولئك  أمَّ
َوَحاَشاَك أْن َتُكوَن ِمنْهم، َفبِْئَس القوُم أولئَك، وَنعوُذ باهللِ من حاهِلم، لقد ارتدوا 

تفسري الطربي = جامع البيان ت شاكر )187/22(.  )1(
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َر اهللُ ِمن َذلَِك َفَقاَل: ]ڻ    ۀ     عىل َأْدَباِرِهم، َوَنَكُصوا عىل أعَقاهِبم، َكاَم َحذَّ
ۀ       ہ     ہ    ہ    ہ    ھ    ھ[ ]النحل:92[.

األَمَثاِل، وَأقَبِحها،  َتتَِّصفوا بَِأسوأِ  V ما مفاُدُه: فال  عديُّ  يُخ السَّ قاَل الشَّ
َنَقَضْتُه   ، َوَتمَّ اسَتحَكَم  َفإَذا  ا  َقِويَّ ُصوًفا  َتغِزُل  َكَمْن  ُمَتَعاطِيها،  َسَفِه  عىل  ا  وَأَدهلِّ
وَنْقِص  والَعناِء  اخلَيَبِة  ِسوى  َتسَتِفد  وملْ  َنْقِضِه،  ُثمَّ عىل  َغْزلِِه،  َفَتِعَبت يف  كْتُه،  َفَفكَّ

أيِّ والَعقِل)1(. الرَّ

اأيها امُلوؤِمُنوَن: 
نيا،  الدُّ َجَزاٌء يف  الُح  الصَّ فِلعمِلكم  قتم،  َوَتَصدَّ وَقَرأُتم  ُصمُتم  َمْن  يا  أبرشوا 

]ڈ    ژ    ژ    ڑ    ڑ     ک    ک    ک     َتعاىل:  َقاَل  َكاَم  اآلخرِة،  يف  َوَثَواٌب 
ک    گ    گ    گ[ ]النحل:97[. 

ففي ظلِّ طاعاتِكم هلل خُتبُِت ُقُلوُبكم، وتنرشُح ُصدوركم ملوالكم، َوَيِلُّ بكم 
األُْنُس واالطِمئناُن. 

اإلسالِم:  عىل  َوَخْتٌم  الِفَتِن،  عن  نيا  الدُّ يف  َثَباٌت  َطاَعتكِم  َفَثواُب  َأْبرِشوا:   
]ڤ    ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄ     ڄ    ڃ    ڃ[.

]إبراهيم: 27[

ٌة يف ُقُلوِب امُلؤِمننَِي،  الُِح مودَّ ْبُتْم، َفَجزاُء َعَمِلُكُم الصَّ َأبرِشوا يا َمْن ُصمُتم َوَتَقرَّ
پ     پ      پ     ٻ     ٻ     ٻ     ٻ     ]ٱ     َتَعاىل:  اهللُ  قال 

پ[ ]مريم:96[. 
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عِديُّ ما مفاده: وهذا ِمن نِعَمِة اهللِ عىل عباده، الذين مَجَعوا بنَي اإِلياَمِن  قال السَّ
امِء واألَرِض،  والَعَمِل الّصالِِح، أْن َوعَدهم حَمبًَّة وِوَداًدا يف ُقلوِب َأولياِئه، وأهِل السَّ

ْت هلم أموُرهم، وحصَل هلم من اخلرياِت ما َحَصَل)1(. َ وإذا كاَن هَلم َذلَِك َتَيسَّ

زُق  والرِّ ُأُموِركم،  َوَتيِسرُي  ُكُروبِكم،  َتفريُج  الُِح  الصَّ َعَمِلُكم  فجزاُء  أبرشوا 
الواسُع: ]ڱ    ڱ      ڱ    ڱ    ں      ں    ڻ    ڻ     ڻ     ڻ    ۀ     ۀ[ ]الطالق:2، 3[ 

 

ويف اآلِخَرِة َجنَُّة اخلُلِد، وُمْلك ال َيْبىَل.

عباد اهلِل: 
ياُم إالَّ  ال ِقيَمَة لَِطاعٍة ُدوَن أن يكوَن هلا أثٌر ِمْن َخشَيٍة أو َتْقوى، وما رُشَع الصِّ
وانُتهكت  الُة،  الصَّ الُقرآُن، وُضيَِّعِت  ُهجَر  إذا  َرَمَضاَن  َأَثُر  َفأيَن  التَّقوى؛  لَِتحِقيِق 
بِالَباطِِل؟!  النَّاِس  َأمواُل  وُأِخَذت  َبا،  الرِّ ُأِكَل  إذا  َرَمَضاَن  َأَثُر  وَأيَن  َماُت؟  امُلَحرَّ
َعقَّ  إذا  َرَمَضاَن  َأَثُر  وَأيَن  َوهَنَاِرِه؟  َليِلِه  َوَكَذَب يف  َبيِعِه ورشاِئِه،  امُلسِلم يف  اَيَل  وحَتَ
َياِم أْن  وُج لَِزوَجتِِه وَأوالَِدِه؟! وَهل ِمن ُشكِر اهللِ وإمِتَاِم الصِّ الوَلُد والَِديِه، وَأَساَء الزَّ

خُيتَم َرَمَضاُن بَِرَقَصاِت َشعبِيٍَّة وَطبٍل وِمزَماٍر؟! 

ًة وَعنًَتا. ياِم اهللُ تعاىل ال ُيِريُد منَّا ِعَباَداٍت َجوفاَء، وجهًدا وَمَشقَّ َفَيا َأْهَل الصِّ

ِعَباَد اهلِل:
احلِة االستغَفاُر! َفبِِه َنطُرُد الَغْفَلَة والنِّسياَن، َوَنمحو عنَّا  نِعَم ِخَتاُم األَعامِل الصَّ

َشَواِئَب التَّقِصرِي والُغُروِر.

بالتَّقِصرِي،  ُعوَر  الشُّ ويوِرُثنا  بِأعاَملِنا،  واإلعجاَب  الِكرَب  عنَّا  َيْدفُع  االستغفاُر 
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وأرباُب  َومَحَاَقتَِها.  النَّفِس  ُرُعوَناِت  من  بالطَّاَعِة  ضا  »فالرِّ  :V الَقيِِّم  ابُن  قال 
الَعَزاِئِم والَبَصاِئِر َأَشدُّ َما َيُكوُنوَن استغَفاًرا َعِقَب الطَّاَعاِت؛ لُِشُهوِدهم َتقِصرَيُهم 

ياِئِه«)1(. فيها، َوَتْرِكهُم القياَم هبا هللِ َكاَم َيِليُق بَِجاللِِه وِكرْبِ
ِميُع اْلَعِليُم، وتب علينا إنَّك أنت التَّواُب الرحيُم.  فاللهم َتَقبَّْل ِمنَّا إِنََّك َأْنَت السَّ
اللهم اجعل مستقبلنا خرًيا من ماضينا، اللهم إنَّا نسألَك الثَّباَت عىل األمِر، 
شِد، والغنيمَة من كلِّ بٍِر، والسالمَة ِمن كلِّ إثم، والفوَز باجلنة،  والعزيمَة عىل الرُّ

والنجاَة من النَّار. 
اللهم ارزقنا االستقامة عىل ِدينَِك، وزدنا هدًى وصالًحا وتوفيًقا. 

اللهم اغفر لنا ولوالدينا وامُلسِلمنَي يا ربَّ العاملني.

يِن،  ر أعداء الدِّ اللهم أعزَّ اإلسالَم واملسلمنَي، وأذلَّ الكفر والكافريَن، وَدمِّ
ُجنُوَدنا، واحفظ  انُصْ  اللهم  املجاهديَن يف سبيلَك يف كلِّ مكاٍن،  وانص إخواننا 

ُحُدوَدنا، ووفَّْق والَة ُأُموِرنا، واغفر لنا ولوالِدينا وللمسلمنَي أمجعنَي.

]ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې[ 
]البقرة:201[.

]ائ    ەئ    ەئ    وئ    وئ    ۇئ     ۇئ    ۆئ     ۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئېئ    ېئ     ىئ    ىئ[.
]آل عمران:8[

]ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ        ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    
ې       ىى    ائ     ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.
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احلــج
#

الَحــجَّ الَحــجَّ

اخلطبة األولى:
َوَنْفاًل،  َفْرًضا  إَِلْيِه  احلَجَّ  َع  ورَشَ َوَأْمنًا،  لِلنَّاِس  َمَثاَبًة  الَبْيَت  َجَعَل  هللِ  احلَْمُد 
َأنَّ  وأشهُد  التَّْوِحيِد،  َعىَل  َبْيَتُه  َس  َأسَّ َلُه؛  يَك  رَشِ الَ  َوْحَدُه  اهللُ،  إاِلَّ  إَِلَه   َ َأالَّ وأشهُد 
َعَلْيُكُم  اهلُل  َفَرَض  َقْد  النَّاُس،  َفَقاَل: »َأيَُّها  النَّاَس  َخَطَب  َوَرُسوُلُه؛  اهللِ  َعْبُد  ًدا  حُمَمَّ
َم َوَباَرَك َعَلْيِه َوَعىَل آلِِه َوَأْصَحابِِه َوَأْتَباِعِه إىَِل َيْوِم  وا«)1(، َصىلَّ اهللُ َوَسلَّ ، َفُحجُّ اْلَحجَّ

ا َبْعُد:  امَلِزيِد، َأمَّ

ُقوا اهللَ الَقاِئَل: ]ٱ    ٻ     ٻٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ      َفاتَّ
ٹ     ٹٹ     ٹ     ٿ      ٿ     ٿ     ٿ     ٺٺ     ٺ     ٺ     ڀ       ڀ     ڀ    

ڤ    ڤ    ڤ    ڤڦ    ڦ     ڦ    ڦ[ ]البقرة:197[. 

نَا احلَجَّ لَِصاَلِح ُقُلوبِنَا، َوَزَكاِة ُنُفوِسنَا، َواْستَِقاَمِة ِدينِنَا؛ َوُهَو َفْرٌض  َع َربُّ َفَقْد رَشَ
َعىَل األََناِم، قال َتَعاىل: ]ھ    ھ    ے     ے    ۓ      ۓ    ڭ    ڭ    ڭڭ    ۇ    ۇ           

ۆ    ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ[ ]آل عمران:97[. 
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لْفِظ  عِديُّ V عن ابن القيم V: »َأتى اهللُ ُسْبَحاَنُه هِبََذا الَّ َومِمَّا نقله السَّ
َأْتَبَعُه  ُثمَّ  َماٍل...،  َأو  ُقوٍت  ِمن   َ َتَيسَّ َسبِيٍل  َأيِّ  َعىَل  الُوُجوِب...  ِد  َتْأكُّ َعىَل  اِل  الدَّ
بِِه إىل َحجِّ  َحاَجَة  َفإنَّ اهللَ ال  َوَتَرَكُه،  الَواِجِب  هِبَذا  التَِزاِمِه  لَِعَدِم  بِالُكْفِر؛  بالتَّْهِديِد 
َأَحٍد، َفَلُه الِغنَى الَكاِمُل التَّامُّ ِمْن ُكلِّ َوْجٍه َوبُِكلِّ اْعتَِباٍر، َفَكاَن َذلَِك َدلِياًل عىل ِعَظِم 

ُه الذي َأْوَجَبُه َعَليِه«)1(.  َمْقتِِه لَِتاِرِك َحقَّ

ِعَباَد اهلِل:
اإْلِْسَاُم  »ُبِنَي  َقاَل:   G َفَرُسوُلنَا  اإِلْساَلِم،  َأْرَكاِن  ِمْن  ُرْكٌن  احلَجُّ 
َاِة، َوِإيَتاِء  ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، َوِإَقاِم الصَّ َعَلى َخْمٍس: َشَهاَدِة َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلُل، َوَأنَّ ُمَحمَّ
َتَلِف  َف امُلْسِلُموَن لِْلَحجِّ ِمْن خمُْ الزََّكاِة، َوَحجِّ اْلَبْيِت، َوَصْوِم َرَمَضاَن«)2(؛ لَِذا َتَشوَّ
األَْقَطاِر َواألَْجنَاِس، َفَقْد َجاءوا ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق، ويف َمْشَهٍد َرِهيٍب َوَمِهيٍب، َفاَل 

ْمِع َعْينُُه: ]ٹ     ْت بِالدَّ ُياَلُم أَحٌد إَِذا َسِمَع اإِلْهاَلَل بِالتَّْلبَِيِة أْن خَيَْشَع َقْلُبُه، َوَسحَّ
ٹ    ڤ    ڤ     ڤ    ڤ    ڦ    ڦ     ڦ[ ]احلج:32[. 

ِعَباَد اهلِل:
َعِجيٌب َحاُل َمْن َحاَل َبْينَُهْم َوَبنْيَ َأَداِء َفِريَضِة احلَجِّ َحَواِئُل، َوَما ِهَي بَِحَواِئَل، 
اإِلْنَساِن،  َوَتْسِويُف  ْيَطاِن،  الشَّ َتْزِينُي  إاِلَّ  ُهَو  إِْن  بَِمَوانَِع،  ِهَي  َوَما  َمَوانُِع،  َوَمنََعْتُهْم 
اَوَز إْخَواٌن َلنَا الثَّالثنَِي َواألَْرَبِعنَي، َوال َزاُلوا  َفَكْم َضاَعِت األَْعاَمُر يِف التَّْسِوِيِف، وجَتَ

ُجوَن بأعذاٍر َواِهَيٍة!  ُفوَن َويَتحجَّ ُيسوِّ

الفوائد  عامل  ط   - الفوائد  بدائع  وينظر  )ص140(،  الرمحن  الكريم  تيسري   = السعدي  تفسري   )1(
.)460/2(
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ُر احلجَّ عاًما  َض اهللُ َعَليَك، فَأنَت ُتَؤخِّ َفَيا أخي: َما ُدْمَت ُمْسَتطِيًعا َفَأدِّ َما اْفرَتَ
ْل،  بعد عاٍم، وال َتْدري ما َيعِرُض لَك، يقوُل G: »َمْن َأَراَد الَحجَّ َفْلَيَتَعجَّ

َفِإنَُّه َقْد َيْمَرُض اْلَمِريُض، َوَتِضلُّ الرَّاِحَلُة، َوَتْعِرُض اْلَحاَجُة«)1(. 

ُك فِيَك َساِكنًا؟  رِّ ، وال حُتَ أيُّها اأَلُخ امُلْسِلُم: َكْيَف مَتُرُّ َعَليَك آَياُت ُوُجوِب احلَجِّ
يََّأْت َلُه ُفْرَصُة  ُه؟ لَِذا َفإِنَّ َمْن هَتَ ْمُت َعَلْيِه َغرْيَ ْرَت َفْرَضُه، َوَقدَّ بَِم جُتِيُب َربََّك ِحنَي َأخَّ

هَتَا َفُهَو َعىَل َخَطٍر يِف ِدينِِه. َفْرِض احلَجِّ َفَفوَّ

ِعَباَد اهلِل:
اهللِ  َرُسوُل  َخَطَب  وقد  الُعُمِر،  يف  َواِحَدًة  ًة  مرَّ احلجَّ  أنَّ  بِنَا  اهللِ  َرمحِة  َوِمْن 
َفَقاَل  وا«  َفُحجُّ اْلَحجُّ  َعَلْيُكُم  ُفِرَض  َقْد  النَّاُس  َفَقاَل: »َأيَُّها  H أصحاَبُه، 
َنَعْم  ُقْلُت  »َلْو  َفَقاَل:  َثاَلًثا،  َقاهَلَا  َحتَّى  َفَسَكَت،  اهللِ؟  َرُسوَل  َيا  َعاٍم  َأُكلَّ  َرُجٌل: 

َلَوَجَبْت، َوَلَما اْسَتَطْعُتْم«)2(. 
اِخي؟  َ يُخ ابُن الُعثيِمنَي V: هل وجوُب احلجِّ عىل الَفوِر َأْم عىل الترَّ وُسئل الشرَّ

حيُح: أنَّه واجٌب عىل الَفوِر، وأنَّه ال جيوُز لإلنساِن الذي اسَتَطاَع  فقاَل: »الصَّ
َرُه«)3(.  أْن يؤخِّ

؟ ألنَّ  َقْبَل َشْهٍر ِمن َموِسِم احلجِّ ُد عليِه  أَتْدُروَن لِما َأُقوُل هذا الَكالِم؟ َوُأأكِّ
يًعا، َوَقْد َتُفوُت الُفْرَصُة، َفَمْن كاَن َعاِزًما  التَّسِجيَل يف َموِقِع َوَزاَرِة احلجِّ َيمَتلُئ رَسِ

 . ِ ِه للحَمالِت؛ َوْلَيْعِزْم َعَليِهْم، فاألْمُر ليَس باهلنَيِّ عىل احلجِّ فليباِدْر بالتَّوجُّ

أخرجه ابن ماجه رقم )2883(، وحسنه األلباين.  )1(
أخرجه مسلم رقم )1337(.  )2(
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لوا: اإْخواِن َتاأمَّ
َأْو  َمالِِه،  بَفَقِد  ا  إِمَّ َعاِجًزا،  َأْضَحى  َعَلْيِه  َقاِدٌر  َوُهَو  لِْلَحجِّ  ٍف  ُمَسوِّ ِمْن  َكْم 
َنبِيُّنا  ُسِئَل  اجلَنََّة؟  ُتريُد  أال  امُلْسِلُم:  األَُخ  ا  أهيُّ َقْلَبُه،  النََّدُم  َفَقطََّع  ٍة،  َوُقوَّ ٍة  ِصحَّ َفَقِد 
G َأيُّ األْعاَمِل َأْفَضُل؟ َقاَل: »ِإيَماٌن ِباهلِل َوَرُسوِلِه« ِقيَل: ُثمَّ َماَذا؟ َقاَل: 
»ِجَهاٌد ِفي َسِبيِل اهلِل« ِقيَل: ُثمَّ َماَذا؟ َقاَل: »َحجٌّ َمْبُروٌر«)1(، َوَقاَل أيًضا: »َمْن َحجَّ 
ُه«)2(، َوَقاَل: »واْلَحجُّ اْلَمْبُروُر َلْيَس  هلِلِ َفَلْم َيْرُفْث، َوَلْم َيْفُسْق، َرَجَع َكَيْوِم َوَلَدْتُه ُأمُّ

َلُه َجَزاٌء ِإالَّ اْلَجنَُّة«)3(. 

يَطاِن.  ِ اهلُدى َلنا، َوأعنَّا عىل أنُفِسنَا والشَّ نا للُهدى، َوَيسِّ ْ فاللهمَّ َيسِّ

أُقوُل َما َسِمْعُتْم، وأستْغِفُر اهللَ يِل َوَلُكْم وللُمسلِمنَي مْن ُكلِّ َذنٍَّب، فاسَتغِفُروُه 
ِحيُم.  ُه ُهو الَغُفوُر الرَّ إنَّ

اخلطبة الثانية: 
احلَمُد هللِ َحقَّ مَحِْده، وأشهُد أالَّ إلَه إالَّ اهللُ وحَدُه ال رشيَك لُه َتعظياًم ملِجِدِه، 
ًدا عبُد اهللِ ورسوُلُه أزَكى األََناِم، َوَأفَضُل َمْن حجَّ الَبيَت احلََراَم، َصىلَّ  وأشهُد أنَّ حُممَّ

ا َبْعُد: واِم، َأمَّ اهللُ وَسلََّم وَباَرَك عليه وعىل آلِِه َوأصحابِه، َوَمْن َتبَِعَهم َعىل الدَّ
ِعَباَد اهلِل:

ُه ُيَريبِّ النَّاَس عىل َتقَوى اهللِ  التزموا تقوى اهللِ تعاىل، فمن أعَظِم َمَقاِصِد احلجِّ أنَّ
َف َوَأَبى.  ِقيُّ َمْن َسوَّ عيُد َمْن َباَدَر َوَلبَّي، والشَّ َوَطاَعتِِه، فالسَّ
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ها الكراُم: اأيَّ
وَن  بِحمِد اهللِ تعاىل َمالينُي امُلسِلِمنَي من َمَشاِرِق األَرِض َوَمغاِرهِبا َبَدُأوا َيُشدُّ
اهلل،  أرِض  َلَخيُر  إنَِّك  »واهلل   :H َنبيُّنا  عنها  قاَل  بِقاٍع،  َأفَضِل  إىل  َحاَل  الرِّ
َهبِيَِّة،  َوَأَحبُّ َأْرِض اهلِل إلى اهلِل«)1(، َوَقْد َدَفُعوا ُكلَّ َما َيْمِلُكوَن ألْجِل َهِذِه الُفْرَصِة الذَّ
رُّ فِيها  ُه واهللِ آثٌِم آثٌِم، َوُكلُّ َسنٍَة َيَتَأخَّ َرُه؟ َفإنَّ َفأيَن َمْن َكاَن ُهنَا ُمْسَتطِيًعا لِلَحجِّ َوَأخَّ

ُه َيْزَداُد إْثاًم.  َفإنَّ

ا  ، َفْلَيُمْت هَيُوِديًّ ُه َقاَل: »َمْن َقَدَر َعىَل َأْن َيُجَّ َفَلْم َيُجَّ َثَبَت َعن ُعَمَر I َأنَّ
ْحُت َلُه ِجْسَمُه،  انِيًّا«)2(، َبْل َقاَل َرُسوُلنا H: »َقاَل اهلُل: ِإنَّ َعْبًدا َصحَّ َأْو َنْصَ
ْعُت َعَلْيِه ِفي اْلَمِعيَشِة، َيْمِضي َعَلْيِه َخْمَسُة َأْعَواٍم اَل َيِفُد ِإَليَّ َلَمْحُروٌم«)3(، َفَما  َوَوسَّ

ِة.  ُبِل، َوِقَصِ امُلدَّ ِ السُّ َعَساَنا أْن َنُقوَل ملَِْن مَلْ َيُجَّ َفِريَضَتُه إىل اآلَن؟ َهذا َمَع َتَيسُّ

ِعَباَد اهلِل:
َفاْحَذْر  َقاَرَفَها،  َكبرَِيٌة  َأْو  َعَلْيَها،  َأَصَّ  َمْعِصَيٌة  ِمَن احلَجِّ  َيْمنَُعُه  َمْن  النَّاِس  ِمَن 
احلَجَّ  ِك  َيرْتُ َوالَ  ِمنَْها،  َفْلَيُتْب  َمْعِصَيٍة  َعىَل  ُمِقياًم  َكاَن  َفَمْن   ، َمْعِصَيَتنْيِ َبنْيَ  َمَع  جَتَ أْن 
وٍر،  ِه بَِتْوَبٍة َنُصوِح، َوَحجٍّ َمرْبُ ُه هَيِْدُمَها يِف َقْلبِِه، َفَيُعوُد ِمْن َحجِّ أِلَْجِلَها، َفَلَعلَّ َحجَّ
َتْقِسيٍط،  َدْيُن  َأْو  ٌل،  ُمَؤجَّ َدْيٌن  َعَلْيِه  َفَمْن  َعَلْيِه،  لَِدْيٍن  ُه  َحجَّ ُر  ُيَؤخِّ َمْن  النَّاِس  َوِمَن 

 

؛ َوالَ َيِصحُّ َأْن َيَتَعلََّل بِِه.  ْيُن اَل َيْمنَُع احلَجَّ مَلْ َيُْل َأَجُل َسَداِدِه، َفَهَذا الدَّ
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اأِحبَّتي يف اهلِل:

ا َوأْبَقى، َوأعَظُم النََّفَقاِت  نَِداٌء ملَِْن َأْنَعَم اهللُ َعليهْم بِامَلاِل، َفاَم ُتنِْفُقوُه جَتُِدوُه َخرْيً

َوأْنِفُقوا  ِهْم،  َحجَّ إمْتَاِم  يِف  َفَساِعُدوُهْم  َوَأَقاِربَِك،  َبيتَِك  َوَأْهِل  أوالِدَك  َكاَن عىل  َما 
ِجيُج أوالِدِه، َوَلِكْن َهذا ِمن أْعَظِم  وا َفْرَضُهْم، َنَعْم ال جَيُِب عىل األِب حَتْ َعليِهم لُِيأدَّ
اإلْحَساِن إليِهْم َوَتْربَِيتِِهْم، َكاَم أنَّ َلُكْم إْخواٌن ُمْشَتاُقوَن حِلَجِّ َبيِت اهللِ َوال َيْسَتطُِعوَن، 
َفَساِعُدوُهْم ِمْن َصَدَقاتُِكْم، ال ِمْن َزَكواتُِكْم، َوَرُسوُلنا G يقوُل: »َمْن 
َحَجْجَت  َكأنََّك  اُهْم  إيَّ بِإعاَنتَِك  َفأْنَت  َغَزا«)1(،  َفَقْد  اهلِل  َسِبيِل  ِفي  َغاِزًيا  َز  َجهَّ

ِمْثَلُهْم. 

ها امُلوؤِمُنوَن: اأيُّ
َرُه َرَجااًل  اْسَمُعوا َواُعوا، احلَجُّ َواِجٌب َعىل الَفوِر، ال جَيُوُز لِلُمْسَتطِيِع أْن يؤخِّ
الثَّالثنَِي  اَوُز  جَتَ َلنا  إخواٍن  حِلَاِل  َل  امُلَتَأمِّ ألنَّ  ُرُه؛  َوُأَكرِّ الَكالَم  َهَذا  أُقوُل  َونَِساًء، 
َفَباِدروا،  َواِهَيٍة،  بَِأْعَذاٍر  ُجوَن  َويَتحجَّ ُلوَن  َوُيؤجِّ فوَن  ُيسوِّ َزاُلوا  وال  َواألَْرَبِعنَي، 
َفنحُن  غرينا،  ِمن  أكَثَر  علينا  اهللُ   َ َيسَّ َفقد  َتدَفُعوَن،  َما  َتسَتْخِسوا  وال  لوا،  َوَسجِّ
اَم  -بِحْمِد اهللِ- بَِأْمٍن َوِغنَى، َوُقرٍب َوَتسِهيالٍت، َوغرُينا َيُقُدُم ِمْن َشتَّى الباِلِد، َوُربَّ

دَفَع ُكلَّ َما َيمِلُك. 

َض اهللُ عليَك، َوُقْم بَأخِذ التَّصاريح الالزمِة، واالحتياطاِت  َفباِدر بَِأَداِء ما افرَتَ
طيٌب  اهللَ  فإنَّ  أطَيبُه،  امَلاِل  من  واخرَتْ  َصاحِلٍَة،  ِرْفَقٍة  مع  وكن  امَلطلوبِة،  الصحيِِّة 

 

ال يقبُل إال َطيِّبًِا. 
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فاللهم تقَبل منا إنَك أنت السميع العليم، وتب علينا إنَك أنت التواُب الرحيُم، 
ْق ُوالَة ُأُموِرَنا، والَقاِئمنَي عىل  اللهم أعنا عىل أداِء األماَنِة، وحقِّ الرعاية، اللهمَّ َوفِّ
َحجِّ َبيتَِك لَِما حُتِبُّ َوَتْرىَض، َواْجَعْلُهْم َرمْحًَة عىل النَّاِس، َواْجَعْلُهْم َمَفاتِيَح َخرٍي َيا 
ِ اهلَُدى  َربَّ الَعامَلنَِي، اللهم اْغِفر َلنَا َولَِوالِِدينَا وامًلسِلِمنَي أمْجَِعنَي، اللهمَّ اهِدَنا، َوَيسِّ
َبيتَِك احلََراَم، اللهمَّ أعزَّ اإلسالَم واملسلمنَي،  َفَراِئِضَك، َوَحجِّ  َلنَا، َوأِعنَّا عىل أَداِء 
َواجَعل  بِنَْفِسِه،  َفَأْشِغْلُه  بِسوٍء  َوَأْمنَنَا  َوِدينَنا  أراَدنا  من  اللهمَّ  الديِن،  أعداَء  ْر  وَدمِّ
َكيَدُه يِف َنْحِرِه، اللهمَّ أدم عىل امُلْسِلمنَي األَمَن واالستقَراَر، وِزْدهم ُهدًى وَتوفيًقا، 
اللهمَّ إنا نعوُذ بك من الفتِن ما َظَهر منها َوَما َبَطَن، اللهم أبرم هلذه األمِة أمَر ُرشٍد، 
ُيعزُّ فيه أهُل الطَّاعِة، وُيذلُّ فيه أهُل املعصيِة، ويؤمُر فيه باملعروف، وُينهى فيه عن 

املنكر يا ربَّ العاملني، ]ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    
ې    ې[ ]البقرة:201[.، ]ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ        ۅ    ۅۉ    
ۉ    ې    ې    ې    ې       ىى    ائ     ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    

ۇئ[ ]العنكبوت:45[. 
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#

َوَداًعا أيُّها الَحاجُّ الَكِريُم

اخلطبة األولى:
ين، ونشهد أالَّ إلَه إالَّ اهللُ، وحَدُه ال  احلمُد هللِ أتمَّ علينا النِّعَمَة، وَأكمَل لنا الدِّ
َدا عبُد اهلل ورسوُله، امُلصطفى األمنُي، صىلَّ  رَشيَك َلُه، َربُّ العامَلنَِي، وأشهُد أنَّ حُممَّ

ا بعُد:  ين، أمَّ اهلل وسلَّم وبارَك عليه وعىل آلِِه وَأصَحابِِه وَأتَباِعِه إىل يوم الدِّ

الُوثُقى:  بالُعروة  التَّقوى، واسَتمِسُكوا من اإلسالم  َحقَّ  اهللَ عباَد اهللِ  فاتَّقوا 
]ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ[ ]البقرة:197[. 

اَجنا، وُقُلوُبنَا َمَعُهم، َتْرُقُبهم، وَتدُعوا هلم، َفنَُقوُل هلم:  اٍم َوُنودِّع ُحجَّ أْرَبَعُة َأيَّ
دكُم اهللُ التَّقوى، وَغَفَر َذُنوَبُكم، وَيسَّ لكُم اخلرََي َحيُثام ُكنُْتْم، وَنسَتوِدُع اهلل ِدينَكم  زوَّ
ُكم بِبَِشاَرِة َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ  ُ اِج ُنَبرشِّ ا َمعارِشَ احلُجَّ وأماناتِكم وخواتيَم َأعاَملِكم، وإنَّ

َم َعَليِه- َلُكْم َحيُث َقاَل: »والَحجُّ الَمْبُروُر َلْيَس َلُه َجَزاٌء ِإالَّ الَجنَُّة«)1(. اهللُ َوَسلَّ

َك كذلَك بأْن َتبتِغَي به وجَه اهللِ  فاْحِرْص أيُّها الاجُّ الكريُم: أْن يكوَن َحجُّ
ًة اَل ِرَياَء ِفيَها َواَل ُسْمَعًة«)2(، َواْحِرص عىل  اَر اآلخرَة، ُقل: »اللُهمَّ َحجَّ َتَعاىل، َوالدَّ
َم َوَباَرَك َعَليِه َوعىل آلِِه َوأْصَحابِِه يف ُكلِّ امَلنَاِسِك، فقد  إتباع ُسنَِّة َنبِيَِّك، َصىلَّ اهللُ َوَسلَّ
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اُج الِكَراُم:  ا احُلجَّ َي امَلنَاِسَك ويقوُل: »لتأُخُذوا َمَناِسَكُكْم«)1(، َأْكثُِروا أهيَُّ كاَن ُيؤدِّ
احلَجِّ  َأيُّ   H َرُسوُلنا  ُسئَل  َفَقْد  والتَّلبَِيِة،  التَّكبرِِي  َوِمَن  َتَعاىل،  اهللِ  ِذْكِر  ِمن 
وِت بالتلبيِة والثَّجُّ إَراَقُة َدِم اهَلْدي  «)2(، والَعجُّ رفُع الصَّ َأْفَضُل؟ َقاَل: »الَعجُّ والَثجُّ

، حتى َتعُبُدوا اهللَ عىل ِعلٍم وبصريٍة.  والنُُّسِك، َوَتعلَّموا َأحَكاَم احلَجِّ

ها احَلاآجُّ امُلَباَرُك:  اأيُّ
رِب اجلَِميِل،  لَّ بِالصَّ اْبَتِعْد َعن اآلَثاِم َفاَل َرَفَث َواَل ُفُسوَق، َواَل ِجَداَل يِف احْلَجِّ حَتَ
َوَأحِسْن إىل ِعَباِد اهللِ بُِكلِّ َما َتْسَتطِيُع َتعِلياًم وإرشاًدا وإطَعاًما وإيواًء، ُسئَل َرُسوُل اهللِ 

اِم«)3(.  َعاِم، َوإْفَشاُء السَّ ؟ َقاَل: »ِإْطَعاُم الطَّ َم َعَليِه-: َما بِرُّ احلَجِّ -َصىلَّ اهللُ َوَسلَّ

ها احَلاجُّ الَكِرمُي: اأيُّ
ْل َقوَل اهللِ َتَعاىَل: ]ۓ    ڭ    ڭ    ڭ[ ]البقرة:196[ َأَتْدِري َما َمْعنَاها؟  َتأمَّ
ُسْمَعًة،  َوال  فِيَها  َرِياَء  ال  َتَعاىَل  هللِ  َخالَِصًة  َها  ُكلُّ َك  َحجِّ َأْعاَمُل  َتُكوَن  َأْن  َمْعنَاَها 

 

احلَجِّ  اَم  َأيَّ َيْسَتِغلُّوَن  ُم  َفإهنَّ األُْوىَل،  اجلَاِهِليَُّة  َفَعَلْتُه  َكاَم  َفوىَض،  وال  فِيَها  َتَفاُخَر  ال 
األْعَظُم  النَّبِيُّ  َجَعَل  لَِذا  َوآَباِئِهْم؛  َوَأْحَساهِبِْم  بَِأْنَساهِبِْم  لَِيَتَفاَخُروا  النَّاِس  واْجتاَِمَع 
َشْيٍء  ُكلُّ  »َأاَل  َوَقاَل:  األُْوىَل،  اجلَاِهِليَِّة  َأْعاَمِل  ُكلِّ  ِمْن  َخالًِيا  ُه  َحجَّ  G
احَلجَّ  َأنَّ  إىل   H ِمنُْه  إَشاَرٌة  َمْوُضوٌع«)4(،  َقَدَميَّ  َتْحَت  اْلَجاِهِليَِّة  َأْمِر  ِمْن 
َياِسيَِّة، َأو النََّعَراِت الَقَبِليَِّة، أو األْطاَمِع احِلْزبِيَِّة، َأو  َكَذلَِك َليَس جَمَااًل لِْلِحَساَباِت السِّ

أخرجه مسلم رقم )1297(.   )1(
أخرجه الرتمذي رقم )827(، وصححه األلباين.  )2(

أخرجه أمحد رقم )14482(، وقال حمققو املسند: »إسناده ضعيف«.  )3(
أخرجه مسلم رقم )1218(.  )4(
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امَلِسرَياِت واهلَُتاَفاِت  أَتْذُكُروَن  ٍة، أو ُحُكوِميٍَّة،  يَّ َبرَشِ لَِرْفِع ِشَعاَراٍت  جَمَااًل  َتُكوَن  أْن 
الَبيِت احلََراِم؟ َوكيَف أنَّ  اَج  ُرْعًبا َوَفوىَض َلدى ُحجَّ ُتثرُي  َكاَنْت  َوَكيَف  اإليِرانِيَِّة؟ 
َقَها اهللُ َقَضْت َعَليَها َوَمنََعَتَها بُِكلِّ ِحْكَمٍة واْقتَِداٍر، َوَقاَلْت لِلعامَلِ َليَس  ُحُكوَمَتنَا َوفَّ

َياِسيَِّة.  َعاَراِت السِّ احلَجُّ َمْيَداًنا لِلنَِّزاَعاِت أو الشِّ

َتنْأى  َتَعاىل-  اهللِ  -بِإْذِن  َقَة  امُلَوفَّ ُحُكوَمَتنَا  أنَّ  اهللُ-  َرَعاُكُم  -َيا  َفلَتْعَلُموا  أال 
ِعيِه أْقالٌم َوأْقواٌل  َعَل احلَجَّ ُمَسيًَّسا أو جَمَااًل لِْلُمَساَوَماِت امَلْصَلِحيَِّة َكاَم َتدَّ بِنَْفِسَها أْن جَتْ
لِلُمْسِلِمنَي  احلََراَم  الَبيَت  َعَل  جَتْ َأْن  َواملِيَثاَق  الَعْهَد  َعاتِِقَها  َعىل  َأَخَذْت  َفَقْد  َدِعيٌَّة، 
ُعُهْم َوأْعَداُدُهْم إالَّ أوَضُح ُبْرَهاٍن لَِذلَِك، َفاْحَذُروا  ًة، َوَما ُضُيوُف امَلْمَلِكِة َوَتنَوُّ َعامَّ
َياَساِت امَلاِكَرِة، َفَقْد َقاَل اهللُ  اُج الِكَراُم ِمن َدَعاوى اجلَاِهِليَِّة الَباطَِلِة أو السِّ َا احلُجَّ َأهيُّ
َتَعاىَل:  ]ٴۇ    ۋ    ۋ    ۅ    ۅ       ۉ[ ]البقرة:125[ تقبَّل اهلل منَّا ومنكم صالَح 

القوِل والَعَمِل. 

عباَد اهلِل: 

نا صياَم  َع َلنَا َربُّ اُج بِاألَْجِر َوالَغنِيَمِة َفَفْضُل اهلل َواِسٌع، َفقد رَشَ َلِئْن َمَض احلُجَّ
 :G ًِرا لُِذُنوِب َسنََتنِي َكاِمَلَتنِي، َكاَم َقاَلُه َرُسوُل اهلل يوِم َعَرَفَة، وَجَعَلُه ُمكفِّ
َنَة الَِّتي َبْعَدُه«)1(،  َنَة الَِّتي َقْبَلُه، َوالسَّ َر السَّ »ِصَياُم َيْوِم َعَرَفَة َأْحَتِسُب َعَلى اهلِل َأْن ُيَكفِّ
َأْقَسَم اهللُ فيِه، وما  النِّعمِة، فام أعَظَمُه من يوٍم  يِن، وإمتاُم  الدِّ َفَيوُم عرفَة يوُم إكامِل 
عاِء، ُدعاُء يوِم عرفَة، وخرُي  ُه من يوٍم ُيباهي اهللُ فيِه، وَيسَتِجيُب فيِه، فخرُي الدُّ َأَجلَّ
يَك َلُه امُللُك، ولُه احلمُد،  ٌد والنَّبيُّوَن قبَله: ال إله إال اهللُ وحَدُه ال رَشِ ما قاَلُه َنبِيُّنا حُمَمَّ

أخرجه مسلم رقم )1162(.  )1(
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وهو عىل كلِّ يشٍء َقديٌر، َفَعظِّموا يوَم َعرفَة وصوُموه، وحثُّوا أوالَدكم وأهِليكم، 
ُه جَيَتِمُع َلنَا َفضالِن يوُم َعَرَفَة َوَيوُم اخلَِميِس.  ًة أنَّ خاصَّ

رُوا يا موؤمنوَن: َواأَْب�سِ
اَج من َذبِح األََضاحي، َفهي ِمن  نا َكَذلَِك ما ُنشاِرُك به احلُجَّ َع َلنا ربُّ فقد رَشَ

يِن، َوِهَي ُسنَُّة َأبِينَا إبراهيَم O:  ]ڭ    ڭ    ڭ    ڭ     َأْعَظِم َشَعاِئِر الدِّ
الِعَباَداِت،  َأَجلِّ  من  فاألضاحي  ]األنعام:162[  ۈ[  ۆ     ۆ      ۇ     ۇ    
وَأحبِّها إىل اهللِ َتَعاىَل؛ وُروي أنه ُسِئَل َرسوُل اهلل عن األضاحي، قاَل: »ُسنَُّة َأِبيُكْم 
سوِل G: »َمْن  ِإْبَراِهيَم«)1(، وقد قاَل بوجوهبِا َعَدٌد من العلامِء لقوِل الرَّ
 :V يُخ ابُن الُعَثيِمنَي َنا«)2(، َقاَل الشَّ ، َفَا َيْقَرَبنَّ ُمَصاَّ َكاَن َلُه َسَعٌة َوَلْم ُيَضحِّ
ا الَعاِجُز الذي ليس عنده إال مؤنُة أهِله  ِط الُقدَرِة، وأمَّ »فالَقوُل بِالُوُجوِب َأظَهُر برَِشْ
ين قبَل  أو امَلِديُن، فإنَّه ال َتلَزُمُه األُضِحَيُة؛ بل إْن كان عليه َديٌن َفينَبغي أْن َيبَدَأ بالدَّ

األضحيِة«)3(. 

ها الكراُم: اأيُّ
الظُُّروِف  ِمن  أو  األَضاحي،  َأسَعاِر  ارتفاِع  من  ُر  يتذمَّ قد  إخوانِنا  وبعُض 
، والَعِجيُب  اِء، وهو َقاِدٌر وُمورِسٌ ِة، َفيجَعُل ذلك ُمربًرا لِعدِم الرشِّ امَلِعيِشيَِّة احلَارِضَ
نا قد ُننِفُق َأضَعاَف هذِه امَلَبالَِغ يف ِقطعِة أثاِث منزليٍَّة، أو يف َسْفَرٍة َعاِئِليٍَّة، وَنَتكاثُر  أنَّ
ُه َيِعُدُكُم اْلَفْقَر، َواهللُ َيِعُدُكْم امَلْغِفَرة  يطاِن، َفإنَّ ٍة، َفَدْع َعنَْك َكيَد الشَّ ِسعَر ُأضحيٍة سنويَّ

أخرجه ابن ماجه رقم )3127(، وضعفه األلباين.  )1(
أخرجه ابن ماجه رقم )3123(، وحسنه األلباين.  )2(

الرشح املمتع عىل زاد املستقنع )423-422/7(.   )3(
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َوالَفْضل، وَبعُضنا قد ُيَفاِخُر بِاألَْسَعاِر ِعنَْد النَّاِس َفَيقوُل: اشرَتيُت بَِأْغىَل األَْثاَمِن، 
ُه َيُمنُّ بَِذلَِك عىل اهللِ، واهللُ َتَعاىَل َيُقوُل: ]ی     ی     جئ     وِق، َفكَأنَّ َأو َأْطَيِب َما يِف السُّ

حئ    مئ    ىئ    يئ    جب    حب        خب[ ]احلجرات:17[. 
اهللُ أكرُب، اهللُ أكرُب، ال إله إال اهللُ، واهللُ أكرُب، واهللُ أكرُب، وهللِ احلمُد. 

حيُم. أقوُل ما َتْسَمُعوَن، وأستغفُر اهلل يل ولكم، فاستغفروه، إنَّه هو الَغُفوُر الرَّ

اخلطبة الثانية: 
احلمُد هللِ وحَدُه، وأشهُد أال إلَه إالَّ اهللُ ُسبحاَنُه وبِحمِدِه، وأشهُد أنَّ حُممًدا عبُد 
اهللِ ورسوُلُه، صىلَّ اهللُ وسلَّم وَباَرَك عليِه وعىل آلِِه وَصحبِِه، َوَمْن َتبَِعُهم بِإْحَساٍن 

ا بعُد:  يِن، أمَّ وإياَمٍن إىل َيوِم الدِّ

ِب  ل علينا بالتَّقرُّ فاتَّقوا اهللَ يا ُمؤمنوَن، واشكروا اهللَ عىل نَِعِمِه وَفضِلِه، فقد تفضَّ
إليِه بِذْبِح األََضاِحي، َفَقاَل َتعاىل: ]ژ    ژ    ڑ[ ]الكوثر:2[ وإنَّ لأِلضاِحي 
َأْحَكاٌم َوِحَكٌم: َفِمْن َأْحَكاِمَها أنَّ األصَل أْن تكوَن األُْضِحَيُة َعن األَْحَياِء، َوجَيُوُز َأْن 
ُيرِشَك َمَعُه يِف األَْجِر َمْن َأَراَد َأْحَياًء َوَميِّتنَِي؛ لَِذا َأْنَصُح َأْن ُترِشُكوا َمَعُكْم والِِدِيُكم يف 
ُط يف األَضاحي أْن  ، َوُيشرَتَ ُكلِّ عمٍل صالٍِح، َفَفضُل اهللِ واِسٌع، وُجوُدُه ليَس لُه حدٌّ
نَّ امُلعَترَبَ رَشًعا،  تكوَن من هَبيمِة األَنعاِم، وهي اإلبُل والَبَقُر َوالَغنَُم، َوَأْن َتبُلَغ السِّ
ُيتََّقى ِمن  َماَذا   :G َرُسوُل اهلل  َفَقد ُسئل  الُعيوِب،  َساملًَِة ِمن  َتُكوَن  َوَأْن 
األَضاِحي، َفَأَشاَر بِيِده، َفَقاَل: »َأْرَبًعا اْلَعْرَجاُء اْلَبيُِّن َظْلُعَها، َواْلَعْوَراُء اْلَبيُِّن َعَوُرَها، 
اِج  رَّ َواْلَمِريَضُة اْلَبيُِّن َمَرُضَها، َواْلَعْجَفاُء الَِّتي اَل ُتْنِقي«)1(، َويسَأُل الَبعُض عن اخلُْ

أخرجه أمحد ط الرسالة رقم )18675(، وقال حمققو املسند: »حديث صحيح«.  )1(
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يف األُضحيِة وهو الطَّاُلوُع؟ َفيقوُل ابُن الُعثيِمنَي V فيام سمعته منه ما مفاده: إْن 
كان الطَّاُلوُع َحيًّا ُمفِسًدا لَِما حَتَتُه من الَّلحِم فال جُتزُئ األُضحيُة، وإْن كان َميًتا فال 

 . َيرُضُّ

َلُه فيها، وبعُض  َمأُذوًنا  ُمْلًكا لِلُمضحي، أو  َتُكوَن  َأْن  َوُيْشرَتُط يِف األُْضِحَيِة 
َتعلََّق  إذا  َفكيَف  َأْصاًل  جَيُوُز  ال  َوَهذا  فِيِه  ُياَمطُِل  أو  امَلبلِغ  َتسديِد  يف  ر  يتأخَّ النَّاِس 
صالِة  بعِد  ِمْن  رَشًعا  ِد  امُلحدَّ الَوقِت  بُح يف  الذَّ َيُكوَن  َأْن  وِط  الرشُّ وآِخُر  بِنُُسٍك!؟ 
اِم التَّرشيِق، َقال َرسوُل اهللِ G: »ِإنَّ َأوََّل َما َنْبَدُأ ِبِه ِفي  العيِد إىل آِخِر أيَّ
َيْوِمَنا َهَذا َأْن ُنَصلَِّي، ُثمَّ َنْرِجَع َفَنْنَحَر، َفَمْن َفَعَل َذِلَك َفَقْد َأَصاَب ُسنََّتَنا، َوَمْن َذَبَح 

َلُه أَلْهِلِه، َلْيَس ِمَن النُُّسَك ِفي شيٍء«)1(. َقْبَل َأْن ُيَصلَِّي َفِإنََّما ُهَو َلْحٌم َعجَّ

عباَد اهلِل:

طِيُبوا بِاألُْضِحَيِة َنْفًسا، واسَتسِمنُوها، وَأْخِلُصوا هِبَا هللِ َتَعاىَل: »إنَّ اهلَل َطيٌِّب ال 
َيْقَبُل إالَّ َطيًِّبا«)2(، َتَقبََّل اهللُ منَّا ومنكم صالَِح القوِل والعَمِل. 

ها املوؤمنون: اأيُّ
ُب إىل اهللِ وَنسجُد، فحضوُرُه  َنْفَخُر وَنسَعُد، ونتقرَّ عيُد األَضحى ِشَعاُرنا به 
عباَدٌة، والتََّخلُُّف عنُه َخَساَرٌة، َوَقد َأَمَرَنا َرُسوُلنَا بُِحُضوِرِه، َبْل َحتَّى الَعواتَِق، وُهنَّ 
َأْن  َأَمَرُهنَّ  احلُيََّض  َحتَّى  بل  غرياُت،  الصَّ وهنَّ  اخلُُدوِر  وذواُت  الَبالَِغاُت،  الَبنَاُت 
جاِل  َباِب َوالرِّ خَيُْرجَن لَِصالِة الِعيِد َوَأْن َيْشَهْدَن اخلرََي وَدْعَوَة امُلؤِمننَِي، َفكيَف بِالشَّ

أخرجه البخاري رقم )965(، ومسلم رقم )1961(.  )1(
أخرجه مسلم رقم )1015(.  )2(
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ا  َجاِل االغتَِساُل، والتَّطيُُّب، وُلبُس َأْحَسِن َما َنِجُد، َأمَّ األَْقِوَياِء، ُيَسنُّ َلنَا َمعارِشَ الرِّ
نُة أن َنْذَهَب َمْشًيا عىل األَقَداِم، وال  النِّساُء َفَيخُرجَن حُمَتِشاَمٍت غرَي ُمَتَطيَِّباٍت، والسُّ
َنأُكَل َشيًئا َقبَل الَصالة حتى َنأُكَل من األُضحيِة، وأْن َنذهَب من َطريٍق، وَنعوَد من 

آخَر. 

َلنَا ِعيَداِن عيُد األضحى، ويوُم  َوِمْن َفْضِل اهللِ علينا هذا العاِم أنَُّه سيجَتمُع 
َفَقاَل أِلَْصَحابِِه: »اْجَتَمَع   :G النَّبِيِّ  اجلُُمَعِة، وقد َحَدَث ذلَِك يف عهِد 
ُعوَن ِإْن َشاَء اهلُل«)1(،  ِعيَداِن ِفي َيْوِمُكْم َهَذا، َفَمْن َشاَء َأْجَزَأُه ِمَن اْلُجُمَعِة، َوِإنَّا ُمَجمِّ

ا َصىلَّ اْلِعيَد مَجََّع.  َفَلمَّ

بَِعَدِم حُضوِر صالِة  لُه  ُص  خَّ َفرُيَ العيِد  َمن حرَض صالَة  أنَّ  العلِم:  أهُل  قاَل 
الِعيَد  َصىلَّ  َوَمْن  َوَأْوىَل،  َأْفَضُل  َفُهَو  الِعيِد  َمَع  َكَذلَِك  اجلَُمَعَة  حرَضَ  وإْن  اجلَُمَعِة، 

ْهِر امُلْعَتاُد،  َيها ُظْهًرا إَذا َدَخَل َوْقُت الظُّ َوال َيْرَغُب بُِحُضوِر اجلُُمَعِة، َفَعَليِه َأْن ُيصلِّ
َيَها ُمنَفِرًدا، َأو يِف مَجَاَعٍة يِف َغرْيِ امَلْسِجِد، َفإنَّ  َيَها َأَرَبَع َرَكَعاٍت َكاِمالٍت، ُيَصلِّ َوُيَصلِّ

َن فيِه وال ُتَقاَم فِيِه َصالُة الظُّْهِر.  َمْسِجَد احلَيِّ ال َيْصُلُح يِف ذلَِك الَوْقِت أْن ُيؤذَّ

ها الكراُم:  ا اأيُّ واإنَّ

اِدَسِة  اعِة السَّ َسنَقوُم يف هذا اجلامِع -بِإذِن اهللِ تعاىل- بِإقاَمِة صالِة الِعيد يف السَّ
امُلعتاِد، كام توجُد  َوقتِها  يِف  اجلَُمَعِة  بَِصالِة  َتَعاىل  اهللِ  بَِمِشيَئِة  َكَذلَِك  َوَسنُقوُم  مَتَاًما، 

إعالناُت امُلصلَّياِت واجلواِمِع عىل األبواِب. 

أخرجه ابن ماجه رقم )1311(، وأبو داود رقم )1073(، وصححه األلباين.  )1(
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عباَد اهلِل: 
أفَضُل  ومن  امَلعُلوماِت،  اِم  األيَّ هذِه  ِشَعاُر  فهو  تعاىل،  اهللِ  ِذكِر  من  أكثروا 
كان  فقد  العيِد،  لصالِة  اخلُروِج  عند  ًة  خاصَّ بِذلَِك  أصواَتكم  وارفعوا  أعامهِلا، 

 

G خَيَرُج يف العيِد َرافَِعا صوَتُه، وارفعوا أُكفَّ الرضاَعِة إىل  رسوُل اهلل 
ٍة، فأنتم َحريُّوَن باإلجابِة، فنحُن ننَتظُِر َفِريضًة من فراِئِض  اهللِ تعاىل بقلوِب حارِضَ
نا َرحيٌم كريٌم، ال َيُردُّ ساِئلُه  اهللِ، َوَكثرٌِي ِمنُْكْم َصاِئٌم هللِ تعاىل، ويف عرٍش فاِضلٍة، وَربَّ

]ڀ    ٺ    ٺ    ٺ[ ]غافر:60[. 

ها أنت خرُي من زكاها، أنت وليها وموالها،  فاللهم آت نفوسنا تقواها، وزكِّ
اللهم أعنا عىل ذكرك وشكرك، وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا ممن يستمُع القوَل 
اِج  ل عىل احلُجَّ فيتبُع أحسنَه، اللهم اغفر لنا ولوالدينا واملسلمني أمجعنَي، اللهم سهِّ
الرب  عىل  وأعنهم  وترىض،  حُتبُّ  لِما  ُوالَتنا  ْق  َوَوفِّ أموَرهم،  هلم  َوَيسِّ  هم،  َحجَّ
والعدِل والتقوى، اللهم َمن أرادنا َوِديننا َوأمننا يسوء فأشغلُه يف نفسه، اللهم انص 
ُجنُوَدنا، واحفظ ُجُدوَدنا واملسلمني أمجعنَي، ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة 

حسنة، وقنا عذاب النار.

عباد اهلل: 
اذكروا اهلل اجلليل يذكركم، واشكروه عىل نعمه يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل 

يعلم ما تصنعون.
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#

اَج َبيِتِه الَحَراَم َنْسَتوِدُع اهلَل ُحجَّ

اخلطبة األولى:
اهللُ،  إالَّ  إلَه  أالَّ  ين، وأشهُد  الدِّ لنا  وَأكمَل  النِّعَمَة،  أتمَّ علينا  الذي  احلمُد هللِ 
ًدا عبُد اهلل َوَرُسوُلُه األَِمنُي، صىلَّ  وحَدُه ال رَشيَك َلُه، َربُّ العامَلنَِي، وأشهُد أنَّ حُممَّ
ين،  اهلل وسلَّم وبارَك عليه وعىل آلِِه وَأصَحابِِه وَأتَباِعِه بِإْحَساٍن َوإياَمٍن إىل يوم الدِّ

ا بعُد:  أمَّ

فاتَّقوا اهللَ -عباَد اهللِ- َحقَّ التَّقوى، واسَتمِسُكوا من اإلسالم بالُعروة الُوثُقى 
]ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ[ ]البقرة:197[. 

اهللُ  دكُم  زوَّ هلم:  َفنَُقوُل  هلم،  وَتدُعو  َتْرُقُبهم،  وُقُلوُبنَا  اَجنا،  ُحجَّ ُع  ُنودِّ اليوَم 
التَّقوى، وَغَفَر َذُنوَبُكم، وَيسَّ لكُم اخلرََي َحيُثام ُكنُْتْم، وَنسَتوِدُع اهلل ِدينَكم وأماناتِكم 
اهللُ  َرُسوِل اهللِ -َصىلَّ  بِبَِشاَرِة  ُكم  ُ ُنَبرشِّ اِج-  احلُجَّ َأعاَملِكم، وإنَّا -َمعارِشَ  وخواتيَم 
الَجنَُّة«)1(،  ِإالَّ  اٌء  َجــزَ َلُه  َلْيَس  الَمْبُروُر  »والَحجُّ  َقاَل:  َحيُث  َلُكْم،  َعَليِه-  َم  َوَسلَّ
َك كذلَك بأْن َتبتِغَي به وجَه اهللِ َتَعاىل،  ا احلاجُّ الكريُم: أْن يكوَن َحجُّ فاْحِرْص أهيُّ
عىل  واْحِرص  ُسْمَعًة«)2(،  َواَل  ِفيَها  ِرَيــاَء  اَل  ًة  َحجَّ »اللُهمَّ  وُقل:  اآلخرَة،  اَر  َوالدَّ

أخرجه البخاري رقم )1773(، ومسلم رقم )1349(.  )1(
أخرجه ابن ماجه رقم )2890(، وصححه األلباين.   )2(
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امَلنَاِسَك، ويقوُل:  َي  ُيؤدِّ امَلنَاِسِك، فقد كاَن  G يف ُكلِّ  َنبِيَِّك  ُسنَِّة  إتباع 
»لتأُخُذوا َمَناِسَكُكْم«)1(. 

اُج الِكَراُم: ِمن ِذْكِر اهللِ َتَعاىل، َوِمَن التَّكبرِِي والتَّلبَِيِة، َفَقْد  َأْكِثُروا أيَُّها اُلجَّ
: رفُع  «)2(، والَعجُّ ُسئَل َرُسوُلنا G َأيُّ احلَجِّ َأْفَضُل؟ َقاَل: »الَعجُّ َوالثَّجُّ

: إَراَقُة َدِم اهلَْدي والنُُّسِك.  وِت بالتلبيِة، والثَّجُّ الصَّ

، حتى َتعُبُدوا اهللَ عىل ِعلٍم وبصريٍة.  َوَتعلَّموا َأحَكاَم احلَجِّ

 ، أيُّها اَلاجُّ امُلَباَرُك: اْبَتِعْد َعن اآلَثاِم، َفاَل َرَفَث َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَداَل يِف احْلَجِّ
رِب اجلَِميِل، َوَأحِسْن إىل ِعَباِد اهللِ بُِكلِّ َما َتْسَتطِيُع َتعِلياًم وإرشاًدا وإطَعاًما  لَّ بِالصَّ وحَتَ
َعاِم، َوإْفَشاُء  ؟ َقاَل: »ِإْطَعاُم الطَّ وإيواًء، وقد ُسئَل َرُسوُل اهللِ H: َما بِرُّ احلَجِّ

اِم«)3(. السَّ

َتَعاىَل، ال َرِياَء فِيَها  َها َخالَِصًة هللِ  َك ُكلُّ أيُّها اَلاجُّ الَكِريُم: لَِتُكْن َأْعاَمُل َحجِّ
ا  َوال ُسْمَعًة، وال َتَفاُخَر فِيَها، وال َفوىَض؛ وقد كان النَّبِيِّ األْعَظِم G َحجًّ
َخالًِيا ِمْن ُكلِّ َأْعاَمِل اجلَاِهِليَِّة األُْوىَل، َوَقاَل: »َأاَل ُكلُّ َشْيٍء ِمْن َأْمِر اْلَجاِهِليَِّة َتْحَت 
لِْلِحَساَباِت  االً  جمََ َليَس  احَلجَّ  َأنَّ  إىل   O ِمنُْه  إَشاَرًة  َمْوُضوٌع«)4(،  َقَدَميَّ 

أخرجه مسلم رقم )1297(.  )1(
أخرجه الرتمذي رقم )827(، وابن ماجه رقم )2896(، وصححه األلباين.  )2(

املستدرك   يف  احلاكم  وصححه  اهلل،  عبد  بن  جابر  حديث  من   ،)14482( رقم  أمحد  أخرجه   )3(
)658/1( برقم )1778(، ووافقه الذهبي، وحسنه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة 

)262/3( برقم)1264(.
أخرجه مسلم رقم )1218(.  )4(
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امَلِسرَياِت  أَتْذُكُروَن  ُحُكوِميٍَّة،  ِشَعاَراٍت  لَِرْفِع  أو  الَقَبِليَِّة،  النََّعَراِت  َأو  َياِسيَِّة،  السِّ
الَبيِت احلََراِم؟  اَج  َوَفوىَض َلدى ُحجَّ ُرْعًبا  ُتثرُي  َكاَنْت  َوَكيَف  واهلَُتاَفاِت اإليِرانِيَِّة؟ 
ِحْكَمٍة واْقتَِداٍر، أال  بُِكلِّ  َوَمنََعَتَها  َعَليَها  َقَضْت  َقَها اهللُ-  ُحُكوَمَتنَا -َوفَّ أنَّ  َوكيَف 
احلَجَّ  َعَل  جَتْ أْن  بِنَْفِسَها  َتنْئ  اهللُ-  َقَها  -َوفَّ ُحُكوَمَتنَا  أنَّ  اهللُ-  َرَعاُكُم  -َيا  َفلَتْعَلُموا 
ِعيِه أْقالٌم َوأْقواٌل َدِعيٌَّة، َفَقْد َأَخَذْت  ُمَسيًَّسا، أو جَمَااًل لِْلُمَساَوَماِت امَلْصَلِحيَِّة، َكاَم َتدَّ
امَلْمَلِكِة  ُضُيوُف  َوَما  ًة،  َعامَّ لِلُمْسِلِمنَي  احلََراَم  الَبيَت  َعَل  جَتْ َأْن  الَعْهَد  َعاتِِقَها  َعىل 

ُعُهْم َوأْعَداُدُهْم إالَّ أوَضُح ُبْرَهاٍن لَِذلَِك. َوَتنَوُّ

عباَد اهلِل:

نا صياَم  َع َلنَا َربُّ اُج بِاألَْجِر َوالَغنِيَمِة، َفَفْضُل اهلل َواِسٌع، َفقد رَشَ َلِئْن َمَض احلُجَّ
 :G ًِرا لُِذُنوِب َسنََتنِي َكاِمَلَتنِي، َكاَم َقاَلُه َرُسوُل اهلل يوِم َعَرَفَة، وَجَعَلُه ُمكفِّ
َنَة الَِّتي َبْعَدُه«)1(،  َنَة الَِّتي َقْبَلُه، َوالسَّ َر السَّ »ِصَياُم َيْوِم َعَرَفَة َأْحَتِسُب َعَلى اهلِل َأْن ُيَكفِّ
عاِء ُدعاُء  َفاَم َأْعَظَمُه من يوٍم َأْقَسَم اهللُ فيِه، َوُيباهي اهللُ فيِه، وَيسَتِجيُب فيِه، فخرُي الدُّ
يَك َلُه  ٌد، والنَّبيُّوَن قبَله، ال إلَه إالَّ اهللُ، وحَدُه ال رَشِ يوِم عرفَة، وخرُي ما قاَلُه َنبِيُّنا حُمَمَّ

امُللُك، ولُه احلمُد، وهو عىل كلِّ يشٍء َقديٌر. 

َع  َكَذلَِك يا مؤمنوَن: فقد رَشَ وا  َوَأْبرِشُ َفُصوُموُه، وحثُّوا أوالَدكم وأهِليكم، 
إبراهيَم  َأبِينَا  ُسنَُّة  َوِهَي  يِن،  الدِّ َشَعاِئِر  َأْعَظِم  ِمن  َفهي  األََضاحي،  َذْبَح  نا  ربُّ َلنا 

O: ]ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ     ۆ    ۈ[.
]األنعام:162[

أخرجه مسلم رقم )1162(.  )1(
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عن  اهلل  َرسوُل  ُسِئَل  ا  وَلمَّ َتَعاىَل؛  اهللِ  إىل  وَأحبِّها  الِعَباَداِت  َأَجلِّ  ِمن  َوِهَي 

األضاحي، قاَل: »ُسنَُّة َأِبيُكْم ِإْبَراِهيَم«)1(، وقد قاَل بوجوهبِا َعَدٌد من العلامِء؛ لقوِل 

َنا«)2(.   ُمَصاَّ َيْقَرَبنَّ  َفَا   ، ُيَضحِّ َوَلْم  َسَعٌة  َلُه  َكاَن  »َمْن   :G سوِل  الرَّ

ا  وأمَّ الُقدَرِة،  ِط  برَِشْ َأظَهُر  بِالُوُجوِب  فالَقوُل   :V الُعَثيِمنَي  ابُن  يُخ  الشَّ وَقاَل 

الَعاِجُز الذي ليس عنده إال مؤنُة أهِله أو امَلِديُن، فإنَّه ال َتلَزُمُه األُضِحَيُة، بل إْن كان 

ين قبَل األضحيِة)3(.  عليه َديٌن َفينَبغي أْن َيبَدَأ بالدَّ

ها الكراُم:  اأيُّ

الظُُّروِف  ِمن  أو  األَضاحي،  َأسَعاِر  ارتفاِع  من  ُر  يتذمَّ قد  إخوانِنا  وبعُض 

قد  نا  أنَّ والَعِجيُب  َقاِدٌر،  اِء وهو  الرشِّ لِعدِم  ُمربًرا  ذلك  َفيجَعُل  ِة،  احلَارِضَ امَلِعيِشيَِّة 

ُننِفُق َأضَعاَف هذِه امَلَبالَِغ يف ِقطعِة أثاِث منزليٍَّة، أو يف َسْفَرٍة َعاِئِليٍَّة، وَنَتكاثُر ِسعَر 

امَلْغِفَرة  َيِعُدُكْم  َواهللُ  اْلَفْقَر،  َيِعُدُكُم  ُه  َفإنَّ يطاِن،  الشَّ َكيَد  َعنَْك  َفَدْع  ٍة،  سنويَّ ُأضحيٍة 

َوالَفْضل، وَبعُضنا قد ُيَفاِخُر بِاألَْسَعاِر ِعنَْد النَّاِس َفَيقوُل: اشرَتيُت بَِأْغىَل األَْثاَمِن، 

ُه َيُمنُّ بَِذلَِك عىل اهللِ، واهللُ َتَعاىَل ُهَو الذي َيُمنُّ َعَلينا َأْن  وِق، َفكَأنَّ َأو َأْطَيِب َما يِف السُّ

ياَمِن، اهللُ أكرُب، اهللُ أكرُب، ال إله إال اهللُ، واهللُ أكرُب، واهللُ أكرُب، وهللِ احلمُد.  َهَدانا لإِْلِ

حيُم. أقوُل ما َتْسَمُعوَن، وأستغفُر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنَّه هو الَغُفوُر الرَّ

أخرجه ابن ماجه رقم )3127(، وضعفه األلباين.  )1(
أخرجه ابن ماجه رقم )3123(، وحسنه األلباين.  )2(

الرشح املمتع عىل زاد املستقنع )423-422/7(.   )3(
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اخلطبة الثانية:

احلمُد هللِ وحَدُه، وأشهُد أال إلَه إالَّ اهللُ، َوْحَدُه ال رَشيَك َلُه ُسبحاَنُه وبِحمِدِه، 

وأشهُد أنَّ حُممًدا عبُد اهللِ ورسوُلُه، صىلَّ اهللُ وسلَّم وَباَرَك عليِه وعىل آلِِه وَصحبِِه، 
ا بعُد:  يِن، أمَّ َوَمْن َتبَِعُهم بِإْحَساٍن وإياَمٍن إىل َيوِم الدِّ

علينا  ل  تفضَّ فقد  وَفضِلِه،  نَِعِمِه  عىل  اهللَ  واشكروا  ُمؤمنوَن،  يا  اهللَ  فاتَّقوا 
ِب إليِه بِذْبِح األََضاِحي، َفَقاَل: ]ژ    ژ    ڑ[ ]الكوثر:2[.  بالتَّقرُّ

وِلألضاِحي َأْحَكاٌم َوِحَكٌم: َفِمْن َأْحَكاِمَها أنَّ األصَل أْن تكوَن األُْضِحَيُة َعن 

األَْحَياِء، َوجَيُوُز َأْن ُيرِشَك َمَعُه يِف األَْجِر َمْن َأَراَد َأْحَياًء َوَميِّتنَِي؛ لَِذا َأْنَصُح َأْن ُترِشُكوا 

ُط  ، َوُيشرَتَ َمَعُكْم والِِدِيُكم يف ُكلِّ عمٍل صالٍِح، َفَفضُل اهللِ واِسٌع، وُجوُدُه ليَس لُه حدٌّ

نَّ  يف األَضاحي أْن تكوَن من هَبيمِة األَنعاِم، وهي اإلبُل والَبَقُر َوالَغنَُم، َوَأْن َتبُلَغ السِّ

 :G َرُسوُل اهلل  َفَقد ُسئل  الُعيوِب،  ِمن  َساملًَِة  َتُكوَن  َوَأْن  امُلعَترَبَ رَشًعا، 

َماَذا ُيتََّقى ِمن األَضاِحي، َفَأَشاَر بِيِده، َفَقاَل: »َأْرَبًعا اْلَعْرَجاُء اْلَبيُِّن َظْلُعَها َواْلَعْوَراُء 

اْلَبيُِّن َعَوُرَها َواْلَمِريَضُة اْلَبيُِّن َمَرُضَها َواْلَعْجَفاُء الَِّتي اَل ُتْنِقي«)1(. 

اِج يف األُضحيِة، وهو الطَّاُلوُع؟ َفيقوُل ابُن الُعثيِمنَي  َويسَأُل الَبعُض عن اخْلُرَّ

V فيام سمعته منه ما مفاده: إْن كان الطَّاُلوُع َحيًّا ُمفِسًدا لَِما حَتَتُه من الَّلحِم فال 

 . جُتزُئ األُضحيُة، وإْن كان َميًتا فال َيرُضُّ

أخرجه أمحد ط الرسالة رقم )18675(، وقال حمققو املسند: »حديث صحيح«.  )1(
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َوُيْشرَتُط يِف األُْضِحَيِة َأْن َتُكوَن ُمْلًكا لِلُمضحي، أو َمأُذوًنا َلُه فيها، وبعُضهم 
َق بِنُُسٍك.  ُر يف َتسديِد امَلبلِغ أو ُياَمطُِل، َوَهذا ال جَيُوُز َأْصاًل، َفكيَف إذا َتعلَّ َيَتَأخَّ

ِد رَشًعا، ِمْن بعِد صالِة العيِد  بُح يف الَوقِت امُلحدَّ وِط: َأْن َيُكوَن الذَّ وآِخُر الرشُّ
اِم التَّرشيِق، َقال َرسوُل اهللِ G: »ِإنَّ َأوََّل َما َنْبَدُأ ِبِه ِفي َيْوِمَنا  إىل آِخِر أيَّ
َهَذا َأْن ُنَصلَِّي ُثمَّ َنْرِجَع َفَنْنَحَر َفَمْن َفَعَل َذِلَك َفَقْد َأَصاَب ُسنََّتَنا، َوَمْن َذَبَح َقْبَل َأْن 

َلُه أَلْهِلِه، َلْيَس ِمَن النُُّسَك ِفي شيٍء«)1(.  ُيَصلَِّي َفِإنََّما ُهَو َلْحٌم َعجَّ

عباَد اهلِل:
طِيُبوا بِاألُْضِحَيِة َنْفًسا، واسَتسِمنُوها، وَأْخِلُصوا هِبَا هللِ َتَعاىَل: »فإنَّ اهلَل َطيٌِّب 

ال َيْقَبُل إالَّ َطيًِّبا«)2(، َتَقبََّل اهللُ منَّا ومنكم صالَِح القوِل والعَمِل. 

ها املوؤمنون: اأيُّ

فحضوُرُه  وَنسجُد،  اهللِ  إىل  ُب  ونتقرَّ وَنسَعُد،  َنْفَخُر  به  ِشَعاُرنا  األَضحى  عيُد 
عباَدٌة، والتََّخلُُّف عنُه َخَساَرٌة، َوَقد َأَمَرَنا َرُسوُلنَا بُِحُضوِرِه، َبْل َحتَّى الَعواتَِق، وُهنَّ 
غرياُت، َحتَّى احلُيََّض َأَمَرُهنَّ َأْن خَيُْرجَن  الَبنَاُت الَبالَِغاُت، وذواُت اخلُُدوِر، وهنَّ الصَّ
جاِل األَْقِوَياِء،  َباِب َوالرِّ لَِصالِة الِعيِد َوَأْن َيْشَهْدَن اخلرََي وَدْعَوَة امُلؤِمننَِي! َفكيَف بِالشَّ
النِّساُء  ا  َأمَّ َنِجُد،  َما  َأْحَسِن  وُلبُس  والتَّطيُُّب  االغتَِساُل  َجاِل  الرِّ َمعارِشَ  َلنَا  َوُيَسنُّ 
نُة أن َنْذَهَب َمْشًيا عىل األَقَداِم وال َنأُكَل َشيًئا  َفَيخُرجَن حُمَتِشاَمٍت غرَي ُمَتَطيَِّباٍت، والسُّ

َقبَل الَصالة حتى َنأُكَل من األُضحيِة وأْن َنذهَب من َطريٍق وَنعوَد من آخَر.

أخرجه البخاري رقم )968(، ومسلم رقم )1961(.  )1(
أخرجه مسلم رقم )1015(.  )2(



190

ها الكراُم:  اأيُّ
َسنَقوُم يف هذا اجلامِع -بِإذِن اهللِ تعاىل- بِإقاَمِة صالِة الِعيد مَع َعَدٍد من اجلَواِمِع 

اِدَسِة مَتَاًما. اعِة السَّ َياِت يف السَّ وامُلَصلَّ
عباَد اهلِل: 

أفَضُل  ومن  امَلعُلوماِت،  اِم  األيَّ هذِه  ِشَعاُر  فهو  تعاىل،  اهللِ  ِذكِر  من  أكثروا 
كان  فقد  العيِد،  لصالِة  اخلُروِج  عند  ًة  خاصَّ بِذلَِك  أصواَتكم  وارفعوا  أعامهِلا، 

 

رسوُل اهلل G خَيَرُج يف العيِد َرافَِعا صوَتُه، فاللهم آت نفوسنا تقواها، 
ها أنت خرُي من زكاها، أنت وليها وموالها، اللهم أعنا عىل ذكرك وشكرك،  وزكِّ
لنا  اغفر  اللهم  أحسنَه،  فيتبُع  القوَل  يستمُع  ممن  اجعلنا  اللهم  عبادتك،  وحسن 
هم، َوَيسِّ هلم أموَرهم،  اِج َحجَّ ل عىل احلُجَّ ولوالدينا واملسلمني أمجعنَي، اللهم سهِّ
َمن  اللهم  والتقوى،  والعدِل  الرب  عىل  وأعنهم  وترىض،  حُتبُّ  لِما  ُوالَتنا  ْق  َوَوفِّ
أرادنا َوِديننا َوأمننا بسوء، فأشغلُه يف نفسه، اللهم انص ُجنُوَدنا، واحفظ ُحُدوَدنا، 

واملسلمني أمجعنَي، ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار. 

عباد اهلل: 
اذكروا اهلل يذكركم، واشكروه عىل نعمه يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم 

ما تصنعون.    
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#

غًدا يوُم عرفَة وأحكاُم األضاحي

اخلطبة األولى:

ين، وأشهُد أال إله إال اهلل، وحده  النِّعمَة، وأكمَل لنا الدِّ احلمُد هلل أتمَّ علينا 

 

ال رشيَك له، ربُّ العاملنَي، وأشهُد أنَّ حممًدا عبُد اهلل ورسوُله، املصطفى األمنُي، 
يوم  إىل  وإيامٍن  بإحساٍن  وأتباعه  وأصحابه  آله  وعىل  عليه  وبارَك  وسلَّم  اهلل  صىلَّ 

ا بعد: ين، أمَّ الدِّ

فاتقوا اهلل -عباَد اهلل- حقَّ التَّقوى، واستمسكوا من اإلسالم بالعروة الوثقى، 
واشكروا اهللَ عىل ما حباكم من نعٍم وفضائَل ترتى، فقد امتنَّ اهللُ علينا بأياٍم فاضلٍة، 
الُح فيها أحبُّ إىل اهلل من اجلهاِد يف سبيِلِه، فاقُدروا هلا َقْدَرها، واعملوا  العمُل الصَّ

فيها صاحلا ]ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤڦ    ڦ     ڦ    ڦ[.
]البقرة:197[

عباد اهلل:

وتدعو  ترُقُبهم،  معهم،  وقلوُبنا  احلرام،  اهلل  بيِت  ُحجاَج  َودَّعنا  باألمِس 
دكم اهلل التَّقوى، وَغَفَر َذُنوَبُكم، وَيسَّ لكم اخلرَي حيُثام كنتم،  هلم، َفنَقوُل هلم: زوَّ

ونستودُع اهلل دينَكم وأماناتِكم، وخواتيَم أعاملِكم. 
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اأُيها امل�سلموَن: 

وجوُده  واسٌع،  اهلل  ففضُل  والغنيمِة،  باألجِر  وساروا  احلجاُج،  مض  ولئن 
ًرا لذنوِب سنتنِي كاِمَلَتنِي،  نا صياَم يوِم َغٍد، وجعلُه ُمكفِّ ، فقد رشَع لنا ربُّ ليس له حدٌّ
َنَة  َر السَّ يقوُل َرُسوُل اهللِ G: »ِصَياُم َيْوِم َعَرَفَة َأْحَتِسُب َعَلى اهلِل َأْن ُيَكفِّ

َنَة الَِّتي َبْعَدُه«)1(.  الَِّتي َقْبَلُه، َوالسَّ

النِّعمِة،  يِن، وإمتاُم  الدِّ أمل تعلموا -يا مسلموَن- أنَّ يوَم عرفَة هو يوُم إكامِل 
وقال  ــربوج:3[  ]ال پ[  ]پ     فقال:  فيه،  اهللُ  أقسَم  يوٍم،  من  أعَظَمُه  فام 
يوٍم،  َعَرَفَة«)2(، فام أجلَّه من  َيوُم  َوالَمشُهوُد  الُجُمَعِة،  َيوُم  اِهُد  H: »الشَّ
ُيباهي اهلل فيه، وما أرشفه من يوم َيسَتِجيُب اهلل فيه، وُيقيُل فيه، ويغفُر فيه، الَيوُم 
ِل  الذي َما ُرِئَي إِبِليُس يف َيوٍم ُهَو َأحَقَر، َوال َأغَيَظ ِمنُه فِيِه؛ َوَذلَِك لَِما َيَرى ِمن َتنَزُّ
 H َِأنَّ َرُسوَل اهلل J يئاِت، فَعن َعاِئَشَة اُوِز اهللِ َعِن السَّ محاِت، َوجَتَ الرَّ
َوِإنَُّه  قال: »َما ِمن َيوٍم َأكَثُر ِمن َأن ُيعِتَق اهلُل ِفيِه َعبًدا ِمَن النَّاِر ِمن َيوِم َعَرَفَة، 
 :V َلَيدُنو، ثم ُيَباِهي بهم الماِئَكَة َفَيُقوُل: َما َأَراَد َهُؤالِء«)3(، وقال ابُن رجٍب
»ويوُم عرفَة هو يوُم العتِق من الناِر، فيعتُق اهللُ من الناِر من َوَقَف بعرفَة، ومن مل 

يقف هبا، من أهِل األمصاِر ِمن املسلمنَي«)4(.

أخرجه مسلم رقم )1162(.  )1(
رشط  عىل  صحيح  »إسناده  املسند:  حمققو  وقال   ،)7973( رقم  الرسالة  ط  أمحد  أخرجه   )2(

مسلم«.
أخرجه مسلم رقم )1348(.  )3(

لطائف املعارف البن رجب )ص276(.   )4(
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اهلُل اأكرُب يا موؤمنوَن:
، وَكم ِمن َرُجٍل َباَدَر بِالتَّوَبِة، َفَباَدَرُه  ٍع هللِ َوُمنَكِسٍ كم يف ذلَك اليوِم من ُمَترَضِّ
سميٌع  ُسبَحاَنُه  َواهللُ  اللَُّغاِت،  بُِمخَتِلِف  اهللِ  إىل  جتَأُر  الَبرِش  ومالينُي  بِالُغفَراِن،  اهللُ 

بصرٌي، ال ختَتِلُف َعَليِه األَلِسنَُة، َوال َيشَغُلُه ُسَؤاٌل َعن ُسَؤاٍل.

َكالطُُّهوِر  َفُهَو  وُدَعاُء،  ٌع  َترَضُّ فِيِه  إِْذ  النَّحِر،  لِيوِم  َمِة  َكامُلَقدِّ هو  َعَرَفَة  َيوُم 
َعاِء، َوَأرَجى امَلسَأَلِة، قال  َواالغتَِساِل َبنَي َيَدي َيوِم النَّحِر العظيِم، َوفِيِه َأفَضُل الدُّ
َعاِء ُدَعاُء َيوِم َعَرَفَة، َوَخيُر َما ُقلُت َأَنا َوالنَِّبيُّوَن ِمن َقبِلي:   O: »َخيُر الدُّ
ال ِإَلَه ِإالَّ اهلُل، َوحَدُه ال َشِريَك َلُه الُملُك، َوَلُه الَحمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشيٍء َقِديٌر«)1(.

ياِم وحدُه، ولو وافَق يوَم  ُه جَيوُز أْن ُيفَرَد بالصِّ ومن أحكاِم صياِم يوِم عرفَة: أنَّ
ٌة.  بِت أو غرِيِه؛ ألنَّ َصوَمُه ُسنٌَّة ُمسَتِقلَّ السَّ

رمضاَن،  من  قضاٌء  املسلِم  عىل  كان  ولو  صياُمُه،  جيوُز  أنَُّه  أحكامِه:  ومــن 
فعظِّموا يوَم عرفَة، وصوموه هلل تعاىل، وحثُّوا أوالَدكم وأهِليكم عىل ذلَك ]ٹ    

ٹ    ڤ    ڤ     ڤ    ڤ    ڦ    ڦ     ڦ[ ]احلج:32[. 
وادعوا وأنتم موقنون باإلجابة، فإنَّ اهلل قريٌب من عباِدِه، ال ختفى عليه خافيٌة، 

عفوُه واسٌع، َوَرمْحَُتُه وِسَعْت ُكلَّ يَشٍء.
الُكُروِبنــُن نــدعــو اإللـــَه يِف كــلِّ َكْرٍب َكــْشــِف  َنــْنــَســاُه عــنــَد  ُثـــمَّ 
ــــرُجــــو إجــــاَبــــًة ِلــــُدَعــــاٍء ُنوِب)2(كـــيـــَف َن بالذُّ َطِريَقَها  ــا  َســَدْدَن َقــد 

أقول ما تسمعون، وأستغفُر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنَّه هو الغفوُر الرحيم.                            

أخرجه الرتمذي رقم )3585(، وحسنه األلباين.  )1(
البيتان يف الدر الفريد وبيت القصيد )431/9( أليب الفضل حممد بن احلسني اهلمذاين.  )2(
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اخلطبة الثانية:
احلمد هلل عىل إحسانه، والشكر له عىل توفيقه وامتنانه، وأشهد أال إله إال اهلل، 
اعي إىل توحيِده وجنَّتِِه ورضوانِِه، وأشهُد أنَّ حممًدا عبُد اهللِ  وحده ال رشيك له، الدَّ
رِي عىل ِمنوالِِه، صىلَّ اهلل وسلَّم وبارَك عليه وعىل آله  َباِع سنُّتِِه، والسَّ ورسوُله َأَمَرَنا بِإتِّ

ا بعُد:  ين، أمَّ وأصحابِِه وأعوانِِه، ومن تبعهم بإحسان إىل يوِم الدِّ
ِب إليِه بذبح  ل به عليكم من التَّقرُّ فاتقوا اهلل -يا مؤمنون- واشكروه عىل ما تفضَّ
 O ين، وهي سنُة أبينا إبراهيَم األضاحي، التي هي من أعظِم شعاِئِر الدِّ
]ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ     ۆ    ۈ[ ]األنعام:162[ وروي أنه 
ُسئل رسوُل اهلل G عن األضاحي، قاَل: »ُسنَُّة َأِبيُكْم ِإْبَراِهيَم«)1(، وقال 

ابُن عمَر L: »أقاَم النَّبيُّ H باملدينِة عرَش سننَي يضحي«)2(.
وقال ابُن القيم V: »ومل يكن H يدُع األضحية«)3(. 

وقد قال بوجوهِبا عدٌد من العلامء؛ لقوِل الرسول G: »َمْن َكاَن 
َنا«)4(.  ، َفَا َيْقَرَبنَّ ُمَصاَّ َلُه َسَعٌة َوَلْم ُيَضحِّ

ِط الُقدَرِة،  وقال الشيُخ حممُد بُن العثيمنَي V: »فالَقوُل بِالُوُجوِب َأظَهُر برَِشْ
ا الَعاِجُز الذي ليس عنده إال مؤنُة أهِله أو امَلِديُن، فإنَّه ال َتلَزُمُه األُضِحَيُة، بل إْن  وأمَّ

ين قبَل األضحيِة«)5(. كان عليه َديٌن َفينَبغي أْن َيبَدَأ بالدَّ

أخرجه ابن ماجه رقم )3127(، وضعفه األلباين.  )1(
أخرجه الرتمذي رقم )1507(، وضعفه األلباين.  )2(

زاد املعاد )2/ 317(.  )3(
أخرجه ابن ماجه رقم )3123(، وحسنه األلباين.  )4(

الرشح املمتع عىل زاد املستقنع )423-422/7(.   )5(
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ُر من ارتفاع أسعار األضاحي مقارنًة بأعواٍم مضت،  وبعُض إخوانِنا قد يتذمَّ
ينفُق  وباملقابل  قادٌر ومورٌس،  ُمربًرا عىل عدم رشاِء األضحية، وهو  ذلك  فيجعُل 
أضعاَف هذه املبالِغ لقطعِة أثاِث منزليٍَّة، أو يف نزهٍة عائليٍة، ويتكاثُر سعَر ُأضحيٍة 
ْيَطاُن َيِعُدُكُم  ٍة، فيا أخي َدْع عنَك كيَد الشيطاِن، وبادر برشاِء أضحيتَك، فالشَّ سنويَّ
باألسَعاِر،  التََّباهي  من  كذلك  ولنحذر  َوالَفْضل؛  امَلْغِفَرة  َيِعُدُكْم  َواهللُ  اْلَفْقَر، 

]ی     ی     جئ     ِه بنفقتِه وأضحيتِه  َيُمنُّ عىل ربِّ النَّاس  والتَّفاخِر بذلك، فكأنَّ بعَض 
حئ    مئ    ىئ    يئ    جب    حب   خب[ ]احلجرات:17[. 

ا تكون عن األحياء، وجيوُز أن ُيرشَك معه يف  أهنَّ أنَّ األصَل  ومن أحكامها: 
األجر والثَّواب من أراد أحياًء وميتني. 

ويشرتط يف األضاحي: أن تكوَن من هَبيمِة األنعاِم، وهي اإلبُل والبقُر والغنُم، 
العيوب، فقد ُسئل رسوُل اهلل  املعترب رشًعا، وأْن تكوَن ساملًة من  تبلغ السنَّ  وأْن 
اْلَعْرَجاُء  »َأْرَبًعا  َفَقاَل:  بيده،  فأشار  األضاحي؟  من  ُيتَّقى  ماذا   :G
الَِّتي  َواْلَعْجَفاُء  َمَرُضَها،  اْلَبيُِّن  َواْلَمِريَضُة  َعَوُرَها،  اْلَبيُِّن  َواْلَعْوَراُء  َظْلُعَها،  اْلَبيُِّن 

 

اَل ُتْنِقى«)1(. 

فقد  الطَّالوع،  وهو  األضحية،  يف  الذي  اِج  اخْلُرَّ عن  الناس  بعُض  ويسأل 
V: إْن كان الطَّالوُع حيًّا ُمفِسًدا لَِما حتته من اللحم،  قال الشيخ ابُن العثيمنَي 

 

فال جتزُئ األضحيُة، وإن كان ميًتا فال يرض)2(.

أخرجه أمحد ط الرسالة رقم )18675(، وقال حمققو املسند: »حديث صحيح«.  )1(
ينظر: اللقاء الشهري )8/34( سمعته من الشيخ مبارشة.  )2(
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فيها،  له  مأذوًنا  أو  للمضحي،  ُملًكا  تكوَن  أن  ويشرتُط يف األضحيِة كذلك 
ر يف تسديِد املبلِغ، أو يامطُل فيه، وهذا ال جيوز أصاًل، فكيف إذا  وبعُض الناس يتأخَّ

تعلَّق املبلُغ بنسٍك؟! 
ِد رشًعا، فعن الرباِء بِن عازٍب  بُح يف الوقت امُلحدَّ وآخُر الشروِط: أن يكون الذَّ
I قال: قال الرسوُل اهلل H: »ِإنَّ َأوََّل َما َنْبَدُأ ِبِه ِفي َيْوِمَنا َهَذا: َأْن 
َأْن  َقْبَل  َذَبــَح  َوَمــْن  ُسنََّتَنا،  َأَصــاَب  َفَقْد   ، َذِلــكَ َفَعَل  َفَمْن  َفَنْنَحَر،  َنْرِجَع  ُثمَّ  ُنَصلَِّي، 

َلُه أَلْهِلِه، َلْيَس ِمَن النُُّسَك ِفي شيٍء«)1(. ُيَصلَِّي، َفِإنََّما ُهَو َلْحٌم َعجَّ

فيا عباد اهلل:
طيبوا هِبا نفًسا، واستسِمنُوها، وأخلصوا هِبا هلل تعاىل: »إنَّ اهلل طيٌِّب، ال َيْقَبُل 

إال طّيًبا«)2(، تقبل اهلل منَّا ومنكم صالح القول والعمل.
ها املوؤمنوَن: اأيُّ

ب إىل اهلل وَنسُجد، فحضوُر العيِد  عيُد األضحى ِشَعاُرَنا به َنْفخُر َوَنْسَعُد، ونتقرَّ
ه مجٌع من العلامء أنَّه فرٌض عىل األعيان؛ ألنَّ رسوَلنا الكريَم -عليه  عبادٌة، وقد َعدَّ
البالغاُت،  األبكاُر  البناُت  وهنَّ  العواتَق،  أمَر  التَّسليم-  وأزكى  الصلوات  أفضُل 
غرياُت، حتى احليََّض أمرُهنَّ أْن خيرجَن لصالِة  وذواُت اخْلُُدوِر، وهنَّ البناُت الصَّ

العيد، وأْن يشهدَن اخلرَي، ودعوَة املؤمنني، إال أنَّ احْلُيََّض يعتزلن املصىل. 
ا  ويسنُّ لنا معاشر الرِّجال: االغتساُل، والتَّطيُُّب، ولبس أحسَن ما نجُد، أمَّ

النِّساُء فيخرجَن حُمتشامٍت غرَي ُمَتَطيَِّباٍت. 

أخرجه البخاري رقم )968( ومسلم رقم )1961(.  )1(
أخرجه مسلم رقم )1015(.  )2(
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َتأُكَل شيًئا قبل صالة العيد، حتى  َمْشًيا عىل األقدام، وال  نُة أن تذهَب  والسُّ
تأكل من األضحيِة، وأن تذهب من طريق وتعوَد من آخر. 

ها املوؤمنون: اأيُّ
عند  خاصة  بذلك  أصواَتكم  وارفعوا  اهلل،  ذكر  من  هذه  أياِمكم  يف  أكثروا 
اخلروج لصالة العيد، فقد كان رسول اهلل H خيرج يف العيد رافًعا صوَته، 
وإذا دخلتم مصىل العيد، فال جتلسوا حتى تصلُّوا فيه ركعتني، حتية املسجد؛ ألنَّه 

ُيعدُّ مسجًدا. 

ها املوؤمنون: اأيُّ
بيوِت اهلل تعاىل، وننتظُر  بيٍت من  نحن يف عرٍش فاضلٍة، ومجعٍة مباركٍة، ويف 
نا  فريضًة من فرائض اهلل، واهلل تعاىل جواٌد كريم، حليٌم رحيم، وقد شكونا إىل ربِّ
اَء  نا الرحيم الرمحن، يُدُه َمالَئ سحَّ َر املطِر، فال يأَس من روح اهلل ورمحته، فربُّ تأخُّ
الليل والنَّهار، فارفعوا أكفَّ الرضاعة إىل بارِئكم، واسألوه بقلوٍب مؤمنٍة صادقٍة 

مشفقٍة ]ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ[ ]غافر:60[.

فاللهم يا حيُّ يا قيوُم، يا ذا اجلالل واإلكراِم والفضِل، واخلري واإلنعام، إنِّا 
نسألَك الغيَث والرمحَة، وال جتعلنا من القانطني.
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#

ُر ِبَحْمِد اهلِل َتَعاَلى  الَحجُّ الُمَيسَّ

اخلطبة األولى:
يَِّئاِت، َنْحَمُدُه َعىَل  اِت، وُمَضاِعِف احْلََسنَاِت، وَغافِِر السَّ احْلَْمُد هللِ َباِسِط اخْلرَْيَ
َمنَا  َع ِمَن امَلنَاِسِك، َوَما َعلَّ َها، َوَنْشُكُرُه َعىَل َما رَشَ ََّها، َوحِمٍَن َرَفَعَها، َوَباَلَيا َردَّ نَِعٍم َأمَت

اِئِع وامَلَقاِصِد، َلْواَلُه َلَضَلْلنَا وما َتَعلَّمنا، وال اهَتَدينا: ]ڇ    ڇ    ڇ     َ ِمَن الرشَّ
وحَدُه  اهللُ،  إالَّ  إلَه  أالَّ  وأشهُد  ]النساء:176[  ڈ[  ڎ     ڎ     ڌ     ڍڌ      ڍ    
تِِه،  ُأمَّ َقائُد  ًدا عبُد اهللِ َوَرُسوُلُه،  ال رشيَك له، يف ُألوهيَّتِِه ورُبوبِيَّتِه، وأشهُد أنَّ حُممَّ
يِن،  َك بُِسنَّتِِه إىل َيوِم الدِّ َم َوَباَرَك َعَلْيِه َوَعىَل آلِِه وَصَحاَبتِِه، َوَمْن مَتَسَّ َصىلَّ اهللُ َوَسلَّ

ا َبْعُد:  َأمَّ

دْت فِيَها التَّْقَوى، َويِف َزَمٍن  اٍم َتَأكَّ نا َعِقَب َأيَّ ُقوا اهللَ يا ُمؤِمنُوَن َوَأطِيُعوُه؛ َفإِنَّ َفاتَّ
ِت فِيِه اْلِفَتُن والَبلوى، َواَل ِغنى َلنا َعِن اهللِ َتَعاىَل َوِحْفظِِه َوَتْثبِيتِِه َطرَفَة عنٍي.  اْشَتدَّ

عباَد اهلِل:

احلجُّ ِرْحَلُة الُعُمِر! َفاَم َأعظَمه ِمن َمنَظٍر! َوَما َأمَجَلُه من َرْكٍب! َفَهْل َرَأيُتم لَِباًسا 
امُلحلِّقنَي  رؤوس  من  َوَأْكرَم  َأعزَّ  َوُرُؤوًسا  واملعتمرين؟  اِج  احلُجَّ لَِباِس  ِمن  َأمْجََل 
اُب  م َأرْسَ ، وَأننِِي التَّاِئبنَِي؟ إهنَّ َ ين؟ بل هل سمعتم أعذَب من تلبيِة امُللبنيِّ وامُلقصِّ

احلَِجيِج تواَفُدوا إىل البيِت الَعتِيِق! 



199

ا!  َعُلنا َنْأُخُذ ُدروًسا َوِحَكاًم! َوَمَواِعَظ َوِعرَبً كِب جَتْ وإنَّ تأمُّالٍت مع هذا الرَّ

اهللَ  ُد  حِّ ُتوَّ فإنََّك  امُلخبتنَي،  وُدعاَء  امُللبِّنَي،  َأْصَواَت  َتْسَمُع  َوأْنَت  درٍس  ُل  فأوَّ
]ڃ    ڃ     الَقاِئُل:  فاهللُ  ُحبًّا وتعظياًم، وخشيًة ورجاًء،  بالعبادة!  D، وتفرُده 
ڍ     ڇ     ڇ     ڇ     ڇ         چ     چ     چ     چ     ڃ     ڃ      
َة  ُه توحيٌد خالٌص انطلَق من َمكَّ ا إنَّ ڍ    ڌ     ڌ[ ]احلج:26[ حقًّ
ِت األصناُم! وَأعلنَها رسوُل األَناِم  َساَلِة، وَمهبُِط الوحِي، حنَي ُكسِّ املكرمَة! بلُد الرِّ
O: »اللهمَّ حجًة ال ِرَياَء ِفيها َوال ُسْمَعة«)1(، بل أعلَن بقولِه وفعِله أنَّ 

هدَيه خُمالٌِف هِلدي امُلرشكنَي! 

: أْن نكوَن ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ[ ]احلج:31[  فمن أعظِم مقاصِد الجِّ
غاُر بَِتويلِّ امُلرِشكنَي! فاحلَْمُد  لُة والصَّ ألنَّ العزَّ والتَّمِكنَي بُِمَخاَلَفِة َسبِيِل امُلرِشِكنَي! والذِّ

هللِ الذي َوَقى َبْيَتُه احلََراَم ِمَن الَقالِقِل، َوُمثرِِي الِفَتِن: ]ڃ    ڃ    چ      چ    چ    
چ      ڇ     ڇڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌڌ     ڎ    ڎ    ڈ    ڈ[ ]األحزاب:25[. 

عباَد اهلل:
َمْن ُيشاهُد مواِكَب احْلَِجيِج عىل اْختاِلِف أْجنَاِسِهْم، َوُلَغاهِتِْم، َوباِلِدِهْم، ُيدِرُك 
اُج َكَجَسٍد َواِحٍد!  َتَعاىل! فاحلُجَّ َمَعَها إالَّ ِديُن اهللِ  َفها َوجَيْ أنَّ األمَة ال يمكُن أْن يؤلِّ
ُهتاٍف  ُكلَّ  َفَأسَقُطوا  دٍة،  ُموحَّ بَِتلبَِيٍة  َيلَهُجوَن  يتَّوِجهوَن لربٍّ واحٍد،  ٍد،  ُموحَّ بِِزيٍّ 
! فال َتَفاُخَر باألَنَساِب، وال األَْحَساِب، إنِّام ِميَزاٌن َواِحٌد َفَقْط:  ، وِشَعاٍر َقوميٍّ وطنيٍّ
 :H ا َكاَم َقاَل َرُسوُلنا ]ڇ      ڍ    ڍ    ڌ    ڌ[ ]احلجرات:13[ حقًّ
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، َواَل ِلَعَجِميٍّ  »َأاَل ِإنَّ َربَُّكْم َواِحٌد، َوِإنَّ َأَباُكْم َواِحٌد، َأاَل اَل َفْضَل ِلَعَرِبيٍّ َعَلى َعَجِميٍّ
، َواَل َأْحَمَر َعَلى َأْسَوَد، َواَل َأْسَوَد َعَلى َأْحَمَر، ِإالَّ ِبالتَّْقَوى«)1(.  َعَلى َعَرِبيٍّ

عباد اهلِل:

اِء، وأنَّ اهللَ تعاىل ُيريُد بِنَا  يعِة الغرَّ ومن أعظم دروِس احلجِّ أنَّه يبنيِّ ُيَس الرشَّ
ِة النَّبِيِّ G َقوُلُه: »اْفَعْل  الُيَس، وال يريُد بنا الُعَس! َفأعظُم ِسَمٍة يف َحجَّ

وال َحَرَج«)2(. 

اإخواِن:

يِن! َبْل َأْعَظُم  خِص، أو التَّالُعَب يف َأْحَكاِم الدِّ يَعِة ال يعني َتَتبَُّع الرُّ وُيُس الرشَّ
باع واالقتداِء برسوِل اهللِ قواًل وعماًل! َأمل  ُه َيريِب املسلَم عىل ُحْسِن اإلتِّ ُدروِس احلجِّ أنَّ
: »ِلَتْأُخُذوا َمَناِسَكُكْم، َفِإنِّي اَل َأْدِري َلَعلِّي  ُد يف احلجِّ يكن رسوُل اهللِ H يردِّ
خِص  ِتي َهِذِه«)3(، فام باُل كثرٍي من إخوانِنا صاروا َيْبَحُثوَن عن الرُّ اَل َأُحجُّ َبْعَد َحجَّ

َلُع  خَيْ َمْن  احلَْجِز  وُنَقاِط  امَلَحطَّاِت،  ِعنَْد  َرَأيُت  َفَقْد  ُمفٍت!  أيِّ  وِمن  َسَبٍب،  ألَْدَنى 

ِة أنَّ األَْمَر َسْهٌل، ولسان  اُوِز النَُّقاِط! بُِحجَّ َمالبَِس اإلْحَراِم، َوَيْلَبُس ثَِياَبُه ألْجِل جَتَ

اِء  يَعتِنَا الَغرَّ حاله ومقاله: ُأْطِعُم ِستََّة َمَساِكنَي، َوَينَْتهي األْمُر! َفال واهللِ ال َأْعَلُم يِف رَشِ
ِع اهللِ َتَعاىل!  أنَّ ِعَباَدًة أْو َطاَعًة َكاِن ِمْفَتاُحَها َمْعِصَيُة اهللِ َوَرُسولِِه! أو التََّهاوُن يِف رَشْ
ْ َلَك، َفَقْد ُكتَِب  ، َومَلْ َيَتَيسَّ أْنَت يِف ِحلٍّ ِمْن َهَذا، َوَسَعٍة ِمْن أْمِرَك إْن َعَزَمَت عىل اخلرَْيِ
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َلَك َما َنَويَت! َفَخرُي الَبرَشِ O َقاَل: »َمْن َهمَّ ِبَحَسَنٍة َفَلْم َيْعَمْلَها ُكِتَبْت 
َلُه َحَسَنًة«)1(، َفاَمَذا ُتريُد أْكَثَر ِمْن َهَذا الَفْضِل والنَِّعيِم؟! 

ِة  واِل، بُِحجَّ ِمِي َقْبَل الزَّ ُكوَن َقْوَل مَجَاِهرِي الُعَلاَمِء، َوَيَتَساَهُلوَن بِالرَّ وُأَناٌس َيرْتُ
اَم  وَرٍة َلَدهْيِْم، َوال حِلَاَجٍة ِعنَْدُهْم، وإنَّ واِل! ال لرَِضُ ْمِي َقْبَل الزَّ َأنَّ ُهنَاَك َمْن ُيْفتِي بالرَّ
َعَجَلٌة َوَبْحٌث َعْن ُرَخٍص َليَس َهذا حَمَلُّها! فَعِجيٌب َحاهُلُْم! أهذا ِمْن التَّْقوى؟ أو ِمن 
َتْعظِيِم َشَعاِئِر اهللِ َتَعاىل؟! َفَيا أخي أثمُن يشٍء َلَديَك ِدينَُك، وَأعظُم بَِضاَعٍة َتْسَعى 
ِحيِح، مِمَّْن  عيِّ الصَّ هَلَا حَتقيُق تقَواَك لربَِّك، َوَلْن َيُكوَن َذلَِك إالَّ بَِأْخِذَك بالِعلم الرشَّ
ْم: أَنا أْفَعُل  ُدُه َبْعُض َأْصَحاِب اهلََوى ِمْن َقوهِلِ ُيَردِّ َتثُِق بِِدينِه َوِعْلِمِه، َوَدْع َعنَْك َما 
ِة َمْن أْفَتى! فاهللُ َتَعاىل َيُقوُل: ]ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ         ٺ    ٿ[  َوبِِذمَّ

]آل عمران:101[.

َتَعاىل يف  ُه ُيريبِّ امُلسِلَم عىل َتَقوى اهللِ  وِمن َأْعَظم ُدُروِس احلَجِّ واألَضاِحي أنَّ
]ۓ    ڭ    ڭ     اهللُ:  قاَل  فلامَّ  فِيها!  بالتَّقوى  الوصيَُّة  َكُثَرت  لذا  َمنَْسٍك!  ُكلِّ 
جض[  مص     حص     مس     خس     حس     ]جس     آِخِرها:  يف  قال  ]البقرة:196[،  ڭ[  

ڦ      ڤڦ     ڤ     ڤ     ڤ     ]ٹ     قال:  ُمَبارشًة  وبعَدَها  ]البقرة:196[، 

: ]ٹ    ٹ    ڤ    ڤ     ڤ    ڤ     ڦ    ڦ[ ]البقرة:197[، ويف احلجِّ
ِه!  ا التَّقوى التي هي مِجَاُع اخلرِي ُكلِّ ڦ    ڦ     ڦ[ ]احلج:32[ إهنَّ

ِعَباَد اهلِل:
َتْطبِيَق  وَن  َيَتَحرَّ امُلْسِلِمنَي  ِمن  َكثرًِيا  َترى  أنََّك  احلَجِّ واألَضاِحي  َيُسُّ يف  َومِمَّا 
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ْبِح والتَّوِزيِع، َبْل َرأينا َمْن  نَِّة بُِكلِّ َدَقاِئِقَها، َسَواٌء بِاْختَِياِر األَضاِحي، أو ُسنَِن الذَّ السُّ
واِل.  ْمِس، َحتَّى َيْرِمَي َبْعَد الزَّ ًيا َزَواَل الشَّ َينَْتظُِر الَوْقَت الطَِّويَل ُمَتَحرِّ

َتْعظِيِم  ِمْن  الَقْلِب  يِف  َوَقَر  َما  َبَحَسِب  اَم  وإنَّ بامَلَظاِهر،  َليَس  يِن  الدِّ أْخُذ  ا  َحقًّ

ِب! َصَدْقَت َيا َرُسوَل اهللِ ِحنَي ُقْلَت: »ِإنَّ اهلَل اَل َيْنُظُر ِإَلى َأْجَساِدُكْم، َواَل ِإَلى  الرَّ

ُصَوِرُكْم، َوَلِكْن َيْنُظُر ِإَلى ُقُلوِبُكْم« َوَأَشاَر بَِأَصابِِعِه إىَِل َصْدِرِه)1(، ويقول: »التَّْقَوى 

اٍت)2(.  َها ُهَنا« وُيِشرُي إىَِل َصْدِرِه َثاَلَث َمرَّ

ها املوؤمُن: اأيُّ

ًة بِاليوِم اآلِخِر! َحتَّى َكَأنََّك  وأنَت ُتَشاِهُد َأْفَواَج احلَِجيِج فإنََّك َتْرَتبُِط ُمَبارَشَ
ُر: ]وئ    ۇئ    ۇئ    ۆئ     ۆئ    ۈئ    ۈئ        ېئ    ېئ     ېئ     َتَراَها َرْأَي الَعنِي! َفَتَتَذكَّ
 ىئ    ىئ    ىئ     ی    ی    ی    ی    جئ    حئ    مئ    ىئ[ ]مريم:95-93[ 

نا ما َأعَظَمَك! ُسبحاَنَك ما أْحَلَمَك َوأْكَرَمَك!  َفُسبحاَنَك َربَّ
ُه هو الَغُفوُر الَرِحيُم. أُقوُل َما َسِمْعُتْم، وأستغفُر اهلل، فاستغفروه إنَّ

اخلطبة الثانية:

كَر  الذِّ الزَم  َمْن  للِجنَاِن،  َغرًسا  ِذْكَرُه  جعَل  لساٍن،  بكلِّ  امَلحُموِد  هللِ  احلمُد 
إالَّ  إَلَه  أالَّ  وأشهُد  واحِلْرَماِن،  باخْلََساِر  َباَء  َعنُْه  َأْعَرَض  َوَمْن  واألََماَن،  األمَن  ناَل 
محُن، وأشهُد أنَّ حممًدا عبُد اهللِ َوَرُسوُله، أفضُل  حيُم الرَّ اهللُ، َوْحَدُه ال رشيَك له الرَّ
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ا  األََناِم، الَّلهم صلِّ وسلِّم عليه وعىل آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحساٍن وإيامٍن، أمَّ
بعُد:

فاتَّقوا اهلل يا أويل األلباِب َلَعلَّكم ُتفلحوَن. 

َها امُل�سِلموَن:  اأَيُّ
يِف  اُج  احْلُجَّ وَوَقَف  األَضاحي،  وبِذْبِح  َعَرَفَة،  ِيوِم  بِِصياِم  اهللِ  إىل  ْبنا  َتقرَّ لقد 
اِت، َفاَم َظنُُّكْم بِاهللِ اْلَكِريِم َوُهْم  َعَواِت، َوَسَكُبوا اْلَعرَبَ َعَرَفاٍت، َوَأحَلُّوا َعىَل اهللِ بِالدَّ
هُبُْم؟ اَل َواهللِ  ِحيَم ُيَعذِّ ُهْم؟ َأْم َتُظنُّوَن َأنَّ الرَّ َيْسَأُلوَنُه َوَيْدُعوَنُه؟ َأَتُظنُّوَن َأنَّ اْلَكِريَم َيُردُّ

يُِّبُهْم، َهَذا َظنُّنَا بِاهللِ، واهللُ َيُقوُل: »َأَنا ِعْنَد َظنِّ َعْبِدي ِبي«)1(.  ُهْم َواَل خُيَ اَل َيُردُّ

عباد اهلل:
احلاِت يف العرِش امُلباركاِت،  بتم إىل اهللِ باألضاحي، وباألعامِل الصَّ يا من تقرَّ
َأْنُفِسِكم،  بَِطهاَرِة  َعَليُكْم  اهللُ  َمنَّ  َفَلَقْد  اجلَِميِع،  من  اهللُ  تقبَّل  احلََراَم،  َبْيتِِه  َوبَِحجِّ 
َوَبَياِض َصَحاِئفُكم، فابَقوا عىل عهِد ربِّكم، وَتابِعوا احلََسنَاِت باحلسناِت، وأكثروا 
احلاِت: ]پ    پ     پ    ڀ     ڀ    ڀ    ڀ    ٺ[ ]الكهف:46[  من الصَّ
اِكريَن اهللَ كثرًيا، واْفَعُلوا اخلرََي َدْهَرُكْم،  اًما َعِديَدًة، فُكوُنوا من الذَّ كَر أيَّ َلقد الَزْمُتُم الذِّ

اِد التَّقوى ]ں    ں    ڻ    ڻ    ڻ     ُدوا، َفإنَّ َخرَي الزَّ وَتَزوَّ
 G ِڻ              ۀ    ۀ    ہ    ہ[ ]البقرة:200[، َوَرُسوُل اهلل
ْكُر  يَقول: »َمَثُل الَِّذي َيْذُكُر َربَُّه َوالَِّذي اَل َيْذُكُر ربَُّه َمَثُل اْلَحيِّ َواْلَميِِّت«)2(، فالذِّ
َداِئَرٌة واسعٌة، ليَس حَمُدوًدا يف َوْقٍت، أو َمكاٍن، فاملسِلُم َيْصحو َوَينَاُم، ويقوُم ويقُعُد، 
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ُُم: ]ڳ     نا امُلؤِمننَِي بِأهنَّ َوَيْغُدو َوَيُروُح، وهو َيلَهُج بِذكِر اهللِ َتَعاىَل، َكاَم َوَصَف َربُّ
ڳ    ڳ    ڳ        ڱ    ڱ[ ]آل عمران:191[. 

ِعَباَد اهلِل: 
نأُخْذ من  َفلْم  َحِقيَقًة،  اهللِ  بَِأواِمِر  االلتزاِم  َكيِفيََّة  َعلَّمْتنا  َمدَرَسٌة  الَعْشِر:  َأيَّاُم 
وامتِثااًل ألمر  ُأضِحيتِنا،  َقبوِل  َرَجاَء  بَِذلَِك  فالَتَزْمنَا  تِنا شيًئا!  َوَبرَشَ وُظُفِرنا  َشْعِرنا 
نا وَنَواِهيِه، حتى  نا! فالواِجُب أْن َتكوَن َدرًسا لنا يف حُماَسَبِة َأْنُفِسنا يِف كلِّ أواِمِر َربِّ ربِّ

ا، التي هي فعُل األواِمِر، واجتناُب النََّواِهَي!  َنحُصَل عىل َتقوى اهللِ َحقًّ

وقاَل:  اللِّْحَيِة،  َوإِْعَفاِء  َواِرِب،  الشَّ بِإِْحَفاِء   H َرُسوُلنا  َأَمَرنا  ولقد 
َواِرَب، َوَأْرُخوا اللَِّحى، َخاِلُفوا اْلَمُجوَس«)1(. »ُجزُّوا الشَّ

ها امُلوؤِمُنوَن: اأيُّ
َفَق اجلَِميُع َعليِه،  بَِحْمِد اهللِ َوَفْضِلِه َكاَن حِلَجِّ هذا الَعاِم ِمن الثَّناِء واإلْطَراِء َما اتَّ
وَهذا بَِفْضِل اهللِ َتَعاىل َوْحَدُه َوَتوفِيَقُه، ُثمَّ بُِجُهوٍد ُمْضنَِيٍة ُبِذَلْت، َفَلَقْد َرَأْينا َما َيُسُّ 
وَن أْصَدَق  ْدَر، َوُيَؤِكُد عىل َأنَّ َمْن َقاُموا َعىَل َتنْظِيِم َحجِّ َهذا الَعاِم َيْسَتِحقُّ َوُيْثِلُج الصَّ
 ! لِلَخرْيِ بِّنَي  حُمِ خُمِْلُصنَي  باِلِدَنا  يَف  َوأنَّ  ُموا،  َوَقدَّ َوَبَذُلوا  َعِمُلوا  َما  َجَزاَء  َعَواِت!  الدَّ

 

ُكلِّ  يف  ِة  امُلنَْترِشَ َواألْطِعَمِة  َوالَعَصاِئِر  املَِياِه  اَداِت  َبرَّ ِمَئاِت  َعْن  لِْلَحِديِث  َداِعَي  ال 
ُث َعْن َنْفِسها! امَلَشاِعِر، َفامَلنَاظُِر َتَتَحدَّ

ِعَباَد اهلِل:
َدِقيٌق،  َوَتنْظِيٌم  َكثِيٌف،  َوَراِئَعٌة، ُحُضوٌر  َفاِرَقٌة  الَعاِم َعالَمٌة  َهَذا  األَْمِن  ِرَجاُل 

أخرجه مسلم رقم )260(.  )1(
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َنبِيَلٌة،  َفاٌت  ِه َأْخالٌق َراِقَيٌة، َوَتَصُّ َوَتْفِويٌج ُمنَْضبٌِط، َواْستِْعَداٌد َكبرٌِي، َوَفوَق َهذا ُكلِّ
َغاَر، َوُيَراُعوَن َأْصَحاَب  اِج، ُيَساِعُدوَن الِكَباَر، َوَيِْمُلوَن الصِّ َوِرْفٌق َواِضٌح بِاحلُجَّ
َبْل  ُمَبالًِغا  َتْطبِيِق النَِّظاِم! َلْسُت واهللِ  ِة، َمَع َحْزٍم يِف  الظُُّروِف واالْحتَِياَجاِت اخلَاصَّ
َحِقيَقًة َرَأْيُتَها، َوَرآَها الَكثرُِيوَن يِف احلََرِم، َوامَلَشاِعِر، وَأَماَنُة الَعاِصَمِة َبَذَلْت ُجُهوَدا 
ُمْسَتْشَفَياٍت  َزْت  َوَجهَّ َخَدَماٍت،  َرْت  َوفَّ َحِة  الصِّ وِوَزاَرُة   ! ُمْسَتِمرٍّ َتنْظِيٍف  يِف  َكبرَِيًة 
ُنْبٍل َوَكرٍم َهَذا؟ َأْجواُء َحجٍّ مَجِيَلٍة  َتنَْقطُِع َعْن األْنَظاِر! أيُّ َخَدَماٍت َهِذِه؟ َوَأيُّ  ال 
َوأَمَر  َمْن َخطََّط  ُكلَّ  ا  َخرْيً َفَجزى اهلل  بَِفْضِل اهللِ!  َكبرَِيٍة  ِرَجاٍل  َوُجُهوُد  بَِحْمِد اهللِ، 

َل َوَرَعى.  َوَسهَّ

اُب  التَّوَّ َأْنَت  إِنََّك  َعَلْينَا  َوُتْب  اْلَعِليُم،  ِميُع  السَّ َأْنَت  إِنََّك  ِمنَّا  َتَقبَّْل  فاللهمَّ 
ِمن  َخرًيا  َوُمْسَتْقَبَلهم  ُمْسَتْقَبَلنَا  هم، واجعل  اِج َحجَّ احْلُجَّ تقبَّل من  اللهم  ِحيُم،  الرَّ
اِكريَن  الذَّ من  اجعلنا  اللهمَّ  عبادتَِك،  وحسِن  وُشكرَك  ِذكرَك  عىل  وأعنَّا  امَلاِض، 
اِكرين، واجِز خرًيا كلَّ من ساهَم وأعاَن عىل تيسرِي احلجِّ وإمتامِه، اللهمَّ وفِّق  الشَّ

والَة أمورنا ملا حتبُّ وترىض، وأعنُهم عىل الرِبِّ والتقوى. 

اْلَقْوِم  َعىَل  َنا  َواْنُصْ َأْقَداَمنَا،  َوَثبِّْت  َأْمِرَنا،  يِف  اَفنَا  َوإرِْسَ ُذُنوَبنَا،  َلنَا  اْغِفْر  نَا  َربَّ
ْنَيا َحَسنًَة، َويِف اآْلِخَرِة َحَسنًَة، َوِقنَا َعَذاَب النَّاِر.  نَا آتِنَا يِف الدُّ اْلَكافِِريَن، َربَّ

واذكروا اهللَ يذكرُكم، واشكروه عىل نعمه يزدكم، ولذكر اهلل أكرُب، واهلل يعلم 
ما تصنعون. 
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#

ِة َعْشُر الَخْيِر والَبَرَكِة َعْشُر ِذي الِحجَّ

اخلطبة األولى:

يَئاِت،  السَّ وَتكفرِي  نوِب،  الذُّ ملَِغِفَرِة  اخلرََياِت،  بَِمَواِسِم  َعَلينَا  منَّ  هلل  احلمُد 

وأشهُد أالَّ إَلَه إالَّ اهللُ، وحَدُه ال رَشيَك َلُه، َواِسُع الَعطايا، َوَجِزيُل اهِلَباِت، وأشهُد 
ًدا عبُد اهللِ َوَرُسوُلُه َسبَّاٌق إىل اخلرََياِت، صىلَّ اهلل وسلََّم وَباَرَك عليه وعىل آلِِه  أنَّ حُممَّ

ا بعُد: وَأصحابِِه والتَّابِعنَي هلم بإحساٍن وإيامٍن إىل يوم امَلاَمِت، أمَّ

قوا اهلَل يا موؤمنوَن: فاتَّ

فمن اتَّقى اهللَ َوَقاُه وَحِفظُه وَرَعاُه، وَأكَرَم َمنِزَلُه وَمثواُه. 

عباَد اهلِل: 

، ويف أيِّ َزَمٍن َكاَن، َوَأْعَظُم َعَمٍل ُتُقوُم  امُلسِلُم بِحمِد اهللِ َيعيُش ُمبارًكا َأيناَم َحلَّ

بِِه َطاَعُة اهللِ َتعاىل؛ إِذ الطَّاعُة بَرَكٌة وَخرٌي وَناَمٌء، َكاَم َقاَل امَلوىَل: ]ک    ک    ک    

ِمْن  ُطْهرٌة  وُم  والصُّ ُنوِب،  الذُّ ِمن  ُطْهَرٌة  الُة  َفالصَّ ]األنعام:160[  گ[  گ     ک    
ُذنوبِه،  َرَجَع من  َيفُسْق  َيرفْث ومل  ُتطِفُئ اخلطيئَة، وَمْن حجَّ فلْم  َدَقُة  اآلَثاِم، والصَّ

ُه، اهللُ أكرُب -ِعَباَد اهلل- أيُّ فضٍل هذا؟ وأيُّ إكراٍم من اهلل لنا؟ َفاحلَْمُد  َكيوَم َوَلدُتُه أمُّ

الِِح.  هللِ عىل نِعَمِة اإلسالِم واإليامِن والعمِل الصَّ
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يا موؤمنون:
اٌم َباَرَكها  اِم الَعاِم عىل اإلطالق، َأيَّ اٌم ُمباَرَكٌة، ِهَي أفضُل أيَّ لقد أقبَلْت علينَا أيَّ
ُترى  يا  َأم  لِلتَّناُفِس؟  َميَداًنا  ِمنْها  نتَِّخُذ  فهل  َأجَرها،  َبَرَكَتَها  وَأجَزَل  لها،  وفضَّ اهللُ 

َحاِب؟ يأُخُذنا التَّسويُف والَكَسُل َومَتُرُّ َمرَّ السَّ
َيا ُموؤِمُنوَن:

ُروا: ]ۉ    ۉ    ې     وا َوَشمِّ ِة، َفِجدُّ َيوٌم َواِحٌد َوَتأتِيُكْم َعرْشُ ِذي احِلجَّ
َعُة  ُمتنوِّ رجاِت،  الدَّ َعالِيُة  احلََسنَاِت،  َكثرَيُة  عرٌش،  ا  إهنَّ ]املطففني:26[  ې[ 

]ٱ          ٻ     َفَقاَل:  َأقَسَم هبا،  ًفا أنَّ اهللَ  َفَضاِئُلها ال حُتص، َكَفاها رَشَ الطَّاَعاِت، 
ٻ    ٻ[ ]الفجر:1، 2[ واهللُ تعاىل ال ُيقِسُم إالَّ بَِأعَظِم خَمُلوَقاتِه، َوَقْد َقَرهَنا اهللُ بَِوْقِت 
اٍم َفَقْط، َليَسْت َشْهًرا َكاِماًل،  ُة َأيَّ ا َعرَشَ َتِمُع فِيِه امَلالِئكُة الِكَراُم، إهنَّ الَفْجِر، َوْقٌت جَتْ
َدًة،  ُمَصفَّ هِبَا  َليَسْت  َياطِنُي  والشَّ التَّْقِصرَي،  َواَل  التَّْسِويَف  َتِمُل  َيْ َقِصرٌي، ال  َفَوْقُتَها 
َفاالْجتَِهاُد وامُلَجاَهَدُة فِيَها َأْعَظُم، وَأْكَثُر النَّاِس َعنَْها َغافُِلوَن، َفَكاَن َجَزاُء الَعَمِل يِف 

َوْقِت َغْفَلِة النَّاِس َأْعَظُم َأْجًرا. 
عباَد اهلِل:

فِيَها  َوَأْنَزَل  احلَنِيَف،  يَن  الدِّ فِيَها  َأْكَمَل  َتَعاىَل  اهللَ  أنَّ  الَعشِر:  َفَضاِئِل  ومن 
بَِشاِرَتُه لِلمؤِمننَي، َفَقاَل: ]چ    چ    ڇ    ڇ     ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    
ڌ    ڌ[ ]املائدة:3[ َنَعْم َلَقْد َحَسَدَنا الَيُهوُد َعىل َهذا الَكاَمِل، َفَقاُلوا I: آيٌة 
ْذَنا ذلَك اليوَم ِعيًدا: َفَقاَل I: »إيِنِّ أَلَْعَلُم َأيَّ َيْوٍم  يف ِكَتابِكم لو َنَزَلْت َعلينا الختَّ

َنَزَلْت َهِذِه اآلَيُة، َنَزَلْت َيْوَم َعَرَفَة، يِف َيْوِم مُجَُعٍة«)1(.        

أخرجه البخاري رقم )7268(.  )1(
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عباَد اهلِل:
َحَدت بِذلَِك ُصفوُف  اِر ِمن ُدُخوِل احلََرِم، َفَتوَّ ومن مَتَاِم النِّعَمِة فِيَها: َمنُع الُكفَّ
َد ِدينُهم، َوَكِلَمُتُهم،  ُدوا َمعُبوَدُهم، َوَتَوحَّ املسلمنَي، وَأصَبحوا َجَسًدا واحًدا، َفَوحَّ
قنَي،  فيا هلا ِمن نِعَمٍة أْن َترى َأهَل اإليامِن َظاِهِريَن ُمتَِّحِديَن، وأهَل الُكفِر َأْحَزاًبا ُمَتَفرِّ

ِة َأْن َدَخَل النَّاُس يف ِديِن اهلل َأفواًجا. ومن مَتَاِم النِّعَمِة يف َعرْشِ ِذي احِلجَّ

اأيها املوؤمنوَن:
َوَصوُم  َوَصَدَقاٌت،  َصَلَواٌت  َفِفيها  الِعباَداِت،  هاُت  ُأمَّ جَتَتِمُع  الَعرِش  اِم  أيَّ يف 
ُب  عاُء، فيها التَّقرُّ كُر والتَّلبيُة، والتَّكبرُي والدُّ ٍع، َوَحجٌّ إىل الَبيِت احلََراِم، وفيها الذِّ َتطوُّ

إىل اهللِ بَِذْبِح األََضاِحي، وهذا رشٌف هَلا، وال َيَتَأتَّى يف ِغرِيها.

امُلصَطفى  َوَصَفها  كاَم  اإلطالِق،  َعىل  ْنيا  الدُّ اِم  أيَّ َأْفَضُل  ا  َأهنَّ َفَضاِئِلَها:  َوِمْن 
َهِذِه  ِمْن  اهلِل  ِإَلــى  َأَحــبُّ  ِفيَها  اِلُح  الصَّ اْلَعَمُل  ــاٍم  َأيَّ ِمْن  »َما  َفَقاَل:   ،O
َهاُد يِف َسبِيِل اهللِ؟ َقاَل: »َواَل  اجْلِ َيا َرُسوَل اهللِ َوالَ  ، َقاُلوا:  اَم اْلَعرْشِ َأيَّ َيْعنِى:  اأَليَّاِم« 
اْلِجَهاُد ِفي َسِبيِل اهلِل ِإالَّ َرُجٌل َخَرَج ِبَنْفِسِه َوَماِلِه، َفَلْم َيْرِجْع ِمْن َذِلَك ِبَشيٍء«)1(. 

َعَرَفَة«)2(، َوفِيَها َيوُم النَّْحِر،  َيوِم  ُدَعاُء  عاِء  وفِيها َيوُم َعَرفَة َوَكفى »خيُر الدُّ
َوَقْد َقاَل H: »إنَّ أعظَم األيَّاِم عنَد اهلِل F َيوُم النَّحِر«)3(. 

فاللهم أعنَّا مجيًعا عىل ذكرك وعىل شكرك وعىل حسِن عبادتك. 

أخرجه الرتمذي رقم )757(، وأبو داود رقم )2438(، وابن ماجه رقم )1727(، وصححه   )1(
األلباين.

أخرجه الرتمذي رقم )3585(، وحسنه األلباين.  )2(
أخرجه أبو داود رقم )1765(، وصححه األلباين.  )3(
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ذنب،  كل  من  املسلمني  ولسائر  ولكم  يل  اهلل  وأستغفر  هذا،  قويل  أقول 
فاستغفروه وتوبوا إليه، إنِّه هو الغفوُر الرحيم.

اخلطبة الثانية: 
كُر َلُه عىل َتوفِيِقِه َواْمتِنَانِِه، وأشهُد أالَّ إله إال اهلل،  احلمُد هللِ عىل إْحَسانِِه، َوالشُّ
َعبُد اهللِ  ًدا  حُمَمَّ َنبِيِّنَا  أنَّ  َجنَانِِه، وأشهُد  يِف  هِبَا  ُمْسَتيِقٍن  َشَهاَدَة  َلُه،  يَك  رَشِ وحَدُه ال 
َم َوَباَرَك َعليِه، َوعىل آلِِه وَأصَحابِه  َغ الَوْحَينِي ُسنَّتِِه َوُقْرآنِِه، َصىلَّ اهللُ َوَسلَّ َوَرُسوُلُه َبلَّ

ا بعُد:  وَأتَباِعِه َأمَّ

َأْمَوالُِكْم،  َزَكاَة  وا  َوَأدُّ َشْهَرُكْم،  َوُصوُموا  مَخَْسُكْم،  َوَصلُّوا  ربَّكم،  اهللَ  ُقوا  فاتَّ
ُكْم. وا بيَت َربُِّكم، وِصُلوا أرَحاَمُكم، َتْدُخُلوا َجنََّة َربِّ َوَأطِيُعوا َذا َأْمِرُكْم، َوُحجُّ

ِعَباَد اهلِل: 

َنْفِس  َأُحثُّ  َفاِعُلوَن؟  َعَساَنا  َذا  َفاَم  َوَبركاهِتا،  الَعرْشِ  َفَضاِئِل  َبعَض  َسِمْعنَا 
َوإْخَوايِن عىل امُلساَبَقِة فِيَها لِلَخرَياِت، وامُلناَفَسِة فيها عىل الطَّاعاِت، فَعظُِّموَها َفِهَي 
: ]ٹ    ٹ    ڤ    ڤ     ڤ    ڤ    ڦ    ڦ     ڦ[ ]احلج:32[  ِمْن َشَعاِئِر اهللِ

اِدَقِة النَُّصوِح، ]ىئ      اُم امَلْعُلوَماُت، واْسَتْقبُِلوَها بِالتَّوَبِة الصَّ َنَعْم َعظُِّموَها َفِهَي األَيَّ
الَعرْشِ  اُم  أيَّ لَِتُكن  ]النور:31[  ی      ی    ی    ی    جئ    حئ    مئ[ 
الِِح واإليامِن،  لَِتُكن زاًدا للعمِل الصَّ ِمْن َشواِئِب اإلثِم والِعَصياِن؛  لِتََّخلُِّص  ًة  حَمَطَّ
يوِن  لواِت، َفإنَّ َوَراَئُكْم َغيَّا، واحذروا يا من َتَتَعاَمُلوَن بالدِّ ا امُلَضيِّعوَن للصَّ َكَفى َأهيُّ
فالنَّاُر  ُسحٍت،  ِمن  َنَبَت  حَلٍم  ام  َفَأيُّ اخلَِفيَّاِت،  َيْعَلُم  ربٍّ  عىل  وحَتتالوَن  وامُلَدايناِت، 
فاهللُ  اهلَابَِطِة،  والَقنَواِت  اِئنَِة،  الشَّ امَلقاطِِع  ُمتاَبَعِة  يف  َغرقُتم  َمْن  يا  وا  َتَبصَّ بِِه،  َأوىل 
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]ک    گ       گ    گ       گ    ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ     بِحالِكم  ِلٌع  ُمطَّ

ڱ    ڱ     ں[ ]الرعد:10[. 

ِلُم: ها امًل�سْ اأيُّ

ا َحِلياًم،  َت َفاْسَتْغِفِر اهللَ، جَتِِد اهللَ َغُفوًرا َرِحياًم، َربًّ ْ ُكلَّام َأْذَنْبَت َفُتْب، َوُكلَّاَم َقصَّ

ا َكِرياًم.  َربًّ

ِلُم:  َيا ُم�سْ

إليَّ  َتَقرََّب  »َوَما  اهللُ:  َيُقوُل  الُقْدِسِّ  احلَِديِث  فِفي  َعَليَك،  اهللُ  َض  اْفرَتَ َما  أدِّ 

اِم الَعرْشِ ِمن النَّوافِِل،  ا اْفَترْضُتُه َعَليِه«)1(، وَأْكثِروا يِف أيَّ َعْبِدي ِبَشيٍء َأَحبُّ إليَّ ِممَّ

بالنَّواِفِل حتى  إليَّ  َيَتَقرَُّب  َعبِدي  َيَزاُل  Hأنَّ اهللَ يقوُل: »وما  َنا  َ َفَقْد َبرشَّ

َوالتَّكبرِِي والتَّْحِميِد،  َوالتَّْهِليِل  التَّْسبِيِح  َوِمَن  اهللِ،  ِذكِر  فيها من  فأكثروا  ُأحبَُّه«)2(، 

َفَقْد َقاَلH فِيَها: »َفَأْكِثُروا ِفيِهنَّ ِمَن  َوِقَراَءِة الُقَرآِن، َوَكْثَرِة االْستِْغَفاِر، 

التَّْهِليِل َوالتَّْكِبيِر َوالتَّْحِميِد«)3(، والِحُظوا قوَلُه: »َفَأكِثُروا« فاملسِلُم ُمطاَلٌب بذكِر 

 ، ، اهللُ َأْكرَبُ اهللِ يِف ُكلِّ َحَياتِِه، َوَلِكنَُّه يف هذِه األَياِم أكَثُر ِذْكًرا هللِ تعاىل؛ فُقولوا: اهللُ َأْكرَبُ

َوِمِساِجِدُكْم،  ُبُيوتُِكْم،  َأحُيوَها يف  ، وهللِ احلَْمُد،  َأْكرَبُ ، اهللُ  َأْكرَبُ َواهللُ  إَِلَه إالَّ اهللُ،  ال 

َوطُرَقاتُِكْم، َوَمَكاِن َعمِلُكْم.

أخرجه البخاري رقم )6502(.  )1(

أخرجه البخاري رقم )6502(.  )2(
أخرجه أمحد رقم )6154(، وقال حمققو املسند: »حديث صحيح«.  )3(
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يا ُموؤمنوَن:
ياِم، فقد َكاَن َرُسوُلنا H َيُصوُم  اِم الَعرْشِ اإلكثاُر من الصِّ ُيسنُّ يف أيَّ

اٍم ِمْن ُكلِّ َشْهٍر. ِة، َوَيْوَم َعاُشوَراَء، َوَثالَثَة َأيَّ جَّ تِْسًعا ِمْن ِذي احْلِ

عباَد اهلِل:

َنبِيُّنا  َأْرَشَدَنا  َوَقْد  األََضاِحي،  بَِذْبِح  اهللِ  إىل  ُب  التَّقرُّ َأعاَمهِلا  َأْفَضِل  َوِمن 
تِِه َشيًئا ِمْن ِحنِي  ُه ال َيْأُخُذ ِمْن َشْعِرِه َوال َبرَشَ Hأنَّ َمْن َأَراَد َأْن ُيَضِحَي: َأنَّ
أو  ْعِر،  الشَّ ِمن  األَْخُذ  َهْل  ؤاِل:  السُّ ُيكثُر من  ، وَبعُض إخوانِنا صاَر  الَعرْشِ ُدُخوِل 
ُد سنٍَّة َفَقط؟ وهل َمْن َأَخَذ َينُقُص ِمن َأْجِر ُأْضِحَيتِِه َأْم ال؟  ٌم، أو ُهَو جُمَرَّ األََظافِِر حُمرَّ
َفَقْبَل اإلَجاَبِة: الَواِجُب َعليَك أْن ُتعظَِّم َأْمَر اهللِ، َوَأْمَر َرُسولِِه يف َنْفِسَك واعتِقاِدَك 
نَا؛ ألنََّك َقْد َتْسَمُع َمْن  وَعَمِلَك، َوَأْن َتقوَل: َسِمعنَا َوَأَطْعنَا، آَمنَّا بِه ُكلٌّ ِمْن ِعنِْد َربِّ
اًل، َوُمَطاَلٌب أيًضا: أْن َتْصُدَر  ُن ِمْن َشْأِن األَْخِذ، َفَأْنَت ُمطاَلٌب َأْن ُتَعظَِّم اهللَ أوَّ هُيَّوِّ

ْن َتثُِق بِعِلِمِه وِدينِِه.  َعمَّ

َعن  النَّْهٌي  َهْل  الُعَلاَمُء  اْخَتَلَف  مفاده:  ما   V الُعَثيِمنَي  ابُن  يُخ  الشَّ يقوُل 
ِة مِمَّن َأَراَد َأْن ُيَضِحي َهِل النَّْهُي لِْلَكَراَهِة َأْو  ُفِر أو الَبرَشَ ْعِر أو الظُّ َأْخِذ يَشٍء ِمْن الشَّ
ُه األصُل يف النَّهي، وال دليَل َيِصُفُه عنه، َوَمْن  لِلتَّْحِريِم؟ َواألََصُح َأنَّه لِلتَّْحِريم؛ ألنَّ
َأَخَذ بُِدوِن ُعْذٍر َفقد َخاَلَف َأْمَر النََّبيِّ Hباإلمساِك، َوَوَقَع فِياَم هُنَِي َعنُْه ِمْن 

األَْخِذ، َفَعَليِه َأْن َيْسَتْغِفَر اهللَ، َوَيُتوَب إِليِه، َوال َيُعوَد )1(، انتهى كالُمُه. 

العثيمـني  فتـاوى ورسـائل  486(،  جممـوع  املسـتقنع )7/  املمتـع عـىل زاد  الـرشح  ينظـر:   )1(
.)161/25(
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ها الكراُم:  اأيُّ
ُفِر ِمْن  ْعِر، أو الظُّ ِة األضحيِة َوَأْجِرها َوبنَي األَْخِذ ِمن الشَّ وال عالَقَة بنَي ِصحَّ
َفِمَن اخلَطأِ  َوالطَّاَعُة،  مُع  السَّ امُلسِلِم  َوَعىل  ٌة،  َتَعُبِديَّ َمسَأَلٌة  ِمن األَْخِذ  فامَلنُع  َعَدِمِه، 
 ، احلَجَّ ُيِريُد  َكَمْن  آَخَر،  حَمُظوٍر  فِعِل  ِحَساِب  بَِشٍء عىل  اهللِ  إىل  ِب  لِلتََّقرُّ َتسعى  أْن 

ى املِيَقاَت بِِلَباِسِه.  َوَيَتَعدَّ

َة الَعمِل  وا لَِعرِشُكم، باِم جَتُِدُه ُذخًرا َلُكم؛ َفإنَّ َمَشقَّ ُقوا اهللَ َربَّكم، واسَتِعدُّ َأال فاتَّ
َة امَلعاص َتزوُل َويبَقى الِوْزُر. الِِح َتُزوُل، َويبقى األَجُر، وَلذَّ الصَّ

ها أنت خرُي من زكاها، أنت وليها وموالها،  فاللهم آت نفوسنا تقواها، وزكِّ
القوَل  اللهم اجعلنا ممن يستمُع  أعنا عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك،  اللهم 
ْق ُوالَتنا  هم، َوَيسِّ هلم أموَرهم، َوَوفِّ اِج َحجَّ ل عىل احلُجَّ فيتبُع أحسنَه، اللهم سهِّ

لِما حُتبُّ وترىض، وأعنهم عىل الرب والعدِل والتقوى. 

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلارسين، ربنا آتنا يف 
الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار. 

عباد اهلل: 
اذكروا اهلل اجلليل يذكركم، واشكروه عىل نعمه يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل 

يعلم ما تصنعون.
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الزكاة والصدقة
#

أيَُّها الُمْحِسُن َأْبِشْر 

اخلطبة األولى:
ۅ      ]ۋ     الُقْرآِن:  يِف  الَقائِل  اإلْحَساِن،  َقِديِم  اِن،  الشَّ َعظِيِم  هللِ  احلمُد 
َلُه،  اهللُ، وحَدُه ال رَشيَك  إالَّ  إلَه  أالَّ  ]الرمحن:60[ وأشهُد  ۅ    ۉ    ۉ[ 
واألََماِن،  مْحَِة  بالرَّ ُبِعَث  َوَرُسوُلُه،  اهلل  عبُد  ًدا  حُممَّ َنبِيَّنَا  أنَّ  وأشهُد  مَحِن،  الرَّ ِحيُم  الرَّ
ا  َأمَّ َوإياَمٍن،  بِإْحَساٍن  َتبَِعُهْم  َوَمْن  َوَأْصَحابِِه  آلِِه  َوَعىَل  َعليِه  َوَباَرَك  َم  َوَسلَّ اهللُ  َصىلَّ 

َبعُد: 

َوالَعَلِن؛   ِّ السِّ يِف  َوُمَراَقَبُتُه  َتَعاىل،  اهللِ  َتْقَوى  َوَلُكْم  يِل  ى  الُكرْبَ الَوصيََّة  َفإنَّ 
]ٱ    ٻ    ٻ     واحلُْزُن:  اخلَوُف  َوَيَتالَشى  واألَماُن،  األْمُن  َيُكوُن  َفبالتَّْقَوى 
ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ     ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ[ 

]يونس:62، 63[.

َعْن َأنِس بِن مالٍك L َقاَل: ُكنُت َأْسَمُع َرُسوَل اهللِ H ُيكثُر َأْن 
َيقوَل: »اللُهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَهمِّ َواْلَحَزِن، َواْلَعْجِز َواْلَكَسِل، َواْلُبْخِل َواْلُجْبِن، 

ْيِن، َوَغَلَبِة الرَِّجاِل«)1(.  َوَضَلِع الدَّ

أخرجه البخاري رقم )5425(، ومسلم رقم )1365(.   )1(
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ِعَباَد اهلِل:

بِِه يف  أَمَر اهللُ  بُِخُلٍق َعظِيٍم،  َفُخُذوا  ُة،  الَفذَّ َوَأْخالُقنَا  الَعالِيُة،  ِقيُمنَا  ِهَي  َكثرِيٌة 
ے[  ے       ھ     ھ       ]ھھ     َفَقال:  َوَكاَمُلُه،  اإليامِن  ُلبُّ  ُهو  َبْل  َعَمٍل!  ُكلِّ 

]البقرة:195[، َوِمْن َفْضِل اهللِ َعلينَا أْن َجَعَل اجلََزاَء ِمْن ِجنِْس َما َنْعمُل، َفَقاَل: ]ۋ    

ۅ     ۅ    ۉ    ۉ[ ]الرمحن:60[. 

ِعَباَد اهلِل:

نَا اليوَم ُنَخاطُِب َصاِحَب الَيِد الُعْلَيا: َمْن  َض َوَنَصْحنَاُه، َفإنَّ ْهنا امُلْقرَتِ َبْعَد َما َوجَّ
َس، َمْن  ، َولُِكْرَبتِِه َنفَّ ، وَمْن حِلَاَجِة َأِخيِه َقَضَ َ َّ َوَما َعسَّ َأْعطَى َوَما َبِخَل، وَمْن َيسَّ

ْزِق،  َأْقَرَض إْخَواَنُه، َوَوَقَف َمَعُهْم! فنَُقوُل َلُه: َأْبرِشْ بَِخرٍي َعظِيٍم؛ َوَبَرَكٍة َوَسَعٍة يِف الرِّ
ُمْؤِمٍن  َس َعْن  G: »َمْن َنفَّ َنبِيُّنَا  َفإنَّ اجلََزاِء ِمْن ِجنِْس الَعَمِل، َوَقْد َقاَل 
َر  َيْوِم اْلِقَياَمِة، َوَمْن َيسَّ َس اهلُل َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب  ْنَيا َنفَّ ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب الدُّ

ْنَيا َواْلِخَرِة«)1(. َر اهلُل َعَلْيِه ِفي الدُّ َعَلى ُمْعِسٍر َيسَّ

ها الأَُخ امُلوؤِمُن: اأيُّ

نَا َعىَل إْقَراِض إْخَوانِنَا امُلْحَتاِجنَي، والذيَن َقْد َيْكُثُروَن يِف ظِلِّ َهِذِه  ِدينُنَا َيُضُّ
ُر َبَقوِل َنبِيِّنَا G: »َدَخَل َرُجٌل اْلَجنََّة، َفَرَأى  اِهنَِة! َفنَُذكِّ ِة الرَّ الظُُّروِف امَلاِديَّ

َدَقُة ِبَعْشِر َأْمَثاِلَها، َواْلَقْرُض ِبَثَماِنَيَة َعَشَر«)2(.  َعَلى َباِبَها َمْكُتوًبا: الصَّ

أخرجه مسلم رقم )2699(.  )1(
أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري رقم )7976(، وحسن إسناده األلباين يف السلسلة الصحيحة   )2(

)1201/7( برقم)3407(.
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ُن الَكِرمُي: ها امُلْح�سِ اأيُّ
ْت، َفَكُثَرِت احِلَيُل، َوَقلَّ  َ ِفُق َمَعَك مَتَاًما أنَّ أْحَواَل َكثرٍِي ِمْن النَّاِس َقْد َتَغريَّ أَنا أتَّ
تِْلَك  امَلَشاِكُل  َهِذِه  ُتنِْسينَا  ال  واهللِ  َفال  ِه  ُكلِّ هذا  َوَمَع  امُلاَمطُِلوَن،  َوَكُثَر  اِدُقوَن،  الصَّ
َأَمَرَنا  َتَعاىَل  اهللَ  أنَّ  اهللُ:  َرَعاُكُم  َيا  َتْعَلُموَن  أال  الَباِرَدَة،  والَغنِيَمَة  الَعظِيَمَة،  األُُجوَر 
يَن، َفَقاَل: ]ې    ى               ى    ائ      ائ    ەئ       ەئ[ ]البقرة:280[  بِإْنَظاِر امُلْعِسِ
ْعِديُّ ما مفاده: َفإْن َكاَن امَلِديُن ال جَيُِد َوَفاًء، َفَواِجُب َعليَك َأْن  يُخ السَّ وَكاَم َقاَل الشَّ
يِن َأْو َبْعِضِه َكاَن َخرًيا  ْقَت بِإْسَقاِط الدَّ َ بِِه َدينَُه، َوإْن َتَصدَّ ُتنْظَِرُه، َحتَّى جَيَِد َما ُيَويفِّ

َلَك)1(.

ها الأُخ امُلَباَرُك: َتِمْع اأيُّ ا�سْ
َفَسلِّ  َمالَِك،  َسَداِد  بَِعَدِم  َمَعُه  طََّت  َوَتَورَّ َأَحًدا،  َأْقَرْضَت  َتُكوُن  َقْد  َفَلَعلََّك 

َنْفَسَك َوَقْلَبَك هِبَِذِه األُُجوِر الَعظِيَمِة: 

G: »َمْن َأْنَظَر  فَعْن ُبَرْيَدَة اأْلَْسَلِميِّ I َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ 
َفَأْنَظَرُه،  ْيُن  الدَّ َحلَّ  َذا  َفــإِ ْيُن،  الدَّ َيِحلَّ  َأْن  َقْبَل  َصَدَقٌة  ِمْثُلُه  َيْوٍم  ِبُكلِّ  َفَلُه  ُمْعِسًرا 
اهللِ  َرُسوُل  َقاَل  قال:   I ُهَرْيَرَة  َأيِب  َوَعْن  َصَدَقٌة«)2(،  ِمْثَلْيِه  ــْوٍم  َي ِبُكلِّ  َفَلُه 
ِظلِّ  َتْحَت  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  اهلُل  َأَظلَُّه  َلُه،  َوَضَع  َأْو  ُمْعِسًرا  َأْنَظَر  »َمْن   :G

َعْرِشِه َيْوَم اَل ِظلَّ ِإالَّ ِظلُُّه«)3(.

ينظر: تفسري السعدي = تيسري الكريم الرمحن )ص117(.  )1(
رشط  عىل  صحيح  »إسناده  املسند:  حمققو  وقال   ،)23046( رقم  الرسالة  ط  أمحد  أخرجه   )2(

مسلم«.
أخرجه الرتمذي رقم )1306(، وصححه األلباين.  )3(
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َواإليُكْم ِعَباَد اهلِل:
تِِه  ُه َرُسوُل اهللِ G ألْصَحابِِه َوألمَّ ، َقصَّ َخرَبَ َرُجٍل مَلْ َيَعَمْل َخرًيا َقطُّ
َفَقاَل  آَتاُه اهلُل َمااًل،  ِعَباِدِه  ِبَعْبٍد ِمْن  الِِح، حيث َقاَل: »ُأِتَي اهلُل  لَِيْقَتُدوا بَِعِمِلِه الصَّ
ْنَيا؟ َقاَل: َواَل َيْكُتُموَن اهلَل َحِديًثا، َقاَل: َيا َربِّ آَتْيَتِني َماَلَك،  َلُه: َماَذا َعِمْلَت ِفي الدُّ
َوُأْنِظُر  اْلُموِسِر،  ُر َعَلى  َأَتَيسَّ َفُكْنُت  اْلَجَواُز،  ِمْن ُخُلِقي  ُأَباِيُع النَّاَس، َوَكاَن  َفُكْنُت 
نَا:  ا َكاَم َقاَل َربُّ اْلُمْعِسَر، َفَقاَل اهلُل: َأَنا َأَحقُّ ِبَذا ِمْنَك، َتَجاَوُزوا َعْن َعْبِدي«)1(، َحقًّ

]ھھ    ھ      ھ    ے      ے[ ]البقرة:195[. 

يَن عِن امَلِديننَِي،  ْس َكرَب امَلْكُروبنَِي، َواْقِض الدَّ ْج َهمَّ امَلهُموِمنَي، ونفِّ لهمَّ َفرِّ الَّ
َواْجَعْلنَا ِمن ِعَباِدَك امُلْحِسننَِي َيا َربَّ الَعامَلنَِي، َوَأْسَتْغِفُر اهللَ يِل َوَلُكم َولَِساِئِر امُلسِلِمنَي 

ِحيُم.  ُه ُهَو الَغُفوُر الرَّ ِمْن ُكلِّ َذْنبٍّ َعظِيٍم، َفاْسَتْغِفُروُه إنَّ

اخلطبة الثانية:
يَك َلُه  احلَمُد هللِ َهَداَنا أِلَْحَسِن األَْخالِق، وأشهُد أالَّ إَلَه إالَّ اهللُ، َوْحَدُه ال رَشِ
ُه بَِمَكاِرِم األَْخاَلِق، َصىلَّ  َدا َعبُد اهللِ َوَرُسوُلُه َبَعَثُه َربُّ ُق، وأشهُد أنَّ حُممَّ الَعِليُم اخلاَلَّ
ا  َم َوَباَرَك َعَليِه َوَعىَل آلِِه َوَأْصَحابِِه َوالتَّابِِعنَي هَلُْم بِإحَساٍن إىل َيوِم التَّالِق، أمَّ اهللُ َوَسلَّ

َبْعُد: 

َع اهللِ َتَعاىَل َتْزَداُدوا َثَباًتا َوَتْقوًى، َيا َمْن ُتريُد  ُلوا رَشْ ُقوا اهللَ َيا ُمؤِمنُوَن، َوَتَأمَّ َفاتَّ
َمعيَّة َاهللِ َوحَمَبََّتُه: ]ی    جئ    حئ    مئ    ىئ    يئ    جب    حب[ ]النحل:128[ 

گ            گ     ک      گ     ]ک     َتَعاىل:  َقولِِه  ِمْن  أْنَجَح  َفال  واخلُُصوَمِة  النَِّزاِع  َوِعنَْد 

أخرجه مسلم رقم )1560(.  )1(
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َتَعاىل  اهللُ  َيْرمَحُُهُم  َومِمَّْن  ]فصلت:34[  ڱ[  ڱ     ڳ    ڳ     ڳ     ڳ      گ    
َباَع،  ِإَذا  َسْمًحا  َرُجــاً  اهلُل  »َرِحَم  َقاَل:  ِحنَي   ،H اهللِ  َرُسوُل  بِِه  َنا  َ َبرشَّ َما 

 

َوِإَذا اْشَتَرى، َوِإَذا اْقَتَضى«)1(. 

ها امُلْقِر�ضُ الَكِرمُي: اأيُّ
ًما َصاِحَبَك، َغرَي َمنَّاٍن َعَليِه بَِقْرِضَك،  َك َفُكْن َهيِّنًا َلطِيًفا، حُمرَْتِ إْن َطاَلْبَت بَِحقِّ
َرُسوَلنا  َأنَّ   J َعاِئَشَة  َعْن  احلَِديِث  َويِف  واألََذى،  بِامَلنِّ  َعَمَلَك  ُتْبطِْل  َفال 

ا َفْلَيْطُلْبُه ِفي َعَفاٍف َواٍف، َأْو َغْيِر َواٍف«)2(.  H َقاَل: »َمْن َطَلَب َحقًّ
َفَطاَلَما اْسَتْعَبَد اإلْنَساَن إْحَساُن)3(َأْحِسْن ِإىَل النَّاِس َتْسَتْعِبْد ُقُلوَبُهُم

رْبِ اجلَِميِل، وامُلَطاَلَبِة بِإْحَساٍن!  لَئاِم، َفَتَحلَّ بالصَّ َنَعْم َقْد ُتْبَتىل بَِبْعِض الِّ

اإْخواِن:

ُكوَت امُلْطَلَق، َوال َعَدَم  ، ال يعني السُّ رْبِ عىل امُلْعِسِ ِذْكُر َفَضاِئِل الَقْرِض، والصَّ
أوَجِب  ِمْن  أْهِلَها  إىل  احلُُقوِق  َفَردُّ  ذلَِك عاِقٌل،  َيُقوُل  َفال   ! َكالَّ بُِحُقوِقَك،  امُلَطاَلَبِة 
ِة الَغِريِم  َئًة لِِذمَّ الَواِجَباِت! وامُلَطاَلَبُة باحلُُقوِق ِمْن َأوَضِح امُلَباَحاِت! َبْل يف ذلَِك َترْبِ
 H ِض، َوُمَساَعَدًة َلُه عىل ُحْسِن َتْدبرِِي ُأُموِرِه، وِحنَي ُسِئَل َرُسوُلنَا وامُلْقرَتِ
ْلِم، َفِإنَّ َذِلَك َنْصُرُه!«)4( َوَبْعُض  َكْيَف َننُْصُ الَظامِلَ؟ َقاَل: »َتْحُجُزُه أَو َتْمَنُعُه ِمَن الظُّ

ِة!  دَّ إْخَوانِنَا ال ُبدَّ َمَعُهْم ِمْن الشِّ

أخرجه البخاري رقم )2076(.  )1(
أخرجه ابن ماجه رقم )2421(، وصححه األلباين.  )2(

البيت من نونية أيب الفتح البستي يف جماين األدب يف حدائق العرب )94/4(.  )3(
أخرجه البخاري رقم )6952(.  )4(
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َحاِزًما َيــُك  َوَمــْن  ِلــَيــْزَدِجــُروا  َيْرَحِم)1(فَقَسا  َمْن  َعَلى  َأْحَياًنا  َفْلَيْقُس 

ها الِكرَاُم: اأيُّ

َوَيُكوُن  امَلِديِن،  َعن  يِن  الدَّ إْسَقاُط  جَيُوُز  َهْل  َوِهَي  ٌة،  ُمِهمَّ فِْقِهيٌَّة  َمْسأَلٌة  َوُهنَا 
َكاِة؟ فقد َأَجاَب ابُن الُعَثيِمنَي V باَِم َمَفاُدُه: َهذا ال جَيُوُز؛ ألنَّ اهللَ  َذلَِك ِمن الزَّ
َواألَْخُذ  ]التوبة:103[  ڻ[  ں     ں     ڱ     ڱ     ڱ     ]ڱ     َقاَل:  َتَعاىَل 
َأنَّ  أْعَلَمنَا   ،H َوَنبِيُّنا  ي  امُلَزكِّ َوُهَو  ِمنُْه،  امَلْأُخوِذ  ِمن  بَِبْذٍل  َيُكوَن  أْن  ُبدَّ  ال 
 ، ُفَقَراِئنَا، َفال ُبدَّ ِمن َأْخٍذ َوَردٍّ دُّ يِف  َأْغنَِياِئنَا، َفرُتَ َض َعَلينَا َصَدَقًة ُتْؤَخُذ ِمْن  اهللَ اْفرَتَ
يِِّب،  ِديَء َعن الطَّ اَم َأْخَرَج الرَّ يِن َكَأنَّ َواإلْسَقاُط ال ُيوَجُد فِيِه َذلَِك؛ َوأِلَنَّ ُمْسِقَط الدَّ

واهللُ َتَعاىَل َقاَل: ]ڻ    ڻ    ڻ    ۀ    ۀ    ہ     ہ    ہ    ہ    ھ    
ھھ    ھ    ے    ے    ۓ    ۓ[ ]البقرة:267[)2( انتهى. 

 : ها امُلْقِر�ضُ اأيُّ

احلَاجُة  َقِويِت  اَم  ُكلَّ ُه  َأنَّ َواْعَلْم  َلَك،  اهللِ  أْمُر  َفَهذا  ِدُيونَِك،  بَِتوثِيِق  َتَتَساَهَل  ال 
َواَج، أو ُتَساِعَد َمِريَضا  ا ُيريُد الزِّ َفَلَئْن ُتْقِرَض َشابَّ َأَبرُّ َوأْتَقُى،  َصاَر اإلْقَراُض فِيها 

بِِجَهاٍز َخرٌي ِمْن َأْوُجِه بِرٍّ ُأْخَرى. 

َواجْلُْبِن،  َواْلُبْخِل  َواْلَكَسِل،  َواْلَعْجِز  َواحْلََزِن،  اهْلَمِّ  ِمْن  بَِك  َنُعوُذ  ا  إِنَّ اللُهمَّ 
ِل عافيتِك،  َجاِل، اللهمَّ إنَّا نعوُذ بَك من زواِل نعمتِك، وحتوِّ ْيِن، َوَغَلَبِة الرِّ َوَضَلِع الدَّ

وُفجاءِة نقمتِك، ومجيِع سخطِك. 

البيت أليب متام يف املوازنة بني شعر أيب متام والبحرتي )372/3(.  )1(
ينظر: جمموع فتاوى ورسائل العثيمني )377/18(.  )2(



219

ْيَن  ْج همَّ املهُمومني من امُلسلمنَي، ونفِّس َكرَب املكُروبنَِي، واقِض الدَّ اللهمَّ فرِّ
يف  آِمنَّا  اللهم  الرامحنَي،  أرحَم  يا  امُلسلمنَي  ومرىَض  مرضانا  واشِف  امَلديننَِي،  عن 
َتنا ووالَة أموِرنا، ووفِّق ويلَّ أمرنِا ملا حتبُّه وترضاه من األقواِل  أوطانِنا، وأصِلح أئمَّ
واألعامِل، وأصِلْح له بِطانَته يا ذا اجلالِل واإلكراِم، واجعلنا مع الذين اتقوا والذين 
هم حمسنون، اللهم ألف بني قلوب املؤمنني، وامجع كلمتهم، وأصلح قادهتم، وأدم 
ْنَيا َحَسنًَة  علينا نعمة األمن واإليامن، ووفقنا ملا حتبُّ وترىض يا رمحن، ربنا آتِنَا يِف الدُّ

َويِف اآْلِخَرِة َحَسنًَة َوِقنَا َعَذاَب النَّاِر. 

عباد اهلل: 
اهلل  ولذكر  يزدكم،  نعمه  عموِم  عىل  واشكروه  يذكركم،  العظيَم  اهلل  اذكروا 

أكرب، واهلل يعلم ما تصنعون.
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#

األوقاُف َعَطاٌء َوَنَماٌء )1(

اخلطبة األولى:
ِة والَعَظَمِة واجلَالِل، اللهمَّ لَك احلَمُد عىل نَعٍم َترَتى علينا يف  احلمُد هللِ ِذي الِعزِّ
َت امُلعَتِديَن عىل ُحُدوِدَك بِالعَذاِب  دَّ َة واالحتَِياِل، َوَتوعَّ مَت علينا امُلَضارَّ اهناَمٍل، حرَّ
وأشهُد  امُلَتعاِل،  الكبرُي  َلَك  يَك  رَشِ ال  َوحَدَك  َأْنَت  إال  إلَه  ال  أْن  أشهد  والنََّكاِل، 
ًدا َعبُدَك َوَرُسوُلَك أباَن لنا احلََراَم ِمَن احلَالِل، َفَصلواُت َريبِّ وسالُمُه  أنَّ َنبيَّنا حُممَّ
ا  أمَّ امَلآِل،  َيوِم  إىل  بِإحَساٍن وإيامٍن  َتبَِعهم  َوَمْن  آلِِه وَأصَحابِِه،  وَبَرَكاُتُه عليه، وعىل 

بعُد: 

قوا اهلَل عباَد اهلِل: فاتَّ

واشكروُه عىل َما منَّ بِِه علينا ِمن نِعٍم ال ُتعدُّ وال حُتص، َوَجَعَل من َأَساِس 
كِر والرِبِّ اإِلنِفاَق يف َسبِيلِه، فقاَل -عزَّ من َقاِئٍل-: ]ٱ    ٻ    ٻ     ٻ    ٻ     الشُّ

پ    پپ    پ    ڀ    ڀ      ڀ     ڀ    ٺ    ٺ    ٺ[ ]آل عمران:92[. 

َمااًل،  بِامَلِدينَِة  َأْنَصاِريٍّ  َأْكَثَر  َطْلَحَة  َأُبو  »َكاَن   :I َمالٍِك  ْبُن  َأَنُس  وقاَل 
 H َُّحاَء ُمْسَتْقبَِلَة امَلْسِجِد، َوَكاَن النَّبِي َبرْيُ ِمْن َنْخٍل، َوَكاَن َأَحبُّ َمالِِه إَِلْيِه 

]ٱ    ٻ    ٻ     ٻ     َنَزَلْت  ا  َفَلمَّ َأَنٌس:  َقاَل  َطيٍِّب،  فِيَها  َماٍء  ِمْن  ُب  َوَيرْشَ َيْدُخُلَها، 
َأَحبَّ  إِنَّ  اهللِ  َرُسوَل  َيا  َفَقاَل:  َطْلَحَة  َأُبو  َقاَم  ]آل عمران:92[  ٻ    پ    پ[ 
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َها َوُذْخَرَها ِعنَْد اهللِ، َفَضْعَها َحْيُث َأَراَك  َا َصَدَقٌة هللِ، َأْرُجو بِرَّ َحاَء، َوإهِنَّ َأْمَوايِل إيَِلَّ برِْيُ
َأْن  َراِبٌح، َوَقْد َسِمْعُت َما ُقْلَت، َوِإنِّي َأَرى  َراِبٌح، َذِلَك َماٌل  اهللُ، َفَقاَل: »َبٍخ َذِلَك َماٌل 
َتْجَعَلَها ِفي اأَلْقَرِبيَن« َقاَل َأُبو َطْلَحَة: َأْفَعُل َذلَِك َيا َرُسوَل اهللِ، َفَقَسَمَها َأُبو َطْلَحَة 

ِه«)1(.  يِف َأَقاِربِِه َويِف َبنِي َعمِّ

ها الِكرَاُم: اأيُّ

ِمن  َوكاَن   ، والرِبِّ اخلرَِي  َأْبواِب  َترِشيِع  يف  بَِسبِقِه  َغرِيِه  عن  ِدينُنا  متيََّز  لقد  ا  حقًّ
الِح َأَحٌد ِمنهم ُذو َمقِدَرٍة  ، ومل يبق من َسَلفنا الصَّ َع اهللُ الَوْقُف اخلرييُّ َأعَظِم َما رَشَ
العمُل  هذا  وانحَس  َضُعَف  احلَارِضِ  الوقِت  يف  ديِد  الشَّ األسِف  ومع  َوقََّف!  إاِلَّ 

النَّبيُل لدى كثرٍي من امُلسلمنَي! 

فيا ُم�سِلموَن:

ائ     ائ     ى     ى     ې     ې     ې     ې     ]ۉ     تعاىل:  اهللِ  قوَل  أنسينا 
ەئ     ەئوئ    وئ    ۇئ    ۇئ    ۆئ    ۆئ[ ]البقرة:245[.

عباَد اهلِل:

ُسِئَل  الَكِريُم، حنَي  النَّبِيُّ  بِه  َه  ما وجَّ َأْجًرا:  وَأكَثُرها  الَوقِف  َأوقاِت  وأفضُل 
َحِريٌص  َصِحيٌح  ــتَ  َوَأْن َق  َتَصدَّ »َأْن   :H فقاَل  َأْجًرا؟  َأْعَظُم  َدَقِة  الصَّ َأيُّ 
ِلُفاٍن  ُقْلَت:  اْلُحْلُقوَم،  َبَلَغْت  ِإَذا  َحتَّى  ُتْمِهْل  َوال  اْلَفْقَر،  َوَتْخَشى  اْلِغَنى،  َتْأُمُل 
َكَذا َوِلُفاٍن َكَذا، َوَقْد َكاَن ِلُفاٍن«)2(، َوَجَزى اهللُ َأهَل العلِم والِفقِه خرًيا فقد 

أخرجه البخاري رقم )2769(، ومسلم رقم )998(.  )1(
أخرجه البخاري رقم )1419(، ومسلم رقم )1032(.   )2(
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بنا  َفَتعاَلوا  َحَراِمِه،  ِمن  حالَلُه  وبيَّنوا  َمَساِئَلُه،  ُحوا  َورَشَ َأبواًبا،  لِلوقِف  صوا  َخصَّ

 

ِف عىل بعِض ِحَكِمِه وأحكاِمِه:  -يا َرعاُكُم اهللِ- إىل التَّعرُّ

جُوُع عنُه  أوَّاًل: الَوقُف َعْقٌد الِزٌم َأي ال ُيمِكُن َتغيرُيُه، وال جَيُوُز َفسُخُه، أو الرُّ
ُه مِمَّا ُأْخِرَج هللِ، َفال جَيوُز  ًزا يف َحَياتِِه َقبَل َموتِِه؛ ألنَّ َظ بِِه امُلَكلَُّف، أو َكَتَبُه ُمنَجَّ إِذا َتَلفَّ
َيلَزُم،  َفإِنَّه  َمزَرَعتِي،  أو  َبيتِي،  َوقَّفُت  قولَِك:  حنِي  َفِمن  َدَقِة،  كالصَّ فيه  َيرِجَع  أْن 

جوُع!  وليس لَك الرُّ

َأصَحاِب  ِمن  َتُكْن  مَل  ولو  َشيًئا،  هللِ  ُتوقَف  أِلَْن  العزَم  تعِقَد  أن  ينبغي  ثانًيا: 
َق ِبَعْدِل َتْمَرٍة ِمْن  اِئَلِة! فإنَّ النَّبيَّ H قاَل: »َمْن َتَصدَّ ُرؤوِس األََمواِل الطَّ
يَِّب، َوِإنَّ اهلَل َيَتَقبَُّلَها ِبَيِميِنِه، ُثمَّ ُيَربِّيَها ِلَصاِحِبِه  َكْسٍب َطيٍِّب، َواَل َيْقَبُل اهلُل ِإالَّ الطَّ

َكَما ُيَربِّي َأَحُدُكْم َفُلوَُّه، َحتَّى َتُكوَن ِمْثَل اْلَجَبِل«)1(. 

فيا عبَد اهلِل:

اجعِل الَوْقَف َمرُشوَع ُعُمٍر لَك، وأبرِش فإنَّ النَّبيَّ H قاَل: »َمْن َهمَّ 

ِبَحَسَنٍة َفَلْم َيْعَمْلَها َكَتَبَها اهلُل ِعْنَدُه َحَسَنًة َكاِمَلًة، َوِإْن َهمَّ ِبَها َفَعِمَلَها َكَتَبَها 

بل  َكِثيَرٍة«)2(،  َأْضَعاٍف  ِإَلى  ِضْعٍف  َسْبِعِماَئِة  ِإَلى  َحَسَناٍت  َعْشَر  ِعْنَدُه   D اهلُل 

ِة امَلوُثوَقِة وامُلنترِشِة  بإمكانَِك أْن ُتساِهَم بَِمبَلٍغ َمايلٍّ إِلحَدى َأوَقاِف اجلمعيَّاِت اخلرييَّ

عنَدنا بِحمِد اهللِ تعاىل. 

أخرجه البخاري رقم )1410(.  )1(
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ثالًثا: امُلَباَدَرُة بِإثَباِت الَوقِف لدى امَلحاكِم، حَتى ال َيكوَن الَوْقُف َسَبًبا لِنَِزاِع 
واخِلرَبِة  الِعلِم  َأهَل  َتسَتِشرَي  ْأْن  الَوْقِف  ِكتاَبِة  َقبَل  َينَبِغي  َكاَم  واختاِلفِهم،  الَوَرَثِة، 

ٌة َتعتني بذلَِك.  بَِذلَِك، وُتوَجُد َمكاتُِب استَِشاريَّ

»هذا  قال:  لو  بِامَلوِت: كام  الَوْقَف  َعلََّق  إذا  الواِقَف  أنَّ  راِبًعا: من األحكاِم: 
V: »الصواب: أنه ال ينفذ إال بعد  الُعَثيِمنَي  ابُن  يُخ  َقاَل الشَّ َبعَد َمويِت«  َوْقٌف 
املوت، وأنه ما دام حًيا فله التغيري والتبديل واإللغاء، فإذا مات فإن أجازه الورثة 

نفذ، وإن مل جييزوه نفذ منه قدر ثلث الرتكة فقط«)1(. 

يِم إِماُم امَلسِجد احلََراِم وهو مِمَّن َعِمَل بِالَقَضاِء  َ خامًسا: قاَل الشيُخ ُسُعوُد الرشُّ
اِت  ِخرِبْ ِمن  انطِالًقا  الَوِصيَِّة  الَوْقَف عىل  َم  ُيقدِّ َأْن  ُمورِسٍ  لُِكلِّ  األَصَلُح  مفاُدُه:  ما 

نِي:  نَي، وُمَشاَهَدِة َسابِريَن لَِواِقعنا امَليِلِء بامَلَشاِكِل؛ وَذلَِك لَِسَبَبنِي ُمِهمَّ خُمَتصِّ

ُه ُيمِكُن إَِداَرُة َوْقِفِه بِنَْفِسِه َما َداَم َحيًّا، َفإِذا َجاَء َأَجُل اهللِ َساَر َوقُفُه عىل  َأوَُّلُما: أنَّ
ُه ال َيدِري ُأِقيَمت َبعَد َموتِه أْم ال.  َما ُهو َعَليِه، ال َتقَطُعُه َوَفاُتُه، بِخالِف َوِصيَّتِِه، َفإنَّ

نَواُت الطِّواُل،  كاِت الَعظِيَمِة أْن مَتيِضَ َعَليها السَّ َوَثاِنيِهِما: أنَّ الَغالَِب يف الرتَّ
َبالًِغا،  َتعطُّاًل  الَوِصيَُّة  َفَتَتَعطَُّل  َوَرَثتِها،  ِخالِف  َوَكثرِة  بِها،  لَِتَشعُّ َبعُد،  ُم  ُتقسَّ ا  وَلمَّ

َكِة.  ِ ُه قد ُأنِجَز حاَل َحَياتِِه، فال َعالَقَة َلُه بِقسَمِة الرتَّ بِخالِف َوقِفِه، َفإنَّ
ًبا  سُّ حَتَ حيًّا  َداَم  َما  َوقِفِه  ِة  َغلَّ ِمن  االستَِفاَدَة  َط  َيشرَتِ أْن  لِلواِقِف  جَيوُز  ُه  أنَّ َكاَم 
لِنَواِئِب احلََياِة، َفإِْن َشاَء َأَخَذ، وإْن َشاَء َأنَفَقُه، فِإذا َماَت امُلوِقُف َصاَر وْقُفُه َحْتاًم إىل 

 . ُوُجوِه اخلرَِي والرِبِّ

الرشح املمتع عىل زاد املستقنع )58/11(.  )1(
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َباَرَك اهللُ يِل َوَلكم يف الُقرآِن الَعظِيِم، وهِبدِي َسيِِّد املرَسِلنَي، واستغفُر اهللَ يل 
حيُم.  ُه هو الغفوُر الرَّ ، فاستغفروُه إنَّ ولكم ولِساِئِر امُلسِلمنَي من كلِّ ذنبٍّ

اخلطبة الثانية:  
ِة والُفُجوِر،  احلمُد هللِ َأَباَح َلنا ِمن امَلكاِسِب ُكلَّ َتَعاُمٍل َمرُبوٍر، َوهَنانا عن امُلضارَّ
ًدا  حُممَّ أنَّ  وأشهُد  ُكوُر،  الشَّ احلليُم  َلُه،  رَشيَك  ال  وحَدُه  اهللُ  إال  إلَه  ال  أْن  وأشهُد 
آلِِه  وعىل  عليه  وبارَك  وسلََّم  اهللُ  صىلَّ  َمْأُموِر،  َوَأَبرُّ  آِمٍر،  َأهدى  وَرُسوُله  اهللِ  عبُد 

ا بعُد:  وَأصَحابِِه، وَمن َتبَِعهم بِإحَساٍن وإيامٍن إىل ِيوِم الَبعِث والنُُّشوِر، أمَّ
قوا عباَد اهلِل:  فاتَّ

اهللَ يف  اتَّقوا  ُمْؤِمننَِي،  ُكنُْتْم  إِْن  َوَرُسوَلُه  اهللَ  َوَأطِيُعوا  َبْينُِكْم،  َذاَت  وَأْصِلُحوا 
أموالِكم، وأوالِدكم، فهذه َوَصايا اهللِ َلكم. 

عباَد اهلِل:
وساِدُس أحكاِم األوقاِف: ما نبَُّه عليه الشيُخ ابُن الُعثيمنَي V عليه يف ُخطبٍة 
َض  ا امُلسِلُموَن: إِنَّنِي ُأِحبُّ أْن َأَتَعرَّ َبليغٍة، وَنِصيحٍة َفريَدٍة، حيُث قاَل ما مفاُدُه: »َأهيُّ
ضنَا َلُه، وُأَطبَِّقُه عىل َضوِء َقوِل النَّبيِّ H: »ِإنَّ اهلَل  ملَِوُضوِع مَل َيسبِْق أْن َتَعرَّ
ُه َفَا َوِصيََّة ِلَواِرٍث«)1(، َفال جَيوُز أَلحٍد أْن ُيوَص لِبعِض  َقْد َأْعَطى ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَّ
َوَرَثتِِه ُدوَن َبعٍض، ال بِشٍء ِمن َأعَياِن امَلال، وال ِمن َمنَافِِعِه، فلو َفعَل َلكاَن َجاِئًرا 
ٍة  بَِمَغلَّ امُلرِشِديَن، سواٌء َأوىص  الَوَرَثِة  َبِقيَِّة  بِإجاَزِة  َتنِفيُذها إالَّ  ْز  جَيُ َومَل  الَوصيِة،  يِف 
َأمَجَع  َوقد  ِلَواِرٍث«)2(،  َوِصيََّة  »اَل   :H النَّبيِّ  لَِقوِل  ُمعيَّنٍَة؛  ٍة  ُمدَّ َأو  َداِئَمٍة، 

أخرجه أبو داود رقم )2870(، وابن ماجه رقم )2713(، وصححه األلباين.  )1(
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ِمن  يَشٍء  بِوْقِف  ُيوِصَ  أْن  اعَتاَد  النَّاِس  َوبعُض  احلَِديِث،  ِهِبذا  الَعَمل  الُعلاَمُء عىل 
يتِِه ِمن َبنِي َساِئِر الَوَرَثِة! َفنُِريُد أْن ُنَطبَِّق هذا الَعَمَل عىل  َمالِِه َوختِصيِصِه َبأوالِدِه وُذرِّ
ِعيَِّة َفنَنُظَر يف ُحكِمِه وَفواِئِدِه االجتاَِمِعيَِّة، وهل فيِه َفاِئدٌة لِلَموُقوِف  النُُّصوِص الرشَّ

ِر وامَلَفاِسِد َأقَرُب؟ َ َعليهم؟ أو ُهو إىل الرضَّ

ِعيِِّة، فال َشكَّ أْن الَوِصيَِّة بِوْقِف يَشٍء ِمن امَلال عىل  َفبالنََّظِر إىل النُُّصوِص الرشَّ
َبعِض الَوَرَثِة َداخٌل يف ُقولِِه H: »اَل َوِصيََّة ِلَواِرٍث«)1(، فإذا كاَن ال جَيوُز أْن 
َداِئاًم  َعَقاٍر  َداٍر أو استِثاَمِر  الَوَرَثِة، َفكيَف جَيوُز أْن ُيوَص له بُِسكنى  ُيوَص لِبعَض 
َر لِلَوَرَثِة َنصيَبهم، َفكيَف جَيوُز لَك أْن ُتوِصَ ألَوالِدَك  َوَأَبًدا؟ وإذا كاَن اهللُ َتعاىل َقدَّ

بَِوْقِف يَشٍء ِمن َمالَِك َعليهم؟ 

ًيا حِلُُدوِد اهللِ، واقتَِطاًعا ِمن َحقِّ َبعِض الَوَرَثة لَِوَرَثٍة آَخِريَن؟  َأمَل َيُكن َهذا َتعدِّ
ٌة لِلَوَرَثِة.  وهذا َجوٌر، وُمَضارَّ

ُن  َيَتَضمَّ َوقًفا  ُيوِقَف  أْن  ألََحٍد  َيِلُّ  »ال   : عِديُّ السَّ محِن  الرَّ عبُد  َشيُخنا  قاَل 
َم والظُّلَم، بِأن َيُكوَن َوقُفُه ُمشتَِماًل عىل خَتِصيِص َأَحِد الَوَرَثِة ُدوَن اآلَخِريَن،  امُلحرَّ
َف يِف َمالِه بُِمقتض َشهوتِِه النَّفِسيَِّة وَهواُه، َبل عليه أْن ال  َفإِنَّ العَبَد َليس َلُه أْن َيَتَصَّ
عديُّ يف امُلخَتاراِت اجَلِليَِّة. َع وال خَيُرَج عن الَعدِل«)2(، انتهى كالُم السَّ خُيالَِف الرشَّ

ا ِمن النَّاِحَيِة االجِتَماِعيَِّة َففيِه َمَضارٌّ:  وأمَّ
منها: الظُّلُم واجلَوُر، َليَس عىل َفاِعِلِه َفحسب، بل عىل مَجِيِع النَّاِس. 

سبق خترجيه.  )1(
املختارات اجللية من املسائل الفقهية للسعدي )ص95(.  )2(



226

َكِة.  ِ هم الثَّابِِت يِف الرتَّ ومنها: ِحرَماُن الَوَرَثِة اخلَاِرِجنَي ِمن َهذا الَوقِف ِمن َحقِّ
ِمن  ِة  ِريَّ الذُّ َبنَي  َحَصَل  َفكم  َعليهم،  امَلوُقوِف  َبنَي  الَعَداوِة  إِلَقاُء  ومنها: 
اخلُُصوَمِة والتََّقاُطِع والتََّشاُتِم وامُلَراَفَعاِت بِسَبِب َهذِه األَوَقاِف، ولو ُتِرَك امَلاُل هَلم 
نُوا ِمن االنِفَصاِل َبعِضهم َعن َبعٍض بَِبيٍع أو َغرِيِه، َوَلو َأبَعَد الَوقَف َعنهم،  ا َلَتَمكَّ ُحرَّ
ُكُتٍب  ِعلٍم، َوطبِع  ٍة ِمن َمساِجَد، وإصالِح ُطرٍق، وَتعِليِم  َعامَّ بِرٍّ  َأعاَمِل  وكاَن عىل 
امَلَصالِِح  َوَغرِيِه من  َماٍء  ، وَسِقي  ُمعْسٍ وإِعاَنِة  َوِكسوهِتم،  َمَساِكنَي  وإِطَعاِم  َنافَِعٍة، 

تِِه.  َلَكاَن َأنَفَع لِلواِقِف، وَأبرَأ لِِذمَّ

يِه،  ومنها: أنَّ هذا الَوقَف إْن كاَن بِيِد َوِرٍع َتِعَب من َتِصيِفِه، وُمواَجَهِة ُمسَتِحقِّ
ا إْن كاَن بِيِد َجِشٍع َأهَلَكُه وَأَكَلُه،  ُه َظامِلٌ هَلم، أمَّ َفإْن مَل خُياِصُموُه َغِضبوا عليِه، َوَكَأنَّ
هم إِصالُح  نَي َله ال هَيُمُّ ومن املضارِّ أنَّ فيه َدَمارا وإِتالًفا لأِلَمواِل َفإِنَّ َبعَض امُلسَتِحقِّ

هم أْن َيسَتِغلُّوُه حتى َيستنِفُذوُه. اَم هَيُمُّ الَوْقِف، وإنِّ

َوَتَعدٍّ  لَِرُسولِِه،  ِعيَِّة، وهي ِعصَياٌن هللِ، وِعصَياٌن  الرشَّ امَلَفاِسِد  مَخَْسٌة من  َهِذِه 
عيِِّة.  عىل احلُُدوِد الرشَّ

]ەئ     ِجيِم:  الرَّ يَطاِن  الشَّ من  بِاهللِ  أعوُذ  هذا  ِمن  َأكَثَر  فِيِه  جَيُِد  ُل  وامُلَتَأمِّ
وئ    وئ    ۇئۇئ    ۆئ    ۆئ     ۈئ    ۈئ       ېئېئ    ېئ    ىئىئ    ىئ       ی    ی    ی[ 

   .)1(
 V املائدة:2[ انتهت خطبُة الشيِخ[

عباَد اهلِل:
ا امُلوِقُف أْن خَتَتاَر النَّاظَِر األَِمنَي، َوأْن َتَضَع َلُه نِسَبًة  وسابُع األحكاِم: َعَليَك أهيُّ

الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع )244/2(.  )1(
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َف، أو أْن  َل أو ُيرَّ ُه أنَفُع لِلوقِف، وأدوُم لِِرعاَيتِِه، وحتى ال ُيَبدَّ ِمن َريِع الَوْقِف، فإنَّ
]وئ    ۇئ       ۇئ    ۆئ    ۆئ      ٍة َموُثوَقٍة، قاَل اهللُ تعاىل:  َيُكوَن حَتَت رعاَيِة مجعيٍَّة خرييَّ

ۈئ     ۈئ       ېئ    ېئ     ېئىئ    ىئ      ىئ    ی    ی[  ]البقرة:181[. 
ياهِتم من  ُسوَن ِخيَفًة عىل ُذرِّ َوَثاِمُن اأَلحكاِم والوصايا: بعُض إخوانِنا قد يتوجَّ
َأْغِنَياَء،  َوَرَثَتَك  َتَذَر  إْن  H: »ِإنََّك  النَّبِيِّ  دوَن َحِديَث  الَفْقِر واحلَاَجِة، وُيردِّ
، َولِكنَّهم َغَفلوا عن قولِِه  ُفوَن النَّاَس«)1( وهذا حقٌّ َخْيٌر ِمْن َأْن َتَذَرُهْم َعاَلًة َيَتَكفَّ
H هذا  النَّبِيُّ  َطَرَح  َماٍل«)2(، وَلَقد  ِمْن  َصَدَقٌة  َنَقَصْت  H: »َما 
ؤاَل، وأجاَب عنُه، فقال: »َأيُُّكْم َماُل َواِرِثِه َأَحبُّ ِإَلْيِه ِمْن َماِلِه؟« َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللِ  السُّ

 

َر«)3(، َفيا  َم، َوَماُل، َواِرِثِه َما َأخَّ َما ِمنَّا َأَحٌد إاِلَّ َماُلُه َأَحبُّ إَِلْيِه! َقاَل: »َفِإنَّ َماَلُه َما َقدَّ
؛ لِتزُكوا وُتفِلُحوا؛ ]ہ     َأهَل اخلرَِي والَيَساِر َأحُيوا ُسنََّة الَوقِف يِف مَجِيِع أَبواِب الرِبِّ
ہ    ہ    ھ    ھ    ھ    ھ      ے     ے    ۓ    ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    

ۇ    ۆ     ۆ    ۈ    ۈ      ٴۇ    ۋ    ۋ      ۅ     ۅ    ۉ      ۉ[ ]الليل:11-5[. 

نا، وال َمبَلَغ ِعلِمنَا، وال جَتَعْل ُمِصيَبَتنا يف ِدينِنا،  نيا َأكرَب مَهِّ فاللهمَّ ال جَتعل الدُّ
جنََّة  َفَدَخَل  اهلوى،  عن  النَّفَس  وهَنى  باحلًسنى،  ق  َوَصدَّ واتَّقى،  َبرَّ  مِمَّن  واجعلنا 

امَلأوى. 

َوَذْنَبنَا  َمشُكوَرا،  َسعَينا  واجَعل  كرى،  الذِّ َفَتنَفَعُه  ُر  َيَتذكَّ مَمَّن  اجعلنا  اللهمَّ 
َمغُفوَرا، وَأصِلح َلنا ِدينُنا الذي هو ِعصَمُة َأمِرنا، وَأصِلح لنا ُدنيانا التي فيها َمَعاُشنا، 

أخرجه البخاري رقم )1295(، ومسلم رقم )1628(.  )1(
أخرجه مسلم رقم )2588(.  )2(

أخرجه البخاري رقم )6442(.  )3(
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َوَأصِلح لنا آِخَرَتنا التي إِليها َمَعاُدنا، واجَعل احلََياَة ِزياَدًة لنا يف ُكلِّ َخرِي، وامَلوَت 
نا اغفر لنا ولِولدينا وجلميع املسلمني يا ربَّ العاملني، ]ۈ     ، ربَّ َراَحة َلنا ِمن ُكلِّ رَشٍّ
ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې[ ]البقرة:201[، 

ائ     ائ      ىى     ې        ې     ې     ې     ۉ     ۅۉ     ]ۅ    
ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.
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#

األوَقاُف َعَطاٌء َوَنماٌء )2(

اخلطبة األولى:

الَعِميِم،  كالَبحِر  َفَيُكوُن  الَقِليِل،  يف  َكَة  الرَبَ َيضُع  العليِم،  احلكيِم  هللِ  احلمُد 

إالَّ  إلَه  ال  أن  وأشهُد  ]البقرة:261[،  ڳ[  گ     گ     گگ     ک     ک        ]ک    

َدقاِت والُقَرِب واألَوَقاِف، وَجَعَل َأجَرُهْم  يَك َلُه، أكَرَم أهَل الصَّ اهللُ، َوحَدُه ال رَشِ

ًدا عبُد اهللِ َوَرُسوُلُه امُلصَطَفى ِمن َبني  ًدا ُدوَن إيَقاٍف، وأشهُد أنَّ َنبِيَّنَا حُممَّ ا ُمَؤبَّ ُمسَتِمرًّ

َم َوَباَرَك عليِه وعىل آلِِه األرََشاِف، وَمن َتبَِعهم بِإحساٍن  عبِد َمناٍف، صىلَّ اهللُ وسلَّ

ا بعُد: وإيامٍن إىل يوٍم َينَتِهي إليِه امَلطاف، أمَّ

عباَد اهلِل:

َلكم  ُقرَبًة  ُِذوها  فاختَّ األَمَواِل،  من  َلُكم  َخوَّ َما  عىل  واشُكُروُه  َتعاىل  اهللَ  ُقوا  اتَّ

َف فيها اكتَِساًبا َوَتِصيًفا، يف َحَياتِنا وبعَد  إىل الَكبرِِي امُلَتَعاِل، َفقد َنظََّم اهللُ لنا التََّصُّ

وإجاَرًة  َوِهَبًة  َوَوْقًفا،  َوَرهنًا  اًء،  ورِشَ َبيًعا  مالَِك  يف  ُف  َتَتَصَّ َحَياتَِك  َفِفي  امَلاَمِت، 

اهللُ  َحِفَظ  امَلاَمِت:  وبعَد  اهللِ،  بِحمِد  امَلعُلوَمِة  عيَّة  الرشَّ وابِط  الضَّ َحْسَب  َوَوِصيًَّة، 

أمواَلنا بَِأْن َتوىلَّ ِقسَمَتها بِنَفِسِه، َفقاَل يف آيِة امَلَواِريِث: ]ی    ی    یی    جئ    حئ    

مئ         ىئ    يئ[ ]النساء:11[. 
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ها امل�سلموَن: اأيُّ

ُ يف َتعالِيِم  بِِه امُلسِلُم يف َحَياتِه هو الِفقُه يف دينِه، والتََّبصُّ وإنَّ خرَي ما َيشَتِغُل 
يِن«)1(،  ههُّ في الدِّ رَشِعِه، َيقوُل َرُسوُل اهللِ H: »َمن ُيرِد اهلل ِبه خيًرا يفقِّ
H َنظَرٌة ثاِقبٌة، َوختطِيٌط ألعامِل اخلرَِي والرِبِّ َعِميٌق،  ولقد كاَن لَِرسوِل اهللِ 
يِن  َع يف بِناِء َمسِجٍد، جيمُع فيِه أصحاَبُه، َوَينَطِلُقوَن منُه لِنرِش الدِّ فحنَي َقِدَم املدينَة رَشَ
وَتَطلُّعاتِِه كانت أعَمَق وأشمَل! فقد   H سوِل  وَتعميِقِه، غرَي أنَّ نظرَة الرَّ
ًة يف  َعنَاًء وَمَشقَّ م جَيِدوَن  ِهم، ووجَد أهنَّ النَّاِس ومصاحِلِ سوُل إىل حاَجاِت  الرَّ َنَظَر 
الرِبِّ  أبواِب  من  باٍب  إىل  اَر  والتُّجَّ امُلسِلمنَي  َفنََدَب  ِرِه،  وَتَوفُّ الَعْذِب  امَلاِء  استخراِج 
H َقِدَم امَلِدينََة،  اَن I َقاَل: »إِنَّ َرُسوَل اهللِ  َعظيٌم، َفعن ُعْثاَمَن بِن َعفَّ
َوَلْيَس هِبَا َماٌء ُيْسَتْعَذُب َغرْيَ بِْئِر ُروَمَة، َفَقاَل: »َمْن َيْشَتِري ِبْئَر ُروَمَة، َفَيْجَعُل ِفيَها 
ِمْن  ْيُتَها  َفاْشرَتَ ُعْثاَمُن:  قاَل  اْلَجنَِّة؟«  ِفي  ِمْنَها  َلُه  ِبَخْيٍر  اْلُمْسِلِميَن  ِداَلِء  َمَع  َدْلــَوُه 
ِداَلِء  َمَع  فِيَها  َدْلِوي  َوَجَعْلُت  بِيِل،  السَّ وابِن  والَفِقرِي  لِلَغنِيِّ  َفَجَعلُتها  َمايِل،  ُصْلِب 

امُلْسِلِمنَي«)2(. 

 ، ُه من عهِد النَّبِيِّ H إىل َوقتِنَا احلارِضِ روا يا كراُم أنَّ ولكم أْن َتَتَصوَّ
امُلؤمننَي  ألَِمرِي  َجاٍر  َوأجُرها  ُعثاَمَن،  بِئِر  بِاسِم  بامَلِدينَِة  َمعُروَفٌة  َقاِئَمٌة  البِئُر  وهذِه 
َراعِة النَّظاَرَة عليها،  -َرَض اهللُ عنُه وَأْرَضاُه-، ويف الوقِت احلَارِضِ َتولَّت ِوَزاَرُة الزِّ
نَعم  ِكراُم!  يا  ُة  اخلرَِييَّ ِعيَُّة  الرشَّ األَوَقاُف  ا  إهنَّ  ، والرِبِّ اخلرِي  ُوجوِه  يِف  َريِعها  َوَصَف 

أخرجه البخاري رقم )71(، ومسلم رقم )1037(.  )1(
أخرجه الرتمذي رقم )3703(، وحسنه األلباين.  )2(
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الَوقَف  أنَّ  األَُمِم واألعامِل! غرَي  َساِئِر  َة اإلسالِم عن  ُأمَّ هِبا  اهللُ  َميََّز  التي  األَوَقاُف 
ها! َأفَضُلها َوَأدَوُمها وَأتَقنُها وَأعمُّ

فلنَتَعرَّف يا موؤمنوَن:

عىل َفَضاِئِل الَوقِف َوَمَعانِيِه، وأوُجِهِه وأحكاِمِه، وَموانِعِه، فكم َنحُن بِحاِجٍة 
بتنا  لنا يف أعامِرنا وأموالِنا وأوالِدنا، فقد  ُأُجوَرنا، وُيبارُك  فِقٍه، وزاٍد ُيضاِعُف  إىل 

ٍة هنا وهناَك.  -بِحمِد اهللِ- نسمُع ونرى َمشاريَع وقِفيٍَّة خرييَّ

وا�سَتِمعوا يا رعاُكُم اهلُل: 

اِئِع، والتَّقريِب الفذِّ الذي ذكرُه اهللُ يف كتابِِه حنَي قاَل: ]چ    ڇ     إىل امَلَثِل الرَّ
ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ      ڌ     ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ         ژ    ڑ    
عِديُّ  السَّ الشيُخ  قاَل  ]البقرة:261[  ڑک    ک    ک       ک    گگ    گ    گ    ڳ[ 
V ما مفاده: هذا بياٌن لِلُمَضاَعَفِة ملِن ُينِفُقوَن َأمواهَلم يِف َسبِيِل اهللِ؛ أي: يف َطاَعتِِه 

وَمرَضاتِِه، َوَأوالها إِنَفاُقها يف اجِلَهاِد يف َسبِيِلِه ]ڌ      ڌ     ڎ    ڎ    ڈ    
لُِيَشاِهَد  ِه  بَِبَصِ الَعبُد  ُيشاِهُدُه  ِمَثٌال،  وهذا  ]البقرة:261[  ڑ[  ڑ     ژ     ژ          ڈ    
َلًة للُمَضاَعَفِة  َهِذِه امُلَضاَعَفَة بَِبِصرَيتِِه، َفَتنَقاُد النَّفُس ُمذِعنًَة لإِلنَفاِق، َساحِمًَة هِبا، ُمؤمِّ
بَِحَسِب  اهللُ،  َيَشاؤُه  ملَِْن  والَعَطاِء،  الَفْضِل  واِسِع  اهللِ  من  اجلَِليَلِة،  واملِنَِّة  اجلَِزيَلِة 
َوُوُقوِعها  َوَنفِعها  َوِحلِّها  النََّفَقِة  َحاِل  وبَِحَسِب  َوِصدِقِه،  وإِخالِصِه  امُلنِفِق  َحاِل 

َموِقِعَها)1(.
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عباَد اهلِل:
َقاَل   وفَِراِقِه،  امَلرِء  بِوَفاِة  َتنَقطُِع  ال  الَتي  الثَّالَثِة  األُُموِر  َأَحُد  الوقُف:  ُه  إنَّ
آَدَم انَقَطَع َعَمُلُه إالِّ ِمْن َثاٍث: َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، أو ِعلٍم  H: »إذا َماَت ابُن 
َيقيِض عىل  َوَعَمٌل  لِلَواِقِف،  ِرفَعٌة  الوقُف  َلُه«)1(،  َيدعو  َصاِلٍح  َولٍد  أو  به،  ُينتَفُع 
َدَعاِئِم  أحُد  وهو  وإِحَساٌس!  َرمَحٌة  وهو  اِت!  الذَّ وُحبِّ  واألنانِيَِّة   ، حِّ والشُّ اجلََشِع 

! ، ورافٌِد للعمِل اخلرييِّ االقتصاِد اإلسالميِّ
بِامَلاِل والَقوِل  فهو َعَمٌل يسرٌي، وأجٌر دائٌم ال ينقطُِع! والوقُف إِحَساٌن منَك 

والَعَمِل، ]ۈئ    ېئ    ېئ     ېئ    ىئىئ     ىئ    ی    ی    ی    یجئ    حئ     مئ    ىئ    يئ    
وامَلكَتَباُت،  وامَلداِرُس  العلُم  انَترَشَ  الوقِف  َطريِق  فعن  ]القصص:77[  جب[ 

وُأنِشَئت امُلسَتشَفياُت، وُبنِيت الطُُّرُق والَقنَاطُِر واجلُُسوُر، ناهيك عن بِنَاِء َمساِكِن 
اغبنَي  باَب الرَّ ِقنَي، خرُي األَوقاِف طاَل ُمساَعَدَة الشَّ َعَفِة، َوِرَعاَيِة امُلَعوَّ األيتاِم والضَّ
َفبِالوقِف  لِغرِيهم،  َتَتَهيَُّأ  ال  جِليٍل  واألمواُل  ُبُل  السُّ هُتيأ  َفقد  ولِلحقِّ  واِج!  الزِّ عىل 

ابَِقَة. حقة باَِم ال َيرُضُّ األَجَياَل السَّ ُيمكُن استَِفاَدُة األَجياِل الالَّ
ومعنى الوقِف باختصاٍر: هو حَتبِيُس األَصِل، َوَتسبِيُل امَلنَفَعِة، َفالَعنُي َموُقوَفٌة 
َفُتَصُف يف  َوَمنَفَعُتها  َريُعها  ا  أمَّ ُتوَهُب،  ُتَباُع، وال  ُتوَرُث، وال  َباِقَيٌة فال  تعاىل،  هللِ 

أوُجِه اخلرَِي ُكلِّها َحْسَب َتوِجيِه الَواِقِف هلا. 
]ڌ    ڌ    ڎ       ڎ     ڈڈ    ژ     جيِم:  يطاِن الرَّ أعوُذ باهللِ من الشَّ
ڳ     ڳ        گ     گ     گ     گ     ک     کک      ک     ڑ     ڑ        ژ    

ڳ    ڳ[ ]البقرة:272[. 
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 ، ذنبٍّ كلِّ  من  امُلسِلمنَي  ولِساِئِر  ولكم  يل  اهللَ  واستغفُر  َتسمعوَن،  ما  أقوُل 
حيُم.  ُه هو الغفوُر الرَّ فاستغفروُه إنَّ

اخلطبة الثانية: 
يف  َمنَاِزهَلم  َوَيرَفُع  لِِرضَوانِِه،  هُبم  ُيقرِّ ما  الُقُرباِت  من  لِعباِدِه  َع  رَشَ هللِ  احلمُد 
اعي إىل جنَّتِِه وُغفرانِِه، وأشهُد أنَّ حممًدا عبُد اهللِ  ِجنَانِِه، وأشهُد إالَّ إله إالَّ اهللُ الدَّ
وأتباِعِه  وأصحابِِه  آلِِه  وعىل  عليِه  وبارَك  وسلََّم  اهللُ  صىلَّ  برُِبهانِِه،  ُد  املؤيَّ ورسوُلُه 

ا بعُد:  يِن، أمَّ وأعوانِِه، ومن تبَِعهم بإحساٍن وإيامٍن إىل يوم الدِّ

]ەئ    وئ    وئ    ۇئۇئ    ۆئ    ۆئ     ۈئ    ۈئ        مؤمنوَن:  يا  اهلَل  فاتَّقوا 
ېئ[ ]املائدة:2[. 

عباَد اهلِل:
َدت فِيِه َمَصاِرُفُه،  رت فِيِه َأَحكاُم الوقِف، َوُحدِّ َوَأشَهُر َحِديٍث يف الَوقِف، َتَقرَّ
اْبَن  ُعَمَر  َأنَّ   L ُعَمَر  اْبُن  َتنظِيم األَوَقاِف، ما رواُه  الُفَقهاُء َأصاًل يف  ُه  وقد َعدَّ
َفَأَتى النَّبِيَّ H َفَقاَل: يا رُسوَل اهللِ   ، اخْلَطَّاِب I: َأَصاَب َأْرًضا بَِخْيرَبَ
 :H َفَقاَل  بِِه؟  َتْأُمُريِن  َفَكْيَف  ِمنُْه،  َأْنَفَس  َقطُّ  َمااًل  ُأِصْب  مَلْ  َأْرًضا  َأَصْبُت 
َأْصُلَها،  ُيَباُع  اَل  ُه  وَأنَّ هِبَا،  ُعَمُر  َق  َفَتَصدَّ ِبَها«  ْقَت  َوَتَصدَّ َأْصَلَها،  َحبَّْسَت  ِشْئَت   »ِإْن 
ْيِف،  َقاِب، َويِف َسبِيِل اهللِ، َوالضَّ َواَل ُيوَهُب، َواَل ُيوَرُث؛ وَتُكوُن يِف اْلُفَقَراِء، َواْلُقْرَبى، َوالرِّ
َغرْيَ  َصِديًقا  ُيْطِعَم  َأْو  بِامَلْعُروِف،  ِمنَْها  َيْأُكَل  َأْن  َولَِيَها  َمْن  َعىَل  ُجنَاَح  اَل  بِيِل؛  السَّ َواْبِن 

ِه)1(.  ٍل َمااًل، أي َغرْيَ َجاِمٍع وآِخٍذ من غرِي ِحلِّ ٍل فِيِه، َويِف َلْفٍظ: َغرْيَ ُمَتَأثِّ ُمَتَموِّ

أخرجه البخاري رقم )2737(، ومسلم رقم )1632(.  )1(
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عباَد اهلِل:

اهللِ  -َصلواُت  َساَلِة  الرِّ َصاِحِب  عهِد  إىل  ُجُذوُرها  مَتَتدُّ  األَوقاِف  شجرَة  إنَّ 
وَسالُمُه عليه-، فإنَّه كاَن أْجَوَد النَّاِس، وأبرَّ النَّاِس، وأحَرُصهم َدعوًة إىل التَّالُحم، 
لذلَِك،  عليهم-  اهللِ  -ِرضواُن  َحاَبُة  الصَّ َباَدَر  َولقد  امَلسَغَبِة،  وَكفِّ  الَفقِر،  َوَرْفِع 
َيُكن  I: »مَل  َجابٌِر  َقاَل  َوَحبَّسوا بعَض مُمتلكاهِتم،  َفَأوَقفوا ُجزًءا ِمن أمواهِلم، 
 I ُذو َمقِدَرٍة إاِلَّ َوقََّف« َفَأوَقَف أبو َبكِر H َِّأَحٌد ِمن أْصَحاِب النَبِي
ريِب  القَّ ِحِم  الرَّ وَذوي  اهللِ،  َسبِيِل  ويف  وامَلَساِكنِي،  الُفَقراِء  عىل  َة  َمكَّ يف  َله  ِرَباًعا 
َبرُي -رض  َأيِب َوقَّاٍص َوَجابُِر وعقبُة والزُّ والَبعيِد، وَأوَقَف ُعثامُن وَعيَلٌّ وَسعُد بُن 
يعلُم  K، وُكلُّكم  َحبِيبَة  َوَصِفيَُّة وُأمُّ  َسَلَمَة  اهلل عنهم أمجعني-، وَعاِئَشُة وَأمُّ 
أنَّ َخالَِد بَن الَوليِد I احَتَبَس َأْدُرَعُه وَعَتاَدُه يف َسبِيِل اهللِ، ُثمَّ َساَر ِمن َبعِدهُم 
الِعباَد، حتى قَضوا عىل  الباِلِد، ونَفعوا  َفأوَقُفوا األَوَقاَف يف  وَن،  األَغنَياُء وامُلورِسُ
ُنْصَب  والَعيَلِة،  الَفقِر  ِمن  فهم  وخُيوِّ ا  َأزًّ إِليها  يَطاُن  الشَّ هم  َيؤزُّ التي  حِّ  الشُّ َبواِعِث 

ۆ     ۇ    ۇۆ      ڭ       ]ڭ    ڭ       َتعاىَل:  اهللِ  َقوُل  َأعُينِهم 
]البقرة:268[ ُمعَتِضِديَن بقوِل النَّبيِّ  ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋۋ    ۅ    ۅ    ۉ[ 

ا َيْلَحُق اْلُمْؤِمَن ِمْن َعَمِلِه  الِة وأزكى التَّسليِم-: »ِإنَّ ِممَّ الكريِم -عليِه أفضُل الصَّ
َأْو  َورََّثُه،  َوُمْصَحًفا  َتَرَكُه،  َوَوَلًدا َصاِلًحا  َوَنَشَرُه،  َعلََّمُه  ِعْلًما  َمْوِتِه  َبْعَد  َوَحَسَناِتِه 
ِبيِل َبَناُه، َأْو َنْهًرا َأْجَراُه، َأْو َصَدَقًة َأْخَرَجَها ِمْن َماِلِه  َمْسِجًدا َبَناُه، َأْو َبْيًتا اِلْبِن السَّ

ِتِه َوَحَياِتِه َيْلَحُقُه ِمْن َبْعِد َمْوِتِه«)1(.  ِفي ِصحَّ

نه األلباين. أخرجه ابن ماجه رقم )242(، وحسَّ  )1(
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ها املوؤمنوَن: اأَيُّ

َل  َمْن َيقرُأ َتاريَخ األَوَقاِف عرَب ُعُصوٍر َمَضت جِيُد حرًصا َوَعَجًبا! وَمن َيتأمَّ

نا، َوَسَبُب ذلَِك -واهللُ أعلُم- َجهُلنا  ِة َبنَي َماِضينَا وحارِضِ يف َزَمنِنا ُيدِرُك ُعمَق اهلُوَّ

جاَل، وَضعُف النَّاِصِح  بِِقيمِة الوقِف َوَفضِلِه، وكذا التَّسويُف الذي قَطَع أعناَق الرِّ

َعِة واملاِل، وإنََّك َلَتعَجُب مِمَّن  ِح َدوٌر َغالبٌّ عىل َذِوي السَّ أِن، ولِلشُّ ِر هبذا الشَّ وامُلذكِّ

ثوَن  َوَهَبُهُم اهللُ َمالِينَي مُمَلَينََة، وَأْسَبَغ اهللُ عليهم نَِعاًم َظاِهَرًة وَباطِنًَة، ُثمَّ هم ال ُيدِّ

امَلاِل  مَجِع  يِف  ُعُمَرُه  َأفنَى  َواِجٍد  َغنِيٍّ  ِمن  روَن! َفكم  كَّ َيذَّ بِالوْقِف، وال هم  َأنُفسهم 

َفَقاَل  أصحاَبُه   H النَّبِيُّ  سأَل  اثِِه،  لُِورَّ وِخَزاَنًة  بنًكا  َأصَبَح  قد  وتِعَداِدِه، 

»َأيُُّكْم َماُل َواِرِثِه َأَحبُّ ِإَلْيِه ِمْن َماِلِه« َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللِ َما ِمنَّا َأَحٌد إاِلَّ َماُلُه َأَحبُّ 

َر«)1(، َأال إنَّ امَلاَل َغاِد وَراِئٌح، وُمقبٌِل  َم َوَماُل َواِرِثِه َما َأخَّ إَِلْيِه، َقاَل: »َفِإنَّ َماَلُه َما َقدَّ

دَقِة َما َكاَن عْن ظْهِر ِغَنى«)2(.  وُمدبٌِر »خير الصَّ
ِلَنفِسِه الـــَفـــاَح  راَم  َمــــْن  إنَّ  َوايفَأال  ـــــــاٍل  ِبَ نـــيـــا  الـــدُّ ــــن  ِم ــــــــاَز  َوَف
ِلَبذِلِه َحِثيًثا    َيسَعى  أْن  ُبــد  ــــايفَفــا  ــــأَلوَق وخُيــــــرَج َبـــْعـــًضـــا ِمـــنـــُه ِل
ــــلــــَغــــِنِّ َوُبــــلــــَغــــٌة ـــــــوٌز ِل ــــــذِلــــــَك َف ِلَيجِنَ يِف اأُلَخرى َعِظيَم ِقَطايف)3(فََ

ولنا مع الوقِف -بإذِن اهللِ- ووقفاٌت، لِبياِن أحكاِمِه، َوَمَصاِرفِِه، َوَتصِحيِح 
والعدواِن،  اإلثِم  يف  لِوُقوِعنا  سَبًبا  الوقُف  يكوَن  أن  من  واحلَذَر  مفاهيِمِه،  بعِض 

أخرجه البخاري رقم )6442(.  )1(
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هَنِج  رَي عىل  يِن، والسَّ الدِّ الِفقَه يف  اكم  اهللُ وإيَّ َرَزَقنا  الَقطِيعِة واهلُجراِن،  أو سَبًبا يف 
، يا ربَّ  سيِِّد امُلرسلنَي، وأْن جَيَعَلنا ُمباركنَي أينام ُكنَّا، َمفاتيَح لِلخري، مغاليَق للرشِّ

العلمنَي. 

نا بِحبِّك وتعظيِمَك، ووفِّقنا ملا  نَّا بزينِة التَّقوى واإليامِن، وامأل ُقلوبَّ اللهم زيِّ
ر قلوَبنا من النفاِق، وأعامَلنا من الرياء، وألسنَتنا  حتبُّ وترىض، يا رمحُن، اللهم طهِّ
الدنيا، ويوم  احلياة  الثابِت يف  بالقول  ثبِّتنا  اللهمَّ  اخليانِة،  الكذِب، وأعيننا من  من 
يِن،  والدِّ احلقِّ  كلمتهم عىل  وامجع  املسلمني،  د صفوَف  وحِّ اللهم  األشهاُد،  يقوم 
رشَّ  وإيَّاهم  واكفنا  السالم،  سبل  واهدهم  رعاياهم،  عىل  رمحًة  والهَتم  واجعل 

الفواحِش والفتن ما ظهر منها وما بطن يا ربَّ العاملني. 

الدنيا  آتنا يف  العاملني، ربنا  يا ربَّ  لنا ولِولدينا وجلميع املسلمني  اللهم اغفر 
]ۅ    ۅۉ    ۉ    ې     النار.  حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب 

ې    ې    ې       ىى    ائ     ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[.
]العنكبوت:45[
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خطب متفرقة عن العبادة
#

ِعَباَداُت الُبُيوِت ِحَكُمَها َوأْنَواُعَها

اخلطبة األولى:

اهللُ،  إالَّ  إلَه  أالَّ  وأشهُد  ُه،  َ َيسَّ بِيَل  السَّ ُثمَّ  َرُه،  َوَصوَّ اإلْنَساَن  َخَلَق  هللِ  احلَمُد 

ًدا  َوحَدُه ال رَشيَك َلُه، َلُه امُلْلُك، َوَلُه احلَْمُد، َوُهَو عىل ُكلِّ يَشٍء َقِديٌر، وأشهُد َأنَّ حُمَمَّ

َم َوَباَرَك َعَليِه َوَعىل  اُج امُلنرُِي، َصىلَّ اهللُ َوَسلَّ َ َعبُد اهللِ َوَرُسوُله، الَبِشرُي النَّذيُر، َوالسِّ

ا بعُد: آلِِه َوَأْصَحابِِه َأْهِل اجِلدِّ َوالَعْزِم َوالتَّشِمرِي، َأمَّ

َفيا ِعَباَد اهللِ ُأوِصيُكم َوَنْفِس بَِتْقَوى اهللِ الَقاِئِل: ]ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    

ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ     ڦ[ ]آل عمران:102[.

عباَد اهلِل:

ا َكاَن َنوُعُه َصِغرًيا َكاَن أو كبرًيا، ُملًكا، أو إجياًرا، أَهمُّ يشٍء  الَبيُت نِْعَمٌة َكبرَِيٌة َأيًّ

أنََّك مَتِْلُك ِمْفَتاَح َبيٍت َتْأِوي إليِه، َوَترَتاُح فِيه، َوَتْسَترِتُ فِيِه أْنَت َوَمْن َمَعَك، إًذا َأْنَت 

ْر َقوَل اهللِ َتَعاىل: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ     ، َفَتَذكَّ واهللِ بَِخرٍي َوَعافَِيٍة َوِسرْتٍ

پ[ ]النحل:80[.
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ِمْن  هَلُْم  َجَعَل  باَِم  َعبِيده  َعىَل  نَِعمه  مَتَام   F »َيْذُكر   :V َكثرٍِي  ابُن  َقاَل 
ُوُجوه  بَِساِئِر  هِبَا  َوَينَْتِفُعوَن  هِبَا  وَن  َوَيْسَترِتُ إَِلْيَها  َيْأُووَن  مِلَ  َسَكن  ِهَي  تِي  الَّ اْلُبُيوت 

ااِلْنتَِفاع«)1(. 

اإْخواِن:
َصاِت،  ُكلٌّ ِمنَّا َيَتَمنَّى أْن َيُكوَن يِف َبيتِِه ُمْرَتاًحا َقِريَر الَعنِي، َبِعيًدا عن امَلَشاِكِل وامُلنَغِّ
فِيَعِة،  الرَّ الَعالَِيِة  والَفِضيَلِة، واآلَداِب  احلََياِء  َأْوالُدُه عىل  بَّى  َيرَتَ أْن  َيْطَمُح  ِمنَّا  وُكلٌّ 
الٍة  َوهذا َيَتَأتَّى -بِإْذِن اهللِ- ملَِْن ُهِدَي لُِسُلوِك َهْدِي َسيِِّد امُلْرَسِلنَي -عليِه أْفَضُل صَّ
التََّعبُِّديِّ  اجلَانِِب  َعىل  وَء  الضَّ لِنُْلِقَي  اهللُ-  َرَعاُكُم  -يا  بِنا  َفَتَعالوا  تَّسليٍم-،  َوأْزكى 
َبويِّ َداِخَل َبْيِت النَّبِيِّ G، ِمْن ُدُخولِِه ملَِنِْزلِِه، إىل ُخُروِجِه ِمنُْه، فإنَّ  ْ َوالرتَّ
يف الُبُيوِت ِعَباَداٍت َبِعيَدًة َعْن َأْعنُيِ النَّاِس، َتُكوُن َبنَي األَْبنَاِء واألْهِل َوالَبنَاِت، هَلَا 

اِر واحِلَكِم َما اهللُ بِِه َعليٌم! ِمْن األرْسَ

ِعَباَد اهلِل:
الِم؛  بالسَّ َأْهَلُه  ابتدَأ  َبيَتُه  َدَخَل  إذا  أنَّه   H َنبِيَّنَا  َهْدي  ِمْن  َكاَن  َلَقْد 
َضا، َوقاَل: »ِإَذا َدَخْلَت َعَلى َأْهِلَك َفَسلَِّم، َيُكوْن َبَرَكًة َعَلْيَك،  لَِيْشِعرُهْم بِاألَْمِن َوالرِّ

َوَعَلى َأْهِل َبْيِتَك«)2(.

َأنَّ  َعنُْه   I ُأَماَمَة  َأيِب  َعْن  ــرُيُه،  َوَغ ِحبَّاَن  ابُن  َحُه  َصحَّ َحِديٍث  َويِف 

 

َرُسوَل اهللِ G َقاَل: »َثَاَثٌة ُكلُُّهْم َضاِمٌن َعَلى اهلِل، ِإْن َعاَش ُرِزَق َوُكِفَي، 

تفسري ابن كثري )337/8(.  )1(
حسن   « النسخ  بعض  ويف  غريب«،  حسن  »حديث  وقال   )2698( رقم  الرتمذي  أخرجه   )2(

صحيح«.



239

َوِإْن َماَت َأْدَخَلُه اهلُل اْلَجنََّة، َمْن َدَخَل َبْيَتُه َفَسلََّم َفُهَو َضاِمٌن َعَلى اهلِل...«)1(، أي: 

َعاَيِة ِمن اهللِ َتَعاىل. ِضيَُّة، َوُحْسُن الرِّ َمْضُموٌن َلُه الِعيَشُة الرَّ

ُه َسِمَع النَّبِيَّ H َيُقوُل: »ِإَذا َدَخَل الرَُّجُل َبْيَتُه،  َوَعْن َجابٍِر I َأنَّ

ْيَطاُن: اَل َمِبيَت َلُكْم، َواَل َعَشاَء، َوِإَذا  َفَذَكَر اهلَل ِعْنَد ُدُخوِلِه َوِعْنَد َطَعاِمِه، َقاَل الشَّ

ْيَطاُن: َأْدَرْكُتُم اْلَمِبيَت، َوِإَذا َلْم َيْذُكِر  َدَخَل، َفَلْم َيْذُكِر اهلَل ِعْنَد ُدُخوِلِه، َقاَل الشَّ

اهلَل ِعْنَد َطَعاِمِه، َقاَل: َأْدَرْكُتُم اْلَمِبيَت َواْلَعَشاَء«)2(.

ِعَباَد اهلِل:

َواْلَبْيِت  ِفيِه،  اهلُل  ُيْذَكُر  الَِّذي  اْلَبْيِت  »َمَثُل   :H النَّبِيِّ  َقوَل  لوا  َتأمَّ

الَِّذي اَل ُيْذَكُر اهلُل ِفيِه، َمَثُل اْلَحيِّ َواْلَميِِّت«)3(. 

َوَما  َعليِه،  َنْحُن  َما  عىل  ِولِنُطِبَِّقُه  الَعظِيِم،  احلَِديِث  هذا  يف  َر  َوَنَتَفكَّ لِنََتَداَرَس 

َوَطاَعتِِه  اهللِ  بِِذْكِر  َحيٌّ  ِقْسٌم  َأْقَساٌم:  َفُبُيوُتنَا  َواِقِعنا؟  عىل  َوأْمَثالِِه  احلَِديِث  َهذا  أَثُر 

َمَع  األُب  َجَلَس  إْن  َخرًيا،  إالَّ  فِيِه  ُتْبِصُ  وال  َخرًيا،  إالَّ  فيِه  َتْسَمُع  َفال  َوَمْرَضاتِِه، 

ا امُلَباَرُك- أْن َيْصُدَر  َأْبنَاِئِه فال َلْغَو وال ِغيَبَة، وال َسبَّ َوال َشتِيَمَة، َفَهْل َتُظنُّ -أهيُّ

ِمْن هذا الَبيِت احلَيِّ َمَشاِكُل َوُمنَغِّصاٌت؟! َصَدَق اهللُ: ]ىت    يت       جث    مث    

ىث[ ]الرعد:28[.

أخرجه ابن حبان رقم )499(، وصححه األلباين.  )1(
أخرجه مسلم رقم )2018(.  )2(

أخرجه مسلم رقم )779(.  )3(
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ا؟  َوبِرًّ ا  َخرْيً ِمنُْه  ُرَج  خَيْ أْن  َتُظنُّوَن  َفَهْل  َتَعاىل،  اهللِ  ِذْكِر  ِمْن  َميٌِّت  آَخُر:  َوِقْسٌم 
لِلَمَعاِص  َوَمــْأَوًى  لِلُمنَْكراِت،  َمْصَدًرا  الَبيُت  َكاَن  إذا  ِه  ُكلِّ َهَذا  ِمْن  َوَأْخَطُر 
الِة َساُهوَن؟ َوهَلَا  وامُلْهِلَكاِت، َفاَم َظنُُّكْم بَِبيٍت َيْصُحوا َأْهُلُه َوَينَاُموا، َوُهْم عن الصَّ

َجنََباتِِه؟  ُكلِّ  يِف  َتْرَدُح  بَِبيٍت أْصواُت األَغايِن  َظنُُّكْم  َما  ُطوَن؟  ُمَفرِّ َوهِبَا  ُمَضيُِّعوَن؟ 
ْقِص ُتْعَرُض بَِشاَشاتِِه؟ َما َظنُُّكْم بَِبيٍت َيَتَساُهُل َأْهُلُه بِاالْختاِلِط  َوأْفالُم امُلُجوِن والرَّ

اِئِقنَي؟  َمَع اخلََدِم والسَّ

فَبْعُض ُبُيوتِنا َمَع األَسِف َقلَّ فِيها احلََياُء، َوَتَساَهَلْت بِاحِلَجاِب النَِّساُء، أليَس 
ٻ     ٻ     ٻ     ٻ     ]ٱ     َوَيُقوُل:  خُيَاطُِبنَا   D واهللُ  َخِرًبا؟  َبْيًتا  هذا 

پ    پ    پ      پ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ[ ]النساء:34[. 

َجال أْن ُيلِزُموا النَِّساَء بُِحُقوِق  ْعِديُّ V َما َمَفاُدُه: إنَّ عىل الرِّ يُخ السَّ َقاَل الشَّ
ِهنَّ َعْن امَلَفاِسِد، َفُهْم َأْهُل اْلِوالَيِة، لَِما َقْد  اهللِ َتَعاىَل، ِمن امُلَحاَفَظِة َعىل َفَراِئِضِه َوَكفِّ

َعاُه اهللُ بِِه)1(. ُجُل َوظِيَفُتُه َأْن َيُقوَم باَِم اْسرَتْ َزاَنِة، َفالرَّ ُهُم اهللُ بِه ِمْن الَعْقِل َوالرَّ َخصَّ

ويِف َصِحيِح ُمْسِلٍم أنَّ َرُسوَل اهللِ G َقاَل: »َما ِمْن َعْبٍد َيْسَتْرِعيِه 
اهلُل َرِعيًَّة، َيُموُت َيْوَم َيُموُت َوُهَو َغاشٌّ ِلَرِعيَِّتِه، ِإالَّ َحرََّم اهلُل َعَلْيِه اْلَجنََّة«)2(.

]ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ      َتعاىل:  َقوَل اهللِ  َوَأَبًدا  َدوًما  ْر  َوْلنََتَذكَّ
ۅ[ ]التحريم:6[.

تفسري السعدي = تيسري الكريم الرمحن )ص177(.   )1(
أخرجه مسلم رقم )142(.  )2(
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لُهمَّ اْهِدنا واْهِد بِنَا  َطَك امُلْسَتِقيِم، الَّ لُهمَّ اْرُزْقنَا االْستَِقاَمَة عىل ِدينَِك، َوِصَ َفالَّ
اتِنا يا ربَّ الَعامَلنَِي. يَّ لُهمَّ أْصِلْح َلنا نِيَّاتِنَا َوُذرِّ يا َرمْحَاُن َيا َرِحيُم، الَّ

، فاْسَتْغِفُروُه  أُقوُل َما َسِمْعُتْم، وأْسَتْغِفُر اهللَ يِل وَلُكم َولِلُمْسِلمنَي ِمن ُكلِّ َذنبٍّ
ِحيُم. ُه ُهو الَغُفوُر الرَّ إنَّ

انية: اخلطبُة الثَّ
لَِساٍن،  امَلْذُكوٌر بُِكلِّ  امَلَكاِرَه والنَِّقْم،  َوَدَفَع عنَّا  النَِّعْم،  َأْسَدى علينا  احلَْمُد هللِِ 
امَلْشُكوٌر َعىل ُكلِّ إِْحَساٍن، وأشهُد أالَّ إَلَه إالَّ اهللُ، َوحَدُه ال رَشيَك َلُه، ُذو الَفْضِل 
اهللُ  َصىلَّ  الَكِريُم،  النَّبِيُّ  َوَرُسوُلُه  َعبُدُه  ًدا  حُممَّ أنَّ  وأشهُد  الَعِميِم،  َواخلرَِي  الَعظِيِم، 
يِن،  َم َوَباَرَك َعليِه َوعىَل آلِِه َوَأْصَحابِِه َوالتَّابِِعنَي هَلُْم بِإْحَساٍن َوإياَمٍن إىل َيوِم الدِّ َوَسلَّ

ا َبْعُد:  َأمَّ

ُقوا اهللَ َيا ُمؤِمنُوَن، واشُكروا اهللَ َلياًل َوهَنَاًرا عىل َما َأْوىَل ِمْن النَِّعِم، َوَدَفَع  َفاتَّ
ِمن النَِّقِم. 

ِعَباَد اهلِل: 
 ، احْلَيِّ َمَثُل  ُه  بَِأنَّ فِيِه،  اهللُ  ُيْذَكُر  ِذي  الَّ الَبيَت   G َرُسوُلنَا  َمثََّل  ِحنَي 
َفلنَِقْف  امُلؤِمننَي،  َهاُت  ُأمَّ َوأْحَواَلُه  َأْخَباَرُه  َتنَاَقلْت  حتى  َوَعَمِليًّا،  َقولِيًّا  ذلَِك  َطبََّق 

 

ْت َوَقلَّْت يِف َبْعِض ُبُيوتِنا َمَع األَسِف.  َيا ُمؤِمنُوَن َمَع ِعَباَداٍت َعزَّ

َرها يِف َعَدٍد  َيا ُمؤِمنُوَن: َلَقْد َخاَف َرُسوُلنا أْن هَيُْجَر ُأَناٌس ِعَباَداِت الُبُيوِت َفَكرَّ
ا َلَقْد أْصَبَحْت َبْعُض الُبُيوِت ُقُبوًرا ال َصالَة فِيَها، وال ِقَراَءًة لِلُقرآِن،  ِمْن امُلنَاَسباِت، َحقًّ
َصاِتُكْم،  ِمَن  ُبُيوِتُكْم  ِفي  »اْجَعُلوا  َوَيُقوُل:  ُر  ُيَكرِّ َما  َكثرًِيا   H َرُسوُلنا  َبيناَم 
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َوال َتتَِّخُذوَها ُقُبوًرا«)1(، َوَقاَل H: »ِإَذا َقَضى َأَحُدُكْم َصاَتُه ِفي اْلَمْسِجِد، 
َفْلَيْجَعْل ِلَبْيِتِه َنِصيًبا ِمْن َصاِتِه، َفِإنَّ اهلَل َجاِعٌل ِفي َبْيِتِه ِمْن َصاِتِه َخْيًرا«)2(.

أَداِء  عىل  َرُسولِنا  ِمن  احِلْرُص  َذلَِك  َوَما  ؟  احلَثُّ هذا  َما  ُمؤِمنُوَن  يا  أْكرَبُ  اهللُ 
ا َوَتْربَِيًة َوَمْصَلَحًة، أَتُظنُّوَن أنَّ َبيًتا ُيَتَعبَُّد  ٌد أنَّ يِف ذلَِك رِسًّ النَّوافِِل يف الُبُيوِت؟ ُمَؤكَّ

هللِ فيِه َكثرًِيا َتَقَع ِمْن َأْهِلِه َمَعاٍص ِعَظاٍم، َوَكَباِئَر وآَثاٍم؟! 

َياِء، َوَأْخَلَص  َعْت النَّوافُِل يِف الُبُيوِت لَِتُكوَن أْبَعَد َعن الرِّ َقاَل َأْهُل الِعْلِم: رُشِ
َكُة َعىل الَبيِت َوَأْهِلِه، والنَّوافُِل يِف الُبُيوِت ِعاَمَرًة هَلَا بِِذكِر اهللِ  هللِ َتَعاىل؛ َولَِتعوَد الرَبَ

رُضُ امَلالِئَكُة الِكَراُم!  َوَطاَعتِِه، َوبَِسَببَِها حَتْ

ِد  والتََّعوُّ االْقتَِداِء،  ُحْسِن  َعىل  وُتَربِّيهْم  ُأرْستَِك،  َأْفَراِد  َبنَي  النَّوافِِل  وَصالُة 
امُلَباَرُك- ِمَن  ا  ، فُكْن -أهيُّ ُم األَماِن ِمْن ُكلِّ ُمنَْكٍر َورَشٍّ عىل الطَّاَعاِت التي ِهَي َصامَّ
نَي الذيَن َيْغِرُسوَن َهذا اخلرََي يف َأْبنَاِئِهْم. َأرأيُتْم -َيا ِكراُم- إىل َعَظَمِة  احِلِ األَْولَِياِء الصَّ

يَعِة؟!  ِ يِن َوَكاَمِل الرشَّ َهذا الدِّ
ِمنَّا ـــاِن  ـــَي ـــْت ـــِف ال ــــاِشــــُئ  َن ـــــــوُه)3(َوَيــــْنــــَشــــُأ  ـــــــوََّدُه َأُب َعـــَلـــى َمــــا َكـــــاَن َع

ِعَباَد اهلِل:
ليِل يِف َبيتِِه، َوَرْكَعتي الَفْجِر،  ُه ُيَصيلِّ ِقَياَم الَّ َلَقْد َكاَن َهْدُي نِبِيِّنَا H أنَّ
ُه ِعاَمرٌة لِلَبيِت  َة يِف َبيتِِه، اهللُ أْكرَبُ إنَّ َواتَِب الَقْبِليََّة والَبْعِديَّ نََن الرَّ حى، والسُّ َوُسنََّة الضُّ

َبذْكِر اهللِ َوَطاَعتِِه!

أخرجه البخاري رقم )432(، ومسلم رقم )777(.  )1(
أخرجه مسلم رقم )778(.   )2(

البيت للمعري كام يف جممع احلكم واألمثال يف الشعر العريب )216/8(.  )3(
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ها امُلوؤِمُنوَن:  اأيُّ
َنبِيُّنا  َكاَن  َفَقْد   ، َوَريبِّ كالَّ  اْنَتَهْت؟  الُبُيوِت  َوِعَباَداِت  ُسنََن  أنَّ  َتُظنُّوَن  َهل 
ِذي َأْطَعَمنَا َوَسَقاَنا، َوَكَفاَنا َوآَواَنا،  H إَِذا َأَوى إىَِل فَِراِشِه، َقاَل: احْلَْمُد هللِ الَّ

َفَكْم مِمَّْن اَل َكايِفَ َلُه َواَل ُمْؤِوَي«.
ٍق َداِئٍم بِاهللِ َوُمتَِّصٍل، َوَتْقِديٍر لِنِْعَمِة امَلْسَكِن وامَلْأَوى، َفُهنَاَك ُأَناٌس  يا َلُه ِمْن َتَعلُّ
احلَْمُد  َفِللِه  وآِكُلوَن،  َوُمْطَمِئنُّوَن  آِمنُوَن  ابِنا  َأرْسَ يِف  َوَنْحُن  ُروَن،  َوُمَهجَّ دوَن،  ُمرَشَّ

َربِّ الَعامَلنَِي.
اهلِل،  َقاَل: »ِبْسِم  ُه إذا َخَرَج  أنَّ امَلنِْزِل  آَدَب  تُِم  خَيْ  H َكاَن َرُسوُلنا  َلَقْد 
، َأْو َنْظِلَم، َأْو ُنْظَلَم، َأْو  ، َأْو َنِضلَّ ْلُت َعَلى اهلِل، اللُهمَّ ِإنَّا َنُعوُذ ِبَك ِمْن َأْن َنِزلَّ َتَوكَّ

َنْجَهَل، َأْو ُيْجَهَل َعَلْيَنا«)1(.
ياطِنُي  أُتَروَن -َيا َرَعاُكُم اهلُل-: أنَّ َبيًتا ُيْعَمُر بِِمْثِل هذِه الطَّاَعاِت أْن َتْدُخَلُه الشَّ

ہ     ہ     ہ     ۀۀ     ڻ     ڻ     ڻ     ]ڻ      َتعاىل:  اهللُ  َقاَل  وامُلنَْكراُت؟ 
ہ[ ]العنكبوت:69[.

ٍد وعىل آله وصحبِِه َأمجعنَي. اللهمَّ صلِّ َوَسلَّْم عىل َنبِيِّنَا حُمَمَّ
َك، وال ُتنِْسنَا  نَّا َمْكَرَك، َوال ُتَولِّ أْمَرنا َغرَيَك، َوال َتنِْزْع َعنَّا ِسرْتَ لهمَّ ال ُتؤمِّ الَّ

اَطَك امُلسَتِقيَم. لُهمَّ ثبِّْت ُقُلوَبنَا َعىل ِدينَِك، َوِصَ َعْلنَا ِمن الَغافِِلنَي، الَّ ِذْكَرَك، َوال جَتْ
لُهمَّ  الَّ الَعامَلنَِي،  َربَّ  َيا  َبَطَن  َوَما  ِمنَْها،  َظَهَر  َما  الِفَتِن  ِمن  بَِك  َنُعوُذ  ا  إنَّ لُهمَّ  الَّ
ِة أمَر ُرشٍد ُيعزُّ فيه أهُل الطَّاعِة، وُيذلُّ فيه أهُل املعصيِة، ويؤمُر فيه  َأْبِرم هِلَذِه األُمَّ

باملعروف، وُينهى فيه عن املنكر يا ربَّ العاملني. 

أخرجه الرتمذي رقم )3427(، وصححه األلباين.  )1(
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َوَتْرىَض  حُتِبُّ  لَِما  ُأموِرَنا  َوُوالَة  ْقنَا  َوفِّ َواإلياَمِن  األَْمِن  نِعَمَة  َعَلينَا  َأِدْم  لُهمَّ  الَّ

 

يا َرمْحَُن. 

انُصْ ُجنُوَدَنا، واحَفْظ  لُهمَّ  الَّ َمَكاٍن،  امُلسَتْضَعِفنَي يِف ُكلِّ  لُهمَّ ُكْن إلْخَوانِنَا  الَّ
ُحُدوَدنا، يا ربَّ العاملنَي.

ْنَيا َحَسنًَة، َويِف اآْلِخَرِة َحَسنًَة، َوِقنَا َعَذاَب النَّاِر.  نَا آتِنَا يِف الدُّ َربَّ

عباد اهلل: 
اهلل  ولذكر  َيِزْدكم،  نعمه  عموِم  عىل  واشكروه  يذُكركم،  العظيَم  اهلل  اذكروا 

أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوَن.



الدعـــــوة
واألمر باملعروف 
والنهي عن املنكر
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#

ْعَوِة إلى اهلِل َتَعالى َفْضُل الدَّ

اخلطبة األولى:
الُم، وأشهُد أالَّ  وُس السَّ احلمُد هللِ الذي َأكَرَمنَا بِاإلسالِم، ُسبحاَنُه امَلِلُك الُقدُّ
َأنَّ سيَِّدنا  َجِزياًل، وأشهُد  َثَواًبا  إليِه  عاَة  الدُّ َوعَد  َلُه،  رَشيَك  اهللُ، وحَدُه ال  إال  إله 
ًدا عبُد اهللِ َوَرُسوُله، َعْبَدا َوَنبِيًّا َوَخِلياًل، َدَعا إىل اهللِ عىل َبِصريٍة، َفَفَتَح اهللُ  َوَنبِيَّنا حُممَّ
بِِه الُقُلوَب، َوَأَناَر بِِه الُعُقوَل، َفَكاَن َبِشرًيا َوَنِذيِرا، َفَصَلَوات ريبِّ وسالُمُه عليه وآلِِه 

ا َبعُد: وَأصَحابِِه وَأتَباِعِه بِإحَساٍن وإِياَمٍن ُبكَرًة وَأِصياًل، أمَّ

َفاتَّقوا اهللَ -ِعباَد اهللِ- َحقَّ التَّقوى، واْجَعُلوها ِشَعاًرا َلُكم وِدَثاًرا، واسَتْشِعُروا 
ا َوِجَهاًرا. ُمَراَقَبَة اهللِ رِسًّ

اأيها امُل�سِلُموَن:
َلَقْد َأرَسَل اهللُ َرسوَلُه: ]ٺ    ٺ    ٺ    ٿ    ٿ     ٿ        ٿ    ٹ       
يِن، َغايُتها ِهَداَيُة اخلَلِق  ٹ    ٹ[ ]األحزاب:45، 46[ َفِرسالُته َباقَيٌة إىل َيوِم الدِّ
َأمجعنَي، َكاَم َقاَل َربُّ الَعامَلنَِي: ]ک    ک    گ           گ    گ[ ]األنبياء:107[ 
ِدينِِه،  عَوِة إىل  رِي عىل هَنِجِه، والدَّ بِالسَّ امُلسِلمنَي  َوَأَمَر  ِه،  َربِّ ِرَساَلَة   H َغ  َفَبلَّ

ِحيِح: »َبلُِّغوا َعنِّي َوَلْو آَيًة«)1(. َفَقاَل َكاَم يف الصَّ

أخرجه البخاري رقم )3461(.  )1(
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إىَِل اهللِ  َداٍع  ُه  أنَّ  H َنبِيِّنَا  َأَجلِّ ِصَفاِت  ِمْن  أنَّ  ُمؤِمُنوَن:  يا  وْلَتْعَلموا 
َتَعاىَل َدوًما َوأَبًدا، َقاَل C: ]ڃ    ڃ       چ     چ    چ    چ    ڇ    ڇ    ڇڇ    ڍ     ڍ    
ُوُد بِأَنفاِسِه األِخرَيِة، كاَن  ڌ    ڌ[ ]الرعد:36[ بل حتى َوُهَو O جَيُ
 H َُّدُم النَّبِي وِديٌّ َكاَن خَيْ َاَة، َوَما َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم«)1(، وُغاَلٌم هَيُ َيُقوُل: »الصَّ
َفنََظَر  »َأْسِلْم«  َلُه:  َفَقاَل  َرْأِسِه،  ِعنَْد  َفَقَعَد  َيُعوُدُه،   H النَّبِيُّ  َفَأَتاُه  َفَمِرَض، 
الغالُم إىَِل َأبِيِه، َفَقاَل َلُه: »َأِطْع َأَبا اْلَقاِسِم« َفَأْسَلَم، َفَخَرَج النَّبِيُّ H َوْهَو 

َيُقوُل: »اْلَحْمُد هلِلِ الَِّذي َأْنَقَذُه ِمَن النَّاِر«)2(. 

ها امُلوؤِمُنوَن: اأيُّ
عموَم  اهللُ  َأَمَر  وَقْد  َعَمٍل،  ُف  َوَأرْشَ َوظِيَفٍة،  أنبَُّل  اخلَلِق  ِهَداَيِة  إىل  عُي  السَّ
نا  َفُكلُّ عمران:104[،  ]آل  ڱ[  ڱ     ڳ     ڳ      ڳ     ]ڳ     َفَقاَل:  امُلسِلمنَي، 

نا: ]ڇ    ڇ     ڍ     عوِة، والَعَمِل، َكاَم َقاَل َربُّ َمأُموُروَن باالقتِداء بِالرُسوِل يِف الدَّ
ڍ    ڌ       ڌڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ    ژ[ ]يوسف:108[. 

ُقْدَرتِِه  َحْسَب  ُكلٌّ  ِمنَّا،  َفْرٍد  ُكلِّ  َعىل  َوجَتُِب  عَوُة،  الدَّ ُد  َتَتَأكَّ َهذا  َزَمنِنَا  َويِف 
َوَجْهِدِه، َقاَل اإلَماُم ابُن القيِِّم V: »فَمْن َعِلَم َوَعِمَل وَعلََّم، َفَذاَك ُيدَعى َعظِياًم 

اَمواِت«)3(. يِف َمَلُكوِت السَّ

ها امُلوؤِمُنوَن: اأَيُّ
إخراُج ُأنَّاٍس ِمْن الُكْفِر إىل اإلْسالِم، وِمْن َمَعاٍص َوَعَمى إىل استَِقاَمِة وُهَدى، 

أخرجه ابن ماجه رقم )1625(، وصححه األلباين.  )1(
أخرجه البخاري رقم )1356(.  )2(

زاد املعاد )10/3(.  )3(
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اُن: ]چ    چ    ڇ    ڇ    ڇ      يَّ َخرُي األَعاَمِل، َوأْثَقُلها يِف املِيَزاِن، َكاَم َقاَل امَلِلُك الدَّ
ڇ    ڍ    ڍ    ڌ    ڌ      ڎ       ڎ    ڈ[ ]فصلت:33[.

عِديُّ V ما مفاده: َفال َأحَد َأحَسَن َكالًما وَطريَقًة َوَحاَلًة،  يُخ السَّ َقاَل الشَّ
َدْعَوتِِه  َوَمَع  امُلبطِِلنَي،  َوجُمَاَدَلِة  الَغافِِلنَي،  َوَوْعِظ  بَِتعِليِم اجلَاِهِلنَي،  إىَِل اهللِ،  َدَعا  مِمَّْن 
مَتَاُمَها  امَلْرَتَبُة  َوَهِذِه  امُلنَْقاِديَن ألَْمِرِه،  ِمْن  َفَكاَن  ِه،  َربِّ َأْمِر  بِاْمتَِثاِل  بِنَْفِسِه  َباَدَر  لِْلَخْلِق 
الِِكنَي  السَّ الَلِة  الضَّ ُدَعاِة  ِمْن  َكاَن  َمْن  َقواًل  النَّاِس،  َأرَشِّ  ِمْن  َأنَّ  َكاَم  يِقنَي،  دِّ لِلصِّ
ڀ[  پ      پ     پ     پ     ٻٻ     ٻ     ٻ     ]ٱ     َسبِيَلُه 

]األنعام:132[)1(. 

: ]چ    چ    ڇ    ڇ    ڇ      يَّ V َتال َقوَل اهللِ وروي أنَّ احلََسَن الَبْصِ
ڇ    ڍ[ ]فصلت:33[ َقاَل: َهذا َحبِيُب اهللِ، َهذا َويِلُّ اهللِ، َهذا َصْفَوُة اهللِ، َهذا ِخرَيُة 
َوَعِمَل  النَّاس،  َوَدَعا  َدعَوتِِه،  يِف  اهللَ  َأَجاَب  اهللِ،  إىل  األَْرِض  َأْهِل  َأَحبُّ  َهذا  اهللِ، 

َصاحِلًا يِف إَِجاَبتِِه، َوَقاَل: إِنَّنِي ِمْن امُلْسِلِمنَي)2(. 

يا اهلل َيا هَلا ِمْن َمنَْزَلٍة َعظِيَمٍة أْن ُتَوفََّق إلْصالِح الَبرَشِ َوَتوِجيِههْم! 

ها الأُخ امُلَباَرُك: اأيُّ
ُمسِلٍم  َصِحيِح  فِفي  َوافٌِر،  َنِصيٌب  ِمنْه  َفَلَك  بِِه  َتُقوُم  َدَعِويٍّ  َعَمٍل  َفُكلُّ  َأْبرِش 
َعْن َأبِى ُهَرْيَرَة -I- َأنَّ َرُسوَل اهللِ H َقاَل: »َمْن َدَعا ِإَلى ُهًدى َكاَن 
َدَعا  َوَمــْن  َشْيًئا،  ُأُجــوِرِهــْم  ِمْن  َذِلــَك  َيْنُقُص  اَل  َتِبَعُه  َمْن  ُأُجــوِر  ِمْثُل  اأَلْجــِر  ِمَن  َلُه 

تفسري السعدي = تيسري الكريم الرمحن )ص749(.  )1(
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آَثاِمِهْم  َذِلَك ِمْن  َيْنُقُص  َتِبَعُه، اَل  آَثاِم َمْن  ِمْثُل  َعَلْيِه ِمَن اإِلْثِم  ِإَلى َضَاَلٍة َكاَن 
َشْيًئا«)1(.

َفَيا عبَد اهلِل:
إسالُم َرُجٍل واِحٍد، واهتَِداؤه بَِسَبِب َدعوتَِك َوَنِصيَحتَِك َخرٌي َلَك ِمْن َأْنَفِس 
األَمَواِل، َوَأْغالها، َيُقوُل َرُسوُل اهلُدى O: »فَو اهلِل أَلْن َيهِدَي اهلُل ِبَك 
ِر النََّعم؟ إهنَّا اإلبُِل احُلْمُر،  َرُجًا َواِحًدا َخيٌر َلَك ِمن ُحْمِر النََّعم«)2(، أَتْدِري ما مُحْ

َوِهَي َأْنَفُس َأْمَواِل الَعَرِب ِعنَْدُهْم. 

ها امُلوؤِمنوَن: اأيُّ
َقْد  ِه،  لِنرَْشِ والَبْذَل  يِن،  لِلدِّ الَعَطاَء  أنَّ  حُمِزَنٌة  َحِقيَقٌة  ِديِد:  الشَّ األََسِف  َمَع 
ننَِي، َفَعَدُد  ، أو َخَفَت يِف ُنُفوِس الَكثرِِييَن ِمنَّا، َبْل َحتى يِف ُنُفوِس َبْعِض امُلَتَديِّ َخفَّ
ِن ال َيَتنَاَسُب َمَع َما ُيشاَهُد ِمْن َعَطاٍء َوَناَمٍء َوَدْعَوٍة، َوَصَدَق َنبِيُّنا  باِب امُلْلَتِزِم امُلَتَديِّ الشَّ
َتِجُد  َتَكاُد  اَل  اْلِماَئُة،  َفَقاَل: »ِإنََّما النَّاُس َكاإِلِبِل  Hِحنَي َوَصَف َحاَلنا، 

ِفيَها َراِحَلًة«)3(.
َباٌب  َفقط  الَعَمِل  َمْسؤلِيَُّة  اآلَخِريَن  ِميُل  َوحَتْ أْكَثُر،  والتَّالُوُم  َكثرَِيٌة،  َفامَلَعاِذيُر 

يِن َشيًئا.  ْم للدِّ َيُطوُل، َويْميِض الُعُمُر، َومَلْ ُنَقدِّ
، َمَغالِيَق  نَي َوال ُمِضلِّنَي، َمَفاتِيَح َخرْيٍ َجَعَلنا اهللُ مَجِيًعا ُهَداًة ُمهَتِديَن، َغرَي َضالِّ

، يا ربَّ العامَلنَي، َومِمَّن َيسَتِمُع الَقوَل َفَيتَّبُِع أحَسنَُه.  رَشٍّ

أخرجه مسلم رقم )2674(.  )1(
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ِمْن ُكلِّ َذْنبٍّ َوَخطِيَئٍة،  َوَلُكم ولِلُمْسِلِمنَي  َوَأْسَتْغِفُر اهللَ يِل  َما َسِمعُتْم،  َأُقوُل 
ِحيُم.  َفاسَتْغِفُروه، َوُتوُبوا إِليه، إنَّه ُهو الَغُفوُر الرَّ

اخلطبة الثانية:
ِصاٍط  إىل  َيشاُء  َمْن  َوهْيِدي  الِم،  السَّ َداِر  إىل  َيْدُعو  ِحيِم،  الرَّ الرَبِّ  هللِ  احلَمُد 
ُمسَتِقيٍم، وأشهُد أالَّ إله إال اهللُ، وحَدُه ال رَشيَك َلُه الَعيِلُّ الَعظِيُم، وأشهُد أنَّ َنبِيَّنَا 
َصلِّ  اللهمَّ  الَكِريِم،  واخلُُلِق  الَقويِم،  يِن  الدِّ ُذو  َوَرُسوُلُه،  اهللِ  َعبُد  ًدا  حُممَّ َوُقْدَوَتنَا 
َتبَِعُهم  َوَمْن  األَعالِم،  امُلتَِّقنَي  وَأصَحابِِه  آلِِه  وعىل  األََناِم،  َخرِي  عىل  َوَباِرْك  ْم  وَسلِّ

ا َبعُد: واِم، أمَّ بِإحَساٍن وإياَمٍن عىل الدَّ

وا َفِديُن اهللِ َمنُصوٌر َوَقاِدٌم، إياَمًنا بِوْعِد اهللِ الَقاِئِل:  فاتَّقوا اهللَ -ِعباَد اهللِ- وَأْبرِشُ
]ڌ    ڌ        ڎ     ڎ    ڈ      ڈ    ژ    ژ    ڑ       ڑ      ک      ک    ک    ک      گ    

گ    گ    گ    ڳ      ڳ         ڳ    ڳ     ڱ             ڱ      ڱ    ڱ[ ]الصف:8، 9[. 

اللَّْيُل  َبَلَغ  َما  اأْلَْمُر  َهَذا  َيُقوُل: »َلَيْبُلَغنَّ  إْذ  لنَا  بَِشاَرَة َرُسوِل اهلل  َأَما َسِمْعُتم 
َأْو  ِبِعزِّ َعِزيٍز،  يَن،  َأْدَخَلُه اهلُل َهَذا الدِّ َوَبٍر، ِإالَّ  َواَل  َبْيَت َمَدٍر  َيْتُرُك اهلُل  َواَل  َوالنََّهاُر، 
ُق ِمنَّا  ِبُذلِّ َذِليٍل، ِعزًّا ُيِعزُّ اهلُل ِبِه اإْلِْسَاَم، َوُذالًّ ُيِذلُّ اهلُل ِبِه اْلُكْفَر«)1(، َوَلِكْن َمْن ُيوفَّ

ْدَمِة ِديِن اهللِ َتَعاىل؟ خِلِ

ها امُلوؤِمُنوَن: اأيُّ

َفُهناَك  واإلرَشاِد،  الَدعَوِة  يف  ًصا  ُمَتَخصِّ لسَت  أَنا  َفَقاِئٌل:  ُد  دَّ َيرَتَ ُسؤاٌل  َوُهنا 
كاتَِبا،  لسُت  َأَنا  َيُقوُل:  وآَخُر  يِل،  َفُيسَمُع  خطِيًبا  لسُت  أَنا  وَقاِئٌل:  ُيتِقنُوهَنا،  ُأناٌس 

أخرجه أمحد رقم )16957(، وقال حمققو املسند: »إسناده صحيح عىل رشط مسلم«.  )1(
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ُهم ِحرٌص، َوَهمُّ َكاَم َقاَل اهللُ َتَعاىل:  َفُيْقرُأ يِل، َفنَُقوُل هِلؤالء اإلخَوِة وَغرِيهم مِمَّن ِعندَّ

]ۉ    ۉ    ې     ې    ې    ې    ى      ى    ائ    ائ     ەئ[ ]اإلرساء:84[ َفِمن 
َفُمنَاَصَحُة  ِمنَّا،  َفْرٍد  ُكلُّ  َيسَتطِيُعها  َعٌة،  مَتنَوِّ وُطُرَقها  عوِة  الدَّ ُسُبَل  أنَّ  بِنَا  اهللِ  َرأَفِة 
َقٍة َدْعوٌة،  األَْفَراِد َدْعَوٌة، َوَتوِجيُه األْبنَاِء َدْعوٌة، َوتوزيُع ُكُتٍب، أو َبعُث َرَساِئَل ُمَوثَّ
الَوَجاَهِة  َوَبْذُل  َوَدْعَوٌة،  َوُقْرَبٌة  َفِضيَلٌة  بِامَلاِل  ِة  َعِويَّ الدَّ وامَلَشاِريِع  اخلرَِي  ُسُبِل  َوَدْعُم 

واجلُْهِد َدْعوٌة. 

ها الِكراُم:  اأَتْدُروَن اأيُّ

ُقْرَبٌة َوَدْعَوٌة، َفإْن ُكنَت ال َتسَتطِيُعها، َوَضُعْفَت  ُمُكْم يِف ُوُجوِه اآلَخِريَن  َتَبسُّ
َعْن َبْعِض اْلَعَمِل، َفُكْن َكاَم َقاَل َرُسوُلنا H: »َتُكفُّ َشرََّك َعِن النَّاِس، َفِإنََّها 
ًرا لآلَخِريُن َعْن ِديِن اهللِ  َصَدَقٌة ِمْنَك َعَلى َنْفِسَك«)1(، َفعىل أقلِّ َتْقِديٍر ال َتُكْن ُمنَفِّ

اْختاِلِف  عىل  ُكلُُّه  جُمَتَمُعنا  ُيصبُِح  هِبذا  لَِك،  لُِعامَّ بُِظلِمَك  أو  أْخالِقَك،  بُِسؤِء  َتَعاىل 
فَِئاتِِه ُدَعاًة إىل اهللِ َتَعاىل. 

وَن على َتْبِليِغ ِديِن اهلِل: ها احَلِري�سُ اأيُّ

وٌط َثالَثٌة:  َر فِيِه رُشُ ُط أْن َتَتَوفَّ  ُكلُّ َدْعَوٍة أو َتوِجيٍه حتى َيُكوَن ُمْثِمًرا ُيشرَتَ

فاإلخالُص  َتَعاىل،  اهللِ  ِمن  والثَّواَب  األْجَر  َتْبَتِغي  أْن  َدعَوتَِك  ِمْن  َفَغاَيُتَك 
ُأْسُلوٍب،  بِأمَجِل  َدْعَوتِِه  َطِريَقِة  Hيف  النَّبِيِّ  َهْدَي  َتْسُلَك  وأْن  َقاِئُدَك، 
َواْنَتبِْه:  إليِه،  َتْدعو  فِياَم  بصرية  عىل  َتُكوَن  أْن  وِط:  ُ الرشُّ َوَثالُِث  َتوِجيٍه،  َوأحسِن 
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]وئ    ۇئ    ۇئ    ۆئ    ۆئ    ۈئ    ۈئېئ     ېئ    ېئ    ىئ     ىئ    ىئ      ی    ی            ی    
ًدا  ُمَتَعمِّ َعَليَّ  َب  َكــذَ »َوَمْن  َيُقوُل:   H َوَرُسوُلنا  ]اإلرساء:36[  ی[ 

َفْلَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر«)1(.

ِعَباَد اهلِل:

َلَفاِسُقوَن،  النَّاِس  ِمْن  َكثرًِيا  أنَّ  َقَضت  اهللِ  َفُسنَُّة  اجلَِميِل،  رْبِ  بالصَّ َعَليُكم 

 

َفاَم  الَباطُِل،  اْنَتَفَش  َوَلو  َتيَأْس،  َكُثَر االْنِحَراُف، وال  َوَلو  النُّْصِح،  َفال َتضُعْف عن 
يَن، والِزِموا  َعاَء لِلَمْدُعوِّ ُد، َوَأْكثِروا الدُّ ُق وامُلَسدِّ ْغ َوَربُّْك امُلَوفِّ َعليَك إالَّ الَبالُغ، َفَبلِّ
رْبِ والتَّْقَوى، واسَتِعْن باهللِ يَف َدْعوتَِك، واْسأْلُه  رْبَ َعىل َما ُتالُقوَن، َفالَعاِقَبُة لِلصَّ الصَّ

َد ُخطاَك، وَأْن ُيصِلَح نِيََّتَك.  أْن يباِرَك يِف ُجُهوِدَك، وأْن ُيسدِّ

ها الأَْخَياُر: اأيُّ
عوِة واهلَُدى؛ لِذا َكاَن لَِزاًما َعلينا  َمهبُِط الَوحِي وُمنَطَلُق الدَّ َبَلُدنا بَِفْضِل اهللِ 
فِيِه  ُقُيوَد  ال  َوَفِسيٌح  ُميٌَّس  اهللِ  بَِفْضِل  عوِة  الدَّ َوَطريُق  واخلُطى،  اجلُُهوِد  ُمضاَعَفُة 

 

َفُقوُموا  امَلرِعيَِّة،  واآلَداِب  ِعيَِّة،  الرشَّ وابِط  الضَّ ِوْفَق  َكاَن  َما  َمتى  َأْغالٌل؛  وال 

 

ھ      ہ     ہ     ہ      ]ہ     بَِقولِِه:  َعليُكْم  اهللُ  أوَجَب  باَِم  ُمؤِمنُوَن-  -َيا 
ھ    ھ[ ]النحل:125[. 

َوُجْهًدا  اْنتَِشاًرا،  أكَثِرَها  َوِمْن  َعَة،  امُلَتنَوِّ َة  َعِويَّ الدَّ امَلَكاتَِب  َلنَا  اهللُ  َء  َهيَّ َوَقْد 
خُمِْلُصوَن  عليِه  َيُقوُم  والذي  الَغالَِيِة،  حُماَفَظتِنَا  اجلَالياِت يف  لَِتوِعَيِة  التََّعاُويِنُّ  املَكَتُب 
اهللُ  َكَتَب  اهللِ-  -بإذِن  الِة  الصَّ َبْعَد  ُجُهِدِهْم  ِمْن  َشيًئا  وَن  َسرَتَ والذي  حُمَتِسُبوَن، 
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ُح عىل الَعواِئِل واألرَُسِ  َد اهللُ َعَمَلُهْم، َوإينِّ أْقرَتِ أْجَرُهْم، َوَباَرَك يف ُجُهوِدِهْم، َوَسدَّ
ِة َعاٍم أو أْكَثَر، َفَهذا ِمن التَّواِص  ا َيُكوُن باْسِمَها َوَدْعِمَها ملُِدَّ وًعا َدَعويًّ أْن َتَتَبنَّى َمرْشُ

عىل الرِبِّ والتَّْقوى. 

هادة أنت حتكم بني عبادك  اَمَواِت َواألَْرِض َعامِلَ الَغيِب والشَّ اللهمَّ َفاطَِر السَّ
فيام كانوا فيه خيتلفون، اهدنا ملا اخُتلف فيه من احلق بإذنك، إنك هتدي من تشاء 
عاة امُلخلصني، اللهم واجعلنا  إىل صاط مستقيم، اللهم أيِّد عبادك الصاحلني والدُّ

منهم برمحتك يا رحيم، اللهم اجعلنا ُهَداًة مهَتِديَن، َغرَي َضالنَي وال ُمضلِّنَي. 

اللهم وآمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووالة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين، 
واجعل اللهم واليتنا فيمن خافك واتقاك، وأتبع رضاك، يا أرحم الرامحني، اللهم 
أبرم هلذه األمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر 
فيه باملعروف، وينهى فيه عن املنكر، َلَك احلَْمُد يا هللُ عىل نِْعَمِة اخلرَِي واألْمَطاِر التي 
ت باِلَدنا، اللهم اجعْلها أمَطاَر خري وَبَرَكٍة، ِزْدَنا ِمْن َفْضِلَك املِْدَراُر، يا عزيُز يا  َعمَّ

اُر.  َغفَّ

آتنا  نا  ربَّ اخلارسين،  من  لنكونن  وترمحنا  لنا  تغفر  مل  وان  أنفسنا،  َظلمنا  نَا  َربَّ
ۉ     ۅۉ     ]ۅ     النَّاِر  عذاَب  وِقنَا  َحَسنًَة،  اآلخرة  ويف  َحَسنًَة،  الدنيا  يف 
ۇئ     وئ      وئ     ەئەئ     ائ     ائ      ىى     ې        ې     ې     ې    

ۇئ[ ]العنكبوت:45[.
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#

ِفيَنُة حتى ال َتغَرق السَّ

اخلطبة األولى:
بعث  وأحكاَمه،  ِع  الرشَّ َشَعاِئَر  وأظهَر  وأعالَمه،  َالعلِم  معامل  أعىل  هلل  احلمُد 
أْن  َداِعنَي، وأشهُد  اهلُدى  ُسنِن  بعلامَء إىل  ُسبِل احلقِّ هاديَن، وأخَلفهم  ُسَل إىل  الرُّ
ًدا عبُد اهلل  ال إله إال اهلل، وحده ال رشيَك له، امَلِلُك احلقُّ امُلبنُي، وأشهُد أنَّ نبيَّنَا حُممَّ
ا  أمَّ والتَّابعنَي،  آلِه وأصحابِه  اهلل وسلَّم وبارك عليه، وعىل  األمنُي، صىلَّ  ورسوُله 

بعُد:

]ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ     ڃ[ ]التوبة:119[.

عباَد اهلل:
اِء، والَعضِّ عليها بالنَّواجِذ، وُمطالبوَن  يَعتِنا الَغرَّ ِك برَِشِ نا ُمطاَلبوَن بالتَّمسُّ إنِّ
كيَفام  وُمَسلَّامهِتا  بأحكاِمها  َيَتالَعُبوَن  الذيَن  امُلفسديَن،  وَتْعِرَيِة  عنها،  فاِع  بالدِّ

شاءوا! 

عِي  والسَّ أهلها،  إىل  امَلَظامِلِ  َوَردِّ  سَبِة واإلنكار،  احْلِ َبواِجِب  بالقياِم  وُمطالبوَن 
إلصالِح أحواِل النَّاِس، وُمَتَطلَّباهِتم، وحفِظ املاِل العاِم، واألخِذ عىل أيِد الَفاِسديَن 
ُد  ويتأكَّ َحْسَب علِمِه واستطاعتِِه،  املسلمنَي، كلٌّ  حُمَتٌَّم عىل  َفْرٌض  فهذا  والَعابثنَي، 
ًة  ذلَك عىل الُعلاَمِء والُفقهاِء، وأهِل الَقَضاِء واإلفتاء فإنَّ عليهم أمانًة ثقيلًة، وَمَهمَّ
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ُف يف ُكلِّ  اٍت عاِصفٍة، وفَساٍد َيَتَكشَّ اٍم َعِصيَبٍة، وُمسَتَجدَّ ُتنا اليوَم مَترُّ بأيَّ خطريًة، فأمَّ
َأَثاَروا  ُغيوُمها، وانترَشت ُسُموُمها، وَتغرياٍت داِخِليٍَّة  وقٍت وحنٍي، وفتٍن أطبَقت 
روا  يفكِّ مل  ولكنَّهم  وا،  َقصَّ الَبغُي  ُيعِقُب  ما  عِلموا  وَلو  باهَبا،  واستفَتحوا  َنْقَعها، 

بِنُصِح  اننَِي َمسؤوليٌة ُكربى، وأمانٌة عظمى،  بَّ يف العواقِب؛ لذا كاَن عىل العلامِء الرَّ
عاِة والرعيَِّة، فاهللُ أخَذ عليهُم العهَد وامليثاَق، َفقاَل: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ     الرُّ
ُمسَتشِعُرون  وُهم  عمران:187[  ]آل  ڀ[  ڀ     پ          پ     پ     پ    
Hحنَي قاَل: »أال ال َيمَنَعنَّ َرُجًا هيبُة النَّاِس أْن َيُقوَل ِبحقٍّ   ُخطَبَة النَّبِيِّ

َر  ُيذكَّ أو   ، ِبَحقٍّ ُيقاَل  أْن  ِرزٍق  من  ُيباِعُد  وال   ، أجــلٍ من  ُيَقرُِّب  ال  فإنَّه  َعِلَمُه،  إذا 

ِبَعِظيٍم«)1(، َفكاَن اهللُ يف عونِكم.

ِة: يا علماَء الأمَّ
ُقوا  لُِتَحقِّ ِر؛  املنكَّ عن  واهنوا  باملعروِف،  وُمروا  اهلل،  رسالَة  وَبلُِّغوا  فامُضوا 
إنَّام هو  الَفَتِن  المُة من  فالسَّ والَقَباِئَح،  امَلَفاِسَد وامَلَظامِلَ  امَلَصالَِح وامَلرابَِح، وتدفعوا 

ک     ک     ڑک     ڑ     ژ       ]ژ     العامَلنَي،  ربِّ  َشِعرَيِة  وإحياِء  يِن،  الدِّ بِتبليِغ 

 

ک    گ    گ    گ[ ]املائدة:67[ فيا جنوَد األمِر باملعروِف، والنَّهِي عن امٌلنَكِر: 
قوا، فإنَّ اخلَْطَب َجَلٌل،  عيَِّة، واعتصموا بحبِل اهللِ مجيًعا وال تفرَّ اعي والرَّ انَصُحوا لِلرَّ
كوَت عن اإلثِم والِعصَياِن  َعيٌب يف أهِل اإلسالِم،  َودليٌل  واحِلمَل َثِقيٌل، وإنَّ السُّ

اِن، القاِئِل: ]ڻ    ڻ     ڻ     يَّ ِلهم عىل امَلِلِك الدَّ ِة َتوكُّ عىل َضعِف اإليامِن، وِقلَّ
ڻ    ۀ    ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ     ھ    ھ    ےے    ۓ    ۓ    ڭ    

تقدم خترجيه.  )1(
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ڭ    ڭ     ڭ    ۇ    ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ      ۋۋ    
كوَت َسيزيُد األَمَر ُسوًءا، وامُلنَكَر  ]البقرة:159، 160[ وإنَّ السُّ ۅ    ۅ    ۉ[ 

ُمنَْكًرا، والُفرَقَة ُفرقًة! 

ها امُلوؤمِنوَن: اأيُّ

ُاجلميِع،  امُلنكِر َمسؤولية  باملعروِف والنهَي عن  أنَّ األمَر  اليقني  اعلموا علَم 
وهو َحٌق واجٌب عىل اجلميِع، كام أنَّ نفَعه وخرَيه َسيكوُن لَِصالِِح اجلَِميِع، أمل َيُقل 

َموالَنا: ]ۇئ    ۆئ    ۆئ       ۈئ    ۈئ    ېئ     ېئ    ېئىئ    ىئ    ىئ    ی    
امُلَجاِهَر لُِتِصيَب  ، والظَّامِلَ  ى امُلذنَِب امُلبارِشَ َتَتَعدَّ ]األنفال:25[ فِتنٌة  ی    ی[ 
مَل  َظاِهَرٍة  وُمنَكَراٍت  فاِسَدٍة،  وبِطاَنٍة  َفاِسَقٍة،  ُعصَبٍة  بَِسَبِب  والطَّالَِح،  الَِح  الصَّ
َأَما َسِمعُتم يا مؤمنوَن َقوَل َرُسوِل اهللِ  مُتنَع ومل ُتدَفع!  مَل  ِع  ُتقَمْع، َوجَتاُوزاٍت لِلرشَّ
H: »َمْن َرَأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا َفْلُيَغيِّْرُه ِبَيِدِه، َفِإْن َلْم َيْسَتِطْع َفِبِلَساِنِه، َفِإْن َلْم 
َيْسَتِطْع َفِبَقْلِبِه؛ َوَذِلَك َأْضَعُف اإِليَماِن«)1(، َفَمن قال: إنَّ األمَر باملعروِف، والنَّهَي 

عن امُلنَكِر ِمن واجِب ِرجاِل احِلسَبِة َفَقط؟ وأنَّه َحَراٌم عىل اآلخريَن؟ وأنَّ ِعَقاهَبم 
 :H اإلهاَنُة والَقبُض والتَّنكيُل؟ كال، َفِدينُنا َقاِئٌم عىل النَّصيحة، َقال: نبيُّنا

َوِلَرُسوِلِه  َوِلِكَتاِبِه  َقاَل: »هلِلِ  يا رُسوَل اهللِ؟  ملَِْن  َحاَبُة:  الصَّ قاَل  النَِّصيَحُة«  يُن  »الدِّ
ِتِهْم«)2(، إًِذا األمُر باملعروِف والنَّهُي عن املنكِر واجٌب عىل  ِة اْلُمْسِلِميَن َوَعامَّ َوأَلِئمَّ

باملنكِر،  النَّاُس  َتظاهَر  وإذا  ِسواُه،  دوَن  ألحٍد  وليس  للجميِع،  اهلل  وديُن  اجلميع، 

أخرجه مسلم رقم )49(.  )1(

أخرجه مسلم رقم )55(.  )2(
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ُل َوَجَب  وَأعَلنُوُه َجَهاًرا، َوَجَب إِنكاُرُه! وإذا ِحيَف عىل النَّاِس وأَصاهَبم الفقُر والذُّ

إنكاُرُه وإصالُحُه! َفإْن َسَكُتوا مَجيًعا، َفالُكلُّ ُعَصاٌة هذا بِفعلِه، وَذاَك بِرضاُه. 

َعْن َجِريِر بن عبِد اهلل I َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ H َيُقوُل: »َما 

َأْن ُيَغيُِّروا َعَلْيِه َفَا  َيْقِدُروَن َعَلى  ِباْلَمَعاِصي  ُيْعَمُل ِفيِهْم  َقْوٍم  ِمْن َرُجٍل َيُكوُن ِفي 

: غايٌة يف التَّشِديِد،  ُيَغيُِّروا ِإالَّ َأَصاَبُهْم اهلُل ِبَعَذاٍب ِمْن َقْبِل َأْن َيُموُتوا«)1(،  اهللُ َأكرَبُ

َوهِنَاَيٌة يف التَّهديِد والَوِعيِد، قال اإلماُم الُقرطبُي V: »... وقيل: كلُّ بلدٍة يكوُن 

َسبِيِل  عىل  وَعامِلٌ  َيظِلُم،  ال  َعاِدٌل  إِماٌم  البالِء:  من  َمعُصوُموَن  َفأهُلها  أربعٌة  فيها 

ضوَن عىل َطَلِب الِعلم  اهلُدى، وَمَشايُخ َيأمروَن بامَلعُروِف، َوينَهوَن عن امُلنكر، َويرِّ

َج اجلَاِهليِة األُوىل«)2(. جَن َترَبُّ والقرآِن، ونِساُؤهم َمسُتوراٌت، ال َيتربَّ

يا ِكرام:

اِت بِحاَجٍة إىل هؤالِء األرَبَعِة ُكلِّهم! فيا أهَل اإليامِن:  مِن بالذَّ أنَّنا يف هذا الزَّ

الَباطُِل  َيسَتعيِلَ  أْن  َقبَل  الُوسَع  وابُذُلوا  َتَكاَسُلوا،  وال  َتواَنوا،  وال  َوَأنِكُروا،  ُمروا 

وأهُلُه، قاَل H: »ِإَذا ُعِمَلِت اْلَخِطيَئُة ِفي اأَلْرِض َكاَن َمْن َشِهَدَها َفَكِرَهَها 

وَأْنَكَرَها، َكَمْن َغاَب َعْنَها، َوَمْن َغاَب َعْنَها َفَرِضَيَها َكاَن َكَمْن َشِهَدَها«)3(، ]ی    

جئ     حئ    مئ      ىئ    يئ    جب    حب[ ]هود:117[. 

أخرجه أبو داود رقم )4339(، وحسنه األلباين.  )1(
تفسري القرطبي )49/4(.  )2(

أخرجه أبو داود رقم )4345(، وحسنه األلباين.  )3(
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َيَتَداَرَكنا بِعفوِه وُلطِفِه، وأْن هَيدَينا مَجيَعا ِصاَطُه امُلسَتِقيَم، وأن  َنسَأُل اهللَ أْن 
، وأن َيرُزَقنا ُشكَر نَِعِمِه، وُحسَن عباَدتِِه، واحلمُد هللِ  جيعَلنا َمَفاتِيَح خرٍي، َمَغالِيَق رَشِّ

ربِّ العامَلنَي.  

اخلطبُة الثانية: 
الُعُقوَباِت،  بِأَنواِع  امَلَعاِص  أهَل  د  وتوعَّ بالطَّاعاِت،  امُلؤمننَي  َم  كرَّ هلل  احلمُد 
اهللُ، وحَدُه ال رَشيَك  إالَّ  إلَه  أالَّ  احلَاالِت، وأشهُد  مَجيِع  بِإنَكاِرها يف  امُلؤمننَي  َأمَر 
ٍة  ًدا عبُد اهللِ َوَرُسوُلُه، َتَركنا عىل حَمجَّ امواِت، ونشهد أنَّ حُممَّ َله، َربُّ األَرِض والسَّ
َم َوَباَرَك عليِه وعىل  الِل واألَهواِء، صىلَّ اهللُ َوَسلَّ َبيَضاَء ال َيِزيُغ َعنها إالَّ َأهُل الضَّ

ا بعد: لَقاِء، َأمَّ آلِِه وَأصحابِِه األَتقياِء األوفياِء، ومن تبعهم بإحساٍن إىل يوِم الِّ

فيا ُم�سلموَن: 
اتَّقوا اهللَ وراِقبوه، وَأطيُعوُه وال َتعصوُه، ]ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    

ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ     ڦ[ ]آل عمران:102[. 
ها الكراُم: اأيُّ

لقد مثََّل النَّبيُّ H جُمَتَمَعنا من أعىل راٍع فيِه، إىل أصغِر َبرَشٍ فيِه، بِمثاٍل 
عجيٍب، وَتشبيٍه َبليٍغ، َشبَّهنا بأنَّنا مجيًعا عىل َظهِر َسفينٍة واِحَدٍة، مَتوُج هبا البِحاُر، 

ڤ     ڤ     ]ڤ     ِقَدًدا  َطراِئَق  َظهرها  عىل  والنَّاُس  األمواُج،  وَتتالَطُمها 
ڦ     ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄ[ ]فاطر:32[ فأراَد الظَّاملِوَن الَعَبَث 
م  أرادوا، فإهنَّ العقِل واحللِّ والعقِد وما  َتَركهم أهُل  هِبا، والنَّْخَر يف أرجاِئها! فإن 
ُهوهم ونَصُحوهم َنَجو  - هالِكوَن مجيًعا! وإْن أخذوا عىل أيدهم ووجَّ -وال شكَّ
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مَجيًعا، فَذلَِك َمَثُل اآلِمريَن باملعروِف، والنَّاهنَي عن امُلنَكِر! كام جاء يف احلديِث عن 
النُّْعاَمِن ْبِن َبِشرٍي L َعِن النَّبِيِّ H َقاَل: »َمَثُل اْلَقاِئِم َعَلى ُحُدوِد اهلِل، 
َواْلَواِقِع ِفيَها، َكَمَثِل َقْوٍم اْسَتَهُموا َعَلى َسِفيَنٍة، َفَأَصاَب َبْعُضُهْم َأْعَاَها، َوَبْعُضُهْم 
َأْسَفَلَها، َفَكاَن الَِّذيَن ِفي َأْسَفِلَها ِإَذا اْسَتَقْوا ِمَن اْلَماِء َمرُّوا َعَلى َمْن َفْوَقُهْم، َفَقاُلوا: 
َلْو َأنَّا َخَرْقَنا ِفي َنِصيِبَنا َخْرًقا، َوَلْم ُنْؤِذ َمْن َفْوَقَنا، َفِإْن َيْتُرُكوُهْم، َوَما َأَراُدوا َهَلُكوا 

َجِميًعا، َوِإْن َأَخُذوا َعَلى َأْيِديِهْم َنَجْوا َوَنَجْوا َجِميًعا«)1(. 

ها امل�سلموَن: اأيُّ

ا ال َينُجو من الَبالِء إالَّ اآلِمروَن امُلصِلحوَن، النَّاهوَن امُلخِلصوَن، َوَخِسَ  حقًّ
ُهنالَِك اخلُْرُس امُلَداِهنُوَن! والُعصاُة امُلَجاِهروَن، َقاَل -َجلَّ يف ُعالُه-: ]ٹ    ٹ    
ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ    ڦ       ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    
ڃ    ڃ           ڃ[ ]األعراف:165[، ويقوُل تعاىل: ]ی    جئ     حئ    مئ      
ىئ    يئ    جب    حب[ ]هود:117[، ]ېئ    ىئ    ىئ    ىئ    ی    

ی[ ]الشعراء:227[. 
ها امُل�سِلموَن: اأيُّ

َقلَّ  امُلنَكِر  عن  والنَّهِي  بامَلعروِف  باألمِر  فيِه  اشَتَغَل  َمن  لَِزمٍن  واهللِ  عَجًبا 
تِِه، َوُرِمَي بالَكِذِب واخِلياَنِة، وإثاَرِة الِفَتنِِة  جُمالِسوُه، َوَكُثر ُمنَتِقدوُه، وُطِعَن يف خاِصَ
ِعيََّة، وَرِضَ  اعي والرَّ ها ُغُروًرا! وَمن َداَهَن الرَّ والفوىض، َوُقوبَِل رَشَّ ُمقاَبلٍة، وَأَخسَّ

بالَفساِد واإلفساِد، َكُثَر َماِدحوُه، َوَقلَّ ُمعاُدوُه! 

أخرجه البخاري رقم )2493(.   )1(
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، أو َأَمَر بِمعُروٍف،  ورحَم اهللُ اإلَماَم ابَن َكثرِِي حنَي قاَل: »َفكلُّ من قام بَِحقٍّ
رُب يف اهللِ، واالستعانُة باهللِ،  أو هَنى عن ُمنكٍر، فال ُبدَّ أْن ُيؤَذى، َفاَم َلُه َدواٌء إالَّ الصَّ

 .)1(»D ُِجوُع إىل اهلل والرُّ

قاَل تعاىل: ]ې     ى    ى    ائ    ائ        ەئ    ەئ    وئ    وئۇئ    ۇئ     ۆئ     
ۆئ       ۈئ    ۈئ[ ]لقامن:17[.

ا  أهيُّ ويا  األفاِضِل،  العلِم  َطَلَبَة  ويا  اإلسالِم،  علامَء  يا  عونُِكم  يف  اهللُ  َفكان 
ُخَطاُكم  وعىل  َنِسرُي،  ِعلِمُكم  بِنُوِر  بكِم،  ُثمَّ  باهللِ  فنحُن  النَّاِصحوَن،  اِدقوَن  الصَّ

َد اهللُ أعامَلُكم وأقواَلُكم، ومَحَاُكم من ُكلِّ رَشٍّ ومكروٍه.  هَنتدي، َفَسدَّ

وَأطَهُرهم  ُقُلوًبا،  النَّاِس  َأصَفى  امُلنكِر  عن  والنَّاهوَن  باملعروِف،  اآلمروَن 
ُمطِيُعوَن  م  ألهنَّ احلََراِم؛  عن  هم  وَأَعفُّ يَرًة،  رَسِ وَأْنَقاُهم  َأْلُسنًا،  وَأصَدُقهم  َأفِئَدًة، 
هم اإِلجالُل واإلكَراُم،  تِِهْم! َفَحقُّ ِة امُلْسِلِمنَي َوَعامَّ بُّوَن هللِ َولِِكَتابِِه َولَِرُسولِِه َوألَِئمَّ حُمِ

والتَّقِريُب والتَّقِديُم! ال اإلهاَنُة والتَّجريُم! 

روى ابن ماجه وغرُيُه بسنَِدِه أنَّ النَّبِيَّ H قال: »َثَاٌث اَل ُيِغلُّ َعَلْيِهنَّ 
َجَماَعِتِهْم،  َوُلُزوُم  اْلُمْسِلِميَن،  ِلُواَلِة  َوالنَِّصيَحُة  هلِلِ،  اْلَعَمِل  ِإْخَاُص  ُمْؤِمٍن:  َقْلُب 
باملعروِف،  اآلمريَن  من  اجعلنا  فاللهمَّ  َوَراِئِهْم«)2(،  ِمــْن  ُتِحيُط  َدْعــَوَتــُهــْم،  َفــِإنَّ 
وَترىَض،  حُتبُّ  لَِما  اهدنا  اللهمَّ  عنُه،  امُلبَتِعِديَن  امُلنَكِر،  عن  والنَّاهنَي  بِِه،  الَعاِمِلنَي 
ُمضلنَي،  وال  َضالنَِي،  َغرَي  ُمهَتِديَن،  هداًة  واجعلنا  والتَّقوى،  اإليامِن  بِِزينَِة  نا  وزيِّ

تفسري ابن كثري ت سالمة )180/2(.  )1(
أخرجه ابن ماجه رقم )3056(، وصححه األلباين.  )2(
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د اآلمريَن باملعروِف والنَّاهنَي عن امُلنكِر، َوَقوِّ َعزاِئَمهم، وأهِدهم  اللهمَّ وفِّق وَسدِّ
فافضحُه عىل رؤوس  أراَد هبم سوًءا  اللهمَّ من  لئاِم،  الِّ رَشَّ  الم، واكِفهم  السَّ ُسبَل 
األشهاِد، وأخرس لِساَنُه، وُشلَّ أركاَنُه، وأذهب عقَلُه، واجعله للنَّاس آيًة وعربًة، 

يا ربَّ العامَلنَي. 

اللهمَّ وفِّق ُوالَة ُأموِرنا لَِما حُتبُّ َوَترىض، وَأعنُهم عىل الرِبِّ والتَّقوى، وأصلح 
هلم البِطاَنِة، ووفِّقهم وأعنهم عىل أداء األمانِة، واجعلهم رمحًة وسكينًَة عىل رعاياهم، 
ًة،  الزَل واملحِن عن بلِدنا هذا خاصَّ نا والزَّ با والزِّ اللهمَّ ادفع عنَّا الَغالء والَوَباء والرِّ
َأْقَداَمنَا،  َوَثبِّْت  َأْمِرَنا،  اَفنَا يِف  َوإرِْسَ ُذُنوَبنَا،  َلنَا  اْغِفْر  نَا  َربَّ وعن سائِر بالِد امُلسلمنَي، 
َوِقنَا  َحَسنًَة،  اآْلِخَرِة  َويِف  َحَسنًَة،  ْنَيا  الدُّ يِف  آتِنَا  نَا  َربَّ اْلَكافِِريَن،  اْلَقْوِم  َعىَل  َنا  َواْنُصْ

َعَذاَب النَّاِر. 

عباد اهلل: 
اهلل  ولذكر  يزدكم،  نعمه  عموِم  عىل  واشكروه  يذكركم،  العظيَم  اهلل  اذكروا 

أكرب، واهلل يعلم ما تصنعون.
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#

كيف نحافُظ على َأمِنَنا؟ 

اخلطبة األولى:
بعث  وأحكاَمه،  الرشِع  شعائَر  وأظهَر  وأعالَمه،  َالعلم  معامل  أعىل  هلل  احلمُد 
اهلُدى داعني، ونشهد أن  ُسنِن  بعلامَء إىل  ُسبِل احلقِّ هادين، وأخَلفهم  الرسَل إىل 
نبيَّنَا حممًدا عبُد  أنَّ  املبنُي، ونشهد  امللك احلقُّ  له،  إال اهلل، وحده ال رشيك  إله  ال 
الالِت، صىل اهلل وسلَّم وبارك عليه، وعىل آلِه  ر من اجلهِل والضَّ اهلل ورسوُله، حذَّ
لليٌل  تعاقب  ما  بإحساٍن  تبعهم  ومن  هلم  والتابعنَي  األخيار،  وأصحابِه  األطهار، 

ا بعد: وهَنار، أمَّ

فإنَّ الوصيَة الُكربى يل ولكم هي تقوى اهلل سبحانه: ]ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    
ٺ     ٺ     ٺ     ڀ     ڀ     ڀ     ڀ      پ     پ     پ     پ    

ٺ    ٿ        ٿ    ٿ    ٿ    ٹ    ٹ[  ]يونس:64-62[. 

عباد اهلل: 
ومحايِة  بالنَّواجِذ،  عليها  والَعضِّ  اِء،  الَغرَّ برشيعتِنا  ِك  بالتمسُّ ُمطالبون  نا  إنِّ
جناهِبا من أْن خُتَدَش، أو ُتثَلم، أو أن تتَسلَّل هلا أيدي العابثنَي لِواًذا، أولئك الذين 
ا: َمن  يقلِّبون نصوَصها وثوابَتها، ويتالعبوَن بأحكاِمها ومسلَّامهِتا، كيَفام شاءوا، حقًّ
ك بوصيِِّة  أمِر اهلل إال َمن متسَّ ِمن  الظَُّلم! وال عاصَم  النُّوَر واهلدايَة ختبَّط يف  َعِدم 
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املصطَفى H القائِل: »عليكم بسنَّتي، وسنَِّة الخلفاِء الرَّاِشديَن المهديِّيَن 
وا عليها بالنَّواِجِذ، وإيَّاكم وُمحَدثاِت األمور، فإنَّ  ُكوا بها، وَعضُّ من بعدي، َتَمسَّ

كلَّ ُمحَدثٍة ِبدعٌة«)1(.

عباَد اهلل:
سَبِة  احْلِ َبواِجِب  امُلفسدين، والقياُم  ُطُرِق  اِء، وَتْعِرَيُة  الغرَّ يَعتِنَا  فاُع عن رَشِ الدِّ
واإلنكار، واملطالبُة بردِّ املظاملِ إىل أهلها، والسعُي إلصالح أحواِل الناِس عموًما، 
والعابثنَي،  الفاسديَن  أيِد  عىل  واألخُذ  العاِم،  املاِل  وحفُظ  أوَضاِعهم،  وتسويُة 
عىل  ذلك  ُد  ويتأكَّ واستطاعتِِه،  علِمِه  َحْسَب  كلٌّ  املسلمنَي،  مجيِع  عىل  حُمَتٌَّم  َفْرٌض 
العلامِء والُفقهاِء، وأهِل احللِّ والعقِد، وأهِل القضاِء واإلفتاِء، القادِة األَعالِم، مُحَاِة 
وعىل  هَنتدي،  بِنوِرهم  الذين  واحلراِم،  باحلالِل  العارفنَي  األناِم،  ِة  وَأِئمَّ اإلسالِم، 

ِمنهاِجهم َنِسرُي!

ًة خطريًة، ال بدَّ من  كاَن اهلُل يف عونِ الُعلماِء: فإنَّ عليهم أمانًة ثقيلًة، وَمَهمَّ
التَّدليِس والتَّزوير والتَّجهيِل، ويف احلديث  يُن، وُيمى من  الدِّ لُيْحفَظ  القيام هبا، 
يقول رسوُل اهلدى H: »َيِرُث َهَذا اْلِعْلَم ِمْن ُكلِّ َخَلٍف ُعُدوُلُه، َيْنُفوَن َعْنُه 
َتْأِويَل اْلَجاِهِليَن، َواْنِتَحاَل اْلُمْبِطِليَن، َوَتْحِريَف اْلَغاِليَن«)2(؛ ألنَّ اهللَ أخَذ عليهُم 

العهَد وامليثاَق، حني قال: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ         
ڀ    ڀ[ ]آل عمران:187[.

أخرجه أبو داود رقم )4607(، وابن ماجه رقم )42(، وصححه األلباين.  )1(
أخرجه البيهقي يف السنن الكربى رقم )20911(، وصححه األلباين يف مشكاة املصابيح رقم   )2(

.)248(
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قال ابُن الَقيِِّم V كالًما مفاده: ُحْكِم اهللِ ورسولِه َيظَهُر عىل أربَعِة َألِسنٍَة: 
اِهِد، والواجُب عىل هؤالِء  اوي، ولساُن امُلفتِي، ولساُن احلاِكِم، ولساُن الشَّ لساُن الرَّ
دِق املستنِد إىل العلِم، وآفُة أحِدهم الكذُب والكتامُن، فمتى  األربعِة أْن خُيربوا بالصِّ
َب فيه فقد حادَّ اهللَ يف رشِعِه وِدينِِه، وقد أجرى اهللُ ُسنََّتُه أْن َيْمَحَق  ، أو َكذَّ َكَتَم احلقَّ
دَق والبياَن ُبورَك له يف ِعلِمِه  َبَرَكَة ِعلِمِه وِدينِه وُدنَياُه إذا فعل ذلك، ومن التزَم الصِّ
ووقتِِه وِدينِه ودنَياُه، فبالكتامِن ُيْعزُل احلقُّ عنه، ويعزُل عنُه ُسلطاُن املهابِة والكرامِة، 

جخ     مح     ]جح     العمل،  جنس  من  واجلزاُء  العباد،  بني  اهلواِن  ثوَب  وُيلَبُس 
حخ[ ]فصلت:46[)1(. 

ها امل�سلموَن: اأيُّ

فتٌن أطبَقت  َقاِصفٍة،  اٍت  َعِصيَبٍة، وأحداٍث عاِصفٍة، وُمسَتَجدَّ اٍم  بأيَّ ُتنا  أمَّ مَترُّ 
ُغيوُمها، وانترَشت ُسُموُمها، وِصاَعاٌت َعَقِدَيٌة وِسَياِسيٌَّة حُمَتِدَمٌة، َغاِمضُة االبتِداِء، 

ُمبَهَمُة االنتِهاِء، َأَثاُروا َنْقَعها، واستفَتحوا باهَبا.
روا العواقِب)2(وَلو عِلموا ما ُيعِقُب الَبغُي َقصَّ يف  يفكِّروا  مل  ولكنَّهم 

عاِة  الرُّ بِنُصِح  عظمى  وأمانٌة  كربى،  َمسؤوليٌة  اننَِي  بَّ الرَّ العلامِء  عىل  كاَن  لذا 
العلم  كتامِن  يف  َتكُمُن  الكربى  َة  الطامَّ وإنَّ  ُه!  حقَّ حقٍّ  ذي  كلِّ  وإعطاِء  والرعيَِّة، 
امحنَي، أمل َيُقِل املوىل:  ! فذاَك من أسباِب العذاِب امُلهنِي، والطَّرِد عن أرحِم الرَّ واحلقِّ

ھ     ھ     ھ      ھ     ہ     ہ     ہ     ہ     ۀ     ۀ     ڻ     ڻ     ڻ      ]ڻ    

ينظر: إعالم املوقعني )427-426/4(.  )1(
البيت يف طبقات الشافعية الكربى للسبكي )32/10( بال نسبة لقائل.  )2(
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ےے    ۓ    ۓ    ڭ    ڭ    ڭ     ڭ    ۇ    ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    
ۈ    ٴۇ      ۋۋ    ۅ    ۅ    ۉ[  ]البقرة:159، 160[.

وِصياَنٍة،  أمانٍة  بكلِّ  اهللِ  رساالِت  ُيَبلِّغوَن  الذين  اهللُ  َمَدَح  هؤالء  وبمقابِل 

 

ال مَتنَُعُهم لومُة الالئمنَي: ]ۇ     ۆ    ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ    
ۅ      ۅۉ    ۉ     ې    ې[ ]األحزاب:39[.

)ويف  النَّاس  هيبُة  َرُجــاً  َيمَنَعنَّ  ال  »أال  H يف خطبته:  النبيُّ  وقال 
لفظ: َرْهَبُة النَّاِس( أْن َيُقوَل ِبحقٍّ إذا َعِلَمُه فإنَّه ال ُيَقرُِّب من أجٍل، وال ُيباِعُد من 

َر ِبَعِظيٍم«)1(. ِرزٍق أْن ُيقاَل ِبَحقٍّ أو ُيذكَّ

ُقوا امَلَصالَِح وامَلرابَِح، وتدفعوا امَلَفاِسَد  ِة: َبلُِّغوا رسالَة اهلل لُِتَحقِّ فيا علماَء األمَّ
واملظاملَ والقباِئَح.

ها امل�سلموَن: اأيُّ
المَة من الفتِن، واألماَن يف األوطاِن، والنَّفَع واإلحساَن للبالِد والعباِد!  إن السَّ
 :H يِن، وعدِم الكتامن، قال اهلل -جلَّ يف عاله- لِنَبِيِِّه إنَّام هو يف تبليِغ الدِّ

]چ    چ    چ    چ    ڇ    ڇ     ڇ    ڇڍ    ڍ    ڌ      ڌ    ڎ    ڎ    ڈڈ    ژ    
ژ      ڑ    ڑک    ک    ک    ک    گ    گ    گ[ ]املائدة:67[. 

داد، يا جنوَد  فيا أنصاَر احلقِّ واهلدى، يا أهَل العلم والتُّقى، يا دعاَة اخلري والسَّ
الدعوِة واإلرشاد، قوموا بام أوجب اهلل عليكم، وبلِّغوا رسالَة ربِّكم إليكم، علِّموا 

الصحيحة  األحاديث  األلباين يف سلسلة  رقم )11474(، وصححه  الرسالة  أمحد ط  أخرجه   )1(
)322/1( رقم )168(.
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عيَِّة، واعتصموا بحبِل اهللِ مجيًعا،  اعي والرَّ للرَّ الَغافَِل، وانصحوا  اجلاهَل، وِعظوا 
عِة وامَلَتاِع الَقليِل، فإنَّ اخلطَب َجَلٌل وَثِقيٌل. قوا، وال ختُلدوا إىل الدَّ وال تفرَّ

كان اهللُ يف عونكم يا علامَء اإلسالم، فنحُن باهللِ ُثمَّ بكِم، بِنُوِر ِعلِمُكم َنِسرُي، 
َد اهللُ أعامَلُكم وأقواَلُكم.  وعىل ُخَطاُكم هَنتدي، َفَسدَّ

وبارك اهلل لنا ولكم يف القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بام فيه من اآليات والذكر 
احلكيم. 

 ، ذنبٍّ كلِّ  من  املسلمني  ولسائر  ولكم  يل  اهلل  وأستغفر  تسمعون،  ما  أقول 
فاستغفروه، إنَّه هو الغفوُر الرحيُم.

اخلطبة الثانية: 
الغالنَي،  َمتنٍِي، فحاَطه من حتريف  بسياٍج  َوَمنََعُه  املبنَي،  دينَُه  أظهَر  احلمُد هلل 
رشيك  ال  وحده  اهلل،  إال  إله  ال  أن  وأشهُد  اجلاهلني،  وتأويِل  املبطلنَي،  وانتحاِل 
نبيَّنَا حممًدا عبُد اهلل ورسوُله، صلواُت ريب  إلُه األولنَي واآلخريَن، وأشهُد أنَّ  له، 
وسالُمه عليه، وعىل آله وأصحابه الطَّيبنَي الطَّاهريَن، وتابعيهم بإحساٍن وإيامٍن إىل 

ا بعُد: يِن، أمَّ يوم الدِّ

]ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ     ڃ[ ]التوبة:119[. 

ها املوؤمنون:  اأيُّ
وللعلامِء   H ولَِرُسولِِه  هلل  طاعَتنا  نخِلَص  أن  سبحانه  اهللُ  أمرنا  لقد 
وحُتلُّ  ُت،  امُللامَّ تأيت  حني  تأكيًدا  األمُر  ويشتدُّ  امُلخِلِصنَي،  األمِر  ووالِة  بانيني،  الرَّ

ِت!          امَّ الِفتُن وامُلدهَلِ
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فقد قال سبحانه: ]ۈئ    ېئ    ېئ    ېئ    ىئ    ىئ    ىئ    ی     ی    یی    
جئ    حئ     مئ    ىئ    يئ    جب         حب    خب    مب    ىب                 يب    جت    حت    ختمت    ىت    يت    

جث    مث[ ]النساء:59[. 

ِمْن  فيه  روَن  ُيذِّ بياًنا  اهللُ- أصدروا  َقهُم  باململكِة -وفَّ العلامِء  ِكباِر  وإنَّ هيئَة 
العلامِء  عىل  اهللُ  أخَذ  لقد  مفادُه:  كالًما  فقالوا  امُلَظاَهَراِت،  َخْلَف  االنسياِق  َمَغبَِّة 
ما  خيفى  ال  إْذ  واألزماِت؛  الفتِن  أوقات  يف  ذلَِك  ُد  ويتأكَّ بالبياِن؛  وامليثاَق  العهَد 
قٍة من العامل، وإنَّ  ُمتفرِّ جيري هذه األياَم من أحداٍث واضطراباٍت وفتٍن يف أنحاَء 
هيئة كباِر العلامِء تسأُل اهللَ لعموِم املسلمني العافيَة واالستقراَر واالجتامَع عىل احلقِّ 
اًما وحَمُكومنَي، وحتَمُد اهللَ سبحانه عىل ما َمنَّ به عىل اململكِة العربيِة السعوديِة  حكَّ
ها عىل كتاِب اهلل، وسنة رسولِِه يف ظلِّ قيادٍة حكيمٍة  ِد َصفِّ من اجتامع َكِلَمتِها، َوَتَوحُّ
َّها، وإنَّ  عيَُّة، أدام اهلل توفيَقها وتسديَدها، وحفَظ اهلل لنا النِّعمَة وأمَت هلا بيَعُتها الرشَّ
املحافظَة عىل اجلامعِة من أعظِم أصوِل اإلسالم، ومِمَّا َعُظمت وصيُة اهلل تعاىل به، إْذ 

يقول C: ]ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃڃ     ڃ    ڃ    چ    چ    
چ    چ           ڇ    ڇ    ڇ     ڇ     ڍ    ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    
ژ        ژ    ڑڑ    ک    ک    ک    ک    گ    گ    گ[ ]آل عمران:103[ وهي 
وصيُة النبيِّ H حني قال: »يُد اهلل مع الجماعة«)1(، وقال: »من َخَلَع َيًدا 
َة له، وَمْن ماَت وليس في عنقه بيعٌة ماَت  من طاَعٍة َلِقَي اهلَل يوَم القيامِة ال ُحجَّ

ميتًة جاهليًة«)2(.

أخرجه الرتمذي رقم )2166(، وصححه األلباين.  )1(
أخرجه مسلم رقم )1851(.  )2(
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ولقد أنعَم اهللُ عىل أهِل هذه البالِد باجتامِعهم حوَل قادهِتم عىل َهدي الكتاِب 
اًما وحَمُكومنَي أن  اهللِ علينا ُحكَّ نعَمِة  َتياراٌت وافدٌة، ومن  بينهم  ق  ُيفرِّ نِة، ال  والسُّ
ًة يف العامل  ًة خاصَّ يفنِي، فقد نالت اململكُة بذلَك مزيَّ فنا اهللُ بخدمِة احلرمنِي الرشَّ رشَّ
اإلسالمي، وهيئُة كباِر الُعلامِء تدعو اجلميَع إىل بذِل ُكلِّ األسباب، التي تزيُد من 
د عىل وجوب التَّنَاُصِح والتََّفاُهِم والتَّعاوِن عىل الرِبِّ  ُق األُلَفِة، وتؤكِّ الُّلحَمِة، وُتوثِّ
مع  بصدق،  وتناصُح  اجلامعَة،  َتلَتِزُم  واحدٌة  مجاعٌة  بالِدنا  يف  ُة  األمَّ إذ  والتَّقوى؛ 
الكامِل، ووجوِد اخلطأِ، وأمهيِة اإلصالِح عىل كلِّ حاٍل، ويف كلِّ  بعدم  االعرتاِف 
َمن  آكِد  ِمْن  فإنَّ  يِن،  الدِّ يف  عاٍل  َمَقاِم  من  للنَّصيحِة  ما  ر  تقرِّ إْذ  اهليئَة  وإنَّ  وقٍت، 
عي الذي جيلُب املصلحَة، ويدرُأ املفسدَة، وليس  ُيناصُح ويلُّ األمِر باألسلوِب الرشَّ
بإصداِر بياناٍت فيها هتويٌل وإثارُة فتٍن وأخُذ التَّواقيِع عليها! واإلصالُح والنصيحُة 
واألسلوُب  اجلامعَة،  ق  وتفرِّ الفتَن  ُتثرُي  التي  واألساليب  باملظاهراِت  تكوُن  ال 
ٍد  عيُّ الذي ال يكوُن معه مفسدٌة، هو املناصحُة، وصىلَّ اهلل وسلَّم عىل َنبِيِّنَا حُمَمَّ الرشَّ

وعىل آله وصحبِِه أمجعنَي.

فاللهم يا مقلَِّب القلوِب ثبِّت قلوَبنا عىل دينك، وصاطِك املستقيم، اللهم 

ا وارزقنا اتباعه، والباطل باطاًل وارزقنا اجتنابه يا ربَّ العاملني.  أرنا احلقَّ حقًّ

اللهم إنَّا نعوُذ بك من الفتِن ما ظهر منها، وما بطن، يا ربَّ العلمني، اللهم 

أبرم هلذه األمِة أمَر ُرشٍد، ُيعزُّ فيه أهُل الطَّاعِة، وُيذلُّ فيه أهُل املعصيِة ويؤمُر فيه 

باملعروف، وُينهى فيه عن املنكر، يا ربَّ العاملني. 
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اللهم أدم علينا نعمة األمن واإليامن، ووفقنا ملا حتبُّ وترىض يا رمحن، اللهم 
البطانة  الربِّ والتقوى، وارزقهم  حُتِبُّ وترىض، وأعنهم عىل  لَِما  أموِرَنا  وفِّق والَة 
الصاحلة الناصحة، يا ربَّ العاملني، اللهم كن إلخواننا املستضعفني واملضطهدين 
َوِقنَا  َحَسنًَة،  اآْلِخَرِة  َويِف  َحَسنًَة،  ْنَيا  الدُّ يِف  آتِنَا  نَا  َربَّ العاملني،  يا ربَّ  مكاٍن،  كلِّ  يف 

َعَذاَب النَّاِر. 

عباد اهلل: 
اهلل  ولذكر  َيِزْدكم،  نعمه  عموِم  عىل  واشكروه  يذُكركم،  العظيَم  اهلل  اذكروا 

أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوَن.
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#

حفالُت التَّحِفيِظ ُتعيُد الرُّوَح واأَلَمَل

اخلطبة األولى:
َل  ِد يف اجلالِل تعظياًم وَتكبرًيا، امُلَتعايِل بِعظمتِِه وجَمِدِه، الذي َنزَّ احلمُد هلل املتوحِّ
الُفرقاَن عىل عبِده؛ ليكوَن للعاملنَي نذيًرا، ونشهد أن ال إله إال اهلل، وحَده ال رشيَك 
َبَعَثُه اهللُ هادًيا وُمعلاًم  ًدا عبُد اهلل ورسوُلُه،  له َتعظياًم له، وتوحيًدا، ونشهد أنَّ حُممَّ
َتسلياًم  َم  وسلَّ بإحساٍن،  وأتباِعِه  وأصحابِِه  آلِِه  وعىل  عليه  اهللِ  فصلواُت  وبشرًيا، 

ا بعُد: َمِزيًدا، أمَّ

ۓ     ے     ے      ھ     ھ     ھ     ھ     ہ     ہ     ہ     ہ     ]ۀ    
ۓ    ڭ      ڭڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ     ۆ    ۈ     ۈ    ٴۇ[ ]األحزاب:70، 71[. 

وأنَفُعها  وأقَومها  اهللِ،  كتاُب  الُكُتِب  وخرُي  اهللِ،  كتاُب  احلديِث  أصدَق  فإنَّ 
 .D ِوأرَفُعها َوَأهَداَها كتاُب اهلل

القرآِن  ِم  تعلُّ ًيف  رغبة  املسلَم  يورُث  مؤمنوَن  يا  وأهِلِه  القرآِن  عن  واحلديُث 
وَتعِليِمِه، واإلقباِل عليه، واحلرِص عىل حفظِِه وإتَقانِِه، َوَتَداُرِس ِحَكِمِه وأحكاِمِه 

وآياتِِه، َفيزَداُد املسِلُم إيامًنا وثباًتا.

عباَد اهلِل:
َزمِن  يف  َوَمَفاِهيُم،  َثوابُت  فيِه  ت  وَتَغريَّ وأفكاٌر،  آراٌء  فيِه  اخَتَلطت  َزمٍن  يف 
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ُشبهاٍت َمنُشوَرٍة، َوَشَهواٍت َمسُعوَرٍة، َتقَرُع َأساَمَع الِعباِد َلياًل َوهَناًرا، وُتعرُض َأماَم 
َأعُينِهم ِصغاًرا وِكباًرا، فو اهللِ ]ۆ    ۆ     ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ    ۅ    ۅ[ ]هود:43[ 

وَعَماًل  وَفهاًم،  ًرا  وَتَدبُّ وحفًظا،  تالوًة  تعاىل  اهللِ  كتاُب  إال  ُمنِجَي  وال  عاِصَم  وال 
]طه:123[،  ]ائ    ەئ     ەئ    وئ    وئ    ۇئ    ۇئ[  َوَمنَهًجا، فقد قاَل سبحانُه: 
ل اهلل ملِن َقَرَأ الُقرآَن، َوَعِمَل باِم فيِه: أْن ال َيِضلَّ يف  وقال ابُن عباٍس L: »َتكفَّ

نيا، وال َيشقى يف اآلخرِة«)1(.  الدُّ

ها الأََكاِرم: اأيُّ

يِخ ابِن الُعثيِمنِي V ليلًة هانئًة َسِعيَدَة،  لقد عشنا قبَل َليَلَتنِي يف جامِع الشَّ
َوَغِشيتَها  امَلالِئَكُة،  تها  حفَّ ليلٌة  ؤدُد،  والسُّ الِعزُّ  وَيعُلوها  ُف،  والرشَّ الفأُل  ِملُؤها 
الكريِم  القرآِن  حتفيِظ  مجعيُِّة  َسِعدت  حنَي  عندُه،  فيمن  يذُكرنا  اهللَ  ولعلَّ  محُة،  الرَّ
لنا  فأعاَد  كريٍم،  مجٍع  وبحضوِر  تعاىل،  اهللِ  لِكتاِب  حافًظا  تسعنَي  بَتخريِج  ِة  اخلرييِّ
َد فينا الفأَل، وإتقاَن العمَل، واهللِ لقد َفِرحنا وَسِعْدنا:  احلفُل النَّشاَط واألَمَل، وَجدَّ
]ک    گ      گ    گ     گ    ڳ    ڳ     ڳ    ڳ     ڱ[ ]يونس:58[ كيَف 
الُقرآِن  َوَحَفَظُة  َهَدٍف؟!  َوَأنَبُل  ٍف،  رَشَ أعظُم  القرآِن  وَنفَخُر وحفُظ  َنفرُح هبم  ال 
محِن، وقد َقاَل َرُسوُل اهللِ H: »َوَما اْجَتَمَع  أحرى النَّاِس بِرمحِة الرحيِم الرَّ
َقْوٌم ِفي َبْيٍت ِمْن ُبُيوِت اهلِل، َيْتُلوَن ِكَتاَب اهلِل، َوَيَتَداَرُسوَنُه َبْيَنُهْم، ِإالَّ َنَزَلْت َعَلْيِهُم 

ْتُهُم اْلَمَاِئَكُة، َوَذَكَرُهُم اهلُل ِفيَمْن ِعْنَدُه«)2(.  ِكيَنُة، َوَغِشَيْتُهُم الرَّْحَمُة، َوَحفَّ السَّ

تفسري الطربي = جامع البيان ت شاكر )389/18(.  )1(
أخرجه مسلم رقم )2699(.  )2(
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َرٌة بِكالِم اهللِ،  م َحَفَظُة ِكَتاِب اهللِ، َألِسنَُتُهم َرطَبٌة بِذكِر اهللِ، وَأفواُهُهم ُمعطَّ إهنَّ
اهلَل  H: »إنَّ  ُأَماَمَة  أبو  َذلَِك  قاَل  اهللِ، كام  َعَذاِب  َمأَمٍن من  وُجُلوُدهم يف 

 

ُب بالنَّاِر َقلًبا َوَعى الُقرآَن«)1(.  ال ُيعذِّ

َحَفَظُة الُقرآِن ُهم ُأوُلو العلِم َحقيقًة، كام قاَل اهللُ تعاىل عنهم: ]گ    گ        گ    
َوَثبََّت  ِكَتاَبُه،  هبم  اهللُ  َحِفَظ  ]العنكبوت:49[  ڱ[  ڱ     ڳ     ڳ     ڳ     ڳ    

َتُه، َفقاَل يف احلديِث الُقدس لَِرُسولِِه H: »ِإنََّما َبَعْثُتَك أَلْبَتِلَيَك،  هِبم ُحجَّ
َوَأْبَتِلَى ِبَك، َوَأْنَزْلُت َعَلْيَك ِكَتاًبا اَل َيْغِسُلُه اْلَماُء َتْقَرُؤُه َناِئًما َوَيْقَظاَن«)2(، ومعناُه: 

َماِن.  ُه حَمُفوٌظ يف الُصُدوِر، َيبقى عىل َمرِّ الزَّ أنَّ

ِة، كام قاَل ذلَِك َرُسوُل اهللِ H: »َخْيُرُكْم  َحَفَظُة الُقرآِن ُهم خرُي األمَّ
ا، وإْن كاُنوا ِصَغاًرا، َفَمن َأَحقُّ النَّاِس  جاُل حقًّ َمْن َتَعلََّم الُقْرآَن َوَعلََّمُه«)3(، إهنَّم الرِّ
م َحَفَظُة الُقرآِن الَكِريِم، قاَل رسوُل اهلل H: »َيُؤمُّ  وأوالَُهم بِاإلَماَمِة؟ إهنَّ
فِْقًها،  وَأكَثُر  ِسنًّا،  َأكرَبُ  هو  َمْن  عىل  ُمون  املقدَّ َفهُم  اهلِل«)4(  ِلِكَتاِب  َأْقــَرُؤُهــْم  اْلَقْوَم 
َقاَل:   I َسِلَمَة  ْبِن  َعْمِرو  فَعْن  ُسلطاًنا،  وأعىل  َمَكاَنًة،  وَأوَجُه  َنَسًبا،  وَأرَشُف 
بِنَا،  وا  َمرُّ َرَجُعوا  إَِذا  َفَكاُنوا   H النَّبِيَّ  َأَتُوا  إَِذا  النَّاُس  بِنَا  َيُمرُّ  بَِحارِضٍ  ُكنَّا 
وَنا َأنَّ َرُسوَل اهللِ H َقاَل َكَذا َوَكَذا، َوُكنُْت ُغاَلًما َحافًِظا، َفَحِفْظُت  َفَأْخرَبُ
ِمْن َذلَِك ُقْرآًنا َكثرًِيا، َفاْنَطَلَق َأبِى َوافًِدا إىَِل َرُسوِل اهللِ H يِف َنَفٍر ِمْن َقْوِمِه، 

روح البيان )481/6(.  )1(
أخرجه مسلم رقم )2865(.  )2(
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ُمويِن  ُكْم َأْقَرُؤُكْم« َوُكنُْت َأْقَرَأُهْم لَِما ُكنُْت َأْحَفُظ، َفَقدَّ اَلَة، َفَقاَل: »َيُؤمُّ َمُهُم الصَّ َفَعلَّ
َفْت َعنِّى َفَقاَلِت  ُهْم َوَعىَلَّ ُبْرَدٌة يِل َصِغرَيٌة َصْفَراُء َفُكنُْت إَِذا َسَجْدُت َتَكشَّ َفُكنُْت َأُؤمُّ
ٍء  ْوا يِل َقِميًصا ُعاَمنِيًّا َفاَم َفِرْحُت بَِشْ اْمَرَأٌة ِمَن النَِّساِء َواُروا َعنَّا َعْوَرَة َقاِرِئُكْم، َفاْشرَتَ

ُهْم َوَأَنا اْبُن َسْبِع ِسننَِي َأْو َثاَمِن ِسننَِي)1(.  َبْعَد اإِلْساَلِم َفَرِحى بِِه َفُكنُْت َأُؤمُّ

االبتَِداِئي،  الساِدِس  فِّ  الصَّ يف  َشباًبا  امُلبارِك  اجلَمِع  يف  َرَأينَا  لقد  أكرُب:  اهللُ 
ڻ     ڻ   ڻ        ڻ     ں     ]ں     اهللِ  قوَل  فأدركنا  عاًما،  تنَي  السِّ بلَغ  َوَشيًخا 
َلُه من رَشٍف عظيٍم، وجِتاَرٍة رابَِحٍة: أْن تسعى حِلفِظ كتاِب  ]القمر:17[ فيا  ۀ[ 

اهللِ تعاىل، وُتعنُي عليِه، فقد قاَل ُسبَحاَنُه: ]ائ    ائ    ەئ    ەئ             وئ     وئ    
ۇئ    ۇئ    ۆئ    ۆئ    ۈئ    ۈئ     ېئ    ېئ    ېئ    ىئ    ىئ    

ىئ    ی     ی    ی    یجئ    حئ       مئ    ىئ[.
]فاطر:29، 30[

فاللهمَّ يا رمحُن يا َرِحيُم، ارُزقنا ِحفَظ ِكَتابَِك، والَعَمَل بِِه، وتاِلَوَتُه آناء الليِل، 
ينا، يا َربَّ العاملنَِي.  رنا منُه ما ُنسِّ وأطراَف النَّهاِر، وَعلِّمنا منُه ما َجهلنا، وذكِّ

حيُم. ُه هو الغفوُر الرَّ وأستغفُر اهللَ يل ولكم ولِساِئِر امُلسِلمنَي، فاستغفروُه، إنَّ

اخلطبة الثانية: 
به   َ َفَبرشَّ َقيِّاًم،  ِعوًجا،  َلًه  جَيعْل  ومَلْ  الِكَتاَب،  عبِدِه  عىل  َأنَزَل  الذي  هللِ  احلمُد 
اهللِ  َفْضُل  َذلَِك  َآَخِريَن؛  بِِه  َوَوَضَع  َأقواًما،  بِِه  وَرَفع  ا،  ُلدًّ قوًما  بِِه  وأنَذَر  امُلؤمننَي، 
ُيؤتِيِه َمن َيَشاُء، واهللُ ذو الَفضِل الَعظِيِم، وأشهُد أْن ال الَه إالَّ اهللُ، وحَدُه ال رشيَك 

أخرجه أبو داود رقم )585(، وصححه األلباين.  )1(
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كِر حتى اسَتظَهَرُه  ُه لِلذِّ َ لُه، َأكَرَمنَا بِالُقرآِن، َوَجَعَلُه َربِيًعا لُِقُلوِب َأهِل الِعرَفاِن، َيسَّ
ًدا عبُد اهللِ َوَرُسوُلُه حثَّ  ِصغَاُر الِولَداُن، والَعَجُم يف مَجيِع الُبلداِن، وأشهُد أنَّ حُممَّ
ِر فيِه َوَتفِهيِمِه، صىلَّ اهللُ وسلََّم وبارَك عليه وعىل  ِم الُقرآِن َوَتعِليِمِه، والتََّفكُّ عىل َتَعلُّ

ا َبْعُد: آلِِه وأصَحابِِه ومن َتبَِعهم بإحساٍن، َأمَّ

ُهوا  َوَوجِّ َتبَخُسوُه،  وال  ُه،  َحقَّ اْلُقْرآَن  َوَأْعُطوا  َوَأطِيُعوُه،  َتَعاىَل  اهللَ  ُقوا  َفاتَّ
]ٹ     يَطاِن؛  ياَمِن، َوَطاِرُد الشَّ بِاإْلِ اْلُقُلوِب  ُه َعاِمُر  َفإِنَّ ُتغِفُلوُه،  َأْواَلَدُكْم إليِه، وال 
ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ     ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڄ     ڄ    ڄ     

ڄ    ڃ     ڃ[ ]األنفال:2[. 
ِحفُظ الُقرآِن يا ُمؤِمُنوَن: َمرُشوٌع رابٌِح، ال َيعِرُف الَفَشَل وال اخلََسارَة، فإْن 
َحِفظَت  فقد  َنَشاُطَك  َوَقلَّ  َعِزيَمُتَك،  َضُعَفت  وإْن  وامَلطُلوُب،  امُلراُد  َفَذاَك  َأمتَْمَتُه 
»اْقَرْأ  الِقياَمِة:  يوَم  لَك  ُيقاُل  ُه  فإنَّ  ، كالَّ َفاِشاًل؟  ُتعَترَبُ  َفهل  َوَأجَزاِئِه،  سوِرِه  بعَض 
َتْقَرُؤَها«)1(،  آَيٍة  آِخِر  ِعْنَد  َمْنِزَلَك  َفِإنَّ  ْنَيا،  الدُّ ِفي  ُتَرتُِّل  ُكْنَت  َوَرتِّْل َكَما  َواْرَتــِق 
نيا واآلِخرِة،  موَن يف الدُّ فُحقَّ لنا أْن َنفَخَر وَنفرَح بَِحَمَلِة ِكتاِب اهللِ تعاىل، فهم امُلَقدَّ
إىل  َشكوَنا  قاَل:   I َعاِمٍر  بِن  هشاِم  َفعن  الُقُبوِر،  يف  الَوضِع  وحنَي  بل 

 

رسوِل اهللِ H َيوَم ُأُحٍد، َفُقلنَا: يا َرُسوَل اهللِ احلَْفُر َعلينا لُِكلِّ إِنَساٍن َشِديٌد، 
ِفي  َوالثََّاَثَة  ااِلْثَنْيِن  َواْدِفــُنــوا  َوَأْحِسُنوا،  َوَأْوِســُعــوا،  »اْحِفُروا،   :H َفَقاَل 
ِمْن إِْجاَلِل  ُرهم وُنكِرُمهم؛ ألنَّ ذلَِك  ُنَقدِّ ُقْرآًنا«)2(،  َأْكَثَرُهْم  ُموا  َوَقدِّ َواِحٍد،  َقْبٍر 
ْيَبِة  ِإْجَاِل اهلِل ِإْكَراَم ِذي الشَّ اهللِ تعاىل، فقد قاَل َرُسوُل اهللHِ: »ِإنَّ ِمْن 

أخرجه الرتمذي رقم )2914(، وأبو داود رقم )1464(، وقال األلباين: »حسن صحيح«.  )1(
أخرجه الرتمذي رقم )1713(، وصححه األلباين.  )2(
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ْلَطاِن  السُّ ِذي  َوِإْكــَراَم  َعْنُه،  َواْلَجاِفي  ِفيِه،  اْلَغاِلي  َغْيِر  اْلُقْرآِن  َوَحاِمِل  اْلُمْسِلِم، 

اْلُمْقِسِط«)1(، ]ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ[ ]اإلرساء:21[. 

َفَرِة اْلِكَراِم اْلَبَرَرِة«)2(، وَهنِيًئا  ا احلفَظُة »اْلَماِهُر ِباْلُقْرآِن َمَع السَّ هنيًئا لكم أهيُّ

َوَهناَء  نيا،  الدُّ راحَة  َفَكِسبُتام  والتَّوجيَه  بَِيَة  الرتَّ أحَسنُتام  فقد  الَكِريَمنِي،  لِلوالَِديِن 

اآلِخَرِة، وُلبِّسُتاَم َتاَج الَوقاِر، فقد وَرَد عن َرُسوِل اهللِ H أنَّ حاِمَل الُقرآِن: 

وُيكَسى  الَوَقاِر،  َتاُج  َرأِسِه  على  َويوَضُع  ِبِشَماِلِه،  والُخلَد  ِبَيِميِنِه،  الُملَك  »ُيعَطى 

، َأنَّى َلَنا هذا؟ َفُيَقاُل:  نيا وَما ِفيها، َفَيُقوالِن: َيا َربِّ واِلَداُه ُحلََّتيِن، ال َتُقوُم ُلُهُم الدُّ

ِبَتعِليِم َوَلِدُكَما الُقرآَن«)3(.

ها املوؤمنوَن: اأيُّ

ُأنِزَل،  كام  ا  َطِريًّ ا  َغضًّ الُقرآَن  َقرُؤوا  َشباًبا  امُلبارِك  امَلوكِب  ذلَِك  يف  رأينا  لقد 

باُب لنا األَمَل، وَأدَركنَا أنَّ يف َشبابِنًا خرًيا كثرًيا، إْن ُفتِحت هلُم الرَباِمُج  َفَأَعاَد الشَّ

ياِضيُِّة،  الرِّ األنِدَيُة  ُتدعُم  كام  األقلِّ  عىل  َوُدِعمت  ُة،  َبويَّ الرتَّ وامَلَحاِضُن  ُة،  عِويَّ الدَّ

َمٍة، وُكلَّ من ساَهَم وأعاَن، من ُوالٍة، وحُمسننَي،  ُمَعلٍِّم وُمَعلِّ ُكلَّ  َخرًيا  َفَجَزى اهللُ 

اٍر باِذلنَي، والويُل اخلََساُر، والثُّبوُر والَبواُر، لُِكلِّ َمْن َصدَّ عن َتعِليِم ِكتاِب اهللِ  وجُتَّ

يف  امُلخِلِصنَي  إلخوانِنا  التَُّهَم  وَكاَل  لِلَعاِملنَي،  َفَأَساَء  بِِلسانِِه،  أو  بَِقَلِمِه،  َوحَتِفيظِِه، 

أخرجه أبو داود رقم )4843(، وحسنه األلباين.  )1(
أخرجه مسلم رقم )798(.  )2(
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التَّشِكيَك يف  أو  هِبم،  اْلَوِقَعَة  حُماواًل  النِّسائيَِّة  وِر  الدُّ أو  الُقرآنِيَِّة،  التَّحفيِظ  مجعيَّاِت 

َمنهِجِهم ووالِئهم. 

]ک    گ    گ     گ    گ    ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    ڱ     الَعظِيُم  الَعيِلُّ  وَصَدُق 

ڱ    ڱ     ڱ    ں      ں    ڻ    ڻ    ڻ      ڻ[ ]البقرة:11، 12[. 

ُقوا اهلَل ِعباَد اهلِل: األ فاتَّ

وُكوُنوا ِمن َأهِل الُقرآِن، »َفِإنَّ هلِلِ َأْهِليَن ِمَن النَّاِس« َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللِ، َمْن 

اكم منهم، وجعَلنا  ُتُه«)1(، َجَعلنا اهللُ وإيَّ ُهْم؟ َقاَل: »ُهْم َأْهُل اْلُقْرآِن، َأْهُل اهلِل َوَخاصَّ

 . ِّ اهللُ مجيًعا َمَفاتِيَح لِلخري، َمَغالِيَق لِلرشَّ

رنا منُه  اللهمَّ انفعنا وارفعنا بالُقرآِن العظيِم، اللهمَّ َعلِّمنا منُه ما َجهلنا، وذكِّ

ينا، وارزقنا تاِلوَتُه أناَء الليِل، وأطراَف النَّهار عىل الوجِه الذي ُيرضيَك عنَّا،  ما ُنسِّ

اللهمَّ اجَعِل الُقرآَن الَعظيَم َربِيَع ُقُلوبِنا، َوُنوَر ُصُدوِرَنا، َوَجالَء َأحَزانِنَا، َوَذَهاَب 

ِة ُكلَّ خرٍي، ووفِّقهم يف  يَّ ِ وِمنَا، اللهمِّ اجِز العاِملنَي والقاِئمنَي عىل اجلمعيَّاِت اخلريِّ مُهُ

اريِن، وارَفع َقدَرُهم يف العامَلنَي، واكِفهم رَشَّ ُكلِّ حاِسٍد وُمنافٍق وكاِرٍه، اللهمَّ  الدَّ

اجِز والَة أموِرنا األكارِم عىل َدعمهم وَتشِجيعهم حِلََفَظِة كتابَِك خرَي اجلََزاِء وَأوَفاُه، 

واجعلهم لرَِشِعَك حُمَِكمنَي، ولِكتابَك ُمتَّبِعنَي، وبُِسنَِّة نبِيَِّك ُمهتديَن، 

يا ربَّ العاملنَي. 

أخرجه ابن ماجه رقم )215(، وصححه األلباين.  )1(
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اَم وأهلُه، وانصهم عىل القوِم الظَّاملنَِي، اللهم واحفظ مَص  اللهم احفَظ الشَّ
]ۀ       ہ    ہ    ہ     العاملني  يا ربَّ  احلاقديَن،  الكائديَن، وعبِث  كيد  وأهلها من 
]ۆ     ]الفرقان:74[،  ہ    ھ    ھ    ھ    ھ     ے      ے[ 
ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ        ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې       

ىى    ائ     ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.
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#

أيُّ القلوِب َقْلُبَك؟

اخلطبة األولى:

ِم الغيوب، املطَّلِع عىل أرساِر القلوِب، وأشهُد أن ال إله إال اهلل،  احلمد هلل عالَّ
امء،  وحده ال رشيَك له يعلُم ما يلُج يف األرِض، وما خيرُج منها، وما ينزُل من السَّ

وما يعرُج فيها، وهو معكم أينام كنتم، واهلل بام تعملون بصرٌي، وأشهُد أنَّ حممًدا عبُد 
اهللِ ورسوله، إماُم املتقني، وسيُِّد امُلخِلصني، H، وبارَك وعىل آله وأصحابه 
ا  ين، َأمَّ الذين اقتفوا أثرُه، فكانوا هلل متَّقنَي، ومن تبعهم بإحساٍن وإيامٍن إىل يوم الدِّ

َبْعُد:

عباد اهلل: 
اإِلْساَلِم  ِمَن  َواْسَتْمِسُكوا  التَّْقَوى،  َحقَّ  تعاىل  اهللِ  بَِتْقَوى  َوَنْفِس  أوِصيُكم 

]ک    گ    گ    گ    گ        التَّقوى،  اد  الزَّ فإنَّ خرَي  الُوْثَقى، وتزودوا  بالُعْرَوِة 
ڳ[ ]احلاقة:18[.

ها الكراُم: اأيُّ
أنَّ  غري  للتَّداوي،  ُنبادر  ا  فإنَّ عارض  أو  بمرض  منَّا  الواحُد  يصاُب  ما  عند 
أمراًضا خطريًة، قد ُتصيُبنا من حيُث نشعُر، أو ال نشعُر، بل وُتصيُبنَا بَِمْقتٍِل، ويف 
كثرٍي من األحياِن، ال ُنبايل وال نلتفت، مع أنَّ هذِه األمراَض ُمفسَدٌة لألديان مورثٌة 
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وغفلنا  َجهلنا  التي  القلوِب  أمراُض  ا  إهنَّ اِن،  يَّ الدَّ لِقاِء  ويوَم  نيا،  الدُّ يف  للخساِن 
ُقلوهَبم؛ ليرتقوا هبا إىل أرفع  ُدون  َيَتَفقَّ الح والتَّقى مل يزالوا  عنها، مع أنَّ أهل الصَّ
األثَر  قلبِِه؛ ألنَّ  ادُق حريٌص عىل  الصَّ واملسلُم  املامت،  وبعد  احلياِة،  رجاِت يف  الدَّ

نيا، وخسارة اآلخرِة. تَِّب عىل فساِدِه تعاسُة الدُّ امُلرَتَ

ِلُموَن:  َها امُل�سْ اأَيُّ

َشاِد،  َوالرَّ للَخرِي  ِوَعاًء  َتَعاىَل،  اهللُ  َجَعَلُه  فقد  اجلسِد،  َأْعَضاِء  ُف  َأرْشَ الَقْلُب 
اهللِ،  َعِن  َغافاًِل  َوالَفَساِد،   ِّ للرشَّ وَعاًء  اهللُ،  َر  قدَّ ال  َأْو  َواألَْرَكاِن،  للَجَواِرِح  َقاِئًدا 
يَطاِن؛ لَِذا َكاَن ِمْن َأْكَثِر ُدَعاِء النبيِّ H: »َيا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب َثبِّْت  َعاِماًل للشَّ
ا َأْمَراٌض َأْقَسى  ُل، َوهلََ َقْلِبي َعَلى ِديِنَك«)1(، َوللُقُلوِب َحَياٌة َأْعَظُم من اجَلَسِد َوَأمْجَ

َوَتْصُلُح  وِح،  َوالرُّ َتُكوُن سعادُة اجلََسِد  الَقْلِب  َحَياِة  َقْدِر  َوَعىَل  من اجلَسِد وَأْعَتى، 
األَْعاَمُل، َوبَِقْدِر َفَساِد الَقْلِب َوَأْمَراِضِه َتُكوُن الِعَلُل واألسقام.

ِإَذا َصَلَحْت  جيمعها قوُل املصطفى H: »َأاَل َوِإنَّ ِفي اْلَجَسِد ُمْضَغًة 
َصَلَح اْلَجَسُد ُكلُُّه َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد اْلَجَسُد ُكلُُّه َأاَل َوِهَي اْلَقْلُب«)2(.

ها املوؤمنون: اأيُّ
يقوُل:  تعاىل  الَقْسَوِة، واهللُ  َمَرُض  َوَأْعَتاَها  الُقُلوِب،  َأْمَراِض  َأْخَطِر  وإنَّ من 
هي  فام  ]الزمر:22[  ]ڀ     ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٹ[ 

الَقسوُة؟ وما مظاهرها؟ وكيف نعاجِلها؟ 

أخرجه الرتمذي رقم )2140(، وصححه األلباين.  )1(
أخرجه البخاري رقم )52(، ومسلم رقم )1599(.  )2(
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، َوإِْعَراُضُه  َباِع احلَقِّ مْحَِة، َوَقْسَوُة الَقْلِب ِغْلَظُتُه، وبعدُه َعِن إتِّ فالَقْسَوُة ِضدُّ الرَّ
ِعِه امُلْبَتِعِديَن َعْن َهْدِيِه َوِدينِِه.  َعنُْه، َوِهي ِعَقاٌب ِمَن اهللِ َتَعاىَل للُمْعِرِضنَي َعْن رَشْ

َب َعْبٌد بُعُقوَبٍة َأْعَظُم ِمْن َقْسَوِة َقْلٍب، وَما  َقاَل َمالُِك بُن ِدينَاٍر V: »َما رُضِ
مْحََة ِمْن ُقُلوهِبِم«)1(، وُسنَُّة اهللِ تعاىل يف ُقُلوِب الِعَباِد،  َغِضَب اهللُ َعىَل َقْوٍم إاِلَّ َنَزَع الرَّ
اهللِ  َمَع  َمَواثِيَقُه،  وَنَقَض  َواآلَثاِم،  امَلَعاِص  يف  اْسَتْغَرَق  َمِن  بَأنَّ  جاريٌة؛  وُنُفوِسِهم 
ْلَمُة،  اُن والظُّ َطَرَدُه اهللُ ِمْن ُصُفوِف َأْهِل التَّْقَوى َوَأْبَعَدُه، َحتَّى َيْقُسَو َقْلُبُه، وَيْعُلوُه الرَّ

]ڃچ    چچ    چ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ           ڍ[ ]املطففني:14[. 

ها الكراُم: اأيُّ
كثرٌي منَّا من يشتكي قسوَة قلبه، ويقوُل: »أحس بقسوٍة يف قلبي«، »ال أجد لذًة 
يف العباداِت التي أقوم هبا« أو »رسيًعا ما أستغفُر اهللَ، ُثمَّ أقُع يف املعاص« وغرَيها 
جر، وهذا يا -عبَد اهللِ- عالمٌة -بإذِن  يِق والضَّ من العباراِت، التي تدلُّ عىل الضِّ

اهللِ- عىل حياِة َقْلبَِك، وأنَّ فيَك خرًيا ورجاًء كبرًيا؛ ألنَّ اهللُ تعاىل يقول: ]ک    ک    
 ، ُّ اَمِة، التي فيها اخلرُي والرشَّ ]القيامة:2[ فاهللُ تعاىل أقسَم بِالنَّْفِس اللَّوَّ ک    گ[ 
نيا عىل ما حصَل منها، من تفريٍط يف واجٍب، أو تقصرٍي يف  فهَي تلوُم صاحَبَها يف الدُّ

، أو غفلٍة عن ذكٍر.  حقٍّ

وإليكم -أيُّها املؤمنوَن- بعَض املظاهِر اليت تدلُّ على َقسوِة الَقلِب: 
نا َلنُِحسُّ أحياًنا  فمنها: عدُم اخلشوِع آلياِت اهللِ تعاىل، وهي ُتتىل عليِه، حتى إنَّ
َجاَرِة، َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة، فال نتأثُر بمواعظِه، وال بوعدِه ووعيدِه،  أنَّ ُقُلوَبنا صلًدا َكاحْلِ

تفسري القرطبي )248/15(.  )1(
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أفال نخَش أْن نكون مِمَّن َطاَل َعَلْيِهُم اأْلََمُد، َفَقَسْت ُقُلوهُبُْم، َوَكثرٌِي ِمنُْهْم َفاِسُقوَن؛ 
لذا كان من مجلِة دعاِء النَّبيِّ H: »اللُهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن ِعْلٍم اَل َيْنَفُع َوِمْن 

َقْلٍب اَل َيْخَشُع، َوِمْن َنْفٍس اَل َتْشَبُع، َوِمْن َدْعَوٍة اَل ُيْسَتَجاُب َلَها«)1(. 

ِذ هبا، حتى إنَّ  ومن مظاهر قسوِة القلِب: عدُم إتقاِن العباداِت، وعدُم التَّلذُّ
ا مِحٌْل ثقيٌل! وقد كان Hيقوُل:  ُ متى ينتهي منها! وكأهنَّ الواحَد منَّا يتحنيَّ

َاِة«)3(. َاَة َأِرْحَنا ِبَها«)2(، ويقوُل: »َوُجِعَلْت ُقرَُّة َعْيِني ِفي الصَّ »َيا ِبَاُل َأِقِم الصَّ

وقد وصَف اهلُل قساَة القلوِب أنَّهم: ]ڇ    ڇ    ڇ        ڇ    ڍ    ڍ[  
ا املؤمنوَن املتَّقوَن فمن أعظم صفاهِتم: ]ې     ې    ى     ]النساء:142[ أمَّ

ى    ائ        ائ    ەئ    ەئوئ    وئ    ۇئ    ۇئ[ ]األنبياء:90[. 

عباد اهلِل:

قون، بل وربام هلم  أهُل القلوب القاسيِة قد جتدهم ُيصلُّون ويصومون ويتصدَّ
حريٍة  ذلك يف  بعد  هم  ُثمَّ  انتهكوها،  اهللِ  بمحارم  خلوا  إذا  ولكنَّهم  ٌة،  خرييَّ أعامٌل 
وانشغاٍل، كيف ستكون توبتنا؟! وماذا لو علَم الناس بحالِنا؟! فنقول هلم: كان اهللُ 
نيا  ُ فيه قريٌب، والغفلُة والدُّ يف عونكم، وأهلمكم رشدكم، إنَّنا يف زمٍن عصيٍب، الرشَّ
ا رحياًم، علياًم حكياًم، سميًعا بصرًيا،  ْر أنَّ لنا ربًّ قد أخذت منَّا مأخذها، ولكن لنتذكَّ
ر »أنَّ اهلَل اَل َيْنُظُر ِإَلى  ]ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ[ ]غافر:19[ لِنتَذكَّ

أخرجه مسلم رقم )2722(.  )1(
أخرجه أبو داود رقم )4985(، وصححه األلباين.  )2(

أخرجه أمحد رقم )14037(، وقال حمققو املسند: »إسناده حسن«.  )3(
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ُصَوِرُكْم َوَأْمَواِلُكْم، َوَلِكْن َيْنُظُر ِإَلى ُقُلوِبُكْم َوَأْعَماِلُكْم«)1(، ونحُن مقبلوَن عىل شهٍر 
عظيٍم، وموسٍم مبارٍك، فلنبادر بالتَّوبة الصادقِة النَّصوح، ]ىئ     ی      ی    ی    

ی    جئ    حئ    مئ[ ]النور:31[ وهلل َدرُّ ابُن املبارِك حنَي قاَل: 
القلوَب ُتـــيـــُت  نــــوَب  الــــذُّ ــــهــــارأيــــــُت  ــــاُن لَّ إدَم ــــــــــذُّ وقــــــد يــــــــــوِرُث ال

نوِب حياُة القلوِب عصياُنها)2(وَترُك الذُّ لـــنـــفـــِســـَك  وخــــــٌر 

فاللهم امحنا مجيًعا من الفواحش والفتن، ما ظهر منها، وما بطن. 

أقول ما تسمعون، وأستغفر اهلل يل ولكم ولسائر املسلمني، فاستغفروه، إنه 
هو الغفور الرحيم. 

اخلطبة الثانية:
كُر لُه عىل سابِغ َفْضِلِه وامتِنَانِِه، وأشهُد أن ال إله  احلمد هلل عىل َنْعاَمِئِه، والشُّ
إال اهلل، وحده ال رشيك له تعظياًم لشانه، ونشهد أنَّ سيَِّدنا حممًدا عبُد اهلل ورسوُله، 
اعي إىل جنَّتِِه ورضوانِِه، صىلَّ اهللُ وسلََّم وبارَك عليه وعىل آله وأصحابه، وأتباعِه  الدَّ

ا بعد: يِن، أمَّ وأعوانِه ومن تبعهم بإحساٍن وإيامٍن إىل يوم الدِّ

فيا عباد اهلل، اتقوا اهلل حق تقاته، وال متوتن إال وأنتم مسلمون، وال تكونوا 
اَر  يطاُن، فأنساهم ذكَر اهللِ، والدَّ ممن استولت عليهم الغفلة، واستحوذ عليهم الشَّ

]ٺ    ٺ     الباطلُة، واآلماُل اخلادعُة؛ حتى غدوا:  هُتم األمايِنُّ  اآلخرَة، وَغرَّ
ٺ    ٺ    ٿ      ٿ    ٿ    ٿ       ٹ    ٹ[ ]الروم:7[.

أخرجه مسلم رقم )2564(.  )1(
ديوان عبد اهلل بن املبارك )ص67(.  )2(
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عباد اهلل: 
ومن مظاهر قسوِة القلِب: الغفلُة عن ذكر اهللِ تعاىل، وقد وصف اهللُ املنافقني، 
فقال: ]ڎ    ڎ    ڈ    ڈ            ژ[ ]النساء:142[ َواْعَلُموا -َرمِحَُكُم اهللُ- َأنَّ َقْسَوَة 
خَتَْشُع  الِِح  الصَّ َوبِالَعَمِل  األْفِئَدُة،  َتِرقُّ  اهللِ  َفبِِذْكِر  َتَعاىَل،  اهللِ  بذكر   ُ ُتَلنيَّ اَم  إِنَّ الَقْلِب 

النُُّفوُس خِلَالِِقَها، َوَتِلنُي الُقُلوُب لَِباِرِئَها ]مب    ىب    يب     جت    حت        ختمت    
ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ     ىت    يت       جث    مث    ىث    يث     

پ    پ     پ[ ]الرعد:28، 29[. 
قوله  عن  يزد  مل  بِِه  يَتَشبَُّث  ٍء  يَشْ عن  سألُه  َرُجاًل   H أجاَب  وحني 

H: »اَل َيَزاُل ِلَساُنَك َرْطًبا ِمْن ِذْكِر اهلِل«)1(. 
ُه يورُث حياَة القلِب«)2(،  كر: أنَّ قال اإلماُم ابُن الَقيِِّم V: »ومن فوائد الذِّ
َمِك، فكيَف  كُر للقلِب مثُل املاِء للسَّ V قوله: »الذِّ ونقل عن شيخه ابُن تيميََّة 

َمِك إذا فارَق املاَء؟!«)3(.  حاُل السَّ
َوَقْد ُروي عنه H أنه قال: »اَل ُتْكِثُروا اْلَكَاَم ِبَغيِر ِذْكِر اهلِل، َفِإنَّ َكْثَرَة 
اْلَكَاِم ِبَغيِر ِذْكِر اهلِل َقْسَوٌة ِلْلَقْلِب، َوِإنَّ َأْبَعَد النَّاِس ِمَن اهلِل اْلَقْلُب اْلَقاِسي«)4(، 

أخرجه الرتمذي رقم )3375(، وابن ماجه رقم )3793(، وصححه األلباين.  )1(
الوابل الصيب )ص63(.  )2(
الوابل الصيب )ص63(.  )3(

أخرجه الرتمذي رقم )2411(، من حديث ابن عمر،  ونقل الشيخ األلباين عن الشيخ أمحد   )4(
شاكر تصحيحه للحديث، ثم ضعفه وقال: »واحلديث رواه اإلمام مالك يف »املوطأ« .. أنه بلغه 
أن عيسى ابن مريم كان يقول: فذكره بأتم منه من قول عيسى S، وهذا هو الالئق بمثل 
هذا الكالم أن يكون مما يرويه أهل الكتاب عن عيسى O، وليس من حديث نبينا حممد 

G« سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة )321/2(.
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أبًدا، بل ُأذِكَر اهللَ عىل كلِّ أحيانَِك، يف بيتَك  ا املسلُم- عن ِذكِر اهللِ  فال َتغُفل -أهيُّ

وسوقَك وسيارتَِك، فهو عمٌل يسرٌي رتََّب اهللُ عليه أجًرا كبرًيا. 

اأُيها املوؤمنون باهلل ور�سولِه: 

الفتُن  نا  َتُلفُّ خُميٍف،  زمٍن  يف  فحُن  وحياهِتا،  القلوِب  إلصالح  دعوٌة  هي 

فتٌن أخالقيٌَّة،  ُشبٌه عقديٌة، وأخرى  فتلَك  هواِت من كلِّ جانٍب،  بهاِت والشَّ والشُّ

الفتِن  أرضِّ  عن  ناهيَك  با،  بالرِّ فانغمست  احليَلِة،  عىل  قامت  ماليٌَّة،  ومعامالٌت 

الِفعاِل، تصيُب  املناِل، رسيعُة  قريبُة  وأرداها وأقساها وأعتاها، ومع األسف هي 

جاِل، َقاَل عنها َرُسوُل اهللِ H: »َما َتَرْكُت َبْعِدي  امَلْقتَل وتذهُب بألباِب الرِّ

 H لنا رسوُلنا  النَِّساِء«)1(، وقد وصَف  ِمْن  الرَِّجاِل  َعَلى  َأَضرُّ  ِهَي  ِفْتَنًة 

َكاْلَحِصيِر  اْلُقُلوِب  َعَلى  اْلِفَتُن  »ُتْعَرُض  فقاَل:  ِه،  وأدقِّ وصٍف  بأبلِغ  الفتَن  تلَك 

ُعوًدا ُعوًدا«)2(، فهذه األعواُد عبارٌة عن ذنوٍب ومعاٍص، فهذه نظرٌة حمرمٌة، وأخرى 

القلب  نقطٌة سوداُء يف  ُيعَمُل يكوُن  مهزٌة حمرمٌة، وثالثٌة معاملٌة حمرمٌة، وكلُّ ذنبٍّ 

»َفَأيُّ َقْلٍب ُأْشِرَبَها ُنِكَت ِفيِه ُنْكَتٌة َسْوَداُء، حتى يكوَن القلُب َأْسَوَد ُمْرَبادًّا، َكاْلُكوِز 

يًّا« فهو كالكأِس املقلوِب، ال ُينَتَفَع منه بشٍء فهو »اَل َيْعِرُف َمْعُروًفا، َواَل ُيْنِكُر  ُمَجخِّ

ُمْنَكًرا، ِإالَّ َما ُأْشِرَب ِمْن َهَواُه«)3(، والعياُذ باهللِ تعاىل. 

أخرجه البخاري رقم )5096(، ومسلم رقم )2740(.  )1(
أخرجه مسلم رقم )144(.  )2(
أخرجه مسلم رقم )144(.  )3(
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فيا اأيها املوؤمنوَن:
اهللَ  واستغفروا  والغفراِن،  مَحِة  الرَّ شهر  شهركم  إقبال  مع  ربِّكم،  عىل  أقبلوا 
َأْمِر  ِمْن  اْلَيْوَم  َعاِصَم  فاَل  ِكِه،  الشيطاِن ورَشَ قواًل وعماًل، واستعيذوا باهلل من رشِّ 
 ، شكَّ وال  احلراِم،  يف  سيقُع  بهاِت  والشُّ الفتِن  من  اقرتَب  ومن  َرِحَم،  َمْن  إاِلَّ  اهللِ 
ُبَهاِت اْسَتْبَرَأ ِلِديِنِه َوِعْرِضِه، َوَمْن َوَقَع  قال َرُسوُل اهللِ H: »َفَمْن اتََّقى الشُّ
ُبَهاِت َوَقَع ِفي اْلَحَراِم، َكالرَّاِعي َيْرَعى َحْوَل اْلِحَمى، ُيوِشُك َأْن َيْرَتَع ِفيِه،  ِفي الشُّ
َأاَل َوِإنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك ِحًمى، َأاَل َوِإنَّ ِحَمى اهلِل َمَحاِرُمُه، َأاَل َوِإنَّ ِفي اْلَجَسِد ُمْضَغًة، ِإَذا 

َصَلَحْت َصَلَح اْلَجَسُد ُكلُُّه، َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد اْلَجَسُد ُكلُُّه َأاَل َوِهَي اْلَقْلُب«)1(.

]پ    پ        پ       پ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ      ٺ    
ٿ    ٿ    ٿ    ٿ     ٹ    ٹ[ ]احلرش:10[. 

ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلارسين، ربنا آتنا يف 
الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

]ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ        ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    
ې       ىى    ائ     ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.

أخرجه البخاري رقم )52(، ومسلم رقم )1599(.  )1(
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#

H ة ِللرسول المحبَُّة الحقَّ

اخلطبة األولى:

َورِساًجا  بِإذنِِه  اهللِ  إىل  َوَداِعًيا  َوَنِذيًرا،  َبِشرًيا  َكرياًم،  َنبِيًّا  َلنا  بعَث  هللِ  احلمُد 
ېئ[  ېئ     ېئ     ۈئ     ]ۈئ     َلُه:  رَشيَك  ال  َوْحَدُه  اهللُ  إالَّ  إلَه  أالَّ  َنشهُد  ُمنرًِيا، 

]األحزاب:40[.

وأشهُد أنَّ حممًدا عبُد اهللِ ورُسوُلُه، صىلَّ اهللُ َوَباَرَك َعليِه وعىَل آلِِه وأصحابِِه 
ا بعُد: وأتَباِعِه بإحساٍن وسلََّم تسلياًم َمِزيًدا، أمَّ

َفاتَُّقوا اهلَل عباَد اهلِل: َفِهَي خرُي الَوَصايا َوأنَفُعها وَأمَجُعها.

يا ُموؤمنوَن:

اهللِ  ِمَن  ِهَبٌة  َلُه  َوحَمَبَُّتنا  ولَِرُسولِِه،  هللِ  امَلَحبَِّة  بَِتحِقيِق  إالَّ  َرِضيًَّة،  ِعيَشًة  ال  ُه  إنَّ
]ڦ    ڦ    ڦ               ڦ    ڄ     ڄ     الَقاِئِل:  الَعامَلنَِي،  ملََِحبَِّة َربِّ  َطِريٌق  ا  َتَعاىل؛ ألهنَّ

ڄ     ڄ    ڃ    ڃ      ڃڃ    چ    چ    چ[ ]آل عمران:31[.

َوَجَد  ِفيِه  ُكــنَّ  َمــنْ  »َثَاٌث  َقاَل:   G النَّبِيَّ  َأنَّ  الَصِحيِحني:  ويِف 
ا ِسَواُهَما«)1(.  َحَاَوَة اإِليَماِن َوِمْنَها: َأْن َيُكوَن اهلُل َوَرُسوُلُه َأَحبَّ ِإَلْيِه ِممَّ

أخرجه البخاري رقم )16(، ومسلم رقم )43(.  )1(



290

وِلِه: وَن هلِل وِلرَ�سُ ها امُلحبِّ اأيُّ
هِر، َفَكاَن  ُه G ُولَِد يف ِمثِل َهذا الشَّ َكِثٌر ِمْن الرَِّواَياِت َتُقوُل: أنَّ
ٌة، َوَكاَن َمْبَعُثُه G َكَذلَِك  َمولُِدُه ُنوًرا، َوَمَع َذلَِك َفليَس ملَِولِِدِه ِعَباَدٌة َخاصَّ

وًرا، َوَصَدَق اهللُ القائل: ]ۉ    ې    ې    ې    ې    ى    ى    ائ    ائ     َفتًحا َورُسُ
ەئ    ەئ        وئ    وئ    ۇئ    ۇئ    ۆئ    ۆئ        ۈئ    

ۈئ    ېئ            ېئ    ېئ    ىئ    ىئ    ىئ[ ]آل عمران:164[. 

ُه G امَلحُموُد عنَد اهللِ وَمالِئَكتِِه واألَْنبَِياِء َأمْجَِعنَي، َوَصَف َنفَسُه  إنَّ
َفَقاَل: »َأَنا َسيُِّد َوَلِد آَدَم َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَأوَُّل َمْن َيْنَشقُّ َعْنُه اْلَقْبُر، َوَأوَُّل َشاِفٍع َوَأوَُّل 

ٍع«)1(.  ُمَشفَّ

ُه  َبَصُ َزاَغ  َما  اهْلََوى،  َعِن  َينْطُِق  فال  لَِساَنه  اهللُ  ى  َزكَّ  ، َنِقيٌّ َطاِهٌر   ، َتِقيٌّ َنبِيٌّ 
]ک    ک    گ           گ     تعاىل:  اهلل  َفَقاَل  َوَأَماًنا،  َرمَحًة  لنا  اهللُ  َبعَثُه  َطَغى!  َوَما 

گ[ ]األنبياء:107[، َوَقاَل H: »إنَّما َأَنا َرْحَمٌة ُمهَداٌة«)2(. 
ها امُلوؤِمُنوَن: اأيُّ

اَم ِهَي بَِفضِل اهللِ َعَلينَا، ُثمَّ بَِفضِل بِعَثِة َرُسولِنَا G َلنَا. ُكلُّ نِعَمٍة بِنا َفإنَّ

وَن: ها امُلِحبُّ اأَيُّ
حَمَبَُّة َرُسولِنا َعاِقَبُتها َخرٌي َعظِيٌم، َوَنِعيٌم ُمِقيٌم، َفَعْن َأَنس بِن مالٍِك I َأنَّ 

أخرجه مسلم رقم )2278(.  )1(
أخرجه احلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني رقم )100(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع   )2(

رقم )2345(.
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اَعُة؟ َقاَل: »َوَماَذا َأْعَدْدَت  اَعِة، َفَقاَل: َمَتى السَّ َرُجاًل َسَأَل النَّبِيَّ O َعِن السَّ
َء، إاِلَّ َأينِّ ُأِحبُّ اهلل َوَرُسوَلُه، َفَقاَل: »َأْنَت َمَع َمْن َأْحَبْبَت«)1(. َلَها« َقاَل: الَ يَشْ

عباَد اهلِل:
َحِقيَقُة امَلَحبَِّة بَِأْن َتُكوَن حَمَبًَّة َقلبِيًَّة، َوَكَذا َطاَعُتُه فِياَم َأَمَر، واجتِنَاُب ما هَنَى عنُْه 

َع. َوَزَجَر، َوَأالَّ ُيعبَد اهللَ إالَّ باَِم رَشَ

بٌّ لَِرُسوِل اهللِ،  َم َهدَي النَّبِيِّ G عىل َرَغَباِت َنْفِسِه، َفُهَو حُمِ َفَمْن َقدَّ
َوَلِزَم اجلَاَمَعَة، َوَسَلَك َسبِيَل  َق الطَّاعَة،  َلُه، وَمْن َحقَّ بٌّ  َفُهَو حُمِ اَكَم إىل ُسنَّتِِه  َمْن حَتَ
َوُمَعاَمالتِِه  َوآَدابِِه  بِأخالِقِه  َتَأسَّ  َمْن  ولِلُمؤمننَي،  َولَِرُسولِِه  هللِِ  بٌّ  حُمِ َفُهَو  امُلؤِمننَي، 

بٌّ لَِرُسوِل اهللِ، ]گ    گ    گ    ڳ    ڳ    ڳ      وِعَباَداتِِه َفُهَو حُمِ
ڳ     ڱ      ڱ    ڱڱ    ں    ں    ڻ[ ]األعراف:157[.

رَ امُلوؤمننَي: َمعا�سِ

َعاِئَشَة  فَعْن  يَشء،  بُِكلِّ  َفَفَدوُه   H اهللِ  َرُسوَل  حاَبُة  الصَّ أَحبَّ  لقد 
إِنََّك  َواهلل  اهلل،  َرُسوَل  َيا  َفَقاَل:   H النَّبِيِّ  إىَِل  َرُجٌل  »َجاَء  َقاَلْت:   J
أَلََحبُّ إيَِلَّ ِمْن َنْفِس، َوإِنََّك أَلََحبُّ إيَِلَّ ِمْن َأْهيِل، َوَأَحبُّ إيَِلَّ ِمْن َوَلِدي، َوإيِنِّ أَلَُكوُن 
وَمْوَتَك  َمْويِت  َذَكْرُت  َوإَِذا  إَِلْيَك،  َفَأْنُظُر  آتَِيَك،  َحتَّى  َأْصرِبُ  َفاَم  َفَأْذُكُرَك  اْلَبْيِت،  يِف 
َعَرْفُت َأنََّك إَِذا َدَخْلَت اجْلَنََّة، ُرفِْعَت َمَع النَّبِيِّنَي، َوإيِنِّ إَِذا َدَخْلُت اجْلَنََّة َخِشيُت َأْن 

ِذِه اآْلَيِة: ]ڃ    چ    چ    چ     يُل هِبَ َل ِجرْبِ اَل َأَراَك. َفَلْم ُيِردَّ َعَلْيِه النَّبِيُّ َحتَّى َنزَّ
ڎڈ     ڎ     ڌ     ڌ     ڍ     ڍ      ڇ     ڇ     ڇ     ڇ     چ    

أخرجه البخاري رقم )3688(، ومسلم رقم )2639(.  )1(
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گ[   گ     گ      کک     ک     ک     ڑ     ڑ     ژ     ژ     ڈ     
]النساء:69، 70[)1(.

َباَعُه َظاِهًرا َوَباطِنًا.  فاللهم ارزقنا حبَّ نبِيِّنا G، واتِّ
أقول ما سمعتِم، وَأسَتغِفُر اهللَ يل وَلكم وللمسِلمنَي ِمْن ُكلِّ َذْنٍب، فاسَتغِفروُه، 

حيُم.  وُتوُبوا إليِه، إنَّه هَو الَغفوُر الرَّ

اخلطبة الثانية: 
اَمواِت،  احلمُد هللِ َمنَّ علينا بِامَلكُرَماِت، وأشهُد أالَّ إلَه إالَّ اهللُ، َربُّ األَرِض والسَّ
َم َوَباَرَك عليِه وعىل  مَحُة امُلهداُة، صىلَّ اهللُ َوَسلَّ ًدا عبُد اهللِ وَرُسوُله، الرَّ وأشهُد أنَّ حُممَّ

ا َبعُد:  آلِِه وأِصَحابِِه، َوَمْن َساَر َعىَل هَنِجِهم بِإحَساٍن وإيامٍن إىل َيوِم امَلاَمِت، َأمَّ
َفاتَّقوا اهللَ يا مؤمنوَن لَعلَُّكم هَتَتُدوَن. 

ِعَباَد اهلِل:
َعاِداًل،  َصاِدًقا  ُحبًّا   G لِنَبِيِّنَا  وامُلؤِمننَي  حاَبِة  الصَّ ُحبَّ  أنَّ  َنْعَلُم 

 

لإلساَلِم  َينَتِسُب  مَمْن  َبعًضا  نجد  ِديِد  الشَّ األَسِف  ومَع  َعاٍء!  ادِّ وال  فِيِه  َزيَف  ال 
ِك  َبَراثِِن الرشَّ َوَوَقُعوا يف  يَعِة،  ِ الرشَّ بِِه عن ُحدوِد  َخَرُجوا  ُحبِّهم حتى  َغاَلوا يف  قد 
O عىل مِحَاَيِة َجنَاِب التَّوحيِد،  واإلخالِل بالعقيَدة؛ لِذا َحِرَص َرُسوُلنا 
، َفَقاَل: »اَل ُتْطُروِني، َكَما َأْطَرْت النََّصاَرى اْبَن  الِل والُغُلوِّ تِِه من الضَّ َوَخاَف عىل ُأمَّ
ُه ِمَن الظُّلِم الَعظِيِم أْن َتُقوَد  َمْرَيَم، َفِإنََّما َأَنا َعْبُدُه، َفُقوُلوا َعْبُد اهلل، َوَرُسوُلُه«)2(، إنَّ

نَِّة!  حَمَبٌَّة إىل ُمَصاَدَمِة وخُمَاَلَفِة الكتاِب والسُّ

أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط رقم )477(، وينظر: السلسلة الصحيحة )1044/6(.  )1(
أخرجه البخاري رقم )3445(.  )2(
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اهللِ  َرُسوَل  أنَّ  ِعي  يدَّ لإلسالِم  ينَتِسُب  من  بعَض  أنَّ  مؤمنوَن:  يا  أتعلموَن 
ٌك  ! َوجَيِلُب النَّْفَع! َوَذلَِك -واهللِ- رِشْ َ G َيعَلُم الَغيَب! َوَيكِشُف الرضُّ

]ٱ    ٻ       امُلبنِي عِن َرُسولِِه األمنِي:  ِكَتابِِه  َوَتْكِذيٌب لَِربِّ العامَلنَِي القاِئِل يف  َعظيٌم، 
ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ    ڀڀ    ڀ    ٺ                ٺ    ٺ    ٺ    

ٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٹٹ    ٹ       ٹ    ڤ      ڤ     ڤ         ڤ    ڦ[ ]األعراف:188[. 

َليايِل  إَقاَمِة  ِمن  باِلِدنا اإلسالِميَِّة  َكثرٌِي ِمن  بِِه  ُبِليت  َما  امُلنَكَراِت  ِد  َأشَّ ِمن  فإنَّ 
ِك باهللِ  امَلوالِِد، وإنشاِد الَقَصاِئِد، واخلَُطِب وامَلَداِئِح، التي َوِصَلت إىل الُغُلوِّ والرشَّ
َبكاِت، ممَّا جَيعُل البِدَعَة َتنَترُش  ربِّ العامَلنَي، كلُّ ذلَِك َصاَر ُيَبثُّ عرْبَ القنَواِت والشَّ

يف باِلِد امُلسِلمنَي! عياًذا باهللِ تعاىل. 

َيا ُموؤِمُنوَن: 
G، واألخِذ بِوِصيَّتِِه  َباع ُسنَِّة َرُسوِل اهللِ  اِدَقُة تُكوُن بِاتِّ امَلَحبَُّة الصَّ
َعَلْيَها  وا  َعضُّ اْلَمْهِديِّيَن،  الرَّاِشِديَن  اْلُخَلَفاِء  َوُسنَِّة  ِبُسنَِّتي،  »َفَعَلْيُكْم  َقاَل:  حنَي 

ِبالنََّواِجِذ، َوِإيَّاُكْم َواأْلُُموَر اْلُمْحَدَثاِت، َفِإنَّ ُكلَّ ِبْدَعٍة َضَاَلٌة«)1(.

باِع، َكاَم َقاَل اهللُ َتعاىَل: ]ڻ     أال َفلَنعلم: أنَّ حقيَقَة امَلحبَِّة تُكوُن يف ُحسِن اإلتِّ
ڻ    ڻ    ڻ    ۀ     ۀ      ہ    ہ[ ]احلرش:7[. 

َباَعُه َظاِهًرا َوَباطِنًا، اللهم احرُشَنا يف ُزمرتِِه،  نا ارُزقنَا حَمَبََّة َنبِيَِّك، واتِّ فاللُهمَّ يا َربَّ
َبًة ال َنظَمُأ َبْعَدها َأَبًدا، اللهم  وارزقنَا َشَفاعَتُه، وأورْدَنا َحوَضُه، واسِقنَا ِمْن َيِدِه رَشْ

أخرجه أبو داود رقم )4609(، والرتمذي رقم )2676(، وابن ماجه رقم )42(، وصححه   )1(
األلباين.
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يا رحيُم  وإياَمٍن، وعنَّا معهم  بِإحَساٍن  والتَّابِعنَي هلم  الِكَراِم،  َصَحاَبتِِه  وارَض عن 

 

األمَة،  ونصَح  األَماَنَة،  وأدَّى  سالَة،  الرِّ َغ  بلَّ ًدا  حُمَمَّ أنَّ  نشهُد  إنَّا  اللهم  َرمَحاُن،  يا 
وجاهَد يف اهلل حَق جهاِده، حتى أتاه اليقنُي. 

نَا اْغِفْر  َنا َعىَل اْلَقْوِم اْلَكافِِريَن، َربَّ ا، َوَثبِّْت َأْقَداَمنَا، َواْنُصْ نَا َأْفِرْغ َعَلْينَا َصرْبً َربَّ
نَا إِنََّك  ِذيَن آَمنُوا، َربَّ َعْل يِف ُقُلوبِنَا ِغالًّ لِلَّ ياَمِن، َواَل جَتْ ِذيَن َسَبُقوَنا بِاإْلِ ْخَوانِنَا الَّ َلنَا َوإِلِ

َرُءوٌف َرِحيٌم. 

اللهمَّ اغفر لنا ولوالدينا واملسلمني أمجعني، اللهم أصلح أحوالنَا، وأعذنا من 
الرشور والفَتِن، وهيئ لنا وللمسلمني من أمرنا َرَشَدا. 

اَلَة  ْنَيا َحَسنًَة، َويِف اآْلِخَرِة َحَسنًَة، َوِقنَا َعَذاَب النَّاِر، َوَأِقِم الصَّ نَا آتِنَا يِف الدُّ َربَّ
اَلَة َتنَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َوامُلنَْكِر َوَلِذْكُر اهلل َأْكرَبُ َواهلل َيْعَلُم َما َتْصنَُعوَن.  إِنَّ الصَّ
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#

ال َتحَتاُلوا على َربُِّكم

اخلطبة األولى:
احلمُد هلل، تعاظَم فاقَتَدَر، وَتَعاىَل َفَقَهر، العليُم باَِم َبَطَن َوَما َظَهَر، َأنَعَم علينا 
َم علينا الكسَب احْلََراَم َوَزَجَر، وأشهُد أن  باألمواِل وَأَخِذِها ِمْن ِحلِّها َكاَم َأَمَر، َوَحرَّ
 ، وِر، َموِعَظًة وُهَدًى ملَِن اعَترَبْ ال إلَه إال اهللُ، وحَدُه ال رَشيَك لُه أنَزَل اآلياِت والسُّ
ُع يف امْلحرْش، صىلَّ اهللُ  افُع امُلَشفَّ ، الشَّ ًدا عبُد اهللِ ورسوُله َأْتَقى الَبرَشِ وأشهُد أنَّ حُممَّ
وسلََّم وبارك عليه وعىل آلِه وأصحابِِه الُغَرِر، والتَّابعنَي َوَمْن َتبَِعهم بِإحَساٍن وإيامٍن 

ا بعُد:  ، أمَّ إىل يوِم امُلسَتقرَّ

َواْسَعوا إىِل  وَنَجاتِِه،  بَِحبِل اهللِ  ُتَقاتِِه، واْعَتِصَموا  َحقَّ  اهلِل:  َفاتَُّقوا اهلَل عباَد 
َجنَّتِِه وَمْرَضاتِِه. 

�سلموَن: ها امْلُ اأيُّ
مع  نتعامُل  كيَف  وأوضَح  واحلراَم،  احلالَل  لنا  أباَن  أْن  علينا  اهللِ  نعمِة  من 

ڄ      ڄ     ڄ     ڄ     ڦ     ڦ     ]ڦ     تعاىل:  اهللُ  يقوُل  امُلشتبهاِت، 
ڃ    ڃ    ڃ[ ]النحل:89[. 

ِحيحنِي أنَّ َرُسوَل اهللِ Hقاَل: »ِإنَّ اْلَحَاَل َبيٌِّن، َوِإنَّ اْلَحَراَم  ويف الصَّ
ُبَهاِت اْسَتْبَرَأ  َبيٌِّن، َوَبْيَنُهَما ُمْشَتِبَهاٌت اَل َيْعَلُمُهنَّ َكِثيٌر ِمَن النَّاِس، َفَمِن اتََّقى الشُّ
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ُبَهاِت َوَقَع ِفي اْلَحَراِم، َكالرَّاِعي َيْرَعى َحْوَل اْلِحَمى،  ِلِديِنِه، َوِعْرِضِه، َوَمْن َوَقَع ِفي الشُّ

ُيوِشُك َأْن َيْرَتَع ِفيِه، َأاَل َوِإنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك ِحًمى، َأاَل َوِإنَّ ِحَمى اهلِل َمَحاِرُمُه«)1(. 

ا ِعَباَداٌت أو ُمَعاَماَلٌت، َوامُلْسِلُم ُمَطاَلٌب َأْن َتُكوَن  وَشَرائُع اإلْسَاِم يا كراُم: إمَّ
َأَمَر اهللُ بِِه، َوَبيَّنَُه َرُسوُلُه H، وبحمِد  ِعَباَداُتُه َوَمَعاَماَلتُه َصِحيَحًة َعىَل ما 
اهللِ َكثرٌي ِمَن النَّاِس هَيَْتمُّ بَِأمِر الِعبَ اَداِت، َوَيسَأُل َعنَْها؛ لَِيعُبَد اهللَ َعىَل عْلٍم وَبِصرَيٍة، 
اًضا،  اًء، َوَقرًضا واقرِتَ وَلِكنَّ الكثرِييَن منَّا خَتفى عليهم َعَدٌد من امُلَعاَماَلِت َبيًعا َورِشَ

اَلَمَة ِمَن اخلََطأِ فِيَها َأصعُب. وَتأِجرًيا وِرهاًنا، َمع َأنَّ الَبِليََّة هِبَا أَعظُِم، َوالسَّ

ها الكراُم:  اأَيُّ

َمْن َغشَّ  َعىَل  ِديُد  الشَّ الَوِعيُد  َجاَء  َولِذا  َخطِرٌي؛  أمٌر  األمواِل  َمَع  التََّعاُمَل  إِنَّ 
، أو حتايَل عىل رْشِع اهللِ تعاىل! أال وإنَّ مِمَّا هَنى اهللُ  َأو َخاَدَع، َأو أخَذ املاَل بَغرِي َحقٍّ
با بشتَّى صوِرِه  ر منُه َرُسولنا، وأباَن منُه اخلَطر! التَّحايَل عىل الرِّ عنُه َوَزجَر، وحذَّ
ديَد، والعذاَب األكيَد؛  وأشكالِِه، وأنواعِه وأحوالِه، وقد رتََّب اهللُ عليه الوعيَد الشَّ
بِِه،  امُلَتَعاِمِلنَي  عىل  الَغَضَب  وَجَعَل  َبَرَكَتُه،  اهللُ  حَمََق  الذي  نوِب،  الذُّ كبائِر  من  ُه  ألنَّ

ہ     ہ     ہ     ]ۀ     تعاىل:  قاَل  والعمِل،  عاِء  والدُّ َقُبوِل  من  َوَحَرَمُهم 
ۆ     ۇ     ۇ     ڭ      ڭ     ڭ     ڭ     ۓ     ۓ    ے      ے     ھ     ھ     ھ     ھ     ہ     
ې[  ې     ۉ     ۉ      ۅ     ۅ      ۋ     ۋ     ٴۇ     ۈۈ     ۆ    

]البقرة:278، 279[.

أخرجه البخاري رقم )52(، ومسلم رقم )1599(.  )1(
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ِلِه: ها املوؤمنوَن باهلِل وَر�سُ اأَيُّ

عديُّ  يُخ السَّ ، الشَّ كي، والنَّاصُح الويِفُّ واستمعوا بُِقُلوبُِكم إىل ما قالُه العامِلُ الزَّ
]ٱ    ٻ     ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ      V ما مفاُدُه عنَد قوِل اهللِ تعاىل: 
پ    پ      ڀ    ڀ    ڀ    ڀٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ      ٿ       ٿ    ٿٹ    
ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤڤ    ڤ    ڦ    ڦ     ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    
ڃ     ڃڃ    چ    چ     چ    چ    ڇڇ    ڇ    ڇ     ڍ    ڍ    ڌ     ڌ    ڎ    

ڎ    ڈڈ    ژ    ژ       ڑ    ڑ            ک             ک[ ]البقرة:275، 276[. 

م َيُقوُمون من ُقُبوِرهم لِيوِم  َبا َوُسوِء َمآهِلم، وأهنَّ قال: خُيرِبُ َتَعاىل عن َأَكَلِة الرِّ
 ، ُمضَطِربنِْيَ ُسَكاَرى  َحياَرى  َفَيُقوُموَن  بِاجْلُنوِن،  يَطاُن  الشَّ ُعُه  َيْصَ َكَمن  ُنُشوِرِهم 

ِعنَي لَِعظِيِم النََّكاِل َوُعْسِ الَوَباِل، َفَكاَم َتَقلََّبت ُعُقوهُلم و]ٺ    ٿ      ٿ       ٿ     ُمَتَوقِّ
ٿ[ ]البقرة:275[ وهذا ال يكوُن إال من َجاِهٍل َعظِيٍم َجهُلُه، أو ُمُتَجاِهٍل َعظِيٌم 
ِجنِْس  من  اهللُ  َجاَزاهم  ِة،  َبويَّ الرِّ املكاسِب  طلِب  يف  ُعُقوهُلم  انَسَلَبْت  ا  وَلمَّ ِعنَاُدُه! 
احلاَجِة،  ة  امَلصَلَحِة، وِشدَّ فيه من عموِم  لِما  الَبيَع  َأَحلَّ  ُه  بأنَّ وَردَّ عليهم  َأحواهِلم، 
فانَتَهى  َوَتْذِكرٌي،  َوْعٌظ  َجاَءُه  فمن  الَعاِقَبِة،  وسوِء  الظُّلِم،  من  فيه  لَِما  َبا  الرِّ َم  َوَحرَّ
َبا، َفُأوَلِئَك َأْصَحاُب  عن فِعِلِه واْنَزَجَر َفُمَجاَزاُتُه ِعنَد اهللِ، َومْن عاَد إىل َتَعاطِي الرِّ
َبا، َوُيذِهُب َبَرَكَتُه َذاًتا َوَوْصًفا، َفيكوُن  النَّاِر ُهْم فِيَها َخالُِدوَن! ُثمَّ إنَّ اهللَ َيمَحُق الرِّ
َكاِت، إْن َأنَفَق ِمنُْه مَلْ ُيؤَجْر عليه بل َيكوُن َزاًدا َلُه إىل  َسَبًبا لُِوقوِع اآلفاِت، َوَنْزِع الرَبَ
، َواهللُ اَل ُيِبُّ  ِعيٍّ النَّاِر؛ ألنَّ امُلرايِبَ قد َظَلَم النَّاَس، َوَأَخَذ أمَواهَلم عىل َوْجٍه َغرِي رَشْ
ِه، َوَمْن  ِمْن رَشِّ َيْسَلُم ِعَباُد اهللِ  َي ما أوَجَب عليِه، وال  اٍر لِنَِعِم اهللِ، وال ُيؤدِّ ُكلَّ َكفَّ
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ِه حُماِرٌب ملِواله، واهللُ ُيمِهُل  ُه ُمَشاٌق لَِربَّ مَلْ َينَْزِجْر بِموِعَظِة اهللِ ومَلْ َيقْبل َنِصيَحَتُه، َفإنَّ
 .V للظَّامِل وال هُيِمُلُه حتى إَذا َأَخَذُه، َأَخَذُه َأْخَذ َعِزيٍز ُمقَتِدٍر)1( انتهى كالمه

اللهمَّ  والطََّمَع،  َح  الشُّ َوَجنََّبنَا  َوالَوَرِع،  هِد  الزُّ لُِسلوِك  اُكم  وإيِّ اهللُ  َقنِي  َوفَّ

 

َبَعاُه، َوَأِرَنا الَباطَِل َباطِاًل واْرُزْقنَا اجتِنَاَبُه يا ربَّ العاملنَي.  ا واْرُزْقنَا اتِّ َأِرَنا احْلَقَّ َحقًّ
واسَتغفروا اهللَ يا مؤمنوَن، إنَّ اهللَ غفوٌر رحيٌم. 

اخلطبة الثانية: 
الِعَباِد،  بَِمَصالِِح  وَأقَوَمها  َوأزَكاَها،  َأطَيَبها،  امَلَكاِسِب  ِمن  لنَا  َأَباَح  احلمُد هللِ 
َم علينا ُكلَّ َكسٍب ُبنَِي عىل ُظلِم النُّفوِس َوَهَواَها، وَأشَهُد أْن ال إلَه  َوأوالها، َوَحرَّ
َ َطِريَق ُرشِدَها َوُهَداَها، وأشهُد أنَّ  إال اهللُ، َوحَدُه ال رَشِيَك لُه، َخَلَق اخْلَِليَقَة َوَبنيَّ
ًدا عبُد اهللِ ورسوُلُه، َأزَكى الِعَباِد وَأتَقاَها، َصىلَّ اهللُ َوَسلََّم وَباَرَك عليه وعىل آلِِه  حُممَّ

ا َبعُد: وأصحابِِه، ومن ساَر عىل َدرهِبِم، إىل يوِم ُتالقي النُّفوُس َموالها، أمَّ

ها امْل�سلموَن: اأَيُّ
ُقوا اهللَ َتَعاىل وَأطيعوُه، وُتوُبوا إليه، واستغفروه، واعلموا أنَّا ال ِغنَا لنا عن  اتَّ
، َونرُتُك ما َخلَّفناُه  ، َعامَّ قليٍل ُنَغاِدُر إىل داِر امَلَقرِّ َبَرَكِة اهللِ وَرمْحَتِِه، َفنَحُن يف داِر مَمَرٍّ

ِه! لِواِرٍث، َلُه َخرُيُه َوَنفُعُه، َوَعلينا ِحَساُبُه َوِوْزرُه، إْن مَلْ نُكن ُقْمنَا بَِحقِّ
يا م�سلموَن: 

َرُسوُل اهللِ  َلَعَن  َفاِعَلُه؟ فقد  با، وَيلعُن  الرِّ H من  رنا رُسوُلنا  ُيَذِّ أمل 
َبا، َوُمْؤِكَلُه، َوَكاتَِبُه، َوَشاِهَدْيِه، َوَقاَل: »ُهْم َسَواٌء«)2(، وُكلُّكم  H آِكَل الرِّ

تفسري السعدي = تيسري الكريم الرمحن )ص117(.  )1(
أخرجه مسلم رقم )1598(.   )2(
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َبْيَن  النََّهِر  َعَلى َشطِّ  َقاِئٌم  َوَرُجٌل  َدٍم  ِمْن  َنَهٍر  ُجِل »الذي َيسَبُح في  الرَّ َيعَلُم حاَل 
َيَدْيِه ِحَجاَرٌة، َفُيْقِبُل الرَُّجُل الَِّذي ِفي النََّهِر، َفِإَذا َأَراَد َأْن َيْخُرَج َرَماُه ِبَحَجٍر ِفي ِفيِه، 

َفَسأَل َرُسوُل اهلِل عنُه؟ فقيَل: هذا آِكُل الرَِّبا«)1(. 

عباَد اهلِل:
َومَع ِعَظِم الَبل يَِّة، َوَخَطِر امُلِصيَبِة إالَّ َأنَّ فَِئاًما ِمَن النَّاِس الَ ُيلُقوَن جِلَانِِب ذلَِك 
اَلِة َوالعَباَدِة، َوَلِكنَُّه إَِذا َباَع َأو اْشرَتَى َغشَّ  َوَخاَدَع،  ُجَل َكثرَِي الصَّ اَم َترى الرَّ َبااًل، َفَلُربَّ
اَم حَتايَل واْحَتاَل بِأْنَواِع احِلَيِل! كِفعِل الَيهوِد  َوَأَكَل َأَمواَل النَّاِس بِالَباطِِل، َبْل ولُربَّ
َر منُه النَّبِيُّ H حنَي قاَل: »ال َترَتِكُبوا ما ارَتَكَبِت الَيُهوُد  امَلِقيِت! الذي حذَّ

َفَتسَتِحلُّوا َمَحاَرَم اهلِل ِبأْدَنى الِحَيِل«)2(. 

ها امل�سلمون: اأيُّ
َشافًِيا  َبَياَنا  َيكوُن؟  َوكيَف  َيُكوُن؟  أيَن  َبا  الرِّ  H َرسوُلنا  َبنيَّ  لقد 
َهُب  َواِضًحا، إال ملَِْن به َمَرٌض أو َعَمى أو َهوَى! َقاَل َرُسوُل اهللِ H: »الذَّ
ِعيِر، َوالتَّْمُر ِبالتَّْمِر، َواْلِمْلُح  ِعيُر ِبالشَّ ِة، َواْلُبرُّ ِباْلُبرِّ، َوالشَّ ُة ِباْلِفضَّ َهِب، َواْلِفضَّ ِبالذَّ
ِباْلِمْلِح، ِمْثًا ِبِمْثٍل، َيًدا ِبَيٍد، َفَمْن َزاَد، َأِو اْسَتَزاَد، َفَقْد َأْرَبى، اْلِخُذ َواْلُمْعِطي ِفيِه 
َسَواٌء«)3(، وقال: »َفِإَذا اْخَتَلَفْت َهِذِه اأْلَْصَناُف، َفِبيُعوا َكْيَف ِشْئُتْم، ِإَذا َكاَن َيًدا 

ِبَيٍد«)4(. 

أخرجه البخاري رقم )7047(.  )1(
إبطال احليل البن بطة )ح56(، وحسنه األلباين يف كتاب صفة الفتوى )ص28(.  )2(

أخرجه هبذا اللفظ مسلم رقم )1584(.  )3(
أخرجه مسلم رقم )1587(.  )4(
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عباَد اهلِل:
بعُض  َوَوَقَع  األْسَواِق،  يِف  َفَشْت  َمٌة،  حُمَرَّ ُمَعاَماَلٌت  ِت  اْنَترَشَ َفقِد  َذلَِك  َوَمع 
َومْن  عنَها!  يْسأْل  مَلْ  َجاِهٍل  بنَي  َوما  هِبَا،  ُمَتَهاِوٍن  بُِحْرَمتَِها  َعاملٍ  َبنَي  َما  فِيَها  النَّاِس 
امُلْشَتبِِه  َمالِِه ِمَن احلََراِم، وَيْسَأُل َعِن  َأسَلَم َوجَهُه هللِ تعاىل فهو َحِريٌص َعىَل ِصَياَنِة 

عليِه قبَل أن َيَقَع فيِه. 

لوا معَي يا كراُم: تاأمَّ

الفْضِل  ِربا  َسوءِة  مَع  جَتَمُع  التي  االئتامنيَِّة  الَبنِْكيَِّة  البطاقاِت  من  َعَدٍد  حاَل 
ِة! واحليِل  وِريَّ روا يف َتنافِس الُبنُوِك عىل القروِض الصُّ ُقبَح َوَنكاَرَة ِربا النَّسيئِة! َتفكَّ
األسواِق  ويف  ِف،  الصَّ َمكاِئِن  ِة عىل  املنترِشَ اإلعالناِت  إىل  انظروا  ُثمَّ  يطانِيَِّة!  الشَّ
أنَّ  اهللِ-  يوَن، واعلموا -عباَد  والدُّ الُقُروَض  َتبيُع وَتشرتي  ا  أهنَّ ُتعِلُن  ِت،  واملحالَّ
يِح َفبعُضها َيشَتِمُل عىل ألِف حيَلٍة وحيَلٍة!  با الصَّ تلَك امُلعامالِت إْن َسِلمت من الرِّ
َمُه ِدينُنا  وإْن َسِلمت من هذا وذاَك فال واهللِ ال َتْسَلُم من َجَشٍع َوَطمٍع َمقيٍت! حرَّ

احلنيُف! 

قاَل اإلماُم الفقيُه ابُن الُعثيمنِي V ما مفاُدُه: ومن املعلوِم أنََّك لو أخذَت 
لٍة لكاَن ذلَك ِرًبا جَيمُع بني ِرَبا الَفضِل وِرَبا  ٍة ُمؤجَّ من َشخٍص مائَة رياٍل باِمَئٍة َوَعرَشَ
َيِل،  النَّسيَئِة، ومن املؤسِف أنَّ كثرًيا من املسلمنَي صاروا َيَتَحيَُّلوَن عىل هذا بأنواِع احْلِ
، َفَيسَتِحلُّ حَمَاِرَم اهللِ  لُّ ِم بِشٍء َظاِهُرُه احْلِ ِء امُلحرَّ خُص إىل الشَّ ُل الشَّ واحليلُة أْن َيَتوصَّ
ُدوُر، أفال  ُه الذي يعلم خائنَة األعنِي، وما خُتفي الصُّ ُه بذلَك خُياِدُع َربَّ َيِل، إنَّ بأدنى احْلِ
يقرُأ قوَل اهلل تعاىل: ]گ    گ    گ    گ    ڳ    ڳ     ڳ    ڳ[ ]البقرة:235[ 
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اخْلَداِع  بثوٍب من  َيكُسوُه  َم اهللُ؟ ولكنَُّه  َحرَّ ما  ُيريُد  ُه  أنَّ َنفِسِه  َوَقراَرِة  نيتِه  أليس يف 
لَعَة من  ا ال َحِقيِقيًّا؛ ألنَّه مَل َيقِصِد السِّ اُء ُصوِريًّ َيِل َيكوُن فيها الرشِّ وامَلكِر! إنَّ َأكَثَر احْلِ

؟  األصِل إنَّام كيَف يصُل عىل املاِل النَّقديِّ

با الذي َعظََّم اهللُ َشأَنُه يف الُقرآِن إىل أْن ُيسَتَحلَّ  فيا سبحاَن اهللِ العظيِم أيعوُد الرِّ
ُن حَمَاِذيَر:  بُِصوَرِة َعُقوٍد فيها َعَبٌث َوَلِعٌب! وال َريَب أنَّ هذه احليَل َتَتَضمَّ

ا حَتيٌُّل عىل حَماِرِم اهللِ.  َأوَُّلا: أهنَّ
َصِحيٌح،  َعَمَلُه  أنَّ  يرى  فامُلَتَحيُِّل  الباطِل،  يف  التَّامِدَي  توجُب  ا  أهنَّ َثاِنيها: 
َفَيَتاَمَدى إىل ما هو أعظُم! فيقسو َقلُبُه، فلو أتيَته بُِكلِّ َدلِيٍل ما َسِمَع منَك؛ ألنَّ َقلَبُه 
بح  الرِّ عىل  اعتادت  إذا  والنَّفُس  لُِسهوَلتِِها،  يَئِة  السَّ امُلعاَمالِت  هذِه  بَِمَحبَِّة  َمغُموٌر 

هَلِة َصُعَب عليها َترُكها إال أْن ُيعينَُه اهللُ بَِمَدٍد ِمنُْه.  ِم هبذه الطَّريَقِة السَّ امُلَحرَّ
لعَة ُتباُع يف حَمَلِّها بُِدوِن َقبٍض، وال َنْقٍل حقيقًة، وهذا معصيٌة  ثالثها: أنَّ السَّ
َلُع َحْيُث ُتْبَتاُع«)1(، يعني:  لرسوِل اهللِ، »َفإِنَّ َرُسوَل اهللِ H هَنَى َأْن ُتَباَع السِّ

حيُث ُتشرتى)2(. 

فيا عباد اهلل: 
اتقوا اهلل تعاىل، واعدلوا عن احلرام إىل احلالل، إما بطريق اإلحسان بإقراضهم، 
اكِة معهم، ففي احلالل ُغنَيٌة عن احلرام، والبدائُل -بحمِد اهللِ- كثرية،  ا بالرشَّ وإمَّ
من  حذركم  فُخذوا  واالختصاِص،  العلم  أهل  فليسأل  استيضاحها،  أراد  ومن 

أخرجه أبو داود رقم )3499(، وقال األلباين: »حسن لغريه«.  )1(
الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع )538/7(.  )2(
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فيها  وحقيقتها  الرمحُة،  فيها  فظاِهُرها  الومهيَِّة،  واإلعالناِت  البنكيَِّة،  عاياِت  الدِّ
العذاُب والنَّكاُل!

ا  إنَّ اللهمَّ  ِسواَك،  ن  َعمَّ ِبَفضِلَك  واغنِنا  َحَراِمَك،  عن  بِحاللَِك  اكفنا  اللهمَّ 
نا، وال َمبَلَغ  نيا َأكرَبَ مَهِّ نسألَك اهلُدى والتُّقى والَعَفاَف والِغنَى، اللهم ال جتعِل الدُّ
ِعلِمنَا، وال ُتسّلط علينا مْن ال َيْرمَحُنَا، ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، 

وقنا عذاب النار. 

]ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې       ىى    ائ     
ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[. 
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#

]ڇ    ڍ    ڍ    ڌ          ڌ[ 

اخلطبة األولى:
إاِلَّ  إَِلَه  اَل  َأْن  وأشهُد  َعظِيٍم،  َبَِفوٍز  َأَطاَعُه  َمْن  َوَعَد  احْلَليِم؛  اْلَعِليِم  احْلَْمُد هلل 
تَِها اأْلهَْنَاُر  ِرَي ِمْن حَتْ َء للُمْؤِمننَِي َوامُلْؤِمنَاِت َجنَّاٍت جَتْ يَك َلُه؛ َهيَّ اهللُ، َوْحَدُه اَل رَشِ
ًدا َعْبُد اهللِ َوَرُسوُلُه، َصىلَّ اهللُ  َخالِِديَن فِيَها َذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِيُم، وأشهُد َأنَّ حُمَمَّ

ا َبْعُد: يِن، َأمَّ َم َوَباَرَك َعَلْيِه َوَعىَل آلِِه َوَأْصَحابِِه َوَأْتَباِعِه إىَِل َيْوِم اْلدِّ َوَسلَّ

َواْسَتْعِمُلوا  َأَماَمُكْم،  جَتُِدوُه  باَِم  َأْوَقاَتُكْم  َواْعُمُروا  َوَأطِيُعوُه،  َتَعاىَل  اهللَ  ُقوا  َفاتَّ
ْنَيا إىَِل َزَواٍل، َوإِنَّ  اِد التَّْقوى، َفإِنَّ اْلدُّ ُدوا َفإنَّ َخرْيَ الزَّ َجَواِرَحُكْم فِياَم َينَْفُعُكْم، َوَتَزوَّ

ُلوا: ]ہ    ھ     ھ    ھ     ھ    ے    ے    ۓۓ    ڭ     اآلِخَرَة ِهَي اْلَقَراُر، َوَتأمَّ
 :G ِڭ    ڭ        ڭ    ۇ    ۇ[ ]آل عمران:185[ َوَقوَل َرُسوِل اهلل

»ُكلُّ النَّاِس َيْغُدو، َفَباِئٌع َنْفَسُه َفُمْعِتُقَها َأْو ُموِبُقَها«)1(. 

ِعَباَد اهلِل:
مْحَِن، َوُرْؤَيِة  اجْلَنَُّة َداُر اْلَفاِئِزيَن، َوُأْمنَِيُة الَعاِرفنَي، َفَمْن َفاَز هِبا َفاَز بِرْضَواِن اْلرَّ
ى َهَذا  ا: ]ڇ    ڍ    ڍ    ڌ          ڌ[ ]الصافات:60[ َحِقيٌق َأْن ُيَسمَّ َوْجِه امَلنَّاِن، َحقًّ
اهُبَا،  اهُبَا، َطيَِّبٌة وَباِرٌد رَشَ َفْوًزا َعظِياًم، َوَفْوًزا َكبرًِيا، َوَفْوًزا ُمبِينًا، َفَيا َحبََّذا اجْلَنَُّة َواْقرِتَ
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الَِح، َقاَل اهللُ َتَعاىَل: ]ۇئ    ۆئ     ُقوا اإِلياَمَن َواْلَعَمَل الصَّ ا لِلُمؤِمننَِي الذيَن َحقَّ إهنَّ
ۆئ    ۈئ    ۈئ     ېئ    ېئ    ېئ    ىئىئ    ىئ    ی    ی    ی[ ]اجلاثية:30[، 

َوَقاَل َتَعاىَل: ]گ    گ    ڳ    ڳ    ڳ    ڳ     ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ںں    
ڻ    ڻ    ڻ[ ]الربوج:11[ َفاَل َفْوَز باَِل إِياَمٍن َوَعَمٍل َصالٍِح َصاِدٍق! َنَعْم ال ُبدَّ ِمن 

]ی    ی    ی    ی      جئ    حئ     َوامَلَقاِصِد،  َواأْلَْعاَمِل  اأْلَْقَواِل  ْدِق يِف  بِاْلصِّ  َ اْلتََّحيلِّ
مئىئ    يئ    جب    حب    خب    مب    ىب         يب    جت       حتخت    مت    ىت    يت    جث    مثىث    يث    

حج       مج[ ]املائدة:119[.

اأيها امُلوؤِمُنوَن:

َتعاىل:  َقاَل   H ٍد  حُمَمَّ ِع  برَِشْ إالَّ  َيُكوُن  ال  َوَقُبوُلُه  هللِ  التََّعبُِّد  َوِصْدُق 
ٍد  بُِمَحمَّ َكَفَر  َمْن  ا  أمَّ ]األحزاب:71[  ]ڭ    ۇ    ۇ    ۆ     ۆ    ۈ     ۈ    ٴۇ[ 

H َفاَل َينَاُل اْلَفْوَز اْلَعظِيَم َمْهاَم َتَعبََّد هللِ، َأْو َعِمَل. 

ِعبَاَد اهلِل: 
ِة، َوَمْن َتبَِعُهْم بإْحَساٍن، َقاَل اهللُ َتَعاىل:  الَفوُز باجلَنَِّة ال َيُكوُن إاِلَّ لَِسَلِف اأْلُمَّ

]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ     پ    پ    پ    
ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ      ٺ    ٺ    ٺ    ٿ    ٿ            ٿ    ٿ    ٹٹ     
َواْلُبْعِد  نَِن،  اْلسُّ َواْقتَِفاِء  َباِع،  ااِلتِّ يََّة  َأمَهِّ  ُ ُيَبنيِّ َوَهَذا  ]التوبة:100[  ڤ[  ٹ    ٹ    
َحاَبِة،  َعِن األَْهَواِء َواْلبَِدِع، َوَقْد َسِمَع اْبُن َعبَّاٍس L َرُجاًل َينَْتِقُص َبْعَض الصَّ
ا َأْنَت َفَلْم َتتَّبُِعُهْم بِإِْحَساٍن«)1(، َوَنَقَل الشيخ عبد الرزاق بن عبد املحسن  َفَقاَل: »َأمَّ
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َأَراَد لِنَْفِسِه  َباِع، ُثمَّ َقاَل: »َفَمْن  َلِف يِف ااِلتِّ � مُجَْلًة ِمَن اآْلَثاِر َعِن اْلسَّ البدر 
َوَمْن  َطِريَقتُهْم،  َوَيتَّبَِع  هَنَْجُهْم،  َوَيْسُلَك  َهُؤاَلِء،  َغْرَز  َيْلَزَم  َأْن  َعَليِه  َوالنََّجاَة  الَفوَز 

َكاَن َكَذلَِك َفَقْد َسَبَق َسْبًقا َبِعيًدا، َوَفاَز َفْوًزا َعظِياًم«)1(. 

ِعَباَد اهلِل:
ْنَيا َعىَل الطَّاَعاِت، َوَيْصرِبَ  إِنَّ َمْن ُيِريُد اْلَفْوَز يِف اآْلِخَرِة، َفَعَليِه َأْن َيْصرِبَ يِف الدُّ
َتاُج  الَِح َيْ َعِن امَلَعاِص، َوِيْصرِبَ َعىَل َمَقاِديِر اهللِ ُكلِّها؛ َذلَِك َأنَّ اإِلياَمَن َواْلَعَمَل اْلصَّ

َق الَفوُز والنََّجاُح، َفَيُكوَن مِمَّْن َقاُل اهللُ فِيِهْم: ]ڈ    ژ     إىَِل َصرْبٍ َوُمَصاَبَرٍة؛ لَِيَتَحقَّ
ژ    ڑ    ڑ    ک    ک    ک[ ]املؤمنون:111[. 

يَن.  َجَعَلنَا اهللُ َتَعاىَل َوَوالِِدينَا َوَمْن ُنِحبُّ ِمَن اْلَفاِئِزيَن، َوَجنََّبنَا ُطُرَق اخْلَارِسِ
ِجيِم ]ۇئ     ۇئ        ۆئ           ۆئۈئ    ۈئ    ېئ    ېئېئ    ىئ     ْيَطاِن الرَّ َأُعوُذ بِاهلل ِمَن الشَّ
ىئ    ىئ    ی      ی    ی    ی    جئ    حئ    مئ    ىئ    يئ    جب     حب        

خب      مب     ىبيب    جت    حت        خت[ ]التغابن:9[. 

اَطُه امُلْسَتِقيَم، وأسَتْغِفُر اهللَ يل  َباَرَك اهللُ يِل َوَلُكْم يِف اْلُقْرآِن الَعظيِم، َوَهَداَنا ِصَ
ِحيُم.  ُه ُهَو الَغُفوُر الرَّ َوَلُكْم، فاْسَتْغِفُروُه إنَّ

انيُة:  اخُلْطَبُة الثَّ
نَا َوَيْرىَض، َوَأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه  احلَْمُد هلل مَحًْدا َطيًِّبا َكثرًِيا ُمَباَرًكا فِيِه، َكاَم ُيِبُّ َربُّ
ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، َصىلَّ اهللُ  يَك َلُه، الَعيِلُّ األْعىل، َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّ إاِلَّ اهللُ، َوْحَدُه اَل رَشِ

ا َبْعُد:  َم َوَباَرَك َعَلْيِه َوَعىَل آلِِه َوَأْصَحابِِه َوَمْن هِبَُداُهُم اْهَتَدى، َأمَّ َوَسلَّ

من مقدمة حتقيقه لقاعدة خمتصة يف وجوب طاعة اهلل ورسوله ووالة األمور )ص6(.  )1(
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ْضَواِن،  َقٌة لِْلَفوِز والرِّ ُقوا اهللَ ِعَباَد اهلل َوَأطِيُعوُه، َواْعَلُموا َأنَّ َتْقَواُه ُسْبَحاَنُه حُمَقِّ َفاتَّ
ُفَك َعْن َعَذاِب اهللِ ُيَعدُّ َلَك َفْوًزا  َقاَل اهللُ َتَعاىَل: ]ٱ     ٻ      ٻ[ ]النبأ:31[ َوَصْ

ُمبِينًا؛ ]ې    ې    ې    ې    ى     ىائ    ائ    ەئ     ەئ[ ]األنعام:16[.

مْحَِة  اْلرَّ َماَلِئَكَة  َيَرى  ِحنَي  َمْوتِِه  ِعنَْد  بَِفوِزِه  َيْعَلُم  ُه  أنَّ امُلْؤِمِن  اِت  َ ُمَبرشِّ َوِمْن 
اِء ْبِن َعاِزٍب I َقاَل: َخَرْجنَا َمَع النَّبِيِّ H يِف ِجنَاَزِة  َتْسَتْقبُِلُه، َفَعْن اْلرَبَ
ْنَيا  َرُجٍل ِمَن اأْلَْنَصاِر، إىل أْن َقاَل: »ِإنَّ اْلَعْبَد اْلُمْؤِمَن ِإَذا َكاَن ِفي اْنِقَطاٍع ِمَن الدُّ
ُوُجوَهُهُم  َكَأنَّ  اْلُوُجوِه،  ِبيُض  َماِء  السَّ ِمَن  َمَاِئَكٌة  ِإَلْيِه  َنَزَل  اْلِخــَرِة،  ِمَن  َوِإْقَباٍل 
َحتَّى  اْلَجنَِّة،  َحُنوِط  ِمــْن  َوَحــُنــوٌط  اْلَجنَِّة،  َأْكــَفــاِن  ِمــْن  َكَفٌن  َمَعُهْم  ْمُس،  الشَّ
َيْجِلُسوا ِمْنُه َمدَّ اْلَبَصِر، ُثمَّ َيِجيُء َمَلُك اْلَمْوِت S، َحتَّى َيْجِلَس ِعْنَد َرْأِسِه، 
يَِّبُة، اْخُرِجي ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمَن اهلِل َوِرْضَواٍن، َفَتْخُرُج َتِسيُل  َفَيُقوُل: َأيَُّتَها النَّْفُس الطَّ

َقاِء«)1(.  َكَما َتِسيُل اْلَقْطَرُة ِمْن ِفيِّ السِّ

ها امُلوؤِمُن: اأيُّ
َمُعوَنَة  بِْئِر  يِف  ُكوَن  امُلرْشِ َطَعنَُه  ِحنَي   I ِمْلَحاَن  ْبَن  َحَراَم  مَحََل  الذي  ما 
الَكْعَبِة«)2(،  َوَربِّ  »ُفْزُت  َيُقوُل:  َوُهَو  َوَرْأِسِه  َوْجِهِه  َعىَل  ُه  َفَرشَّ بَِيِدِه  اْلَدَم  َأَخَذ  أْن 

 

ُه َرأى ُنوًرا َأَماَمُه.  إالَّ أنَّ

ُأُحٍد:  يِف  الَوطِيُس  مَحَِي  حنَي  َيُقوُل   I النَّرْضِ  ْبَن  َأَنَس  َجَعَل  الذي  وما 
ُه َرأى اجَلنََّة َأَماَمُه.  »َواًها ِلِريِح اْلَجنَِّة، َأِجُدُه ُدوَن ُأُحٍد«)3(، إالَّ أنَّ

أخرجه أمحد ط الرسالة رقم )18534(، وقال حمققو املسند: »إسناده صحيح«.   )1(
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ِعَباَد اهلِل:
ْنَساَن إَِذا ُعويِفَ  ُسُؤاُل اهللِ الَعافِيَة َسَبٌب لِْلَفوِز والنََّجاِة والَفالِح؛ وَذلَِك َأنَّ اإْلِ
ِط َفَقْد َفَفاَز؛ ألنَّ امُلؤِمَن إذا اْبُتيِلَ اْسَتَعاَن  ِمَن امَلَعاِصَ َفَقْد َفاَز، َوإَِذا ُعويِفَ ِمَن اْلتََّسخُّ
، َرَوى ُمَعاٌذ I َأنَّ َرُسوَل اهلل H َأَتى َعىَل َرُجٍل  بِاهلل َعىَل َبْلَواُه َوَصرَبَ
رَب، َقاَل: »َسَأْلَت اْلَبْاَء، َفَسِل اهلَل  َوُهَو ُيَصيلِّ َوَيُقوُل يِف ُدَعاِئِه: اْللَُّهمَّ إيِنِّ َأْسَأُلَك اْلصَّ
اْلَعاِفَيَة« َقاَل: َوَأَتى َعىَل َرُجٍل َيُقوُل: اْللَُّهمَّ إيِنِّ َأْسَأُلَك مَتَاَم نِْعَمتَِك، َفَقاَل: »اْبَن آَدَم، 
َهْل َتْدِري َما َتَماُم النِّْعَمِة؟« َقاَل: َيا َرُسوَل اهلل، َدْعَوٌة َدَعْوُت هِبَا َأْرُجو هِبَا اخْلرََي، 

َقاَل: »َفِإنَّ َتَماَم اْلنِّْعَمِة َفْوٌز ِمَن اْلنَّاِر َوُدُخوُل اْلَجنَِّة«)1(. 

َفيا َمْن ُتِريُد اْلَفوَز يِف اآلِخَرِة اْعَمْل َصاحِلًا، وَأْحِسِن اْلظَّنَّ بِاهلل َتَعاىَل، َأنَّ اهللَ 
مَحَُك َوَيْمنَُحَك َفْوًزا َعظِياًم؛ َفإِنَّ إْحَسان الظَّنِّ باَِل َعَمٍل ُغُروٌر واْستِْهَزاٌء، َكاَم َأنَّ  َسرَيْ

ِحيِم، ]ڄ    ڃ    ڃ    ڃ      اْلَعَمَل باَِل َظنٍّ َحَسٍن ُقنُوٌط َوَيَأٌس ِمْن َرمْحَِة الرَبِّ الرَّ
ڃ    چ    چ[ ]احلجر:56[. 

فيا عباَد اهلِل: 
َوَصلُّوا  َقدِرِه،  حقَّ  واقُدُروُه  وجواِرحُكم،  وألِسنَتِكم  بُِقُلوبكم  اهللَ  َعظِّموا 

نا َفقاَل: ]ڄ    ڄ    ڄ    ڄ     ڃ     مَحِة، َفقد َأَمَرنا َربُّ َوَسلُِّموا عىل َنبِيِّ الرَّ
ڃڃ    ڃ    چ     چ    چ    چ    ڇ    ڇ[ ]األحزاب:56[. 

ٍد وعىل آلِِه الطَّيبنَِي ومن  فاللهمَّ َصلِّ َوَسلِّم وَباِرك عىل َعبِدك َوَرُسولَِك حُمَمَّ
يِن، فاللهمَّ أملئ ُقُلوَبنا بُِحبَِّك وَتعظِيمَك، اللُهمَّ  َتبَعُهم بإحساٍن وإيامٍن إىل يوِم الدِّ
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اَلَمَة ِمْن  ، َوالسَّ ا َنْسَأُلَك ُموِجَباِت َرمْحَتَِك، َوَعَزاِئَم َمْغِفَرتَِك، َواْلَغنِيَمَة ِمْن ُكلِّ بِرٍّ إِنَّ
إالَّ  َمريًضا  ْجَتُه، وال  َفرَّ إاِلَّ  ا  مَهًّ َوالَ  َغَفْرَتُه،  إاِلَّ  َذْنًبا  َلنا  َتَدَع  َأالَّ  وَنْسَأُلَك  إِْثٍم،  ُكلِّ 

َشَفيَتُه. 

ا َنُعوُذ بَِك ِمَن الِفَتِن ما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن، اللُهمَّ أدم علينا نعمَة األمِن  اللهمَّ إِنَّ
واإليامِن، وَأْصِلْح َلنَا ُوالَتنَا، واجعلهم َرمحًة عىل رعاياهم، اللُهمَّ احَفْظ ُجنَْدَنا وُجنَد 
امُلسِلمنَي ِمن ُكلِّ ُسوٍء َوَمكُروٍه، اللُهمَّ أِعزَّ اإلسالَم وامُلسِلمنَي، َواكُتب هَلُُم النََّص 

ې     ې     ۉ     ۉ     ۅ     ۅ     ۋ      ۋ     ٴۇ     ]ۈ     والتَّمِكنَي، 
ې        ې     ې     ې     ۉ     ۅۉ     ]ۅ     ]البقرة:201[،  ې[ 

ىى    ائ     ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.
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#

ُدوِر َبْعُض َأْسَباِب َشْرِح الصَّ

اخلطبة األولى:
َشاَء  َمْن  َوَأَضلَّ  بَِرمْحَتِه،  لِْلِهَداَيِة  ِعَباِدِه  ِمْن  َشاَء  َمْن  ُصُدوَر  َح  رَشَ هللِ  احْلَْمُد 
يَك َلُه يف ُأولوِهيَّتِِه َوُرُبوبِيَّتِِه،  بَِعْدلِِه َوِحْكَمتِه، وأشهُد أالَّ إَِلَه إال اهللُ، َوْحَدُه ال رَشِ
ًدا َعْبُد اهللِ ورُسوُلُه َخرُي َخِليَقتِِه، صىلَّ اهللُ َوَسَلَم َوَباَرَك علْيِه وعىل  وأشهُد أنَّ حُمَمَّ

ا َبْعُد: آلِِه وصحاَبتِِه، َأمَّ

َعْل َلُه ِمْن ُكلِّ ِضيٍق خَمَْرًجا، َوِمْن ُكلِّ َهمٍّ  ُقوا اهللَ ِعَباَد اهللِ، َوَمْن َيتَِّق اهللَ جَيْ فاتَّ
َفَرًجا.

ِعَباَد اهلِل:
َوَكْثَرُة  َواألََرُق،  َواْلَقَلُق  ْدِر،  الصَّ ِضيُق  َزَمنِنا:  يف  ْكَوى  الشَّ ِمنُْه  َكُثَرت  مِمَّا 
َصْت  ُف ِمْن امُلسَتْقَبِل، واخَلَوُف عىل ُمْسَتْقَبِل األوالِد، َحتَّى َتنَغَّ اهلََواِجِس، والتََّخوُّ

َحَياُة َكثرٍِي ِمَن النَّاِس بَِسَبِب َذلَِك!

ِلُموَن: �سْ َها امْلُ اأَيُّ
َل  نَاٍء َوَراَحِة َباٍل، َفاهللُ الذي َخَلَقنَا ُهَو الذي َتَكفَّ اإلْسالُم ُيريُد ِمنَّا أْن َنِعيَش هِبَ

]ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ      پ    پ     َتَعاىَل:  لَِقولِِه  ِمْصَداًقا  ُيَضيَِّعنَا،  َوَلْن  بِِرْزِقنَا 
ڀ[ ]هود:6[.
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َتُموَت  َلْن  َأنَُّه  ُروِعــيَ  ِفي  َنَفَث  اأْلَِميَن  وَح  الــرُّ َقاَل: »َوَأنَّ   G َوَنبِيُّنَا 

َلِب، َواَل َيْحِمَلنَُّكُم اْسِتْبَطاُء  َنْفٌس َحتَّى َتْسَتْوِفَي ِرْزَقَها، َفاتَُّقوا اهلَل َوَأْجِمُلوا ِفي الطَّ

الرِّْزِق َأْن َتْطُلُبوُه ِبَمَعاِصي اهلِل، َفِإنَُّه اَل ُيْدَرُك َما ِعْنَد اهلِل ِإالَّ ِبَطاَعِتِه«)1(.

بُِحْسِن  َتَعاىَل؛ َوَذلَِك  اهللِ  ُهَو َتْوِحيُد  احلََياِة  لِطِْيِب  َسَبٍب  َأْعَظَم  إنَّ  َفَواهللِ 

االْعتَِقاِد، َوِصْحِة الَعَمل، َفالتَّْوِحْيُد بَِأْن َتْعَتِقَد َأنَّ اهللَ D ُهَو اخلَالُِق هِلََذا الَكْوِن، 

نا: ]ٹ    ٹ    ٹ     ا َكام َقاَل َربُّ ء ُسْبَحاَنُه َوبَِحْمِدِه، َحقًّ ُر َلُه، َوامَلالُِك لُِكلَّ يَشْ وامُلَدبِّ

ٹ    ڤ[ ]التغابن:11[.

َعليَك،  َرُه  َقدَّ َوباَِم  َلَك،  اهللُ  َقَسَم  باَِم  َتْرَض  َتَعاىَل:  اهللِ  بَِحْمِد  امُلؤِمُن  ا  أهيُّ أْنَت 

بَِك  َوَنَزَل   ، اهْلَمُّ بَِك  ْطَت َحلَّ  َتَسخَّ إْن  َفإِنََّك  َأمَلَِها،  َعىَل  َوَتْصرِبُ  بِامَلَصاِئِب،  ىَض  َفرَتْ

أَلْمِر  »َعَجًبا   :G اهللِ  َرُسوُل  َقاَل  ء،  يَشْ امُلِصيَبِة  ِمَن   ْ َيَتَغريَّ َومَلْ   ، اْلَغمُّ

الُمؤمِن ِإنَّ َأْمَرُه ُكلَُّه َلُه خيٌر، وَليَس ذِلَك أَلَحٍد ِإالَّ للُمْؤِمن، ِإْن َأَصاَبْتُه َسرَّاُء َشَكَر 

َفكاَن َخيًرا َلُه، َوِإْن َأَصاَبْتُه َضرَّاُء َصَبَر َفكاَن َخْيًرا َلُه«)2(.

َوَماِئَكِتِه  ِباهلِل  ُتْؤِمَن  َقاَل: »َأْن  اإِلياَمِن  َعِن   G النَّبِيُّ  ُسِئَل  َوِحنَي 

ِه«)3(. َوُكُتِبِه َوُرُسِلِه َواْلَيْوِم الِخِر، َوُتْؤِمَن ِباْلَقَدِر َخْيِرِه َوَشرِّ

رقم  اجلامع  صحيح  يف  األلباين  وصححه   ،)9891( رقم  اإليامن  شعب  يف  البيهقي  أخرجه   )1(
.)2085(

أخرجه مسلم رقم )2999(.  )2(
أخرجه مسلم رقم )8(.  )3(
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ِعَباَد اهلِل:
َضاَق  َمْن  َفَيا  ُدوِر،  الصُّ ِح  رَشْ َأسَباِب  َأْعَظِم  ُدَعاِئِه ِمْن  َوَكْثَرُة  َتَعاىَل  اهللِ  ِذْكُر 

اَعِة ملَِْوالَك، َوُبثَّ إَِلْيِه ُحْزُنَك َوَشْكَواَك.  َ َصْدُرُه، َوَقلَّْت ِحيَلُتُه، اْرَفْع َأُكفَّ الرضَّ

بِِه  َنا  َ َبرشَّ َعظِيٍم،  لُِدَعاٍء  َواْسَتِمْع  َك،  َوُأمِّ َأبِيَك  ِمْن  بَِك  َأْرَحُم  اهللَ  َأنَّ  َواْعَلْم 
َرُسوُلنا H ِحنَي َقاَل: »َما َقاَل َعْبٌد َقطُّ ِإَذا َأَصاَبُه َهمٌّ َأْو َحَزٌن: اللُهمَّ ِإنِّي 
َعْبُدَك اْبُن َعْبِدَك اْبُن َأَمِتَك، َناِصَيِتي ِبَيِدَك، َماٍض ِفيَّ ُحْكُمَك َعْدٌل ِفيَّ َقَضاُؤَك، 
ْيَت ِبِه َنْفَسَك، َأْو َأْنَزْلَتُه ِفي ِكَتاِبَك، َأْو َعلَّْمَتُه َأَحًدا  َأْسَأُلَك ِبُكلِّ اْسٍم ُهَو َلَك َسمَّ
َقْلِبي،  َرِبيَع  اْلُقْرآَن  َتْجَعَل  َأْن  ِعْنَدَك،  اْلَغْيِب  ِعْلِم  ِفي  ِبِه  اْسَتْأَثْرَت  َأِو  َخْلِقَك،  ِمْن 
َوَأْبَدَلُه َمَكاَن ُحْزِنِه  ُه،  َأْذَهَب اهلُل َهمَّ ي، ِإالَّ  َوَذَهاَب َغمِّ َوُنوَر َصْدِري، َوَجَاَء ُحْزِني، 
َيْنَبِغي  َقاَل: »َأَجْل،  اْلَكِلاَمِت؟  َهِذِه  َم  َنَتَعلَّ َأْن  َلنَا  َينَْبِغي  َرُسوَل اهللِ  َيا  َقاُلوا:  َفَرًحا« 

 .)1(» ِلَمْن َسِمَعُهنَّ َأْن َيَتَعلََّمُهنَّ

أيُّها األُخ امُلْسِلُم: ُتِريُد اْنِشَراَح َصْدِرَك؟
َفامَلْعِصَيُة  َوَعاتِْبَها،  َنْفَسَك  َوَحاِسْب  َوَكبرِِيَها،  َصِغرِيَها  امَلَعاِص  َعْن  اْبَتِعْد 

َيُقِل اهللُ َتَعاىل: ]ڱ    ڱ    ڱ       ں     ں    ڻ      ، أمَلْ  ، َوَقَلٌق َوَغمٌّ ُذلٌّ َوَهمٌّ
ڻ    ڻ    ڻ    ۀۀ    ہ     ہ    ہ[ ]البقرة:81[.

إِْحَساِسِه  بَِجَوانِِب  َوَأْخُذَها  لَِصاِحبَِها،  َها  َحْصُ ُهَو  ِطيَئِة:  اخْلَ ِإَحــاَطــُة 
َطِليًقا،  ا  ُحرًّ َنْفَسُه  َيُظنُّ  ِمنَْها،  خَمَْرًجا  لِنَْفِسِه  جَيُِد  اَل  فِيَها،  حَمُْبوٌس  ُه  َكَأنَّ َوِوْجَدانِِه، 
يِف  َساِل  بِااِلْسرِتْ َحاَطُة  اإْلِ َتُكوُن  اَم  َوإِنَّ امُلوبَِقاِت،  َوَسِجنُي  َهَواِت،  الشَّ َأِسرُي  َوَلِكنَُّه 

أخرجه أمحد رقم )3712(، وقال حمققو املسند: »إسناده ضعيف«.  )1(
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اِر، َقاَل َتَعاىَل: ]ڃچ    چچ    چ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ           ڍ[  ْصَ ُنوِب، َوالتَّاَمِدي َعىَل اإْلِ الذُّ
]املطففني:14[.

َساِل َوااِلْستِْمَراِر بِامَلَعاِص. َويِف َكِلَمِة َيْكِسُبوَن َمْعنَى ااِلْسرِتْ

ِلُم:  �سْ َها الأَُخ امْلُ اأَيُّ
َتْعَلْم  َأمَلْ  َلَك!  َعَجًبا  امَلَعاِص؟  َتْرَتُع يِف  َوَأْنَت  فِيِه،  َأْنَت  مِمَّا  خَمَْرًجا  ُتِريُد  َكْيَف 

]ۆئ    ۈئ     ۈئ     ېئ    ېئ    ېئ     ىئ    ىئ    ىئ     َلَك:  َتَعاىَل  َقوَل اهللِ 
ی    ی        ی[ ]طه:124[؟! 

َما  ى  َفَسرَتَ بِالتَّْوَبِة  َوَباِدْر  َْمْعِصَيتِِه،  َوَتْرِك  َربَِّك،  َطاَعِة  َعىَل  َنْفَسَك  َفَجاِهْد 
ُح َصْدَرَك َوُينرُِي َقْلَبَك َوَدْرَبَك، ]ڻ     ڻ    ڻ    ڻ    ۀۀ    ہ    ہ     َيرْشَ

ہ    ہ[ ]العنكبوت:69[.
ْح ُصُدوَرَنا لَِطاَعتَِك، َوَأْسِعْدَنا بالُقرِب ِمنْكَّ يا َربَّ العامَلنَي. لُهمَّ ارْشَ فالَّ

َذْنٍب،  ُكلِّ  ِمْن  َولِلُمْسِلِمنَي  َوَلُكْم  يِل  الَعظِيَم  اهللَ  َوَأْسَتْغِفُر  هذا،  َقْويِل  َأُقوُل 
ِحيُم.  ُه ُهَو الَغُفوُر الرَّ َفاْسَتْغِفروُه إِنَّ

اِنَيُة: اْلُخْطَبُة الثَّ
احلَقُّ  امَلِلُك  َوْحَدُه ال رَشيَك  اهللُ،  إالَّ  إَلَه  أالَّ  الَعامَلنَي، وأشهُد  احلَْمُد هللِ َربِّ 
َم َوَباَرَك عىل  اِدُق الرَبُّ األِمنُي، َصىلَّ َوَسلَّ ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه الصَّ امُلبنُي، وأشهُد أنَّ حُمَمَّ

ا بعُد: ٍد وعىل آلِه وصحبِه َأمْجَعنَي، َأمَّ نبيِّنَا حممَّ

جَتُِدوَها  وَمُكْم،  مُهُ َوُيِزيُل  ُصُدوَرُكْم،  ُح  َيرْشَ َعامَّ  َواْبَحُثوا  اهللِ،  ِعَباَد  يا  ُقوا  َفاتَّ
ِزَياَدًة يِف  َت  َضُه اهللُ َعليُكْم ِمْن َصالٍة َوِصَياٍم، َوَحجٍّ َوَزَكاٍة، َفإنَّ أَردَّ اْفرَتَ واهللِ فِياَم 
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ْيِل، وامُلَحاَفَظُة  نَِن، َوالنََّوافِِل، َفِقَياُم يَشٍء ِمْن اللَّ َعاَدِة: َفأْكثِْر ِمَن السُّ اِح والسَّ االْنرِشَ

َحى، َوامُلَداَوَمُة َعىَل َأْذَكاِر  اٍم ِمْن ُكلِّ َشْهٍر، َوَصالُة الضُّ عىل الِوْتِر، َوِصَياُم َثالَثِة َأيَّ
ُح َلَك  َباِح َوامَلَساِء َوالنَّْوِم، َوَكْثَرُة التَّْسبِيِح َوالتَّْهِليِل مِمَّا ُيْرِض َعنَْك َربََّك، َوَيرْشَ الصَّ
آَذْنُتُه  َفَقْد  َوِليًّا  َمْن َعاَدى ِلي  َقاَل:  H: »ِإنَّ اهلَل  َقاَل َرُسوُل اهللِ  َصْدَرَك، 
ا اْفَتَرْضُت َعَلْيِه َوَما َيَزاُل َعْبِدي  ِباْلَحْرِب َوَما َتَقرََّب ِإَليَّ َعْبِدي ِبَشْيٍء َأَحبَّ ِإَليَّ ِممَّ

َيَتَقرَُّب ِإَليَّ ِبالنََّواِفِل َحتَّى ُأِحبَُّه َفِإَذا َأْحَبْبُتُه ُكْنُت َسْمَعُه الَِّذي َيْسَمُع ِبِه َوَبَصَرُه 

الَِّذي ُيْبِصُر ِبِه َوَيَدُه الَِّتي َيْبِطُش ِبَها َوِرْجَلُه الَِّتي َيْمِشي ِبَها َوِإْن َسَأَلِني أَلُْعِطَينَُّه 

َوَلِئْن اْسَتَعاَذِني أَلُِعيَذنَُّه«)1(.

ها الأَُخ امُلَباَرُك: اأيُّ

ِمْن َأْعَظِم َأْسَباِب َذَهاِب اهْلُُموِم َواْلُغُموِم: َكْثَرُة ِقَراَءِة اْلُقْرآِن الَكِريِم، أملْ َيُقِل 

ڑ       ژ     ژ        ڈ     ڈ     ڎ     ڎ       ڌ     ڌ     ڍ     ]ڍ     َتَعاىَل:  اهللُ 
ڑ    ک    ک[ ]يونس:57[.

َتُكوَن  َأْن  َربََّك  َوَسْل  أَبًدا،  بِِه  خُتِلُّ  ال  َيْوٍم،  ُكلَّ  َتْقَرُأُه  ِوْرًدا  لِنَْفِسَك  َفاْجَعْل 
ِح َصْدِرَك، َوَتْيِسرِيِ أْمِرَك، َوَمْغِفَرِة َذْنبَِّك. تاِلَوَتَك َلُه َسَبًبا يِف رَشْ

ا  َهَداِء، َوُمَراَفَقَة األَْنبَِياِء، اللُهمَّ إِنَّ َعَداِء، َوَمْوَت الشُّ ا َنْسَأُلَك َعْيَش السُّ فاللُهمَّ إِنَّ
َنْسَأُلَك ِعْلاًم َنافًِعا َوَعَماًل َصاحِلًا، َاللَُّهمَّ َأِعنَّا َعىَل ِذْكِرَك َوُشْكِرَك، َوُحْسِن ِعَباَدتَِك، 

يَن،  ْر َأَعَداَءَك َأْعَداَء الدِّ ِكنَي، َوَدمِّ َك َوامُلرْشِ ْ اللُهمَّ َأِعزَّ اإِلْسالَم وامُلْسلمنَي، َوَأِذلَّ الرشِّ

أخرجه البخاري رقم )6502(.  )1(
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ِرْمنَا، اللُهمَّ َأْكِرْمنَا، َواَل هُتِنَّا، اللُهمَّ َأِعنَّا َوال ُتِعْن َعلْينَا، اللُهمَّ  اللُهمَّ َأْعطِنَا، َوالَ حَتْ
َنا َعىَل َمْن َبَغى َعَلْينَا.  اْنُصْ

ِة َأْمَر ُرشٍد ُيعزُّ فِيِه َأْهُل الطَّاعِة، وُيذلُّ فيه أهُل املعصيِة،  لُهمَّ َأْبِرْم هِلَِذِه األُمَّ الَّ
ويؤمُر فيه باملعروف، وُينهى فيه عن املنكر، يا ربَّ العاملني.

اللهم أرنا احلقَّ حًقا، وارزقنا إتباعه، والباطل باطاًل، وارزقنا اجتنابه.

اللهم وفق والة أمورنا ملا حتبُّ وترىض، وأعنهم عىل الربِّ والتقوى، واجعلهم 
هداًة مهتدين، غري ضالني، وال مضلني، وارزقهم البطانة الصاحلة الناصحة يا ربَّ 

العاملني.

ْنَيا َحَسنًَة، َويِف اآْلِخَرِة  نَا آتِنَا يِف الدُّ َربَّ اللهم احفظ حدودنا، وانص جنودنا، 
َحَسنًَة، َوِقنَا َعَذاَب النَّاِر.

عباد اهلل: 
اهلل  ولذكر  يزدكم،  نعمه  عموِم  عىل  واشكروه  يذكركم،  العظيَم  اهلل  اذكروا 

أكرب، واهلل يعلم ما تصنعون.
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#

]ی    جئ    حئ    مئ[

اخلطبة األولى:
قِم،  السَّ من  واألبداِن  الُقُلوِب  وشايِف  النَِّقِم،  ودافِِع  النَِّعم،  ويلِّ  هلل  احلمُد 
وأشهُد أن ال إله إال اهللُ، وحده ال رشيَك له، شهادًة ُترِبُئ األَبداَن ِعنَد اعتاِلهِلا، 
ًدا  والُقُلوَب عنَد اختاِلهِلا، وُتوفِّيها السالمَة يف اعتَِداهِلا، وَنشهد أنَّ نبيَّنا َوَحبِيَبنا حُممَّ
تُه من  عبُد اهلل ورسوُله، وصفيُّه وخليُله، َخرُي من َوصَف األدواَء وِعالَجها، وبلَّغ ُأمَّ
َعاَدِة َغاَياهِتا، صىلَّ اهللُ َوَسلََّم وبارَك عليه وعىل آله وأصحابِه الكراِم، والتَّابِعنَي  السَّ

ا َبعُد: آَثاَرُهم بِإحساٍن، أمَّ

الَباليا،  عند  ُمعتَصٌم  َفهي   ،D اهللِ  بِتقوى  َوَنفِس  اهللِ-  -عباَد  َفُأوِصيُكم 
زايا.  وُسلواٌن يف اهلمِّ والرَّ

ها امُل�سلموَن: اأَيُّ
انِيٌَّة َماِضيٌة، ال َيسَلُم الَعبُد منُه أبًدا،  نيا داُر عمٍل وابتالٍء، واالبتالُء سنٌَّة ربَّ الدُّ
ِة  والصحَّ والِغنى،  الفقِر  يف  ذلَِك  يَتَمثَُّل  وعدلِِه،  اهلل  ِحكمِة  ُمقتضياِت  ِمن  وهو 
وامَلَرِض، واخلَوِف واألَمِن، والنَّقِص والَكثَرِة، فنحُن َلن َنخُرَج من َداِئَرِة االبتالِء، 
أمل َيُقِل اهللُ َتعاىَل: ]ہ    ہ     ہ    ھ    ھ[ ]األعراف:168[، 
ويقوُل  ]األنبياء:35[،  جب[  يئ     مئىئ     حئ     جئ     ]ی      ويقول: 
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ْقِم، َواْلِغَنى َواْلَفْقِر،  ِة َوالسُّ حَّ ِة َوالرََّخاِء، َوالصِّ دَّ ابُن عباٍس L: »َنْبَتِليُكْم ِبالشِّ
َاَلِة«)1(.  اَعِة َواْلَمْعِصَيِة، َواْلُهَدى َوالضَّ َواْلَحَاِل َواْلَحَراِم، َوالطَّ

عباَد اهلِل:
نا َيرَحُم بِالبالِء، َفَمَرارُة  والَبالُء وامَلرُض َقَدٌر َوبَِشاَرٌة، َونِعَمٌة لِلمؤِمننَِي، َفَربُّ
نيا َحالوٌة َلُه يف اآلِخَرِة، وكم ِمن نِعَمٍة لو ُأعطَِيها الَعبُد كاَن فيها َشَقاُؤُه،  ما يف الدُّ

ى     ى     ]ې      ِقياًل:  اهللِ  من  أصدُق  ومن  ِشَفاؤُه،  ِحرماُنُه  حَمروٍم  من  وَكم 
ائ    ائ    ەئ    ەئ    وئ    وئ[ ]النساء:19[. 

ُه إىل خرٍي، قاَل ذلَِك رُسوُلنا H: »َعَجًبا  واملؤمُن بحمِد اهللِ أمرُه كلُّ
أَلْمِر اْلُمْؤِمِن ِإنَّ َأْمَرُه ُكلَُّه َخْيٌر، َوَلْيَس َذاَك أَلَحٍد ِإالَّ ِلْلُمْؤِمِن، ِإْن َأَصاَبْتُه َسرَّاُء 

َشَكَر، َفَكاَن َخْيًرا َلُه، َوِإْن َأَصاَبْتُه َضرَّاُء َصَبَر، َفَكاَن َخْيًرا َلُه«)2(.
أنَّ  إالَّ  واشتداٍد،  َمَرارٍة  ذاَت  كانت  وإن  اهللِ-  -عباَد  واألسقاُم  واألمراُض 
، قال ابُن القيِِّم V: »ويف األَمَراِض انتفاُع القلِب والُروِح  البارَي َجعَل هلا حكاًمً
ُة الُقلوِب واألَرواِح َموُقوَفٌة عىل آالِم  وهو َأمٌر ال ُيسُّ به إال َمن فِيِه َحَياٌة، َفِصحَّ

األََبداِن َوَمَشاِقها«)3(.

عباَد اهلِل:
ِعَظَم  H: »ِإنَّ  النبيُّ  امَلَحبَِّة، وَطريٌق إىل اجلنَِّة، يقول  والَبالُء ُعنواُن 
َفَلُه الرَِّضا،  َرِضَي  َفَمْن  اْبَتَاُهْم،  َقْوًما  َأَحبَّ  ِإَذا  اهلَل  َوِإنَّ  اْلَبَاِء،  ِعَظِم  َمَع  اْلَجَزاِء 

تفسري الطربي = جامع البيان ت شاكر )440/18(.  )1(
تقدم خترجيه.  )2(

شفاء العليل )ص249(.  )3(
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فالعافَِيُة  والباليا،  األسقاِم  متنِّي  ذلَِك:  يعني  وال  َخُط«)1(،  السَّ َفَلُه  َسِخَط  َوَمــْن 
الَمُة ال ُيعاِدهُلا يشٌء، كام َقاَل النَّبِيُّ H: »ِنْعَمَتاِن َمْغُبوٌن ِفيِهَما َكِثيٌر  والسَّ
الَعبُد يف اآلِخَرِة،  ُياَسُب عليِه  ُل ما  أوَّ َواْلَفَراغ«)2(، والعافَِيُة  ُة  حَّ الصِّ النَّاِس،  ِمَن 
يقوُل H: »َأوَُّل َما ُيسأُل عنُه العبُد يوَم الِقياَمِة من النَِّعيِم أْن ُيقاَل َلُه: 

َأَلْم ُنِصحِّ َلَك ِجسَمَك، َوُنَروَِّك ِمن الماِء الَباِرِد؟!«)3(. 

 :H ُّيئاِت، َقاَل النَّبِي َرَجاِت، َوَحطٌّ لأَِلوَزاِر والسَّ ويف امَلَرِض: َرفٌع لِلدَّ
»َما ِمْن ُمْسِلٍم ُيِصيُبُه َأًذى ِمْن َمَرٍض َفَما ِسَواُه ِإالَّ َحطَّ اهلُل ِبِه َسيَِّئاِتِه َكَما َتُحطُّ 
حاَل  وغرِيها  النَّوافِِل  ِمن  َيعمُلُه  كاَن  ما  َلُه  ُيكتُب  وامَلِريُض  َوَرَقَها«)4(،  َجَرُة  الشَّ
اَعُة إىل اهللِ، كاِشِف الَبلوى، وجُميِب  َعاُء، َوَتشَتدُّ الرَضَ تِِه، ويف امَلَرِض َيكُثُر الدُّ ِصحَّ
كِر بالَعَطاِء، ويف  عاِء بِالَبالِء، ُومسَتخِرِج الشُّ ، َفسبحاَن ُمسَتخِرِج الدَّ َدعوِة امُلضطرِّ
وهو  بِمواله،  الظَّنِّ  َوُحسُن  ِه،  َربِّ عىل  ِلِه  َتَوكُّ وُحسُن  إِلياَمنِِه،  ِزياَدٌة  امُلؤِمِن  َمَرِض 
ِعالٌج ألَمَراِض النَّفِس ِمن الِكرِب والُعجِب، والَغفَلِة والُغُروِر، َوُكلُّ ُمصيَبٍة يِف غرِي 

يِن َعافَِيٌة.  الدِّ

ها امُل�سِلُم:  اأيُّ
اِقي والطَّبيُب  ال َشايِفَ إالَّ اهللُ، وال رافَِع للبلوى ِسواُه سبحانُه وبحمِده، والرَّ
باملباِح،  َوَتَداوى  األَسَباَب،  َفافَعِل  َفاَء،  الشِّ هبا  اهللُ   ُ ُيَيسِّ رَشعيٌَّة،  َأسَباٌب  واُء  والدَّ

 

أخرجه الرتمذي رقم )2396(، وابن ماجه رقم )4031(، وحسنه األلباين.  )1(
أخرجه البخاري رقم )6412(.  )2(

أخرجه الرتمذي رقم )3358(، وصححه األلباين.  )3(
أخرجه مسلم رقم )2571(.  )4(
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]ۇئ     وُقل:  ا،  رَضً وال  َنفًعا  َيمِلُك  ال  َبرَشٌ  فهو  بَِقلبَِك،  الطَّبيِب  عىل  ُتقبل  وال 

ۇئ    ۆئ    ۆئ[ ]الشعراء:80[. 

َة َلِو اْجَتَمَعْت  و»ِإَذا َسَأْلَت َفاْسَأِل اهلَل، َوِإَذا اْسَتَعْنَت َفاْسَتِعْن ِباهلِل، َواْعَلْم َأنَّ اأُلمَّ
َعَلى َأْن َيْنَفُعوَك ِبَشيٍء َلْم َيْنَفُعوَك ِإالَّ ِبَشيٍء َقْد َكَتَبُه اهلُل َلَك، َوَلِو اْجَتَمُعوا َعَلى 

َأْن َيُضرُّوَك ِبَشيٍء، َلْم َيُضرُّوَك ِإالَّ ِبَشيٍء َقْد َكَتَبُه اهلُل َعَلْيَك«)1(، وأنفُع اأَلدِوَيِة 

نَِّة، َفتِلَك َأنفُع األَسَباِب  قَيُة بالُقرآِن، وباَِم َجاَء يِف صحيِح السُّ -يا رعاُكُم اهللُ-: الرُّ
َأَثُرها، يُقوُل  َوَيِقلُّ  الِعَلِل واألمراِض، وبكثرِة االستغفاِر َتزوُل األَمراُض،  لَِزواِل 

املوىل: ]ۇئ    ۆئ    ۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئ    ېئ    ېئ        ىئ    ىئ    
ِبَسْبِع  َتَصبََّح  ]هود:52[، و»َمْن  ىئ    ی    ی      ی    ی     جئ      حئ[ 
يَشٌء  َلنَا  خُيلق  ملَْ  والَعسُل  ِسْحٌر«)2(،  َواَل  ُسمٌّ  اْلَيْوَم  َذِلــَك  َيُضرَُّه  َلْم  َعْجَوًة  َتَمَراٍت 

 :H َِجاَمُة خرُي األَدِوَيِة، كام قاَل ذلَك رسوُل اهلل أفَضَل ِمنُه وال ِمثَلُه، واحْلِ
»ِإنَّ َأْفَضَل َما َتَداَوْيُتْم ِبِه اْلِحَجاَمُة، َأْو ُهَو ِمْن َأْمَثِل َدَواِئُكْم«)3(. 

وَداِء ِشَفاٌء من األَسَقاِم ُكلِّها، قالت َعاِئَشُة J َسِمَعُت النَّبِيَّ  ويف احلَبَِّة السَّ
اِم«  السَّ ِمَن  ِإالَّ  َداٍء  ُكلِّ  ِمْن  ِشَفاٌء  ــْوَداَء  الــسَّ اْلَحبََّة  َهــِذِه  َيُقوُل: »ِإنَّ   H
اُم يا رسوَل اهللِ؟ َقاَل: »اْلَمْوُت«)4(، وعنَدنا -بِحمِد اهللِ- ماٌء ُمَباَرٌك،  ُقْلُت: َوَما السَّ

أخرجه الرتمذي رقم )2516(، وصححه األلباين.  )1(
أخرجه مسلم رقم )2047(.  )2(
أخرجه مسلم رقم )1577(.  )3(

أخرجه البخاري رقم )5687( عن أيب هريرة، يف مسلم رقم )2215(.  )4(
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H: »َزْمَزُم َطَعاُم ُطْعٍم، َوِشَفاُء  هو َسيُِّد املِياِه، وَأرَشُفها، َقاَل: َرُسوُل اهللِ 
ضا. اها بِالَقُبوِل والرِّ ٌة نافعٌة َشافَِيٌة ملَِن َتَلقَّ َسَقٍم«)1(، تِلَك أدِوَيٌة َنَبِويَّ

والدنيا  يِن  الدِّ يف  الدائمَة  واملعافاَة  والعافية،  العفَو  نسألك  إنَّا  فاللهمَّ 
واآلخرة. 

أقول قويل هذا، وأستغفُر اهلل يل ولكم من كلِّ َذنبٍّ وَخطِيَئٍة، فاستغفروه، إنَّه 
هو الغفوُر الرحيُم. 

اخلطبة الثانية:
احلمُد هللِ الذي جعَل لكلِّ داٍء دواًء، َعِلَمُه من َعِلَمُه، َوجِهَلُه من َجِهَلُه، وُنشهد 
امِء، وُنشهد أنَّ حممًدا عبُد اهلل  أال إله إال اهللُ وحدُه ال رشيَك له ربُّ األرِض والسَّ
آلِِه  اهللُ وسلََّم وبارَك عليِه، وعىل  عاِء، صىلَّ  بالعباَدِة والدُّ النَّاِس  ورسوُلُه أخلُص 

ا بعُد:  األتقياِء، وأصحابِِه األوفياِء، ومن تبعهم بإحساٍن وإيامٍن إىل يوِم اللِّقاِء، أمَّ

عباَد اهلِل:
َل عليِه َكَفاُه. أوصيُكم َونفس بِتقوى اهللَ تعاىل، َفمن اتَّقى اهللَ َوَقاُه، َوَمْن َتَوكَّ

ها الِكراُم:  اأيُّ
ُه ال َينبغي  ، فإنَّ وحتى ال َيظنَّ أحٌد أنَّ امَلَرَض والَبالَء مطَلٌب َمنُشوٌد، كالَّ وريبِّ
 :I لِلمؤِمِن العاِقِل أْن َيَتمنَّى الَبالَء، وال أْن يسأَل اهللَ امَلَرَض، فلقد قال َأُبو َبْكٍر
َفِإنَُّه  َواْلُمَعاَفاَة،  َواْلَعاِفَيَة  اْلَعْفَو  H َيُقوُل: »َسُلوا اهلَل  َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ 

رقم  اجلامع  صحيح  يف  األلباين  وصححه   ،)3929( رقم  الزخار  البحر  يف  البزار  أخرجه   )1(
.)3572(



320

ُف بُن عبِد اهللِ: »أَلْن ُأَعاَف  َما ُأوِتَي َعْبٌد َبْعَد َيِقيٍن َخْيًرا ِمْن ُمَعاَفاٍة«)1(، وقال مطرِّ
.)2(» َفَأشُكُر َأَحبُّ إيلَّ ِمن أْن ُأبَتىل َفأصرِبُ

قَيِة والَعَسِل  ٌوُمسَتحبٌّ كالرُّ َدواٌء َمرشوع  امُلسِلموَن- ثاثٌة:  -أيها  واألدوَيُة 
وأدويٌة  احلكيُم،  ارُع  الشَّ مها  ُيرِّ مَل  التي  والعقاقرِي  كاألدِوَيِة  ُمباٌح  ودواٌء  َوزمزِم، 
َم علينا استخداُمُه واستعامُلُه، فإنَّ اهللَ  َمٌة ال جيوُز التَّداوي هِبا، وهي ُكلُّ ما ُحرِّ حُمرَّ

َم علينا. تعاىل مل جَيَعل ِشفاَئنَا فِياَم حرَّ

ثمَّ لِيعلَم امَلرىض أنَّه ال ينبغي التَّهاوُن بالصالة حاَل املرض، فيجُب أْن ُتقاَم 
الُة يف وقتِها إن استطاع، فإْن مل يستطِع مجَع بنَي الظهِر، والعِص وبني املغرب  الصَّ
َر  التََّطهُّ الِة  لِلصَّ ر  َيَتطهَّ أْن  عليه  جِيب  كام  احلكيم،  الشارع  من  رخصًة  والعشاء، 
الَة  ُم، فإن مل َيسَتطع صىلَّ عىل حالِِه، وال َيدُع الصَّ ِعَي، فإْن مل َيستطع فإنَّه َيَتَيمَّ الرشَّ
َتفوُت عن وقتِها؛ ألنَّ اهللَ تعاىل يقول: ]ہ    ہ    ہ    ھ     ھ    ھ[ 

]التغابن:16[، ويقول: ]ۋ    ۋ    ۅ    ۅ    ۉ[ ]البقرة:233[. 

َع له حالَتاِن: ثمَّ ليعلَم امَلرضى أنَّ اأَلِننَي والتَّوجُّ

وُز إْذ كيَف تشتكي اخلالَِق عىل امَلخُلوِق. ٍط، فال جَتُ األوىل: َأننُي َشكوى وَتَسخُّ

 :H ا جَتوُز من باِب قوِل نبيِّنا  اَحٍة وَتْفِريْج، فإهنَّ والثَّانيُة: أننُي اسرِتَ
»َبْل َأَنا َواَرْأَساْه«)3(. 

أخرجه النسائي يف عمل اليوم والليلة رقم )881(.  )1(
جامع معمر بن راشد رقم )20468(.  )2(

أخرجه البخاري رقم )7217(.  )3(
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اَلـــَم منفِرٌج اَلـــِم إن  أبـــِشـــر ِبـــــٍر فـــــإَن الـــــفـــــاِرَج اهلُليــا صــاِحــَب 
بصاِحِبِه أحــيــاًنــا  يــقــطــُع  ــيــأُس  اهلُلال الـــــكـــــايَف  فــــــــِإنَّ  ــــَن  ــــَأَس ــــي ت ال 
ِبِه وارض  بــــاهلِل  َفـــِثـــق  ــلــيــَت  ُب اهلُلإذا  ُهــَو  الــَبــلــوى  يكِشُف  الــذي  إنَّ 
َميِسَرًة الــُعــســِر  بــعــَد  حُيــــِدُث  اهلُلاهلُل  ـــَع  الـــصـــاِن فـــــإنَّ  ـــــَزَعـــــَن  َتَ ال 
َأَحــــٍد ـــن  ِم اهلِل  َغــــُر  مـــاَلـــَك  اهلُل)1(واهلِل  َلــكَ  ُكــلٍّ  يف  اهلُل  َفَحسُبَك 

ِد بن  ِة، حممَّ ِة، وأزكى الَبرَشيَّ هذا وصلَّوا وسلِّموا -َرمِحَُكُم اهللُ- عىل خري الربيَّ

َفاَعِة، فقد َأَمرُكم اهللُ، فقاَل: ]ڄ    ڄ    ڄ     عبِد اهللِ، صاحِب احلوِض والشَّ

ڄ     ڃ    ڃڃ    ڃ    چ     چ    چ    چ    ڇ    ڇ[ ]األحزاب:56[.

ْيَت َعىَل إِْبَراِهيَم، َوَعىَل آِل إِْبَراِهيَم  ٍد َكاَم َصلَّ ٍد، َوَعىَل آِل حُمَمَّ َفاللُهمَّ َصلِّ َعىَل حُمَمَّ

ٍد َكاَم َباَرْكَت َعىَل إِْبَراِهيَم، َوَعىَل  ٍد، َوَعىَل آِل حُمَمَّ يٌد، اللُهمَّ َباِرْك َعىَل حُمَمَّ إِنََّك مَحِيٌد جَمِ

يد.  آِل إِْبَراِهيَم إِنََّك مَحِيٌد جَمِ

ِدينِنا وُدنيانا، وَأهِلينا وَأموالِنا، واحفظنا  الَعفَو والَعافَِية يف  َنسأُلَك  ا  إنَّ اللهم 

أْن  بَِك  َفوِقنَا، وَنعوُذ  َشاَمِئِلنا، وِمن  َأياَمنِنا وعن  َخلِفنَا، وعن  َومن  َأيِدينا،  بنِي  ِمن 

وَعَمٍل،  ُخُلٍق  ُحسٍن  يف  وإياَمًنا  إِياَمٍن،  يف  ًة  ِصحَّ َنسَأُلَك  ا  إنَّ اللهمَّ  حَتتِنا،  ِمن  ُنغَتاَل 

اللهمَّ اشِف َمرَضاَنا وَمْرىَض امُلسِلِمنَي، وعاِف ُمبَتالَنا، اللهمَّ َأنزل َرمَحَتَك وِشَفاءَك 

عىل امُلسِلمنَي. 

األبيات يف الفرج بعد الشدة للتنوخي )20/5( ذكر أهنا أليب العتاهية، وتردد يف نسبتها إليه،   )1(
وفيها تقديم وتأخري.
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َك وامُلرشكنَي، واحِم  اللهمَّ أعزَّ اإلسالَم وامُلسلمنَي يف كلِّ مكاٍن، وأذلَّ الرشِّ
اِم، ويف كلِّ  يِن، وانُص عباَدَك امُلوِحِديَن، وأن ُتعيَل َراَيَة امُلسلمنَي يف الشَّ َحوَزَة الدِّ

مكاٍن. 

َشاِد، وَباِعد عنهم  م عىل احلقِّ والرَّ َتنَا، وُدهلَّ اللهم آمنِّا يف أوَطانِنا، وَأصلح َأِئمَّ
الِزَل واملَِحِن، وُسوَء الِفَتِن َما  َنا والزَّ با والزِّ َأهَل الَغيِّ والَفَساِد، اللهمَّ ارفع عنَّا الرِّ

َظَهَر منها وما َبطْن. 

ْنَيا َحَسنًَة، َويِف اآْلِخَرِة َحَسنًَة، َوِقنَا َعَذاَب النَّاِر.  نَا آتِنَا يِف الدُّ َربَّ

عباد اهلل: 
اهلل  ولذكر  يزدكم،  نعمه  عموِم  عىل  واشكروه  يذكركم  العظيَم  اهلل  اذكروا 

أكرب، واهلل يعلم ما تصنعون.
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#

]ڤ    ڤ[

اخلطبة األولى:

َنا يف إسالِمنَا، والتَّمكنَي لنا يف ِصدِق َعِقيَدتِنا  َتنا يف إْياَمنِنَا، وِعزَّ احلمُد هللِ َجَعَل ُقوَّ
وِعَباَدتِنا، وأشهُد أالَّ إله إال اهللُ، وحَدُه ال رشيَك له، القويُّ املتنُي، وأشهُد أنَّ َنبيَّنا 

آله وأصحابِِه،  َوَرُسوُلُه األَمنُي، صىلَّ اهلل وسلَّم وبارَك عليه وعىل  حُممًدا عبُد اهلل 
ا بعُد: ين، أمَّ الطَّيبنَي والتَّابعنَي، ومن َتبَِعهم بإحساٍن وإيامٍن إىل يوم الدِّ

اجلُمعَة  والَزُموا  والطَّاعَة،  الِعَباَدَة  لِربِّكم  َوَأْخِلُصوا  اهللِ،  عباَد  اهللَ  فاتَّقوا 
واجلَاَمَعَة. 

ها امل�سلموَن: اأَيُّ

ُة يِف احلَقِّ َترفُع امَلظامِلَ،  ، َوما َأْحوَجنا إليَها يف َزَمنِنَا! َفالُقوَّ َة يِف احلَقِّ َما َأمَجَل الُقوَّ
َوُتزيُل آالَم امَلظُلوِمنَي، صدقَت َيا َرُسوَل اهللِ -َصىلَّ اهللُ َعليَك َوَسلََّم- ِحنَي ُقلَت: 

ِعيِف، َوِفى ُكلٍّ َخْيٌر«)1(. »اْلُمْؤِمُن اْلَقِوىُّ َخْيٌر َوَأَحبُّ ِإَلى اهلِل ِمَن اْلُمْؤِمِن الضَّ

ا َتنرُْشُ بنَي النَّاِس  َة الَعاِدَلَة عندما حُتِقُّ احلَق، وُتبطُل الباطَل، فإهنَّ َما َأمجَل الُقوَّ
الِقسَط َوالَعدَل.

أخرجه مسلم رقم )2664(.  )1(
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عباَد اهلِل:

ُتنا بِحاجٍة إىل  يِن، َفأمَّ ِة امُلعتَقِد، وَسالَمِة الدِّ َيتَمثُل يف ِصحَّ ُل َموطٍِن لِلقوِة  أوَّ

ها، وَيعَتزُّ هِبا، وال مُتِيُله التَّيَّاراُت،  امُلؤمِن الَقويِّ يف َعِقيَدتِِه، الذي َيتَِّصُف هبا، وينرُشُ
: ]ڤ    ڤ    ڤ    ڦ     اَماُت، ُمنَطِلَقا من َقوِل اهللِ وال خُتيُفه التَّهِديَداُت واالهتِّ

ڦ    ڦ[ ]األعراف:145[.

ُة امُلؤمِن التي ال َرخاوَة فِيَها َمَع الَيُهوِد الذيَن َيُسبُّون اهللَ، َوَيُقوُلوَن َعنُْه:  ا ُقوَّ إهنَّ
دُّ اهللُ َعَليهم بَِقولِه: ]ى    ائ    ائ     ەئ    ەئ[  ]ې    ې    ې[ ]املائدة:64[، َفرَيُ

]املائدة:64[. 

وال َرخاوَة َمَع النََّصارى القاِئِلنَي: ]ک    ک    ک    گ[ ]املائدة:73[ َفَردَّ 
ں     ں     ڱ     ڱ     ڱ     ڳڱ     ڳ        ڳ      ڳ     گ      ]گ     َفَقال:  عليهم  اهللُ 

ڻ     ڻ    ڻ         ڻ     ۀ    ۀ[ ]املائدة:73[.

ِعَباَد اهلِل:

ِة، َوَأَذلُّ َقوٍم،  يَّ َلَقْد أثبَت التَّأريُخ والوَقاِئُع أنَّ الَيُهوَد والنََّصارى ُهْم رَشُّ الرَبِ
لَِوَهٍن  إالَّ  َيْظَهُروا  َومَلْ  اإلسالِم،  َأعداُء  َيظَفْر  مَلْ  واهللِ  ُه  َوإنَّ لإلسالٍم،  َأعَداٍء  َوَأَعدا 
َنبِيُّنا  قاَل  َكاَم  علينا،  األَُمِم  َتداِعي  رِسُّ  وهذا  علينا،  َطَغت  َوَأَثَرٍة  ُصُفوفِنا،  يِف  َحلَّ 
ِإَلى  اأَلَكَلُة  َتَداَعى  َعَلْيُكْم، َكَما  َتَداَعى  َأْن  اأُلَمُم  G: »ُيوِشُك  ٌد  حُمَمَّ
ٍة َنْحُن َيْوَمِئٍذ؟ َقاَل: »َبْل َأْنُتْم َيْوَمِئٍذ َكِثيٌر، َوَلِكنَُّكْم ُغَثاٌء  َقْصَعِتَها« َفَقاَلوا: َوِمْن ِقلَّ

اهلُل  َوَلَيْقِذَفنَّ  ِمْنُكْم،  اْلَمَهاَبَة  َعُدوُِّكُم  ُصُدوِر  ِمْن  اهلُل  َوَلَيْنِزَعنَّ  ْيِل،  السَّ َكُغَثاِء 
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ْنَيا، َوَكَراِهَيُة  ِفي ُقُلوِبُكُم اْلَوَهَن« َقاَلوا: َوَما اْلَوَهُن َيا َرُسوَل اهللِ؟ َقاَل: »ُحبُّ الدُّ

اْلَمْوِت«)1(.

ها امُل�سِلموَن: اأيُّ

ُرُه امَلذُعوُروَن والَياِئُسوَن،  ثُِقوا باهللِ تعاىل، واعلموا أنَّ الُعُدوَّ َأهوُن مِمَّا َيَتَصوَّ
والِعَباَدِة،  التَّوِحيِد  بِاهللِ، وإخالَص  اإلياَمِن  َيَتَطلَُّب ِسالَح  األَعداِء  فاالنتَِصاُر عىل 
وصَدَق  وامَلكرِه،  امَلنَشِط  يف  واحلَرِب،  لِم  السِّ يِف  ولإِلسالِم،  بِاإلِسالِم  والَعَمَل 

]چ    چ    چ    چڇ    ڇ    ڇ    ڇ      امَلوىل َوَمْن أصَدُق من اهللِ ِقياَل: 
ڍ    ڍ    ڌ    ڌ          ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ      ژ    ڑ    ڑ    

ک    ک    ک    کگ     گ    گ    گ[  ]احلج:40، 41[. 

ها امُلوؤِمُنوَن: اأيُّ

الِح انطالًقا من قوِل القويِّ الَعِزيِز:  ُة السِّ ُة َتَباَدَر إىل األذهاِن ُقوُّ إذا ُذكرِت الُقوَّ
]ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ    ۅ     ۅ    ۉ     ۉ    ې    

ې[ ]األنفال:60[.
ٍة، بعَد  ٍة وِسياِسيٍَّة وَعسَكِريَّ ٍة اقتِصاِديَّ ِمن َأجِل َذلَِك ُأِمَر امُلسلموَن بِإعداِد ُقوَّ

ِع امَلتنِِي.  ِك بِالرشَّ ِة اإلياَمِن بِاهللِ، والتََّمسُّ ُقوَّ

ها الكراُم: اأيُّ
ُة حُتفُظ َمَهاَبُتها، وُيَسُب ِحَساهُبا، وُيصاُن َجنَاهُبا، وحنَي أَمَر اهللُ  ُة الَقِويَّ األُمَّ

أخرجه أبو داود رقم )4297( وصححه األلباين.  )1(
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ماِء، إنَّام لَِتُكوَن َسَبًبا يِف َمنِع احلَرِب،  ِة ليَس ُحبًّا يف احلرِب أو إراَقِة الدِّ بإعداِد الُقوَّ
واستِعَداًدا ِعند ُنُشوهِبا. 

احِلنَي.  فاللهمَّ انص دينََك، وِكتاَبَك، وُجنَدَك، وُسنََّة َنبِيََّك، وِعباَد الصَّ
يَن، يا ربَّ العاملنَي. اللهم انص َمْن َنَصَ الدِّ

ذنٍب،  ُكلِّ  ِمْن  امُلسِلمنَي  ولَِساِئِر  وَلكم  يل  اهللَ  وَأسَتغِفُر  َهَذا،  َقويل  أقول 
حيم. فاستغفروه، إنَّه هَو الَغفور الرَّ

اخلطبة الثانية:
َب حلكِمه، له امللُك، وإليه ُترجعون، وأشهُد  احلمد هلل ال رادَّ لقضاِئه، وال ُمعقِّ
، وُيبطُِل الَباطَِل، ولو َكِرَه الَكافِِريَن،  أالَّ إَله إال اهلل، وحده ال رشيَك له، ُيِقُّ احْلَقَّ
وأشهُد أنَّ حممًدا عبُد اهللِ ورسوُله، صىلَّ اهلل وسلَّم وبارَك عليه وعىل آله وأصحابِِه 

ا بعُد: يِن، أمَّ ومن تبعهم بإحساٍن وإيامٍن إىل يوِم الدِّ

اأيها امُل�سِلُموَن:
ُقوا اهللَ َتَعاىل حقَّ التَّقوى، واسَتمِسكوا من اإلسالِم بالُعرَوِة الُوثقى.  اتَّ

عباَد اهلِل:
؛ َفاملؤِمُن الَقويُّ َيبَتِعُد عن  ِة التي جَيُِب األخُذ هبا َقوُل احلَقِّ وِمن َمواطِِن القوَّ
ٍة  نا بِحاَجٍة ماسَّ ؛ إنَّ امُلداهنَِة امَلذُموَمِة، َفَمباِدُئُه واِضَحٌة، ال ُيصانُِع عىل ِحساِب احلَقِّ
ِعِه؛ يف يوٍم َبثَّْت  نِف من الرجاِل، ممَّن عندهم َغرَيٌة عىل حَماِرِم اهللِ َوِدينِِه ِورَشْ هلذا الصِّ
َولَِرُسولِِه  ُة هللِ  ، والِعزَّ أْكرَبُ اهللُ  وَأْذَناهُبم،  العِص  ُرويبَِضُة  َم  وَتَكلَّ ُسُموَمها،  َقنَواٌت 

ولِلُمؤِمننَِي. 
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َمْن َكاَن َيُظنُّ أنَّ ِدَماَء امُلسِلمنَي َرِخيَصٌة إىل َحدِّ أْن َيَتَطاَوَل عليها أْحَفاُد الِقَرَدِة 
ٍف  ِة َتَطرُّ واخلَنَاِزيِر بِقْصِف ِمَئاٍت ِمْن َحَفَظِة ِكَتاِب اهللِ َتَعاىَل، َوُعَلاَمِء امُلْسِلمنَي، بُِحجَّ

ۇئ    ۇئ     وئ     وئ     ەئ       ەئ     ]ائ     ُلوُه  َومُمَوِّ َصانُِعوُه  ُهْم  وإْرَهاٍب، 

 

ۆئ      ۆئ[ ]يوسف:21[.

عباَد اهلِل:
ِة التي جَيُِب األخُذ هبا َضبُط النَّفِس، والتَّحُكُم يف َشَهواهِتا  وِمن َمواطِِن القوَّ
ِديُد  الشَّ »َلْيَس  َقاَل:   G اهللِ  َرُسوَل  َأنَّ  ِحيِح  الصَّ َففي  وانِفعاالهِتا؛ 

ِديُد الَِّذي َيْمِلُك َنْفَسُه ِعْنَد اْلَغَضِب«)1(. َرَعِة، ِإنََّما الشَّ ِبالصُّ

ُه  فإنَّ انَترَشْت،  ُمنَكَراٍت  عن  حَتِجُزَك  ٌة  ُقوَّ امُلؤِمُن-  ا  -أهيُّ منَك  َفَمطُلوٌب 

 

]ۆ    ۆ     ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ    ۅ    ۅ[ ]هود:43[.

َة ُتطلُب من اْلَقِويِّ اْلَعِزيِز: ]ڳ      ڳ    ڳ      واعلموا -يا رعاُكُم اهللُ-: أنَّ الُقوَّ
ڳ    ڱ[ ]هود:66[.

َوَيُقوُل َتَعاىل: ]گ      گ     ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ[ ]آل عمران:126[.

ها امُل�سِلموَن: اأيُّ
بَِذلَِك  َكام أوىص  لهو والعبِث،  الَّ ِة، وَترِك حياِة  اجلَادَّ بَِيِة  الرتَّ ُتنا بحاجٍة إىل  ُأمَّ
وإعَداِدهم  هَتِيَئتِهم  عىل  وحثَّ  باِب،  بالشَّ ٍة  َخاصَّ ُخطَبٍة  يف  اململكِة  ُمفتي  َساَمَحُة 
اَمَيِة باِلِد احلََرَمنِي، والُوُقوِف ِضدَّ َأعَداِء  ِت ملِواَجَهِة األََزَماِت واملَِحِن حِلِ لُِكلِّ امَلَهامَّ

يِن.  الدِّ

أخرجه البخاري رقم )6114( ومسلم رقم )2609(.  )1(
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ُقوا اهللَ يا ُمؤمنوَن، واسَتمِسُكوا بِدينِكم، وُذودوا عن مِحَاُكم ]ەئ      أال َفاتَّ
وئ    وئ    ۇئ    ۇئ    ۆئ    ۆئ[ ]آل عمران:200[.

ِة اخلرَِي واحلَقِّ َما اسَتَطعُتم. وا ِمن ُقوَّ وَأَعدِّ

َفقاَل:  نا  َربُّ َأَمَرنا  َفقد  وامَللَحَمِة،  مَحِة  الرَّ َنبِيِّ  ٍد  حُممَّ عىل  َوَسلِّموا  َصلُّوا  ُثمَّ 
]ڄ    ڄ    ڄ    ڄ     ڃ    ڃڃ    ڃ    چ     چ    چ    چ    ڇ    

ڇ[ ]األحزاب:56[.
ٍد وعىل آلِِه الطَّيبنَِي، ومن  فاللهمَّ َصلِّ َوَسلِّم وَباِرك عىل َعبِدك َوَرُسولَِك حُمَمَّ

يِن. َتبَعُهم بإحساٍن وإيامٍن إىل يوِم الدِّ

نَا َأِعْن ُجنُوَدَنا يف ُحُدوِدنا، وال ُتِعْن َعَليهم، وانُصهم، وال َتنُْصْ َعَليهم،  َربَّ
اللُهمَّ اْهِزْم احلَوثِيِّنَي َوَزْلِزهْلُْم، َواْنُص ُجنَدنا َعَلْيِهْم.

د صفوَف إخوانِنا يف اليَمِن، وامجع كلمَتهم  اللُهمَّ اِْكِفنَاهْم باَِم ِشْئَت، اللُهمَّ وحِّ
عىل احلقِّ واهلدى، اللُهمَّ احقن ِدماَئهم، واحفظ أعراَضهم وأمواهَلم.

نعمَة  علينا  أدم  اللُهمَّ  َبَطَن،  َوَما  ِمنَْها  َظَهَر  ما  الِفَتِن  ِمَن  بَِك  َنُعوُذ  ا  إِنَّ اللهمَّ 
َصاحلًة  بَِطانًة  هِلُم  هيئ  َوْترىَض،  حُتِبُّ  لِما  أْمِرَنا  َويِلَّ  ْق  َوفِّ اللُهمَّ  واإليامِن،  األمِن 

َناِصَحًة واجعله َرمحًة علينا.

يِف  امُلسلمنَي  جِلَِميِع  النََّص والتَّمِكنَي  أِعزَّ اإلسالَم وامُلسِلمنَي، واكُتب  اللُهمَّ 
فيمْن  أرَنا  احِلنَي،  الصَّ يف  امُلْسِلمنَي  َوُعَلاَمَء  ِكَتاَبَك،  َحَفَظَة  َتَقْبَل  اللهْم  َمَكاٍن،  ُكلِّ 

اعَتَدى َعليِهْم َيوًما أْسَوًدا.
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منهم  األحياء  واملسلامِت،  واملسلمني  واملؤمناِت،  للمؤمنني  اغفر  اللهم 
واألمواِت، يا ربَّ العاملني.

]ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې[ 
]البقرة:201[.

]ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې       ىى    ائ     
ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.
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#

عاُء ومنك اإلجابُة هذا الدُّ

اخلطبة األولى:

عوات، الذي إليه وحَده ُترفُع األيدي باحلاجات، ونشهد  احلمُد هلل جميِب الدَّ
نبينا  أنَّ  له، ربُّ األرِض والسامواِت، ونشهد  إال اهلل، وحده ال رشيك  إله  أن ال 
آله  باآلياِت، صىلَّ اهلل وسلَّم وبارَك عليه، وعىل  املرسُل  حممًدا عبُد اهلل ورسوله، 

اهلداِة، وأصحابِه الثِّقاِت، والتابعني هلم بإحسان ٍوإيامٍن إىل يوِم املامت، أما بعُد:

زايا، وسالمٌة من الباليا، تقوى  فاتقوا اهلل -عباَد اهلل- فتقوى اهلل أماٌن من الرَّ
اهلل عصمٌة من الفتن، ونجاٌة يف املحن.

ها ال�سائمون: اأيُّ

احلالني  كال  ويف  وبالء،  ٍة  وشدِّ ورسور،   ٍ فرح  بني  نيا  الدُّ يف  الناُس  يتقلُب 

 

أنَّام َحلَّ  ثِِقي  احِلْكَمِة والقرآِن:  َة  أمَّ فيا  قلُبه بمواله،  تعلَّق  املؤمُن بخرٍي ما  يزاُل  ال 

والتَّوحيِد،  اإليامِن  َحِضريِة  إىل  َتُسوُقنا  سياٌط  هلي  وباليا  حِمٍَن  من  ِة  باألمَّ وَيِلُّ 

وُتسِلمنا إىل التََّعلُِّق بالعزيِز احلميِد، وَتْدَفُعنا إىل التَّوبة وَخوِف َيوِم الوعيِد، ]ڌ    

ڌ      ڎ     ڎ    ڈ    ڈ    ژ    ژ    ڑ     ڑ    ک     ک    ک    ک    گ    

گ[ ]التوبة:126[.
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ها الكراُم:  اأيُّ

جانٍب،  كلِّ  من  اخلناُق  عليه  وُيَضيَُّق  ِجهٍة،  ُكلِّ  ِمْن  امُلسِلُم  ُياَصُ  وحينام 

ِصدُق  يكوُن  هنا  امَلظُلومنَي،  إلخوانِِه  الثأَر  وال  لنفِسه،  االنتصاَر  يستطيُع  هو  فال 

ِل عىل اهلل، واليقنُي بوعده، فيكوُن امللَجَأ وامَلْفَزُع إىل القريِب  اإليامِن، وصدُق التَّوكُّ

]ى    ائ     ائ    ەئ    ەئ    وئوئ    ۇئ    ۇئ    ۆئ    ۆئ    ۈئۈئ      امُلجيِب 

ېئ    ېئ    ېئ    ىئ    ىئ    ىئ[ ]البقرة:186[. 

نعم يا �سائمون:

اخلرياِت،  جيلُب  سالٌح  واألتقياِء،  األنبياء  سالُح  وهو   ، رباينٌّ سالٌح  عندنا 

ى  ى اهللُ به نوًحا S، فأخذ اهللُ قوَمه بالطوفان، ونجَّ ويدفُع الكرباِت، سالح نجَّ

فيه  اهللُ  أعزَّ  فأغرَق فرعوَن وقوَمه، وكلٌّ كانوا ظاملني، سالٌح   ،S به موسى 

احلنَي،  الُح هو سيُف الصَّ حممًدا H، وصحابَته الكرام، وال يزال ذلُكُم السَّ

عاء، فمن الذي الَذ بَِجنَابِِه فام  مع تعاقب األزمان، وتغريِّ األحوال، إنَّه سالُح الدُّ

قاِء، وهو  َض أمَره إليه فام َرَشَد؟ الدعاُء رافٌع للبالء، ودافٌع للشَّ ؟ ومن الذي فوَّ عزَّ

دأُب األنبياء، ]ې     ې    ى    ى    ائ        ائ    ەئ    ەئوئ    

عاِء أحد، وال خييُب َمْن هللِ  وئ    ۇئ    ۇئ[ ]األنبياء:90[ ولن هيِلك مع الدُّ

عاء!  عاء! وكم من معصيٍة غفَرها اهلل بالدُّ رجا وقَصد، فكم من بليٍَّة َرَفَعَها اهلل بالدُّ

عاء؟!  وكم من نعمٍة ظاهرة وباطِنٍَة كانت بسَبِب الدُّ
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ِمْن  ٌر  ُيْغِني َحــذَ H: »اَل  J قالت: قال رسوُل اهلل  فعن عائشَة 
َعاَء َلَيْلَقى اْلَبَاَء، َفَيْعَتِلَجاِن  ا َنَزَل، َوَما َلْم َيْنِزْل، َوِإنَّ الدُّ َعاُء َيْنَفُع ِممَّ َقَدٍر، َوالدُّ

ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة«)1(، يعني: يتصارعاِن.

عباد اهلل:
أوىل  عاَء  الدُّ فإن  بالعبادِة،  أوقاُته  ُتعَمر  أن  ا  حريًّ رمضاَن  شهُر  كان  ا  وَلمَّ

]ڀ     العبادة« ثم تال:  العباداِت، فقد قال رسوُل اهللHِ: »الدعاُء هو 
ٺ    ٺ    ٺ    ٺٿ     ٿ     ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ      

ڤ[ ]غافر:60[)2(. 
الباري  كرُم  فالدعاُء   ، ُتردُّ ال  دعوًة  للصائِم  أنَّ  صائموَن-  -يا  تنسوا  وال 
تعاىل:  قال   ،D ألمره  وامتثاٌل  تعاىل،  هلل  طاعٌة  فهو  وفضُله،  ومنُته  وإحساُنه، 
]وئ    ۇئ    ۇئ    ۆئ[ ]األعراف:29[ والدعاُء أكرُم يشء عىل اهلل تعاىل، كام 
والدعاُء حمبوٌب  الدعاء«)3(،  من  اهلل  على  أكــرَم  شــيٌء  »ليس   :H قال 
األمور،  وتيسرِي   ، الغمِّ وزوال   ، اهلمِّ وتفريِج  الصدر،  النرِشاِح  وسبٌب  تعاىل،  هلل 
صحَّ عن رسول اهلل H أنَّه قال: »إنه من لم يسأِل اهلَل يغضْب عليه«)4(، 
مقاليُد  بِيده  اهللَ  أنَّ  يعلُم  فاملؤمُن  ِة،  اهلمَّ وُعلوِّ  ل،  التوكُّ صدِق  عىل  دليٌل  والدعاُء 

أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط رقم )2498(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع رقم   )1(
.)7739(

أخرجه الرتمذي رقم )2969(، وأبو داود رقم )1479(، وابن ماجه رقم )3828(، وصححه   )2(
األلباين.

أخرجه أمحد )8748(، وقال حمققو املسند: »إسناده قابل للتحسني«.  )3(
أخرجه الرتمذي رقم )3373(، وصححه األلباين.  )4(
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األمور، َفيقطُع الطَّمَع مما يف أيدي الناس، وهذا رأُس الفالح: »وأعجُز الناس من 
عاء«)1(. َعَجز عن الدُّ

يا �سائمون:

 :H ُّمل ال نكثُر من دعاء اهلل وربُحه ظاهٌر ومضمون؟ فقد قال النبي
وِء  »َما َعَلى اأَلْرِض ُمْسِلٌم َيْدُعو اهلَل ِبَدْعَوٍة ِإالَّ آَتاُه اهلُل ِإيَّاَها، َأْو َصَرَف َعْنُه ِمَن السُّ
ِمْثَلَها، َما َلْم َيْدُع ِبِإْثٍم َأْو َقِطيَعِة َرِحٍم« َفَقاَل َرُجٌل ِمَن الَقْوِم: إًِذا ُنْكثُِر، َقاَل: »اهلُل 

َأْكَثُر«)2(.

]ۇ    ۆ    ۆ         ۈ    ۈ       ٴۇ    ۋ    ۋ    ۅ    ۅۉ    
ۉ      ې    ېې    ې    ى    ى[ ]النمل:62[ أقول قويل هذا، وأستغفر اهلل يل 

ولكم ولسائر املسلمني من كلِّ ذنٍب، فاستغفروه، إنه هو الغفوُر الرحيم.

اخلطبة الثانية: 
ين، وكاِشف البلوى عن املؤمننَي، وقاصِم ُظهور  يِب َدعوِة املضطرِّ احلمُد هلل جُمِ
الظَّاملنَي، ونشَهد أن ال إله إال اهلل، وحَده ال رشيك له، امللُك احلقُّ املبنُي، وأشهُد 
ًدا عبُد اهللِ ورسوُله، بعثُه اهللُ بشرًيا ونذيًرا، ورمحًة ورساًجا منرًيا، من أطاَعه  أنَّ حممَّ

ا بعُد:  دخَل اجلنَّة، ومن عصاه َفلن جَتَِد َلُه ِمن ُدوِن اهللِ َولِيًّا َوالَ َنِصرًيا، أمَّ

أخرجه الطرباين يف الدعاء )ص39( رقم)60( عن أيب هريرة I مرفوًعا، ورواه البخاري   )1(
يف األدب املفرد )ص359( برقم )1042(، وابن حبان رقم )4498( موقوًفا عىل أيب هريرة، 
األحاديث  سلسلة  وينظر:  مرفوًعا«،  وصح  موقوفا  اإلسناد  »صحيح  األلباين:   الشيخ  وقال 

الصحيحة )150/2( رقم)601(.
أخرجه الرتمذي رقم )3573(، وقال األلباين: »حسن صحيح«.  )2(
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ما اهلل  فـــتـــقـــوى  اهلَل  الَمــــَســــْت قـــلـــَب امـــــرٍئ إال َوَصـــــْلواتــــــقــــــوا 
الـــبـــطـــْل)1(لـــيـــَس مـــن يــقــطــع طـــرًقـــا بطا يـــتَّـــِق اهلل  ـــــا مـــن  إنِّ

َة ال�سيام والقراآِن: اأمَّ

فقد  تعاىل أرسَع وأحرى،  اهللِ  اإلجابُة من  كلَّام حصل ظلٌم وبغٌي كانت  ُه  إنَّ
اهلِل  وبيَن  بيَنها  ليس  فإنَُّه  اْلمْظُلوِم،  دعوَة  »واتَِّق  بن جبٍل:  Hملَُِعاِذ  قال 

ِحَجاٌب«)2(.

ُر ويقوُل: »اتقوا دعوَة المظلوِم، فإنها ُتحمُل  وكان رسوُل اهلل H ُيذِّ
َق اهللُ  على الغماِم، ويقوُل اهلُل: وعزَِّتي وجالي أَلْنُصَرنَِّك ولو بعد حين«)3(، وقد َحقَّ
تعاىل هذا الوْعَد ُمنُذ آدَم S إىل يوِمنا هذا، فأبصنا ذلَك عياًنا، ونحُن نعيُش 
عليهم  َتَسلََّط  حنَي  واإلسالميِة،  الَعَربِيَِّة  بِباِلِدَنا  َحلَّت  وَباليا،  َنَوازَل  األياَم  هذه 
وَن  ُمْسَتِخفُّ َظاملُِون، وَقاَدٌة عىل ُشُعوهِبم حاقدوَن، وهِبم  َجاِئُرون، وأفَّاكون  اٌم  ُحكَّ

ُفوَن، وبِِكَتاِب اهللِ َعابُِثوَن ]ېئ    ىئ     وُمستهزئون، ولرشيعِة اهللِ ُمَعطُِّلوَن وحُمَرِّ
ىئ    ىئ    ی    ی[ ]الشعراء:227[. 

فها أنتم ُتَعاِيُشوَن وُتشاهدوَن واقًعا ألياًم لَِما جيري إلخوانِنَا عىل أرِض ُسوريا 
الذين  ُة،  العلويَّ ُة  والنَُّصرِييَّ الباطنيُة،  وافُض  الرَّ عليهم  تسلََّط  حني  واإلباِء،  العزِّ 

يف  األدب  وجماين  )ص52(،  األشعار  منتخبات  يف  األزهار  نفح  يف  كام  الوردي  البن  البيتان   )1(
حدائق العرب )92/4(.

أخرجه البخاري رقم )1496(، ومسلم رقم )19(.  )2(
رقم  اجلامع  صحيح  يف  األلباين  وصححه   ،)3718( رقم  الكبري  املعجم  يف  الطرباين  أخرجه   )3(

.)117(
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العباِد،  وُمذلِّ  البالِد،  ُمفسِد   ، امُلسَتبِدِّ الظَّامِلِ  َيِد  عىل  اآلن،  اَم  الشَّ بِباِلِد  موَن  َيَتَحكَّ

، هؤالِء اخلونُة الذين مل ُيطلقوا رصاصًة واحدًة، منذ  اَر الرشَّ فرعوَن العص، وبشَّ
قبُل يف  اآلَن ومن  اَشاهِتم، وقاذفاهِتم  ُغوَن رشَّ ُيَفرِّ بينام  أربعنَي سنًة نحو إرسائيَل، 

من  أكَثَر  قتلوا  لقد  وقراهم،  ُمِدهِنم  يف  شعَبهم  وياصوَن  ِل،  العزَّ األبرياِء  نحوِر 
قبُل،  من  اهلالك  والدُه  كان  وكذلَك  ُكرِسيِِّه،  عىل  قيُّ  الشَّ لَِيْبَق  بريٍء  آالف  ثالثِة 
فلم ولن ينس التأريُخ تصفيَة املسلمنَي يف محاٍة، ولن ينس التأريُخ وصمَة العار عىل 
جبني العرِب واملسلمني رسِميًّا وشعبًيا، هبذا الصمِت امُلخزي، ال سيام وهي ترى 
يوميَّا ذاك املجرَم النَِّزَق، وهو يعيُث يف األرِض فساًدا وإفساًدا، بدوِن مباالٍة بأحٍد، 
وريُّون هم رجاُل  فيا عرُب ويا مسلموَن أما لنا يف العراِق من عظاٍت وعرٍب؟ فالسُّ
املرحلِة وأبطاهُلا، فال يدعمهم إال خُملٌص ألمتِِه، وال خيذهُلم إال جباٌن ُمتخاذٌل، فهل 
اِر  ه خادُم احلرمنِي الرشيفنِي -وفقه اهللُ- رسالًة واضحًة لِبشَّ كر، ولقد وجَّ من ُمدَّ

يِن، وال من القيِم واألخالق.  ِّ أنَّ إجراَم حكومتِه ليس من الدِّ الرشَّ

فإراقُة دماِء األبرياء ألي أسباب ومربرات كانت، لن جتد هلا َمْدخاًل ُمطمِئنًا، 
يستطيُع فيه العرُب واملسلمون والعامل أمجع، أن يروا من خالهلا بارقَة أمل، فاحلََدُث 

ماِء،  الدِّ وإراقِة  القتِل،  آلِة  بإيقاِف  تطالُب  واململكة  األسباُب،  َرُه  ُترَبِّ أن  من  أكرُب 
بل  الوعوُد،  ُتَغلُِّفها  ال  إصالحات  وتفعيل،  األواِن،  فوات  قبل  العقِل  وحتكيِم 

ُقها الواقع؛ لَِيشُعَر إخواُننا يف سوريا يف حياهِتم كرامًة، وعزًة وكربياَء.  ُيَقِّ

عاِء، وصدُق اللَّجأِ إىل اهلل تعاىل.  ليَس َأَماَمنَا -يا مؤمنون- إال سالُح الدُّ
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ُثمَّ اعلموا يا موؤمنوَن: 
ُلُم واِقًعا عىل  َأمٌر َمرشوٌع، بل َيُكوُن واِجًبا إذا كان الظُّ عاَء عىل الظَّامِلِ  أنَّ الدُّ
للمؤمننَي،  الوالِء  عن  صادٌق  تعبرٌي  عليهم  عاُء  فالدُّ عاِء،  بالدُّ فعليكم  املسلمني، 
عاُء عىل ُمعْسَكِر الُكفِر والظُّلِم إذكاٌء لروِح الَيِقنِي، بَِأنَّ  والرباءِة من والظاملنَي، والدُّ
َعالمٌة  املسلمنَي  اعَتَدى عىل  َمن  عاُء عىل  والدُّ احْلَِكيِم،  اْلَعِزيِز  اهللِ  ِعنِْد  ِمْن  النَّْص 
ظاهرٌة عىل ِصدِق إِِياَمن العبِد، وَتَضاُمنِِه مع إخوانِِه املسلمنَي ]ۈ    ٴۇ    ۋ[ 

َعاُء َنافًعا إَذا مل خيُرْج ِمْن ُنُفوٍس ُمؤِمنٍَة، َوُقُلوٍب َصاِدَقٍة. ]احلجرات:10[ وَليَس الدُّ

فال إله إال اهللُ العظيُم احلليُم، ال إله إال اهلل ربُّ العرِش العظيم، ال إله إال اهلل 
وليبيا،  ُسوريا  إخَواَننَا يف  َأِعْن  نَا  َربَّ الكريم.  العرِش  بِع، وربُّ  السَّ امواِت  السَّ ربُّ 
ويف كلِّ مكان، وال ُتِعْن َعَليهم، وانُصهم، وال َتنُْصْ َعَليهم، وامُكْر هلم، وال مَتُْكْر 

َعَليهم، وأهدهم، وَيسِّ اهلَُدى هلم، وانصهم عىل من َبَغى َعَليهم. 

األَْحَزاِب،  َهاِزَم  َساِب،  احْلِ يَع  رَسِ َحاِب،  السَّ وجُمِْرَى  اْلِكَتاِب،  ُمنِْزَل  اللُهمَّ 
إخواَننَا  َواْنُص  َوَزْلِزهْلُْم،  اْهِزْمُهْم  اللُهمَّ  وُجنَْدهم،  العِص  طواغيَت  اْهِزِم  اللُهمَّ 
ا َنْجَعُلَك يف ُنحوِرِهم، َوَنعوُذ بَِك ِمْن رُشوِرهْم، اللُهمَّ َسلِّْط عىل  َعَلْيِهْم، اللُهمَّ إِنَّ
د صفوَف إخوانِنا، َواحقن ِدماَئهم،  ايِف، واألسد كالًبا من ِكالبَِك، اللُهمَّ وحِّ الَقذَّ

واحفظ أعراَضهم وأمواهَلم. 

احِلنَي، واشِف مرَضاُهم، وهيئ هلم قادًة صاحلنَي  اللُهمَّ َتَقبَّل موَتاهم يف الصَّ
ِل َعافَِيتَِك، وُفَجاَءِة نِْقَمتَِك،  وُّ ا َنُعوُذ بَِك ِمْن َزَواِل نِْعَمتَِك، َوحَتَ ُمصِلحنَي، اللُهمَّ إِنِّ

ا َنُعوُذ بَِك ِمَن الِفَتِن ما َظَهَر ِمنَْها، َوَما َبَطَن.  ومَجِيِع َسَخطَِك، اللهمَّ إِنَّ
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اللهم وفِّق والَة أموِرنا ملا حُتِبُّ وترىض، وأعنهم عىل الرب والتقوى. 

نا آتنا يف الدنيا َحَسنًَة، ويف اآلخرة َحَسنًَة، وِقنَا عذاَب النَّاِر.  ربَّ

]ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې       ىى    ائ     
ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.
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#

النَّجاُة في َزَمِن الِفَتِن

اخلطبة األولى:
وقاصِم  املؤمننَي،  عن  الَبلوى  وكاِشِف  يَن،  املضطرِّ َدعوِة  يِب  جُمِ هلل  احلمُد 
لَطَف يف الَقَضاِء، والعافيَة  ُظهور الظَّاملنَي، َنسَأُلُه بَِأساَمِئِه احلُسنى وِصَفاتِِه الُعال، الُّ
امِء،  والسَّ األرِض  َلُه، ربُّ  اهللُ، وحَده ال رَشيَك  إالَّ  إلَه  أْن ال  الَبالِء، وأشهُد  من 
َبِشرًيا  َبَعَثُه اهللُ  ًدا عبُد اهللِ ورسوُلُه، إماُم األنبياِء، وخرُي األصفياِء،  وأشهُد أنَّ حممَّ
َلُه ِمن  جَتَِد  اًجا منرًيا، من أطاَعُه دخَل اجلنَّة، ومن عصاه َفلن  َوَنِذيًرا، وَرمَحًة ورِسَ

ا بعُد:  ُدوِن اهللِ َولِيًّا، َوالَ َنِصرًيا، أمَّ

ها املوؤمنون:  اأيُّ

ُنوَب  ُقوا اهلل تعاىل وراِقبوه، وأطيعوا أمَره، وال َتعصوه، فإنَّ املعاَص والذُّ اتَّ
ِجراحاٌت َوَباليا، وُربَّ ُجْرٍح َوَقَع يف َمْقَتٍل، َفَأْهَلَك صاِحَبُه، والعياُذ باهللِ تعاىل. 

عباَد اهلِل:

وِصاَعاٌت  خُميَفٍة،  اٍت  وُمسَتَجدَّ َعاِصَفٍة،  وَأحداٍث  َعِصيَبٍة،  اٍم  بأيَّ ُتنا  أمَّ مَترُّ 
االنتِهاِء،  ُمبَهَمُة  االبتِداِء،  َغاِمَضُة  حُمِزَنٌة،  وَمَقاطُِع  ُمقِلَقٌة،  َوَتغريَداٌت  حُمَتِدَمٌة، 

 

َمكُتوَبٌة،  َأقداٌر  واهللِ  وهِذِه  َبطَن،  وما  منها،  َظَهَر  ما  الِفَتِن،  رَشَّ  امُلسِلمنَي  اهللُ  َوَقى 
ُه َسميٌع جُميٌب. وِحَكٌم َمْسُطوَرٌة، َنسأُل امَلوىل الَفَرَج الَقريَب، لِلَقريِب والَبعيِد، إنَّ
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ها امُل�سِلموَن: اأيُّ
رِب والَيِقنِي، واهللُ لطيٌف بِعباِدِه،  ضا والتَّسليِم، والصَّ وامُلسِلُم ُيقاَبُل َأمَر اهللِ  بِالرِّ
ُه ال َيكِشُف الُكروَب  وهو العليُم احلكيُم، وامُلسِلُم إذا َنَزَل بِِه األَمُر امَلخوُف، َفْلَيعلْم أنَّ
ادُق  الصَّ وامُلسِلُم  وَء،  السُّ َوَيْكِشُف  َدَعاُه،  إَِذا  امُلْضَطرَّ  جُيِيُب  الذي  فهو  اهللُ،  إالَّ 

 

ِت، بل ُيَاِوُل ُمَعاجَلََتَها يف َحزِم األَقِوَياِء،  ال َيسَتِكنُي لِلَحاِدثاِت، وال َيضُعُف َأَماَم امُلِلامَّ
وبِأصَحابِِه  بِِه  َحلَّ  َفَقد   ،H األنبِياِء  خرُي  َذلَِك  يف  ُقدَوُتُه  األتِقياِء،  وَصرْبِ 

َداِئِد والَبالِء ما ال خَيُطُر عىل الباِل ]ڭ    ڭ    ۇ      ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    ۈ     ِمن الشَّ
رِب  ٴۇ     ۋ    ۋۅ    ۅ    ۉ    ۉ[ ]آل عمران:146[ نعم لقد َقاَبلوها بالصَّ

والثََّباِت ]مئ    ىئ    يئ    جب    حب[ ]آل عمران:173[. 

ٌد  َفَعْن َخبَّاِب بِن األََرِت I َقاَل: َأَتْينَا َرُسوَل اهللِ H َوُهَو ُمَتَوسِّ
َفَجَلَس  َلنَا،  اهللَ  َتْدُعو  َأالَ  َلنَا،  َتْسَتنِْصْ  َأالَ  َفُقْلنَا  إَِلْيِه،  َفَشَكْوَنا  اْلَكْعَبِة  يِف ظِلِّ  ُبْرَدًة 
اأَلْرِض،  ِفي  َلُه  َفُيْحَفُر  الرَُّجُل،  ُيْؤَخُذ  َقْبَلُكْم  َمْن  َكاَن  »َقْد  َفَقاَل:  َوْجُهُه،  اًّ  حُمَْمرَّ
ُثمَّ ُيْؤَتى ِباْلِمْنَشاِر، َفُيْجَعُل َعَلى َرْأِسِه، َفُيْجَعُل ِفْرَقَتْيِن َما َيْصِرُفُه َذِلَك َعْن ِديِنِه 
َعْن  َذِلَك  َيْصِرُفُه  َما  َوَعَصٍب  َلْحٍم  ِمْن  َعْظِمِه  ُدوَن  َما  اْلَحِديِد  ِبَأْمَشاِط  َوُيْمَشُط 
نَّ اهلُل َهَذا اأَلْمَر، َحتَّى َيِسيَر الرَّاِكُب َما َبْيَن َصْنَعاَء َوَحْضَرَمْوَت،  ِديِنِه، َواهلِل َلُيِتمَّ

ْئَب َعَلى َغَنِمِه، َوَلِكنَُّكْم َتْعَجُلوَن«)1(. َما َيَخاُف ِإالَّ اهلَل َتَعاَلى، َوالذِّ

اهلُل اأكرَبُ عباَد اهلِل:
 :H امُلتَّـِزُر باحِلْلـِم والَعْقـِل، َكـام َقـاَل َذلِـَك َرسـوُلنا  ـرُب  إنَّـُه الصَّ

 

أخرجه أبو داود رقم )2649(، وصححه األلباين.  )1(
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ْبِر«)1(، َوقد  »َوَمْن َيَتَصبَّْر ُيَصبِّْرُه اهلُل، َوَما ُأْعِطَي َأَحٌد َعَطاًء َخْيًرا َوَأْوَســـعَ ِمَن الصَّ

يِق، وبِالَعافَِيِة َبعَد الَبـالِء، ]ۇ    ۇ    ۆ           ۆ           ـَعِة َبعَد الضِّ َوَعـَد َموالَنا امُلؤِمننَِي بِالسَّ

ۈ    ۈ       ٴۇ    ۋ            ۋ[ ]الرشح:5، 6[. 

َيدُخَل  الُيُس حتى  جَلَاَء  يِف ُجحٍر  الُعْسُ  َدَخَل  »لو   :I َمْسُعوٍد  ابُن  قاَل 

ُه إذا اشتدَّ الَكرُب قاَل: »اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلُل  َعليِه«)2(، وكاَن من َهدِي َرُسولِنا  Hأنَّ

 

َماَواِت َوَربُّ  اْلَعِظيُم اْلَحِليُم، اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلُل َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم، اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلُل َربُّ السَّ

اأَلْرِض، َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَكِريِم«)3(.

اأيها امُل�سِلُموَن:

ِسَياَساٍت  َزَمِن  يف  َنِعيُش  وُمَتنَاٍم،  َظاِهٌر   ُّ والرشَّ  ، ورشٌّ خرٌي  فيِه  َزمٍن  يف  إنَّنا 

 

ِجيٍَّة باِل َعقٍل، وواهللِ إنَّ َما َأَصاَبنَا بَِسَبِب ُذُنوبِنا، وإرَِسافِنَا يف َأمِرَنا،  باِل َعدٍل، َومَهَ

َفَهاُء ِمنَّا.  وباِم َفَعَلُه السُّ

فيا ُم�سِلموَن:

َأظِهروا احلَاجَة واالضطَِراَر، وامَلسَكنََة واالفتَِقاَر، واصُدُقوا التَّوَبَة واالعتَِذاَر، 

اهللُ  َقاَل  والَبواِر،  اخلََساِر  َمَشاريَع  واجَتنُِبوا  واالستغَفاِر،  عاِء  الدُّ من  وَأكثِروا 

َرُسوُل اهللِ  ]هود:61[، وَقاَل  ]حئ    مئ    ىئ    يئجب    حب      خب    مب    ىب[  َتعاىل: 

أخرجه البخاري رقم )1469(، ومسلم رقم )1053(.  )1(
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H: »َمْن َلِزَم ااِلْسِتْغَفاَر َجَعَل اهلُل َلُه ِمْن ُكلِّ َهمٍّ َفَرًجا، َوِمْن ُكلِّ ِضيٍق 
َمْخَرًجا، َوَرَزَقُه ِمْن َحْيُث اَل َيْحَتِسُب«)1(.

:H ٍد َة ُممَّ يا اأُمَّ
آَن لِلُمنَكَراِت أْن ُتنَكَر، وآَن لِقنَواِت اخِلزِي التي ُتدعُم بأموالِنا أْن مُتنََع وُتكَس، 
، َأَما  با أْن هُتَجَر، وآَن لِلَمعُروِف أْن َيظَهَر، ولِلُمنَكِر أْن خَيَْسَأ وخَيَْسَ وِح الرِّ وآَن لُِصُ

لَئاِم أْن ُتبعد؟! َم، وعن أيِد الِّ آَن لِلمرأَة أن ُتكرَّ

اأيها امُل�سِلموَن:

َر  َتَتذكَّ أْن  ٍد  ِة حُممَّ ، وآَن ألُمَّ ُينَصَ أْن  َولِِديِن اهللِ  َر،  َتَتَطهَّ أْن  آَن لِبالِد اإِلسالِم 
َقوَل النَّبِيِّ األعَظِم H: »َمِن الَتَمَس ِرَضاَء اهلِل ِبَسَخِط النَّاِس َكَفاُه اهلُل 

ُمْؤَنَة النَّاِس، َوَمِن الَتَمَس ِرَضاَء النَّاِس ِبَسَخِط اهلِل َوَكَلُه اهلُل ِإَلى النَّاِس«)2(.

عباَد اهلِل:

اِت أْن حَتَذَر من ُكلَّ َناِعٍق َوُمنافٍِق، ممَّن ال ُتؤَمُن  ِة يف هذا الَوقِت بالذَّ وعىل األُمَّ
يِن، واحلطِّ  اِهنَة بالطَّعِن يف الدِّ َغَواِئَلُهم، وال َتِقُف َمَكاِئَدُهم، َيسَتِغلُّوَن األحَداَث الرَّ
ِة وخَتريبِها، َوَزْرِع ُبُذوِر الُفرَقِة َبينَها، يف َوقٍت  نَِن، وَيسَعوَن إىل َتغِريِب األُمَّ من امُلتَديِّ

، والتََّعاُضِد والتََّساُنِد. فِّ أحَوَج ما َنُكوُن إىل اجتاَِمِع الَكِلَمِة، َوِوحَدِة الصَّ

ها الِكراُم: اأيُّ
امَلَسالَِك  واسُلُكوا  الِفَتِن،  حاَل  الَمَة  السَّ وآثِروا  َلِل،  الزَّ َمواطِِن  عن  ابتِعدوا 

أخرجه أبو داود رقم )1518(، وابن ماجه رقم )3819(، وضعفه األلباين.  )1(
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ِديَدَة، وَراُعوا امَلَصالَِح وامَلفاِسَد، َوواِزُنوا بنَي َحسنَاِت  ِشيَدَة، وِقُفوا امَلواِقَف السَّ الرَّ
َعتُه، َوَمْن  ُع، َوادفِنُوا الِفتنََة يف َمهِدَها، َفَمن َفَتَح َباهَبَا َصَ ما ُيدَفُع وَسيَِّئاِت ما ُيَتوقَّ
ُعَلاَمِئِهم،  عن  وأصدروا  وإَماَمُهم،  امُلسِلِمنَي  مَجَاَعَة  والَتِزُموا  َأهَلَكتُه،  َرَحاَها  َأَداَر 
اْبِن  َفَعِن  اخلَالِِق،  َمعِصَيِة  يِف  ملَِخُلوٍق  َطاَعَة  ال  ُه  َأنَّ بِاالضطَِراِر:  لكم  امَلعُلوِم  َوِمَن 
ُيْؤَمْر  َلْم  َما   ، اَعُة َحقٌّ َوالطَّ ْمُع  َقاَل: »السَّ ُه  أنَّ  H النَّبيِّ  َعِن   L ُعَمَر 

ِباْلَمْعِصَيِة َفِإَذا ُأِمَر ِبَمْعِصَيٍة َفَا َسْمَع، َواَل َطاَعَة«)1(. 

ِحفِظ  وعىل  اإلسالِم،  عىل  النَّاِس  َأحَرُص  الُعَلاَمَء  أنَّ  َكَذلَِك:  يعلُم  وُكلُّكم 
َأحًدا،  احلَقِّ  عىل  ُيؤثِروَن  وال  الِئٍم،  َلوَمُة  اهللِ  يِف  َتَأُخُذُهم  ال  امُلسلمنَي،  ُحُقوِق 
ُل وامَلطُلوُب؛ ألنَّ اهللَ تعاىل يقوُل:  ُملَتَحًدا، هذا هو امُلؤمَّ وال جِيُدوَن من ُدوِن اهللِ 
]ۇ     ۆ    ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ    ۅ      ۅۉ    ۉ     ې    ې[ 
ْأَي وامَلُشوَرَة، َفهم َأسَلُم النَّاِس فِكًرا، وَأمَكنُُهم َنَظًرا،  ]األحزاب:39[ َفُخذوا ِمنهُم الرَّ

َجَعَلنَا اهللُ ِمن اهلَُداِة امُلهَتِديَن، امًلتَّبِعنَي لُِسنَِّة َسيِِّد امُلرَسِلنَي. 

حيُم. ُه هو الَغُفوُر الرَّ َوأسَتغِفُر اهللَ يِل َوَلُكم ولَِساِئِر امُلسلِمنَي، فاسَتغِفُروُه، إنَّ

اخلطبة الثانية: 
اِر، خَيُلُق ما َيشاُء وخَيَتاُر، َجَعَل َبْعَض َخْلِقِه لَِبْعٍض فِْتنًَة،  احلمُد هلل الواحِد الَقهَّ
َأْمٌر وِحْكَمٌة، وأشهُد أالَّ إله إال اهللُ، وحَدُه ال رشيَك له، ذو  وله يف ُكلِّ َتِصِيٍف 
َم َوَبارَك عليِه  الَغَلَبِة واالقتَِداِر، وأشهُد أنَّ حممًدا عبُد اهلل ورسوُله، صىلَّ اهللُ وَسلَّ

ا بعُد:  ومن تبعهم بإحساٍن وإيامٍن إىل يوم الَقراِر، أمَّ

أخرجه البخاري رقم )2955(.  )1(
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ۓ     ے     ے      ھ     ھ     ھ     ھ     ہ     ہ     ہ     ہ     ]ۀ    
ۓ    ڭ      ڭڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ     ۆ    ۈ     ۈ    ٴۇ[ ]األحزاب:70، 71[. 

ها امُلوؤِمُنوَن: اأيُّ
وإليكم َفَتاوى َوَنصاِئَح َعَدٍد من الُعَلامِء حوَل امُلَظاهراِت وأحكاِمها بام مفاُدُه: 

يُخ ابُن َباٍز V عن ُحكِم امُلَظاَهَراِت الرَِّجاِليَِّة والنَِّساِئيَِّة؟  ُسِئَل الشَّ
َجالِيَِّة ِمن الِعالِج، َوَلِكنِّي َأَراها ِمن  فأجاَب: ال َأَرى امُلَظاَهَراِت النَِّساِئيَِّة والرِّ
ي  والتَّعدِّ النَّاِس،  َبعِض  ُظلِم  َأسَباِب  وِمن  وِر،  ُ الرشُّ َأسَباِب  وِمن  الِفَتِن،  َأسَباِب 
والنَِّصيَحُة،  امُلَكاَتَبُة،  هَي  ِعيََّة:  الرشَّ األَسَباَب  ولكنَّ   ، َحقٍّ بِغرِي  األَنظَِمِة  عىل 
H النَّبِيِّ  َوَسَلَكها َأصَحاُب  الِعلِم،  َأهُل  التي َسَلَكها  عَوُة إىل اخلرَِي،  والدَّ
امَلنَابِِر َوغرِيَها، واهللُ  لَطاِن، ُدوَن التَّشِهرِي عىل  وَأتَباُعُهم بِإحَساٍن، َمَع األَِمرِي، والسَّ

امُلسَتَعاُن)1(. 

يُخ عبُد الَعِزيِز الرَّاِجحِي بياًنا مفاُدُه:  وأصَدَر الشَّ
ِفَتٌن  »َسَتُكوُن  Hقاَل:  اهللِ  َرُسوَل  أنَّ  ُمسلِم  صحيح  يف  ثبت  ُه  أنَّ
اْلَقاِعُد ِفيَها َخْيٌر ِمَن اْلَقاِئِم، َواْلَقاِئُم ِفيَها َخْيٌر ِمَن اْلَماِشي، َواْلَماِشي ِفيَها َخْيٌر 
اِعي، َمْن َتَشرََّف َلَها َتْسَتْشِرُفُه، َوَمْن َوَجَد ِفيَها َمْلَجًأ َفْلَيُعْذ ِبِه«)2(، وإَِذا  ِمَن السَّ

َوَقعِت الِفَتُن التي ال َيعلُم َوجَه احلَقِّ فِيها، فالواجُب عىل امُلسلِم اآليت: 

ُجوُع إىل َأهِل الِعلِم والَبِصرَيِة.  نَِّة، والرُّ أواًل: االعتَِصاُم بِالكَتاِب والسُّ

فتاوى األئمة يف النوازل املدهلمة )ص143(.  )1(
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ثانًيا: أْن َيبَتِعَد عن الِفتنَِة، وأالَّ ُيشاِرَك فِيها بِقوٍل أو فِْعٍل، أو َحثٍّ أو َتأييٍد، 
أو َدعَوٍة إِليها، أو مَجَهرٍة َحوهَلا. 

ثاِلًثا: اإلقباُل عىل الِعَباَدِة، واالنِشَغاُل هِبا، وإنَكاُر امُلنَكِر عىل َويَلِّ األَمِر َيُكوُن 
، وال َمفَسدٌة أكرُب، ويف  تََّب عليه ُمنكٌر َأَشدُّ ِعيَِّة امُلنَاِسَبِة، برَِشِط أالَّ َيرَتَ بالطُُّرِق الرشَّ
نَاَعِة، وُشُئوِن  َماِء، وإخالٌل بِاألَمِن، واختالٌل بالتَّعليِم والصِّ امُلَظاهراِت، إراَقٌة لِلدِّ
َوَكَباِئِر  الَعَظاِئِم  من  وهذِه  األَرِض،  يف  لِلُمفسِديَن  امَلَجاِل  َفتُح  وفيها  ُكلِّها،  احلََياِة 

ُنوِب)1(.  الذُّ

ِتي: َفيا اأَِخي امُل�سِلُم ويا اأُخيَّ

عليه،  لنَي  ُمَتوكَّ بِاهللِ  ُمسَتِعيننَِي  وُكوُنوا  حَتَزُنوا،  وال  َأَصاَبُكم،  مِمَّا  جَتَزُعوا  ال 
ُكم من َتَقوى اهللِ، واإِلَناَبِة إِليِه،  ُج َكرَبُكم، وُيذَهُب مَهَّ َوُخُذوا ِمَن األَسَباِب َما ُيَفرِّ

ِة ]ڱ    ڱ      ڱ    ڱ    ں      ں    ڻ     دَّ خاِء والشِّ ِف إليِه يف الرَّ ِل عليِه، والتَّعرُّ والتَّوكُّ
ڻ     ڻ     ڻ    ۀ     ۀہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھھ    ے      ے     ۓ    ۓڭ    ڭ    
: ]گ    گ    ڳ    ڳ     ڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ[ ]الطالق:2، 3[ َهذا َوْعُد اهللِ
: ]ڦ    ڦ    ڄ       ڳ    ڳڱ    ڱ    ڱ    ڱ     ں    ں[ ]إبراهيم:47[ َهذا َوْعُد اهللِ

ڄ    ڄ[ ]اإلرساء:51[.
الَفَرَجا َأقــــَرَب  ــا  َم ــيــًا  ـــاَصـــرًبا َجِ َنَ اأَلمـــــــِر  يِف  اهلَل  َراَقــــــــَب  ــــن  َم
َأَذى َيـــنـــْلـــُه  مَلْ  اهلَل  َصــــــَدَق  وَمـــْن َرَجــــاُه َيــُكــوُن َحــيــُث َرَجــــا)2(َمـــــْن 

املصدر موقع الشيخ.  )1(
ديوان الشافعي ت: إحسان عباس )ص10(.  )2(
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اطَِك امُلسَتِقيم، اللهم  ِدينِِك، وِصَ فاللهم يا مقلَِّب القلوِب ثبِّت قلوَبنا عىل 
العاملني،  يا ربَّ  اجتنابه،  باطاًل، وارزقنا  إتباعه، والباطل  أرنا احلقَّ حًقا، وارزقنا 
اللهم إنَّا نعوُذ بك من الفتِن، ما ظهر منها، وما بطن يا ربَّ العلمني، اللهم أبرم هلذه 
األمِة أمَر ُرشٍد ُيعزُّ فيه أهُل الطَّاعِة، وُيذلُّ فيه أهُل املعصيِة، ويؤمُر فيه باملعروف، 
وُينهى فيه عن املنكر، يا ربَّ العاملني، اللهم أدم علينا نعمة األمن واإليامن، ووفقنا 
ملا حتبُّ وترىض يا رمحن، اللهم وفِّق والَة أموِرَنا لَِما حُتِبُّ وترىض، وأعنهم عىل الربِّ 

والتقوى، وارزقهم البطانة الصاحلة الناصحة يا ربَّ العاملني.

العاملني،  يا ربَّ  املستضعفني واملضطهدين يف كلِّ مكاٍن  اللهم كن إلخواننا 
ْنَيا َحَسنًَة، َويِف اآْلِخَرِة َحَسنًَة، َوِقنَا َعَذاَب النَّاِر.  نَا آتِنَا يِف الدُّ َربَّ

عباد اهلل:
اهلل  ولذكر  َيِزْدكم،  نعمه  عموِم  عىل  واشكروه  يذُكركم،  العظيَم  اهلل  اذكروا 

أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوَن.



346

#

ُدوِر َبْعُض َأْسَباِب َشْرِح الصَّ

اخلطبة األولى:

َشاَء  َمْن  َوَأَضلَّ  بَِرمْحَتِه،  لِْلِهَداَيِة  ِعَباِدِه  ِمْن  َشاَء  َمْن  ُصُدوَر  َح  رَشَ هللِ  احْلَْمُد 
َوُرُبوبِيَّتِِه،  ُألوِهيته  يف  َلُه  يَك  رَشِ ال  َوْحَدُه  اهللُ  إال  إَِلَه  أالَّ  َنْشَهُد  َوِحْكَمتِه،  بَِعْدلِِه 

ًدا َعْبُد اهللِ ورُسوُلُه َخرُي َخِليَقتِِه، صىلَّ اهللُ َوَسَلَم َوَباَرَك علْيِه وعىل  وأشهُد أنَّ حُمَمَّ
ا َبْعُد: آلِِه وصحاَبتِِه، َأمَّ

َوِمْن ُكلِّ  َلُه ِمْن ُكلِّ ِضيٍق خَمَْرًجا،  َعْل  جَيْ َيتَِّق اهللَ  َوَمْن  ُقوا اهللَ -ِعَباَد اهللِ-  فاتَّ
َهمٍّ َفَرًجا. 

ِعَباَد اهلِل:

َوَكْثَرُة  َواألََرُق،  َواْلَقَلُق  ْدِر،  الصَّ ِضيُق  َزَمنِنا:  يف  ْكَوى  الشَّ ِمنُْه  َكُثَرت  مِمَّا 
َصْت  ُف ِمْن امُلسَتْقَبِل، واخَلَوُف عىل ُمْسَتْقَبِل األوالِد! َحتَّى َتنَغَّ اهلََواِجِس، والتََّخوُّ

َحَياُة َكثرٍِي ِمَن النَّاِس بَِسَبِب َذلَِك!

ِلُموَن: �سْ َها امْلُ اأَيُّ

َل  نَاٍء َوَراَحِة َباٍل، َفاهللُ الذي َخَلَقنَا ُهَو الذي َتَكفَّ اإلْسالُم ُيريُد ِمنَّا أْن َنِعيَش هِبَ
]ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ      پ    پ     َتَعاىَل:  لَِقولِِه  ُيَضيَِّعنَا، ِمْصَداًقا  َوَلْن  بِِرْزِقنَا، 
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َأنَّ  ُروِعــي:  ِفي  َنَفَث  اْلُقُدِس  ُروَح  »ِإنَّ  َقاَل:   G َوَنبِيُّنَا  ]هود:6[،  ڀ[ 

َلِب«)1(.  َنْفًسا َلْن َتُموَت َحتَّى َتْسَتْكِمَل ِرْزَقَها، َأال َفاتَُّقوا اهلَل، َوَأْجِمُلوا ِفي الطَّ

عباد اهلل:
االْعتَِقاِد،  بُِحْسِن  َوَذلَِك  َتَعاىَل؛  اهللِ  ُهَو َتْوِحيُد  احلََياِة  لِطِْيِب  َسَبٍب  َأْعَظَم  إنَّ 
ُر  وامُلَدبِّ الَكْوِن،  هِلََذا  اخلَالُِق  ُهَو   D اهللَ  َأنَّ  َتْعَتِقَد  بَِأْن  َفالتَّْوِحْيُد  الَعَمل،  َوِصْحِة 

نا: ]ٹ    ٹ    ٹ    ٹ     ا َكام َقاَل َربُّ َلُه، َوامَلالُِك لُِكلَّ يَشء ُسْبَحاَنُه َوبَِحْمِدِه، َحقًّ
ا امُلؤِمُن- بَِحْمِد اهللِ َتَعاىَل: َتْرَض باَِم َقَسَم اهللُ َلَك، َوباَِم  ڤ[ ]التغابن:11[، أْنَت -أهيُّ
 ، ْطَت َحلَّ بَِك اهْلَمُّ ىَض بِامَلَصاِئِب، َوَتْصرِبُ َعىَل َأمَلَِها، َفإِنََّك إْن َتَسخَّ َرُه َعليَك، َفرَتْ َقدَّ
G: »َعَجًبا  ْ ِمَن امُلِصيَبِة يَشء، َقاَل َرُسوُل اهللِ  ، َومَلْ َيَتَغريَّ َوَنَزَل بَِك اْلَغمُّ
أَلْمِر الُمؤمِن ِإنَّ َأْمَرُه ُكلَُّه َلُه خيٌر، وَليَس ذِلَك أَلَحٍد ِإالَّ للُمْؤِمن: ِإْن َأَصاَبْتُه َسرَّاُء 

َشَكَر، َفكاَن َخيًرا َلُه، َوِإْن َأَصاَبْتُه َضرَّاُء َصَبَر، َفكاَن َخْيًرا َلُه«)2(. 

َوِحنَي ُسِئَل النَّبِيُّ G َعِن اإِلياَمِن، َقاَل: »َأْن ُتْؤِمَن ِباهلِل َوَماِئَكِتِه 
ِه«)3(.  َوُكُتِبِه َوُرُسِلِه َواْلَيْوِم الِخِر َوُتْؤِمَن ِباْلَقَدِر َخْيِرِه َوَشرِّ

ِعَباَد اهلِل:
ُدوِر: ِذْكُر اهللِ َتَعاىَل، َوَكْثَرُة ُدَعاِئِه، َفَيا َمْن َضاَق َصْدُرُه،  وِمن َأْسباِب َشْرح الصُّ
اَعِة ملَِْوالَك، َوُبثَّ إَِلْيِه ُحْزُنَك َوَشْكَواَك، َواْعَلْم َأنَّ  َ َوَقلَّْت ِحيَلُتُه، اْرَفْع َأُكفَّ الرضَّ

أخرجه أبو نعيم يف حلية األولياء وطبقات األصفياء )27/10(، وصححه األلباين يف صحيح   )1(
اجلامع رقم )2085(.

تقدم خترجيه.  )2(
أخرجه مسلم رقم )8(.  )3(
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 H َنا بِِه َرُسوُلنا َ َك، َواْسَتِمْع لُِدَعاٍء َعظِيٍم، َبرشَّ اهللَ َأْرَحُم بَِك ِمْن َأبِيَك َوُأمِّ
ِفيَّ  َماٍض  ِبَيِدَك،  َناِصَيِتي  َأَمِتَك،  اْبُن  َعْبِدَك،  اْبُن  َعْبُدَك،  ِإنِّي  َقاَل: »اللُهمَّ  ِحنَي 
َعلَّْمَتُه  َأْو  َنْفَسَك،  ِبِه  ْيَت  َلَك َسمَّ ُهَو  اْسٍم  ِبُكلِّ  َأْسَأُلَك  َقَضاُؤَك،  ِفيَّ  َعْدٌل  ُحْكُمَك، 
َأَحًدا ِمْن َخْلِقَك، َأْو َأْنَزْلَتُه ِفي ِكَتاِبَك، َأِو اْسَتْأَثْرَت ِبِه ِفي ِعْلِم اْلَغْيِب ِعْنَدَك، َأْن 
ي، ِإالَّ َأْذَهَب اهلُل  َتْجَعَل اْلُقْرآَن َرِبيَع َقْلِبي، َوُنوَر َصْدِري، َوِجَاَء ُحْزِني، َوَذَهاَب َهمِّ
ُمَها؟ َفَقاَل:  َنَتَعلَّ َوَأْبَدَلُه َمَكاَنُه َفَرًحا«، َقاَل: َفِقيَل: َيا َرُسوَل اهللِ، َأاَل  ُه َوُحْزَنُه،  َهمَّ

»َبَلى، َيْنَبِغي ِلَمْن َسِمَعَها َأْن َيَتَعلََّمَها«)1(. 

ِلُم: ها الأُخ امُل�سْ اأيُّ
اَح َصْدِرَك؟ اْبَتِعْد َعْن امَلَعاِص َصِغرِيَها َوَكبرِِيَها، َوَحاِسْب َنْفَسَك  ُتِريُد اْنرِشَ

! أمَلْ َيُقِل اهللُ َتَعاىل: ]ڱ    ڱ    ڱ       ں      ، َوَقَلٌق َوَغمٌّ َوَعاتِْبَها! َفامَلْعِصَيُة ُذلٌّ َوَهمٌّ
]البقرة:81[  ں    ڻ     ڻ    ڻ    ڻ    ۀۀ    ہ     ہ    ہ[ 
ُه  َها لَِصاِحبَِها، َوَأْخُذَها بَِجَوانِِب إِْحَساِسِه، َوِوْجَدانِِه، َكَأنَّ وإَِحاَطُة اخْلَطِيَئِة: ُهَو َحْصُ
َهَواِت،  ا َطِليًقا، َوَلِكنَُّه َأِسرُي الشَّ حَمُْبوٌس فِيَها، اَل جَيُِد لِنَْفِسِه خَمَْرًجا ِمنَْها، َيُظنُّ َنْفَسُه ُحرًّ
َعىَل  َوالتَّاَمِدي  ُنوِب،  الذُّ يِف  َساِل  بِااِلْسرِتْ َحاَطُة  اإْلِ َتُكوُن  اَم  َوإِنَّ امُلوبَِقاِت،  َوَسِجنُي 

اِر، َقاَل َتَعاىَل: ]ڃچ    چچ    چ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ           ڍ[ ]املطففني:14[. ْصَ اإْلِ

َكْيَف ُتِريُد خَمَْرًجا مِمَّا َأْنَت فِيِه َوَأْنَت َتْرَتُع يِف امَلَعاِص؟ َعَجًبا َلَك! َأمَلْ َتْعَلْم َقوَل 
]ۆئ    ۈئ     ۈئ     ېئ    ېئ    ېئ     ىئ    ىئ    ىئ    ی     َلَك:  َتَعاىَل  اهللِ 

ی        ی[ ]طه:124[؟! 

الصحيحة  األحاديث  سلسلة  يف  األلباين  وصححه   ،)3712( رقم  الرسالة  ط.  أمحد  أخرجه   )1(
)383/1( رقم )199(.
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َما  ى  َفَسرَتَ بِالتَّْوَبِة،  َوَباِدْر  َْمْعِصَيتِِه،  َوَتْرِك  َربَِّك،  َطاَعِة  َعىَل  َنْفَسَك  َفَجاِهْد 
]ڻ     ڻ    ڻ    ڻ    ۀۀ    ہ     َوَدْرَبَك،  َقْلَبَك  َوُينرُِي  َصْدَرَك،  ُح  َيرْشَ

ہ    ہ    ہ[ ]العنكبوت:69[. 

ْح ُصُدوَرَنا لَِطاَعتَِك، َوَأْسِعْدَنا بالُقرِب ِمنْكَّ يا َربَّ العامَلنَي.  لُهمَّ ارْشَ فالَّ

َذْنٍب،  ُكلِّ  ِمْن  َولِلُمْسِلِمنَي،  َوَلُكْم  يِل  الَعظِيَم  اهللَ  َوَأْسَتْغِفُر  هذا،  َقْويِل  َأُقوُل 
ِحيُم. ُه ُهَو الَغُفوُر الرَّ َفاْسَتْغِفروُه، إِنَّ

اِنَيُة: اْلُخْطَبُة الثَّ
احلَْمُد هللِ َربِّ الَعامَلنَي، َنْشَهُد أالَّ إَلَه إالَّ اهللُ، َوْحَدُه ال رَشيَك له، امَلِلُك احلَقُّ 
َم َوَباَرَك عىل  اِدُق الرَبُّ األِمنُي، َصىلَّ َوَسلَّ ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، الصَّ امُلبنُي، وأشهُد أنَّ حُمَمَّ

ا بعُد:  ٍد وعىل آلِه وصحبِه َأمْجَعنَي، َأمَّ نبيِّنَا حممَّ

ُقوا يا ِعَباَد اهلِل:  َفاتَّ
َضُه  وَمُكْم، جَتُِدوَها -واهللِ- فِياَم اْفرَتَ ُح ُصُدوَرُكْم، َوُيِزيُل مُهُ َواْبَحُثوا َعامَّ َيرْشَ
َعاَدِة:  اِح والسَّ َت ِزَياَدًة يِف االْنرِشَ اهللُ َعليُكْم ِمْن َصالٍة َوِصَياٍم، َوَحجٍّ َوَزَكاٍة، َفإنَّ أَردَّ
َوِصَيام  الِوْتِر،  وامُلَحاَفَظة عىل  ْيِل،  اللَّ ِمْن  يَشٍء  وِقَيام  َوالنََّوافِِل!  نَِن،  السُّ ِمَن  َفأْكثِْر 
َوامَلَساِء  َباِح  الصَّ َأْذَكاِر  َعىَل  َوامُلَداَوَمة  َحى،  الضُّ َوَصالة  َشْهٍر،  ُكلِّ  ِمْن  اٍم  َأيَّ َثالَثِة 

ُح َلَك َصْدَرَك!  َوالنَّْوِم، َوَكْثَرة التَّْسبِيِح َوالتَّْهِليِل مِمَّا ُيْرِض َعنَْك َربََّك، َوَيرْشَ

آَذْنُتُه  َفَقْد  َوِليًّا  ِلي  َعــاَدى  َمــنْ  َقــاَل  اهلَل  »ِإنَّ   :H اهللِ  َرُسوُل  يَقوَل 
َيَزاُل  َوَما  َعَلْيِه،  اْفَتَرْضُت  ا  ِممَّ ِإَلــيَّ  َأَحــبَّ  ِبَشْيٍء  َعْبِدي  ِإَلــيَّ  َتَقرََّب  َوَما  ِباْلَحْرِب، 
َعْبِدي َيَتَقرَُّب ِإَليَّ ِبالنََّواِفِل َحتَّى ُأِحبَُّه، َفِإَذا َأْحَبْبُتُه ُكْنُت َسْمَعُه الَِّذي َيْسَمُع ِبِه، 
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َوَبَصَرُه الَِّذي ُيْبِصُر ِبِه، َوَيَدُه الَِّتي َيْبِطُش ِبَها، َوِرْجَلُه الَِّتي َيْمِشي ِبَها، َوِإْن َسَأَلِني 
أَلُْعِطَينَُّه، َوَلِئْن اْسَتَعاَذِني أَلُِعيَذنَُّه«)1(. 

أيُّها اأَلُخ امُلَباَرُك: ِمْن َأْعَظِم َأْسَباِب َذَهاِب اهْلُُموِم َواْلُغُموِم: َكْثَرة ِقَراَءِة اْلُقْرآِن 
الَكِريِم، أملْ َيُقِل اهللُ َتَعاىَل: ]ڍ    ڍ    ڌ    ڌ    ڎ      ڎ    ڈ    ڈ    ژ       
ُكلَّ  َتْقَرُأُه  ِوْرًدا  لِنَْفِسَك  َفاْجَعْل  ]يونس:57[  ک[  ک     ڑ     ڑ       ژ    
ِح َصْدِرَك، َوَتْيِسرِيِ  َيْوٍم، ال خُتِلُّ بِِه أَبًدا، َوَسْل َربََّك َأْن َتُكوَن تاِلَوَتَك َلُه َسَبًبا يِف رَشْ

أْمِرَك، َوَمْغِفَرِة َذْنبَِّك. 

ا  َهَداِء، َوُمَراَفَقَة األَْنبَِياِء، اللُهمَّ إِنَّ َعَداِء، َوَمْوَت الشُّ ا َنْسَأُلَك َعْيَش السُّ فاللُهمَّ إِنَّ
َنْسَأُلَك ِعْلاًم َنافًِعا، َوَعَماًل َصاحِلًا. 

َاللَُّهمَّ َأِعنَّا َعىَل ِذْكِرَك َوُشْكِرَك َوُحْسِن ِعَباَدتَِك، اللُهمَّ َأِعزَّ اإِلْسالَم وامُلْسلمنَي، 
يَن.  ْر َأَعَداَءَك َأْعَداَء الدِّ ِكنَي، َوَدمِّ َك َوامُلرْشِ ْ َوَأِذلَّ الرشِّ

ِرْمنَا، اللُهمَّ َأْكِرْمنَا َواَل هُتِنَّا، اللُهمَّ َأِعنَّا َوال ُتِعْن َعلْينَا، اللُهمَّ  اللُهمَّ َأْعطِنَا َوالَ حَتْ
ِة َأْمَر ُرشٍد ُيعزُّ فِيِه َأْهُل الطَّاعِة، وُيذلُّ  لُهمَّ َأْبِرْم هِلَِذِه األُمَّ َنا َعىَل َمْن َبَغى َعَلْينَا، الَّ اْنُصْ

فيه أهُل املعصيِة، ويؤمُر فيه باملعروف، وُينهى فيه عن املنكر، يا ربَّ العاملني. 

اللهم أرنا احلقَّ حًقا وارزقنا إتباعه، والباطل باطاًل وارزقنا اجتنابه، اللهم وفق 
والة أمورنا ملا حتبُّ وترىض، وأعنهم عىل الربِّ والتقوى، واجعلهم هداًة مهتدين 

غري ضالني، وال مضلني، وارزقهم البطانة الصاحلة الناصحة، يا ربَّ العاملني. 

أخرجه البخاري رقم )6502(.  )1(
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ْنَيا َحَسنًَة، َويِف اآْلِخَرِة  نَا آتِنَا يِف الدُّ َربَّ اللهم احفظ حدودنا، وانص جنودنا، 
َحَسنًَة، َوِقنَا َعَذاَب النَّاِر. 

عباد اهلل: 
اهلل  ولذكر  يزدكم،  نعمه  عموِم  عىل  واشكروه  يذكركم،  العظيَم  اهلل  اذكروا 

أكرب، واهلل يعلم ما تصنعون.
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#

حتى تكوَن إجازُتَك َسعيدًة!

اخلطبة األولى:
احلمُد هلل خَلق اإلنساَن ومل يكن شيًئا َمذكوًرا، وأحَسن صورَته، وجعله سميًعا 
ا َشاكًرا وإّما كفوًرا، ونشهد أن ال إله  بصرًيا، أرَسل إليه الرسَل، وهداه السبيَل، إمَّ
ًدا عبُد  إال اهلل، وحَده ال رشيك له، إنَّه كان حلياًم غفوًرا، ونشهد أنَّ سيَِّدنا ونبيَّنا حممَّ
الرسالة، وأدَّى األمانَة، فكان هلل عبًدا شكوًرا، صىلَّ اهلل وسّلم  بلَّغ  اهلل ورسوُله، 
وبارك عليه وعىل آلِه وأصحابه رجاٌل َصَدُقوا ما عاَهدوا اهلل عليه فكان جزاؤهم 

ا بعُد:  جزاًء موفوًرا، والتابعني ومن تبعهم بإحسان وسلَّم تسلياًم كثرًيا، أمَّ
فيا عباَد اهلل:

من  واملنجيُة  الفتن،  من  العاصمُة  فهي  تعاىل،  اهلل  بتقوى  ونفس  أوصيكم 
املهالك ]ڱ    ڱ      ڱ    ڱ    ں      ں    ڻ    ڻ     ڻ     ڻ    ۀ     ۀ[.

]الطالق:2، 3[

ها امل�سلمون:  اأيُّ
أثمُن  والُعمُر  خائِر،  الذَّ أغىَل  الصاحلُة هي  احلياة، واألعامُل  ُة  مادَّ الوقُت هو 
إضاعُة  املقِت  عالمات  وِمن  وأضاَعه،  فيه  قصَّ  ملن  واخلَساُر  واحلسُة  بضاعٍة، 
الوقت، وإذا أحبَّ اهلل عبَده بارك له يف ُعمِره، واخلرُي والتَّوفيق يف بركِة العمر، ال يف 

ه، واملسلم يستعيُذ بربِّه من فتنة امْلاِمت، ومن فتنِة امَلحيا كذلك. طولِه وِقَصِ
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]ڄ      له، فاهللُ يقول:  بعبادِة اهلل، وحَده ال رشيَك  واخللُق كلُّهم مأمورون 
ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ[ ]الذاريات:56[ وإنَّك َلَتْغبُِط أناًسا جعلوا اإلجازَة 
َيْعَجُزوا،  فلم  ينفُعهم،  ما  عىل  فيها  وحِرصوا  حسٍن!  بفأٍل  إليها  فنظروا  َمْغناًَم، 
َط والتالوَم، وأخذوا بدعاِء نبيِّنا H: »اللهم إنِّي  َي والتسخُّ وتركوا التشكِّ
أعوذ بك من العجِز والكسِل، ومن الجبِن والبخِل«)1(، فاغتنموا صحَتهم وفراَغهم 
م، أخًذا من قوِل نبيِّنا H: »نعمتاِن مغبوٌن فيها كثيٌر من  بام يرض رهبَّ

الناِس: الصحُة والفراُغ«)2(.
عباَد اهلل:

ُيدِرُكها،  من  النَّاس  من  قلَّ  عظيمٌة،  نعمٌة  حة  الصِّ وكامُل  الفراِغ،  حصوُل 
ويستثمُرها بالنافع يف اآلخرِة واألوىل، ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    

پ    پ    ڀ     ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ[.
]العص:3-1[

َوَتَواَصْوا   ، بِاحْلَقِّ َوَتَواَصْوا  احِلَاِت،  الصَّ َوَعِمُلوا  آَمنُوا،  ِذيَن  الَّ هؤالء  فلمثِل 
الشيطاِن  ُسُبَل  وجنَّبنا  املستقيِم،  الطَّريق  عىل  اكم  وإيَّ اهللُ  ثبَّتنا  هلم:  نقوُل   ، رْبِ بِالصَّ
الكريِم،  القرآِن  من  يشٍء  بقراءِة  إجازهَتم  بدأوا  قد  القوم  هِبؤالِء  فكأين  جيم،  الرَّ
ُيُيون بِه قلوهَبم، ويتمثَّلون قوَل املصطفى H: »خيُركم من تعلَّم القرآَن 
تُِموا القرآَن يف هذا الشهِر  وعلََّمُه«)3(، كأين بإخواين هؤالء َيْسَعوَن جاهديَن بأن خَيْ

احلراِم قبل أن ُيدرَكُهم رمضاُن امُلبارُك! 
أخرجه البخاري رقم )6367(، ومسلم رقم )2722(.  )1(

أخرجه البخاري رقم )6412(.  )2(

أخرجه البخاري رقم )5027(.  )3(
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واألرحاِم،  األقارب  لزيارِة  اإلجازِة  يف  موفَّقون  النَّاِس  من  آخُر  ِصنٌف  ثم 
رون ذلَك األعرايبَّ الذي أْمَسَك بزماِم ناقِة النبيِّ H ويقوُل:  وهم يتصوَّ
فقال  له؟  ما  له  ما  القوم:  فقال  اجلنة،  يدخلني  بعمل  أخربين  اهلل،  رسول   يا 
رسول اهلل H: »أرب ما له« فقال النبي H: »تعبد اهلل ال تشرك به 
شيًئا، وتقيم الصاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم«)1(، نعم َحِرُصوا عىل أرحاِمهم 
H يقول: »قال  وا يف ذلَك، فالنبيُّ  خوًفا من العذاب األليم إْن هم قصَّ
وصلها  فمن  اسمي،  من  لها  وشققت  الرحم  خلقت  الرحمن،  وأنــا  اهلل،  أنا  اهلل: 

وصلته، ومن قطعها بتته«)2(.

وصنٌف ثالٌث ارتبَط مع أهلِه وأوالدِه ارتباَط القيِد باملعَصِم، فصار يأخُذهم 
هاٍت حُمتِشَمٍة، وسفرياٍت ُمباحٍة، واهللُ يقوُل: ]پ    ڀ     ڀ      ڀڀ    ٺ           ملَُِتنَزَّ

ٺ    ٺ    ٺ[ ]األعراف:31[.

عباد اهلل: 

من  الرتبويُة  املحاضُن  تلك  الصيفيَِّة  اإلجازات  يف  املضيئِة  اجلوانب  ومن 
للقرآِن  ُمَكثََّفٍة  ودوراٍت  وتعليِمِه،  اهلل  كتاِب  حتفيِظ  وحلقاٍت  علميٍَّة،  دوراٍت 
املراكُز  تنترِشُ  كام  ومنَّتِه،  تعاىل  اهللِ  بِحمِد  والبناِت  للبننَي  بلدتِنَا  يف  تنترُش  نَِّة،  والسُّ
ُق  وُتَوثِّ اخلرِي،  عىل  وتعنُي  األوقاَت،  حتَفُظ  ٌة،  تربويَّ ُفَرٌص  بِحقٍّ  هي  التي  الصيفيَُّة 

الِت بالرفقِة الصاحلِة!  الصِّ

أخرجه البخاري رقم )5983(.  )1(
أخرجه الرتمذي ت شاكر رقم )1907(، وصححه األلباين.  )2(
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ها الكراُم: اأيُّ

ِمن  ُمَباَحٍة،  ٍة  نَيِويَّ دُّ ألَعاَمٍل  فرًصا  اإلجازاِت  يف  َفإِنَّ  وذاك  َهَذا  َعن  َوَفَضاًل 

َفاَم  امَلْمقوَتني عقاًل ورشًعا،  الَبَطاَلَة َوالَكَسَل  َوِصنَاَعٍة، وِمَهٍن وِحْرفٍة، تنفي  اَرٍة  جِتَ
ُه  َيرُضُّ َعامَّ  َوَيشَغُلُه  َينَفُعُه،  بَِعَمٍل  َوُيلِحُقُه  ُينَاِسُبُه،  َما  ََيطُلَب البنِِه  َأن  إاِلَّ  َعىَل األَِب 

َوُيفِسُدُه. 
ربَّ  يا  اتِنا  وذريَّ نيَّتنا  لنا  وأصلح  ماضينا،  من  خرًيا  ُمستقبلنا  اجعل  فاللهم 

العاملني.
أقول قويل هذا وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنَّه هو الغفوُر الرحيُم.

اخلطبة الثانية:

 ، احلمُد هلل الذي أعاَد وأبدأ، وأجزَل علينا النِّعم وأسدى، ال هادَي ملن أضلَّ
وال ُمضلَّ ملن هدى، ونشهد أن ال إله إال اهلل، وحده ال رشيَك له، العيلُّ األعىل، 
وأشهُد أنَّ حممًدا عبده ورسوُله، أكرُم رسوٍل، وأرشُف نبيٍّ -صىلَّ اهلل وسلَّم وبارَك 
عليه وعىل آله وصحبه، أهِل امَلَحلِّ األسمى، ومن تبعهم بإحساٍن وإيامٍن إىل يوٍم 

ا َبعُد: لُّ من األدنى، َأمَّ َيِفرُّ فيِه اخْلِ

َفُأوِصيُكم َوَنفِس بَِتقَوى اهللِ، فال ِعزَّ إاِلَّ بَِطاَعتِِه، َوال نجاَة إاِلَّ بَِتقَواُه، ]ىئ     
ىئ    ىئ    ی           ی    ی    ی    جئ    حئ    مئ[ ]النور:52[.

َها الكرام: اأَيُّ

ِعنَد إِقَباِل ُكلِّ ِإجازٍة ُيَمنِّي امَلرُء َنفَسُه بَِأَمايِنَّ َكثرَِيٍة، َفإَِذا بِاألَماينِّ التي ُعِقَدت 
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َتنَاَثرت، فَتنَقيِض اإِلَجاَزُة، َوَما َقَض ُمِريٌد ُمَراَدُه »ليس اإليامن بالتحيل وال بالتمني، 
ولكن ما وقر يف القلب، وصدقته األعامل«)1(.

َلَياِلًيا َأنَّ  اخُلـــســـَراِن  ِمـــَن  َتُرُّ ِبا َنفٍع َوُتَسُب ِمن ُعمِري)2(َأَلــيــَس 

لذا فإنَّ رسولنا Hأوصانا، فقال: »ِاغَتِنْم خمًسا َقبَل خمٍس: َشَباَبَك 
َتَك َقبَل َسَقِمَك، َوِغَناَك َقبَل َفقِرَك، َوَفَراَغَك َقبَل ُشغِلَك، َوَحَياَتَك  َقبَل َهَرِمَك، َوِصحَّ

َقبَل َموِتَك«)3(.
وركوًبا  للطَّاقات،  وهْدًرا  لألوقات،  ضياًعا  اإلجازُة  تكوَن  أن  عقاًل  فليس 

ألصناف املعاص واآلثاِم واملنكراِت.
ار، وبالِد الِفسِق واملجون؟  فباهلل عليكم ماذا جنى أرباُب السياحِة إىل بالِد الكفَّ
سبحاَنُه،  اخلالق  َمعصيِة  عىل  واجلرأَة  واحلياِء  الغريِة  وضعَف  يِن،  الدِّ ضياَع  إال 

وكسَب السيئات واخلطايا، وهدَر األموال، وتبذيَر الثَّرواِت، إال َمْن َرِحَم ربُّك! 
وماذا جنى أرباُب سياحِة الطَّرب والغناِء واملسارِح والعروض؟ إال الذنوَب 

واآلثام! فأين اخلوُف من اهلل؟ وأين حتقيُق التَّقوى واإليامِن؟ 
وصدَق اهللُ: ]ٱ    ٻ      ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ     پ    ڀ    

ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ      ٿ    ٿ    ٿ    ٹ[.
]األنبياء:3-1[

من قول احلسن البصي كام يف شعب اإليامن )159/1(.  )1(

البيت للعباس بن األحنف يف محاسة اخلالديني )ص49(.  )2(
شعب  يف  والبيهقي  برقم)7846(،   )341/4( الصحيحني  عىل  املستدرك  يف  احلاكم  أخرجه   )3(
وصححه  الذهبي،  ووافقه   ، ْيَخنْيِ الشَّ ِط  رَشْ َعىَل  احلاكم  صححه  و   ،)9767( رقم  اإليامن 

األلباين يف صحيح اجلامع رقم )1077(.
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ها العقالُء:  اأيُّ

َبِقَي  يشٍء  فَأيُّ  الصلواِت،  وإمهاِل  هِر،  للسَّ ُعنواًنا  اإلجازَة  جعَل  من  خارٌس 
ُر ويقوُل: ]ہ    ہ    ہ       ھ    ھ     الَة؟! واهلل ُيذِّ هِلَُؤالِء، َوَقد َأَضاُعوا الصَّ
ھ    ھ    ےے    ۓ    ۓ    ڭ     ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ     ۆ    ۈ    

ۈ    ٴۇ      ۋ      ۋ    ۅ[ ]مريم:59، 60[.

أشَغَلتك  باحلقِّ  َتشَغلها  مل  إن  »ونَّفُسك   :V القيم  ابن  اإلماُم  ويقول 
بالَباطِل«)1(.

ها الأُب املبارُك: اأيُّ

ب هذا ستجُد  الِة، وَعلِّمهم آداَب امَلسجِد، وَجرِّ اصطحب أبناَئك معَك للصَّ
ظهم  عيِة، وحفِّ الرشَّ باألوراِد  أبناِئك  تعاىل، وُقم بتحصنِي  اهللُ  إْن شاَء  خرًيا عظياًم 
رهم من  حُر إىل بيوتِنا طريًقا، وحذِّ أذكاَر اليوِم والليلِة، فلن تعرَف العنُي، وال السِّ

األلعاِب اإللكرتونيِة التي ترضُّ وال تنفُع. 

ها الكراُم:  اأيُّ

من  ُبدَّ  فال  َعِة،  امُلَتنوِّ االتصاالِت  احلديثِة، ووسائِل  التَّقنياِت  َزَمِن  ونحن يف 
وِء، ونحن عنهم غافلون،  ُمضاعفِة امُلَراَقَبِة عليهم؛ لئال يستحوَذ عليهم أصدقاُء السُّ
ومع األسِف لقد بِتُّم تسمعوَن عن ظاهرِة اغتصاِب األطفال والفتياِت، والتَّغرير 

هِبم، والعياُذ باهلل تعاىل، فالعاقُل احلازُم من حافظ عىل ولده، وأخذ ِحْذَرُه. 

مدارج السالكني )129/3(.  )1(
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فيا عباد اهلل:

وبناتِكم  ألوالِدكم  عايِة،  والرِّ واحلفِظ  والِقواَمِة،  النُّصح  بواجب  قوموا 

وأهالِيكم، َفَرُسوُلنا H يقوُل: »كلكم راٍع، وكلكم مسئوٌل عن رعيَِّتِه«)1(، 

كيِز  والرتَّ والعنايِة،  االهتامِم  من  األكرُب  النَّصيُب  هلنَّ  لِيُكْن  وفتياتِنا،  بناتِنا  ًة  خاصَّ

 H َفنَبِيُّنا  ة!  والِعفَّ واحلياِء  واحِلْشمِة!  احلجاِب  عىل  َأْطِرهنَّ  يف  عاية،  والرِّ

ا استرعاُه حفَظ أم ضيََّع، حتى َيسَأَل الرجَل عن  يقول: »إنَّ اهلل سائٌل كلَّ راِع عمَّ

أهل بيته«)2(. 

َل تعليم ولده ما ينفعه، وتركه ُسدى، فقد  ويقول ابُن القيِم V: »فمن َأمْهَ

وإمهاهلم  اآلباء  ِقَبل  من  فساُدهم  جاَء  إنِّام  األوالِد  وأكثُر  اإلساءِة،  غايَة  إليه  أساَء 

هلم«)3(. 

واهلل تعاىل يقوُل: ]ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ     ۅ    ۉ    ۉ     

ې[  ]التحريم:6[.
اهم الرِبَّ والتَّقوى،  اتِنَا يا ربَّ العاملني، وارزقنا وإيَّ فاللهم أصلح لنا نيَّاتِنا وُذريَّ

نا وأنَت راٍض عنا،  ومن العمل ما ترىض، واجعل مستقبلنا خرًيا من ماضينا، وتوفَّ

يا ربَّ العاملني. 

أخرجه البخاري رقم )7138(، ومسلم رقم )1829(.  )1(
أخرجه ابن حبان رقم )4493(، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع رقم )1774(.  )2(

حتفة املودود بأحكام املولود )ص161(.  )3(
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اللهم اكفنا وإيَّاهم رشَّ الفواحِش والفتِن ما ظهر منها وما بطن، وأحفظهم 
وء يا ربَّ العاملني، وأصلح شباَب اإلسالم واملسلمني،  وء، وعمِل السُّ عن رفقِة السُّ

الم، وَجنِّبهم الفواحَش واآلثاَم.  وأهدهم ُسَبَل السَّ

ر أعداَءك أعداَء  ك واملرشكنَي، ودمِّ اللهم أعزَّ اإلسالَم واملسلمني، وأِذلَّ الرشِّ
يِن، ووفِّق والَة أمورنا لَِما حُتبُّ وترىض، وأعنهم عىل الربِّ والتقوى.  الدِّ

وانُصهم،  َعَليهم،  ُتِعْن  وال  واليمِن،  وُسوريا  ليبيا  يف  إخَواَننَا  َأِعْن  اللهم 

 

هلم،  اهلَُدى  وَيسِّ  واهدهم،  َعَليهم،  مَتُْكْر  وال  هلم،  وامُكْر  َعَليهم،  َتنُْصْ  وال 
َوَزْلِزهْلُْم،  وانصهم عىل من َبَغى َعَليهم، اللُهمَّ اْهِزِم طواغيَت العِص وُجنَْدهم، 
د صفوَف إخواننا، َواحقن ِدماَئهم، واحفظ أعراَضهم،  يا ربَّ العاملني، اللُهمَّ وحِّ
ْنَيا َحَسنًَة، َويِف اآْلِخَرِة َحَسنًَة، َوِقنَا َعَذاَب  نَا آتِنَا يِف الدُّ وهيئ هلم قادًة صاحلنَي، َربَّ

النَّاِر.

عباد اهلل:
اهلل  ولذكر  يزدكم،  نعمه  عموم  عىل  واشكروه  يذكركم،  العظيم  اهلل  اذكروا 

أكرب، واهلل يعلم ما تصنعون. 
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#

الخيُل في نواِصيها الخيُر

اخلطبة األولى:
اهلدى  وبيِّناٍت من  للناس  القرآَن هدى  أنزل  لطان،  العزِّ والسُّ احلمُد هلل ذي 
والشأن،  اجلالل  عظيُم  له،  رشيك  ال  وحده  اهلل،  إال  إله  أال  ونشهد  والفرقان، 
وأشهُد أنَّ حممًدا عبُد اهلل ورسوُله بعثه اهللُ رمحًة وأماًنا لإلنس واجلان، اللهم صلِّ 
وسلِّم وبارك عليه وعىل آله وأصحابه، الذين كانوا ُرهَباًنا بالليل ُفرساًنا بالنَّهار، 

ا بعد: ومن تبعهم بإحساٍن وإيامٍن إىل يوم اجلزاِء واإلحساِن، أمَّ

والرمحة  واهلدى،  النُّوُر  فهو  تعاىل،  اهلل  كتاَب  وتدبَّروا  اهلل،  عباَد  اهلل  فاتقوا 
فاء. والشِّ

ها املوؤمنون:  اأيُّ

من فضل اهلل ومنَّتِه علينا أْن جعَلنا نقرُأ كالَم اهللِ، ونفَهُم ُمراَد اهللِ تعاىل منه! 
ْل حاَل آالِف املسلمنَي من غرِي العرِب، الذين  ُر بَِثَمٍن، وتأمَّ وهذه واهللِ نعمٌة ال تقدَّ
يقرؤوَن القرآن، وربَّام يفظوَنه، ويف الغالِب ال يعقلوَن منه شيًئا، وال َيفهموَن ِمنه 
ُحكاًم، وال ِحكمًة، ونحُن مع األسف ُيمِكنُنَا التِّالوُة والتَّدبُّر، ونقصِّ يف ذلَك كثرًيا! 
والبناُت!  األوالُد  ويفُظها  الصلواِت،  يف  ُدها  ُنردِّ ما  كثرًيا  سورًة  عليكم  وسأتلو 

وَن يف َفهِم معانيها، وِحَكِمها، وأرساِرها! نا ُمَقصِّ وأظنُّ أنَّ
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بسِم اهلل الرمحن الرحيم ]گ    ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    
ڱ     ڱ    ں    ں     ڻ    ڻ    ڻ    ڻ       ۀ    ۀ    ہ    ہ     ہ    ہ      ھ    
ھ    ھ    ھ    ے    ے    ۓ    ۓ      ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    

ۈ    ٴۇ      ۋ     ٱ    ٻ    ٻ    ٻ       ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ[.
]العاديات:11-1[

َقْدَر  يعرفوَن  قوًما  وختاطب  اخليِل،  عن  تتحدُث  وهي  مكيٌِّة،  ورُة  السُّ هذه 

ورُكوٍب،  وجاٍه  قوٍة  مصدُر  ا  وأهنَّ َمَكانتِها،  ِعظَم  تعاىل  اهللُ  َبنّي  ومَكاَنَتَها!  اخليِل، 

اٌل يف اجلهاد يف سبيلِه، فقد  ا كذلَك سالٌح فعَّ نٍَة لِلنَّاِس يف هذه احلياِة، وأهنَّ ومتاٍع وُزيِّ

الباهرِة، والنِّعِم  لَِشأهِنا، فاخليُل من اآلياِت  هِبا، تعظياًم هلا، وِرْفَعًة  أقسَم اهلل تعاىل 

الظَّاهرِة.

ورِة،  فاستمعوا -يا رعاكُم اهلل- إىل أوصاِف اخليِل العظيمِة من خالل هذه السُّ
ا  وهي تغزو يف سبيِل اهلل تعاىل: ]گ    ڳ[ اخليل َتعدو َعْدًوا شديًدا قويًّ
ابُن عباس  الصدر، وكان  الصوُت من داخل  ْبُح، وهو  الضَّ َيْصُدُر عنه  تِِه  ِشدَّ من 

ها بقولِه: »أْح َأْح«)1(.  L إذا قرَأ اآليَة فسَّ

بعُضها  َعْدِوَها جتعُل احلجارَة َيرضُب  ة  ِشدَّ أهنا من  أي  ]ڳ    ڳ[ 
عىل  وجاهزٌة  رٌة  ُمَسخَّ أيًضا  وهي  ڱ[  ]ڱ     النَّاُر،  منها  َفَتنَقِدُح  بعًضا، 

اإلغاَرِة عىل الَعُدوِّ يف وقت الصباِح الباكِر الذي هو أنسُب األوقاِت! 

تفسري الطربي = جامع البيان ت شاكر )560/24(.  )1(



362

ُيثِْرَن  َعْدِوِهنَّ  ِة  ِشدَّ ِمْن  أن  أي  ]ں    ں     ڻ[  للخيِل:  الرابُع  والوصُف 
الُغباَر، فهي َتِكرُّ وَتِفرُّ ألجل إثارِة الُغَباِر يف وجوه األعداِء.

ُة الَبأِس،  وآِخُر األوصاِف للخيِل قوُلُه تعاىل: ]ڻ    ڻ       ۀ[ أي أهنا َقِويَّ
َط األعداَء، َفُتوِقَع بينهم الفوىض واالضطراب،  ال ختاُف اجلُُموَع، َفَغاَيُتها أْن َتَتوسَّ
وأعطاها  ومَجََّلها،  نها،  زيَّ من  فسبحاَن  اخليل،  إال يف  جَتُِدها  وَمنَْفَعٌة ال  ِميَزٌة  وهذه 

َة!                  َة والُفتوَّ َعَة والُقوَّ السُّ
اِئِب  وإقساُم اهللِ تعاىل باخليِل فيه إْيَاٌء بُِحبِّ اهللِ هلا وهلذه احْلََرَكِة والنَّشاِط الدَّ
عيِف«)1(، كام َقاَل  ائم! و»الُمْؤِمُن الَقِويُّ َخيٌر َوَأَحبُّ ِإَلى اهلِل ِمَن الُمْؤِمِن الضَّ الدَّ

 .G ذلك َرُسولنا
ا الذي أقسم اهللُ عليه سبحاَنُه وهو جواب القسم: هو هذا اإلنسان حنَي  أمَّ
َيِغيُب عنه اإليامُن، فامُلقَسُم عليه هو أنت يا اإلنسان ]ہ    ہ     ہ    ہ[ 
]العاديات:6[ فهو َمنوٌع للخرِي الذي هللِ عليه، َكُفوٌر جاِحٌد لِنَِعِم اهللِ التي أنعَم هبا عليه، 

ا أفعااًل، أو أقوااًل، وصَدَق اهللُ: ]ۆئ    ۈئ    ۈئ     ېئ[ ]سبأ:13[!  ُينِكُرها إمَّ
كر، والعمِل  ضا والشُّ إالَّ من هداُه اهللُ تعاىل، َفَخرَج عن هذا الوصِف امَلِشنِي إىل الرِّ

الصالح احلميِد.
جعلنا اهلل مِمَّن إذا ُأعطَي َشَكر، وإذا ابُتيِلَ َصرَب، وإذا أذنَب استغفر، قال تعاىل: 
]العاديات:7[ ومن بالغِة كالِم اهللِ تعاىل: أنَّ معنى اآليِة  ]ھ    ھ    ھ    ے[ 
 D اهللَ  أنَّ  معناها:  ا  فإمَّ وفوائُد!  ِحَكٌم  معنًى  ولكلِّ  صحيحنِي،  معنينِي  يتمُل 

شاهٌد ومطَِّلٌع عىل أعامِل العبِد وُكْفِرِه وُجُحوِدِه، ففيه نوُع هَتديٍد ووعيٍد! 

أخرجه مسلم رقم )2664(.  )1(
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َمَقاَم  َنْفُسُه  َفَتُقوُم  النَِّعِم،  ُبكفِر  نفِسِه  عىل  َيشَهُد  اإلنساَن  أنَّ  آخــُر:  وَمعَنًى 
ھ             ھ     ہ     ہ     ہ     ہ     ۀ     ]ۀ     تعاىل:  قال  كام  عليه،  اِهِد  الشَّ
ھ[ ]النور:24[، ثم يِصُف اهلل تعاىل َبني اإلنساِن: ]ۓ    ۓ      ڭ    ڭ[ 
املطلُق  أمٌر ظاهٌر، فاحلبُّ  املاُل، فاإلنساُن حبُّه للامِل  ]العاديات:8[ واملراُد باخلرِي هو 

للامِل ثابٌت لكلِّ أحٍد! ولكنَّ املؤمنني ُيِبُّوَن منُه ما َتُقوُم به ِكَفاَيَتُهم، وَيْسَتغنُوَن به 
عن عباِد اهلل. 

اِت،  واإلنساُن بغرِي إيامٍن يكوُن َحِقرَي امَلطاِمِع، صغرَي االهتامماِت، سجينًا للذَّ
ُك ما أوَجَب اهللُ عليه  َفَتِجد البعض ُيب املاَل ُحبًّا مَجًّا، ويلهث وراَء احلُطاِم، وَيرْتُ

م َشَهواِت النَّْفِس عىل رضا اهللِ وحَمُبوَباتِه. من اإلنفاق والبذل والعطاِء، وُيَقدِّ

واألََثَرِة  واجْلُحوِد  الُكنُوِد  لعالج  ورة  السُّ هذه  يف  األخريُة  اللَّفَتُة  تكوُن  ثم 
املاِل،  ُحبَّ  ُتنِْس  صورٍة  يف  واحْلَرْشِ  الَبعِث  َمشَهَد   C بُّ  الرَّ َفَيعِرُض   ، حِّ والشُّ

وُتوِقُظ من َغْفَلِة الَبَطر!     

ُنرِشوا  بمعنى  ]العاديات:9[  ٴۇ[  ۈ     ۈ     ۆ     ۆ     ۇ     ]ۇ     فيقول: 
ٻ[  ٻ     ٻ     ]ٱ     ]القمر:7[،  پ[  پ     ]پ            فصاروا  وُأظِهروا، 
ُ عالنيًة  ا من النِّياِت واألعامِل! َفُيصبُِح السِّ ]العاديات:10[ َفَظَهَر وَباَن ما كان ُمسَترِتً

]پ    پ    پ    پ    ڀ[ ]العاديات:11[. 

فاهللُ C خبرٌي هِبم، عاملٌ بأعامهِلم يف كلِّ وقٍت، ويف كلِّ حاٍل، وعلَّق ِعلَمُه 
بيوِم القيامِة لُِيثرَِي انتَباَهُهم ملََِقاِم يوِم اجلزاِء واحلساِب!
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ِزنِا َيْوَم ُيْبَعُثوَن، َيْوَم اَل َينَْفُع َماٌل َواَل َبنُوَن، إاِلَّ َمْن َأَتى اهللَ بَِقْلٍب  فاللهم َاَل خُتْ
َسِليٍم. 

ذنب،  كلِّ  من  املسلمني  ولسائر  ولكم  يل  اهلل  واستغفر  تسمعون،  ما  أقول 
فاستغفروه إنَّه هو الغفور الرحيم.

اخلطبة الثانية: 
احلمُد هلل جعَل كتاَبه لكلِّ خرٍي هادًيا، وعام سواه كافًيا، ونشهد أن ال إله إال اهلل، 

 

اهلل  صىلَّ  داعًيا،  باحلقِّ  قاَم  عبده ورسوله،  حممًدا  أنَّ  ونشهد  له،  رشيك  ال  وحده 
ا بعد:  وبارَك عليه وعىل آله وأصحابه والتابعنَي هلم وسلََّم تسلياًم متوالًيا، أمَّ

فأوصيكم ونفس بتقوى اهلل تعاىل.

ها الكرام:  اأيُّ

عرفتم شيًئا من أوصاف اخليل كام َنَعَتَها اهللُ يف كتابِه امُلبنِي؛ وهلذا أثنى اهللُ تعاىل 
ًة للجهاِد يف سبيِله، وزينًة ومركًبا يتفاخُر هِبا النَّاُس!                        عليها، وجعلها ُعدَّ

ِب عليها،  نُة النَّبويُة فهي َمْلئ باحلثِّ عىل تربيِة اخليل، وإكراِمها، والتَّدرُّ ا السُّ أمَّ
 H وإقامِة امُلسابقاِت وامُلنافساِت بينها، وإليكم مجلًة من أقواِل املصطفى

هِبذا اخلصوَص.                      

ففي املتفِق َعَلْيِه أنَّ النبيَّ H َقاَل: »الَخْيُل َمعُقوٌد في َنَواِصيَها الَخْيُر 
ِإَلى َيوِم الِقَياَمِة: األْجُر، َوالَمْغَنُم«)1(، وقد يستكثر بعُض الناس ما ُينفُق عىل إطعاِم 

أخرجه البخاري رقم )2852(، ومسلم رقم )1873(.  )1(
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اسِة هلا، ولكنَّ   النبَّيَّ H برشَّ امُلنِفِقنَي عىل  اخليوِل، وتدِريبِها، ورواتِب السَّ

ِة يف سبيِل اهللِ أنَّ ذلك يف ِميزاِن حسناهِتم يوم القيامِة!  اخليوِل امُلَعدَّ

فعن َأيب هريرة I َقاَل: َقاَل رسوُل اهلل H: »َمْن اْحَتَبَس َفَرًسا 

في  َوَبْوَلُه   ، وَرْوَثــهُ ــهُ  َوَريَّ ِشَبَعُه،  َفإنَّ  ِبَوْعِدِه،  َوَتْصِديًقا  ِباهلِل،  إيَماًنا  اهلِل،  َسِبيِل  ِفي 

ِميَزاِنِه َيْوَم الِقَياَمِة«)1(. 

ويف صحيِح ابِن حباَن: أنَّ النبيَّ H قال: »الخيُل معقوٌد في نواِصيها 

دَقِة«)2(، بل إنَّ  الخيُر وأهُلها ُمعانوَن عليها، واْلُمنِفُق عليها كالباسِط َيَده بالصَّ

العلامَء األجالَء أجازوا وضَع امُلسابقاِت، ورصَد اجلوائِز عىل ِرَياَضاِت سباِق اإلبِل 

مِي؛ لقوِل رسوِل اهلل H: »اَل َسْبَق ِإالَّ ِفي ُخفٍّ َأْو ِفي َحاِفٍر  واخليِل والرَّ

إنَّ  ُمباٌح، حتى  للنَّفِس  ترويٌح  َنْصٍل«)3(، فهذه رياضاٌت مطلوبٌة رشًعا، وفيها  َأْو 

 

ر،  ُتَضمَّ مل  التي  واخليِل  ُأضِمرت،  التي  اخليِل  بني  سابَق   H اهلل  رسوَل 

عمَر  بُن  اهللِ  عبُد  امُلتسابقنَي  اخلَيَّالِة  بنِي  من  وكان  ُمعيَّنًة!  مسافًة  نوٍع  لكلِّ  وجعل 

 .)4(
L

أخرجه البخاري رقم )2853(.  )1(
أخرجه ابن حبان رقم )4674(، وصححه األلباين يف التعليقات احلسان عىل صحيح ابن حبان   )2(

رقم )4655(.
أخرجه الرتمذي ت شاكر رقم )1700(، وأبو داود رقم )2574(، وابن ماجه رقم )2878(،   )3(

وصححه األلباين.
أخرجه البخاري رقم )420(، ومسلم رقم )1870(.  )4(
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ا من اختَذ اخليَل للفخِر والبطِر، والغروِر والتَّعايل، فهي عليه وزٌر! كام قال  أمَّ
 .)1(
G ذلَك رسوُل اهلل

ومن املؤسف ما نسمُع ونشاهُد من اجتامِع َمَزاِينِي اإلبِل، وما ُيصاحُب ذلك 
ٍة وقبليٍَّة، وتفاخِر باألنساِب، وإرساٍف يف املوائِد، وتكاثٍر يف األموال! من ُعنصيَّ

واعلموا يا كراُم:
ياضِة الَبَدنِيَِّة بأنواعها إذا كانت عوًنا عىل طاعة اهلل  أنَّ اإلسالَم دعانا إىل الرِّ
مايِة، وركوِب اخليل، وامُلَساَبَقِة عىل األقدام وامُلصارعِة!  ِم الرِّ تعاىل، كام دعا إىل تعلُّ
قٌة للهدف املنشود، ال كام جيري يف بعض  فهذه رياضاٌت رشيفُة امَلقَصِد، حُمقِّ
النَّاريِة!  راجاِت  الدَّ لعبث  ومياديَن  مسابقاٍت  إقامِة  من  واملهرجاناٍت  املسابقاِت 

يَّاراِت الطَّائِش، التي ترضُّ وال تنفع، وهتدُم وال تبني!  ر السَّ وهَتَوِّ
يَئِة  عاِء لكلِّ من ساعد وأعاَن عىل هَتْ كر والدُّ ُم بالشُّ وإنَّني من هذا املنرب أتقدَّ
ِة، وأعيل األمور،  باَب عىل الُقوِة والفتوَّ ميادين الفروسيَِّة عندنا، فالفُروسيَُّة ُتريب الشَّ
باِب، وُمشِجعيهم جيدهم غالًبا  وُتبِعُدهم عن َسَفاِسِفها! واملتابُع هِلواِة اخليِل من الشَّ

ِة التي هي مطلوبٌة رشًعا!  جوَلِة احلقَّ َيَتحلُّوَن بمعاين الرُّ
أمل ينقْل عن عمُر بُن اخلطاِب I أنه قال: »علموا أوالدكم العوم والرماية، 

ومروهم فليثبوا على الخلل وثًبا، ورووهم ما يجمل من الشعر«؟)2(. 

ا َوَبَطًرا، َوَبَذًخا  ا الرَِّذي َعَلْيِه ِوْزٌر َفالرَِّذي َيترَِّخُذَها َأَشً أخرجه مسلم رقم )987(، ولفظه: »َوَأمرَّ  )1(
َوِرَياَء النرَّاِس، َفَذاَك الرَِّذي ِهَي َعَلْيِه ِوْزٌر«.

نقله هبذا اللفظ  أبو العباس املربد الكامل يف اللغة واألدب )211/1(، وقد  ذكر نحوه صاحب   )2(
كنز العامل )467/4( برقم)11386( »عن مكحول أن عمر بن اخلطاب كتب إىل أهل الشام 

أن علموا أوالدكم السباحة والرمي والفروسية« ثم نسبه لكتاب »القراب يف فضائل الرمي«.
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وَن بدينِِهم وِقَيِمِهم ورجوَلتِِهم، فيا أخي الشابُّ  فنحن بحاجٍة إىل شباٍب يعتزُّ
أوصاَك رسوُل اهلدى H فقال: »اْحِرْص َعَلى َما َيْنَفُعَك، َواْسَتِعْن ِباهلِل، 

َواَل َتْعِجْز«)1(. 

ها امل�سوؤولون الكرام: ها املربون الأفا�سل: اأيُّ اأيُّ
عىل  ويستعُلوَن  امُللهيات،  أماَم  َيصمُدون  رجاٍل  شباٍب  إىل  بحاجٍة  نحُن 
عة إْن َأحَسَن  امُلغريات، ويثبتوَن عىل الطَّريِق، َننأ بِشبابِنَا أْن يكوَن الواحُد منهم كاإلمَّ
النَّاُس َأحَسَن، وإْن أساؤوا أساَء، وذلك بأْن نرُسَم هلم الربامَج اهلادفَة، واملشاريَع 

امِة!  الَبنَّاَءَة، وأْن نحفَظُهْم من الربامِج اهلدَّ

سائلني املوىل للجميِع العوَن والتَّسديَد والتَّوفيَق. وأْن ُيصلَح شباَب اإلسالِم 
أعنَّا  اللهم  الكائديَن  وكيِد  الَعابثنَي،  َعَبِث  من  يفَظُهم  وأْن  ونساَئهم  واملسلمنَي 
بنا  واهِد  اهدنا  اللهم  مسلٍم.  لكلِّ  والنُّصِح  سالِة  الرِّ األمانِة ومحِل  أداِء  مجيعا عىل 

ُه ياربَّ العاملنَي. وأصلح لنا شأننا ُكلَّ
ر قلوهَبم واهدهم سبل السالم وقهم رشَّ الشيطاِن. اللهم أصلح شباب املسلمني ونوِّ

ربنا اجعلنا مقيمي الصالة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبَّل دعاء اللهم آمنا يف أوطاننا 
وأصلح أئمتنا ووالة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإرسافنا 

]ۆ    ۈ     الكافرين )صالة استسقاء(  القوم  أقدامنا وانصنا عىل  أمرنا وثبت  يف 
ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ        ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې       

ىى    ائ     ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.

أخرجه مسلم رقم )2664(.  )1(
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#

إنَّ الَحاَلَل َبيٌِّن

اخلطبة األولى:

احلمُد هللِ ُمسبِِل النَِّعِم، َودافِِع النِّقِم، وأشهُد أالَّ إلَه إالَّ اهللُ، وحَده ال رشيَك 
سالَة،  الرِّ َغ  بلَّ َوَرُسوُلُه،  اهللِ  عبُد  ًدا  أنَّ حممَّ َلِم، وأشهُد  الظُّ َوما يف  اخلََفاَيا  َيعَلُم  لُه، 

َم َوَباَرَك عليِه وعىل آلِه َوأْصَحابِه  وأدَّى األمانَة، َوَنَصَح لُِكلِّ األَُمِم، َصىلَّ اهللُ َوَسلَّ
ا َبْعُد: يِن، َأمَّ اَدِة الِقَمِم، َوَمْن َساَر َعىل هَنِْجِهم إىل َيوِم الدِّ السَّ

]ہ    ہ    ہ    ھ     ھ    ھ[ ]املائدة:100[. 

َسِمْعُت  قاَل:   L َبشرٍي  بِن  النُّعامِن  َعْن  بَِسنَِدِه  ُمْسلٍم  َصحيِح  يف 

 

ُأُموٌر  َوَبْيَنُهما  َبيٌِّن،  اْلَحَراَم  َوِإنَّ  َبيٌِّن،  الَحَاَل  »إنَّ  َيقوُل:   H اهللِ  رسوَل 

ِلِديِنِه  اْسَتْبَرَأ  َفَقِد  ُبَهاِت  اتََّقى الشُّ َفَمِن  ِمَن النَّاِس؛  َيْعَلُمُهنَّ َكِثيٌر  اَل  ُمْشَتِبَهاٌت 

اْلِحَمى  َحْوَل  َيْرَعى  َكالرَّاِعي  اْلَحَراِم،  ِفي  َوَقَع  ُبَهاِت  الشُّ ِفي  َوَقَع  وَمْن  وِعْرِضِه، 

ُيوِشُك َأْن َيْرَتَع ِفيِه، َأاَل َوِإنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك ِحًمى، َأاَل وِإنَّ ِحَمى اهلِل َمَحاِرُمُه، َأاَل َوِإنَّ ِفي 

ُكلُُّه،  اْلَجَسُد  َفَسَد  َفَسَدْت  َوِإَذا  ُكلُُّه،  اْلَجَسُد  َصَلَح  َصَلَحْت  ِإَذا  ُمْضَغًة  اْلَجَسِد 

 

َأاَل وِهَي اْلَقْلُب«)1(.

أخرجه مسلم رقم )1599(.  )1(
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ِعَباَد اهلِل:

احلَالَل  يِف  َيْرَتاُب  َوال  احلََراِم،  يف  ُك  َيشُّ ال  َقِريٍب  َزَمٍن  إىل  أْكَثُرَنا  كاَن  لقد 
َوَأَزاُلوا  بِِه،  َفَأْفَتوَنا  ُعلاَمَئنا،  عنُه  َسَأْلنا  ِدينِنا  ُأموِر  من  َعلينا  اْشَتَبَه  َوَما  عنٍي!  َطْرَفَة 
ى بِأساَمِئِه امَلْأُلوَفِة،  َعنَّا أيَّ إشكاٍل؛ َوَسَبُب َذلَِك -واهللُ أْعَلُم- أنَّ احلَالَل كاَن ُيسمَّ
عيَِّة،  ا اليوُم: َفُهنَاَك حَتِريٌف لِلُمْصَطَلَحاِت الرشَّ َوَنْعِرُف احلََراَم بِأسامِئِه امَلْعُروَفِة، أمَّ
ينيَِّة، َحتَّى َنَشَأ ِجيٌل ال َيعِرُفوَن احلَالَل ِمَن احلَراِم، َوُغيُِّبوا َعْن بِْعِض  َواحلََقاِئِق الدِّ

ِعيٍَّة.  ْ امُلْصَطَلَحاِت، واأللَفاِظ الرشَّ

َطِة َعْن َقوِل اهللِ َتَعاىل عىل  ٍب يف هِنَاَيِة امَلرَحَلِة امُلَتَوسِّ ُح لُِطالَّ اٍم أرْشَ َوُكنُت َقْبَل أيَّ
لَِساِن َمْريَم J: ]ڱ    ں    ں    ڻ     ڻ    ڻ    ڻ    ۀ      ۀ    ہ    ہ[ 
ُح لَِبْعٍض أنَّ  انَِيُة، َفَكاَن َبْعُضُهْم يرْشَ ]مريم:20[ َفُكنُت أُقوُل هَلُُم: الَبِغيُّ هي املْرأُة الزَّ

َر اإلْعالُم عىل َمَفاِهيِم  ا الِكَراُم َكيَف أثَّ ليِل، أو َبنَاُت اهلَوى! أرأيُتْم أهيُّ َمْعنَاها: َبنَاُت الَّ
ْم؟! َلَقْد َصَدَق َرُسوُلنا G، ِحنَي َقاَل: »َلَيْشَرَبنَّ  َعَدٍد ِمْن َشَبابِنا َوعُقوهِلِ
ِباْلَمَعاِزِف  ُرؤوِسِهْم  َعَلى  ُيْعَزُف  اْسِمَها،  ِبَغْيِر  وَنَها  ُيَسمُّ اْلَخْمَر؛  ِتي  ُأمَّ ِمْن  َنــاٌس 

َواْلُمَغنَِّياِت، َيْخِسُف اهلُل ِبِهْم اأْلَْرَض، َوَيْجَعُل ِمْنُهْم اْلِقَرَدَة َواْلَخَناِزير«)1(. 

َتَتاُبِع  َمَع  ُقُلوهُبم،  َوَترَشُبُه  ُأَناٌس احلَراَم،  َيعَتاَد  أْن  امُلِصيَبُة،  ِهَي  َهِذِه -واهللِ- 
َوُينِْكُروَن  األَْجَياُل،  َتَتَواَرُثَها  َعاَدًة  َفيْصبُِح  اإلْعالُم  ُقُه  َوُيَسوِّ ُفُه  ُيَزيِّ َوِعنَْدَما  اِم،  األَيَّ

َعىل َمْن َدَعا إلْصالِح احلَاِل! 

أخرجه ابن ماجه رقم )4020(، وصححه األلباين.  )1(
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فِيَها  َيْرُبو  فِْتنٌَة،  َأْلَبَسْتُكْم  إَِذا  َأْنُتْم  »َكْيَف   :I َمْسُعوٍد  بُن  اهللِ  َعْبُد  َقاَل 
ِت  َ ٌء ِقيَل: ُغريِّ َ ِمنَْها يَشْ ِغرُي، َوهَيَْرُم فِيَها اْلَكبرُِي، َوَيتَِّخُذَها النَّاُس ُسنًَّة؟ َفإِْن ُغريِّ الصَّ
اُؤُكْم، َوَقلَّْت ُأَمنَاُؤُكْم، َوَكُثَرْت ُأَمَراُؤُكْم،  نَُّة، َقاُلوا: َمَتى َذلَِك؟ َقاَل: إَِذا َكُثَرْت ُقرَّ السُّ

ْنَيا بَِعَمِل اآْلِخَرِة«)1(.  َوَقلَّْت ُفَقَهاُؤُكْم، َواْلُتِمَسِت الدُّ

ِعَباَد اهلِل:
ورُة واألفالُم، والكلمُة واألقالُم، إلظهاِر  والفتنَُة العظيمُة ِحنَي ُتوظَُّف الصُّ
حدَث  ما  وهذا  ُصورٍة!  َوأْقَبِح  أبشِع  يف  احلقِّ  وإظهاِر  صورٍة،  أمجِل  يف  الباطِل 
يِف  َأوَقاهُتم  َوُقطِّعْت  بِامُلنكَراِت،  ُأغرَقْت  َفَقْد  اإلسالِميَّة؛  الباِلد  ِمن  َعَدٍد  يف  فِْعاًل 
امُلْصَطَلَحاِت! َحتَّى  َتْغرِيُ  امُلْفِسِديَن  لَِزاًما عىل  َفَكاَن  َوالتََّفاَهاِت،  امُلْلِهياِت والرَتفِيِه 

 

امَلعِصَيُة َكرُشِب  َفَتكوُن  َتُلوُم!  َنْفًسا  َنَدًما َوال  حيحُة؛ َوال  الصَّ الُقُلوُب  َتسَتيِقَظ  ال 
ُْم  إهِنَّ َقْرَيتُِكْم  ِمن  َأْخِرُجوُهْم  َقالوا:  َيوًما  النَّاِصُح  َنصَح  َوإَذا  أْسَهَل!  ُهَو  أو  امَلاِء، 

ُروَن! ُأَناٌس َيَتَطهَّ

اإْخوان:
إن َتشويه احلََقاِئِق، َوحَتْريف امُلصطلحاِت َخطٌر َعىل امُلجتمعاِت، َوُهو َمْذَهُب 
، َوُهْم َيْعَلُموَن،  اِئيَل اللَّعنُي؛ الذي َيْلبُِسوَن فيِه احْلَقَّ بِاْلَباطِِل، َوَيْكُتُموَن احْلَقَّ َبنِي إرْسَ

َحتَّى ال َيْعِرُف النَّاُس امَلْسُموَح بِِه ِمن امَلْحُظوِر.

ِعَباَد اهلِل:
بَِأيِّ  ُه  وُّ َسمَّ َوإْن  مَخٌر،  فاخلَْمُر  ِعيَِّة؛  ْ الرشَّ َياهِتَا  بُِمَسمَّ األسامُء  تبقى  أْن  ُبدَّ  ال 

البدع البن وضاح )175/2( )264(.  )1(
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ُه بِأيِّ َعَواِئَد أو َفَواِئَد! َوالِغنَاُء الَفاِحُش َوامَلَعاِزُف  وُّ َبا ِرًبا، َوإْن َسمَّ وٍب، َوالرِّ َمرْشُ
َباَبُة، َوُكلُّ  ْبُل واملِْزَماُر والُعوُد والرُّ َفالطَّ َوَتْرفِيًها!  َى َطَرًبا  َحَراٌم، َفال َيِصحُّ أْن ُتَسمَّ
 ، ِعيِّ ْ امِه الرشَّ آالِت الِغنَاِء َحَراٌم، واالْختاِلُط يِف ُكلِّ امَلَحافِِل وامَلَجاِمِع ال خَيُْرُج َعْن ُمسَّ

َنا  ، َفاألُموُر َعىل َحِقيَقتِها َكاَم َأَخرَبَ ٌ ، َوإِنَّ احْلََراَم َبنيِّ ٌ ُه َتْرفِيًها! َفإنَّ احلَاَلَل َبنيِّ وُّ َوإْن َسمَّ
يَفِة، َنُعوُذ  ِ نا ُسْبَحاَنه يِف ِكَتابِِه الَعِزيِز، َوَبيَّنََها نبيُّنا G يِف ُسنَّتِِه الرشَّ هِبَا َربُّ
اِن َعىل الُقُلوِب؛ بَِسَبِب اْستِْمَراِء امَلَعاِص  ِسنِي الَقبيِح، َوَتْزِيِن الَباطِِل، َوالرَّ بِاهللِ ِمْن حَتْ

ُنوِب: ]ڃچ    چچ    چ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ           ڍ[ ]املطففني:14[. َوالذُّ

لُهمَّ أيِقْظنَا ِمْن َرَقَداِت الَغْفَلِة، َوَهْب َلنَا ِمْن َلُدنَك َرمْحًَة، أقوُل َما َسَمعُتْم،  فالَّ
ِحيُم. ُه ُهو الَغُفوُر الرَّ واْسَتْغِفُر اهللَ يل وَلُكْم، فاستغِفُروُه إنَّ

اخلطبة الثانية:

الُم عىل  الُة والسَّ اِر، والصَّ ُمعزِّ ِعَباِدِه األَْبَراِر، َوُمِذلِّ الطُّغاِة والُفجَّ احلمُد هللِ 
النَّبيِّ امُلخَتاِر، َوعىل آلِِه َوأْصَحابِِه األخياِر، َوَمْن َساَر عىل هَنِجهْم َما َتعاقَب الليُل 

ا َبعُد: والنَّهاُر، أمَّ

]ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ     ڃ[ ]التوبة:119[.

اإْخواِن الِكرَاُم:

إىل  َوالُّلجوٍء   ، عيٍّ الرشَّ التَّحِصنِي  إىل  مِن  الزَّ َهذا  يف  احلَاَجِة  بِأَمسِّ  نَا  إنَّ واهللِ 
ميِع الَبِصرِي؛ َفاَم َلنَا: ]مئ    ىئ    يئ    جبحب    خب    مب     ىب    يب    جت    حت    خت[ ]غافر:33[  السَّ

 . ُه َليَس َبينَنا َوبنَي احلََراِم إالَّ َنْظَرُة َعنٍي، َأو َضْغطُة ِزرٍّ أال َتَروَن أنَّ
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ِعَباَد اهلِل:

هواُت َقد َأحاطْت  َلَقْد َأْصَبَح َكثرٌِي ِمن َشبابِنَا وفَتَياتِنا َيقوُلوَن: أيَن امَلفرُّ والشَّ
ُة َضُعَفْت، والَباطُِل اْنَتَفَش!  َم، واهِلمَّ ، وامُلْصِلُح ُحجِّ بِنَا ِمن ُكلِّ َجانٍِب، والنَّاِصُح َقلَّ

وامُلْشَتَكى إىل اهللِ َتَعاىل؟!

رَ امُلوؤِمِننَي:  َمَعا�سِ

ال َيأَس َوال ُقنُوَط، وال َضْعَف َوال َخَوَر، وال اْستَِكاَنَة وال اْستِْسالَم، َفِديُن 
امُلْفِسُدوَن،  َكِرَه  َكِرَه امُلرِشُكوَن، وَلو َكرَه الكافِروَن، َولو  اهلل َغالٌِب َومنُْصوٌر، َولو 
نا َنحمُد  نَا، َوُسنَُّة َنبِيِّنا، َفَو اهللِ َلْن َنِضلَّ هِبِاَم أَبًدا، َوإنَّ ٍك بِِكَتاِب َربِّ َفَقْط َنحَتاُج إىل مَتَسُّ
نََّة ُبرَهاًنا  ُمَباَرٍك، َجَعَل الُقرآَن الَكريَم هَلَا ُدْسُتوًرا، والسُّ َبَلٍد  َتَعاىل أْن َجَعَلنَا يِف  اهللِ 

َوُنوًرا. 

اهللُ  أوَجَب  باَِم  ُقوُموا  وامُلْصِلُحوَن،  الُعَلاَمُء  ا  أهيُّ ويا  وامُلَربُّوَن،  عاُة  الدُّ ا  أهيُّ َفَيا 
ِذي َواَثَقُكْم بِِه!  ِعيَِّة، وال َتنُْكُثوا َعْهَد اهللِ َوِميَثاَقُه الَّ اِعي والرَّ عليُكْم ِمن النُّْصِح للرَّ

َعظِيَمٌة،  واألَماَنُة  َثِقيٌل،  عليُكْم  احِلْمُل  احلَنُوُن:  واألُمُّ  الَكريُم،  األُب  ا  أهيُّ

ُيَراِسُلوَن،  الَغارِب،  عىل  احلَْبَل  هَلُُم  كوا  َوَترْتُ َوَبنَاتُِكْم،  أوالِدُكْم  عن  َتنَْشِغُلوا  فال 

َيُقوُل:  َتعاىل  واهللُ  َرِقيَب!  َوال  َحِسيَب  بال  َيَشاؤوَن!  َمْن  َوُيراسلوَن  ُروَن،  َوُيَصوِّ

 :H ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ     ۅ[ ]التحريم:6[، ويقول النبي[

»َفُكلُُّكْم َراٍع، َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه«)1(. 

أخرجه البخاري رقم )2409(، ومسلم رقم )1829(.  )1(
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َباِب والَفَتَياِت: رَ ال�سَّ َوَيا َمَعا�سِ
الِة َوأْزَكى التِّْسليِم-: »ُكلُّ  اسَتِمُعوا لَِقوِل َنبِيُِّكُم الَكِريُم -عليِه أفَضُل الصَّ

اِئيَن التَّوَّاُبوَن«)1(.  اٌء، َوَخْيُر اْلَخطَّ َبِني آَدَم َخطَّ

مَحِن،  ِريَن، َفُطوَبى ملَِن َمدَّ َيَدُه اليوَم لِلرَّ ابنَِي، َوُيِبُّ امُلَتَطهِّ واهللُ َتعاىل ُيِبُّ التَّوَّ
َقبَل النَّدِم َوَفَواِت اآلَواِن! 

دنا، وأصلْح لنا  ا َنسأُلَك اهلُدى والتُّقى والَعفاَف والِغنى، اهِدنا وسدِّ فاللهمَّ إنَّ
دينَنا الذي هو ِعصمُة أمِرنا، وأصلْح لنا دنيانا التي فيها معاُشنا، وأصلْح لنا آخرَتنا 
. التي فيها معاُدنا، واجعل احلياَة زيادًة لنا يف كلِّ خرٍي، واملوَت راحًة لنا من كلِّ رشٍّ

أنَت  ها  َتقواها، وزكِّ نفوَسنا  وآِت  دينَِك،  قلوَبنا عىل  َثبِّْت  القلوِب  مقلَب  يا 
اها، أنَت وليُّها وموالها. خرُي من َزكَّ

ًة َطيَِّبًة إِنََّك  يَّ نا َهْب لنا ِمْن َلُدْنَك ُذرِّ اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمني أمجعني، َربِّ
، َواْجَعْلنَا لِْلُمتَِّقنَي إَِماًما.  َة َأْعنُيٍ اتِنَا ُقرَّ يَّ نَا َهْب َلنَا ِمْن َأْزَواِجنَا َوُذرِّ َعاِء، َربَّ َسِميُع الدُّ

ْق ويَل أمِرنا ملا حتبُّه وترضاه من َسديِد األقواِل، وَصالِح األعامِل، يا ذا  الّلهمَّ َوفِّ
ْر أعداَء  َك واملرشكنَي، وَدمِّ اجلالِل واإلكراِم، وأعزَّ اإلسالَم واملسلمنَي، وَأذلَّ الرشِّ

يِن يا ربَّ العاملنَي.  يِن، واحِم َحوزَة الدِّ الدِّ

ۈ     ]ۆ     النَّاِر،  َعَذاَب  َوِقنَا  َحَسنًَة،  اآْلِخَرِة  َويِف  َحَسنًَة،  ْنَيا  الدُّ يِف  آتِنَا  نَا  َربَّ
ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ        ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې       

ىى    ائ     ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.

أخرجه الرتمذي ت شاكر رقم )2499(، وابن ماجه رقم )4251(، وحسنه األلباين.  )1(
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#

اْرَض ِبَما َقَسَم اهلُل َلَك

اخلطبة األولى:
إالَّ اهلل،  إلَه  أالَّ  َوالنَِّعم، وأشهُد  اخلرَِي  ُمِدرِّ  َوالَكَرِم،  الَفْضِل  َعظِيِم  احلْمُد هللِ 
عبُد اهللِ  أنَّ حممًدا  وأشهُد  واإلنعاِم،  الَعَطاِء  ذو  امَلنَّاُن،  اجلََواُد  له  وحده ال رشيَك 
آله  وعىل  عليه  َوبارَك  وسلَّم  اهلل  صىلَّ  َفاِء،  َ الرشُّ َوَأْنَبُل  الُكَرَماِء،  سيُِّد  ورسوُلُه، 

ا َبْعُد: وأصحابه َوَمن َتبَِعُهم بِإحساٍن وإيامٍن، أمَّ
َفيا ُم�سِلُموَن:

يَطاُن واهلَوى: ]ٿ     اتَّقوا اهللَ َتَعاىل؛ فقد نجا من اتََّقى، وضلَّ من قاَدُه الشِّ
ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ     ڦ[ ]آل عمران:102[.

عباَد اهلل:
نا ِمَن الَعَطاَيا َواملِنَِن،  لقد َحَبا اهللُ باِلَدنا امُلَباَرَكَة ِمَن اخلرََياِت َوالنَِّعِم، َواخَتصَّ
َفنا بِِخْدَمِة احلََرِمنِي، َأطَعَمنا ِمن  مامل يُكن لَِغريَنا، َفَقْد َجَعَلنا اهللُ ِقْبَلَة امُلؤِمنني، َورَشَّ
ُسبحاَنه  َفَلُه  َفقٍر،  َبعَد  َوَأغنَانا  ِضيٍق،  َبعَد  َعَلينا  َع  َوَوسَّ َخوٍف،  ِمن  نَنا  َوأمَّ ُجوٍع، 
كُر، َوَنسَأُلُه امَلزيَد ِمن َفضِلِه َوإنَعاِمِه ]ىئ    ىئ    ی     ی      ی    ی[  احلَمُد َوالشُّ
 ، ٍ ]النحل:53[ َنعْم ُكلُّ النَِّعِم ِمَن اهللِ َوَحْدُه، ال جَيُوُز لَِبرَشٍ أْن َينِْسَب النَِّعَم حِلَاِكٍم ُمَعنيَّ

وال َدوَلٍة خَمُْصوَصٍة، وال َمسئوٍل بَِعينِِه، َكاَم ال جَيُوُز أْن َنعَتِقَد أنَّ الَعَطاء أو امَلنَْع ِمْن 
! ٍ أَحٍد ُمَعنيَّ
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ها امُل�سِلُموَن: اأيُّ
ِة  االْقتَِصاِديَّ والتََّحالِيل  وامَلَعاِيِر  الَبْحَتِة،  ِة  امَلاِديَّ باألسَباِب  ِمنَّا  َكثرٌِي  َق  َتَعلَّ َلَقد 
ْعُب والوَهُن بَِسَبِب  َدِة، حتَّى َسْيَطَرْت علينا اهلُُموُم واهلَواِجُس، َوأَصاَبنا الرُّ امُلَجرَّ
جَمَالِِسنا  ِوِمْن  ِمنَّا،  َكثرٍِي  َواِقُع  ُهَو  َكاَم  َن،  امُلَحلِّلنَي االْقتَِصاِديِّ أْخَباِر  َتَتبُِّع  ِمْن  اإلْكَثاِر 

اِم!  َهِذِه األيَّ

َنَعْم َيا ِكرَاُم:
امُلْسِلُم َحِصيٌف َوَفطٌِن، ُيتابُِع َوخُيَطُِّط ملُِْسَتْقَبِلِه، َوَلِكنَُّه ال َيْغُفُل َعْن األسَباِب 

ِه، َوُمنَْتهى َمْطَلبِِه!  نيا أْكرَبَ مَهِّ ِعيَِّة، َوجَيَْعُل الدُّ ْ الرشَّ

اإخوان الِكرَاُم:

ِمْن امُلؤِسِف أنَّ فَِئاًما ِمنَّا يف َغفَلٍة عن النَِّعِم التي نحُن فيها، َبْل َوِعنَْدُهم َتفريٌط 
ِر َأنَّ النَِّعَم إَِذا ُشِكَرت  ُه ِمَن امُلَتَقرِّ فِيَها، َوَعَدُم َتقييِدها بُِشكِر الَواِهِب ُسبحاَنه؛ َفإنَّ

ت: ]ڤ    ڦ     ڦ    ڦ    ڦ    ڄڄ    ڄ     ت، َوإَذا ُكِفَرت َفرَّ َقرَّ
ڄ    ڃ     ڃ    ڃ[ ]إبراهيم:7[. 

ِعَباَد اهلِل:
ِة،  ِمن َمَظاِهِر ُكفِر النِّعَمِة التي ُلوِحَظ َأهنا َتزَداُد يِف ِمْثِل تِْلَك الظُُّروِف االْقتَِصاِديَّ
ِل عىل اهللِ َتَعاىل، حتى َصَدَر ِمن َبعِض  ُة التََّوكُّ احلََسُد َوالِغرَيُة، َوَضعُف الَيِقنِي، َوِقلَّ
َفاٌت َرعنَاُء، ُتنبُِئ عن ُقُصوٍر يف الَفهِم، وَخَلٍل يف التَّفِكرِي، ُمَتنَاِسنَي َأنَّ  النَّاِس َتَصُّ
ْزِق،  ل َبْعَضنا عىل َبْعٍض يف الرِّ َكٍم َبالَِغٍة َفضَّ ُه حِلِ َفضَل اهللِ َواِسٌع، َوَخرَيُه َعِميٌم، َوأنَّ
بَِقْلبَِك  واْسَتْمْع  َنْفِسَك،  عىل  ْن  َفَهوِّ ألَحٍد،  اهللُ  َساَقُه  ِرْزًقا  َتُردَّ  َفَلْن  َعِمْلَت  َفَمْهاَم 
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لَِقوِل َربَِّك: ]ڈ    ڈ    ژ    ژ    ڑ    ڑ    ک    ک     کک    گ    گ    گ    گ    ڳ        
ڳ[ ]الروم:37[، فال إلَه إالَّ اهللُ ال ُمعطَِي لَِما َمنََع، وال َمانَِع ملا َأعَطى. 

َيا ُموؤِمُنوَن:
َكاَم  َوَسنُموُت  َلُه،  َر  ُقدِّ َما  َفوَق  ِمنُهم  َأَحٌد  َناَل  َوَما  َوَأجَياٌل،  َأجَياٌل  َفنَِي  َلَقْد 
ُه  َأنَّ َكاَم  ألَخيِه،  َحَسُدُه  َوال  َطَمُعُه،  َوال  ِحرُصُه  ِمنَّا  َأَحٍد  ِرزِق  يف  َيِزيَد  َوَلن  َماُتوا، 
َلن َينُقَص ممَّا ُقِسَم َلنا َشيًئا! َلِكنََّها َوَساِوُس َشيَطانِيٌَّة، َوإِرَجاَفاٌت إِبِليِسيٌَّة، َيزَرُعها 
يَطاُن يف ُقُلوِب َمن َضُعَف بِاهللِ إِياَمهُنُم، َوَقلَّت بِاهللِ ثَِقُتُهم، َفَلم َيَروا ِمَن األَسَباِب  الشَّ

َبتُه ُعُقوهُلُم.  إاِلَّ َما َظَهَر ألَعُينِِهم، ومل َيقنَُعوا ِمن األَرَزاِق إاِلَّ بام َحسَّ

ِلموَن: ها امُل�سْ اأيُّ
زَق ِمن َواِهبِِه، َوَنسَأُلُه  َما َأمجَل َأن َنَتَحىلَّ بِالَقنَاَعِة َوَساَمَحِة النَّْفِس، َفنَطُلُب الرِّ
ِة  َزاُق ُذو الُقوَّ ِمن َفضِلِه، وال َنشَتِغَل بَِتحِليالِت ُفالٍن أو ُفالٍن! أَنِسينَا َأنَّ اهللَ ُهَو الرَّ
امَلتنُِي، َوَأنَّ َخَزاِئنَُه َمألى ال َتِغيُض؟ َأخَياُف هؤالء َأن يُموُتوا َوَما اسَتكَمُلوا ما هلم 
َوِإنَسُكم َوِجنَُّكم  ِمن ِرْزٍق؟ ُسبَحاَن اهللِ الَقاِئَل: »َيا ِعَباِدي، َلو َأنَّ َأوََّلُكم َوآِخَرُكم 
َذِلَك  َنَقَص  َما  َمسَأَلَتُه،  ِإنَساٍن  َفَأعَطيُت ُكلَّ  َفَسَأُلوني  َواِحــٍد،  َصِعيٍد  َقاُموا في 
ا ِعنِدي ِإالَّ َكَما َينُقُص الِمخَيُط ِإَذا ُأدِخَل الَبحَر«)1(، َوَقاَل H: »ِإنَّ  ممَّ
اَء اللَّيَل َوالنََّهاَر، َأَرَأيُتم َما َأنَفَق ُمنُذ َخَلَق  يميَن اهلِل َمأَلى ال َيِغيُضها َنَفَقٌة، َسحَّ
َماَواِت َواأَلرَض؟ َفِإنَُّه لم َينُقْص َما في يميِنِه«)2(، َوَقاَل H: »ِإنَّ ُروَح  السَّ
الُقُدِس َنَفَث في َروِعي َأنَّ َنفًسا َلن تموَت حتى َتسَتكِمَل َأَجَلَها، َوَتسَتوِعَب ِرزَقَها، 

أخرجه مسلم )2577(.   )1(
أخرجه البخاري رقم )7419(.  )2(
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َأْن َيطُلَبُه  َأَحَدُكُم اسِتبَطاُء الرِّزِق  َلِب، َوال يحِمَلنَّ  َفاتَُّقوا اهلَل، َوَأجِمُلوا في الطَّ
ِبَمعِصَيِة اهلِل، َفِإنَّ اهلَل تعالى ال ُيَناُل َما ِعنَدُه ِإالَّ ِبطاَعِتِه«)1(. 

فيا ُموؤِمُنوَن:
ُط؟ َوإىِل متى التََّحاُسُد َوالتََّباُغُض؟ والنََّظُر إىل ما يف أيدي النَّاِس؟  َعالَم التََّسخُّ
ُم الُغُيوِب؟ َأَما آَن لِلنُُّفوِس َأن َتقنََع بام آَتاَها  َأَما آَن لِلُقُلوِب َأن َترىَض باَِم َقَسَم هلا ِعالَّ
اًل َعىَل اهللِ؟ َأال يُسُن بُِكلِّ امِرٍئ  ُدوِر َأن متَتِلَئ َيِقينًا َوَتَوكُّ الَكِريُم امَلنَّاُن؟ َأَما آَن لِلصُّ
باآلَخِريَن،  االشتَِغاِل  َعِن  َبِعيًدا  َمِعيَشتِِه  ُشُؤوِن  َوَتدبرِِي  ِرزِقِه،  َطَلِب  يف  َيسَعى  َأن 
وا فِيها، َوُكُلوا ِمن ِرْزِق  َوَتنِغيِص َمَعاِيِشِهم؟! فاْمُشوا يف َمنَاِكِب األَرِض، وانترِِشُ

اهللِ، وإليِه النُُّشوُر.

ِلُموَن: يا ُم�سْ
َوإِنَّ  َأيِدهيِْم،  يف  َما  إىل  َوالنََّظِر  اآلَخِريَن،  َحسِد  يف  ُتَضاَع  َأْن  ِمن  َأغىَل  احلََياُة 
نيا ألََقلُّ َشأًنا ِمن َأْن َنجَعَلَها َهَدًفا َلنا، َوَنتَِّخَذَها َغَرًضا َنْسَعى ألْجِلَها، َنغَضُب  الدُّ
بِامَلَثِل  َسِمْعُتْم  أَما  َوُغُروِرَها،  بُِزخُرفَِها  ِك  بِالتَّمسُّ إاِلَّ  َنْرىض  َوال  ِمنْها،  يشٍء  لَِفْقِد 
ُه ال َأفَسَد لِِديِن امَلرِء ِمن ِحرِصِه َعىَل  َبُه َلنا َنبيُّنا H بَِأنَّ الَعِجيِب الذي رَضَ
نيا وامَلاِل؟ ِحنَي َقاَل: »َما ِذئَباِن َجاِئَعاِن ُأرِسا في َغَنٍم ِبَأفَسَد لها ِمن ِحرِص  الدُّ
روا ِذئَباِن أْهَلَكُهام اجُلوُع، َوَقْد َوَجَدا  َرِف ِلِديِنِه«)2(، َتَصوَّ الَمرِء َعَلى الَماِل، َوالشَّ
َقطِيًعا ِمن األَْغنَاِم بِدوِن َراٍع وال َحاٍم، ُترى َماذا َسيْفَعالِن بالَغنَِم؟ بالتَّأكيِد َسيأُكالِن 

ِريًبا َوإفْساًدا! ُجْزًءا، َوَيْعَبَثاِن بِالَباِقي خَتْ

تقدم خترجيه.  )1(
أخرجه الرتمذي رقم )2376(، وصححه األلباين.  )2(
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بنَي عينيِه،  َفْقَرُه  َوَجَعَل  َشْمَلُه،  ِه شتََّت اهللُ  مَهِّ أْكرَبَ  نيا  الدُّ َمْن َصاَرِت  كذلَك 
َوأْفَسَدْت عليِه ِدينَُه َوُدْنَياُه! 

نا، وال َمْبَلَغ ِعْلِمنا، وال إىل النَّاِر َمِصرَيَنا، ]ڱ     نيا أكرَب مَهِّ َعِل الدُّ فاللهمَّ ال جَتَ
ڱ      ڱ    ڱ    ں      ں    ڻ    ڻ     ڻ     ڻ    ۀ     ۀہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    

ھھ    ے      ے     ۓ    ۓڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ[ ]الطالق:2، 3[. 
حيُم. ُه ُهو الَغُفوُر الرَّ وأسَتْغِفُر اهللَ يل َوَلُكْم وللُمْسِلمنَي، فاْسَتْغِفُروُه، إنَّ

اخلطبة الثانية:
احلَمُد هللِ َربِّ الَعامَلنَِي، َما َأْنَزَل َداًء َوَبالًء إالَّ َأْنَزَل َلُه ِشَفاًء َوَعافَِيًة، وأشهُد أالَّ 
َاَطُه امُلْسَتِقيَم، وأشهُد أنَّ  يَك َلُه، َخَلَقنَا َوَرَزَقنا، َوَهَداَنا ِصَ إَلَه إالَّ اهللُ، َوحَدُه ال رَشِ
آلِِه  َعَليِه، َوَعىل  َوَباَرَك  َم  ْهُم الَكِريُم، َصىلَّ اهللُ َوَسلَّ النَّبِيُّ الشَّ ًدا عبُدُه َوَرُسوُلُه  حُممَّ

ا َبْعُد:  يِن، أمَّ َوَأْصَحابِِه َوأَتَباعِه بِإْحَساٍن َوإياَمٍن إىل َيوِم الدِّ

ُقوا اهلَل َيا ُموؤِمُنوَن: َفاتَّ

وا َما بَِأنُفِسُكم لَِما  ُ ُلوا إْن ُكنُْتْم ُمؤِمننَي، َوَغريِّ َواقنَُعوا باَِم َحَباُكْم، َوَعىل اهللِ َفَتَوكَّ
اِت، َفإنَّ اهللَ َتعاىل َيُقوُل:  حِّ َواألََثَرِة، َوُحبِّ الذَّ ُروَها ِمن الشُّ ُهَو َخرْيٌ َوأْبقى، َوَطهِّ

]ھ      ھ    ے     ے    ۓ    ۓ        ڭ    ڭ    ڭ    ڭ[ ]الرعد:11[.

ِعَباَد اهلِل:

هِذِه  ِمْثِل  يف  َكْثَرهِتَا  ِمْن  أَخاُف  َوواهللِ  النُُّفوِس،  ِضَعاِف  ِعنَد  َتْكُثُر  ُمشِكَلٌة 
يف  عليهْم  والتَّْقِصرُي  واألوالِد،  األْهِل  عىل  والُبْخُل  حُّ  الشُّ َوهَي  أال  الظُُّروِف! 

اِهنَِة!  ِة الرَّ ِة الظُُّروِف االْقَتَصاِديَّ الواِجَباِت! بُِحجَّ
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اإْخواِن:
ِميَمَة، ُتوَجُد َوبَِكْثَرٍة  اَء الُعَضاَل، َوتِْلَك اخلَْصَلَة الذَّ ا أنَّ هذا الدَّ ال ُأْخِفيُكْم رِسًّ
َ َعىل  نَْف َوَأْخَزاُه، قرتَّ َسابًِقا، َفَكيَف َسَتُكوُن اآلَن؟ َفال إَِلَه إالَّ اهللُ، َما َأْشَقى هذا الصِّ
َوَبالٍء،  َشَقاٍء  يِف  ِمنُْه  َوَأْبنَاُؤُه  َأهُلُه  َواحلَبِيَب،  االْبَن  َوَحَرَم  الَقِريَب،  َوَظَلَم  الَبِعيِد، 
َوَبيٍت  َرِغيٍد،  لَِعيٍش  ُقُلوهُبُْم  َتَتَقطَُّع  َعنَْها!  النَّاِس  َأْبَعُد  َوُهْم  سًة،  ُمَكدَّ َأْموااًل  َيَروَن 
َنبِيِّنا  نُْف ِمَن النَّاِس ِمن قوِل  َوَمْرَكٍب َسِعيٍد، َوَلِكْن َهيهاَت َهيهاَت! أيَن هذا الصِّ
َفَهْل  أِلَْهِلي«)1(،  َخيُرُكْم  َوَأَنا  أِلَْهِلِه،  َخيُرُكم  »َخيُرُكْم   :H َوَحبِيبِنا 
َباَع  َلَقْد  ا  َحقًّ ِمنُْه؟  أوالِدِه  ُقُلوِب  يِف  َأْبَغُض  ُهنَاَك  َوَهْل  ِمنُْه؟  َحااًل  َأْخَسُ  ُهنَاَك 
َوَأَفاَد،  اْسَتَفاَد  ُهَو  َفال  ُه،  َربَّ َوَأْسَخَط  َوأْهَلُه،  َنْفَسُه  َوَظَلَم  َأْبنَاَءُه،  َوَخِسَ  َسَعاَدَتُه، 

 

َمَها لِيوِم امَلَعاِد، َلَقْد َكاَن َنبِيِّنا H َيْدُعو َوَيُقوُل: »اللهمَّ إنِّي َأُعوُذ ِبَك  َوال َقدَّ
ِمَن اْلُبْخِل َواْلَكَسِل«)2(. 

ها امُل�سِلُموَن: اأيُّ
 ، الَويِفُّ ْهُم  الشَّ َفَذلَِك  َوَجَهُه،  هَلُم  َوَبَسَط  ه،  بِرُّ َوَوِسَعُهم  َخرُيُه،  َأهَلُه  عمَّ  َمْن 
ْت َعىل َأهِلِه َقَساَوُته، َوَعاَمَلُهْم بِالتَّْقِصرِي  ، َوَمْن َغُلَظ َطْبُعه، َواْشَتدَّ ِخيُّ َوامُلعارِشُ السَّ
اِل، َفَقْد َأَساَء امُلخاَلَطَة، َوتِْلَك َلَعْمُر اهللِ: َسَبُب التََّباُعِد  َوالتَّْحِقرِي، َواإلْذالِل َواإلمْهَ

وِر، َفَيا.  والنُُّفوِر، َوَخراُب األرَُسِ َوالدُّ
ِعَباَد اهلِل:

مَحِة  َفقِة وامُلساحَمة، والرَّ َتَعاَمُلوا َمَع أْهِليُكم َوَذويُكْم: بالعطِف واللُّطِف، والشَّ

أخرجه الرتمذي رقم )3895(، وابن ماجه رقم )1977(، وصححه األلباين.  )1(
أخرجه مسلم رقم )2706(.  )2(
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َياِع  الضَّ ِمن  ُبُيوَتُكْم  َوحَتَفظوا  َواحلََسناِت،  األُجور  َعظِيِم  عىل  حَتُوزوا  واإلحساِن، 
جئ     ی     ی     ی     ]ی      َتَعاىل:  اهللِ  َقوَل  أعُينُِكْم  ُنْصَب  َواْجَعُلوا  َتاِت،  َوالشَّ
حئمئ    ىئ    يئ          جب[ ]سبأ:39[، َواْحَذْر ُثمَّ اْحَذْر أْن ُتِصْبَك َدْعَوُة النَّبِيِّ 
ْرَهِم، ِإْن ُأْعِطَي َرِضَي َوِإْن َلْم ُيْعَط  يَناِر َوَعْبُد الدِّ األْكَرِم، ِحنَي َقاَل: »َتِعَس َعْبُد الدِّ
َوِإَذا ِشيَك َفَا اْنَتَقَش«)1(، َقاَل ابُن الَقيِِّم V: »اْلَكِريَم  َواْنَتَكَس،  َسِخَط، َتِعَس 
َلْيَس  الِذي  َواْلَبِخيُل  َقْلًبا،  َوَأْنَعُمُهْم  َنْفًسا،  َوَأْطَيُبُهْم  َصْدًرا،  النَّاِس  ُح  َأرْشَ امُلْحِسَن 
َب  ، َوَقْد رَضَ ا َوَغامًّ فِيِه إْحَساٌن، َأْضَيُق النَّاِس َصْدًرا، َوَأْنَكُدُهْم َعْيًشا، َوَأْعَظُمُهْم مهًّ
ِمْن  ُجنََّتاِن  َعَلْيِهاَم  َرُجَلنُيِ  َكَمَثِل  َوامُلَتَصّدِق،  لِْلَبِخيِل  َمَثاًل   H اهللِ  َرُسوُل 
َهمَّ  اَم  َوُكلَّ َواْنَبَسَطْت،  َعَلْيِه  َسَعْت  اتَّ بَِصَدَقِة،  ُق  امُلَتَصدِّ َهّم  اَم  ُكلَّ َحِديٍد، أي ِدرعان، 
اِح َصْدِر  اْلَبِخيُل بِالّصَدَقِة، َلِزَمْت ُكلُّ َحْلَقٍة َمَكاهَنَا، َومَلْ َتتَِّسْع َعَلْيِه، َفَهَذا َمَثُل اْنرِشَ
امُلْؤِمِن امُلَتَصّدِق، َواْنِفَساِح َقْلبِِه، َوَمَثُل ِضيِق َصْدِر اْلَبِخيِل َواْنِحَصاِر َقْلبِِه«)2(، اهـ. 

ِمن  َعَلنَا  جَيْ َوَأْن  َواهلََلِع،  َواجلََشِع  َوالطََّمِع،  الُبْخِل  ِمن  ُيعيَذَنا  أْن  اهللَ  َنسأُل 
افِِع األِمنِي، َفَمْن َصىلَّ َعَليِه َصالًة  امُلنِْفِقنَي يف َسبِيِلِه، ُثمَّ َصلُّوا َوَسلُِّموا عىل النَّبِيِّ الشَّ

ا.  َواِحَدًة، صىلَّ اهللُ َعليِه هِبَا َعرْشً
َوَرِحيًما ــــــًة  َرْحَ ُأرِســــــَل  َتْسِليًما)3(لــلــخــلــِق  َوَســلِّــُمــوا  َعَليِه  َصــلُّــوا 

ِع َيوَم  افِِع امُلشفَّ مْحَِة َوالثََّواِب، الشَّ ٍد َبِشرِي الرَّ فاللهمَّ َصلِّ َوَسلِّم َعىل َنبيِّنَا حُمَمَّ
احِلَساِب، وعىل مَجِيِع اآلِل واألصَحاِب َوَتابِعيهم بِإحَساٍن إىل يوِم املآِب. 

أخرجه البخاري رقم )2887(.  )1(
زاد املعاد يف هدي خري العباد )25-24/2(.  )2(

البيت يف نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب )483/7( بال نسبة لقائل.  )3(
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نا، وال َمبَلَغ ِعلِمنَا، وال جَتَعْل ُمِصيَبَتنا يف ِدينِنا،  نيا َأكرَب مَهِّ اللهمَّ ال جَتعل الدُّ
َفَتنَفَعُه  ُر  َيَتذكَّ مَمَّن  اجعلنا  اللهمَّ  باحلًسنى،  ق  َوَصدَّ واتَّقى،  َبرَّ  مِمَّن  اجعلنا  اللهمَّ 
كرى، واجَعل َسعَينا َمشُكوَرا، َوَذْنَبنَا َمغُفوَرا، وَأصِلح َلنا ِدينَنا الذي هو ِعصَمُة  الذِّ
َأمِرنا، َوُدنيانا التي فيها َمَعاُشنا، َوآِخَرَتنا التي إِليها َمَعاُدنا، واجَعل احلََياَة ِزياَدًة لنا 

 . يف ُكلِّ َخرِي، وامَلوَت َراَحة َلنا ِمن ُكلِّ رَشٍّ

شِد، وَنسَأُلَك ُموِجَباِت  الثََّباَت يف األَمِر، َوالَعِزيَمَة َعىَل الرَّ ا َنسَأُلَك  إِنَّ اللُهمَّ 
َرمحتَِك، َوَعَزاِئَم َمغِفَرتَِك، َوَنسَأُلَك ُشكَر نِعَمتَِك، َوُحسَن ِعَباَدتَِك، اللُهمَّ اعِصْمنَا 
هيئ  اللُهمَّ  واهلدى،  احلقِّ  عىل  َكِلَمَتنَا  وامجع  صفوَفنا،  د  وحِّ اللُهمَّ  َلِل،  الزَّ من 
ِل  وُّ َوحَتَ نِْعَمتَِك،  َزَواِل  ِمْن  بَِك  َنُعوُذ  ا  إِنِّ اللُهمَّ  للُمْسِلِمنَي قادًة صاحلنَي ُمصِلحنَي، 

َعافَِيتَِك، وُفَجاَءِة نِْقَمتَِك، ومَجِيِع َسَخطَِك. 

نعمَة  علينا  أدم  اللُهمَّ  َبَطَن،  َوَما  ِمنَْها  َظَهَر  ما  الِفَتِن  ِمَن  بَِك  َنُعوُذ  ا  إِنَّ اللهمَّ 
خاِء واالستقراِر، وأصلْح لنا ُوالَتنَا، وهيئ هِلُم بَِطانًة َصاحلًة  األمِن واإليامِن، والرَّ
ُحُدوَدنا،  واحفظ  ُجنُوَدَنا،  انص  اللهم  رعاياهم،  عىل  َرمحًة  واجعلهم  َناِصَحًة، 

وامُلسلمنَي أمَجعنَي. 

]ۅ     النَّاِر،  عذاَب  وِقنَا  َحَسنًَة،  اآلخرة  ويف  َحَسنًَة،  الدنيا  يف  آتنا  نا  ربَّ
ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې       ىى    ائ     ائ    ەئەئ    وئ    

وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.
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#

ال ُتَجاِهُروا ِبَمْعِصَيِة اهلِل َتَعالى

اخلطبة األولى:
احلمُد هلل َربِّ الَعامَلنَِي، وأشهُد أالَّ إَلَه إالَّ اهللُ، َوحَدُه ال رشيَك َلُه، امَلِلُك احلقُّ 
ًدا عبُد اهلل َوَرُسوُلُه األمنُي، صىلَّ اهللُ وسلَّم ََوَباَرَك عليه،  امُلبنُي، وأشهُد أنَّ نبيَّنَا حُممَّ

ا َبْعُد:  وعىل آلِه وَأصَحابِه َوالتَّابعنَي، أمَّ

ِلُموَن: َفيا ُم�سْ

]ڍ    ڌ     َوَتنَْدفُِع اآلَفاُت  حَتِلُّ اخلرََياُت،  َفبَِها  َتَعاىل،  بَِتْقوَى اهللِ  ُكوا  مَتَسَّ
ڌ    ڎ        ڎ     ڈ    ڈ    ژ    ژ    ڑ    ڑ[ ]الزمر:61[.

عباَد اهلل:

وَتْعِرَيِة  عنها،  فاِع  َوالدِّ عليها،  والَعضِّ  يَعتِنا،  برَِشِ ِك  بالتَّمسُّ ُمطاَلبوَن  نا  إنِّ
سَبِة،  احْلِ َبواِجِب  وُمطالبوَن  َوُمَسلَّامهِتا!  بَِأحَكاِمها  َيَتالَعُبوَن  الذيَن  امُلفِسِديَن، 
َواألَْخِذ عىل َأيِد الَفاِسديَن! َهذا َفْرٌض عىل كلِّ ُمْسِلٍم، ُكلٌّ َحْسَب علِمِه واستطاعتِِه، 
ُقوا  ِر؛ لُِتَحقِّ َفاْمُضوا َيا ُمْسِلُموَن، َوَبلُِّغوا ِرَساَلَة اهللِ، َوُمُروا بِامَلْعُروِف، َواهْنَوا َعن امُلنْكَّ
عيَِّة،  اعي والرَّ امَلَصالَِح، َوَتْدَفُعوا الَقَباِئَح، َواهللُ َيْعِصُمُكْم ِمَن النَّاِس! واْنَصُحوا لِلرَّ
ِة  كوُت عن امُلنَْكَراِت  َعيٌب يف أهِل اإلسالِم، َودليٌل عىل َضعِف اإليامِن، وِقلَّ فالسُّ

اِن، القاِئِل يف حُمَكِم البيان: ]ڻ    ڻ     ڻ    ڻ    ۀ    ۀ     يَّ ِل عىل امَلِلِك الدَّ الَتوكُّ
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ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ     ھ    ھ    ےے    ۓ    ۓ    ڭ    ڭ    
ڭ     ڭ    ۇ    ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ      ۋۋ    ۅ    ۅ    

ۉ[ ]البقرة:159، 160[.
ِعَباَد اهلِل:

واْسَتَهاَن  واْسَتَخفَّ  بامَلَعاِص،  َجاَهَر  َمْن  إالَّ  َوِرْضَواُنُه  اهللِ  َعافَِيُة  َتنَاُلُه  ُكلٌّ 
َوبنَي  َعاِقَبتِها،  ِمْن  َخاِئٌف  هَلَا،  َكاِرٌه  َوُهو  امَلْعِصَيَة  َيْفَعُل  َمْن  َبنَي  َفْرٌق  َفُهنَاَك  هِبا! 

َمْزَلٌق  ُنوِب  بِالذُّ بِامَلَعاِص، َواالْستَِهاَنَة  امُلَجاَهَرَة  َأنَّ  َذلَِك  هِبَا!  ُمَباٍل  َيْفَعُلها َغرَي  َمْن 
تي  َر ِمنُْه َنبِيُّنَا G بَِقولِه: »كلُّ أمَّ َخطِرٌي، َوإْثٌم َكبرٌِي، َورَشٌّ ُمْسَتطِرٌي، َحذَّ
ِلُك  نا َزينَُب J: َيا َرُسوَل اهللِ، َأهنَْ ُمَعاَفًى إالَّ المَجاِهِريَن«)1(، َوِحنَي َقاَلْت ُأمُّ

َرَنا اهللُ ِمْن َذلَِك بَِقولِِه:  احِلُوَن؟ َقاَل: »َنَعْم، ِإَذا َكُثَر اْلَخَبُث«)2(، َوَقْد َحذَّ َوفِينَا الصَّ
]ۇئ    ۆئ    ۆئ       ۈئ    ۈئ    ېئ     ېئ    ېئىئ    ىئ    ىئ    ی    ی    

ی[ ]األنفال:25[.

، َفإنَّ ُعُقوَبَتُه  َ ْلُم َفَلم ُيَغريَّ ُه إَذا َظَهَر الظُّ ْعِديُّ ما مفاده: َذلَِك أنَّ َقاَل الَشيُخ السَّ
َقاُء َهِذِه الِفْتنَِة َتُكوُن بِالنَّْهِي َعن امُلنَْكِر، َوَقْمِع َأْهِل  َتُعمُّ َوُتِصيُب الَفاِعَل َوَغرَيُه، َواتِّ
ملَِْن  ڄ[  ڦ     ]ڦ     َأْمَكَن  َمْهاَم  امَلَعاِص  ِمن  نُوا  ُيَمكَّ َوَأالَّ  َوالَفَساِد،   ِ الرشَّ

َض ملََِساِخطِِه، َوَجاَنَب ِرَضاُه)3(. َفنَُعوُذ بِاهللِ َتَعاىَل ِمْن َسَخطِِه َوَعَذابِِه َوِعَقابِِه. َتَعرَّ

أخرجه البخاري رقم )6069(، ومسلم رقم )2990(.  )1(

أخرجه البخاري رقم )3346(، ومسلم رقم )2880(.  )2(
ينظر: تفسري السعدي = تيسري الكريم الرمحن )ص318(.  )3(
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ِلُموَن: َها امُل�سْ اأَيُّ
َيتَِّق اهللَ فِينَا! َوال جُيَاِهَر بَِمْعِصَيتِِه؛ َوْلَيْسَترِتْ  نَا َعىل َمْن َجاَهَر بَِمْعِصَيتِِه أْن  َحقُّ
بِِسرْتِ اهللِ َتَعاىَل َعليِه، َوال ُيعِلْن بُِفُجوِرِه، َوَيْلَزُمُه َتوَبٌة إىل اهللِ َتَعاىل َوإَناَبٌة َوَنَدٌم َعىل َما 
َصنََع، َفَقْد قال النَّبِيَّ G: »َأيَُّها النَّاُس، َقْد آَن َلُكْم َأْن َتْنَتُهوا َعْن ُحُدوِد 
َلَنا  ُيْبِد  َمْن  َفِإنَُّه  اهلِل،  ِبِسْتِر  َفْلَيْسَتِتْر  َشْيٌء  اْلَقاُذوَراِت  َهِذِه  ِمْن  َأَصاَبُه  َفَمْن  اهلِل، 

.)1(»D َصْفَحَتُه ُنِقْم َعَلْيِه ِكَتاَب اهلِل

أو  َأْقَرانِِه،  َعىل  ها  َيُقصُّ َوَقَباِئِحِه،  َوَجَراِئِمِه  بَِفَواِحِشِه  ُيفاِخُر  مِمَّْن  َعجًبا  َفَيا 
نُها ألصحابه، نعوُذ باهلل من الضاللة والغواية! َفاهللُ  ُرَها، َوُيَسنُِبَها ملَُِتابِِعيِه، وُيزيِّ ُيَصوِّ
َوَيْمُقُتُه،  َذلَِك  ُيْبِغُض  َبْل  الِفْعِل،  ِمْن  اْلَقْوِل، وال  ِمَن  َوِء  بِالسُّ اجْلَْهَر  َتَعاىَل: الَّ ُيِبُّ 

َوُيَعاِقُب َعَليِه! 

ِتي ُمَعاًفى ِإالَّ الُمَجاِهِريَن«)2(، فُسبَحاَن اهللِ!  أمَلْ َيُقْل َنبِيُّنا G: »ُكلُّ ُأمَّ

 

َوِعيٌد َشِديٌد، َوَزْجٌر َوهَتِْديٌد لُِكلِّ جُمَاِهٍر بِامَلَعاِص واآلَثاِم، َفيا ُتَرى لِما مَلْ َتَسْع هَذا 
َذلَِك  َتعاىل؟  اهللِ  ِمَن  َخَط  َوالسَّ الَغَضَب  َهَذا  ُكلَّ  اْسَتَحقَّ  لَِماذا  َوَعْفُوُه؟  اهللِ  َعافَِيُة 
ا: ]ٺ    ٺ    ٿ     ٿ    ٿ    ٿ[  ألنَّ امُلَجاِهَر ُمْسَتِخفٌّ بِاهللِ َتعاىل! َومَلْ خَيَْش َخالَِقُه! َحقًّ
]نوح:13[، َقاَل ابُن َعبَّاٍس L: »َما َلُكم ال ُتَعظُِّمون اهللَ َحقَّ عظمتِه«)3(؛ َوأِلنَّ 

أخرجه مالك يف املوطأ رواية حممد بن احلسن الشيباين رقم )698(، وصححه احلاكم عىل رشط   )1(
الشيخني كام يف املستدرك )373/4( رقم)7696(،  وحسنه العراقي يف املغني عن محل األسفار 
- مكتبة طربية )813/2(، وصححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة )267/2( رقم 

.)663(
أخرجه البخاري رقم )6069(، ومسلم رقم )2990(.  )2(

تفسري الطربي = جامع البيان ت شاكر )634/23(.  )3(



385

ِشْئَت!  َما  َفاْصنَْع  َتْسَتِح  مَلْ  إَِذا  َوفِْعاًل:  َواإلياَمِن،  احلََياِء  ِجلَباَب  َخَلَع  َقْد  امُلَجاِهَر 
ِة َكْثَرهِتَا، أو  َوأْخَطُر يشٍء يف امُلَجاَهَرِة بامَلَعاِص إَذا اْعَتَقَد إَباَحَتَها َواْستِْحالهَلَا بُِحجَّ

ٍة هللِ َوَرُسولِِه، واهللُ َيُقوُل: ]يب    جت    حت    خت     ِة اإلْنَكاِر َعليها، َفُهذَا َنوُع حُمَادَّ ِقلَّ
َما  امَلَعاِص واآلَثاِم  ِمن  اُكْم  َوإيَّ اهللُ  مَحَانا  ]املجادلة:20[  مت    ىت    يت    جث[ 

َظَهَر ِمنْها َوَما َبَطَن.

َوبارَك اهللُ يل َوَلُكم يِف الُقرآِن، َوَنَفَعنَا باَِم فِيِه ِمن اآلياِت والنُُّذِر، َوأسَتْغِفُر اهللَ 
ِحيُم. ُه ُهَو الَغُفوُر الرَّ يِل َوُلكم ِمْن ُكل َِّذْنٍب َوَخَطٍر، َفاْسَتْغِفُروُه إنَّ

اخلطبة الثانية:
احلمُد هللِ غافِر الذنِب، وقابِل التَّوِب، شديِد العقاِب، ذي الطَّوِل، ال إله إالَّ ُهو 
إليِه امَلِصرُي، وأشهُد أالَّ إلَه إالَّ اهللُ، َوحَده ال رَشيَك له، ُذو الَفْضِل الَكبرِِي، وأشهُد أنَّ 
اُج امُلنرُِي، صىلَّ اهللُ وسلَّم ََوَباَرَك  َ ًدا َعْبُد اهللِ َوَرُسوُلُه، الَبِشرُي النَِّذيُر، َوالسِّ َنبَِّينا حُممَّ

ا َبْعُد:  عليه، وعىل آلِه وَأصَحابِه َوالتَّابعنَي هَلُْم بِإْحَساٍن وإيامٍن إىل َيوِم امَلصري، أمَّ

َشِديُد  اهللَ  أنَّ  واعلُموا  َوُحُقوَقُه،  ُحُدوَدُه  واحَفُظوا  ُمْسِلُموَن،  َيا  اهللَ  ُقوا  َفاتَّ
ُل  َسَيَتَحمَّ الذي  الَلِة  الضَّ ُدَعاِة  ِمْن  ُهَو  بِامَلَعاِصَ  امُلَجاِهَر  أنَّ  َتْعَلُموَن  أال  الِعَقاِب! 
ُرُه  رَضَ َكاَن  َوَمْن  َشِيًئا،  آَثاِمِهْم  ِمْن  َذلَِك  َينُْقُص  ال  َتبَِعُه،  َمْن  َوآَثاَم  َنْفِسِه،  إِْثَم 
َوَوَجَب  َكَراَمَة!  َوال  َقْدَر،  هَلُْم، وال  ِسرْتَ  َفال  َظاِهًرا،  َوَأَذاُه  َباِدًيا،  َوَفَساُدُه  ًيا،  ُمتَعدِّ
َرْفُع َأْمِرِه لَِويِلِّ األَْمِر؛ لَِقْطِع َفَساِدِه، َومِحَاَيِة امُلْسِلِمنَي ِمنُْه، َوِمْن إْفَساِدِه، واهللُ َتعاىل 

َيُقوُل: ]ۈئ    ېئ    ېئ     ېئ    ىئىئ     ىئ    ی    ی    ی    یجئ    حئ     مئ    ىئ    يئ    
جب[ ]القصص:77[. 
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أو  لِِسْحٍر  ا  َنارِشً أو  َوَرِذيَلٍة،  لَِبِليٍَّة  ًجا  ُمروِّ َأو  فِْتنٍَة،  أو  لِبِْدَعٍة  َداِعًيا  َكاَن  َفَمْن 
ا لَِعَصا الطَّاَعِة َواجلَاَمَعِة، أو َعابًِثا بِأْمِن الَبَلِد َواْستِْقَراِرِه، أو َخاِئنًا  َشْعَوَذٍة، َأو َشاقًّ
ملَِصالِِح النَّاِس، َوَجَب َفْضُحُه َوَهْتُك أْسَتاِرِه، َوَرْفُع َأْمِرِه لَِويِلِّ األَْمِر، َفَهؤالِء ال ِسرْتَ 

هَلُْم، َوال َكَراَمَة!

ِعَباَد اهلِل:

َيِميَك  َوُدْنَياُه،  ِدينِِه  يِف  َلُه  اهللِ  مِحَاَيُة  ا  إهنَّ لِلَعْبِد؟  اهللِ  ُمَعاَفاُة  َمْعنى  َما  أَتْدُروَن 
ُق َلَك  َق لُِسُبِل اهِلَداَيِة، َوَتنُْجَو ِمْن الِغَواَيِة، وَيِميَك يِف ُدْنَياَك، َفُيَحقِّ يِف ِدينَِك، َفُتَوفَّ

]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ     بَِقولِِه:  َوَعَدَنا  َكاَم  َوَيْعِصُمَك ِمن اآلَفاِت،   ، التَّامَّ األْمَن 
ٻ      پ    پ    پ    پ       ڀ    ڀ[ ]األنعام:82[ لَِذلَك َكاَن َرُسوُل اهللِ 

G َكثرًِيا َما َيُقوُل: »اْسَأُلوا اهلَل الَعْفَو َوالَعاِفَيَة، َفِإنَّ َأَحًدا َلْم ُيْعَط َبْعَد 
الَيِقيِن َخْيًرا ِمَن الَعاِفَيِة«)1(. 

ِلُموَن: َيا ُم�سْ

لْهِو والَغْفَلِة، َفَقاَل: ]ٺ    ٿ     ٿ    ٿ     َة الَّ َد اهللُ ُأمَّ َلَقْد َتَوعَّ
َبُعوا َما ُأْتِرُفوا فِيِه، َوَكاُنوا جُمِْرِمنَي! ٿٹ    ٹ    ٹ[ ]احلجر:3[ َهؤالِء اتَّ

اإْخَواِن:
بِِخدَمِة  َفْت  رَشُ َدوَلٌة  َفنَحُن  َوَمَكاَنَتهَا،  َقْدَرَها،  الباِلِد  هِلَِذِه  َنْعِرَف  أْن  ُبدَّ  ال 
الَبيَتنِي، وَقاَمْت عىل التَّوِحيِد والَعِقيَدِة، َفلنَْحَذْر ِمْن اجلَْهِر بِامَلَعاِص واآلَثاِم فِيها، 
أو أْن َنْرىَض أِلََحٍد أْن َيْعَبَث َفيَها، َفنَْحُن يف َسِفينٍَة َواِحَدٍة! َفإَقاَمُة َحَفالٍت ِغنَاِئيٍَّة، 

أخرجه الرتمذي رقم )3558(، وقال األلباين: »حسن صحيح«.  )1(
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َوَأْفالٍم ِسيناََمِئيٍَّة َهاِزَلٍة، فِْسٌق َوُفُجوٌر َوجُمُوٌن، َوَما َنْعَلُمُه ِمْن ُوالِة ُأُموِرَنا ُهَو حُمَاَربُة 

الَفَساِد وامُلْفِسِديَن.

اهللِ  َرُسوُل  َقاَل  حَمُْسوَمٌة،  َوهِنَاَياهُتَا  حَمُْتوَمٌة،  اَلَفَساِد  َعاِقَبَة  أنَّ  َوْلَتْعَلُموا 

َيا  امُلْسِلِمنَي:  ِمْن  َرُجٌل  َفَقاَل  َوَقْذٌف«  َوَمْسٌخ  َخْسٌف  ــةِ  اأْلُمَّ َهِذِه  H: »ِفي 

َرُسوَل اهللِ َوَمَتى َذاَك؟ َقاَل: »ِإَذا َظَهَرْت اْلَقْيَناُت َواْلَمَعاِزُف، َوُشِرَبْت اْلُخُموُر«)1(.

! َنُعوُذ بِاهللِ ِمن َسَخطِِه َوَعَذابِِه. ، َأَحاَط الَعَذاُب َوَطمَّ ُ َوَعمَّ ُه إذا َكُثَر الرشَّ فإنَّ

كيِد  ِمن  امُلسِلِمنَي  بالَدنا وبالَد  احفظ  امُلْلِك،  وَمالَك  الُفلِك،   َ ُمسريَّ يا  اللهمَّ 

ْق ُوالَة  ا َنْجَعُلَك يف ُنُحوِرِهم، َوَنعوُذ بَِك ِمن رُشوِرهم، اللهم َوفِّ لُهمَّ إنَّ الكائديَن، الَّ

ًة ملا حتُبه وترضاه، اللهم اجعلهم باًبا لكلِّ  ًة، َوُوالَة أمِرنا َخاصَّ ُأُموِر امُلسِلمنَي َعامَّ

، واجعلهم رمحًة للبالِد والعباد. خرٍي، وُصدَّ هبم كلَّ رشٍّ

ِل عافيتِك، وُفجاءِة نقمتِك، ومجيِع  اللهمَّ إنا نعوُذ بك من زواِل نعمتِك، وحتوُّ

ادفع عنَّا  اللهمَّ  اللهْم احفظ ُحُدودنا، وانص ُجنودنا، واكبت أعدائنا،  سخطِك، 

ًة، وعن سائِر بالِد  الزَل واملحِن عن بلِدنا هذا خاصَّ نا والزَّ با والزِّ الَغالء والَوَباء والرِّ

امُلسلمنَي.

اْلَقْوِم  َعىَل  َنا  َواْنُصْ َأْقَداَمنَا،  َوَثبِّْت  َأْمِرَنا،  يِف  اَفنَا  َوإرِْسَ ُذُنوَبنَا،  َلنَا  اْغِفْر  نَا  َربَّ

ْنَيا َحَسنًَة، َويِف اآْلِخَرِة َحَسنًَة، َوِقنَا َعَذاَب النَّاِر. نَا آتِنَا يِف الدُّ اْلَكافِِريَن، َربَّ

أخرجه الرتمذي رقم )2212(، وصححه األلباين.  )1(
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عباد اهلل:
اهلل  ولذكر  يزدكم،  نعمه  عموِم  عىل  واشكروه  يذكركم،  العظيَم  اهلل  اذكروا 

أكرب، واهلل يعلم ما تصنعون.
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#

َطْلُعنا َنِضيٌد ِبَحْمِد اهلِل َتَعالى

اخلطبة األولى:
احلمُد هللِ َداِئِم الَفضِل واإلحَساِن، َنحمُدُه عىل َما َأنَعَم وأوىل، وَأْغنى وَأْقنى، 
وأشهُد أالَّ إله إالَّ اهللُ، وحَدُه ال رَشيَك َلُه، َنشُكُرُه عىل آالٍء َترْتَى، وأشهُد أنَّ َنبِيَّا 
َصلِّ  اللهمَّ  امَلوروِد،  واحلَوِض  امَلحُموِد،  امَلَقاِم  َصاِحُب  َوَرُسوُلُه،  اهللِ  عبُد  َدا  حُممَّ
الَيوِم  إىل  وإيامٍن  بِإحَساٍن  هَلم  والتَّابِعنَي  وَأصَحابِِه  آلِِه  وَعىل  َعليه،  َوَباِرك  َوَسلِّم 

امَلْشُهوٍد.

رَ امُلوؤِمِننَي: َمَعا�سِ
ُقوا اهللَ َتَعاىَل َوَراِقُبوُه، واْعَلُموا أنَّ َعاِقَبَة التَّقوى َرِشيَدٌة، َوهِنَاَيُة َأهِلَها مَحِيَدٌة،  اتَّ

ْن ملَِْن َشَكَر أْن َيِزيَده.  َونَِعَم اهللِ َعلينَا َعِدْيَدٌة، واهللُ C َتَأذَّ

َطِب وَأصنَافِِه َوَمَذاِقِه؟  اِم َننَْعُم بِأنواِع الرُّ نا يِف َهِذِه األيَّ أال َتروَن َيا ُمؤِمُنوَن: أنَّ
وتِلَك  امَلَذاَقاِت،  واختاِلَف  واأللواَن  األصنَاَف  َنَرى  َوَنحُن  الَعَجُب  وَيأُخُذنا  بل 
ُر ِحينَها َكاَمَل ُقْدَرِة اهللِ، َوَبِديَع َصنَْعتِِه، َوَصَدَق اهللُ يِف َقولِِه  يَّاِت امَلُهوَلِة، َفنََتَذكَّ الَكمِّ

َتَعاىَل: ]ں    ں        ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    ۀ    ۀ    ہ    ہ     ہ    
ۇ     ڭ     ڭ     ڭڭ     ۓ     ۓ        ے     ے     ھ     ھ     ھ     ھ     ہ    

ۇ    ۆ    ۆ[ ]الرعد:4[. 
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ُسْبَحاَن اهلِل: َأَراٍض ُمَتَجاِوَرٍة، َهِذِه َطيَِّبٌة َنافَِعٌة لِلنَّاِس، َوهِذِه َسَبَخٌة، وُأخرى 
َوَزْرٍع  َأْعنَاٍب  ِمْن  أنواٌع فيها  ُتنبُِت األَْشَجاَر  التي  َشيًئا، واألرُض  ُتنْبُِت  َماحِلٌَة، ال 
ُة َنَخالٍت يِف َأْصٍل َواِحٍد، َوَغرْيُ ِصنَْواٍن  َوَنِخيٍل، والنَِّخيُل َبعُضها ِصنَْواٌن، َأْي: ِعدَّ
َل اهللُ  َقاٍت، ُكلُّ َشَجَرٍة عىل ِحَدهِتَا، َوُكلُّها ُتْسَقى باَِمٍء َواِحٍد، َوَقد َفضَّ َنَخالٍت ُمَتَفرِّ

ْكِل! ِة والشَّ لذَّ لوِن والنَّْفِع، والَّ َبْعَضَها َعىَل َبْعٍض يِف الثََّمِر َوالطَّْعِم، والَّ

باِع َوَصاَيا  ا: إِنَّ يِف َذلَِك آلَياٍت لَِقْوٍم هَلُم ُعُقوٌل هَتِدهيم إىل َما َينَفُعهم ِمْن إتِّ َحقًّ
َيعَمُهوَن،  ُظُلاَمهِتِم  يِف  َفُهم  َوالَبالَدِة  اإلعَراِض،  َأْهُل  ا  َوَأمَّ َوَنَواِهيِه،  َوَأَواِمِرِه   اهللِ 

م َسبِياًل، وال َيُعوَن َلُه ِقياًل. ال هَيَتُدوَن إىِل َرهبِّ

ِعَباَد اهلِل:
َطِب،  الرُّ َوَقْطِف أصناِف  التَّْمِر،  َخَراِف  َموِسِم  اِم  األَيَّ َهِذِه  اهللِ  بَِحْمِد  َنِعيُش 

ُق الَعِليُم: ]ھ    ھ    ھ    ھ    ے     ْل بِالنَّْخِل الذي َقاَل عنْها اخلاَلَّ َفلنََتأمَّ
ے     ۓ    ۓ[ ]ق:10، 11[.

َها،  ُمْبِصَ ُتْعِجُب  مَا  ِصنٍْف  ُكلِّ  ِمْن  اهللُ  أْنَبَت   :V عِديُّ  السَّ يُخ  الشَّ قاَل 
َوُتِقرُّ َعنَي َراِمِقها، َوَخصَّ ِمنَْها النََّخَل الَباِسَقاِت الطَِّواِل، الَتي َيُطوُل َنْفُعها، َوَتْرَتِفُع 
النَِّضيَد،  ْلَع  الطَّ َفُتْخِرُج  األَشَجاِر،  ِمْن  َكثرٌِي  َيْبُلُغُه  ال  َمْبَلًغا،  َتْبُلَغ  اَمِء، حتى  السَّ إىل 
اِكَم امَلنُْضوَد َبعُضُه عىل َبْعٍض يِف َأْكاَمِمِه َوِقنَْوانِِه، َما ُهو ِرْزٌق لِلِعَباِد،  اِكَب امُلرَتَ امُلرَتَ

ِخُروَن. ُقوًتا َوَفاِكَهًة، َيْأُكُلوَن ِمنُْه َوَيدَّ

اهلُل اأكرُب:
 G َوَنبِيُّنَا  امُلنِعِم ُسبَحاَنُه،  َلنِعَمٌة َعظِيَمٌة َتسَتوِجُب ُشكَر  ا  واهللِ إهنَّ
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ْرَبَة،  َقاَل: »ِإنَّ اهلَل َلَيْرَضى َعِن اْلَعْبِد َأْن َيْأُكَل اأَلْكَلَة َفَيْحَمَدُه َعَلْيَها، َأْو َيْشَرَب الشَّ
َفَيْحَمَدُه َعَلْيَها«)1(.

عَباَد اهلِل:
َب اهللُ ِهبا َمَثاًل باإلياَمِن، َوَشَهاَدِة أالَّ إلِه إالَّ اهللَ،  ولَِعظِيِم َشْأِن النَّخَلِة َفَقد رَضَ

َفَقاَل َعزَّ ِمن َقاِئٍل َحَكياًم: ]ۆئ    ۆئ    ۈئ              ۈئ    ېئ    ېئ    ېئ        ىئ     ىئ    
ىئ    ی    ی    ی    ی    جئ    حئ     ٱ    ٻ    ٻ              ٻ    ٻ    پپ    

پ    پ    ڀ     ڀ    ڀ     ڀ[ ]إبراهيم:24، 25[. 

َر َنْخٍل، َفَجَعَل O َيْأُكُل ِمنُْه، َأَتعِرُف  َونبِيُّنا G ُأيِتَ َيوًما بُِجامَّ
ابِق َشأٌن َعظِيٌم، َفَأَراَد  َمِن السَّ ُه َقْلُب النَّْخَلِة، َوَقد َكاَن لُه يف الزَّ ُر؟ إِنَّ اُب َما اجلُامَّ ا الشَّ أهيُّ
َمَثُل  َمَثُلَها  ِبَشَجَرٍة  »َأْخِبُروِني  َفَقاَل:  أْصَحاَبُه،  َترِبَ  خَيْ أْن   G اهللِ  َرُسوُل 
َحاَبُة يِف َشَجِر  اْلُمْسِلِم ُتْؤِتي ُأُكَلَها ُكلَّ ِحيٍن ِبِإْذِن َربَِّها، َواَل َتُحتُّ َوَرَقَها؟«، َفَوَقَع الصَّ

ا مَلْ جُيِِب الَقوُم قاَل: »ِهَي النَّْخَلُة«)2(. اْلَبَواِدي، َوَرُسوُل اهللِ َيُقوُل: ال، َفَلمَّ

ها امُلوؤِْمُن: اهلُل اأكرُب اأيُّ
ُكلُّ َهِذِه األوَصاِف اجلَميَلِة فِيَك، َفاَم أَوُجُه التََّشاُبِه َبينَنَا وَبنَي النَّْخَلِة؟! هذا ما 

ُق إليه، يف اخلطبِة الثانيِة، بَِمِشيَئِة اهللِ َتَعاىل.  َنَتَطرَّ

واْجَعلنا  امُلرَسِلنَي،  َسيِِّد  َوهِبَدِي  الَعظِيِم،  بِالُقرآِن  واْرَفعنَا  اْنَفعنَا  فاللهمَّ 
ُه َغُفوٌر َرحيٌم. ُمباَركنَي، وأستغِفُر اهللَ َربَّ الَعامَلنَي، فاسَتْغِفُروُه إنَّ

أخرجه مسلم رقم )2734(.  )1(
أخرجه البخاري رقم )6144(، ومسلم رقم )2811(.  )2(
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اخلطبة الثانية: 
ُق  اخلاَلَّ َلُه،  اهللُ، وحَدُه ال رَشيَك  إالَّ  إله  أالَّ  الَعامَلنَي، وأشهُد  احلََمُد هللِ َربِّ 
اِدُق الرَبُّ األمنُي، صىلَّ اهللُ َوَسلََّم  ًدا عبُد اهللِ َوَرُسوُلُه، الصَّ الَعِليُم، وأشهُد أنَّ َنبِيَّا حُممَّ

ا َبعُد:  يِن، أمَّ َوَبارَك عليِه وعىل آلِِه َوأصَحابِِه وأتباِعِه بِإحساٍن وإياَمٍن إىل َيوِم الدِّ

فاتَّقوا اهللَ يا مؤِمنوَن َحقَّ التَّقوى، واشكروُه عىل نِعٍم َظاِهرٍة وباطِنٍَة، وَما ِعنَد 
اهللِ َخرٌي َوَأْبَقى.

واالستِقاَمُة،  الثََّباُت  والنَّخَلِة:  امُلؤِمِن  َبنَي  َبِه  الشَّ َأْوُجِه  َأوَضِح  ِمن  وإنَّ  أال 
َوَيُْسُن  ُعُمُرُه،  َيُطوُل  امُلؤِمُن  َكاَم  َأْرِضَها،  يِف  َثَباًتا  إالَّ  نَواُت  السَّ َتِزيُدها  فَالنَّْخَلُة ال 
َوِدينِِه،  ِه  بَِربِّ مَتَُسًكا  َفَيْزَداُد  َزْعَزَعَتُه،  اِوُل  َوحُتَ َهواُت،  والشَّ الِفَتُن  بِِه  حُتيُط  َعَمُلُه، 

َوَصَدُق اهللُ: ]ڤ    ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄ     ڄ    ڃ    
ڃ[ ]إبراهيم:27[. 

عباَد اهلِل:
َبِه: الَبَقاُء عىل اهلَيَئِة؛ َفالنَّْخَلُة الَ حَتُتُّ َوَرَقَها َصيًفا َوال ِشَتاًء،  َوِمْن َأْوُجِه الشَّ
َفِهي بَِكاِمِل ِزْينَتَِها، َفَكَذلَِك امُلؤِمُن َليَس َلُه َوْجَهاَن: َوْجُه أَماَم النَّاِس َطاَعٌة َوَتَبتٌُّل، 
بُِكلِّ َصَفاٍء َوِصْدٍق  َمَع اخلَلِق  َيَتَعاَمُل  َوَلَغ فِيهَا،  َقبِيٌح إذا َخال بَِمحاِرِم اهللِ  َوَوْجٌه 
ِن والنِّفاِق، َقاَل َرُسوُل اهللِ G: »ِإنَّ َشرَّ  ُه َيعَلُم ُخطوَرَة التََّلوُّ َوُنْصٍح؛ ألنَّ

النَّاِس ُذو الَوْجَهْيِن، الَِّذي َيْأِتي َهُؤاَلِء ِبَوْجٍه، َوَهُؤاَلِء ِبَوْجٍه«)1(. 
اَطَك امُلسَتقيَم. فاللهم َثبِّتنَا عىل ِدينَِك، وعىل ِصَ

أخرجه رقم البخاري رقم )7179(، ومسلم رقم )2526(.  )1(
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ها امُلوؤِمُنوَن: اأيُّ

َقْلُب امُلؤِمِن َكَقْلِب النَّخَلِة َأبيٌض َصاٍف، ال َيِمُل ِغالًّ، وال ِحقًدا عىل إخوانِه، 
إْن رأى ِعنَدُهْم خرًيا َفِرَح هَلم، وبارَك هَلُم، وإْن أتاُهم َما َيُسوُؤُهم َحِزَن حِلُْزهِنِم، 

عىل لَِسانِِه َدوًما: ]پ    پ        پ       پ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    
ٺ    ٺ      ٺ    ٿ    ٿ[ ]احلرش:10[.

عباَد اهلِل:

َعٌة، َنفُعها َوخرُيها َيِصُل إىل  ٌة، َوَهَكذا امُلؤِمُن َلُه أعاَمٌل ُمَتنَوِّ النَّْخَلُة ُفُروُعها مُمَْتدَّ
ِهم، ُمَتَمثِّاًل َقوَل َنبِيِّنا  اِعي ملََِصاحِلِ ُكلِّ النَّاِس، وَليَس أنانِيًّا، َفُهَو امُلِعنُي إِلخَوانِِه، السَّ

G: »اْشَفُعوا ُتْؤَجُروا«)1(.

َأْمَواِلِهْم  َعَلى  النَّاُس  َأِمَنُه  َمــنْ  »اْلُمْؤِمُن  َوَهَكَذا  اجلَانِِب،  َمأُموَنُة  النَّْخَلُة 
َوَأْنُفِسِهْم«)2(.

َنبِيِِّه،  ُسنَِّة  َباِع  وإتِّ َوُقْرآنِِه،  بِإِياَمنِِه  َحَياُتُه  َوامُلؤِمُن  َيْسِقيَها،  مَلاٍء  حَتَتاُج  النَّْخَلُة 
ۉ      ۉ     ۅ      ۅ     ۋ    ۋ     ۈ      ٴۇ     ]ۈ     َتَعاىَل:  نا  َربُّ َقاَل  َكاَم 

ې[ ]األنفال:24[. 

النَّْخُل َليَس عىل ُرْتَبٍة َواِحَدٍة، َبْل َبينَُه َتَفاُضٌل َومَتَاُيٌز َكبرٌِي، َوَهَكذا َأْهُل اإلْياَمِن 
]ڤ    ڤ    ڤ    ڦ     ڦ    ڦ    ڦ     َواِحَدٍة:  َدَرَجٍة  َليُسوا عىل 

أخرجه البخاري رقم )1432(.  )1(
أخرجه ابن ماجه رقم )3934(، وصححه األلباين.  )2(
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َوَلِكْن َما  ڄ    ڄ    ڄ[ ]فاطر:32[، »َوَلْيَس اإْلِيَماُن ِبالتََّحلِّي َواَل ِبالتََّمنِّي، 
َقْتُه اأْلَْعَماُل«)1(. َوَقَر ِفي اْلَقْلِب، َوَصدَّ

النَّْخَلُة ُكلُّها َنافَِعٌة َوُمِفيَدٌة ِجْذُعَها َولِيُفَها وأجَزاؤها، َوَهَكذا امُلْؤِمُن أيناََم َحلَّ 
ِرًيا  ِمنُْه  جَتَِد  َأْن  ا  َوإِمَّ ِمنُْه،  َتْبَتاَع  َأْن  ا  َوإِمَّ ِذَيَك  ُيْ َأْن  ا  إِمَّ امْلِْسِك  َكَحاِمِل  َفُهَو:  َنَفَع. 

َطيَِّبًة)2(.

ِعَباَد اهلِل:
، َوَقد َقاَل َرُسوُلنا G: »َيا َعاِئَشُة  التَّْمُر ِغذاٌء ُمَتَكاِمٌل، َوَطَعاٌم َتامٌّ

َبْيٌت اَل َتْمَر ِفيِه ِجَياٌع َأْهُلُه«)3(.

ُسمٌّ  اْلَيْوَم  َذِلــكَ  َيُضرَُّه  َلْم  َعْجَوًة  َتَمَراٍت  ِبَسْبِع  َتَصبََّح  »َمْن  أْن:  نا  َأْخرَبَ َبْل 

 

ٍر -بإذِن  َواَل ِسْحٌر«)4(، َوَقْد َجاَء احَلِديُث ُمَقيًَّدا بِالَعجَوِة، َوَجاَء ُمطَلًقا، َفَيُعمُّ ُكلَّ متَْ
اهللِ تِِعاىل-.

عباد اهلل:
َثَمٌر  ُيباُع  الِفقِهيَِّة، فال  الَقواِعِد، واألحَكاِم  َعَدًدا من  َتَعلَّمنا  النَّخِل  َبَرَكِة  ِمْن 
ُه ال جَيُوُز التََّفاُضُل يف َبيِع التَّْمِر بالتَّْمِر،  ، وأنَّ ، أو َيْصَفرَّ حتى َيبدَو َصالُحُه، بِأْن َيَمرَّ
با، َكام َفَتح لنا َبعَض أنواِع الُبُيوِع واألََجاَراِت التي َيَتاُجَها النَّاُس،  وأنَّ هذا َعنُي الرِّ

َكام أرَشَدنا َنبِيُّنا يف َكيِفيَِّة التَّعاُمِل َمَع ما ُيِصيُب الثََّمَر ِمن َجواِئَح. 

من قول احلسن البصي يف شعب اإليامن )159/1(.  )1(
جزء من حديث أخرجه البخاري رقم )5534(، ومسلم رقم )2628(.  )2(

أخرجه مسلم رقم )2046(.  )3(
أخرجه البخاري رقم )5769(، ومسلم رقم )2047(.  )4(
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ِة  ؛ َذلَِك َأنَّ َرُسوَل اهللِ َمرَّ َعىَل ُصرْبَ َكام َعلَّمنا َنبِيُّنا G حَتريَم الِغشِّ
َعاِم؟«  َطَعاٍم، َفَأْدَخَل َيَدُه فِيَها، َفنَاَلْت َأَصابُِعُه َبَلاًل، َفَقاَل: »َما َهَذا َيا َصاِحَب الطَّ
َعاِم َكي َيَراُه النَّاُس؟  اَمُء َيا َرُسوَل اهللِ، َقاَل: »َأَفَا َجَعْلَتُه َفْوَق الطَّ َقاَل: َأَصاَبْتُه السَّ

َمْن َغشَّ َفَلْيَس ِمنِّي«)1(.

ًة َمَع َتويلِّ َعدٍد ِمن الَعاَمَلِة ِزماَم األُُموِر، وَجزى اهللُ  وهذا حَتذيٌر لِلباَعِة خاصَّ
لنَِي َفليَس ِعنَْدُهم يف ذلَِك هَتاوٌن. الَّ وِق والدَّ امُلنَظِّمنَي يف السُّ

اَحاِت َيُقوُل اهللُ َتعاىل: ]ڭ    ڭ    ۇ        َيا أهَل النَِّخيِل وامَلَزارِع واالسرِتَ
ٌة، َفَتَعلَُّموها، واْسأُلوا َعنْها. ۇ[ ]األنعام:141[ َفِلَزكاِة النَِّخيِل أْحَكاٌم َخاصَّ

اإخوان:

اًفا  َوإرْسَ هَتَاُوًنا  جَتُِد  األَسِف  َفَمَع  النِّْعَمَة،  اِم  احرِتَ عىل  أْهَلنَا  ُنَريِبَ  أْن  َوَينَبِغي 
َمَع  ُيرَمى  للَبَهاِئِم  َيْصُلُح  َقْد  مَتٍْر  أو  األحياِن،  أغَلِب  يف  لألْكِل  صالٍِح  مَتٍْر  َرْمِي  يف 
النَِّفاياِت، َوَهذا من الُكْفِر بالنِِّعِم، َفإذا َكاَن َرُسوُلنا O أَمَر َمْن َسَقَطْت 
ُد َرْمَيَها، واهللُ َتعاىَل َيُقوُل:  ُلْقَمُتُه أْن ُيِميَط ما هِبَا ِمْن أذًى، َوَيأُكُلها، َفَكيَف بَِمْن َيَتَعمَّ

ڃ     ڃ      ڄ     ڄ     ڄڄ     ڦ     ڦ     ڦ     ڦ      ]ڤ    
ڃ[ ]إبراهيم:7[.

فاللهمَّ َلَك احلمُد عىل نَِعِمَك العظِيَمِة، وآالِئَك اجلَِسيَمَة، واجعلنا لِنَِعِمَك ِمن 
نا بِزينَِة اإليامِن والتَّقوى، َوارزقنا ِمن الَعَمِل  اِكريَن، ولَك ِمْن الذاِكريَن، اللهم َزيِّ الشَّ

أخرجه مسلم رقم )102(.  )1(
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َما ترىض يا رمحُن، اللهمَّ اهِدنا ألحسن األقواِل واألعامِل واألخالِق، واصْف َعنَّا 
َسيَِّئَها يا ربَّ العامَلنَي.

اغفر لنا ولِوالدينا وجلميع املسلمنَي. 

]ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ        ۅ    ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    
ې       ىى    ائ     ائ    ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[. 



احلقوق اإلسالمية
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#

ُصوٌر من ِبرِّ الواِلَدِة

اخلطبة األولى:
ەئ[  ائ    ائ     ى     ى      ې     ]ې     القائِل:  هللِ  احلمُد 
]اإلرساء:25[ نشهُد أن ال إله إال اهلل وحَدُه ال رشيَك َلُه، َأَمَرنا باإلحساِن بِالوالَِديِن، 

ا  ً والَقوِل هَلام َقوال َكِرياًم، وأشهُد أنَّ حُممًدا عبُد اهللِ ورسوُله، َأرسَلُه اهللُ هاِدًيا وُمَبرشِّ
َتسِلياًم  َم  وسلَّ بإحساٍن  وأتباِعِه  وأصحابِِه  آلِِه  وعىل  عليه  وبارَك  اهللُ  صىلَّ  َوَنِذيًرا، 

ا بعُد: َمِزيًدا، أمَّ

]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ    ڀ      ڀ    ڀ    ٺ    
ٺ    ٺ           ٺٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٹ     ٹ      ٹٹ    ڤ    ڤ    ڤ          ڤ    ڦ[.

]النساء:1[

ها الأكارُم: اأيُّ
من  عَدٌد  َطَلَب  َوَفضِلها،  َوَمَكاَنتِها  األمِّ  عِن  امَلاِضَيِة  اجلُُمَعِة  يف  ثنا  حَتدَّ حنَي 
أنَّنا  فِعاًل  فوجدت  ُل!  وأتأمَّ ُر  ُأَفكِّ فصُت  واإلحساِن،  لِلرِبِّ  َعَمليًَّة  ُصَوًرا  اإلخوِة 
لُت يف  بِحاجٍة إىل َناَمِذَج َعَمِليٍَّة، وَقَصٍص واِقعيٍِّة، َتدَفُعنا لِلعمِل، وحَتُدونا إليِه، فتأمَّ

القرآِن الكريِم، فإذا فيِه من النَّامِذِج ما يكفي ألُويِل األلباب! 

صِص التي َتبَهُر الُعُقوَل! وحَتُدوا لِلعمِل!   ِة أيًضا َتزَخُر بالقَّ نَِّة النََّبويَّ وإْذ بالسُّ
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واإلحساِن  والرِبِّ  الَوَفاِء  أهُل  هم  الُم-  والسَّ الُة  الصَّ -عليهُم  اهللِ  أنبياَء  ألنَّ  ذلَك 
بالوالَِديِن ُعُموًما، وبالَوالَِدِة ُخُصوًصا!

جب     يئ     ىئ     مئ        ]حئ     بِقولِِه:  َعاِء  بِالدُّ والِديِه  خَيُصُّ   S َفنوٌح 
 S َمريَم  ابُن  ]نوح:28[، وعيسى  حب    خب     مب    ىب    يب[ 
ُه، َفقاَل عنُه: ]ں    ں    ڻ    ڻ     ڻ    ڻ[ ]مريم:32[، وكذا  َوَصَفُه َربُّ

ييى S قاَل اهللُ عنه: ]ٿ    ٿ     ٿ     ٿ    ٹ    ٹ[ ]مريم:14[. 

َبَلَغ يف  قد  فأْمٌر  الكافِِر  َأبِيِه  مَع   S اخلليِل  إبراهيَم  َأمِر  كاَن من  ما  ا  وأمَّ
َدُه َأُبوُه، وقاَل: ]ھ    ے    ے    ۓۓ     ا َهدَّ الربِّ َغاَيَتُه، ويِف اإِلحَساِن هِنَاَيَتُه، َفَلمَّ
ۇۆ     ۇ     ]ڭ      واألََدِب:  باإِلحَساِن  ذلَِك  قاَبَل  ]مريم:46[  ڭ[  ڭ    

ۆ    ۈ    ۈٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ    ۅ[ ]مريم:47[. 
ا َهدُي َنبِيِّنا H بقولِه وفِعِلِه فقد َسمعُتم طرًفا منُه يف مُجَُعٍة َمَضت،  وأمَّ
َتُه بالَقَصَص التي ُتريبِّ عىل الرِبَّ واإلحَساَن،  بل كاَن H ُيريبِّ صحاَبَتُه وُأمَّ
لوا إىل اهللِ  َفَتوسَّ الَغاِر صخَرٌة،  َفِم  انَطَبَقت عىل  الذيَن  الَغاِر  ِة أصَحاِب  كام يف ِقصَّ

بِصالِِح أعاَمهِلم، فكاَن أحُدهم من َأهِل الرِبِّ واإِلحَساِن!)1(.

وقد َأَتى َرُجٌل إىل َرُسوِل اهللِ H َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ، إيِنِّ ِجْئُت ُأِريُد 
اَر اآلِخَرَة، َوَلَقْد َأَتْيُت َوإِنَّ َوالَِديَّ َلَيْبِكَياِن، فَقاَل  َهاَد َمَعَك، َأْبَتِغي َوْجَه اهللِ، َوالدَّ اجْلِ
حابَة  الصَّ وألنَّ  َأْبَكْيَتُهَما«)2(؛  َكَما  َفَأْضِحْكُهَما  ِإَلْيِهَما،  »َفاْرِجْع   :H

أخرجه البخاري رقم )2215(، ومسلم رقم )2743(.  )1(
أخرجه ابن ماجه رقم )2782(، وصححه األلباين.  )2(
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َء الَعظِيَم، فقد َجاَءُه َرُجٌل  ُيدِركوَن أنَّ بِرَّ الوالِِديِن يعنِي عنَد اهللِ، وِعنَد َرُسولِه الشَّ
ا بِِه َبْعَد َمْوهِتِاَم؟  مُهَ ٌء َأَبرُّ ِمْن َبنِي َسَلَمَة، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ، َهْل َبِقَي ِمْن بِرِّ َأَبَويَّ يَشْ
َاُة َعَلْيِهَما، َوااِلْسِتْغَفاُر َلُهَما، َوِإْنَفاُذ َعْهِدِهَما ِمْن َبْعِدِهَما، َوِصَلُة  َقاَل: »َنَعْم الصَّ

أنَّ  ُمسِلٍم:  َصِديِقِهَما«)1(، ويف َصحيِح  اُم  َوِإْكــرَ ِبِهَما،  ِإالَّ  ُتوَصُل  اَل  الَِّتي  الرَِّحِم 

َصْوُم  َعَلْيَها  َكاَن  ُه  وأنَّ َها،  ُأمِّ بَِمْوِت  ُه  رِبُ خُتْ  H َرُسوِل اهللِ  إىَِل  َجاَءْت  اْمَرَأًة 
َا مَلْ حَتُجَّ َقطُّ َأَفَأُحجُّ َعنَْها؟ َقاَل:  َشْهٍر َأَفَأُصوُم َعنَْها؟ َقاَل: »ُصوِمي َعْنَها« َقاَلْت: إهِنَّ

ي َعْنَها«)2(.  »ُحجِّ

بالوالِديِن  واإلحساِن  لِلربِّ  الَعَمِليَِّة  اجلوانِِب  يف  َنرشَع  أن  الِكراُم:  أيُّها  بقي 
ُيناِسُبَك  وقد  ُكلُّها،  ُتناِسُبَك  قد  اخلُُطواُت  وهذِه  ُخُصوًصا،  وبالوالَِدِة  ُعُموًما، 

، قاَل اهللُ تعاىل: ]ڻ     ڻ    ڻ     ُعوُر واهلمُّ َبعُضها، امُلهمُّ أْن َيُكوَن ِعنَدَك الشُّ
ڻ    ۀۀ    ہ    ہ    ہ    ہ[ ]العنكبوت:69[.

َوَكاٌم  َطِليٌق،  َوْجٌه  َهيٌِّن،  َشْيٌء  »اْلِبرُّ  َقاَل:  L حنَي  ُعَمَر  اْبُن  وَصَدَق 
ُد أنَّ الَعَمَل الذي َيُقوُموَن  ُقوا لِلربِّ واإلحساِن جَيِ ُل حلاِل َكثرٍِي ممِن ُوفِّ َليٌِّن«)3(، وامُلتأمِّ

ُقُلوًبا  َفَقط!  َأشَياَء  َثالَثَة  َيِمُلوَن  م  ألهنَّ َسْهٌل!  َيبِذُلوَنُه  الذي  اجلُهَد  وأنَّ  َيسرٌي،  بِِه 

 ،I أسيد  أيب  حديث  من   ،)3664( رقم  ماجه  وابن   ،)5142( رقم  داود  أبو  أخرجه   )1(
وصححه ابن حبان يف صحيحه )162/2( برقم)418(، وصححه احلاكم كام يف املستدرك عىل 

الصحيحني )171/4( رقم)7260(، ووافقه الذهبي.
أخرجه مسلم رقم )1149(.  )2(

األخالق  مكارم  يف  واخلرائطي   ،)316( رقم  )ص180(  الصمت  يف  الدنيا  أيب  ابن  أخرجه   )3(
)148(، والبيهقي يف شعب اإليامن رقم )7702(.
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وُعُقواًل َفطِنًَة َوُوُجوًها ُمْبَتِسَمًة، وإِخالًصا هللِ َربِّ الَعامَلنَِي، َفَكاَن النََّجاُح َحِليَفُهم، 
والتَّوفِيُق َرفِيَقُهم. 

]ۆ    ۆ    ۈ    ۈ             د:  َعاِء هلا، َردِّ َفِمن أعماِل الرِبِّ: التَّعبُد هللِ تعاىل بِالدُّ
ٴۇ     ۋ[ ]اإلرساء:24[. 

فمن أعَظِم الرِبِّ »أو ولد صالح يدعو له«)1(، فام َأْحَوَج الَوالَِديِن إذا ماتا إىل 
 H حيِح أنَّ َرُسوَل اهلل  ُتْرَفُع بِِه درجاهُتُام، ويف الصَّ ُدَعاٍء َصالٍِح من ابنِِهام 
َقاَل: »ِإنَّ الرَُّجَل َلُتْرَفُع َدَرَجُتُه ِفي اْلَجنَِّة، َفَيُقوُل: َأنَّى ِلي َهَذا؟! َفُيَقاُل: ِباْسِتْغَفاِر 
َمَها  َوَلِدَك َلك«)2(. َكَذلَِك: التَّعبُد هللِ َتَعاىل بِاختَِياِر اهَلِدَيِة امُلنَاِسَبِة لُِكلِّ ُمنَاَسَبٍة، َفُتَقدِّ
َتاِء، وُقُدوِمَك من  َواِج، والنََّجاِح، َوُدُخوِل الشِّ اِم الِعيِد، َوالزِّ هَلَا، وأنَت َسِعيٌد: َكَأيَّ
ُك فِيِه إخَواُنَك، َوُيوَضُع  َك، َيشرَتِ َفِر! َكَذلَِك: َتعبَّْد هللِ بَِوضِع ِحَساٍب َبنِْكيٍّ أِلُمِّ السَّ
وها لِلطََّلِب ِمنُكم، َفَقِليٌل  َمبَلٌغ َشهِرٌي لَِكي َيِفَي باحتياجاهتا، وإهَداءاهِتا، َفال َتضَطرُّ

داِئٌم، خرٌي من َكثرٍِي ُمنَقطٍِع!

َسِمعُتم  ما  أقوُل  َتْرىَض،  َما  اْلَعَمِل  َوِمَن  َوالتَّْقَوى  اْلرِبَّ  َنْسَأُلَك  ا  إِنَّ َفاللُهمَّ 
واسَتغِفُر اهللَ يل وَلُكم ولِساِئِر امُلسِلمنَي من كلِّ َذنبِّ وتقصرٍي وَخطِيَئٍة فاسَتغِفُروُه 

حيُم. ُه هو الَغُفوُر الرَّ إنَّ

اخلطبة الثانية:
يَك  احلمُد هللِ َجَعَل اجلََزاَء من ِجنِس الَعَمِل، وأشهُد أالَّ إلَه إالَّ اهللُ وحَدُه ال رَشِ
له، لُه امُللُك ولُه احلمُد، وهو عىل ُكلِّ يشٍء َشهيٌد، وال َيظِلُم َربَُّك َأَحَدا، وأشهُد أنَّ 

أخرجه مسلم رقم )1631(.  )1(
أخرجه ابن ماجه رقم )3660(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع رقم )1617(.  )2(
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اُج امُلنرُي، اهلاِدي إىل أقوِم َطِريٍق، َوَمن خاَلفُه كاَن أمُرُه  ًدا عبُد اهللِ وَرُسوُلُه السِّ حُممَّ
يوم  إىل  بإحساٍن  وأتباِعِه  آلِِه وأصحابِِه  عليِه، وعىل  وبارَك  اهللُ وسلَّم  ُفُرًطا، صىلَّ 

ا بعُد: يِن، أمَّ الدِّ

فاتَّقوا اهللَ يا ُمؤمنِوَن بالوالَِديِن ُعُموًما وبالوالِدِة خُصوًصا، فإنَّام مُها جنَُّتَك 
وناُرَك! إنَّام مها َسَعاَدُتَك، أو َشَقاؤَك!

قيَل:  َنَجاٌة،  َفَقاَل:  لِلوَلِد؟  الوالَِديِن  َدُعاُء  ما   :V الَبِصيُّ  احلََسُن  ُسِئَل 
فالَدُعاُء َعليِه؟ َقاَل: استئَصاُلُه)1(؛ َيعني: َهالُكُه، والعياُذ باهللِ.

ها املوؤِمُنوَن: اأيُّ

وحنَي َنَتَكلَُّم عن ُصَوِر الرِبِّ وأنواِعِه، فاسَتحرِضوا داِئاًم قوَل اهللِ تعاىل: ]ڳ    
ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ      ڱ    ںں    ڻ        ڻ    ڻ    ڻ    ۀ    
ۀ     ہ    ہ    ہ    ہ     ھ    ھ    ھ    ھ    ے    ے     ۓ    ۓ    ڭ     
ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    ۈ            ٴۇ     ۋ[ ]اإلرساء:23، 24[ 
عِديُّ V ما مفاُدُه: أحسنوا إىل  َفَهِذِه َأمَجُع آَيٍة يف الرِبِّ واإِلحَساِن، قاَل الشيُخ السَّ
َوهَلاَُم ِمن  َسَبُب ُوجوِدَك،  ام  ؛ ألهَنَّ الَقويِلِّ والِفعيِلِّ ُوُجوِه اإِلحَساِن  اْلَوالَِدْيِن بِجميِع 
، َفُهام َيَتاَجاِن من  ، َووُجوَب الرِبِّ َد احلَقِّ امَلَحبَِّة لِلوَلِد، واإِلحَساِن إِليِه، َما َيقَتيِض َتَأكُّ
ُم  َوَتَتَكلَّ ا،  َتزُجْرمُهَ ٍة، فال  َأِذيَّ الُّلطِف واإلحساِن ما هو َمعُروٌف، َفال ُتؤُذمُها بِأدنى 
َمَعُهام َكالًما َخْشنًا، ]ھ    ے    ے     ۓ[ بِلفٍظ ُيبَّانِِه، َوَيَلذُّ عىل ُقُلوهِباَم، 
ألجِل  ال  لألْجِر،  واحتَِساًبا  َوَرمَحًة،  هَلاُم  ُذالًّ  هَلام  َوَتواضْع  ُنُفوُسُهاَم،  بِِه  َوتطَمئُِّن 

الرب والصلة للحسني بن حرب )ص22(.  )1(
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َجَزاًء عىل  َأحَياًء وَأمواًتا،  مَحِة  بِالرَّ أيِدهيام، وادُع هَلام  لَِما يف  َرَجاًء  ِمنهام، أو  اخلَوِف 
اَك َصِغرًيا)1(.  َتربَِيتِهام إيَّ

ها الِكراُم:  اأيُّ

َفِر احِرص عىل َتوِديِعها،  ُه ِعنَد َعزِمَك عىل السَّ ومن ُطِرِق اإلحساِن والرِبِّ: أنَّ
ُم  َل َمْن ُتَقابُِل، َفُتَسلِّ َفَسَتحَظى بَِدعَواهتا امُلسَتَجاَبِة بأمر اهللِ، وِعنَد ُقُدوِمَك؛ لَِتُكْن َأوَّ
َعليها، وُتَؤنُِسَها، ويف َسَفِرَك اتَِّصل هبا َيوِميَّا، َفكم َتُبثُّ تِلَك امُلَكاملاُت يف َصدِرها 
َمَشاِغُل  ُتبِعدَك  َيومًيا، وال  ُمَقاَبَلتِها  احرص عىل  ضا!  بالرِّ وُتشِعُرها  َعاَدِة،  السَّ من 
نيا عنها، ولَتُكن امُلَقاَبلة َتِليُق بِمقَداِر ُحبِّها، فال َتأِت َعىل َعَجٍل، أو بيِدَك صحيفًة  الدَّ
ُح فيِه، ُثمَّ هَي َتَتَكلَُّم وأنَت ال َتنُظُر إليها، وال  ُم فيِه، أو َتَتصفَّ ااًل ُتَكلِّ ُبها، أو جوَّ ُتقلِّ

ِف من الَغمِط، وامَلهاَنِة هَلا؟!  َتسَتمُع حِلَِديثِها! فكم يف هذا التََّصُّ

اأخي الكرمُي:

احرص عىل َتلبِيِة َطَلَباهتا أواًل بِأوٍل، وال َتِعْدها ُثمَّ خُتِلُف! وانُسْب ُكلَّ َنَجاٍح 
َعاَدِة!  والسَّ بِالَفخِر  ُيشِعُرها  َذلَِك  فإنَّ  َتربَِيتِِها،  لِفضِل  ُثمَّ  اهللِ،  لِفضِل  َحَياتَِك  يف 
أو رِشاًء،  بيًعا  َحَياتَِك، حتى ولو كاَن  َسِعيٍد يف  َخرَبِ  بُِكلِّ  َيعَلُم  َمْن  ُل  َأوَّ واجَعلَها 
ْغِط  الضَّ َأجِهَزَة  وَوفِّر  ِحيَِّة،  الصِّ ِرَعاَيتِها  عىل  وَحافِظ  َقلبِها،  إىل  ًبا  ُمَقرَّ َفَسَيجَعُلَك 
اٍز، وَأِعنها عىل ِصَلِة َرمِحِها، َوَصِديَقاهتا، لَِكي  َكِر وما حَتَتاُجُه ِمن عَرَبٍة وُعكَّ والسَّ
َتُبثَّ  ِزياَرهتا، وال  عنَد  ُمها  ُتقدِّ َهدايا  ي  َتشرَتِ أْن  َويُسُن  َقلبِها،  يِف  وَر  السُّ ُتدِخَل 

ينظر: تفسري السعدي = تيسري الكريم الرمحن )ص456(.  )1(
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ها! ولكْن َأخرِبها داِئاًم  َذلَِك ُيِزهُنا وَيرُضُّ ى عندها، فإنَّ  َتَتَشكَّ َأحَزاَنَك عليها، أو 

 . بام َيُسُّ

جَتَعِل  ال  األَقلِّ  وعىل  َمَشاِكَل،  وبُِدوِن  ًة،  َقِويَّ إِخَوتَِك  مع  َعالَقَتَك  واجَعل 

امُلخطِئنَي،  إلخَوانَِك  َأعَذاًرا  م  َقدِّ بل  ُيِزهنا،  َذلَِك  فإنَّ  َك،  ُأمِّ َعنِي  َأَماَم  امَلَشاِكَل 

ْم هلا  َك بِأخباٍر ُمفِجَعٍة، وال َحِزينٍَة، بل َقدِّ َوَأِشْد بِحسِن َتربَِيتِها هَلم، وال ُتَفاِجئ أمَّ

ِة، وال َتُكن َجاِمَد امَلَشاِعِر  ارَّ ُف األََثَر َعَليها، وَتَفاَعل مع َمواِقِفها امُلحِزَنِة والسَّ بام خُيَفِّ

َقُه اهللُ،  َقٌة، وامُلوفَُّق من وفَّ يعٌة، وَلعلَّها بَِداياٌت ُموفَّ واألحاِسيِس، فهذِه مَلَحاٌت رَسِ

وامَلحروُم من َحَرمُه اهللُ. 

يا ُموؤمنوَن: 
ي إْن فرحُت ِبعاملَِي َفِرَحْت َمدَمِعيمن غُر ُأمِّ ِمــــن  َبــــَكــــْت  َأبــــِكــــي  وإْن 
ـــــَراَرًة ــــي إْن َشـــِربـــُت َم هِر َكم َشِربت َمعيَمـــن غـــُر ُأمِّ ِمن َكفِّ َهذا الدَّ
اليت َأحاِسيِسي  َلِبَسْت  َغُرها  َأضُلِعيَمن  ْت  وَضمَّ نيا  الدُّ عن  ُأخِفي 
ـــي َوجــُهــَهــا َوجــِهــي ويف وتوجعيمــن غــُر ُأمِّ ِضحَكيِت  ِمــن  َقَسَماِتها 
ــــاِمــــي وَمـــا ــــلُّ َأيَّ ــــاِئــــي ِظ ـــــي َسَ ِعـــيُأمِّ ـــدَّ َي َذا  َوَمــــــن  ـــا  َحـــقًّ ـــيـــُتـــهـــا  َوفَّ
ــاُت َتـــَت ِظاِلا ـــي الــيت اجَلــنَّ )1(ُأمِّ ـــعِ اأَلرَف ــلِّ  امَلَ عنَد  َخطِوها  يِف 

وَميِّتنَي،  أحياًء  مها  بِرِّ عىل  أعنَّا  اللهمَّ  َصِغرًيا،  َيايِن  َربَّ َكاَم  اْرمَحُْهاَم  ربِّ  فاللهم 
مها، واجعلهم عنَّا راضنَي، اللهمَّ من أفض منهام إىل ما  اللهمَّ أسِعدنا بُِدعاِئهام وبِرِّ

األبيات للشاعر سامل الزمر عىل الشبكة.  )1(
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َر لُه َقرَبُه، واجزِه َعنَّا َخرَي اجلََزاِء وأوفاُه، وامَجعنَا هبم يف داِر كراَمتَِك يا َربَّ  َم َفنَوِّ َقدَّ
الَعامَلنَِي.

رنا، وما َأرسرنا، وما أعلنا، وما أنت أعلم  منا، وما أخَّ اللهم فاغفر لنا ما قدَّ
اْلَقْوِم  َعىَل  َنا  َواْنُصْ َأْقَداَمنَا  َوَثبِّْت  َأْمِرَنا  يِف  اَفنَا  َوإرِْسَ ُذُنوَبنَا  َلنَا  اْغِفْر  نَا  َربَّ منَّا،  به 

ْنَيا َحَسنًَة َويِف اآْلِخَرِة َحَسنًَة َوِقنَا َعَذاَب النَّاِر. اْلَكافِِريَن، ربنا آتِنَا يِف الدُّ

عباد اهلل:
اهلل  ولذكر  يزدكم،  نعمه  عموِم  عىل  واشكروه  يذكركم،  العظيَم  اهلل  اذكروا 

أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوَن.
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#

أيُّها اآلَباُء َطابْت َأيَّاُمُكْم

اخلطبة األولى:

َعْل َلُه ِعوًجا، وأشهُد أالَّ إَلَه إالَّ اهللُ وحَدُه  احلمُد هلل الذي َأْنَزَل الِكَتاَب َومَلْ جَيْ
ًدا عبُد  ال رَشيَك َلُه، َشَهاَدَة َمن َأْسَلَم َوْجَهُه هللِ َومَل جَيِْد فِيها َحَرًجا، وأشهُد أنَّ حُممَّ

يَعًة  َذ ِدينَُه رَشِ لُهمَّ َصلِّ َوَسلِّم َوَباِرْك عليه وعىل آلِه َوصحبِِه، وَمن اختَّ اهلل َوَرُسوُلُه، الَّ
ا َبعُد:  َوَمنَْهًجا: أمَّ

ُقوا اهلل يا ُم�سِلموَن: فاتَّ

يَن َعظِيٌم، َفَقد َأْنَزَل النَّاَس َمنَاِزهَلم، َوأعطاُهم ُحُقوَقهم،  واعلموا أنَّ هذا الدِّ
يَبِة  ُم! َفقد توافرِت النصوُص عىل إكراِم وبرِّ ُذي الشَّ ِغرُي ُيْرَحُم، والكبرُي ُيكرَّ فالصَّ
ْيَبِة  G: »ِإنَّ ِمْن ِإْجَاِل اهلِل ِإْكَراَم ِذي الشَّ امُلسلِم! َكاَم َقاَل َرُسوُل اهللِ 
َكبيِرَنا  َحق  وَيعرف  َصِغيرَنا،  َيرحْم  َلم  »َمن   :H قال  َبل  اْلُمْسِلِم«)1(، 

َفليَس ِمنَّا«)2(. 

ِعباَد اهلِل:
حديثنا اليوَم لكم َمَعارِشَ اآلَباِء الِكَباِر؛ ألنَُّكم ِكباٌر يف قلوبنا، ِكَباٌر يف عيوننا، 

أخرجه أبو داود رقم )4843(، وحسنه األلباين.  )1(
أخرجه هبذا اللفظ أبو داود رقم )4943(، وصححه األلباين.  )2(
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وَبنَيُتم  يُتم  وَربَّ َعلَّمتم  الذين  أنتم  َعلينا،  اهللِ  َبعد  َوَفضِلكم  َحسنَاتِِكم  بِعظيِم  ِكَباٌر 
يُتم، َلِئن َنِسَ الكثرُي َفضَلُكم فاهللُ ال ينَْساُكْم، ولئن َجَحَد الَكثرُِي َمْعُروَفُكم  َوَضحَّ

]ڱ       ں     ں     َوَيْبَقى، و  َيُدوُم  َما  التَّْضِحَياِت  متم من  َيْبىَل، َفقد قدَّ امَلْعُروَف ال  فإنَّ 

ڻ[ ]العلق:8[، وعنده اجلزاُء األَوَف، ]گ    گ    گ    ڳ     ڳ    ڳ    
ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ں[ ]الكهف:30[. 

النُّوُر يوَم  أنَُّكْم ِشْبُتْم يف اإلسالِم، وعىل اإلسالِم، فكاَن لكم  َفْخًرا  فَكفاُكم 
G: »َمْن َشاَب َشْيَبًة ِفي َسِبيِل اهلِل، َكاَنْت َلُه  القياَمِة! َقاَل َرُسوُل اهللِ 

ُنوًرا َيْوَم اْلِقَياَمِة«)1(.

عباَد اهلل: 

إن هلل C احلكمُة البالغُة، َفُهو: ]ڃ    ڃ    چ     چ    چ    چ    ڇ    
ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    ڍ     ڌ    ڌ    ڎ     ڎ      ڈ    ڈژ    ژ    ڑ    ڑک    ک    ک          

ک[ ]الروم:54[. 

ْحِة َوالَعافَِيِة، َفكاَن باإلنَساِن َرِحياًم  ُه بِالصِّ َخَلَق اإلْنَساَن َضِعيًفا َخِفيًفا، ُثمَّ َأمدَّ
اِم َمع األَْصَحاِب، ثم مَتُرُّ  َة الشباِب التي َعاَش هِبا َأمْجََل األيَّ َلطيًفا، ُثمَّ َجَعَل فيه قوَّ
َا  نُوَن حتى يصرَي إىل امَلِشيِب، َوَيِقُف عند آخِر حَمَطَّاِت احلياِة، َفَينُْظَر إليها، وَكَأهنَّ السُّ
ُيْدِرُك  ِحينَها  واآلالُم،  األَْسَقاُم  َواْنَتاَبْتُه  َبَدُنُه،  َضُعَف  وقد  يقُف  اخلَياِل،  من  َنسٌج 
تِّيَن ِإَلى  ِتي َما َبْيَن السِّ َحِقيقًة معنى َقوِل َرُسولِنَا األَعَظِم H: »َأْعَماُر ُأمَّ

أخرجه الرتمذي ت شاكر رقم )1634(، وصححه األلباين.  )1(
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ْبِعيَن، َوَأَقلُُّهْم َمْن َيُجوُز َذِلَك«)1(. َوَيْزَداُد َوَجُعُه بِِفَراِق َأِحبَّتِِه وأْصَحابِه َوأْقِرانِه  السَّ
ُر َقوَل اهللِ َتَعاىل: ]حئ    مئ    ىئ    يئ[ ]الزمر:3[.  َواِحًدا َبعَد اآلَخِر، فيتذكَّ

عباد اهلل: 

مِمَّن  َواجِلرَياِن،  َواألََقاِرِب  األَْهِل  ِمن  جُمَتَمِعنَا  يِف  نِّ  السِّ ِكَباِر  مَع  اليوم  نقف 
ُضيِّعت،  َطامَلَا  التي  بحقوِقهم  كر  ونذِّ وامَلَحافِِل،  وامَلجالِِس  املساجِد  يف  ُنُخالُِطهم 
َيْرَحُم  اهللُ  هَلم:  َفنَُقوُل  َكُثَرْت،  التي  آالِمهم  ومَع  ُجرحت،  اَم  ُربَّ التي  وَمَشاِعِرهم 
وا َفأنتم عىل خرٍي وإىل خرٍي! فاآلالُم التي جَتُِدوهَنا  َفَأْبرِشُ ُكم،  رُبُ َكْسَ َضعَفُكم، َوجَيْ
 :G َنبِيُّنا  َقاَل  َوقَد  َتَعاىَل،  اهللِ  ِعنَد  َفاْحَتِسُبوَها  َلُكم،  َحَسنَاٍت  ُتكتُب 
»َعَجًبا أِلَْمِر اْلُمْؤِمِن، ِإنَّ َأْمَرُه ُكلَُّه َخْيٌر، َوَلْيَس َذاَك أِلََحٍد ِإالَّ ِلْلُمْؤِمِن، ِإْن َأَصاَبْتُه 

َسرَّاُء َشَكَر، َفَكاَن َخْيًرا َلُه، َوِإْن َأَصاَبْتُه َضرَّاُء، َصَبَر َفَكاَن َخْيًرا َلُه«)2(. 

كَة ُمالِزَمٌة لكم، وامُلؤِمُن ال يزَداُد  واعلموا أيُّها الباُء الِكراُم: بأنَّ اخلرَي والرَبَ
يف ُعُمرِه إالَّ َخرًيا، فلقد روى أبو هريرة I أنَّ َرُسوَل اهللِ G َقال: 

 

»اَل َيَتَمنَّى َأَحُدُكُم اْلَمْوَت، َواَل َيْدُع ِبِه ِمْن َقْبِل َأْن َيْأِتَيُه، ِإنَُّه ِإَذا َماَت َأَحُدُكُم اْنَقَطَع 
 G َوَقاَل رسوُل اهللِ  َخْيًرا«)3(،  ِإالَّ  ُعْمُرُه  اْلُمْؤِمَن  َيِزيُد  اَل  َوِإنَّــُه  َعَمُلُه، 
ألصَحابِِه يوًما: »َأاَل ُأَنبُِّئُكْم ِبِخَياِرُكْم؟« َقاُلوا: َبىَل َيا َرُسوَل اهللِ، َقاَل: »ِخَياُرُكْم 

َأْطَوُلُكْم َأْعَماًرا، َوَأْحَسُنُكْم َأْعَماال«)4(.

أخرجه الرتمذي ت شاكر رقم )3550(، وابن ماجه رقم )4236(، وحسنه األلباين.  )1(
تقدم خترجيه.  )2(

أخرجه مسلم رقم )2682(.  )3(
أخرجه أمحد ط الرسالة رقم )9235(، وقال حمققو املسند: »صحيح لغريه«.  )4(
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 H ََّأنَّ النَّبِي L بسنِدِه عن بن َعبَّاٍس V ويف صحيح ابن ِحبَّاَن
قاَل: »الَبَرَكُة َمَع َأَكاِبِرُكْم«)1(، َفأنتم اخلري والربَكُة أبَقاُكُم اهللُ لنا ُذخًرا َوَسنًَدا، 

ُكم  َوَأَمدَّ بَِأعاَمِرُكم عىل َطاَعتِِه، َوَأَعاَننَا عىل أداِء ُحُقوِقِكُم، َوَغَفَر اهللُ َلنَا َوَلُكم، وأمدَّ
َوَخطِيَئٍة،  َذْنبٍّ  ُكلِّ  ِمن  امُلسِلمنَي  َولَِساِئر  وَلُكم  َلنا  ونستغفُر  والعافيِة،  حة  بالصِّ

َفاسَتْغِفُروا اهللَ إنَّ اهللَ َغُفوٌر َرِحيٌم.

اخلطبة الثانية:  

احلمُد هللِ َعظيِم اإلْحَساِن، َواِسِع الَفْضِل واالِمتنَاِن، وَنشهد أالَّ إلَه إالَّ اهللُ، 
امَلبُعوُث  َوَرُسوُلُه،  اهللِ  عبُد  ًدا  حُممَّ أنَّ  وأشهُد  اُن،  يَّ الدَّ امَلِلُك  َلُه،  رَشيَك  ال  وحَدُه 
َمرِّ  عىل  َتسِلياًم  َم  َوَسلَّ وَأصَحابِِه  آلِِه  َوعىَل  َعليِه  َوَباَرَك  اهللُ  َصىلَّ  َواألََماِن؛  مَحِة  بالرَّ

ا بعُد: ماِن، أمَّ الزَّ

ها امُلوؤمنوَن: اأيُّ

ُقوا اهلل تعاىل، واعلموا أنَّ َتقوى اهلل هَي َخرُي زاٍد ليوِم امَلعاِد، وهَي أن تعمل  اتَّ
بطاعة اهلل عىل نوٍر من اهلل، ترجو ثواب اهلل، وأن ترتك معصية اهلل عىل نوٍر من اهلل، 

ختاف عقاب اهلل. 

فاتقوا اهلل وراقبوه، واعلموا أنكم مالقوه، فالكيس من دان نفسه، وعمل ملا 
بعد املوت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، ومتنى عىل اهلل األماين. 

يف  األلباين  وصححه   ،)8991( رقم  األوسط  يف  والطرباين   ،)559( رقم  حبان  ابن  أخرجه   )1(
صحيح اجلامع رقم )2884(.
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اأيها الآَباُء الِكراُم:

أنتم خرُي النَّاِس إْن أحَسنُْتُم العَمَل، فقد سئل َنبِيُّنا G: يا رسول اهلل 

 

َمن خري الناس؟ قال: »من طال عمره، وحسن عمله«)1(. 

أتْدري ملاذا أهيا األُب امُلباَرُك؟ ألنَّ اهللَ تعاىل أنذرَك وأعذَرَك، َقال اهللُ تعاىل: 

يُب!  ]ې    ى    ى    ائ    ائ    ەئ    ەئ     وئ    وئ[ ]فاطر:37[ يعني الشَّ

ُكُم اهللُ َدْهًرا، ومتَّعُكم يف الدنيا، وَأَدرَّ عليكم األَرَزاَق، َوتَاَبَع عليكُم اآلياِت؛  َلقد أَمدَّ

لُِتنِيبوا إىل اهللِ، وَترِجُعوا إليِه، حتى َوَصْلُتم إىل َداِر اجلََزاِء عىل األَعاَمِل! لِذا قاَل َنبِيُّنا 

َر َأَجَلُه، َحتَّى َبلََّغُه ِستِّيَن َسَنًة«)2(، َنحُن  G: »َأْعَذَر اهلُل ِإَلى اْمِرٍئ َأخَّ

معارْشَ الِكباِر ُنؤمُن بقوِل َرُسوِل اهللِ H: »َيْكَبُر اْبُن آَدَم َوَيْكَبُر َمَعُه اْثَناِن: 

الِِح النافِِع.  ُحبُّ الَماِل، َوُطوُل الُعُمِر«)3(، َولِكْن لِنَْجَعَلُه للعمِل الصَّ

ها الِكباُر يف ُقلوبَنا: اأيُّ

ُكلِّ  إىل  َتنَا  َوَأِئمَّ َخرِي،  ُكلِّ  يِف  ُقْدَوَتنا  َفُكونوا  فِينَا،  واحِلْلِم  الَفْضِل  أهُل  أنتم 

َوَأَجلُّوُكم  َأَحبُّوُكم  اخلرِي  حُمَافِظِنَي عىل  َوُكنُتم  َأبنَاِئُكْم،  َمَع  َجَلْسُتم  إذا   ، َوبِرٍّ َطاَعٍة 

وَتْغَتاُب  ُفالًنا،  وَتِعيُب  ذاَك،  وَتشتُم  هذا،  َتُسبُّ  أنََّك  َوَجُدوا  وإْن  وَأْكَرُموكم، 

َت ِمن أبنَاِئَك غرَي ذلَك!  عالًنا، َوَجدَّ

أخرجه الرتمذي ت شاكر رقم )2329(، وصححه األلباين.  )1(
أخرجه البخاري رقم )6419(.  )2(
أخرجه البخاري رقم )6421(.  )3(
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معا�سرَ الكباِر: 
ًفا َمِشينًا، وال ُخُلًقا سيًِّئا! فاخلََطُأ  من ُدوَنُكم ال َيْقَبُلوَن ِمنُكم َخطِيَئًة وال َتَصُّ

ِمن الكبرِي أعَظُم ُجْرًما، وأقلُّ ُعْذًرا! 

رَ الِكَباِر:  َمَعا�سِ
اِر، وتوبٌة إىل احلليم الغفار، َفَقد فتَح اهللُ لكم أبواب  إَناَبٌة إىل اهللِ الواحِد الَقهَّ
وأنت  متى  وإىل  َبِعيٌد؟!  اهلل  َوَأْنَت عن  َمتى  َفإىل  َمْغِفَرتِِه،  ُسبَل  لكم  رمحته، ويس 
ْلَتُه ِمن اجلُُلوِس ُهنَا َوُهناَك؟!  َهَراِت؟! وما الذي َحصَّ َطِريٌد؟! َما الذي َجنَيتُه من السَّ

اْسِل اهللَ َدوًما َوأَبًدا ُحْسَن اخلتاِم، َفِهَي امَلْغنَُم وامَلَفاُز. 

ها امُلبارُك:  واعلْم اأيُّ
وأالَّ   ،C اهللِ  َطاعُة  ِسنَِّك  ِكرَبِ  َمَع  َوُقوتََّك  ِصَحتََّك  عليَك  َيَفُظ  مِمَّا  أنَّ 
واإلحساِن  بالرِبِّ  َوعليَك  َيَفظَك،  اهللَ  َفاحفِظ  َمْعِصَيتِِه،  يِف  َجواِرحَك  َتستخِدَم 

واإلْنَفاِق يف َأعامِل اخلري، وصلِة األَرَحاِم، وُحسِن اخلُلِق َواجِلَواِر. 

اَم َيُقوُم ِمْن جَمِْلٍس إالَّ َقاَل: »اللُهمَّ اْقِسْم َلَنا  واعلم أنَّ َنبِيَّنا G َقلَّ
َجنََّتَك،  ِبِه  ُتَبلُِّغَنا  َما  َطاَعِتَك  َوِمْن  َمَعاِصيَك،  َوَبْيَن  َبْيَنَنا  َيُحوُل  َما  َخْشَيِتَك  ِمْن 
ْنَيا، َوَمتِّْعَنا ِبَأْسَماِعَنا َوَأْبَصاِرَنا َوُقوَِّتَنا  َوِمْن اْلَيِقيِن َما ُتَهوُِّن ِبِه َعَلْيَنا مصائب الدُّ
َما َأْحَيْيَتَنا، َواْجَعْلُه اْلَواِرَث ِمنَّا، َواْجَعْل َثأَرَنا َعَلى َمْن َظَلَمَنا، َواْنُصْرَنا َعَلى َمْن 
َمْبَلَغ  َواَل  َنا،  َهمِّ َأْكَبَر  ْنَيا  الدُّ َتْجَعِل  َواَل  ِديِنَنا،  ِفي  ُمِصيَبَتَنا  َتْجَعْل  َواَل  َعاَداَنا، 

ِعْلِمَنا، َواَل ُتَسلِّْط َعَلْيَنا َمْن اَل َيْرَحُمَنا«)1(. 

أخرجه الرتمذي ت شاكر رقم )3502(، وحسنه األلباين.  )1(
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ا َنسأُلَك ُحسَن القوِل والَعَمِل، وحسَن اخلتاِم وامُلنَقَلِب.  فاللهَم إنَّ

اللهم إنا نسألك اهلدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أصلح لنا ديننا الذي 
هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها 

معادنا، واجعل احلياة زيادة لنا يف كل خري، واملوت راحة لنا من كل رش. 

منا، وما أخرنا، وما أرسرنا، وما  اتِنَا، اللهم اغفر لنا ما قدَّ اللهم بارك لنا يف ُقوَّ
أعلنا، وما أنت أعلم به منا. 

واقض  املكروبني،  كرب  ونفِّس  املسلمني،  من  املهمومني  هم  ج  فرِّ اللهم 
الدين عىل املدينني، واشف مرضانا، ومرىض املسلمني، ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، 

ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

عباد اهلل: 
اذكروا اهلل يذكركم، واشكروه عىل نعمه يزدكم، ]ائ     ائ    ەئەئ    وئ    

وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.
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#

ُحُقوُق الِكَباِر واآلَباِء

اخلطبة األولى:
اِر، وَخلَق اجلَانَّ ِمن  اِر، َخلَق اإلْنساَن ِمن َصْلصاٍل َكالَفخَّ احلمُد هللِ العزيِز الَغفَّ
َمارٍج ِمن َناٍر، وأشهُد أن ال إلَه إالَّ اهللُ، َوْحَدُه ال رَشيَك َلُه، ال ُتدِركُه األَبصاُر، وهو 
امُلتَِّقنَي األَْبَراَر،  َوَرُسوُلُه، إَماُم  ًدا عبُد اهللِ  َوَنبِيَّنا حُممَّ ُيدِرُك األبصاَر، وأشهُد أنَّ َسيَِّدَنا 
هَلْم  والتَّابِعنَي  األَْخَياِر،  َوَصْحبِِه  األْطَهاِر،  آلِِه  وعىَل  َعليه  َوَباِرك  َوسلِّم  َصلِّ  لُهمَّ  الَّ
ا بعُد:  اُر، أمَّ بِإْحَساٍن َما َتَعاَقَب الليُل والنََّهاُر، َوَعنَّا َمَعُهْم بَِمنَِّك َوَكَرِمَك يا َعِزيُز يا َغفَّ

َوِقيَمَتُهم،  َقْدَرُهْم  واعرفوا  َمنَاِزهَلُْم،  النَّاَس  َوَأنِزُلوا  اهللِ-،  -عَباَد  اهللَ  ُقوا  َفاتَّ
اهللِ  َرُسوُل  َقاَل  َكاَم  امُلسلِم،  يَبِة  الشَّ ُذي  وبرِّ  إكراِم  عىل  النصوُص  توافرِت  َفقد 

ْيَبِة اْلُمْسِلِم...«)1(.  G: »ِإنَّ ِمْن ِإْجَاِل اهلِل ِإْكَراَم ِذي الشَّ

َيرحْم َصِغيرَنا، وَيعرف َحق َكبيِرَنا  َلم  G: »َمن  َرُسوُلنا  َوقال 
َفليَس ِمنَّا«)2(.

علينا،  الِكَباِر  َحقِّ  بَِعظِيِم  امُلؤمننَي  َتذكرُي  وامُلربِّنَي  عاِة  الدُّ عىل  ا  َحقًّ َكاَن  لِذا 
فذلَِك ِمن أعَظِم احلُُقوِق، َوأْفَضِل الُقُرباِت. 

أخرجه سنن أبو داود رقم )4843(، وحسنه األلباين.  )1(
أخرجه أبو داود رقم )4943(، وصححه األلباين.  )2(
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َب َلنَا َرُسوُلنَا G أروَع األْمثَِلِة بِذلَِك َقواًل َوَتْطبِيًقا، َفَقْد  َوَلَقْد رَضَ
G: »ِإَذا  َفَقاَل   ، نِّ ُمَراَعاًة لِِكَباِر السِّ الِة  بَِتْخِفيِف الصَّ امَلَساِجِد  َة  َأِئمَّ َأَمَر 
ِقيَم َوالَكِبيَر، َوِإَذا َصلَّى  ِعيَف َوالسَّ ْف، َفِإنَّ ِمْنُهُم الضَّ َصلَّى َأَحُدُكْم ِللنَّاِس، َفْلُيَخفِّ

َأَحُدُكْم ِلَنْفِسِه َفْلُيَطوِّْل َما َشاَء«)1(.
ملَِْن  َص  ُم يِف اإِلَماَمِة إَذا َتَساَووا يِف الُقْرآِن)2(، َوَرخَّ ُيَقدَّ َوأْخرَبَ َأنَّ األَْكرَبَ ِسنًّا 

َأْدَرَكُه احلَجُّ َوُهَو َشيٌخ َكبرٌِي ال َيْسَتطِيُعُه َأْن ُيَجَّ َعنُْه)3(. 
اِب، َكاَم َروى ابُن َعبَّاٍس  َ نِّ يف الطََّعاِم والرشَّ ُم ِكَباَر السِّ َويف حياتِِه اليوِميَِّة ُيَقدِّ
أو  بالكَبرِي،  َقاَل: )اْبَدُؤوا  ُسِقَي  إذا  َكاَن   G اهللِ  َرُسوَل  أنَّ   L

بِاألََكابِِر«)4(. 

ًة ُعيينَُة بُن ِحْصٍن َوعنَدُه أُبو َبْكِر َوُعَمَر، َوُهم ُجُلوٌس َعىل األَْرِض،  َوَجاَءُه َمرَّ
َفَدَعا لُِعيينََة بِوَساَدٍة، َوَأْجَلَسُه َعليَها، َوَقاَل: »إَذا َأَتاُكْم َكِبيُر َقوٍم َفَأْكِرُموُه«)5(.

وِكَباٌر  ُعيونِنَا،  وِكَباٌر يف  ُقُلوبِنَا،  ِكباٌر يف  أنَُّكم  الِكَباِر:  الَباِء  َمَعاِشَر  َتْعَلُموَن  أال 
ُكْم علينا.  َيُكْم َولو َبعَض َحقَّ نَا أْن ُنَوفِّ بِعظيِم َحسنَاتِِكم َوَفضِلكم -َبعد اهللِ- َعلينا، َفَلَعلَّ
َلُه  إجالاًل  الَكبرِِي  َعىل  ِغرُي  الصَّ َم  ُيَسلِّ بَأْن   G َرُسوُلنَا  أَمَرَنا  َفَقْد 

َوَتْقِديًرا. 

أخرجه البخاري رقم )703(، ومسلم رقم )467(.  )1(
أخرجه مسلم رقم )673(.  )2(

أخرجه مسلم رقم )1335(.  )3(
أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط رقم )3786(، والبيهقي يف شعب اإليامن رقم )10495(،   )4(

وأبو يعىل املوصيل رقم )2425(، وقال حسني سليم أسد: »إسناده صحيح«.
أخرجه ابن ماجه رقم )3712(، وحسنه األلباين.  )5(
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َباِب:  رَ ال�سَّ َمَعا�سِ
نَا -َتَباَرَك  ا، َكاَم َقاَل َربُّ مِهَ ًة عنَد ِكرَبِ ا وإحَساًن َخاصَّ الوالِداِن أعَظُم النَّاِس بِرًّ

]ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ      ڱ    ںں    ڻ        ڻ    ڻ     وَتَعاىل-:  
ے      ے     ھ     ھ     ھ     ھ     ہ      ہ     ہ     ہ     ۀ      ۀ     ڻ    
ۓ    ۓ    ڭ     ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    ۈ            ٴۇ     

ۋ[ ]اإلرساء:23، 24[.
َباِب:  رَ ال�سَّ َمَعا�سِ

اخِلَطاِب،  بُِحْسِن  وَذلَِك  ُمَعاَمَلتِهم؛  طِيُب  نِّ  السِّ لِِكَباِر  الواِجَباِت  أْعَظِم  ِمْن 
َمْرَتَبتِهْم،  ُعُلوِّ  ل عىل  َتدُّ بِِعَباَراٍت  َوَخاطِْبُهْم  الَكالَم،  هَلُُم  َفَألِْن  َجواٍب،  أمْجَِل  َوردِّ 

ي.  َكَقولَِك: َيا والِدي، ويا َعمِّ
َوأْبرِشْ َفـ]ۋ    ۅ     ۅ    ۉ    ۉ[ ]الرمحن:60[. 

إالَّ  ألحَسنَِها  هَيدي  ال  واألخالِق،  واألْقواِل  األَْعاَمِل  ألْحَسِن  اْهِدَنا  فاللُهمَّ 
أنَت، واصْف َعنَّا سيَِّئها، ال يصُف َعنَّا سيَِّئها إالَّ أنَت. 

حة والعافيِة.  َواْغِفر َلنَا َولِوالِدينا، وملَِْن هَلُم َحقٌّ علينا، وأمدَّ أْعاَمَر ِكَباِرنا بالصِّ
ونستغفُر اهللَ ِمن ُكلِّ َذْنبٍّ َوَخطِيَئٍة، َفاسَتْغِفُروا اهللَ إنَّ اهللَ َغُفوٌر َرِحيٌم.

اخلطبة الثانية: 
َلُه امَلِلُك  احلمُد هللِ َعظيِم اإلْحَساِن، وَنشهد أالَّ إلَه إالَّ اهللُ، وحَدُه ال رَشيَك 
مَحِة َواألََماِن، َصىلَّ اهللُ َوَباَرَك  ًدا عبُد اهللِ َوَرُسوُلُه امَلبُعوُث بالرَّ اُن، وأشهُد أنَّ حُممَّ يَّ الدَّ

ا بعُد:  ماِن، أمَّ َم َتسِلياًم عىل َمرِّ الزَّ َعليِه َوعىَل آلِِه وَأصَحابِِه َوَسلَّ
ُقوا اهللَ يا ُمؤِمنُوَن، واعلموا أنَّ َتقوى اهلل هَي َخرُي زاٍد ليوِم امَلعاِد. َفاتَّ
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ها الآَباُء الِكَباُر الِكراُم: اأيُّ

أنتم خرُي النَّاِس إْن أحَسنُْتُم العَمَل، فقد سئل َنبِيُّنا G: َأيُّ النَّاِس 

؟ َقاَل: »َمْن َطاَل ُعُمُرُه، َوَحُسَن َعَمُلُه« قيَل: َفَأيُّ النَّاِس َشرٌّ؟ َقاَل: »َمْن َطاَل  َخرْيٌ

ُعُمُرُه َوَساَء َعَمُلُه«)1(. 

ِعَباَد اهلِل:

َتَعدٍّ  َباُب ُحُقوَق الِكَباِر، واألْقَسى أْن َيُكوَن ِمنُْهْم  َأْن َينسى الشَّ ِمْن امُلْؤِسِف 

، أو َشْتٍم عىل أتَفِه األْسَباِب، فاهللُ َتعاىل َيُقوَل: ]ک    ک     ٍة هَلُْم بَِسبٍّ وأِذيَّ

ڱ[  ڱ     ڳ     ڳ     ڳ     ڳ     گ     گ     گ      گ    
ُه جَيُِب َتأِديُبُهْم.  ًة إالَّ أنَّ َباِب وإْن َكاُنوا ِقلَّ ]األحزاب:58[ َوَهُؤالِء الشَّ

َباِب: رَ ال�سَّ َمَعا�سِ

ْر  ، َوَأْن ُنشِعَرُهْم بَِفَرِحنَا لُِرؤَيتِِهْم، َفال ُتَصعِّ نِّ َم يِف ُوُجوِه ِكَبار السِّ جَيُِب أن َنَتَبسَّ

ْأِس، َوَكاَم َتِديُن ُتَداُن، و]ۋ    ۅ      الِم، َوتْقبِيِل الرَّ َك إذا َلِقَتُه، َبْل َباِدْرُه بالسَّ َخدَّ

ۅ    ۉ    ۉ[ ]الرمحن:60[. 

الطِْفُهْم بالكالِم، واْمَدْحُهم، وَأْثِن عىل ُجُهوِدِهْم، واْذُكر حَمَاِسنَُهم َوَماِضيِهم، 

بَِمَكاَنتِهْم،  لَِيْشُعروا  هَلُم؛  امُلحبَّبِة  بِاهلََداَيا  وأْكِرْمُهْم  ُقُلوهَبُْم،  َسَتْكَسُب  َقْطًعا  َفإنََّك 

ُم َأْحَوُج ِمنَّا إىل َهذا. ُح ُصُدوَرُهم، َفإهنَّ َماِزْحُهْم، َفَهذا مِمَّا َيرْشَ

أخرجه الرتمذي رقم )2330(، وقال األلباين: »صحيح لغريه«.  )1(
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َباِب: رَ ال�سَّ َمَعا�سِ
نِّ خَمُْزوٌن ِمن التََّجاُرِب، َفَشاِوُرُهْم يف ُشؤونُِكْم، جَتِدوا  ال َتنَْسوا أنَّ لِِكَبار السِّ
ُزوُروُهْم  َوِعَباَداٍت،  َرَحالٍت  ِمْن  َينَْفُعُهْم،  باَِم  َفَراَغُهم  واْمَلؤا  َكثرًِيا،  َخرًيا  ِعنَْدُهْم 

وآنُِسوُهْم، وال َتْغُفُلوا َعنُْهْم. 

اإْخواِن: 
َكاَن  َوَمْن  َوِجرَياٍن،  َوالَِديِن  ِمن  هِبِْم  ِصَلُتنَا  َزاَدَت  ملَِْن  احلُُقوُق  َهِذِه  َوتْعُظُم 
، َقْد  ُمالِزًما لَِطاَعِة اهللِ َتَعاىَل، أو يِف َبيٍت ِمن ُبُيوِت اهللِ َتَعاىل، َفَهذا َرُجٌل َكبرُِي ِسنٍّ
اًما لُِبُيوِت اهللِ،  َتَكلََّف الَعنَاَء؛ لِيِصَل إىل امَلْسِجِد، فالواجب ُمراعاته ألجِله، واْحرِتَ

َوَتْعظِياًم لَِشَعاِئِر اهللِ َتَعاىل.

ها الِكرَاُم: اأيُّ
هَلُم  َعاَد  َفاَم  ُكلِّ يَشٍء،  َوحُمَاَسَبتِِهم َعىل   ، نِّ السِّ ِكَبار  التَّْدِقيِق عىل  ِمن  اْحَذُروا 

ُلوَن الِعَتاَب. ، َوَما َعاُدوا َيَتَحمَّ دِّ َصرْبٌ عىل النَّْقِد، َواألَْخِذ َوالرَّ
ُقوا اهللَ فِيِهْم، َوَأْحِسنُوا إليهم، َفإنَّ اهللَ ال ُيضيُع َأْجَر امُلْحِسننَِي. َفاتَّ

ِد بِن عبِد اهللِ، َكاَم  َهذا َوَصلُّوا َوَسلُِّموا َعىل إَماِم امُلْرَسِلنَي، َوُقْدَوُة امُلؤِمننَي، حُمَمَّ
َأَمَرَنا اهللُ َفَقاَل: ]ڄ    ڄ    ڄ    ڄ     ڃ    ڃڃ    ڃ    چ     چ    چ    

چ    ڇ    ڇ[ ]األحزاب:56[. 
ِبَها  َعــَلــْيــِه  اهلُل  َصــلَّــى  َصـــاًة  َعــَلــيَّ  َصــلَّــى  »َمْن   :G َنبِيُّنا  َوَقــاَل 

َعْشًرا«)1(. 

أخرجه مسلم رقم )384(.  )1(
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آلِه َوَصْحبِِه أمَجعنَي، َواْرَض عن  ٍد َوَعىل  حُمَمَّ َوَباِرْك عىل  ْم  لُهمَّ َصلِّ َوَسلِّ َفالَّ
اِشِديَن، َوالتَّابِِعنَي، وَمْن َتبَِعهْم بَِمنَِّك يا َأْكَرَم األَْكَرِمنَي.  ُخَلَفاِئِه الرَّ

ا َنسأُلَك ُحسَن القوِل والَعَمِل، وحسَن اخلتاِم وامُلنَقَلِب.  فاللهَم إنَّ

فاللهم إنا نسألك اهلدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أصلح لنا ديننا الذي 
هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها 

معادنا، واجعل احلياة زيادة لنا يف كل خري، واملوت راحة لنا من كل رش. 

وقنا  الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة،  آتنا يف  ربنا  اتِنَا،  ُقوَّ لنا يف  بارك  اللهم 
عذاب النار. 

عباد اهلل: 
اذكروا اهلل يذكركم، واشكروه عىل نعمه يزدكم ]ائ     ائ    ەئەئ    وئ    

وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.
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#

اُل َما لهم َوَما َعَليهْم الُعمَّ

اخلطبة األولى:
ُهوِر، عمَّ اخلاَلِئَق َفْضُلُه  يُف الدُّ احلَمُد هللِ الذي إليِه َتِصرُي األُُموُر، َوبِيِدِه َتْصِ
يَك َلُه،  َوإْحَساُنُه، َوَوِسَع امُلْذنِبنَِي َعفُوُه َوُغْفَراُنُه، وأشهُد َأالَّ إَِلَه إالِّ اهللُ، َوحَدُه ال رَشِ
ًدا عبُد اهللِ َوَرُسوُلُه، َبَعَثُه اهللُ لِلنَّاِس  َعُظَم َشْأُنُه، َوَعزَّ ُسْلَطاُنُه، وأشهُد َأنَّ َنبِيَّنَا حُممَّ
َم َوَباَرَك َعَليِه، َوَعىَل آلِِه  اًجا ُمنرًِيا، َصىلَّ اهللُ َوَسلَّ َبِشرًيا َوَنِذيًرا، َوَداِعًيا إليِه َفَكاَن رِسَ
َتبَِعُهم بِإْحَساٍن وإياَمٍن إىل َيوِم  ِديَن، َوالتَّابِِعنَي هَلُْم، َوَمْن  ِريَن َوَأْصَحابِِه امُلَوحِّ امُلَطهَّ

ا َبْعُد: يِن، َأمَّ الدِّ

ُقوا اهلَل ِعَباَد اهلِل: َفاتَّ

َفبِالتَّْقوى َتْصُلُح الُقُلوُب َوالُعُقوُل َواحلََياُة! 

اإْخواِن: 
عىل  َقاِئٌم  ِدينَنَا  َوَلِكنَّ  َمَساِمِعنَا!  عىل  َثِقياًل  َيُكوُن  َقْد  َمَشاِكِلنا  َبْعِض  َطْرُح 

اَحِة والُوُضوِح يِف ُكلِّ َما َنْطَرُح َوَنُقوُل!  َ التَّنَاُصِح َبينَنَا؛ لَِذا ال ُبدَّ ِمْن الصَّ

ها امُلوؤِمُنوَن:  اأَيُّ
َما َتُقوُلوَن يِف َرُجٍل َيْأُكُل َما َليَس َلُه؟! وَيْرَتِقي َدَرَجاِت الِغنَى َعىل َكدِّ َوَظْهِر 
ُد َعىَل امَلَساِجِد، َوَيْقَرُا َكالَم اهللِ!  دَّ ُر َأنَّ ُمْسِلاًم َيرَتَ َعَفِة َوامَلَساِكنِي؟! مَلْ َنُكْن َنَتَصوَّ الضَّ
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َوَيْسَمُع أَحاِديَث امُلْصَطَفى H ُثمَّ ُهَو خَيُوَن أَخاُه، َوَينُْقُض َعْهَدُه يف َلْمَحِة 
]ۆ    ۈۈ    ٴۇ    ۋ      :C َأيَن َهؤالِء ِمن َقوِل الَباِري  َقَلٍم!  ِة  َبٍص! َوَجرَّ

ۋ     ۅ[ ]اإلرساء:34[؟ 
َأمَلْ َيْسَمُعوا أنَّ َرُسوَل اهللِ G َخَطَب َفَقاَل: »اَل ِإيَماَن ِلَمْن اَل َأَماَنَة 
َقاَل:  ِحنَي   G اهللِ  َرُسوُل  وَصَدَق  َلُه«)1(،  َعْهَد  اَل  ِلَمْن  ِديــَن  َواَل  َلــُه، 
»اْلُمْؤِمُن َمْن َأِمَنُه النَّاُس َعَلى َأْمَواِلِهْم َوَأْنُفِسِهم«)2(، َمْعُذوٌر َيا ابَن اخَلطَّاِب َيوَم 
َأْن ُقْلَت: »اَل ُتُغرَِّني َصَاُة اْمِرٍئ َواَل َصْوُمُه، َمْن َشاَء َصاَم، َوَمْن َشاَء َصلَّى اَل ِديَن 

ِلَمْن اَل َأَماَنَة َلُه«)3(.

ها الأَكاِرُم: اأيُّ

َمَع  نَا َوَجْدَنا  ْرَعيَِّة؟ السبب: ألَنَّ َهِذِه النَُّصوِص الشَّ َما َسَبُب ِسَياِق  أَتْدُروَن 
الَعاَمَلِة  ِمْن  َكبرٍِي  َعَدٍد  ِمْن  َوَمالِيًّا  َوَأْخالِقيًّا  ِدينِيَّا  َفَساًدا  جُمَْتَمِعنَا  يِف  ِديِد  الشَّ األََسِف 

َتنَْخُر  ُة َسنََواٍت  هَلَا ِعدَّ َعاَمَلٍة  َرِقيٍب!  َتْعَمُل بُِدوِن َحِسيٍب َوال  اِئَبِة التي  الوافَِدِة السَّ

، َوَتْصنِيِع َأْقَذِر َأْنَواِع اخلُُموِر، َوَنرْشِ َمَقاطِِع اخلَنَا  يِف جُمَْتَمِعنَا بِنرَْشِ الَفَساِد األْخالِقيِّ
، َوَأْنَواُع  ا الِغشُّ التَِّجاِريِّ والُفُجوِر! ألَْجِل احلُُصوِل عىل امَلاِل بِأيِّ َطِريٍق َكاَن!  أمَّ
ِهْم َوِخَداِعِهْم!  ْث َوال َكَراَمَة، حتَّى األْطِعَمَة مَلْ َتْسَلْم ِمْن ِغشِّ النَّْصِب والتَّْزِويِر، َفَحدِّ

َقابِيَِّة َيَكاُد جُيَنُّ ِمْن َهوِل َما َيْسَمُع َوَيرى! ِمْثُل َهِذِه الظََّواِهِر.  وامُلَتابُِع لِلِجهاِت الرَّ

أخرجه أمحد ط الرسالة رقم )12383(، وقال حمققو املسند: »حديث حسن«.  )1(
أخرجه ابن ماجه رقم )3934(، وصححه األلباين.  )2(

أخرجه اخلرائطي يف مكارم األخالق )ص162(.  )3(
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يا عباَد اهلِل: 
َا َموُجَدٌة ِعنَْد َبْعِض الَوافِِدْيَن ال ُكلُِّهْم، وال حتَّى أْغَلبُِهْم، َفأْكَثُر  ال َنْخَتِلُف أهنَّ
ٌم  وحُمرَْتِ َيُكوُن،  َما  َأَتمِّ  عىل  بَِعَمِلِه  َقاِئٌم  بِِدينِِه،  ُمْلَتِزٌم  اهللِ-  -بَِحْمِد  ِمنُْهْم  َنرى  َمْن 
اٍم َوَتْقِديٍر، َوَلِكنَّ ُمْشِكَلَتنَا يَف  ألْنظَِمِة الَبَلِد َوأْهِلِه، َفَيْسَتِحُق هؤالِء ُكلَّ ُحبٍّ واْحرِتَ
ِديِد يِف  نَا َمَع األَسِف الشَّ الِقْسِم الَفاِسِد امُلْفِسِد! وإَذ َبَحْثنَا َعن َأَهمِّ األْسَباِب َنِجُد أنَّ
ابَتَدأ  ُه  إنَّ َكاُء َمَعُهْم يف ُصنِْع الَفَساِد! أَتَدُروَن َكيَف َذلَِك؟  َكثرٍِي ِمْن األْحَياِن أنَّا رُشَ
َفاَق  االتِّ َنَقَض  الُكَفالِء  َبْعُض  واملِيَثاَق!  الَعْهَد  الُكَفالِء  َبْعُض  َمَعُهم  َأْخَلَف  ُمنُْذ 
َسَيْجَمُع  ُه  أنَّ خُمَيََّلتِِه  َويِف  َوَبَلَدُه  َوَأوالَدُه  أْهَلُه  الَعاِمُل  ُك  َيرْتُ َوَخَدَعُه!  للَعاِمِل  َر  َوَتنَكَّ
ْرَناَك!  ا أْن َتْقَبَل بَِكَذا وإالَّ َسفَّ َمااًل، َوَيْعَمُل بُِكلِّ َتْقِديٍر واْحرِتاٍم، َفإذا ُهو ُيَفاَجُأ: إمَّ

ا، َوُهو ال َيْمِلُك َحواًل َوال َطواًل. َفَيْأُخُذ األُْجَرَة ُمْضَطرًّ

وُم: ُلوُم الَغ�سُ ها الظَّ َفَيا اأيُّ
َر َقوَل اهللِ  »اتَِّق َدْعَوَة الَمْظُلوِم، َفِإنََّها َلْيَس َبْيَنَها َوَبْيَن اهلِل ِحَجاٌب«)1(، َوَتَذكَّ

َتَعاىل: ]ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄڃ     ڃ    ڃ    ڃ    چ    چ[.
]غافر:52[

ُد َتْأِخرِي َرَواتِبِِهْم ألْشُهٍر طَِواٍل! َوَيْغُفُل َعْن ُأرَسٍ ُهنَاَك  َوِمْن ُصوِر ُظْلِمِهْم: َتَعمُّ
ُسوِل الَكِريِم  رْبِ َواحلَاَجِة! أْيَن َهذا الَكِفيُل ِمْن َتوِجيِه الرَّ َياالِت بَِفاِرِغ الصَّ َتنَْتظُِر الرِّ
G ِحنَي َقاَل: »َأْعُطوا اأْلَِجيَر َأْجَرُه، َقْبَل َأْن َيِجفَّ َعَرُقُه«)2(، بِأيِّ َحقٍّ 
َكَفاَلتِِه؟ َفإنَّ  ُمَقابَِل  ا  َأْو َسنَِويًّ ا  َمْبَلًغا َشْهِريًّ َيْسَتْقطُِع الَكافُِل ِمن الَعاِمِل  ٍع  َوبَِأيِّ رَشْ

أخرجه البخاري رقم )2448(، ومسلم رقم )19(.  )1(
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ُه َنْوُع اْستِْغالٍل  َع عىل َذلَِك، َفإنَّ اٌح حتَّى َوإْن َرِضَ الَعاِمُل َوَوقَّ َهَذا واهللِ ُظْلٌم ُصَ
َر َلُه.  ال ُمرَبِّ

وواهلِل َيا ِكرَاُم:
َكدِّ  ِمْن  َأَحٌد  َل  َتَأكَّ َما  ُه  أنَّ َتْعِرُفوَن:  َمْن  عىل  َوَطبُِّقوَها  بُِقُلوبُِكْم،  اْسَمُعوَها 
ٍة، أو بِأْمَراٍض ُمَتَتالَِيٍة، أو  ا بَِخَساَرٍة َماِديَّ لِِه إالَّ َعاَقَبُه اهللُ َعىل َذلَِك! إمَّ إْخوَانِِه َوُعامَّ
بِنََكٍد ال َيْعَلُم َمَداُه إالَّ اهللُ: ]ېئ    ىئ    ىئ    ىئ    ی    ی[ ]الشعراء:227[ 
وامَلْرمَحَِة  اهلَُدى  َنبِيُّ  َوَيُقوُل  احلَاِكِمنَي،  َوأْحَكِم  الَقاِئِلنَي،  َأْصــَدِق  َكالُم  َهذا 
َيْرَحْمُكْم  اأَلْرِض  ِفي  َمْن  اْرَحُموا  الرَّْحَمُن،  َيْرَحُمُهُم  »الرَّاِحُموَن   :G

َماِء«)1(.  َمْن ِفي السَّ

نَا، َوال َمْبَلَغ ِعْلِمنَا، َوأْغنِنَا بَِحاللَِك َعْن َحَراِمَك،  َنيا أْكرَبَ مَهِّ َعِل الدُّ فاللهمَّ ال جَتْ
ْن ِسَواَك.  َوبَِفْضِلَك َعمَّ

ُهو  ُه  إنَّ فاْسَتْغِفُروُه   ، َذْنبٍّ ُكلِّ  ِمْن  امُلْسِلِمنَي  َولَِساِئِر  َوَلُكْم  يل  اهللَ  َوأْسَتْغِفُر 
ِحيُم. الَغُفوُر الرَّ

اخُلطبة الثانية:
َواآلِخريَن،  لنَِي  األَوَّ إَلُه  َوَنْشُكُرُه،  ُسْبَحاَنُه  َنْحَمُدُه  الَعامَلنَِي،  َربِّ  هللِ  احلَمُد 
َنبِيَّنَا  َأنَّ  أمْجَِعنَي، وأشهُد  النَّاِس  َراِزُق  َلُه،  إَلَه إالَّ اهللُ، وْحَدُه ال رَشيَك  وأشهُد أالَّ 
آلِِه  َعليِه، َوعىل  َوَباَرك  َم  َوَسلَّ الرَبُّ األِمنُي، َصىلَّ اهللُ  اِدُق  الصَّ َوَرُسوُلُه  َعْبدُه  ًدا  حُمَمَّ

ا َبعُد: يِن، َأمَّ َوَأْصَحابِِه َوالتَّابِِعنَي، َوَمْن َتبَِعُهْم بِإْحَساٍن َوإياَمٍن إىل َيوِم الدِّ

أخرجه الرتمذي رقم )1924(، وصححه األلباين.  )1(
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ُقوا اهلَل ِعَباَد اهلِل:  َفاتَّ

َمُه اهللُ  اُه! َحرَّ ُه ُظُلاَمٌت ملَِْن َتَغشَّ ْلَم، َوُسوَء ُعْقَباُه، َفإِنَّ َحقَّ َتْقَواُه، َواْحَذُروا الظُّ

 : عىل َنْفِسِه َفَقاَل: ]ڳ    ڳ     ڳ    ڱ[ ]الكهف:49[، َوَقاَل يِف احلَِديِث الُقْدِسِّ

ْلَم َعَلى َنْفِسي َوَجَعْلُتُه َبْيَنُكْم ُمَحرًَّما َفَا َتَظاَلُموا«)1(،  »َيا ِعَباِدي ِإنِّي َحرَّْمُت الظُّ

َوَقاَل َرُسوُلنا G: »الُمْسِلُم َأُخو الُمْسِلَم ال َيْظِلُمُه َواَل ُيْسِلُمُه«)2(. 
َدًرا ُمْقتَِ ُكنَْت  َمــا  ِإَذا  َتْظِلَمنَّ  ِبالنََّدِمال  َيــْأِتــيــَك  ـــــُرُه  آِخ ــُم  ــْل ــالــظُّ َف
ُمْنَتِبٌه َوامْلَـــْظـــُلـــوٌم  ُعــُيــوُنــَك  ــْت  ــاَم َتَنِم)3(َن مَلْ  اهلِل  َوَعــنُي  َعَليَك  َيْدُعو 

ْت َفوَق الَغاَمِم َفاْسَتَجاَب اهللُ هَلَا! َقْد َسَلَبْت  إي واهلِل: َكْم ِمْن َدْعَوِة َمْظُلوٍم رَسَ
َقْد  لَِعاِمٍل  َمْن  َدْت!  َوَنكَّ َوَأْمَرَضْت  َأْفَقَرْت  َوَزْوِجِه،  امَلْرِء  َبنَي  َقْت  َوَفرَّ َماَلُه،  َغنِيَّا 
ُه، َوُأْخِلُف َعْقُدُه؟! َمْن إلْنَساٍن  ُه َوُجْهُدُه َوَماُلُه؟  َمْن لَِضِعيٍف ُبِخَس َحقُّ َق َكدُّ رُسِ
َم َأْنُفُه؟! إنَّ َلُه الَقِويُّ الَقاِدُر الَقاِئُل: »أَلَْنُصَرنَِّك َوَلْو  َوَبرَشٍ َقْد ُأِهينَْت َكَراَمُتُه؟! َوُرغِّ
َبْعَد ِحيٍن« َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة I َقاَل َرُسوُل اهللِ H: »َثَاٌث اَل ُتَردُّ َدْعَوُتُهُم: 

َوُتْفَتُح  َوَدْعَوُة اْلَمْظُلوِم ُتْحَمُل َعَلى اْلَغَماِم،  اِئُم َحتَّى ُيْفِطَر،  اإْلَِماُم اْلَعاِدُل، َوالصَّ

َماِء، َوَيُقوُل الرَّبُّ D: َوِعزَِّتي، أَلَْنُصَرنَِّك َوَلْو َبْعَد ِحيٍن«)4(. َلَها َأْبَواُب السَّ

أخرجه مسلم رقم )2577(.  )1(
أخرجه البخاري رقم )2442(، ومسلم رقم )2580(.  )2(

البيتان أليب احلسن عيل بن عيل السلمي، يف الدر الفريد وبيت القصيد )164/11( ومنهم من   )3(
 .I ينسبهام لإلمام عيل

أخرجه الرتمذي رقم )3598(، وابن ماجه رقم )1752(، وقال األلباين: »ضعيف، لكن صح   )4(
منه الشطر األول بلفظ املسافر مكان اإلمام العادل ويف رواية«.



425

ِعَباَد اهلِل:
ِل إْتَعاهُبُْم يِف الَعَمِل، َوإْجَهاُدُهْم َفوَق َطاَقتِِهْم!  َأال َوإنَّ ِمْن َأبَشِع ُصَوِر ُظْلِم الُعامَّ
مْحَِة H َقاَل: »ِإْخَواُنُكْم َخَوُلُكْم، -َأْي الذيَن ُيْصِلُحوَن ُأُموَرُكْم-  َوَنبِيُّ الرَّ
َيْأُكُل،  ا  ِممَّ َفْلُيْطِعْمُه  ــِدِه،  َي َتْحَت  َأُخــوُه  َكــاَن  َفَمْن  َأْيِديُكْم،  َتْحَت  اهلُل  َجَعَلُهُم 

ا َيْلَبُس، َواَل ُتَكلُِّفوُهْم َما َيْغِلُبُهْم، َفِإْن َكلَّْفُتُموُهْم َفَأِعيُنوُهْم«)1(. َوْلُيْلِبْسُه ِممَّ

اإْخَواِن:
َأَنا  َثَاَثٌة  َتَعاَلى:  اهلُل  »َقاَل  ُأْجَرهِتِْم!  َدْفِع  َعَدُم  ْلِم:  الظُّ أْنَواِع  َأوَضِح  َوِمْن 
َخْصُمُهْم َيْوَم الِقَياَمِة، َرُجٌل َأْعَطى ِبي ُثمَّ َغَدَر، َوَرُجٌل َباَع ُحرًّا َفَأَكَل َثَمَنُه، َوَرُجٌل 

اْسَتْأَجَر َأِجيًرا َفاْسَتْوَفى ِمْنُه َوَلْم ُيْعِطِه َأْجَرُه«)2(.

ِعَباَد اهلِل: 
أنَّ  َعَرْفَت  َفإذا  الَوافَِدِة!  الَعاَمَلِة  َبْعِض  َجَراِئِم  اْنتَِشاِر  َسَبِب  َعْن  َنَتَساَءُل 
 ! َشْهِريٍّ بَِدْخٍل  َوُيَطالُِبُهْم  اًل،  مَهَ ُكُهْم  َوَيرْتُ ِمنُْهْم  اِت  الَعرَشَ َيْسَتْقِدُم  َبْعَضنَا 

 

فال َتَسْل َعْن َأْنواِع ُطُرِق َكْسٍب َيْسُلُكوهَنَا! َقاَل اهللُ َتَعاىَل: ]ٹ    ڤ       ڤ    

 

َيُكْن َهَذا الَعَمُل َباطِاًل  ڤ    ڤ    ڦ    ڦ    ڦ[ ]النساء:29[ إْن مَلْ 
نَا ُنَطالُِبُكْم َمْعرَشَ الُكَفالِء بَِأْخالِق اإلْسالِم َعَمِليًّا؛  َفاَم الَباطُِل َيا َمْعرَشَ الُكَفالِء؟! إنَّ
َياُل َطاَر  ًعا خَمُْروًقا، َنْأُخُذ ِمنُْه َما َنَشاُء َوَنَدُع َما َنَشاُء، إَذا َحرَضَ الرِّ ال ُنِريُد إْسالًما ُمَرقَّ
]ڃ    ڃ    چ    چ     چ[  التَّْقَوى!  َوَطاَرِت  اإلْسالُم 

]البقرة:85[.
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الِم:  اإْخَوَة الإ�سْ
َناَمِذُج  اهللِ-  -بَِحْمِد  َفِعنَْدَنا  الُكَفالِء،  َساِئِر  يِف  الطَّْعَن  َيْعنِي  ال  َهذا  َحِديُثنَا 
ُه ُمْسَتطِرًيا، َوال ُنَقلُِّل َكَذلَِك ِمْن  َفٌة، ِعنَْدنا ُأَناٌس َصاحِلُوَن، خَيَاُفوَن َيوًما َكاَن رَشُّ ُمرَشِّ
َقِة َوالِغشِّ  ِ َأْخَطاٍء َفاِدَحٍة لَِعاَمَلٍة َقلَّْت َأَماَنُتُهْم، َوَفَسَدْت َأْخالُقُهم، َوَدَأُبوا َعىل السَّ
َواالْحتَِياِل، َفَكاَن اهلََدُف أْن َنُكوَن َيًدا َواِحَدًة ِضدَّ َتَسيُِّب الَعاَمَلِة، َوأْن َنُكوَن ِحْصنًا 
َأْعَطْتنا  َوَقْد  َوأْمَوالِنَا،  َوَشْعبِنَا  بِأْمنِنَا  الَعَبَث  ُتِريُد  أْيٍد  ِمن  َوَبَلَدَنا  جُمَْتَمَعنَا  نِْحِمي 
ُمَتَعاِوَنًة  َواِحَدًة  َيًدا  َفْلنَُكْن  َعاَمَلتِنَا،  َأوَضاِع  لَِتْصِحيِح  ًدا  حُمَدَّ َوْقًتا  ْسِميَُّة  الرَّ اجِلَهاُت 

عىل الرِبِّ والتَّْقوى، ُمَتنَاِهَيًة َعن اإلْثِم والُعْدَواِن.

َنسأُل اهللَ أْن ُيعيَذَنا ِمن الُبْخِل َوالطََّمِع، َواجلََشِع َواهلََلِع. 
َوَرِحيًما ــــــًة  َرْحَ ُأرِســــــَل  َتْسِليًما)1(لــلــخــلــِق  َوَســلِّــُمــوا  َعَليِه  َصــلُّــوا 

اآلِل  مَجِيِع  وعىل  َوالثََّواِب،  مْحَِة  الرَّ َبِشرِي  ٍد  حُمَمَّ َنبيِّنَا  َعىل  َوَسلِّم  َصلِّ  فاللهمَّ 
نا، وال َمبَلَغ ِعلِمنَا، وال جَتَعْل ُمِصيَبَتنا  نيا َأكرَب مَهِّ واألصَحاِب، اللهمَّ ال جَتعل الدُّ
َمَعاُشنا،  فيها  التي  َوُدنيانا  َأمِرنا،  الذي هو ِعصَمُة  ِدينَنا  َلنا  َأصِلح  اللهمَّ  ِدينِنا،  يف 
َوآِخَرَتنا التي إِليها َمَعاُدنا، واجَعل احلََياَة ِزياَدًة لنا يف ُكلِّ َخرِي، وامَلوَت َراَحة َلنا ِمن 

 . ُكلِّ رَشٍّ

د صفوَفنا، وامجع َكِلَمَتنَا عىل احلقِّ واهلدى،  َلِل، اللُهمَّ وحِّ اللُهمَّ اعِصْمنَا من الزَّ
ا َنُعوُذ بَِك ِمْن َزَواِل نِْعَمتَِك،  اللُهمَّ هيئ للُمْسِلِمنَي قادًة صاحلنَي ُمصِلحنَي، اللُهمَّ إِنِّ

ِل َعافَِيتَِك، وُفَجاَءِة نِْقَمتَِك، ومَجِيِع َسَخطَِك.  وُّ َوحَتَ

البيت يف نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب )483/7( بال نسبة لقائل.  )1(
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نعمَة  علينا  أدم  اللُهمَّ  َبَطَن،  َوَما  ِمنَْها  َظَهَر  ما  الِفَتِن  ِمَن  بَِك  َنُعوُذ  ا  إِنَّ اللهمَّ 
بَِطانًة َصاحلًة  هِلُم  لنا ُوالَتنَا، وهيئ  خاِء واالستقراِر، وأصلْح  األمِن واإليامِن والرَّ

َناِصَحًة، واجعلهم َرمحًة عىل رعاياهم. 

الدنيا  يف  آتنا  نا  ربَّ أمَجعنَي،  وامُلسلمنَي  ُحُدوَدنا  واحفظ  ُجنُوَدَنا،  انص  اللهم 
]ۅ    ۅۉ    ۉ    ې     النَّاِر،  َحَسنًَة، وِقنَا عذاَب  َحَسنًَة، ويف اآلخرة 
ۇئ[  ۇئ     وئ      وئ     ەئەئ     ائ     ائ      ىى     ې        ې     ې    

]العنكبوت:45[.
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#

َنحُن معكم يا أحباَبنا

اخلطبة األولى:
َرُه َفَجَعَلُه َسِميًعا َبِصرًيا،  احلمُد هلل خَلق اإلنَساَن ومل يكْن شيًئا َمذُكوًرا، صوَّ
ا َكُفوًرا، وأشهُد أن ال إله إال اهللُ،  ا َشاكًرا وإمَّ بِيَل إمَّ وأرَسل إليِه ُرُسَلُه، َوَهَداُه السَّ
ًدا عبُد اهللِ  َوَنبِيَّنَا حُممَّ إنِّه كان حلياًم َغُفوًرا، وأشهُد أنَّ سيَِّدَنا  وحَده ال رشيَك له، 
ِه عبًدا َشُكوًرا، صىلَّ اهلل وسلَّم وبارَك عليه وعىل آلِه وأصحابه،  ورسوله، كاَن لَِربِّ
رجاٌل َصَدقوا ما عاَهدوا اهلل عليه، فكاَن َجَزاُؤهم  َموُفوًرا، والتَّابعني ومن تبعهم 

ا بعُد: بإحساٍن وإيامٍن إىل يوِم نلقى فيِه كتاَبنا َمنُشوًرا، أمَّ

فيا م�سلموَن: 

اتقوا اهلل حق التَّقوى، وراقبوا اهللَ يف السِّ والنَّجوى ]ٿ    ٿ    ٿ    ٹ     
ٹ      ٹٹ    ڤ    ڤ    ڤ          ڤ    ڦ[  ]النساء:1[.

اللهمَّ إنَّا نعوُذ بك من فتنِة القوِل والعمل، ومن رشِّ األهواِء واألدواِء، ومن 
لَساِن واهلََذِر.  ، ومن رشِّ الِّ مِع والَبَصِ رشِّ السَّ

ا  ، وَقلًبا َوَسمًعا وَبَصً ْشِد، وقلوًبا َتَتَقلُب مَع احلَقِّ اللهمَّ َهْب لنا توفِيًقا إىل الرُّ
لَت َفُقلَت: ]ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ     دِق، ُسبَحاَنَك يا َمْن َتَفضَّ ِة والصِّ َيَتَحىلَّ بالِعفَّ

ٺ[ ]التني:4[. 
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اخلَْلِق،  َتامَّ  اإلْنَساَن  اهللُ  َخَلَق  َلَقْد  مفاده:  ما   V عديُّ  السَّ الشيُخ  قاَل 
ُمَتناِسَب األَعَضاِء، ُمنَتِصَب الَقاَمِة، مل َيفِقد مِمَّا َيتاُج إليه ظاهًرا أو باطنًا شيًئا، ومع 
هذه النِّعِم الَعظيمِة التي ينبغي منه القياُم بُِشكِرها، فأكثُر اخلَلِق ُمنحرفوَن عن ُشكِر 
َوَسَفِساِف  بَِأَسافِِل األُموِر،  لِعِب، قد َرُضوا ألنُفسهم  لهِو والَّ بالَّ امُلنِعِم، ُمشَتِغُلوَن 
م، إالَّ َمْن  ِديَن عىل َرهبِّ امُلَتَمرِّ هُم اهللُ يف َأسَفِل النَّاِر، َموِضِع الُعَصاِة  األَخالِق، َفردَّ
امَلنَاِزُل  َفَلُهُم  الَعالَِيِة،  الَفاِضَلِة  َمنَّ اهللُ عليِه باإليامِن، والعمِل الصالِح، واألخالِق 
اٍت ُمتوافَِرٍة، وأفراٍح ُمتواتَِرٍة، ونَِعٍم ُمَتكاثَِرٍة، يف َأَبٍد ال َيزوُل، وَنعيِم  الَعالِيُة، يف َلذَّ

ال َيوُل ]ڀ    ٺ    ٺ[ ]الرعد:35[)1(.

ا امُلؤمُن، يا من َخَلَقَك اهللُ ]ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ      نعم هذا أنَت أهيُّ
]ک    ک          ک    گ     فقاَل:  ربَُّك  مَك  َكرَّ من  يا  ]االنفطار:7، 8[  ڃ    ڃ    ڃ[ 
گ     گ    گ    ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ     ڱ    ڱ    ں    

ں[ ]اإلرساء:70[. 
ها املوؤمنوَن: اأيُّ

نعُم اهللِ عليكم َعظِيَمٌة، يكفي أنَّ اهلل تعاىل: ]ې    ې    ې    ى    
ى    ائ    ائ    ەئ     ەئ    وئ    وئ    ۇئۇئ    ۆئ    ۆئ[ 

]النحل:78[.

بينام غرُيُكم بِعلِم اهللِ وِحكمتِه، وُقْدَرتِِه وَمِشيَئتِِه، ُمعاُقوَن وحُمُرموَن! بعُضهم 
، واألعرِج واملشُلوِل، وبعُضهم إعاَقٌة ِذهنِيٌَّة،  ا، كاألَعَمى واألَصمِّ ُمعاُقوَن َجَسِديًّ

ينظر: تفسري السعدي = تيسري الكريم الرمحن )ص929(.  )1(
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وُكلُّهم فَئٌة َعِزيَزٌة علينا، َغالِيٌة عىل ُقُلوبِنا، هلم علينا ُحقوٌق رشعيٌَّة، وآداٌب َمرِعيٌَّة، 
التَّعاُمَل معهم،   H امُلصطفى  العزيِز، وأحسَن  كتابِِه  املوىل يف  َنبَّهنَا عليها 
النََّظَر يف  ُنمِعُن  ما جيعُلنا  أخباِرهم،  التأريُخ عجًبا من  لنا  َر  َمكاَنَتهم! وسطَّ وَأبَرَز 

هم؟  يناُهم حقَّ َتعاُمِلنا معهم، وَنسأُل هل وفَّ
عباَد اهلِل:

، وكيَف أنَّ اهللَ تعاىل عاَتَب نبِيَُّه وحبِيَبُه  اقرؤوا إْن ِشئتم َصدَر سوَرِة َعَبَس َوَتَوىلَّ
H بِرُجٍل َفِقرٍي أعمى هو عبُد اهللِ بُن ُأمِّ َمكُتوٍم رض اهلل عنه وأرضاه ]ٱ    
ًعا  ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ[ ]عبس:1، 2[ ومل يُكن إعراُض النَّبيِّ H عنُه َترفُّ

عوِة اإلسالِميَِّة، فيام يعتِقُد َصلواُت ريبِّ وَسالُمُه عليِه!  ا، إنَّام ملِصَلحِة الدَّ ً وال َتَكربُّ
عديُّ  السَّ يُخ  الشَّ َذكرُه  الذي  النَّفيِس  الكالِم  إىل  اهللُ-  رعاُكُم  -يا  واسَتِمعوا 
اخلَلِق،  هدايِة  عىل  َحريًصا   H كان  مفاُدُه:  ما  وَرِة:  السُّ َمطلِع  يف   V
الَفِقرِي، َرَجاَء ِهداَيِة  َفاَمَل إىل َرُجٍل من األَغنياِء، وَأصَغى إليِه، َوَصدَّ عن األَعَمى 
َرُه بَِفاِئَدِة اإلقَباِل  لطِيِف، ُثمَّ َذكَّ ، َوَطَمًعا يف َتزِكَيتِِه، َفعاَتَبُه اهللُ هبذا الِعَتاِب الَّ الَغنِيِّ
َأْو  ِذيَلِة، َوَيتَِّصُف باألَخالِق اجلَِميلِة،  ُر عن األَخالِق الرَّ َيَتَطهَّ ُه  َفَلَعلَّ عىل األَعمى، 
ُر َفينَفُعُه العَمُل، وهذِه َفاِئَدٌة َكبرِيٌة، َفإِقَباُلك عىل َمْن َجاَء بِنفِسِه ُمفتِِقًرا لِذلَِك  َيَتَذكَّ
ُه ال َينَبِغي َلَك، َفلسَت بُِمَحاَسٍب  ا َبحُثَك عن امُلسَتِغني، َفإِنَّ هو األَلَيُق الواجُب، وَأمَّ

. ِّ عىل َما َعِمَلُه من الرشَّ
ُه »ال ُيرَتُك َأمٌر َمعُلوٌم ألَْمٍر َموُهوِم، وال َمصَلحٌة  وهنا َقاِعَدٌة رشِعيٌَّة َمشُهوَرٌة أنَّ

.V ٌة«)1(. انتهى كالمُه َ َقٌة ملِصَلَحٍة ُمَتَومهَّ ُمَتَحقِّ

ينظر: تفسري السعدي = تيسري الكريم الرمحن )ص910(.  )1(
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َفهل  يراه،  َمكُتوِم حني  ُأمِّ  ابَن  H بعد ذلك يكرم  وكاَن رسوُل اهللِ 
َمرَتنِي،  امَلدينَِة  ، فقد اسَتخَلَفُه عىل  َوَترَكُه؟ كالَّ ُمعاًقا   H ُه رسوُل اهللِ  َعدَّ

ُم الُقرآِن يف امَلدينَِة، وهذا األَعمى  ًنا لِرُسوِل اهللِ H، وهو ُمعلِّ وأصَبَح ُمؤذِّ
تعاىل  اهللَ  أنَّ  مع  امُلسلمنَي!  َجيِش  َراَيَة  وَرَفَع  الَقاِدِسيَِّة،  َيوَم  ِدرَعُه  َلبَِس  الذي  هو 

يعِة، حنَي قاَل تعاىل: ]ڇ    ڍ    ڍ      ڌ    ڌ     عَذَرهم عن َتكالِيَف َكثرَِيٍة يف الرشَّ
ڎ    ڎ       ڈ    ڈ      ژ    ژ        ڑ[ ]النور:61[ حتى يف أعَظِم أركاِن اإلسالِم 
عذَر اهللُ املرىض، وذوي اإلعاقاِت، فقاَل H: »َصلِّ َقاِئًما، َفِإْن َلْم َتْسَتِطْع 
َفَقاِعًدا، َفِإْن َلْم َتْسَتِطْع َفَعَلى َجْنٍب«)1(، فأيُّ َتكريٍم؟ وأيُّ خَتفيٍف؟ وأيُّ توجيٍه 

 :H محِة! أمل َيُقِل اهللُ لِنبِيِِّه ُه ِديُن الرَّ ا إنَّ لنا، َوتنبِيٍه لِتلَك الفَئِة الغالَِيِة!؟ حقًّ
]ک    ک    گ           گ    گ[ ]األنبياء:107[. 

يِل  اهللَ  وأسَتغِفُر  امُلرسلنَي،  سيِِّد  وهِبدِي  الَعظِيِم،  بالقرآِن  اُكم  وإيَّ اهللُ  َنفعني 
حيُم. ُه هو الَغُفوُر الرَّ َوَلُكم ولِساِئِر امُلسِلمنَي، فاسَتغِفُروُه إنَّ

انيُة:  اخلطبُة الثَّ

امُلواَساِة  َراَح يف  ملَِن  بِامَلِزيِد  َن  َوَتَأذَّ َمْن َشاَء لإلحَساِن َوَهَدى،  َق  احلمُد هللِ وفَّ
َدا،  َأو َغَدا، وأشهُد أْن الَّ إلَه إالَّ اهللُ، وحَده ال رَشيَك لُه، َشهادًة َنرجو هِبا َنعياًم ُمؤبَّ
ًدا عبُد اهللِ ورُسوُلُه َأكَرُم الَعامَلنَِي َيًدا، صىلَّ اهللُ َسلََّم وباَرَك عليِه  وأشهُد أنَّ َنبِيَّنَا حُممَّ

ا بعُد:  وعىل آلِِه وصحبِِه َوَمْن هِبَُدُهُم اهَتدى، أمَّ

أخرجه البخاري رقم )1117(.  )1(
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يِف  ُتفِلحوا  َوَيًدا،  ِرْفًدا  امُلحَتاِجنَي  إِلخوانُِكم  وُكوُنوا  اهللِ-  -عباَد  اهللَ  ُقوا  فاتَّ
ُدنياكُم اليوَم َوَغَدا.

أنَت َريبِّ يف َتَصاِريِفَك خرُي األَحَكِمنَي، أنَت َأعلُم بِنا ِمنَّا أنَت خرُي األَكرمنَي، 
أنَت َأوىَل بِنَا ِمنَّا َفَأِعنَّا يا ُمعنُي.

ها الكراُم: اأيُّ
بل  إحساٍن!  أيَّام  امُلعاقنَي  إخوانِنا  مع  التَّعاُمَل  ُيِسُن   H النَّبيُّ  كاَن 
َة  اجلَسِديَّ اإلعاَقَة  أنَّ  ولُِيعِلَمهَم  َمكاَنَتهم،   َ لُِيبنيِّ ؛  امَلهامِّ وأعَظِم  بِخرِي  وُيَكلَِّفهم 
ليست هي اإلعاَقُة احلِقيقيَُّة! وإنَّام امُلعاُق حقيَقًة هو َمن َصَف َقلَبُه َوَسمَعُه ولِساَنُه 

وجواِرَحُه عن طاَعِة اهللِ ورضوانِِه، إىل آثاِمِه وَشهواتِه وِعِصيانِِه! 

لكنَّهم:  األَجساِم،  اَء  أِصحَّ األَعَضاِء،  َأسِوَياَء  ُأَناًسا  للنَّاِر  تعاىل  اهللُ  ُلِق  خَيْ َأمَل 
]پ    ڀ     ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٹ     ٹٹ    ٹ    

ڤ             ڤ    ڤ    ڤڦ    ڦ    ڦ    ڦ[ ]األعراف:179[. 

عباَد اهلِل:

ـِة، وهم َغرُي َقاِدريَن َعىَل العطاِء  يعيـُش بينَنا فَِئٌة مْن ذِوي االحتياجاِت اخلاصَّ
إالَّ بتوفيـِق اهللِ، ُثمَّ بَِتَعاونِنَا مَعهـْم، حنَي َنُقوُم َبخدَمتِهم، وبيـاِن ُحُقوِقهم، وِرَعاَيِة 
هم، ويف احلديِث َعْن َأيِب َذرٍّ I َأنَّ َرُسوَل اهللِ H َقاَل: »َلْيَس ِمْن  َمصاحِلِ
ْمُس« ِقيَل: َيا َرُسوَل اهللِ،  َنْفِس اْبِن آَدَم ِإالَّ َعَلْيَها َصَدَقٌة ِفي ُكلِّ َيْوٍم َطَلَعْت ِفيِه الشَّ

 

ُق هِبَـا؟ َفَقـاَل: »ِإنَّ َأْبـــَواَب اْلَخْيـــِر َلَكِثيَرٌة: التَّْســـِبيُح،  َوِمـْن َأْيـَن َلنَـا َصَدَقٌة َنَتَصـدَّ
َوالتَّْحِميـــُد، َوالتَّْكِبيـــُر، َوالتَّْهِليُل، َواأَلْمـــُر ِباْلَمْعُروِف، َوالنَّْهُي َعـــِن اْلُمْنَكِر، َوُتِميُط 
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ِدلَّ َعَلى َحاَجِتِه،  ، َوَتْهِدي اأَلْعَمى، َوُتِدلُّ اْلُمْســـتَ ِريِق، َوُتْســـِمُع اأَلَصمَّ اأَلَذى َعِن الطَّ
ِعيِف،  ِة ِذَراَعْيَك َمَع الضَّ ِة َساَقْيَك َمَع اللْهَفاِن اْلُمْسَتِغيِث، َوَتْحِمُل ِبِشدَّ َوَتْسَعى ِبِشدَّ
ٌم عىل َمْن  َفَهـــَذا ُكلُّـــُه َصَدَقـــٌة ِمْنَك َعَلـــى َنْفِســـَك«)1( َفَقَضاُء حاَجـِة امُلعاِقنَي َمَقـدَّ
ِسـواهم، وهذِه سـلوِكيَّاٌت جَيُب أْن َتكوَن واِضَحـًة لنا، فهاًم وقـواًل وَتطبِيًقا، وإينِّ 
ثوَن حِلقوِق إخواهِنم يف أسـهِل األموِر، يف الُعُبوِر، أو حتى  ألعَجُب ألُناٍس ال يكرَتِ

يف َمَداِخِل امُلروِر!

ها املوؤمنوَن: اأيُّ
ا كانت إعاَقُتهم، وأْن ُنشِعَرهم بِأنَّنا معهم،  ا َدعَوٌة لِلوقوِف مع إخوانِنا أيًّ إهنَّ
وإنَّ مجاعَة هذا اجلاِمِع امُلبارِك هلم ُمباَدراٌت َمشكورٌة، ووقفاٌت ُموفَّقٌة، حيُث تبنَّوا 
مُّ ُيصلُّوَن اآلَن  َترمُجََة ُخطَبَة اجلُُمَعِة إلخوانِنا الُصمَّ منُذ شهٍر َتقريًبا، َفإخواُنكم الصُّ
 - معكم، َويرُضوَن مُجعَتُكم، َويفَهُموَن ُخطَبَتُكم، وهم ُمستبرِشوَن، وهذا -واهللِ
من التَّوفيِق والتيسرِي الذي مَلْ َيتِمَّ إالَّ بعَد توفيِق اهللِ تعاىل، ثمَّ بِجهوِدكم ومساَنَدتِكم 

َوَدعِمُكم. 

ُقوا اهللَ َرمِحَُكم اهللُ، َوَتواَصوا  واعلموا أنَّ اهللَ ال ُيِضيُع َأْجَر امُلْحِسننَِي، أال فاتَّ
رِب، َوَتواَصوا بِامَلرمَحَِة. ، َوَتواَصوا بِالصَّ باحلقِّ

]ڄ    ڄ     َتنِزيِلِه:  حُمَكِم  يف  اهللُ  قاَل  فقد  مَحِة،  الرَّ َنبِيِّ  عىل  وسلِّموا  صلَّوا  ُثمَّ 
ڄ    ڄ     ڃ    ڃڃ    ڃ    چ     چ    چ    چ    ڇ    ڇ[ 

]األحزاب:56[. 

أخرجه ابن حبان رقم )3377(، وقال األلباين: »صحيح لغريه« الصحيحة )575(.  )1(
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الطَّيبنَي  آلِِه  وعىل  ٍد،  حُممَّ َوَرُسولَِك  َعبِدَك  عىل  َوَباِرك  َوَسلِّم  َصلِّ  فاللهمَّ 
يَِّباِت، َوَتْرَك امُلنَْكَراِت، َوُحبَّ امَلَساِكنَي، َوَأْن َتُتوَب  ا َنْسَأُلَك الطَّ الطَّاِهرين، اللُهمَّ إِنَّ

نا َغرْيَ َمْفُتوننَي.  َعَلينا، َوَتْغِفَر لنا، َوَتْرمَحَنا، َوإَِذا َأَرْدَت فِْتنًَة يِف َقْوٍم َفَتَوفَّ

وَأهِلينا  وُدنيانا،  ِدينِنا  يف  اِئمَة  الدَّ واملعافاَة  والَعافَِية،  الَعفَو  َنسأُلَك  ا  إنَّ اللهم 
وَأموالِنا، واحفظنا ِمن بنِي َأيِدينا َومن َخلِفنَا، وعن َأياَمنِنا وعن َشاَمِئِلنا، وِمن َفوِقنَا، 

وَنعوُذ بَِك أْن ُنغَتاَل ِمن حَتتِنا.

ًة يف إِياَمٍن، وإياَمًنا يف ُحسٍن ُخُلٍق وَعَمٍل، اللهمَّ اشِف  ا َنسَأُلَك ِصحَّ إنَّ اللهمَّ 
عىل  وِشَفاءَك  َرمَحَتَك  َأنزل  اللهمَّ  ُمبَتالَنا،  وعاِف  امُلسِلِمنَي،  وَمْرىَض  َمرَضاَنا 
َشاِد، وَباِعد  م عىل احلقِّ والرَّ َتنَا، وُدهلَّ امُلسِلمنَي، اللهمَّ آمنِّا يف أوَطانِنا، وَأصلح َأِئمَّ

عنهم َأهَل الَغيِّ والَفَساِد. 

ْنَيا َحَسنًَة، َويِف اآْلِخَرِة َحَسنًَة، َوِقنَا َعَذاَب النَّاِر.  نَا آتِنَا يِف الدُّ َربَّ

عباد اهلل: 
اهلل  ولذكر  يزدكم،  نعمه  عموِم  عىل  واشكروه  يذكركم،  العظيَم  اهلل  اذكروا 

أكرب، واهلل يعلم ما تصنعون.
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