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 المنتقاةالمنبرية ىذه الخطب بين يديَّ مقدمة 
 هلل رب العا١تُت، والصبلة والسبلـ على رسولو األمُت، وبعد.. اٟتمد
( ٓٔ)القصر التارٮتي( ْتي ا١تربع ١تدة )-رٛتو اهلل  –جامع ا١تلك عبدالعزيز يف خطيبًا رٝتيًا  عملتقد ف   

فخطبت يف جوامع ٥تتلفة ٔتدينة  ،)خطيب احتياط(ىػ، مث انتقلت لوظيفة ٕ٘ٗٔتقريبًا منذ عاـ  أعواـ
 : االلتزاـ باآليت علىا١تنربية ىذه ا٠تطب يف  جتهدالرياض، وكنت أ

أبرز معا١تو بياف : االلتزاـ باألحكاـ الشرعية للخطبة وضوابطها وفق منهج السلف الصاٌف )سيأيت أوال  
 باختصار يف الصفحة التالية(.

ختصار باإلضافة اليف أوؿ وقت الظهر )ْتسب التقوَل(، ببدء ا٠تطبة بوقت ا٠تطبة؛ : االلتزاـ الشديد ثانيا  
 .للمصلُتمراعاة و  النبوي با٢تدي وذلك عمبلً  ؛( دقائق بشكل عاـٓٔال يزيد عن )ا٠تطبة ٔتا وقت 

 .اٞتارية حداثاألأو زاـ بتناسب ا١توضوع ٟتاجات ا١تصلُت؛ سواء يف واقعهم تثالثا: االل  
 .ٔتختلف مستوياهتم االىتماـ بأف تكوف ىذه ا١توضوعات سهلة، وذات فائدة شرعية مباشرة للمصلُت: رابعاً   
 ٗتريج اٟتديث النبوي وبياف اٟتكم عليو باختصار يف ا٠تطبة.خامساً:   
ضع بُت أها أف ألقيتاليت سبق ا١تنربية نة منتقاة و٥تتارة من ىذه ا٠تطب بعيّْ إخواٍل ا٠تطباء إفادة يف  مٍت ورغبةً    
إ٬تاد خطب جاىزة وموجزة بقصد التيسَت عليهم يف  ؛طبا٠تىذه من ( خطبة ٜٓ)ما يقرب من م هأيدي

نتشارؾ سوياً يف أجر ىذه الصدقة العلمية لو  احد؛ ليسهل عليهم االستفادة منها،١توضوعات ٥تتلفة يف مكاف و 
 ؛ إذ ىو )علٌم ينتفع بو(.اٞتارية

من خطب علماء ثقات منها ما كاف  ٚتعتها من مصادر متعددةذه ا٠تطب ىبعض أف بوضح حبُّ أف أوأ   
لكة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل ، ويف مقدمتهم ٝتاحة مفيت عاـ ا١تم(ا١تملكة العربية السعوديةالغايل )يف وطننا 

ة صاٌف الفوزاف، ومن خطب أئمة اٟترمُت الشريفُت، ومن خطب علماء ودعاد.ؿ الشيخ، ومعايل الشيخ آ
إىل ومل أشر  ،تبويبهاها و وضبط بعض معا١تىذه ا٠تطب واجتهدت يف اختصار  ،)تقبل اهلل مٍت ومنهم( آخرين

 ذلك أماـ كل خطبة رغبة يف االختصار واإل٬تاز، ووضعت ىذا التنبيو العاـ يف ىذه ا١تقدمة للتنويو عن ذلك.
 نبينا على وسلم اهلل وصلى ،الدنيا واآلخرة يف بو يُنتفع الذي العلم من العمل ىذا ٬تعل أفأسأؿ اهلل  ا٠تتاـ ويف

 .أٚتعُت وأصحابو وآلو ٤تمد
 عبداهلل بن ٤تمد بن عبداحملسن ا١تطوعأ.د.

 ىػٜٖٗٔشهر ربيع اآلخر الرياض يف 
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 الحجيالن(عبدالعزيز د. أحكامها الفقهية،خطبة الجمعة و  /)من كتاب مختصر أحكام خطبة الجمعة
 :أركان خطبة الجمعة 
اٟتنابلة والشافعية، واستدلوا ْتديث جابر رضي اهلل عنو: )كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  وهلل تعاىل، وقالٛتد ا .ٔ

ٮتطب الناس، ٭تمد اهلل، ويثٍت عليو ٔتا ىو أىلو، مث يقوؿ: من يهده اهلل فبل مضل لو، ومن يضلل فبل ىادي لو، 
 وخَت اٟتديث كتاب اهلل...( رواه مسلم.

 .، وىو قوؿ الشافعية وأكثر اٟتنابلة، واختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيميةالنيب صلى اهلل عليو وسلمالصبلة على  .ٕ

ا١توعظة، فبل بد من اشتماؿ ا٠تطبة على ا١توعظة والوصية بتقوى اهلل، والتخويف باهلل وذـ الدنيا وعدـ االغًتار ّٔا،  .ٖ
رضي اهلل عنو: )كاف للنيب صلى اهلل عليو وسلم  و٨تو ذلك، وىو مذىب اٟتنابلة، واستدلوا ْتديث جابر بن ٝترة
 خطبتاف، ٬تلس بينهما، يقرأ القرآف، ويذّكر الناس..( رواه مسلم.

، على أنو ٬تزئ ما دوف اآلية إذا استقل هقراءة شيء من القرآف الكرَل، وأٚتع الفقهاء على ذلك، واختلفوا يف مقدار  .ٗ
 أو آية طويلة. ٔتعٌت، وقيل: أقلو آية، وقيل: أقلو ثبلث آيات

 الخطبة ومن أبرز سنن: 
: )أمرنا رسوؿ اهلل صلى عمار بن ياسر رضي اهلل عنو أنو قاؿ تقصَت ا٠تطبة، وقد أٚتع الفقهاء على ذلك، ٟتديث .ٔ

: )كنت أصلي مع رضي اهلل عنو ويف حديث جابراهلل عليو وسلم بإقصار ا٠تطب( رواه أبو داود وحسنو األلباٍل، 
عليو وسلم فكانت صبلتو قصدا، وخطبتو قصدا..( رواه مسلم، ويف اٟتديث: )كاف رسوؿ اهلل  رسوؿ اهلل صلى اهلل

ا١توعظة يـو اٞتمعة، إ٪تا ىي كلمات يسَتات( رواه أبو داود وقاؿ الشوكاٍل رجالو صلى اهلل عليو وسلم ال يطيل 
تنفست، فقاؿ: إٍل ٝتعت ثقات، وخطب عمار بن ياسر رضي اهلل عنهما، فقيل لو: أبلغت وأوجزت، فلو كنت 

يقوؿ: )إف طوؿ صبلة الرجل، وقصر خطبتو مئنة من فقهو، فأطيلوا الصبلة،  صلى اهلل عليو وسلمرسوؿ اهلل 
 ( رواه مسلم.وأقصروا ا٠تطبة..

 فصيحة وبلغة مؤثرة مرتبة.ا٠تطبة أف تكوف  .ٕ

أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف ) :رضي اهلل عنو  واستدلوا ْتديث ٝترةاء للمسلمُت يف ا٠تطبة الثانية، عالد .ٖ
 يستغفر للمؤمنُت وا١تؤمنات، وا١تسلمُت وا١تسلمات كل ٚتعة( رواه ا٢تيثمي يف ٣تمع الزوائد، وضّعفو بعض العلماء.

أف أبا ستدلوا: )وقاؿ بذلك ٚتع من اٟتنابلة والشافعية، واختاره النووي، واالدعاء لويل األمر يف ا٠تطبة الثانية،  .ٗ
شعري كاف إذا خطب فحمد اهلل وأثٌت عليو، وصلى على النيب صلى اهلل عليو وسلم يدعو لعمر، وأيب موسى األ
وىذا ىو منهج السلف الصاٌف يف الدعاء لويل األمر؛ ، أورده ابن قدامة يف ا١تغٍت، والبهويت يف الكشاؼ ،بكر..(

اإلماـ أٛتد: إٍل ألدعو لو بالتوفيق ففي صبلحو والدعاء لو بالعوف والتسديد مصلحة لو ولعمـو رعيتو، قاؿ 
 بن ٛتدوأ عياض بن كالفضيل لفالس كاف ذاو٢ت): الفتاوى ٣تموع يف تيمية ابن االسبلـ شيخوالتسديد، وقاؿ 

 .(لطافللس أّ لدعونا ابة٣ت دعوة لنا كاف لو: يقولوف وغَت٫تا حنبل
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 فضل التوحيد عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

اٟتمد هلل الذي أكمل لنا الدين، وأمت علينا النعمة، ورضي لنا اإلسبلـ دينا، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال   
ينا بالقرآف، وأشهد أف نبينا ٤تمًدا عبده ورسولو مل يدع شيًئا يقرب من اٞتنة شريك لو، ىدانا لئلسبلـ وأنعم عل

إال دلنا عليو، وال شيًئا يباعد عن النار إال أرشدنا إليو، فصلوات اهلل وسبلمو عليو وعلى آلو وأصحابو، ومن 
 اىتدى ّٔداه إىل يـو الدين.

يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َحقَّ تُػَقاتِِو َواَل َ٘تُوُتنَّ ) أما بعد: فأوصيكم عباد اهلل ونفسي بتقوى اهلل عز وجل  
 (.ِإالَّ َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ 

أيهػػػا ا١تسػػػلموف، خلػػػق اهلل عبػػػاده، وسػػػخر ٢تػػػم مػػػا يف السػػػماوات ومػػػا يف األرض، وأسػػػب  علػػػيهم نعمػػػو ظػػػاىرة   
واإلنػس إال ليعبػدوف(، فبقػي النػاس بعػد آدـ عليػو السػػبلـ  وباطنػة، ليفػردوه سػبحانو بالعبػادة، )ومػا خلقػت اٞتػػن

عشػػرة قػػروف يعبػػدوف اهلل وحػػده، فػػزين الشػػيطاف لػػبعض خلقػػو عبػػادة األصػػناـ فعبػػدوىا، فأرسػػل اهلل الرسػػل وأنػػزؿ 
معهم الكتب لَتجع الناس إىل عبادة اهلل وحده، والشيطاف يسعى إلفساد فطر ا٠تلق ليحـر العباد من رضا رّٔم 

قاؿ عليو الصبلة والسبلـ: )قاؿ اهلل عػز وجػل: إٍل خلقػت عبػادي حنفػاء كلهػم، وإهػم أتػتهم الشػياطُت عنهم، 
 فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت ٢تم، وأمرهتم أف يشركوا يب ما مل أنزؿ بو سلطاناً( رواه مسلم.

اب عليو، قالت عائشة رضي اهلل عنها: ومن آثار عدـ التوحيد أف كل عمل يعمل وإف كاف صاٟتاً فإنو ال يث   
يا رسوؿ اهلل، إف ابن جدعاف كاف يف اٞتاىلية يصػل الػرحم ويطعػم ا١تسػكُت، فهػل ذاؾ نافعػة  قػاؿ: )ال ينفعػو؛ 

 إنو مل يقل يوماً: رب اغفر يل خطيئيت يـو الدين( رواه مسلم.
لدلػة علػى مػن فعلػو، وصػاحبو يتقلػب وىذا الذنب العظيم وىو الشرؾ بػاهلل تعػاىل سػبب لسػخط اهلل وحلػوؿ ا   

يف كروب و٫تـو وأحزاف، قاؿ جل شأنو: )ومن يرد أف يضلو ٬تعل صدره ضيقاً حرجاً كأ٪تػا يصػعد يف السػماء(. 
 ومآؿ صاحبو إىل النار، قاؿ تعاىل: )إنو من يشرؾ باهلل فقد حـر اهلل عليو اٞتنة ومأواه النار(.

و وسلم بعد بعثتو يػدعو إىل توحيػد اهلل عشػر سػنُت، ال يػدعو إىل شػيء عباد اهلل.. مكث النيب صلى اهلل علي   
سػواه، مث تتابعػت عليػو الشػرائع، فكػػاف يػدعو إليهػا مػع التوحيػد إىل وفاتػػو، وكػاف صػلى اهلل عليػو وسػلم إذا بعػػث 

قومػػاً مػػن  الػػدعاة إىل األمصػػار يػػأمرىم أف يبػػدؤوا بالػػدعوة إىل التوحيػػد، بعػػث معػػاذ إىل الػػيمن وقػػاؿ لػػو: )إف تػػأيت
 أىل الكتاب، فليكن أوؿ ما تدعوىم إليو شهادة أف ال إلو إال اهلل وأف ٤تمداً رسوؿ اهلل( متفق عليو.
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وأل٫تيػة التوحيػد وخطػورة الشػرؾ فقػد خافػو الرسػل علػى أبنػائهم، قػاؿ ا٠تليػل عليػو السػبلـ: )واجنبػٍت وبػٍت أف    
يػػو الصػػبلة والسػػبلـ: )يػػا معػػاذ، أتػػدري مػػا حػػق اهلل علػػى نعبػػد األصػػناـ(، والتوحيػػد حػػق اهلل علػػى العبػػاد، قػػاؿ عل

العبػػاد ( قػػاؿ: اهلل ورسػػولو أعلػػم، قػػاؿ: )حػػق اهلل علػػى العبػػاد أف يعبػػدوه وال يشػػركوا بػػو شػػيئاً( متفػػق عليػػو، فكػػل 
األعماؿ والعبادات من الدعاء والذبح والنذور واالستغاثة كلها تصرؼ هلل وحده ال شريك لو، فػبل يسػتغاث وال 

 عاف وال يذبح لنيب وال لويل وال ٞتٍت.يست
ومن كانت خا٘تتػو علػى التوحيػد دخػل اٞتنػة، قػاؿ عليػو الصػبلة والسػبلـ: )مػن كػاف آخػر كبلمػو، ال إلػو غػبل    

اهلل عنػد ا١تػوت دخػػل اٞتنػة( رواه مسػػلم. ومػن مػػات علػى التوحيػػد دخػل اٞتنػػة و٧تػا مػػن النػار، قػػاؿ عليػو الصػػبلة 
 يشرؾ بو شيئاً دخل اٞتنة، ومن لقيو يشرؾ بو دخل النار( رواه مسلم. والسبلـ: )من لقي اهلل ال

ولػػذلك ينبغػػي علينػػا أيهػػا الكػػراـ أف هػػتم بتعلػػيم أوالدنػػا أصػػل ديػػنهم وسػػؤا٢تم الػػدائم عنػػو، فهػػذا هػػج الرسػػل    
ـْ عليهم السبلـ، فيعقوب عليو السبلـ وىو يف نزع الروح يسأؿ أبناءه عػن توحيػدىم، )  َحَضػرَ  ِإذْ  َهَداءُشػ ُكنػُتمْ  َأ

 ِإ٢َتًػا َوِإْسػَحقَ  َوِإْٝتَاِعيػلَ  ِإبْػػرَاِىيمَ  آبَائِػكَ  َوإِلَػوَ  ِإ٢َتَػكَ  نَػْعبُػدُ  قَػاُلواْ  بَػْعػِدي ِمػن تَػْعبُػُدوفَ  َمػا لَِبِنيػوِ  قَػاؿَ  ِإذْ  اْلَمْوتُ  يَػْعُقوبَ 
لعلػم عػن ذلػك أىػم مسػألة ينبغػي البػدء (، ودارسة كتب االعتقاد السليمة وسػؤاؿ أىػل اُمْسِلُموفَ  َلوُ  َو٨َتْنُ  َواِحًدا

ّٔا والعناية ّٔا، وىي من أسباب الثبات على الدين الصحيح، قاؿ الشيخ ٤تمد بن عبدالوىاب رٛتو اهلل: )أىم 
 ما عليك: معرفة التوحيد قبل معرفة العبادات كلها حىت الصبلة(.

 .د كرَل، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواأقوؿ ما قد ٝتعتم
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 :ا٠تطبة الثانية
اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده 

 ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
 لوا خَتي الدارين..تناو  أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل،  
أيها األخوة يف اهلل.. التوحيد أعظػم مػا تزكػو بػو النفػوس، وال يتحقػق إال بػالكفر ّتميػع مػا يعبػد مػن دوف اهلل،   

وىػو معػػٌت الشػهادة، قػػاؿ عليػو الصػػبلة والسػبلـ: )مػػن قػػاؿ: ال إلػو إال اهلل وكفػػر ٔتػا يعبػػد مػن دوف اهلل حػػـر مالػػو 
م. مث إف الشػرؾ بػػاهلل ىػو أكػػرب الكبػائر، سػػئل النػيب صػػلى اهلل عليػو وسػػلم أي ودمػو وحسػػابو علػى اهلل( رواه مسػػل

الذنب أعظم  قػاؿ: أف ٕتعػل هلل نػداً وىػو خلقػك(، ومػن حقػق التوحيػد فرجػت كرباتػو، ونػاؿ رضػا ربػو، وقبلػت 
 أعمالو، وتضاعفت حسناتو، وكانت حياتو طيبة آمنة مطمئنة.

 اهلل، وأف ٤تمداً رسوؿ اهلل، وتوفنا على ذلك يا رب العا١تُت.اللهم أحينا على شهادة أف ال إلو إال   
ِإفَّ اللََّو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل   

 (.َسلُّْموا َتْسِليًماَوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو وَ 
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.

 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.
 وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت. اللهم اغفر لنا

 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ عباد اهلل ) ِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم غْ ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 صفة التوكل عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

فبلح يف الدارين، اٟتمد هلل رب العا١تُت، سهل طريق عبادتو ألوليائو ا١تتقُت، وأرشدىم إىل سبيل النجاح وال  
وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أف سيدنا ونبينا ٤تمًدا عبد اهلل ورسولو اجتباه ربو 
 واصطفاه، صلى اهلل وسلم وبارؾ عليو، وعلى آلو وأصحابو والتابعُت ومن تبعهم بإحساٍف، وسلم تسليًما كثَتا.

يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َحقَّ تُػَقاتِِو َواَل َ٘تُوُتنَّ ًما ترجعوف فيو إىل اهلل )أما بعد، فاتقوا اهلل عباد اهلل، اتقوا يو 
 (، نسأؿ اهلل أف يرٛتنا ويتجاوز عنا.ِإالَّ َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ 

ّٔا من الواجبات  أيها األخوة يف اهلل، حديثنا اليـو عن خصلة من ا٠تصاؿ اليت ٭تبها اهلل عز وجل، والتحلي  
اليت أوجبها علينا ربنا، وكثَتًا ما ٘تر علينا حينما نقرأ كتاب اهلل، إها صفة التوكل على اهلل عز وجل اليت يتحلى 

على  (، أي: اعتمدفَِإَذا َعَزْمَت فَػتَػوَكَّْل َعَلى اللَِّو ِإفَّ اللََّو ٭تُِبُّ اْلُمتَػوَكِّْلُتَ ّٔا ا١تؤمنوف الصادقوف، قاؿ تعاىل: )
 حوؿ اهلل وقتو، متربئًا من حولك وقوتك.

وحقيقة التوكل ىو صدؽ اعتماد القلب على اهلل عز وجل يف استجبلب ا١تصاٌف، ودفع ا١تضار من أمور    
الدنيا واآلخرة كلها، وتفويض األمور كلها إليو، وٖتقيق اإلٯتاف بأنو ال يعطي وال ٯتنع، وال يضر وال ينفع سواه، 

طاب رضي اهلل عنو عن النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: )لو أنكم تتوكلوف على اهلل حق توكلو عن عمر بن ا٠ت
لرزقكم كما يرزؽ الطَت، تغدو ٜتاًصا، وتروح بطانا( رواه الًتمذي وحسنو، يقوؿ سعيد بن جبَت: )التوكل ٚتاع 

كل العبد على ربو أف يعلم أف اهلل : )الغاية القصوى التوكل(، وقاؿ اٟتسن: )إف تو واإلٯتاف(، وقاؿ وىب بن منب
 ىو ثقتو(.

عباد اهلل إف من أعظم األسباب اليت ٕتلب الرزؽ: التوكل على اهلل، قاؿ بعض السلف: )ْتسبك من التوسل   
إىل اهلل أف يعلم من قلبك حسن توكلك عليو، فكم من عبد من عباده قد فوض إليو أمره فكفاه منو ما أ٫تو، 

(، ولو حقق الناس التوكل على اهلل بقلؤّم َويَػْرزُْقُو ِمْن َحْيُث اَل ٭َتَْتِسبُ  *ِق اللََّو ٬َتَْعْل لَُو ٥َتَْرًجا َوَمْن يَػتَّ مث قرأ: )
لساؽ اهلل إليهم أرزاقهم بأدٌل سبب، كما يسوؽ إىل الطَت أرزاقها ٔتجرد الغدو والرواح، وىو نوع من الطلب 

 سبحانو(. والسعي، لكنو سعي يسَت، وكلو بأمر اهلل
وا١تؤمنوف يعتمدوف بقلؤّم على رّٔم يف جلب مصاٟتهم، ودفع مضارىم الدينية والدنيوية، ويثقوف بأف اهلل    

(، ِإفَّ اللََّو ٭تُِبُّ اْلُمتَػوَكِّْلُتَ تعاىل سيفعل ذلك، والتوكل ىو اٟتامل لؤلعماؿ كلها، فبل توجد إال بو، قاؿ تعاىل: )
اهلل، و٭تب أىلها ىي ا٠تبلؿ والصفات اليت ينبغي أف ٭ترص عليها ا١تؤمنوف، بل ىي فا٠تلة والصفة اليت ٭تبها 
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اليت ٘تيز ا١تؤمنُت عن غَتىم، والتوكل على اهلل ورد األمر إليو يف النهاية ىو اٟتقيقة اليت غفل عنها الكثَت، وىي 
 حقيقة أف مرد األمر كلو هلل، وأف اهلل فعاؿ ١تا يريد.

اللَُّو اَل إَِلَو ِإالَّ ُىَو (، وقاؿ سبحانو: )فَاْعُبْدُه َوتَػوَكَّْل َعَلْيوِ  من أعظم الواجبات، قاؿ تعاىل: )إف التوكل على اهلل  
(، فإذا توجو العبد إىل اهلل بصدؽ االفتقار إليو، واستغاث بو ٥تلًصا لو الدين َوَعَلى اللَِّو فَػْلَيتَػوَكَِّل اْلُمْؤِمُنوفَ 
، وفتح لو أبواب الرٛتة، فبذلك يذوؽ العبد من حقيقة التوكل، والدعاء هلل، ما مل أجاب دعاءه، وأزاؿ ضرروه

يذقو غَته، ومن ظن االستغناء بالسبب عن التوكل، فقد ترؾ ما أوجب اهلل عليو من التوكل، وأخل بواجب 
ؤالء إذا التوحيد، فهو كما أنو مأمور باألخذ باألسباب فكذلك ىو مأمور بالتوكل، و٢تذا ٮتذؿ أمثاؿ ى

 اعتمدوا على األسباب، فمن رجا نصرًا أو رزقًا من غَت اهلل خذلو اهلل، كما قاؿ علي رضي اهلل عنو: )ال يرجوفّ 
َما يَػْفَتِح اللَُّو لِلنَّاِس ِمْن َرْٛتٍَة َفبَل ٦تُِْسَك ٢َتَا َوَما ٯُتِْسْك َفبَل إال ذنبو(، وقد قاؿ تعاىل: ) عبد إال ربو، وال ٮتافنّ 

 (.َل َلُو ِمْن بَػْعِدِه َوُىَو اْلَعزِيُز اٟتَِْكيمُ ُمْرسِ 
 .أسأؿ اهلل أف ٬تعلنا من ا١تتوكلُت عليو حق توكلو، اللهم اكتبنا من ا١تتوكلُت ا١تكفولُت ْتفظك ورٛتتك

 أقوؿ ما قد ٝتعتم، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو ىو الغفور الرحيم. 
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 :ا٠تطبة الثانية
اٟتمد هلل الذي خلق فسوى، وأعاد فأبدى، وأمات وأحيا، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو،   

وأشهد أف سيدنا ونبينا ٤تمًدا عبده ورسولو، صلى اهلل وسلم وبارؾ عليو وعلى آلو وصحبو والتابعُت، ومن 
 تبعهم بإحساٍف إىل يـو الدين.

 وا خَتي الدارين.أما بعد، فاتقوا اهلل عباد اهلل تنال  
أيها األخوة يف اهلل ينبغي أف نوقن ٚتيًعا أف ا١تخلوؽ حيِّا أو ميًتا ليس بيده نفع وال ضر، وال عطاء وال منع،   

وال ىدى وال ضبلؿ، وال نصر وال خذالف، بل ذلك كلو بيد اهلل وحده ال شريك لو، وأف اهلل جل وعبل ا٠تالق 
ميع أنواعها سبحانو وتعاىل، لذا فينبغي للعبد التوكل على اهلل، واالستعانة بو الرازؽ الناصر، ا١تستحق للعبادة ّت

ق العبد رجاءه وتوكلو بغَت اهلل إال خاب ومسألتو دوف ما سواه، وبتجربة الناس والواقع واالستقراء، أقوؿ: ما علّ 
كايف، وىذا ال يعٍت أف نًتؾ من تلك اٞتهة، وال استنصر بغَت اهلل إال خذؿ، فاهلل وحده الناصر، وا١تعُت، وال

 األسباب احملسوسة وا١تعنوية، ولكن اٟتديث ىنا عن صدؽ التوكل، واليقُت باهلل وحده.
 ، اللهم أعنا على ذكرؾ وشكرؾ وحسن عبادتك.، وتوكلنا عليك ْتقاللهم اكتبنا ٦تن آمنوا بك بالغيب  
ِإفَّ اللََّو : )سبحانوا١توىل جل وعبل، فقاؿ  صلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلكعباد اهلل  

 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .يف كل مكاف لمُتا١تسانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.

 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.
 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.

 .ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ عباد اهلل ) ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 تصنعوف.( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما َتذَكَُّروفَ 
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 الدجال من عالمات الساعة خظهور المسي عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

، ٨تمده ونستغفره ونتوب إليو، ونشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، ونشهد أف اٟتمد هلل رب العا١تُت
سلم عليو وعلى آلو ٤تمدا عبده ورسولو، وصفيو من خلقو، أدى األمانة وجاىد يف اهلل حق جهاده صلى اهلل و 

 وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َحقَّ تُػَقاتِِو َواَل أما بعد: فأوصيكم أيها األخوة ونفسي بتقوى اهلل عز وجل )  

 .(َ٘تُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ 
ا صلى اهلل عليو وسلم بُت يدي الساعة بشَتًا ونذيرا، حذر صلى اهلل أيها ا١تؤمنوف إف اهلل قد بعث نبيو ٤تمدً   

قـو يف عليو وسلم قرب قياـ الساعة يف أحاديث كثَتة، وذكر من أشراطها وعبلماهتا الصغرى حىت لكأ٪تا ت
ولقد تكاثرت النصوص من القرآف والسنة الصحيحة يف الداللة على قرب الساعة زمانو صلى اهلل عليو وسلم، 
تَػَرَب لِلنَّاِس ِحَسابُػُهْم َوُىْم يف َغْفَلٍة ُمْعِرُضوفَ ودنوىا، يقوؿ اهلل تعاىل: ) (، وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ: )بعثت اقػْ

 أنا والساعة كهاتُت، ويشَت بإصبعيو فيمد٫تا( رواه البخاري.
ى، كما أخرب النيب صلى وإف ٦تا يدؿ على قرب وقوع العبلمات الكربى للساعة، وقوع أكثر العبلمات الصغر   

اهلل عليو وسلم، ومن ذلك: تقارب الزماف، وكثرة األسواؽ، وظهور الشرؾ يف ىذه األمة، وقطيعة الرحم، وسوء 
اٞتوار، وكثرة القتل، وانتشار الزنا والربا، وكثرة شرب ا٠تمر واستحبللو، وزخرفة ا١تساجد والتباىي ّٔا، وكثرة 

ة موت الفجأة، إىل آخر تلك العبلمات اليت أخرب ّٔا ا١تصطفى صلى اهلل عليو الزالزؿ، والتهاوف بالسنن، وكثر 
وىي وال شك إيذاٌف بقرب وقوع العبلمات الكربى، واليت من أو٢تا وأعظمها فتنة وأشدىا خطرًا، ىي ، وسلم

قوؿ صلى اهلل عليو فتنة ا١تسيح الدجاؿ، ىذه الفتنة العظيمة اليت ما من نيبٍّ من األنبياء إال وحذر أمتو منها، ي
من نيبٍّ إال وحذر قومو الدجاؿ(  وسلم: )ما كانت وال تكوف فتنة حىت تقـو السعة أعظم من فتنة الدجاؿ، وما

والدجاؿ رجٌل من بٍت آدـ، عظيم ا٠تلقة، لو صفاٌت كثَتة جاءت ّٔا األحاديث رواه اٟتاكم وصححو، 
 ّٔا النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو شابّّ أٛتر قصَت، الصحيحة حىت يعرفو الناس، ومن ىذه الصفات اليت أخرب

أفحج، جعد الرأس، أجلى اٞتبهة، عريض النحر، ٦تسوخ العُت اليمٌت، مكتوٌب بُت عينيو كافر، يقرؤه كل 
 مسلم، وىو عقيٌم ال يولد لو.
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مكتوٌب بُت عينو   عن أنٍس رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: )الدجاؿ ٦تسوخ العُت،و    
كافر، يقرؤه كل مسلم( متفق عليو، قاؿ اإلماـ النووي: )الذي عليو احملققوف أف ىذه الكتابة على ظاىرىا، 

 العبلمات القاطعة بكفره وكذبو(. وأها كتابٌة حقيقية جعلها آية وعبلمة من ٚتلة
دة أصبهاف، عن أنٍس رضي اهلل وأما مكاف خروجو: أوؿ ما ٮترج فهو يف جهة ا١تشرؽ من خراساف، من بل  

ود( عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: )ٮترج الدجاؿ من يهودية أصبهاف، معو سبعوف ألًفا من اليه
فإذا خرج الدجاؿ من أصبهاف مل يدع بلًدا إال دخلو، ما عدا مكة وا١تدينة، رواه اإلماـ أٛتد بسنٍد صحيح، 

عليو كما أخرب النيب صلى اهلل عليو وسلم، وأما أتباع الدجاؿ فأكثر أتباعو من  فإهما ٤تروستاف منو، ٤ترمتاف
 اليهود والعجم والًتؾ وأخبلط من الناس.

أيها ا١تؤمنوف: إف فتنة الدجاؿ أعظم الفنت، وذلك بسبب ما ٮتلق اهلل تعاىل معو و٬تريو على يديو من    
ب، ليبتلي اهلل سبحانو عباده فيميز ا١تؤمن من الكافر، مث ال يزاؿ ا٠توارؽ العظيمة اليت تبهر العقوؿ، وٖتَت األلبا

الدجاؿ بعد خروجو طواؿ األربعُت يوًما اليت أخرب عنها النيب صلى اهلل عليو وسلم يعيث يف األرض فساًدا، 
ؤمنُت، حىت ينزؿ يضل اهلل بو الكافرين وا١تنافقُت، ويثبت بو ا١تؤمنُت، وتعم فتنتو، فبل ينجو منها إال القلة من ا١ت

دمشق، فيلتف حولو عباد اهلل ا١تؤمنُت فيسَت ّٔم قاصًدا يف عيسى بن مرَل عليو السبلـ على ا١تنارة الشرقية 
ا١تسيح الدجاؿ، ويكوف الدجاؿ عند نزوؿ عيسى متوجًها إىل بيت ا١تقدس، فيلحق بو عيسى عند باب لد، 

ما يذوب ا١تلح، فيقوؿ لو عيسى عليو السبلـ: إف يل وىي بلدٌة قرب بيت ا١تقدس، فإذا رآه الدجاؿ ذاب ك
فيك ضربة لن تفوتٍت، فيدركو فيقتلو ْتربتو، وينهـز أتباعو، فيتبعهم ا١تؤمنوف فيقتلوهم، حىت يقوؿ الشجر 

 واٟتجر: يا مسلم يا عبد اهلل ىذا يهودٌي خلفي تعاؿ فاقتلو، إال الغرقد فإنو من شجر اليهود.
 .م وعذاب القرب، وفتنة احمليا وا١تمات، وفتنة ا١تسيح الدجاؿاللهم قنا عذاب جهن  
 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلأقوؿ ما قد ٝتعتم  
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 :ا٠تطبة الثانية
اٟتمد هلل ٛتًدا كثَتًا طيًبا مبارًكا فيو، كما ٭تب ربنا ويرضى، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، 

 وأشهد أف ٤تمًدا عبده ورسولو، صلى اهلل عليو، وعلى آلو وصحبو، وسلم تسليًما كثَتًا إىل يـو الدين.
أيها ا١تؤمنوف: اتقوا اهلل، وسلوه الثبات على دينو، والسبلمة من الفنت، فإف فتنة الدجاؿ عظيمة وخطرىا    

على الدين بإخبلص العبادة هلل، فإف  كبَت. وإف على ا١تسلم أف يتقي اهلل سبحانو، وأف ٭ترص على الثبات
العمر قصَت، والزمن ٯتضي، قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلك: )ثبلٌث إذا خرجت ال ينفع نفًسا إٯتاها مل تكن 

 آمنت من قبل، أو كسبت يف إٯتاها خَتا: طلوع الشمس من مغرّٔا، والدجاؿ، ودابة األرض( رواه مسلم.
ة الدجاؿ: التعوذ باهلل من فتنتو، وخاصًة يف الصبلة، كما جاء يف الصحيحُت عن عباد اهلل: و٦تا يقي من فتن  

عائشة رضي اهلل عنها قالت: إف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يدعو يف صبلتو فيقوؿ: )اللهم إٍل أعوذ بك 
من أوؿ سورة من عذاب القرب، ومن فتنة ا١تسيح الدجاؿ(، و٦تا يعصم من الدجاؿ بإذف اهلل حفظ عشر آياٍت 

 الكهف، ويف رواية: من آخرىا.
كما ينبغي تذكر ىذه الفتنة، والتحذير منها وعدـ نسياها والغفلة عنها، فإنو قد جاء يف األثر أف عبلمة خروج 
الدجاؿ: نسياف ذكره على ا١تنابر، قاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم: )ال ٮترج الدجاؿ حىت يذىل الناس عن 

 األئمة ذكره على ا١تنابر( رواه البيهقي.ذكره، وحىت تًتؾ 
 نسأؿ اهلل أف يعصمنا من فتنة الدجاؿ، اللهم إنا نسألك الثبات يف حياتنا ومعادنا.

ِإفَّ اللََّو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل  
 (.يبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًماَوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّ 

 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 

 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.
 اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى. اللهم وفق خادـ

 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.
 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلقُ عباد اهلل ) ْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 شمائل النبي عليو الصالة والسالم عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

 ٨تمده، ونستعينو، ونستغفره، ونتوب إليو، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، إف اٟتمد هلل   
من يهده اهلل فبل مضل لو، ومن يضلل فبل ىادي لو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أف 

 وسلم تسليما. ٤تمًدا عبده، ورسولو، صلى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو، ومن تبعهم بإحسافٍ 
يَا أَيػَُّها )، أما بعد: فيا أيها الناس اتقوا اهلل تعاىل، واشكروه على نعمو وآالئو باتباع أوامره، واجتناب معاصيو  

 (الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َحقَّ تُػَقاتِِو َواَل َ٘تُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ 
 نبيو ٤تمًدا صلى اهلل عليو وسلم على فًتٍة من الرسل، ففتح اهلل بدعوتو القلب، أيها األخوة يف اهلل: بعث اهلل  

 وأنار برسالتو الصدور، وكاف للناس كالنهار يأيت بعد الليل، وكالنور يسطع من بعد الظبلـ.
إبراىيم، لقد انطلق نور الدعوة من جوار الكعبة بيت اهلل اٟتراـ؛ ليضيء ا١تشارؽ وا١تغارب، ولتتحقق دعوة    

َوِإْذ يَػْرَفُع ِإبْػرَاِىيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَػْيِت َوِإْٝتَاِعيُل َربػََّنا تَػَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت وبشارة عيسى عليهما الصبلة والسبلـ: )
قًا ِلَما بَػُْتَ َيَديَّ ِمَن التػَّْورَاِة َوِإْذ قَاَؿ ِعيَسى اْبُن َمْرََلَ يَا َبٍِت ِإْسرَائِيَل ِإٍلّْ َرُسوُؿ (، )السَِّميُع اْلَعِليمُ  اللَِّو إِلَْيُكْم ُمَصدّْ

 (.َوُمَبشّْرًا ِبَرُسوٍؿ يَْأيت ِمْن بَػْعِدي اْٝتُُو َأْٛتَُد فَػَلمَّا َجاَءُىْم بِاْلبَػيػَّْناِت قَاُلوا َىَذا ِسْحٌر ُمِبُتٌ 
الو الشريفة ليشرؼ أٯتا شرؼ أف يكوف ا١ترء صلى اهلل عليو وسلم وخصاألمُت إف ا١تطلع يف مشائل ىذا النيب   

 (.فَِإفَّ اللََّو ُىَو َمْواَلُه َوِجرْبِيُل َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِنَُت َواْلَمبَلِئَكُة بَػْعَد َذِلَك َظِهَتٌ من أتباعو، وا١تقتدين بو، )
فكانوا شهادًة أخرى  لقد تشرؼ برؤيتو، وصحبتو، واإلٯتاف بو، ونصرتو جيل الصحابة الكراـ رضي اهلل عنهم،  

لنبوتو يف إٯتاهم وإسبلمهم وجهادىم، ولكن ىذه الصحبة ليست خاصة ّٔم، فكل مسلم ٯتكن أف يصحب 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يف حياتو كلها، والصحبة ّٔذا ا١تعٌت مفتوحة لكل األجياؿ، فمن فاتو أف يراه 

و يستطيع أف يدرؾ صحبتو وجواره ورؤيتو يف اٞتنة، فهذا يف الدنيا، ويصحبو صلى اهلل عليو وسلم فيها، فإن
مَتاثو بيننا، وىو: )كتاب اهلل والسنة(، من أخذ ّٔما أدرؾ الصحبتُت، ال أعٍت الصحبة ا٠تاصة، فهذه فضيلٌة 

 ألصحابو األولُت، ال يشاركهم فيها غَتىم، ولكن أقصد الصحبة العامة يف الدنيا، واٞتوار الدائم يف اآلخرة.
 ثل غَته من البشر فقد وافاه أجلو،ألنو م ؛إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وإف كاف غائًبا بشخصو عنا   

إال أنو مل يغب أبًدا بأقوالو وأعمالو، فهو بيننا يف كل وقت، لنرى ىديو أمامنا وسَتتو حولنا، وأخبلقو، وفضائلو 
ْد َخَلْت ِمْن قَػْبِلِو الرُُّسُل أَفَِإْف َماَت َأْو قُِتَل انْػَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم َوَمْن َوَما ٤ُتَمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌؿ قَ عن ٯتيننا ومشالنا )

َقِلْب َعَلى َعِقبَػْيِو فَػَلْن َيُضرَّ اللََّو َشْيًئا َوَسَيْجزِي اللَُّو الشَّاِكرِينَ   (.يَػنػْ
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روى  نهيو، وىذه حملاٌت من ىذا ا٠تلق القرآٍل:كاف خلقو صلى اهلل عليو وسلم القرآف، يأ٘تر بأمره وينتهي ب  
ما ُخَّت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يف أمرين قط إال )البخاري ومسلم عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: 

اختار أيسر٫تا، ما مل يكن إٙتًا، فإف كاف إٙتًا كاف أبعد الناس منو، وما انتقم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم 
مل يكن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فاحًشا ). وعنها أيًضا: (أف تنتهك حرمة اهلل فينتقم هلل ّٔا لنفسو إال

 .(وال متفحًشا، وال سخابًا باألسواؽ، وال ٬تزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح
ف حُت يلقاه وعن ابن عباٍس رضي اهلل عنو قاؿ: )كاف النيب أجود الناس با٠تَت، وأجود ما يكوف يف رمضا  

جربيل، فإذا لقيو جربيل كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أجود با٠تَت من الريح ا١ترسلة( رواه مسلم. وعن 
أنٍس رضي اهلل عنو قاؿ: )كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم أحسن الناس، وأجود الناس، وأشجع الناس( رواه 

لم عشر سنُت، فما قاؿ يل: أٍؼ قط، اهلل عليو وس البخاري. وعن أنٍس كذلك قاؿ: )خدمت رسوؿ اهلل صلى
 وما قاؿ لشيٍء صنعتو: مل صنعتو  وال لشيٍء تركتو: مل تركتو ( رواه مسلم.

وكاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم إذا عمل عمبًل من أعماؿ ا٠تَت أثبتو وداـو عليو، وكاف ال ٬تلس وال    
يتكلم يف غَت حاجة، كاف خافض الطرؼ، ينظر إىل األرض أكثر يقـو إال على ذكر اهلل، طويل السكوت، ال 

من نظره إىل السماء. كاف يعجبو اليمُت فيبدأ بو يف طهوره، وتنعلو، وترجلو، وشأنو كلو. مل يعب طعاًما قط، 
إف اشتهاه أكلو وإال تركو، ما ضرب بيده عبًدا وال طفبًل وال جارية، كاف صلى اهلل عليو وسلم على ىذه 

َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌؿ ولقد شهد لو ربو ّٔذه ا٠تصاؿ يف كتابو العزيز: )ما ىو أعظم منها، بلؽ كلها، وعلى األخ
 (.ِمْن أَنْػُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِو َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِنَُت َرُءوٌؼ َرِحيمٌ 

لـز وصيتو: نطع أمره، و نبعو، و لنتفناه وسلم، وإذا أحببب ٤تمًدا صلى اهلل عليو نا ٨تال شك أنوة أيها األخ  
)أوصيكم بتقوى اهلل والسمع والطاعة، وإف كاف عبًدا حبشيِّا، فإنو من يعش منكم يرى بعدي اختبلفًا كثَتا، 
فعليكم بسنيت وسنة ا٠تلفاء الراشدين ا١تهديُت، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم و٤تدثات األمور، فإف كل ٤تدثٍة 

 دعة، وكل بدعٍة ضبللة( رواه أبو داود.ب
 اللهم اجعلنا من الذين آمنوا بو وعزروه ونصروه. 
 .بارؾ اهلل يل ولكم يف القرآف العظيم، ونفعنا وإياكم ٔتا فيو من اآليات والذكر اٟتكيم 
 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلأقوؿ ما قد ٝتعتم 
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 :ا٠تطبة الثانية
اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده 

 ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
 تناولوا خَتي الدارين.. أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل،   
ِإنَّا أَْرَسْلَناَؾ َشاِىًدا َوُمَبشّْرًا فى على مسلٍم أف اهلل سبحانو وتعاىل أمر بتعظيم نبيو، فقاؿ تعاىل: )ال ٮتفإنو    

 (، وتعزيره: نصره وتأييده، ومنع كل مالِتُػْؤِمُنوا بِاللَِّو َوَرُسولِِو َوتُػَعزُّْروُه َوتُػَوقػُّْروُه َوُتَسبُّْحوُه ُبْكَرًة َوَأِصيبًل  * َوَنِذيرًا
ضو وٝتائو، احملمود عند اهلل، وعند مبلئكتو، وعند أىل أر  يؤذيو، وتوقَته: إجبللو وإكرامو وتشريفو، وىو ٤تمدٌ 

 و٩تتم ىذه ا٠تطبة بسؤاٍؿ مهم: كيف نعظم النيب صلى اهلل عليو وسلم ٤تمود ا٠تصاؿ والصفات، 
 لك، ويكوف ذلك بعدة أموٍر منها:فنقوؿ تعظيمو صلى اهلل عليو وسلم وفق النصوص الشرعية اليت جاءت بذ  

الثناء عليو نفس واألىل والولد والناس أٚتعُت، و ٤تبتو، وتقدَل ىذه احملبة على ٤تبة ال، و اإلٯتاف بو وتصديق نبوتو
لتأدب عند ذكره، بأف ال يذكر اٝتو ٣تردا، بل يوصف ، وأفضل ذلك الصبلة والسبلـ عليو، وأتا ىو أىلو

اس بسنتو اإلكثار من ذكره، وتعريف النأصحابو رضي اهلل عنهم عند ندائو، و  اف دأببالنبوة والرسالة، كما ك
ؿ توقَت آدي اهلل ورسولو بآرائنا، و تعظيم ما جاء بو من الشريعة، وعدـ التقدـ بُت يالشريفة، وسَتتو العطرة، و 

التأدب عند القتداء ّٔم، و ىم، والًتضي عنهم، واتوقَت أصحابو، ومعرفة قدر بيتو، أزواجو وبناتو وسائر آلو، و 
 .وفق الوجو ا١تشروع زيارة مسجده، وعند السبلـ عليو يف قربه

 اللهم ارزقنا شفاعتو يـو العرض، اللهم أوردنا حوضو، اللهم اغفر لنا ْتبنا لو، وبإٯتاننا بو.  
ِإفَّ اللََّو : )انوسبحصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل   

 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 نا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.اللهم آم

 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.
 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهىعباد اهلل ) َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم  ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 فضل زيارة المسجد النبوي وآدابها عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

ونستغفره، ونتوب إليو، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من  إف اٟتمد هلل ٨تمده، ونستعينو،
يهده اهلل فهو ا١تهتد، ومن يضلل فلن ٕتد لو ولًيا مرشدا، ونشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، لو ا١تلك 

ى األمانة، وبل  ولو اٟتمد، وىو على كل شيٍء قدير، ونشهد أف ٤تمًدا عبده، ورسولو، وصفيو من خلقو، أد
 الرسالة، صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو، ومن تبعهم بإحساٍف إىل يـو الدين.

يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َوُقوُلوا أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل، اتقوا اهلل وراقبوه، وأطيعوا أمره وال تعصوه، )
 (.أَْعَماَلُكْم َويَػْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللََّو َوَرُسوَلُو فَػَقْد فَاَز فَػْوزًا َعِظيًما ُيْصِلْح َلُكمْ  *قَػْواًل َسِديًدا 

أيها األخوة يف اهلل سأٖتدث عن بلٍد هتفو إليو نفوسنا، وتشرح لو صدورنا، بلد حبو إٯتاٌف، وسكناه وزيارتو    
إها بلد رسوؿ اهلل وطيبة الطيبة، نعم إف من أجل األعماؿ راحٌة، واطمئناف، جاءت بفضلو نصوص عديدة، 

وأفضل القربات زيارة مسجد النيب صلى اهلل عليو وسلم والصبلة فيو، مث السبلـ على النيب صلى اهلل عليو وسلم 
عند قربه، والسبلـ على صاحبيو أيب بكٍر الصديق، وعمر الفاروؽ رضي اهلل عنهما، وقد دؿ على مشروعية 

قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم يف زيارة مسجده والصبلة فيو: )صبلٌة يف مسجدي ىذا  لنصوص اآلتية:ذلك ا
بألف صبلة فيما سواه إال ا١تسجد اٟتراـ فبمائة ألف صبلة( متفق عليو، وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ: )ال تشد 

 .رواه البخاري الرحاؿ إال لثبلثة مساجد، مسجدي ىذا وا١تسجد اٟتراـ وا١تسجد األقصى(
أما زيارة قربه الشريف صلى اهلل عليو وسلم، فاألصل فيها أها داخلٌة يف عمـو األدلة الصحيحة اليت دلت    

على مشروعية زيارة القبور كقولو صلى اهلل عليو وسلم: )كنت هيتكم عن زيارة القبور أال فزوروىا، فإها تذكر 
ا مشروعة، واٟتكمة فيها تذكر ا١توت، وتذكر اآلخرة، واالعتبار بذلك، اآلخرة( رواه مسلم، وزيارة القبور مطلقً 

 باإلضافة إىل أف زيارة قبور ا١تسلمُت فيها سبلـٌ عليهم ودعاٌء ٢تم.
ومن زار قرب ا١تصطفى صلى اهلل عليو وسلم فعليو التأدب بآداب الزيارة الشرعية، بأف يسلم على رسوؿ اهلل    

ِإفَّ وبصوٍت خفيض، ال ٭ُتدث جلبة، وال يزاحم الناس، فإف اهلل تعاىل يقوؿ: ) صلى اهلل عليو وسلم بأدبٍ 
(، مث  َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيمٌ الَِّذيَن يَػُغضُّوَف َأْصَواتَػُهْم ِعْنَد َرُسوِؿ اللَِّو أُولَِئَك الَِّذيَن اْمَتَحَن اللَُّو قُػُلوبَػُهْم لِلتػَّْقَوى ٢َتُمْ 

اهلل، و٫تا أبو بكٍر الصديق، وعمر الفاروؽ رضي اهلل عنهما، كل ذلك بعبارٍة موجزٍة  ُيسلّْم على صاحيب رسوؿ
ببل تطويل، وال مبالغة، مث يتوجو إىل القبلة فيستقبلها فيدعو اهلل لنفسو ولغَته ٔتا شاء، وليحذر حينئٍذ من دعاء 

إليو، أو طلب اٟتوائج منو، فإف ىذا  غَت اهلل، أو االستغاثة برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، أو عرض اٟتوائج
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من أقبح ما ٯتكن أف يرتكب من سوء األدب مع سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم؛ ألف الدعاء ال ٬توز 
إال هلل، وال يستغاث إال بو سبحانو، وال تعرض اٟتوائج إال عليو عز وجل، وقد علمنا ذلك النيب صلى اهلل عليو 

ا أشد الشفقة من أف يقع أحٌد من أمتو يف ذلك، و٢تذا دعا ربو صلى اهلل عليو وسلم وسلم بنفسو، وكاف مشفقً 
، وكاف يغضب أشد الغضب إذا وقع وصححو األلباٍل فقاؿ: )اللهم ال ٕتعل قربي وثًنا يُعبد( رواه اإلماـ أٛتد

، (بل ما شاء اهلل وحده أجعلتٍت ندِّا هلل،) :أحٌد من أصحابو يف ذلك، ولو كاف جاىبًل ْتكمو، كما قاؿ للرجل
 ١تا قاؿ ما شاء اهلل وشئت.

مث اعلم يا ٤تب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أف اهلل عز وجل قد خص خليلو ونبيو ومصطفاه ٓتصوصيٍة    
يف قربه، ليست ألحٍد غَته، وىي أنك إذا سلمت عليو صلى اهلل عليو وسلم من أي مكاٍف كاف، بل  سبلمك، 

و شأنو، وعظم مكانتو، وىذا ٗتفيٌف على أمتو، رأى لو روحو، فَتد عليك السبلـ، وما ىذا إال لعفَتدُّ اهلل علي
علي بن أيب طالٍب رضي اهلل عنو رجبًل ُيكثر الًتدد إىل قرب النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ لو: يا ىذا إف رسوؿ 

     كنتم، فإف صبلتكم تبلغٍت( رواه البخاري.  اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: )ال تتخذوا قربي عيًدا، وصلوا حيثما
عباد اهلل إىل أنو من ا١تنهي عنو كثرة آّيء إىل قرب ا١تصطفى صلى اهلل عليو وسلم، وكثرة الًتداد عليو  وننبو يا    

كل يـو أو كل أسبوٍع يف أوقاٍت ٥تصوصة، فهذا داخٌل يف النهي لقولو صلى اهلل عليو وسلم: )ال تتخذوا قربي 
يدا( رواه البخاري، أي ال تعتادوا آّيء إىل قربي يف أوقاٍت ٥تصوصة، وال خَت يف ارتكاب ما هى عنو النيب ع

َنٌة َأْو ُيِصيبَػُهْم َعَذاٌب وزجر صلى اهلل عليو وسلم، وربنا يقوؿ: ) فَػْلَيْحَذِر الَِّذيَن ٮُتَالُِفوَف َعْن أَْمرِِه َأْف ُتِصيبَػُهْم ِفتػْ
 (.أَلِيمٌ 
 ارزقنا شفاعتو، وأوردنا حوضو.. اللهم

 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلأقوؿ ما قد ٝتعتم
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 :ا٠تطبة الثانية
اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده 

 هلل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى ا
 تناولوا خَتي الدارين.. أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل،   
أيها األخوة دلت النصوص الصحيحة على أف أربعة معامٍل تشرع زيارهتا يف ا١تدينة النبوية ا١تباركة؛ أو٢تا:   

ثانيها: مسجد قباء، الذي ىو أوؿ مسجٍد أسسو النيب صلى مسجد النيب صلى اهلل عليو وسلم وقد بينا ذلك، 
اهلل عليو وسلم عند مقدمو من ا٢تجرة إىل ىذه ا١تدينة الطيبة ا١تقدسة، )وكاف صلى اهلل عليو وسلم يأيت مسجد 
قباء، كل سبٍت ماشيا وراكبا، فيصلي فيو(، متفق عليو، وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم: )من تطّهر يف بيتو فأتى 

مقربة د قباء، فصلى فيو كاف لو كأجر عمرة( صححو اٟتاكم، وثالث ا١تعامل ا١تشروع زيارهتا يف ا١تدينة: مسج
بقيع الغرقد، كما يف صحيح مسلم عن أـ ا١تؤمنُت عائشة رضي اهلل عنها أف النيب صلى اهلل عليو وسلم خرج 

١تعامل: قبور الشهداء بأحد، فقد كاف رسوؿ م على أىلها ودعا ٢تم، ورابع ىذه اإىل البقيع يف آخر الليل، وسلَّ 
اهلل صلى اهلل عليو وسلم يزورىم أحيانًا كما جاء يف صحيح البخاري، ىذه ا١تعامل األربعة مسجداف ومقربتاف 
٫تا ا١تعامل اليت تشرع زيارهتا من معامل ىذه ا١تدينة النبوية وما سوى ذلك مل تصح النصوص بزيارتو، وال ينبغي 

هلة وا١تبتدعة الذي يتخذوف ذلك وسيلًة إلضبلؿ الناس، وتكسًبا من ورائهم، فاهلل اهلل تصديق بعض اٞت
 بااللتزاـ ٔتا شرع وثبت.

ِإفَّ اللََّو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل   
 (.أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا

 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 

 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.
 لشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.اللهم وفق خادـ اٟترمُت ا

 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.
 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويػَ عباد اهلل ) نػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 ي، والتحذير من بدعة المولد النبو صلى اهلل عليو وسلمفضل الصالة على النبي  عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

إف اٟتمد هلل ٨تمده، ونستعينو، ونستغفره، ونشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، لو ا١تلك ولو اٟتمد،   
وىو على كل شيٍء قدير، ونشهد أف ٤تمًدا عبده، ورسولو، وصفيو من خلقو، أدى األمانة، وبل  الرسالة، 

 إحساٍف إىل يـو الدين.صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو، ومن تبعهم ب
أما بعد: فيا عباد اهلل، أوصيكم ونفسي بتقوى اهلل تعاىل، وخشيتو وطاعتو، وطاعة رسولو صلى اهلل عليو    

 (.يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َحقَّ تُػَقاتِِو َواَل َ٘تُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ وسلم )
 اهلل، لقد ٣ّتد اهلل تعاىل رسولو صلى اهلل عليو وسلم، وأثٌت عليو الثناء العاطر، وأعلى قدره، أيها األخوة يف   

وجعل لو ا١تكانة السامية على ٚتيع األنبياء وا١ترسلُت يقوؿ صلى اهلل عليو وسلم: )أنا سيد ولد آدـ وال فخر(، 
تعاىل لنبيو صلى اهلل عليو وسلم مذكرًا لو  ورفع اهلل ذكره عليو الصبلة والسبلـ يف األرض ويف السماء، فقاؿ

. قاؿ (َوَرفَػْعَنا َلَك ذِْكَرؾَ  *الَِّذي أَنْػَقَض َظْهَرَؾ  * َوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَرؾَ * َأملَْ َنْشرَْح َلَك َصْدَرَؾ بنعمتو عليو: )
، ويف يـو اٞتمعة على ا١تنابر، فكلما ذكر اهلل تعاىل ذكر معو، يف األذاف واإلقامة والتشهد٣تاىد: يعٍت بالتأذين، 

ويـو الفطر، ويـو األضحى، وأياـ التشريق، ويـو عرفة، وعند اٞتمار، وعلى الصفا وا١تروة، ويف خطبة النكاح، 
وغَتىا، ولو أف رجبًل عبد اهلل جل ثناؤه، وصدؽ باٞتنة والنار، وبكل شيٍء، ومل يشهد أف ٤تمًدا رسوؿ اهلل، مل 

 فرًا، ولذلك كاف الدخوؿ باإلسبلـ يبدأ بالشهادتُت مًعا.ينتفع بشيٍء، وكاف كا
ِإفَّ اللََّو َوَمبَلِئَكَتُو ولقد أمر اهلل تعاىل ا١تؤمنُت بكثرة الصبلة على رسولو صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ تعاىل: )   

ففي ىذه اآلية الكرٯتة ٮتربنا اهلل تعاىل ٔتا (، وا َتْسِليًماُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلّْمُ 
نالو الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم من منزلٍة عظيمٍة ومكانٍة رفيعة، وما لو من السيادة وا١تقاـ احملمود، فيقوؿ 

هما يصلوف: يباركوف على النيب. ففي ( قاؿ ابن عباٍس رضي اهلل عنِإفَّ اللََّو َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ تعاىل: )
ىذه اآلية شرؼ اهلل ّٔا رسولو صلى اهلل عليو وسلم حياتو وموتو وذكر منزلتو منو، والصبلة من اهلل رٛتتو 

يقوؿ لتعظيم ألمره، والثناء عليو أيضا، ورضوانو، ومن ا١تبلئكة الدعاء واالستغفار والثناء، ومن األمة الدعاء وا
)الصبلة على النيب صلى اهلل عليو وسلم من أفضل العبادات؛ ألف اهلل تعاىل توالىا ىو سهل بن عبد اهلل: 

 ومبلئكتو، مث أمر ّٔا ا١تؤمنُت(.
(، فكيف ِإفَّ اللََّو َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ أتى رجل النيب صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ: ٝتعت اهلل يقوؿ: )   

قل اللهم صلّْ على ٤تمد وعلى آؿ ٤تمد، كما صليت على إبراىيم إنك ٛتيٌد ٣تيد، الصبلة عليك  فقاؿ: )
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ويف اٟتث على راىيم إنك ٛتيٌد ٣تيد( رواه مسلم، وبارؾ على ٤تمٍد وعلى آؿ ٤تمد، كما باركت على إب
قاؿ: قاؿ الصبلة عليو ويف فضائلها جاءت أحاديٌث كثَتة، منها ما روى الًتمذي عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: )رغم أنف رجٍل ذكرت عنده فلم يصل علي(، وقولو: )رغم( أي لصق 
ومن فضائل الصبلة على النيب صلى اهلل عليو وسلم أيًضا ما رواه الًتمذي لرغاـ، وىو الًتاب، ذالِّ وىوانا، با

عليو وسلم قاؿ: )أوىل الناس يب يـو القيامة  عن عبد اهلل بن مسعوٍد رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل
أكثرىم علي صبلة(، ويف صحيح مسلم وغَته أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: )من صلى علي صبلًة 

قاؿ أبو سليماف الداراٍل: )من أراد أف يسأؿ اهلل يو عشرا، وكتب لو ّٔا عشر حسنات(، واحدة صلى اهلل عل
لنيب صلى اهلل عليو وسلم مث يسأؿ اهلل حاجتو، مث ٮتتم بالصبلة على النيب صلى حاجًة، فليبدأ بالصبلة على ا

 اهلل عليو وسلم، فإف اهلل تعاىل يقبل الصبلتُت، وىو أكـر من أف يرد ما بينهما(.
ر وروى النسائي عن عبد اهلل بن أيب طلحة عن أبيو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم جاء ذات يوـٍ والِبشْ    
ى يف وجهو، فقلت: إنا لنرى البشرى يف وجهك، فقاؿ: )إنو أتاٍل ا١تلك، فقاؿ: يا ٤تمد إف ربك يقوؿ: أما يُر 

 يرضيك أنو ال يصلي عليك أحٌد إال صليت عليو عشرا، وال يسلم عليك أحٌد إال سلمت عليو عشرا(.
أيب بن كعٍب رضي اهلل عنو  ومن فصائل الصبلة عليو أها سبٌب يف تفريج الكروب، ومغفرة الذنوب، فعن    

قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم إذا ذىب ربع الليل قاـ فقاؿ: )يا أيها الناس، اذكروا اهلل، اذكروا اهلل، 
ت يا رسوؿ اهلل، ت ٔتا فيو(، قاؿ أيب بن كعب: فقلجاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء ا١توت ٔتا فيو، جاء ا١تو 

م أجعل لك من صبليت  قاؿ: )ما شئت(، قاؿ: قلت: الربع  قاؿ: )ما شئت، وإف إٍل أكثر الصبلة، فك
زدت فهو خٌَت لك(، قاؿ: فقلت: فثلثُت  قاؿ: )ما شئت، فإف زدت فهو خٌَت لك(، قلت: النصف  قاؿ: 
)ما شئت، وإف زدت فهو خٌَت لك(. قاؿ: أجعل لك صبليت كلها  قاؿ: )إًذا يكفى ٫تك، ويغفر لك ذنبك( 

د قاؿ رجٌل: يا رسوؿ اهلل أرأيت إف ٛتأٛتد والًتمذي، وقاؿ الًتمذي: حديٌث حسٌن صحيح. ويف روايٍة أل رواه
ومعٌت ىذا وتعاىل ما أ٫تك من دنياؾ وآخرتك(، جعلت صبليت كلها عليك  قاؿ: )إًذا يكفيك اهلل تبارؾ 

الفاضلة أو الذكر هلل تعاىل فيصرفها اٟتديث لو أف رجبًل أراد أو تعمد أف يقـو ١تدة ساعة أو نصفها بالصبلة 
للصبلة على رسولو صلى اهلل عليو وسلم، فإف اهلل تعاىل يعطيو مسألتو، ويفرج ٫تو، فاهلل أعلم بالسر وأخفى، 

 فأكثروا من الصبلة والسبلـ على ا١تصطفى ا١تختار صلى اهلل عليو وسلم، فهي خٌَت يف الدنيا واآلخرة.
 .فر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَل، وأستغأقوؿ ما قد ٝتعتم   
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 :ا٠تطبة الثانية
اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده 

 ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
 تناولوا خَتي الدارين.. عد: فاتقوا اهلل عباد اهلل،أما ب   
إخوة اإلسبلـ إف االنتساب اٟتق لدين اهلل واٟتب الصادؽ حملمد صلى اهلل عليو وسلم ال يتحقق إال    

لو قاؿ و ، ت صلتو بالرسوؿاتباع سنتو، ومن فرط يف ذلك وقصر، فقد انقطعو بالتأسي بو، وٖتكيم شرعو، 
ُقْل ِإْف ُكْنُتْم ٖتُِبُّوَف اللََّو فَاتَِّبُعوٍل ٭ُتِْبْبُكُم اللَُّو َويَػْغِفْر : )فهذا حكم اهللت، وتتبع إحياء ا١تولد، ا١تدائح وأقاـ اٟتفبل

(، وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم: )من عمل عمبًل ليس عليو أمرنا فهو رد( متفٌق َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواللَُّو َغُفوٌر َرِحيمٌ 
 ن يستهُت بسنتو ويقصر يف طاعتو، ويزعم أنو متمسك ٔتحبتو.عليو، ومن الناس م

و٨تن أيها األخوة يف اهلل تظللنا أياـ ىذا الشهر، والذي يتخذ بعض الناس أيامو فرصًة لبلحتفاؿ با١تولد   
النبوي، وىذا مل يثبت يف سنتو صلى اهلل عليو وسلم أنو حث عليو، ومل يفعلو أصحابو أو التابعُت ٢تم، إ٪تا 

علينا ٚتيًعا أف نتمسك بالسنة، فهي واهلل ، و من األمور ا١تبتدعةو هفحدث ذلك يف القرف ا٠تامس ا٢تجري، أ
 أصدؽ تعبَت عن حب الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم.

 ِإفَّ اللََّو َوَمبَلِئَكَتوُ : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل 
 (.ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما

 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 

 أمورنا. اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة
 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.

 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.
 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

اِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِْحسَ عباد اهلل )
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 وقفة مع معاني سورة الفاتحة  عنوان الخطبة:
 :األوىلا٠تطبة 

اٟتمد هلل رب العا١تُت ٨تمده سبحانو، ونستعينو، ونستغفره، ونتوب إليو، ونشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال   
شريك لو، أكرمنا بدين اإلسبلـ، وأفاض علينا من النعم ما صرنا ّٔا مثبًل لؤلناـ، فاٟتمد هلل على نعمو وآالئو 

(، ونشهد أف نبينا ٤تمًدا عبد اهلل، ورسولو، أدى األمانة، وبل  اَل ُٖتُْصوَىا َوِإْف تَػُعدُّوا نِْعَمَة اللَّوِ العظيمة )
 الرسالة، فصلوات اهلل وسبلمو عليو وعلى آلو وأصحابو وأتباعو إىل يـو الدين.

تُػَقاتِِو َواَل َ٘تُوُتنَّ  يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َحقَّ أما بعد: فأوصيكم عباد اهلل ونفسي بتقوى اهلل عز وجل )  
 (.ِإالَّ َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ 

أيها األخوة يف اهلل، سورة الفاٖتة ىل تساءؿ أحٌد منا يوًما ما السر يف تكرار قراءهتا يف كل ركعٍة من صلواتنا   
منا إىل معرفة  ا١تفروضة والنافلة  وٚتهور العلماء يروف أف قراءهتا ركٌن من أركاف الصبلة. فهل سعى كل مسلمٍ 

من عبلج ا١ترضى بإذف اهلل كما ىو ثابٌت يف الصحيحُت من تعد معانيها والبحث عن تفسَتىا  و١تاذا قراءهتا 
 حديث أيب سعيٍد ا٠تدري رضي اهلل عنو يف قصة الرجل اللدي ، حُت قرئت عليو، فقاـ كأف مل يكن بو شيء.

يت قاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم عنها كما صح يف نستلهم بعًضا من ىدايات ىذه السورة الودعونا    
 –أي: القرآف  –ا١تسند والًتمذي: )والذي نفسي بيده، ما أنزؿ اهلل يف التوراة، وال يف اإل٧تيل، وال يف الفرقاف 

 مثلها، إها السبع ا١تثاٍل(. وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: )قاؿ اهلل عز وجل: قسمت الصبلة بيٍت وبُت
( قاؿ اهلل: ٛتدي عبدي، وإذا قاؿ: اٟتَْْمُد لِلَِّو َربّْ اْلَعاَلِمُتَ عبدي نصفُت، ولعبدي ما سأؿ، فإذا قاؿ: )

( قاؿ اهلل ٣تدٍل عبدي، فإذا قاؿ: َماِلِك يَػْوـِ الدّْينِ (، قاؿ اهلل: أثٌت علي عبدي، وإذا قاؿ: )الرَّْٛتَِن الرَِّحيمِ )
 *اْىِدنَا الصّْرَاَط اْلُمْسَتِقيَم ( قاؿ: ىذا بيٍت وبُت عبدي ولعبدي ما سأؿ، فإذا قاؿ: )َنْسَتِعُتُ  ِإيَّاَؾ نَػْعُبُد َوإِيَّاؾَ )

لعبدي ولعبدي ما سأؿ(. رواه ( قاؿ اهلل: ىذا ِصرَاَط الَِّذيَن أَنْػَعْمَت َعَلْيِهْم َغَْتِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّالُّْتَ 
جاة اليت تكوف مع ربنا سبحانو، و٨تن نقرأ ىذه السورة، يكوف ذلك االفضل يف ا١تن ذلكمسلم، ولعل معرفتنا ب

 عونًا يف تدبر معانيها، وسبًبا يف ا٠تشوع الذي ىو روح الصبلة.
( اٟتمد: ذكر صفات احملمود مع حبو وتعظيمو وإجبللو، والرب ىو ا١تالك اٟتَْْمُد لِلَِّو َربّْ اْلَعاَلِمُتَ )  

وبية تقتضي أمر العباد وهيهم وجزاء ٤تسنهم بإحسانو، ومسيئهم بإساءتو، ومع أنو مالك كل ا١تتصرؼ، والرب
شيٍء، وىو على كل شيٍء قدير، ال يعجزه شيء، إال أنو الرٛتن الرحيم، فاطمئن أيها ا١تسلم، بل افرح وافخر 
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وبة، كرٌَل ال يبخل بالعطاء، بربك وموالؾ الذي تعبده، رٛتٌن رحيم، يعفو ويصفح ويغفر، حليٌم ال يعجل بالعق
 فسارع إليو بالتوبة والعبادة.

ينِ يقرأ ا١تصلي يف كل ركعة: )و    (، ما يـو الدين ىذا الذي خصو اهلل تعاىل با١تلك، وىو سبحانو َماِلِك يَػْوـِ الدّْ
ده كل إنساف. ا١تالك لكل شيء  إف سورة الفاٖتة تثَت معٌت يـو الدين وتذكر بو، إنو اليـو الذي ال بد أف يشه

يـو الوعد والوعيد، واٞتنة والنار، يـو ٮترج الناس من قبورىم مهطعُت لدعوة اٟتق، وقد نزلت مبلئكة 
السماوات فأحاطت ّٔم، وقد جاء الرٛتن سبحانو، ونصب كرسيو لفصل القضاء، ووضع الكتاب، وجيء 

على منت جهنم، كل ىذه ا١تعاٍل  بالنبيُت والشهداء، ونصب ا١تيزاف، وأخذت الصحف تتطاير، ونصب اٞتسر
(، فتنكسر حدة التعلق بالدنيا، َماِلِك يَػْوـِ الدّْينِ تكوف شاىدًة يف قلب ا١تصلي حُت يقرأ قوؿ اهلل تعاىل: )

واال٧تذاب إليها، ليطَت إىل اآلخرة، وأنت يف ىذا اٞتو ال ٘تلك إال أف تتوسل إىل ربك بالدعاء أف يهديك 
ىواؿ ذلك اليـو العظيم، ولتفوز ّتنتو ورضاه، وكل ىذه ا١تعاٍل وأكثر صيغت بأوجز سواء السبيل؛ لتنجو من أ

(، وفرٌؽ بُت لفظ: ِإيَّاَؾ نَػْعُبُد َوإِيَّاَؾ َنْسَتِعُتُ عبارٍة، وأبل  بياٍف يف اآلية اليت تلي اآلية السابقة، وىي قولو تعاىل: )
( َوِإيَّاَؾ َنْسَتِعُتُ تعينك( قد نستعُت معك بغَتؾ، وأما لفظ: )(، ولفظ: )نستعينك(، فلفظ: )نسَوِإيَّاَؾ َنْسَتِعُتُ )

فبل نطلب العوف إال منك وحدؾ؛ ألف األمر كلو بيدؾ وحدؾ، وفيها إشارٌة إىل أنو ال ينبغي أف يتوكل ا١ترء إال 
( إِيَّاَؾ نَػْعُبدُ »)على من يستحق العبادة وحده ال شريك لو؛ ألف غَته ليس بيده األمر، قاؿ ابن تيمية رٛتو اهلل: 

 «.( تدفع الكربَوِإيَّاَؾ َنْسَتِعُتُ ) تدفع الرياء،
 .نفعنا اهلل ّٔدي كتابو وسنة رسولو وىدي الصحابة

 .، فاستغفروه إنو غفور بر رحيمأقوؿ قويل ىذا وأستغفر اهلل يل ولكم
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 :ا٠تطبة الثانية
و، وأشهد أف ال إلو إال اهلل تعظيًما لشأنو، وأشهد أف اٟتمد هلل على إحسانو، والشكر لو على توفيقو وامتنان 

 نبينا ٤تمًدا عبده، ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو وسلم تسليًما كثَتا.
 عباد اهلل، اتقوا اهلل تعاىل، ففي ذلك سعادة الدارين.  
( يف كل ركعٍة؛ ليجدد حاجتو وافتقاره ١تواله أف اَط اْلُمْسَتِقيمَ اْىِدنَا الصّْرَ أيها األخوة يف اهلل: يقرأ ا١تسلم: )   

يهديو إىل صراط اٟتق الواضح البُتّْ الذي ال اعوجاج فيو، والذي جاء بو نبيو الكرَل صلى اهلل عليو وسلم، 
يف  وطلب ا٢تداية ىنا يتضمن طلب ا٢تداية ٦تن ىو قادٌر عليها، وىي بيده جل وعبل، كما أف طلب ا٢تداية

ِصرَاَط الَِّذيَن أَنْػَعْمَت  *اْىِدنَا الصّْرَاَط اْلُمْسَتِقيَم )األعماؿ الصاٟتة والتوفيق إليها،  اآلية طلب االىتداء إىل
ٚتاىَت علماء التفسَت على أف ا١تغضوب عليهم: اليهود، ، (َعَلْيِهْم َغَْتِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّالُّْتَ 

ى، وقد صح ا٠ترب بذلك عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم من حديث عدي بن حامت والضالوف: النصار 
َغَْتِ اْلَمْغُضوِب رضي اهلل عنو يف قصة إسبلمو، قاؿ: سألت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن قولو تعاىل: )

 ( قاؿ: )النصارى ىم الضالوف(.َواَل الضَّالُّْتَ ( قاؿ: )اليهود(، )َعَلْيِهمْ 
ك إشاراٌت موجزٌة ألبرز معاٍل ىذه السورة العظيمة اليت مشلت ٚتيع معاٍل القرآف الكرَل ومقاصده، فقد تل   

جاء فيها اٟتديث عن العقيدة واإلٯتاف باهلل عز وجل واليـو اآلخر، وأفردت ا١توىل سبحانو بالعبادة والدعاء، 
 وطلب ا٢تداية وأمور العبادة.

 ا١تعظمُت لو، وا١تتدبرين آلياتو.اللهم اجعلنا من أىل القرآف،   
ِإفَّ اللََّو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل   

 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما
 م صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.الله

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.

 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.
 وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا 

ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ عباد اهلل ) ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 لذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، و َتذَكَُّروفَ 
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 فضل يوم الجمعة عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

ل بعض األزمنة واألياـ على بعض، ٨تمده سبحانو ونشكره، ونشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال اٟتمد اهلل فضّ   
 إىل يـو الدين. شريك لو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده ورسولو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وأتباعو

يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا )أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل، واشكروا نعمو، فمن أطاع ربو واتقاه ربح يف الدنيا واآلخرة    
 .(اتػَُّقوا اللََّو َحقَّ تُػَقاتِِو َواَل َ٘تُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ 

ة أعظم األياـ عند اهلل قدرًا، وأجلها شرفًا، وأكثرىا فضبًل، فقد اصطفاه اهلل يـو اٞتمع ..أيها األخوة يف اهلل    
تعاىل على غَته من األياـ، واختص اهلل عز وجل بو أمة اإلسبلـ، تشريًفا وتكرٯتًا ٢تا بربكة نبيها صلى اهلل عليو 

لى اهلل عليو وسلم وسلم الذي نالت بيمن رسالتو كل خَت وفضيلة، روى مسلم يف صحيحو أف رسوؿ اهلل ص
عن اٞتمعة من كاف قبلنا، فكاف لليهود يـو السبت، وكاف للنصارى يـو األحد، فجاء اهلل بنا، قاؿ: )أضل اهلل 

، ومن فضائل ىذا اليـو وخصائصو: يقوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم: )خَت يـو طلعت (فهدانا ليـو اٞتمعة
تقـو الساعة إال يف يـو أدخل اٞتنة، وفيو أخرج منها، وال فيو الشمس، يـو اٞتمعة، فيو خلق آدـ، وفيو 

يـو اٞتمعة سيد األياـ وأعظمها عند اهلل، وىو أعظم عند  إفّ رواه مسلم، وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم: )اٞتمعة( 
اهلل من يـو األضحى ويـو الفطر، فيو ٜتس خبلؿ: خلق اهلل عز وجل فيو آدـ، وأىبط اهلل فيو آدـ إىل 

فيو ساعة ال يسأؿ اهلل فيها العبد شيًئا إال أعطاه، ما مل يسأؿ حراًما، وفيو تقـو وفيو توىف اهلل آدـ، و  األرض،
ملك مقرب، وال ٝتاء، وال أرض، وال رياح، وال جباؿ، وال ْتر إال وىن يشفقن من يـو الساعة، ما من 

)أكثر األحاديث يف الساعة اليت ترجى فيها  ، وقاؿ اإلماـ أٛتد رٛتو اهلل:ةرواه اإلماـ أٛتد وابن ماج (اٞتمعة
 إجابة الدعوة أها بعد صبلة العصر(.

عباد اهلل، إف من أعظم ما شرع اهلل تعاىل يف ىذا اليـو ا١تبارؾ، ومن أجل خصائصو: صبلة اٞتمعة، فإها من   
، وبال  رعاية، فحث على أعظم الصلوات قدرًا، وآكدىا فرًضا، وأكثرىا ثوابًا، قد أوالىا اإلسبلـ مزيد عناية

االغتساؿ ٢تا، والتنظف والتطيب، وقطع الروائح الكريهة، وا٠تروج إليها، والدنو من اإلماـ، واستجماع القلب 
لبلستماع للموعظة والذكر، ففي اٟتديث ا١تتفق عليو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: )من اغتسل يـو 

اعة األوىل، فكأ٪تا قرب بدنة، ومن راح يف الساعة الثانية، فكأ٪تا قرب بقرة، اٞتمعة غسل اٞتنابة، مث راح يف الس
قرب دجاجة، ومن راح ومن راح يف الساعة الثالثة، فكأ٪تا قرب كبًشا أقرف، ومن راح يف الساعة الرابعة، فكأ٪تا 

، وقاؿ صلى اهلل (يف الساعة ا٠تامسة، فكأ٪تا قرب بيضة، فإذا خرج اإلماـ حضرت ا١تبلئكة يستمعوف الذكر
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عليو وسلم: )من توضأ فأحسن الوضوء، مث أتى اٞتمعة، فاستمع وأنصت، غفر لو ما بينو وبُت اٞتمعة، وزيادة 
 ثبلثة أياـ( رواه مسلم.

ولنحذر عباد اهلل ٦تا هى اهلل عنو، ٦تا يكوف سبًبا يف فوات أجر اٞتمعة أو نقصاف ثوأّا كالتأخر يف     
رج اإلماـ، أو إشغاؿ ا١تصلُت بتخطي رقأّم، أو مزاٛتة ا١تصلُت يف الصف األوؿ ٦تن الذىاب إليها، حىت ٮت

يأتوف متأخرين؛ حىت يشغلوف أصحاب الصفوؼ األوىل يف صبلهتم، ويضيقوف عليهم، فقد رأى النيب صلى اهلل 
نكرًا عليو: عليو وسلم وىو ٮتطب يـو اٞتمعة رجبًل يتخطى رقاب الناس، فقاؿ لو صلى اهلل عليو وسلم مُ 

َوالَِّذيَن ) )اجلس فقد آذيت وآنيت(، وإنو ليخشى على من يفعل ذلك أف يدخل يف عمـو قوؿ اهلل عز وجل:
 .(يُػْؤُذوَف اْلُمْؤِمِنَُت َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغَْتِ َما اْكَتَسُبوا فَػَقِد اْحَتَمُلوا بُػْهَتانًا َوِإْٙتًا ُمِبيًنا

اآلخرين برفع الصوت بالذكر أو التبلوة، فقد هى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كما لنحذر من التشويش على     
وسلم عن ذلك بقولو للصحابة حينما علت أصواهتم بالقراءة: )ال ٬تهر بعضهم على بعٍض بالقرآف(، واألسوأ 

ا٠تطبة  من ذلك أف ٭تصل التشويش بالكبلـ أثناء ا٠تطبة، فإف من اٟترماف وقلة البصَتة أف ينشغل ا١ترء عن
ْتديٍث أو عبٍث ْتصى، أو غَته، فيفوتو بذلك ثواب اٞتمعة وفضلها، فقد قاؿ صلى اهلل عليو وسلم يف 

رواه مسلم، وروى اإلماـ أٛتد أف النيب صلى اهلل عليو وسلم  التحذير من ذلك: )من مسَّ اٟتصى فقد لغا(
عة لو(، فلنحذر من ذلك كلو، ولننبو قاؿ: )من قاؿ لصاحبو واإلماـ ٮتطب: صو، فقد لغا، ومن لغا فبل ٚت

بعض إخواننا ا١تسلمُت من غَت الناطقُت بالعربية بعد الصبلة إف بدر منهم حديثًا أثناءىا بعدـ جواز ذلك 
 ّٔدوٍء وحكمة.

 .جواد كرَلإنو غفور  ، فاستغفروه، وأستغفر اهلل يل ولكمأقوؿ ما قد ٝتعتم  
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العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده اٟتمد هلل رب 

 على آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو و 
 اهلل تعاىل، وتدنينا من أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل، ولنغتنم يـو اٞتمعة باألعماؿ الصاٟتة اليت تقربنا إىل   

يَا أَيػَُّها )رٛتتو ورضوانو، فإف ذلك من أسباب الفبلح والتوفيق يف اٟتياة الدنيا ويف اآلخرة، يقوؿ اهلل عز وجل: 
ٌر َلُكْم ِإْف ُكْنُتْم تَػْعَلُموَف الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصَّبَلِة ِمْن يَػْوـِ اٞتُُْمَعِة فَاْسَعْوا ِإىَل ذِْكِر اللَِّو َوَذُروا اْلبَػْيَع َذلِ  ُكْم َخيػْ

 .(ْم تُػْفِلُحوفَ فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّبَلُة فَانْػَتِشُروا يف اأْلَْرِض َوابْػتَػُغوا ِمْن َفْضِل اللَِّو َواذُْكُروا اللََّو َكِثَتًا َلَعلَّكُ  *
في اٟتديث عند النسائي واٟتاكم و٦تا شرع من العبادات يف ىذا اليـو ا١تبارؾ: قراءة سورة الكهف، ف   

وصححو أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: )من قرأ سورة الكهف يـو اٞتمعة، أضاء لو من النور فيما بينو 
 ن ىذا اٟتديث الشيخ ابن باز رٛتو اهلل.وبُت اٞتمعتُت(، وحسَّ 

ـ على رسوؿ ا٢تدى صلى اهلل ومن أفضل األعماؿ الصاٟتة يـو اٞتمعة وليلتها اإلكثار من الصبلة والسبل   
عليو وسلم، فقد روى أبو داود بإسناٍد صحيٍح عن أوس بن أوس رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
وسلم قاؿ: )إف من أفضل أيامكم يـو اٞتمعة، فأكثروا عليَّ من الصبلة فيو، فإف صبلتكم معروضٌة علّي(، 

وؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم سيد األناـ، ويـو اٞتمعة سيد األياـ؛ ابن القيم رٛتو اهلل: )رسعبلمة يقوؿ ال
 (.و يف ىذا اليـو مزيٌة ليست لغَته..فللصبلة علي

ِإفَّ اللََّو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل   
 (.يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ 

 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 

 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.
 ُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.اللهم وفق خادـ اٟترم

 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.
 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب عباد اهلل ) َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم  ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 فريضة الزكاة عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

اط ا١تستقيم، وحذرنا من سبل الضالُت وا١تفسدين، وأشهد أف ال إلو اٟتمد هلل رب العا١تُت، أوضح لنا الصر   
إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أف سيدنا ونبينا ٤تمًدا عبد اهلل ورسولو اجتباه ربو واصطفاه، صلى اهلل وسلم 

 وبارؾ عليو، وعلى آلو وأصحابو والتابعُت ومن تبعهم بإحساٍف، وسلم تسليًما كثَتا.
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن أيها ا١تسلموف، اتقوا اهلل وأطيعوه، وراقبوا أمره وال تعصوه، واشكروه على ٚتيع نعمو، ) أما بعد:   

َقْد فَاَز ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَػْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللََّو َوَرُسوَلُو فػَ  *آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َوُقوُلوا قَػْواًل َسِديًدا 
 (.فَػْوزًا َعِظيًما

الزكاة ثابت يف كتاب اهلل عز وجل، ويف سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم،  حكمأيها األخوة يف اهلل إف    
وأٚتع ا١تسلموف على فرضها، ولقد قرنت الزكاة يف غَت ما آية من كتاب اهلل بالصبلة، يف مثل قولو تعاىل: 

(، وصح عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ: )بٍت اإلسبلـ على ٜتس، آُتوا الزََّكاةَ َوأَِقيُموا الصَّبَلَة وَ )
شهادة أف ال إلو إال اهلل، وأف ٤تمًدا رسوؿ اهلل، وإقاـ الصبلة، وإيتاء الزكاة، وصـو رمضاف، وحج البيت(، فمن 

ا، كاف من فسَّاؽ ىذه األمة، وحكمو جحد وجوب الزكاة فقد كفر، ومن منعها ٓتبًل وهتاونًا مع اعتقاد وجؤّ
يف اآلخرة، أنو ٖتت ا١تشيئة، إف شاء اهلل عفا عنو، وأدخلو اٞتنة، وإف شاء عز وجل عذبو بالنار بقدر فسقو، 
مث أدخلو اٞتنة، ومن أداىا معتقًدا وجؤّا، راجًيا ثوأّا، فليبشر با٠تَت الكثَت، وا٠تلف العاجل والربكة، قاؿ اهلل 

ُر الرَّازِِقُتَ وَ تعاىل: ) َمَثُل الَِّذيَن يُػْنِفُقوَف أَْمَوا٢َتُْم يف (، ويقوؿ سبحانو: )َما أَنْػَفْقُتْم ِمْن َشْيٍء فَػُهَو ٮُتِْلُفُو َوُىَو َخيػْ
 (.ِلَمْن َيَشاُء َواللَُّو َواِسٌع َعِليمٌ َسِبيِل اللَِّو َكَمَثِل َحبٍَّة أَنْػَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل يف ُكلّْ ُسْنبُػَلٍة ِمَئُة َحبٍَّة َواللَُّو ُيَضاِعُف 

أيها ا١تصلوف، أدوا ما أوجب اهلل عليكم يف أموالكم، اليت رزقكم اهلل تعاىل، فإف بعض ا١تسلمُت تساىلوا يف    
ىذا الركن العظيم، وال يؤدوف زكاة أموا٢تم والعياذ باهلل، فلقد أخرجنا اهلل من بطوف أمهاتنا ال نعلم شيًئا، وال 

لك ألنفسنا نفًعا وال ضرِّا، مث يسر اهلل لنا الرزؽ، وأعطانا ما ليس يف حسابنا، فلنقم بشكره، ونؤدي ما ٪ت
 ربكة أموالنا.لأوجب علينا؛ لتربأ ذ٦تنا، ونطهر أموالنا، و٨تذر الشح والبخل ٔتا أوجب اهلل علينا، فإف ذلك نزع 

ل، ومل يؤدوا ىذا ا١تقدار البسيط، وىو ربع العشر، الذي أيها ا١تؤمنوف، ىؤالء الذين ٓتلوا على اهلل عز وج   
أوجو اهلل عليهم يف أموا٢تم، أمل يقرأوا الوعيد بالنَتاف يف كتاب اهلل عز وجل ١تن ٓتل ٔتا آتاه اهلل، قاؿ اهلل عز 

َها يف  *فَػَبشّْْرُىْم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم  َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَف الذََّىَب َواْلِفضََّة َواَل يُػْنِفُقونَػَها يف َسِبيِل اللَّوِ وجل: ) يَػْوـَ ٭ُتَْمى َعَليػْ
(، يقوؿ النيب ُتْم َتْكِنُزوفَ نَاِر َجَهنََّم فَػُتْكَوى َِّٔا ِجَباُىُهْم َوُجُنوبُػُهْم َوظُُهورُُىْم َىَذا َما َكنَػْزمُتْ أِلَنْػُفِسُكْم َفُذوُقوا َما ُكنْ 
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وىي اٟتية ا٠تايل رأسها من  –اًل فلم يؤد زكاتو، ُمّثل لو شجاًعا أقرع صلى اهلل عليو وسلم: )من آتاه اهلل ما
لو زبيبتاف، يطوقو يـو القيامة، يأخذ بشدقيو، يقوؿ: أنا مالك، أنا كنزؾ( رواه البخاري،  –الشعر؛ لكثرة ٝتها 

ـ القيامة وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ: )ما من صاحب ذىب وال فضة، ال يؤدي فيها حقها، إال إذا كاف يو 
ُصفحت لو صفائح من نار، فأٛتي عليها يف نار جهنم، فتكوى ّٔا جنبو وجبينو وظهره، كلما بردت أعيدت، 

 يف يوـٍ كاف مقداره ٜتسُت ألف سنة، حىت يقضي اهلل بُت العباد( رواه مسلم.
ا قيمة األمواؿ اليت قد فيا عباد اهلل، يا من آمنوا باهلل ورسولو، يا من صّدقوا بالقرآف، وصدقوا بالسنة، م  

طيقوف الصرب على تم ال كتبخلوف بزكاهتا، وما فائدهتا، فإها ستكوف نقمة على من ترؾ زكاهتا، وٙترهتا لغَته، فإن
 صربوف على نار جهنم.توىج اٟتر أياـ الصيف، فكيف 

 ة فاعلوف.اللهم قنا عذاب النار، اللهم قنا الشح، اللهم اجعلنا من أىل اإلٯتاف الذين ىم للزكا
 أقوؿ ما قد ٝتعتم، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو ىو الغفور الرحيم.  
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اٟتمد هلل على إحسانو، والشكر لو على توفيقو وامتنانو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد 

 آلو وصحبو أٚتعُت، وعلى من تبعهم بإحساٍف إىل يـو الدين.أف ٤تمًدا رسوؿ اهلل، صلى اهلل عليو وعلى 
 أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل ٖتوزوا السعادة يف الدارين.  
أيها األخوة يف اهلل: إف الزكاة ال تنفع، وال تربأ ّٔا الذمة، حىت ٮترجها ا١تسلم وفق الوجو ا١تشروع، ويتفقو يف   

اهلل يف قولو  مع الذي وضعها اهلل فيو، وىم األصناؼ الثمانية اليت ذكرىأحكامها، وكذلك حىت توضع يف ا١توض
َها َواْلُمَؤلََّفِة قُػُلوبُػُهْم َويف الرّْقَاِب وَ تعاىل: ) َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكُِت َواْلَعاِمِلَُت َعَليػْ اْلَغارِِمَُت َويف َسِبيِل اللَِّو ِإ٪تَّ

 (.َفرِيَضًة ِمَن اللَِّو َواللَُّو َعِليٌم َحِكيمٌ  َواْبِن السَِّبيلِ 
فالواجب على ا١تسلم أف يدفع زكاة مالو إىل مستحقيها؛ لكوهم من أىلها الذين حدد أصنافهم ربُّ العزة    

يف ٣تتمع ا١تسلمُت حقيقة وتدفع ١تستحقيها ألصبح الفقراء أغنياء  ىواٞتبلؿ يف كتابو الكرَل، ولو أف الزكاة تؤد
بإذف اهلل، ولكن التفريط حاصل ومشاىد اآلف يف آّتمعات اإلسبلمية، والسبب وراء ذلك ىو عدـ دفع الزكاة 
١تستحقيها أواًل، فتذىب ىنا وىناؾ، فذاؾ ٭تايب فيها و٬تامل ويعطيها ١تن ال يستحق، أو يتحايل على أدائها، 

 الدين على الوجو ا١تشروع.فلنتق اهلل، ونتقرب إليو بأداء ىذا الركن الثالث من أركاف 
ِإفَّ اللََّو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل   

 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما
 وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.اللهم صلّْ 

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.

 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.
 ٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت را

 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ عباد اهلل ) ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ

 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.ُروفَ َتذَكَّ 
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 التحذير من الربا عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

اٟتمػػد هلل الػػذي أحػػل لنػػا الطيبػػات وحػػـر علينػػا ا٠تبائػػث، وأشػػهد أف ال إال اهلل وحػػده ال شػػريك لػػو، وأشػػهد أف  
هى أمتو عػن كػل مػا يضػرىا، ويسػيء إليهػا، حفاظػاً علػى مصػاٟتها وحرصػاً علػى سػبلمتها،  ٤تمداً عبده ورسولو

 صلى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو وسلم تسليماً كثَتاً.
 اَل  ثُ َحْيػ ِمػنْ  َويَػْرزُْقػوُ * ٥َتَْرًجػا لَّػوُ  ٬َتَْعػل اللَّػوَ  يَػتَّػقِ  َوَمػنأما بعػد: فػاتقوا اهلل عبػاد اهلل ففػي ذلػك سػعادة الػدارين: )  

 (.َقْدرًا َشْيءٍ  ِلُكلّْ  اللَّوُ  َجَعلَ  َقدْ  أَْمرِهِ  بَاِل ُ  اللَّوَ  ِإفَّ  َحْسُبوُ  فَػُهوَ  اللَّوِ  َعَلى يَػتَػوَكَّلْ  َوَمن ٭َتَْتِسبُ 
أيها األخوة يف اهلل كاف نبينا صػلى اهلل عليػو وسػلم كثػَتاً مػا يػذكر الربػا يف خطبػو ومواعظػو، ٤تػذراً منػو، ومبينػاً    

، إقامة للحجة، ونصحاً للعباد؛ فقد صح عنو صلى اهلل عليو وسلم أنو عدَّ أكل الربا مػن السػبع ا١توبقػات خطره
اليت توبق أ٢تها يف اإلمث، مث تغمسهم يف النار، وقرنو بالشرؾ باهلل والسػحر. وصػح عنػو صػلى اهلل عليػو وسػلم أنػو 

سواء(، واللعن من الرسوؿ صػلى اهلل عليػو وسػلم ىػو لعن آكل الربا وموكلو وكاتبو وشاىديو وقاؿ: )ىم يف اإلمث 
الدعاء بالطرد واإلبعاد عن مظاف الرٛتة. فػأي عاقػل ناصػح لنفسػو يرضػى لنفسػو أف ٖتقػق فيػو دعػوة النػيب صػلى 

 اهلل عليو وسلم عليو باللعن !
يػػذيقهم نعيمهػػا: ويف اٟتػػديث أنػػو صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم قػػاؿ: )أربعػػة حػػق علػػى اهلل أف ال يػػدخلهم اٞتنػػة وال    

مدمن ا٠تمر، وآكل الربػا، وآكػل مػاؿ اليتػيم، والعػاؽ لوالديػو(، وقػاؿ يف حػديث آخػر أنػو صػلى اهلل عليػو وسػلم 
قاؿ: )الربا ثبلثة وسبعوف باباً أيسرىا مثل أف ينكح الرجل أمو( وكفى بذلكم يا عباد اهلل زجراً عن الربا، وتنبيهاً 

 سوء منقلب آكلو. على فظاعة التعامل بو، وٖتذيراً من
أيها ا١تسلموف: وقد جاءت كذلك نصوص القرآف الكرَل بوعيد شديد ألكلة الربا، ويف ذلك ذكرى ١تن كػاف    

 ُكنػُتم ِإف الرّْبَػا ِمػنَ  بَِقػيَ  َمػا َوَذُرواْ  اللّػوَ  اتػَُّقػواْ  آَمنُػواْ  الَِّذينَ  أَيػَُّها يَالو قلب أو ألقى السمع وىو شهيد. قاؿ تعاىل: )
 (.ُتْظَلُموفَ  َوالَ  َتْظِلُموفَ  الَ  أَْمَواِلُكمْ  ُرُؤوسُ  فَػَلُكمْ  تُػْبُتمْ  َوِإف َوَرُسولِوِ  الّلوِ  مّْنَ  ِْتَْربٍ  َفْأَذنُواْ  تَػْفَعُلواْ  ملَّْ  فَِإف* ِمِنُتَ مُّؤْ 
عػن جهػل أيها األخوة يف اهلل ٨تن اليـو يف زماف قد فشػا فيػو الربػا، وأكلػو كثػَت مػن ا١تسػلمُت بقصػد وعلػم أو    

وتكاسػػل عػػن معرفػػة حكػػم وتعػػامبلت ماليػػة، إيثػػاراً للحيػػاة الػػدنيا علػػى اآلخػػرة، فتعػػاملوا بػػو، وىػػم يعلمػػوف أنػػو  
كسب حراـ، فتحقق قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: )ليأتُت على الناس زماف ال يبايل ا١ترء ٔتػا أخػذ مػن ا١تػاؿ، 

 أمن اٟتبلؿ أـ اٟتراـ(.
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س اليػػـو اسػػتحلوا الربػػا بػػالبيع باٝتػػو وصػػورتو وٖتػػت سػػتاره، ٮتػػادعوف اهلل كمػػا أيهػػا ا١تسػػلموف: إف بعػػض النػػا
ٮتادعوف الصبياف، وربنا سػبحانو الػذي يعلػم السػر وأخفػى وال ٗتفػى عليػو خافيػة. فليحػذروا العقػاب الشػديد يف 

 ذلك ما داموا يف ساعة ا١تهلة.
 .ور جواد كرَل، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفأقوؿ ما قد ٝتعتم  
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 :ا٠تطبة الثانية
اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده 

 ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
 تناولوا خَتي الدارين..  عباد اهلل،أما بعد: فاتقوا اهلل   
، بأخػػذ الزيػػادة الػػيت يسػػموها زوراً     أيهػػا ا١تسػػلموف: مػػن صػػور الربػػا مػػا ٕتػػري بػػو معػػامبلت وبعػػض النػػاس اليػػـو

ؤّتاناً: الفائدة؛ يف ا١تعامبلت البنكية وغَتىا من ا١تعامبلت الربويػة، ومػن ذلػك أيضػاً: الفوائػد الػيت تؤخػذ مقابػل 
ف، وتتضاعف ىذه الفائدة كلما تأخر التسديد، ومن صور الربا أيضاً  بيع عمبلت الػدوؿ ا١تختلفػة تأجيل الديو 

عملػػػة بػػػأخرى دوف تسػػػليم وقػػػبض يف ٣تلػػػس البيػػػع. وكػػػذلك بيػػػع الػػػذىب بػػػاألوراؽ النقديػػػة دوف قػػػبض، وتوجػػػد  
كثػَت ٦تػا ال ٯتكػن حصػره   كذلك صوٌر ربوية متنوعة للتعامل يف البطاقات االئتمانية، فهذه صور من الربػا وغَتىػا

 يف ىذه ا٠تطبة، وعلى ا١تسلم أف يسأؿ ويستوضح حىت ال يقع يف اإلمث الكبَت بعلمو أو ّتهلو.
واعلموا أف الربا ٯتنع إجابة الدعاء، و٬تلب أنواع الببلء، ويقسي القلوب، ويغريها باإلمث والفحشاء، وال يبارؾ    

 . فاجتنبوه رٛتكم اهلل فإف أبواب الرزؽ اٟتبلؿ كثَتة... اهلل يف التجارات، عليو غرمو ولغَته غنمو
 اللهم اغننا ْتبللك عن حرامك وبفضلك عمن سواؾ.

ِإفَّ اللََّو َوَمبَلِئَكَتُو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل 
 (.ا الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًماُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػُّهَ 

 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 

 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.
 وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت 

 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.
 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى عَ عباد اهلل ) ِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 بر الوالدين عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

و، ونشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، ونشهد أف ، ٨تمده ونستغفره ونتوب إلياٟتمد هلل رب العا١تُت  
٤تمدا عبده ورسولو، وصفيو من خلقو، أدى األمانة وجاىد يف اهلل حق جهاده صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو 

 وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َحقَّ تُػَقاتِِو َواَل َ٘تُوُتنَّ  يَا أَيػَُّها الَِّذينَ أما بعد: فأوصيكم عباد اهلل ونفسي بتقوى اهلل عز وجل )   

 (.ِإالَّ َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ 
، من ا١توضوعات اليت نعرفها ٚتيًعا من اٞتانب النظري والشعري، فبل أحٌد    معشر ا١تسلمُت: موضوعنا اليـو

يقصر يف حقهما من الناحية العملية  ٬تهل حق الوالدين، ومكانتهما يف األوامر الشرعية، ولكن أغلبنا لؤلسف
والتطبيقية، بل شاع العقوؽ حىت صار ٝتًة لفئٍة يف آّتمع ليست من الشباب فحسب، بل ٕتد أف من الرجاؿ 
والنساء الكبار من ينظر لوالديو أو أوامر٫تا أو ٟتقوقهما كهدٍؼ ثانوي أو مغفوٍؿ عنو، ننسى كثَتًا األمر 

اىل باإلحساف للوالدين، الذي أمر بعبادتو وحده ال شريك لو، وقرف بذلك الرب الصريح من ربنا سبحانو وتع
ُلَغنَّ ِعْنَدَؾ اْلِكبَػَر َأَحُد٫تَُ واإلحساف إىل الوالدين: ) ا َأْو  َوَقَضى َربَُّك َأالَّ تَػْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ِإمَّا يَػبػْ

َهْر٫ُتَا َوُقْل ٢َتَُما قَػْواًل َكرٯتًا ِكبَل٫ُتَا َفبَل تَػُقْل ٢تَُ  َواْخِفْض ٢َتَُما َجَناَح الذُّؿّْ ِمَن الرَّْٛتَِة َوُقْل َربّْ  *َما ُأؼٍّ َواَل تَػنػْ
وبر الوالدين يعترب من أحب األعماؿ إىل اهلل وأفضلها بعد الصبلة، سئل النيب (، اْرَٛتُْهَما َكَما َربػََّياٍل َصِغَتًا

عليو وسلم: أي العمل أحب إىل اهلل  ويف رواية: أي العمل أفضل  قاؿ: )الصبلة على وقتها(، قيل: صلى اهلل 
 مث أي  قاؿ: )بر الوالدين(، قيل: مث أي  قاؿ: )اٞتهاد يف سبيل اهلل( رواه البخاري ومسلم.

ليعرؼ ا١تسلموف فضل  فرب الوالدين مقدـٌ حىت على اٞتهاد يف سبيل اهلل، ٦تا يدؿ على عظيم حق الوالدين،   
والديهم وقدر٫تا، و٢تذا جاء رجٌل إىل النيب صلى اهلل عليو وسلم يستأذنو يف اٞتهاد، فقاؿ: )أحيّّ والداؾ ( 
قاؿ: نعم، قاؿ: )ففيهما فجاىد(، ويف روايٍة ١تسلم: )أقبل رجٌل إىل النيب صلى اهلل عليو وسلم، فقاؿ: أبايعك 

من اهلل، قاؿ: فهل من والديك أحٌد حي  قاؿ: نعم، بل كبل٫تا، قاؿ: على ا٢تجرة واٞتهاد أبتغي األجر 
 فتبتغي األجر من اهلل  قاؿ: نعم، قاؿ: فارجع إىل والديك فأحسن صحبتهما(.

عباد اهلل إف من اٞتهاد يف الوالدين القياـ ٓتدمتهما، واإلنفاؽ عليهما، وطاعتهما، ْتيث نكوف رىن إشارهتما   
ينهيانا عنو، ومن الرب ّٔما ٥تاطبتهما بلطٍف وأدب، وأف نكثر من الدعاء واالستغفار ٢تما،  فيما يأمرانا بو، أو
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وأف ال نرفع أصواتنا عليهما، وال ننظر إليهما بغضٍب أو احتقار، وال نقاطع حديثهما، وال ٧تاد٢تما، وال نسافر 
 أي حسًنا طيًبا مصحوبًا بالتقدير واالحًتاـ. إال بإذهما ورضا٫تا، ومن الرب ّٔما أيًضا أف نقوؿ ٢تما قواًل كرٯتا،

وبر الوالدين، سبب تفريج الكربات، ونزوؿ الربكات، وإجابة الدعوات، وىو طريٌق إىل اٞتنة، ففي اٟتديث أف 
النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: )الوالد أوسط أبواب اٞتنة، فإف شئت فأضع ذلك الباب أو احفظو( رواه 

 اٍل.الًتمذي وصححو األلب
أيها األخوة إف الوالدين، ٫تا أرحم الناس بنا، ومن أعذر الناس لتقصَتنا، فكم ٩تطئ عليهما، أو نقصر يف    

حقوقهما ويصفحاف عنا، يشقياف يف ىذه اٟتياة لنسعد، ويتعباف لنسًتيح، يعطوننا من غَت منٍّ وال أذى، 
ٕتدىم ٯتنوف عليهم، بل قد يرجوف موهتم ولؤلسف صار بعض الناس، وإف خدموا والديهم، أو وقفوا معهم 

لَتتاحوا منهم، فلنحذر من العقوؽ ٢تما بكافة أشكالو وصوره، فإف ذلك جرمو عظيم، يقوؿ النيب صلى اهلل 
عليو وسلم: )كل الذنوب يؤخر اهلل تعاىل ما شاء منها إىل يـو القيامة، إال عقوؽ الوالدين، فإف اهلل يعجلو 

١تمات( رواه مسلم، وقاؿ عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو: )إبكاء الوالدين من لصاحبو يف اٟتياة قبل ا
 العقوؽ(.

 اللهم اغفر آلبائنا وأمهاتنا، وارٛتهما كما ربونا صغارا، وٕتاوز عن تقصَتنا يف حقهما.
 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلأقوؿ ما قد ٝتعتم
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 :ةا٠تطبة الثاني
اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده 

 ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
 تناولوا خَتي الدارين.. أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل،   
لموف، اتقوا اهلل تعاىل، واعلموا أف الرب والعقوؽ ديٌن ووفاء، وكما تدين تداف، فإذا أطعت أيها ا١تسلم أيها ا١تس  

والديك أطاعك أوالدؾ، وإذا أكرمت والديك أكرمك أوالدؾ، وبالعكس إذا توليت عن والديك وأعرضت 
 عنهما، سلط اهلل عليك من ذريتك من ال يراعي فيك عهًدا، وال ٭تفظ لك ودا.

أيها األخوة: ألفت إىل جانٍب مهٍم من الرب بالوالدين، وخصوًصا لؤلخوة الذين قدموا إىل العمل يف ببلدنا 
ا١تملكة العربية السعودية، وىم من بلداٍف أخرى، ٕتد بعضهم يهمل رغبة والديو وىو مقتدٌر على اإلتياف ّٔما 

لفة، وأختم بالتذكَت بأف من مات والداه أو أحد٫تا، إىل ا١تملكة ألداء مناسك اٟتج والعمرة والزيارة، ْتجٍج ٥تت
وقد قصر برب٫تا يف حياهتما وندـ على ما فرَّط وخاؼ من عاقبة العقوؽ، فنبشره بأف باب اإلحساف ّٔما 
مفتوح، من ذلك الدعاء ٢تما با١تغفرة والرٛتة والصدقة عنهما، وصلة الرحم اليت ال توصل إال ّٔما، وإكراـ 

فاذ عهد٫تا، فإف ىذه األعماؿ ٦تا يفرح بو الوالداف بعد موهتما؛ لتخفيف ما عليهما من أصدقائهما، وإن
سيئات، وزيادًة ٢تما يف اٟتسنات، وقد ورد يف بعض األحاديث: )إف العبد ليموت والده أو أحد٫تا، وإنو ٢تما 

 .شعب اإلٯتاف لعاٍؽ، فبل يزاؿ يدعو ٢تما ويستغفر ٢تما حىت يكتبو اهلل بارا( رواه البيهقي يف
 ء لنا أمر بر والدينا أحياًء وأمواتا.اللهم ىي …هم اغفر آلبائنا وأمهاتنا، وأصلح نياتنا وذرياتنا لال  
ِإفَّ اللََّو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل   

 (. يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًماَوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ 
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.

 ٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.اللهم وفق خادـ ا
 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.

ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ عباد اهلل ) ِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ْغِي يَ ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 فضل الذكر عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

و، اٟتمد هلل رب العا١تُت، أٛتده سبحانو وأستغفره وأتوب إليو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك ل 
وأشهد أف ٤تمًدا عبده ورسولو، خَت رسوؿ أرسل، أدى األمانة، وبل  الرسالة، اللهم صلّْ وسلم على نبينا 

 ٤تمد وآلو وأصحابو والتابعُت ٢تم بإحساف إىل يـو الدين.
اتػَُّقوا اللََّو َحقَّ  يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا)أما بعد: أيها ا١تؤمنوف، أوصيكم ونفسي بتقوى اهلل تعاىل يف السر والعلن   

 (.تُػَقاتِِو َواَل َ٘تُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ 
عباد اهلل، ذكر اهلل تعاىل من أعظم العبادات يف األجر والقدر عند ربنا سبحانو، وىو باب اهلل األعظم،   

والتفكر ؤمنُت أولوا العقوؿ واأللباب ا١تفتوح بينو وبُت عبده، ما مل يغلقو العبد بغفلتو، ولقد امتدح اهلل عباده ا١ت
ِإفَّ يف َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتبَلِؼ اللَّْيِل َوالنػََّهاِر والتذكر على ذكرىم هلل دوًما، ويف ٚتيع حاالهتم )

ُنؤِِّْم َويَػتَػَفكَُّروَف يف َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض الَِّذيَن َيْذُكُروَف اللََّو ِقَياًما َوقُػُعوًدا َوَعَلى جُ  *آَليَاٍت أِلُويل اأْلَْلَباِب 
الَِّذيَن َيْذُكُروَف اللََّو ِقَياًما َوقُػُعوًدا ( فمن ىم أولوا األلباب  )َربػََّنا َما َخَلْقَت َىَذا بَاِطبًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ 

وصححو عن أيب الدرداء رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ النيب صلى اهلل عليو أخرج الًتمذي واٟتاكم (، و َوَعَلى ُجُنؤِِّمْ 
وسلم: )أال أنبئكم ٓتَت أعمالكم وأزكاىا عند مليككم، وأرفعها يف درجاتكم، وخَت لكم من إنفاؽ الذىب 

 عاىل(.والورؽ، وخٌَت لكم من أف تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ( قالوا: بلى، قاؿ: )ذكر اهلل ت
قاؿ شيخ اإلسبلـ رٛتو اهلل: )الذكر للقلب مثل ا١تاء للسمك، فكيف يكوف حاؿ السمك إذا فارؽ ا١تاء(، 
وللذكر فوائد عظيمة، يضيق ا١تقاـ عن إحصائها، ولكن حسبنا شيًئا من ٙتاره، وفوائده كما عدىا العبلمة ابن 

ر أنو يورث الذاكر القرب من اهلل، فعلى قد العظيمة:القيم رٛتو اهلل يف كتابو الوابل الصيب، ومن ىذه الفوائد 
أخرج البخاري ومسلم عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى ذكره هلل عز وجل يكوف قربو منو، 

اهلل عليو وسلم: )يقوؿ اهلل عز وجل: أنا عند ظن عبدي يب، وأنا معو حُت يذكرٍل، إف ذكرٍل يف نفسو، ذكرتو 
وإف ذكرٍل يف مؤل، ذكرتو يف مؤل خٌَت منهم، وإف تقرب مٍت شربًا تقربت إليو ذراًعا، وإف تقرب إيّل  يف نفسي،

 ذراًعا تقربت منو باًعا، وإف أتاٍل ٯتشي أتيتو ىرولو(.
روى لة اٞتسم إذا حيل بينو وبُت قوتو، ومنها: أنو يورثو حياة الطلب وىو قوتو، فإذا فقده العبد صار ٔتنز   

عن أيب موسى األشعري رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: )الذي يذكر ربو، والذي  الشيخاف
 ال يذكر ربو مثل اٟتي وا١تيت(.
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ومنها: أف دواـ ذكر الرب تبارؾ وتعاىل يوجب األماف من نسيانو الذي ىو سبب شقاء العبد يف معاشو   
قَاَؿ َربّْ مِلَ  * ْكرِي فَِإفَّ لَُو َمِعيَشًة َضْنًكا َو٨َتُْشرُُه يَػْوـَ اْلِقَياَمِة أَْعَمىَوَمْن أَْعَرَض َعْن ذِ ومعاده، قاؿ تعاىل: )

(، اللهم اغفر لنا يف قَاَؿ َكَذِلَك أَتَػْتَك آيَاتُػَنا فَػَنِسيتَػَها وََكَذِلَك اْليَػْوـَ تُػْنَسى *َحَشْرَتٍِت أَْعَمى َوَقْد ُكْنُت َبِصَتًا 
.  ذلك اليـو

ا األخوة وذكر اهلل تعاىل أنواٌع متعددة منها: ذكره ا١تطلق بالتسبيح والتهليل واالستغفار واٟتمد، ومنو أيه   
الذكر يف أوؿ النهار، وآخره يف الورد اليومي، ومنو احملافظة على أذكار دخوؿ البيت وا٠تروج منو، وعند األكل 

حواؿ واألعماؿ، باإلضافة إىل قراءة القرآف الكرَل،  والفراغ منو، وركوب السيارة، وعند السفر، و٨تو ذلك من األ
كل ذلك من ذكر اهلل تعاىل الذي ينبغي علينا اٟترص على اإلكثار منو، نسأؿ اهلل أف يكتبنا من الذاكرين اهلل  

 كثَتًا والذاكرات.
 أقوؿ ما قد ٝتعتم، وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم فاستغفروه إنو غفوٌر رحيم.   
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 ا٠تطبة الثانية: 
اٟتمد هلل ٛتًدا كثَتًا طيًبا مبارًكا فيو، كما ٭تب ربنا ويرضى، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، 

 وأشهد أف ٤تمًدا عبده ورسولو، صلى اهلل عليو، وعلى آلو وصحبو، وسلم تسليًما كثَتًا إىل يـو الدين.
 نيا واآلخرة.اتقوا اهلل عباد اهلل تنالوا خَتي الد

روى مسلم عن ل الذكر ىم السابقوف يـو القيامة، أيها ا١تؤمنوف: ومن فوائد ذكر اهلل تعاىل وفضائلو أف أى   
أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: كاف رسوؿ اهلل يسَت يف طريق مكة، فمر على جبل يقاؿ لو ٚتداف فقاؿ: )سَتوا، 

 دوف يا رسوؿ اهلل  قاؿ: )الذاكرين اهلل كثَتا والذاكرات(.ىذا ٚتداف، سبق ا١تفردوف(، قالوا: وما ا١تفر 
ومنها: أنو ٭تط ا٠تطايا ويذىبها، عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل قاؿ: )من قاؿ: ال إلو إال اهلل    

وحده ال شريك لو، لو ا١تلك ولو اٟتمد وىو على كل شيٍء قدير يف يوـٍ مائة مرة كانت لو عدؿ عشر رقاب، 
وكتبت لو مائة حسنة، و٤تيت عنو مائة سيئة، وكانت لو حرزًا من الشيطاف يومو ذلك حىت ٯتسي، ومل يأت 
أحٌد أفضل ٦تا جاء بو إال أحٌد عمل أكثر من ذلك، ومن قاؿ: سبحاف اهلل وْتمده يف يوـٍ مائة مرة حطت 

و اهلل يف تعليقو على آخر ىذا يقوؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو كانت مثل زبد البحر( رواه مسلم، خطاياه، ول
اٟتديث ناصًحا من يستمع إليو بقولو: اجعلوا آخر كبلمكم عند النـو قوؿ: سبحاف اهلل وْتمده مائة مرة، حىت 
تناموا وقد حطت خطاياكم وطويت أعمالكم يف اليـو ّٔذا الذكر ا٢تُت السهل الذي ٯتكن أف يقولو ا١تسلم يف 

 يلة ينبغي أف ٨ترص على العمل ّٔا.دقيقة واحدة فقط، وىي وصية ٚت
 اللهم أعنا على ذكرؾ وشكرؾ وحسن عبادتك.  
ِإفَّ اللََّو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل   

 (.وا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًماَوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّ 
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.

 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.
 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.

ْحَساِف َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ عباد اهلل )  ْغِي يَِعُظُكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 كروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.( فاذ َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروفَ 
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 فضل االستغفار عنوان الخطبة:    
 :ا٠تطبة األوىل

، ٨تمده ونستغفره ونتوب إليو، ونشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، ونشهد أف اٟتمد هلل رب العا١تُت
خلقو، أدى األمانة وجاىد يف اهلل حق جهاده صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو  ٤تمدا عبده ورسولو، وصفيو من
 وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.

يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َحقَّ تُػَقاتِِو َواَل َ٘تُوُتنَّ ِإالَّ )أما بعد: فاتقوا اهلل أيها ا١تسلموف، وراقبوه، وال تعصوه   
 (.ُمْسِلُموفَ َوأَنْػُتْم 
ا١تؤمنوف، إف اهلل تعاىل أوجب على عباده تكاليف الدين، وحثهم على لزومها واالستقامة عليها، وحرـّ  أيها   

عليهم احملرمات، وهاىم عن اقًتاؼ السيئات، وحذرىم من السقوط فيها، وإف اهلل الرٛتن الرحيم علم بضعف 
فيو، فشرع ٢تم االستغفار؛ ليتخلصوا من ذنؤّم، ويسلموا من اإلنساف وتقصَته وخطئو وٖتكُّم ىواه وشيطانو 

: تبعاهتا يف الدنيا واآلخرة، وحىت ال يهلكوا بسببها رٛتة منو وامتنانًا وتفضبًل وإنعاًما وإحسانًا، فقاؿ جل شأنو
(. وحذر من القنوط من رٛتتو ا اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ نَػبّْْئ ِعَباِدي َأٍلّْ أَنَ (، وقاؿ: )َواْستَػْغِفُروا اللََّو ِإفَّ اللََّو َغُفوٌر َرِحيمٌ )

نُ فقاؿ: ) يًعا ِإنَُّو ُىَو ُقْل يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنْػُفِسِهْم اَل تَػْقَنطُوا ِمْن َرْٛتَِة اللَِّو ِإفَّ اللََّو يَػْغِفُر الذُّ وَب ٚتَِ
ٚتيًعا إىل أقوامهم ليذكروىم برٛتة رّٔم وغفرانو، فأمروىم بالتوبة  واهلل عز وجل أرسل رسلو، (اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ 

والوقوؼ بُت يدي رّٔم متضرعُت سائلُت باكُت، وشوقوىم يف عفوه وحلمو، وأخربوىم بأف رٛتتو سبقت 
غضبو، وأنو جل وتعاىل يغفر الذنوب وال يبايل، يقوؿ اهلل عز وجل يف اٟتديث القدسي: )يا ابن آدـ، إنك ما 

وتٍت ورجوتٍت غفرت لك على ما كاف منك وال أبايل. يا ابن آدـ، لو بلغت ذنوبك عناف السماء، مث دع
استغفرتٍت غفرت لك وال أبايل. يا ابن آدـ، إنك لو أتيتٍت بقراب األرض خطايا، مث لقيتٍت ال تشرؾ يب شيًئا 

 ألتيتك بقرأّا مغفرة( رواه الًتمذي.
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: )ما من مسلم يعمل ذنًبا قوؿ الوإحسانو إليو  ومن دالئل رٛتة اهلل با١تذنب   

يـو القيامة( رواه اٟتاكم  إال وقف ا١تلك ثبلث ساعات، فإف استغفر من ذنبو مل يكتبو عليو، ومل يعذبو بو اهلل
 يها ا١تؤمنوف الذي رغبنا ا١توىل عز وجل فيو  وكيف يكوف فما ىذا االستغفار أوصححو، 

االستغفار ىو طلب ا١تغفرة والصفح من اهلل جل وعبل، وينبغي أف يكوف بتذلل وتضرع وانكسار وخضوع    
 وافتقار، ويتسحب أف يكوف متواصبًل بالليل والنهار.
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قاؿ ا١تذنب من ذنبو، ويسلم من ا١تؤاخذة عليو، قاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو أيها ا١تؤمنوف، باالستغفار يُ    
أستغفر اهلل الذي ال إلو إال ىو اٟتي القيـو وأتوب إليو غفر لو وإف كاف فر من الزحف( رواه  وسلم: )من قاؿ:

وباالستغفار ٘تحى السيئات، وتبدؿ إىل حسنات، وتنزؿ الرٛتات، وتدفع بو داود والًتمذي وصححو األلباٍل، أ
، وٖتصل الربكة يف ا١تاؿ، وٖتقق اآلما ؿ، قاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو اآلفات، وتفرج الكروب، وتكشف ا٢تمـو

وسلم: )من لـز االستغفار جعل اهلل من كل ىمٍّ فرجا، ومن كل ضيٍق ٥ترجا، ورزقو من حيث ال ٭تتسب( 
 أخرجو أبو داود والنسائي واٟتاكم.

 اللهم اكتبنا من ا١تستغفرين، اللهم أعنا على أنفسنا وا٢توى والشيطاف.  
 ا رٛتن فاغفر لنا، وحقق لنا بركة االستغفار على ضعٍف منا.للهم إف ذنوبنا كثَتة فنستغفرؾ يا  
 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلأقوؿ ما قد ٝتعتم  
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 :ا٠تطبة الثانية
بده اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا ع

 ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
 تناولوا خَتي الدارين.. أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل،   
أيها ا١تسلموف، إف االستغفار سنة األنبياء وا١ترسلُت، وسبيل الصاٟتُت، يلجؤوف إليو يف كل وقت وحُت، يف    

الضراء، بو يتضرعوف وبو يتقربوف، وبو يصححوف سَتىم إىل اهلل، وبو ينصروف وٯتطروف ويرزقوف ويغاثوف السراء و 
قَااَل َربػََّنا ظََلْمَنا أَنْػُفَسَنا َوِإْف ملَْ تَػْغِفْر لََنا )١تا أذنبا، استغفرا ما السبلـ هويرٛتوف، فأبونا آدـ وأمنا حواء علي

َربّْ اْغِفْر يل َوِلَواِلَديَّ َوِلَمْن َدَخَل بَػْييِتَ ُمْؤِمًنا (. وقاؿ نوح عليو السبلـ: )ا٠ْتَاِسرِينَ َوتَػْرَٛتَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن 
(. َواْستَػْغِفُروا َربَُّكْم مُثَّ تُوبُوا إِلَْيِو ِإفَّ َريبّْ َرِحيٌم َوُدودٌ (، وقاؿ شعيب عليو السبلـ لقومو: )َولِْلُمْؤِمِنَُت َواْلُمْؤِمَناتِ 

َربػََّنا اْغِفْر يل َوِلَواِلَديَّ َولِْلُمْؤِمِنَُت يَػْوـَ يَػُقوـُ ذا إبراىيم عليو السبلـ كاف يستغفر لكل مؤمٍن سابق والحق: )وى
فَاْعَلْم أَنَُّو اَل إِلََو ِإالَّ اللَُّو َواْستَػْغِفْر (. وىذا خَتىم وخا٘تهم ٤تمد صلى اهلل عليو وسلم قاؿ لو ربو: )اٟتَِْسابُ 

 .(ْنِبَك َولِْلُمْؤِمِنَُت َواْلُمْؤِمَناتِ ِلذَ 
حاجة ا١تسلم إىل االستغفار حاجة أساسية ضرورية قبل كل شيء؛ ألف اإلنساف يبلزمو التقصَت يف كل و   

طاعة، ويصدر منو ا٠تطأ كل ساعة، يقوؿ الرسوؿ الكرَل صلى اهلل عليو وسلم يف اٟتديث القدسي: )يا 
 .النهار، وأنا أغفر الذنوب ٚتيعا، فاستغفروٍل أغفر لكم( رواه مسلمعبادي، إنكم ٗتطئوف بالليل و 

 ، واقبل اللهم استغفارنا، أنت ولينا فاغفر لنا وارٛتنا وأنت خَت الغافرين.ا١تستغفرين اللهم اجعلنا من  
اللََّو  ِإفَّ : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل   

 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 اننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.اللهم آمنا يف أوط

 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.
 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن الْ عباد اهلل ) َفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 اإلسالم دين الرحمة عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

مر كلو، وما اهلل بغافل عمػا تعملػوف. وأشػهد أف ال إلػو اٟتمد هلل، لو غيب السماوات واألرض، وإليو يرجع األ  
إال اهلل وحػػده ال شػػريك لػػو، وأشػػهد أف ٤تمػػداً عبػػده ورسػػولو أرحػػم ا٠تلػػق بػػا٠تلق، وأرقهػػم فػػؤاداً، وأنػػداىم يػػدا، 

 وأزكاىم نفساً، اللهم صل على سيدنا ٤تمد وآلو وأصحابو والتابعُت...
 اَل  مُثَّ  اْلَعػَذابُ  يَػْأتَِيُكمُ  َأف قَػْبػلِ  ِمػن لَػوُ  َوَأْسػِلُموا َربُّْكػمْ  ِإىَل  َوأَنِيُبواوتوبوا إليو، )أما بعد: عباد اهلل، اتقوا اهلل تعاىل   

 (.تُنَصُروفَ 
أيها األخوة.. اإلسبلـ دين الرٛتة والعطف والرأفة، جاء يدعو إليها، ويزرعها يف قلوب أفراده، و٭تػث آّتمػع    

باطنػػاً، وتبػػدو الشػػفقة والعطػػف يف سػػلوؾ وتعامػػل أفػػراده. كيػػف ال، وربنػػا جػػل يف بػػأف ٗتػػيم عليػػو الرٛتػػة ظػػاىراً و 
عػػبله متصػػف بالرٛتػػة، فهػػو الػػرٛتن الػػرحيم، وىػػو القائػػل يف اٟتػػديث القدسػػي: )إف رٛتػػيت سػػبقت غضػػيب( رواه 

أنػػا رٛتػػة  مسػػلم، والرسػػوؿ صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم بعثػػو اهلل رٛتػػة للعػػا١تُت وكػػاف صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم يقػػوؿ: )إ٪تػػا
مهػداة( رواه اٟتػػاكم، بػػل إنػػو مػن شػػدة رٛتتػػو بأمتػػو جعػل نفسػػو مثػػل األب البنػػو يف قولػو صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم: 

 )إ٪تا أنا لكم مثل الوالد لولده( رواه أٛتد وغَته.
 وإف ٣تػػاؿ الرٛتػػة يف ديننػػا واسػػع ال حػػدود لػػو، فهػػي ال تقتصػػر علػػى األىػػل واألوالد وذوي القػػرَب، وإ٪تػػا تشػػمل  
ٚتيعاً يقوؿ صلى اهلل عليو وسلم: )مثل ا١تؤمنُت يف توادىم وتراٛتهم وتعػاطفهم كمثػل اٞتسػد الواحػد، سلمُت ا١ت

 إذا اشتكى منو عضواً تداعى لو سائر اٞتسد بالسهر واٟتمى( رواه مسلم.
ليو وسلم وسَّع ويف سَتة النيب صل اهلل عليو وسلم وحياتو أمثلة عديدة يتضح من خبل٢تا كيف أنو صلى اهلل ع  

دائرة الرٛتة، ومل يكن يدعها حىت يف صبلتو، فعن أنس رضي اهلل عنو أنو صلى اهلل عليو وسلم قػاؿ: )إٍل ألقػـو 
٦تػػا أعلػػم مػػن شػػدة  -أي: أخففهػػا  -إىل الصػػبلة وأنػػا أريػػد أف أطيلهػػا، فػػأٝتع بكػػاء الصػػيب، فػػإٔتوز يف صػػبليت 

الصػػحابة رضػػي اهلل عػػنهم تسػػوده الرٛتػػة، إذ عرفػػوا منزلتهػػا،  وجػػد أمػػو مػػن بكائػػو( متفػػق عليػػو، وقػػد كػػاف ٣تتمػػع
ػنَػُهمْ  ُرَٛتَػاء اْلُكفَّػارِ  َعلَػى َأِشػدَّاء َمَعػوُ  َوالَّػِذينَ  اللَّػوِ  رَُّسوؿُ  ٤تَُّمَّدٌ فاتصفوا ّٔا، قاؿ تعاىل: ) (، وكػانوا يتسػابقوف إىل بَػيػْ

هلل تعػاىل مػن األجػر والثػواب، فهػذا عمػر رضػي اهلل فعل ا٠تَت رٛتة با١تستحقُت للعوف وا١تساعدة، وطلباً ١تا عنػد ا
عنو يتعهد امرأة عمياء با١تدينة، ويًتدد عليها، يوفر ٢تا ما ٖتتاجػو مػن الطعػاـ والشػراب واللبػاس، غػَت أنػو الحػظ 
أف رجبًل آخر يتعهد ىذه العجػوز، ويأتيهػا ٔتػا ٖتتاجػو، فإنػو كلمػا جاءىػا وجػد عنػدىا مػا يكفيهػا، فًتصػد عمػر 

 عنػػو، وأخػػذ يراقػػب ىػػذا الرجػػل، مػػن ىػػو يػػا تػػرى  مػػن ىػػذا الػػذي سػػبقو علػػى فعػػل ا٠تػػَت وعمػػل الػػرب رضػػي اهلل



47 

 

واإلحسػػػاف  فيتضػػػح لػػػو أنػػػو أبػػػو بكػػػر رضػػػي اهلل عنػػػو خليفػػػة ا١تسػػػلمُت، كػػػاف علػػػى صػػػلة دائمػػػة ّٔػػػذه ا١تسػػػكينة 
ف مهمػػا كػػاف ، وال يقتصػػر ذلػػك علػػى اإلنسػػاالضػػعيفة، واإلسػػبلـ حػػث علػػى غػػرس صػػفة الرٛتػػة يف نفػػوس أفػػراده

حىت يف معػاملتهم للحيػواف بػأف يكونػوا رٛتػاء بػو، فينظػروف إليػو بعػُت الشػفقة والرٛتػة، فعػن أيب بل ، جنسو ولونو
ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسػلم قػاؿ: )بينمػا رجػل ٯتشػي يف الطريػق اشػتد عليػو العطػش، 

لهػػث يأكػػل الثػػرى مػػن العطػػش، فقػػاؿ الرجػػل: لقػػد بلػػ  ىػػذا فوجػػد بئػػراً فنػػزؿ فيهػػا فشػػرب، مث خػػرج فػػإذا كلػػب ي
أي: صعد  -الكلب من العطش مثل الذي كاف بل  مٍت، فنزؿ البئر فمؤل خفو ماء، مث أمسكو بفيو، حىت رقي 

فسػػقى الكلػػب، فشػػكر اهلل لػػو فغفػػر لػػو(، فقػػاؿ الصػػحابة رضػػي اهلل عػػنهم: يػػا رسػػوؿ اهلل، وإف لنػػا يف البهػػائم  -
 )يف كل ذات كبد رطبة أجر( متفق عليو. ألجراً ! فقاؿ:

 نسأؿ اهلل أف يوفقنا... وأف يعفو عنا... وأف يعيننا على أنفسنا وأف يرٛتنا برٛتتو الواسعة.  
 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلأقوؿ ما قد ٝتعتم  
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 :ا٠تطبة الثانية
هد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأش

 ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
 تناولوا خَتي الدارين.. أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل،  
نفػػػوس ا١تػػػؤمنُت ويف مشػػػاعرىم، علػػػى النحػػػو الػػػذي رٝتػػػو اإلسػػػبلـ، عبػػػاد اهلل، نعػػػم ينبغػػػي أف تسػػػري الرٛتػػػة يف   

وظهػػرت يف معاملػػة ا١تصػػطفى صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم ألمتػػو، حػػىت يعيشػػوف متػػآلفُت متماسػػكُت، فنػػرحم ا١تسػػكُت 
والعػاجز، ونتجػاوز عػن ا١تخطػئ، ونعفػػو ونسػامح عػن تقصػَت الزوجػة واألبنػػاء واألخػوة واألصػدقاء، ونػرحم اليتػػيم 

ومن يعمل ٖتت أيدينا من طالب أو عامل أو موظف، حىت نطبق عملياً ىذه الرٛتة يف حياتنا، ويف والضعيف، 
اٟتديث يقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم )الراٛتػوف يػرٛتهم اهلل(، والبػد أف نشػيع الرٛتػة يف مسػاجدنا و٣تالسػنا، 

يػػػذكر شػػػيئاً مػػػن أحاديػػػث الوعػػػد فػػػبعض النػػػاس يػػػتكلم يف الػػػوعظ والتخويػػػف والوعيػػػد وجهػػػنم والنػػػار، وال يكػػػاد 
والًتغيب واٞتنة والنعيم والرٛتة، فبلبد مػن التػوازف يف ذلػك، البػد أف نتحػُت الفرصػة ونتحػدث ْتسػب ا١تناسػبة، 
فهذا الدين العظػيم أشػاع يف نصػوص الكتػاب والسػنة نصػوص الرٛتػة والسػعادة واألمػل والوعػد والفػأؿ، والرسػوؿ 

ابو با١توعظة، عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: قػاؿ رسػوؿ اهلل صػلى اهلل صلى اهلل عليو وسلم كاف يتخوؿ أصح
عليو وسلم: )إف اهلل مائة رٛتة، أنزؿ منها رٛتػة واحػدة بػُت اٞتػن واإلنػس والبهػائم وا٢تػواـ، فبهػا يتعػاطفوف، ؤّػا 

 قيامة( متفق عليو.يًتاٛتوف، ؤّا تعطف الوحش على ولدىا، وأخر تسعاً وتسعُت رٛتة، يرحم ّٔا عباده يـو ال
 اللهم امؤل قلوبنا بالعطف والرٛتة، وارحم ضعفنا، واجرب كسرنا، واغفر ذنوبنا، برٛتتك يا أرحم الراٛتُت.  
ِإفَّ اللََّو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل   

 (.لنَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًماَوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى ا
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.

 ادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.اللهم وفق خ
 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.

ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ عباد اهلل ) ِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم غْ ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 التحذير من االبتداع في الدين عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال اٟتمد هلل الذي أكمل لنا الدين، وأمت علينا النعمة، ورضي لنا اإلسبلـ دينا  
شريك لو، ىدانا لئلسبلـ وأنعم علينا بالقرآف، وأشهد أف نبينا ٤تمًدا عبده ورسولو مل يدع شيًئا يقرب من اٞتنة 
إال دلنا عليو، وال شيًئا يباعد عن النار إال أرشدنا إليو، فصلوات اهلل وسبلمو عليو وعلى آلو وأصحابو، ومن 

 ىل يـو الدين.اىتدى ّٔداه إ
فاتقوا اهلل أيها ا١تؤمنوف، واستمسكوا ّٔدي نبيكم ٤تمد صلى اهلل عليو وسلم، وعضوا عليو  أما بعد:  

 بالنواجذ، وإياكم و٤تدثات األمور، فإف كل ٤تدثٍة بدعة، وكل بدٍعة ضبللة، وكل ضبللٍة يف النار.
اْليَػْوـَ َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْ٘تَْمُت َعَلْيُكْم نعمتو )أيها ا١تؤمنوف، لقد أكمل اهلل ىذا الدين، ورضيو وأمت بو   

ـَ ِديًنا ْسبَل (، كتاب اهلل، وسنة رسولو صلى اهلل عليو وسلم مل يًتكا يف سبيل ا٢تداية قواًل نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ
ثقى، ظافٌر ٓتَتي الدنيا العروة الو لقائل، ومل يدعا ٣تااًل ١تتشرع، العاقد عليهما بكلتا يديو، مستمسٌك ب

روى الطرباٍل بإسناٍد صحيح عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ: )ما تركت شيًئا يقربكم إىل اهلل واألخرى، 
إال وأمرتكم بو، وما تركت شيًئا يبعدكم عن اهلل وإال وقد هيتكم عنو(، وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم: )من عمل 

نا فهو رد(، ويقوؿ عليو الصبلة والسبلـ: )ومن أحدث يف أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد( عمبًل ليس عليو أمر 
 متفق عليو.

أيها ا١تؤمنوف: لقد رسم الشرع للعبادات والتكاليف طرقًا خاصًة على وجوه خاصٍة زمانًا ومكانًا، وىيئة    
(، يقوؿ َواللَُّو يَػْعَلُم َوأَنْػُتْم اَل تَػْعَلُموفَ ): ، يقوؿ تعاىلوعددا، وأخرب أف ا٠تَت فيها، والشر يف ٕتاوزىا وتعّديها

اإلماـ مالك رٛتو اهلل: من ابتدع يف اإلسبلـ بدعة يراىا حسنة، فقد زعم أف ٤تمًدا صلى اهلل عليو وسلم خاف 
 ليـو دينا.( فما مل يكن يومئٍذ دينا، فبل يكوف ااْليَػْوـَ َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكمْ الرسالة؛ ألف اهلل يقوؿ: )

فَِإْف ملَْ َيْسَتِجيُبوا عباد اهلل: تظافرت النصوص الكرٯتة بالتحذير من االبتداع يف الدين، يقوؿ اهلل عز وجل: )  
َا يَػتَِّبُعوَف أَْىَواَءُىْم َوَمْن َأَضلُّ ٦تََّن اتػََّبَع َىَواُه ِبَغَْتِ ُىًدى ِمَن اللَِّو ِإفَّ  (،  يَػْهِدي اْلَقْوـَ الظَّاِلِمُتَ اللََّو اَل َلَك فَاْعَلْم أ٪تَّ

فحصرت ىذه اآلية الكرٯتة اٟتكم يف أمرين ال ثالث ٢تما: إما االستجابة للمصطفى صلى اهلل عليو وسلم، 
اُء َويَػْهِدي َمْن أََفَمْن زُيَّْن َلُو ُسوُء َعَمِلِو فَػَرآُه َحَسًنا فَِإفَّ اللََّو ُيِضلُّ َمْن َيشَ وإما اتباع ا٢توى، ويقوؿ اهلل سبحانو: )

ُقْل َىْل نُػَنبُّْئُكْم ويقوؿ جل شأنو: )(، َيَشاُء َفبَل َتْذَىْب نَػْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسرَاٍت ِإفَّ اللََّو َعِليٌم ٔتَا َيْصنَػُعوفَ 
نْػَيا َوُىْم ٭َتَْسُبوَف  *بِاأْلَْخَسرِيَن أَْعَمااًل  ًعاالَِّذيَن َضلَّ َسْعيُػُهْم يف اْٟتََياِة الدُّ فهي نصوٌص  (، أَنػَُّهْم ٭ُتِْسُنوَف ُصنػْ
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كرٯتٌة جازمٌة يف النهي عن االبتداع يف الدين، واتباع ا٢توى واإلحداث فيو، إ٪تا نتقرب إىل اهلل تعاىل ٔتا ثبت يف  
كتابو وسنة نبيو صلى اهلل عليو وسلم، فشروط قبوؿ العبادات يف اإلسبلـ أف تكوف خالصة هلل تعاىل، فبل 

فيها غَته، وال يكوف فيها قصد الرياء والسمعة، وشرٌط آخر: وىو اتباع ىدي النيب صلى اهلل عليو يشرؾ معو 
وسلم وشرعو وفق ما ثبت عنو عليو الصبلة والسبلـ، ويف اتباع ىذا ا٢تدي الكرٯتة غنيٌة عن كل ٤تدٍث أو 

ج، وليلة النصف من شعباف وغَت ذلك ٥تالٍف مهما كاف أمره، وعبل شأنو، فبدعة ا١تولد النبوي، واإلسراء وا١تعرا 
 من البدع، فهي ٥تالفة ألحكاـ ديننا، فبل ٬توز فعلها، والتقرب إىل اهلل ٔتا مل يثبت األمر بو يف الكتاب والسنة.
فاتقوا اهلل أيها ا١تؤمنوف، واعلموا أف يف ظهور البدع انطماًسا للسنن، فالسعيد من عض على السنة بالنواجذ، 

 ليها، فرد اهلل بو مبتدًعا، وىدى بو زائًغا، وأنقذ بو حائرا.فأحياىا ودعا إ
َوَما َكاَف ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّو َوَرُسولُُو أَْمرًا َأْف َيُكوَف ٢َتُُم ا٠ْتِيَػَرُة أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم: )   

 (.َقْد َضلَّ َضبَلاًل ُمِبيًناِمْن أَْمرِِىْم َوَمْن يَػْعِص اللََّو َوَرُسوَلُو فػَ 
 أقوؿ قويل ىذا وأستغفر اهلل يل ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنو ىو الغفور الرحيم.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



51 

 

 :ا٠تطبة الثانية

اٟتمد هلل على إحسانو، والشكر لو على توفيقو وامتنانو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما 
أف ٤تمًدا عبده، ورسولو، الداعي إىل رضوانو صلى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو وسلم تسليًما   لشأنو، وأشهد

 كثَتا.
أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل، واعلموا أف أحسن اٟتديث كتاب اهلل، وخَت ا٢تدي ىدي ٤تمد صلى اهلل عليو   

 وكل ضبللٍة يف النار. وسلم، وشر األمور ٤تدثاهتا، وكل ٤تدثٍة بدعة، وكل بدعٍة ضبللة،
اتبعوا رٛتكم اهلل، وال تبتدعوا، فقد كفيتم. يقوؿ حذيفة رضي اهلل عنو: كل عبادة مل يتعبدىا أصحاب رسوؿ   

فإف األوؿ مل يدع لآلخر مقاال، نعم إف دين اهلل تاـٌ وكامٌل فبل ٭تتاج  ،اهلل صلى اهلل عليو وسلم فبل تعبدوىا
 (.ُقْل ِإْف ُكْنُتْم ٖتُِبُّوَف اللََّو فَاتَِّبُعوٍل ٭ُتِْبْبُكُم اللَّوُ أحد مهما كاف شأنو )لتحسُت أو زيادة أو ٕتميل من 

 اللهم اجعلنا من ا١تتبعُت ٢تدي نبيكم صلى اهلل عليو وسلم، وتوفنا على ذلك.
ِإفَّ اللََّو ): سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل    

 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا. اللهم آمنا يف

 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.
 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.

 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم لَ ِإفَّ اللََّو يَأْ عباد اهلل ) َعلَُّكْم ُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 شهر محرم، وخصائص األشهر الحرم فضل عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

اٟتمد هلل الذي أكمل لنا الدين، وأمت علينا النعمة، ورضي لنا اإلسبلـ دينا، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال 
شريك لو، ىدانا لئلسبلـ، وأنعم علينا بالقرآف، وأشهد أف نبينا ٤تمًدا عبده ورسولو مل يدع شيًئا يقرب من 

ة إال دلنا عليو، وال شيًئا يباعد عن النار إال أرشدنا إليو، فصلوات اهلل وسبلمو عليو وعلى آلو وأصحابو، اٞتن
 ومن اىتدى ّٔداه إىل يـو الدين.

وُتنَّ ِإالَّ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َحقَّ تُػَقاتِِو َواَل ٘تَُ أما بعد: فأوصيكم عباد اهلل ونفسي بتقوى اهلل عز وجل: )
 (.َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ 

أيها األخوة يف اهلل، إف من نعم اهلل على عباده أف اختص بعض األزمنة واألمكنة ٔتزيد عنايٍة وفضل، ليزداد   
ومن تلك األزمنة الفاضلة اليت ن غفل عنها وأ٫تلها خيبة ونقصانا، من اغتنمها، ورعى حرمتها إحسانًا، ويبوء م

ّٔا على أمة ٤تمد صلى اهلل عليو وسلم شهر اهلل اٟتراـ، وىو أحد األشهر اٟتـر اليت هانا فيها موالنا  أنعم اهلل
سبحانو أف نظلم فيهن أنفسنا؛ ألها آكد وأبل  يف اإلمث من غَتىا. قاؿ ابن عباٍس رضي اهلل عنهما يف قولو 

ذلك أربعة أشهر، فجعلهن حراًما، وعظم حرماهتن، وجعل (: )اختص من َفبَل َتْظِلُموا ِفيِهنَّ أَنْػُفَسُكمْ تعاىل: )
 الذنب فيهن أعظم والعمل الصاٌف واألجر أعظم(.

أيها األخوة يف اهلل: من األمور اليت ٬تب على كل مسلٍم أف يقدرىا و٭تًتمها، ويطيع اهلل فيها شعائر اهلل    
َذِلَك َوَمْن يُػَعظّْْم َشَعائَِر اللَِّو فَِإنػََّها ِمْن : )وا١تناسبات اليت جاءت الشريعة بتكرٯتها وتبجيلها، يقوؿ سبحانو

(، ولكننا لؤلسف ٧تد من ا٨ترفت لديهم ىذه ا١تفاىيم والشعائر، ويبتعدوف يف ذلك كل البعد تَػْقَوى اْلُقُلوبِ 
ة عن ىدي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، ومن ىذه ا١تناسبات مناسبة عاشوراء، فقد ارتبطت ىذه ا١تناسب

عند البعض بزيارة ا١تقابر، أو باالكتحاؿ، أو االغتساؿ، أو اٟتناء، و٨تو ذلك ٦تا مل يرد فيو نصّّ يدؿ على 
مشروعيتو، كما ارتبطت مناسبة عاشوراء عند بعض الطوائف اإلسبلمية الضالة باٟتزف والعويل وضرب 

 الصدور، وغَت ذلك من خزعببلٍت وخرافاٍت ما أنزؿ اهلل ّٔا من سلطاف.
فاحرصوا ىداٍل اهلل وإياكم على االمتثاؿ ألمر اهلل، واالقتداء برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ومتابعة ىديو   

يف مثل ىذه ا١تناسبات لنكوف من الفائزين، ولنحرص على صياـ عاشوراء، ونذكر دوًما أنو يوًما نصر اهلل فيو 
 موسى عليو السبلـ وأتباعو على فرعوف وحزبو.
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اهلل، ومن فضائل شهر اهلل احملـر أنو يستحب اإلكثار فيو من صياـ النافلة، ففي اٟتديث عن النيب عباد    
( رواه مسلم. قاؿ ابن رجب رٛتو اهلل: )ٝتى  صلى اهلل عليو وسلم: )أفضل الصياـ بعد رمضاف شهر اهلل احملـر

، فاختصو بإضافتو إىل اهلل، ٦تا يدؿ على شرفو وفضلو،  النيب صلى اهلل عليو وسلم ىذا الشهر شهر اهلل احملـر
وناسب أف ٮتتص ىذا الشهر ا١تضاؼ إىل اهلل بالعمل ا١تضاؼ إىل اهلل ا١تختص بو، وىو الصـو ٟتديث إال 

و٦تا اختص اهلل بو شهر احملـر يومو العاشر وىو عاشوراء، ىذا اليـو الذي ، الصـو فإنو يل وأنا أجزي بو(
م على اهلل أف يكفر ١تن صامو السنة اليت قبلو، عن أيب قتادة رضي اهلل عنو احتسب النيب صلى اهلل عليو وسل

يكفر السنة اليت أف رجبًل سأؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم عن صياـ عاشوراء فقاؿ: )أحتسب على اهلل أف 
، وىو يـو مبارؾ معظم قبلو( رواه مسلم،  منذ القدـ، وقد صامو النيب صلى اهلل عليو وسلم تعظيًما ٢تذا اليـو

فاليهود أتباع موسى عليو السبلـ كانوا يعظمونو، ويصومونو، ويتخذونو عيًدا؛ وذلك ألنو اليـو الذي ٧تى اهلل 
فيو موسى عليو؛ وذلك ألنو اليـو الذي ٧تى اهلل فيو موسى عليو السبلـ من فرعوف وجنده، وجعلو عربًة لكل 

َرًة ِلَمْن ٮَتَْشى *اأْلُوىَل َفَأَخَذُه اللَُّو َنَكاَؿ اآْلِخَرِة وَ ظامل )  (.ِإفَّ يف َذِلَك َلِعبػْ
أيها األخوة صـو عاشوراء وإف مل يعد واجًبا باتفاؽ ٚتهور العلماء، فهو من ا١تستحبات اليت ينبغي اٟترص    

عليها؛ وذلك ألف صيامو يكفر السنة ا١تاضية كما ورد يف اٟتديث، وكاف بعض السلف يصوموف عاشوراء حىت 
السفر، يقوؿ اإلماـ الزىري: )رمضاف لو عّدة من أياـٍ أخر، وعاشوراء يفوت(، ونص أٛتد على صياـ يف 

 عاشوراء يف السفر.
 اللهم اجعلنا من أىل سنة نبيك ٤تمد صلى اهلل عليو وسلم، وأحينا على اإلسبلـ وأمتنا عليو.

 ور رحيم.أقوؿ ما قد ٝتعتم، وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم فاستغفروه إنو غف
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 :ا٠تطبة الثانية
اٟتمد هلل ٛتًدا كثَتًا طيًبا مبارًكا فيو، كما ٭تب ربنا ويرضى، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، 

 وأشهد أف ٤تمًدا عبده ورسولو، صلى اهلل عليو، وعلى آلو وصحبو، وسلم تسليًما كثَتًا إىل يـو الدين.
 اهلل تعاىل، ففي ذلك سعادة اآلخرة واألوىل، واهلل ٭تب ا١تتقُت. أما بعد عباد اهلل فاتقوا

عباد اهلل، وأما مراتب صياـ عاشوراء، فقد ثبت أف النيب صلى اهلل عليو وسلم صاـ يـو عاشوراء، وثبت عنو    
عاشر أنو قاؿ: )لئن بقيت إىل قابل ألصومن التاسع(، واٟتديثاف يف صحيح مسلم، فصاـ عليو السبلـ اليـو ال

فعبًل، وىمَّ بصياـ التاسع، وا٢تّم ىنا يأيت ٭تاكي الفعل، فهاتاف مرتبتاف ثابتتاف يف السنة: صياـ التاسع والعاشر، 
ففي صياـ العاشر إدراؾ للفضل، ويف صياـ التاسع معو ٖتقيق آكد ١تخالفة اليهود. وذىب بعض العلماء إىل 

تاسع والعاشر، أو صياـ العاشر واٟتادي عشر، أو صياـ أف مراتب صياـ يـو عاشوراء ثبلث مراتب: صياـ ال
أىل العلم: إنو ال مانع من إفراد عاشوراء بالصياـ، وإف كاف بعض التاسع والعاشر واٟتادي عشر، ويقوؿ 

األوىل صياـ يوـٍ قبلو أو يوـٍ بعده، كما حكاه شيخ اإلسبلـ ابن تيمية، وبو أفتت اللجنة الدائمة لئلفتاء يف 
 ببلدنا.

 اللهم تقبل منا، وٕتاوز عن سيئاتنا، اللهم وفقنا ١تا يرضيك عنا يا رب العا١تُت.
ِإفَّ اللََّو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل  

 (.لُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًماَوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا صَ 
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.

 ى.اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترض
 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.

 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َوالْ عباد اهلل ) ُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 التحذير من بدع شهر رجب عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

اإلسبلـ دينا، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال  اٟتمد هلل الذي أكمل لنا الدين، وأمت علينا النعمة، ورضي لنا  
شريك لو، ىدانا لئلسبلـ وأنعم علينا بالقرآف، وأشهد أف نبينا ٤تمًدا عبده ورسولو مل يدع شيًئا يقرب من اٞتنة 
إال دلنا عليو، وال شيًئا يباعد عن النار إال أرشدنا إليو، فصلوات اهلل وسبلمو عليو وعلى آلو وأصحابو، ومن 

 .اىتدى ّٔداه إىل يـو الدين
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َوُقوُلوا )أما بعد: أيها ا١تؤمنوف، أوصيكم ونفسي بتقوى اهلل تعاىل يف السر والعلن   

 (.َوَرُسوَلُو فَػَقْد فَاَز فَػْوزًا َعِظيًما ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَػْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللَّوَ  * قَػْواًل َسِديًدا
ِإفَّ ِعدََّة الشُُّهوِر ِعْنَد اللَِّو اثْػَنا َعَشَر َشْهرًا يف ِكَتاِب اللَِّو يَػْوـَ َخَلَق السََّماَواِت عباد اهلل، يقوؿ اهلل تعاىل: )   

يُن اْلَقيُّْم َفبَل  َها أَْربَػَعٌة ُحُرـٌ َذِلَك الدّْ (، واألشهر اٟتـر ىي ىذا الشهر الذي  َتْظِلُموا ِفيِهنَّ أَنْػُفَسُكمْ َواأْلَْرَض ِمنػْ
.  أنتم فيو وشهر ذي القعدة وذي اٟتجة وشهر اهلل احملـر

وقد كاف ا١تشركوف يتشاءموف من شهر صفر؛ ألهم يعودوف فيو إىل السلب والنهب والغزو والقتل بعد    
، فنفى النيب صلى ر قرّْ هم وحرمو بقولو: )ال صفر( ألف الػمُ مؤ اهلل عليو وسلم تشا الكف عنها يف األشهر اٟتـر

، فمن سب الدىر، أو شيًئا منو شهرًا، أو يوًما أو سنة أو ساعة، فكأ٪تا سبحانو لؤلحداث واألشياء ىو اهلل
اعتقد أ٪تا ىو مسبب وخالق الضر الذي حل بو، ولذا هى النيب صلى اهلل عليو وسلم عن سب الدىر، وقاؿ: 

ال تسبوا الدىر، فإف اهلل ىو الدىر يقلب ليلو وهاره(، أي إ٪تا نسبتموه إىل الدىر، وإ٪تا وقع بقضاء اهلل )
وقدره، فمن سب الدىر بسبب ما وقع فيو من أقدار ضارة لو، فكأ٪تا سب اهلل مقدر األقدار كلها، ومقلب 

، أو ٚتعتك بو و٨تو أّ واليت قد عرفتالليل والنهار، ولذا فإذا غضبت من شخص فبل ٬توز أف تعلن الساعة 
 ذلك؛ ألف ىذا كلو من سب الدىر.

أيها األخوة يف اهلل، ومن ا١تهم التنبو إىل ما قد يقع من بعض الناس يف االبتداع يف شهر رجب، كما يفعلو    
ب رٛتو اهلل: بعض الناس جهبًل وابتداًعا وا٨ترافًا عن منهج النيب صلى اهلل عليو وسلم، يقوؿ اٟتافظ ابن رج

)وقد روي أنو كاف يف شهر رجب حوادث عظيمة، ومل يصح شيء من ذلك، وأما الصبلة فلم يصح يف شهر 
رجب صبلة ٥تصوصة ٗتتص بو، ال عن النيب صلى اهلل عليو وسلم وال عن صحابتو، واألحاديث ا١تروية يف 

االعتمار فقد أنكرت عائشة فضل صبلة الرغائب يف أوؿ ٚتعة من شهر رجب كذب وباطل ال تصح، وأما 
رضي اهلل عنها أف يكوف النيب صلى اهلل عليو وسلم اعتمر يف شهر رجب، بل ىو كغَته من الشهور، وأما 
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الصياـ فلم يصح يف فضل صـو رجب ٓتصوصو شيء عن النيب صلى اهلل عليو وسلم وال عن أصحابو( انتهى  
 كبلمو يرٛتو اهلل.

و وسلم مكمن ا٠تَت واألمن الذي ينبغي أف يسلكو كل عابد و٤تب للخَت، ويوجز لنا النيب صلى اهلل علي  
فيقوؿ فيما صح عنو: )عليكم بسنيت وسنة ا٠تلفاء الراشدين ا١تهديُت من بعدي، ٘تسكوا ّٔا، وعضوا عليها 

م رًا: )وإياكذبالنواجذ(. ويف ىذا اٟتديث يوضح ا١تصطفى صلى اهلل عليو وسلم أصل الشر والفساد فيقوؿ ٤ت
و٤تدثات األمور، فإف كل ٤تدثة بدعة، وكل بدعة ضبللة(. وكاف صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ يف خطبتو يـو 
اٞتمعة: )أما بعد: فإف خَت اٟتديث كتاب اهلل، وخَت ا٢تدي ىدي رسوؿ اهلل، وشر األمور ٤تدثاهتا، وكل بدعة 

 ضبللة( أخرجو مسلم.
ار سلفنا الصاٌف من صحابة رسولنا صلى اهلل عليو وسلم أيها ا١تسلموف، وعلى هج السنة وا٢تدى س   

وأتباعهم وتابعيهم بإحساٍف إىل يـو الدين من أىل اٟتديث واألثر، فهذا صديق األمة أبو بكر رضي اهلل عنو 
يقوؿ: )إ٪تا أنا متبع، وليس ٔتبتدع، فإف استقمت فتابعوٍل، وإف زغت فقوموٍل(، ويف سنن أيب داود عن حذيفة 

 عنو: )كل عبادة ال يتعبدىا أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فبل تعبدوىا، فإف األوؿ مل يدع رضي اهلل
 لآلخر مقااًل(.

 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلأقوؿ ما قد ٝتعتم  
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 :ا٠تطبة الثانية
٭تب ربنا ويرضى، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، اٟتمد هلل ٛتًدا كثَتًا طيًبا مبارًكا فيو، كما   

 وأشهد أف ٤تمًدا عبده ورسولو، صلى اهلل عليو، وعلى آلو وصحبو، وسلم تسليًما كثَتًا إىل يـو الدين.
 تنالوا خَتي الدنيا واألخرى. ،اتقوا اهلل عباد اهلل

ب يف ا٠تَت، وىو ٥تطئ االحتفاؿ باإلسراء وا١تعراج أيها ا١تسلموف، ومن األخطاء اليت قد يقع فيها من يرغ   
زعًما أها ليلة سبٍع وعشرين، وىذا خطأ من أمرين؛ األوؿ: أف علماء الشريعة بّينوا أنو مل يأت يف تعيينها 

اٟتديث، الثاٍل: أها لو  علماء حديث صحيح، ال يف رجب وال يف غَته، وما ورد يف تعيينها فغَت ثابت عند 
عمٌل ال أصل لو من الشريعة، فنيب األمة صلى اهلل  –أي: االحتفاؿ باإلسراء وا١تعراج  –فهذا  كانت معينة

عليو وسلم وصحابتو رضي اهلل عنهم مل ٭تتفلوا ّٔا، ومل ٮتصوىا بشيٍء ما، ولو كاف مشروًعا ٟتصل ذلك إما 
الدين، قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن  بالقوؿ أو الفعل، و١تا مل يقع شيء من ذلك البتة، فهي من البدع احملدثة يف

تيمية رٛتو اهلل: )صبلة ليلة السابع والعشرين من رجب وأمثا٢تا فهذا غَت مشروع باتفاؽ أئمة اإلسبلـ، كما 
فشهر رجب كغَته من الشهور لدى أتباع ، نص على ذلك العلماء ا١تعتربوف، وال ينشئ ذلك إال جاىل مبتدع(

 ٭تتفلوف بو وال يغَتوف من عملهم شيًئا؛ ألف منهجهم واحد وثابت، ٤تمد صلى اهلل عليو وسلم، لذا ىم ال
 فهم يسَتوف على خطى اٟتبيب صلى اهلل عليو وسلم ومنهجو وأثره.

 نسأؿ اهلل أف يرينا اٟتق حقِّا ويرزقنا اتباعو، وأف يرينا الباطل باطبل ويرزقنا اجتنابو.
ِإفَّ اللََّو : )سبحانومركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ صلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أعباد اهلل  

 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.

 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.
 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.

 ذاب النار.ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا ع
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ عباد اهلل ) ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 يعلم ما تصنعوف. ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهللَتذَكَُّروفَ 
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 بدع شهر رجب عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

اٟتمد هلل الذي أكمل لنا الدين، وأمت علينا النعمة، ورضي لنا اإلسبلـ دينا، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال   
يقرب من اٞتنة  شريك لو، ىدانا لئلسبلـ وأنعم علينا بالقرآف، وأشهد أف نبينا ٤تمًدا عبده ورسولو مل يدع شيًئا

إال دلنا عليو، وال شيًئا يباعد عن النار إال أرشدنا إليو، فصلوات اهلل وسبلمو عليو وعلى آلو وأصحابو، ومن 
 اىتدى ّٔداه إىل يـو الدين.

وال ٘توتن  َو َحقَّ تُػَقاتِوِ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللَّ أما بعد، فاتقوا اهلل عباد اهلل، اتقوا يوًما ترجعوف فيو إىل اهلل )  
 (، نسأؿ اهلل أف يرٛتنا ويتجاوز عنا.إال وأنتم مسلموف

واعلموا رٛتكم اهلل أف أحسن اٟتديث كتاب اهلل، وخَت ا٢تدي ىدي ٤تمد صلى اهلل عليو وسلم، وشر   
ومن شذ شذ يف األمور ٤تدثاهتا، وكل بدعٍة ضبللة، وعليكم ّتماعة ا١تسلمُت، فإف يد اهلل على اٞتماعة، 

 النار.
أيها األخوة يف اهلل، االبتداع يف الدين ذنب عظيم، ومعصية خطَتة، كاف ٮتاؼ منها النيب صلى اهلل عليو    

وسلم على أمتو، لذلك كاف ٭تذرىم منها يف خطبو، يقوؿ جابر: )كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم إذا 
كأنو منذر جيش يقوؿ: صبحكم ومساكم، ويقوؿ:   خب اٛترت عيناه، وعبل صوتو، واشتد غضبو، حىت

بعثت أنا والساعة كهاتُت، ويقرف بُت إصبعيو السبابة والوسطى، ويقوؿ: أما بعد فإف خَت اٟتديث كتاب اهلل، 
 وخَت ا٢تدي ىدي ٤تمد، وشر األمور ٤تدثاهتا، وكل بدعٍة ضبللة( رواه مسلم.

م من االبتداع يف الدين، ولذلك البدعة ىي ا٠تطوة التالية صي اهلل عز وجل ٔتعصيٍة بعد الشرؾ أعظوما عُ   
 –للشرؾ عند الشيطاف، فالشيطاف ٭تاوؿ أف ٬تعل ا١تسلم يتعبد هلل بشيٍء مل يشرعو لو، ومل يكلفو بو، ولك 

أف تتصور حاؿ ذلك ا١تسكُت الذي يعمل أعمااًل يرجو ثوأّا عند اهلل، فتكوف وبااًل عليو،  –أخي ا١تسلم 
لنيب صلى اهلل عليو وسلم: )من عمل عمبًل ليس عليو أمرنا فهو رد( متفٌق عليو، ويف رواية: )من أحدث يقوؿ ا

 يف أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد(، ومعٌت )فهو رد(: أي مردوٌد عليو ليس لو حظ من القبوؿ.
يح، فما من بدعٍة تقاـ عباد اهلل، االبتداع لو أخطار ومفاسد عظيمة، من أبرزىا القضاء على الدين الصح   

إال ويذىب مقابلها سنة، يقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: )ما ابتدع قـو بدعة إال نزع اهلل عنهم من السنة 
مثلها( أخرجو اإلماـ أٛتد والدارمي بسنٍد صحيح، ويقوؿ بعض أىل العلم: )البدعة أحب إىل الشيطاف من 
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أما البدعة فيمتد زمنها ويفعلها الناس طلًبا لؤلجر، وىم يظنوف  ،ا١تعصية(؛ ألف ا١تعصية تنقضي بفعل صاحبها
 أهم ٤تسنوف.

أيها األخوة ا١تؤمنوف، ومن البدع اليت بليت ّٔا األمة: ما يفعلو بعضهم يف مثل ىذا الشهر شهر رجب من    
مرة، ومنهم عباداٍت بدعية، حيث ٮتصونو بصياـ بعض أيامو، وبقياـ بعض لياليو، وكذلك منهم من ٮتصو بع

، ال قتاؿ فيو، أما ٗتصيصو بنوٍع  من ٮتصو بغَت ذلك. وشهر رجب كغَته من الشهور، إال أنو من األشهر اٟتـر
من العبادة دوف غَته من الشهور، فبل شك أف ذلك بدعة، ومن البدع احملدثة فيو أيًضا: بدعة االحتفاؿ 

سابع والعشرين من رجب، وال شك أيها األخوة أف اإلسراء باإلسراء وا١تعراج، فيحتفلوف ّٔذه ا١تناسبة يف ليلة ال
وا١تعراج من آيات اهلل ذكر٫تا، يف كتابو، وأوجب اإلٯتاف ّٔما على عباده، ولكنو مل يشرع لنا أف ٨تتفل 
ٔتناسبتهما، ولو كاف ذلك مشروًعا لفعلو نبيو صلى اهلل عليو وسلم، أو أصحاب نبيو رضي اهلل عنهم، يقوؿ 

 ـ ابن تيمية: )العبادات مبناىا على التوقيف واالتباع، ال على ا٢توى واالبتداع(.شيخ اإلسبل
ة فإف ليلة اإلسراء وا١تعراج ىذه اليت ٭تتفلوف ّٔا مل تثبت أها ليلة السابع والعشرين، بل مل تثبت يوللمعلوم   

ٖتديدىا مىت ىي، ويف أي بأها يف شهر رجب وال يف غَته من الشهور، ويف ٖتديدىا خبلؼ بُت ا١تؤرخُت، و 
ليلة ليس من األمور ا١تهمة؛ ألنو ال يتوقف على ٖتديدىا حكم شرعي، وال فائدة يف تعيينها، فنحن نستفيد 

 من تلك اٟتادثة العظيمة، وما فيها من أحكاـٍ ومعجزاٍت ونؤمن ّٔا، دوف إحياء أو احتفاء ٔتناسبتها.
مات نبينا الكرَل صلى اهلل عليو وسلم، وقد أمت اهلل تعاىل بو فلنحذر أيها ا١تؤمنوف من البدع وأىلها، فقد 

َنٌة أَْو الدين، فبل ٭تتاج دينو لزيادة وال لتحسُت من أحد ) فَػْلَيْحَذِر الَِّذيَن ٮُتَالُِفوَف َعْن أَْمرِِه َأْف ُتِصيبَػُهْم ِفتػْ
 ي نبيك صلى اهلل عليو وسلم.(. اللهم ارزقنا العمل بكتابك، والتمسك ّٔدُيِصيبَػُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 

 أقوؿ ما قد ٝتتم، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو ىو الغفور الرحيم.      
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 :ا٠تطبة الثانية
اٟتمد هلل على إحسانو، والشكر لو على توفيقو وامتنانو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما 

وسولو الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو وسلم تسليًما   لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده
 كثَتا.
 أما بعد، فاتقوا اهلل عباد اهلل، واسألوه أف يكتبكم من ا١تتقُت.   
أيها األخوة يف اهلل: فإف ا١تسلم الطالب للخَت والثواب يبحث عنو يف كتاب اهلل وسنة رسولو صلى اهلل عليو    

ة، ففي صحيح مسلم أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ يف حجة الوداع: )وإٍل تركت وسلم الصحيح
َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُؿ َفُخُذوُه َوَما فيكم ما إف ٘تسكتم بو لن تضلوا أبًدا كتاب اهلل(، ويف القرآف قولو تعاىل: )

 (.نَػَهاُكْم َعْنُو فَانْػتَػُهوا
أو خصو بصياـ بعض أيامو، أو خصو بإحياء بعض لياليو، أو خصو رجب بعمرٍة فيو، شهر إًذا فمن خص 

 بصدقٍة فيو زاعًما أف ٢تا فضبًل عن سائر الشهور، فنقوؿ: ىذا من البدع اليت ما أنزؿ اهلل ّٔا من سلطاف.
َو ِإفَّ اللَّ : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل    

 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 أصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.اللهم آمنا يف أوطاننا، و 

 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.
 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.

 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
ْحَساِف َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِالْ عباد اهلل )  َعْدِؿ َواإْلِ

 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروفَ 
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 نصف من شهر شعبانبدعة ليلة ال عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

، ٨تمده ونستغفره ونتوب إليو، ونشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، ونشهد اٟتمد هلل رب العا١تُت   
أف ٤تمدا عبده ورسولو، وصفيو من خلقو، أدى األمانة وجاىد يف اهلل حق جهاده صلى اهلل وسلم عليو وعلى 

 لدين. آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو ا
أما بعد: فأوصيكم ونفسي بتقوى اهلل، فالتقوى سبيل ا١تؤمنُت، وىي النجاة يف الدنيا واآلخرة، ويـو يقـو   

 (.يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َحقَّ تُػَقاتِِو َواَل َ٘تُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ الناس لرب العا١تُت، قاؿ اهلل تعاىل: )
 ،ما أنزؿ اهلل ّٔا من سلطاف بعض الطوائف بدًعا الرابع عشر من شعباف تبتدعُ  يف ليلةأيها األخوة يف اهلل:   

أف كتاب اهلل وسنة نبيو صلى اهلل عليو وسلم فيهما ا٢تداية والنور، ويف غَت٫تا ضبلٌؿ نؤمن عباد اهلل وكلنا يا 
َوَمْن أَْعَرَض َعْن ذِْكرِي فَِإفَّ َلُو َمِعيَشًة َضْنًكا َو٨َتُْشرُُه يَػْوـَ  *اَل َيْشَقى َفَمِن اتػََّبَع ُىَداَي َفبَل َيِضلُّ وَ ) ،وغرور

(، ىذا وعٌد من اهلل تعاىل ١تن ٘تسك بكتابو وسنة نبيو صلى اهلل عليو وسلم وعمل ّٔما أف ال اْلِقَياَمِة أَْعَمى
كتابو، وخالف أمره، وما أنزلو على رسولو صلى يضل يف الدنيا، وال يشفي يف اآلخرة، وتوعَّد من أعرض عن  

اهلل عليو وسلم، وأخذ من غَت٫تا: أف لو الضيق يف الدنيا، فبل طمأنينة لقلبو، وال انشراح لصدره، و٭تشر يـو 
 القيامة أعمى البصر والبصَتة، نعوذ باهلل من ا٠تذالف.

ُقْل ِإْف  ىم اهلل بآيٍة تبُت صدؽ ٤تبتهم فقاؿ: )وقد زعم قوـٌ أهم ٭تبوف الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ فابتبل   
وقد حذرنا النيب صلى اهلل عليو ، (ُكْنُتْم ٖتُِبُّوَف اللََّو فَاتَِّبُعوٍل ٭ُتِْبْبُكُم اللَُّو َويَػْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواللَُّو َغُفوٌر َرِحيمٌ 

نو فهو رد( متفق عليو، ويف روايٍة أخرى: )من وسلم من ٥تالفة ىديو فقاؿ: )من أحدث يف أمرنا ىذا ما ليس م
على كل صاحب بدعٍة أو مقلٍد  ىذين اٟتديثُت رديس عليو أمرنا فهو رد( رواه مسلم، ويف عمل عمبًل ل

للبدعة، فكل من ابتدع واستحدث عبادًة من عنده فنرد عليو باٟتديث األوؿ: )من أحدث يف أمرنا ىذا ما 
نا مل أحدث بدعٍة جديدٍة يف الدين، ولكن ىذه عادات آبائنا وأجدادنا، وىذا ليس منو فهو رد(، ومن قاؿ: أ

فنرد عليو باٟتديث الثاٍل: )من عمل عمبًل ليس عليو أمرنا فهو رد(، ومعٌت اٟتديثُت الشريفُت: أف ، فعل فبلف
٢تا والعامل أي عمٍل ٮتالف أمر اهلل ورسولو صلى اهلل عليو وسلم فهو مردوٌد على صاحب البدعة احملدث 

 ا١تقلد لو.
 ،ليس لو دليٌل من الكتاب والسنة، شيٌء جديٌد يف الدين، و عباد اهلل، البدعة: ىي طريقٌة ٥تًتعٌة يف الدين   
وإننا نرى ونسمع كثَتًا من البدع احملدثة يف دين  اهلل عز وجل، التقرب ّٔا إىلبذلك يقصد فاعلها و٥تًتعها و 
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ويغًت بو العواف من االحتفاؿ بليلة النصف من شعباف، وٗتصيصها بأنواٍع من  اهلل، ومنها: ما يروج كل عاـ،
الذكر والصبلة، ويزعموف أف فيها تُقّدر األرزاؽ واآلجاؿ، وما ٬تري يف كامل العاـ، ويستدلوف بقولو تعاىل: 

ِإنَّا ي ليلة القدر كما يف قولو: )(، وىذا من جهلهم الكبَت، إذ ليلة نزوؿ القرآف، ىِفيَها يُػْفَرُؽ ُكلُّ أَْمٍر َحِكيمٍ )
َلِة اْلَقْدرِ  يحة عن النيب صلى اهلل (، وىي يف العشر األواخر من رمضاف كما ثبت يف النصوص الصحأَنْػزَْلَناُه يف لَيػْ

كما أهم ٮتصصوف اليـو ا٠تامس عشر من شعباف بالصياـ؛ ألحاديث ال تثبت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم،  
 شك عباد اهلل أف ذلك التخصيص مبتدع، ولزيادة الفائدة أنقل لكم كبلـ أىل العلم رٛتهم عليو وسلم، وال

وأوؿ ما حدثت عندنا يعٍت االحتفاؿ بليلة النصف من شعباف ): رٛتو اهلل اهلل يف ذلك بالنص: قاؿ ا١تقدسي
وكاف حسن التبلوة،  ىػ، إذ قدـ علينا رجٌل يف بيت ا١تقدس من نابلس، يعرؼ بابن أيب اٟتمَتاء،ٛٗٗسنة 

فقاـ يصلي يف ا١تسجد األقصى ليلة النصف من شعباف، فجاء خلفو رجل، مث أنظاؼ ثالث ورابع فما ختمها 
ما أدركنا من مشاٮتنا وال فقهائنا يلتفتوف إىل ليلة )، وقاؿ زيد بن أسلم رٛتو اهلل: (إال ىو يف ٚتاعٍة كثَتة

وقاؿ ابن رجب رٛتو اهلل وىو من علماء القرف الثامن واىا(، ف، وال يروف ٢تا فضبًل على سالنصف من شعبا
أكثر علماء  –يعٍت ٗتصيص ليلة النصف من شعباف  –وأنكر ذلك )ا٢تجري يف كتابو لطائف ا١تعارؼ: 

، ىؤالء األئمة األعبلـ رٛتهم (اٟتجاز، وقالوا: ذلك كلو بدعة، وقاؿ أيًضا: قياـ ليلة النصف من شعباف باطل
استشهدنا بأقوا٢تم ليسوا من أتباع أو ا١تنتمُت أو من تبلميذ اإلماـ ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتو اهلل اهلل الذين 

دعة، بل لكوننا نتبع الشيخ ٤تمد بن الذي يظن بعض الناس أننا يف ىذه الببلد ال ٨تتفل ّٔذه الليلة لكوها ب
 الوىاب.عبد
ربنا، ونعمل بسنة نبينا صلى اهلل عليو وسلم، ففيهما فلنحذر عباد اهلل من البدع وأىلها، ونتمسك بكتاب    

 النجاة والفوز والفبلح.
 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلأقوؿ ما قد ٝتعتم  
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 ا٠تطبة الثانية:
مًدا عبده اٟتمد هلل رب العا١تُت، ٨تمده سبحانو، ونشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، ونشهد أف ٤ت

 ورسولو، صلى اهلل وسلم عليو وآلو وصحبو أٚتعُت، أما بعد.
 (.َويَػْرزُْقُو ِمْن َحْيُث اَل ٭َتَْتِسبُ  *َوَمْن يَػتَِّق اللََّو ٬َتَْعْل َلُو ٥َتَْرًجا فاتقوا اهلل عباد اهلل )

ن البدع، فقد كاف يقوؿ يف أيها األخوة: من األمور الثابتة عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ٖتذيره الشديد م  
مور خطبو: )أما بعد: فإف خَت اٟتديث كتاب اهلل، وخَت ا٢تدي ىدي ٤تمٍد صلى اهلل عليو وسلم، وشر األ

ليسعنا ما وسع صحابة رسوؿ اهلل عليو الصبلة والسبلـ والتابعُت ٢تم بإحساف، ٤تدثاهتا، وكل بدعٍة ضبللة(، ف
منا على ا٠تَت، ومع ذلك كلو مل يتقربوا هلل تعاىل بغَت ما شرعو  الذين كانوا أشد منا خشيًة هلل، وأحرص

 سبحانو على لساف نبيو صلى اهلل عليو وسلم.
واعلموا رٛتكم اهلل، أف من كاف من عادتو قياـ الليل فبل يًتؾ قياـ الليل يف تلك الليلة، ومن كاف من عادتو   

وال يًتؾ الصياـ، وكذلك من كاف من عادتو أف  صياـ النوافل فوافق ذلك ليلة النصف من شعباف، فليصم
يصـو يف شعباف فليصمو اقتداًء بالنيب صلى اهلل عليو وسلم، كما ثبت ذلك عند مسلم، من حديث عائشة 
رضي اهلل عنها أها قالت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم تصف حالو يف صياـ النافلة: )ومل أره صائًما من شهٍر 

شعباف(، ويف رواية: )كاف يصـو شعباف إال قليبل(، فسَتوا على ىدي نبيكم صلى  قط أكثر من صيامو من
 اهلل عليو وسلم، ا١توصل إىل طريق اٞتنة، واجتنبوا طرؽ البدع والضبلؿ ا١توصلة إىل دار البوار.

اللََّو  ِإفَّ : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل  
 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما

 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 نا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.اللهم آمنا يف أوطان

 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.
 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.

 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
ْحَساِف َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم  ِإفَّ اللََّو يَْأُمرُ عباد اهلل )   بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ

 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروفَ 
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 رمضاناستقبال شهر  عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

اٟتمد هلل رب العا١تُت، سهل طريق عبادتو ألوليائو ا١تتقُت، وأرشدىم إىل سبيل النجاح والفبلح يف الدارين،   
وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أف نبينا ٤تمًدا عبد اهلل ورسولو، اجتباه ربو واصطفاه، 

 .، أما بعدآلو وأصحابو والتابعُت ومن تبعهم بإحساٍف، وسلم تسليًما كثَتاصلى اهلل وسلم وبارؾ عليو، وعلى 
أيها ا١تؤمنوف: اتقوا اهلل تعاىل واشكروه على ما أنعم بو عليكم من مواسم ا٠تَتات، وما حباكم بو من فيا   

١توسم فرضة الفضائل والكرامات، وعظموا ىذا ا١توسم ا١تبارؾ بفعل الطاعات، واجتناب ا١تعاصي، فإف ىذا ا
 *يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َوُقوُلوا قَػْواًل َسِديًدا عظمى لتكفَت السيئات وزيادة اٟتسنات، ورفعة الدرجات )

 (.ِظيًماُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَػْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللََّو َوَرُسوَلُو فَػَقْد فَاَز فَػْوزًا عَ 
عباد اهلل: لقد استقبلتم شهرًا كرٯتًا، وموٝتًا راًْتا عظيًما، ١تن وفقو اهلل فيو للعمل الصاٌف، استقبلتم شهر   

رمضاف الذي أنزؿ فيو القرآف، من صامو إٯتانًا واحتسابًا غفر اهلل لو ما تقدـ من ذنبو، ومن قامو إٯتانًا واحتسابًا 
 ومن أتى فيو بعمرة كاف كمن أتى ْتجة.غفر اهلل لو ما تقدـ من ذنبو، 

أيها األخوة: صـو رمضاف أحد أركاف اإلسبلـ، فرضو اهلل على عباده فمن أنكر فريضتو كفر؛ ألنو مكذب    
ِمَن ا٢ْتَُدى َشْهُر َرَمَضاَف الَِّذي أُْنزَِؿ ِفيِو اْلُقْرآُف ُىًدى لِلنَّاِس َوبَػيػَّْناٍت هلل ورسولو وإٚتاع ا١تسلمُت قاؿ اهلل تعاىل: )

(، فالصـو واجٌب على كل مسلم بالٍ  عاقٍل قادٍر مقيم ذكرًا كاف أـ َواْلُفْرقَاِف َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فَػْلَيُصْموُ 
أنثى، ليست حائًضا وال نفساء، فبل ٬تب الصـو على كافر، فلو أسلم يف أثناء رمضاف مل يلزمو قضاء ما 

، ومل يلزمو قضاؤه.مضى منو، ولو أسلم يف أثن  اء يـو من رمضاف أمسك بقية اليـو
وال ٬تب الصـو على صغٍَت مل يبل ، لكن إف كاف ال يشق عليو أمر بو ليعتاده، فقد كاف الصحابة رضي اهلل    

 عنهم يصوموف أوالدىم، حىت إف الصيب ليبكي من اٞتوع فيعطونو لعبة يتلهى ّٔا إىل الغروب.
، وال اإلطعاـ عنهم، وال وال ٬تب الصـو على م    ن ال عقل لو كآّنوف والكبَت ا١تخرؼ، فبل يلزمهم الصـو

الصبلة؛ ألنو فقدوا التمييز، فهم ٔتنزلة الطفل قبل ٘تييزه، وال ٬تب الصـو على من يعجز عنو عجزًا دائًما  
ا بعدد أياـ الشهر، كالكبَت وا١تريض مريًضا ال يرجى برؤه، ولكن يطعم بداًل عن الصياـ عن كل يـو مسكينً 

لكل مسكُت، ربع صاع نبوي من الرب و٧توه، أي أف الصاع يكفي ألربعة فقراء، عن أربعة أياـ، واألحسن أف 
 .؛ ليكُمل اإلطعاـحممن الل٬تعل مع الطعاـ شيًئا 
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، وإف كاف     وأما ا١تريض ٔترٍض يرجى برؤه، فإف كاف الصـو ال يشق عليو وال يضره، وجب عليو أف يصـو
، ومىت برئ من مرضو قضى ما أفطر، فإف مات قبل برئو، فبل شيء  الصـو يضره، فإنو ٭تـر عليو أف يصـو

؛ لضعفها أو ثقل ٛتلها، فيجوز ٢تا أف تفطر، مث تقضي إف تيسر ٢تا عليو،  وا١ترأة اٟتامل اليت يشق عليها الصـو
يشق عليها الصـو من أجل الرضاع، أو  القضاء قبل وضع اٟتمل أو بعده إذا طهرت من النفاس، وا١ترضع اليت

 ينقض لبنها من الصـو نقًصا ٮتل بتغذية الولد تفطر، مث تقضي يف أياـٍ ال مشقة فيها وال نقص.
، وإف مل يقصد بسفره اوا١تسافر إف قصد بسفره التح   يل على الفطر، فالفطر حراـ عليو، و٬تب عليو الصـو

صـو وبُت أف يفطر، ويقضي عدد األياـ اليت أفطر، واألفضل لو فعل يل على الفطر، فهو ٥تٌَت بُت أف ياالتح
األسهل عليو، فإف تساوى عنده الصـو والفطر، فالصـو أفضل؛ ألنو فعل النيب صلى اهلل عليو وسلم، وألنو 

.  أسرع يف إبراء ذمتو، وأخف من القضاء غالًبا، وإف كاف الصـو يشق عليو بسبب السفر كره لو أف يصـو
٬تب الصـو على اٟتائض والنفساء، وال يصح منهما إال إف تطهرا قبل الفجر ولو بلحظة، فيجب عليهما وال   

 وإف مل تغتسبل إال بعد طلوع الفجر، ويلزمهما قضاء ما أفطرتا من األياـ. ،الصياـ، ويصح منهما
ياـ والقراءة والقياـ، اللهم نسأؿ اهلل أف يعيننا فيو على الصخوة بعض أحكاـ ىذا الشهر ا١تبارؾ، تلك أيها األ

 بفضلك من ا١تقبولُت.فيو اجعلنا 
 أقوؿ ما قد ٝتعتم، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو ىو الغفور الرحيم.
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 ا٠تطبة الثانية:
شهد اٟتمد هلل على إحسانو، والشكر لو على توفيقو وامتنانو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأ

 أف ٤تمًدا عبده ورسولو، وصفيو وخليلو صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو وسلم تسليًما كثَتا.
 أما بعد: فيا عباد اهلل، اتقوا اهلل تعاىل حق التقوى.

شهٌر كرٌَل ٭تمل يف طياتو هتيئة النفس على ٖتمل اٞتوع والعطش، ترى الطعاـ  أيها ا١تسلموففلقد أظلكم   
و نفسك، وتصل إليو يدؾ، ولكنك ال تستطيع أف تأكلو، ويشعل الظمأ جوفك، وا١تاء من بُت ناظريك، تشتهي

حولك، فبل تقدر على أف تنهل منو، إنو مدرسٌة يف الصرب وا١تصابرة قاؿ عنو النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
اهلل ىو يف  شهر رمضاف ا١تبارؾ ىو شهر القرآف، والقرآف عبادـ نصف الصرب( رواه الًتمذي وحسنو، )الصو 

ُقْل ُىَو لِلَِّذيَن آَمُنوا ُىًدى َوِشَفاٌء َوالَِّذيَن اَل يُػْؤِمُنوَف يف آَذاِهِْم َوقػٌْر اٟتقيقة ٔتثابة الروح للجسد، والنور للهداية )
وإجابة  شهر رمضاف شهر الدعاء، ونزوؿ الرٛتات،(، َوُىَو َعَلْيِهْم َعًمى أُولَِئَك يُػَناَدْوَف ِمْن َمَكاٍف بَِعيدٍ 

الدعوات، روى اإلماـ أٛتد والًتمذي أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: )ثبلثٌة ال ترد دعوهتم: اإلماـ العادؿ، 
والصائم حىت يفطر، ودعوة ا١تظلـو يرفعها اهلل فوؽ الغماـ يـو القيامة، ويفتح ٢تا أبواب السماء، ويقوؿ: بعزيت 

 ألنصرنك ولو بعد حُت(.
 رمضاف، وتقبلو منا، اللهم أعنا فيو على الصياـ والقراءة والقياـ.يف  اللهم بارؾ لنا  

ِإفَّ اللََّو َوَمبَلِئَكَتُو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل 
 (.ِو َوَسلُّْموا َتْسِليًماُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَليْ 

 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 

 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.
 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.

 فر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.اللهم اغ
 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر وَ عباد اهلل ) اْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 من خطب شهر رمضان، غزوات ومعارك في شهر رمضان عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

م على ىذه األمة عباده بنعٍم ال ٭تصيها العد واٟتسباف، أناٟتمد هلل ا١تتفضل باٞتود واإلحساف، ا١تنعم على ع   
بإنزاؿ القرآف، ىدى للناس وبيناٍت من ا٢تدى والفرقاف، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، ا١تلك 
الرحيم الرٛتن، وأشهد أف ٤تمًدا عبده ورسولو، أرسلو با٢تدى ودين اٟتق ليظهره على ٚتيع األدياف، صلى اهلل 

 عليو وعلى آلو وأصحابو والتابعُت ٢تم بإحساٍف وسلم تسليًما.
ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَػْغِفْر  *يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َوُقوُلوا قَػْواًل َسِديًدا أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل )

 (.لَُو فَػَقْد فَاَز فَػْوزًا َعِظيًماَلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللََّو َوَرُسو 
أيها ا١تسلموف يف مثل ىذا الشهر ا١تبارؾ، كانت غزوة بدٍر الكربى، اليت نصر اهلل فيها عساكر اإلٯتاف، وىم    

٤تمٌد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم والذين معو، وأذؿَّ فيها جنود الشيطاف وأنصار الشرؾ والطغياف، وىم أبو 
من كفار قريش، فإف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم بلغو خروج أيب سفياف من الشاـ إىل  جهٍل ومن معو

مكة، بعَت قريٍش الذين صدوا رسوؿ اهلل وأصحابو عن سبيل اهلل، وأخرجوىم من ديارىم وأموا٢تم، فندب 
ة من ا٢تجرة، خرجوا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أصحابو إىل تلك العَت، فخرجوا يف رمضاف يف السنة الثاني

يف ضعٍف من العدة، وقلٍة من العدد، ليسوا سوى ثبلٙتائة وبضعة عشر رجبًل، و١تا علم قائد القافلة أبو سفياف 
م ليمنعوا عَتىم، فخرجوا من ّٔ ٓتروج النيب صلى اهلل عليو وسلم إىل عَته بعث صارًخا إىل أىل مكة يستنجد

ا وصفهم اهلل عز وجل بطرًا ورئاء الناس، ويصدوف عن سبيل اهلل، ديارىم قريًبا من ألف مقاتل، خرجوا كم
ِإْذ يُوِحي رَبَُّك ولكن اهلل عز وجل ٔتا يعملوف ٤تيط، وعلى رسوؿ صلى اهلل عليو وسلم وأنصاره رقيٌب حفيظ )

ِذيَن َكَفُروا الرُّْعَب فَاْضرِبُوا فَػْوَؽ اأْلَْعَناِؽ َواْضرِبُوا ِإىَل اْلَمبَلِئَكِة َأٍلّْ َمَعُكْم فَػثَبُّْتوا الَِّذيَن آَمُنوا َسأُْلِقي يف قُػُلوِب الَّ 
ُهْم ُكلَّ بَػَناٍف  (، فقيظ اهلل َذِلَك بِأَنػَُّهْم َشاقُّوا اللََّو َوَرُسولَُو َوَمْن ُيَشاِقِق اللََّو َوَرُسولَُو فَِإفَّ اللََّو َشِديُد اْلِعَقابِ  *ِمنػْ

 ما بو انتصروا على أعدائهم.لرسولو وأصحابو من أسباب النصر 
ويف مثل ىذا الشهر من السنة الثامنة من ا٢تجرة أيًضا فتح اهلل مكة البلد األمُت، على يد  ..أيها األخوة  

خليلو وأفضل النبيُت صلى اهلل عليو وسلم، وطهَّرىا من األصناـ وا١تشركُت، فصارت ببلد إسبلـٍ وإٯتاف، بعد أف 
 وثاف.األكفٍر و تلطخت بال

عباد اهلل إف يف انتصار النيب صلى اهلل عليو وسلم يف بدٍر ويف فتح مكة دروٌس كثَتٌة وعرٌب عظيمة يطوؿ   
سردىا، ولكن نوجزىا بالثقة بنصر اهلل والثبات على اٟتق، فلم ينصروا بقوهتم، وال بعتادىم، إ٪تا النصر من عند 
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وسلم وصحبو ىو انتصاٌر ألمتو إىل يـو القيامة، واليـو اهلل العزيز اٟتكيم، وىذا النصر للرسوؿ صلى اهلل عليو 
 يسطر إخوتنا يف الشاـ أروع ا١تبلحم وأزكاىا ضد طاغية الشاـ آّـر النصَتي.

وا على اهلل عز وجلَّ بالدعاء، وال سيما يف مواطن اإلجابة مثل ساعتنا ىذه، ومثل آخر ساعٍة عباد اهلل أٟتّ   
ل الدعاء بُت األذاف واإلقامة، فإف الدعاء بُت األذاف واإلقامة ال يرد، بسؤاؿ اهلل من ىذا اليـو يـو اٞتمعة، ومث

وقائم باألمن وا٠تَت يف ببلدنا  تعاىل أف ينصر إخواننا ا١تستضعفُت يف كل مكاف، اللهم انصر كل ناصٍر للدين
 .وببلد ا١تسلمُت

 .ر جواد كرَل، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفو أقوؿ ما قد ٝتعتم  
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 :ا٠تطبة الثانية
اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده 

 ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
 سلموف تنالوا خَتي الدنيا واألخرى.اتقوا اهلل أيها ا١تفوبعد، 

من شهر رمضاف  ىل أضعنا أوقاتو الثمينة، بدوف  ىعباد اهلل ليسأؿ كل واحد منا نفسو ماذا عمل فيما مض  
 فائدة  كلّّ ٬تيب نفسو، والعاقل خصيم نفسو.

التكبَت وقراءة القرآف انتهزوا أيها ا١تسلموف ىذه األياـ باألعماؿ الصاٟتة، بالصدقات والتسبيح والتهليل و و   
 والصبلة والقياـ.

فيو اللهم إنا نسألك يف مقامنا ىذا أف تعيننا يف ىذا الشهر على الصياـ والقياـ، وأف تتقبلو منا، وأف ٕتعلنا   
 من النار. من العتقاء

فَّ اللََّو إِ : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل   
 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما

 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 

 وطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.اللهم آمنا يف أ
 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.

 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.
 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلعَ ِإفَّ اللََّو يَْأمُ عباد اهلل ) لَُّكْم ُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 هر رمضانأول ش عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

اٟتمد هلل الذي أنعم علينا ببلوغ ىذا الشهر الكرَل، ٨تمده سبحانو وتعاىل على آالئو العظيمة ومننو الكثَتة،   
وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده ورسولو، خَت رسوٍؿ أرسل، أدى األمانة، 

 .٢تم بإحساف نا ٤تمد وآلو وأصحابو والتابعُتنبيى وبل  الرسالة، اللهم صلّْ عل
ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَػْغِفْر  *يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َوُقوُلوا قَػْواًل َسِديًدا أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل )  

 (.ْد فَاَز فَػْوزًا َعِظيًماَلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللََّو َوَرُسولَُو فَػقَ 
أيها ا١تسلموف، نزؿ بساحتنا شهر كرَل، وموسم عظيم، ٭تمل خَتاٍت عظيمة، وبركاٍت كثَتة، فيو مضاعفة   

للحسنات، وتكفَت عن السيئات، بلوغ ىذا الشهر نعمة عظمى، تستوجب الشكر للمنعم سبحانو، وتقتضي 
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن بدار القرار، والنجاة من النار، يقوؿ اهلل جل وعبل: ) اغتناـ الفرصة الكربى، ٔتا يكوف سبًبا للفوز

ـُ َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَػتػَُّقوفَ   (،.آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَّْيا
ليو وسلم مبيًنا جانًبا من فضائل معاشر ا١تؤمنُت، رمضاف شهر العفو والرٛتة والغفراف، يقوؿ النيب صلى اهلل ع  

ويف رواية:  –ويف رواية: أبواب اٞتنة  –ىذا الشهر ا١تبارؾ: )إذا جاء شهر رمضاف، فتحت أبواب السماء 
، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطُت( أخرجو الشيخاف، ويقوؿ عليو الصبلة والسبلـ: -أبواب الرٛتة 

غفر لو ما تقدـ من ذنبو، ومن صاـ رمضاف إٯتانًا واحتسابًا غفر لو ما تقدـ  )من قاـ ليلة القدر إٯتانًا واحتسابًا
 من ذنبو( متفق عليو.

، عن ابن عباٍس رضي اهلل عنهما قاؿ: )كاف النيب صلى اهلل    إخوة اإلٯتاف، شهر رمضاف شهر اٞتود والكـر
ربيل، وكاف جربيل عليو السبلـ عليو وسلم أجود الناس با٠تَت، وكاف أجود ما يكوف يف رمضاف حُت يلقاه ج

يلقاه كل ليلة يف رمضاف حىت ينسلخ، يعرض عليو النيب صلى اهلل عليو وسلم القرآف، فإذا لقيو جربيل علي 
واٞتود عباد اهلل أنواع متعددة، َت من الريح ا١ترسلة( متفق عليو، السبلـ كاف صلى اهلل عليو وسلم أجود با٠ت

ٔتا استطاع، ومن جاد على عباد اهلل جاد اهلل عليو بالفضل والعطاء، ومن أبرز  وأشكاٍؿ ٥تتلفة، وكل أحد ٬تود
، وأنبل أنواع اٞتود، اإلحساف إىل العباد، وإيصاؿ النفع إليهم بكل طريق، من إطعاـ جائع،  خصاؿ الكـر

َت أف ينقص وقضاء حاجة، وإعانة ٤تتاج، قاؿ صلى اهلل عليو وسلم: )من فطّر صائًما كاف لو مثل أجره، من غ
 .ةمن أجر الصائم شيًئا( رواه الًتمذي وابن ماج
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يف ٚتيع األوقات واألزماف، يقوؿ و معاشر ا١تسلمُت، ليكن صومنا ُجّنة نتدرعوا بو من ٚتيع ا١تعاصي واآلثاـ،   
صلى اهلل عليو وسلم: )الصياـ ُجنة، وإذا كاف يـو صـو أحدكم فبل يرفث وال يصخب، فإف سابو أحد أو 

فمقاصد الصـو ضبط النفس وهتذيبها، وصـو اٞتوارح حفظها، قاؿ فليقل: إٍل امرؤ صائم( متفق عليو،  شا٘تو
صلى اهلل عليو وسلم: )من مل يدع قوؿ الزور والعمل بو واٞتهل، فليس هلل حاجة يف أف يدع طعامو وشرابو( 

 رواه البخاري، فلنحفظ صومنا ٦تا رحم اهلل وهى عنو.
كم يف القرآف العظيم، ونفعٍت وإياكم ٔتا فيو من اآليات والذكر اٟتكيم، أقوؿ ما قد ٝتعتم بارؾ اهلل يل ول   

 وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم.
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 :ا٠تطبة الثانية
اٟتمد هلل ٛتًدا كثَتًا طيًبا مبارًكا فيو، كما ٭تب ربنا ويرضى، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو،   
 شهد أف ٤تمًدا عبده ورسولو، صلى اهلل عليو، وعلى آلو وصحبو، وسلم تسليًما كثَتًا إىل يـو الدين.وأ
 تنالوا خَتي الدنيا واألخرى. ..اتقوا اهلل عباد اهلل  
آلخرة، أيها ا١تسلموف، بتبلوة القرآف يزداد ا١تسلم ٚتااًل ؤّاًء، ظاىرًا وباطًنا، وبو يزداد قدرًا وشرفًا يف الدنيا وا  

فتبلوتو ىي التجارة الراْتة اليت ال تبور، ويف ىذا الشهر يعظم فضلها، ويرتفع شأها، قاؿ الزىري رٛتو اهلل معربًا 
عن شأف السلف: )إذا دخل رمضاف فإ٪تا ىم بُت قراءة للقرآف، وإطعاـ الطعاـ(، وكاف بعض السلف رضي اهلل 

 وبعضهم يف كل سبع. عنهم ٮتتم القرآف يف قياـ رمضاف يف ثبلث لياؿ،
وأختم أيها األخوة الكراـ بالتنبيو ْتفظ شهرنا من السرقة برًضا منا، بإضاعة أيامو ولياليو بغَت ا١تفيد، بل حىت   

 ٔتا فيو وزر وإمث، ٔتتابعة القنوات، واللهو واللعب ٔتا ال فائدة منو.
 بلو منا، وأف ٬تعلنا من العتقاء فيو من النار.أسأؿ اهلل أف يعننا يف ىذا الشهر على الصياـ والقياـ، وأف يتق  

ِإفَّ اللََّو َوَمبَلِئَكَتُو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل 
 (.يًماُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسلِ 

 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 

 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.
 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.

 نا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهات
 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ عباد اهلل ) َعلَُّكْم ْغِي يَِعُظُكْم لَ ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 مغفرة الذنوب في شهر رمضان عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

يهده اهلل فبل  إف اٟتمد هلل ٨تمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من  
مضل لو، ومن يضلل فبل ىادي لو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أف نبينا ٤تمًدا عبده 
ورسولو، ا١تبعوث رٛتًة للعا١تُت، وىدايًة للخلق أٚتعُت، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو بيتو الطيبُت، وصحابتو 

 إىل يـو الدين. الكراـ ا١تيامُت، والتابعُت ٢تم بإحسافٍ 
أما بعد: فإف أصدؽ اٟتديث كبلـ اهلل، وخَت ا٢تدي، ىدي ٤تمد بن عبد اهلل، وشر األمور ٤تدثاهتا، وكل   

 ٤تدثٍة بدعة، وكل بدعٍة ضبللة، وكل ضبللٍة يف النار.
َنا الَِّذيَن أُو أيها ا١تسلموف: أوصيكم ٔتا أوصى اهلل بو األولُت واآلخرين )   ُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قَػْبِلُكْم َوَلَقْد َوصَّيػْ

 ( فمن اتقى اهلل تعاىل وأطاعو ربح يف الدنيا واآلخرة.َوِإيَّاُكْم َأِف اتػَُّقوا اللَّوَ 
أيها األخوة يف كل سنٍة نستقبل شهر رمضاف، مث نودعو، وتلك سنة اٟتياة اليت ال ٪تلك تغيَتىا، ضيف ٭تل   

هر، وأ٫تيتو، ومكانتو، وما ٬تب علينا من اغتنامو، مث بعد رحيلو ويرٖتل، نسمع قبلو بقليٍل عن فضل ىذا الش
ٍَت منا عادة تعودىا نسمع كذلك عن بعض ا١تواعظ يف وداعو واٟتزف على فراقو، حىت أصبح ذلك األمر لدى كث

وليس ٔتستغرٍب ٖتوؿ كثٍَت من شؤوف اٟتياة إىل عاداٍت، تتكرر علينا حىت نألفها، وتصبح وقضية ألفها، 
رستها ومزاولتها أمرًا تلقائًيا، ال ٭ترؾ يف النفس ساكًنا، وال يثَت فيها كامًنا. ولئن كاف ذلك مقبواًل يف شؤوف ٦تا

 حياتنا الدنيوية، فإنو ال شك أنو من غَت ا١تقبوؿ ٘تاًما أف ينسحب ذلك على عباداتنا اليت نتقرب ّٔا إىل اهلل.
تذكَتنا ّٔا يهيئ النفوس لعل اف ا١تبارؾ، وىي كثَتٌة وعديدة، و ولعلنا نُذّكر ببعض أسباب ا١تغفرة يف شهر رمض

للجد يف ىذا الشهر، واغتناـ أوقاتو طلًبا لرضا اهلل سبحانو وتعاىل، ومسارعًة يف اٟتصوؿ على مغفرتو، ومن 
 ىذه األسباب:

يب ىريرة إف أوؿ سبٍب ١تغفرة الذنوب يف شهر رمضاف ا١تبارؾ بلوغ شهر رمضاف، ففي صحيح مسلم عن أ  
رضي اهلل عنو أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: )الصلوات ا٠تمس، واٞتمعة إىل اٞتمعة، ورمضاف إىل 
رمضاف، مكفرات ١تا بينهن إذا اجتنبت الكبائر(. اهلل أكرب، ما أعظم ىذا الفضل، لذلك يهنئ ا١تسلموف 

فأسباب ا١تغفرة يف ىذا ٨تمده عليو،  ل عظيم من اهلل تعاىلبعضهم بعًضا لدخوؿ الشهر، فمجرد إدراكو فض
اٟتديث منها ما ىو يومي، بإقامة الصلوات ا٠تمس، ويؤيد ذلك قوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم: )ما من 
امرٍئ مسلٍم ٖتضره صبلٌة مكتوبة فيحسن وضوءىا وخشوعها وركوعها إال كانت كفارُة ١تا قبلها من الذنوب ما 
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ومن أسباب مغفرة الذنوب ما ىو أسبوعي بصبلة اٞتمعة، يقوؿ ( رواه مسلم، بَتة، وذلك الدىر كلومل تؤت ك
الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم: )من توضأ فأحسن الوضوء، مث أتى اٞتمعة فاستمع وأنصت غفر لو ما بينو وبُت 

 اٞتمعة األخرى، وزيادة ثبلثة أياـ( رواه مسلم.
بًا سنوية ١تغفرة الذنوب ببلوغ شهر رمضاف مع اجتناب ومن فضل اهلل سبحانو وتعاىل كذلك أف جعل أسبا   

واحتسابًا غفر لو ما الكبائر، فعند البخاري ومسلم يقوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم: )من صاـ رمضاف إٯتانًا 
ًىا فمن صاـ رمضاف إٯتانًا باهلل، ورًضا بفرضية الصـو عليو، واحتسابًا لثوابو وأجره، ومل يكن كار  تقدـ من ذنبو(.

 لفرضو وال شاكِّا يف ثوابو وأجره، فإف اهلل يغفر لو ما تقدـ من ذنبو.
  ( : يَا فاللهم لك اٟتمد على فضلك وإحسانك ا١تتتابع، ونعمك اليت ال ٖتصى، ومن أعظمها تشريعك للصـو

ـُ َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن  ( لنزداد تقًى ورفعة يف ىذا قَػْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَػتػَُّقوفَ أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَّْيا
 الشهر ا١تبارؾ.

 بارؾ اهلل يل ولكم يف القرآف الكرَل ويف السنة ا١تطهرة.  
 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلأقوؿ ما قد ٝتعتم  
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 :ا٠تطبة الثانية
أشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده اٟتمد هلل رب العا١تُت، و 

 ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
 تناولوا سعادة الدراين.. أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل،   
نوب يف شهر رمضاف ا١تبارؾ، القياـ، يقوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو أيها ا١تؤمنوف، ومن أسباب مغفرة الذ   

وسلم يف اٟتديث الذي يرويو البخاري ومسلم: )من قاـ رمضاف إٯتانًا واحتسابًا غفر لو ما تقدـ من ذنبو(، ويف 
 .، رواه الًتمذي وصححوحديٍث آخر يقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: من قاـ مع إمامو حىت ينصرؼ غفر لو

ومن أسباب مغفرة الذنوب يف شهر رمضاف قياـ ليلة القدر، فقد قاؿ عليو الصبلة والسبلـ: )من قاـ ليلة   
 القدر إٯتانًا واحتسابًا غفر لو ما تقدـ من ذنبو( رواه البخاري ومسلم.

لى اهلل من أسباب مغفرة الذنوب يف شهر رمضاف أف ا١تبلئكة تستغفر للصائمُت حىت يفطروا، يقوؿ النيب صو   
 عليو وسلم: )وتستغفر ٢تم ا١تبلئكة حىت يفطروا( رواه اإلماـ أٛتد.

إف من نعم اهلل علينا أف مدَّ يف أعمارىا، ووفقنا إلدراؾ ىذا الشهر العظيم، فإف طوؿ العمر والبقاء على قيد   
 اٟتياة فرصة للتزود من الطاعات، والتقرب إىل اهلل عز وجل بالعمل الصاٌف والعبادات.

ِإفَّ اللََّو َوَمبَلِئَكَتُو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل 
 (.ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما

 ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك 
 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 

 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.
 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.

 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.
 نا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.رب

ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ عباد اهلل ) ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف. ( فاذكروا اهلل يذكركم،َتذَكَُّروفَ 
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 فضائل الصيام وشهر رمضان عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

إف اٟتمد هلل ٨تمده ونستعينو ونستغفره ونتوب إليو، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من   
دي لو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أف يهده اهلل فبل مضل لو، ومن يضلل فبل ىا

 ٤تمًدا عبده ورسولو صلى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم بإحساٍف وسلم تسليما.
َو َحقَّ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللَّ أما بعد: فيا أيها ا١تسلموف، اتقوا اهلل تعاىل واعملوا بقوؿ اٟتق سبحانو: )  

 (، فاللهم ارزقنا تقاؾ، والعمل يف رضاؾ، وتوفنا وأنت راٍض عنا.تُػَقاتِِو َواَل َ٘تُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ 
عباد اهلل، أبشروا برٛتة اهلل وفضلو وجوده وإحسانو فقد أظلتنا، فها ٨تن يف شهر رمضاف، شهر الرٛتة    

الصدقة واإلحساف والقرآف، قاؿ اٟتافظ ابن رجب غفر اهلل لو: )الصائم يف  والغفراف والعتق من النَتاف، شهر
ليلو وهاره يف عبادة، ويستجاب دعاؤه يف صيامو، وعند فطره، فهو يف صيامو صائٌم صابر، ويف ليلو طاعٌم 

ٌر ٦تَّا شاكر(، )  (.٬َتَْمُعوفَ ُقْل ِبَفْضِل اللَِّو َوِبَرْٛتَِتِو فَِبَذِلَك فَػْليَػْفَرُحوا ُىَو َخيػْ
أيها األخوة جاءت نصوٌص كثَتة يف فضل الصياـ وعظم أجر أىلو، منها أف الصـو سبيل إىل اٞتنة، ٟتديث    

جابر رضي اهلل عنو أف رجبًل سأؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ: )أرأيت إذا صليت الصلوات 
أزد على ذلك أأدخل اٞتنة  قاؿ: نعم،  اٟتراـ، ومل ا١تكتوبات، وصمت رمضاف، وأحللت اٟتبلؿ، وحرمت
 فقاؿ الرجل: فواهلل، ال أزيد على ذلك شيًئا( رواه مسلم.

ومنها أف أجر الصائم بغَت حساب، وخلوؼ فمو أطيب عند اهلل من ريح ا١تسك، لقولو صلى اهلل عليو   
والصياـ جنة، وإذا كاف يـو  وسلم: )قاؿ اهلل عز وجل: كل عمل ابن آدـ لو إال الصياـ، فإنو يل وأنا أجزي بو،

صـو أحدكم، فبل يرفث وال يسخط، فإنو سابو أحٌد أو قاتلو، فليقل: إٍل امرٌؤ صائم، والذي نفس ٤تمٌد 
بيده، ٠تلوؼ فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح ا١تسك، للصائم فرحتاف يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي 

 ربو فرح بصومو( متفق عليو.
صـو كفارٌة للذنوب لقولو صلى اهلل عليو وسلم: )فتنة الرجل يف أىلو ومالو وجاره يكفرىا الصبلة ومنها أف ال  

والصياـ والصدقة( متفق عيلو، ويف صحيح مسلم مرفوًعا: )الصلوات ا٠تمس، واٞتمعة إىل اٞتمعة، ورمضاف 
 إىل رمضاف، مكفراٌت ١تا بينهن إذا اجتنبت الكبائر( فللو اٟتمد وا١تنة.

َشْهُر َرَمَضاَف الَِّذي عبل: )ن فضائل ىذا الشهر أيًضا أنو شهر القرآف، فإنو أنزؿ فيو، كما قاؿ ربنا جل و وم  
ومن فضائلو أنو تفتح فيو أبواب اٞتناف وتغلق أبواب ، (أُْنزَِؿ ِفيِو اْلُقْرآُف ُىًدى لِلنَّاِس َوبَػيػَّْناٍت ِمَن ا٢ْتَُدى َواْلُفْرقَافِ 
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ياطُت، كل ذلك يف ىذا الشهر ا١تبارؾ، قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: )إذا دخل النَتاف، وتصفد الش
رمضاف فتحت أبواب السماء(، ويف رواية )فتحت أبواب اٞتنة(، ويف أخرى: )أبواب الرٛتة، وغلقت أبواب 

ا باغي الشر جهنم، وسلسلت الشياطُت( رواه مسلم، وعند الًتمذي )وينادي مناٍد: يا باغي ا٠تَت أقبل، وي
 أقصر، وهلل عتقاء من النار وذلك يف كل ليلة(.

ومنها أف فيو ليلة ىي خٌَت من ألف شهر، يقوؿ تعاىل: )ليلة القدر خٌَت من ألف شهر(، يقوؿ الرسوؿ    
صلى اهلل عليو وسلم: )أتاكم شهر رمضاف مبارؾ، فرض اهلل عليكم صيامو، تفتح فيو أبواب السماء، وتغلق 

(فيو أبواب  رواه اإلماـ  اٞتحيم، وتغل فيو مردة الشياطُت، فيو ليلٌة خَت من ألف شهر، من حـر خَتىا قد حـر
ومنها غفراف الذنوب يف ىذا الشهر لقولو صلى اهلل عليو وسلم: )من صاـ رمضاف إٯتانًا واحتسابًا غفر أٛتد، 

والقراءة والقياـ، ال ٔتتابعة اٟتراـ وتضييع لو ما تقدـ من ذنبو( متفق عليو، فلنجتهد ولنفرح ّٔذا الشهر، بالعمل 
 األوقات.

 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلأقوؿ ما قد ٝتعتم   
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 :ا٠تطبة الثانية
ينا اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو يف اآلخرة واألوىل، وأشهد أف سيدنا ونب

 ٤تمًدا عبده ورسولو النيب ا١تصطفى، اللهم صلّْ وسلم وبارؾ عليو وعلى آلو وأصحابو األتقياء.
 أما بعد: فيا أيها ا١تسلموف، أوصيكم ونفسي بتقوى اهلل عز وجل، فهي وصية اهلل لؤلولُت واآلخرين.

عليو وسلم يقوؿ: )من ختم لو أيها ا١تسلموف: أبشروا بالفضائل العظيمة يف ىذا الشهر، فالرسوؿ صلى اهلل   
، وأبشروا بفضل وأجر القياـ يف رمضاف، يقوؿ رسوؿ اهلل رواه البزار وحسنو األلباٍل بصياـ يـو دخل اٞتنة(

أبشروا فإف رواه البخاري، و  صلى اهلل عليو وسلم: )من قاـ رمضاف إٯتانًا واحتسابًا غفر لو ما تقدـ من ذنبو(
مرًة يف رمضاف تعدؿ حجة مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، فأملوا ، كما أف عُ من فطَّر صائًما فلو مثل أجره

لو، واغتنموا الليل والنهار قبل حلوؿ األجل،  خَتا، واجتهدوا يف طاعة اهلل عز وجل، وأنيبوا إىل ربكم وأسلموا
َناُكْم ِمْن قَػْبِل َأْف يَْأيتَ ومفارقة دار العمل )  َأَحدَُكُم اْلَمْوُت فَػيَػُقوَؿ َربّْ َلْواَل َأخَّْرَتٍِت ِإىَل َأَجٍل َوأَْنِفُقوا ِمْن َما َرَزقػْ

َر اللَُّو نَػْفًسا ِإَذا َجاَء َأَجُلَها َواللَُّو َخِبٌَت ٔتَا تَػْعَمُلوفَ * َقرِيٍب َفَأصَّدََّؽ َوَأُكْن ِمَن الصَّاِٟتَُِت   .(َوَلْن يُػَؤخّْ
يف طاعة اهلل يف ىذا الشهر ا١تبارؾ، نسأؿ اهلل أف ٬تعل لنا منها أوفر أبشروا وأملوا خَتًا، جدوا واجتهدوا ف  

 اٟتظ والنصيب.
ِإفَّ اللََّو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل   

 (.وا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًماَوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمنُ 
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.

 وترضى. اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب
 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.

 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء عباد اهلل ) َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 عند حلول العشر األواخر من شهر رمضان عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

توب إليو، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من إف اٟتمد هلل ٨تمده، ونستعينو، ونستغفره، ون
يهده اهلل فبل مضل لو، ومن يضلل فبل ىادي لو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أف 

 ٤تمًدا عبده ورسولو صلى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم بإحساٍف وسلم تسليًما.
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َوْلتَػْنظُْر سبحانو: ) ا١تسلمُت اتقوا اهلل تعاىل، واعملوا بقوؿ اهلل أما بعد: فيا أيها  

(، فاللهم ارزقنا تقاؾ، والعمل يف رضاؾ، وتوفنا وأنت نَػْفٌس َما َقدََّمْت لَِغٍد َواتػَُّقوا اللََّو ِإفَّ اللََّو َخِبٌَت ٔتَا تَػْعَمُلوفَ 
 عنا. راضٍ 
أما بعد: فها ىي أياـ رمضاف تسارع مؤذنًة باالنصراؼ والرحيل، وىا ىي أياـ العشر ٖتل لتكوف الفرصة    

من يكتبنا فيما مضى، نسأؿ اهلل أف  مسك ختاـ ١تن أصلح ووىفاألخَتة ١تن فرط يف أوؿ الشهر، ولتكوف 
 ولُت.ا١تقب
عظيم يتنافس فيو ا١تشمروف، وموسٌم يضيق فيو ا١تفرطوف، أيها األحبة العشر األخَتة من شهر رمضاف سوُؽ    

وامتحاٌف تبتلى فيو ا٢تمم، ويتميز فيو أىل اآلخرة من أىل الدنيا، طا١تا ٖتدث ا٠تطباء، وأفاض الناصحوف بذكر 
 فضائل ىذه الليايل، فهل يعيد اٟتساب ا١تفرطوف  نسأؿ اهلل أف يتجاوز عنا وعن ٚتيع ا١تسلمُت.

ًئا يساعٌة ال يوافقها عبٌد مسلٌم يسأؿ اهلل تعاىل ش –سواء يف رمضاف أو غَته  –موف، ويف الليل أيها ا١تسل   
من أمور الدنيا واآلخرة إال أعطاه إياىا، وىو وقت النزوؿ اإل٢تي، يف الثلث األخَت من الليل، يقوؿ اهلل تعاىل: 

عن ىذا الزمن الفاضل، أين  –عبد اهلل يا  –)ىل من سائل فأعطيو، ىل من مستغفٍر فأغفر لو(، فأين أنت 
حاجاتك، أين سؤالك اٞتنة  أين النجاة من النار ، وإذا غلبتك نفسك يف سائر العاـ، فلتغلبها على األقل يف 

 ىذه الليايل.
فيا أيها ا١تسلموف الراجوف عفو اهلل ومغفرتو ورضاه، تعرضوا لذلك بفعل أسبابو، واتقوا اهلل وأروه تعاىل من    
فسكم خَتا، أروه تعاىل رجوًعا صادقًا إليو، وقلوبًا خاشعًة لو، منكسرًة بُت يديو، إها أياـ وليايل إعتاؽ أن

ـٌ ولياٍؿ كاف رسوؿ اهلل صلى  الرقاب وقبوؿ ا١تتاب، إها أياـ وليايل مضاعفة اٟتسنات، ورفعة الدرجات، إها أيا
ينقطع فيها عن الناس ويفرغ نفسو باالعتكاؼ ١تناجاة  –رغم أعباء الرسالة وتبلي  الدعوة  –اهلل عليو وسلم 

ربو، وتبلوة كتابو والقياـ بُت يده آناء الليل راكًعا وساجدا، يدعو ربو رغًبا ورىبا. روى البخاري ومسلم عن 
عائشة رضي اهلل عنها قالت: )كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم إذا دخل العشر شد ا١تئزر، وأحيا ليلو، 
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أىلو(، وثبت عنها أها قالت: كاف رسوؿ اهلل يعتكف العشر األواخر من رمضاف حىت توفاه اهلل، مث  وأيقظ
 اعتكف أزواجو من بعده.

عباد اهلل، إف اهلل سبحانو وتعاىل ١تا أعطى أمة ٤تمٍد صلى اهلل عليو وسلم ليلة القدر حددىا يف لياٍؿ قليلة،   
لنستمر يف طاعتو، ونستغرؽ يف  –أيها ا١تسلموف  –حثِّا لنا  وأخفاىا بُت غضوف تلكم الليايل، أخفاىا

مناجاتو، يقوؿ صلى اهلل عليو وسلم: )من قاـ ليلة القدر إٯتانًا واحتسابًا غفر لو ما تقدـ من ذنبو(، ويقوؿ جل 
َلِة اْلَقْدِر وعبل: ) َلُة اْلَقْدِر  *ِإنَّا أَنْػزَْلَناُه يف لَيػْ ٌر ِمْن أَْلِف َشْهٍر  *َوَما أَْدرَاَؾ َما لَيػْ َلُة اْلَقْدِر َخيػْ تَػنَػزَُّؿ اْلَمبَلِئَكُة  *لَيػْ

ْم ِمْن ُكلّْ أَْمٍر  (، اللهم اكتبنا من أىل ىذه الليلة، اللهم َسبَلـٌ ِىَي َحىتَّ َمْطَلِع اْلَفْجرِ  *َوالرُّوُح ِفيَها بِِإْذِف َرِّّْٔ
 أعتق رقابنا من النار يف ىذه الليايل ا١تباركة.

 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلوؿ ما قد ٝتعتمأق
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 :ا٠تطبة الثانية
اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو يف اآلخرة واألوىل، وأشهد أف سيدنا ونبينا 

 بارؾ عليو وعلى آلو وأصحابو األتقياء.٤تمًدا عبده ورسولو النيب ا١تصطفى، اللهم صلّْ وسلم و 
 أما بعد: فيا أيها ا١تسلموف، أوصيكم ونفسي بتقوى اهلل عز وجل.  
عباد اهلل أكثروا من التوبة واالستغفار يف ىذه األياـ، لتختموا بذلك شهركم، وتستدركوا بو تقصَتكم، فإف   

ج، وٗتتم بو آّالس، واهلل قد أمر باالستغفار، االستغفار ختاـ األعماؿ الصاٟتة كلها، فتختم بو الصبلة واٟت
ووعد ا١تستغفرين با١تغفرة إذا كاف استغفارىم صادقًا، ومل يكن استغفارًا باللساف فقط، نسأؿ اهلل أف يكتبنا من 

 أكثروا من قوؿ: اللهم إنك عفو ٖتب العفو فاعف عنا.و أىل ا١تغفرة بفضلو ورٛتتو، 
ِإفَّ اللََّو : )سبحانوالرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ صلوا وسلموا على عباد اهلل   

 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما
 .اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.

 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.
 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.

  اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ عباد اهلل ) ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 لذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، و َتذَكَُّروفَ 
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 (1) آخر جمعة في شهر رمضان عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

إف اٟتمد هلل ٨تمده ونستعينو ونستغفره ونتوب إليو، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده   
شهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، لو ا١تلك ولو اهلل فهو ا١تهتد، ومن يضلل فلن ٕتد لو وليِّا مرشدا، ون

اٟتمد، وىو على كل شيٍء قدير، ونشهد أف ٤تمًدا عبده ورسولو، وصفيو من خلقو، أدى األمانة، وبل  
 الرسالة، صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو ومن تبعهم بإحساٍف إىل يـو الدين.

يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َحقَّ هلل وراقبوه، وأطيعوا أمره وال تعصوه، )أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل، اتقوا ا  
 (.تُػَقاتِِو َواَل َ٘تُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ 

عباد اهلل، كنا باألمس القريب نتلقى التهاٍل ونبارؾ لبعضنا بدخوؿ شهر رمضاف ا١تبارؾ، ىذا ا١توسم العظيم    
مسلمُت، وىا ٨تن اآلف نودعو، وىذه اٞتمعة ىي آخر ٚتعٍة يف ىذا الشهر ا١تبارؾ ٢تذا العاـ، فسبحاف لل

مصرؼ الشهور واألعواـ ومدير الليايل، واألياـ، وسبحاف الذي كتب الفناء على كل شيء، وىو اٟتي القيـو 
 (.ْلَفًة ِلَمْن أَرَاَد َأْف َيذَّكََّر أَْو أَرَاَد ُشُكورًاَوُىَو الَِّذي َجَعَل اللَّْيَل َوالنػََّهاَر خِ الدائم الذي ال يزوؿ )

أيها األخوة يف اهلل أوصيكم ونفسي ا١تقصرة باغتناـ ما بقي من ساعات ىذا الشهر، فما بقي منو إال القليل، 
ساعة إجابة،  فاجتهدوا رٛتكم اهلل، وارفعوا أكفَّ الضراعة إىل اهلل، وادعوه ٥تلصُت لو الدين، لعلكم أف توافقوا

 فتكوف سعادتكم يف الدنيا واآلخرة.
نعم واهلل يا إخوة اإلسبلـ، إف القلوب لتحزف عند فراؽ شهر الصياـ والقياـ، شهر احملبة واأللفة، شهر الرٛتة    

والغفراف، شهر الربكة وانشراح الصدور، فكم من معرٍض عن اهلل، عاد إىل اهلل يف ىذا الشهر، وكم من إنساٍف 
 جٍب دخوؿ النار، أعتقو اهلل من دركاهتا، نسأؿ اهلل أف ٬تعلنا وإياكم من العتقاء من النار.مستو 
أيها ا١تؤمنوف، وإف ٦تا شرع اهلل لكم يف ختاـ ىذا الشهر ا١تبارؾ صدقة الفطر، لتكوف آية على الشكر وسبًبا    

ـز كل مسلم يفضل عن قوتو وقوت لتكفَت اإلمث، وٖتصيل عظيم األجر، وطعمة للمساكُت، وىي زكاة بدف، تل
أىلو، ومن تلزمو نفقتهم، وىي صاٌع من طعاـٍ ٗترج عن الكبَت والصغَت، والذكر واألنثى، واٟتر والعبد من 
ا١تسلمُت، وخصها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم من القوت؛ ألنو ىو الذي ٖتصل بو ا١تواساة، فتخرج من 

صوصة فهو أفضل، ففي الصحيح عن أيب سعيد ا٠تدري رضي اهلل عنو قوت البلد، وإف كاف من األنواع ا١تن
يف زماف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم صاًعا من طعاـ، أو صاًعا  –يعٍت صدقة الفطر  –قاؿ: كنا نعطيها 

من ٘تر، أو صاًعا من شعَت، أو صاًعا من زبيب. فاألفضل االقتصار على ىذه األصناؼ ا١تذكورة، فإف مل 
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رج من بقية أقوات البلد، فإف ا١تقصود مواساة الفقراء، وسدَّ حاجة ا١تساكُت يـو العيد لقولو صلى اهلل توجد ٮت
َلْن تَػَناُلوا اْلربَّ َحىتَّ تُػْنِفُقوا عليو وسلم: )أغنوىم يف ىذا اليـو عن الطواؼ(، ولكن تذكروا قوؿ اهلل عز وجل: )

 (.٦تَّا ٖتُِبُّوفَ 
إلخراجها بعد غروب مشس ليلة العيد، و٬توز إخراجها قبل ذلك بيوـٍ أو يومُت، وال  عباد اهلل، وأفضل وقتٍ   

٬توز تأخَتىا عن صبلة العيد، وتدفع ١تستحقيها من أصناؼ الزكاة الثمانية، وأوالدىم الفقراء وا١تساكُت، 
واألمر يف ذلك وأجاز بعض أىل العلم من األئمة السابقُت، وبعض أىل العلم ا١تعاصرين إخراجها نقوًدا، 

واسع، وال شك أف األوىل ىو إخراجها من األصناؼ ا١تذكورة يف النصوص، وكل مسلم يفعل الذي يراه مناسًبا 
 ْتاؿ ا١تستحقُت ٢تا.

 أقوؿ ما قد ٝتعتم، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور رحيم.  
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 ا٠تطبة الثانية: 
ًبا مبارًكا فيو، كما ٭تب ربنا ويرضى، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، اٟتمد هلل ٛتًدا كثَتًا طي

 وأشهد أف ٤تمًدا عبده ورسولو، صلى اهلل عليو، وعلى آلو وصحبو، وسلم تسليًما كثَتًا إىل يـو الدين.
 أما بعد عباد اهلل فاتقوا اهلل تعاىل ففي ذلك سعادة اآلخرة واألوىل.

هلل.. حري با١تسلم الفطن أف يستفيد من كل ساعات ىذا الشهر وحىت إعبلف هايتو بالقراءة أيها األخوة يف ا
والذكر والدعاء والقياـ، لتكوف أيامو ولياليو شاىدة لنا يف العبادة هلل وحده والتذلل بُت يديو وا٠تضوع لو، 

وؿ الصياـ: أي رب، منعتو الطعاـ قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: )الصياـ والقرآف يشفعاف للعبد، يقولنتذكر 
رواه اإلماـ أٛتد بسنٍد  ،والشراب فشفعٍت فيو، ويقوؿ القرآف: أي رب، منعتو النـو فشفعٍت فيو، فيشفعاف(

 .صحيح
 من ا١تقبولُت، وال تردنا خائبُت، واختم بالصاٟتات أعمالنا يا رب العا١تُت.يف ىذا الشهر اللهم اجعلنا عندؾ   
ِإفَّ اللََّو : )سبحانووسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ  صلواعباد اهلل   

 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما
 وصحبو أٚتعُت.اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو 

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.

 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.
 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.

 نيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.ربنا آتنا يف الد
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ عباد اهلل ) ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 عمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نَتذَكَُّروفَ 
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 (2) رمضانشهر آخر جمعة في  عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

اٟتمد هلل الذي فتح أبواب اٞتنة لعباده الصاٟتُت، وزينها ٢تم يف شهر رمضاف ا١تبارؾ، ويف كل حُت، وأشهد   
ل اهلل من ا١تتقُت، وأشهد أف ٤تمًدا عبد اهلل ورسولو قدوة ا١تتقُت أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، إ٪تا يتقب

 والصاٟتُت، صلى اهلل عليو وآلو وصحبو وسلم تسليًما كثَتا.
 يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َحقَّ تُػَقاتِِو َواَل َ٘تُوُتنَّ ِإالَّ أما بعد: فأوصيكم عباد اهلل ونفسي بتقوى اهلل عز وجل )

 (.َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ 
أيها ا١تسلموف، كنا يف أياـٍ قريبٍة مضت نستقبل أوؿ يوـٍ من رمضاف، واليـو نعيش أواخر أيامو، نسأؿ اهلل أف   

يتقبل ما مضى، وأف يتجاوز عن القصور وا٠تطأ، وأف يعُت على النفس وا٢توى فيما بقي من أياـ ىذا الشهر 
 ا١تشروعة من صياـٍ وصبلٍة وصدقٍة وقراءة قرآف. ا١تبارؾ من مواصلة العبادات

عباد اهلل، شرع اهلل لكم يف ختاـ شهركم شرائع، وإ٪تا األعماؿ با٠تواتيم، فقد شرع لنا يف ختاـ ىذا الشهر   
إخراج زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وىي فرٌض واجٌب على الصغَت والكبَت والذكر واألنثى، 

مر رضي اهلل عنهما قاؿ: )فرض رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم زكاة الفطر صاًعا من ٘تٍر، أو ٟتديث ابن ع
صاًعا من شعَت، على العبد واٟتر، والذكر واألنثى، والصغَت والكبَت من ا١تسلمُت( رواه البخاري، فمن أدركو 

 الذي يف البطن.غروب مشس ليلة العيد، وىو حي مسلم وجبت عليو، ويستحب إخراجها عن اٞتنُت 
وٗترج زكاة الفطر من عامة طعاـ البلد كالرب والتمر أو األرز، ٟتديث ابن عباٍس رضي اهلل عنهما )أمرنا رسوؿ   

اهلل صلى اهلل عليو وسلم أف نؤدي زكاة رمضاف صاًعا من طعاـ(، ومقدار زكاة الفطر صاٌع عن كل واحد، وىو 
دة مساكُت، أو تعطى تحقيها من ا١تساكُت، و٬توز أف تعطى لعما يساوي كيلوين ونصف تقريًبا، وتدفع ١تس

و٬توز إخراجها قبل العيد بيوـٍ أو يومُت، وأفض وقٍت إلخراجها من بعد صبلة الفجر إىل ما ١تسكٍُت واحد، 
 قبل صبلة العيد، وال ٬توز تأخَتىا عن صبلة العيد، فإف أخرت عنها فإ٪تا ىي صدقٌة من الصدقات.

ف، و٦تا شرع يف ختاـ الشهر: التكبَت ليلة العيد وإىل أف يدخل اإلماـ لصبلة العيد، يقوؿ اهلل أيها ا١تسلمو   
َة َولُِتَكبػُّْروا اللََّو َعَلى َما َىَداُكْم َوَلَعلَُّكْم تعاىل يف ختاـ آية األمر بالصياـ يف سورة البقرة: ) َولُِتْكِمُلوا اْلِعدَّ

بذلك، وٗتفض النساء إذا ُكنَّ ْتضرة أجانب، ويكوف ذلك يف البيت (، يرفع الرجاؿ أصواهتم َتْشُكُروفَ 
 وا١تسجد والسوؽ والعمل، وكل مكاٍف ٯتكن ذكر اهلل فيو.
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أنو يستحب ا٠تروج لصبلة العيد للرجاؿ والنساء، بل  وأما صبلة العيد واالستعداد ٢تا، فمن أبرز أحكامها:   
غَته إىل وجوب ا٠تروج لصبلة العيد، وأها فرض عُت، ذىب بعض أىل العلم كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية و 

ٟتديث أـ عطية رضي اهلل عنها قالت: )أمرنا رسوؿ اهلل أف ٩ترجهن يف الفطر واألضحى: العواتق، واٟتُيَّض، 
 وذوات ا٠تدور، فأما اٟتّيض فيعتزلن الصبلة، ويشهدف ا٠تَت ودعوة ا١تسلمُت( متفق عليو.

روج لصبلة العيد، قاؿ النووي رٛتو اهلل: )اتفق العلماء على استجاب االغتساؿ ويستحب االغتساؿ قبل ا٠ت   
لصبلة العيد(، ويستحب أف ال ٮترج يف عيد الفطر للصبلة حىت يأكل ٘ترات، واستحب األكل قبل الصبلة 

، وٖتقيق الفطر فيو.  مبالغًة يف النهي عن صـو ذلك اليـو
ذلك، فقد أخرج الًتمذي وصححو األلباٍل من قوؿ عليٍّ رضي اهلل ويستحب إتياف ا١تصلى ماشًيا إف تيسر    

 عنو: )من السنة أف ٗترج إىل العيد ماشيا(.
ويستحب التجمل للعيد، ولبس أحسن الثياب والطيب، فقد كاف الصحابة يفعلوف ذلك، ويقرىم النيب    

نهياٍت عن إظهار الزينة للرجاؿ أما النساء فيبتعدف عن الزينة إذا خرجن؛ ألهن م، صلى اهلل عليو وسلم
 األجانب، و٭تـر على من أرادت ا٠تروج أف ٘تس طيًبا أو تتعرض للرجاؿ بفتنة.

 نسأؿ اهلل أف يتقبل منا، وأف يتجاوز عنا.
 أقوؿ ما تسمعوف، وأستغفر اهلل يل ولكم، إنو ىو الغفور الرحيم.
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 :ا٠تطبة الثانية
أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده  اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد

 ورسولو الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
 أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل ففي ذلك سعادة الدارين.  
، قاؿ اٟتسن رضي اهلل عنو: )أكثروا من االستغفار، أيها ا١تسلموف، أكثروا من االستغفار يف ختاـ شهركم  

إف هلل ساعات ال يُرد فإنكم ال تدروف مىت تنزؿ الرٛتة(، وقاؿ لقماف البنو: )يا بٍت، عّود لسانك االستغفار، ف
كتب عمر بن عبد العزيز رٛتو اهلل إىل األمصار يأمرىم ٓتتم صياـ رمضاف باالستغفار وصدقة فيهن سائل(، و 

ويقوؿ: )إف صدقة الفطر طهرٌة للصائم من اللغو والرفث، واالستغفار يرفع ما ٗترؽ من الصياـ باللغو الفطر، 
 والرفث(.

عباد اهلل، و٦تا ٬تمل يف ختاـ الشهر: اإلكثار من الصدقة اليت ّٔا يطفأ غضب الرب عن التقصَت، ويستدر    
َا يَػْبَخُل َعْن نَػْفِسوِ ّٔا عفو اهلل وكرمو. ابذؿ الصدقة يف سبل ا٠تَت وال تبخل )  (.َوَمْن يَػْبَخْل فَِإ٪تَّ

 نسأؿ اهلل أف يكتبنا يف ىذا الشهر من ا١تقبولُت، ومن العتقاء من النَتاف.
ِإفَّ اللََّو َوَمبَلِئَكَتُو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل 

 (.النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما ُيَصلُّوَف َعَلى
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.

 خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى. اللهم وفق
 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.

 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذيعباد اهلل ) اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم  ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 خطبة يوم عيد الفطر عنوان الخطبة:

 :ا٠تطبة األوىل
 ( اهلل أكرب.ٚ( اهلل أكرب، )ٙ( اهلل أكرب، )٘( اهلل أكرب، )ٗ( اهلل أكرب، )ٖ( اهلل أكرب، )ٕاهلل أكرب، )( ٔ)

 اهلل أكرب اهلل أكرب ال إلو إال اهلل، واهلل أكرب الو أكرب وهلل اٟتمد.
اٟتمد هلل الذي سهل لعباده طريق عباده، وأفاض عليهم من خزائن جوده وكرمو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل   
حده ال شريك لو، وأشهد أف سيدنا ونبينا ٤تمًدا عبده ورسولو، أفضل من صلى وصاـ، وأفضل من حج و 

واعتمر، نيبّّ غفر اهلل لو ما تقدـ من ذنبو وما تأخر، ومع ذلك قاـ حىت تفطرت قدماه، فقاؿ: )أفبل أكوف 
 ابو.عبًدا شكورا(، اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وأصح

 اهلل أكرب اهلل أكرب ال إلو إال اهلل، واهلل أكرب اهلل أكرب وهلل اٟتمد.  
أيها ا١تسلموف، إنكم يف يوـٍ تبسمت لكم فيو الدنيا، أرضها وٝتاؤىا، مشسها وضياؤىا، صمتم هلل فيا  أما بعد:

، تسألوف اهلل الرضا والقبوؿ ، وٖتمدونو على اإلنعاـ بالتماـ، ثبلثُت يوًما، وقمتم هلل ثبلثُت ليلة، مث جئتم اليـو
 والتوفيق للصياـ والقياـ، فاٟتمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاٟتات.

ُحوا ُىَو ُقْل ِبَفْضِل اللَِّو َوِبَرْٛتَِتِو فَِبَذِلَك فَػْليَػْفرَ (، )اٟتَْْمُد لِلَِّو الَِّذي َىَدانَا ٢ِتََذا َوَما ُكنَّا لِنَػْهَتِدَي َلْواَل َأْف َىَدانَا اللَّوُ )  
ٌر ٦تَّا ٬َتَْمُعوفَ  ذا يوـٌ يفطر ا١تسلموف فيو، ىذا يوـٌ يفرح ا١تؤمنوف بو، ىذا يوـٌ تكربوف اهلل فيو على ما ، ى(َخيػْ

 ىداكم ولعلكم تشكروف.
 فيا عباد اهلل، اتقوا اهلل تبارؾ وتعاىل، اتقوه وعظموا أمره واجتنبوا هيو، اتقوه فأخلصوا لو العبادة وحده، مث   

ؽ على اعلموا عباد اهلل أف ىذا اليـو يوـٌ عظيم، وعيٌد جليل، يسمى يـو اٞتوائز؛ وذلك ألف اٞتوائز تفرّ 
العاملُت يف شهر رمضاف، تفرؽ ْتسب عمل كل عامل، من عمل خَتًا وجد ا٠تَت، وإف كاف عمل شرِّا والعياذ 

ـٌ من مصلى العيد كيـو ولدهتم أمهاهتم، أي أنو ال ذنب   باهلل فسيجد شرِّا، قاؿ بعض العلماء: يرجع أقوا
عليهم، قد غفرت ذنؤّم، و٤تُت سيئاهتم. فنسأؿ اهلل الكرَل من فضلو، اللهم اجعلنا نتصرؼ بفضلك وقد 

 غفرت لنا.
أيها ا١تسلموف يف ىذا اليـو العظيم أي يف عيد الفطر ٬تتمع ا١تسلموف لصبلة العيد، ويف ىذا االجتماع    

مية يف أّٔى حللها، ويف أروع صورىا، ٬تتمع الغٍت مع الفقَت، العريب مع غَت العريب، على تظهر الوحدة اإلسبل
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اختبلؼ اللغات ٬تتمعوف، وكلّّ منهم يشعر أف ّتانبو أخاه يشاركو يف آالمو ويف آمالو، وىذه يا عباد اهلل، ىذه 
 سبلـ، وفيها عز ا١تسلمُت.فيها عز اإلحدة ىي اليت تنبغي بُت ا١تسلمُت؛ ألف ىذه الوحدة ىي اليت الو 

 اهلل أكرب اهلل أكرب ال إلو إال اهلل، واهلل أكرب اهلل أكرب وهلل اٟتمد.
معاشر ا١تسلمُت: عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: دخل عليَّ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، وعندي   

بكر فانتهرٍل، وقاؿ: مزمارة جاريتاف تغنياف بغناء بُعاث، فاضطجع على الفراش وحّوؿ وجهو، ودخل أبو 
فأقبل عليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ: )دعهما( فلما غفل غمزهتما فخرجتا.  ،النيب  دالشيطاف عن

قاؿ اٟتافظ ابن حجر رٛتو دؼ عند النيب صلى اهلل عليو وسلم، رواه البخاري ومسلم، ويف رواية لو: تغنياف ب
مشروعية التوسعة على العياؿ يف أياـ األعياد بأنواٍع ما ٭تصل ٢تم من بسط  اهلل: ويف ىذا اٟتديث من الفوائد

 النفس، وترويح البدف من كلف العبادة، وأف إظهار السرور يف األعياد من شعائر الدين. انتهى كبلمو.
شعائر  فتأملوا أيها ا١تسلموف فضل اهلل تعاىل، يفرح ا١تسلموف بالعيد، ويؤجروف على ىذا الفرح؛ ألنو من  

الدين، ولكن ليعلم أف ىذا الفرح ٬تب أف يكوف يف حدود ا١تشروع، فلنفرح يف عيدنا، ولكن وفق أحكاـ ديننا 
 اٟتنيف.

أيها ا١تسلموف، اجتماع الناس على الطعاـ يف العيد سنٌة، ١تا فيو من إظهار ىذه الشعَتة العظيمة، قاؿ شيخ   
طعاـ يف العيدين وأياـ التشريق سنٌة، وىو من شعائر اإلسبلـ اليت اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو اهلل: ٚتع الناس لل

 سنها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم.
والتهنئة بالعيد مشروعٌة، وليس ٢تا صفٌة معينة، بل تكوف ْتسب عرؼ أىل البلد، وقد جرت عادة الناس أف   

إىل صبلة العيد من طريٍق أخرى اقتداًء  يتصافحوا، ويهنئ بعضهم بعًضا، وىذه عادٌة حسنٌة، والسنة ١تن خرج
 بالنيب صلى اهلل عليو وسلم كما يف صحيح البخاري.

 اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكرب ال إلو إال اهلل، واهلل أكرب اهلل أكرب وهلل اٟتمد.
 أعاد اهلل علينا ٚتيًعا من بركة ىذا العيد وأمننا من سطوة يـو الوعيد.

 اهلل العظيم يل ولكم ولسائر ا١تسلمُت من كل ذنٍب فاستغفروه إنو ىو الغفور الرحيم.أقوؿ قويل ىذا، وأستغفر 
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 :ا٠تطبة الثانية
 اهلل أكرب اهلل أكرب ال إلو اهلل إال اهلل، واهلل أكرب اهلل أكرب وهلل اٟتمد.

آالئو ونعمو، وأشهد  اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، ونشكره سبحانو على
 أف ٤تمًدا عبده ورسولو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وأصحابو وأتباعو.

فيا عباد اهلل، اتقوا اهلل تبارؾ وتعاىل، واعلموا أف الذي يغيظ الشيطاف عدو اهلل وعدونا، ما قدمو  أما بعد:  
َت واألعماؿ الصاٟتة، ىذا ىو الذي ا١تسلم يف شهر رمضاف ا١تبارؾ، ٦تا يسر اهلل لو وسهل لو من فعل ا٠ت

يكيده ويغيظو، وىو حريٌص كل اٟترص أف ينتقم منك أيها ا١تسلم، وسيضاعف جهده معك، فاٟتذر اٟتذر، 
من عدو اهلل عز وجل، فإنو يًتبص بنا الدوائر، ردوه مدحورًا غائظًا وذلك باالستمرار يف طاعة اهلل عز وجل، 

 اؿ الصاٟتة.ويف عبادتو ويف اإلكثار من األعم
أيتها األخوات ا١تسلمات، أذكركنَّ بأف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم بعد أف خطب الرجاؿ يف مثل ىذا   

اليـو األغر مشى متوكًئا على ببلٍؿ رضي اهلل عنو، وخطب النساء، وكاف من خطبتو أف تبل عليهن آية ا١تبايعة 
َذا َجاَءَؾ اْلُمْؤِمَناُت يُػَباِيْعَنَك َعَلى َأْف اَل ُيْشرِْكَن بِاللَِّو َشْيًئا َواَل َيْسرِْقَن َواَل يَا أَيػَُّها النَّيبُّ إِ عاىل: )وىي قوؿ اهلل ت

وٍؼ فَػَباِيْعُهنَّ يَػْعِصيَنَك يف َمْعرُ  يَػْزِنَُت َواَل يَػْقتُػْلَن َأْواَلَدُىنَّ َواَل يَْأِتَُت بِبُػْهَتاٍف يَػْفًَتِيَنُو بَػُْتَ أَْيِديِهنَّ َوأَْرُجِلِهنَّ َواَل 
(، فلما فرغ من اآلية قاؿ: )أننت على ذلك(، فقالت امرأة: نعم، مث أمرىن َواْستَػْغِفْر ٢َتُنَّ اللََّو ِإفَّ اللََّو َغُفوٌر َرِحيمٌ 

بالصدقة، أال فاتقُت اهلل أيتها األخوات، وكن خَت خلٍف ٠تَت سلٍف من نساء ا١تؤمنُت، واحذرف من التقصَت 
 مانة الرعاية يف البيت على األوالد والزوج، فإف مسؤوليتكن عظيمة.يف أداء أ

ِإفَّ اللََّو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل  
 (.َوَسلُّْموا َتْسِليًما َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيوِ 

 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 

 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.
 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.

 لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.اللهم اغفر 
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ عباد اهلل ) ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.( فاذكروا اهلل يذكَتذَكَُّروفَ 
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 أول جمعة في شهر شوال عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

إف اٟتمد هلل ٨تمده، ونستعينو، ونستغفره، ونتوب إليو، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من   
لو ولًيا مرشدا، ونشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، لو ا١تلك  يهده اهلل فهو ا١تهتد، ومن يضلل فلن ٕتد

ولو اٟتمد وىو على كل شيٍء قدير، ونشهد أف ٤تمًدا عبده ورسولو وصفيو من خلقو، أدى األمانة وبل  
 الرسالة، صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو ومن تبعهم بإحساٍف إىل يـو الدين.

 *يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َوُقوُلوا قَػْواًل َسِديًدا اهلل، وأطيعوا أمره وال تعصوه، ) أما بعد: فاتقوا اهلل عباد
 (.ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَػْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللََّو َوَرُسوَلُو فَػَقْد فَاَز فَػْوزًا َعِظيًما

 لقد انتهى موسم عظيٌم للطاعة أال وىو شهر رمضاف، لقد مر كاف مل يكن، مرَّ ىذا أيها األخوة يف اهلل   
الشهر الكرَل سريًعا، وىكذا مرور الكراـ، انقضت تلك الليايل الشريفة، اليت استودعنا فيها أعمااًل ٨تتسبها 

 عند اهلل، ونستودعها عند من ال تضيع عنده الودائع.
مر الطاعة، وامتداد زماها زاد الصاٟتُت، وٖتقيق أمل احملسنُت، وليس للطاعة زمٌن أيها ا١تسلموف إف استدامة أ  

٤تدود، وال للعبادة أجٌل معدود، بل ىي حق هلل على العباد، يعمروف ّٔا األكواف على مر األزماف، وعبادة رب 
لقـو يعبدوف الزماف ال العا١تُت ليست مقصورة على رمضاف، وليس للعبد منتهى من العبادة دوف ا١توت، وبئس ا

 يعرفوف اهلل إال يف رمضاف.
أيها األخوة الكراـ، إف للقبوؿ والربح يف ىذا الشهر عبلمات، وللخسارة والرد أمارات، وإف من عبلمة قبوؿ    

اٟتسنة فعل اٟتسنة بعدىا، ومن عبلمة السيئة السيئة بعدىا، فأتبعوا اٟتسنات باٟتسنات تكن عبلمة على 
(، ِإفَّ اٟتََْسَناِت يُْذِىْْبَ السَّيَّْئاِت َذِلَك ذِْكَرى لِلذَّاِكرِينَ بعوا السيئات باٟتسنات تكن كفارًة ٢تا، )قبو٢تا، وأت

ويقوؿ عليو الصبلة والسبلـ: )اتق اهلل حيثما كنت، واتبع السيئة اٟتسنة ٘تحها، وخالق الناس ٓتلٍق حسن( رواه 
 الًتمذي.

ألعماؿ الصاٟتة ال ُتودَّع، فمن ذاؽ حبلوة الصياـ، واستشعر ذلك ا١تعٌت إف كنا قد ودعنا رمضاف فإف ا  
العظيم، فليعلم أف الباب مفتوٌح ١تواصلة العمل، والصياـ ليس قاصرًا على شهر رمضاف، فقد سنَّ لنا رسوؿ اهلل 

، فكأ٪تا صاـ صلى اهلل عليو وسلم صياـ سّت أياـ من شواؿ، فقاؿ: )من صاـ رمضاف، مث أتبعو ستِّا من شواؿ
 الدىر كلو( رواه مسلم.
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وكذلك عباد اهلل من استشعر حبلوة ا١تناجاة مع رب العا١تُت يف صبلتو وسجوده وأبصر األثر اٞتميل يف    
اْدُعوٍل َأْسَتِجْب الدعاء واإلٟتاج على اهلل تعاىل بطلب ا١تغفرة والعفو، فليعلم أف ربو تعاىل يناديو يف كل وقٍت )

اِع ِإَذا َدَعافِ سبحانو القائل: ) (، وىوَلُكمْ  (، وعن عبادة بن َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعٍتّْ فَِإٍلّْ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
الصامت رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: )ما على األرض مسلٌم يدعو اهلل بدعوٍة إال 

: إًذا نكثر   مثلها، ما مل يدعُ  آتاه اهلل إياىا، أو صرؼ عنو من السوء بإمٍث أو قطيعة رحم(، فقاؿ رجٌل من القـو
 قاؿ: )اهلل أخرجو( أخرجو الًتمذي، وقاؿ: حديٌث حسٌن صحيح.

 أقوؿ ما قد ٝتعتم، وأستغفر اهلل يل ولكم فاستغفروه إنو غفوٌر رحيم.
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 :ا٠تطبة الثانية
ا مبارًكا فيو، كما ٭تب ربنا ويرضى، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، اٟتمد هلل ٛتًدا كثَتًا طيبِّ   

 وأشهد أف ٤تمًدا عبده ورسولو، صلى اهلل عليو، وعلى آلو وصحبو، وسلم تسليًما كثَتًا إىل يـو الدين.
 أما بعد عباد اهلل فاتقوا اهلل تعاىل ففي ذلك سعادة اآلخرة واألوىل.  
اهلل، من تعطر فمو بتبلوة كبلـ ربو خبلؿ شهر رمضاف يتلو كتاب اهلل، واطمأف قلبو بذكر  أيها األخوة يف  

اهلل، والتأمل يف معاٍل القرآف الكرَل، فهذا كتاب اهلل تعاىل معو يف كل وقٍت وزماف، فليكن لو ورٌد يومي من 
ُلوَف ِكَتاَب اللَِّو َوأَقَاُموا الصَّبَلَة َوأَنْػَفُقوا ٦تَّا ِإفَّ الَِّذيَن يَػتػْ القرآف الكرَل، فقد كاف ىذا ىدي السلف رٛتهم اهلل، )

َناُىْم ِسرِّا َوَعبَلنَِيًة يَػْرُجوَف ِٕتَاَرًة َلْن تَػُبوَر   (.لِيُػَوفػّْيَػُهْم ُأُجوَرُىْم َويَزِيَدُىْم ِمْن َفْضِلِو ِإنَُّو َغُفوٌر َشُكورٌ  *َرَزقػْ
الًتاويح والقياـ واصل ىذه العبادة العظيمة، و٘تسك ّٔا، وتذكر  يا من قمت لربك مصلًيا يف الليل صبلةو    

قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: )أقرب ما يكوف الرب من العبد يف جوؼ الليل اآلخر، فإف استطعت أف 
تكوف ٦تن يذكر اهلل يف تلك الساعة فكن( أخرجو الًتمذي، وقاؿ: حديٌث حسٌن صحيح، ولئن انقضى قياـ 

ياـ الليل مشروٌع يف كل ليلٍة من ليايل العاـ، وقد ثبت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ: رمضاف فإف ق
)ينزؿ ربنا تبارؾ وتعاىل كل ليلٍة إىل السماء الدنيا، حُت يبقى ثلث الليل األخر، يقوؿ: من يدعوٍل فأستجب 

 .متفق عليو (..لو، من يسألٍت فأعطيو، من يستغفرٍل فأغفر لو
 هلل أف يثبتنا ٚتيًعا على دينو، وأف يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادتو.نسأؿ ا  

ِإفَّ اللََّو َوَمبَلِئَكَتُو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل 
 (.َلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًماُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا عَ 

 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 

 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.
 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.

 اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت. اللهم
 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ عباد اهلل ) َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم  ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 



94 

 

 الحج وأحكامو، )قبيل موسم الحج( عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

 من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من إف اٟتمد هلل ٨تمده، ونستعينو، ونستغفره، ونتوب إليو، ونعوذ باهلل
يهده اهلل فبل مضل لو، ومن يضلل فبل ىادي لو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أف 

 ٤تمًدا عبده، ورسولو، صلى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو، ومن تبعهم بإحساٍف وسلم تسليما.
اٟتَْجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت َفَمْن فَػَرَض ِفيِهنَّ بتقوى اهلل القائل عز وجل: )أما بعد: فأوصيكم أيها األخوة ونفسي   

َر الزَّاِد التػَّْقَوى اٟتَْجَّ َفبَل َرَفَث َواَل ُفُسوَؽ َواَل ِجَداَؿ يف اٟتَْجّْ َوَما تَػْفَعُلوا ِمْن َخَْتٍ يَػْعَلْمُو اللَُّو َوتَػَزوَُّدوا  فَِإفَّ َخيػْ
 (.أُويل اأْلَْلَبابِ  َواتػَُّقوِف يَا

أيها ا١تسلموف، مل يبق على اٟتج إال أياًما قليلة، وكأٍل باٟتجيج وقد وقفوا يف صعيد عرفات، أو يف غَتىا من   
ا١تشاعر يؤدوف الشعَتة العظيمة، فيا سعادة من تشرؼ بالتلبس بتلك ا١تناسك العظيمة، حط للذنوب، ومغفرة 

 لنار.لآلثاـ، ونفي للفقر، وإعتاؽ من ا
ويف ىذا الوقت ٕتد من أمة اإلسبلـ من ٘تر عليو السنوف، وتتواىل عليو األعواـ، وقضاء الركن، وأداء الفريضة   

مل ٮتطر لو على باؿ، وكأف اٟتج قد فرض على غَته، وقد علم من الدين بالضرورة أف اٟتج ركن من أركاف 
واإلٚتاع، ومن هتاوف بو فهو على خطٍر عظيم، قاؿ اإلسبلـ، ومبانيو العظاـ، دؿ على وجوبو الكتاب والسنة 

(، وقاؿ عليو ِمُتَ َولِلَِّو َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَػْيِت َمِن اْسَتطَاَع إِلَْيِو َسِبيبًل َوَمْن َكَفَر فَِإفَّ اللََّو َغٍِتّّ َعِن اْلَعالَ سبحانو: )
اهلل، وأف ٤تمًدا رسوؿ اهلل، وإقاـ الصبلة،  الصبلة والسبلـ: )بٍت اإلسبلـ على ٜتس: شهادة أف ال إلو إال

 وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصـو رمضاف( متفق عليو.
وقد اختلف العلماء يف وجوب اٟتج، ىل ىو على الفور أـ على الًتاخي، والصحيح األرجح أنو واجب على   

أف يعجل أداءه، ومل ٬تز لو  الفور مع االستطاعة، فمىت استطاع ا١تسلم اٟتج، وتوفرت فيو شروط وجوبو وجب
تأخَته وال التهاوف بو، قاؿ ابن قدامة رٛتو اهلل يف ا١تغٍت: )من وجب عليو اٟتج وأمكنو فعلو وجب عليو على 
الفور، ومل ٬تز لو تأخَته، ؤّذا قاؿ أبو حنيفة ومالك(، وقاؿ الشيخ ابن باز رٛتو اهلل: )من قدر على اٟتج ومل 

عذٍر فقد أتى منكرًا عظيًما، ومعصيٍة كبَتة، فالواجب عليو التوبة إىل اهلل من ذلك ٭تج الفريضة وأخره لغَت 
فأجاب:  ،والبدار باٟتج، وسئل الشيخ ابن عثيمُت رٛتو اهلل: ىل وجوب اٟتج على الفور أـ على الًتاخي 

 ـ أف يؤخره(.الصحيح أنو واجٌب على الفور، وأنو ال ٬توز لئلنساف الذي استطاع أف ٭تج بيت اهلل اٟترا
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٬تب على ا١تسلم ا١تبادرة إىل تأدية فريضة اٟتج مىت كاف مستطيًعا؛ ألنو ال يدري ماذا ٭تدث  ..أيها ا١تسلموف  
، فإف أحدكم ال يدري ما يعرض -يعٍت الفريضة  –ره، قاؿ صلى اهلل عليو وسلم: )تعجلوا إىل اٟتج لو لو أخّ 

ٟتج فليتعجل، فإنو قد ٯترض ا١تريض، وتضل الضالة، وتعرض لو(، وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ: )من أراد ا
 اٟتاجة(.

 فيا أيها ا١تسلموف، يا من وجب عليكم اٟتج، بادروا بو وال تؤخروه، قاؿ عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو  
: )لقد ٫تمت أف أبعث رجااًل إىل ىذه األمصار، فلينظروا كل من كاف لو حدة ومل موضحا خطورة تأخَته، قاؿ

 ج فيضربوا عليهم اٞتزية، ما ىم ٔتسلمُت، ما ىم ٔتسلمُت(.٭ت
 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلأقوؿ ما قد ٝتعتم
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 :ا٠تطبة الثانية
يك لو، اٟتمد هلل ٛتًدا كثَتًا طيًبا مبارًكا فيو، كما ٭تب ربنا ويرضى، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شر 
 وأشهد أف ٤تمًدا عبده ورسولو، صلى اهلل عليو، وعلى آلو وصحبو، وسلم تسليًما كثَتًا إىل يـو الدين.

 أما بعد: فيا أيها الناس، اتقوا اهلل تعاىل حق التقوى.  
أيها ا١تسلموف، إف فضل اٟتج عظيم وأجره كبَت، وىو ٬تمع بُت العبادة البدنية وا١تادية، واألحاديث   

يحة يف فضلو وعظيم أجره وأثره كثَتة، قاؿ صلى اهلل عليو وسلم: )من حج ىذا البيت فلم يرفث ومل الصح
يفسق رجع كيـو ولدتو أمو(، وسئل صلى اهلل عليو وسلم: أي األعماؿ أفضل  قاؿ: )إٯتاٌف باهلل ورسولو(، 

وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ:  قيل: مث ماذا  قاؿ: )جهاد يف سبيل اهلل(، قيل: مث ماذا  قاؿ: )حج مربور(،
)وليس للحجة ا١تربورة ثواب إال اٞتنة(، وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم: )ما من يـو أكثر من أف يعتق اهلل فيو عبًدا 

 من النار من يـو عرفة(. ومع ىذا األجر العظيم والثواب اٞتزيل، فإف أياـ اٟتج قليلة جدِّا.
بيو عليو أف ىناؾ فئة من الناس ٭تجوف كل عاـ دوف مباالٍة ٔتا ٭تدثونو من ٦تا ينبغي التنأيها األخوة يف اهلل و   

زحاـٍ على إخواهم ا١تسلمُت، أو التزاـٍ للتعليمات الرٝتية يف ىذا الشأف، وكل ىذا ٦تا ال ينبغي فعلو على رأي  
ه، وإف كاف عنده ماٌؿ كثَت من أىل العلم ا١تعاصرين، فبل بد من اإليثار ىنا فمن حج فرضو، فليتح آّاؿ لغَت 

 زائد عن حاجتو، فليتربع ٔتا ٕتود بو نفسو إلخوانو الذين مل ٭تجوا، فيناؿ أجر اٟتج ولو مل ٭تج.
ِإفَّ اللََّو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل   

 (.يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ 
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.

 رمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.اللهم وفق خادـ اٟت
 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.

 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب عباد اهلل )  َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 دروس من الحج عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

ره ونتوب إليو، ونشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، ونشهد أف ، ٨تمده ونستغفاٟتمد هلل رب العا١تُت
٤تمدا عبده ورسولو، وصفيو من خلقو، أدى األمانة وجاىد يف اهلل حق جهاده صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو 

 وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
َها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْف تَػتػَُّقوا اللََّو ٬َتَْعْل َلُكْم فُػْرَقانًا يَا أَيػُّ أما بعد: فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى اهلل عز وجل، ) 

 (، اللهم ال ٖترمنا فضلك بسوء ما عندنا.َوُيَكفّْْر َعْنُكْم َسيَّْئاِتُكْم َويَػْغِفْر َلُكْم َواللَُّو ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ 
نافع ركن اٟتج، فإف اهلل سبحانو مل يكلفنا أيها األخوة يف اهلل، حديثنا اليـو عن بعض حكم وأسرار وم   

باٟتج ليكلفنا ما ال نطيق، أو يثقل علينا ٔتا ليس يف وسعنا القياـ بو، وإ٪تا شرع لنا ما شرع ٟتكم عظيمٍة، 
ٟتج يف ا(، وإف يُرِيُد اللَُّو ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ وأسراٍر جليلٍة، ومنافع متعددة، فاهلل حكم على نفسو )

َوأَذّْْف يف النَّاِس بِاٟتَْجّْ يَْأُتوَؾ رَِجااًل َوَعَلى ُكلّْ َضاِمٍر يَْأِتَُت ِمْن ُكلّْ ، قاؿ جل وعبل: )ةالعظيمالفضل وا١تنافع  من
َها لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع ٢َتُْم َوَيْذُكُروا اْسَم اللَِّو يف أَيَّاـٍ َمْعُلوَماٍت َعلَ  *َفجٍّ َعِميٍق  ى َما َرَزقَػُهْم ِمْن َِّٔيَمِة اأْلَنْػَعاـِ َفُكُلوا ِمنػْ

(، قاؿ ابن عباٍس رضي اهلل عنهما يف تفسَت ىذه اآلية: )يف ىذه األياـ منافع الدنيا َوَأْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقَتَ 
أمو خالًيا من  واآلخرة، وأما منافع اآلخرة فرضواف اهلل جل وعبل؛ ألف اٟتاج يرجع من حجو كيـو ولدتو

 الذنوب، وأما منافع الدنيا فما يصيبوف من منافع البدف والذبائح والتجارات(.
ومن معاٍل اٟتج السامية ما ورد يف رمزه وشعاره، أعٍت التلبية اليت يرددىا اٟتاج من حُت إحرامو إىل أف يرمي    

)لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، ٚترة العقبة، وتلهج ّٔا األلسنة يف مواقف كثَتة، يرددوف التلبية 
إف اٟتمد والنعمة لك وا١تلك، ال شريك لك( أي: استجابة هلل بعد استجابة، وتربؤ من الشرؾ، وإقرار بالربوبية 

على نعمة ا٢تداية لئلسبلـ، فهي شعار يذكر األمة ٚتيًعا أف يستحضروا ما عقدوا سبحانو واأللوىية، وٛتد لو 
توحيد اهلل رب العا١تُت، إنو توجيو ٢تم أف ٬تعلوا حجهم هلل وحده، وٮتلصوا لو العمل دوف  عليو قلؤّم من

سواه، ومن مث فبل يسألوف إال اهلل، وال يستغيثوف إال باهلل، وال يتوكلوف إال على اهلل، وال يطلبوف العوف وا١تدد إال 
لها إليو، وحُت يكوف من ا١تسلمُت يقُت بذلك، من عند اهلل، مستيقنُت أف ا٠تَت كلو بيد اهلل، ومرجع األمور ك

 (.الَِّذيَن آَمُنوا ومََلْ يَػْلِبُسوا ِإٯتَانَػُهْم ِبظُْلٍم أُولَِئَك ٢َتُُم اأْلَْمُن َوُىْم ُمْهَتُدوفَ و٘تسك بو، فليبشروا باألمن وا٢تداية )
اٟتياة، وال فبلح يف اآلخرة وال نصر ومن معاٍل اٟتج الكرٯتة أف تعلم األمة وتستيقن أنو ال سعادة ٢تا يف ىذه   

وال ٘تكُت إال باتباع سيد ا١ترسلُت، والسَت على هجو، والثبات على ىديو، وقد كاف صلى اهلل عليو وسلم يف  
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كل خطوٍة يف حجتو يؤصل ىذا ا١تعٌت يف نفوس ا١تسلمُت، حيث كاف يقوؿ عند كل منسٍك من مناسك 
قد قاؿ: )من عمل عمبًل ليس عليو أمرنا فهو رد(، وإف ٦تا ٬تب اٟتج: )خذوا عٍت مناسككم(، وىو الذي 

التنبيو عليو يف ىذا ا١تقاـ أف على ا١تسلم أف يويل ىذا األمر يف اٟتج كبَت عنايتو، فبل يقدـ على عمل إال عن 
كما علم ومعرفة، وال يشرع يف اٟتج إال بعد تفقو يف أحكامو، وأف ٭ترص على تعلم صفتو، وما يلزمو ألدائو  

أداه اٟتبيب صلى اهلل عليو وسلم، وإف األمر يف ذلك لسهل ميسر، وأىل العلم كثَتوف منتشروف، أما التخبط 
 اف الشخصي، أو تقليد اآلخرين فهذا خطٌر قد يوقع اٟتاج يف بطبلف عملو والعياذ باهلل.سواالستح

 اللهم وفقنا للعمل يف رضاؾ وتقبلو منا.
 .هلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَل، وأستغفر اأقوؿ ما قد ٝتعتم
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 :ا٠تطبة الثانية
اٟتمد هلل ٛتًدا كثَتًا طيًبا مبارًكا فيو، كما ٭تب ويرضى، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أف 

 يـو الدين. ٤تمًدا عبده ورسولو، صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو، وسلم تسليًما كثَتا إىل
 تناولوا خَتي الدارين.. أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل،   
أيها ا١تسلموف ومن الدروس العظيمة يف اٟتج لزـو االعتداؿ والتوسط يف األمور كلها، و٣تانبة الغلو أو   

: غداة اٞتفاء، فعن ابن عباس رضي اهلل عنهما رضي اهلل عنهما قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم
العقبة وىو على ناقتو: )القط يل حصى(، فلقطت لو سبع حصيات ىن حصى ا٠تذؼ، فجعل ينفضهن يف  
 كفو، ويقوؿ: )أمثاؿ ىؤالء فارموا(، مث قاؿ: )يا أيها الناس إياكم والغلو يف الدين، فإنو أىلك من كاف قبلكم(

 .رواه النسائي، وصححو األلباٍل
و العميقة: وحدة األمة، فًتاىم ٬تتمعوف على ٥تتلف أجناسهم، وتعدد ومن معاٍل اٟتج السامية ودروس  

أوطاهم، واختبلؼ أشكا٢تم ولغاهتم، يعملوف عمبًل واحًدا، وجاءوا ١تقصٍد واحد، فمىت ٘تسكت األمة ّٔذه 
 .الوحدة، وحققت أسبأّا فهم قوٌة ال ٘تاثلها قوة، ومىت ابتعدوا عنو لن يلقوا إال ذالِّ وضعًفا ومهانة

نسأؿ اهلل أف يتقبل من اٟتجاج حجهم، اللهم يسر عليهم، اللهم سهل عليهم حجهم، اللهم احفظ عليهم 
 .أمنهم

ِإفَّ اللََّو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل  
 (.ا الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًماَوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػُّهَ 

 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 

 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.
 وويل عهده ١تا ٖتب وترضى. اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت

 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.
 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى عباد اهلل ) َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 قبل أيام عشر ذي الحجة عنوان الخطبة:

 :ا٠تطبة األوىل
ينا النعمة، ورضي لنا اإلسبلـ دينا، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال اٟتمد هلل الذي أكمل لنا الدين، وأمت عل

شريك لو، ىدانا لئلسبلـ وأنعم علينا بالقرآف، وأشهد أف نبينا ٤تمًدا عبده ورسولو مل يدع شيًئا يقرب من اٞتنة 
لى آلو وأصحابو، ومن إال دلنا عليو، وال شيًئا يباعد عن النار إال أرشدنا إليو، فصلوات اهلل وسبلمو عليو وع

 اىتدى ّٔداه إىل يـو الدين.
َنا الَِّذيَن أُوُتوا أيها األخوة اتقوا اهلل تعاىل بفعل ما أمركم بو، واجتناب ما هاكم عنو )فيا أما بعد:    َوَلَقْد َوصَّيػْ

لِلَِّو َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض وََكاَف اللَُّو َغِنيِّا  اْلِكَتاَب ِمْن قَػْبِلُكْم َوِإيَّاُكْم َأِف اتػَُّقوا اللََّو َوِإْف َتْكُفُروا فَِإفَّ 
يًدا  (.ٛتَِ
ـٌ مباركات، روى     أيها األخوة، تظلنا بعد أياـٍ بإذف اهلل، أياـ العشر األوؿ من شهر ذي اٟتجة، وىي أيا

ٌف فيها أحب إىل اهلل من ىذه البخاري أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ عنها: )ما من أياـٍ العمل الصا
األياـ( يعٍت عشر ذي اٟتجة، فقالوا: يا رسوؿ اهلل، وال اٞتهاد يف سبيل اهلل  قاؿ: )وال اٞتهاد يف سبيل اهلل، 
إال رجٌل خرج بنفسو ومالو، ومل يرجع من ذلك بشيء(. وذىب ٚتهور أىل العلم إىل أف عشر ذي اٟتجة ىي 

ويف ىذه األياـ ا١تباركة، يأيت اٟتجاج إىل مكة (، َولََياٍؿ َعْشرٍ  *َواْلَفْجِر : )ا١تقصودة يف قوؿ الباري جل شأنو
طامعُت يف تكفَت ا٠تطايا، وبلوغ اٞتناف، لتأدية الركن ا٠تامس يف أقدس بقعٍة على وجو األرض، جاءوا من كل 

جّْ يَْأُتوَؾ رَِجااًل َوَعَلى ُكلّْ َضاِمٍر يَْأِتَُت ِمْن  َوأَذّْْف يف النَّاِس بِاٟتَْ فجٍّ عميق يلبوف نداء رّٔم، و٬تيبوف أذاف خليلو: )
 (.لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع ٢َتُمْ  *ُكلّْ َفجٍّ َعِميٍق 

يبُت لنا النيب صلى اهلل عليو وسلم فضل ىذا الركن بقولو: )العمرة إىل العمرة كفارة ١تا بينهما، واٟتج ا١تربور و    
البخاري ومسلم، ويف الصحيحُت أيًضا أف النيب صلى اهلل عليو وسلم سئل: أيُّ ليس لو جزاٌء إال اٞتنة( رواه 

األعماؿ أفضل  قاؿ: )إٯتاٌف باهلل عز وجل(، قيل: مث ماذا  قاؿ: )جهاٌد يف سبيل اهلل(، قيل: مث ماذا  قاؿ: 
 )اٟتج ا١تربور(.

مكنو فعلو وجب عليو أداؤه على وىنا مسألٌة مهمٌة يف حكم تأخَت اٟتج ببل عذر، فمن وجب عليو اٟتج، وأ
َولِلَِّو َعَلى النَّاِس ِحجُّ الفور، ومل ٬تز لو تأخَته، ؤّذا قاؿ اإلماـ أٛتد وأبو حنيفة، ومالك، لقوؿ اهلل تعاىل: )
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يب صلى اهلل عليو وسلم: )من أراد (، وقوؿ الناْلبَػْيِت َمِن اْسَتطَاَع إِلَْيِو َسِبيبًل َوَمْن َكَفَر فَِإفَّ اللََّو َغٍِتّّ َعِن اْلَعاَلِمُتَ 
 اٟتج فليتعجل، فإنو قد ٯترض ا١تريض، وتضل الضالة، وتعرض اٟتاجة( حسنو األلباٍل.

ونسيمها وأداء العبادة فيها، وال ريب فقد قاؿ النيب  الشريفُت أيها األخوة: إف النفوس تشتاؽ لببلد اٟترمُت   
يفُت: )صبلة يف مسجدي ىذا أفضل من ألف صبلٍة فيما سواه صلى اهلل عليو وسلم مبيًنا فضل اٟترمُت الشر 

إال ا١تسجد اٟتراـ، وصبلة يف ا١تسجد اٟتراـ أفضل من مائة ألف صبلة( رواه أٛتد بسنٍد صحيح، أي أف 
 الصبلة الواحدة تعدؿ صبلة أربٍع وٜتسُت سنة، فيا لو من فضٍل عظيم.

، والصدقة، واألضحية، واإلكثار من  إخوة اإلٯتاف، إف األعماؿ يف ىذه األياـ العشر   تتنوع ما بُت الصـو
التحميد والتهليل، يقوؿ ا١تصطفى صلى اهلل عليو وسلم: )ما من أياـٍ أعظم عند اهلل وال أحب إليو العمل فيهن 

 من ىذه األياـ العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبَت والتحميد( رواه أٛتد.
 على أف من أراد أف يضحى وقد دخلت عليو العشر فبل يأخذ من شعره، أو وقد دلت السنة يا رعاكم اهلل  

 أظفاره، أو بشرتو شيًئا حىت يضحى، كما جاء عند مسلم يف صحيحو.
 اللهم وفقنا للعمل الصاٌف يف ىذه األياـ، اللهم أعنا على ذكرؾ وشكرؾ وحسن عبادتك.

 .إنو غفور جواد كرَل ، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروهأقوؿ ما قد ٝتعتم 
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 :ا٠تطبة الثانية
اٟتمد هلل على إحسانو، والشكر لو على توفيقو وامتنانو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل تعظيًما لشأنو، وأشهد أف 

 نبينا ٤تمًدا عبده ورسولو الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو، وسلم تسليًما كثَتا.
 ، اتقوا اهلل تعاىل، ففي ذلك سعادة الدارين.عباد اهلل

إخوة اإلسبلـ، من ا١تهم جدِّا أف يعرؼ ا١تسلم عظمة اٟتج، وعظمة حرمة بيت اهلل اٟتراـ، فبل يفعل فيو ما   
يؤذي ا١تسلمُت، وال يقـو فيو بأعماٍؿ منكرٍة، وٕتمعاٍت ومظاىراٍت ال يتلق ّٔذا ا١تكاف الطاىر، يقوؿ اهلل 

ُذوا ِمْن َمَقاـِ ِإبْػرَاِىيَم ُمَصلِّى َوَعِهْدنَا ِإىَل ِإبْػرَ َوإِ تعاىل: ) اِىيَم َوِإْٝتَاِعيَل َأْف ْذ َجَعْلَنا اْلبَػْيَت َمثَابًَة لِلنَّاِس َوأَْمًنا َواٗتَِّ
بّْ اْجَعْل َىَذا بَػَلًدا آِمًنا َواْرُزْؽ أَْىَلُو ِمَن َوِإْذ قَاَؿ ِإبْػرَاِىيُم رَ  *َطهّْرَا بَػْييِتَ لِلطَّائِِفَُت َواْلَعاِكِفَُت َوالرُّكَِّع السُُّجوِد 

ُهْم بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اآْلِخِر قَاَؿ َوَمْن َكَفَر َفأَُمتػُّْعُو َقِليبًل مُثَّ َأْضطَرُُّه  ِإىَل َعَذاِب النَّاِر َوبِْئَس الثََّمرَاِت َمْن آَمَن ِمنػْ
من عبٍد يهم بذنٍب فيؤاخذه اهلل بشيٍء حىت يعملو، إال من ىم (، يقوؿ عكرمة رضي اهلل عنو: )ما اْلَمِصَتُ 

بالبيت العتيق شرِّا، فإنو من ىم بو شرِّا عّجل اهلل لو(، وكاف أىل اٞتاىلية يعرفوف ويستشعروف عظمة البيت 
 وىذا النسك، حىت إف الرجل يلقى يف اٟتـر قاتل أبيو أو أخيو فبل يعرض لو.

ج بشعاراٍت سياسيٍة أو طائفية، إ٪تا يقصروا رحلتهم على أداء ىذه العبادة فبل ٬توز التشويش على اٟتجا 
 العظيمة، كما أداىا النيب صلى اهلل عليو وسلم، الذي قاؿ: )خذوا عٍت مناسككم(.

َعَلى النَّيبّْ ِإفَّ اللََّو َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف عباد اهلل، صلوا وسلموا على من أمر اهلل بالصبلة والسبلـ عليو، فقاؿ: )  
 (.يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما

 اللهم أعز اإلسبلـ وانصر ا١تسلمُت.
 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.اللهم آمنا يف أوطاننا، 

 النار. ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ عباد اهلل ) ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 لم ما تصنعوف.( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعَتذَكَُّروفَ 
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 قبل حلول أيام عشر ذي الحجة عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

اٟتمد هلل رب العا١تُت، فضل ربنا سبحانو وتعاىل بعض األزمنة على بعض، وجعل ذلك ميدانًا يتنافس فيو 
أشهد أف سيدنا ونبينا ا١تتنافسوف، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو مل يزؿ واحًدا أحًدا فرًدا صمًدا، و 

٤تمًدا عبد اهلل ورسولو اجتباه ربو واصطفاه، صلى اهلل وسلم وبارؾ عليو، وعلى آلو وأصحابو والتابعُت ومن 
 تبعهم بإحساٍف، وسلم تسليًما كثَتا.

أَيػَُّها الَِّذيَن يَا أيها ا١تسلموف اتقوا اهلل وأطيعوه، وراقبوا أمره وال تعصوه، واشكروه على ٚتيع نعمو )فيا أما بعد،   
ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَػْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللََّو َوَرُسوَلُو فَػَقْد فَاَز  *آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َوُقوُلوا قَػْواًل َسِديًدا 

 (.فَػْوزًا َعِظيًما
(، والعظيم ال َولََياٍؿ َعْشرٍ  *َواْلَفْجِر يف كتابو، فقاؿ: )أيها األخوة يف اهلل، أظلتنا عشٌر مباركة، أقسم اهلل ّٔا   

يقسم إال بعظيم، فأروا اهلل من أنفسكم خَتا، فإف ىذه العشر ىي خا٘تة األشهر ا١تعلومات، وأشهر اٟتج اليت 
أياـٍ العمل الصاٌف  (، وقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم يف فضلها: )ما مناٟتَْجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماتٌ قاؿ اهلل فيها: )

فيها أحب إىل اهلل من ىذه األياـ(، قالوا: يا رسوؿ اهلل، وال اٞتهاد يف سبيل اهلل  قاؿ: )وال اٞتهاد يف سبيل 
اهلل، إال رجٌل خرج بنفسو ومالو، مث مل يرجع من ذلك بشيء(. رواه البخاري، قاؿ ابن حجر: )والذي يظهر 

تماع أمهات العبادة فيها، وىي الصبلة، والصياـ، والصدقة، واٟتج، أف السبب يف امتياز عشر ذي اٟتجة الج
وال يتأتى ذلك يف غَتىا(، وقاؿ ابن رجب: )إف ا١تراد أف العمل الصاٌف يف ىذه األياـ العشر أفضل من العمل 

 يف أياـ غَتىا(.
فيسن للمسلم صياـ  عباد اهلل، ويف عشر ذي اٟتجة أعماٌؿ فاضلة ينبغي اٟترص عليها، فمن ذلك: الصياـ،  

أياـ تسع ذي اٟتجة؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم حث على الصياـ فيها، والصياـ من أفضل األعماؿ، 
وروي عن بعض أزواج النيب صلى اهلل عليو وسلم أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف ال يدع صياـ تسع ذي 

 اٟتاج. اٟتجة، وخصوًصا اليـو التاسع منها، وىو يـو عرفة لغَت
الثاٍل: يسن التكبَت أياـ العشر، وإظهار ذلك يف ا١تساجد وا١تنازؿ والطرقات، وكل موضٍع ٬توز فيو ذكر اهلل 
تعاىل، ٬تهز فيو الرجاؿ، وٗتفيو ا١ترأة، ذكر البخاري يف صحيحو عن ابن عمر وأيب ىريرة رضي اهلل عنهما أهما  

  الناس بتكبَت٫تا.كانا ٮترجاف إىل السوؽ يف العشر، فيكرباف ويكرب
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الثالث من أعماؿ ىذه العشر: أداء اٟتج، وقد فرض اهلل اٟتج على ا١تستطيع مرًة يف العمر، وجعلو ركًنا من 
ِن َولِلَِّو َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَػْيِت َمِن اْسَتطَاَع إِلَْيِو َسِبيبًل َوَمْن َكَفَر فَِإفَّ اللََّو َغٍِتّّ عَ أركاف دينو، قاؿ تعاىل: )

(، وقد حذرنا النيب صلى اهلل عليو وسلم من تأخَت اٟتج مع االستطاعة أشد ٖتذير، فقاؿ صلى اهلل اْلَعاَلِمُتَ 
عليو وسلم: )تعجلوا إىل اٟتج، فإف أحدكم ال يدري ما يعرض لو( أخرجو أٛتد وحسنو األلباٍل، وقاؿ عمر بن 

 عليو مات يهوديِّا أو نصرانيِّا(.ا٠تطاب رضي اهلل عنو: )من أطاؽ اٟتج فلم ٭تج، فسواٌء 
الرابع من األعماؿ: اإلكثار من األعماؿ الصاٟتة، من صبلٍة وقراءة قرآٍف، وذكٍر، ودعاٍء، وصدقٍة، وصلٍة، وأمٍر 

 ٔتعروٍؼ، وهٍي عن منكٍر، وأبواب ا٠تَت مشرعة.
لماء استدالاًل بقوؿ النيب و٦تا يستحب يف ىذه العشر: األضحية، وىي سنٌة مؤكدة، وقاؿ بوجؤّا بعض الع  

صلى اهلل عليو وسلم: )من وجد سعًة ومل يضح فبل يقربن مصبلنا(، ومن أراد أف يضحي فبل ٯتس من شعره، 
وبشرتو شيئا، روى مسلم عن أـ سلمة رضي اهلل عنها قاؿ صلى اهلل عليو وسلم: )إذا رأيتم ىبلؿ ذي اٟتجة، 

اره حىت يضحى(. واٟتكم متعلٌق با١تضحي، سواُء وكل غَته وأراد أحدكم أف يضحى فليمسك عن شعره وأظف
أـ ال، والوكيل ال يتعلق بو هي. واٟتكم أيًضا خاصّّ بصاحب األضحية، وال يعم الزوجة واألوالد، وال حرج يف 
غسل الرأس للمضحي أياـ العشر؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم إ٪تا هى عن األخذ فقط، واٟتكمة من 

توفَت الشعر والظفر ليأخذه مع األضحية، فيكوف ذلك من  –كما قاؿ ابن القيم   –القص واٟتلق النهي عن 
 ٘تاـ األضحية عند اهلل، وكماؿ التعبد ّٔا.

ومن أخذ من شعره أو ظفره أوؿ العشر لعدـ إرادتو األضحية، مث أرادىا فيمسك من حُت اإلرادة، وإف حلق   
و؛ ألف اهلل ٕتاوز عن الناسي، ولو تعمد إنساٌف وأخذ، فعليو أف يستغفر اهلل، أو قّلم أظافره ناسًيا فبل شيء علي

 وال فدية عليو.
 أقوؿ ما قد ٝتعتم، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو ىو الغفور الرحيم.
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 :ا٠تطبة الثانية
هلل وحده ال شريك لو، وأشهد اٟتمد هلل على إحسانو، والشكر لو على توفيقو وامتنانو، وأشهد أف ال إلو إال ا

 أف ٤تمًدا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو أٚتعُت، وعلى من تبعهم بإحساٍف إىل يـو الدين.
 أما بعد فاتقوا اهلل عباد اهلل ٖتوزوا السعادة يف الدارين.

بأف ٬تتهدوا بتعلم أحكاـ  أيها األخوة يف اهلل: ال ننس أف نتواصى ٚتيًعا وخصوًصا إخواننا الذين ينووف اٟتج،
ىذه الفريضة، واٟترص على أدائها وفق سنة النيب صلى اهلل عليو وسلم الذي قاؿ: )خذوا عٍت مناسككم(، 
وأف ٬تتهدوا يف اغتناـ فرصة اٟتج للقرب إىل اهلل تعاىل؛ لينالوا فضل ىذه الفريضة، يقوؿ النيب صلى اهلل عليو 

رجع كيـو ولدتو أمو( أي خالًيا من الذنوب، ونوصي اٟتجاج بااللتزاـ وسلم: )من حج ومل يرفث، ومل يفسق، 
بالضوابط والتعليمات الرٝتية الصادرة من جهات االختصاص، ومن أ٫تها: عدـ الذىاب للحج إال بعد 

انو اآلخرين ألداء ىذا النسك العظيم، و خفمن حج فريضتو، فليتح الفرصة إل اٟتصوؿ على التصريح الرٝتي،
ٝتاحة مفيت عاـ ا١تملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل آؿ الشيخ أف اٟتج بدوف وقد أكد 

تصريح حراـ؛ ألنو نوٌع من التحايل على التعليمات ا١تنظمة للحج من جانب الدولة، و٥تالًفا للشرع، ولويل 
 األمر.

 اللهم تقبل منا، وأعنا على أنفسنا وا٢توى والشيطاف.
 من اٟتجاج حجهم، وأحفظ عليهم أمنهم، ومن أراد ّٔم سوءًا فاشغلو بنفسو. اللهم تقبل
ِإفَّ اللََّو َوَمبَلِئَكَتُو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل 

 (.ْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًماُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَ 
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.

 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.
 اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.اللهم 

 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر عباد اهلل ) َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 وثيقة الحقوق في خطبة الوداع )أيام موسم الحج( عنوان الخطبة:

 :ا٠تطبة األوىل
إلينا خَت رسلو الكراـ، اٟتمد هلل ال ٨تصي ثناًء عليو، لو  اٟتمد هلل ىدانا لئلسبلـ، وأكرمنا بالقرآف، وأرسل 

اٟتمد كلو، ونشهد أف ال إلو اهلل وحده ال شريك لو، لو ا١تلك ولو اٟتمد، وىو على كل شيٍء قدير، ونشهد 
 صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو. أف حبيبنا وسيدنا ٤تمًدا عبده ورسولو

يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َحقَّ تُػَقاتِِو َواَل َ٘تُوُتنَّ اهلل ونفسي بتقوى اهلل عز وجل ) أما بعد: فأوصيكم عباد  
 (.ِإالَّ َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ 

معاشر ا١تسلمُت إف اإلسبلـ قد سبق غَته يف بياف حقوؽ ا٠تالق سبحانو وتعاىل، وحقوؽ ا١تخلوقُت، وال   
 مهما بل  فيعًتيو النقص والضعف.إ٢تٍي حكيم وبُت تنظيٍم أو قانوٍف بشرٍي  مقارنة بُت تشريع

أيها األخوة الكراـ يف مثل ىذا اليـو صدرت وثيقٍة تارٮتيٍة عظيمة، صدرت من رجٍل عظيٍم يف يوـٍ عظيم.   
وا١تستقبل،  إها خطبة الوداع اليت تعرض لؤلمة أعلى القيم، و٘تدىا ٔتقومات ا٠تَت والصبلح لبناء اٟتاضر

بتقوى  –عباد اهلل  –يقوؿ صلى اهلل عليو وسلم يف ا٠تطبة: )أوصيكم تعطيها أسس الفبلح ومبادئ النجاح، و 
مث بُّت صلى اهلل عليو وسلم يف مضامُت ىذه الوثيقة أصٌل مهم تقـو عليو سعادة اهلل، وأحثكم على طاعتو(، 

مواؿ واألعراض، يقوؿ صلى اهلل عليو وسلم يف ىذه الناس، وتصلح بو حياهتم، إنو مبدأ حفظ النفوس واأل
ا٠تطبة: )أيها الناس، إف دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حراـ، كحرمة يومكم ىذا، يف شهركم ىذا، يف 

خطاٌب عا١تي يصدر من سيد العا١تُت ٤تمٌد عليو أفضل الصبلة والتسليم، يتضمن ٤تاربة كل ، إنو بلدكم ىذا(
ترويع اآلمنُت، وإخافة ا١تسلمُت. خطاٌب يتضمن اٟترص التاـ من بُت اإلسبلـ على حفظ تصرٍؼ يًتتب عليو 

النفوس أف هتدر، واألمواؿ أف تضيع، واألعراض أف تنتهك، وصّدر كبلمو صلى اهلل عليو وسلم بقولو أيها 
ّّ جاء بو الدين اإلس  بلمي للمسلمُت وغَتىم.الناس ومل يقل أيها ا١تسلموف أو ا١تؤمنوف، فحفظ اٟتقوؽ مبدأٌ عا

يف خطبة الوداع يعلن ا١تصطفى صلى اهلل عليو وسلم حكم اإلسبلـ األبدي يف قضيٍة خطَتٍة من  عباد اهلل   
قضايا االقتصاد، إها قضية الربا، فيقوؿ عليو أفضل الصبلة والسبلـ: )وإف ربا اٞتاىلية موضوع، وإف أوؿ ربا 

سياسٌة نبويٌة لصيانة االقتصاد من ا٢تبلؾ والدمار، وٟتماية آّتمعات من  ،أبدأ بو ربا العباس بن عبد ا١تطلب(
 الشرور واألضرار، وذلك بتحرَل الربا ٔتختلف صوره، ومهما كاف نوعو وقدره.
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أيها األخوة يف الوقت الذي يصدر اإلسبلـ وصاياه النَّتة يتضح للعامل بعد قروٍف بالتجارب الواقعية    
والدراسات الدقيقة الصادرة من علماء االقتصاد العا١تي أف النظاـ الربوي ليس ىو العاجز  والكتابات ا١تتعددة

على توفَت االقتصاد ا١تستقر فحسب، بل إنو عنصٌر مدمر لبلقتصاد و٪توه واستقراره، فأين ا١تدركوف  وأين ىم 
 ا١تتعظوف من تسابق الدوؿ وليس البنوؾ لبلقتصاد اإلسبلمي 

١ترأة يف اإلسبلـ شقيقة الرجاؿ يف إقامة اٟتياة على خَت حاؿ، عبلقتها بو عبلقة مودٍة ورٛتٍة أمة اإلسبلـ، ا   
وسكٍن وطمأنينة، يقوؿ صلى اهلل عليو وسلم يف خطبة الوداع: )فاتقوا اهلل يف النساء، فإنكم أخذ٘توىن بأمانة 

للمرأة، وسلبها حقوقها  ية األوىلاهلل، واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل(، ولئن حكى التاريخ ٖتقَت اٞتاىل
عضًوا مشرّْفًا، وكرامتها، أما ا١ترأة يف اإلسبلـ فلها الشأف العظيم، حقوقها ٤تفوظة مصانة، تعيش كرٯتة مصانة 

 ، ٢تا ميادينها و٣تاالهتا يف ا٠تَت والعطاء، وحينئٍذ ٕتٍت ألمتها ولنفسها الثمرات ا٠تَّتة.٘تارس مسؤوليتها
وٗتتم خطبة الوداع من نيب األمة صلى اهلل عليو وسلم وىو يفارقها بوصيٍة تضمن ٢تا السعادة  أيها ا١تسلموف   

والرفعة والنصر والعزة، إها وصية االلتزاـ والتمسك بالوحيُت، قاؿ صلى اهلل عليو وسلم: )تركت فيكم ما إف 
واعتصاـٌ ّٔما يف ٚتيع األحواؿ،  أخذمت بو لن تضلوا بعدي: كتاب اهلل وسنيت(. ٘تسٌك ّٔما يف شىت اٞتوانب،

 عقيدًة وعمبًل، شريعًة وٖتاكًما.
 وفق اهلل ا١تسلمُت ٚتيًعا للعمل بكتابو وٖتكيم شريعتو.  
 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلأقوؿ ما قد ٝتعتم  
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 :ا٠تطبة الثانية
إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو 

 ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
 تناولوا خَتي الدارين.. أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل،   
ضلها عظيم، وأجرىا كبَت، تتأكد مشروعيتها ١تن كاف عباد اهلل، األضحية مشروعة بأدلة الشريعة ا١تتنوعة، ف  

ا( رواه غنيِّا وعلى ٙتنها مقتدرًا، قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: )من كاف لو سعة ومل يضح فبل يقربن مصبلن
ومن كاف عنده وصايا ل وأىل بيتو من األموات واألحياء، والشاة ٕتزئ عن الرجوصححو األلباٍل،  ةابن ماج

 تنفيذىا سواٌء بسواء حسب النصوص.وجب عليو 
ِإفَّ اللََّو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل   

 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما
 م صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.الله

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 .وأحفظ عليهم أمنهم اللهم يسر على اٟتجاج حجهم

 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.
 ضى.اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وتر 

 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.
 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َوالْ عباد اهلل ) ُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 عن فضل يوم عرفة عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

إلسبلـ دينا، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال اٟتمد هلل الذي أكمل لنا الدين، وأمت علينا النعمة، ورضي لنا ا  
شريك لو، ىدانا لئلسبلـ وأنعم علينا بالقرآف، وأشهد أف نبينا ٤تمًدا عبده ورسولو مل يدع شيًئا يقرب من اٞتنة 
إال دلنا عليو، وال شيًئا يباعد عن النار إال أرشدنا إليو، فصلوات اهلل وسبلمو عليو وعلى آلو وأصحابو، ومن 

  تدى ّٔداه إىل يـو الدين.اى
ُيْصِلْح  * يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َوُقوُلوا قَػْواًل َسِديًداأما بعد: فأوصيكم أيها األخوة ونفسي بتقوى اهلل )  

 (.َز فَػْوزًا َعِظيًماَلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَػْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللََّو َوَرُسوَلُو فَػَقْد فَا
يـو عرفة يوـٍ عظيم القدر، صومو يكفر اهلل بو السنة ا١تاضية والباقية، فقد روى أبو قتادة  ..أيها األخوة الكراـ  

رضي اهلل عنو، قاؿ سئل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن صـو يـو عرفة فقاؿ: )صياـ يـو عرفة، إٍل 
 قبلو والسنة اليت بعده(، رواه مسلم، فيا لو من أجٍر عظيم، صيامو بضع أحتسب على اهلل أف يكفر السنة اليت

عشرة ساعة يف ىذا اليـو يكفر ذنوب عامُت، فيا لك من رٍب رحيٍم غفور ودود، واللهم لك اٟتمد، وىو يـو 
يـو عرفة، الدعاء والتذلل بُت يدي ا٠تالق سبحانو وتعاىل، قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: )خَت الدعاء دعاء 

وخَت ما قلت أنا والنبيوف من قبلي: ال إلو إال اهلل وحده ال شريك، لو ا١تلك ولو اٟتمد، وىو على كل شيٍء 
 قدير(، فلنكثر يف ىذا اليـو من قوؿ: ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو.

ا عن النيب صلى اهلل وىو يـو مغفرة الذنوب والعتق من النار، كما يف صحيح مسلم عن عائشة رضي اهلل عنه  
عليو وسلم قاؿ: )ما من يوـٍ أكثر من أف يعتق اهلل فيو عبًدا من النار من يـو عرفة، وإنو ليدنو، مث يباىي ّٔم 

وىو يـو مباىاة ا١توىل عز وجل بعباده الصاٟتُت، جعلنا اهلل منهم، عن جابٍر ، ا١تبلئكة فيقوؿ: ما أراد ىؤالء(
هلل عليو وسلم قاؿ: )ما من يوـٍ أفضل عند اهلل من يـو عرفة، ينزؿ اهلل تعاىل إىل رضي اهلل عنو عن النيب صلى ا

السماء الدنيا فيباىي بأىل األرض أىل السماء(، ويف رواية: )إف اهلل يباىي بأىل عرفة مبلئكتو، فيقوؿ: يا 
 ي، قد أتوٍل شعثًا غربا ضاحُت(.دمبلئكيت، انظروا إىل عبا
، اللهم أعتقنا من النار.اللهم اكتبنا من أىل اٞت  نة يف ىذا اليـو

أيها األخوة ا١تؤمنوف، ويف ختاـ األياـ العشر، يظلنا يـو عيد األضحى، وىو يوـٌ عظيٌم أيًضا، قد رأى بعض   
أىل العلم أنو أفضل أياـ السنة، يقوؿ ابن القيم رٛتو اهلل: خَت األياـ عند اهلل يـو النحر، وىو يـو اٟتج 

 السنن أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: )إف أعظم األياـ عند اهلل يـو النحر، مث يـو القر(، األكرب، كما يف
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وبعض العلماء قالوا: يـو عرفة أفضل؛ ألف ار يف مٌت، وىو اليـو اٟتادي عشر، ويـو القر: ىو يـو االستقر 
على ما يقربنا إىل اهلل عز وجل يف صيامو يكفر سنتُت، وسواٌء كاف ىو أفضل أـ يـو عرفة أفضل، فعلينا اٟترص 

 ىذه األياـ الفاضلة كلها.
أخي ا١تسلم و٦تا يقرب إىل اهلل يف يـو العيد: اٟترص على صبلة العيد، وحضورىا مع ا١تسلمُت، فاحرص    

على صبلة العيد، وإياؾ أف تكوف من الذين يثبطهم الشيطاف، فيفضلوف النـو على ىذه الشعَتة العظيمة. فقد 
َفَصلّْ العيد واجبة، واستدلوا بقولو تعاىل: ) ةبعض أىل العلم، ومنهم شيخ اإلسبلـ ابن تيمية بأف صبلرجح 

(، وال تسقط صبلة العيد عن أحٍد إال بعذٍر شرعي، حىت النساء عليهن أف يصلُت العيد، ويشهدف لَِربَّْك َوا٨ْتَرْ 
 عتزلن ا١تصلى.صبلة العيد مع ا١تسلمُت، بل حىت اٟتّيض، إال أف اٟتّيض ي

ومن األمور اليت ينبغي التنبيو عنها يف صبلة العيد ومن سننها: االغتساؿ والتطيب للرجاؿ، ولبس أحسن   
 الثياب.

 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلأقوؿ ما قد ٝتعتم  
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 :ا٠تطبة الثانية
إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال 

 ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
 تناولوا خَتي الدارين.. أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل،   
من شعائر الدين، وىي األضحية، وكاف النيب صلى اهلل شرع شعَتٌة عظيمة تأيها ا١تسلموف، ويف يـو العيد   

واألضحية مشروعٌة ح أضحيتو، فيأكل منها بعد الصبلة، عليو وسلم ال يطعم شيًئا قبل صبلة العيد، حىت يذب
باتفاؽ ا١تسلمُت، فبل خبلؼ بينهم يف مشروعيتها، حكمها سنٌة مؤكدة، فعلها النيب صلى اهلل عليو وسلم، فقد 

وحث أمتو عليها، وال ٕتوز األضحية إال من ّٔيمة األنعاـ من اإلبل أو البقر أو الغنم، أما اإلبل  ضحى بنفسو،
فالواحدة عن سبعة، وكذلك البقر، أما الغنم فالشاة عن مضٍح واحٍد، ويضحي الرجل بالشاة الواحدة عنو، 

عنو، وعن أىل بيتو يف عهد وعن أىل بيتو، يقوؿ أبو أيوب رضي اهلل عنو: )إف الرجل كاف يضحي بالشاة 
عددىم، وإف تفاوتت  النيب صلى اهلل عليو وسلم(. فالشاة الواحدة كافية عن أىل البيت الواحد، وإف كثر

ث غروب الشمس من اليـو الثالوحىت من بعد الفراغ من صبلة العيد، لؤلضحية  الوقت احملدددرجة قرابتهم، و 
٭تسن الذبح فليذْتها بنفسو، ومن ال ٭تسنو فليوكل غَته ٦تن ومن كاف بعد العيد، فصارت األياـ أربعة، 

٭تسنو، فإف اهلل كتب اإلحساف على كل شيء، مث ليسّم أحدكم عند ذْتها، ويقوؿ: بسم اهلل واهلل أكرب، اللهم 
يسن يف األضحية أف تقسم ثبلثًا؛ ثلٌث عن فبلف أو فبلنة، ويسمي صاحبها، و  ىذا منك ولك، اللهم ىذه

 ها، وثلٌث لئلىداء على اٞتَتاف واألقارب واألصحاب، وثلٌث يتصدؽ منها.لؤلكل من
ِإفَّ اللََّو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل   

 (.ْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًماَوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَ 
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.

 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.
 اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.اللهم 

ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ عباد اهلل ) ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
  يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.( فاذكروا اهللَتذَكَُّروفَ 
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 بعد انقضاء شعيرة الحج عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

، ٨تمده ونستغفره ونتوب إليو، ونشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، ونشهد أف اٟتمد هلل رب العا١تُت
و، أدى األمانة وجاىد يف اهلل حق جهاده صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو ٤تمدا عبده ورسولو، وصفيو من خلق

 وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
ُيْصِلْح  *يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َوُقوُلوا قَػْواًل َسِديًدا أما بعد: فيا أيها ا١تسلموف، اتقوا اهلل حق التقوى )  

 (.يَػْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللََّو َوَرُسوَلُو فَػَقْد فَاَز فَػْوزًا َعِظيًماَلُكْم أَْعَماَلُكْم وَ 
عباد اهلل يف األياـ القليلة ا٠تالية أدى اٟتجاج ركًنا من أركاف اإلسبلـ، وىي قربٌة من أعظم القربات، ٕتردوا    

فات، ندًما على الذنوب والعثرات، وضجت هلل من ا١تخيط عند ا١تيقات، وىلت دموع التوبة يف صعيد عر 
باالفتقار إىل اهلل كل األصوات ٔتختلف اللغات، إها رحلٌة من أروع الرحبلت، وسياحٌة من أٚتل السياحات، 

يػٌْر ٦تَّا ُقْل ِبَفْضِل اللَِّو َوبَِرْٛتَِتِو فَِبَذِلَك فَػْليَػْفَرُحوا ُىَو خَ عاد اٟتجاج بعد ذلك فرحُت ٔتا آتاىم اهلل من فضلو، )
(، خَت من الدنيا وأعراضها وأغراضها اليت ما ىي إال طيف خياؿ، مصَته الزواؿ واالرٖتاؿ، فهنيًئا ٬َتَْمُعوفَ 

للحجاج حجهم، وللعباد عبادهتم واجتهادىم، وىنيًئا ٢تم قوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم فيما يرويو عن ربو 
بت إليو ذراًعا، وإذا تقرب مٍت ذراًعا تقربت منو باًعا، وإذا أتاٍل عز وجل قاؿ: )إذا تقرب العبد إيّل شربا تقر 

 مشًيا أتيتو ىرولة( أخرجو البخاري.
أيها األخوة يف اهلل من أروع الكلمات ا١تعربة وا١تأثورة عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قولو حُت رأى ما أحدث   

٥تتصرٌة منو رضي اهلل عنو، والفرؽ بُت الراكب  اٟتجاج يف زمانو قاؿ: )الراكب كثَت، واٟتاج قليل(، كلمةٌ 
واٟتاج ىنا، كالفرؽ بُت ا١تصلي ومقيم الصبلة، فا١تصلي ىو من يؤدي الصبلة ظاىرًا ْتركاهتا، وقلبو غافل ساه، 
أما مقيم الصبلة فهو من يؤديها ٓتشوٍع وحضور قلب، وىذا األخَت ىو الذي تنهاه صبلتو عن الفحشاء 

(، وىكذا َوأَِقِم الصَّبَلَة ِإفَّ الصَّبَلَة تَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ أشار اهلل تعاىل إليو يف قولو: )وا١تنكر، وىذا ما 
 اٟتج، فقد يكوف اٟتاج مأجورًا مقبواًل، وقد ال يكوف حظو من حجو إال التعب وا٠تسارة، نسأؿ اهلل العافية.

ا ىو، فلننظر يف واقع سلوؾ اٟتجاج أثناء تأديتهم للنسك، ولنرقب عباد اهلل، إذا أردنا أف ندرؾ الواقع كم  
سلوكهم بعد رجوعهم من ىذه الشعَتة العظيمة، فكم من حاٍج أدى حج ىذا العاـ، مث تراه يف حجو يشتم 

ل  يف عرض ذاؾ، ورٔتا ٯتسك عن كثٍَت من ا١تنكرات أثناء تأديتو لنسكو، فإذا فرغ من حجو، ورجع إىل يىذا، و 
ه تراه يعود إىل سابق عهده، حيث قطيعة الرحم، أو سوء معاملة اٞتار والقريب والبعيد، أو أكل أمواؿ بلد
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الناس بالباطل، أو ما ٯتارسو من ظلٍم ٢تذا أو ذاؾ، وٕتد فيو ما فيو من صفاٍت مذمومٍة من الكرب والتعايل، 
 ادًة أـ عبادة واٟتسد واٟتقد. فأين حظ ىذا من اٟتج ! وىل أدى ىذا اٟتاج نسكو ع

إف للحج ا١تربور يا عباد اهلل أمارة، ولقبولو منارة، سئل اٟتسن البصري رٛتو اهلل تعاىل: ما اٟتج ا١تربور  فقاؿ: 
)أف يعود اٟتاج زاىًدا يف الدنيا، راغًبا يف اآلخرة، وأف يكوف ٟتجو أثرًا عليو مع اهلل تعاىل يف عبادتو، ومع الناس 

 مو.يف معامبلتو(، انتهى كبل
َا يَػتَػَقبَُّل اللَُّو ِمَن اْلُمتَِّقُتَ فاتقوا اهلل عباد اهلل يف كل حُت، وتذكروا قوؿ اٟتق يف كتابو ا١تبُت: )   (، وتذكروا أف ِإ٪تَّ

 اٟتسنات تتبعها اٟتسنات، وال تركنوا لعمٍل صاٌٍف عملتموه، بل دوًما اسألوا اهلل القبوؿ.
 . ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَل، وأستغفر اهلل يلأقوؿ ما قد ٝتعتم   
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 :ا٠تطبة الثانية
اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده 

 ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
 تناولوا خَتي الدارين.. أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل،   

أيها األخوة يف اهلل، إف ا١تسلم ا١تخلص يف عبادتو، والصادؽ مع ربو تراه دائم احملاسبة لنفسو، فيظهر أثر    
ٍؼ وا١تؤمن اٟتق من كاف على خو ده ا١تنتفع بالعبادة دوف من سواه، العبادة عليو صدقًا ال تصنًعا، وىذا وح

ووجٍل من عدـ قبوؿ العمل، فعن عائشة رضي اهلل عنها قالت: سألت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن 
ْم رَاِجُعوفَ ىذه اآلية: ) (، فقلت: أىم الذين يشربوف ا٠تمر َوالَِّذيَن يُػْؤتُوَف َما آتَػْوا َوقُػُلوبُػُهْم َوِجَلٌة أَنػَُّهْم ِإىَل َرِّّْٔ

ليو وسلم: )ال يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصوموف، ويصلوف، ويتصدقوف، فقاؿ صلى اهلل ع ،ويسرقوف 
 ( أخرجو الًتمذي.أُولَِئَك ُيَسارُِعوَف يف ا٠ْتَيػْرَاِت َوُىْم ٢َتَا َساِبُقوفَ وىم ٮتافوف أف ال تقبل منهم )

 يف الدنيا واآلخرة.. قولك الثابتاللهم تقبل منا، وارحم ضعفنا، وثبتنا على 
 اوز عن تقصَتنا، اللهم أعنا على ذكرؾ وشكرؾ وحسن عبادتك.اللهم ٕت

ِإفَّ اللََّو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل  
 (.ُموا َتْسِليًماَوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلّْ 

 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 

 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.
 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.

 ائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.اللهم اغفر لنا وآلب
 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ عباد اهلل ) ِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ْغِي يَ ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 الفأل في اإلسالم، ال تشاؤم وال طيرة.. عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

إال اهلل وحده ال شريك لو، ونشهد أف ، ٨تمده ونستغفره ونتوب إليو، ونشهد أف ال إلو اٟتمد هلل رب العا١تُت
٤تمدا عبده ورسولو، وصفيو من خلقو، أدى األمانة وجاىد يف اهلل حق جهاده صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو 

 وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
وا اللََّو َحقَّ تُػَقاتِِو َواَل َ٘تُوُتنَّ ِإالَّ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَّقُ أما بعد: فاتقوا اهلل أيها ا١تسلموف، وراقبوه وال تعصوه، )  

 (.َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ 
أيها األخوة يف اهلل روى البخاري ومسلم عن أيب ىريرة قاؿ: قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: )ال طَتة،   

ويف روايٍة أخرى: )ال وخَتىا الفأؿ(، قالوا: وما الفأؿ يا رسوؿ اهلل  قاؿ: )الكلمة الصاٟتة يسمعها أحدكم(، 
 طَتة، ويعجبٍت الفأؿ: الكلمة اٟتسنة، الكلمة الطيبة(، ويف رواية: )وأجب الفأؿ الصاٌف(.

عباد اهلل إف التفاؤؿ والفأؿ اٟتسن، من ا١تعاٍل اليت ٖتبها النفوس، وىي اليت تذكر ٔتا يرجوه ا١ترء من ا٠تَت، 
اهلل عز وجل من ا٠تَت، فالفأؿ إ٪تا ىو استحساف كبلـٍ يتضمن فتسرُّ بو النفس، وٖتصل ٢تا البشارة ٔتا قدَّره 

 ٧تاًحا، أو سرورًا، أو تسهيبًل، فتطيب النفس لذلك، ويقوى العـز عند اإلنساف.
والتفاؤؿ كاف من ىدي الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ، فقد كاف صلى اهلل عليو وسلم يستبشر با٠تَت عند ٝتاع 

ليو وسلم: )ُسهّْل لكم ة عندما طلع سهيل بن عمرو، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عاألٝتاء، كما يف يـو اٟتديبي
والتفاؤؿ حسن ظن العبد بربو، وا١تؤمن مأموٌر ْتسن الظن باهلل تعاىل على كل حاؿ، ولذلك ذكر من أمركم(، 

اقتداًء بو، فهو أىل العلم أف ٖتويل رداء النيب صلى اهلل عليو وسلم بعد صبلة االستسقاء، ونفعلو ٨تن كذلك 
 من باب التفاؤؿ وحسن الظن باهلل لبلنتقاؿ من حاؿ اٞتدب إىل حاؿ ا٠تصب.

وأما حكم الفأؿ اٟتسن فهو مستحب، وقوؿ الكبلـ اٟتسن من األمور اليت رغبت ّٔا الشريعة، وخاصًة    
ند ظن عبدي عند من كانت بو مصيبة، من باب حسن الظن باهلل، ولذلك حاء يف اٟتديث القدسي: )أنا ع

 يب( حديث صحيح رواه أٛتد وغَته.
 تعاىل فإف ذلك شرّّ لو، وىو من أيها األخوة، وعلى العكس من ذلك فإف العبد إذا قطع رجاءه وأملو باهلل   

، وأصلو الشيء ا١تكروه من قوٍؿ أو فعٍل أو غَته،  الطَتة اليت فيها سوء الظن، وتوقع الببلء، والتطَتُّ ىو التشاـؤ
كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم يعجبو الفأؿ؛ ألف التشاـؤ سوء ظٍن باهلل تعاىل، ونفى الشرع ذلك وأبطلو وإ٪تا  

وهى عنو، وأخرب أنو ليس لو تأثٌَت بنفٍع وال ضر، فهذا معٌت قولو صلى اهلل عليو وسلم: )ال طَتة(، ويف حديٍث 
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ا ٔتقتضاىا معتقدين تأثَتىا، فهو شرٌؾ؛ ألهم آخر: )الطَتة شرؾ( أي: اعتقاد أها تنفع أو تضر، إذا عملو 
 جعلوا ٢تا أثرًا يف الفعل واإل٬تاد، وىذا هلل وحده ال شريك لو.

ويوجد يف عصرنا اٟتاضر من يتشاءموف من الرقم ثبلثة عشر مثبًل، ومن يتشاءموف بصوت اإلسعاؼ أو    
يها أياـ ٨تٍس، وأياـ سعد، وأياـ النحس غَتىا، ويوجد كذلك يف بعض وسائل اإلعبلـ ما يسمى باألبراج، وف

يف ىذا الربج ىي نفس أياـ السعد يف ذلك الربج، ومن ولد يف ىذا اليـو من الربج فهو سعيد، ومن ولد يف 
ذلك الربج فهو منحوس، وكل ذلك من اهلل جل وعبل، وال دخل لؤلبراج وال غَتىا يف شيء، وىو من الشرؾ 

، وأيًضا يوجد من بعض الناس من ال يسمي ولده اٞتديد ل يف أمور االعتقاد، ومن ا٠تلالذي هى الشارع عنو
 من التشاـؤ ا١تنهي عنو.كلو باسم الولد الذي قد مات ٥تافة أف ٯتوت مثل أخيو، وىذا  

أف نؤمن بقضاء اهلل وقدره، و٨تسن الظن بربنا وال نتشاءـ، ونلتـز يف ذلك ّٔدي ايها األخوة فعلينا ٚتيًعا    
الكرَل صلى اهلل عليو وسلم الذي يعجبو التفاؤؿ، وكانت لو مواقف مشهودة يف ذلك، حىت يف أصعب نبينا 

ا١تواقف ٧تده يتفاءؿ و٭تسن الظن بربو، ومن تلك ا١تواقف ما حصل لو صلى اهلل عليو وسلم ولصاحبو أيب بكٍر 
اهلل عليو وسلم ٥تاطًبا صاحبو،  رضي اهلل عنو و٫تا يف طريق ا٢تجرة، وقد طارد٫تا سراقة، فيقوؿ الرسوؿ صلى

أي  –وىو يف حاؿ ملؤىا التفاؤؿ والثقة باهلل: ال ٖتزف إف اهلل معنا، فدعا عليو رسوؿ اهلل فارتطمت فرسو 
 إىل بطنها، متفق عليو. -غاصت قوائمها يف األرض

 اللهم اجعلنا ٦تن ٭تسن الظن بك، فمن أحسن الظن بربو كفاه ووقاه.  
 .، فاستغفروه إنو غفور رحيموأستغفر اهلل يل ولكمأقوؿ قويل ىذا،   
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 :ا٠تطبة الثانية
اٟتمد هلل رب العا١تُت، والعاقبة للمتقُت، وال عدواف إال على الظا١تُت، أشهد أف ال إلو إال اهلل ا١تلك اٟتق 

بعهم بإحساٍف إىل يـو ا١تبُت، وأشهد أف ٤تمًدا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو أٚتعُت، وعلى من ت
 الدين.

 أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل ٖتوزوا السعادة يف الدارين.
بنا يف التفاؤؿ؛ ألنو يشحذ ا٢تمم للعمل، وبو ٭تصل األمل، الذي ىو أكرب رغَّ  أيها ا١تسلموف، اإلسبلـُ   

وىو طبيعٌة نفسيٌة سيئة؛ ألها  إف التشاـؤ لو عبلقٌة باألخبلؽ،و أسباب النجاح، وىذا من أسرار ىذه الشريعة، 
تضعف األمل، وتؤدي إىل الفشل، فتجد ا١تتشائم دائًما عبوًسا، وال ٕتد عنده نضارة، أما التفاؤؿ فهو من 
أسباب إشراؽ الوجو، وال ٕتد يف الغالب أحد يبتسم إال وىو متفائل، وقد ضربوا مثااًل ١تعرفة ا١تتشائم من 

لو عرض على ا١تتفائل لقاؿ: )ىذا نصف كوٍب ٦تتلٍئ با١تاء(، وا١تتشائم سيقوؿ ا١تتفائل بنصف كوٍب من ا١تاء، 
فعلى من ابتلي ّٔذه الصفة السيئة أف يهذب نفسو ويزكيها منها، : )إنو نصف كوٍب فارٍغ من ا١تاء(، عنو

بالتحلم،  فاألطباع والعادات السيئة ٯتكن التخلص منها كما قاؿ رسولنا صلى اهلل عليو وسلم: )وإ٪تا اٟتلم
َلَقْد َكاَف َلُكْم يف والعلم بالتعلم(، وليتخذ من نبينا صلى اهلل عليو وسلم قدوًة يف ذلك، عمبًل بالتوجيو الرباٍل: )

ن تفاؤلو عليو (، وقد أوردنا نصوًصا مَرُسوِؿ اللَِّو ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَف يَػْرُجو اللََّو َواْليَػْوـَ اآْلِخَر َوذََكَر اللََّو َكِثَتًا
 ، ولنعلم ٚتيًعا أف العاقبة للمتقُت ا١تتوكلُت على رّٔم جل وعبل.حلك الظروؼالصبلة والسبلـ، حىت يف أ

 نسأؿ اهلل أف يكتبنا منهم.  
ِإفَّ اللََّو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل   

 (.ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما َوَمبَلِئَكَتوُ 
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 أمورنا. اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة

 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.
 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر وَ عباد اهلل ) اْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 الكسوف والخسوف من آيات اهلل تعالى عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فهو  إف اٟتمد هلل ٨تمده، ونستغفره، ونتوب إليو، ونعوذ باهلل من شرور
ا١تهتد، ومن يضلل فبل ىادي لو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده، 

 ورسولو، صلى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو، وأتباعو إىل يـو الدين.
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن وال تعصوه، واشكروه على ٚتيع نعمو، )أما بعد: أيها ا١تسلموف، اتقوا اهلل وأطيعوه، وراقبوا أمره 

 (.آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقُتَ 
عباد اهلل، أخرج مسلٌم يف صحيحو من حديث عائشة رضي اهلل عنها أف الشمس انكسفت على عهد   

)إف الشمس والقمر ال يكسفاف ١توٍت أحد وال رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فقاـ قياًما شديًدا، مث قاؿ: 
ٟتيائو، ولكنهما من آيات اهلل ٮتوؼ اهلل ّٔما عباده، فإذا رأيتم كسوفًا فاذكروا اهلل حىت ينجليا(. وأخرج أيًضا 
من حديث أيب مسعوٍد األنصاري رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: )إف الشمس 

ات اهلل ٮتوؼ اهلل ّٔما عباده، وإهما ال ينكسفاف ١توت أحٍد من الناس، فإذا رأيتم منها والقمر آيتاف من آي
 شيًئا فصلوا وادعوا اهلل حىت يكشف ما بكم(.

إف ىذين اٟتديثُت الصحيحُت اللذين نطق ّٔما أعلم الناس بربو، وأحراىم بفهم ما ٬تريو ا٠تالق يف الكوف،   
ا كافًيا ١تا يهم ا١تسلم، من أمر ذلك الكسوؼ أو ا٠تسوؼ، إذ يدالف داللة ظاىرة إف فيهما لبيانًا شافًيا، وعلمً 

صر٭تة على أف اٟتكمة من كسوؼ الشمس وخسوؼ القمر، إ٪تا ىي ٗتويف العباد، وتذكَتىم برّٔم، ولفت 
 *النػََّهاَر فَِإَذا ُىْم ُمْظِلُموَف  َوآيٌَة ٢َتُُم اللَّْيُل َنْسَلُخ ِمْنوُ أنظارىم إىل نعم ىم عنها غافلوف سادروف، قاؿ سبحانو: )

ْرنَاُه َمَنازَِؿ َحىتَّ َعاَد َكاْلُعْرُجوِف اْلَقِدَِل  *َوالشَّْمُس َٕتْرِي ِلُمْستَػَقرٍّ ٢َتَا َذِلَك تَػْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم  اَل  *َواْلَقَمَر َقدَّ
(، إها لنعٌم عظيمة، ليٌل وهار اللَّْيُل َساِبُق النػََّهاِر وَُكلّّ يف فَػَلٍك َيْسَبُحوفَ  الشَّْمُس يَػْنَبِغي ٢َتَا َأْف ُتْدرَِؾ اْلَقَمَر َواَل 

يتواىل جريهما وٮتتلفاف، يف حركٍة للكوف ٤تكمٍة بديعة، ونظاـٍ ال ٮتتلف عن مساره، ولو اختلف شيًئا يسَتًا 
بٌَت يذىب ضوء الشمس أو وتغَت قليبًل ٟتدث ىذا ا٠تسوؼ أو ذاؾ الكسوؼ، فكيف لو حدث تغَت ك

ُقْل أَرَأَيْػُتْم ِإْف َجَعَل اللَُّو َعَلْيُكُم اللَّْيَل القمر ! ماذا سيحدث ٢تذا العامل وكيف سيعيش الناس يف الكوف  )
ُر اللَِّو يَْأتِيُكْم ِبِضَياٍء أََفبَل َتْسَمُعوَف  أَيْػُتْم ِإْف َجَعَل اللَُّو َعَلْيُكُم النػََّهاَر ُقْل أَرَ  *َسْرَمًدا ِإىَل يَػْوـِ اْلِقَياَمِة َمْن إَِلٌو َغيػْ

ُر اللَِّو يَْأتِيُكْم بَِلْيٍل َتْسُكُنوَف ِفيِو أََفبَل تُػْبِصُروَف  َوِمْن َرْٛتَِتِو َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل  *َسْرَمًدا ِإىَل يَػْوـِ اْلِقَياَمِة َمْن إَِلٌو َغيػْ
 (.ْبتَػُغوا ِمْن َفْضِلِو َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروفَ َوالنػََّهاَر لَِتْسُكُنوا ِفيِو َولِتَ 
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أيها األخوة يف اهلل، عندما حلَّ الكسوؼ فزع النيب صلى اهلل عليو وسلم للصبلة، وخرج وىو ٬تر رداءه من    
االستعجاؿ ٢تذا ا٠تطب اٞتلل، حىت انتهى إىل ا١تسجد، وثاب إليو الناس، وصلى ّٔم صبلة الكسوؼ، ومن 

إىل الصدقة، وذكر اهلل، وبُّت غَتة اهلل وغضبو سبحانو من اقًتاؼ عباده ا١توبقات وا١تنكرات،  مث خطب ودعا
فكيف تروف الناس اليـو يفعلوف  ومب يتصرفوف حياؿ ىذا األمر العظيم، وا٠تطب اٞتليل، واٟتدث الكوٍل 

َواْلَبْحِر ٔتَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم َظَهَر اْلَفَساُد يف اْلبَػرّْ ا١تهم، إف ىذا الكسوؼ أو ا٠تسوؼ نتاج ذلك: )
 (.بَػْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم يَػْرِجُعوفَ 

 نسأؿ اهلل أف يعفو عن اٞتميع، وأف يصلح أحواؿ ا١تسلمُت.
 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلأقوؿ ما قد ٝتعتم
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 :الثانيةا٠تطبة 
اٟتمد هلل على إحسانو، والشكر لو على توفيقو وامتنانو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد   

 أف ٤تمًدا رسوؿ اهلل، صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو أٚتعُت، وعلى من تبعهم بإحساٍف إىل يـو الدين.
  الدارين.أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل ٖتوزوا السعادة يف  
أيها ا١تسلموف: إف ىذا الكوف كلو من أكرب ٣تراتو إىل أصغر حشراتو، إنو يسَت على ما شرعو لو ربو، وخلقو   

ا مُثَّ اْستَػَوى ِإىَل السََّماِء َوِىَي ُدَخاٌف فَػَقاَؿ ٢َتَا َوِلؤْلَْرِض اْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًىا قَالَتَ عليو طائًعا ٥تبًتا، قاؿ سبحانو: )
َنا طَائِِعُتَ  (، بل إف ىذا الكوف ليحب من وافقو يف استسبلمو لرب، ويكره من خالف خالقو وعصاه، حىت أَتَػيػْ

َلَقْد ِجْئُتْم َشْيئًا  *َوقَاُلوا اٗتَََّذ الرَّْٛتَُن َوَلًدا ليكاد يتصدع من مقاالت الكافرين وضبلالت ا١تلحدين، قاؿ تعاىل: )
َوَما يَػْنَبِغي لِلرَّْٛتَِن  *َأْف َدَعْوا لِلرَّْٛتَِن َوَلًدا  *اُت يَػتَػَفطَّْرَف ِمْنُو َوتَػْنَشقُّ اأْلَْرُض َوٗتَِرُّ اْٞتَِباُؿ َىدِّا وَ اَتَكاُد السَّمَ  *ِإدِّا 

 (.ِإْف ُكلُّ َمْن يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض ِإالَّ آيت الرَّْٛتَِن َعْبًدا *َأْف يَػتَِّخَذ َوَلًدا 
 الق ا١تالك ا١تدبر، ىو ا١تستحق للعبادة ّتميع أنواعها وحده ال شريك لو.نعم إف ا٠ت

 فاللهم ارحم ضعفنا، وتقصَتنا، وٕتاوز عن سيئاتنا.
ِإفَّ اللََّو َوَمبَلِئَكَتُو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل 

 (.يبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًماُيَصلُّوَف َعَلى النَّ 
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.

 اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى. اللهم وفق خادـ
 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.

 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلقُ عباد اهلل ) ْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 سورة ق   عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أف سيدنا ونبينا ٤تمًدا عبد اهلل  اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف  
عهم بإحساٍف، ورسولو اجتباه ربو واصطفاه، صلى اهلل وسلم وبارؾ عليو، وعلى آلو وأصحابو والتابعُت ومن تب

يـو ينفخ يف الصور، ويبعث أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل، اتقوا يوًما ترجعوف فيو إىل اهلل، وسلم تسليًما كثَتا، 
 من يف القبور، يـو تبلى السرائر، نسأؿ اهلل أف يرٛتنا ويتجاوز عنا.

أيها األخوة بُت أيدينا سورة عظيمة، سورة كاف يقرؤىا النيب صلى اهلل عليو وسلم، وٮتطب ّٔا على ا١تنابر    
ا على ابتداء ا٠تلق، والبعث والنشور، الشتما٢توذلك  :يف اٞتمع واألعياد، يقوؿ اٟتافظ ابن كثَت رٛتو اهلل

ؽ َواْلُقْرآِف وا١تعاد والقيامة واٟتساب، واٞتنة والنار، والثواب والعقاب، والًتغيب والًتىيب. تلكم ىي سورة: )
ور النيب صلى اهلل عليو وسلم واحًدا سنتُت أو نّ ورنا وتػَ نّ أـ ىشاـ بنت حارثة، قالت: )لقد كاف تػَ  عن( اْلَمِجيدِ 
( إال على لساف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فكاف ؽ َواْلُقْرآِف اْلَمِجيدِ ) خذتُ بعض السنة، وما أَ  سنة أو

 .رواه مسلم يقرؤىا كل يـو ٚتعة على ا١تنرب إذا خطب الناس(
يف أجزاء من ىذه ا٠تطبة نذكر جانًبا من معاٍل ىذه السورة العظيمة؛ إحياًء للسنة، والتماًسا للهداية،    
َبْل َعِجُبوا َأْف  *ؽ َواْلُقْرآِف اْلَمِجيِد عظًا للقلوب، أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم، بسم اهلل الرٛتن الرحيم: )وو 

ُهْم فَػَقاَؿ اْلَكاِفُروَف َىَذا َشْيٌء َعِجيٌب  َنا وَُكنَّا تُػرَابًا َذِلَك َرْجٌع بَِعيٌد * َجاَءُىْم ُمْنِذٌر ِمنػْ َنا َما َقْد َعِلمْ * أَِئَذا ِمتػْ
ُهْم َوِعْنَدنَا ِكَتاٌب َحِفيٌظ  بُوا بِاٟتَْقّْ َلمَّا َجاَءُىْم فَػُهْم يف أَْمٍر َمرِيجٍ  *تَػنػُْقُص اأْلَْرُض ِمنػْ  (.َبْل َكذَّ

حيث بدأ اهلل تعاىل ىذه السورة الكرٯتة بالقسم بالقرآف آّيد، وتعجب كيف ينكر الكفار إعادة ا٠تلق، وقد    
مث ينتقل السياؽ إىل إثبات البعث بالنظر والتدبر يف خلق األرض والسماء، والنبات وا١تاء  !،لقوا أوؿ مرة خُ 
َناَىا َوَزيػَّنَّاَىا َوَما ٢َتَا ِمْن فُػُروٍج ) َنا ِفيَها َرَواِسَي  *أَفَػَلْم يَػْنظُُروا ِإىَل السََّماِء فَػْوقَػُهْم َكْيَف بَػنَػيػْ َواأْلَْرَض َمَدْدنَاَىا َوأَْلَقيػْ
َنا ِفيَها ِمْن ُكلّْ َزْوٍج َِّٔيٍج وَ  َونَػزَّْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء ُمَبارًَكا َفأَنْػبَتػْنَا بِِو َجنَّاٍت  *تَػْبِصَرًة َوذِْكَرى ِلُكلّْ َعْبٍد ُمِنيٍب  *أَنْػَبتػْ

َنا بِِو بَػْلَدًة َمْيًتا َكَذِلَك ا٠ْتُُروجُ رِْزقًا لِْلِعَباِد وَ  *َوالنَّْخَل بَاِسَقاٍت ٢َتَا طَْلٌع َنِضيٌد  *َوَحبَّ اٟتَِْصيِد  كل ىذا ، و (َأْحيَػيػْ
فهاـ لقدرة اهلل تعاىل، فكيف يعجز سبحانو عن إحياء ا١توتى وىو أىوف عليو، مث تنتقل للفت األنظار واإل

َلُهْم قَػْوـُ اآليات إىل إعطاء حملاٍت تارٮتيٍة لؤلقواـ السابقُت، وعاقبة ا١تكذبُت ) َبْت قَػبػْ نُوٍح َوَأْصَحاُب الرَّسّْ  َكذَّ
أَفَػَعِييَنا بِا٠ْتَْلِق  *َوَأْصَحاُب اأْلَْيَكِة َوقَػْوـُ تُػبٍَّع ُكلّّ َكذََّب الرُُّسَل َفَحقَّ َوِعيِد  *َوَعاٌد َوِفْرَعْوُف َوِإْخَواُف ُلوٍط  *َوَٙتُوُد 

ات لتثبت قضية البعث بدليٍل معروؼ، لكن النفوس كثَتًا مث تنتقل اآلي ،(اأْلَوَِّؿ َبْل ُىْم يف لَْبٍس ِمْن َخْلٍق َجِديدٍ 
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َوَلَقْد َخَلْقَنا إنو مشهد ا١توت وسكراتو ) ؛يد عليها شهواهتاقما تغفل عنو، بل وال ترغب يف ذكره؛ ألنو ي
ْنَساَف َونَػْعَلُم َما تُػَوْسِوُس بِِو نَػْفُسُو َو٨َتُْن أَقػَْرُب إِلَْيِو ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ  ِإْذ يَػتَػَلقَّى اْلُمتَػَلقَّْياِف َعِن اْلَيِمُِت َوَعِن  * اإْلِ

( َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت بِاٟتَْقّْ َذِلَك َما ُكْنَت ِمْنُو ٖتَِيدُ  *َما يَػْلِفُظ ِمْن قَػْوٍؿ ِإالَّ َلَدْيِو َرِقيٌب َعِتيٌد  *الشَّْماِؿ َقِعيٌد 
 قابتو، وكل شيء ٤تفوظ، فاللهم ارحم ضعفنا، وٕتاوز عن ذنوبنا.أين ا١تفر يف اٟتياة  وأنت يف قبضة موالؾ ور 

َونُِفَخ )ع، إنو مشهد البعث، وىوؿ احملشر، وبعد ذكر ا١توت وسكراتو ينتقل السياؽ إىل ما ىو أشد منو وأفظ   
ْد ُكْنَت يف َغْفَلٍة ِمْن َىَذا َفَكَشْفَنا َلقَ  *َوَجاَءْت ُكلُّ نَػْفٍس َمَعَها َساِئٌق َوَشِهيٌد  *يف الصُّوِر َذِلَك يَػْوـُ اْلَوِعيِد 

( إنو تصويٌر حي، وشاىٌد قائٌم لتلك األحداث الرىيبة، نسأؿ اهلل أف يثبتنا َعْنَك ِغطَاَءَؾ فَػَبَصُرَؾ اْليَػْوـَ َحِديدٌ 
أَْلِقَيا يف  *َما َلَديَّ َعِتيٌد  َوقَاَؿ َقرِيُنُو َىَذا) :يشهدفتقدـ يك لَ مَ ػىذا الالثابت يف اٟتياة الدنيا واآلخرة، مث بقولو 

* الَِّذي َجَعَل َمَع اللَِّو ِإ٢َتًا آَخَر َفأَْلِقَياُه يف اْلَعَذاِب الشَِّديِد  *َمنَّاٍع لِْلَخَْتِ ُمْعَتٍد ُمرِيٍب * َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّاٍر َعِنيٍد 
َما  *قَاَؿ اَل َٗتَْتِصُموا َلَديَّ َوَقْد َقدَّْمُت إِلَْيُكْم بِاْلَوِعيِد * َضبَلٍؿ بَِعيٍد قَاَؿ َقرِيُنُو َربػََّنا َما َأْطَغْيُتُو َوَلِكْن َكاَف يف 
ـٍ لِْلَعِبيِد  فالقرين يف اآلية  ؛(يَػْوـَ نَػُقوُؿ ٞتََِهنََّم َىِل اْمَتؤَلِْت َوتَػُقوُؿ َىْل ِمْن َمزِيدٍ  *يُػَبدَُّؿ اْلَقْوُؿ َلَديَّ َوَما أَنَا ِبَظبلَّ

يشهد عليو ٔتا فعل، والقرين اآلخر الذي يقوؿ: فل بعمل اإلنساف يف الدنيا لك ا١توكَّ مَ ػىل على األرجح ىو الاألو 
( وىو على األرجح الشيطاف ا١توكَّل باإلغواء، يقوؿ: ما كاف يل عليو سلطاف، بل ىو الذي ضل َربػََّنا َما َأْطَغْيُتوُ )

َما يُػَبدَُّؿ اْلَقْوُؿ  * َٗتَْتِصُموا َلَديَّ َوَقْد َقدَّْمُت إِلَْيُكْم بِاْلَوِعيِد اَل وطغى بنفسو، فيحسم الرب جل جبللو بقولو: )
ـٍ لِْلَعِبيدِ  (، فا١تقاـ ليس مقاـ اختصاـ، مث ينتهي ا١تشهد بوصٍف رىيٍب ٞتهنم وىي ٖتًتؼ َلَديَّ َوَما أَنَا ِبَظبلَّ
( إها تنادي با١تزيد من الكفرة اْمَتؤَلِْت َوتَػُقوُؿ َىْل ِمْن َمزِيدٍ  يَػْوـَ نَػُقوُؿ ٞتََِهنََّم َىلِ وتفور، وتضطرب و٘تور، )

وا١تنافقُت وآّرمُت، وال تزاؿ تنادي حىت يضع اٞتبار جل جبللو قدمو فيها، فتقوؿ: حسيب حسيب، مث ينتقل 
َر بَِعيٍد َوأُْزلَِفِت اٞتَْ سياؽ اآليات مباشرًة من مشهد العذاب واٞتحيم إىل مشهد السرور والنعيم )  *نَُّة لِْلُمتَِّقَُت َغيػْ

اْدُخُلوَىا ِبَسبَلـٍ َذِلَك يَػْوـُ  *َمْن َخِشَي الرَّْٛتََن بِاْلَغْيِب َوَجاَء ِبَقْلٍب ُمِنيٍب  *َىَذا َما ُتوَعُدوَف ِلُكلّْ َأوَّاٍب َحِفيٍظ 
ب ٢تم غَت بعيد، فبل يتكلفوف مشقة الوصوؿ إليها، فاهلل قرَّ تُ  فاٞتنة ؛(٢َتُْم َما َيَشاُءوَف ِفيَها َوَلَديْػَنا َمزِيدٌ  *ا٠ْتُُلوِد 

يعلم أنكم كنتم أوابُت، ٗتشوف ربكم بالغيب، وتنيبوف إليو، و٢تذا ادخلوا اٞتنة بسبلـ، سبلـٌ من العذاب، 
، لكم ما تشتهيو األنفس وتلذ األعُت، و٢تم فيما ما ىو فوؽ ذلك، وىو الت متع وسبلـٌ من ا١توت وا١ترض وا٢تـر

برؤيو وجو اهلل الكرَل سبحانو، اللهم إنا نسألك اٞتنة وما قرَّب إليها من قوٍؿ وعمل، وباعد بيننا وبُت النار، 
 إنك على كل شيء قدير.، وما قرب إليها من قوٍؿ وعمل، اللهم إنا نسألك لذة النظر

 .أقوؿ ما قد ٝتعتم، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو ىو الغفور الرحيم
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، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أف سيدنا ونبينا ٤تمًدا عبده رب العا١تُتاٟتمد هلل   

 بعد:أما .ورسولو، صلى اهلل وسلم وبارؾ عليو وعلى آلو وصحبو والتابعُت، ومن تبعهم بإحساٍف إىل يـو الدين.
 ىذه السورة العظيمة؛ لتوجز ما سبق من طرؽ إثبات البعث، ومراحل اءت خوامتجأيها األخوة يف اهلل فيا    

ُهْم َبْطًشا ا٠تلق، ومصَت ا٠تبلئق، ومصارع الغابرين، وأىواؿ احملشر ) َلُهْم ِمْن قَػْرٍف ُىْم َأَشدُّ ِمنػْ وََكْم أَْىَلْكَنا قَػبػْ
َولََقْد  *ْكَرى ِلَمْن َكاَف لَُو قَػْلٌب َأْو أَْلَقى السَّْمَع َوُىَو َشِهيٌد ِإفَّ يف َذِلَك َلذِ  *فَػنَػقَُّبوا يف اْلِببَلِد َىْل ِمْن ٤تَِيٍص 

نَػُهَما يف ِستَِّة أَيَّاـٍ َوَما َمسََّنا ِمْن لُُغوٍب  فَاْصربْ َعَلى َما يَػُقوُلوَف َوَسبّْْح ِْتَْمِد  *َخَلْقَنا السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَػيػْ
ال تأس على  فيا أيها الرسوؿ( َوِمَن اللَّْيِل َفَسبّْْحُو َوأَْدبَاَر السُُّجودِ * الشَّْمِس َوقَػْبَل اْلُغُروِب  َربَّْك قَػْبَل طُُلوعِ 

ىي أكرب من خلقهم ومل يصبنا تعب، وال قد خلقنا ىذه ا١تخلوقات العظيمة، و ىؤالء الذين ينكروف البعث، ف
مث ٗتتم ىذه السورة العظيمة بتقرير مشاىد كفيك ويتوالؾ، وصلّْ لربك، واهلل يإعياء، وال نصب، فاصرب وسبح 

َواْسَتِمْع يَػْوـَ يُػَناِد اْلُمَناِد ِمْن البعث والنشور، وتثبيت النيب صلى اهلل عليو وسلم وتسليتو ٕتاه منكري البعث )
َنا اْلَمِصَُت  *يَػْوـَ َيْسَمُعوَف الصَّْيَحَة بِاٟتَْقّْ َذِلَك يَػْوـُ ا٠ْتُُروِج  *َمَكاٍف َقرِيٍب  يَػْوـَ َتَشقَُّق  *إِنَّا ٨َتُْن ٨ُتِْيي َو٪ُتِيُت َوإِلَيػْ

َنا َيِسٌَت  ُهْم ِسرَاًعا َذِلَك َحْشٌر َعَليػْ ْر بِاْلُقْرآِف َمْن  *اأْلَْرُض َعنػْ ٨َتُْن َأْعَلُم ٔتَا يَػُقوُلوَف َوَما أَْنَت َعَلْيِهْم ِّتَبَّاٍر َفذَكّْ
ر بالقرآف فهو ر، فذكر بالقرآف من ٮتاؼ وعيد، ذكّ ذكّ يها النيب، ويا أيها ا١تسلم، إ٪تا أنت مُ فيا أ، (ٮَتَاُؼ َوِعيدِ 

 يهز القلوب، ويزلزؿ النفوس، ومن مل يؤثر فيو القرآف، فهو حريّّ بأف ال تؤثر فيو أي موعظة.
ِإفَّ اللََّو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل   

 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا. اللهم

 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.
 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.

 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعظُ ِإفَّ اللَّ عباد اهلل ) ُكْم َلَعلَُّكْم َو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 :ا٠تطبة األوىل

إف اٟتمد هلل ٨تمده، ونستعينو، ونستغفره، ونشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، لو ا١تلك ولو اٟتمد،   
وىو على كل شيٍء قدير، ونشهد أف ٤تمًدا عبده، ورسولو، وصفيو من خلقو، أدى األمانة، وبل  الرسالة، 

 تبعهم بإحساٍف إىل يـو الدين. صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو، ومن
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َحقَّ تُػَقاتِِو َواَل َ٘تُوُتنَّ ِإالَّ أما بعد: فأوصيكم ونفسي بتقوى اهلل، قاؿ تعاىل: )  

 (.َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ 
الصاٟتات، و٣تانبة السيئات، فقاؿ  أيها ا١تسلموف، لقد دعاكم موالكم إىل جنات النعيم بتقدَل األعماؿ  

الَِّذيَن يُػْنِفُقوَف يف  *َواُت َواأْلَْرُض أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقَُت اَوَسارُِعوا ِإىَل َمْغِفَرٍة ِمْن َربُّْكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّمَ تعاىل: )
(، ويف اٟتديث عن النيب صلى اهلل لنَّاِس َواللَُّو ٭تُِبُّ اْلُمْحِسِنُتَ السَّرَّاِء َوالضَّرَّاِء َواْلَكاِظِمَُت اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَُت َعِن ا

عليو وسلم: )كلكم يدخل اٞتنة إال من أَب(، قالوا: ومن يأَب يا رسوؿ اهلل  قاؿ: )من أطاعٍت دخل اٞتنة، 
 ومن عصاٍل فقد أَب( رواه البخاري.

َولِلَِّو َما يف السََّماَواِت َوَما يف ليها كما قاؿ تعاىل: )وأعماؿ العباد ٤تصاة عليهم صغَتىا وكبَتىا ليجازوا ع   
(. فاٞتزاء اٟتقيقي الدائم يف اآلخرة، وأما اأْلَْرِض لَِيْجزَِي الَِّذيَن َأَساُءوا ٔتَا َعِمُلوا َو٬َتْزَِي الَِّذيَن َأْحَسُنوا بِاٟتُْْسٌَت 

فإنو جزاٌء قليل وجزاءٌ منقطع، حىت إف عمر الدنيا كلها  يف الدنيا وإف كاف فيها جزاء على ا٠تَت، أو على الشر،
َويَػْوـَ تَػُقوـُ السَّاَعُة يُػْقِسُم اْلُمْجرُِموَف َما لَِبُثوا َغيػَْر َساَعٍة  يراه العصاة مقدار ساعٍة من هاٍر كما قاؿ تعاىل: )

نَػُهمْ َويَػْوـَ ٭َتُْشُرُىْم َكَأْف ملَْ يَػْلَبثُ (، )َكَذِلَك َكانُوا يُػْؤَفُكوفَ  (، ولكن اٞتزاء وا ِإالَّ َساَعًة ِمَن النػََّهاِر يَػتَػَعاَرُفوَف بَػيػْ
 األبدي السرمدي الذي ال ينقطع يف اآلخرة، إما دار نعيم، وإما دار جحيم.

(، ففيها ما ال عٌُت َوتِْلَك اْٞتَنَُّة الَّيِت أُورِثْػُتُموَىا ٔتَا ُكْنُتْم تَػْعَمُلوفَ أيها األخوة: اٞتنة حق أف يطلبها ا١تسلم )  
رأت، وال أذٌف ٝتعت، وال خطر على قلب بشر، عن أسامة بن زيد رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى 
اهلل عليو وسلم: )أال ىل مشمر للجنة، فإف اٞتنة ال خطر ٢تا، ىي ورب الكعبة نوٌر يتؤلأل، ور٭تانٌة هتتز، وقصر 

حسناء ٚتيلة، وحلٌل كثَتة، ومقاـٌ يف أبٍد يف داٍر سليمة، وفاكهة  مشيد، وهٌر مطرد، وٙترٌة نضيجة، وزوجةٌ 
وخضرة، ونعمٍة يف ٤تلٍة عاليٍة ّٔية(، قالوا: نعم يا رسوؿ اهلل، ٨تن ا١تشمروف ٢تا، قاؿ: )قولوا: إف شاء اهلل(، 

: إف شاء اهلل. رواه ابن ماج  وابن حباف يف صحيحو. ةفقاؿ القـو
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عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم مث وصف اٞتنة: )بناء اٞتنة لبنة وعن أيب ىريرة رضي اهلل    
، وحصباؤىا اللؤلؤ والياقوت، وترأّا الزعفراف، -وىو ما يكوف بُت اللْب  –ذىب ولبنة فضة، ومبلطها ا١تسك 

 والًتمذي. ومن يدخلها ينعم وال يبأس، وٮتلد وال ٯتوت، وال تبلى ثيابو، وال يفٌت شبابو( رواه أٛتد
وعن أيب موسى األشعري رضي اهلل عنو عن النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: )إف للمؤمن يف اٞتنة ٠تيمًة من 

بعضهم  لؤلؤة واحدٍة ٣توفة، طو٢تا يف السماء ستوف ميبًل، للمؤمن فيها أىلوف يطوؼ عليهم ا١تؤمن، فبل يرى
َمَثُل اْٞتَنَِّة الَّيِت ُوِعَد اْلُمتػَُّقوَف ِفيَها أَنْػَهاٌر رب جبل وعبل: )وأما شرأّم فكما قاؿ البعضا( رواه البخاري ومسلم، 

ٍة لِلشَّارِِبَُت َوأَ  وعن ، (نْػَهاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفِّىِمْن َماٍء َغَْتِ آِسٍن َوأَنْػَهاٌر ِمْن َلَْبٍ ملَْ يَػتَػَغيػَّْر طَْعُمُو َوأَنْػَهاٌر ِمْن َٜتٍْر َلذَّ
عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يف أزواج أىل اٞتنة البليت قاؿ عنهن ربنا:  أيب ىريرة رضي اهلل

(: )يضع أحدىم يده بُت كتفيها، مث ينظر إىل يده من صدرىا من وراء ثيأّا َكأَنػَُّهنَّ اْلَياُقوُت َواْلَمْرَجافُ )
ك يف قصبة الياقوت، كبده مرآة ٢تا، وجلدىا وٟتمها، وإنو لينظر إىل مخ ساقها كما ينظر أحدكم إىل السل

 وكبدىا مرآة لو( رواه أٛتد وغَته من أىل السنن.
َوَعَد اللَُّو اْلُمْؤِمِنَُت وأعظم من نعيم اٞتنة رضواف رب العا١تُت، والنظر إىل وجهو الكرَل، قاؿ اهلل تعاىل: )

ِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن طَيَّْبًة يف َجنَّاِت َعْدٍف َوِرْضَواٌف ِمَن اللَِّو َأْكبَػُر َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َٕتْرِي ِمْن َٖتِْتَها اأْلَنْػَهاُر َخالِ 
 (.َذِلَك ُىَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

 من أىل اٞتنة.وذرياتنا ووالدينا بفضلك سأؿ اهلل الكرَل من فضلو، اللهم اجعلنا ن  
 .إنو غفور جواد كرَل، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه أقوؿ ما قد ٝتعتم  
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اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده 

 ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
 تناولوا خَتي الدارين.. د اهلل،أما بعد: فاتقوا اهلل عبا   

أيها ا١تسلموف: فبل يركنن أحٌد إىل الدنيا ونعيمها، وال تنسيو الدار اآلخرة، فما ىذه الدنيا إال أضغاث أحبلـ 
وظل شجرة ومتاع غرور، ما أسرع أيامها يف االنقضاء، ويف اٟتديث عن النيب صلى اهلل عليو وسلم: )يؤتى 

ا، ويغمس يف اٞتنة، فيقاؿ لو: يا ابن آدـ، ىل رأيت بؤًسا قط  فيقوؿ: ال واهلل، ما بأشد الناس يف الدنيا بؤسً 
رأيت بؤًسا قط، ويؤتى بأشد الناس تنعًما يف الدنيا، مث يغمس يف النار، ويقاؿ لو: يا ابن آدـ، ىل رأيت نعيًما 

سيو كل بؤس، وألف النار تنسي كل يف الدنيا قط  فيقوؿ: ال واهلل ما رأيت نعيًما قط( رواه مسلم؛ ألف اٞتنة تن
َما أَْغٌَت َعنػُْهْم َما َكانُوا  *مُثَّ َجاَءُىْم َما َكانُوا يُوَعُدوَف  * أَفَػرَأَْيَت ِإْف َمتػَّْعَناُىْم ِسِنُتَ نعيم، قاؿ اهلل تبارؾ وتعاىل: )

صلى اهلل عليو وسلم بالعقيدة تطلب اٞتنة برضواف اهلل تبارؾ وتعاىل وعبادتو ٔتا شرع رسوؿ اهلل ، و (ٯُتَتػَُّعوفَ 
الصحيحة، وااللتزاـ بعبادة اهلل، واحملافظة على الصلوات ا٠تمس برب الوالدين، بصلة األرحاـ، باإلحساف إىل 

 .األىل واٞتَتاف، وغَتىا من الصاٟتات
 اللهم اجعلنا من أىل اٞتنة برٛتتك. 
ِإفَّ اللََّو : )سبحانولك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ صلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذعباد اهلل   

 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .يف كل مكاف سلمُتا١تانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.

 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.
 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.

 ار.ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب الن
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ عباد اهلل ) ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ا تصنعوف.( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم مَتذَكَُّروفَ 
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 خشية اهلل تعالى والخوف منو عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

اٟتمد هلل ذي القوة ا١تتُت، عليو توكلنا، وىو رب العرش العظيم، نشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو،   
د أف سيدنا ونشهيده ا٠تَت، وىو على كل شيٍء قدير، لو ا١تلك ولو اٟتمد، ٭تيي وٯتيت، ىو حي ال ٯتوت، ب

وشفيعنا ٤تمًدا عبد اهلل ورسولو صلى اهلل عليو وعلى آلو الطاىرين وصحابتو الغر ا١تيامُت، ومن سار على درّٔم 
 واقتفى أثرىم بإحساٍف إىل يـو الدين.

ْن نَػْفِسَها َوتُػَوىفَّ  يَػْوـَ تَْأيت ُكلُّ نَػْفٍس ُٕتَاِدُؿ عَ اتقوا اهلل عباد اهلل، واذكروا أنكم موقوفوف بُت يديو )فأما بعد:   
 (.ُكلُّ نَػْفٍس َما َعِمَلْت َوُىْم اَل يُْظَلُموفَ 

أيها ا١تسلموف، يف غمرة االغًتار باٟتياة الدنيا والركوف إليها، واالشتغاؿ ٔتطالبها، ينسى فريٌق من الناس ما ال   
د وقواعد اإلٯتاف، فإذا ّٔم يصح نسيانو، ويغفلوف عما ال ٬توز الغفلة عنو من أسس االعتقاد وأصوؿ التوحي

حُت ٖتدث ّٔم األخطار، وتطل احملن، وترتقب ا٠تطوب، فينتهي ّٔم األمر إىل ا٠تشية ٦تن ال تصح ا٠تشية 
منو، وإىل ا٠توؼ ٦تن ال ٬توز ا٠توؼ منو، وكيف يصح أف ينسى ا١تؤمن توحيده هلل، وإٯتانو بو، وىو يتلو كتاب 

سبحانو ىذا التوحيد، وحسم كل مواد اإلشراؾ بو، فأمره أف ال ٮتاؼ أحًدا  ربو بالغداة والعشي، وقد بُتَّ فيو
ِإنَّا أَنْػزَْلَنا التػَّْورَاَة ِفيَها ُىًدى َونُوٌر ٭َتُْكُم َِّٔا النَِّبيُّوَف الَِّذيَن َأْسَلُموا إال اهلل، وأف ال ٮتشى سواه، فقاؿ سبحانو: )

أْلَْحَباُر ٔتَا اْسُتْحِفظُوا ِمْن ِكَتاِب اللَِّو وََكانُوا َعَلْيِو ُشَهَداَء َفبَل َٗتَْشُوا النَّاَس َواْخَشْوِف َواَل لِلَِّذيَن َىاُدوا َوالرَّبَّانِيُّوَف َوا
َا َذِلُكُم ) (، وقاؿ عز من قائل:َتْشتَػُروا بِآيَايت َٙتًَنا قَِليبًل َوَمْن ملَْ ٭َتُْكْم ٔتَا أَنْػَزَؿ اللَُّو َفُأولَِئَك ُىُم اْلَكاِفُروفَ  ِإ٪تَّ

( أي: ٮتوفكم أولياءه ويو٫تكم أهم ذوو بأٍس الشَّْيطَاُف ٮُتَوُّْؼ َأْولَِياَءُه َفبَل َٗتَاُفوُىْم َوَخاُفوِف ِإْف ُكْنُتْم ُمْؤِمِنُتَ 
شديٍد ال قبل لكم بو، فإذا سّوؿ لكم ذلك وأو٫تكم بو، فتوكلوا علّي واٞتؤوا إيّل، فإٍل كافيكم وناصركم 

 هم.علي
أيها األخوة يف اهلل: ١تا كانت ىذه ا٠تشية من أعلى ا١تقامات فليس عجًبا أف تكوف صفة ا١تبلئكة ا١تقربُت،    

(، وأف تكوف صفة النبيُت عليهم صلوات اهلل ٮَتَاُفوَف َربػَُّهْم ِمْن فَػْوِقِهْم َويَػْفَعُلوَف َما يُػْؤَمُروفَ الذين قاؿ اهلل فيهم: )
الَِّذيَن يُػبَػلُّْغوَف رَِسااَلِت اللَِّو َوٮَتَْشْونَُو َواَل ٮَتَْشْوَف َأَحًدا ِإالَّ اللََّو وََكَفى بِاللَِّو ؿ سبحانو: )وسبلمو أٚتعُت حيث قا

(، وأف تكوف أيًضا صفة خامت النبيُت ٤تمد صلى اهلل عليو وسلم الذي صح عنو عليو الصبلة والسبلـ َحِسيًبا
وأشدىم لو خشية( أخرجو البخاري، ويف لفظ ١تسلم: )واهلل إٍل ألرجو أف  قولو: )فواهلل إٍل ألعلمهم باهلل

َا أكوف أخشاكم هلل أعلمكم ٔتا أتقي(، وا٠تشية صفٌة من صفات عمار مساجد اهلل، الذين قاؿ اهلل فيهم: ) ِإ٪تَّ
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ـَ الصَّبَل  َة َوآَتى الزََّكاَة وملَْ ٮَتَْش ِإالَّ اللََّو فَػَعَسى أُولَِئَك َأْف يَػْعُمُر َمَساِجَد اللَِّو َمْن آَمَن بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اآْلِخِر َوأََقا
 (.َيُكونُوا ِمَن اْلُمْهَتِدينَ 

عباد اهلل، إف ا٠تشية ال يصح أف تكوف إال من اهلل وحده؛ ألنو سبحانو ا١تدبر ألمور ا١تخلوقات كلها، وىو    
وضح بياف قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يف اٟتي الذي ال ٯتوت، أما غَته فهو عاجز، يبُت ذلك أ

وصيتو ا١تشهورة البن عمو عبد اهلل بن العباس رضي اهلل عنهما: )يا غبلـ، إٍل أعلمك كلمات: احفظ اهلل 
٭تفظك، احفظ اهلل ٕتده ٕتاىك، إذا سألت فاسأؿ اهلل، وإذا استعنت فاستعن باهلل، واعلم أف األمة لو 

بشيٍء مل ينفعوؾ إال بشيٍء قد كتبو اهلل لك، ولو اجتمعوا على أف يضروؾ بشيٍء مل اجتمعت على أف ينفعوؾ 
 يضروؾ إال بشيٍء قد كتبو اهلل عليك، رفعت األقبلـ، وجفت الصحف( أخرجو الًتمذي وصححو اٟتاكم.

ف ىذا قوٌؿ ولذا كاف من ا٠تطأ البُّت قوؿ من يقوؿ: )إٍل أخاؼ اهلل، وأخاؼ أيًضا ٦تن ال ٮتاؼ اهلل(، فإ   
باطٌل ال ٬توز كما قاؿ أىل العلم، بل على ا١تؤمن أف ٮتاؼ اهلل وحده، صحيح أف ا٠توؼ فطري يف اإلنساف، 
ولكن ما أقصده أال نعتقد أف الذي ٩تافو من الناس بيده قدرنا؛ ألف األمر كلو هلل سبحانو، فإف العبد إذا 

فاه شر كل ذي، ومل يسلط عليو أحد، فإنو عز وجل خشي ربو كماؿ ا٠تشية، واتقاه وتوكل عليو واستغفره ك
الَِّذيَن قَاَؿ ٢َتُُم النَّاُس ِإفَّ النَّاَس َقْد َٚتَُعوا َلُكْم ( أي: كافيو، وقاؿ: )َوَمْن يَػتَػوَكَّْل َعَلى اللَِّو فَػُهَو َحْسُبوُ قاؿ: )

فَانْػَقَلُبوا بِِنْعَمٍة ِمَن اللَِّو َوَفْضٍل ملَْ ٯَتَْسْسُهْم ُسوٌء َواتػَّبَػُعوا  *َم اْلوَِكيُل فَاْخَشْوُىْم فَػزَاَدُىْم ِإٯتَانًا َوقَاُلوا َحْسبُػَنا اللَُّو َونِعْ 
 (.ِرْضَواَف اللَِّو َواللَُّو ُذو َفْضٍل َعِظيمٍ 

 اللهم امؤل قلوبنا إٯتانًا ال ٩تشى بو أحًدا سواؾ، اللهم ارزقنا صدؽ التوكل عليك.  
 .فر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَل، وأستغأقوؿ ما قد ٝتعتم  
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 :ا٠تطبة الثانية
اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده 

 ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
 تناولوا خَتي الدارين.. أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل،   
َا ٮَتَْشى اللََّو ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء ِإفَّ اللََّو َعزِيٌز َغُفورٌ عباد اهلل، إف يف قوؿ اهلل تعاىل: )   ( داللٌة ظاىرٌة على أثر ِإ٪تَّ

فكلما كاف ا١ترء أعلم باهلل كاف أعظم خشيًة منو، العلم باهلل يف بعث ا٠تشية منو يف قلوب العلماء بو سبحانو، 
ونقصاف ا٠توؼ منو كما قاؿ اإلماـ ابن القيم رٛتو اهلل إ٪تا ىو لنقصاف معرفة العبد بو، فأعرؼ الناس أخشاىم 
هلل، ومن عرؼ اهلل اشتد حياؤه منو وخوفو وحبو لو، وخوؼ ا٠تاصة أعظم من خوؼ العامة، وىم إليو أحوج، 

. انتهى كبلمو. وىو ّٔم أليق  و٢تم الـز
 اللهم ارزقنا خشيتك يف السر والعلن، وارحم ضعفنا وتقصَتنا يا خَت الراٛتُت.   
ِإفَّ اللََّو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل   

 (.َها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًماَوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػُّ 
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.

 ُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريف
 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.

 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػْهَ عباد اهلل ) ى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 مكفرات الذنوب  عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

ألوليائو ا١تتقُت، وأرشدىم إىل سبيل النجاح والفبلح يف الدارين،  اٟتمد هلل رب العا١تُت، سهل طريق عبادتو  
وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أف سيدنا ونبينا ٤تمًدا عبد اهلل ورسولو اجتباه ربو 
واصطفاه، صلى اهلل وسلم وبارؾ عليو، وعلى آلو وأصحابو والتابعُت، ومن تبعهم بإحساف، وسلم تسليًما  

 ثَتا.ك
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َحقَّ تُػَقاتِِو َواَل أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل، اتقوا يوًما ترجعوف فيو إىل اهلل )   

 (، نسأؿ اهلل أف يرٛتنا ويتجاوز عنا.َ٘تُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ 
ننا العظيم، و٤تاسنو الكبَتة أف الشارع اٟتكيم وسَّع بفضلو ورٛتتو طرؽ من فضائل دي ..أيها األخوة يف اهلل   

اكتساب اٟتسنات، ومغفرة الذنوب والزالت؛ ألف اهلل عز وجل خلق البشر، وىو يعلم أف النقص والتقصَت ىو 
هلل بو األصل فيهم، ومن النصوص الكرٯتة يف ذلك قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: )أال أدلكم على ما ٯتحو ا
إىل ى ا٠تطايا، ويرفع بو الدرجات  قالوا: بلى يا رسوؿ اهلل، قاؿ: إسباغ الوضوء على ا١تكاره، وكثرة ا٠تط

ا١تساجد، وانتظار الصبلة بعد الصبلة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط( رواه مسلم، و٧تد أف اهلل عز وجل ذكر 
( إىل قولو: ا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّبَلِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَىُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإىَل اْلَمرَاِفقِ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذَ بعد آية الوضوء: )

: (، فقولو تعاىللَُّكْم َتْشُكُروفَ َما يُرِيُد اللَُّو لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحرٍَج َوَلِكْن يُرِيُد لُِيَطهّْرَُكْم َولِيُِتمَّ نِْعَمَتُو َعَلْيُكْم لَعَ )
( يشمل طهارة ظاىر البدف با١تاء، وطهارة الباطن من الذنوب وا٠تطايا، وإ٘تاـ النعمة إ٪تا ٭تصل لُِيَطهّْرَُكمْ )

ٔتغفرة الذنوب وتكفَتىا، وقد وردت أحاديث كثَتة تدؿ على تكفَت ا٠تطايا بالوضوء، فروى مسلم عن عثماف 
 صلى اهلل عليو وسلم توضأ مثل وضوئي ىذا، مث بن عفاف رضي اهلل عنو أنو توضأ، مث قاؿ: )رأيت رسوؿ اهلل

قاؿ: من توضأ ىكذا غفر لو ما تقدـ من ذنبو، وكانت صبلتو ومشيو إىل ا١تسجد نافلة(، وقاؿ النيب صلى اهلل 
عليو وسلم: )إذا توضأ العبد ا١تسلم أو ا١تؤمن، فغسَّل وجهو خرج من وجهو كل خطيئة نظر إليها بعينيو مع 

خر قطر ا١تاء، فإذا غسل يديو خرج من يديو كل خطيئة كاف بطشتها يداه مع ا١تاء، أو مع آخر ا١تاء، أو مع آ
قطر ا١تاء، فإذا غسل رجليو خرجت كل خطيئٍة مشتها رجبله مع ا١تاء، أو مع آخر قطر ا١تاء، حىت ٮترج نقيِّا 

 من الذنوب( رواه مسلم.
النفس، ويشق عليها، فإنو كفارٌة للذنوب إف مل يكن  عباد اهلل، ومن فضائل ديننا اٟتنيف أف كل ما يؤمل  

َما َكاَف أِلَْىِل اْلَمِديَنِة َوَمْن َحْو٢َتُْم لئلنساف فيو صنٌع كا١ترض، أو إذا كاف األمل ناشًئا عن طاعة، كقولو تعاىل: )
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ِهْم َعْن نَػْفِسِو َذِلَك بِأَنػَُّهْم اَل ُيِصيبُػُهْم َظَمأٌ َواَل َنَصٌب ِمَن اأْلَْعرَاِب َأْف يَػَتَخلَُّفوا َعْن َرُسوِؿ اللَِّو َواَل يَػْرَغُبوا بِأَنْػُفسِ 
 ُكِتَب ٢َتُْم بِِو َعَمٌل َصاِلٌح َواَل ٥َتَْمَصٌة يف َسِبيِل اللَِّو َواَل َيطَُئوَف َمْوِطًئا يَِغيُظ اْلُكفَّاَر َواَل يَػَناُلوَف ِمْن َعُدوٍّ نَػْيبًل ِإالَّ 

(، وكذلك أمل اٞتوع والعطش للصائم، وكذا التأمل بإسباغ الوضوء يف الربد، ِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنُتَ ِإفَّ اللََّو اَل يُ 
فيجب الصرب على ىذا األمل، وتذكر فضل الوضوء، يقوؿ أحد السلف: )من مل يعرؼ ثواب األعماؿ ثقلت 

 عليو يف ٚتيع األحواؿ(.
لى األقداـ إىل اٞتمعة واٞتماعات، وال سيما إذا توضأ ومن مكفرات الذنوب وا٠تطايا يف ديننا: ا١تشي ع  

الرجل يف بيتو، مث خرج إىل ا١تسجد ال ٮترجو إال الصبلة، ففي الصحيحُت عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: 
قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: )صبلة الرجل يف اٞتماعة تضعف على صبلتو يف بيتو ويف سوقو ٜتًسا 

أنو إذا توضأ فأحسن الوضوء، مث خرج إىل ا١تسجد ال ٮترجو إال الصبلة مل ٮتط خطوًة إال  وعشرين، وذلك
رفعت لو ّٔا درجة، وحط عنو ّٔا خطيئة، فإذا صلى مل تزؿ ا١تبلئكة تصلي عليو ما داـ يف مصبله: اللهم صلّْ 

أيًضا عن أيب ىريرة قاؿ: قاؿ  عليو، اللهم ارٛتو، وال يزاؿ أحدكم يف صبلٍة ما انتظر الصبلة(، ويف الصحيحُت
 رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: )كل خطوٍة ٗتطوىا إىل الصبلة صدقة(.

فانظروا يا عباد اهلل كم تيسرت لنا من أسباٍب سهلٍة وميسرٍة لتكفَت ا٠تطايا، لعلها تطهرنا قبل موتنا، فنلقى   
 اهلل عز وجل طيٌب ال يقبل إال طيبا. اهلل عز وجل أنقياء من الذنوب، فنجاوره يف دار السبلـ، فإف

 أسأؿ اهلل أف يصلح أعمالنا وأقوالنا، وأف يتوفنا وىو راٍض عنا.  
 أقوؿ ما قد ٝتعتم، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو ىو الغفور الرحيم.  
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 :ا٠تطبة الثانية
وأشهد أف سيدنا ونبينا ٤تمًدا عبده ورسولو، ، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وحدهاٟتمد هلل 

 صلى اهلل وسلم وبارؾ عليو وعلى آلو وصحبو والتابعُت، ومن تبعهم بإحساٍف إىل يـو الدين، أما بعد.
أيها األخوة يف اهلل ومن الفضائل يف ديننا اٟتنيف اليت تكفر الذنوب و٢تا حسنات جزيلة بفضل اهلل فيا    

اجد بيوت اهلل للذكر، وقراءة القرآف، والصبلة، والدعاء، فهذه البيوت أضافها اهلل إىل ورٛتتو: اٞتلوس يف ا١تس
يف بُػُيوٍت أَِذَف اللَُّو َأْف تُػْرَفَع : )القلوب ّٔا، واالرتياح ١تبلزمتهانفسو تشريًفا ٢تا، فاٞتلوس فيها يدؿ على تعلق 

رَِجاٌؿ اَل تُػْلِهيِهْم ِٕتَارٌَة َواَل بَػْيٌع َعْن ذِْكِر اللَِّو َوِإقَاـِ الصَّبَلِة  *ُدوّْ َواآْلَصاِؿ َويُْذَكَر ِفيَها اْٝتُُو ُيَسبُّْح لَُو ِفيَها بِاْلغُ 
ْن َفْضِلِو َواللَُّو لَِيْجزِيَػُهُم اللَُّو َأْحَسَن َما َعِمُلوا َويَزِيَدُىْم مِ  *َوِإيَتاِء الزََّكاِة ٮَتَاُفوَف يَػْوًما تَػتَػَقلَُّب ِفيِو اْلُقُلوُب َواأْلَْبَصاُر 

: )أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ١تا أخر صبلة العشاء اآلخرة، مث اٟتديث (، ويفيَػْرُزُؽ َمْن َيَشاُء ِبَغَْتِ ِحَسابٍ 
خرج فصلى ّٔم قاؿ ٢تم: إنكم مل تزالوا يف صبلٍة ما انتظرمت الصبلة(، قاؿ سعيد بن ا١تسيب رٛتو اهلل: من 

ومن اٟتسنات اليت رتب اهلل ٢تا أجورًا عظيمة: إطعاـ الطعاـ؛ الس اهلل عز وجل، ا١تسجد، فإ٪تا ٬تجلس يف 
ـَ َعَلى ُحبِّْو ِمْسِكيًنا َويَِتيًما وقد وصف اهلل عز وجل أىل اٞتنة بأف من أعما٢تم يف الدنيا ) َويُْطِعُموَف الطََّعا

يرى ظاىرىا من باطنها، وباطنها من ظاىرىا، (، وقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: )إف يف اٞتنة غرفًا َوَأِسَتًا
قالوا: ١تن ىي يا رسوؿ اهلل  قاؿ: ١تن أطعم الطعاـ، وأطاب الكبلـ، وصلى بالليل والناس نياـ( رواه اإلماـ 

 أٛتد، وحسنو األلباٍل.
فَّ اللََّو إِ : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل    

 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 طاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.اللهم آمنا يف أو 

 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.
 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.

 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلعَ ِإفَّ اللََّو يَْأمُ عباد اهلل ) لَُّكْم ُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 لمساجدفضل عمارة ا عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

إف اٟتمد هلل ٨تمده ونستعينو ونستغفره ونتوب إليو، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من   
يهده اهلل فبل مضل لو، ومن يضلل فبل ىادي لو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أف 

 آلو وأصحابو ومن تبعهم بإحساٍف وسلم تسليًما.٤تمًدا عبده ورسولو صلى اهلل عليو وعلى 
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن أما بعد: فيا أيها ا١تسلمُت اتقوا اهلل وأطيعوه، وراقبوا أمره وال تعصوه، واشكروه على ٚتيع نعمو )  

َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللََّو َوَرُسوَلُو فَػَقْد فَاَز  ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَػْغِفرْ  *آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َوُقوُلوا قَػْواًل َسِديًدا 
 (.فَػْوزًا َعِظيًما

أيها األخوة يف اهلل، إف ا١تساجد بيوت اهلل عز وجل؛ ألها ٤تل ذكره، وعبادتو، وتعظيمو، وتبلوة كتابو، ونشر   
يو، وأدومو أجرًا وأعمو نفًعا، فأجرىا شريعتو، ومأوى مبلئكتو وعباده الصاٟتُت، من أفضل ما بذلت األمواؿ ف

مستمر، ونفعها متنوع، ففيها ا١تصلي، وفيها الداعي، وفيها القارئ لكتاب اهلل، وفيها ا١تتعلم وا١تعلم شريعة اهلل، 
فما أعظم أجرىا وأكثر خَتىا، وىذا من بعض أسرار إضافتها إىل اهلل عز وجل، فا١تساجد بيوت اهلل، وأحب 

تعاىل كما ورد يف صحيح مسلم، أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: )أحب الببلد إىل اهلل  البقاع إىل اهلل
مساجدىا، وأبغض الببلد إىل اهلل أسواقها(، وقد ثبت يف الصحيحُت من حديث أمَت ا١تؤمنُت عثماف بن عفاف 

هلل بٌت اهلل لو بيًتا يف اٞتنة(،  رضي اهلل عنو قاؿ: ٝتعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ: )من بٌت مسجًدا
ويف لفظ: )بٌت اهلل لو مثلو يف اٞتنة( متفق عليو، وا١تثلية الواردة يف اٟتديث جاءت إليضاح أف اٞتزاء من جنس 
العمل، فهي تعٍت ا١تثلية يف الكم ال يف الكيف؛ أف موضع شرٍب يف اٞتنة خٌَت من الدنيا وما فيها، كم صح 

وىذا شامل لكل مسجٍد صغَتًا كاف أو كبَتا، أو كاف ا١تصدوؽ صلى اهلل عليو وسلم،  صادؽبذلك ا٠ترب عن ال
بعض مسجد، فاٟتديث ىنا جاء من باب إطبلؽ الكل وإرادة اٞتزء، فا١تسهم مع غَته يف بناء مسجد وآّدد 

السابق كما لو، ومن أدخل توسعة عليو، وبذؿ من مالو أو جاىو أو وقتو، فيكوف داخبًل يف مضموف اٟتديث 
 أفىت بذلك العلماء، وذلك فضل اهلل تعاىل وتوفيقو ١تن اختصو ووفقو للقياـ بذلك.

ومن نعمة اهلل علينا يف ىذه الببلد أف الناس فيها حكومًة وشعًبا يهتموف با١تساجد عمارًة وصيانًة؛ ألف فيها    
رة ا١تساجد من عبلمات اإلٯتاف باهلل ٚتاؿ الببلد وصبلح العباد، فتلك واهلل عبلمة خَت وفضٍل وشرؼ، فعما

َا يَػْعُمُر َمَساِجَد اللَِّو َمْن آَمَن بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اآْلِخرِ وا٠تشية، قاؿ اهلل تبارؾ وتعاىل: ) (، والعمارة يف اآلية ىنا ا١تراد ِإ٪تَّ
من بٌت هلل مسجًدا قدر ّٔا: إقامة البناء وتشييده، ويؤيد ىذا ا١تعٌت قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: )
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مفحص قطاة بٌت اهلل لو بيًتا يف اٞتنة( صححو األلباٍل، وقولو صلى اهلل عليو وسلم: )مفحص قطاة( ٤تل 
فحصها، أي مكاف عشها وبيضها، ومعلـو أف ذلك ا١تكاف صغٌَت جدِّا، ومفحص القطاة ال ٯتكن ْتاٍؿ أف 

جٍد موعود صاحبو ببيٍت يف اٞتنة، فللو اٟتمد والشكر يتسع ١تصلي، فدؿ على أف أي تربٍع يسهم يف بناء مس
 وا١تنة.

بقي التأكيد على أ٫تية اإلخبلص، وأنو روح كل عمٍل خَتي وتطوعي، وإف كاف يف بناء ا١تساجد آكد من   
 غَته، فقد جاء التصريح بو يف األحاديث السابقة من وجهُت:

 بتغي بو وجو اهلل(.األوؿ: يف نص اٟتديث من قولو صلى اهلل علي وسلم: )ي
 الثاٍل: من ٗتصيص القطاة بالذكر دوف غَتىا؛ ألف العرب يضربوف ّٔا ا١تثل يف الصدؽ.

 نفعنا اهلل ٚتيًعا ّٔدي كتابو، وسنة نبيو صلى اهلل عليو وسلم، وفعل الصحابة رضي اهلل عنهم.  
 رحيم.أقوؿ ما قد ٝتعتم، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو ىو الغفور ال  
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 :ا٠تطبة الثانية
اٟتمد هلل على إحسانو، والشكر لو على توفيقو وامتنانو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد 

 أف ٤تمًدا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو أٚتعُت، وعلى من تبعهم بإحساٍف إىل يـو الدين.
 باد اهلل، ٖتوزوا السعادة يف الدارين.أما بعد: فاتقوا اهلل ع  
أيها األخوة يف اهلل: وأنبو ىنا على مسألة نسمعها من بعض ا١تتربعُت لبناء ا١تساجد، إذ أف بعضهم إذا أراد   

إخراج مبل  تربًعا ١تسجد نص وأكد على أف يصرؼ تربعو يف الطوب أو األٝتنت أو اٟتديد، قصًدا منو أف 
يذىب بعضهم إىل ما ىو أبعد من ذلك فيقوؿ: ال تضع تربعي يف فرش ا١تسجد،  يكوف يف أصل البناء، بل

ولو استعرضنا التاريخ اإلسبلمي  ، ْتجة أف تلك عرضة للزواؿ قريبا، وال ا١تكيفات، وال اإلنارة، وال دورات ا١تياه
رفة، فكم ىت الكعبة ا١تشكلو ما وجدنا مسجًدا ُشّيد وبٍت وظل بناؤه دىرًا طويبًل، حىت اٟترمُت الشريفُت، بل ح

مث ىل يف األحاديث السابقة ا١ترغبة يف بناء ا١تساجد نصّّ وشرٌط قيد حصوؿ أجر مرة ُجدد بناؤىا أو رمم، 
البناء على أف يدـو دىرًا طويبًل  ال يوجد، بل أفىت الشيخ صاٌف الفوزاف بأف بناء بيت اإلماـ وا١تؤذف اليـو بناء 

ومن ا١تعلـو لدى كل أحٍد يف ىذا العصر أنو لو ٫تية استقرار أوضاع ا١تساجد، ا؛ ألللمساجد، وداخلة يف فضله
شيد مسجد وخبل من الفرش والتكييف واإلنارة، فلن يدخلو أحد مهما كاف بناؤه متيًنا ومتقًنا. وعليو فتوجيو 

يت تعُت على إقامة مبال  من التربعات ألي غرٍض ٮتدـ بناء ا١تسجد من إنارٍة وفرٍش وتكييٍف وسائر خدماتو ال
 .الصلوات فيو داخلٌة بإذف اهلل تعاىل يف البناء والتشييد ا١توعود صاحبة ببيٍت يف اٞتنة

 ٔتالو، أو تابع شؤونو واحتياجاتو، اللهم تقبل منهم يا رب العا١تُت. اتقبل اهلل ٦تن بٌت مسجد
ِإفَّ اللََّو : )سبحانوجل وعبل، فقاؿ صلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل عباد اهلل  

 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .كل مكافيف   ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.

 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.
 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.

ْحَساِف َوإِ عباد اهلل )  يَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروفَ 
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 معيات تحفيظ القرآن الكريمبدعة االحتفال بالمولد النبوي، والحث على دعم ج عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

اٟتمد هلل رب العا١تُت، أٛتده سبحانو وأستغفره وأتوب إليو وأستغفره، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال   
شريك لو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده ورسولو، صفيو وخليلو، وأمينو على وحيو، صلى اهلل وسلم عليو، وعلى آلو 

 لطاىرين، ومن تبعهم بإحساف إىل يـو الدين وسلم تسليما.وأصحابو الطيبُت ا
أما بعد: فإف أصدؽ اٟتديث كتاب اهلل، وخَت ا٢تدي ىدي ٤تمد صلى اهلل عليو وسلم، وشر األمور   

ُقوا اللََّو يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَّ )٤تدثاهتا، وكل ٤تدثٍة بدعة، وكل بدعة ضبللة، واتقوا اهلل عباد اهلل فذاؾ نعم الزاد 
 (.َحقَّ تُػَقاتِِو َواَل َ٘تُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ 

ُهْم يَػتػُْلو أيها األخوة يف اهلل: كاف دعوة أبيو إبراىيم عليو السبلـ حُت قاؿ: )    َربػََّنا َوابْػَعْث ِفيِهْم َرُسواًل ِمنػْ
يِهْم إِنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز اٟتَِْكيمُ َعَلْيِهْم آيَاِتَك َويُػَعلُّْمُهُم اْلِكَتاَب َواٟتِْكْ  (، وكاف بشرى أخيو عيسى بن مرَل َمَة َويُػزَكّْ

قًا ِلَما بَػُْتَ يََديَّ ِمَن التػَّْورَاِة َوُمَبشّْرًا ِبَرسُ عليو السبلـ حُت قاؿ: ) وٍؿ يَا َبٍِت ِإْسرَائِيَل ِإٍلّْ َرُسوُؿ اللَِّو إِلَْيُكْم ُمَصدّْ
 (.ِدي اْٝتُُو َأْٛتَدُ يَْأيت ِمْن بَػعْ 

إنو نبينا الكرَل ٤تمد صلى اهلل عليو وسلم الذي كانت دعوتو إجابة لدعوة إبراىيم، ومصداقًا لدعوة ا١تسيخ   
عليهما السبلـ، فجعلو اهلل سراًجا منَتًا استنارت بو األرض بعد ظلمتها، ودخل الناس يف دين اهلل أفواجا، 

اة مل يسبق ٢تا مثيل، يقوؿ عروة بن مسعود لقريش: )يا قـو واهلل لقد وفدت وعاش ا١تسلموف يف عصر النبوة حي
على كسرى وقيصر وا١تلوؾ، فما رأيت ملًكا يعظمو أصحابو ما يعظم أصحاب ٤تمد ٤تمًدا صلى اهلل عليو 

إهم مل ٬تعلوا وسلم، إذا أمرىم بأمر ابتدروا أمره، وما ٭تدوف إليو النظر تعظيًما لو(، ونقوؿ مع ىذا التعظيم لو ف
احتفااًل يف يـو مولده وال عيًدا ٔتناسبة ذلك، ولو كاف ذلك مشروًعا ما تركوه رضي اهلل عنهم وأرضاىم، إ٪تا 
ترٚتوا ذلك اٟتب والتعظيم باتباعو سنتو وتطبيق أوامره، واجتناب نواىيو، ولكن عندما ضعف نور النبوة يف 

بيها حرفت ٤تبة النيب صلى اهلل عليو وسلم، حُت حاوؿ بعض حياة األمة، وقل ٘تسكها بكتاب رّٔا، وسنة ن
الغيورين جهبًل أو غفلًة جرب ىذا الضعف بإحداث بعض ا١تظاىر واالحتفاالت اليت مل يعرفها، ومل يقهما خَت 

م ا١تصطفى صلى اهلل عليو وسلم، وىم أصحابو الكراـ رضي اهلل عنهم، ومل يثبت بأي أثر أو قوؿ أهم من عظّ 
 ذلك أو غَته. فعلوا
فإًذا احتفاالت ا١تولد النبوي على اختبلؼ مقاصد فاعليو ال شك أنو بدعة يف الدين ٤تدثة، أحدثت يف    

القرف الرابع ا٢تجري على يد الرافضة العبيديُت، فهذا مبدأ حدوث االحتفاؿ وإحياء ذكرى ا١تولد النبوي، فإنو 
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يخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو اهلل يف كتابو )اقتضاء الصراط حدٌث متأخٌر عن القروف الثبلثة الفاضلة، قاؿ ش
ا١تستقيم( ٥تالفة أصحاب اٞتحيم، وىنا أتوقف ألف بعض الناس يقوؿ إف النهي عن االحتفاؿ با١تولد إ٪تا ٯتنعو 

ماـ الوىابيوف كما يقاؿ، وىنا أنقل قواًل البن تيمية رٛتو اهلل، وىو من علماء السلف الصاٌف الذي جاء قبل اإل
٤تمد بن عبد الوىاب بأربعمائة سنة تقريًبا؛ ألف ىدفنا ىو العقيدة الصحيحة اليت ثبتت عن النيب صلى اهلل 
عليو وسلم، قاؿ: )ما ٭تدثو بعض الناس إما مضاىاة للنصارى يف ميبلد عيسى، وإما ٤تبة للنيب وتعظيًما لو من 

، فإف ىذا مل يفعلو السلف، ولو كاف خَتا ٤تًضا أو اٗتاذ مولد النيب عيدا مع اختبلؼ الناس يف تاريخ مولده
راجًحا كاف السلف أحق منا بفعلو، فإهم كانوا أشد ٤تبة وتعظيًما لو منا، وىم على ا٠تَت أحرص، وإ٪تا كانت 
٤تبتو وتعظيمو يف متابعتو وطاعتو، واتباع أمره وإحياء سنتو ظاىرًا وباطنا، وأكثر ىؤالء الذين ٕتدىم حرصاء 

ذه البجع ٕتدىم فاترين يف أمر الرسوؿ ٦تا أمروا بالنشاط فيو، وإ٪تا ىم ٔتنزلة من ٭تمل مصحفا، وال يقرأ على ى
 فيو، وال يتبعو( انتهى كبلمو رٛتو اهلل.

 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلأقوؿ ما قد ٝتعتم
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 :ا٠تطبة الثانية
ُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده اٟتمد هلل رب العا١ت

 ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
 تناولوا خَتي الدارين.. أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل،   
فاظ ويفوز ٔتا فازوا بو يـو ا١تعاد، بادر ْتفظ ما تستطيع، وادفع أوالدؾ فيا من يريد أف ٬تٍت مثل جٍت اٟت  

وشجعهم ليكونوا يف ركاب الفائزين، فبحمد اهلل ال يكاد ٮتلو مسجد يف ببلدنا ا١تباركة من حلقٍة، بل حلقاٍت 
سبحانو وتعاىل،  ٞتمعيات ٖتفيظ القرآف الكرَل، تسهل ١تن يريد أف يناؿ خَتي الدنيا واألخرى ْتفظ كبلـ ربنا

، فلندعم ىذه فأعن أخي ا١تبارؾ على حفظ القرآف ٔتالك وتشجيعك ووقتك ٔتا تستطيع وستجده عند اهلل غدا
، ويف اٟتديث قاؿ رسوؿ اٟتلقات من خبلؿ حساباهتا الرٝتية، فهي جهات موثوقة تشرؼ عليها أجهزة رٝتية

عز وجل كاف لو ثوأّا ما تليت( صححو األلباٍل، فمن م آية من كتاب اهلل اهلل صلى اهلل عليو وسلم: )من علّ 
كلما رتلها أو قاـ يصلي ّٔا، عاد إىل و مها بنفسو أو علمها ٔتالو فلو أجرىا ما تليت، كلما رددىا حافظها، علّ 

 عمائة ضعف، واهلل يضاعف ١تن يشاء.صحيفتك مثل أجرىا، اٟترؼ ْتسنة، واٟتسنة بعشر إىل سب
 فضلو، اللهم أعنا على ذكرؾ وشكرؾ وحسن عبادتك. نسأؿ اهلل الكرَل من  
ِإفَّ اللََّو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل   

 (.ِليًماَوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتسْ 
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.

 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.
 هاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأم

 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ عباد اهلل ) َلَعلَُّكْم  ْغِي يَِعُظُكمْ ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 الدعوة إلى اهلل بحكمة ورفق منهج األنبياء والمرسلين عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

اهلل وحده ال شريك لو، لو ا١تلك ولو اٟتمد إف اٟتمد هلل ٨تمده، ونستعينو، ونستغفره، ونشهد أف ال إلو إال   
وىو على كل شيٍء قدير، ونشهد أف ٤تمًدا عبده ورسولو وصفيو من خلقو، أدى األمانة، وبل  الرسالة، صلى 

 اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم بإحساٍف إىل يـو الدين.
أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َحقَّ تُػَقاتِِو َواَل َ٘تُوُتنَّ ِإالَّ يَا أما بعد: أيها ا١تسلموف، اتقوا اهلل تعاىل حق التقوى )   

 .(َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ 
وعبل: عباد اهلل، الدعوة إىل اهلل من أفضل األعماؿ وأشرفها، إذ ىي طريق أنبياء اهلل ورسلو، قاؿ اهلل جل   
إف أنبياء اهلل ورسلو دعوا إىل اهلل، ، (اللَِّو َوَعِمَل َصاِٟتًا َوقَاَؿ ِإنٍَِّت ِمَن اْلُمْسِلِمُتَ َوَمْن َأْحَسُن قَػْواًل ٦تَّْن َدَعا ِإىَل )

حوا لؤلمة، وقاموا ٔتا أوجب اهلل عليهم، قاؿ ونصحوا أ٦تهم، وجاىدوا يف اهلل حق جهاده، أدوا األمانة، ونص
ُهْم َمْن َوَلَقْد بَػَعثْػَنا يف ُكلّْ أُمٍَّة َرُسواًل جل جبللو: ) ُهْم َمْن َىَدى اللَُّو َوِمنػْ  َأِف اْعُبُدوا اللََّو َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت َفِمنػْ

 (.َحقَّْت َعَلْيِو الضَّبَلَلةُ 
ُقْل َىِذِه منهج ٤تمٍد صلى اهلل عليو وسلم، )وىي أيها ا١تسلموف، إف الدعوة إىل اهلل طريق األنبياء وا١ترسلُت،   

يا من أنار اهلل بصَتتو،  ، ف(ِإىَل اللَِّو َعَلى َبِصَتٍَة أَنَا َوَمِن اتػَّبَػَعٍِت َوُسْبَحاَف اللَِّو َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكُتَ َسِبيِلي أَْدُعو 
كن داعًيا إىل اهلل، عامبًل بوصية رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يف صحيح البخاري: )بلغوا عٍت ولو آية(، كن 

لمُت عمبًل بقولو عليو الصبلة والسبلـ: )الدين النصيحة( كن متبًعا للمصطفى صلى اهلل ناصًحا إلخوانك ا١تس
 عليو وسلم الذي كانت حياتو كلها دعوة، ونصًحا للناس أٚتعُت.

عباد اهلل، الدعوة إىل اهلل فريضٌة على ا١تسلم الذي عرؼ اٟتق من الباطل، وميز اٟتسن من القبيح، أف يدعو    
بنفسو فيصلحها، ويعمل ٔتا علم، مث يبدأ بأىل بيتو، زوجتو وأبنائو وبناتو، يدعوىم إىل اهلل،  إىل اهلل، يبدأ

َهايأمرىم با١تعروؼ، وينهاىم عن ا١تنكر ) يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنْػُفَسُكْم )، (َوْأُمْر أَْىَلَك بِالصَّبَلِة َواْصَطربْ َعَليػْ
( فابدأ بنفسك، وابدأ بأىل بيتك، فأصلح أخطاءىم، وصحح أوضاعهم، ُدَىا النَّاُس َواٟتَِْجاَرةُ َوأَْىِليُكْم نَارًا َوُقو 

وأقم ا١تعوج من سلوكهم، رّٔم على ا٠تَت وا٢تدى، وكن قدوًة صاٟتًة ٢تم، إف رأيت ٥تالفة للشرع فحاوؿ 
والعناية ّٔا، واالىتماـ ّٔا، مرىم ٖتذيرىم منها، يف األقواؿ واألعماؿ، مرىم بإخبلص الدين هلل، مرىم بالصبلة 

وادع من استطعت لى أىل بيتك فقد قمت بواجٍب عظيم، بالرب والصلة، مرىم باألخبلؽ الكرٯتة، فإذا قمت ع
دعوتو إىل اهلل، ولتكن تلك الدعوة صادرة عن إخبلص، و٤تبة ا٠تَت، واٟترص على ا٢تداية، واسلك اٟتكمة 
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ادُْع ِإىَل َسِبيِل َربَّْك بِاٟتِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة يقبل منك مسًتشًدا بقولو تعاىل: )والرفق يف ذلك، فعسى أف توفق ألف 
 (.اٟتََْسَنِة َوَجاِد٢ْتُْم بِالَّيِت ِىَي َأْحَسنُ 

أيها األخوة، ال ٭تتقر أحٌد نفسو يف الدعوة، فكل أمر تعلم دليلو و٥تالفتو للشرع، فانصح من ابتلي بو على   
رفتك، وإياؾ والفضيحة، وإياؾ والتشهَت ّٔم، فإ٪تا ىدفك إصبلحهم واستصبلحهم وإنقاذىم قدر علمك ومع

من الضبلؿ، فاحذر التشهَت ّٔم، والشماتة ّٔم، فذاؾ ال يغٍت شيًئا، إ٪تا يستفيد الناس منك إف علموا الصدؽ 
آلخرين، أين ىم من فعل منك، وكتماف األمور. بعض الناس بداًل من النصيحة والدعوة يغتاب ا١تخالف بُت ا

 الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ما باؿ أقواـ يفعلوف كذا.
أيها اإلخوة من فضل اهلل علينا يف ىذه الببلد ا١تباركة وجود جهاٍت رٝتيٍة وخاصٍة تعٌت بالدعوة إىل اهلل،   

اٞتاليات التابعة لوزارة وتتابع برا٣تها يف أوساط فئات آّتمع ا١تختلفة، ومن أبرز ىذه اٞتهات: مكاتب توعية 
الشؤوف اإلسبلمية والدعوة واإلرشاد، فهي تؤدي واجًبا عظيًما عن بقية أفراد آّتمع بتبليغها الدين وأحكامو 
والتعريف بو يف أوساط غَت ا١تسلمُت، و٢تا برا٣تها ووسائلها الرائدة وا١تبتكرة يف الوصوؿ إىل ا١تدعوين، بأساليب 

مكتًبا لدعوة ٙتانُت هلل تعاىل، وإقامة اٟتجة عليهم، واآلف يوجد يف ا١تملكة أكثر من مائة هتيئ ٢تا القبوؿ بإذف ا
، وصار منهم دعاًة إىل اٟتق ألف ٙتانُتغَت ا١تسلمُت، وبل  الذين أسلموا يف العشرين سنًة ا١تاضية أكثر من 

دعو اٞتميع إىل مساعدهتا ٔتا بعد ذلك، فجزاىم اهلل خَتا على ما يبذلوف، وبارؾ اهلل يف جهودىم، وإٍل أ
 يستطيع من وقتو وجهده ومالو، فهي جهاٌت موثوقٌة ورٝتية ٖتت نظر الدولة وأنظمتها.

 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلأقوؿ ما قد ٝتعتم
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 :ا٠تطبة الثانية
شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده  اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال

 ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
 تناولوا خَتي الدارين.. أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل،   
ف لك فضبًل عظيًما، وثوابًا جزيبًل، أ أيها الداعي إىل اهلل، سواء كنت فرًدا أـ تعمل يف مؤسسٍة دعويٍة تذكر   

فأخلص هلل دعوتك، وارتقب ما عند اهلل من الثواب الذي وعدؾ بو على لساف نبيو صلى اهلل عليو وسلم، 
يقوؿ صلى اهلل عليو وسلم يف فضل من اىتدى على يديو رجٌل واحد يقوؿ لعلي: )فوالو ألف يهدي اهلل بك 

م(، ويقوؿ صلى اهلل عليو وسلم: )من دعا إىل خٍَت فلو مثل أجر فاعلو(، رجبًل واحًدا خٌَت لك من ٛتر النع
ويقوؿ صلى اهلل عليو وسلم: )من دعا إىل ىدى كاف لو من األجر مثل أجور من تبعو إىل يـو القيامة، ال 

ال  ة،ينقص ذلك من أجورىم شيء، ومن دعا إىل ضبللة كاف عليو من الوزر مثل أوزار من تبعو إىل يـو القيام
 .ينقص ذلك من أوزارىم شيئا(

ِإفَّ اللََّو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل   
 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما

 صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت. اللهم
 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 

 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.
 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.

 أنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا و 
 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ عباد اهلل ) ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.ذَكَُّروفَ تَ 
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 شدة الحر وشدة البرد من تدبير الخالق سبحانو عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

١تن تكرب وعصاه، اٟتمد هلل رب العا١تُت، الذي خلق اٞتنة وأعدىا ١تن أطاعو واتقاه، وخلق النار وأعدنا   
أٛتده سبحانو أوضح لنا طريق اٟتق، وأمرنا باتباعو، وأشهد أف ال إلو اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أف ٤تمًدا 
عبده ورسولو، القائل وىو الذي ال ينطق عن ا٢توى: )كل أمىت يدخلوف اٞتنة إال من أَب(، قالوا: ومن يأَب يا 

، ومن عصاٍل فقد أَب(، اللهم صلّْ وسلم على عبدؾ ورسولك رسوؿ اهلل  قاؿ: )من أطاعٍت دخل اٞتنة
 ٤تمد، وعلى آلو وأصحابو وأتباعو إىل يـو الدين.

َواتػَُّقوا يَػْوًما تُػْرَجُعوَف ِفيِو ِإىَل اللَِّو مُثَّ تُػَوىفَّ ُكلُّ نَػْفٍس َما َكَسَبْت َوُىْم اَل أما بعد: فاتقوا اهلل أيها ا١تسلموف )  
 (.يُْظَلُموفَ 

أيها األخوة يف اهلل: يف الصحيحُت من حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو عن النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:    
)اشتكت النار إىل ربنا فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذف ٢تا بنفسُت: نفس يف الشتاء، ونفٌس يف 

 من زمهرير جهنم( متفق عليو. الصيف، فأشد ما ٕتدوف من اٟتر من ٝتـو جهنم، وأشد ما ٕتدوف من الربد
عباد اهلل: لقد جعل اهلل تعاىل وتقدس يف ىذه الدار الفانية دار الدنيا أزمانًا وأمكنة وأوقاتًا تذكر بالدار اآلخرة، 
فمن األزماف فصل الربيع الذي يذكر طيبو بنعيم اٞتنة وطيبها، ومن األوقات وقت السحر الذي يذكر برده بربد 

ث عن النيب صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ: )إف اٞتنة تفتح يف كل ليلٍة يف السحر، فينظر اهلل اٞتنة، ويف اٟتدي
 إليها، فيقوؿ ٢تا: ازدادي طيًبا ألىلك، فتزداد طيبا، فذلك برد السحر الذي ٬تده الناس( أخرجو الطرباٍل.

يا أشياء كثَتة أيًضا ُتذكر بالنار فقد جعل اهلل تعاىل يف الدن –أجارنا اهلل منها  –وأما ما يذكر بالنار وحرىا 
 ا١تعدة ١تن عصاه، وما فيها من اآلالـ والعقوبات، من أمكاف وأزماف وأجساـ وغَت ذلك.

أما األماكن فكثٌَت من البلداف مفرطة اٟتر أو الربد، فربدىا يذكر بزمهرير جهنم، وحرىا يذكر ْتر جهنم    
، قاؿ اٟتسن: )كل برٍد وٝتومها. وأما األزماف فشدة اٟتر والربد يذك ر ٔتا يف جهنم من اٟتر والزمهرير السمـو

أىلك شيًئا فهو من نفس جهنم، وكل حر أىلك شيًئا فهو من نفس جهنم(. ويف اٟتديث الصحيح عن النيب 
 صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: )إذا اشتد اٟتر فأبردوا عن الصبلة، فإف شدة اٟتر من فيح جهنم(.

اء حر الشمس أمٌر فطري، والتعرض ٢تا والوقوؼ فيها غَت مشروع إال ٟتاجة، أما الربوز عباد اهلل، إف اتق   
للشمس يف شدة حرىا تعبًدا فمنهي عنو، إال إذا كاف للجهاد يف الصيف مثبل، قاؿ اهلل جل شأنو معاتًبا من 

 (.َحرِّا َلْو َكانُوا يَػْفَقُهوفَ  َوقَاُلوا اَل تَػْنِفُروا يف اٟتَْرّْ ُقْل نَاُر َجَهنََّم َأَشدُّ ينهى عن ذلك: )
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وكذلك ا١تشي إىل ا١تساجد للجمع واٞتماعات وشهود اٞتنائز و٨توىا من الطاعات، فكلها مأجوٌر ا١تسلم   
على فعلها، ولو كاف اٟتر شديدا، ولو استدعى ذلك االنتظار يف الشمس اٟتارة، ولعل الرجوع من اٞتمعة يف 

اس من موقف اٟتساب، فريٌق إىل اٞتنة، وآخر إىل النار، فإف الساعة والقيامة حر الظهَتة يذكر بانصراؼ الن
تقـو يـو اٞتمعة، وال ينتصف ذلك النهار حىت يقيل أىل اٞتنة يف اٞتنة، وأىل النار يف النار، قاؿ ذلك ابن 

ٌر ُمْستَػَقرِّا َوَأحْ مسعود، مث تبل قولو تعاىل: )  (.َسُن َمِقيبًل َأْصَحاُب اْٞتَنَِّة يَػْوَمِئٍذ َخيػْ
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنْػُفَسُكْم َوأَْىِليُكْم نَارًا َوُقوُدَىا )، تلكم نار اآلخرة، وذاؾ حر ا١توقف، فأين ا١تتقوف 

َها َمبَلِئَكٌة ِغبَلٌظ ِشَداٌد اَل يَػْعُصوَف اللََّو َما أََمَرُىْم َويَػْفَعلُ   (.وَف َما يُػْؤَمُروفَ النَّاُس َواٟتَِْجاَرُة َعَليػْ
 اللهم أظلنا يف ظلك يـو ال ظل إال ظلك، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نسألك اٞتنة.

 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلأقوؿ ما قد ٝتعتم
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 :ا٠تطبة الثانية
حده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل و 

 ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
 تناولوا خَتي الدارين.. أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل،   
ياـ اٟتارة ١تن ال يتضرر بو: الصياـ ١تا ل عملو من الطاعات يف األالشيء الذي يفضّ أيها األخوة يف اهلل..    

فيو من ظمأ ا٢تواجر. يف الصحيحُت عن أيب الدرداء رضي اهلل عنو قاؿ: لقد رأيتنا مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
وسلم يف بعض أسفاره يف اليـو اٟتار الشديد اٟتر، وإف الرجل ليضع يده على رأسو من شدة اٟتر، وما يف 

 رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وعبد اهلل بن رواحة، ويقوؿ صلى اهلل عليو وسلم حاثِّا القـو أحٌد صائم إال
على الصياـ والتطوع وحبس النفس عن شهواهتا: )من صاـ يوًما يف سبيل اهلل باعد اهلل بذلك اليـو حر جهنم 

 عنو ابنو عبد اهلل وأوصى عمر بن ا٠تطاب رضي اهللريفا( رواه النسائي بإسناٍد صحيح، عن وجهو سبعُت خ
 فقاؿ لو: عليك ٓتصاؿ اإلٯتاف، وذكر منها: الصـو يف شدة اٟتر يف الصيف.

 اللهم أعنا على ذكرؾ وشكرؾ وحسن عبادتك، اللهم أجرنا من النار بفضلك، وارزقنا اٞتنة بإحسانك.  
ِإفَّ اللََّو : )سبحانوقاؿ صلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فعباد اهلل   

 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 للهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.ا

 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.
 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.

 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَ  ِإفَّ عباد اهلل ) ِعُظُكْم َلَعلَُّكْم اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 خطورة تصنيف المسلمين بحسب المظهر لخطبة:نوان اع
 :ا٠تطبة األوىل

إف اٟتمد هلل ٨تمده، ونستعينو، ونستغفره، ونشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، لو ا١تلك ولو اٟتمد،  
وىو على كل شيٍء قدير، ونشهد أف ٤تمًدا عبده ورسولو وصفيو من خلقو، أدى األمانة، وبل  الرسالة، صلى 

  عليو وعلى آلو وصحبو، ومن تبعهم بإحساٍف إىل يـو الدين.اهلل
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َحقَّ تُػَقاتِِو َواَل َ٘تُوُتنَّ ِإالَّ أما بعد: فأوصيكم ونفسي بتقوى اهلل، قاؿ تعاىل: )  

خوفًا ٦تا ٗتشى، فاللهم اكتبنا يف  ؛رؾ ما هتوى(. وسئل اإلماـ أٛتد عن التقوى فقاؿ: ىي تَوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ 
 ا١تتقُت.

أيها األخوة يف اهلل، يتفاوت ا١تسلموف ا١توحدوف فيما بينهم يف مقدار االستقامة والصبلح، وعلى ما بينهم   
من التفاوت إال أهم مشًتكوف يف القاعدة اٞتامعة، وىي التوحيد واإلٯتاف، وىذا ٯتنحهم اشًتاًكا يف اٟترمة 
واٟتقوؽ، يقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: )فكل ا١تسلم على ا١تسلم حراـ: دمو ومالو وعرضو(، فلم يفرؽ بُت 

(، ومل تفرؽ النصوص بُت ا١تؤمن التقي وا١تؤمن َواْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت بَػْعُضُهْم َأْولَِياُء بَػْعضٍ الصاٌف والفاسق )
 قًتؼ بعضهم أكرب الكبائر عدا الشرؾ باهلل.ا١تسرؼ على نفسو، فكلهم إخوة ولو ا

ُهْم ُمْقَتِصٌد دعونا نتأمل قوؿ اهلل تعاىل: ) ُهْم ظَامِلٌ لِنَػْفِسِو َوِمنػْ َنا ِمْن ِعَباِدنَا َفِمنػْ مُثَّ أَْوَرثْػَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصطََفيػْ
ُهْم َساِبٌق بِا٠ْتَيػْرَاِت بِِإْذِف اللَِّو َذِلَك ُىَو الْ  (. فها ىم ا١تؤمنوف كلهم ٔتحسنهم ومسيئهم، َفْضُل اْلَكِبَتُ َوِمنػْ

ومسرفهم ومقتصدىم، وأو٢تم وآخرىم قد أشركهم اهلل ٚتيًعا يف وصٍف تشريفي ٯتتازوف بو على غَته، وىو 
 االصطفاء والعبادة، فلم ال يتقاربوف ويتحابوف ويًتاٛتوف.

اؿ أمشاًجا ٥تتلطة، ففيها الظامل لنفسو، وفيها ا١تقتصد، أيها ا١تسلموف، لقد كانت ٣تتمعات ا١تسلمُت وال تز   
وفيها السابق با٠تَتات بإذف اهلل، وستظل كذلك كما ىي سنة االختبلؼ، فاألوىل أف يكوف ىذا التفاوت يف 

والقدر ا١تشًتؾ الذي يلتقي فيو ا١تسلموف كلهم يف التناصح، ال إىل التنافر والتضاد، درجة الصبلح داعًيا إىل 
آّتمع متمثٌل يف دائرة التوحيد وأصوؿ اإلٯتاف العريضة اليت ال ٯتكن أف يبعد عنها فرٌد من ا١تسلمُت، مهما  ىذا

 أسرؼ على نفسو با١تعاصي؛ ألف ا٠تروج عنها يعٍت ا٠تروج من دائرة اإلٯتاف إىل دائرة الكفر.
سبلـ، والتقت عليو رساالهتم، وىو وىذا القدر ا١تشًتؾ ىو أعظم شيء جاءت بو الرسل واألنبياء عليهم ال   

 أعظم األمور اليت ٯتكن أف نلتقي عليها، فكل ا١تؤمنُت سواء وكلهم إخوة يف دين اإلسبلـ.
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فلماذا ال ٧تعل ىذا القدر ا١تشًتؾ ىو الرابطة اليت ٬تتمع حو٢تا ا١تسلموف: ظا١تهم ومقتصدىم وسابقهم،   
لنيب صلى اهلل عليو وسلم يذكر ّٔذا القدر ا١تشًتؾ كما بدت بُت يأتلفوف عليها ويتحابوف يف ظبل٢تا، كما كاف ا

فضل اهلل واسع ورٛتتو عظمى نسأؿ اهلل أف يشملنا وظهرت منهم على أحد غلظة أو جفوة، ا١تسلمُت نفرة 
يف وذاؾ ناقص، و ّٔا، ولكن بعض الناس ال يعجبو ذلك فيصنف الناس، ىذا منافق وذاؾ كافر وآخر عاٍص، 

ي عن عمر رضي اهلل عليو أف رجبًل على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم كاف يشرب صحيح البخار 
 : ا٠تمر، فيؤتى بو إىل النيب صلى اهلل عليو وسلم فيجلده، فأيت بو يوًما، فأمر بو فجلد، فقاؿ رجل من القـو

ا علمت إال أنو ٭تب اهلل ملعنو، ما أكثر ما يؤتى بو، فقاؿ صلى اهلل عليو وسلم: )ال تلعنوه، فواهلل إاللهم 
ونلحظ أف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم قاؿ ىذا الكبلـ بعد أف كفَّر عن ذنبو باٟتد؛ ليشعره ورسولو(، 

 ويشعرىم أف قلبو ما زاؿ طيب الغراس، حسن ا١تنبت، ويف اإلمكاف أف يكوف خَتًا ٦تا كاف.
ظاىر يفضي إىل تشطَت آّتمع إىل فئات متنافرة، إف ٖتجيم الوالء يف دائرٍة ضيقة ٖتكمها ٝتات الصبلح ال   

ينبغي أف ال تلتقي على شيء، لذا فأو على أقل تقدير غَت متعاونة، تتسع بينها الفجوة واٞتفوة، وتصبح كأها 
نعيد النظر يف ىذه التصنيفات والتقسيمات، وينفتح بعضنا على اآلخر، ويتقارب بعضنا من بعض، بقلوٍب 

 بطة، كما ىو شأف ا١تسلمُت يف صدر اإلسبلـ األوؿ.مؤمنة، ٤تبة مًتا
 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلأقوؿ ما قد ٝتعتم 
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 :ا٠تطبة الثانية
اٟتمد هلل على إحسانو، والشكر لو على توفيقو وامتنانو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد 

 عبده، ورسولو، وصفيو، وخليلو صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو وسلم تسليًما كثَتا.أف ٤تمًدا 
 .، تناوا خَتي الدنيا واألخرىأما بعد: فيا عباد اهلل، اتقوا اهلل تعاىل حق التقوى

أيها ا١تسلموف: ٬تب أف يصحح مفهـو التدين لدى الناس، حىت يدركوا أف وصف التدين ال ٖتتكره ٝتات   
 ا١تظهر ٘تنح ىذا اللقب كل من قامت بو، وٗتلعو عن غَته، وال ٮتتص بطائفٍة تتميز فيو ٔتظهرىا.خاصٌة ب

إف مفهـو التدين الذي ينبغي أف ننصاع إليو، وتتزف ّٔا النظرة ىو غلبة خَت اإلنساف مع ٖتقيق أصوؿ   
نقصد من تصحيح دوح، و يضفي عليو ىذا الوصف ا١تم اإلسبلـ وأركانو، فإذا ٖتقق فيو ذلك كاف أىبًل أف

فرة اليت قد تبدو من بعض الناس ٕتاه آخرين، وألجل أف نبطل طريقة التمييز مفهـو التدين إىل أف نزيل النُ 
 ا٠تائطة، واليت تعوؿ على أوؿ نظرٍة للظاىر دوف سرب للمعتقد ولؤلخبلؽ والفكر.

ن خبلؿ مظهره، فمن باب أوىل أف ال يدؿ مث ىناؾ أمٌر آخر: إذا أكدنا أنو ال ينبغي اٟتكم على اإلنساف م   
على باطن غَته وفكره وأخبلقو، فبل تزر وازرٌة وزر أخرى، إ٪تا من عمل صاٟتًا فلنفسو ومن أساء فعليها، فإذا 
رأينا شخًصا قد وقع يف موبقٍة أو غلو وعليو شيٌء من ٝتات الصبلح الظاىر، فهذا ال يعٍت أف كل من شاكلو 

ٌل لو يف الفكر والسلوؾ والباطن. وعلى ىذا ال ٬توز أف ٕتعل بعض السمات مظهرًا يف ىذا الظاىر، مشاك
 يعرؼ بو اإلرىاب والغلو، ال سيما إذا كانت سنة ثابتة عن ا١تصطفى صلى اهلل عليو وسلم.

َو ِإفَّ اللَّ : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل    
 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما

 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 

 وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.اللهم آمنا يف أوطاننا، 
 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.

 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.
 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِالْ عباد اهلل ) َعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 األخواتفضل تربية البنات و  عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

إف اٟتمد هلل ٨تمده، ونستعينو، ونستغفره، ونشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، لو ا١تلك ولو اٟتمد،   
وىو على كل شيٍء قدير، ونشهد أف ٤تمًدا عبده، ورسولو، وصفيو من خلقو، أدى األمانة، وبل  الرسالة، 

 بعهم بإحساٍف إىل يـو الدين.صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو، ومن ت
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َحقَّ تُػَقاتِِو َواَل َ٘تُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْػُتْم أما بعد: فأوصيكم ونفسي بتقوى اهلل، قاؿ تعاىل: )

 (.ُمْسِلُموفَ 
 جهو وبشروطو بثبلثة أمور:أيها ا١تسلموف، حديثنا اليـو سيكوف حوؿ عمٍل صاٌف، يفوز من يؤديو على و 

 أو٢تا: ٭تجب عن النار، فبل يدخلها.
 ثانيها: ٭تشر يـو الفزع األكرب مع ا١تصطفى صلى اهلل عليو وسلم.
 ثالثًا: ٕتب لو اٞتنة، بل ويكوف فيها مع النيب صلى اهلل عليو وسلم.

ىذا اٞتزاء العظيم أيها ا١تؤمنوف ىذا الثواب، نسأؿ اهلل الكرَل من فضلو، و  جر، وما أجلَّ فما أعظم ىذا األ  
 مقيٌد بشروط، ال بد للحصوؿ عليو أف تؤدى شروطو، وتكمل جوانبو.

 فما ىو ىذا العمل، وما ىي شروطو 
إف ىذا العمل ىو رعاية البنات واألخوات احملتاجات، والقياـ عليهن وعلى مصاٟتهن، وىذا شأف ديننا مع    

ب الرجاؿ يف اٞتنة وعظيم الثواب، إف ىم ا يليق بكرامتها وبطبيعتها، ويرغّ ا١ترأة يكرمها ويصوها و٭تفظها حفظً 
 قاموا على رعايتها وحفظها.

يقوؿ ا١تصطفى صلى اهلل عليو وسلم يف اٟتديث ا١تتفق على صحتو من حديث أـ ا١تؤمنُت عائشة رضي اهلل    
ا من النار(. ويقوؿ أيًضا: )من كاف عنها وأرضاىا: )من ابتلي من ىذه البنات بشيٍء فأحسن إليهن كن لو سًتً 
 لو ثبلث بنات فصرب عليهن وكساىن من جدتو كن لو حجابًا من النار(.

َفَمْن ُزْحزَِح َعِن النَّاِر َوأُْدِخَل اْٞتَنََّة فَػَقْد فهذا ىو اٞتزاء األوؿ، الذي تنالو يا عبد اهلل، سًٌت وحجاٌب من النار )  
 (.اَل َيْسَتِوي َأْصَحاُب النَّاِر َوَأْصَحاُب اْٞتَنَِّة َأْصَحاُب اْٞتَنَِّة ُىُم اْلَفائُِزوفَ الفائزين ) (، جعلٍت اهلل وإياكم منفَازَ 
وأما اٞتزاء الثاٍل: فهو اٟتشر مع النيب صلى اهلل عليو وسلم، فعن أنس رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل    

 جاء يـو القيامة أنا وىو كهاتُت وضم أصابعو( رواه مسلم. صلى اهلل عليو وسلم: )من عاؿ جاريتُت حىت تبلغا
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وأما اٞتزاء الثالث: فتأمل معي ىذه النصوص: عن جابر رضي اهلل عنو عن النيب صلى اهلل عليو وسلم )من     
: وثنتُت يا رسوؿ اهلل،  كاف لو ثبلث بناٍت يؤويهن ويكفيهن ويرٛتهن فقد وجبت لو اٞتنة، فقاؿ رجٌل من القـو

ؿ: وثنتُت( رواه اإلماـ أٛتد، والبخاري يف األدب ا١تفرد. وعن أيب سعيد رضي اهلل عنو عن النيب صلى اهلل قا
عليو وسلم: )ال يكوف ألحٍد ثبلث بناٍت أو ابنتاف أو أختاف، فيتقي اهلل فيهن و٭تسن إليهن إال دخل اٞتنة(، 

و أختاف أو ابنتاف فأحسن إليهن ما صحبتاه  وعن أنس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: )من كاف ل
 كنت أنا وىو يف اٞتنة، وفرؽ بُت إصبعيو(.
 فما أعظم ىذا األجر، وما أجل ىذه ا١تنزلة.

وتأمل يا عبد اهلل قولو صلى اهلل عليو وسلم: )من ابتلي من ىذه البنات بشيء(، فسماىن بليٍة، قاؿ العبلمة   
ا ينشأ عنهن من العار أحيانًا، و١تا يف ذلك من التعب وطلب ا١تؤنة اليت القرطيب رٛتو اهلل: )وٝتاىن ببلء ١ت

واشًتط الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم شروطًا ١تن يرغب يف نيل ىذا األجر العظيم، ، تتطلبها ا١ترأة دوف الرجل(
حجر رٛتو  فقاؿ صلى اهلل عليو وسلم: )فأحسن إليهن(، وقاؿ: )يؤويهن ويكفيهن ويرٛتهن(. قاؿ اٟتافظ ابن

 اهلل: وىذه األلفاظ ٬تمعها لفظ اإلحساف.
ومعٌت ذلك: أي يعطف عليهن، ويشفق عليهن، وال يضرّٔن، ويقـو عليهن با١تؤونة والًتبية، إىل غَت ذلك    

من معاٍل الرٛتة. ورٛتتهن أيًضا تكوف بالسعي والعمل اٞتاد على ٕتنيبهن النار وبئس القرار. وذلك بًتبيتهن 
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنْػُفَسُكْم َوأَْىِليُكْم نَارًا اإلسبلـ، وإقاـ الصبلة واٟتجاب والسًت والعفاؼ ) على شعائر

(. فاتقوا اهلل معاشر ا١تؤمنُت وأحسنوا إىل بناتكم وإخواتكم فمن وراء ذلك تنالوا أجرًا َوُقوُدَىا النَّاُس َواٟتَِْجاَرةُ 
 عظيما.

 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلتمأقوؿ ما قد ٝتع
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 :ا٠تطبة الثانية
اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده 

 الدين.ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو 
 تناولوا خَتي الدارين.. أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل،   
أيها األخوة يف اهلل عرضنا يف ا٠تطبة األوىل صورة واحدة من صور شىت كـر ّٔا اإلسبلـ ا١ترأة ورفع قدرىا.    

، وسًتىم من واٟتشر مع ا١تصطفى صلى اهلل عليو وسلم وأي رفعٍة وتكرٍَل أعظم وأرفع من ترغيب الرجاؿ باٞتنة
 النار إف ىم أحسنوا إىل البنات واألخوات، وقاموا عليهن بالرعاية الكاملة.

ولنحذر عباد اهلل من ظلمهن وعدـ رٛتتهن، ولعلي أشَت فقط إىل أبرز مظاىر عدـ رٛتة مشاعر البنات    
تذىب سنوات واألخوات بعظلهن وتأخَت زواجهن حىت يبلغن سنا يزىد فيو الشيوخ، فضبًل عن الشباب، و 

 اعو من مرتبها، أو يريدىا ٗتدمو.ىذه ا١تسكينة حسراٍت عليها، وذلك بسبب تعنت والدىا، أو انتف
فاتقوا عباد اهلل، وتذكروا أف من أواخر ما تلفظ بو ا١تصطفى صلى اهلل عليو وسلم قبل أف يفارؽ الدنيا:    

انا ّٔن خَتا، ووعدنا إف فعلنا ذلك أف نناؿ خَتا )استوصوا بالنساء خَتا(. فأمرنا عليو الصبلة والسبلـ، وأوص
 )من ابتلي من ىذه البنات بشيٍء فأحسن إليهن كن لو سًتًا من النار(.

 اللهم اجعلنا من أولئك بفضلك يا أرحم الراٛتُت.  
للََّو ِإفَّ ا: )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل   

 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 ، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.اللهم آمنا يف أوطاننا

 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.
 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.

 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَّكُ ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِ عباد اهلل ) ْم اْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 حقوق الجار عنوان الخطبة:
 :بة األوىلا٠تط
اٟتمد هلل رب العا١تُت، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو،   

لو األٝتاء اٟتسٌت، وأشهد أف ٤تمًدا عبده ورسولو، بعثو بالدين وا٢تدى وكلمة التقوى، صلى اهلل عليو وعلى آلو 
 ىل.وأصحابو وسلم تسليًما كثَتًا يف اآلخرة واألو 

َنا الَِّذيَن أُوُتوا أيها األخوة اتقوا اهلل تعاىل بفعل ما أمركم بو، واجتناب ما هاكم عنو )فيأما بعد:     َوَلَقْد َوصَّيػْ
ْرِض وََكاَف اللَُّو َغِنيِّا  اأْلَ اْلِكَتاَب ِمْن قَػْبِلُكْم َوِإيَّاُكْم َأِف اتػَُّقوا اللََّو َوِإْف َتْكُفُروا فَِإفَّ لِلَِّو َما يف السََّماَواِت َوَما يف 

يًدا  (.ٛتَِ
أيها ا١تؤمنوف: األصل يف الناس أف يتعايشوا ويتخالطوا فيما بينهم، وال غٌت ألحٍد من الناس عمن حولو،    

و٢تذا فإف اقًتاب الناس فيما بينهم، ٭تصل من وراءه ىضم حقوؽ بعضهم بعًضا، أو ظلم بعضهم لبعض، 
دة من لدف حكيٍم ٛتيد، فأوجبت حقوقًا شرعية يطالب ّٔا أىل اإلسبلـ، لذلك جاءت الشريعة ا٠تال

 حق اٞتوار، واٞتَتاف ثبلثة: :ويؤاخذوف على منعها أو التقصَت فيها، ومن تلك اٟتقوؽ
 جاٌر مسلٌم قريب، فهذا لو ثبلثة حقوؽ: حق اإلسبلـ، وحق القرابة، وحق اٞتوار.. ٔ
 قاف: حق اإلسبلـ، وحق اٞتوار.وجاٌر مسلٌم ليس بقريب، فهذا لو ح .ٕ
 وجاٌر كافر، أبقت لو الشريعة حق اٞتوار.. ٖ
 وللجار أ٫تية عظيمة يف الدين يا عباد اهلل، وذلك ألموٍر مهمة، منها:  

أواًل: أها وصية اهلل عز وجل ورسولو صلى اهلل عليو وسلن، فقد أمر اهلل باإلحساف إىل اٞتار يف كتابو، فقاؿ 
ْٞتَاِر ِذي اْلُقْرََب ُدوا اللََّو َواَل ُتْشرُِكوا ِبِو َشْيًئا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِبِذي اْلُقْرََب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكُِت َواَواْعبُ تعاىل: )

(. وعن اَل ٭تُِبُّ َمْن َكاَف ٥ُتَْتااًل َفُخورًا َواْٞتَاِر اْٞتُُنِب َوالصَّاِحِب بِاْٞتَْنِب َواْبِن السَِّبيِل َوَما َمَلَكْت أٯَْتَاُنُكْم ِإفَّ اللَّوَ 
ابن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: )ما زاؿ جربيل يوصيٍت باٞتار حىت ظننت 

 أنو سيورثو( متفق عليو.
 عنو، عن النيب صلى ثانًيا: أف اإلحساف إىل اٞتار والقياـ ْتقو سبٌب ١تغفرة الذنوب، فعن أيب ىريرة رضي اهلل 

اهلل عليو وسلم يرويو عن ربو عز وجل قاؿ: )ما من عبٍد مسلٍم ٯتوت يشهد لو ثبلثة أبيات من جَتانو األدنُت 
ٓتَت، إال قاؿ اهلل عز وجل: قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا، وغفرت لو ما أعلم( رواه أٛتد وحسنو 

 األلباٍل.
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اٞتار أف اهلل عظم ا٠تطيئة يف حق اٞتار، فعن ا١تقداد بن األسود قاؿ: قاؿ ثالثًا: و٦تا يدؿ على أ٫تية حق 
ـٌ إىل يـو  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ألصحابو: )ما تقولوف يف الزنا ( قالوا: حرمو اهلل ورسولو، فهو حرا

، أيسر عليو من أف القيامة، قاؿ: فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ألصحابو: )ألف يزٍل الرجل بعشرة نسوة
يزٍل بامرأة جاره(، قاؿ: فقاؿ: )ما تقولوف يف السرقة ( قالوا: حرمها اهلل ورسولو، فهي حراـ، قاؿ: )ألف يسرؽ 

 الرجل من عشرة أبياٍت، أيسر عليو من أف يسرؽ من جاره( أخرجو أٛتد وصححو األلباٍل.
أسباب شقائو، فعن سلماف رضي اهلل عنو، قاؿ رابًعا: أف اٞتار الصاٌف من أسباب سعادة العبد، وعكسو من 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: )أربٌع من السعادة: ا١ترأة الصاٟتة، وا١تسكن الواسع، واٞتار الصاٌف، وا١تركب 
 .و األلباٍلصححا٢تٍتء، وأربٌع من الشقاء: اٞتار السوء، وا١ترأة السوء، وا١تركب السوء، وا١تسكن الضيق( 

بلـ، إف اهلل جعل للجار حقوقًا شرعية على جَتانو، فإذا قاـ ّٔا ا١تسلموف بينهم سادت روح إخوة اإلس   
األلفة واحملبة والتسامح، واكتملت يف آّتمع ا١تسلم صفات ا١تثالية، اليت تعلو آّتمع بصبغٍة إسبلميٍة رائعة، ٘تيزه 

واجٌب، فبل ٬توز ْتاٍؿ إيذاء اٞتار، عن  عن باقي آّتمعات. فمن حقوؽ اٞتار: كف األذى عنو، وىذا اٟتق
أيب ىريرة رضي اهلل عنو عن النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: )من كاف يؤمن باهلل واليـو اآلخر فبل يؤذي جاره( 

 رواه البخاري.
وعنو رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رجل: يا رسوؿ اهلل، إف فبلنة يذكر من كثرة صبلهتا وصيامها وصدقتها، غَت   
ا تؤذي جَتاها بلساها، قاؿ: )ىي يف النار(، قاؿ: يا رسوؿ اهلل، فإف فبلنة يذكر من قلة صيامها وصدقتها أه

األثوار: ٚتع ثور، وىو القطعة من األقط، واألقط: اللْب آّفف  -تصدؽ باألثوار من األقط توصبلهتا، وإها 
 د وصححو األلباٍل.وال تؤذي جَتاها بلساها، قاؿ: )ىي يف اٞتنة(، أخرجو أٛت

٦تا ورد يف شريعتها الغراء، حقوقو تلك أيها األخوة بعض ما ورد من النصوص الكرٯتة يف أ٫تية اٞتار وعظم 
 نسأؿ اهلل أف ٬تعلنا جَتاف خٍَت وبركٍة و٤تبٍة ٞتَتاننا.

 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلأقوؿ ما قد ٝتعتم
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 : ثانيةا٠تطبة ال
اٟتمد هلل على إحسانو، والشكر لو على توفيقو وامتنانو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل تعظيًما لشأنو، وأشهد أف 

 نبينا ٤تمًدا عبده، ورسولو الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو، وسلم تسليًما كثَتا.
 لك سعادة الدارين.عباد اهلل، اتقوا اهلل تعاىل، ففي ذأما بعد: فيا   
ومن صور إيذاء اٞتار عباد اهلل حسده و٘تٍت زواؿ النعمة عنو، أو السخرية بو، واحتقاره، أو إشاعة أخباره    

وأسراره بُت الناس، أو الكذب عليو، وتنفَت الناس منو، أو تتبع عثراتو والفرح بزالتو، أو مضايقتو يف ا١تسكن، 
عند بابو، أو التطلع إىل عوراتو و٤تارمو، أو إزعاجو بالصراخ، أو إيذائو يف أو موقف السيارة، أو إلقاء األذى 

 أوالده و٨تو ذلك.
٢تذا معاشر ا١تسلمُت فإننا مأموروف بتحري حقوؽ جَتاننا والقياـ ّٔا؛ لنناؿ الفضل يف الدنيا، وننجو من   

 ا١تؤاخذة يف اآلخرة.
ِإفَّ اللََّو : )سبحانوأمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ  صلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقدعباد اهلل   

 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر و  اللهم أعز اإلسبلـ
 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.

 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.
 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.

 عذاب النار. ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ عباد اهلل ) ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
  يعلم ما تصنعوف.( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهللَتذَكَُّروفَ 
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 تأخر الزواج وأسبابو عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

اٟتمد هلل خلق من ا١تاء بشرًا فجعلو نسًبا وصهرا، وكاف ربك قديرا، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك   
 ىاديًا ومبشرًا ونذيرا، وداعًيا إىل مل يزؿ بعباده خبَتًا بصَتا، وأشهد أف نبينا ٤تمًدا عبد اهلل ورسولو، بعثو اهلل ،لو

 اهلل بإذنو وسراًجا منَتا، صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو وسلم تسليًما كثَتا.
 (.وفَ َواتػَُّقوا يَػْوًما تُػْرَجُعوَف ِفيِو ِإىَل اللَِّو مُثَّ تُػَوىفَّ ُكلُّ نَػْفٍس َما َكَسَبْت َوُىْم اَل يُْظَلمُ فاتقوا اهلل عباد اهلل ) أما بعد:  
أيها األخوة يف اهلل: الظواىر والسلبيات اليت أذكتها ا١تتغَتات وا١تستجدات اٟتضارية يف ٣تتمعاتنا ا١تسلمة:   

تلك الظواىر االجتماعية ا٠تطَتة، اليت تعصف بكياف األسر، وهتدد ٘تاسك آّتمع، حىت ضعفت مسئوليات 
واآلباء عن أداء اٟتقوؽ، وعلت نسبة العنوسة، وارتفعت  األسرة، وكثرت ظواىر العقوؽ، وٗتلي كثٌَت من األبناء

معدالت الطبلؽ، وتعددت أسباب اال٨تراؼ واٞترٯتة، وضعف تواصل األرحاـ وذوي القرَب، وسادت القطيعة 
 واٞتفاء، ٦تا يشكل أزمة اجتماعية وتربوية ٤تدقة.

تعلقة بقضايا الزواج، وأعٍت ّٔا ظاىرة أيها ا١تسلموف: ولنقف وقفًة مع إحدى أبرز قضايانا االجتماعية ا١ت  
 العزوبة والعنوسة اليت انتشرت بُت شبابنا وفتياتنا.

لقد رصدت دراسات اجتماعية معاصرة نسبة اإلحصائيات ا١تذىلة يف بعض آّتمعات ٢تذه الظاىرة، حيث   
تظر كل واحدٍة منهن فارس بلغت يف ٣تتمٍع واحٍد من آّتمعات ا١تسلمة )مليونًا ونصف مليوف( من العوانس تن

أحبلمها، ومن احملتمل أف يزيد العدد خبلؿ ٜتس سنوات قادمة إىل أربعة مبليُت أو أكثر، لو استمرت 
معدالت الزيادة بنفس الوتَتة، وال شك أنو مؤشٌر مزعٌج ال سيما يف ىذا الزماف الذي كثرت فيو أسباب الفنت، 

فبل عاصم من االنزالؽ يف مهاوي الرذيلة، والردى، والفساد  وتوفرت فيو السبل ا١تنحرفة لقضاء الشهوة،
األخبلقي إال التحصن بالزواج الشرعي، فالقضية إًذا قضية فضيلة أو رذيلة. ومن ا١تؤسف أف يصل بعض 

 الشباب والفتيات إىل سن الثبلثُت أو أكثر، وىو مل يتزوج أو ىي مل تتزوج.
لظاىرة ٧تد منها ما يرجع إىل الشباب والفتيات، ومنها ما يرجع إىل أيها األخوة وإذا التمسنا أسباب ىذه ا  

 األولياء، ومنها ما يعود إىل آّتمع بأسره.
فأما الشباب والفتيات، فبعضهم يتعلق بآماٍؿ وأحبلـ، وطموحات ومثاليات، فبعضهم يتعلق ْتجة إكماؿ    

بل لقد  ،كاف الزواج عائًقا عن التحصيل العلمي   الدراسة، زاعمُت أف الزواج ٭توؿ بينهم وبُت الدراسة، فمىت
ثبت بالتجربة والواقع أف الزواج ا١توفق يعُت على تفرغ الذىن، وصفاء النفس، وراحة الفكر، ونقوؿ بصراحة: 
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مل تسعد يف  ماً ػماذا تنفع ا١ترأة بالذات شهاداهتا العليا إذا بقيت عانًسا قد فاهتا ركب الزواج  وأصبحت أي
وكم من امرأٍة فاهتا قطار الزواج، وذىبت نة يف اٟتياة، وذخرًا بعد الوفاة، وٍج وأوالٍد يكونوف ٢تا زيحياهتا بز 

نضارهتا، وذبلت زىرهتا، و٘تنت بعد ذلك ٘تزيق شهاداهتا لتسمع كلمة األمومة على لساف وليدىا، ولكن بعد 
ا٢تا عضل النساء من زواج األكفاء، من األسباب ا٠تطَتة يف انتشار ىذه الظاىرة واستفح، و فوات األواف 

والرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ: )إذا أتاكم من ترضوف خلقو ودينو فزوجوه، إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض 
األمانة اليت ٛتلوىا يف  قصَّر يفهناؾ بعض األولياء ىداىم اهلل قد فساٌد عريض( أخرجو الًتمذي وغَته، فو 

من الزواج من األكفاء، وقد يتقدـ إليهن ا٠تاطب الكفء فيماطلونو ويعتذروف لو  بناهتم وفتياهتم ٔتنعهنَّ 
بأعذاٍر واىية، وينظروف فيو إىل أموٍر شكلية، وجوانب كمالية، بل لقد وصل ببعض األولياء اٞتشع والطمع أف 

ا يشكي حالتو ا١تادية يعرض ابنتو سلعة للمساومة وٕتارٍة للمزايدة والعياذ باهلل، األسبوع ا١تاضي قابلت شابِّ 
قد عليها، اخطب امرأة، و٢تا أكثر من سنتُت عقد ويريد مساعدة مادية، وقاؿ بأف لو أكثر من ست سنوات 

ولكن مل يدخل ّٔا؛ لعدـ قدرتو ا١تالية؛ لكوف والدىا اشًتط عليو مهرًا كبَتًا، ومبلًغا لو ولوالدهتا، ومبلًغا ٟتفلة 
يفلح ّتمع ىذا ا١تبل ، فهذه ٕتارة ومساومة لؤلسف، وما درى ىذا األب أف  الزواج، ٗتيلوا ست سنوات، ومل

 ىذا عضٌل وظلم وخيانة، وقد تكوف البنت موظفة، فيطمع يف مرتبها.
 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلأقوؿ ما قد ٝتعتم  
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 :ا٠تطبة الثانية
د أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشه

 ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
 تنالوا خَت الدارين. أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل،   
لًيا إىل الزواج مىت ما تيسر ٢تم أمره، وأال يتعلقوا بأموٍر مثالية إف حقِّا على الشباب والفتيات أف يبادروا عم  

تكوف حجر عثرٍة بينهم وبُت ما ينشدوف من سعادٍة وفبلح، وأال يتذرعوا ٔتا يعرب عنو بتأمُت ا١تستقبل، فاهلل عز 
ُكْم ِإْف َيُكونُوا فُػَقرَاَء يُػْغِنِهُم اللَُّو ِمْن َفْضِلِو َوأَْنِكُحوا اأْلَيَاَمى ِمْنُكْم َوالصَّاِٟتَُِت ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَمائِ وجل يقوؿ: )
(، وليساعد األولياء أبناءىم وبناهتم وفق قدرهتم على الزواج وتيسَت أموره باختيار األصلح ٢تما َواللَُّو َواِسٌع َعِليمٌ 

 وعدـ ا١تغاالة با١تهور.
ِإفَّ اللََّو : )سبحانوبذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ  صلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركمعباد اهلل   

 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .يف كل مكاف ا١تسلمُت انصراللهم أعز اإلسبلـ و 
 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.

 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.
 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.

 النار.ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب 
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ عباد اهلل ) ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 م ما تصنعوف.( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلَتذَكَُّروفَ 
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 حل المشكالت الزوجية عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

اٟتمد هلل الذي أكمل لنا الدين، وأمت علينا النعمة، ورضي لنا اإلسبلـ دينا، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال 
دع شيًئا يقرب من اٞتنة شريك لو، ىدانا لئلسبلـ وأنعم علينا بالقرآف، وأشهد أف نبينا ٤تمًدا عبده ورسولو مل ي

إال دلنا عليو، وال شيًئا يباعد عن النار إال أرشدنا إليو، فصلوات اهلل وسبلمو عليو وعلى آلو وأصحابو، ومن 
 اىتدى ّٔداه إىل يـو الدين.

 ِإالَّ  َ٘تُػوُتنَّ  َوالَ  تُػَقاتِػوِ  َحػقَّ  وَ اللّػ اتػَُّقػواْ  آَمنُػواْ  الَّػِذينَ  أَيػَُّهػا يَاأما بعد: فاتقوا اهلل أيها ا١تسلموف، وراقبوه وال تعصوه، )  
 (.مُّْسِلُموفَ  َوأَنُتم
معاشػػر ا١تسػػلمُت، العبلقػػة بػػُت الػػزوجُت عبلقػػة يف غايػػة األ٫تيػػة، عػػٍت اإلسػػبلـ بتوثيقهػػا، وعمػػل علػػى بقائهػػا    

 َولِلرَّْجػاؿِ  بِػاْلَمْعُروؼِ  ْيِهنَّ َعلَػ الَّػِذي ِمثْػلُ  َو٢َتُػنَّ واستمرارىا، قاؿ تعاىل: )وعاشروىن با١تعروؼ(، وقاؿ جػل شػأنو: )
(، ويف اٟتػديث عػن النػيب صػلى اهلل عليػو وسػلم أنػو قػاؿ: )خػَتكم خػَتكم ألىلػو، َحُكػيمٌ  َعزِيزٌ  َوالّلوُ  َدَرَجةٌ  َعَلْيِهنَّ 

وأنػػا خػػَتكم ألىلػػي( رواه الًتمػػذي، وقػػاؿ صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم: )أكمػػل ا١تػػؤمنُت إٯتانػػاً أحسػػنهم خلقػػاً وألطفهػػم 
ىلو( رواه الًتمذي، وحُت يدب ا٠تبلؼ بُت عمودي األسػرة، نتيجػة سػوء العشػرة بينهمػا ينبغػي علػى الػزوجُت بأ

أف ال يتسػػرعا، أو يعجػػزا عػػن مقاومػػة ا٠تػػبلؼ مػػن أوؿ وىلػػة، بػػل عليهمػػا أف يصػػربا، فػػإف اسػػتعجا٢تما يف حسػػم 
إف كانت بعض النسػاء ٘تيػل بطبعهػا ا٠تبلؼ قد يندما عليو طويبًل، ويؤثر على أطراؼ أخرى من األسرة، حىت و 

إىل افتعػػاؿ مشػػكلة أو تلمػػس أدٌل خطػػأ مػػن الػػزوج، فعليػػو أف يكػػوف أعقػػل وأثبػػت وأحلػػم منهػػا، فلعػػل فيهػػا مػػن 
الصػػفات واحملاسػػن مػػا يغطػػي زالهتػػا وٯتحػػو أخطاءىػػا، وقػػد قػػاؿ صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم: )ال يفػػرؾ أي: ال يػػبغض 

 ها آخر( رواه مسلم.مؤمن مؤمنة، إف كره منها خلقاً رضي من
وعند وقػوع ا١تشػكبلت الزوجيػة ٧تػد أف اإلسػبلـ وضػع خطػوات وإجػراءات متتابعػة ٟتػل النػزاع وإعػادة األنػس    

 أَنَفُقػواْ  َؤتَػا بَػْعضٍ  َعَلى بَػْعَضُهمْ  الّلوُ  َفضَّلَ  ٔتَا النَّْساء َعَلى قَػوَّاُموفَ  الرَّْجاؿُ والصفاء إىل بيت الزوجية، قاؿ تعاىل: )
 يف  َواْىُجػُروُىنَّ  َفِعظُػوُىنَّ  ُنُشػوَزُىنَّ  َٗتَػاُفوفَ  َوالػبلَّيت  اللّػوُ  َحِفػظَ  ٔتَػا لّْْلَغْيػبِ  َحاِفظَػاتٌ  قَانَِتاتٌ  فَالصَّاِٟتَاتُ  أَْمَوا٢تِِمْ  نْ مِ 

غُػواْ  َفبلَ  َأطَْعَنُكمْ  فَِإفْ  َواْضرِبُوُىنَّ  اْلَمَضاِجعِ  (، فيبػدأ الػزوج بػوعظ شػريكة َكبِػَتًا َعِليِّػا َكػافَ  اللّػوَ  ِإفَّ  َسػِبيبلً  َعلَػْيِهنَّ  تَػبػْ
حياتو بألفاظ حسنة تؤثر يف نفسها، وتقرب عاطفتها، ويعيد بذاكرهتا إىل أياـ حياهتما الزوجية األوىل، وما كاف 
فيهػػا مػػن وئػػاـ ومػػودة، وا١تػػرأة العاقلػػة ىػػي الػػيت تػػؤثر فيهػػا تلػػك الكلمػػات الصػػادقة مػػن الػػزوج، فتعػػود إىل رشػػدىا 

يب رغبتػػو وتعػػود إىل بيتهػػا وأسػػرهتا، فػػإف مل تعبػػأ بػػذلك انتقػػل إىل ىجرىػػا يف فراشػػها، وذلػػك بػػأف يػػدير ظهػػره وتلػػ
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إليهػا، ويبػدي ٢تػا امتعاضػو منهػا، فػػبل يكلمهػا وال يلتفػت إليهػا، ولػيس ا١تػػراد مػن ىجرىػا: نومػو يف غرفػة مسػػتقلة 
ع الفجوة يف حياهتما، فإذا مل تستجب الزوجة ٢تػذا عنها، فإف ذلك رٔتا أدى إىل زيادة تأـز العبلقة بينهما واتسا 

التأديب ا١تعنوي انتقل الزوج إىل ا٠تطوة الثالثة وىي قولو تعاىل: )واضربوىن(، لكن ال يتبادر إىل الذىن الضػرب 
الشديد القاسي، الذي من شأنو التأثَت يف جسدىا، أو إٟتاؽ عاىة أو أذى ّٔػا، بػل ا١تػراد الضػرب التػأدييب غػَت 

ربح، أي: الذي ال يؤدي إىل شيء ٦تا ذُكر، بل يضرّٔا ضػرباً خفيفػاً، وقػد بػُت النػيب صػلى اهلل عليػو وسػلم أف ا١ت
البعػػد عػػن العنػػف وتػػرؾ القسػػوة يف التعامػػل مػػع الزوجػػة دليػػل علػػى حسػػن العشػػرة، وذلػػك ٦تػػا ٬تػػب علػػى الػػزوج 

و وسػلم حػق ا١تػرأة علػى الػزوج، فقػاؿ ٕتاىها، فقد سأؿ أحد الصػحابة رضػي اهلل عػنهم رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػ
صلى اهلل عليو وسلم: )يطعمها إذا طعػم، ويكسػوىا إذا اكتسػى، وال يضػرب الوجػو وال يُقػّبح، وال يهجػر إال يف 
البيت( رواه أبو داود، فهذا يدؿ على أف الضرب ا١تراد يف اآلية ىو ما قصد منو تنبيو ا١تػرأة إىل أهػا قػد أخطػأت 

، وأف عليها أف تعود إىل رشدىا، وقد سئل ابن عباس رضػي اهلل عنهمػا عػن صػفة الضػرب يف تعاملها مع زوجها
 الوارد يف اآلية فقاؿ: بالسواؾ و٨توه.

 أقوؿ ما قد ٝتعتم واستغفر اهلل العظيم يل ولكم فاستغفروه إنو غفور رحيم.   
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 ا٠تطبة الثانية:
كمػػػا ٭تػػب ربنػػػا ويرضػػى، وأشػػػهد أف ال إلػػو إال اهلل وحػػػده ال شػػريك لػػػو،   اٟتمػػد هلل ٛتػػداً كثػػػَتاً طيبػػاً مباركػػػاً فيػػو،

 وأشهد أف ٤تمداً عبده ورسولو، صلى اهلل عليو، وعلى آلو وصحبو، وسلم تسليماً كثَتاً إىل يـو الدين.
 أما بعد فاتقوا اهلل عباد اهلل تنالوا خَتي الدنيا واألخرى.  
ليت يتبعهػا الػزوج عنػد حػدوث مشػكلة زوجيػة، وىػي: وعػظ الزوجػة مث أيها ا١تسلموف، ىذه ا٠تطوات الثبلث ا   

ىجرىػػا، مث ضػػرّٔا ضػػرباً خفيفػػاً، فػػإف مل ٕتػػِد ومل يكػػن ٢تػػا نتيجػػة إ٬تابيػػة يف إعػػادة صػػفو العبلقػػة الزوجيػػة إىل مػػا  
نػُت مػن كانت عليػو، وازداد ا٠تػبلؼ بػُت الرجػل وا١تػرأة، فػإف علػى ا١تصػلحُت ا١تسػارعة إىل مل الشػمل، واختيػار اث

 بَػْيِنِهَمػا ِشػَقاؽَ  ِخْفُتمْ  َوِإفْ أىل الرأي وأصحاب ا٠تربة وا١تشورة، يعمبلف على التقريب بُت الزوجُت، قاؿ تعاىل: )
نَػُهَما الّلوُ  يُػَوفّْقِ  ِإْصبَلًحا يُرِيَدا ِإف أَْىِلَها مّْنْ  َوَحَكًما أَْىِلوِ  مّْنْ  َحَكًما فَابْػَعُثواْ  (، فينظػر َخبِػَتًا ِليًمػاعَ  َكافَ  الّلوَ  ِإفَّ  بَػيػْ

اٟتكمػاف الثقتػػاف يف األصػػلح للػػزوجُت مػػن دواـ العبلقػػة الزوجيػة بينهمػػا أو التفريػػق بينهمػػا، مػػن خػػبلؿ دراسػػتهما 
ألحػػواؿ الػػزوجُت ومعرفػػة أسػػباب ا٠تػػبلؼ بينهمػػا، و٤تاولػػة التقريػػب بينهمػػا، وإزالػػة كافػػة العوائػػق والعقبػػات الػػيت 

سيهديهما اهلل تعاىل إىل السبيل األمثل إذا قصدا اٞتمع والتقريب بُت الػزوجُت، تقف يف طريق حياهتا الزوجية، و 
، كػل ىػذه ا٠تطػوات وا١تراحػل حرصػاً علػى ٘تاسػك بنيػاف )إف يريػدا إصػبلحاً يوفػق اهلل بينهمػا(قاؿ جػل يف عػبله:

لؤلسػرة وللمجتمػع األسرة وعدـ التسرع بالطبلؽ الذي ٘تتد آثاره السػيئة لػيس علػى الػزوجُت وحػد٫تا، بػل تنتقػل 
 بأكملو.

 نسأؿ اهلل يصلح أحواؿ اٞتميع... وأف يصلح لنا زوجاتنا وذرياتنا..  
ِإفَّ اللََّو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل   

 (.َن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًماَوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذي
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.

 ١تا ٖتب وترضى. اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده
 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.

ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ عباد اهلل ) ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.كَُّروفَ َتذَ 
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 آداب الطرقات واألماكن العامة عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

اٟتمد هلل الذي بيده ملكوت كل شيٍء وإليو ترجعوف، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، بديع    
ات واألرض كلّّ لو قانتوف، وأشهد أف ٤تمًدا عبده ورسولو األمُت ا١تأموف، صلى اهلل وسلم وبارؾ عليو، السمو 

 وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
يَا )واتقاه ربح يف الدنيا واآلخرة  فمن أطاع ربوأما بعد: فاتقوا اهلل أيها الناس، وعظموا أمره، واشكروا نعمو،   

 .(تػَُّقوا اللََّو َحقَّ تُػَقاتِِو َواَل َ٘تُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ا
َما فَػرَّْطَنا يف شرائع اإلسبلـ استوعبت شىت جوانب اٟتياة وشؤوها، وربنا سبحانو يقوؿ: ) :أيها ا١تسلموف   

د من نصوص الكتاب والسنة يف آداب وإف ٦تا يظهر فيو مشوؿ ىذا الدين وأحكامو ما ور ، (اْلِكَتاِب ِمْن َشْيءٍ 
ا١تتحضر، وا٠تلق السامي  ؾ، وحقوؽ ا١تارة، إذ يتبُت منها عنايتها با١تظهر اٟتضاري، والسلو ، وآّالسقالطري

اِىُلوَف قَاُلوا َوِعَباُد الرَّْٛتَِن الَِّذيَن ٯَتُْشوَف َعَلى اأْلَْرِض َىْونًا َوِإَذا َخاطَبَػُهُم اٞتَْ ألتباع ىذا الدين، يقوؿ تعاىل: )
فبل تصنٌع، وال تكلٌف يف ا١تشي بالطرقات، وال كرٌب، وال خيبلء، مشية متزنة، ونفس سوية، وقار  (َسبَلًما

َواْقِصْد يف َمْشِيَك َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك ِإفَّ أَْنَكَر اأْلَْصَواِت يقوؿ اهلل تعاىل: )يؤذي أحًدا، وسكينة، وىدوء ال 
، ويف اٟتديث أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: )إياكم واٞتلوس يف الطرقات(، قالوا: يا (َلَصْوُت اٟتَِْمَتِ 

رسوؿ اهلل، ما لنا بدّّ من ٣تالسنا نتحدث فيها، قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: )فإذا أبيتم إال آّلس، 
 السبلـ، وأمٌر با١تعروؼ، وهيٌ  فأعطوا الطريق حقو(، قالوا: وما حقو  قاؿ: )غض البصر، وكف األذى، وردُّ 

 متفق عليو. (عن ا١تنكر
إف غض الصوت وخفضو من ٝتات أصحاب ا٠تلق الرفيع، وغض البصر عن ا١تارة واٞتالسُت حٌق ٢تم، وبو    

ٖتفظ حرماهتم وعوراهتم، أما كف األذى عن الطريق فمن أبرز اٟتقوؽ، صحَّ يف اٟتديث أف النيب صلى اهلل 
: )لقد رأيت رجبًل يتقلب يف اٞتنة يف شجرٍة قطعها من ظهر الطريق، كانت تؤذي الناس(، عليو وسلم قاؿ

وصح أيًضا قولو صلى اهلل عليو وسلم: )مرَّ رجٌل بغصن شجرٍة على ظهر طريق، فقاؿ: واهلل أل٨تُتَّ ىذا عن 
)اإلٯتاف بضٌع وستوف أو ا١تسلمُت ال يؤذيهم، فأدخل اٞتنة( رواه مسلم، ويقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

 سبعوف شعبة أدناىا إماطة األذى عن الطريق( متفق عليو.
ال يكلف اليـو كثٌَت من ا١تسلمُت أنفسهم يف إبعاد األذى عن و يف كثٍَت من ا١تواقع إ٫تااًل وتقصَتًا، نا نرى إن   
، وابتغاُء للثواب العظيم من الرب با١تسؤولية، قياًما ويف اٟتدائق وا١تنتزىات والشواطئ واألماكن الربيةطريق ال
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، واستشعارا لعظم أذية الناس يف تلك الفضبلت اليت يًتكها تشوه ىذه األماكن اليت ىيأت لو الكرَل سبحانو
 .وألسرتو وأصدقائو

إفشاء السبلـ ابتداًء ورده يف الطرقات أدٌب كرَل يغرس احملبة، ويزرع األلفة، ويغسل األحقاد، ويزيل كما إف    
حن، ويستجلب بو رضا الرٛتن، صح أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: )ال تدخلوا اٞتنة حىت تؤمنوا، وال اإل

 رواه مسلم. (وا السبلـ بينكمتؤمنوا حىت ٖتابوا، أوال أدلكم على شيٍء إذا فعلتموه ٖتاببتم  أفش
قوبة ١تن يتعمد إيذاء الناس يف ويف ا١تقابل إذا كاف ىذا الثواب العظيم ١تن يكف األذى، فكيف تكوف الع   

خلفات يف منتزىاهتم وأماكن استغبل٢تم، يقوؿ النيب صلى اهلل طرقاهتم و٣تالسهم، و٬تلب ا١تستقذرات، وينشر ا١ت
عليو وسلم: )من آذى ا١تسلمُت يف طرقهم وجبت عليهم لعنتهم( رواه الطرباٍل بسنٍد حسن، ويقوؿ النيب صلى 

 عن الثبلث: الرباز يف ا١تاء، ويف الظل، ويف طريق الناس( رواه أبو داود.اهلل عليو وسلم: )اتقوا ا١تبل
ومن ا١تهم كذلك أف ٭تذر ا١تسلم من التضييق على اآلخرين يف الطرقات وتأذيتهم، وخاصًة عند قيادة    

ا ا١تركبات، وأف ٭ترص على حفظ حقوؽ ا١تشاة والراكبُت والقاعدين، ومن األخطاء ا١تشهورة، وٖتدث خصامً 
بُت اآلخرين، وتؤذي جَتاف بعض ا١تساجد أو احملبلت أو الدوائر اٟتكومية من يوقف سيارتو أماـ أبوأّم، 
ويضيق عليهم؛ فكل ذلك من األذى ا١تنهي عنو، والعجيب أف بعض الناس من ٭تب رياضة ا١تشي، ولكن إذا 

 .قصوده دوف أي اعتبار لغَتهصار يقود سيارتو وقف ّٔا يف أقرب مكاف ١ت
 جاءت ّٔا شريعتنا السمحة، وألزمت أتباعها االىتداء ّٔا.عامة ىذه ٚتلة آداٍب 

 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلأقوؿ ما قد ٝتعتم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



162 

 

 :ا٠تطبة الثانية
د أف ٤تمًدا عبده وأشه اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو،
 ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو وآلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.

 ففي ذلك سعادة الدارين. أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل،
فاألمر يف اإلسبلـ ال يقتصر على إماطة األذى، وإزالة العوائق، ولكنو يرى أيًضا أ٫تية  ..أيها األخوة يف اهلل

َواَل عدـ العبث با١ترافق وبنائها، ووجوب تظافر اٞتميع يف رعايتها وصيانتها وٖتسينها، فربنا سبحانو يقوؿ: )
 .(َواَل تَػْبِ  اْلَفَساَد يف اأْلَْرِض ِإفَّ اللََّو اَل ٭تُِبُّ اْلُمْفِسِدينَ ، ويقوؿ تعاىل: )(تُػْفِسُدوا يف اأْلَْرِض بَػْعَد ِإْصبَلِحَها

 على مصاٌف الناس وحاجاهتم وما يعُت على ذلك. فحافظ ديننا
من يف الوطن الدنا وطبلبنا وٞتميع أتباع ديننا اٟتنيف باحملافظة على ا١ترافق العامة وىي رسالٌة مهمٌة نوجهها ألو 

 األرصفة واٟتدائق وا١تدارس والطرؽ وغَتىا.
ِإفَّ اللََّو : )سبحانوىل جل وعبل، فقاؿ صلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١تو عباد اهلل   

 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.

 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.
 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.

 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ د اهلل )عبا ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ

 ف.( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعو َتذَكَُّروفَ 
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 المرور ةنظمااللتزام بأعنوان الخطبة: 
 :ا٠تطبة األوىل

، ٨تمده ونستغفره ونتوب إليو، ونشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، ونشهد أف اٟتمد هلل رب العا١تُت
و ٤تمدا عبده ورسولو، وصفيو من خلقو، أدى األمانة وجاىد يف اهلل حق جهاده صلى اهلل وسلم عليو وعلى آل

 وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
َوأَنِيُبوا ِإىَل رَبُّْكْم َوَأْسِلُموا لَُو ِمْن قَػْبِل َأْف يَْأتَِيُكُم اْلَعَذاُب مُثَّ اَل أما بعد: عباد اهلل، اتقوا اهلل تعاىل وتوبوا إليو، )   

 (.تُػْنَصُروفَ 
و، يقوؿ صلى اهلل عليو وسلم: )من أصبح أيها األخوة يف اهلل األمن مطلب أكيد ال تستقيم اٟتياة بدون   

ال ا حيزت لو الدنيا( رواه الًتمذي، وىذا األمن منكم أمًنا يف سربو، معاىف يف بدنو، عنده قوت يومو، فكأ٪ت
ؿ أوضاع اٞتهود من الناس ٚتيًعا، فرجل األمن وحده ال يستطيع أف يعدّ ف يقـو وال يستقيم عماده إال بتكات

 ناس أنفسهم، وينشروا الوعي بينهم.ؿ الالناس ما مل يعدّ 
قد شرع لنا اإلسبلـ كثَتًا من أمور الدنيا على وجو التفصيل، فضبًل عن أمور الدين، يقوؿ اهلل سبحانو: و    
ينبغي أف يكوف عليو  السَت، وماالطريق و (، وإف ٦تا أوضحو لنا ديننا آداب َما فَػرَّْطَنا يف اْلِكَتاِب ِمْن َشْيءٍ )

ُسْبَحاَف الَِّذي وأوؿ ذلك دعاء الركوب، الذي كاف يقولو صلى اهلل عليو وسلم إذا ركب دابتو: )ق، سالك الطري
َقِلُبوفَ  *َسخََّر لََنا َىَذا َوَما ُكنَّا لَُو ُمْقرِِنَُت   (.َوِإنَّا ِإىَل رَبػَّْنا َلُمنػْ

َوِعَباُد الرَّْٛتَِن الَِّذيَن ٯَتُْشوَف م: )، فكاف من أوصافهةاٞتنهلل عباد الرٛتن بصفاٍت تؤىلهم لدخوؿ وقد وصف ا   
(، فا١تؤمنوف الصادقوف إذا مشوا فإهم ٯتشوف يف اقتصاد، حلماء متواضعوف، والقصد والتؤدة َعَلى اأْلَْرِض َىْونًا

وحسن السمت من أخبلؽ النبوة، يقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم ١تا رأى سرعة الناس يف حجة الوداع، وىم 
َواَل ُتَصعّْْر َخدََّؾ لِلنَّاِس َواَل أّم قاؿ: )عليكم بالسكينة( رواه البخاري، ويقوؿ اهلل يف وصية لقماف: )على دو 

َواْقِصْد يف َمْشِيَك َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك ِإفَّ أَْنَكَر  *َ٘تِْش يف اأْلَْرِض َمَرًحا ِإفَّ اللََّو اَل ٭تُِبُّ ُكلَّ ٥ُتَْتاٍؿ َفُخوٍر 
ُلَ  اْٞتَِباَؿ (، وقاؿ تعاىل: )ْصَواِت َلَصْوُت اٟتَِْمَتِ اأْلَ  َواَل َ٘تِْش يف اأْلَْرِض َمَرًحا ِإنََّك َلْن َٗتْرَِؽ اأْلَْرَض َوَلْن تَػبػْ

 (.طُواًل 
عباد اهلل، إنو إذا كاف النهي عن سرعة ا١تشي على األقداـ ١تا يدؿ عليو من الطيش والزلل، وما يؤدي إليو من   

هتور، فإف النهي يكوف من باب أوىل إذا كاف السَت بآلة تنهب األرض بعجبلهتا، تسابق الريح، وتطاوؿ تعثر و 
 .أو انفجار إطار ما بُت قائدىا وبُت ا١توت إال خلخلة مسمار أو عطب ٤ترؾفتؤدي إىل ا١تهالك، و اٞتباؿ، 
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ع أخاه ا١تسلم، وأف ا١تاشي أف يروّ وإف ٦تا هى ا١تسلم عنو وىي من أىم ما ينبغي أف يستشعرىا الراكب و    
يؤذيو يف طريقو، وىذا ال يرغبو ا١ترء لنفسو، ويف اٟتديث يقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: )ال يؤمن أحدكم 

 حىت ٭تب ألخيو ما ٭تب لنفسو(.
، وخَت وآّاملة والتسامح بُت السائقُت يف استعماؿ الطريق ٦تا دعا إليو الدين، فحسن ا٠تلق من اإلٯتاف   

الناس أحسنهم خلًقا، وإماطة األذى عن الطريق شعبة من شعب اإلٯتاف، وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم: )رأيت 
كل ىذه التوجيهات ، و رجبًل يتقلب يف اٞتنة يف غصن شوٍؾ أزالو عن الطريق كاف يؤذي ا١تارة( رواه البخاري

 نا القيادة اآلمنة بإذف اهلل.ا ّٔا يف قيادتنا ١تركباتنا لشاعت يف ٣تتمعنواآلداب لو أخذ
 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلأقوؿ ما قد ٝتعتم
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 :ا٠تطبة الثانية
اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده 

 و، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.ورسولو، الداعي إىل رضوان
 تناولوا خَتي الدارين.. أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل،   
عباد اهلل، حديث عظيم ٚتع خصااًل وآدابًا من آداب السَت يف الطريق، روى البخاري ومسلم وغَت٫تا عن   

صلى اهلل عليو وسلم خرج على أصحابو فقاؿ: )إياكم واٞتلوس  أيب سعيٍد ا٠تدري رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل
يف الطرقات(، قالوا: يا رسوؿ اهلل، ما لنا من ٣تالسنا بد نتحدث فيها، فقاؿ: )فإذا أبيتم إال آّلس فأعطوا 
الطريق حقو(، قالوا: وما حق الطريق يا رسوؿ اهلل  قاؿ: )غض البصر وكف األذى ورد السبلـ واألمر 

وؼ والنهي عن ا١تنكر(، ويف رواية: )حسن الكبلـ(، ويف رواية أخرى: )وإرشاد ابن السبيل وتشميت با١تعر 
العاطس إذا ٛتد(، وزاد أبو داود: )وتغيثوا ا١تلهوؼ وهتدوا الضاؿ(، وزاد أٛتد والًتمذي: )اىدوا السبيل وأعينوا 

زاد الطربي: )ذكر اهلل كثَتا(. فهذه أربعة عشر ا١تظلـو وأفشوا السبلـ(، وزاد البزار: )وأعينوا على اٟتمولة(، و 
 أدبًا من آداب الطريق لو طبقها الناس ١تا وجدوا تصرفات ىوجاء، وال أفعااًل مستنكرة يف طرقاهتم.

 اللهم اجعلنا ىداًة مهتدين، عاملُت بسنة نبيك صلى اهلل عليو وسلم وتوجيهو وإرشاده.  
ِإفَّ اللََّو : )سبحانوهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ صلوا وسلموا على الرٛتة ا١تعباد اهلل   

 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر عز اإلسبلـ و اللهم أ
 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.

 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.
 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.

 حسنة، وقنا عذاب النار.ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة 
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ عباد اهلل ) ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف. ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهللَتذَكَُّروفَ 
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 تربية األوالد واإلحسان إليهم عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

إف اٟتمد هلل ٨تمده، ونستعينو، ونستغفره، ونتوب إليو، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من   
إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، لو ا١تلك  يهده اهلل فهو ا١تهتد، ومن يضلل فلن ٕتد لو ولًيا مرشدا، ونشهد أف ال

ولو اٟتمد، وىو على كل شيٍء قدير، ونشهد أف ٤تمًدا عبده، ورسولو، وصفيو من خلقو، أدى األمانة، وبل  
 الرسالة، صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو، ومن تبعهم بإحساٍف إىل يـو الدين.

يَا أَيػَُّها الَِّذيَن قبوه، وال تعصوه، واعملوا صاٟتًا تفوزوا برضاه )أما بعد: أيها ا١تسلموف، اتقوا اهلل حق تقواه، ورا
 (.آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َحقَّ تُػَقاتِِو َواَل َ٘تُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ 

ألوالد خيانة عباد اهلل، األوالد أمانة يف أعناؽ الوالدين، والوالداف مسئوالف عن تلك األمانة، والتقصَت يف تربية ا
 لؤلمانة، ونقص يف الديانة؛ فالبيت ىو اللبنة اليت يتكوف من أمثا٢تا بناء آّتمع.

يَا أَيػَُّها رت النصوص من الكتاب والسنة باألمر باإلحساف إىل األبناء قاؿ تعاىل: )فأيها األخوة يف اهلل: تظا   
َها َمبَلِئَكٌة ِغبَلٌظ ِشَداٌد اَل يَػْعُصوَف اللََّو َما  الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنْػُفَسُكْم َوأَْىِليُكْم نَارًا َوُقوُدَىا النَّاُس َواٟتَِْجاَرُة َعَليػْ

(، وقاؿ النيب الكرَل صلى اهلل عليو وسلم: )كلكم راٍع وكلكم مسئوؿ عن رعيتو، أََمَرُىْم َويَػْفَعُلوَف َما يُػْؤَمُروفَ 
 يف أىل بيتو ومسؤوؿ عن رعيتو( متفق عليو.فاإلماـ راٍع ومسؤوؿ عن رعيتو، والرجل راٍع 

وكم ٦تن أشقى ولده وفلذة كبده يف الدنيا واآلخرة بإ٫تالو، وترؾ تأديبو، )ابن القيم رٛتو اهلل:  العبلمة قاؿ  
وإعانتو على شهواتو، ويزعم أنو يكرمو وقد أىانو، وأنو يرٛتو وقد ظلمو، ففاتو انتفاعو بولده، وفوت عليو 

 .كبلمو  انتهى( يا واآلخرة، وإذا اعتربت الفساد يف األوالد رأيت عامتو من قبل اآلباءحفظو يف الدن
والتقصَت يف تربية األوالد يأخذ صورًا شىت، ومظاىر عديدة نذكر بعًضا منها، علنا ٨تذرىا، ونعمل على    

 ىذه ا١تظاىر: تبلفيها، وخصوًصا و٨تن يف مطلع إجازة الصيف حىت يستثمرىا أوالدنا ٔتا يضرىم، فمن
تنشئة األوالد على ا٠توؼ وا٢تلع، فما يبلحظ على أسلوبنا يف الًتبية ٗتويف األوالد حُت يبكوف ليسكتوا، . ٔ

 ٩توفهم بالشياطُت واٞتم والسارؽ و٨توىا.
تربيتهم على ا١تيوعة والفوضى، وتعويدىم على الًتؼ والنعيم، فينشأ الولد مًتفًا منعًما ٫تو خاصة نفسو  .ٕ

سب، ال يهتم باآلخرين. ومن ذلك أيًضا بسط اليد لؤلوالد، وإعطاؤىم ما يريدوف، فبعض األولياء فح
يعطي أوالده كل ما سألوه، وال ٯتنعهم شيًئا إذا أرادوه، وىم يعبثوف باألمواؿ ٦تا ٬تعلهم ال يأّٔوف بنعمة 
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 آتاه والده إياىا من تفحيط بسيارٍة ا١تاؿ، وال ٭تسنوف تصريفو، وال تسأؿ عن إيذائو لآلخرين ّٔذه النعم اليت
 و٨تو ذلك.

، إما بضرّٔم ضربًا مربًحا إذا أخطأ، ولو للمرة األوىل،  .ٖ ومن ا١تظاىر الشدة والقسوة عليهم أكثر من البلـز
 أو بكثرة تقريعهم، وتأنيبهم على كل صغَتٍة وكبَتة، أو غَت ذلك من ألواف الشدة والقسوة.

، ٦تا ٬تعلهم يشعروف بالنقص و٭تسوف باٟتاجة، ر ػّ قتوبعض اآلباء يُ  .ٗ على أوالده يف النفقة أكثر من البلـز
ورٔتا قادىم ذلك إىل البحث عن ا١تاؿ بطريٍقة أو بأخرى، إما بالسرقة، أو بسؤاؿ الناس، أو باالر٘تاء يف 

 أحضاف رفقة السوء، وأىل اإلجراـ.
 بيتهم وعقوقهم.اللهم وفقنا للقياـ ْتقوقهم، وجنبنا التقصَت يف تر 

 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلأقوؿ ما قد ٝتعتم 
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 :ا٠تطبة الثانية
اٟتمد هلل ٛتًدا كثَتًا طيًبا مبارًكا فيو، كما ٭تب ربنا ويرضى، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، 

 هلل عليو، وعلى آلو وصحبو، وسلم تسليًما كثَتًا إىل يـو الدين.وأشهد أف ٤تمًدا عبده ورسولو، صلى ا
 أما بعد: عباد اهلل فاتقوا اهلل تعاىل ففي ذلك سعادة اآلخرة واألوىل، واهلل ٭تب ا١تتقُت.

 عباد اهلل، ومن مظاىر التقصَت يف تربية األوالد:
باء ال يسأؿ عن أبنائو، وال يتفقد أحوا٢تم، ا١تبالغة يف إحساف الظن باألوالد أو إساءة الظن ّٔم، فبعض اآل .٘

وال يعرؼ شيًئا عن أصحأّم؛ وذلك لفرط ثقتو ّٔم، فإذا وقع أحدىم يف خطأ أو ا٨ترؼ عن اٞتادة 
 السوية، مث نبو األب بدأ يدافع عنهم، ويتهم من نصحو ونبهو بالتهويل، والتدخل فيما ال يعنيو. 

نهم بالسوية، فهناؾ من يفرؽ بُت أوالده بالعطايا وا٢تبات، أو بُت الذكور التفريق بُت األبناء وعدـ العدؿ بي .ٙ
 .وغَت ذلك ٦تا يوغر صدور بعضهم على بعض ،واإلناث، وىناؾ من يفرؽ بينهم با١تبلطفة وا١تزاح

تأخَت تزويج البنات وا١تتاجرة ّٔن، فبعض اآلباء ٭تـر ابنتو من الزواج إذا كانت موظفة ّٔدؼ استغبلؿ . ٚ
 تبها، ويف ىذا ظلم ٢تا، وبعضهم يتاجر بابنتو فينظر من يدفع لو مهرًا أكثر.مر 

 أعُت لنا. ةومظاىر التقصَت كثَتة، وما ذكرناه ما ىو إال أمثلة لذلك، اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم اجعلهم قر 
ِإفَّ اللََّو َوَمبَلِئَكَتُو : )نوسبحاصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل 

 (.ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 ا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.اللهم آمن

 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.
 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.

 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكمْ  ِإفَّ اللَّوَ عباد اهلل )  َلَعلَُّكْم يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 رىااضر أو  ريم المخدرات والمسكراتتح عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

أحل لنا و اٟتمد اهلل الذي خلق كل شيٍء فقدره تقديرا، أحاط بكل شيٍء علما، وأحصى كل شيٍء عددا،   
الطيبات، وحرـّ علينا ا٠تبائث، أكرمنا بالعقل، وأمت علينا نعمو بالدين، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال 

اف حليًما غفورا، وأشهد أف نبينا وسيدنا ٤تمًدا عبده ورسولو، بعثو اهلل بشَتًا ونذيرا، اللهم صل شريك لو، إنو ك
 وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو وسلم تسليًما كثَتا.

ا اللََّو َحقَّ تُػَقاتِِو َواَل َ٘تُوُتنَّ ِإالَّ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقو أما بعد: فاتقوا اهلل أيها ا١تسلموف، وراقبوه وال تعصوه، )  
 .(َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ 

َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبٍِت أيها األخوة يف اهلل لقد كـر اهلل اإلنساف بالعقل، وجعلو مناط التكليف، يقوؿ سبحانو: )  
ـَ  أوامر الشرع، ويسعى يف مصاٟتو الدينية ، فبالعقل ٯتيز اإلنساف بُت ا٠تَت والشر، والنفع والضر، وبو يتبُت (آَد

ـْ َٖتَْسُب َأفَّ َأْكثَػَرُىْم ؿ اإلنساف عقلو، مل يكن بينو وبُت البهائم فرؽ، بل ىو أضل منها )اوالدنيوية، فإذا أز  َأ
ما اإلنساف فبل ينتفع بو بعد (، بل قد يُنتفع باٟتيواف، أَيْسَمُعوَف َأْو يَػْعِقُلوَف ِإْف ُىْم ِإالَّ َكاأْلَنْػَعاـِ َبْل ُىْم َأَضلُّ 

 زواؿ عقلو، فيكوف عالة على غَته.
، وأصل الشرور آفات آّتمع اليـو ىي ا١تسكرات وا١تخدرات، أـ ا٠تبائث وأـ الكبائرأيها ا١تسلموف، من أبرز   

يَا ىل: )ذمها وحرمها، يقوؿ اهلل تعا وا١تصائب، أٚتع على ذمها العقبلء منذ عهد اٞتاىلية، فلما جاء اإلسبلـ
ـُ رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِف فَا َا ا٠ْتَْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَل  *ْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تُػْفِلُحوَف أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإ٪تَّ

َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَػْغَضاَء يف  َا يُرِيُد الشَّْيطَاُف َأْف يُوِقَع بَػيػْ  ا٠ْتَْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعْن ذِْكِر اللَِّو َوَعِن الصَّبَلِة فَػَهْل ِإ٪تَّ
فبُتَّ اهلل تعاىل مفاسد ا٠تمر، وأها رجٌس و٧تس، وأها توقع العداوة والبغضاء، وتصد عن  (أَنْػُتْم ُمْنتَػُهوفَ 

 الصبلة، وعن ذكر اهلل، واها سبٌب لعدـ الفبلح.
ىي كل ما خامر العقل وغطاه، وأفقد اإلنساف وعيو وإدراكو، مهما كاف نوعو وأيِّا كاف اٝتو، وا٠تمر احملرمة    

)كل شراب أسكر فهو حراـ( متفٌق عليو، وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم:  يقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:
ا٠تباؿ(، قالوا: يا رسوؿ )كل مسكٍر حراـ، إف على اهلل عز وجل عهًدا ١تن يشرب ا١تسكر أف يسقيو من طينة 

اهلل، وما طينة ا٠تباؿ  قاؿ: )عرؽ أىل النار( أو )عصارة أىل النار( رواه مسلم، وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ: 
)مدمن ا٠تمر إف مات لقي اهلل كعابد وثن( إها نصوص زجٍر ووعيٍد يقف عند حدىا من يعلم أنو ٤تاسب 

 اهلل العظيم. ـغًدا أما
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ا١تخدرات بأنواعها شرّّ من ا٠تمر، فهي تفسد العقل، وتدمر اٞتسد، وُتذىب ا١تاؿ، وتقتل عباد اهلل، و    
ا١تسلموف وغَتىم على ضرر يف اإلسكار، وتزيد عليها يف كثرة األضرار، وقد أٚتع  الغَتة، فهي تشارؾ ا٠تمر

 ت.ا١تسكرات وا١تخدرات على األفراد وآّتمعات، وتنادت ٟترّٔا ٚتيع الدوؿ وا١تنظما
ـٌ أيها األخوة يف اهلل، ضجت البيوت واألسر بالشكوى من جحيم ا١تخدرات وا١تسكرات، فوا   لٌد يشكي، وأ

تبكي، وزوجٌة حَتى، وأوالٌد تائهوف، شتت األسر، وىتكت األعراض، وسببت السرقات، وجرأت على القتل، 
 وأودت بأصحأّا إىل االنتحار، ومن عويف فليحمد اهلل.

، وتتسبب باألمراض العقلية والنفسية، ومع غبلئها فإف فا١تخدرات ت    فسد العقل، وٕتلب الوساوس وا٢تمـو
مروجيها من أفقر الناس، وأتعسهم حااًل، أما متعاطيها فإها ال تزاؿ تستنزؼ مالو حىت يضيق بالنفقة الواجبة 

اع أىلو وعرضو مقابل جرعة على أىلو وأوالده وعلى نفسو، وحىت تصبح أسرتو عالة يتكففوف الناس، ورٔتا ب
٥تدٍر، أو شربة مسكٍر، فهل من قلوب تعي، أو عقوٍؿ تفكر يف النهاية ا١توحشة، واآلثار ا١تدمرة ٢تذه الببليا ! 
مع فقد الدين، وضياع اإلٯتاف، ففي الصحيحُت أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: )وال يشرب ا٠تمر حُت 

عفاف رضي اهلل عنو: )إنو واهلل ال ٬تتمع اإلٯتاف وا٠تمر يف قلب رجٍل إال يشرّٔا وىو مؤمن(، يقوؿ عثماف بن 
يوشك أحد٫تا أف يذىب باآلخر( رواه النسائي وابن حباف يف صحيحو، ويقوؿ اٟتسن البصري رٛتو اهلل: )لو  

 كاف العقل يشًتى لتغاىل الناس يف ٙتنو، فالعجب كل العجب فيمن يشًتي ٔتالو ما يفسده(.
 د ضاؿ ا١تسلمُت، وأصلح شبابنا، وردىم إىل اٟتق ردِّا ٚتيبل.فاللهم اى

 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلأقوؿ ما قد ٝتعتم 
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 :ا٠تطبة الثانية
د أف ويرضى، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشه اٟتمد هلل ٛتًدا كثَتًا طيًبا مبارًكا فيو كما ٭تب

 إىل يـو الدين.بإحساٍف  متبعهومن وصحبو وبارؾ عليو وعلى آلو ٤تمًدا عبده ورسولو، 
 أيها ا١تسلموف تنالوا خَتي الدنيا واألخرى. أما بعد: فاتقوا اهلل  
عباد اهلل: ويف ىذا اٞتانب التوعوي والعبلجي؛ ال بد لنا أف نذكر بالشكر والتقدير والثناء والدعاء، جهود    

األمن، وأجهزة وزارة الداخلية، ومكافحة ا١تخدرات، ورجاؿ اٞتمارؾ، على جهودىم يف ٛتاية ببلدنا من  رجاؿ
الرغم من تفنن األعداء وأىل اإلفساد يف حيلهم، إال أف اهلل عرب وسائل اإلعبلـ ٧تاحاهتم، ب تابعن؛ فىذا الوباء

 .على وطننا وشبابنا ططاهتم الدنيئةتعاىل بفضلو، مث بيقظة رجاؿ أمننا ٘تكنوا من كشفهم وإحباط ٥ت
أيها األخوة: إف التعاوف على ٤تاربة ا١تخدرات بكل وسيلٍة شرعيٍة من أبرز أعماؿ اٞتهاد، مع أ٫تية التعاوف   

يف ذلك من خبلؿ اٞتهات األمنية، يقوؿ الشيخ عبدالعزيز بن باز رٛتو اهلل: )مكافحة ا١تسكرات وا١تخدرات 
ل اهلل، ومن أىم الواجبات التعاوف بُت أفراد آّتمع يف مكافحة ذلك؛ ألف مكافحتها من أعظم اٞتهاد يف سبي

تل يف سبيل مكافحة ىذا الشر، وىو يف مصلحة اٞتميع؛ وألف فشوىا ورواجها مضرٌة على اٞتميع، ومن قُ 
بذلك يعترب حسن النية فهو من الشهداء، ومن أعاف على فضح ىذه األوكار وبياها للمسؤولُت فهو مأجور، و 

 ُت، وٛتاية ٣تتمعهم ٦تا يضر ّٔم(.٣تاىًدا يف سبيل اٟتق، ويف مصلحة ا١تسلم
ِإفَّ اللََّو َوَمبَلِئَكَتُو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل 

 (.ا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًماُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنو 
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.

 وترضى.اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب 
 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.

 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء وَ عباد اهلل ) اْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 التحذير من المخدرات في موسم االختبارات عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

با١تزيد، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، ٭تكم ما  اٟتمد هلل الويل اٟتميد، أمر بالشكر ووعد  
يريد، ويفعل ما يشاء، وأشهد أف ٤تمًدا عبده ورسولو سيد ا٠تلق أٚتعُت، صلى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو، 

 ومن اىتدى ّٔديو إىل يـو الدين أما بعد:
رٛتتو، و٬تعل لكم نورًا ٘تشوف بو، ويغفر لكم واهلل فاتقوا اهلل أيها ا١تسلموف وآمنوا برسولو يؤتكم كفلُت من    

 غفور رحيم، نسأؿ اهلل أف يكتبنا من ا١تتقُت.
عباد اهلل ال ينفك أعداء الدين وشائعو الفضيلة من دعا الشر ومروجي الرذيلة لبذؿ كل األبواب إىل الفتنة،   

وٖتطيم أخبلقهم، وٗتريب طباعهم،  ويسلكوف إىل اإلفساد كل طريق، يف سعٍي منهم إلفساد سلوؾ أبنائنا،
ومن أشهر أوقاهتم ما يروجونو أياـ االختبارات لنشر السمـو وا١تنبهات وا١تخدرات بينهم، وبُت فينة وأخرى 
نسمع أنباء عن ضبط األجهزة األمنية وفقهم اهلل ١تهربُت، واإليقاع بشبكة مروجُت مفسدين، كانوا يعدوف 

 ٭تدوف من أنواع ا٠تمور وا١تخدرات. عدهتم لدخوؿ ىذه الببلد بشر ما
ا١تبارؾ األيدي ا٠تفية؛ لتناؿ من دينو وتفسد عقوؿ شبابو، وتسعى لتفريق   وطنوىكذا ٕتتمع على ىذه ال   

كلمتو، وىم ٬تتهدوف يف سبيل ىذا اإلفساد سواء عرب القنوات والفضائيات، أو إثارة الشبهات والتغرير 
وأجهزة االتصاالت، وأحيانًا با١تسكرات وا١تخدرات، اليت عرفوا أها أسهل  بالشباب، أو عرب التقنية اٟتديثة

طريق للوصوؿ إىل آّتمعات، وأقوى وسيلة للتأثَت يف إتاىاهتم وتغيَت قناعاهتم، إذ ّٔا ٗتتل العقوؿ، ؤّا 
نتشر السرقات، يضعف االقتصاد، وتؤكل األمواؿ، ويعمل الفرد ما ال يرضاه، و٬ترب على ما كاف يأنف منو، فت

ويكثر السطو، وهتتك األعراض، وٮتتل األمن، وتروع النفوس، وتتمزؽ األسر، فيغدو ا١تدمن ألعوبة يف أيدي 
 األسافل واألراذؿ، ٭تركونو مىت شاءوا إىل ما أرادوا، ويأخذوف بو إىل ىاوية اٞترٯتة، وأوحاؿ الفنت وا١توبقات.

َا كرات وا١تخدرات ٤ترمة بنص الشارع اٟتكيم )أيها األخوة يف اهلل، ٚتيعنا يعلم أف ا١تس يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإ٪تَّ
ـُ رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِف فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تُػْفِلُحوَف  َا يُرِيُد الشَّْيطَاُف َأْف  *ا٠ْتَْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَل ِإ٪تَّ

نَ   * ْم ُمْنتَػُهوفَ ُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَػْغَضاَء يف ا٠ْتَْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعْن ذِْكِر اللَِّو َوَعِن الصَّبَلِة فَػَهْل أَنْػتُ يُوِقَع بَػيػْ
َا َعَلى َرُسولَِنا  (.اْلَببَلُغ اْلُمِبُتُ  َوَأِطيُعوا اللََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَؿ َواْحَذُروا فَِإْف تَػَولَّْيُتْم فَاْعَلُموا أ٪تَّ

حرب تهدؼ من قوى أجنبية كثَتة، وأضحت ، مسأف ىذا الوطنويؤكدوف وٚتيع ا١تسؤولُت يدركوف    
ا١تخدرات من أخطر أنواع اٟتروب ا١تعاصرة اليت تستهدؼ ببلدنا، ويدرؾ ذلك من وقف يف ا١تيداف سواء من 
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يشعر بضراوة تلك اٟترب وشراستها كل من يسمع  رجاؿ األمن ومكافحة ا١تخدرات، وأطباء ا١تستشفيات، بل
، فضبًل عن تلك اليت تروج ّٔذه الكميات ا٢تائلة، واألنواع الكثَتة اليت ٖتبط عمليات إدخا٢تا إىل ببلدنا

 مث إنو مع كل ذلك، فإنو ٙتة أمور مهمة تسهم يف عبلج ىذه ا١تشكلة:وتنتشر، 
يف قلوب الناس عامة، وغرسها يف أفئدة الناشئة والشباب خاصة،  األمر األوؿ: ال بد من تنمية الرقابة الذاتية

وتسليحهم باإلٯتاف باهلل وا٠توؼ منو سبحانو، وتقريرىم بنعمو ليحمدوه ويشكروه، ال بد من تكثيف التوعية 
 ٓتطر ا١تسكرات وا١تخدرات على الدين واألخبلؽ، ونشر الوعي بأضرارىا على العقوؿ.

العناية بو: فهو ملء أوقات الشباب ٔتا ينفعهم، وينفع ٣تتمعهم، فإنو ال أفسد للعقوؿ واألمر الثاٍل الذي ٕتب 
 من الفراغ، والنفوس ال بد أف تشغل باٟتق، وإال سد أىل الشر فراغها بباطلهم.

وأخَتًا نقوؿ إنو آف األواف لتحرؾ اآلباء ٟتماية أبنائهم ٦تا يضرىم، وتزويدىم بكل ما ينفعهم، فكيف تناـ 
 بعض اآلباء قريرة وترتاح قلؤّم، وأبناؤىم يقضوف معظم أوقاهتم خارج البيوت بعيًدا عن رقابتهم ! وىنا أعُت

سؤاؿ مهم، وىو ضرٌب للمثاؿ فقط، لو أف لدى األب أنعاًما أو طيورًا يرعاىا وينميها أو يستثمر فيها، ىل 
من التعدي والضياع واآلفات  لذلك نقوؿ  نظن أنو يهملها وال ٬تلب ٢تا طعامها وشرأّا، وال ٭تافظ عليها

لكل أب أوالدؾ أوىل وأىم، إهم أمانة، وإف واجب األبوة لكبَت، وإف اهلل سائل كبلِّ عن أمانتو و٤تاسبو عن 
واجبو، قاؿ صلى اهلل عليو وسلم: )كلكم راٍع ومسؤوؿ عن رعيتو(، وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ: )إف اهلل سائل  

 اه حفظ أـ ضيع  حىت يسأؿ الرجل عن أىل بيتو(.كل راٍع عما اسًتع
 اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ أوالدنا وأصلحهم يا رب العا١تُت.

 أقوؿ قويل ىذا، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو ىو الغفور الرحيم.
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 :ا٠تطبة الثانية
د أف ال إلو إال اهلل ا١تلك اٟتق ا١تبُت، وأشهد أف اٟتمد هلل على إحسانو، والشكر لو على توفيقو وامتنانو، وأشه

 ٤تمًدا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو أٚتعُت، وعلى من تبعهم بإحساٍف إىل يـو الدين.
 أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل ٖتوزوا السعادة يف الدارين.

اف األخرى من اضطراباٍت أمنية، وطا يف األأيها األخوة يف اهلل: ا١تطلع على األخبار الدولية اليـو وم  
، من صفاء العقيدة، وطنال اومشكبلٍت اقتصادية واجتماعية، ٭تمد اهلل تعاىل على ما ٨تن فيو من نعم يف ىذ

وٖتكيم الشريعة، وأمٍن وأماٍف ورغد عيش، واستقرار، ووحدة كلمة، يف الوقت اليت تشتكي فيو بعض البلداف 
رابات ا١تتنوعة نعيش ٨تن ْتمد اهلل وفضلو بتنمية وافتتاح مشروعات، وزحاـ إ٬تايب يف آّاورة لنا من االضط

َوِإْذ تََأذََّف َربُُّكْم لَِئْن َشَكْرمُتْ جوانب التنمية، لذلك ينبغي علينا حفظ ىذه النعمة، وشكر ا١تنعم سبحانو وتعاىل )
(، فنشكر اهلل تعاىل بفعل الطاعات، واجتناب ا١تعاصي، ونشكر اهلل ِديدٌ أَلَزِيَدنَُّكْم َولَِئْن َكَفْرمُتْ ِإفَّ َعَذايب َلشَ 

باحملافظة على الصلوات، وبر الوالدين، واإلحساف للجار، وأداء النصيحة واألمر با١تعروؼ، والنهي عن ا١تنكر 
 برفٍق ولُت، وأف نكوف سنًدا لرجاؿ األمن وعونًا ٢تم يف كل ما يعزز أمن ببلدنا.

 وقادتنا بسوٍء فأشغلو بنفسو. وطننالينا أمننا، اللهم من أراد ديننا و اللهم احفظ ع
ِإفَّ اللََّو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل   

 (.ْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًماَوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَ 
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.

 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.
 اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.اللهم 

 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر عباد اهلل ) َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 

 
 



175 

 

 ر التدخيناضر أ عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

ال شريك لو، ٭تكم ما يريد،  اٟتمد هلل الويل اٟتميد، أمر بالشكر ووعد با١تزيد، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده
ويفعل ما يشاء، وأشهد أف ٤تمًدا عبده ورسولو سيد ا٠تلق أٚتعُت، صلى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو، ومن 

 ..اىتدى ّٔديو إىل يـو الدين
يَا )أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل، وعظموا أمره، واشكروا نعمو، فمن أطاع ربو واتقاه ربح يف الدنيا واآلخرة    

 .(أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َحقَّ تُػَقاتِِو َواَل َ٘تُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ 
أيها ا١تسلموف إف اهلل جل وتعاىل أباح لعباده كل نافع، وحـر عليهم كل ضار، فكل أمر ٖتقق ضرره، وغلب    

رمو عليهم ٛتايًة ٢تم، وأوجب على ا١تسلم احملافظة على نفسو، شره وببلؤه فدَل اإلسبلـ ٛتى آّتمع منو، فح
َواَل (، وقاؿ عز وجل: )َواَل تَػْقتُػُلوا أَنْػُفَسُكْم ِإفَّ اللََّو َكاَف ِبُكْم َرِحيًماوحـر عليو التعدي عليها، قاؿ اهلل تعاىل: )

ي عضٍو من أعضائو؛ ألها ليست ملًكا لو، بل ىو (، فحـر عليو االعتداء على أتُػْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإىَل التػَّْهُلَكةِ 
مؤ٘تٌن عليها، وإف التعدي عليها يعد ذنًبا عظيًما وكبَتًة من أكرب الكبائر، لشدة ما ورد فيو من الوعيد، قاؿ 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: )من حلف ٔتلٍة غَت اإلسبلـ كاذبًا متعمًدا فهو كما قاؿ، ومن قتل نفسو 

ّٔا يف نار جهنم(، متفق عليو، ويف رواية لئلماـ مسلم أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: )من  ْتديدة عذب
قتل نفسو ْتديدة فحديدتو يف يده ٬تأ ّٔا يف بطنو يف نار جهنم خالًدا ٥تلًدا فيها أبدا، ومن ٖتسى ٝتِّا فقتل 

ن تردى من جبٍل فقتل نفسو فهو يًتدى نفسو فسمو يف يده يتحساه يف نار جهنم خالًدا ٥تلًدا فيها أبدا، وم
 يف نار جهنم خالًدا ٥تلًدا فيها أبدا(.

عباد اهلل، ومن الذنوب وا٠تطايا اليت فيها تعٍد على النفس، وإضراٍر ّٔا: التدخُت، الذي يعد حارقًا للبدف    
 يًعا !والدين وا١تاؿ وآّتمع، ومعلوـٌ أف نوًعا واحًدا من ىذه ا١تضار كاٍؼ، فكيف ّٔا ٚت

، ويضعف القلب، ويسبب مرض سرطاف الرئة، ومرض السل،    أما ضرره على البدف فهو يضعفو بوجٍو عاـٍ
ومرض السعاؿ، ويسبب صداع الرأس، ويقلل شهوة الطعاـ، ويفسد الذوؽ وا١تزاج، ولقد أكثر األطباء الكتابة 

م، وكلها تدور حوؿ أضراره الصحية واٟتديث يف التدخُت وما ينتج عنو، وانتشرت أقوا٢تم وطبعت مؤلفاهت
 للبدف.

وأما ضرر شرب الدخاف على آّتمع، فإف شارب الدخاف يسيء لكل من جالسو وصاحبو، ْتيث ينفخ    
الدخاف بُت الناس، وٮتنق أنفاسهم ويضايقهم برائحتو الكريهة، حىت يفسد اٞتو من حو٢تم، امتد ىذا األذى 
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تاجر، حىت عند أبواب ا١تساجد، بل إف بعضهم ما إف ٮترج حىت يشعل فصار يبلحق الناس يف ا١تكاتب وا١ت
ا١تسجد، والتدخُت يتأذى منو حىت ا١تبلئكة الكراـ، ففي الصحيحُت عن جابٍر رضي اهلل  بالسيجارة عند با

 عنو أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: )إف ا١تبلئكة تتأذى ٦تا يتأذى منو بنو آدـ(، واهلل قد هى عن أذى
(، وقاؿ اَوالَِّذيَن يُػْؤُذوَف اْلُمْؤِمِنَُت َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغَْتِ َما اْكَتَسُبوا فَػَقِد اْحَتَمُلوا بُػْهَتانًا َوِإْٙتًا ُمِبينً اآلخرين فقاؿ تعاىل: )

( أخرجو الطرباٍل بإسناٍد حسن، صلى اهلل عليو وسلم: )من أذى مسلًما فقد آذاٍل، ومن آذاٍل فقد أذى اهلل
إذا كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم قد هى من أكل الثـو والبصل أف ٭تضر صبلة اٞتماعة على أ٫تيتها و 

، ناىيك عن أف البصل والثـو من  القصوى بسبب الرائحة، فإف رائحة التدخُت أشد من رائحة البصل والثـو
رضي اهلل عنو قولو صلى  ا١تباحات والدخاف ليس كذلك. وقد أخرج البخاري ومسلم يف الصحيحُت عن جابرٍ 
 اهلل عليو وسلم: )من أكل ثوًما أو بصبًل فليعتزلنا، وليعتزؿ مسجدنا، وليقعد يف بيتو(.

أيها األخوة يف اهلل ىناؾ مئات الفتاوى الصادرة من كبار العلماء على ٖترَل التدخُت، وا١تطالبة بوضع    
ا١تدخنُت ٜتس سكاف العامل تقريًبا كما تقوؿ  واآلف يبل  عددباٍت على بائعو ومورده ومستخدميو، عقو 

اإلحصائيات، وثبت ٔتا ال يدع ٣تااًل للشك العبلقة بُت التدخُت والسرطاف، وإننا لنعجب ٘تاـ العجب من 
غفلتها وجهلنا ّٔذه اٟتقائق، ففي الوقت الذي يتنامى فيو الوعي الصحي لدى الشعوب الغربية بأضراره، يزداد 

ىل تعلم يا أخي اٟتبيب أف الدخاف يعد أعظم قاتٍل للبشر، حيث التسويق، و اد ٛتبلت لدينا اٞتهل، وتزد
يقتل سنويِّا أكثر من ٜتسة مبليُت شخص، وإذا كاف اإليدز والذي يعد من األمراض ا٠تطَتة يف العامل قتل 

ن ضحايا خبلؿ العشرين عاًما ا١تاضية ما يقرب من عشرة مبليُت شخص فقط، بينما تقوؿ اإلحصائيات ع
 التدخُت يف ا١تملكة أهم يبلغوف يف حدود عشرين ألف شخٍص كل عاـ.

وأخَتًا أيها األخوة يف اهلل: فهذه نصيحة مشفٍق ١تن ابتلي ّٔذا الداء العضاؿ أف يلجأ إىل اهلل عز وجل بأف    
ا وبكى فاستجاب ٮتلصو من ىذا اإلدماف، فكم من مدمٍن على التدخُت ٞتأ إىل اهلل يف السََّحر، وصلى ودع

اهلل لو، وأعرؼ تعرفوف أعداًدا من ىؤالء ا١تدخنُت الذين توقفوا ٘تاًما عن اإلدماف، ا١تهم إذا وجدت اإلرادة 
الصادقة بعد صدؽ العـز والتوكل على اهلل، مث البعد عن كل ما يربط بالتدخُت من مقاىي وأصدقاء، فسيصل 

 ىلو و٤تبوه من حياٍة نقيًة وصحٍة وعافيٍة وسبلمٍة من األمراض.ا١تدخن ١تا يريد بإذف اهلل، وما يريده منو أ
 ..أسأؿ اهلل تعاىل أف ٬تنبنا الشرور واألمراض، اللهم أغننا ْتبللك عن حرامك

 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلأقوؿ ما قد ٝتعتم
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 :ا٠تطبة الثانية
لو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إ

 ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
 أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل، ففي ذلك سعادة الدارين.  
أؿ اهلل لنا ولك العافية، إنٍت أدعوؾ بدافع النصيحة أيها األخوة يف اهلل، فيا من ابتليت بشرب الدخاف أس  

ا٠تالصة أف تبادر بالتوبة منو، وأف تًتكو طاعًة لربك، وحفاظًا على صحتك ومالك، ومن ترؾ شيًئا هلل عوضو 
اهلل خَتًا منو. وال تنس أيها ا١تدخن أنك ستكوف قدوًة سيئًة ألوالدؾ إف كنت والًدا، ولتبلميذؾ إف كنت 

صحابك و٥تالطيك، فتكوف قد جنيت على نفسك وعلى غَتؾ، وإذا تركتو وتبت منو صرت قدوًة مدرسا، وأل
حسنًة لغَتؾ، فكن قدوًة يف ا٠تَت، وال تكن قدوًة يف الشر، والرجوع إىل اٟتق خٌَت من التمادي يف الباطل، وال 

اهلل منو، أو تستمر فيو، وقد  ٭تملنك التقليد األعمى وآّاملة ا٠تادعة أف تتعاطى ىذا الدخاف، وقد عافاؾ
 عرفت أضراره وأمامك باب التوبة مفتوح، فبادر قبل أف يغلق.

وقد أفىت كثٌَت من العلماء احملققُت بتحرٯتو؛ ١تا يًتتب عليو من األضرار وا١تفاسد العظيمة، وكما ٭تـر أيها   
واإلٕتار بو مقٌت، وقد قاؿ صلى اهلل  األخوة شرب الدخاف، فيحـر بيعو، واإلٕتار بو، واستَتاده، فثمنو سحٌت،

عليو وسلم: )إف اهلل إذا حرـّ على قوـٍ أكل شيٍء حـر عليهم ٙتنو( رواه اإلماـ أٛتد وأبو داود، وعلى ىذا 
 فاإلٕتار بو ال ٬توز، وٙتنو حراـ.

 اللهم وفقنا للخَت، وأعنا على أنفسنا وا٢توى والشيطاف.
ِإفَّ اللََّو : )سبحانوا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ صلوا وسلموا على الرٛتة عباد اهلل  

 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر أعز اإلسبلـ و  اللهم
 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.

 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.
 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ وَ عباد اهلل ) اإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 حفظ نعمة األطعمة وتكريمها عنوان الخطبة:
 :طبة األوىلا٠ت

إف اٟتمد هلل ٨تمده، أما بعد فاتقوا اهلل تعاىل وأطيعوه، وأكثروا ٛتده وشكره، فإف ربكم سبحانو ٭تمد لذاتو 
وألٝتائو وصفاتو وأفعالو، اقتداًء بأفضل حامٍد لو من خلقو، وأعلمهم بو سبحانو نبينا الكرَل صلى اهلل عليو 

 على نفسك( رواه مسلم. وسلم: )ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت
دليٌل على ضعفو، ونعمة الطعاـ من أعظم النعم اليت ٖتفظ اٞتنس  ـحاجة اإلنساف إىل الطعا أيها ا١تؤمنوف   

ومن نظر يف القرآف وجد أف الطعاـ ذكر أكثر ما ذكر يف قراض، فبل حياة لئلنساف ببل طعاـ، البشري من االن
رتُت ذكر اهلل تعاىل ما يكوف سبًبا لبقاء الطعاـ، والتمتع بو، وازدياده، سوريت األنعاـ والنحل، ويف ىاتُت السو 

وما يكوف سبًبا لقلتو وذىابو، فبقاء النعم و٪تاؤىا وزيادهتا، مرهتٌن بالشكر، ويف سورة النحل ذكر اهلل تعاىل 
رهتن بطاعة اهلل تعاىل فيها  (، فحفظ النعم من الزواؿ مَشاِكرًا أِلَنْػُعِموِ ا٠تليل عليو السبلـ، ووصفو بأنو كاف )

ر سبحانو عليها، ومرهتن بإكرامها، وعدـ االستهانة بقليلها، ولو كاف حبات أرز، أو كسرة كسًبا وإنفاقًا، وشك
خبز، أو حبة ٘تر، فمن استهاف بقليل النعمة استهاف بكثَتىا، وإف من نظر يف أطعمتنا اليومية، ووالئمنا 

نعم وال مث قارف ذلك ٔتفهـو السلف للنعمة وإكرامها علم أننا لؤلسف هُت ال تفاالهتا العرضية،ا١توٝتية، واح
ربنا جل يف عبله متها، نسأؿ اهلل العفو والعافية، فنكرمها، ونكفرىا وال نشكرىا، ونتسبب يف زوا٢تا ال استدا

رز من ذرة، وكم يف بقايا ا٠تبز من ذرة، ، وكم يف حبة األ(ِإفَّ اللََّو اَل َيْظِلُم ِمثْػَقاَؿ َذرَّةٍ ٬تازينا ٔتثاقيل الذر )
ائدنا اليومية كم يسقط من الطعاـ على السفرة، وكم ننظر يف مو لونستهُت ٔتا ىو أكرب منها، كالتمرة واللقمة، و 

فيو من ذرة، فلو ٚتع ألشبع إنسانًا أو أكثر، وأما إذا صنع وليمة لضيفو فما يبقى أكثر ٦تا يأكلوف، وأكرب ىم 
، ولكن أنفسهم ن الطعاـ، ولو حفظوه ألكلوا منو وجباتبقي م لبيت بعد الوليمة ىو: تصريف ما٭تملو أىل ا

ا١تًتفة تأنف من طعاـٍ بائت، فإما بعثوا بو إىل فقراء أو ٚتعيات تطعمهم، وىذا يف أحسن األحواؿ، وإما ألقي 
ىذا كفٌر للنعمة شنيع، وأشنع منو للحيوانات وىو من أفخر الطعاـ، ويف الناس جياٌع، وإما رمي يف الزبالة، و 

من يتخلصوف من بقايا الطعاـ بإلقائها يف آّاري، نعوذ باهلل تعاىل من كفر ا١تنعم، وإىانة النعم، وأما يف الوالئم 
الكربى من أغراٍس واحتفاالٍت و٨توىا، فأمٌر ال يكاد يصدؽ من اإلسراؼ يف كثرة الطعاـ وأنواعو، والفنادؽ 

 عمة يبقى نصفها أو ثلثها، فًتمى أكواـ الطعاـ يف كل وجبة، ويف ا١تطاعم ٨تو ذلك.تصنع كل يوـٍ أط
أحد العاملُت بعد وجبة مع أصدقاٍء يف مطعم، ماذا تفعلوف ببقايا األكل، فأجاب بربود يف مرة  سألتُ   

؛ اعم تفعل ذلكالزبالة، فأمرتو ّتمع بواقي أكلنا وأعطيتو عماؿ ٤تطة بنزين يف ا٠تارج، األىم كم من ا١تط
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إف مل يكن لدى صاحب ا١تطعم أو العاملُت مبادرة بالتعاوف مع اٞتمعيات  فتجعل فائض طبخها يف النفايات،
 .ا٠تَتية

ثر لعلمنا  ىذه أيها األخوة صوٌر من واقعنا ا١تعاصر مع نعمة الطعاـ، لو قارناىا ٔتوروثنا الشرعي من السنة واأل  
إكراـ النعمة يف اٟتديث اآليت، وعدـ االستهانة بقليل الطعاـ، ولو كاف لقمة تأملوا كم أننا مسرفوف مفسدوف، 

واحدة أو أقل منها، قاؿ صلى اهلل عليو وسلم: )إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذىا، فليمط ما كاف ّٔا من 
الطعاـ يف أذى وليأكلها، وال يدعها للشيطاف، وال ٯتسح يده با١تنديل حىت يلعق أصابعو( رواه مسلم، وبقايا 

أمرنا أف نسلت القصعة( لت فتؤكل، قاؿ أنس رضي اهلل عنو: )و األواٍل ال ٖتتقر وال يستهاف ّٔا، بل تكـر وتس
والصحابة رضي اهلل عنهم أخذوا إكراـ النعمة واحًتامها، وعدـ االستهانة بقليلها من النيب عليو رواه مسلم، 

ف يف األرض فأخذهتا، وقالت: )إف اهلل ال ٭تب الفساد(، ، فعن ميمونة أها أبصرت حبة رماالصبلة والسبلـ
وتصدؽ عمر وعائشة ْتبة عنب وقاال: )فيها مثاقيل كثَتة(، وروي عن سعد بن أيب وقاص أنو تصدؽ 

كانوا ، ويف التمرتُت مثاقيل ذر كثَتة(،  بتمرتُت، فقبض السائل يده، فقاؿ للسائل: )ويقل اهلل منا مثاقيل الذر
ُكُلوا ِمْن طَيَّْباِت َما القرآٍل وا٠تلق النبوي يف حفظ النعم، يقوؿ تعاىل: ) يطبقوف التوجيو رضي اهلل عنهم

َناُكْم َواَل َتْطَغْوا ِفيِو فَػَيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضيب َوَمْن ٭َتِْلْل َعَلْيِو َغَضيب فَػَقْد َىَوى  َوِإٍلّْ َلَغفَّاٌر ِلَمْن تَاَب َوآَمَن  *َرَزقػْ
 (.اِٟتًا مُثَّ اْىَتَدىَوَعِمَل صَ 

 .بارؾ اهلل يل ولكم يف القرآف العظيم ونفعنا ٔتا فيو من اآليات والذكر اٟتكيم  
 .، واستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو بر رحيمأقوؿ ما قد ٝتعتم   
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 :ا٠تطبة الثانية
 إلو إال اهلل ا١تلك اٟتق ا١تبُت، وأشهد أف اٟتمد هلل على إحسانو، والشكر لو على توفيقو وامتنانو، وأشهد أف ال

 ٤تمًدا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو أٚتعُت، وعلى من تبعهم بإحساٍف إىل يـو الدين.
َوِإْذ تََأذََّف رَبُُّكْم أما بعد: فاتقوا اهلل تعاىل وأطيعوه، واشكروه على نعمو، واحذروا الكفر والفسوؽ والعصياف )  

 (.َشَكْرمُتْ أَلَزِيَدنَُّكْم َولَِئْن َكَفْرمُتْ ِإفَّ َعَذايب َلَشِديدٌ لَِئْن 
أيها ا١تسلموف، لنحذر من كفراف نعمة الطعاـ، ولنقتصد يف أفراحنا ووالئمنا واحتفاالتنا، فإف ىذه ا١تباىاة    

رى من كثرة األطعمة يف اليت نعيشها تنذر ٓتطٍر عظيم، فاهلل تعاىل يبدؿ من حاٍؿ إىل حاؿ، فبل نغًت ٔتا ن
أسواقنا وبيوتنا، ولنعترب ٔتآسي إخواننا ا١تسلمُت يف بعض الدوؿ وما يبلقونو من جوٍع وكوارث، وكانوا فيما 
مضى يف رغٍد من العيش، ينبغي أف نبادر بالتعاوف إف مل نعرؼ بأنفسنا فقراء إلعطائهم فائض طعامها 

ها وعناوينها منتشرة ومتيسرة، واألىم من ذلك كلو أف فَتية وىواتووالئمنا أف نبادر بالتواصل مع اٞتمعيات ا٠ت
٨تاسب أنفسنا، وأف نغَت سلوكنا يف استهبلؾ األطعمة، وأف ينشأ النشء على أال يأخذ من الطعاـ فوؽ 
حاجتو، وعلى احًتاـ ما يتساقط من النعمة ٖتت صحنو، فبل يًتكو يف السفرة، بل ٬تمعو ويأكلو، وأوؿ من 

ك رب األسرة، حىت يكوف قدوة لزوجو وولده، وأف يقتصد يف الوالئم واألعراس واالحتفاالت، فبل يفعل ذل
يوضع من الطعاـ فيها إال بقدر حاجة ا١تدعوين، وأف تًتؾ ا١تباىاة وا١تفاخرة يف ذلك، وإال فإف كفر النعمة، 

  من ذلك.وإىانة األطعمة، سبٌب للنقص والقلة واٞتوع، عافانا اهلل تعاىل وا١تسلمُت
 اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك، اللهم احفظ علينا ىذه النعم العظيمة اليت أنعمت ّٔا علينا.

ِإفَّ اللََّو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل  
 (.ا الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًماَوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػُّهَ 

 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 

 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.
 وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت 

 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ عباد اهلل ) ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ

 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.ُروفَ َتذَكَّ 
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 (1) من نعم اهلل تعالىنزول الغيث  عنوان الخطبة:  
 :ا٠تطبة األوىل

 ، لو اٟتمد يف األوىل واآلخرة، أٛتده وأشكره على نعمو الباطنة والظاىرة، وأشهد أف الرب العا١تُت اٟتمد هلل
إلو إال اهلل وحده ال شريك، وأشهد أف ٤تمًدا عبده ورسولو، ىدى بإذف ربو القلوب اٟتائرة، صلى اهلل وسلم 

 أما بعد:ومن تبعهم بإحساٍف إىل يـو الدين، وبارؾ عليو وعلى آلو وصحبو، والتابعُت 
عضوا عليو بالنواجذ، وإياكم فاتقوا اهلل أيها ا١تؤمنوف، واستمسكوا ّٔدي نبيكم ٤تمد صلى اهلل عليو وسلم، و   

 و٤تدثات األمور، فإف كل ٤تدثٍة بدعة، وكل بدٍعة ضبللة، وكل ضبللٍة يف النار.
أيها األخوة، من النعم اليت ينعم ّٔا اهلل جبل جبللو على عباده ما أنعم بو علينا يف األياـ ا١تاضية من نعمة    

عز وجل، كيف ال وقد ذكرىا يف كتابو يف سياؽ االمتناف فإنزاؿ ا١تطر نعمٌة من أعظم وأجل نعم اهلل  ا١تطر،
* يَا أَيػَُّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قَػْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَػتػَُّقوَف على عباده ! يقوؿ سبحانو: )

نْػَزَؿ ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْخرََج بِِو ِمَن الثََّمرَاِت رِْزقًا َلُكْم َفبَل َٕتَْعُلوا الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض ِفرَاًشا َوالسََّماَء بَِناًء َوأَ 
ففي ىذه اآليات يأمر جل جبللو خلقو بأف يعبدوه وال يشركوا بو شيئا، ويُذّكرىم (، لِلَِّو أَْنَداًدا َوأَنْػُتْم تَػْعَلُموفَ 

الذي جعل ٢تم األرض مهًدا كالفراش، وجعل ٢تم السماء بأنو ىو الذي خلقهم، وىو الذي أوجدىم، وىو 
 (، فيا ٢تا من نعمٍة عظيمٍة، ومنٍة كرٯتة.َوأَنْػَزَؿ ِمَن السََّماِء َماءً بناً، مث ذّكر بنعمة إنزاؿ ا١تطر فقاؿ: )

كة، وأحيانًا و٦تا يدؿ على عظم نعمة ا١تطر: األوصاؼ اليت ذكرىا اهلل يف كتابو، فأحيانًا يصف اهلل ا١تطر بالرب    
يصفو بالطهر، وأحيانًا بأنو سبٌب للحياة، و٨تو ىذا من الصفات اليت ال تليق إال ّٔذه النعمة العظيمة، يقوؿ 

َنا ِبِو َجنَّاٍت َوَحبَّ اٟتَِْصيدِ سبحانو: ) يَاَح ُبْشًرا َوُىَو الَِّذي أَْرَسَل الرّْ ، ويقوؿ: )(َونَػزَّْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء ُمَبارًَكا َفأَنْػَبتػْ
َواللَُّو أَنْػَزَؿ ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْحَيا بِِو اأْلَْرَض بَػْعَد َمْوهِتَا (، ويقوؿ: )بَػُْتَ َيَدْي َرْٛتَِتِو َوأَنْػزَْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء َطُهورًا

 (.ِإفَّ يف َذِلَك آَليًَة لَِقْوـٍ َيْسَمُعوفَ 
كر اهلل على نعمة ا١تطر، فإننا لن ننتفع منو، بل سوؼ ٬تعلو اهلل أجاًجا غَت أيها األخوة، إننا إذا مل نش   

ـْ ٨َتُْن اْلُمْنزِلُوَف  *أَفَػرَأَيْػُتُم اْلَماَء الَِّذي َتْشَربُوَف )صاٌف لبلستعماؿ، يقوؿ جل جبللو:   *أَأَنْػُتْم أَنْػزَْلُتُموُه ِمَن اْلُمْزِف َأ
والذي  –إف اهلل عز وجل  أجاًجا أي: ماٟتًا ال ينتفع بو، ف(، ومعٌتفَػَلْواَل َتْشُكُروفَ َلْو َنَشاُء َجَعْلَناُه ُأَجاًجا 

قادٌر أف ٬تعلو أجاًجا، قادٌر أف ٬تعلو ماٟتًا، ال ينبت زرًعا، وال يسقي إنسانا، وال ينتفع بو  –نفسي بيده 
ُقْل أَرَأَيْػُتْم ِإْف َأْصَبَح الوصوؿ إليو ) حيواٌف وال غَته. يستطيع اهلل أف ٬تعل ىذا ا١تاء بعيًدا، ال أحد يستطيع

فلنشكر اهلل يا عباد اهلل، نشكره على ىذه النعمة اليت أنز٢تا رٛتًة بنا، (، َماؤُُكْم َغْورًا َفَمْن يَْأتِيُكْم ٔتَاٍء َمِعُتٍ 
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يس ىو القائل: وليكن شكرنا شكرًا حقيقيِّا، نشكره بألسنتنا، ونشكره بأعمالنا، نعمل شكرًا لو سبحانو، أل
(، ولنحذر من كفراف النعم، فإف النعم إذا ُشكرت زادت، اْعَمُلوا آَؿ َداُووَد ُشْكرًا َوَقِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكورُ )

 ودامت، ونفع اهلل ّٔا، وأما إذا كفرت فإها تزوؿ وتنتهي، نسأؿ اهلل السبلمة.
 نو ٝتيٌع ٣تيب.أسأؿ اهلل أف يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادتو، إ

 أقوؿ قويل ىذا وأستغفر اهلل يل ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنو ىو الغفور الرحيم.
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 :ا٠تطبة الثانية
تعظيًما  اٟتمد هلل على إحسانو، والشكر لو على توفيقو وامتنانو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو

وسلم تسليًما  بو اصحأصلى اهلل عليو وعلى آلو و ده ورسولو الداعي إىل رضوانو عب، وأشهد أف ٤تمًدا لشأنو
 .كثَتا
 سعادة الدارين.ففي ذلك عباد اهلل يا أما بعد: فاتقوا اهلل   
ِمَن السََّماِء َماًء َطُهورًا َوُىَو الَِّذي أَْرَسَل الرّْيَاَح ُبْشرًا بَػُْتَ َيَدْي َرْٛتَِتِو َوأَنْػزَْلَنا يقوؿ ربنا تعاىل: ) أيها ا١تسلموف:   
نَػُهْم لَِيذَّكَُّروا َفَأََب َأْكثَػُر النَّاِس ِإالَّ  *لُِنْحِيَي ِبِو بَػْلَدًة َمْيًتا َوُنْسِقَيُو ٦تَّا َخَلْقَنا أَنْػَعاًما َوأَنَاِسيَّ َكِثَتًا  * َناُه بَػيػْ َوَلَقْد َصرَّفػْ

نَػُهْم لَِيذَّكَُّرواعاىل: )وقولو ت): رٛتو اهلليقوؿ ابن كثَت (، ُكُفورًا َناُه بَػيػْ ( أي: أمطرنا ىذه األرض دوف َوَلَقْد َصرَّفػْ
ىذه، وسقنا السحاب ٯتر على األرض ويتعداىا، ويتجاوز إىل األرض األخرى فيمطرىا ويكفيها، و٬تعلها 

. قاؿ ابن عباس (اطعةغدقا، واليت وراءىا مل ينزؿ فيها قطرًة من ماء، ولو يف ذلك اٟتجة البالغة، واٟتكمة الق
ـٌ بأكثر مطرًا من عاـ، ولكن اهلل يصرفو كيف يشاء، مث قرأ ىذه اآلية: ) َناُه رضي اهلل عنهما: ليس عا َوَلَقْد َصرَّفػْ

نَػُهْم لَِيذَّكَُّروا َفَأََب َأْكثَػُر النَّاِس ِإالَّ ُكُفورًا اء األموات (، أي: ليذكروا بإحياء اهلل األرض ا١تيتة أنو قادٌر على إحيبَػيػْ
 .ا١تطر أ٪تا أصابو ذلك بذنٍب أصابوعنو نع والبعث والنشور، وليتذكر من مُ 

 والتوبة إىل اهلل تعاىل، واإلٯتاف باهلل والتقوى، والشكر على نعمو الكثَتة. أيها األخوةفأكثروا االستغفار   
 أسأؿ اهلل يل ولكم علًما نافًعا، وعمبًل خالًصا، وسبلمًة دائمة.  
ِإفَّ اللََّو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ اهلل  عباد  

 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما
 وعلى آلو وصحبو أٚتعُت. اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.

 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.
 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.

 تنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.ربنا آ
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ عباد اهلل ) ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 كروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.( فاذكروا اهلل يذكركم، واشَتذَكَُّروفَ 
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 (2بعد نزول الغيث ) عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

اٟتمد هلل رب العا١تُت، أٛتده سبحانو، وأستغفره، وأتوب إليو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، 
ى األمانة، وبل  الرسالة، اللهم صلّْ وسلم على نبينا وأشهد أف ٤تمًدا عبده، ورسولو، خَت رسوؿ أرسل، أد

 ٤تمد وآلو وأصحابو، والتابعُت ٢تم بإحساٍف إىل يـو الدين.
مُثَّ نُػَنجّْي الَِّذيَن اتػََّقْوا أما بعد: فأوصيكم ونفسي بتقوى اهلل عز وجل، فا١تتقوف ىم الناجوف من عذاب اهلل: )  

 (.تِْلَك اْٞتَنَُّة الَّيِت نُوِرُث ِمْن ِعَباِدنَا َمْن َكاَف َتِقيِّاالوارثوف: ) م(، وٞتنة اهلل ىاَوَنَذُر الظَّاِلِمَُت ِفيَها ِجِثيِّ 
عباد اهلل، إننا يف ىذه األياـ نتقلب يف نعم من اهلل وافرٍة وخَتاٍت عامرة، فتح لنا سبحانو وتعاىل أبواب   

ياف وارتوت األرض، لذلك سيكوف حوار خطبتنا عن السماء، فعم بغيثو ٚتيع أرضنا، فامتؤلت السدود والود
 ىذا الغيث، وبعض فضائلو وما ورد يف السنة عنو.

أيها ا١تسلموف، إف كوف اهلل تعاىل ىو وحده القادر على إنزاؿ الغيث أمٌر يعتقده كل مسلم، بل ويعتقده كثٌَت   
ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْحَيا ِبِو اأْلَْرَض ِمْن بَػْعِد َمْوهِتَا لَيَػُقوُلنَّ اللَُّو  َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم َمْن نَػزَّؿَ من ا١تشركُت، قاؿ اهلل تعاىل: )

(، ولكن بعض ا١تسلمُت يقعوف أحيانًا يف ا٠تطأ الفادح حُت ينسبوف إنزاؿ ُقِل اٟتَْْمُد لِلَِّو َبْل َأْكثَػرُُىْم اَل يَػْعِقُلوفَ 
وارتفاع الضغط اٞتوي، أو ا٩تفاضو، أو غَت ذلك من األسباب، فعن ا١تطر إىل غَت اهلل من الكواكب واألنواء، 

زيد بن خالد اٞتهٍت رضي اهلل عنو قاؿ: صلى بنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم صبلة الصبح باٟتديبية يف إثر 
ولو ٝتاٍء كانت من الليل، فلما انصرؼ أقبل على الناس فقاؿ: )ىل تدروف ماذا قاؿ ربكم ( قالوا: اهلل ورس

أعلم، قاؿ صلى اهلل عليو وسلم: )أصبح من عبادي مؤمٌن يب وكافر، فأما من قاؿ: مطرنا بفضل اهلل ورٛتتو 
فٌر يب مؤمٌن بالكوكب( رواه فذلك مؤمٌن يب، كافٌر بالكوكب، وأما من قاؿ: مطرنا بنوء كذا وكذا فذاؾ كا

 مر كلو.مسلم، فتلك اسباب، واهلل جل وعبل ىو مسبب األسباب، وبيده األ
البخاري إذا رأى ا١تطر قاؿ: )اللهم صيًبا نافعا(،  عندأيها األخوة كاف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم كما    

طرنا بفضل اهلل ورٛتتو(، وكاف إذا نزؿ ا١تطر وخشي منو الضرر دعا وقاؿ: وعندما يتوقف ا١تطر، كاف يقوؿ: )مُ 
ضراب وبطوف األودية ومنابت الشجر(، وجاء يف األثر بسنٍد )اللهم حوالينا وال علينا، اللهم على اآلكاـ وال

صحيح أنو صلى اهلل عليو وسلم كاف إذا ٝتع الرعد ترؾ اٟتديث، وقاؿ: )سبحاف الذي يسبح الرعد ْتمده 
 وا١تبلئكة من خيفتو(.
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برسوؿ اهلل كما و٦تا يندب لو مع نزوؿ ا١تطر أف ٭تسر الواحد منا شيًئا من مبلبسو حىت يصيبو ا١تطر تأسًيا    
عند مسلم عن أنس قاؿ: أصابنا و٨تن مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم مطر، قاؿ: فحسر رسوؿ اهلل صلى 

 اهلل عليو ثوبو حىت أصابو من ا١تطر، فقلنا: يا رسوؿ اهلل، مل صنعت ىذا  قاؿ: )ألنو حديث عهٍد بربو(.
فعن سهل بن سعد رضي اهلل عنو عن النيب صلى اهلل  عند نزوؿ الغيث مستجاب، –يا عباد اهلل  –والدعاء    

 عليو وسلم أنو قاؿ: )ثنتاف ما ترداف: الدعاء عند النداء، وٖتت ا١تطر( حسنو األلباٍل.
 فاللهم لك اٟتمد والفضل على ما أغثت بو ببلدنا، اللهم اجعلو مبارًكا وببلًغا إىل حُت.

 م، فاستغفروه إنو غفوٌر رحيم.أقوؿ ما قد ٝتعتم، وأستغفر اهلل العظيم يل ولك
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 ا٠تطبة الثانية: 
اٟتمد هلل ٛتًدا كثَتًا طيًبا مبارًكا فيو، كما ٭تب ويرضى، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أف 

 ٤تمًدا عبده ورسولو، صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو، وسلم تسليًما كثَتا إىل يـو الدين.
اتقوا اهلل عباد اهلل تنالوا خَتي الدنيا واألخرى، وأكثروا من شكره، واٛتدوه كثَتًا، فهو سبحانو ٭تب   

 (.َوِإْذ تََأذََّف َربُُّكْم لَِئْن َشَكْرمُتْ أَلَزِيَدنَُّكمْ الشاكرين، ووعد بتتابع النعم عند شكرىا: )
ن فضل اهلل ورٛتتو، فكلنا يعلم أف ببلدنا صحراوية، أيها ا١تسلموف، إف ىذا الغيث الذي أنزلو اهلل علينا ١ت  

ليس ّٔا أهار، وأها تعتمد بعد اهلل على ا١تياه اٞتوفية السطحية اليت يغذيها ا١تطر، أو ا١تياه احملبلة من البحار، 
، واجتنابًا همر وافاشكروا اهلل بالثناء عليو بألسنتكم والتحدث بنعمتو، واشكروا اهلل بالقياـ بطاعتو امتثااًل أل

َوَلْو َأفَّ أَْىَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتػََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بَػرََكاٍت ، واعتقاد أف ىذه النعم فضٌل منو ورٛتٌة وإحساف )وىيوالن
 (.ِمَن السََّماِء َواأْلَْرضِ 

، إنك خَت اللهم أعنا على ذكرؾ، وشكرؾ، وحسن عبادتك، واجعل ما رزقتنا عونًا لنا على طاعتك  
 مسؤوؿ.

ِإفَّ اللََّو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل   
 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما

 رؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.اللهم صلّْ وسلم وبا
 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 

 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.
 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.

 ا أرحم الراٛتُت.اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا ي
 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ عباد اهلل ) ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 اذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.( فَتذَكَُّروفَ 
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 العمل الخيري.. عبادةالتطوع و  عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

إف اٟتمد هلل ٨تمده، ونستعينو، ونستغفره، ونتوب إليو، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا،   
 فبل مضل لو، ومن يضلل فبل ىادي لو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أف من يهده اهلل

 ٤تمًدا عبده، ورسولو، صلى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو، ومن تبعهم بإحساٍف وسلم تسليما.
طاعتو يف السر  ا١تسلموف، أوصيكم ونفسي بوصيٍة عظيمٍة أال وىي تقوى اهلل عز وجل ولزـوأما بعد: فيا أيها 

 (.يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َحقَّ تُػَقاتِِو َواَل َ٘تُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ )والعلن، 
معاشر ا١تسلمُت، جاء رجٌل إىل النيب صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ: يا رسوؿ اهلل، أي الناس أحب إىل اهلل    

اهلل  فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: )أحب الناس إىل اهلل تعاىل أنفعهم للناس، وأي األعماؿ أحب إىل 
أو تكشف عنو كربة أو تقضي عنو ديًنا أو تطرد عنو جوًعا،  وأحب األعماؿ إىل اهلل سرور تدخلو إىل مسلم

شهرًا، ومن  –ة يعٍت مسجد ا١تدين –وألف أمشي مع أٍخ يف حاجٍة أحب إيّل من أف أعتكف يف ىذا ا١تسجد 
كف غضبو سًت اهلل عورتو، ومن كظم غيظو ولو شاء أف ٯتضيو أمضاه، مؤل اهلل قلبو رجاء يـو القيامة، ومن 
مشى مع أخيو يف حاجٍة حىت تتهيأ لو، أثبت اهلل قدمو يـو تزؿ األقداـ، وإف سوء ا٠تلق ليفسد الدين كما 

 رواه الطرباٍل وصححو األلباٍل. (يفسد ا٠تل العسل
حديٌث عظيٌم تضمن ما يورث حب اهلل وحب ا٠تلق، توجيهاٌت تزكو ّٔا النفوس، وتصلح ّٔا أيها األخوة    

آّتمعات، وتسعد ّٔا األفراد واٞتماعات، ومبادئ حضارية مل تعرؼ البشرية ٢تا نظَتا، ذلكم أها توجيهات 
ىذا اٟتديث على بذؿ النفع للمسلمُت بوجوه فقد أكد ، (ِإْف ُىَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحىمن ال ينطق عن ا٢توى )

النفع ا١تختلفة، وأشكالو ا١تتعددة، فذلكم سبٌب عظيٌم للفوز باألجر الكبَت والثواب اٞتزيل، و٢تذا يقوؿ صلى 
وىذه قاعدٌة عامٌة يف الشرع، قاعدٌة حب الناس إىل اهلل أنفعهم للناس(، اهلل عليو وسلم يف ىذا اٟتديث: )أ

اة بُت ا١تؤمنُت، واٟترص على قضاء حاجات ا١تسلمُت، ومن ىذا ا١تنطلق جاء يف ىذا اٟتديث مشروعية ا١تواس
قولو صلى اهلل عليو وسلم ٘تثيبًل ٞتزئيات ىذه القاعدة: )ومن مشى مع أخيو يف حاجة حىت تتهيأ لو أثبت اهلل 

 قدمو يـو تزؿ األقداـ(.
م: )وإرشادؾ الرجل يف أرض الضبلؿ لك صدقة، وبضرؾ ويف مقاـ التفصيل والبياف يقوؿ صلى اهلل عليو وسل  

للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك اٟتجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوؾ 
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يف دلو أخيك لك صدقة(. أنواٌع متعددٌة فيها أجٌر لكل مسلم، فالصدقة ال تقتصر يف اإلسبلـ على تقدَل 
 إىل النيب صلى اهلل عليو وسلم فقالوا: ذىب أىل الدثور. صحابة رضواف اهلل عليهم، جاء بعض الا١تاؿ فحسب

رضي اهلل عنو: كنا نسمي جعفر أبا  خصاٌؿ عظيمٌة التـز ّٔا الصاٟتوف، وعمل ّٔا ا١تتقوف، قاؿ أبو ىريرة
وكاف علي بن ا١تساكُت، كاف يذىب إىل بيتو، فإف مل ٬تد شيًئا أخرج لنا عكًة من عسل فنشقها فنلعقها، 

اٟتسُت رضي اهلل عنو وعن أبيو وعن جده ٭تمل ا٠تبز بالليل على ظهره يتتبع بو ا١تساكُت يف الظلمة، ويقوؿ: 
 )إف الصدقة يف سواد الليل تطفئ غضب الرب(.

ومن ا٠تصاؿ اليت حث عليها ىذا اٟتديث: اٟترص على إدخاؿ السرور والسعادة على ا١تسلمُت بتطييب   
طيبٍة يف أوقات السرور، فقد  ٍة طيبة، أو مساعدٍة ٦تكنٍة با١تاؿ، أو الشفاعة، أو ٔتشاركٍة ٔتشاعرخواطرىم بكلم

جاء يف ىذا اٟتديث: )أحب األعماؿ إىل اهلل سروٌر تدخلو على مسلم(، و٢تذا ذكر النيب صلى اهلل عليو وسلم 
 ال ٖتقرف من ا١تعروؼ شيًئا، ولو أفأمتو باالتصاؼ بكل مظهٍر يوجب السرور، يقوؿ عليو الصبلة والسبلـ: )

حث ىذا اٟتديث على التحلي بالصرب عند الغضب، واالتصاؼ بكظم تلقى أخاط بوجٍو طلق( رواه مسلم، ف
وكظم الغيظ من خصاؿ الصاٟتُت وصفٌة من صفات ا١تتقُت أىل  الغيظ عند اشتداده، فالصرب عند الغضب

الَِّذيَن يُػْنِفُقوَف يف  *َواُت َواأْلَْرُض أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقَُت اَربُّْكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّمَ َوَسارُِعوا ِإىَل َمْغِفَرٍة ِمْن اٞتنة، )
، يقوؿ القرطيب: )كظم الغيظ رده (السَّرَّاِء َوالضَّرَّاِء َواْلَكاِظِمَُت اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَُت َعِن النَّاِس َواللَُّو ٭تُِبُّ اْلُمْحِسِنُتَ 

اٞتوؼ، والسكوت عليو، وعدـ إظهاره ال بقوؿ وال بفعل، مع قدرة الكاظم على اإليقاع بعدوه أو يف 
 خصمو(.

 فلنتقي اهلل عباد اهلل، ولنلتـز ّٔذا اٟتديث الشريف ما استطعنا لنسعد ولنظفر ْتسن ا١تعاش يف الدارين.
 .كرَل، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد  أقوؿ ما قد ٝتعتم
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 :ا٠تطبة الثانية
اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده 

 ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
 خَتي الدارين..تناولوا  أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل،   
عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رجل: يا رسوؿ اهلل، إف فبلنة تكثر من صبلهتا وصيامها عباد اهلل..   

وصدقتها غَت أها تؤذي جَتاها بلساها، قاؿ: )ىي يف النار(، قاؿ: يا رسوؿ اهلل، إف فبلنة تذكر من قلة 
األقط وال تؤذي جَتاها، قاؿ: )ىي يف اٞتنة( رواه اإلماـ ( من )القليلصبلهتا وصيامها وإها تتصدؽ باألثور 

 أٛتد وسنده صحيح.
 نسأؿ اهلل أف ٬تعلنا من العاملُت بكتابو وا١تتمسكُت بسنة نبيو صلى اهلل عليو وسلم.

َوَمبَلِئَكَتُو  ِإفَّ اللَّوَ : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل 
 (.ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما

 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 

 لح أئمتنا، ووالة أمورنا.اللهم آمنا يف أوطاننا، وأص
 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.

 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.
 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلعَ عباد اهلل ) ْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 ة استخدام وسائل االتصالر من إساءيحذتال عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

(، وأوجب علينا َوِإْف تَػُعدُّوا نِْعَمَة اللَِّو اَل ُٖتُْصوَىااٟتمد هلل ذي الفضل واإلنعاـ تفضل علينا بنعمو وفضائلو )  
ونشهد أف ال إلو فاللهم لك اٟتمد كلو على ما أنعمت بو علينا،  ،(لَِئْن َشَكْرمُتْ أَلَزِيَدنَُّكمْ شكره وٛتده عليها )

ر، ونشهد أف ٤تمًدا عبده ورسولو خَت إال اهلل وحده ال شريك لو، لو ا١تلك ولو اٟتمد وىو على كل شيٍء قدي
 صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو ومن تبعهم بإحساٍف إىل يـو الدين.وذكر اهلل، من شكر وصرب 

يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا بحانو ٭تثكم ويأمركم بذلك فيقوؿ: )أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل راقبوه وأطيعوه، فإنو س   
 (.اتػَُّقوا اللََّو وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقُتَ 

معاشر ا١تسلمُت، يف السنوات القليلة ا١تاضية شهد الناس تطورًا سريًعا وىائبًل يف ٣تاالٍت شىت، ومن أبرزىا    
أصبح ىذا العصر ىو عصر االتصاالت، فصار بإمكاف ا١ترء ٣تاؿ االتصاؿ، وتسارع التقنيات فيو، حىت 
ىذه ببل شك نعٌم، واهلل تعاىل لة، وصار العامل كالقرية الصغَتة، التعرؼ على أحواؿ أبعد البلداف يف ٟتظاٍت قلي

قاؿ  (لِتَػرَْكُبوَىا َوزِيَنةً  َوا٠ْتَْيَل َواْلِبَغاَؿ َواٟتَِْمَتَ حينما عدَّد النعم اليت يسرىا سبحانو على من كاف قبلنا يف قولو: )
 (، وىو سبحانو الذي علم اإلنساف ما مل يعلم.َوٮَتُْلُق َما اَل تَػْعَلُموفَ بعدىا يف ختاـ اآلية: )

أيها األخوة يف اهلل، إال أف بعض ا١تسلمُت لؤلسف قد أساء استخداـ ىذه النعم، فبداًل من شكر ا١تنعم    
ما يف األرض والسماء، فيسر لنا الصعب، وىيأ األمر الشاؽ، وقرب  الذي سخر لناوالثناء على ا١تتفضل 

البعيد، واطمأف األىل واألصدقاء على بعضهم، واستغلها قوـٌ من ا١تسلمُت يف نشر ا٠تَت والدعوة إىل الدين، 
ألمر  إال أف بعض الناس استغلها واستثمرىا يف ترويج ا١تعاصي وا١تنكرات، وإظهار الفواحش وا١توبقات، فكاف ا

َظَهَر اْلَفَساُد يف اْلبَػرّْ َواْلَبْحِر ٔتَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم بَػْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم كما قاؿ اهلل: )
، فأصبحت ىذه الوسائل أداًة رئيسة لًتويج الفواحش والتشجيع عليها، ونقل الفضائح وكشف (يَػْرِجُعوفَ 

بذلك الفواحش وشجعوا عليها، وفتحوا أعُت الغافلُت عنها، وفضحوا أعراض ا١تسلمُت، ا١تستور، فأشاعوا 
ِإفَّ الَِّذيَن ٭تُِبُّوَف َأْف َتِشيَع اْلَفاِحَشُة يف الَِّذيَن آَمُنوا ٢َتُْم َعَذاٌب ونشروا خزيهم، وفيهم يقوؿ اهلل اٞتبار ا١تنتقم: )

نْػَيا َواآْلِخَرِة َواللَّ   .(ُو يَػْعَلُم َوأَنْػُتْم اَل تَػْعَلُموفَ أَلِيٌم يف الدُّ
وأسوأ من ذلك معاشر ا١تسلمُت من ٬تاىر يف نشره للمعاصي اليت تصل إليو أو يرتكبها يقدـ ينشرىا زمبلئو   

ومعارفو، يسًته اهلل تعاىل ْتلمو ورٛتتو، ولكنو يأَب إال نشر معاصيو وموبقاتو، عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: 
ؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ: )كل أميت معاىف إال آّاىرين، وإف من آّاىرة أف يعمل الرجل ٝتعت رسو 
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بالليل عمبًل مث يصبح وقد سًته اهلل، فيقوؿ: يا فبلف، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يسًته ربو، ويصبح 
بالقوؿ ما فعلو من معصيٍة يف ليلتو،  يكشف سًت اهلل عنو( رواه البخاري. وىذا الوعيد ّٓرد أف ٭تكي ا١ترء

، مث أرسلو إىل غَته، فهذا أشد وأقبح وأعظم جرًما وأفظع، وىنا فكيف إذا صوَّر منكره بالفيديو أو استقبلو
بعض الناس ال يكتفي بنظره ٢تذه ا١تقاطع، بل يقـو بإرسا٢تا ولذلك يتضاعف ذنبو وإٙتو، وىذا كلو أف ا١تشكلة 
 إىل ضبللة كاف عليو إٙتها وإمث من عمل ّٔا إىل يـو القيامة( )من دعاصلى اهلل عليو وسلم  يقوؿ النيب ،ال ٬توز

وقد خبأ اهلل ٢تم عقوبًة أليمًة يف الدنيا وأخرى يف اآلخرة إف مل ٭تدثوا توبًة وندًما على ما فعلوا، رواه مسلم، 
ِإالَّ ىذا من اإلصبلح ا١تذكور يف اآلية )ا١تكتبية، و ذه ا١تلفات من أجهزهتم احملمولة و ومصداؽ توبتهم مسح ى

التوبة والعـز على عدـ العودة ١تثل ىذه ، فإف (الَِّذيَن تَابُوا ِمْن بَػْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا فَِإفَّ اللََّو َغُفوٌر َرِحيمٌ 
 كل من وقع يف شيٍء من ذلك.القاذورات ىو الذي ينبغي أف يسلكو  

من ىذه ا١تعاصي والندـ ١تن أفضى إىل ذلك يف سابق أيامو، اللهم تب علينا  فهي دعوٌة إىل التوبة واإلنابة  
 .نك أنت التوابوٕتاوز عنا، ربنا ال تؤاخذنا ٔتا نسينا أو أخطأنا، وتب علينا إ

 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلأقوؿ ما قد ٝتعتم
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 :ا٠تطبة الثانية
العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده  اٟتمد هلل رب

 ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
 تناولوا خَتي الدارين.. أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل،   
م، فتفقدوىم، ال يقل أحٌد وعن تصرفاهتوطبلبكم كم وف: أنتم مسئولوف عن أوالد أيها ا١تربمعاشر اآلباء،   

من أموالك كلها، علمو وأدبو وحذره من  سُ و لتحافظ عليو، فهو أنفْ تراقببد من معندي ثقًة كاملة بولدي، ال
مكانو وطلبو احملرمات، عرفو على السبب الذي دفعك إلعطائو ىذا اٞتهاز، وأنو ليسهل االتصاؿ بو، ومعرفة 

 آّيء يف حاؿ اٟتاجة إليو، ال أف يعبث بو ويستخدمو يف الفساد واإلفساد.
وتذكروا عباد اهلل أف أعراض ا١تسلمُت عظيمة ا١تكانة عند اهلل تعاىل، أخرج أبو داود عن أيب برزة األسلمي   

ل اإلٯتاف يف قلبو، ال تتبعوا خطبنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: )يا معشر من آمن بلسانو، ومل يدخقاؿ: 
عورات ا١تسلمُت، فإنو من اتبع عورات ا١تسلمُت فضحو اهلل يف قعر بيتو(، لذلك فلنحذر ٚتيًعا من عقوبة اهلل 

 وسطوتو.
 اللهم أصلح أمورنا كلها سرىا وعبلنيتها.

ِإفَّ اللََّو َوَمبَلِئَكَتُو : )بحانوسصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل 
 (.ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما

 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 

 آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.اللهم 
 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.

 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.
 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعظُ ِإفَّ اللَّ عباد اهلل ) ُكْم َلَعلَُّكْم َو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 ووفاء.. الزواج سكن واستقرار عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

إف اٟتمد هلل ٨تمده، ونستعينو، ونستغفره، ونشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، لو ا١تلك ولو اٟتمد  
 وىو على كل شيء قدير، ونشهد أف ٤تمًدا عبده ورسولو وصفيو من خلقو، أدى األمانة، وبل  الرسالة، صلى

 آلو وصحبو ومن تبعهم بإحساف إىل يـو الدين.اهلل عليو وعلى 
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َحقَّ تُػَقاتِِو َواَل َ٘تُوُتنَّ ِإالَّ أما بعد: فأوصيكم ونفسي بتقوى اهلل، قاؿ تعاىل: )  

 (.َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ 
كن الرجل لزوجتو وتسكن ا١ترأة لزوجها، والزواج أمٌر وف: حينما شرع اهلل الزواج جعلو سكنا، يسأيها ا١تسلم  

َوِمْن آيَاتِِو َأْف َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْػُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا ديٍت يستقر الرجل فيو وا١ترأة كذلك، يقوؿ سبحانو: )
َنُكْم َمَودًَّة َوَرْٛتًَة ِإفَّ يف َذِلَك آَليَاٍت لِقَ  َها َوَجَعَل بَػيػْ يكوف البيت ىادئًا مستقرًا ومطمئًنا، يعود ف؛ (ْوـٍ يَػتَػَفكَُّروفَ إِلَيػْ

الرجل من عملو أو تعود ا١ترأة إىل بيتها، فيجداف ىذا البيت سكًنا وراحة إلزالة ما قد يعانيانو من تعٍب يف 
ويسند  العمل اليومي، يكمل بعضهما بعضا، يف اٟتقوؽ والواجبات، ما قصر فيو أحد٫تا يكملو اآلخر، ويصرب

ىذا ىو األصل يف الزواج، لكن الواقع اليـو ولؤلسف قد عنت ىذه اٟتياة ومشاغلها، بعضهما بعًضا يف 
اختلف كثَتًا كثرت الشكاوى بُت الزوجُت، زوجاٌت يشتكُت من أزواجهن ومن سوء تعاملهم معهن، وكذلك 

 األزواج يشتكوف من الزوجات.
زوجُت، وفاء الرجل لزوجتو وا١ترأة لزوجها، وسيكوف نبينا الكرَل صلى سأٖتدث عن الوفاء بُت الأيها األخوة    

اهلل عليو وسلم ىو القدوة واألسوة يف ذلك، وأنعم وأكـر بو من قدوٍة ومن أسوٍة صلى اهلل عليو وسلم، دعونا 
وؿ وأـ أوالده خد٬تة رضي اهلل عنها، فقد كاف الرس نقف مع بعض مواقفو صلى اهلل عليو وسلم مع زوجتو

صلى اهلل عليو وسلم قبل أف ينبأ يعيش يف مكة، وعرؼ عند أىلها باألمانة والصدؽ، وكانت خد٬تة ٘تلك 
عى ٕتارهتا، وكانت تبحث عن رجل تثق بو ينمى ٢تا ما٢تا، فوقعت يدىا على ر تمااًل كثَتا، ومل يكن ٢تا من 

فاتفقت معو على أف ٮترج يف ٕتارٍة ٢تا إىل  ٤تمد صلى اهلل عليو وسلم، فأرادت أف ٕتربة لعلها ٕتد فيو ضالتها،
 الشاـ، وعاد إىل مكة، وأربح خد٬تة رضي اهلل عنها ما مل ترْتو يف ٕتارة.

ميسرة عن العجائب اليت رآىا يف الشاـ منو، وكانت امرأًة عاقلًة طلبت من ٤تمٍد  وحينما حدثها غبلمها  
دفعها لذلك، فقالت: يا ابن عم، إٍل قد رغبت فيك صلى اهلل عليو وسلم الزواج، وصرحت لو بالسبب الذي 

كل ىذا قبل أف ٮتتاره اهلل للرسالة، وصدؽ حديثك، فكانت أوؿ زوجٍة لو،   لقرابتك وأمانتك وحسن خلقك
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، وفاطمة، وعبد اهلل رضي اهلل عنهم، وكاف عمره ٜتسًة وعشرين  وولدت لو القاسم، وزينت، ورقية، وأـ كلثـو
 .سنةكاف عمرىا ٜتسًة وثبلثُت، وقيل: أربعُت عاًما عندما تزوج، و 

 وحُت أراد اهلل ٓتلقو خَتًا اختار ٤تمًدا صلى اهلل عليو وسلم للرسالة، وأوؿ من وقف معو زوجتو خد٬تة   
، فكانت أوؿ من آمن بو على اإلطبلؽ، وىكذا تكوف الزوجة الصاٟتة مع زوجها، فهي أوؿ رضي اهلل عنها

وحينما نزؿ الوحي على الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم خاؼ وارتعد، وعاد إىل بيتو  من يقف معو يف الشدائد،
وإىل زوجتو، ومل يذىب لقرابتو وال ألصدقائو، بل ذىب لزوجتو؛ ألها عاقلٌة ٕتيد التصرؼ يف ا١تواقف الصعبة، 

ثقٍة ويقُت: إٍل وحدثها ٔتا حدث لو يف أوؿ لقاٍء مع الوحي، وقاؿ: )لقد خشيت على نفسي(، فقالت لو يف 
ري الضيف، ألرجو أف تكوف نيب ىذه األمة، واهلل ال ٮتزيك اهلل أبدا، إنك لتصل الرحم، وٖتمل الكل، وتق

 وتعُت على نوائب الدىر.
طواؿ حياتو يذكر ٠تد٬تة رضي رضي اهلل عنها قد كاف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم وفيِّا مع زوجتو األوىل ول   

بعد أف ماتت، فكيف بو يف حياهتا، لتو معو، حىت بعد موهتا، فلم ينس فضلها عليو، حىت اهلل عنها كل خَت فع
ال صخٌب فيو وال نصب، وقاؿ عنها: )إها من خَت نساء  –أي لؤلؤ  –لقد بشرىا ببيت يف اٞتنة من قصٍب 

 ف كثَت الذكر ٢تا بعدالعا١تُت(. وحينما توفيت حزف عليها الزوج ٤تمٌد صلى اهلل عليو وسلم حزنًا شديًدا، وكا
موهتا والثناء عليها، حىت غارت عائشة رضي اهلل عنها منها، وىي ميتة، قالت: ما غرت على أحٍد من نساء 
 ،النيب صلى اهلل عليو وسلم ما غرت على خد٬تة وما رأيتها، ولكن كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم يكثر ذكرىا

ْحَساِف ِإالَّ اإْلِ )  .(ْحَسافُ َىْل َجزَاُء اإْلِ
٢تا عنده منزلٌة عظيمة، فأين األزواج من ىذا !  فقد حفظ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم مكانة زوجتو، فكاف  

ف أإف بعضنا ال يستشَت زوجتو يف أي شيء، حىت فيما ٮتصها، أو ما ٮتص بيتها؛ ألنو يرى ذلك عيًبا، وك
اقتدوا برسولكم الكرَل القائل: )خَتكم خَتكم ىذه الزوجة ال قيمة ٢تا يف حياتو إال لقضاء وطره فقط، ف

 ألىلو(.
 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلأقوؿ ما قد ٝتعتم
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 :ا٠تطبة الثانية
اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده 

 إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.ورسولو، الداعي 
  تناولوا خَتي الدارين.. أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل،   
أيها األزواج، اقتدوا برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يف تعاملو مع زوجاتو، فهذا الرسوؿ الزوج صلى اهلل    

بأها كانت ثيًبا، ومل يذكرىا يوًما بأها تزوجت رضي اهلل عنها األياـ زوجتو خد٬تة  عليو وسلم مل يعَت يوًما من
، لقد كاف الرسوؿ صلى اهلل عليو  قبلو مرتُت، ومل يعَتىا يوًما بأها أكرب منو كما قد يفعل بعض األزواج اليـو

مل يتزوج عليها يف حياهتا، فهل وسلم يتذكر وقوؼ زوجتو خد٬تة رضي اهلل عنها معو دوًما لدرجة أنو ٟتبو ٢تا 
بإكراـ زوجاتنا وىن إحياء فضبًل عن إكرامهن بعد  نراجع تعاملنا مع زوجاتنا و٨تفظ حقوقهن  ىل نقـو

جاءت عجوٌز من صو٭تبات خد٬تة إىل النيب صلى اهلل عليو وسلم، فأحسن النيب صلى اهلل عليو  ،موهتن 
فأجلسها عليو، وصار يسأ٢تا عن أحوا٢تا، وما صارت إليو، فقالت وسلم لقاءىا وأكـر مثواىا وبسط ٢تا رداءه، 

عائشة ١تا خرجت: تقبل على ىذه العجوز ىذا اإلقباؿ، فقاؿ: )إها كانت تأتينا أياـ خد٬تة، وإف حسن 
زوٍج  العهد من اإلٯتاف(، فهي إًذا رسالٌة يسَتٌة من سَتة ا١تصطفى صلى اهلل عليو وسلم ينبغي أف يستشعرىا كل

ع زوجتو، وكلَّ زوجٍة مع زوجها، يف الوفاء وحسن ا١تعاملة واالحًتاـ ا١تتبادؿ؛ لتصفو اٟتياة الزوجية، وترفرؼ م
السعادة يف ا١تنزؿ، وتلقي بظبل٢تا على األوالد، وتستقر اٟتياة ويزوؿ القلق واالضطراب النفسي؛ ألنو باستقرار 

 نافًعا بإذف اهلل.يماف بيًتا صاٟتًا ا١تنزؿ تستقر راحة الزوجُت، ويق
ِإفَّ اللََّو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل   

 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما
 ارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.اللهم صلّْ وسلم وب
 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 

 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.
 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.

 نار.ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب ال
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ عباد اهلل ) ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ما تصنعوف.( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم َتذَكَُّروفَ 
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 الرزق الحالل عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

اٟتمد هلل ذو اٞتبلؿ واإلكراـ، اٟتمد هلل ذو الفضل واإلنعاـ، إف اٟتمد هلل ٨تمده، ونستعينو، ونستغفره، نتوب 
إليو، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده اهلل فبل مضل لو، ومن يضلل فبل ىادي لو، 
وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده ورسولو صلى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو 

 ومن تبعهم بإحساٍف وسلم تسليما.
ُقوُلوا يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو وَ فيا أيها ا١تسلموف، اتقوا اهلل تعاىل، واعملوا بقوؿ اٟتق سبحانو: ) أما بعد:  

 (.ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَػْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللََّو َوَرُسوَلُو فَػَقْد فَاَز فَػْوزًا َعِظيًما* قَػْواًل َسِديًدا 
 إال اهللعباد اهلل: إف اهلل أنعم علينا بنعٍم عظيمٍة، ومنٍن جليلٍة كرٯتة، نعٌم ال تعد وال ٖتصى، ال يعلم قدرىا   

خلق  ( ُمِبُتٍ َوَما ِمْن َدابٍَّة يف اأْلَْرِض ِإالَّ َعَلى اللَِّو رِْزقُػَها َويَػْعَلُم ُمْستَػَقرََّىا َوُمْستَػْوَدَعَها ُكلّّ يف ِكَتابٍ جل وعبل: )
يف ا٠تلق فأحصاىم عددا، وقسَّم أرزاقهم وأقواهتم، فلم ينس منهم أحًدا، فسبحانو من إلٍو عظيم، رزؽ الطَت 

ا٢تواء، والسمكة يف ظلمات ا١تاء، سبحانو برّّ رحيم، رزؽ اٟتية يف العراء، والدود يف الصخرة الصماء، ال إلو إال 
 ىو ال ٗتفى عليو ا٠توايف، فهو ا١تتكفل باألرزاؽ سبحانو وتعاىل.

ٟتبلؿ النقي ا١تبارؾ  أيها األخوة يف اهلل: كثَتًا ما يسأؿ الناس ما ىي أسباب الرزؽ  كيف الطريق إىل الرزؽ ا  
 فنقوؿ إف ٢تذا الرزؽ أسبابًا ينبغي ١تن يسأؿ عنو أف يسلكها ويتتبعها حىت ٭تصل لو مراده.

ومن أعظم األسباب اليت تفتح ّٔا أبواب الرٛتات والربكات تقوى اهلل جل جبللو بفعل الطاعات، واجتناب 
َوَلْو َأفَّ أَْىَل اْلُقَرى آَمُنوا زؿ ّٔا العطايا وا٠تَتات )السيئات، تقوى اهلل اليت يفتح اهلل ّٔا أبواب الرٛتات، و٬ت

، فمن اتقى اهلل جعل لو من كل ىمٍّ فرجا، ومن كل ضيٍق (َواتػََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بَػرََكاٍت ِمَن السََّماِء َواأْلَْرضِ 
ولن يضيق العيس والرزؽ على ٥ترجا، ورزقو من حيث ال ٭تتسب، فلن تضيق أرض اهلل على عبٍد يتقى اهلل، 

من خاؼ اهلل واتقاه، وكاف النيب صلى اهلل عليو وسلم إذا حزبو أمٌر ٞتأ وفزع إىل الصبلة، وإىل العبادة، وإىل 
 االستغفار، ليخرج من كربتو و٫تو.

فهو ا١تبلذ ومن األمور اليت يفتح اهلل ّٔا أبواب الربكات على العباد: الدعاء وااللتجاء إىل اهلل جل وعبل،    
باب اهلل  وىو ا١تعاذ، فإف ضاؽ عليك يا عبد اهلل رزقك، وعظم عليك ٫تك وغمك، وكثر عليك دينك، فاقرع

الذي ال ٮتيب قارعو، وأسأؿ اهلل جل جبللو فهو الكرَل اٞتواد، دخل النيب صلى اهلل عليو وسلم يوًما إىل 
ونظر إىل وجو ذلك الصحايب رضي اهلل عنو فرأى  مسجده ا١تبارؾ، فنظر إىل أحد أصحابو وجده وحًدا فريًدا،
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فيو عبلمات ا٢تم والغم، رآه جالًسا يف مسجده يف ساعٍة ليست بساعة صبلة، فدٌل منو الرؤوؼ الرحيم 
وقف عليو رسوؿ ا٢تدى صلى اهلل  –وكاف ألصحابو أبر وأكـر من األب ألبنائو  –صلوات اهلل وسبلمو عليو 

مامة ما الذي أجلسك يف ا١تسجد يف ىذه الساعة ( قاؿ: يا رسوؿ اهلل، ٫توـٌ عليو وسلم فقاؿ: )يا أبا أ
( صلوات ريب  أصابيت وديوٌف غلبتٍت، فقاؿ: )أال أعلمك كلماٍت إذا قلتهن أذىب اهلل ٫تك، وقضى دينك

 على كلماٍت إذا قلتهن أذىب اهلل ٫تك، وقضى وسبلمو عليو، ما ترؾ باب خَت إال ودلنا عليو )أال أدلك
قاؿ: بلى يا رسوؿ اهلل، قاؿ: )قل إذا أصبحت وأمسيت اللهم إٍل أعوذ بك من ا٢تم واٟتزف، وأعوذ  (دينك 

بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من اٞتْب والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجاؿ( قاؿ رضي اهلل 
 و األلباٍل.عنو وأرضاه: فقلتهن فأذىب اهلل ٫تي، وقضى ديٍت، رواه أبو داود وصحح

. فإذا أراد اهلل أف يرحم ا١تهمـو (إِيَّاَؾ نَػْعُبُد َوِإيَّاَؾ َنْسَتِعُتُ الدعاء حبٌل متُت، وعصمٌة باهلل رب العا١تُت )ف  
يده  وا١تغمـو وا١تنكوب أ٢تمو الدعاء، وشرح صدره لسؤاؿ اهلل جل وعبل الذي بيده خزائن السموات واألرض،

، الذي سحاء الليل والنهار ال تغيض ُت، حلّ ٭تب من عباده الػمُ ها وال تنقصها نفقٌة سبحانو الكرَل األكـر
 فاللهم أعطنا وال ٖترمنا من فضلك.

 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلأقوؿ ما قد ٝتعتم
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 :ا٠تطبة الثانية
ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده 

 ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
 تناولوا خَتي الدارين.. أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل،   
نفقة والصدقة، كلّّ وفق قدرتو أيها ا١تسلموف، ومن أسباب الربكات اليت توجب على العباد الرٛتات: ال  

وطاقتو، فمن يسَّر على معسٍر يسَّر اهلل لو يف الدنيا واآلخرة، ومن فرَّج كربة ا١تكروب فرج اهلل كربتو يف الدنيا 
واآلخرة، واهلل يرحم من عباده الرٛتاء، )وما من يوـٍ نصبح فيو إال وملكاف ينزالف يقوؿ أحد٫تا: اللهم أعط 

 ؿ اآلخر: اللهم أعط ٦تسًكا تلفا( رواه البخاري.منفًقا خلفا، ويقو 
ومن األسباب اليت يبارؾ اهلل يف األرزاؽ، بل يبارؾ ّٔا يف األعمار: العمل والكسب الطيب البعيد عن الغش   

والتدليس، وأكل أمواؿ الناس بالكذب واالحتياؿ، اإلسبلـ دين العمل، دين الكسب، اٟتبلؿ الذي يعف 
القيل والقاؿ وسؤاؿ الناسم، )فمن سأؿ الناس تكثرًا جاء يـو القيامة وليس على وجهو  اإلنساف بو نفسو عن

فَاْمُشوا يف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن رِْزِقِو َوإِلَْيِو خذ بأسباب الرزؽ وامش يف مناكبها )فرواه البخاري،  (عة ٟتممز 
حداًدا أو ٧تارًا أو غَته، ولكن العار كل العار يف  ليس بعاٍر أف يعمل ا١ترء عمبًل شريًفا مهما كاف (النُُّشورُ 

 معصية اهلل جل وعبل وا٠تموؿ والكسل والبطالة.
 اللهم أغننا ْتبللك عن حرامك وبفضلك عمن سواؾ.

ِإفَّ اللََّو َوَمبَلِئَكَتُو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل 
 (.ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما

 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 

 مورنا.اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أ
 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.

 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.
 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

ْحَسافِ عباد اهلل ) َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم  ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 ، وإعطاء األجير أجرهشكر نعم اهلل تعالى عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

نتوب إليو، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل إف اٟتمد هلل ٨تمده، ونستعينو، و 
فبل مضل لو، ومن يضلل فبل ىادي لو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده 

 تبعهم بإحساٍف وسلم تسليًما.ورسولو صلى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو ومن 
عم بو علينا من النعم الكثَتة الوافر، نعم الدين نواشكروه على ما أأما بعد: فيا أيها الناس اتقوا اهلل تعاىل،   

ؿ وجهك، وعظيم اٟتمد هلل كما ينبغي ٞتبلف (َوِإْف تَػُعدُّوا نِْعَمَة اللَِّو اَل ُٖتُْصوَىا ِإفَّ اللََّو َلَغُفوٌر َرِحيمٌ ونعم الدنيا )
 سلطانك.

 أيها ا١تسلموف: إف شكر النعم سبٌب ١تزيدىا وبقائها، وإف كفرىا سبٌب لنقصها وزوا٢تا، كما قاؿ اهلل عز  
قـو بطاعة إف شكر النعم ىو أف ن(، َوِإْذ تََأذََّف َربُُّكْم لَِئْن َشَكْرمُتْ أَلَزِيَدنَُّكْم َولَِئْن َكَفْرمُتْ ِإفَّ َعَذايب َلَشِديدٌ وجل: )

ا١تتفضل ّٔا، وىو ربنا جل شأنو بفعل ما أمرنا بو، وترؾ ما هانا عنو، باإلضافة إىل شكره سبحانو باللساف، 
َوأَمَّا يقوؿ ربنا سبحانو: )إذا دعت اٟتاجة وذكرىا بُت األىل واألصدقاء  ،واٟتمد والثناء على نعمو العديدة

 .(بِِنْعَمِة َربَّْك َفَحدّْثْ 
يتخبطوف يف  وة يف اهلل: إف أكرب نعمة منَّ اهلل ّٔا علينا أف ىدانا لئلٯتاف واإلسبلـ، وقد كاف قوـٌ أيها األخ  

دينهم ما بُت مغضوٍب عليهم عرفوا اٟتق واستكربوا عنو، وضالُت جهلوا اٟتق، وابتعدوا عنو، فاشكروا اهلل على 
ا أيًضا يف ىذه الببلد ا١تباركة ىذا األمن واالستقرار ظبل٢تا، وإف من نعم اهلل اٞتليلة علين ؤىذه النعمة اليت نتفي

بتحكيم شرع اهلل وسنة نبيو صلى اهلل عليو وسلم، الذي نعيشو، وىذا اٟتكم الرشيد الذي يرعانا فيو والة األمر 
ؼ وإظهار شرائع اإلسبلـ، وأدائها ورعايتها بكل يسٍر وطمأنينة، وقد أصيب قوـٌ ليسوا عنا ببعيٍد أصيبوا با٠تو 
نا يتوالقلق واٟترب والقتاؿ والدماء، وإف من نعم اهلل علينا كذلك ما يسره اهلل عز وجل من أنواع األرزاؽ اليت تأ

رغًدا من كل مكاف، فاللهم لك اٟتمد كلو ال ٨تصي ثناًء عليك، وتلك واهلل نعٌم عظيمة ذكرىا اهلل لقريش 
 .(ْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمنَػُهْم ِمْن َخْوؼٍ الَِّذي أَ  *فَػْليَػْعُبُدوا َربَّ َىَذا اْلبَػْيِت )
إمامة القوؿ والعمل بو؛ ألف العدؿ أمٌر عظيم، ومهم لضماف ، وإف من عبلمات شكر النعمة أخوة اإلسبلـ  

عليو الطيبة والسليمة يف اٟتياة، وقد كاف اإلسبلـ يف مصادره الكرٯتة اليت تفيض صدقًا وعداًل، ٖتث ا١تسَتة 
ِإفَّ اللََّو يَْأُمرُُكْم َأْف تُػَؤدُّوا اأْلََمانَاِت ِإىَل َأْىِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم بَػُْتَ النَّاِس َأْف َٖتُْكُموا يقوؿ ربنا سبحانو: )وتأمر بو، 

يًعا َبِصَتًا بِاْلَعْدؿِ  اْعِدُلوا ُىَو ؿ بالتقوى: )انو وتعاىل العد، وقرف سبح(ِإفَّ اللََّو نِِعمَّا يَِعُظُكْم ِبِو ِإفَّ اللََّو َكاَف ٝتَِ



211 

 

وهى نبينا صلى اهلل عليو وسلم عن الظلم وخوؼ من عواقبو، فقاؿ صلى اهلل عليو وسلم: ، (أَقػَْرُب لِلتػَّْقَوى
 فإنو ليس بينها وبُت اهلل حجاب(. –وإف كاف كافرًا  –)اتقوا دعوة ا١تظلـو 

ندى ٢تا اٞتبُت، ويتقطع ٢تا القلب من ظلم عديدة، ي ىأيها األخوة يف اهلل، نسمع ونقرأ وتصلنا شكاو   
، فهذا ٭تـر العامل من أجرتو، وآخر يؤخر وٯتاطل يف ا١تسؤوؿ أو الكفيل للعماؿ واألجراء، ومنعهم حقوقهم

 دفعها، وثالث يستغل حاجات العماؿ وضعفهم فيستأجرىم بثمٍن ٓتٍس ال يتفق مع اٞتهد الذي يبذلونو.
خصمو فقد خسر أف يكوف اهلل خصمك يـو القيامة، ومن كاف اهلل  –جَت يا من ظلمت األ –أال ٗتاؼ    

وىلك، قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: )قاؿ اهلل تعاىل: ثبلثٌة أنا خصمهم يـو القيامة: رجل أعطى يب مث 
 غدر، ورجٌل باع حرِّا مث أكل ٙتنو، ورجٌل استأجر أجَتًا فاستوىف منو، ومل يعطو أجره( رواه البخاري.

ينتظروف مصاريف طعامهم ولباسهم وعبلجهم ىذا األجَت لو أىٌل وأوالٌد تذكر يا صاحب العمل أف و    
 ودراستهم، فاتق اهلل تعاىل، وال تكن سبًبا يف اإلضرار ّٔم.

 تناـ عيناؾ وا١تظلـو منتبوٌ 
 

 يدعو عليك وعُت اهلل مل تنم
 والعدؿ يف أمورنااللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك، القائمُت باٟتق،    

 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلأقوؿ ما قد ٝتعتم  
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 :ا٠تطبة الثانية
اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده 

 م عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسل
 تناولوا خَتي الدارين.. أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل،   
العاملُت ٦تن كفلوىم يف ىذه الببلد، يشكوهم دائًما با١تماطلة، ورٔتا  ىنعم عباد اهلل لقد كثرت شكاو    

، فإذا وصلوا إىل ىذه البلد، قالوا ال نعطيك إال اؿ مثبًل ػروهم من ببلدىم بسبعمائة ريبإضاعة اٟتق، يستأج
ٜتسمائة وإال فارجع، وىذا واهلل ظلٌم للعباد ٮتشى على من فعل ذلك أف ٖتل بو العقوبة يف الدنيا قبل اآلخرة، 
فبل ٭تل إلنساف أف يضيع حق العامل، بل إف الواجب على من استعمل إنسانًا أف يؤدي إليو أجر عملو فورًا، 

َت، عمبًل بقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: )اعط األجَت أجره قبل أف ٬تف عرقو(، ال أف نظلمهم وببل تأخ
ونبخسهم حقوقهم، فإذا كاف نبينا اٟتبيب صلى اهلل عليو وسلم قد حذر من ظلم أىل الذمة وانتقاص 

حقو أو كلفو فوؽ  حقوقهم، وجعل نفسو الشريفة خصًما للمعتدي عليهم، فقاؿ: )من ظلم معاىًدا أو انتقصو
 طاقتو أو أخذ منو شيًئا بغَت طيب نفس، فأنا حجيجو يـو القيامة( فكيف بظلم العامل ا١تسلم.

فاتقوا اهلل يا عباد اهلل ال تستعملوا قوتكم أماـ ىؤالء الضعفاء، الذين تغربوا وتركوا ببلدىم البعيدة سعًيا يف    
 ٟتقوؽ إىل أصحأّا قبل أف يأتيكم ا١توت بغتًة وحينئٍذ تندموف.طلب الرزؽ، واشكروا نعمة اهلل عليكم، وأدوا ا

وإياكم من القائمُت ْتقو، القائمُت ْتقوؽ عباده، ا١تبتعدين عن الظلم، القائمُت  أسأؿ اهلل عز وجل أف ٬تعلٍت
 بالعدؿ إنو جواٌد كرَل، وعلى ذلك قدير.

ِإفَّ اللََّو : )سبحانولك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ صلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذعباد اهلل  
 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما

 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
 .يف كل مكاف سلمُتا١تانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 

 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.
 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.

 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.
اِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِْحسَ عباد اهلل )
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 التحذير من الحسد عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

مد هلل رب العا١تُت، يؤيت فضلو من يشاء، واهلل ذو الفضل العظيم، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال اٟت  
أشهد أف ٤تمًدا عبده ورسولو، حث على األخبلؽ الفاضلة، شريك لو، ال مانع ١تا أعطى، وال معطي ١تا منع، و 

 تسليًما كثَتا.وهى عن األخبلؽ الذميمة، صلى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو، وسلم 
َواتػَُّقوا يَػْوًما تُػْرَجُعوَف ِفيِو ِإىَل اللَِّو مُثَّ تُػَوىفَّ ُكلُّ نَػْفٍس َما َكَسَبْت َوُىْم اَل )أما بعد: أيها الناس اتقوا اهلل تعاىل   

 (.يُْظَلُموفَ 
عقوؿ السليمة: أال وال عباد اهلل: خصلٌة ذميمٌة قبيحة، حذر منها اهلل ورسولو، ونفرت منها الفطر القوٯتة،  

ال ٖتاسدوا، وال تباغضوا، وال تناجشوا، وال تدابروا، وكونوا عباد قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: )وىي اٟتسد، 
 ، وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم: )دبَّ إليكم داء األمم قبلكم: اٟتسد والبغضاء(.(اهلل إخوانا

ود، وأما إذا ٘تٌت أف ٭تصل لو مثل ما عند أخيو، فهذا ليس عباد اهلل: اٟتسد ىو: ٘تٍت زواؿ النعمة عن احملس  
من اٟتسد، وإ٪تا ىو من الغبطة، وقد قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: )ال حسد إال يف اثنتُت: رجل آتاه اهلل 

ار(، فإذا رآه علما فهو يقـو بو آناء الليل، وآناء النهار، ورجٌل آتاه اهلل مااًل فهو ينفق منو آناء الليل، وآناء النه
 أخوه ٘تٌت أف يكوف لو مثلو فهذا من الغبطة، وىي ٘تٍت ا٠تَت.

منها: أف اٟتاسد يعًتض على اهلل سبحانو وتعاىل يف قسمتو بُت  واٟتسد لو آفاٌت وآثاٌر قبيحة، وٙتاٌر سيئة:  
ر قريش ٤تمًدا صلى ويتهم اهلل عز وجل بعدـ العدؿ بُت عباده، وكفى بذلك كفرًا وإٙتا، كما حسد كفا عباده،

َوقَاُلوا َلْواَل نُػزَّْؿ َىَذا اْلُقْرءاُف َعَلى َرُجٍل ِمَن اْلَقْريَػتَػُْتِ اهلل عليو وسلم، فقالوا مل ٬تد اهلل لرسالتو إال ىذا اليتيم: )
( يقًتحوف على اهلل جل وعبل أف ٬تعل رسالتو يف رجل عظيم ٦تن يعظموهم من أىل مكة، أو من أىل َعِظيمٍ 
أَُىْم يَػْقِسُموَف ، و٭تتقروف ٤تمًدا صلى اهلل عليو وسلم؛ ألنو فقٌَت ويتيم، قاؿ اهلل جل وعبل ردِّا عليهم: )ئفالطا

نْػَيا َوَرفَػْعَنا بَػْعَضُهْم فَػْوَؽ بَػْعٍض َدرَ  نَػُهْم َمِعيَشتَػُهْم يف اْٟتََياِة الدُّ  .(َجاتٍ َرْٛتََة رَبَّْك ٨َتُْن َقَسْمَنا بَػيػْ
سد: أنو يبعث على قتل النفوس والقطيعة، كما حصل البن آدـ الذي قتل أخاه حسًدا، كما ومن مفاسد اٟت  

ـَ بِاٟتَْقّْ ِإْذ قَػرَّبَا قُػْربَانًا فَػتُػُقبَّْل ِمْن َأَحِد٫ِتَا وملَْ يُػتَػَقبَّْل مِ قاؿ اهلل تعاىل: ) َن اآْلَخِر قَاَؿ َواْتُل َعَلْيِهْم نَػَبَأ ابْػٍَتْ آَد
تُػَلنَّكَ  َا يَػتَػَقبَُّل اللَُّو ِمَن اْلُمتَِّقُتَ  أَلَقػْ  (.قَاَؿ ِإ٪تَّ



213 

 

، واٟتسد أيًضا ٭تمل على الكفر وا٠تروج من ا١تلة، كما حصل أخيو إ٪تا ىو اٟتسد إف الذي ٛتلو على قتل  
مو أٝتاء كل شيء، إلبليس، حُت حسد آدـ عليو السبلـ، ١تا خلقو اهلل بيده، وأسجد لو مبلئكتو، وعلّ 

 اهلل بذلك. هيس، وأَب السجود لو، ١تا أمر فحسده إبل
وكما ٛتل اٟتسد اليهود على الكفر ٔتحمد صلى اهلل عليو وسلم، وىم يعلموف أنو رسوؿ اهلل حقِّا، ولكنهم     

ِنُكْم ُكفَّارًا َحَسًدا َودَّ َكِثٌَت ِمْن أَْىِل اْلِكَتاِب َلْو يَػُردُّوَنُكْم ِمْن بَػْعِد ِإٯتَاكفروا بو، حسًدا وبغًيا، قاؿ اهلل تعاىل: )
َ ٢َتُُم اٟتَْقُّ فَاْعُفوا َواْصَفُحوا َحىتَّ يَْأيتَ اللَُّو بَِأْمرِِه إِ  ، (فَّ اللََّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديرٌ ِمْن ِعْنِد أَنْػُفِسِهْم ِمْن بَػْعِد َما تَػبَػُتَّ

دوه، وحسدوا العرب حيث جعل اهلل فالذي ٛتل اليهود على الكفر برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أهم حس
النبوة فيهم، وىم يريدوف أف تكوف النبوة يف بٍت إسرائيل، فهم يعًتضوف على اهلل سبحانو وتعاىل يف فضلو 

ـْ ٭َتُْسُدوَف النَّاَس َعَلى َما آتَاُىُم اللَُّو ِمْن َفْضِلوِ وإحسانو، و٢تذا قاؿ جل وعبل: )  .(َأ
مهما كاف عند اٟتاسد من حسناٍت وقرباٍت وطاعاٍت، فإف اٟتسد سنات، فواٟتسد أيًضا: يقضي على اٟت   

يأكلها ويتلفها، كما قاؿ صلى اهلل عليو وسلم: )إياكم واٟتسد، فإف اٟتسد يأكل اٟتسنات كما تأكل النار 
اٟتطب(، أو قاؿ: )العشب(، فكيف يتعب اإلنساف باألعماؿ الصاٟتة والطاعات، مث يسلط عليها اٟتسد 

 .ها فيأكل
 معدًما، يلقى اهلل سبحانو وتعاىل ببل حسنات. نسأؿ اهلل أف يطهر قلوبنا من اٟتسد وآفاتو، فيبقى 
 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلأقوؿ ما قد ٝتعتم 
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 :ا٠تطبة الثانية
و تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك ل

 ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
 تناولوا خَتي الدارين.. أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل،   
ال يزاؿ يرى نعم اهلل تنزؿ  أيها األخوة يف اهلل: ومن آفات اٟتسد: أف اٟتاسد يبقى دائًما يف ىم وغم؛ ألنو  

على عباده، وىو يريد أف ٯتنعها، وال يريد أف تصل إىل عباد اهلل نعمٌة من النعم، وإ٪تا يريد أف ٭تتكرىا وٮتتص 
بُّْكْم َواللَُّو ٮَتَْتصُّ ِبَرْٛتَِتِو َما يَػَودُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْىِل اْلِكَتاِب َواَل اْلُمْشرِِكَُت َأْف يُػنَػزََّؿ َعَلْيُكْم ِمْن َخَْتٍ ِمْن رَ ّٔا )

٫تـو وغمـو وأحزاف، إال أف يتوب إىل اهلل سبحانو  ، فبل يزاؿ اٟتاسد يف(َمْن َيَشاُء َواللَُّو ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ 
 وتعاىل، ويستعيذ باهلل من ىذا ا٠تلق الذميم.

ألف نعم اهلل تتواىل على عباده، وىو ال يريد أف ينزؿ فاٟتاسد ال يزاؿ مهموًما مغموًما. ال يزاؿ يف كد ونكد؛   
اهلل من فضلو على من يشاء من عباده، فعلى من ابتلي بداء اٟتسد أف يتوب إىل اهلل سبحانو وتعاىل، وأف 

لِلرَّْجاِؿ َنِصيٌب  َواَل تَػَتَمنػَّْوا َما َفضََّل اللَُّو بِِو بَػْعَضُكْم َعَلى بَػْعضٍ يسأؿ اهلل من فضلو، فإف اهلل ذو فضٍل عظيم. )
 .(ٍء َعِليًما٦تَّا اْكَتَسُبوا َولِلنَّْساِء َنِصيٌب ٦تَّا اْكَتَسْْبَ َواْسأَُلوا اللََّو ِمْن َفْضِلِو ِإفَّ اللََّو َكاَف ِبُكلّْ َشيْ 

اللََّو  ِإفَّ : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل   
 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما

 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 نا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.اللهم آمنا يف أوطان

 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.
 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.

 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَّ ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر عباد اهلل ) ُكْم بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 لصيفيةفي اإلجازة ا عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

ونشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، لو ا١تلك ولو اٟتمد،  ،إف اٟتمد هلل ٨تمده، ونستعينو، ونستغفره  
وىو على كل شيٍء قدير، ونشهد أف ٤تمًدا عبده، ورسولو، وصفيو من خلقو، أدى األمانة، وبل  الرسالة، 

 عهم بإحساٍف إىل يـو الدين.صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو، ومن تب
َواتػَُّقوا يَػْوًما تُػْرَجُعوَف ِفيِو ِإىَل اللَِّو مُثَّ تُػَوىفَّ ُكلُّ نَػْفٍس َما َكَسَبْت َوُىْم اَل أما بعد: فاتقوا اهلل أيها ا١تسلموف )  

 (.يُْظَلُموفَ 
فزىم إليو إغراءات الدعايات حينما يشتد اٟتر يشتد نفَت الناس لبلستجماـ بالسفر، ٖت أيها األخوة يف اهلل:  

والتسهيبلت، ولكل وجهٌة ىو موليها، وأينما توجهت تلك اٞتموع فاهلل ىو وليها وموالىا، وىو يعلم سرىا 
فإىل كل من عقد عزٯتة ج عن ملكو، وال ٗتفى عليو سبحانو، و٧تواىا، ومهما أبعدت يف أسفارىا فهي ال ٗتر 

َفُع اْلُمْؤِمِنُتَ أف تنفعنا وإياه ) السفر، ىذه ٚتلة وصايا نُذكر ّٔا، عسى  .(َوذَكّْْر فَِإفَّ الذّْْكَرى تَػنػْ
وىو معروؼ، وسفٌر  ٌر للمعصية عياًذا باهللاألصل يف السفر اإلباحة، واألسفار قسماف: سف ..معاشر ا١تسلمُت

ومنو ما ىو  للطاعة. وسفر الطاعة يتضمن: سفر الواجب كسفر اٟتج، وٖتصيل الرزؽ عند انعدامو و٨تو ذلك،
مستحب كزيارة البقاع ا١تقدسة، ومنو زيارة ذوي القرَب، وصلة الرحم، واٟتب يف اهلل، والسفر لطلب العلم 

 وزيارة أىلو، وإغاثة الفقراء وا١تنكوبُت.
وأما السفر ا١تباح: فما كاف للتطبب واإلٕتار، وما كاف للسياحة، والنزىة، وترويح النفوس، واألمور ٔتقاصدىا،   
 كل امرٍئ ما نوى، والنية إذا حسنت ٖتيل العادات إىل عبادات.ول

 وأُذكر بشكٍل موجز ببعض أحكاـ السفر وآدابو يف شريعتنا الغراء.
منها أواًل: إذف الوالدين ورضا٫تا، قاؿ اإلماـ اٟتافظ ابن حجر رٛتو اهلل يف الفتح: )و٭تـر السفر بغَت إذهما؛ 

 السفر ا١تباح أوىل(.ألف اٞتهاد إذا منع مع فضيلتو، ف
ثانًيا: التماس الوصية والدعاء من أىل الصبلح والفضل، عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو قاؿ: جاء رجٌل إىل 
النيب صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ: يا رسوؿ اهلل، إٍل أريد سفرًا فزودٍل، قاؿ: )زودؾ اهلل التقوى(، قاؿ: زدٍل، 

 نت وأمي، قاؿ: )ويسر لك ا٠تَت حيثما كنت( رواه الًتمذي وصححو.قاؿ: )وغفر ذنبك(، قاؿ: زدٍل بأيب أ
ثالثًا: توخي الرفقة الصاٟتة ا١تعينة على ا٠تَت والرب، وما ٝتي السفر سفرًا إال ألنو يسفر عن أخبلؽ الرجاؿ، 

 ومعادهم، وطباعهم.
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إذف اهلل، فيسن للمسافر أف رابًعا: اٟترص على أدعية السفر، فهي حصٌن حصٌُت وكافيٌة واقيٌة من كل سوٍء ب
يقوؿ دعاء الركوب والسفر، وأف يكثر من ذكر اهلل عز وجل ودعائو، يقوؿ عليو الصبلة والسبلـ: )ثبلث 
، ودعوة ا١تسافر، ودعوة الوالد على ولده( رواه اإلماـ أٛتد  دعواٍت مستجاباٍت ال شك فيهن: دعوة ا١تظلـو

 والًتمذي وحسنو.
ر وآدابو، كرخصة ا١تسح على ا٠تفُت، وقصر الصبلة وٚتعها، ومدة ذلك، وقد أفىت خامًسا: تعلم أحكاـ السف

 شيخ اإلسبلـ ابن تيمية والشيخ ابن عثيمُت رٛتهما اهلل بأنو ليس ىناؾ ٖتديد ألياـٍ ٤تددة يف السفر، طا١تا أنو
يكوف استيطانًا وليس مسافر عرفًا فيجوز لو القصر، يستثٌت من ذلك من كانت إقامتو طويلة جدِّا تقارب أف 

سفرًا، أما من سافر لقضاء حاجٍة أو نزىٍة، فالسنة يف حقو قصر الرباعية، ولو ٕتاوزت مدة سفره عشرة أياـ، 
 ولكٍل أدلتو. ،بُت أىل العلم وا٠تبلؼ يف ىذه ا١تسألة واسع

 نسأؿ اهلل أف ٭تفظ اٞتميع ْتفظو ويوفقهم بتوفيقو، وأف يعصمهم من الزلل والفواحش.
 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلوؿ ما قد ٝتعتمأق
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 :ا٠تطبة الثانية
اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده 

 بو وأتباعو إىل يـو الدين.ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وصح
 تناولوا خَتي الدارين.. أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل،   
يعاٍل الشباب والفتيات يف اإلجازة من الفراغ وربنا سبحانو أرشدنا إىل أف نعطي الواجبات : يها ا١تسلموفأ   

ناـ ىذه اإلجازة، (، لذلك ينبغي اغتَربَّْك فَاْرَغبْ َوِإىَل * فَِإَذا فَػَرْغَت فَاْنَصْب الدينية جل اىتمامنا عند الفراغ، )
قضاء جزء من أوقاهتا يف ما ينفع ويفيد من حفٍظ لكتاب اهلل، وتعلٍم ألحكاـ الدين وعلومو، وعلى اآلباء و 

مساعدة أبنائهم على شغل أوقاهتم با١تفيد من إٟتاقهم بالدورات وا١تراكز واٟتلق ا١تفيدة، وتعلم مهاراٍت 
مفيدة، وتطوير ا١تواىب والقدرات يف اللغات وعلـو اٟتاسب، أو ا١تهارات ا١تهنية؛ لينفعوا أنفسهم ورياضاٍت 

 وأوطاهم وأمتهم بعد ذلك.
 اللهم وفقنا للخَت، واستعملنا فيو، اللهم أصلح أمورنا يف كل وقٍت وحُت.  
ِإفَّ اللََّو : )سبحانووعبل، فقاؿ صلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل عباد اهلل   

 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .مكافيف كل  ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.

 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.
 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.

 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ ) عباد اهلل ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 التحذير من أذية اآلخرين عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

اٟتمد هلل رب العا١تُت، ٨تمده سبحانو ونستغفره، ونتوب إليو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، 
اللهم صلّْ على سيدنا ٤تمد  ،، أدى األمانة، وبل  الرسالةخَت رسوؿ أرسلشهد أف ٤تمًدا عبده، ورسولو، أو 

 .وأصحابو والتابعُت وآلو
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا ) أوصيكم ونفسي بتقوى اهلل تعاىل يف السر والعلنعباد اهلل، أيها ا١تؤمنوف، أما بعد:   

لََّو َوَرُسوَلُو فَػَقْد فَاَز فَػْوزًا ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَػْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن ُيِطِع ال *اللََّو َوُقوُلوا قَػْواًل َسِديًدا 
 (.َعِظيًما

أيها األخوة، لقد بٌت اإلسبلـ أسسو يف تنظيم العبلقة االجتماعية بُت بٍت آّتمع على قواعد مثلى، وركائز    
َا اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوةٌ فضلى يف مثل قولو تعاىل: ) وال تناجشوا،  عليو وسلم: )ال ٖتاسدوا، (، و٨تو قولو صلى اهللِإ٪تَّ

وال تباغضوا، وال يبع بعضهم على بيع بعض، وكونوا عباد اهلل إخوانا، ا١تسلم أخو ا١تسلم، ال يظلمو، وال 
 ْتسب امرئ من الشر أف ٭تقر أخاه –فأشار بيده إىل صدره ثبلثًا  –٭تقره، وال ٮتذلو، التقوى ىا ىنا 

)ال رواه مسلم، ويف مثل قولو صلى اهلل عليو وسلم:  (ا١تسلم، كل ا١تسلم على ا١تسلم حراـ، دمو ومالو وعرضو
 يؤمن أحدكم حىت ٭تب ألخيو ما ٭تب لنفسو(.

تأسيًسا على ما تقدـ جاءت النصوص ا١تتضافرة يف آياٍت قرآنيٍة، وأحاديٍث نبوية كلها تتضمن ا١تنع األكيد ف   
 الوجوه، أو شكٍل من األشكاؿ، القوليةمن أذية ا١تؤمن، والزجر الشديد من اإلضرار با١تسلمُت بأي وجٍو من 

َوالَِّذيَن يُػْؤُذوَف اْلُمْؤِمِنَُت َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغَْتِ َما اْكَتَسُبوا فَػَقِد قاؿ اهلل جل وعبل: )أو الفعلية، اٟتسية أو ا١تعنوية، 
سبٌب عظيٌم لسخط ا١توىل جل وعبل  (، إف أذية ا١تؤمنُت، وإحداث ما فيو إضرارىماْحَتَمُلوا بُػْهَتانًا َوِإْٙتًا ُمِبيًنا

ومقتو وعذابو، وغضبو، قاؿ عليو الصبلة والسبلـ: )إذا كنتم ثبلثة فبل يتناجى اثناف دوف صاحبهما، فإف ذلك 
 رواية: )فإف ذلك يؤذي ا١تؤمن، واهلل يكره أذى ا١تؤمن( أخرجو الًتمذي، وقاؿ: حديث صحيح.٭تزنو(، ويف 

ا يوًما إىل البيت أو إىل الكعبة فقاؿ: )ما أعظمك وأعظم حرمتك، وا١تؤمن نظر ابن عمر رضي اهلل عنهم   
أعظم حرمًة عند اهلل منك(، واٟتديث سنده حسن، يقوؿ الفضيل رٛتو اهلل: )ال ٭تل لك أف تؤذي كلًبا بغَت 

 حق، فكيف ٔتن ىو أكـر ٥تلوؽ !(
، فعن أيب هم يـو ال ينفع ماٌؿ وال بنوفقضى بينك وبينأيها ا١تسلم كف عن األذى بإخوانك قبل أف يُ فيا   

ا١تفلس ( قالوا: ا١تفلس فينا من ال درىم لو وال  اىريرة أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: )أتدروف م
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فقاؿ: )إف ا١تفلس من أميت من يأيت يـو القيامة بصبلٍة وقياـٍ وزكاٍة، ويأيت قد شتم ىذا، وقذؼ ىذا،  متاع،
ك دـ ىذا، أو ضرب ىذا، فيعطى ىذا من حسناتو، وىذا من حسناتو، فإف فنيت وأكل ماؿ ىذا، وسف

 حسناتو قبل أف يقضي ما عليو، أخذ من خطاياىم فطرحت عليو فطرح يف النار( رواه مسلم.
ا١تؤمنُت وٚتاعاهتم،  معاشر ا١تسلمُت، ىذه النصوص اآلنفة تعم بدالالهتا، وتشمل بعمومها ٖترَل أذى  
م، رجا٢تم ونساءىم، وتشمل أيًضا التحذير من أنوع األذى وصور اإلضرار يف النفس والبدف، رىم وكبارىاصغ

يف العرض وا١تاؿ، يف أمور الدين والدنيا، يقوؿ صلى اهلل عليو وسلم: )ا١تسلم من سلم ا١تسلموف من لسانو 
 ويده( متفق عليو.
 .جواد كرَل ، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفورأقوؿ ما قد ٝتعتم
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 :ا٠تطبة الثانية
اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده 

 ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
 تناولوا خَتي الدارين.. د اهلل،أما بعد: فاتقوا اهلل عبا   
من أذية إخوانكم بأي نوٍع من أنواع األذى، أو صورة من صور اإلضرار، فذلكم  أيها ا١تسلموف، احذروا   

وقوٌع يف شر عظيم، وخطر جسيم، واسلموا بدينكم، وحافظوا على أعمالكم، فرسولنا صلى اهلل عليو وسلم 
عليو لعنتهم( أخرجو الطرباٍل بسنٍد حسن، وعن أيب ىريرة رضي  يقوؿ: )من آذى ا١تسلمُت يف طرقهم وجبت

َت خاهلل عنو قاؿ: قيل يا رسوؿ اهلل إف فبلنة تصلي الليل، وتصـو النهار، وتؤذي جَتاها بلساها، فقاؿ: )ال 
 فيها، ىي يف النار( صححو اٟتاكم.

األسبوع ا١تاضي عن بعض من غرر ّٔم وإف من اإليذاء الصريح للمسلمُت وببلدىم ما كشفو رجاؿ األمن يف   
لئلفساد يف ببلدنا والعبث بأمنها ومدخراهتا ومنشآهتا، وتأجيج الشباب على ذلك، فكل ذلك من األعماؿ 

 .والوطن احملرمة اليت تضر ٔتصاٌف ا١تسلمُت، وتنفع أعداء الدين
 فاٟتمد لو الذي أمكن منهم قبل أف ٭تققوا ٥تططاهتم ا٠تبيثة.  
ِإفَّ اللََّو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ  عباد اهلل  

 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما
 ى آلو وصحبو أٚتعُت.اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعل

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.

 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.
 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.

 يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.ربنا آتنا 
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ عباد اهلل ) ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف. ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروهَتذَكَُّروفَ 
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 (1دعوة الشيخ محمد بن عبدالوىاب اإلصالحية ) عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

إف اٟتمد هلل ٨تمده، ونستعينو، ونستغفره، ونتوب إليو، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا،   
ومن يضلل فبل ىادي لو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أف من يهده اهلل فهو مضل لو، 

 ٤تمًدا عبده، ورسولو، صلى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو، ومن تبعهم بإحساٍف وسلم تسليما.
وسنة نبيو  بوأما بعد: فيا أيها الناس اتقوا اهلل تعاىل، واشكروه على نعمو العظيمة وآالئو اٞتزيلة، واعملوا بكتا  

 .(يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َحقَّ تُػَقاتِِو َواَل َ٘تُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ )صلى اهلل عليو وسلم، 
٤تمد بن عبدالوىاب ٖتدث عدٌد من ا١تؤرخُت عن حالة اٞتزيرة العربية قبيل قاـ الشيخ  ..أيها األخوة يف اهلل   

، يف ببلد ٧تد، ومن مث عمَّ اهلل بنفعها سائر ببلد اٞتزيرة العربية، وبقية دوؿ العامل اإلسبلمي اإلصبلحيةبدعوتو 
يقوؿ الشيخ حسُت بن غناـ رٛتو اهلل: يف مطلع القرف الثاٍل عشر ا٢تجري كاف أكثر الناس قد وقعوا يف الشرؾ، 

غلبة أىل اٞتهل، واستعبلء ذوي األىواء وانطمست بينهم أنوار السنة؛ لذىاب أىل العلم والبصَتة، و 
ال فأنا للقرب أو للويل  تذىبوبعض الناس يقوؿ إٍل إذا ، ؿالضبلمن والضبلؿ، اتبعوا ما وجدوا عليو آباءىم 

ْن َخَلَق السََّماَواِت َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم مَ (، )َما نَػْعُبُدُىْم ِإالَّ لِيُػَقرّْبُونَا ِإىَل اللَِّو زُْلَفى) :قوؿ كذلك كفار قريشفن، هأعبد
عدلوا عن عبادة اهلل وحده إىل عبادة األولياء والصاٟتُت من األموات واألحياء، لكنهم (، َواأْلَْرَض لَيَػُقوُلنَّ اللَّوُ 

، ويعتقدوف النفع والضر ، ويتخذوهم واسطةيستغيثوف ّٔم يف النوازؿ، ويقبلوف عليهم يف اٟتاجات والرغبات
ار واألشجار، ويعبدوف أىل القبور، ويصرفوف ٢تم الدعاء والنذور يف حاليت الضراء يف اٞتمادات كاألحج

والسراء، زائدين على مشركي اٞتاىلية األوىل، حيث كانوا إذا مسهم الضر ال يدعوف إال اهلل ٥تلصُت لو الدين، 
يَن فَػَلمَّا ٧َتَّاُىْم ِإىَل اْلبَػرّْ ِإَذا ُىْم  فَِإَذا رَِكُبوا يف اْلُفْلِك َدَعُوا اللَّوَ أما إذا ٧تاىم اهلل، فهم يشركوف ) ٥ُتِْلِصَُت َلُو الدّْ

 (، لكن ىؤالء أحبوا أوثاهم من دوف اهلل ٤تبة أعظم من ٤تبتهم هلل.ُيْشرُِكوفَ 
وقد كاف يف بلداف ٧تد ٖتديًدا من ذلك أمٌر عظيم، يأتوف عند قرب زيد بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو يف إحدى    

ض، فيدعونو لتفريج الكرب وكشف النوب وقضاء اٟتوائج، ويف شعيب غبَتاء، يزعموف أف فيو قرب قرى الريا
 ضرار بن األزور رضي اهلل عنو، وىو مكذوٌب، يأتوف من ا١تنكر عنده ما ال يعهد مثلو.

كتعفَت   عند قرب النيب صلى اهلل عليو وسلم من األمور العظيمة احملرمة،يف تلك األزمنة ما يفعل من ذلك و   
ا٠تدود، واال٨تناء والسجود خضوًعا وتذلبًل، فهو كثَت لؤلسف، وقد لعن الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم فاعلو: 
)اللهم ال ٕتعل قرب وثًنا لعن الو قوًما اٗتذوا قبور أنبيائهم مساجد( رواه اإلماـ أٛتد وصححو الشيخ األلباٍل، 
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من غبل يف نيبٍّ أو رجٍل صاٌٍف، وجعل فيو نوًعا من اإل٢تية، مثل يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو اهلل: )فكل 
أف يقوؿ: يا سيدي فبلف، انصرٍل، أو أغثٍت، أو ارزقٍت، أو اجربٍل، أو أنا يف حسبك، أو ٨تو ىذه األقواؿ، 

آخر( علو معو إ٢تًا فكل ىذا شرٌؾ وضبلؿ، فإف اهلل تعاىل إ٪تا أرسل الرسل وأنزؿ الكتب ليعبد وحده، وال ٬ت
وقد دلت نصوص الكتاب الكرَل على أف الدعاء عبادٌة يسأؿ ّٔا ا٠تالق سبحانو وحده دوف من انتهى كبلمو، 

أَمَّْن ٬تُِيُب اْلُمْضطَرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّوَء (، وقولو: )َوَلَقْد نَاَدانَا نُوٌح فَػَلِنْعَم اْلُمِجيُبوفَ سواه، يقوؿ تعاىل: )
ُر اْلَوارِِثُتَ (، وقولو تعاىل عن زكريا: )ُخَلَفاَء اأْلَْرضِ  َو٬َتَْعُلُكمْ  َنا *  َربّْ اَل َتَذْرٍل فَػْرًدا َوأَْنَت َخيػْ َنا لَُو َوَوَىبػْ فَاْسَتَجبػْ

 (.َلُو ٭َتَِْت َوَأْصَلْحَنا َلُو َزْوَجوُ 
مؤلفاتو ورسائلو ودعوتو، ٬تدىا ا١تطلع ا١تتجرد لسَتة الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتو اهلل و عباد اهلل.. إف   

ْتمد اهلل تعاىل متفقة مع نصوص الكتاب والسنة وأقواؿ األئمة ا١تعتربين من علماء اإلسبلـ، وبعيدًة كل البعد 
والشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتو اهلل عامٌل من علماء ا١تسلمُت ومن عن ١تز و٫تز أىل األىواء والضبلؿ، 

بعد أف سيطر اٞتهل والضبلؿ على أغلب الناس يف زمنو، وال ٮتفى عليكم أيها آّددين ١تعامل ىذا الدين 
األخوة الكراـ حديث ا١تصطفى الكرَل صلى اهلل عليو وسلم الذي يقوؿ فيو: )إف اهلل يبعث ٢تذه األمة على 

و وسلم: )٬تدد رأس كل مائة سنٍة من ٬تدد ٢تا دينها( رواه أبو داود وصححو األلباٍل، ومعٌت قولو صلى اهلل علي
 ٢تا دينها( أنو كلما ا٨ترؼ الكثَت من الناس عن جادة الدين الذي أكملو اهلل لعباده، وأمت عليو نعمتو ورضيو ٢تم

بصَتًا باإلسبلـ، وداعيًة رشيًدا يبصر الناس بكتاب اهلل وسنة رسولو صلى اهلل  دينا، بعث إليهم علماء أو عا١تا
ع، و٭تذرىم من ٤تدثات األمور، ويردىم عن ا٨ترافهم إىل الصراط ا١تستقيم، عليو وسلم الثابتة، و٬تنبهم البد 

فسمى ذلك ٕتديًدا بالنسبة لؤلمة، ال بالنسبة للدين الذي شرعو وأكملو، فإف التغَت والضعف واال٨تراؼ إ٪تا 
 عليو وسلم يطرأ مرًة بعد مرٍة على األمة، أما اإلسبلـ نفسو فمحفوظ ْتفظ كتاب اهلل وسنة رسولو صلى اهلل

 (.ِإنَّا ٨َتُْن نَػزَّْلَنا الذّْْكَر َوِإنَّا لَُو َٟتَاِفظُوفَ ا١تبيَّنة لو قاؿ تعاىل: )
قويل ىذا،  بارؾ اهلل يل ولكم يف القرآف العظيم، ونفعنا وإياكم ٔتا فيو من اآليات والذكر اٟتكيم، أقوؿ  

 فور الرحيم.، فاستغفروه وتوبوا إليو، إنو ىو الغوأستغفر اهلل يل ولكم
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 :ا٠تطبة الثانية
اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده 

 ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
 وا خَتي الدارين..تناول أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل،   
الدعوة اإلصبلحية يف اٞتزيرة العربية اليت قاـ ّٔا الشيخ آّدد ٤تمد بن عبد الوىاب أيها األخوة يف اهلل إف  

رٛتو اهلل حقيقتها الدعوة إىل عبادة اهلل وحده ال شريك لو، وإىل اتباع سنة نبيو صلى اهلل عليو وسلم، وقد ظل 
و اليت امتدت ١تا يقارب من التسعُت عاًما، وواجو يف سبيل ذلك الكثَت من على ذلك سنواٍت طويلٍة من حيات

العنت واإلعراض واألذى، ونالو عدٌد من ا١تغرضُت بالسب واالفًتاء والبهتاف، ووصفوه باالبتداع، وألبوا عليو 
مث ٔتناصرة  ، بفضل اهلل تعاىلعواـ الناس وخواصهم، ولكنو صرب وصابر حىت أظهره اهلل تعاىل، ونصر دعوتو

اإلماـ ٤تمد بن سعود رٛتهم اهلل ٚتيعا، وما زالت الدولة السعودية تناصر ىذه الدعوة اإلصبلحية واليت ىي 
 .واجهة نقية لتعاليم اإلسبلـ ا١تتبع ١تنهج السلف الصاٌف رٛتهم اهلل

ِإفَّ اللََّو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل   
 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما

 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 

 آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا. اللهم
 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.

 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.
 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعظُ ِإفَّ اللَّ عباد اهلل ) ُكْم َلَعلَُّكْم َو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 (2بة: دعوة الشيخ محمد بن عبدالوىاب اإلصالحية )عنوان الخط
 :ا٠تطبة األوىل

اٟتمد هلل الذي أكمل لنا الدين، وأمت علينا النعمة، ورضي لنا اإلسبلـ دينا، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال   
يًئا يقرب من اٞتنة شريك لو، ىدانا لئلسبلـ وأنعم علينا بالقرآف، وأشهد أف نبينا ٤تمًدا عبده ورسولو مل يدع ش

إال دلنا عليو، وال شيًئا يباعد عن النار إال أرشدنا إليو، فصلوات اهلل وسبلمو عليو وعلى آلو وأصحابو، ومن 
 اىتدى ّٔداه إىل يـو الدين.

 َ٘تُػوُتنَّ  َوالَ  تُػَقاتِػوِ  َحػقَّ  اللّػوَ  اتػَُّقػواْ  آَمنُػواْ  الَّػِذينَ  أَيػَُّهػا يَػاأما بعد: فاتقوا اهلل يػا أيهػا ا١تسػلموف، وراقبػوه وال تعصػوه، )
 (.مُّْسِلُموفَ  َوأَنُتم ِإالَّ 

أيهػػػػا األخػػػػوة يف اهلل: منػػػػذ أف أكػػػػـر اهلل ىػػػػذه األمػػػػة، ببعثػػػػة نبيػػػػو ٤تمػػػػد صػػػػلى اهلل عليػػػػو وسػػػػلم وأفػػػػواج الػػػػدعاة 
عػػػن ا١تصػػلحُت يتعػػاقبوف فيهػػػا، علمػػاء ٥تلصػػػوف مربػػوف ربػػػانيوف، يػػدعوف إىل اٟتػػػق، ويػػأمروف بػػػا١تعروؼ، وينهػػوف 

ا١تنكػػر، وإف العنايػػة بسػػَتىم، والتػػذكَت ّٔػػم، ٦تػػا ٬تػػب أف تنصػػرؼ إليػػو ا٢تمػػم، ويعتػػٍت بػػو ا١توجهػػوف، ويػػذكر بػػو 
 ا١تذكروف.

أيها اإلخوة: ويف فػًتة مػن فػًتات تػاريخ األمػة غشػيت الػدين غاشػية سػوداء، فػإذا التوحيػد الػذي جػاء بػو ٤تمػد 
اء اٞتهػبلء، وأحػاط النػاس بأعنػاقهم التمػائم والتعاويػذ، وتعلقػوا صلى اهلل عليو وسلم تلبستو ا٠ترافة، وكثػر األدعيػ

بالقبور وأصحأّا، وفشا فيهم التنجيم والسحر والتطَت والكهانة، وغابػت مشػس اٟتػق عػن كثػَت مػن النفػوس، يف 
ىذه األجواء الغائمػة انطلػق صػوت ا١تصػلح اإلمػاـ ٤تمػد بػن عبػدالوىاب رٛتػو اهلل، يػدعو إىل اإلصػبلح، ويػوقظ 

ىل اإلٯتاف، يدعو إىل التوحيد ونبذ الشرؾ، وقبػل اٟتػديث عػن ىػذا الرجػل ينبغػي التػذكَت ٔتػا تعػارؼ عليػو أىػل أ
العلػػػم مػػػن أف ذكػػػر السػػػَت وا١تناقػػػب، إ٪تػػػا يقصػػػد بػػػو ذكػػػر الفضػػػل ألصػػػحاب الفضػػػل، مػػػن غػػػَت أف يكػػػوف ألحػػػد 

وف عػػن رّٔػػم عػػز وجػػل، والثنػػاء علػػى قداسػػة، ومػػن غػػَت اعتقػػاد كمػػاؿ أو عصػػمة لبشػػر. إال ألنبيػػاء اهلل فيمػػا يبّلغػػ
عامل من العلماء، ليس حطاً من قدر غَته ٦تن يستحق الثناء. وإ٪تا ينسب الفضل ألىلو، ويؤخذ اٟتق ٦تػن جػاء 
بو، كاف الشيخ ٤تمد بػن عبػدالوىاب مػن أوفػر ا١تصػلحُت حظػاً يف ميػداف الػدعوة، ومػن أرجحهػم كفػة يف سػبيل 

نفس، وصدعاً باٟتق، وتأثَتاً يف السامعُت، يف صرب ومثابرة، وحسن ظػن بػاهلل، اإلصبلح، لقد وىبو اهلل قوة يف ال
 وصدؽ يف التعلق بو، برع يف علـو الشريعة، واشتهر بالتقوى وصدؽ التدين.

معتقده الدين ا٠تالص على مذىب السلف ا١تقتدى ّٔم، ال ٮتوض يف تأويػل، وال يتعمػق يف فلسػفة، يقتػدي    
 مل يطوؽ حبل التقليد يف عنقو، ولكنو مقتٍد مؤدب، ٭تًـت القوؿ وقائلو.باألئمة من غَت ٚتود، 
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دعوتػػػو توحيػػػد اهلل يف ربوبيتػػػو وإالىيتػػػو وأٝتائػػػو وصػػػفاتو، وشػػػعاره: ال إلػػػو إال اهلل، ٤تمػػػد رسػػػوؿ اهلل، يوضػػػح    
 معانيها، ويبسط القوؿ فيها منهجاً ودعوة وتأليفاً يف ٥تتصرات ومطوالت وٞتميع الطبقات.

يبُت أف التوحيد إفراد اهلل بالعبػادة وحػده دوف مػن سػواه، ويوضػح أف ذلػك ديػن الرسػل أٚتعػُت، أفػرد الشػيخ و    
ا١تتعلقػػُت بػػالقبور واألضػػرحة ٓتطػػاب خػػاص، ١تػػا ٟتظػػو مػػن عمػػـو االبػػتبلء ّٔػػذا الػػداء يف أصػػقاع كثػػَتة مػػن بػػبلد 

ودفػػػع ا١تصػػػائب بغػػػَت اهلل، وارتفعػػػت ا١تسػػػلمُت كافػػػة، فقػػػد ُدعػػػي غػػػَت اهلل، وتعلقػػػت اآلمػػػاؿ يف كشػػػف الكػػػروب 
 األصوات ٕتار بطلب الغوث من غَت اهلل ٖتت أعتاب األضرحة ا١تشيدة، وٖتت القباب ا١تزخرفة.

وىػذه الػػدعوة اإلصػػبلحية الػيت قػػاـ ّٔػػا الشػيخ مل تكػػن منػػو بػدعاً مػػن األمػػر، فنصػوص الكتػػاب والسػػنة متػػوافرة    
ا١تقتػدى ّٔػم مػن قبلػو، يقػوؿ الشػيخ ابػن حجػر ا٢تيثمػي يف كتابػو متضافرة عليها، ونص على ذلك أئمة اإلسػبلـ 

 الزواجر: )وٕتب ا١تبادرة ٢تدـ القباب اليت على القبور فذلك أضر من مسجد الضرار( اىػ. كبلمو.
وجهود الشيخ ٤تمد بن عبدالوىاب رٛتو اهلل مل تقتصر على ىذه الوقفة الصارمة من القبور وا١تشاىد و٤تاربػة    

وا٠ترافات، فقػد كػاف ينظػر إىل اإلسػبلـ بنظػرة شػاملة علمػاً وتعليمػاً وتطبيقػا، مػن اٟتكػم ٔتػا أنػزؿ اهلل،  الشركيات
وإقامػػة حػػدد اهلل، واألمػػر بػػا١تعروؼ والنهػػي عػػن ا١تنكػػر، وإصػػبلح الػػنفس و٤تاسػػبتها، واالسػػتقامة علػػى أمػػر اهلل، 

، ألػف للعامػة مؤلفػات مبسػطة اىتم رٛتو اهلل بالعامػة مػن اٟتاضػرة والباديػة، كمػا اىػتم بالعلمػ اء والعليػة مػن القػـو
ورسػػائل ميسػػػرة، كاألصػػػوؿ الثبلثػػػة والقواعػػػد األربػػػع، ٦تػػػا ال يعػػػذر مسػػػلم ّتهلػػػو، كمػػػا ألػػػف آّلػػػدات الطػػػواؿ يف 

 العلـو الشرعية.
تلك يا عباد اهلل حملة موجزة عػن ذلػك اإلمػاـ، وشػيئاً مػن دعوتػو ومنهجػو الػذي سػار فيػو علػى مػنهج السػلف    

الصػػػاٌف رٛتهػػػػم اهلل، وأعػػػاد النػػػػاس للمػػػنهج الربػػػػاٍل الصػػػحيح، داعيػػػػاً إىل التوحيػػػد ا٠تػػػػالص والتمسػػػك بالكتػػػػاب 
والسػػػنة، و٤تػػػذراً مػػػن الشػػػرؾ وأىلػػػو ووسػػػائلو ومظػػػاىره، نافيػػػاً يف كػػػل مؤلفاتػػػو أنػػػو أتػػػى بػػػدين جديػػػد، أو مػػػذىب 

 خامس كما افًتى عليو بعض خصومو وأعداء دعوتو السلفية.
وة لقد آف األواف أف تزوؿ الغشاوة عن األفهػاـ، فلػئن كػاف العػذر مقبػوالً أو متلمسػاً يف ا١تاضػي قبػل أيها األخ   

انتشار آراء الشيخ ومؤلفاتو وتبلميذه ومؤلفاتو، فليس اآلف ٔتقبوؿ وال معذور، مػع سػهولة الوصػوؿ إىل ا١تعلومػة، 
لى اهلل عليو وسلم، ومنهج السػلف الصػاٌف، حوؿ ىذه الدعوة اإلصبلحية الصحيحة ا١تتبعة لدين اهلل ورسولو ص

 فليست دعوة وىابية، إ٪تا دعوة سنية سلفية.
 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلأقوؿ ما قد ٝتعتم
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 :ا٠تطبة الثانية
مًدا عبده اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤ت

 ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
 تناولوا خَتي الدارين.. أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل،   
أيها اإلخوة.. وٙتت مسألة كربى يف مسَتة الشيخ ودعوتو؛ ذلكم أف ىذه الػدعوة ا١تباركػة ال ٯتكػن أف تػذكر،    
يذكر انتصارىا ومسَتهتا وإ٧تازىا، إال وىي مقرونة تارٮتيػاً وموضػوعاً ومنهجػاً ٔتؤسػس الدولػة السػعودية األوىل  أو

عامػػاً علػػى تأسػػيس الدولػػة والقيػػاـ  ٕٓٛاإلمػػاـ ٤تمػػد بػػن سػػعود رٛتػػو اهلل، فقػػد تعاىػػد اإلمامػػاف قبػػل أكثػػر مػػن 
كػػم، فهػػي دعػػوة حنيفيػػة قامػػت عليهػػا دولػػة ىػػػ، بنصػػرة اإلسػػبلـ وحفػػظ الشػػريعة وبسػػط اٟتٚ٘ٔٔبالػػدعوة عػػاـ 

ترٝتت منهج ا٠تلفاء الراشدين، وأحيت ما اندثر من علػـو الكتػاب والسػنة، وصػححت العقيػدة، وخّلصػتها مػن 
شػػوائب البػػدع، فهػػذا مػػنهج الدولػػة السػػعودية وعلمائهػػا ْتمػػد اهلل يف الػػدعوة قػػدٯتاً وحػػديثاً، حػػرص علػػى العقيػػدة 

بأحكػاـ الشػريعة الثابتػة وفػق ا١تصػادر األصػيلة مػن كتػاب وسػنة وإٚتػاع علػى فهػم وصيانتها ٦تػا يضػادىا، وعمػل 
 أئمة السلف الصاٌف، فرحم اهلل اإلمامُت وبارؾ يف عقبيهما.

ِإفَّ اللََّو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل    
 (.َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوفَ 

 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 

 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.
 لهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.ال

 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.
 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

ْحَساِف َوإِيتَ عباد اهلل ) اِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 العدوان على غزة عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

لعا١تُت، وال عدواف إال على الظا١تُت، امتحن عباده ليبلوىم أيهم أحسن عمبل، وأشهد أف ال إلو اٟتمد هلل رب ا
إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده ورسولو الذي لقي األذى فما زاده ذلك إال إٯتانًا وتصديًقا، 

 صلى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو والتابعُت ٢تم وسلم تسليما.
ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَػْغِفْر  *يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َوُقوُلوا قَػْواًل َسِديًدا بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل ) أما  

 (.َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللََّو َوَرُسولَُو فَػَقْد فَاَز فَػْوزًا َعِظيًما
َوَما ربى ما يقـو بو الصهاينة ا١تعتدوف من عدواٍف ظامٍل على غزة يف فلسطُت ا١تباركة )أيها ا١تسلموف جرٯتٌة ك  

ُهْم ِإالَّ َأْف يُػْؤِمُنوا بِاللَِّو اْلَعزِيِز اٟتَِْميِد   (.الَِّذي لَُو ُمْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواللَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َشِهيدٌ  *نَػَقُموا ِمنػْ
أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف ببلدنا ا١تباركة، بيانًا رٝتيِّا حوؿ  ..يف اهلل أيها األخوة  

العدواف على غزة، و٦تا جاء فيو: تابعت اللجنة بكل أسى وحزٍف وأمٍل ما جرى و٬تري على إخواننا ا١تسلمُت يف 
ء والشيوخ، وانتهاؾ للحرمات، وتدمَت فلسطُت ويف قطاع غزة على ا٠تصوص، من عدواف وقتل لؤلطفاؿ والنسا

ـٌ وظلٌم يف حق الشعب الفلسطيٍت.  للمنازؿ وا١تنشآت وترويٍع لآلمنُت، وال شك أف ذلك إجرا
وىذا اٟتدث األليم يوجب على ا١تسلمُت الوقوؼ مع إخواهم الفلسطينيُت والتعاوف معهم ونصرهتم   

َا اْلُمْؤِمُنوَف إلخوة اإلسبلـ ورابطة اإلٯتاف، قاؿ اهلل تعاىل: )ومساعدهتم واالجتهاد يف رفع الظلم عنهم، ٖتقيًقا  ِإ٪تَّ
(، وقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: )ا١تؤمن للمؤمن كالبنياف، يشد بعضو بعضا وشّبك بُت أصابعو( متفق ِإْخَوةٌ 

ء كانت من عمـو عليو، والنصرة شاملٌة ألموٍر عديدة، حسب االستطاعة سواٌء كانت مادية أو معنوية، وسوا
ا١تسلمُت با١تاؿ والغذاء والدواء والكساء وغَتىا، أو من جهة الدوؿ العربية واإلسبلمية بتسهيل وصوؿ 

(، َوتَػَعاَونُوا َعَلى اْلربّْ َوالتػَّْقَوىا١تساعدات ٢تم، وصدؽ ا١تواقف ٕتاىهم ونصرة قضاياىم، عمبًل بقولو سبحانو: )
 ٚتيع األوقات برفع ٤تنتهم، وصبلح أحوا٢تم، وسداد أعما٢تم وأقوا٢تم. ومن أعظم ذلك أيًضا الدعاء ٢تم يف

انتهى أبرز ما يف ىذا البياف ا١تهم الذي يكشف عن وقوؼ ببلدنا بقيادهتا وعلمائها وشعبها مع إخواهم يف 
راكم قوؿ و٨تن نقوؿ صربًا يا أىل الرباط، صربا يا من نفضتم غبار الغفلة وا٢تواف عن جبُت األمة، وبش، غزة

النيب صلى اهلل عليو وسلم: )ال تزاؿ طائفٌة من أميت على الدين ظاىرين، لعدوىم قاىرين، ال يضرىم من 
خالفهم، إال ما أصأّم من ألواء، حىت يأتيهم أمر اهلل وىم كذلك(، قالوا: يا رسوؿ اهلل وأين ىي  قاؿ: 

 )ببيت ا١تقدس وأكناؼ بيت ا١تقدس( رواه اإلماـ أٛتد وغَته.



218 

 

إف ىذه اٟترب تكشف من جديد، زيف الشعارات الرباقة اليت تنادي ّٔا الدوؿ الغربية الباغية، فأين ٤تكمة    
العدؿ الدولية واٞترائم ضد اإلنسانية اليت ينعقوف ّٔا عندما ٮتالفهم أحد  أين حقوؽ اإلنساف اليت يزعموف  

وها تنقل االعتداءات واٞترائم مباشرًة بعيًدا عن كذب ذلك كلو؛ لك  تواٟتمد هلل أف وسائل اإلعبلـ اليـو كشف
 التزييف أو النفي ا١تعتاد من جانبهم.

أيها األخوة ىذه اٟترب اليـو ضمن سلسلة العدواف ا١تتكرر على إخواننا الفلسطينيُت، وىي تكشف حجم    
لََتِجَدفَّ َأَشدَّ ؽ اهلل تعاىل: )اٟتقد والكره ا١تتتابع من اليهود على الرغم من ادعائهم بأهم يريدوف السبلـ، وصد

 (.النَّاِس َعَداَوًة لِلَِّذيَن آَمُنوا اْليَػُهوَد َوالَِّذيَن َأْشرَُكوا
 فاللهم رٛتاؾ رٛتاؾ بإخواننا، اللهم انصرىم، اللهم عليك بأعدائهم يا قوي يا عزيز.  
 .كرَل، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد  أقوؿ ما قد ٝتعتم  
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 :ا٠تطبة الثانية
اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده 

 ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
 تناولوا خَتي الدارين.. أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل،   
قد يتساءؿ البعض منا: إىل مىت تتواىل النكبات وتتابع األزمات على أمتنا  ألسنا على اٟتق  أيها األخوة..   

فنقوؿ ألولئك: أ٨تن أكـر على اهلل أـ ٤تمد بن عبد وف ومن معهم من أعداء اهلل تعاىل ، والدين  وىؤالء ا١تعتد
ـ الربية، وسيد البشرية  أما حوصر مع ا١تسلمُت  كاف يرى أصحابو بُت يديو اهلل صلى اهلل عليو وسلم أكر 

وسلم، وكسرت رباعيتو، وشج رأسو، ويف ا٠تندؽ حاصره  ويقتلوف، ويف أحٍد ساؿ دمو الزكي صلى اهلل علي
ي ىنالك ابتل، األحزاب، وبل  با١تسلمُت من الشدة واحملنة ما زاغت بو األبصار، وبلغت القلوب اٟتناجر

ها سنة اهلل تعاىل ا١تاضية، إها حكمٌة اهلل البالغة، إنو االبتبلء واالختبار ا١تؤمنوف، وزلزلوا زلزااًل شديدا، إ
واالمتحاف لؤلمة ٚتيًعا بقادهتا وشعؤّا، واستعموا لكبلـ ربكم، وسنتو ا١تاضية بعد ما أصاب ا١تسلمُت ما 

ـُ نَُداِو٢ُتَا بَػُْتَ ِإْف ٯتَْ عاىل: )أصأّم بعد ىزٯتة يـو أحد، قاؿ ت َسْسُكْم قَػرٌْح فَػَقْد َمسَّ اْلَقْوـَ قَػرٌْح ِمثْػُلُو َوتِْلَك اأْلَيَّا
ٯَتَْحَق َولُِيَمحَّْص اللَُّو الَِّذيَن آَمُنوا وَ  *النَّاِس َولِيَػْعَلَم اللَُّو الَِّذيَن آَمُنوا َويَػتَِّخَذ ِمْنُكْم ُشَهَداَء َواللَُّو اَل ٭تُِبُّ الظَّاِلِمَُت 

ـْ َحِسْبُتْم َأْف َتْدُخُلوا اْٞتَنََّة َوَلمَّا يَػْعَلِم اللَُّو الَِّذيَن َجاَىُدوا ِمْنُكْم َويَػْعَلَم الصَّاِبرِينَ  *اْلَكاِفرِيَن   (.َأ
معاشر ا١تؤمنُت، إف أحداث غزة امتحاف لنا ٚتيًعا يف نصرتنا إلخواننا، نصرٌة باللساف والدعاء والدعم ا١تادي   

 .نسأؿ اهلل أف يربط على قلؤّم، وأف ٮتذؿ عدوىم٢تم يف صربىم، وثباهتم على اٟتق،  وا١تعنوي، وامتحافٌ 
ِإفَّ اللََّو َوَمبَلِئَكَتُو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل 

 (.لَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًماُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها ا
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.

  عهده ١تا ٖتب وترضى.اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل
 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.

ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ عباد اهلل ) ْم ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَّكُ ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 في سوريا والثقة بنصر اهلل  الوقوف مع إخواننا المستضعفين عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

واألرض على نعمو العظيمة وآالئو اٟتمد هلل والشكر والثناء لو سبحانو وتعاىل، فاٟتمد هلل فاطر السماوات   
ْنَساَف َلظَُلوـٌ َكفَّارٌ اٞتسيمة ) (، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك َوِإْف تَػُعدُّوا نِْعَمَة اللَِّو اَل ُٖتُْصوَىا ِإفَّ اإْلِ

وعلى آلو لو، وأشهد أف سيدنا ٤تمًدا عبد اهلل ورسولو، اجتباه ربو واصطفاه، صلى اهلل وسلم وبارؾ عليو، 
 وأصحابو والتابعُت ومن تبعهم بإحساٍف وسلم تسليًما كثَتا.

(، نسأؿ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َحقَّ تُػَقاتِِو َواَل َ٘تُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ أما بعد، فاتقوا اهلل عباد اهلل، )   
 اهلل أف يرٛتنا ويتجاوز عنا.

ألخوة يف اهلل، حُت نتابع أو نشاىد وسائل اإلعبلـ وما تنقلو لنا عن معاناة إخواننا يف سوريا موطن أيها ا   
العلم والعلماء، وموطن البطوالت والشرؼ والشهادة، ذلك البلد الذي لو من ا١تفاخر التارٮتية ما يعتز بو كل 

 .مسلم
بو طغاٌة وظلمٌة قبلو، وكانت عقوبة اهلل ٢تم  قاـ حزب البعث اٟتاكم يف سورياأيها األخوة ما يقـو بو    

واضحة بنص القرآف الكرَل، فمنهم من يؤخر اهلل عقوبتو لآلخرة، ومنهم من يعجلها لو يف الدنيا، قاؿ تعاىل: 
َا يُػَؤخّْرُُىْم لِيَػْوـٍ َتْشَخُص  َواَل َٖتَْسَْبَّ اللََّو َغاِفبًل َعمَّا يَػْعَمُل الظَّاِلُموفَ (، وقاؿ عز وجل: )ِإفَّ َربََّك لَِباْلِمْرَصادِ ) ِإ٪تَّ

(، فاهلل تبارؾ وتعاىل يستجيب ُمْهِطِعَُت ُمْقِنِعي ُرُءوِسِهْم اَل يَػْرَتدُّ إِلَْيِهْم طَْرفُػُهْم َوأَْفِئَدتُػُهْم َىَواءٌ *  ِفيِو اأْلَْبَصارُ 
ينزؿ ّٔم الذؿ والصغار وا٢تواف، فبل دعاء ا١تظلومُت وينصرىم ولو بعد حُت، ويذؿ الظا١تُت والطغاة واٞتبابرة، و 

يرتفع ويطغى أحد ويتجرب ويتكرب إال وأذلو اهلل وأخزاه، ووضعو يف ا١تكاف اٟتقَت؛ ألنو نازع اهلل كربياءه وعظمتو، 
فأنزلو إىل درجة الذؿ وا١تهانة والصغار اليت يستحقها جزاء ما ارتكبو واقًتفتو يداه، فأقوؿ جازًما إف األنفس اليت 

ىناؾ وتزيد عن مائة ألف، والدماء اليت سفكت لن تضيع، فهذه سنة اهلل يف خلقو، كما أننا نوقن أننا  قتلت
يف ىذا البلد ا١تبارؾ )ا١تملكة العربية السعودية( اليت ضجت مساجدىا وجوامعها بالدعاء نصرًة إلخواهم يف 

ىذا البلد قنت كما ىي سنة النيب صلى اهلل الشاـ أقوؿ إها سنة اهلل، فأذكر يف السنوات العشرين ا١تاضية أف 
عليو وسلم على األعداء وعند النوازؿ، أقوؿ قنتنا يف عدة قضايا خبلؿ عشرين سنة، يف غزو الكويت، ويف 
قضية البوسنة وا٢ترسك، وغَتىا، فاستجاب اهلل دعاء ا١تسلمُت وخذؿ أعداءىم، وىذا ما نرجوه ونأملو ونتفاءؿ 

، فالدعاء أقوى أسلحة ا١تؤمن؛ ألنو يدعو ا١تالك ا١تتصرؼ الذي بيده األسباب بوقوعو مع طاغية الشاـ
وا١تسببات، فنبذؿ ما أمر اهلل بو من أسباٍب لَتفع عن إخواننا ما نزؿ ّٔم، وأمضى سبلح ىو الدعاء الذي قاؿ 
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(، َتْكربُوَف َعْن ِعَباَديت َسَيْدُخُلوَف َجَهنََّم َداِخرِينَ َوقَاَؿ َربُُّكُم اْدُعوٍل َأْسَتِجْب َلُكْم ِإفَّ الَِّذيَن َيسْ اهلل تعاىل فيو: )
ومن أٚتل ما نسمعو من كلمات إخواننا ىناؾ قو٢تم: ما لنا غَتؾ يا اهلل، و٨تو ذلك ٦تا يدؿ على صفاء 
تدينهم، وارتباطهم ٓتالقهم سبحانو وتعاىل، واهلل عز وجل ناصرىم بإذف اهلل تعاىل، وىو خاذؿ عدوىم 

نا، على الرغم من حقارة العمل السياسي الدويل يف ىيئة األمم و٣تلس األمن الذي يكرس الظلم، وعدو 
 ويبحث عن مصاٌف الدوؿ الكربى.

ومن األمور اإل٬تابية اليت صدرت يف وطننا صدور مواقف سياسية وفتاوى علمية تناصر ا١تظلومُت، وىذا من    
لكة العربية السعودية مع إخواهم يف الشاـ، كما قدمت ا١تملكة وتقدـ ا١تواقف اٞتميلة والكبَتة اليت وقفتها ا١تم

دعًما ماليِّا لبلجئُت السوريُت يف تركيا ولبناف واألردف، نسأؿ اهلل أف ينصرىم وشعبها ومؤسساهتا الرٝتية وا٠تَتية 
 وأف يفرحنا قريًبا بسقوط الطاغية.

 ه إنو ىو الغفور الرحيم.أقوؿ ما قد ٝتعتم، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفرو 
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 :ا٠تطبة الثانية
اٟتمد هلل ٛتًدا طيًبا كثَتًا مبارًكا فيو كما ٭تب ربنا ويرضى، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد 

 لدين.أف ٤تمًدا عبده ورسولو، صلى اهلل وسلم وبارؾ عليو وعلى آلو وأصحابو، ومن اىتدى ّٔداىم إىل يـو ا
َها أما بعد: فاتقوا اهلل تعاىل أيها ا١تسلموف وأطيعوه ) َواتػَُّقوا يَػْوًما اَل َٕتْزِي نَػْفٌس َعْن نَػْفٍس َشْيًئا َواَل يُػْقَبُل ِمنػْ

َها َعْدٌؿ َواَل ُىْم يُػْنَصُروفَ   (.َشَفاَعٌة َواَل يُػْؤَخُذ ِمنػْ
ذلك حكٌم تغيب عنا، ولنتذكر حاؿ لل، فلعل أيها األخوة على كل مسلٍم أف يثق بنصر اهلل، وال يستعج  

ـْ َحِسْبُتْم َأْف َتْدُخُلوا اْٞتَنََّة َوَلمَّا يَْأِتُكْم َمَثُل النيب صلى اهلل عليو وسلم ومن معو من الصحابة رضي اهلل عنهم ) َأ
ُهُم اْلَبْأَساُء َوالضَّرَّاُء َوزُْلزُِلوا حَ  (، فهذا ىتَّ يَػُقوَؿ الرَُّسوُؿ َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُو َمىَت َنْصُر اللَّوِ الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قَػْبِلُكْم َمسَّتػْ

السؤاؿ مل يصدر من إنساٍف متضجٍر أو شخٍص ضعيف الصلة باهلل تعاىل، وإ٪تا صدر من الرسوؿ صلى اهلل 
اهلل حٌق ال يتخلف، عليو وسلم والذين آمنوا معو، فنقوؿ: إف اإلجابة واضحٌة ١تن تأمل كبلـ اهلل تعاىل فوعد 

بُوا َوأُوُذوا َحىتَّ أَتَاُىْم َنْصرُنَاونصر اهلل مؤكد، ) َبْت ُرُسٌل ِمْن قَػْبِلَك َفَصبَػُروا َعَلى َما ُكذّْ (، فالعاقبة َوَلَقْد ُكذّْ
 للمؤمنُت.

لؤّم، اللهم إنا نسألك أف تكشف الكرب عن إخواننا يف سوريا، اللهم عجل ٢تم بالفرج، اللهم ألف بُت ق   
اللهم وحد كلمتم على اٟتق يا رب العا١تُت، اللهم اشدد ازرىم، واربط على قلؤّم، اللهم أنزؿ عليهم صربًا، 

 .امهم وانصرىم على القـو الظا١تُتوثبت أقد
ِإفَّ اللََّو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل   
 (.بَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًماَومَ 

 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 

 تنا، ووالة أمورنا.اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئم
 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.

 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.
 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ وَ عباد اهلل ) اإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 ىدات لتبرعات إغاثية سعوديةنعمة األمن في األوطان، ومشا عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

، ٨تمده ونستغفره ونتوب إليو، ونشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، ونشهد أف اٟتمد هلل رب العا١تُت
٤تمدا عبده ورسولو، وصفيو من خلقو، أدى األمانة وجاىد يف اهلل حق جهاده صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو 

  يـو الدين، أما بعد.وصحبو وأتباعو إىل
ُيْصِلْح  *يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َوُقوُلوا قَػْواًل َسِديًدا فاتقوا اهلل أيها ا١تسلموف، واشكروه على ٚتيع نعمو )  

 (.فَػْوزًا َعِظيًما َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَػْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللََّو َوَرُسوَلُو فَػَقْد فَازَ 
عباد اهلل األمن يف األوطاف والسبلمة يف األبداف نعمتاف عظيمتاف، مغبوف فيهما كثٌَت من الناس، نعم إف    

نعمة األمن كانت دعوة أبينا إبراىيم عليو السبلـ، حينما و األمن نعمة تطلبها كل أمة، وىو غاية كل دولة، 
(، فقدَّـ عليو السبلـ نعمة األمن، على نعمة الطعاـ ِمًنا َواْرُزْؽ أَْىَلُو ِمَن الثََّمرَاتِ َربّْ اْجَعْل َىَذا بَػَلًدا آقاؿ: )

والغذاء؛ لعظمها وخطر زوا٢تا، وواهلل إف أشهى ا١تأكوالت، وأطيب الثمرات، ال تستساغ مع ذىاب األمن، 
 ونزوؿ ا٠توؼ وا٢تلع.

لى األعماؿ ا٠تَتية اليت تقـو ّٔا اٟتملة الوطنية أيها األخوة كنت يف األردف يف أياـ مضت، ووقفت ع   
أعمااًل خَتية متنوعة تثلج  ، ووجدتُ اليت تشرؼ عليها وزارة الداخلية السعودية لنصرة األشقاء يف سوريا

الصدر، برامج دعوية، وبرامج إغاثية، وبرامج صحية، وكفالة أسر وأيتاـ، إىل غَت ذلك من األعماؿ يف عمٍل 
ى ضبط وحرص بوصوؿ الدعم ١تستحقيو، ولن أطيل يف بياف ىذا فشواىده كثَتة، ووسائل منظم، يقـو عل

اإلعبلـ اليـو تغطي جوانب متعددة منو، واٟتمد هلل تعد ببلدنا الداعم األبرز با١تيداف يف الدوؿ آّاورة لسوريا، 
مهما وجدت مقرِّا  ولكن الذي لفت نظري ىناؾ حجم ا١تأساة اليت وقعت على األسر، فالوطن ال يعّوض

أسرًا رجااًل ونساًء وأطفااًل يقفوف بطوابَت طويلة  تبديبًل، األمن ال يعوض مهما وقف األشقاء، نعم شاىد
ينتظروف ا١تعونات، وحضرت توزيع ا١تعونات يف عدة مدٍف أردنية بقصد الوصوؿ لؤلسر اليت تفرقت من وطنها، 

ض األفراد عن أحوا٢تم، فكلهم يأسفوف ٟتا٢تم، و٨تن كذلك وزحفت بعد اختبلؿ األمن يف ببلدىا، وسألت بع
نتأمل لواقع إخواننا ىناؾ، نسأؿ اهلل أف ينصرىم عاجبًل غَت آجل، بعد سؤايل ٢تم يقولوف: واهلل إننا نتأمل، 
ونتمٌت العودة لديارنا، حىت وإف هتدمت، بل إهم يؤكدوف بعد ىذه التجربة ا١تريرة أف بقاءىم ٖتت اٟتاكم 

اليـو أيًضا من العراؽ والصوماؿ ونقرأه امل الغاشم خَتًا من حالتهم ىذه، وأقوؿ: إف ىذا الكبلـ نسمعو الظ
وأفغانستاف، وىو كبلـ أئمة السلف وا٠تلف يف عدـ جواز ا٠تروج على اٟتاكم، وأنا ىنا ال أٖتدث عن قضية 
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نسمع بعض األصوات ا١ترجفة، ومن دعاة سوريا، بل أٖتدث عن واقعنا ىنا يف ا١تملكة العربية السعودية، حُت 
ن ينعقوف ببعض ا٠تطابات والشبهات، فأقوؿ: واهلل إننا يف نعٍم عظيمة ال يتجاىلها والغلو والتطرؼ ٦تا٠توارج 

إال حاقٍد وحاسٍد ومغرض، فرخاء العيش اليـو الذي ننعم بو يف ٥تتلف مدف وقرى وطننا الغايل، ومعو نعمة 
َواذُْكُروا ِإْذ أَنْػُتْم قَِليٌل إ٢تيٌة من ربنا عز وجل علينا، يقوؿ سبحانو وتعاىل: ) األمن، تلك فضائٌل ومننٌ 

الطَّيَّْباِت َلَعلَُّكْم ُمْسَتْضَعُفوَف يف اأْلَْرِض َٗتَاُفوَف َأْف يَػَتَخطََّفُكُم النَّاُس َفآَواُكْم َوأَيَّدَُكْم بَِنْصرِِه َوَرَزَقُكْم ِمَن 
َمِة َأوملَْ يَػَرْوا أَنَّا َجَعْلَنا َحَرًما آِمًنا َويُػَتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْو٢تِِْم أَفَِباْلَباِطِل يُػْؤِمُنوَف َوبِِنعْ عز وجل: )(، وقاؿ َتْشُكُروفَ 

 (.اللَِّو َيْكُفُروفَ 
أصبح  إف نعمة األمن تشكل مع العافية والرزؽ ا١تلك اٟتقيقي للدنيا، يقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: )من  

منكم آمنا يف سرفو، معاىف يف جسده، عنده قوت يومو، فكأ٪تا حيزت لو الدنيا( رواه الًتمذي، وحسنو 
 األلباٍل.

ففي رحاب األمن يعبد الناس رّٔم، ويقيموف شريعتو، ويدعوف إىل سبيلو، ويف ظبلؿ األمن يأمنوف على    
 ، لرأيت كيف تعم الفوضى، وتتعطل ا١تصاٌف.أموا٢تم، و٤تارمهم، وأعراضهم، ولو انفرط عقد األمن ساعة

الَِّذيَن آَمُنوا وملَْ يَػْلِبُسوا ِإٯتَانَػُهْم ِبظُْلٍم أُولَِئَك عباد اهلل، األمن واإلٯتاف قريناف، فبل يتحقق األمن إال باإلٯتاف )  
 سلمُت.(، اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا وأصلح أحواؿ ا١ت٢َتُُم اأْلَْمُن َوُىْم ُمْهَتُدوفَ 

 أقوؿ قويل ىذا، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو ىو الغفور الرحيم.
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 :ا٠تطبة الثانية
اٟتمد هلل على إحسانو، والشكر لو على توفيقو وامتنانو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل ا١تلك اٟتق ا١تبُت، وأشهد أف 

 ٚتعُت، وعلى من تبعهم بإحساٍف إىل يـو الدين.٤تمًدا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو أ
 أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل ٖتوزوا السعادة يف الدارين.  
مسؤولية اٞتميع، بعض الناس يظن أنو مسؤولية  فهوأيها األخوة يف اهلل، لنحافظ ٚتيًعا على األمن يف ببلدنا   

ناظريو من اٞترائم والضبلالت، وال يبادر باإلببلغ عن كل األجهزة األمنية فقط، ويكوف سلبيِّا فيما يقع أماـ 
ما يريب إىل اٞتهات ا١تختصة، نعم إننا نؤكد ما أكده كبار علمائنا بأف اإلببلغ عمن يعيث فساًدا، أو ينشر 
، أو يهتك سًت ا١تسلمُت، أو يؤذيهم يف أي جرٯتٍة أمانة يف عنق كل مسلم، ال بد أف نكوف سنًدا  فكرًا ضاالِّ

 رجاؿ األمن وعونًا ٢تم يف ذلك.ل
 اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم من أراد ديننا وببلدنا وقادتنا بسوٍء فاشغلو بنفسو.

ِإفَّ اللََّو َوَمبَلِئَكَتُو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل 
 (.ا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًماُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَ 

 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 

 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.
 الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى. اللهم وفق خادـ اٟترمُت

 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.
 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب وَ عباد اهلل ) يَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 

 
 
 
 
 



226 

 

 مشاىدات للعمل الخيري السعودي في سريالنكا واندونيسيا عنوان الخطبة:
 :ىلا٠تطبة األو 

اٟتمد هلل والشكر والثناء لو سبحانو وتعاىل، فاٟتمد هلل فاطر السماوات واألرض على نعمو العظيمة، وآالئو    
ْنَساَف َلظَُلوـٌ َكفَّارٌ اٞتسيمة ) (، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك َوِإْف تَػُعدُّوا نِْعَمَة اللَِّو اَل ُٖتُْصوَىا ِإفَّ اإْلِ

سيدنا ونبينا ٤تمًدا عبد اهلل ورسولو اجتباه ربو واصطفاه، صلى اهلل وسلم وبارؾ عليو، وعلى آلو لو، وأشهد أف 
 وأصحابو والتابعُت ومن تبعهم بإحساف، وسلم تسليًما كثَتا.

للََّو َحقَّ تُػَقاتِِو َواَل يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اأما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل، اتقوا يوًما ترجعوف فيو إىل اهلل )   
 (، نسأؿ اهلل أف يرٛتنا ويتجاوز عنا.َ٘تُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ 

أيها األخوة يف اهلل، أٖتدث إليكم اليـو عن صفٍة نبيلة، وخصلة جليلة، ٭تبها اهلل، و٭تب أىلها، إها    
حلة قمت و ر (، وسبب الكبلـ عن اإلحساف ى٭تُِبُّ اْلُمْحِسِنُتَ َوَأْحِسُنوا ِإفَّ اللََّو اإلحساف، يا أىل اإلحساف )

صحبة من ا١تسؤولُت يف ىذا البلد ا١تبارؾ إىل دوليت سريبلنكا وأندونيسيا، وذلك بُت ئّا يف األسبوعُت ا١تاض
 لبلطبلع وا١تسا٫تة ببعض احتياجات ا١تسلمُت ىناؾ، وسأعود باختصار ٢تذه الرحلة يف آخر ىذه ا٠تطبة.

أيها احملسنوف إذا أحسن ا١تسلم إىل اآلخرين يف ىذه الدنيا، كانت النتيجة إحساف اهلل إليو يف الدنيا    
واآلخرة، و٬تٍت ٙتراتو عاجبًل يف نفسو وأخبلقو وضمَته، فيجد االنشراح والسكينة والطمأنينة، ودفع الشرور 

غَتؾ معروفًا، وأسد لو ٚتيبًل ٕتد السرور عنو، فإذا طاؼ بك أخي الكرَل طائف من ىم أو أمل بك غم فامنح 
والراحة، أعط ٤تروًما، انصر مظلوًما، أعن منكوبًا، ُعد مريًضا، أطعم جائًعا، ٕتد السعادة تغمرؾ من بُت 
يديك ومن خلفك، أما الثمرة يف اآلخرة، فتأمل معي ىذه القصة العجيبة، فقد ثبت يف الصحيحُت عن 

ة ٖتمل ابنتُت ٢تا فأطعمتها ثبلث ٙترات، فأعطت كل واحدة منهما ٙترة، عائشة أها قالت جاءتٍت مسكين
ورفعت إىل فيها ٙترة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاىا، فشقت الثمرة اليت كانت تريد أف تأكلها بينهما، فأعجبٍت 

أو أعتقها  شأها فذكرت الذي صنعت لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ: )إف اهلل قد أوجب ٢تا ّٔا اٞتنة،
 ّٔا من النار(.

معاشر ا١تؤمنُت، إف طرؽ البذؿ واإلنفاؽ سبقنا إليها العظماء من ا١توفقُت، وعلى رأسهم سيد ا١ترسلُت صلى   
اهلل عليو وسلم الذي قاؿ: )الساعي على األرملة وا١تسكُت كآّاىد يف سبيل اهلل أو القائم الليل الصائم 

ىّم من اهلل عليو وسلم ال يتأخر عن تفريج كربات أصحابو، فكم قضى النهار( رواه البخاري، كاف صلى 



227 

 

ديوف، وكم خفف عن متأمل، وكم واسى من يتيم، وفوؽ ذلك مات ودرعو مرىونة بأيب ىو وأمي صلى اهلل ١ت
 عليو وسلم، يعطي عطاء من ال ٮتشى الفاقة، بل رٔتا أنفق غنًما بُت جبلُت.

لذين ضربوا أروع األمثلة يف البذؿ والعطاء، واإلحساف والسخاء، الصديق مث جاء أصحابو رضي اهلل عنهم ا   
رضي اهلل عنو يقّدـ مالو كلو هلل، والفاروؽ رضي اهلل عنو يقدـ نصف مالو هلل، وعثماف رضي اهلل عنو يشًتي 

وىكذا اٞتنة من الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم مرتُت: مرة حُت حفر بئر رومة، ومرة حُت جهز جيش العسرة، 
 علي رضي اهلل عنو وبقية اآلؿ واألصحاب رضي اهلل عنهم أٚتعُت.

فإذا أردت أخي اٟتبيب أف تنفَّس كربتك ويزوؿ ٫تك، ففرج كربة ١تسكُت، وإذا أردت تيسَتًا على نفسك،    
 فيّسر على معسر، وإذا أردت سًت اهلل، فاسًت عباد اهلل، واٞتزاء من جنس العمل، ففي صحيح مسلم عن أيب
ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: )من نفس عن مؤمٍن كربة من كرب الدنيا نفس 
اهلل عنو كربة من كرب يـو القيامة، ومن يسر على معسر يسر اهلل عليو يف الدنيا واآلخرة، ومن سًت مسلًما 

 د يف عوف أخيو(.سًته اهلل يف الدنيا واآلخرة، واهلل يف عوف العبد ما كاف العب
سريبلنكا وأندونيسيا لبلطبلع وا١تسا٫تة زيارة  (ىػ(ٖ٘ٗٔ)عاـ )أيها األخوة.. فقد يسر اهلل يل مؤخرا    

ببعض احتياجات ا١تسلمُت ىناؾ، وكاف الوفد مكوف من بعض ا١تسؤولُت يف ىذا البلد يف ٣تلس الشورى 
جرى اللقاء ىناؾ با١تسؤولُت يف السفارات رجاؿ األعماؿ، و  وبعضوجامعة اإلماـ والشؤوف اإلسبلمية 

السعودية، الذين ٘تيزوا باإلضافة لعملهم الدبلوماسي الرٝتي أهم ٭تملوف ٝتت ىذا البلد الذي ٯتثلونو، وىويتو 
اإلسبلمية والعناية با١تسلمُت يف كل مكاف، وبدأنا بسريبلنكا، وسبق أف وقفت معها ا١تملكة يف أحداث زلزاؿ 

سونامي، وإنشاء مدينة متكاملة للمتضررين ىناؾ باسم مدينة ا١تلك عبد اهلل السكنية بنصف ا١تد البحري ت
يتيًما على كفالة مؤسسات سعودية، والعجيب أف  ٓ٘ٙؤليتاـ، ووجدنا فيها ا لاؿ، وزرنا ىناؾ دار ػمليار ري

٭تمل درجة الدكتوراه من  عمره ست سنوات، واليـويتيما و ا١تسؤوؿ عن ىذه الدار أنو كاف أحد طبلّٔا ١تا كاف 
اٞتامعة اإلسبلمية با١تدينة ا١تنورة، وزرنا كلية اإلماـ ابن باز للعلـو العربية واإلسبلمية، ووجدنا ٪تاذج مشرفة 
لطبلب وطالبات ٭تفظوف القرآف الكرَل، ومتوف السنة النبوية باإلضافة للعلـو العصرية، وْتمد اهلل أنشأت 

مسجًدا، وتكفل فيها عشرات الدعاة، وتقدـ  ٓ٘٘لرٝتية أو ا٠تاصة أكثر من ببلدنا ىناؾ عرب مؤسساهتا ا
ا١تنح الدراسية السنوية ألبناء ا١تسلمُت ىناؾ، والكثَت من الربامج االجتماعية وهلل اٟتمد، وأختم بأف ا١تسلمُت 

 % من السكاف، ويزيد عددىم عن ا١تليونُت قليبًل.ٓٔأقلية يف سريبلنكا ويقدروف بػ
 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلا قد ٝتعتمأقوؿ م
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 :ا٠تطبة الثانية
اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده 

 الدين. ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو
 ففي ذلك خَت الدارين. أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل،   
ما أندونيسيا فهي بلد أشبو بالقارة، وىي أكرب بلد إسبلمي يف العامل من حيث عدد ا١تسلمُت، أأيها األخوة   

هوده الكربى، %، وتواجو زحًفا تنصَتًا ورافضيِّا قويِّا، وْتمد اهلل لبلدنا ج٘ٛويبل  أىل السنة فيو أكثر من 
فهي تقدـ مئات ا١تنح الدراسية سنويِّا، وتبٍت ا١تساجد وا١تراكز اإلسبلمية، ويكفي أف أشَت إىل أف فرع جامعة 

طالب وطالبة يف كلية الشريعة وأصوؿ  ٕٕٓٓاإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية يف جاكرتا يدرس فيو أكثر من 
ب اٞتامعة بالرياض من سكن ومكافآت، وفيها الكثَت من الدين، و٢تم ا١تزايا نفسها اليت ٭تصل عليها طبل

الدعاة واأليتاـ الذين يكفلوف من مؤسسات سعودية، و٦تا يفرح أف ٜتسة من الوزراء واحملافظُت يف أندونيسيا 
 حالًيا ىم من خر٬تي اٞتامعات السعودية.

ا٠تَت والعطاء يف دولتُت أحببت وطنما وطن لجوانب اإل٬تابية للسريعة آثار طيبة وإشارات موجزة و ىذه    
ْتمد اهلل يعي الدور اإلسبلمي الرشيد الذي يتسنمو، ويقـو بواجبو ٕتاه  وطنذكرىا، وىي تؤكد أف ىذا ال

 إخوانو يف كل مكاف.
َتُو ِإفَّ اللََّو َوَمبَلِئكَ : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل 

 (.ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 والة أمورنا.اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، و 

 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.
 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.

 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ عباد اهلل )
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 يهانعمة األمن في الوطن والمحافظة عل عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

اٟتمد هلل الويل اٟتميد، أمر بالشكر ووعد با١تزيد، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، ٭تكم ما يريد، 
ويفعل ما يشاء، وأشهد أف ٤تمًدا عبده ورسولو سيد ا٠تلق أٚتعُت، صلى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو، ومن 

 اىتدى ّٔديو إىل يـو الدين، أما بعد.
فاتقوا اهلل أيها ا١تسلموف، وآمنوا برسولو يؤتكم كفلُت من رٛتتو، و٬تعل لكم نورًا ٘تشوف بو، ويغفر لكم واهلل   

 غفور رحيم، نسأؿ اهلل أف يكتبنا من ا١تتقُت.
عباد اهلل األمن يف األوطاف والسبلمة يف األبداف نعمتاف عظيمتاف، مغبوف فيهما كثٌَت من الناس، نعم إف   

ويف سبيلو قامت الصراعات نعمة تطلبها كل أمة، وىو غاية كل دولة، من أجلو جندت اٞتنود،  األمن
َربّْ اْجَعْل َىَذا بَػَلًدا آِمًنا َواْرُزْؽ نعمة األمن كانت دعوة أبينا إبراىيم عليو السبلـ، حينما قاؿ: )واٟتروب، و 

وواهلل إف عاـ والغذاء؛ لعظمها وخطر زوا٢تا، ن، على نعمة الط(، فقدَّـ عليو السبلـ نعمة األمأَْىَلُو ِمَن الثََّمرَاتِ 
 أشهى ا١تأكوالت، وأطيب الثمرات، ال تستساغ مع ذىاب األمن، ونزوؿ ا٠توؼ وا٢تلع.

 َواذُْكُروا ِإْذ أَنْػُتْم قَِليٌل ُمْسَتْضَعُفوَف يف اأْلَْرضِ ة اهلل على ىذه األمة، قاؿ تعاىل: )إف نعمة األمن، ىي منَّ    
(، وقاؿ عز وجل: ُكُروفَ َٗتَاُفوَف َأْف يَػَتَخطََّفُكُم النَّاُس َفآَواُكْم َوأَيَّدَُكْم بَِنْصرِِه َوَرَزَقُكْم ِمَن الطَّيَّْباِت َلَعلَُّكْم َتشْ 

إف نعمة ، (ْؤِمُنوَف َوبِِنْعَمِة اللَِّو َيْكُفُروفَ َأوملَْ يَػَرْوا أَنَّا َجَعْلَنا َحَرًما آِمًنا َويُػَتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْو٢تِِْم أَفَِباْلَباِطِل يػُ )
ل مع العافية والرزؽ ا١تلك اٟتقيقي للدنيا، يقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: )من أصبح منكم آمنا شكّ األمن تُ 

 يف سربو، معاىف يف جسده، عنده قوت يومو، فكأ٪تا حيزت لو الدنيا( رواه الًتمذي، وحسنو األلباٍل.
اهلل يف رحاب األمن يعبد الناس رّٔم، ويقيموف شريعتو، ويدعوف إىل سبيلو، ويف ظبلؿ األمن يأمنوف  عباد   

على أموا٢تم، و٤تارمهم، وأعراضهم، ولو انفرط عقد األمن ساعة، لرأيت كيف تعم الفوضى، وتتعطل ا١تصاٌف، 
ىذا شأنو، ونعمة ىذه أثرىا، ٞتديرٌة بأف ولنتأمل فيمن حولنا من الببلد سنجد الواقع ا١تخيف ناطًقا، وإف أمرًا 

تبذؿ يف سبيلها كل رخيٍص ونفيس، وأف تستثمر الطاقات وتسخر اٞتهود واإلمكانات، يف سبيل اٟتفاظ عليها 
 وتعزيزىا.

ُهْم ِبظُْلٍم أُولَِئَك الَِّذيَن آَمُنوا وملَْ يَػْلِبُسوا ِإٯتَانػَ عباد اهلل، األمن واإلٯتاف قريناف، فبل يتحقق األمن إال باإلٯتاف )   
(، إف األمن الذي نعيشو ونتفيؤ ظبللو يف ببلدنا، وٖتت قيادة والة أمرنا، وهلل اٟتمد، ٢َتُُم اأْلَْمُن َوُىْم ُمْهَتُدوفَ 

إ٪تا ىو منحٌة ربانية، ومنٌة إ٢تية، مربوطة بأسبأّا ومقوماهتا، واليت من أعظمها إقامة شرع اهلل، وتنفيذ حدوده، 
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عقيدة التوحيد ومناصرهتا والدعوة إليها، و٤تاربة الشرؾ ومظاىره، ووسائلو ا١تفضية إليو، وقمع البدع وٖتقيق 
 وا٠ترافات وا١تنكرات.

 أيها األخوة يف اهلل، لنحافظ ٚتيًعا على األمن يف ببلدنا بأموٍر منها:
بلدنا على الكبَت والصغَت، فرائض الدين وأحكامو وشريعتو اليت ٨تمد اهلل تعاىل أها مطبقة يف بالقياـ ب -

الَِّذيَن ِإْف َمكَّنَّاُىْم يف اأْلَْرِض أَقَاُموا  *َولَيَػْنُصَرفَّ اللَُّو َمْن يَػْنُصرُُه ِإفَّ اللََّو َلَقِويّّ َعزِيٌز )واٞتميع ٯتتثلوف ٢تا، 
 (.رِ الصَّبَلَة َوآتَػُوا الزََّكاَة َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِؼ َونَػَهْوا َعِن اْلُمْنكَ 

و٨تافظ على األمن واالستقرار، حينما يقـو العلماء وا١تربوف بدورىم يف احتواء الشباب، ومعاٞتة األحداث،  -
وتقريب وجهات النظر، وهتدئة االنفعاالت، وفتح قنوات اٟتوار ا٢تادؼ ا٢تادئ مع الشباب؛ لًتشيد 

 و.ال يف ىدم وطنٛتاسهم، وتوجيو انفعا٢تم، وتسخَت طاقاهتم يف خدمة ال
و٨تافظ على األمن حينما نكوف ٚتيًعا رجاؿ أمٍن نتصدى لكل مسيٍء ألمن ببلدنا من أىل اإلرىاب  -

 واٞترٯتة والضبلؿ واإلفساد مهما كانت ىذه اٞترائم وا١تفاسد.
و٨تافظ على األمن كذلك حينما نعزز األمن الفكري، وا١تنهج الوسطي ا١تعتدؿ يف حواراتنا ونقاشنا، وبذلك  -

٣تتمعنا، وأوالدنا، وجَتاننا بالتوجيو اٟتسن، و٨تذرىم باألسلوب ا٢تادئ ا١تقنع لشبهات أىل  ٨تمي أفراد
 الغلو واإلفساد، وٖتصُت أفكارىم كذلك من التيارات ا١تشبوىة اليت تسمم العقوؿ، وٖترؼ السلوؾ.

 أقوؿ قويل ىذا، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو ىو الغفور الرحيم.
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 :٠تطبة الثانيةا
اٟتمد هلل على إحسانو، والشكر لو على توفيقو وامتنانو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل ا١تلك اٟتق ا١تبُت، وأشهد أف 

 ٤تمًدا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو أٚتعُت، وعلى من تبعهم بإحساٍف إىل يـو الدين.
 ة يف الدارين.أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل ٖتوزوا السعاد

أيها األخوة يف اهلل: لوحة األمن نصنعها ونتشارؾ يف ٛتايتها حينما ٨تفظ حدود اهلل، ونتقي ٤تاـر اهلل، ونشكر 
 نكوف لوحة األمن تكوف حُت(، و َوِإْذ تََأذََّف َربُُّكْم لَِئْن َشَكْرمُتْ أَلَزِيَدنَُّكْم َولَِئْن َكَفْرمُتْ ِإفَّ َعَذايب َلَشِديدٌ نعم اهلل )

 صفِّا واحًدا مع والة أمرنا وعلمائنا ضد كل ما يكدر صفو أمن ببلدنا.
نعم إف األمن أيها األخوة مسؤولية اٞتميع، بعض الناس يظن أنو مسؤولية األجهزة األمنية فقط، ويكوف   

اٞتهات ا١تختصة،  سلبيِّا فيما يقع أماـ ناظريو من اٞترائم والضبلالت، وال يبادر باإلببلغ عن كل ما يريب إىل
، أو يهتك سًت ا١تسلمُت، و  إننا نؤكد ما أكده كبار علمائنا بأف اإلببلغ عمن يعيث فساًدا، أو ينشر فكرًا ضاالِّ

أو يؤذيهم يف أي جرٯتٍة أمانة يف عنق كل مسلم، وأف اإلنكار على كل فكرٍة باطلٍة، أو قوٍؿ منحرؼ، ليس من 
يتوىم البعض، بل ىو من فروض األعياف على كل قادٍر من طلبة العلم  قبيل الًتؼ الدعوي أو التزلف كما قد

 والدعاة وا١تربُت، ال بد أف نكوف سنًدا لرجاؿ األمن وعونًا ٢تم يف ذلك.
 اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم من أراد ديننا وببلدنا وقادتنا بسوٍء فاشغلو بنفسو.

ِإفَّ اللََّو : )سبحانوقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ صلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فعباد اهلل  
 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما

 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر ـ و اللهم أعز اإلسبل

 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.
 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.

 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.
 نا عذاب النار.ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وق

ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ عباد اهلل ) ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 اهلل يعلم ما تصنعوف.( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، و َتذَكَُّروفَ 
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 حب الوطن فطرة بشرية عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

اٟتمد هلل الويل اٟتميد، أمر بالشكر ووعد با١تزيد، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، ٭تكم ما يريد، 
آلو وأصحابو، ومن ويفعل ما يشاء، وأشهد أف ٤تمًدا عبده ورسولو سيد ا٠تلق أٚتعُت، صلى اهلل عليو وعلى 

وخافوه، وأطيعوا أمره وال تعصوه  –أيها ا١تسلموف  –أما بعد: فاتقوا اهلل تعاىل .. اىتدى ّٔديو إىل يـو الدين
 (.َواتػَُّقوا اللََّو َواْعَلُموا أَنَُّكْم ُمبَلُقوُه َوَبشِّْر اْلُمْؤِمِنُتَ )

جداف، حبّّ أطلق قرائح الشعراء واألدباء، يأوي عباد اهلل، شعوٌر كم خفقت بو القلوب، وحنٌُت يزلزؿ الو    
صحاب واألصفياء، إليو كراـ النفوس وسليمو الفطر، حبّّ مل ٗتل منو مشاعر األنبياء، ووٌد وجد يف قلوب األ

 رسوؿ صلى اهلل عليو وسلمال٤تبوبات رٛتو اهلل اٟتافظ الذىيب وقد عدَّد أيها ا١تسلموف حب األوطاف،  إنو
بُّ عائشة، و٭تبُّ أَبَاىا، و٭تبُّ أسامة، و٭تبُّ سبطَْيو، و٭تبُّ اٟتلواء والعسل، و٭تبُّ جبل وكاف ٭ت): فقاؿ

حب الوطن أمر غريزي، مثل حب اٟتياة، ومثل  ..(، ويقوؿ الشيخ ٤تمد األلباٍل رٛتو اهلل: )ُأحد، و٭تبُّ وطنو
الرجل ووفاء عهده، فانظر إىل حنينو : )إذا أردت أف تعرؼ وفاء رٛتو اهلل األصمعيوقاؿ  ،...(كراىية ا١توت

أمر غريزي، إليو لوطن واالنتماء امحبة ف، إىل أوطانو، وتشوُّقو إىل إخوانو، وبكائو على ما مضى من زمانو(
وطبيعة طبع اهلل النفوس عليها، وحُت يولد إنساف يف أرٍض، وينشأ فيها، فيشرب ماءىا، ويتنفس ىواءىا و٭تيا 

 ربطو ّٔا، فيحبها ويواليها، ويكفي ٞترح مشاعر إنساف أف تشَت إليو بأنو ال وطن لو.بُت أىلها، فإف فطرتو ت
تُػُلوا وقد اقًتف حبُّ األرض ْتب النفس يف القرآف الكرَل، قاؿ اهلل عز وجل: )    َنا َعَلْيِهْم َأِف اقػْ َوَلْو أَنَّا َكَتبػْ

ُهمْ  أَنْػُفَسُكْم َأِو اْخُرُجوا ِمْن ِديَارُِكْم َما فَػَعُلوهُ  اَل (، بل ارتبط يف موضٍع آخر بالدين، قاؿ تعاىل: )ِإالَّ قَِليٌل ِمنػْ
يِن وملَْ ٮُتْرُِجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َأْف تَػبَػرُّوُىْم وَ  َهاُكُم اللَُّو َعِن الَِّذيَن ملَْ يُػَقاتُِلوُكْم يف الدّْ تُػْقِسطُوا إِلَْيِهْم ِإفَّ اللََّو ٭تُِبُّ يَػنػْ

 (.اْلُمْقِسِطُتَ 
و١تا كاف ا٠تروج من الوطن قاسًيا على النفس، فقد كاف من فضائل ا١تهاجرين أهم ضحوا بأوطاهم ىجرة يف   

سبيل اهلل، ويف سنن الًتمذي بإسناٍد صحيح عن عبد اهلل بن عدي قاؿ: رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم 
، ولوال أٍل أخرجت منك ما خرجت(، ب أرض اهلل إيلَّ واقًفا على اٟتزورة فقاؿ: )واهلل إنك ٠تَت أرض اهلل، وأح

و١تا علم النيب صلى اهلل عليو عليو الصبلة والسبلـ بفراؽ الوطن(، قاؿ العيٍت رٛتو اهلل: )ابتلى اهلل تعاىل نبيو 
دينة  بتحبيب ا١تدينة إليو كما يف الصحيحُت أنو قاؿ: )اللهم حبب إلينا ا١تربو دعا سيبقى يف ا١تدينة، وسلم أنو 

 كحبنا مكة أو أشد(، ويف صحيح البخاري )أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف إذا قدـ من سفٍر فأبصرَ 
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ناقتو( أي: أسرع ّٔا، وكاف عليو الصبلة والسبلـ يدعو اهلل بأف يرزقو حب ا١تدينة أشد  ا١تدينة أوضعَ  درجاتِ 
ا يقًتب من الوصوؿ إليها، ميها، ويسر عندمن حبة ١تكة؛ الستشعاره بأها أصبحت بلده ووطنو اليت ٭تن إل

يقوؿ ابن حجر رٛتو اهلل: )فيو داللة على فضل ا١تدينة، وعلى مشروعية حب الوطن واٟتنُت إليو(، ومثلما دعا 
النيب صلى اهلل عليو وسلم ْتب ا١تدينة، فقد دعا ٢تا، كما يف الصحيحُت: )اللهم اجعل با١تدينة ضعفي ما 

 ن واالنتماء إليو.كرٯتة ٦تا يؤكد على حب األرض والوط، كل ىذه النصوص الجعلت ٔتكة من الربكة(
أيها ا١تسلموف، إف من ا١تغالطة اإليهاـ بالتعارض بُت الوطنية ٔتفهومها الطبيعي والفطري وبُت اإلسبلـ؛    

سبلـ، فهي حيث صّور بعض الناس أف الشريعة ٗتالف مفهـو الوطنية، وصّور آخروف الوطنية ٔتفهـو يناقض اإل
بنظرىم إقصاء شريعة اهلل عن معيشة الناس اليومية، و٨تن نقوؿ إف ا١تفهـو اٟتق ىو وسط بُت الطرفُت، إذ أف 
من مقتضيات االنتماء للوطن ٤تبتو، واالفتخار بو، واٟترص على سبلمتو وأمنو، واحًتاـ أفراده، وتقدير علمائو، 

 وطاعة والة أمره.
لك احًتاـ أنظمتو وثقافتو، واحملافظة على مرافقو، واٟترص على مكتسباتو، ومن مقتضيات حب الوطن كذ  

وال ننس أف نؤكد أف الدفاع عن الوطن واجٌب شرعي، وإف ا١توت يف سبيل ذلك شهامة وشهادة، ويف قصة 
(، فمن ُأْخرِْجَنا ِمْن ِديَارِنَا َوأَبْػَنائَِناَوَما لََنا َأالَّ نُػَقاِتَل يف َسِبيِل اللَِّو َوَقْد ا١تؤل من بٍت إسرائيل يقوؿ ربنا سبحانو: )

اختل عنده ىذا ا١تفهـو وفق التصور الوسطي الذي بيناه، فهو خائن لوطنو، و٠تيانة الوطن مظاىر وظواىر؛ من 
ذلك اإلخبلؿ بأمن الوطن، وا٠تروج على والة أمره، وتسفيو علمائو، وقتل األبرياء، ومن خيانة الوطن أيًضا 

يانة بالتخابر مع األعداء، ومن مظاىر خيانة الوطن: أخذ الرشوة، وشهادة الزور، والغش يف الغدر وا٠ت
ا١تعامبلت والتجارات بُت الناس، وغَت ذلك من ا١تظاىر اليت تبدو فيها ا٠تيانة للوطن وأىلو ووالة أمره ظاىرة 

 بينة.
 اتباع نبيك صلى اهلل عليو وسلم.اللهم احفظ على ببلدنا دينها وأمنها ورخاءىا وعزىا بتحكيم شرعك و 

 أقوؿ ما قد ٝتعتم، وأستغفر اهلل يل ولكم، إنو ىو الغفور الرحيم.
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 :ا٠تطبة الثانية
اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده 

 ليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم ع
 أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل، ففي ذلك سعادة الدارين.

أيها األخوة يف اهلل، إذا كاف حب الوطن مركوزًا يف النفوس، متأصبًل فيها، فإف اإلسبلـ بشريعتو الغراء جاء    
تدؿ، مبيًنا أف ذلك ال يتعارض مع أحكامو ضابطًا لذلك، ٤تدًدا مساره كي يسَت يف الطريق الوسط ا١تع

َربّْ اْجَعْل َىَذا بَػَلًدا آِمًنا َواْرُزْؽ أَْىَلُو ِمَن وتعاليمو، يقوؿ ربنا سبحانو على لساف خليلو إبراىيم عليو السبلـ: )
ُهْم بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اآْلِخِر قَاَؿ َوَمْن َكَفَر َفأَُمتػّْعُ  ُو َقِليبًل مُثَّ َأْضطَرُُّه ِإىَل َعَذاِب النَّاِر َوبِْئَس الثََّمرَاِت َمْن آَمَن ِمنػْ

فقد حكى ، (َوِإْذ قَاَؿ ِإبْػرَاِىيُم َربّْ اْجَعْل َىَذا اْلبَػَلَد آِمًنا َواْجنُْبٍِت َوَبٍِتَّ َأْف نَػْعُبَد اأْلَْصَناـَ (، وقاؿ تعاىل: )اْلَمِصَتُ 
ـ ىذا الدعاء باألمن والرزؽ، ويتضح من ىذا الدعاء ما يفيض اهلل سبحانو وتعاىل عن نبيو إبراىيم عليو السبل

بو قلب إبراىيم عليو السبلـ، من حب ١تستقر عبادتو، وموطن أىلو، والدعاء عبلمة من عبلمات اٟتب وتعبَت 
 عنو.

 فنسأؿ اهلل تعاىل أف يزيد ببلدنا ٘تسًكا بأحكاـ دينو، واتباع سنة نبيو صلى اهلل عليو وسلم.
ِإفَّ اللََّو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ  عباد اهلل 

 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما
 ى آلو وصحبو أٚتعُت.اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعل

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.

 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.
 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.

 يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.ربنا آتنا 
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ عباد اهلل ) ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف. ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروهَتذَكَُّروفَ 
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 طاعة والة األمور عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

اٟتمد هلل رب العا١تُت ٨تمده سبحانو، ونشكره، ونستغفره، ونشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، لو 
عبده ورسولو البشَت النذير، والسراج ا١تنَت، صلى  ا١تلك ولو اٟتمد وىو على كل شيٍء قدير، ونشهد أف ٤تمًدا
 اهلل عليو وعلى آلو وصحبو ومن تبعهم بإحساٍف إىل يـو الدين.

يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َوآِمُنوا ِبَرُسولِِو يُػْؤِتُكْم ِكْفَلُْتِ أما بعد: فأوصيكم أيها ا١تؤمنوف بتقوى اهلل تعاىل: )   
(، فاتقوا اهلل واشكروه على أف أسب  عليكم َرْٛتَِتِو َو٬َتَْعْل َلُكْم نُورًا َ٘تُْشوَف ِبِو َويَػْغِفْر َلُكْم َواللَُّو َغُفوٌر َرِحيمٌ ِمْن 

 نعمو ظاىرًة وباطنة.
 عباد اهلل، فإف الناس يف أي زماٍف ومكاٍف ال تستقيم أمورىم وشؤوهم وىم فوضى ال سراة ٢تم، وٚتيع البشر   

، واألمَت وا١تأمور، والرئيس وا١ترؤوس، وىذه سنٌة   على وجو األرض جعلهم اهلل درجات، فمنهم اٟتاكم واحملكـو
 كونية من اهلل عز وجل يف عباده.

٤تسودوف بُت األمم ا١تعاصرة لنا، ٤تسودوف ا١تملكة العربية السعودية الطيب ا١تبارؾ  وطنوإننا يف ىذا ال   
 يف بقاع األرض، حيث يتمنوف اٟتياة الكرٯتة اآلمنة اليت ٭تكم فيها شرع اهلل بيننا، غبطٍة بُت ا١تؤمنُت حسدَ 

٘تٍت زواؿ ويريدوف أف يكوف حا٢تم كحالنا، أو أفضل، مع تقصَتنا الذي يعلمو اهلل، و٤تسودوف أيًضا حسد 
 .قبل أعداء ديننا اإلسبلمي اٟتنيفمن ىذه النعم اليت نعيشها 

التوطئة ىي الذكرى اليت ينتفع ّٔا ا١تؤمنوف، وشكر اهلل عز وجل على ٚتيع النعم اليت والذي أريد بعد ىذه   
أنعم اهلل ّٔا، وأسبغها علينا يف ىذه الببلد، نعًما ظاىرًة وباطنة، ال تعد وال ٖتصى، ومن تلك النعم ا١تفقودة يف 

نها ورخاءىا، ىي نعمة تطبيق الشريعة العامل، واليت نتفيؤ ظبل٢تا، ونعيش ٖتت مظلتها، و٧تٍت ٙتارىا، ونعيش أم
اإلسبلمية، وإقامة حدودىا، والًتابط والتآلف بُت والة األمر من اٟتكاـ والعلماء وبُت ا١تؤمنُت الصادقُت وعامة 
الناس، ىذا الًتابط والتبلحم واالعتزاز باإلسبلـ وأحكامو يزيدىم عزًة ورفعًة بُت األمم، ويشيع األمن 

ف والكافروف غيظًا اد آّتمع، يفرح ّٔذا ا١تؤمنوف وتنشرح صدورىم، ويزداد ا١تنافقوف والفاسقو والطمأنينة بُت أفر 
لقد جاءت األدلة يف القرآف الكرَل والسنة النبوية الشريفة تدؿ على وجوب طاعة والة األمر وحقًدا وحسًدا، و 

يَا أَيػَُّها ية والة األمر. قاؿ تعاىل: )من ا١تسلمُت، ولزـو ٚتاعة ا١تسلمُت، والنهي عن الفرقة واالختبلؼ ومعص
وُه ِإىَل اللَِّو َوالرَُّسوِؿ ِإْف ُكْنُتْم الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَؿ َوأُويل اأْلَْمِر ِمْنُكْم فَِإْف تَػَناَزْعُتْم يف َشْيٍء فَػُردُّ 

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويبًل تُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اآْلِخِر ذَ  (. فهذه اآلية نٌص صريٌح يف وجوب طاعة أويل األمر من ِلَك َخيػْ
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اٟتكاـ واألمراء والعلماء من ا١تسلمُت، وجاءت السنة الصحيحة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم تبُت أف 
ا١تعروؼ، وليس يف ا١تعاصي، ىذه الطاعة الزمٌة وفريضة يف ا١تعروؼ، فيجب على ا١تسلمُت طاعة والة األمر يف 

فإذا أمروا ٔتعصية فبل يطاعوف فيها، ولكن ال ٬توز ا٠تروج عليهم بأسباب تلك ا١تعاصي، أو األمر ّٔا، بل على 
ا١تسلم السمع والطاعة يف ا١تعروؼ، واعتزاؿ ا١تعصية، وعدـ ا٠تروج على ويل األمر لقولو صلى اهلل عليو وسلم: 

معصية اهلل، فليكره ما يأيت من معصية اهلل، وال ينزعن يًدا من طاعة، فإف من خرج )من رأى من أمَته شيًئا من 
وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ: )إ٪تا الطاعة يف ا١تعروؼ(. وقاؿ ، عن الطاعة وفارؽ اٞتماعة مات ميتًة جاىلية(

حابة رضي اهلل عنهم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: )إنو يكوف أمراء تعرفوف منهم وتنكروف(. قاؿ بعض الص
 ٚتيًعا: فما تأمرنا يا رسوؿ اهلل  قاؿ: )أدوا إليهم حقهم واسألوا اهلل الذي لكم(.

فبل ٬توز للمسلمُت منازعة والة أمورىم ا١تسلمُت وال ا٠تروج عليهم، إال إذا رأوا كفرًا بواًحا قائم الربىاف    
يسبب فساًدا كبَتًا وشرِّا عظيما، ٮتتل بو األمن، وتضيع بأقواؿ أىل العلم الثقات؛ ألف ا٠تروج على والة األمور 

، وتنتهك اٟترمات واألعراض، وٗتتل السبل، وتقطع الطرؽ.  معو اٟتقوؽ، ويصعب ردع الظامل ونصرة ا١تظلـو
أيها األخوة ومن مقتضى البيعة لويل األمر النصح لو، ومن النصح الدعاء لو بالتوفيق، وا٢تداية، وصبلح    

العمل، والبطانة، عن أيب رقية ٘تيم الداري رضي اهلل عنو أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: )الدين النية، و 
النصيحة )ثبلثًا( قلنا: ١تن يا رسوؿ اهلل  قاؿ: هلل ولكتابو ولرسولو وألئمة ا١تسلمُت وعامتهم( رواه مسلم، وذكر 

 دعاء لو.أىل العلم أف النصيحة لو مناصحتو، والوفاء لو بالبدعة وال
فعلينا أف نتقي اهلل تعاىل، ونشكره على نعمو اليت ال تعد وال ٖتصى، ومنها نعمة األمن واالستقرار   

والطمأنينة، ورغد العيش واالعتصاـ بالكتاب والسنة، والبعد عن الشقاؽ وا٠تبلؼ بُت الراعي والرعية، ومن  
مل القريبة والبعيدة، ويتأمل وينظر يف واقعها وواقع كاف يف شك يف ىذه النعم اليت يعيشها، فلينظر يف دوؿ العا

ْنَساَف َلظَُلوـٌ َكفَّارٌ (، )َوَما ِبُكْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن اللَّوِ شعؤّا وحياهتم )  (.َوِإْف تَػُعدُّوا نِْعَمَة اللَِّو اَل ُٖتُْصوَىا ِإفَّ اإْلِ
امره، ا١تتبعُت ٢تدي نبيو صلى اهلل عليو وسلم، أقوؿ ما جعلٍت اهلل وإياكم من الشاكرين لنعم اهلل، العاملُت بأو    

 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلأقوؿ ما قد ٝتعتم
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 :ا٠تطبة الثانية
اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده 

 ي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.ورسولو، الداع
 تناولوا خَتي الدارين.. أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل،   
عن عوؼ بن مالٍك األشجعي قاؿ: )ٝتعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ: أيها األخوة يف اهلل...   

كم، وتصلوف عليهم، ويصلوف عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضوهم خيار أئمتكم الذين ٖتبوهم و٭تبون
ابذىم عند ذلك، قاؿ: ال ما أقاموا فيكم نويبغضونكم، وتلعنوهم ويلعنونكم، قاؿ: قلنا يا رسوؿ اهلل أفبل ن

زعن يًدا من الصبلة، إال من وىل عليو واٍؿ فرآه يأيت شيًئا من معصية اهلل، فليكره ما يأيت من معصية اهلل، وال ين
 طاعة( رواه مسلم.

أيها األخوة وإف من اٟتق واإلنصاؼ واإلحساف أف نقوؿ للمحسن أحسنت، فنبينا صلى اهلل عليو وسلم    
يقوؿ: )ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس( رواه أبو داود وصححو األلباٍل. وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ: )من 

جزاؾ اهلل  ذلك نقوؿ ٠تادـ اٟترمُت الشريفُتليدعو لو(، وانطبلقًا من صنع لو معروؼ فليكافئو فإف مل يستطع ف
ؤلمة اإلسبلمية لللشعب و  عن أمتك وشعبك خَتًا على ىذا ا٠تَت ا١تتتابع الذي تتفضل بو بُت وقٍت وآخر

وآخرًا ، نسأؿ اهلل لك أحسن اٞتزاء وأوفاه، واٟتمد هلل أواًل ٚتعاء يف مواقف سياسية وعسكرية ومادية ومعنوية
 على ىذا اٟتكم الرشيد ا١تبارؾ الذي نستظل بو.

ِإفَّ اللََّو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل    
 (.وا َتْسِليًماَوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلّْمُ 

 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 

 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.
 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.

 نا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.اللهم اغفر لنا وآلبائ
 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ عباد اهلل ) ُظُكْم َلَعلَُّكْم ْغِي يَعِ ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 تحذير الشباب من السفر لمناطق الصراعات عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

ور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من إف اٟتمد هلل ٨تمده، ونستعينو، ونستغفره، ونتوب إليو، ونعوذ باهلل من شر   
يهده اهلل فهو ا١تهتد، ومن يضلل فلن ٕتد لو ولًيا مرشدا، ونشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، لو ا١تلك 
ولو اٟتمد، وىو على كل شيٍء قدير، ونشهد أف ٤تمًدا عبده، ورسولو، وصفيو من خلقو، أدى األمانة، وبل  

 على آلو وصحبو، ومن تبعهم بإحساٍف إىل يـو الدين.الرسالة، صلى اهلل عليو و 
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َوُقوُلوا أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل، اتقوا اهلل وراقبوه، وأطيعوا أمره وال تعصوه، )  

 (.وَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللََّو َوَرُسوَلُو فَػَقْد فَاَز فَػْوزًا َعِظيًماُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَػْغِفْر َلُكْم ُذنُ * قَػْواًل َسِديًدا 
أيها األخوة يف اهلل أصدر ٝتاحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل آؿ الشيخ ا١تفيت العاـ للمملكة، رئيس ىيئة      

مائنا الكبار ال يستعجلوف كبار العلماء بيانًا شافًيا حوؿ أحداث العراؽ، وذىاب شبابنا إىل ىناؾ، وكعادة عل
يف الولوج يف األحداث واٟتديث عنها إال بعد التثبت والتبُت، لذلك تأيت بياناهتم موزونة ىادئة، قائمٌة على 
قوؿ اٟتق والنصح فيو دوف مواربة ألحد، أو خوفًا من أحد، و٦تا قالو ٝتاحتو يف ىذا الشأف: إف اهلل قد أوجب 

(، ويقوؿ النيب صلى اهلل َوتَػَواَصْوا بِاٟتَْقّْ نهم، والتواصي باٟتق يقوؿ اهلل تعاىل: )على ا١تسلمُت التناصح فيما بي
عليو وسلم: )ال يؤمن أحدكم حىت ٭تب ألحيو ما ٭تب لنفسو(. وإٍل من باب الشفقة على شبابنا والنصيحة 

ئنا من الببلد ألئمة ا١تسلمُت وعامتهم رأيت أف أكتب ىذه الكلمة بعدما لوحظ منذ سنوات خروج أبنا
السعودية إىل ا٠تارج قاصدين اٞتهاد يف سبيل اهلل، وىؤالء الشباب لديهم ٛتاسة لدينهم وغَتة عليو، لكنهم مل 
يبلغوا يف العلم مبلًغا ٯتيزوف بو بُت اٟتق والباطل، فكاف ىذا سبًبا الستدراجهم واإليقاع ّٔم من أطراٍؼ 

ية تعبث ّٔم باسم اٞتهاد، ٭تققوف ّٔم أىدافهم ا١تشينة، وينفذوف مشبوىة، وكانوا أداًة يف أيدي أجهزٍة خارج
ّٔم مآرّٔم يف عملياٍت قذرٍة ىي أبعد ما تكوف عن الدين، حىت باب شبابنا سلعة تباع وتشًتى، وقد سبق أف 
حذرنا وحذر غَتنا من الذىاب للخارج ّٔذه اٟتجة؛ ألف األوضاع مضطربة واألحواؿ ملتبسة، والرايات غَت 

 ضحة، وقد ترتب على عصياف ىؤالء الشباب وخروجهم ١تا يسمى باٞتهاد يف ا٠تارج مفاسٌد عظيمة منها:وا
عصياف ويل أمرىم، وىذه كبَتٌة من كبائر الذنوب يقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: )من أطاع األمَت فقد    

ع والطاعة على ا١ترء ا١تسلم فيما أطاعٍت، ومن عصى األمَت فقد عصاٍل(، ويقوؿ صلى اهلل عليو وسلم: )السم
أحب وكره(، وكذلك خلع بيعة صحيحة لويل أمر ىذه الببلد الطاىرة بإٚتاع أىل اٟتل والعقد، وىذا ٤ترـٌ ومن  
كبائر الذنوب، يقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: )من خلع يًدا من طاعٍة لقي اهلل يـو القيامة وال حجة لو، 
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ودعونا نبسط األمور ىب أف والًدا قاؿ لولده ، ، مات ميتة جاىلية( رواه مسلمومن مات وليس يف عنقو بيعة
ال تصل على ىذه اٞتنازة، ومعلـو أف الصبلة على اٞتنازة فرض كفاية إذا قاـ بو البعض سقط عن اآلخرين، 

 وكذلك اٞتهاد يف بلد من بلداف ا١تسلمُت إذا قاـ بو البعض.
: ومعلـو أف أمر اٞتهاد موكوؿ إىل ويل األمر، وعليو يقع وؿ رعاه اهللفيق الشيخٝتاحة ونواصل مع بياف   

واجب إعداد العدة، وٕتهيز اٞتيوش، ولو اٟتق يف النداء للجهاد، وٖتديد اٞتهة اليت يقصدىا، بل إف علماء 
ء: )ىم األمة قد أدخلوا ذلك يف عقائدىم، وأكدوا عليو يف كبلمهم، يقوؿ اٟتسن البصري رٛتو اهلل يف األمرا

يلوف من أمورنا ٜتًسا: اٞتمعة، واٞتماعة، والعيد، والثغور، واٟتدود، واهلل ما يستقيم الدين ال ّٔم، وإف جاروا 
وظلموا، واهلل ما يصلح اهلل ّٔم أكثر ٦تا يفسدوف، واهلل إف طاعتهم لغيٌظ، وإف فرقتهم لكفر( ويقوؿ الطحاوي 

األمر من ا١تسلمُت برىم وفاجرىم إىل يـو القيامة ال يبطلهما شيء رٛتو اهلل: )واٟتج واٞتهاد ماضياف مع أويل 
وال ينقضهما(، ويقوؿ ابن تيمية رٛتو اهلل يف العقيدة الواسطية: )ويروف إقامة اٟتج واٞتهاد واٞتمع واألعياد مع 

 األمراء أبرارًا كانوا أو فجارا( انتهى كبلمو.
 عو، وأف يرينا الباطل باطبًل ويرزقنا اجتنابو.نسأؿ اهلل أف يرينا اٟتق حقِّا، ويرزقنا اتبا

 أقوؿ ما قد ٝتعتم، وأستغفر اهلل يل ولكم فاستغفروه إنو غفور رحيم.
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 ا٠تطبة الثانية: 
اٟتمد هلل ٛتًدا كثَتًا طيًبا مبارًكا فيو، كما ٭تب ربنا ويرضى، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، 

 ا عبده ورسولو، صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو وسلم تسليًما كثَتًا إىل يـو الدين.وأشهد أف ٤تمدً 
 أما بعد: عباد اهلل فاتقوا اهلل تعاىل، ففي ذلك سعادة اآلخرة واألوىل.  
إف أيها األخوة يف اهلل، و٩تتم بياف ٝتاحة الشيخ وفقو اهلل الذي ذكرناه آنًفا بوصيٍة أبويٍة منو، فيقوؿ: وعليو ف  

الذىاب بغَت إذف ويل األمر ٥تالفة لؤلصوؿ الشرعية، وارتكاب لكبائر الذنوب، واحملرض ٢تؤالء أحد رجلُت، 
إما جاىل ْتقيقة اٟتاؿ فهذا ٬تب عليو تقوى اهلل عز وجل يف نفسو، ويف ببلده ويف ا١تسلمُت، ويف ىؤالء 

وإما رجٌل ها األمور، ويزعم أف ذلك جهادا، فيالشباب، فبل يزج ّٔم يف ميادين ٗتتلط فيها الرايات، وتلتبس 
شى عليو أف صنيعو ىذا، فهذا والعياذ باهلل ٮتيعرؼ حقيقة اٟتاؿ، ويقصد إٟتاؽ الضرر ّٔذه الببلد، وأىلها ب

يكوف من ا١تظاىرين ألعداء الدين، على ببلد التوحيد، وىذا خطٌر عظيم. وليعلم اٞتميع أف األياـ دوٌؿ، وأف 
 صر دينو، وأف العاقبة ألىل التقوى. اهلل ناصٌر من ن

انتهى أبرز ما يف بياف الشيخ نفع اهلل بو، والذي امتلئ نصًحا و٤تبًة ألتباع الدين، وإشفاقًا على شباب     
لى اٞتميع، وال ا١تسلمُت، الذين ٨تب أف يكوف ٛتاسهم وغَتهتم وفق ا١توازين الشرعية اليت تؤيت ٙتارًا ٚتيلة ع

، أو على بلداف ا١تسلمُت وقضاياىم العادلة، وكلنا نعرؼ أنو قد تضرر من ىذه األحداث تسبب ضررًا عليهم
، وكذلك تضررت وغَتىا اليت جرت يف السنوات األخَتة يف مواقع ٥تتلفٍة من بلداف ا١تسلمُت يف فلسطُت
  ىذا الصدد.ا١تؤسسات الدعوية وا٠تَتية يف كثٍَت من البلداف، لذلك جاء بياف الشيخ وافًيا وكافًيا يف

 نسأؿ اهلل أف يثبتنا ٚتيًعا على دينو، وأف يصلح أحوالنا، وأف ٬تعلنا ٦تن هتدي بكتابو وسنة نبيو.  
ِإفَّ اللََّو َوَمبَلِئَكَتُو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل 

 (.ا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًماُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَ 
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.

 الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.اللهم وفق خادـ اٟترمُت 
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ عباد اهلل ) ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف. ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم،َتذَكَُّروفَ 
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 مناصحة الخوارج وأىل الغلو رأفة بهم.. ومواجهة المعاند منهم عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

، ٨تمده ونستغفره ونتوب إليو، ونشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، ونشهد أف اٟتمد هلل رب العا١تُت
خلقو، أدى األمانة وجاىد يف اهلل حق جهاده صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو ٤تمدا عبده ورسولو، وصفيو من 
 وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.

يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َحقَّ تُػَقاتِِو َواَل َ٘تُوُتنَّ ِإالَّ أما بعد: فاتقوا اهلل أيها ا١تسلموف، وراقبوه وال تعصوه )  
 (.ْسِلُموفَ َوأَنْػُتْم مُ 

على ببلدنا وقيادهتا وأىلها  معاشر ا١تسلمُت، فإننا ٨تمد اهلل أواًل وآخرا، ونثٍت عليو ا٠تَت كلو، إف منَّ    
با٨تسار وإبطاؿ جرائم ومؤامرات الفئة الضالة الدنيئة، وفضح إجرامهم يف حق دينهم ووطنهم، وذلك بفضل 

وٚتيع األجهزة ا١تتعاونة معهم، ورد اهلل كيد أىل الفنت يف اهلل عز وجل وعونو، وحسن توفيقو لرجاؿ األمن، 
٨تورىم، وْتمد اهلل ازداد الوعي بُت أفراد ٣تتمعنا بأضرار أىل تلك الفئة ودجلهم وتلبيسهم اٟتق بالباطل، حىت 

وا سلموا أنفسهم كما طالعتنا وسائل اإلعبلـ مؤخرًا؛ ألهم عرفف وصلت ىذه اٟتقائق لبعض أفراد ىذه الفئات
 عن قرب ما يف ىذه اٞتماعات من الضبلؿ والفساد الذي ٮتالف أحكاـ دين اإلسبلـ.

أيها ا١تسلموف، إف ا١تتتبع ألعماؿ الفئة الضالة منذ سنوات يعلم مدى ما ىم فيو من الضبلؿ واإلضبلؿ،    
ا وبينوا ٢تم اٟتق بالدليل ومع ذلك كلو فقد ناداىم والة أمرىم أيدىم اهلل بنداء الشفقة والرٛتة، وناداىم علماؤن

من الكتاب والسنة، وناداىم دعاتنا وخطباؤنا وحذروىم ٦تا ىم فيو من الضبلؿ والغواية، وناداىم كل غيوٍر 
على دينو ووطنو، بل وناداىم آباؤىم وأمهاهتم وزوجاهتم، ولكن بعضهم أصروا على موقفهم، ومل يعودوا للطريق 

 ،وإننا واهلل نعجب كل العجب، ماذا يريد ىؤالء ا١تفسدوف  أيريدوف الدنيا  ا١تستقيم فواجو أىلو حسرًة وأ١تا،
فالتدمَت والتخريب والغدر وا٠تيانة وا٠توؼ، تفسد اٟتياة، وال تبقي منها على شيء، أـ يريدوف اآلخرة كما 

ياف اهلل ورسولو يزعموف  فاٞتنة ال تناؿ بقتل النفس، أو بقتل ا١تسلمُت أو غَت ا١تسلمُت ا١تستأمنُت، أو بعص
 اف ويل األمر.يصلى اهلل عليو وسلم أو عص

عباد اهلل، لقد كاف ا٠توارج أىل عبادة، وفيهم مظاىر الصبلح، وإظهاٌر لبعض الشعائر، وقد وصفهم كذلك   
نبينا ٤تمٌد صلى اهلل عليو وسلم بوصفُت ظاىرين خطَتين يف قولو عليو الصبلة والسبلـ: )يقرؤوف القرآف ال 

الوصف األوؿ: يقرؤوف القرآف، متفق عليو، فحناجرىم، يقتلوف أىل اإلسبلـ، ويدعوف أىل األوثاف(  ٬تاوز
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، وال يدركوف مقاصده، يقوؿ عبد اهلل بن القرآف وىذا دليٌل على أف لديهم طاعاٌت حسنة، ولكنهم ال يفقهوف
 على ا١تؤمنُت( رواه البخاري.عمر رضي اهلل عنهما: )إهم انطلقوا إىل آياٍت نزلت يف الكفار، فجعلوىا 

الوصف الثاٍل: استحبلؿ دماء ا١تسلمُت: )يقتلوف أىل اإلسبلـ، ويدعوف أىل األوثاف(. يقوؿ شيخ و    
اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو اهلل: )إهم يكفروف بالذنب والسيئات، ويًتتب على تكفَتىم بالذنوب استحبلؿ دماء 

 ر كفر، ودارىم ىي دار اإلسبلـ( انتهى كبلمو رٛتو اهلل.ا١تسلمُت وأموا٢تم، وأف دار اإلسبلـ دا
كاف عند ا٠توارج شيء من ٛتاٍس، ونوٌع من إخبلص، لكن مل يكن عندىم علٌم صحيح، وال فقٌو سليم،   

 حاربوا الصحابة، وقتلوا ا٠تلفاء، زاعمُت أف ىذا ىو طريق اإلصبلح.
هل والعزلة عن آّتمع، وعدـ أخذ العلم من أىلو وغفلة أيها األخوة، إف من أعظم أسباب ا٨تراؼ ىؤالء اٞت   

لفقو وأخذ العلم من أىلو األسرة، وإف يف كثٍَت منهم إعجابًا بالنفس كبَتا، وىذه كلها من الصوارؼ عن اٟتق وا
للكفر  ـ ىؤالء للعامل ولؤلسف صورًة قا٘تًة عن اإلسبلـ وأىلو، فهم واهلل ال لئلسبلـ نصروا، وال لقد قدّ وأبوابو، 

كسروا، بل تعطلت كثٌَت من ا١تشروعات والربامج ا٠تَتية اإلسبلمية يف بلداٍف إسبلمية عديدة إىل غَت ذلك من 
 .، وتشويو صورة اإلسبلـ وا١تسلمُت بسبب أفعا٢تم اإلجراميةاألضرار

 ك، ورد كيد الكائدين إىل ٨تورىم.وطننا ْتفظ اللهم احفظ
 .ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَل ، وأستغفر اهلل يلأقوؿ ما قد ٝتعتم
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 :ا٠تطبة الثانية
اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده 

 ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
 تناولوا خَتي الدارين.. عد: فاتقوا اهلل عباد اهلل،أما ب   
أيها ا١تسلموف، إف مصَت الغبلة ىو ا٢تبلؾ، بنص حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: )ىلك    

 ا١تتنطعوف، ىلك ا١تتنطعوف، ىلك ا١تتنطعوف( أخرجو مسلم.
ر صّْ الدمار، فبل ٣تاؿ للتعاطف مع الػمُ و رت عن أنيأّا، وبذلت اٞتهد وا١تاؿ للتخريب إف ىذه الفئة قد كشّ    

منهم على موقفو ورأيو إال من تاب وعاد وأناب، أما من استمر فلنقف ٚتيًعا صفِّا واحًدا مع والة أمرنا 
وعلمائنا ورجاؿ األمن ضد أولئك، واٟتمد هلل على نعمو اليت ال ٖتصى، فقد ٚتع كلمتنا على اٟتق، وأسب  

ٚتعنا على إماـٍ واحٍد، وديٍن واحد، وبلٍد واحد، فنسألو سبحانو أف يزيدنا أمًنا  لينا نعمو ظاىرًة وباطنة،ع
واستقرارًا ونعمًة وفضبًل وصبلحا، وأف يرد كيد اٟتاقدين، ومكر ا١تاكرين على ببلدنا، وأئمتنا، ووالة أمورنا، 

نصرىم على كل مفسٍد و٥ترٍب اؿ األمن بعونو وتوفيقو، وأف يلينا، كما نسألو سبحانو أف ٯتد رجوعلمائنا، وأى
 و٤تارب، إنو ٝتيٌع ٣تيب.

ِإفَّ اللََّو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل   
 (.َتْسِليًما َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا

 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 

 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.
 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.

 وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت. اللهم اغفر لنا وآلبائنا
 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ عباد اهلل ) ُكْم َلَعلَُّكْم ْغِي يَِعظُ ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 يدسون السم في العسل ..الخوارج والغالة عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

و إال اهلل وحده ال شريك لو، اٟتمد هلل رب العا١تُت، أٛتده سبحانو وأستغفره وأتوب إليو، وأشهد أف ال إل
وأشهد أف ٤تمًدا عبده ورسولو، خَت رسوؿ أرسل، أدى األمانة، وبل  الرسالة، اللهم صلّْ وسلم على نبينا 

 ٤تمد وآلو وأصحابو والتابعُت ٢تم بإحساف إىل يـو الدين.
أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َحقَّ يَا )أما بعد: أيها ا١تؤمنوف، أوصيكم ونفسي بتقوى اهلل تعاىل يف السر والعلن    

 (.تُػَقاتِِو َواَل َ٘تُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ 
عباد اهلل، يف الصحيح عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ: )عليكم بالصدؽ، فإف الصدؽ يهدي إىل    

يتحرى الصدؽ حىت يكتب عند اهلل صديقا، وإياكم الرب، وإف الرب يهدي إىل اٞتنة، وال يزاؿ العبد يصدؽ و 
والكذب، فإف الكذب يهدي إىل الفجور، وإف الفجور يهدي إىل النار، وال يزاؿ العبد يكذب، ويتحرى 

 الكذب حىت يكتب عند اهلل كذابا( رواه مسلم.
نت بعض آرائو، عباد اهلل من الناس من ٭تسن القوؿ، ويعجبك كبلمو، ورٔتا خدعك بعض أقوالو، واستحس   

نْػَيا َوُيْشِهُد اللََّو َعَلى َما ولكنها يف الواقع على خبلؼ اٟتق وا٢تدى ) َوِمَن النَّاِس َمْن يُػْعِجُبَك قَػْولُُو يف اْٟتََياِة الدُّ
اٟتَْْرَث َوالنَّْسَل َواللَُّو اَل ٭تُِبُّ َوِإَذا تَػَوىلَّ َسَعى يف اأْلَْرِض لِيُػْفِسَد ِفيَها َويُػْهِلَك  *يف قَػْلِبِو َوُىَو أََلدُّ ا٠تَِْصاـِ 

(، ىو يدعي اإلصبلح فيما يقوؿ، ويدعي ا٠تَت فيما يتصرؼ فيو، ويظهر أنو يف جانب اٟتق ورٛتة اْلَفَسادَ 
ا٠تلق، والعطف عليهم، لكن بأي سبيل  بقتل األبرياء، وتدمَت ا١تمتلكات، بإشاعة الفساد، بالظلم ا١تتعدي 

عن معرفاٍت  –نفع اهلل ّٔم  وبارؾ يف جهودىم  –هلل، وقد كشفت اٞتهات األمنية يف ببلدنا للحدود والعياذ با
 عديدٍة لعدٍد من ىؤالء ا١تفسدين ا١تخادعُت ٦تن يدسوف السمَّ يف العسل لشبابنا عرب منتديات اإلنًتنت.

ظاىرىم الصبلح، فإف  فلنحذر من ىؤالء الكذابُت وأمثا٢تم، الذين يسيئوف للدين وأىلو، حىت ولو كاف   
عاقبتهم اإلفساد والتخريب، ال بد أف ٨تصن أبناءنا وشبابنا بالعلم والتعلم، والتبصر يف أمور الدين، و٨تذرىم 

، ٨تذرىم بأال يكونوا مطايا ٢تؤالء ا١تفسدين ليحققوا من خبلفهم مآرّٔم سلمُتمن أف يشذوا عن ٚتاعة ا١ت
قة، ال تظنوا أف عدوكم ٭تسن إليكم، وال يريد لكم اإلصبلح، ولكن ا١تفسدة، ونقوؿ لشبابنا بكل ٤تبٍة وشف

واهلل يريد أف ٬تعلكم جسرًا يعرب بو؛ ليحقق أىدافو السياسية واالقتصادية والعسكرية، يسخركم كيف يشاء، 
ل وٯتلي عليكم كل يوـٍ فكرًا وعمبل، قد تكوف ٢تم حجٌج بعضها موجوٌد فعبًل يف واقع آّتمع، ال شك أف لك
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٣تتمٍع أخطاءه ومنكراتو، ومن منا معصوـٌ من ا٠تطأ ! وأي ٣تتمٍع ٮتلو من خطأ ! ولكن األخطاء تعاًف 
 ْتكمة، واألمور تؤخذ ببصَتة، واإلصبلح على مراحل.

فاتقوا اهلل يا شباب اإلسبلـ، وتدبروا، وتعقلوا، وانظروا عواقب األمور، وزنوا األمور با١تيزاف العادؿ، وال تقبلوا   
من كل قائٍل قوال، وال من كل راٍء رأيا، حىت تتحققوا من ىذه اآلراء، وتعرضوها على ذوي العقوؿ واألفكار 

 وأىل العلم والبصَتة، لتقدموا يف أموركم على بصَتٍة وعلم.
 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلأقوؿ ما قد ٝتعتم  
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 :ثانيةا٠تطبة ال
اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده 

 ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
 تناولوا خَتي الدارين.. أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل،   
إف الكذب وا٠تداع استعملو األعداء يف تدمَت ا٠تبلفة اإلسبلمية، فما قتل أمَت ا١تؤمنُت عثماف اهلل.. عباد   

 رضي اهلل عنو خَت ا٠تلق يف زمنو إال بأكاذيب الكاذبُت، وفساد ا١تفسدين.
بُت أخبلقهم وعلى اآلباء واألمهات ٚتيًعا أف يكونوا عونًا ألبنائهم على ا٠تَت، ٤تذرين ٢تم من الشر، مراق   

َنًة وجلساءىم، ووسائل اتصاالهتم، حىت ال يقعوا يف براثن ىذا الببلء، أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم: ) َواتػَُّقوا ِفتػْ
 (.اَل ُتِصيَْبَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصًَّة َواْعَلُموا َأفَّ اللََّو َشِديُد اْلِعَقابِ 

ِإفَّ اللََّو : )سبحانوة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ صلوا وسلموا على الرٛتعباد اهلل   
 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما

 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر لهم أعز اإلسبلـ و ال

 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.
 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.

 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.
 خرة حسنة، وقنا عذاب النار.ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآل

ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ عباد اهلل ) ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف. ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكرَتذَكَُّروفَ 
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 مواصلة فئة من الغالة والخوارج لطريق الضالل عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

عَت ساٟتمد هلل الواحد القهار، وعد ا١تتقُت جناٍت ٕتري من ٖتتها األهار، وأوعد الزائغُت عن شريعتو عذاب ال
ؿ من أرادوا سوًءا بأىل ىذه الديار، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وبئس القرار، وشكرًا لك اللهم أف خيبت آما

وحده ال شريك لو، شهادًة نرجو ّٔا حط ا٠تطايا واألوزار، وأشهد أف نبينا ٤تمًدا عبد اهلل ورسولو ا١تصطفى 
 ا١تختار، صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو ومن تبعهم بإحساف.

تِْلَك اْٞتَنَُّة الَّيِت وا أف التقوى خَت لباس، وأفضل زاد يوصل إىل اٞتناف )أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل، واعلم   
 (، اللهم اجعلنا من أىل اٞتنة.نُوِرُث ِمْن ِعَباِدنَا َمْن َكاَف تَِقيِّا

أيها األخوة إف ا١ترء ليحار من فئٍة من شبابنا ما زالوا يف غيهم سادروف، ويف ضبل٢تم متعمقوف، على الرغم    
ة على اٟتجج الواضحة، والنصوص الثابتة، والشواىد اٟتية الواقعية اليت تؤكد خطأىم نيقواؿ أىل العلم ا١تبمن أ

وضبللتهم وبعدىم عن الصواب، وأعٍت بذلك ما صدر من بياف لوزارة الداخلية قبل أياـ يف القبض على 
كونوا ٢تا تبعا، وأدواٍت يأ٘تروف بأمرىا أف يب٣تموعٍة من الناس بتهمة االتصاؿ ّتماعاٍت خارجيٍة مشبوىة، رضوا 

 ٬تمعوف ٢تا األمواؿ، ويبثوف ٢تم األفكار ا١تضللة، ويريدوف ّٔذه الببلد سوًءا وخرابًا وإفسادا.
ىؤالء الضبلؿ أساؤوا إىل ديننا، وإىل مؤسساتنا الشرعية، وإىل ٚتعياتنا ومؤسساتنا ا٠تَتية، وتسببوا ٢تا    

قٍل مدرؾ، يوقن أف ضررىم كبَت على ٥تتلف األصعدة، ىؤالء أرخصت يف عقو٢تم با١تفاسد الكثَتة، وكل عا
 األعمار، فقاموا بسفك الدماء، وقتل األبرياء، وجلب الدمار، وخراب األوطاف، وصاروا سبًبا لتشويو ديننا.

ويتملكو ، يذىل ا١تسلم ٢تا ا١تملكة العربية السعوديةأمل تكف أولئك األحداث ا١تظلمة اليت ارتكبت يف 
العجب، من ىوؿ ما يرى ويسمع منها، فإها واهلل جرائٌم آٙتة يأباىا اهلل ورسولو وصاٌف ا١تؤمنُت يف كل الديار، 

 وقد ٝتوا ذلك جهاًدا، بل ىو ضبلٌؿ مبُت.
َكاَف َخوَّانًا   ِإفَّ اللََّو اَل ٭تُِبُّ َمنْ إخوة اإلٯتاف، إننا ٧تمع على أف ىذا العمل خيانة وغدرا، قاؿ اهلل تعاىل: )   

(، مث إف من أصوؿ أعماؿ ىذه الفئة نشر الرعب، وسفك الدماء يف أوساط آّتمع، وقد صح عن رسوؿ أَثِيًما
اهلل صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ: )ال ٭تل ١تسلٍم أف يروع مسلما( رواه أبو داود. فاألمن مطلٌب شرعي، ومنة 

فَػْليَػْعُبُدوا َربَّ َىَذا اده يف مواضع كثَتٍة من كتابو كما قاؿ سبحانو: )إ٢تية، ونفحة ربانية، امنت اهلل بو على عب
 (.الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمنَػُهْم ِمْن َخْوؼٍ  *اْلبَػْيِت 



248 

 

واحملافظة على األمن مسؤولية اٞتميع حكاًما و٤تكومُت، واألمن ليس ىو أمن األجساـ فحسب، بل ىو    
كذلك، فلنحافظ على ىذا األمن الذي نعيشو يف ىذه الببلد، حيث تعمر ا١تساجد، أمن العقوؿ واألبداف  

 وتقاـ الصلوات، وٖتفظ األعراض واألمواؿ، وينشر ا٠تَت، ويعم الرخاء، وتنشر الدعوة ْتمد اهلل تعاىل.
ًة عزيزًة حفظ اهلل على ىذه الببلد دينها وأمنها، ورد عنها كيد الكائدين، وحقد اٟتاقدين؛ لتبقى شا٥ت   

منطلًقا للدين، والدعوة إليو، وأ٪توذًجا ٭ُتتدى بو، ومثبًل يُقتفى يف األمن واإلٯتاف، وحفظ اهلل سائر ببلد 
 ا١تسلمُت من شر األشرار، وكيد الفجار.

 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلأقوؿ ما قد ٝتعتم
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 :ا٠تطبة الثانية
مد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده اٟت

 ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
 تناولوا خَتي الدارين.. أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل،   
ف ىذه الببلد مستهدفٌة يف دينها، وأمنها، ووحدهتا، وخَتاهتا، والواجب علينا تفويت الفرصة أيها األخوة إ   

على ا١تًتبصُت، واحملافظة على مكتسبات الدعوة والوطن، والتعامل مع األحداث بالشرع والعقل، وال بد من 
يًعا باٟتكمة وا١توعظة ٚت ٘تاسك الصف، مع وضع أيدينا يف أيدي والة أمرنا وعلمائنا، مع بذؿ النصح ٢تم

إف ىذه الببلد قامت على أسٍس راسخٍة، ومبادئ ثابتة، ومنهٍج إسبلمي، وستبقى كذلك بإذف اهلل، اٟتسنة، 
وا١تروجوف للفساد واإلفساد يدمروف األمة، ويضربوها يف عقر دارىا، وستعود بإذف اهلل أعما٢تم وبااًل عليهم، 

َوقَاُلوا ِإْف نَػتَِّبِع ا٢ْتَُدى َمَعَك نُػَتَخطَّْف ِمْن أَْرِضَنا َأوملَْ ٪ُتَكّْْن ٢َتُْم َحَرًما هلل تعاىل: )٬تروف أذياؿ ا٠تيبة وا٢تزٯتة، قاؿ ا
 (.آِمًنا ٬ُتََْب إِلَْيِو َٙتَرَاُت ُكلّْ َشْيٍء رِْزقًا ِمْن َلُدنَّا َوَلِكنَّ َأْكثَػَرُىْم اَل يَػْعَلُموفَ 

ِإفَّ اللََّو : )سبحانوٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ صلوا وسلموا على الر عباد اهلل    
 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما

 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر للهم أعز اإلسبلـ و ا

 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.
 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.

 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.
 آلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف ا

ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ عباد اهلل ) ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكَتذَكَُّروفَ 
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 من أفعال الخوارج الشنيعة عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

اٟتمد هلل رب العا١تُت، أوضح لنا الصراط ا١تستقيم، وحذرنا من سبل الضالُت وا١تفسدين، وأشهد أف ال إلو   
لو، اجتباه ربو واصطفاه، صلى اهلل وسلم وبارؾ إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أف نبينا ٤تمًدا عبد اهلل ورسو 

 عليو، وعلى آلو وأصحابو والتابعُت، ومن تبعهم بإحساٍف، وسلم تسليًما كثَتا.
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن أما بعد: أيها ا١تسلموف، اتقوا اهلل وأطيعوه، وراقبوا أمره وال تعصوه، واشكروه على ٚتيع نعمو، )   

ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَػْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللََّو َوَرُسوَلُو فَػَقْد فَاَز  *َو َوُقوُلوا قَػْواًل َسِديًدا آَمُنوا اتػَُّقوا اللَّ 
 (.فَػْوزًا َعِظيًما

من الفئة  ٘تثل يف اختطاؼ أفرادٍ  ت لنا وسائل اإلعبلـ خربًا مؤ١تاً أيها األخوة يف اهلل يف األياـ ا١تاضية نقل  
الباغية الضالة لدبلوماسي سعودي يؤدي عملو الدبلوماسي يف اليمن الشقيق، ومن ا١تعلـو يف شريعة اإلسبلـ 
أف اهلل تعاىل حـر االعتداء على األنفس ا١تعصومة، فبل ٬توز ْتاٍؿ االعتداء غليها بغَت حق، ومن فعل ذلك 

ىذه العملية عن اضطراب الفكر الذي تقـو عليو  فقد ارتكب كبَتًة من كبائر الذنوب العظاـ، لقد كشفت
، فكٌر شاذّّ طائش، ال يرى إال نفسو، ويضرب عرض اٟتائط وداعش ىذه الفئة الضالة ا١تنتسبة لتنظيم القاعدة

بنداءات العلماء الربانيُت من علماء ىذه الببلد، وسائر علماء ا١تسلمُت، وقد أكد النيب صلى اهلل عليو وسلم 
م للنصوص أحد األسباب اليت تدفع ّٔم إىل الغلو، وذلك يف بياتو لصفاهتم فقاؿ: )إف من أف عدـ فهمه

ضئضي ىذا قوًما يقرأوف القرآف ال ٬تاوز حناجرىم، يقتلوف أىل اإلسبلـ، ويدعوف أىل األوثاف( متفق عليو، 
اف، سفهاء األحبلـ، ويقوؿ عليو الصبلة والسبلـ يف حديٍث آخر: )سيخرج قوـٌ يف آخر الزماف أحداث األسن

يقولوف من خَت قوؿ الربية، ال ٬تاوز إٯتاهم حناجرىم، ٯترقوف من الدين كما ٯترؽ السهم من الرمية، فأينما 
لقيتموىم فاقتلوىم، فإف يف قتلهم أجرًا ١تن قتلهم يـو القيامة( متفق عليو، وىذا اٞتهل والتأوؿ وعدـ الفهم 

ظيمة، وقضايا منكرٌة ال ٖتمد عقباىا، كما وصفهم النيب صلى اهلل الصحيح للنصوص يدفع ّٔم إىل أموٍر ع
عليو وسلم يف حديث آخر بقولو: )يقتلوف أىل اإلسبلـ، ويدعوف أىل األوثاف(، فقد استحلوا قدٯتًا دماء 
الصحابة، والتابعُت رضي اهلل عنهم يف معركيت اٞتمل وصفُت، وكاف ا١تسوغ ٢تم يف ىذا دائًما ىو اٞتهل 

ؿ، والقياس الفاسد، فمثبًل: ابن ملجم استند على مثل تلك ا١تسوغات الضالة، حُت أراد قتل أمَت والضبل
ا١تؤمنُت علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو، فقد أتى ابن ملجم إىل رجٍل من أشجع، يقاؿ لو: شبيب بن ّترة، 

يب طالب، قاؿ: ثكلتك أمك فقاؿ لو: ىل لك يف شرؼ الدنيا واآلخرة  قاؿ: وما ذاؾ  قاؿ: قتل علي بن أ
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لقد جئت شيًئا إّدا كيف تقدر على علي  قاؿ: أكمن لو يف ا١تسجد، فإذا خرج لصبلة الغداة، شددنا عليو 
فيها، قاؿ: و٭تك لو كاف غَت علي  فقتلناه، فإف ٨توىا أدركنا ثأرنا، وإف قُتلنا فما عند اهلل خَت من الدنيا وما

ببلءه يف اإلسبلـ، وسابقتو مع النيب صلى اهلل عليو وسلم، وما  د عرفتَ ، قلكاف أىوف عليَّ  ابن أيب طالب
أجدٍل أنشرح لقتلو، قاؿ: أما تعلم أنو قتل أىل النهر، العبَّاد الصاٟتُت  قاؿ: بلى، قاؿ: فنقتلو ٔتن قتل من 

ُت رضي اهلل عنو إخواننا، فأجابو: فقتلوا عليِّا رضي اهلل عنو، انظروا كيف سوغوا ألنفسهم قتل أمَت ا١تؤمن
 .باستدالٍؿ وقياٍس فاسد

ومن األسباب اليت تؤدي ّٔم إىل الغلو واالنزالؽ يف ضبلالتو: إعجأّم بأنفسهم، وتزويقهم آلرائهم، وقد    
، وذلك يف قولو عليو الصبلة  ورد عن النيب صلى اهلل عليو وسلم بأف ىذا األمر جزٌء من صفات ىؤالء القـو

ميت اختبلؼ وفرقة، وسيأيت قـو تعجبهم أنفسهم، يدعوف إىل اهلل، وليسوا من اهلل يف والسبلـ: )سيكوف يف أ
ىم، الذي يقتلهم أوىل باهلل شيء، ٭تسبوف أهم على شيء، وليسوا على شيء، فإذا خرجوا عليكم فاقتلو 

 .أخرجو أيب داود وصححو األلباٍل (منهم..
جدِّا، يف وقاية عقوؿ أبنائنا وشبابنا من التيارات الفكرية ا١تنحرفة، أيها األخوة: إف ا١تسؤولية علينا ٚتيًعا كبَتة   

و٤تاربة ىذه األفكار الدخيلة بالفكر السليم ا١تبٍت على ا١تعتقد القوَل وا١تنهج السليم، القائم على الكتاب 
 والسنة وفق منهج السلف الصاٌف.

من الزلل، ويثبتنا على دينو، حىت نلقاه مؤمنُت ٭تفظنا وأبناءنا وأىلينا من الفنت، ويعصمنا  فنسأؿ اهلل أ  
 موحدين، أقوؿ ما قد ٝتعتم، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو ىو الغفور الرحيم.
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 :ا٠تطبة الثانية
اٟتمد هلل على إحسانو، والشكر لو على توفيقو وامتنانو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد 

 مًدا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو أٚتعُت، وعلى من تبعهم بإحساٍف على يـو الدين.أف ٤ت
 أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل ٖتوزوا السعادة يف الدارين.

أيها األخوة يف اهلل: أكد فضيلة الشيخ صاٌف بن فوزاف الفوزاف، عضو ىيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة   
إف االختطاؼ والتعدي على األبرياء جرٯتة ال تقرىا الشريعة اإلسبلمية، وال األنظمة الدولية؛ : تاءالدائمة لئلف

طفُت خصوًصا إف كانوا مسلمُت أف يتقوا اويع لآلمنُت، وقاؿ: على ىؤالء ا٠تألها اعتداء وغدر وخيانة وتر 
إىل اٟتق فضيلة، وأكد فضيلتو عدـ  اهلل، ويتوبوا من جرٯتتهم، ويطلقوا سراح من اختطفوه عاجبًل، والرجوع

جواز االعتداء على الربيء بدعوى أف ىناؾ سجناء من ٚتاعتهم لدى الدولة اليت ينتمي ٢تا الشخص 
(، وألف ا١تسجونُت إ٪تا َواَل َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرىا١تختطف وترويعو وتعريضو للقتل أو التعذيب لقوؿ اهلل تعاىل: )

ي، وسيقدموف للعدالة، وال يطبق عليهم إال اٟتكم الشرعي العادؿ، وىذا ال ٬تزع منو ا١تسلم، سجنوا ١تربٍر شرع
ودعا فضيلتو شباب ا١تسلمُت عموًما وشباب ا١تملكة العربية السعودية خصوًصا بعدـ االشًتاؾ واالنسياؽ مع 

العدواف، ودين اإلسبلـ ٭تـر اٞتماعات اإلرىابية؛ ألف شباب ا١تسلمُت يتبعوف شريعة اإلسبلـ اليت تنهى عن 
 و٬تـر اإلرىاب ّتميع أشكالو.

 شغلو بنفسو.د ديننا وببلدنا وقادتنا بسوٍء فأاللهم احفظ علينا أمننا، اللهم من أرا  
ِإفَّ اللََّو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل   

 (.ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًماَوَمبَلِئَكَتُو 
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 مورنا.اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أ

 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.
 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.

 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
ْحَسافِ عباد اهلل ) َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم  ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 امواجهة اإلرىاب والغلو والتطرف في بالدن عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

إف اٟتمد ٨تمده، ونستعينو، ونستغفره، ونشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، لو ا١تلك ولو اٟتمد، وىو 
على كل شيٍء قدير، ونشهد أف ٤تمًدا عبده ورسولو وصفيو من خلقو، أدى األمانة، وبل  الرسالة، صلى اهلل 

 يـو الدين. عليو وعلى آلو وصحبو ومن تبعهم بإحساف إىل
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َحقَّ تُػَقاتِِو َواَل َ٘تُوُتنَّ ِإالَّ أما بعد: فأوصيكم عباد اهلل ونفسي بتقوى اهلل عز وجل )

 (.َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ 
نطقة الشرقية يـو اٞتمعة أخوة اإلٯتاف، تسامعنا ٚتيًعا بالتفجَت اآلمث والفاشل ْتمد اهلل الذي حدث يف ا١ت  

وأي معاٞتة للحدث ٬تب أف تكوف منطلقة من إدانٍة بريئة، وبعض ا١تصابُت، ا١تاضية، وراح ضحيتو أنفٌس 
.  صر٭تٍة واضحة، ال لبس فيها ٢تذا العمل الشائن احملـر

وٖترٯتو، إف ا١توقف ا١تبدئي الشرعي الصريح ٬تب أف يكوف قدرًا مشًتًكا لدى اٞتميع برفض ىذا العمل   
وإدانتو شرًعا، فالشريعة جاءت ْتفظ األمن، وحفظ الدماء، فعن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: )ال ٭تل دـ امرٍئ مسلم يشهد أف ال إلو إال اهلل، وأٍل رسوؿ اهلل إال بإحدى 

 و ا١تفارؽ للجماعة( رواه مسلم.ثبلث: الثيب الزاٍل، والنفس بالنفس، والتارؾ لدين
وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: )لزواؿ الدنيا أىوف عند اهلل من قتل رجٍل مسلم( رواه الًتمذي   

والنسائي. وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم: )ال يزاؿ العبد يف فسحٍة يف دينو ما مل يصب دًما حراما( فدـ ا١تسلم 
وقد صاف اإلسبلـ الدماء واألمواؿ واألعراض، وال ٬توز استحبل٢تا إال فيما حراـ، ومالو حراـ، وعرضو حراـ، 

أحلو اهلل فيو وأباحو. نظر ابن عمر رضي اهلل عنهما يوًما إىل الكعبة فقاؿ: )ما أعظمك وأعظم حرمتك، 
معرض وا١تؤمن أعظم حرمة عند اهلل منك( رواه الًتمذي. وقتل ا١تسلم بغَت حق من كبائر الذنوب، والقاتل 

َواَل تَػْقتُػُلوا النػَّْفَس الَّيِت َحرَّـَ اللَُّو ِإالَّ للوعيد، وقد هى اهلل سبحانو وتعاىل عن قتل النفس بغَت حق، فقاؿ تعاىل: )
هى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن  ؛ فقدوحفاظًا على النفس الربيئة من إزىاقها وقتلها بغَت حق، (بِاٟتَْقّْ 

ا للذريعة، وحسًما ١تادة الشر اليت قد تفضي إىل القتل، فعن أيب  اإلشارة إىل مسلمٍ  بسبلٍح ولو كاف مزاحا سدِّ
ىريرة أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: )ال يشَت أحدكم على أخيو بالسبلح، فإنو ال يدري لعل 

: قاؿ أبو القاسم صلى اهلل الشيطاف ينزغ يف يده فيقع يف حفرة من النار( رواه البخاري. ويف رواية ١تسلم قاؿ
فإذا كاف يدعو، وإف كاف أخاه ألبيو وأمو(،  عليو وسلم: )من أشار إىل أخيو ْتديدٍة فإف ا١تبلئكة تلعنو حىت
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٣ترد اإلشارة إىل مسلم بالسبلح هى عنو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، وحذر منو ولو كاف ا١تشَت بالسبلح 
أبيو وأمو؛ ألنو قد يقع احملذور، فكيف ٔتن يزرع القنابل وا١تتفجرات، ويهاجم  مازًحا، ولو كاف ٯتازح أخاه من

ا١تصاٌف وا١تنشآت، فيستهدؼ األرواح ا١تسلمة الربيئة، فيقتل األنفس الربيئة، ويروع اآلالؼ من ا١تسلمُت، 
ًدا َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َوَمْن يَػْقُتْل ويسيء إىل بلدىم واقتصادىم من غَت جريرٍة اقًتفوىا، قاؿ اهلل تعاىل: ) ُمْؤِمًنا ُمتَػَعمّْ

 (.َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب اللَُّو َعَلْيِو َوَلَعَنُو َوأََعدَّ لَُو َعَذابًا َعِظيًما
إف من فعل ذلك كاف معرًضا ألشد العذاب والعقاب والوعيد، وىناؾ تساؤالت ال أظن أف إجابتها ٖتتاج    

 ذه اٞترائم  ومن ا١تستفيد من ذلك  ومن ا١تتضرر إىل مزيد إجابة، فلمصلحة من ى
 يستهدؼ اآلمنُت ٥تالٌف ألحكاـ شريعة رب العا١تُت، واليت جاءت ٗترييب ومن أجل ذلك فإف كلَّ عملٍ    

بدأت بدعوى إخراج غَت  ؛ حيثانظروا إىل مسالك ىذه الفئة الباغيةو بعصمة دماء ا١تسلمُت وا١تعاىدين، 
، واستهدفرب، مث كفّ ا١تسلمُت من جزيرة الع ا رجاؿ األمن، واآلف استهدفوا مقدرات العباد و روا اٟتاكم واحملكـو

 والببلد.
كلها البشرية  إخوة اإلٯتاف العنف غَت ا١تربر وغَت ا١تشروع يورث عكس مقصود أصحابو، فا١تشاعر والعقوؿ    

مة شذوذ ودليل انفراد وانعزالية، قى عبلتلتقي على استنكاره ورفضو والرباءة منو ومن أصحابو، ومن مثَّ فإنو يب
إف نشر الرعب والًتويع يف أوساط آّتمع يعد فساًدا عظيما، ولذا صح عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم و 

فاألمن مطلب شرعي، ومنة إ٢تية، ونفحة ربانية، امنت ٍم أف يروع مسلما( رواه أبو داود، أنو قاؿ: )ال ٭تل ١تسل
الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن  *فَػْليَػْعُبُدوا َربَّ َىَذا اْلبَػْيِت يف مواضع كثَتة من كتابو كما قاؿ سبحانو: ) اهلل بو على عباده

 (.ُجوٍع َوآَمنَػُهْم ِمْن َخْوؼٍ 
 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلأقوؿ ما قد ٝتعتم
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 :ا٠تطبة الثانية
أشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده اٟتمد هلل رب العا١تُت، و 

 ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
 تناولوا خَتي الدارين.. أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل،   
ع حكاًما و٤تكومُت، رجااًل ونساًء، كبارًا وصغارًا، واألمن ليس ىو احملافظة على األمن مسؤولية اٞتميإف    

أمن األجساـ فحسب، بل ىو آمن العقوؿ واألبداف، وسد منافذ الشر، وأعظم سبب ٟتفظ األمن ىو اإلٯتاف 
آَمُنوا ومََلْ  الَِّذينَ باهلل، وتطبيق شرعو، واالحتكاـ إىل كتابو وسنة رسولو، وتنقية آّتمع ٦تا يضاده، قاؿ تعاىل: )

في ظل األمن تعمر ا١تساجد، وتقاـ الصلوات، وٖتفظ ، ف(يَػْلِبُسوا ِإٯتَانَػُهْم ِبظُْلٍم أُولَِئَك ٢َتُُم اأْلَْمُن َوُىْم ُمْهَتُدوفَ 
 األعراض واألمواؿ، وينشر ا٠تَت، ويعم الرخاء، وتنشر الدعوة، وإذا اختل األمن كانت الفوضى.

ظ األمن، أمن العقوؿ والقلوب، وأمن األجساد واألعراض، ولتحقيق ذلك ال بد أف فلنكن كلنا جنودا يف حف  
 نبدأ يف تطبيق شرع اهلل يف أنفسنا، ويف بيوتنا و٣تتمعنا.

حفظ اهلل على ىذه الببلد دينها وأمنها، ورد عنها كيد الكائدين وحقد اٟتاقدين، وزادىا ٘تسًكا واجتماًعا   
 ، إنو ٝتيع ٣تيب.وحدةوألفة و 

ِإفَّ اللََّو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل   
 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما

 لك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسو 
 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 

 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.
 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.

 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.
 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ عباد اهلل ) ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 كم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.( فاذكروا اهلل يذكر َتذَكَُّروفَ 
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 منهج أىل السنة والجماعة في مواجهة الخوارج والغالة عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

اٟتمد هلل رب العا١تُت، ٨تمده سبحانو، ونستغفره، ونتوب إليو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، 
ف ٤تمًدا عبده ورسولو، خَت رسوؿ أرسل، أدى األمانة، وبل  الرسالة، اللهم صلّْ على سيدنا ٤تمد وأشهد أ

 .٢تم بإحساف وآلو وأصحابو والتابعُت
ِإنَُّو َمْن يَػتَِّق َوَيْصربْ ها، وخالقوا الناس ٓتلٍق حسن )وأتبعوا السيئة اٟتسنة ٘تح عباد اهلل، أما بعد: فاتقوا اهلل  

 (.َو اَل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنُتَ فَِإفَّ اللَّ 
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل آؿ العربية السعودية أيها األخوة يف اهلل أصدر ٝتاحة مفيت عاـ ا١تملكة    

الشيخ بيانًا شافًيا، ووافًيا ومؤصبل، تعليًقا على البياف الصادر من وزارة الداخلية يف األسبوع ا١تاضي حوؿ ما 
مت عليو الفئة الضالة من أعماٍؿ عدوانيٍة تستهدؼ أمن ىذا البلد ا١تبارؾ وأىلها، ومقدراهتا، وقد أكد أقد

ٝتاحتو يف ىذا البياف القائم على نصوص الكتاب والسنة ومنهج أىل السنة واٞتماعة على نقاٍط عدة، ٭تسن 
 بنا استعراض أبرز ما جاء فيها:

 يقوؿ ٝتاحتو: النقطة األوىل
أف ما تقـو بو ىذه الفئة الضالة من عمٍل إجرامي آمث، ال ٯتكن أف يقدـ عليو مسلم يؤمن باهلل واليـو أواًل: 

َواَل تَػْقتُػُلوا النػَّْفَس الَّيِت اآلخر، يعتقد حرمة التعدي على الدماء ا١تعصومة واألمواؿ احملًتمة، وقد قاؿ اهلل تعاىل: )
ًدا َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب اللَُّو َعَلْيِو َوَلَعَنُو َوأََعدَّ : )(، وقولوَحرَّـَ اللَُّو ِإالَّ بِاٟتَْقّْ  َوَمْن يَػْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَػَعمّْ
 (، وقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: )إف دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حراـ(.َلُو َعَذابًا َعِظيًما

٥تازف لؤلسلحة، ومتفجراٍت خطَتٍة معدة للقياـ بأعماٍؿ ٗتريبية، وتدمَت  ثانًيا: إف ما كشف عنو البياف من
منشآت اقتصادية، ونشر للفوضى يف ىذه الببلد الطاىرة اليت ىي قاعدة اإلسبلـ وحصن اإلٯتاف، يؤكد ضرورة 

١تصاٌف  التكاتف بُت ا١تواطنُت وا١تقيمُت ٚتيًعا لكشف عوار ىذه الفئة الضالة، وعدـ التساىل معها حفظًا
 األمة و٦تتلكاهتا، وأرواحها الربيئة، ودفًعا لشرورىم ومن يقف خلفهم.

قبل أف يوحدىا اإلماـ ا١تلك عبد العزيز رٛتو اهلل كانت يف  –ا١تملكة العربية السعودية  –ثالثًا: إف ىذه الببلد 
١تؤسس عبد العزيز، فأصبحت حالٍة من الفوضى والتناحر والفقر، حىت شاء اهلل تعاىل أف تتوحد على يد ا١تلك ا

ؤه على ىذا األمر بفضل اهلل تعاىل، مث بفضل ٖتكيمهم لشريعة مضرب مثل يف االستقرار والتطور، واستمر أبنا
 اهلل تعاىل يف أرضو وبُت عباده، وىذه النعمة من الواجب شكرىا، واحملافظة عليها.
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من اال٨تراؼ وأىلو، سواٌء منهم من جنح إىل : أف دين اإلسبلـ ىو دين الوسطية واالعتداؿ، بريٌء رابًعا
التفريط والتقصَت، أو إىل اإلفراط والغلو، قاؿ صلى اهلل عليو وسلم: )إياكم والغلو يف الدين فإ٪تا أىلك من  
كاف قبلكم الغلو(، وإف ا١تستقرئ للتاريخ يدرؾ أف ما حصل من ا٨ترافاٍت عقديٍة أو عمليٍة من بعض األفراد 

ذ العصور األوىل إىل وقتنا وال سيما ما حصل من ا٠توارج ومن تأثر ّٔم، كاف بسبب الغلو يف أو الطوائف، من
الدين، وعدـ فهم النصوص الشرعية على الوجو الصحيح الذي فهمو سلف ىذه األمة، وإنزا٢تم النصوص على 

وا١تبالغة يف الطاعة، إال غَت ما تدؿ عليو، ولقد وصف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ا٠توارج بكثرة العبادة، 
أف ىذا مل يكن دليبًل على صحة منهجهم وسبلمة معتقدىم، بل أمر النيب صلى اهلل عليو وسلم بقتا٢تم درًءا 
لضررىم عن األمة، يقوؿ صلى اهلل عليو وسلم: )٭تقر أحدكم صبلتو مع صبلهتم، وصيامو مع صيامهم، 

وىم فاقتلوىم، فإف يف قتلهم أجرًا ١تن قتلهم يـو القيامة(، وقاؿ يقرؤوف القرآف ال ٬تاوز حناجرىم، فأينما لقيتم
أيًضا: )ٮترج قوـٌ يف آخر الزماف أحداث األسناف سفهاء األحبلـ يقولوف من خَت الربية يقرؤوف القرآف ال ٬تاوز 

والواجب ا(، هم فاقتلهم، فإف يف قتلهم أجرً حناجرىم، ٯترقوف من الدين كما ٯترؽ السهم من الرمية، فأينما لقيت
على شباب ا١تسلمُت اٟتذر من األفكار ا١تنحرفة واالٕتاىات ا١تشبوىة، وإف تظاىر أىلها ٔتظهر النصح وإرادة 

 ا٠تَت، فا٠تَت يف اتباع ما كاف عليو السلف الصاٌف يف االعتقاد والعمل.
ـ ْتبل اهلل تعاىل، فإف خامًسا: إف وقوع ىذه األحداث وغَتىا يؤكد وجوب اجتماع كلمة ا١تسلمُت، واالعتصا

يًعا َواَل تَػَفرَُّقواتعاىل أمر باالجتماع، وهى عن التفرؽ والتحزب، فقاؿ: )اهلل  ، ومن (َواْعَتِصُموا ِْتَْبِل اللَِّو ٚتَِ
االعتصاـ ْتبل اهلل لزـو ٚتاعة ا١تسلمُت، وطاعة ويل األمر، فالسمع والطاعة لويل األمر من ا١تسلمُت يف غَت 

يَا أَيػَُّها الَِّذيَن قائد، قاؿ تعاىل: )من أصوؿ أىل السنة واٞتماعة، وقد عدَّه األئمة من أصوؿ الع معصيٍة أصلٌ 
(، وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: )من أطاعٍت فقد آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَؿ َوأُويل اأْلَْمِر ِمْنُكمْ 

اهلل، ومن يطع األمَت فقط أطاعٍت، ومن يعص األمَت فقد عصاٍل( متفٌق  أطاع اهلل، ومن عصاٍل فقد عصى
 عليو.

 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلأقوؿ ما قد ٝتعتم
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 :ا٠تطبة الثانية
عبده  اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا

 ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
 تناولوا خَتي الدارين.. أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل،   
أيها األخوة يقوؿ أيًضا ٝتاحة مفيت ا١تملكة يف ىذا البياف ا١تشار إليو آنفا: )وإٍل أحذر إخواٍل ا١تواطنُت    
قيمُت يف ىذه الببلد من التسًت على ىؤالء أو إيواءىم، فإف ىذا من كبائر الذنوب، وقد قاؿ النيب صلى اهلل وا١ت

ث: من يأيت بالفساد يف األرض، وإذا كاف حدِ ى ٤تدثا( متفق عليو، وا١تراد بالػمُ عليو وسلم: )لعن اهلل من آو 
، أو فرح بذلك، فإف إٙتو أعظم وأشد، وعلى اٞتميع ىذا الوعيد فيمن آواىم، فكيف ٔتن أعاهم، أو أيَّد فعلهم

أف يسارعوا إىل أف يكونوا رجاؿ أمن يف ببلدىم، وال يتوانوا عن اإلببلغ عن مثل ىؤالء، فربنا سبحانو يؤكد 
مثِْ َواْلُعْدَوافِ على ذلك: )  (.َوتَػَعاَونُوا َعَلى اْلربّْ َوالتػَّْقَوى َواَل تَػَعاَونُوا َعَلى اإْلِ

إف من أوجب الواجبات على اآلباء واألمهات وا١تدرسُت وا١توجهُت التنبيو على خطر فيا عباد اهلل ف لذا   
ىؤالء وسوء صنيعهم، وتوجيو الشباب وإرشادىم إىل ا١تنهج الصحيح منهج أىل السنة واٞتماعة، والتحذير من 

، والرجوع إىل العلماء وأىل د ا١تسلمُتالدعوات ا١تضللة واألفكار ا١تنحرفة، وا١تؤامرات ا١تاكرة اليت ٖتاؾ لببل
َوِإَذا َجاَءُىْم أَْمٌر ِمَن اأْلَْمِن َأِو ا٠ْتَْوِؼ أََذاُعوا ِبِو َوَلْو َردُّوُه ِإىَل االختصاص فيما ُيشكل عليهم، قاؿ تعاىل: )

ُهْم َلَعِلَمُو الَِّذيَن َيْستَػْنِبطُونَُو ِمنػْ  ُهْم َوَلْواَل َفْضُل اللَِّو َعَلْيُكْم َوَرْٛتَُتُو اَلتػَّبَػْعُتُم الشَّْيطَاَف ِإالَّ الرَُّسوِؿ َوِإىَل أُويل اأْلَْمِر ِمنػْ
 (.قَِليبًل 

ِإفَّ اللََّو َوَمبَلِئَكَتُو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل 
 (.ا الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًماُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػُّهَ 

 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 

 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.
 وويل عهده ١تا ٖتب وترضى. اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت

 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ عباد اهلل ) ُكْم ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَّ ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 مواجهة الخوارج والغالة وفق منهج السلف الصالح عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

و، لو ا١تلك ولو اٟتمد، إف اٟتمد ٨تمده، ونستعينو، ونستغفره، ونشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك ل  
وىو على كل شيٍء قدير، ونشهد أف ٤تمًدا عبده ورسولو وصفيو من خلقو، أدى األمانة، وبل  الرسالة، صلى 

أما بعد: فأوصيكم ونفسي بتقوى اهلل، قاؿ ، اهلل عليو وعلى آلو وصحبو ومن تبعهم بإحساف إىل يـو الدين
 (.ُقوا اللََّو َحقَّ تُػَقاتِِو َواَل َ٘تُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَّ تعاىل: )

أيها ا١تسلموف: أصدر ٝتاحة مفيت ا١تملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل آؿ الشيخ بيانًا وافًيا حوؿ الفئة   
بعد صدور بياف وزارة الداخلية  الضالة من بعض أبناء ا١تسلمُت الذي ٛتلوا السبلح، وأثاروا الفتنة يف ببلدنا،

الصادر يـو اٞتمعة ا١تاضي حوؿ ٘تكن قوات األمن وفقهم اهلل من القبض على خبليا إفسادية، ارتكبت أمورًا 
عظيمًة ىي من كبائر الذنوب، ومن ضبلالت ا١تبتدعة اليت شأّوا فيها أىل الضبلؿ، وأيًضا أعدوا العدة، 

ر الذنوب عياًذا باهلل، وقاؿ ٝتاحتو يف ىذا البياف: وإٍل إبراء للذمة، وبيانًا وعزموا على أموٍر أخرى ىي من كبائ
 ىنا عدة أمور: للحق، ونصيحة هلل وكتابو ورسولو وأئمة ا١تسلمُت وعامتهم أوضحُ 

األمر األوؿ: أف ما قاـ بو ىؤالء من مبايعة زعيٍم ٢تم على السمع والطاعة وإعداد العدة، واالستعداد البدٍل 
ايل والتسليح، ىذا كلو خروٌج على ويل األمر، وىو مطابٌق فعل ا٠توارج األوائل الذين خرجوا يف عهد وا١ت

الصحابة رضي اهلل عنهم، فقاتلهم الصحابة رضي اهلل عنهم، وأمروا بقتا٢تم، امتثااًل ألمر رسوؿ اهلل صلى اهلل 
اف، سفهاء األحبلـ، يقولوف من خَت عليو وسلم حيث قاؿ عنهم: )ٮترج قوـٌ يف آخر الزماف أحداث األسن

قوؿ الربية، ال ٬تاوز إٯتاهم حناجرىم، ٯترقوف من الدين كما ٯترؽ السهم من الرمية، فأينما لقيتموىم فاقتلوىم، 
 فإف يف قتلهم أجرًا ١تن قتلهم يـو القيامة(.

يَا أَيػَُّها الَِّذيَن قوؿ اهلل تعاىل: )ثانًيا: من ا١تعلـو يف دين اإلسبلـ أف اٗتاذ اإلماـ واجٌب على أىل اإلسبلـ، ي
(. واألحاديث الدالة على ذلك كثَتٌة منها ما أخرجو آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَؿ َوأُويل اأْلَْمِر ِمْنُكمْ 

قاتل من ورائو، الشيخاف عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو، عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ: )إ٪تا اإلماـ جنٌة ي
ويتقي بو فإف أمر بتقوى اهلل عز وجل وعدؿ كاف لو بذلك أجر، وإف يأمر بغَته كاف عليو منو(. وعلى ىذا 

 جرى إٚتاع الصحابة رضي اهلل عنهم، ومن بعدىم من سائر ا١تسلمُت.
ايعوه صحت إمامتو ووجب ثالثًا: أف إمامة ا١تسلمُت تنعقد بأموٍر منها، أف يبايع أىل اٟتل والعقد اإلماـ، فإذا ب

على سائر ا١تسلمُت طاعتو، ولزمتهم بيعتو. يقوؿ عبادة بن الصامت رضي اهلل عنو دعانا النيب صلى اهلل عليو 
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وسلم فبايعناه فقاؿ فيما أخذ علينا: )إف بايعنا على السمع والطاعة يف منشطنا ومكرىنا وعسرىا ويسرنا وأثرٍة 
  أف تروا كفرًا بواحا عندكم من اهلل فيو برىاف( أخرجو الشيخاف.علينا، وأال ننازع األمر أىلو إال

وقاؿ ٝتاحتو بعد أف استعرض بعض الشواىد من النصوص وأقواؿ أىل العلم قاؿ: إننا ْتمد اهلل تعاىل نعيش   
 يف ىذه الببلد السعودية ا١تباركة يف ظل واليٍة عادلٍة قد انعقدت ٢تا البيعة، وصحت إمامة خادـ اٟترمُت
الشريفُت على ىذه الببلد وأىلها، ولـز اٞتميع السمع والطاعة با١تعروؼ، والبيعة ثابتٌة يف عنق أىل الببلد 

 السعودية كافة؛ إلٚتاع أىل اٟتل والعقد على إمامتو.
 رابًعا: أف من الكبائر العظيمة واآلثار اٞتسيمة نقض البيعة، ومبايعة آخر مع وجود اإلماـ وانعقاد البيعة لو،
وىذا خروج عن ٚتاعة ا١تسلمُت، وىو ٤ترـٌ ومن كبائر الذنوب، يقوؿ أبو ىريرة رضي اهلل عنو: قاؿ رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو وسلم: )من خرج من الطاعة وفارؽ اٞتماعة فمات، مات ميتًة جاىلية( أخرجو مسلم. 

السلف رضي اهلل عنهم كلهم يوجب وأحاديث النيب صلى اهلل عليو وسلم يف ىذا ا١تعٌت كثَتة. وعلى ىذا سار 
 السمع والطاعة إلماـ ا١تسلمُت، و٭تـر ا٠تروج عن اٞتماعة.

خامًسا: ٦تا ظهر يف البياف استعداد ىؤالء بالسبلح وٗتطيطهم للخروج على ا١تسلمُت بذلك السبلح، ومعلوـٌ 
لم: )من ٛتل علينا السبلح أف ٛتل السبلح على أىل اإلسبلـ من كبائر الذنوب يقوؿ النيب صلى اهلل عليو وس

فليس منا( متفق عليو. وا٠تروج على ا١تسلمُت وقتا٢تم وسفك دمائهم داخٌل يف قوؿ النيب صلى اهلل عليو 
وسلم: )ومن خرج على أميت يضرب برَّىا وفاجرىا، وال يتحاشى من مؤمنها، وال يفي لذي عهٍد عهده، فليس 

 مٍت ولست منو( أخرجو مسلم.
ر يف بياف ٗتطيطهم لقتل شخصياٍت عامٍة يف الببلد، وىذا من قتل ا١تسلم بغَت حق، واهلل سادًسا: و٦تا ظه
ًدا َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب اللَُّو َعَلْيِو َوَلَعَنُو َوأََعدَّ لَ تعاىل يقوؿ: ) ُو َعَذابًا َوَمْن يَػْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَػَعمّْ

ظهر أيًضا ٗتطيطهم إلحداث فوضى يف الببلد وتدمَت ا١تمتلكات، وىذا من اإلفساد يف (.سابًعا: و٦تا َعِظيًما
َا َجزَاُء الَِّذيَن ٭ُتَارِبُوَف اللََّو َوَرُسوَلُو َوَيْسَعْوَف يف اأْلَْرِض َفَساًدا َأْف يُػَقتػَُّلوا َأْو ُيَصلَّ األرض الذي قاؿ اهلل عنو: ) ُبوا ِإ٪تَّ

نْػَيا َو٢َتُْم يف اآْلِخَرِة َعذَ َأْو تُػَقطََّع أَْيِديهِ  َفْوا ِمَن اأْلَْرِض َذِلَك ٢َتُْم ِخْزٌي يف الدُّ اٌب ْم َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخبَلٍؼ أَْو يُػنػْ
 (.َعِظيمٌ 

 نسأؿ اهلل أف ٭تمي ببلدنا وببلد ا١تسلمُت من كل وفتنة، اللهم أىد شباب ا١تسلمُت.
 يل ولكم.أقوؿ ما قد ٝتعتم، وأستغفر اهلل العظيم 
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 ا٠تطبة الثانية: 
اٟتمد هلل على إحسانو، والشكر لو على توفيقو وامتنانو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد 

 أف ٤تمًدا عبده ورسولو وصفيو وخليو صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو وسلم تسليًما كثَتا.
 التقوى.أما بعد: فيا عباد اهلل، اتقوا اهلل تعاىل حق  
أيها ا١تسلموف: ونواصل عرض أبرز ما ورد يف بياف ٝتاحة الشيخ وفقو اهلل فيقوؿ: ثامًنا: و٦تا ظهر أيًضا من  

البياف أف ىذه الفئة تكفر ا١تسلمُت وتستحل دماءىم، وىذه أخطر جرائمهم وأشدىا وطًئا، ذلك أف تكفَت 
)إذا قاؿ الرجل ألخيو يا كافر، فقد باء ّٔا أحدىا، ا١تسلم ورد فيو وعيٌد شديد، يقوؿ صلى اهلل عليو وسلم: 

مث يقوؿ ٝتاحة ا١تفيت وفقو اهلل: وأنصح اٞتميع باٟترص ؿ وإال رجعت عليو( أخرجو الشيخاف، فإف كاف كما قا
على أمن الببلد واٞتد يف ىذا األمر والتعاوف مع اٞتهات ا١تختصة يف اإلببلغ عن كل ما من شأنو زعزعة 

مثِْ ا من أوجب الواجبات، يقوؿ اهلل تعاىل: )األمن، فإف ىذ َوتَػَعاَونُوا َعَلى اْلربّْ َوالتػَّْقَوى َواَل تَػَعاَونُوا َعَلى اإْلِ
 (.َواْلُعْدَواِف َواتػَُّقوا اللََّو ِإفَّ اللََّو َشِديُد اْلِعَقابِ 

أوغل بعض شبابنا أيديهم فيها أيها األخوة يف اهلل، فهذا البياف يلخص رأي أىل العلم يف ىذه الفتنة اليت   
ـٌ لكل فتنٍة أو مصيبٍة يف أي  ولؤلسف، وأحدثوا ا١تنكرات العظاـ بسفك الدماء وترويع اآلمنُت، وىذا اٟتكم عا
بلٍد من بلداف ا١تسلمُت، سواٌء ما وقع يف ببلدنا ا١تملكة العربية السعودية أو ما سواىا، كما وقع يف ا١تغرب أو 

؛ ألنو وبعد أذنو السبلح ال ٯتكن أف يرفع إال يف وجو ا١تعتدي، وٖتت راية ويل أمر ا١تسلمُتاٞتزائر و٨توىا؛ ألف 
 أدرى با١تصاٌف وا١تفاسد.

 نسأؿ اهلل أف ٭تمي ببلد ا١تسلمُت من الفنت ما ظهر منها وما بطن.  
ِإفَّ اللََّو : )حانوسبصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل   

 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 منا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.اللهم آ

 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ عباد اهلل ) لَُّكْم ْغِي يَِعُظُكْم َلعَ ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 فضل مواجهة الغالة والخوارج وقتالهم عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

شريك لو، ونشهد أف ، ٨تمده ونستغفره ونتوب إليو، ونشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال اٟتمد هلل رب العا١تُت  
٤تمدا عبده ورسولو، وصفيو من خلقو، أدى األمانة وجاىد يف اهلل حق جهاده صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو 

 وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
ا يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقو )أما بعد: فأوصيكم ونفسي بتقوى اهلل تعاىل، بفعل الطاعات واجتناب السيئات،   

 (اللََّو َحقَّ تُػَقاتِِو َواَل َ٘تُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ 
عبػػػاد اهلل، يقػػػوؿ اهلل جػػػل جبللػػػو يف كتابػػػو العزيػػػز: )إف سػػػعيكم لشػػػىت(، أخربنػػػا ربنػػػا أف سػػػعينا يف ىػػػذه الػػػدنيا   

لصػػاٟتة والقيػػاـ ٥تتلػػف، فمػػن عبػػاد اهلل مػػن سػػعيو يف ىػػذه الػػدنيا فيمػػا ٮتلػػص نفسػػو مػػن عػػذاب اهلل باألعمػػاؿ ا
بالواجبات وا١تأمورات، ومن عباد اهلل من سعيو يف الباطل، سعيو يف األرض فساداً، وسعيو إجراماً، وسعيو ضػرراً 
علػػى نفسػػو وعلػػى أىلػػو وعلػػى مػػن صػػحبو ومػػن شػػاركو، يسػػعى يف الباطػػل، ويرتػػاح بػػاإلجراـ، وصػػدؽ رسػػوؿ اهلل 

بائع نفسو فمعتقها أو موبقهػا( رواه مسػلم، كػل يسػعى، صلى اهلل عليو وسلم حيث يقوؿ: )كل الناس يغدو، ف
فسػػاع يف إصػػبلح الػػنفس ويف رفعتهػػا، وسػػاع يف إذال٢تػػا واحتقارىػػا. يقػػوؿ اهلل جػػل وعػػبل: )قػػد أفلػػح مػػن زكاىػػا* 

 وقد خاب من دساىا(.
م وتفجػَتات أيها األخوة عندما نسًتجع األياـ ا١تاضية يف ببلدنا، وكنا نظن أف مػا مػر فيهػا مػن إرىػاب وجػرائ   

سحابة صيف وقد زالت، ولكننا فوجئنا ببياف وزارة الداخليػة الػذي يؤكػد وجػود فئػة مػن شػبابنا لؤلسػف مػا زالػوا 
يف غيهم يعمهوف، ويف ضبل٢تم مستمروف، على الػرغم مػن اٞتهػود الػيت قػاـ ّٔػا اٞتميػع يف ببلدنػا يف معاٞتػة ىػذا 

علمػػاء والػػدعاة، وكافػػة ا١تسػػؤولُت ورجػػاؿ األمػػن، وانتهػػاء بكافػػة الغلػػو والتطػػرؼ، بدايػػة مػػن والة األمػػر ومػػروراً بال
ا١تػػواطنُت وا١تقيمػػُت، لكػػن مػػن النػػاس مػػن ال تطمػػئن نفسػػو علػػى خػػَت، وال ٯتكػػن أف يقتنػػع براحػػة البػػاؿ وطمأنينػػة 
النفس، فبل تردعػو موعظػة واعػظ، وال تػؤثر فيػو ذكػرى مػذكر، ولنػا أف نسػأؿ ١تػاذا يقومػوف ّٔػذه األفعػاؿ  ونقػوؿ 

 اْٟتَيَػاةِ  يف  قَػْولُػوُ  يُػْعِجبُػكَ  َمػن النَّػاسِ  َوِمػنَ ألهم اقًتنوا بشياطُت اإلنس يسػوقوهم إىل الباطػل سػوقاً، وصػدؽ اهلل: )
نْػَيا  اْٟتَػػْرثَ  َويُػْهلِػػكَ  ِفِيَهػػا لِيُػْفِسػػدَ  اأَلْرضِ  يف  َسػػَعى تَػػػَوىلَّ  َوِإَذا* ا٠تَِْصػػاـِ  أَلَػػدُّ  َوُىػػوَ  قَػْلبِػػوِ  يف  َمػػا َعلَػػى اللّػػوَ  َوُيْشػػِهدُ  الػػدُّ
 (.اْلِمَهادُ  َولَِبْئسَ  َجَهنَّمُ  َفَحْسُبوُ  بِاإِلمثِْ  اْلِعزَّةُ  َأَخَذْتوُ  الّلوَ  اتَّقِ  َلوُ  ِقيلَ  َوِإَذا* الَفَسادَ  ٭تُِبُّ  الَ  َوالّلوُ  َوالنَّْسلَ 

، وأطػػػاعوا أعػػػداء أيهػػػا ا١تسػػػلموف، ىػػػذه الفئػػػة، رضػػػوا بالسػػػعي يف اإلفسػػػاد يف األرض، ورواه طريقػػػاً صػػػحيحاً    
اإلسػػبلـ، وأطػػاعوا شػػياطُت اإلنػػس، ٦تػػن ٭تبػػوف أف يزجػػوا بالشػػباب الفػػارغ عقلػػو مػػن العلػػم واٟتكمػػة والتبصػػر يف 
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للصػػواب فػػأبوا، وعػػرض علػػيهم العفػػو فلػػم يقبلػػوا، بػػل ٞتػػوا يف  سػػبق دعػػوهتمىػػؤالء  األمػػور يف ىػػذه الضػػبلالت،
ػػيّْئُ  اْلَمْكػػرُ  ٭تَِيػػقُ  َواَل  جػػل وعػػبل: ) طغيػػاهم، واسػػتمرؤوا الباطػػل، أمػػا يػػوقظهم قػػوؿ اهلل (، أمػػا أخػػذوا بَِأْىلِػػوِ  ِإالَّ  السَّ

من األحداث السابقة لغَتىم عظة وعربة، إف ا١تنهج الػذي ىػم عليػو مػنهج خػاطئ وطريػق منحػرؼ، فقػد عصػوا 
 والديهم وأىلهم، وعصوا والة أمرىم، وعصوا علماء ببلدنا؛ وقبل ذلك عصوا رّٔم جل وعبل.

لك نقوؿ ٢تم بلساننا ٚتيعاً عودوا إىل رشدكم، وأنيبوا إىل ربكم، وتوبوا إىل اهلل توبػة نصػوحاً ٘تحػوف ّٔػا مػا لذ   
مضػى، وضػػعوا أيػػديكم بأيػػدي ٚتاعػة ا١تسػػلمُت؛ لتطمئنػػوا وترتػػاحوا وتعبػدوا اهلل علػػى بصػػَتة، وٖتمػػدوف اهلل علػػى 

 فيو ْتمد اهلل يف ببلدنا، ٦تا ال يتوفر يف بلداف كثَتة.نعمة الدين والدعوة واألمن واالستقرار، وا٠تَت الذي ٨تن 
نْػَيا اْٟتَيَػػػاةِ  يف  َسػػػْعيُػُهمْ  َضػػػلَّ  الَّػػػِذينَ * أَْعَمػػػااًل  بِاأْلَْخَسػػػرِينَ  نُػَنبّْػػػُئُكمْ  َىػػػلْ  قُػػػلْ ونػػػذكرىم بقػػػوؿ اهلل تعػػػاىل: )    َوُىػػػمْ  الػػػدُّ

ًعا ٭ُتِْسػػُنوفَ  أَنػَُّهػػمْ  ٭َتَْسػػُبوفَ  مػػى، ١تػػن عمػػل أعمػػاالً يظنهػػا صػػاٟتة، وىػػي يف واقػػع األمػػر (، فتلػػك ا٠تسػػارة العظُصػػنػْ
 أعماؿ باطلة ال قيمة ٢تا؛ لكوها ال توافق كتاب اهلل وال سنة رسولو صلى اهلل عليو وسلم.

 نسأؿ اهلل ٭تمي ديننا وببلدنا وببلد ا١تسلمُت من كل سوء.  
 ٟتور بعد الكور.اللهم اىد شبابنا وردىم إليك رداً ٚتيبلً اللهم إنا نعوذ بك من ا 

 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلأقوؿ ما قد ٝتعتم
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 :ا٠تطبة الثانية
اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده 

 ليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم ع
 تناولوا خَتي الدارين.. أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل،   
عبػاد اهلل، أرشػد النػيب صػػلى اهلل عليػو وسػلم لقتػاؿ ا٠تػػوارج ومػن شػأّهم، فقػاؿ: )لػػو يعلػم الػذين يقػاتلوهم مػػا   

ّٔذا األجر، فمػاذا رتػب اإلسػبلـ ىػذا األجػر العظػيم ٢تم من األجر لنكلوا عن العمل(، رواه مسلم، أي الكتفوا 
على من قاتل ىؤالء ا٠توارج ؛ ألف ا٠توارج ومن شأّهم ٦تن فهموا اإلسبلـ على غَت فهمو الصحيح، قد يظهر 
مػػػنهم تػػػدين مػػػن صػػػبلة وقػػػراءة قػػػرآف وقيػػػاـ ليػػػل، إال أهػػػم أخطػػػؤوا يف فهػػػم الكتػػػاب والسػػػنة، باسػػػتباحتهم دمػػػاء 

م، فحىت ال يلػبس مظهػرىم علػى عامػة النػاس بػُتَّ النػيب صػلى اهلل عليػو وسػلم فضػل قتػا٢تم حػىت ا١تسلمُت وأموا٢ت
رضػي اهلل  -وإف ظهر منهم الصبلح، فإذا قاتل ا٠توارج ا١تسلمُت وخرجوا على إمامهم قوتلوا، كما قاتلهم علػي 

ما ٯترؽ السػهم مػن الرميػة، مػن ، وجاء يف اٟتديث أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: )ٯترقوف من الدين ك-عنو
 لقيهم فليقتلهم، فإف يف قتلهم أجراً ١تن قتلهم عند اهلل(.

فنسأؿ اهلل أف يهدي ضاؿ ا١تسلمُت، وأف يقوي رجاؿ األمن على مواجهػة مػن ضػل مػن شػبابنا، وأف يكفينػا    
 شرىم، إنو على كل شيء قدير.

ِإفَّ اللََّو : )سبحانوركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ صلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمعباد اهلل   
 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما

 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
 .يف كل مكاف ا١تسلمُتنصر االلهم أعز اإلسبلـ و 

 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.
 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.

 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.
 اب النار.ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذ

ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ عباد اهلل ) ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 يعلم ما تصنعوف.( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل َتذَكَُّروفَ 
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 فتنة التكفير عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

، ٨تمده ونستغفره ونتوب إليو، ونشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، ونشهد أف اٟتمد هلل رب العا١تُت  
لو ٤تمدا عبده ورسولو، وصفيو من خلقو، أدى األمانة وجاىد يف اهلل حق جهاده صلى اهلل وسلم عليو وعلى آ

 وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
 ِبَرُسػػولِوِ  َوآِمنُػػوا اللَّػػوَ  اتػَُّقػػوا آَمنُػػوا الَّػػِذينَ  أَيػَُّهػػا يَػػاأمػػا بعػػد: فأوصػػيكم أيهػػا النػػاس ونفسػػي بتقػػوى اهلل عػػز وجػػل، )  

 (.رَِّحيمٌ  َغُفورٌ  اللَّوُ وَ  َلُكمْ  َويَػْغِفرْ  ِبوِ  َ٘تُْشوفَ  نُورًا لَُّكمْ  َو٬َتَْعل رَّْٛتَِتوِ  ِمن ِكْفَلُْتِ  يُػْؤِتُكمْ 
أيها ا١تسلموف، من تأمل مقاصد شريعة اإلسبلـ تبُت ٢تا اىتمامها ّتمع الكلمة وغرس احملبة واأللفة بػُت أفػراد   

األمػػة، واٟتػػث علػػى التعػػاوف والبعػػد عػػن أسػػباب العػػداوة والبغضػػاء، ومػػا يثػػَت األحقػػاد والضػػغائن، والتحػػذير مػػن 
١تزىم وإبداء عوراهتم وتتبع عثراهتم، والتشهَت ّٔم وإساءة الظن ّٔم كل ىػذه األمػور الطعن يف ا١تسلمُت و٫تزىم و 

 ٤ترمة يف ديننا اٟتنيف.
لذلك دعونا أيها اإلخوة يف اهلل، نقف بإ٬تاز عند فتنة خطَتة، حذر منها نبينػا صػلى اهلل عليػو وسػلم بقولػو:    

يػػو، إهػػا مسػػألة تكفػػَت ا١تسػػلم ألخيػػو ا١تسػػلم وآّازفػػة )مػػن قػػاؿ ألخيػػو: يػػا كػػافر، فقػػد بػػاء بػػو أحػػد٫تا(، متفػػق عل
بػػاٟتكم علػػى ا١تسػػلم ٓتروجػػو مػػن ملػػة اإلسػػبلـ، ألف ىػػذه ا١تسػػألة عظيمػػة، و٢تػػا أبعػػاد كػػربى، فػػبل ٭تػػل ١تسػػلم أف 
يقػػػدـ عليهػػػا بنفسػػػو، إ٪تػػػا مرجعهػػػا ألىػػػل القضػػػاء، يقػػػوؿ شػػػيخ اإلسػػػبلـ ابػػػن تيميػػػة رٛتػػػو اهلل: "اعلػػػم أف مسػػػائل 

تفسػيق ىػي مػن مسػائل األٝتػاء واألحكػاـ الػػيت يتعلػق ّٔػا الوعػد والوعيػد يف الػدار اآلخػرة، ويتعلػق ّٔػػا التكفػَت وال
ا١تواالة وا١تعاداة والقتل والعصػمة وغػَت ذلػك يف دار الػدنيا، فػإف اهلل سػبحانو أوجػب اٞتنػة للمػؤمنُت، وحػـر اٞتنػة 

و اهلل: "وباٞتملػػة فيجػػب علػػى مػػن نصػػح علػػى الكػػافرين"، ويقػػوؿ الشػػيخ عبػػداهلل بػػن ٤تمػػد بػػن عبػػدالوىاب رٛتػػ
نفسو أف ال يتكلم يف ىذه ا١تسألة إال بعلم وبرىاف مػن اهلل، وليحػذر مػن إخػراج رجػل مػن اإلسػبلـ ٔتجػرد فهمػو 

 واستحساف عقلو، فإف إخراج رجل من اإلسبلـ من أعظم أمور الدين".
ورسػولو صػلى اهلل عليػو وسػلم، فلػيس الكفػر ره اهلل تعػاىل عبػاد اهلل، فػالكفر حكػم شػرعي، والكػافر ىػو مػن كّفػ  

حقاً ألحد من الناس، بل ىػو حػق هلل وحػده، يقػوؿ شػيخ اإلسػبلـ ابػن تيميػة رٛتػو اهلل: "فلهػذا كػاف أىػل العلػم 
والسنة ال يكفروف من خالفهم، وإف كاف ذلك ا١تخالف يكفرىم؛ ألف الكفر حكم شػرعي، فلػيس لئلنسػاف أف 

س لك أف تكػذب عليػو، وقػاؿ: "وا٠تػوارج ا١تػارقوف الػذين أمػر النػيب صػلى اهلل يعاقب ٔتثلو، كمن كذب عليك لي
عليػػو وسػػلم بقتػػا٢تم، قػػاتلهم علػػي رضػػي اهلل عنػػو وأئمػػة الػػدين مػػن الصػػحابة والتػػابعُت، وقػػد ثبػػت ضػػبل٢تم أي: 
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لفػُت الػذين ا٠توارج بالنص واإلٚتاع، ومل يكفرىم أحد من األئمة، وإ٪تا قػاتلوىم لبغػيهم، فكيػف بػالطوائف ا١تخت
اشتبو عليهم اٟتق يف مسائل غلط فيها من ىػو أعلػم مػنهم فػبل ٭تػل إلحػدى ىػذه الطوائػف أف تكفػر األخػرى، 
وال تستحل دمها وال ما٢تا، وقاؿ أيضاً رٛتو اهلل: "إف اإلماـ أٛتد صلى خلف اٞتهمية الػذين قػالوا ٓتلػق القػرآف 

لغليظػػػة، ومل يكفػػػرىم اإلمػػػاـ أٛتػػػد، بػػػل كػػػاف يعتقػػػد إٯتػػػاهم وامتحنػػػوا النػػػاس وعػػػاقبوا مػػػن مل يػػػوافقهم بالعقوبػػػات ا
وإمػػامتهم، ويػػدعو ٢تػػم، ويػػرى االئتمػػاـ ّٔػػم والصػػبلة خلفهػػم واٟتػػج والغػػزو معهػػم وا١تنػػع مػػن ا٠تػػروج علػػيهم. اىػػػ  

 كبلمو رٛتو اهلل.
اهلل، ويف التنزيػػل:  عبػاد اهلل ينبغػي أف يعلػم أف اإلٯتػػاف والكفػر ٤تلهػا القلػب، وال يطلػػع علػى مػا يف القلػوب إال   
 َغَضػبٌ  فَػَعلَػْيِهمْ  َصػْدرًا بِػاْلُكْفرِ  َشػرَحَ  مَّػن َوَلِكػن بِاإِلٯتَػافِ  ُمْطَمِئنّّ  َوقَػْلُبوُ  ُأْكرِهَ  َمنْ  ِإالَّ  إٯتَانِوِ  بَػْعدِ  ِمن بِالّلوِ  َكَفرَ  َمن)

 (.َعِظيمٌ  َعَذابٌ  َو٢َتُمْ  الّلوِ  مّْنَ 
اً بالكفر، والتفكَت عند أىل العلم لو شروط وموانػع، فقػد يكػوف الرجػل فالكافر عياذاً باهلل ىو من شرح صدر    

مل تبلغػػو النصػػوص ا١توجبػػة ١تعرفػػة اٟتػػق، وقػػد تكػػوف عنػػده ولكنػػو مل يػػتمكن مػػن فهمهػػا، وقػػد تعػػرض لػػو شػػبهات 
ما مػػع يعػذره اهلل ّٔػا، فػبل اعتبػار إذاً ٔتػا قػد يقػع فيػو بعػػض النػاس مػن األخطػاء واٞتهػاالت يف أمػور الػدين ال سػي

اٞتهل ْتكمها، وال اعتبػار بصػدور مكفػر مل يػرد بػو فاعلػو ا٠تػروج مػن اإلسػبلـ إىل ملػة الكفػر، وإف كانػت ىػذه  
كلها أموراً منكرة ٤ترمة ٬تب اإلنكار علػى صػاحبها والتحػذير منهػا وبيػاف اٟتػق فيهػا، ولكنهػا ال توجػب اٟتكػم 

علػػم قػػد ٭تكمػػوف علػػى ا١تسػػألة أو األمػػر بأنػػو كفػػر، واٞتػػـز بكفػػر صػػاحبها، ومػػن ا١تهػػم أيضػػاً أف نعػػرؼ أف أىػػل ال
 ال ٭تكموف على الناس بأعياهم بأهم كفاراً.لكن و 
 اسأؿ اهلل أف يهدينا ١تا اختلف فيو من اٟتق بإذنو، وأف يرينا اٟتق حقاً ويرزقنا اتباعو ..   
 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلأقوؿ ما قد ٝتعتم  
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 :ا٠تطبة الثانية
اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده 

 ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
 دارين..تناولوا خَتي ال أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل،   
أيها ا١تسلموف، يف مسألة التكفَت زلت أقداـ ما كاف ٢تا أف تزؿ، وخاضت ألسػنة وأقػبلـ بغػَت علػم وال برىػاف،   

وشاع ذلك لؤلسف يف بعض آّالس ومنتديات اإلنًتنت ووسائل التواصل االجتماعي، فينبغي اٟتذر من ذلػك  
 تَػُقولُػواْ  َوالَ  فَػَتبَػيػَّنُػواْ  اللّػوِ  َسِبيلِ  يف  َضَربْػُتمْ  ِإَذا آَمُنواْ  الَِّذينَ  يػَُّهاأَ  يَاكلو، والسبلمة ال يعد٢تا شيء، يقوؿ اهلل تعاىل: )

ػػبَلـَ  إِلَػْيُكمُ  أَْلَقػى ِلَمػنْ  نْػَيا اْٟتَيَػاةِ  َعػػَرضَ  تَػْبتَػغُػوفَ  ُمْؤِمنًػا َلْسػتَ  السَّ  قَػْبػػلُ  مّْػن ُكنػُتم َكػػَذِلكَ  َكثِػَتَةٌ  َمغَػاًلُِ  اللّػوِ  َفِعنػػدَ  الػدُّ
 (.َخِبَتًا تَػْعَمُلوفَ  ٔتَا َكافَ  الّلوَ  ِإفَّ  فَػَتبَػيػَُّنواْ  َعَلْيُكمْ  الّلوُ  نَّ َفمَ 

هػػػذا حكمػػػو للقضػػػاء فوالبػػػد أف نؤكػػػد أنػػػو عنػػػدما تتقػػػرر خطػػػورة التكفػػػَت وعظػػػم شػػػأنو وشػػػدة القػػػوؿ فيػػػو، 
وأّػػػػا يف ٣تالسػػػػنا بيػػػػاف خطػػػػر ا١تسػػػػألة واٟتػػػػذر مػػػػن اٞتػػػػرأة يف اقتحػػػػاـ أبنؤكػػػػد ىنػػػػا وللدولػػػػة ومؤسسػػػػاهتا الرٝتيػػػػة، و 

 اإِلمثِْ  َعلَػػػػى تَػَعػػػػاَونُواْ  َوالَ  َوالتػَّْقػػػػَوى الْػػػػربّْ  َعلَػػػػى َوتَػَعػػػػاَونُواْ ومنتػػػػدياتنا، فػػػػاتقوا اهلل رٛتكػػػػم اهلل، واحفظػػػػوا ألسػػػػنتكم، )
 (.اْلِعَقابِ  َشِديدُ  الّلوَ  ِإفَّ  الّلوَ  َواتػَُّقواْ  َواْلُعْدَوافِ 

ِإفَّ اللََّو : )سبحانواة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ صلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهدعباد اهلل    
 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما

 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اإلسبلـ و اللهم أعز 

 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.
 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.

 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.
 ة، وقنا عذاب النار.ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسن

ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ عباد اهلل ) ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 رب، واهلل يعلم ما تصنعوف.( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكَتذَكَُّروفَ 
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 التحذير من تسرب أموال الصدقة والعمل الخيري للجهات اإلرىابية عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

، ٨تمده ونستغفره ونتوب إليو، ونشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، ونشهد أف اٟتمد هلل رب العا١تُت
األمانة وجاىد يف اهلل حق جهاده صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو ٤تمدا عبده ورسولو، وصفيو من خلقو، أدى 

 وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
 ُىػوَ  َمْولُػودٌ  َواَل  َولَػِدهِ  َعػن َوالِػدٌ  ٬َتْػزِي الَّ  يَػْوًمػا َواْخَشػْوا َربَُّكػمْ  اتػَُّقػوا النَّاسُ  أَيػَُّها يَاعباد اهلل: اتقوا اهلل عز وجل: )   
نْػَيا اْٟتََياةُ  تَػُغرَّنَُّكمُ  َفبَل  َحقّّ  اللَّوِ  َوْعدَ  ِإفَّ  َشْيًئا َواِلِدهِ  َعن َجازٍ   (.اْلَغُرورُ  بِاللَّوِ  يَػُغرَّنَُّكم َواَل  الدُّ
أيها األخوة ا١تؤمنوف: قاؿ رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو وسػلم: )ال تػزوؿ قػدما عبػد يػـو القيامػة حػىت يسػأؿ عػن    

بػو، وعػن مالػو مػن أيػن اكتسػبو وفػيم أنفقػو، وعػن جسػمو فػيم أبػبله( رواه  عمره فيما أفناه، وعن علمػو فػيم فعػل
الًتمذي وصححو ٚتع من أىل العلم، ويف ىذا اٟتديث دليل على خطورة ا١تاؿ ٚتعاً وأنفاقاً، ٦تا يؤكػد أف علػى 

 ا١تسلم أف يراعي اٟتبلؿ يف ٚتع مالو، وأف يتحرى الوجو ا١تشروع يف إنفاقو.
آّاالت ا٠تطَتة يف باب إنفاؽ ا١تاؿ، وٮتشى من الوقوع ّٔا: إعانة أىػل الباطػل، و٘تػويلهم أيها األخوة: ومن    

لنشػػػر بػػػاطلهم، وعلػػػى رأس ىػػػؤالء، أولئػػػك الػػػذين يسػػػتخدموف أمػػػواؿ احملسػػػنُت مػػػن ا١تسػػػلمُت إلرىػػػأّم، وزعزعػػػة 
ر وزارة الداخليػة بياناهتػا أمنهم، وٗتريب ٦تتلكاهتم ا٠تاصة والعامػة، وقػد رأيػتهم ومػن مل يػر فقػد ٝتػع، حػُت تصػد

بالقبض على بعض أولئك آّرمُت، ما يوجد يف حوزهتم من أمواؿ، وال شك أيها األخوة أف ٘تويػل أىػل الفسػاد 
 َعلَػى َوتَػَعػاَونُواْ جرٯتة كبَتة، وتعاوف على اإلمث والعدواف، وىذه أمور ٤ترمة يف دين اإلسبلـ، يقوؿ تبارؾ وتعاىل: )

(، ويف صػحيح مسػلم يقػوؿ النػيب اْلِعَقػابِ  َشػِديدُ  اللّػوَ  ِإفَّ  اللّػوَ  َواتػَُّقػواْ  َواْلُعػْدَوافِ  اإِلمثِْ  َعلَػى تَػَعػاَونُواْ  َوالَ  ىَوالتػَّْقوَ  اْلربّْ 
صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم: )لعػػن اهلل مػػن أوى ٤تػػدثاً( واللعػػن ىػػو الطػػرد واإلبعػػاد مػػن رٛتػػة اهلل، نسػػأؿ اهلل السػػبلمة 

 و اهلل: وفيو أي يف اٟتديث أف احملدث وا١تؤوي للُمحدث يف اإلمث سواء.والعافية، يقوؿ ابن حجر رٛت
أيهػػػا األخػػػوة: مػػػن بػػػاب حبنػػػا للػػػدين، ونفػػػع إخواننػػػا ا١تسػػػلمُت، وحػػػرص بعضػػػنا علػػػى الصػػػدقات، ومسػػػاعدة    

احملتاجُت، قػد نقػع مػن حيػث ال نشػعر، فنضػع أموالنػا يف أيػدي أنػاس ٢تػم مػآرب خبيثػة، فيسػتغلوف حػب النػاس 
 وكفػػارات األٯتػػاف، ،ع مػػثبًل، لتفطػػَت الصػػائمُت، وكفالػػة األيتػػاـ، وٖتفػػيظ القػػرآف، وحفػػر اآلبػػار، واألضػػاحيللتػػرب 

لتمويػػل شػػرذمة ضػػالة مفسػػدة، ومعػػاذ اهلل أيهػػا األخػػوة أف نػػتهم ٚتعياتنػػا ا٠تَتيػػة، أو مؤسسػػاتنا  وبنػػاء ا١تسػػاجد؛
بػػأف وذلػػك ى يف دفػػع أموالػػو وصػػدقاتو وزكواتػػو ا٠تَتيػػة، ولكنهػػا حقيقػػة البػػد مػػن قو٢تػػا، فليحػػذر ا١تسػػلم، ويتحػػر 

فػػإف مػػن األفػػراد مػػن قػػدمها لفػػرد مهمػػا كػػاف، نسػػلمها وال ن، وال فقػػط تكػػوف يف أيػػدي ا١تؤسسػػات ا٠تَتيػػة الرٝتيػػة



269 

 

ن يسػتحل إراقػة دمػاء ا١تسػلمُت، وتفجػَت ٦تتلكػاهتم العامػة سلموىا ١تيرضي اهلل عز وجل، و ال ما استغلوا ذلك في
رع أبػػدا عػػن الكػػذب علػػيهم وأخػػذ أمػػوا٢تم، واسػػتعما٢تا ضػػدىم وضػػد أمػػنهم، فمػػن واجبنػػا أال ال يتػػو و وا٠تاصػػة، 

ة طرقهػػػا ٚتعػػػاً ػػػػػػػػػػػػنغفػػػل عػػػن حػػػيلهم ومكػػػرىم مػػػن خػػػبلؿ ٖتػػػري دفػػػع األمػػػواؿ عػػػرب القنػػػوات ا١تصػػػرح ٢تػػػا، وا١تعروف
 وتوزيعاً.

 اسأؿ اهلل يل ولكم علماً نافعاً، وعمبلً خالصاً، إنو ٝتيع ٣تيب.  
 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلأقوؿ ما قد ٝتعتم  
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 :ا٠تطبة الثانية
اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده 

 آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى 
 تناولوا خَتي الدارين.. أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل،   
أيهػػا ا١تسػػلموف: وىنػػا رسػػالة أوجههػػا ٢تػػؤالء الػػذين ال يتورعػػوف عػػن الكػػذب علػػى ا١تسػػلمُت، واالحتيػػاؿ علػػيهم   

عػز وجػل، والػيت تنػايف تعػاليم الػدين ألخذ أمػوا٢تم، لتكػوف وسػيلة لتنفيػذ خططهػم و٥تططػاهتم الػيت ال ترضػي اهلل 
وتوجيهاتو، فأوصيهم بأف يتقوا اهلل، وأف ٭تذروا مغبة فعلهم ا١تشُت، وعواقب عملهم السيء، وشبهاهتم الضالة، 

نْػَيا اْٟتَيَػاةِ  يف  قَػْولُػوُ  يُػْعِجبُػكَ  َمػن النَّػاسِ  َوِمنَ (فإف عليهم وزرىم وأوار غَتىم، يقوؿ تبارؾ وتعاىل:   اللّػوَ  ِهدُ َوُيْشػ الػدُّ
 ٭تُِػبُّ  الَ  َواللّػوُ  َوالنَّْسػلَ  اْٟتَػْرثَ  َويُػْهلِػكَ  ِفِيَهػا لِيُػْفِسػدَ  اأَلْرضِ  يف  َسػَعى تَػػَوىلَّ  َوِإَذا* ا٠تَِْصاـِ  أََلدُّ  َوُىوَ  قَػْلِبوِ  يف  َما َعَلى

ٚتاعػػة ا١تسػػلمُت، ( فجمػػع أمػػواؿ ا١تسػػلمُت، لًتويػػع اآلمنػػُت، واتبػػاع طػػرؽ شػػياطُت األنػػس، وا٠تػػروج علػػى الَفَسػػادَ 
 بَػْعػػػػدَ  اأَلْرضِ  يف  تُػْفِسػػػػُدواْ  َوالَ وتػػػػدمَت مصػػػػاٟتهم، مػػػػن الفسػػػػاد يف األرض الػػػػذي هػػػػى اهلل عنػػػػو، يقػػػػوؿ تعػػػػاىل: )

أف عليهم اٞتمعيات وا١تؤسسات ا٠تَتية الذين استأمنهم الناس، ووثقوا ّٔم،  يف(، وأخَتاً  أيها األخوة ِإْصبَلِحَها
ويضعوا الضوابط الدقيقة اليت توصل أمػواؿ النػاس وزكػواهتم ١تسػتحقيها، وليتػذكروا  يكونوا على مستوى ىذه الثقة
 سؤاؿ اهلل ٢تم عن ىذه األمانة.

 أسأؿ اهلل أف يهدي ضاؿ ا١تسلمُت، وأف يوفقنا ٚتيعاً ١تا ٭تبو ويرضاه، إنو ٝتيع ٣تيب.  
ِإفَّ اللََّو : )سبحانوجل وعبل، فقاؿ صلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل عباد اهلل   

 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .كل مكافيف   ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.

 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.
 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.

 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ هلل )عباد ا ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 أضرار الخريف العربي، ونعمة األمن والشريعة في وطننا عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

اٟتمد هلل شرح صدور أىل اإلٯتاف للحق وا٢تدى، من يهد اهلل فهو ا١تهتد ومن يضلل فلن ٕتد لو ولياً مرشػداً،   
شػػريك لػػو، وأشػػهد أف سػػيدنا أٛتػػده سػػبحانو علػػى نعػػم ال ٨تصػػي ٢تػػا عػػدداً، وأشػػهد أف ال إلػػو إال اهلل وحػػده ال 

ونبينػا ٤تمػػداً عبػد اهلل ورسػػولو اجتبػاه ربػػو واصػطفاه، صػػلى اهلل وسػلم وبػػارؾ عليػو، وعلػػى آلػو وأصػػحابو والتػػابعُت 
 ومن تبعهم بإحساف، وسلم تسليماً كثَتاً..

 الَّػِذينَ  أَيػَُّهػا يَػامػو، )أما بعد: أيها ا١تسلموف، اتقوا اهلل وأطيعوه، وراقبوا أمره وال تعصوه، واشكروه على ٚتيع نع  
 (.الصَّاِدِقُتَ  َمعَ  وَُكونُواْ  الّلوَ  اتػَُّقواْ  آَمُنواْ 
أيها األخوة يف اهلل، التعاطي مع األحداث وأخذ العرب منها يكػوف ذلػك كلػو بالعقػل اٟتصػيف وا٢تػدوء اٟتػذر،   

كػػوف اٟتكمػػة ضػػالة ا١تػػؤمن، فلػػيس ويف ظػػل األحػػداث والتقلبػػات ا١تتتابعػػة الػػيت نراىػػا يف وسػػائل اإلعػػبلـ اليػػـو ت
صػػلحاً لؤلمػػم، والنقػػد وحػػده ال يقػػدـ مشػػروعاً، وردود األفعػػاؿ ال تبػػٍت رؤيػػة راشػػدة، ولعلنػػا ننظػػر لػػبعض التػػذمر مُ 

، فقػد ىللػوا للتغيػَت السياسػي يف بلػداهم، ونػراىم اليػـو ، فيما ٝتػي بػالربيع العػريبالدوؿ العربية القريبة وآّاورة لنا
 دي وٗتبط سياسي واضطراب أمٍت.يف ضعف اقتصا

فػػاألمن أيهػػا األخػػوة نعمػػة عظيمػػة ال ٭تػػس ّٔػػا إال مػػن فقػػدىا، فبػػاألمن يعبػػد اهلل تعػػاىل بكػػل طمأنينػػة، وتقػػاـ    
األحكاـ الشرعية ويسود العدؿ، وباألمن يػأمن النػاس علػى أنفسػهم وأعراضػهم وأمػوا٢تم، لػذلك كػاف مػن أعظػم 

ظ الضػػروريات ا٠تمػػس ا١تهمػػة الػػيت أٚتػػع الرسػػل واألنبيػػاء علػػيهم السػػبلـ علػػى األوامػػر الػػيت جػػاء ّٔػػا اإلسػػبلـ حفػػ
حفظها، وىي حفظ الدين والنفس وا١تاؿ والعرض والعقل، فهذه األمور ىي أساس حياة الناس، ْتفظها تصػلح 

 َوِإذْ دعائػو: )أحوا٢تم، وبإ٫تا٢تا ٗتتل األمور، وتنتشػر الفوضػى واال٨تػبلؿ، قػاؿ النػيب إبػراىيم عليػو السػبلـ يف أوؿ 
 نػَّْعبُػػدَ  َأف َوبَػػٍِتَّ  َواْجنُْبػػٍِت (، فقػػدـ األمػػن علػػى التوحيػػد، وقػػاؿ بعػػد ذلػػك: )آِمنًػػا بَػلَػػًدا َىػػَذا اْجَعػػلْ  َربّْ  ِإبْػػػرَاِىيمُ  قَػػاؿَ 

(، فاألمن يف األوطاف، والسبلمة يف األبداف نعمة عظيمػة، ال يعػرؼ فظلهػا وال يستشػعر أ٫تيتهػا إال مػن اأَلْصَناـَ 
ا، إف نعمة األمػن تقػـو علػى أساسػُت ٫تػا: اإلٯتػاف بػاهلل تعػاىل، واالسػتقامة علػى العمػل الصػاٌف، فػإذا اقػًتف فقدى

 ِإٯتَػػانَػُهم يَػْلِبُسػػواْ  وملَْ  آَمنُػػواْ  الَّػػِذينَ األمػػن باإلٯتػػاف؛ ٘تػػت النعمػػة، واكتمػػل الفضػػل مػػن رب العػػا١تُت، قػػاؿ اهلل تعػػاىل: )
(، وكػػػاف األمػػػن مػػػن نعػػػم اهلل تعػػػاىل علػػػى قبيلػػػة قػػػريش، يقػػػوؿ سػػػبحانو: مُّْهتَػػػُدوفَ  َوُىػػػم نُ اأَلْمػػػ ٢َتُػػػمُ  أُْولَئِػػػكَ  ِبظُْلػػػمٍ 

)إليػػبلؼ قػػريش إيبلفهػػم رحلػػة الشػػتاء والصػػيف فليعبػػدوا رب ىػػذا البيػػت الػػذي أطعمهػػم مػػن جػػوع وآمػػنهم مػػن 
 عليو وسلم يػـو عرفػة ، إف استتباب األمن تكرَل من اهلل تعاىل لعباده ا١تؤمنُت، وأكد عليو النيب صلى اهلل)خوؼ
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قائبًل: )يا أيها الناس، أي يـو ىذا ، قالوا: يـو حػراـ، قػاؿ: فػأي بلػد ىػذا ، قػالوا: بلػد حػراـ، قػاؿ: فػأي شػهر 
ىػػذا ، قػػالوا: شػػهر حػػراـ، قػػاؿ: فػػإف دمػػاءكم وأمػػوالكم وأعراضػػكم علػػيكم حػػراـ كحرمػػة يػػومكم ىػػذا يف بلػػدكم 

فع رأسػو فقػاؿ: )اللهػم ىػل بلغػت  اللهػم ىػل بلغػت ، فليبلػ  الشػاىد ىذا يف شهركم ىذا(، فأعادىا مراراً، مث ر 
 الغائب، ال ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض(.

نقوؿ ىذا أيها األخوة و٨تن ننعم باألمن يف ببلدنا ا١تملكة العربية السعودية اليت أكرمها اهلل تعاىل بوجود أوؿ    
يف أراضػػيها ولػػد رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم، وكػػاف فيهػػا مبعثػػو بيػػت وضػػع للنػػاس، وىػػي قبلػػة ا١تسػػلمُت، و 

ومهػػػاجره و٦تاتػػػو عليػػػو الصػػػبلة والسػػػبلـ، واليػػػـو ْتمػػػد اهلل ٖتكمنػػػا قيػػػادة ٖتكػػػم بشػػػرع اهلل تعػػػاىل، وتنػػػتهج مػػػنهج 
ذه الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم، وعلى رايتها شعار التوحيد ا٠تالص، فارتفعت بفضل اهلل ببلدنا حػُت رفعػت ىػ

الرايػػة حسػػاً ومعػػٌت، فحفػػظ اهلل بفضػػلو ومنتػػو علينػػا ديننػػا، وٚتػػع فرقتنػػا، وأغنانػػا مػػن بعػػد ضػػعف، وآمننػػا مػػن بعػػد 
 خوؼ، وعلمنا من بعد جهل، وألبسنا لباس الصحة والعافية، ومن كل خَت وفضل أمدنا وأعطانا.

الشػػػػريفُت ىػػػػي ببلدنػػػػا ودارنػػػػا لػػػػذلك نقػػػػوؿ بكػػػػل وضػػػػوح وٕتػػػػرد إف ا١تملكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعودية بػػػػبلد اٟتػػػػرمُت   
ومسػػتقرنا، الػػوالء ٟتكامهػػا وقادهتػػا بعػػد والء الػػدين، الػػوالء للػػوطن فػػوؽ كػػل والء وانتمػػاء، وأمنػػو واسػػتقراره مقػػدـ 
على كل تطلعات ومطالبات، فيجب أف نكوف على يقظة تامػة مػن أمرنػا. فكػم مػن مػًتبص يريػد تفتيػت ببلدنػا 

 ياننا، والسعيد من وعظ بغَته.و٘تزيق مشلنا وىدـ وحدتنا واهيار ك
 أقوؿ ما قد ٝتعتم، واستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو ىو الغفور الرحيم.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



273 

 

 ا٠تطبة الثانية:
اٟتمد هلل على إحسانو، والشكر لو على توفيقو وامتنانو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشػهد   

 اهلل عليو وعلى آلو وصحبو أٚتعُت، وعلى من تبعهم بإحساف إىل يـو الدين. أف ٤تمداً رسوؿ اهلل، صلى
 أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل ٖتوزوا السعادة يف الدارين.   
أيهػػا األخػػوة يف اهلل: ٬تػػب علينػػا أف نقػػدر نعمػػة األمػػن الػػذي نعيشػػو، وأف نشػػكر اهلل تعػػاىل عليهػػا، مث لنعػػرؼ    

أمػػن فضػلهم ونشػكر ٢تػػم جهػودىم، و٬تػػب علينػا ٚتيعػاً أف نقػػف صػفاً واحػػداً يف  ألىػل الفضػل مػػن والة ورجػاؿ
 وجو من يريد اإلخبلؿ بأمننا، وأف ٨تافظ على أمن ببلدنا.

عباد اهلل، إف أعداء اإلسبلـ وا١تسلمُت، وأعداء ىذه الببلد وأىلها، ٭تسدوننا علػى ىػذا األمػن الػذي نعيشػو،    
١تػآرب والفػنت، ويبػُت الشػيخ عبػدالعزيز ابػن بػاز رٛتػو اهلل: العػداء ٢تػذه الدولػة فاحذروا من أولئك اٟتسػدة وأىػل ا

عداء للحق، عػداء للتوحيػد، أي دوؿ تقػـو بالتوحيػد اآلف !، أي دولػة مػن حولنػا مػن جَتاننػا !، مػن ىػو الػذي 
 ىػم !، أيػن الدولػةيقـو بالتوحيد اآلف، و٭تكػم شػريعة اهلل ويهػدـ القبػور الػيت تعبػد مػن دوف اهلل !، مػن !، وأيػن 

ولػػذلك ينبغػػي علينػػا احملافظػػة علػػى ىػػذه ا٠تػػَتات يف ببلدنػػا ا١تباركػػة، ولػػنكن مػػع الػػيت تقػػـو ّٔػػذه الشريعة !..أ.ىػػػ، 
 اإِلمثِْ  َعلَػى تَػَعػاَونُواْ  َوالَ  َوالتػَّْقَوى اْلربّْ  َعَلى َوتَػَعاَونُواْ والة أمرنا صفاً واحداً ضد كل ما ٭تيط بنا، واهلل تعاىل يقوؿ: )

 (.اْلِعَقابِ  َشِديدُ  الّلوَ  ِإفَّ  الّلوَ  َواتػَُّقواْ  َواْلُعْدَوافِ 
 اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم من أراد ديننا وببلدنا وقادتنا بسوء فأشغلو بنفسو..   
ِإفَّ اللََّو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل   

 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما
 اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 أئمتنا، ووالة أمورنا. اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح

 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.
 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.

 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعدْ عباد اهلل ) ِؿ َواإْلِ
 ( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنعوف.َتذَكَُّروفَ 
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 ر، وتحريم المظاىراتالسمع والطاعة لولي األم عنوان الخطبة:
 :ا٠تطبة األوىل

، ٨تمده ونستغفره ونتوب إليو، ونشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، ونشهد أف اٟتمد هلل رب العا١تُت  
٤تمدا عبده ورسولو، وصفيو من خلقو، أدى األمانة وجاىد يف اهلل حق جهاده صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو 

 الدين. وصحبو وأتباعو إىل يـو
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َحقَّ تُػَقاتِِو َواَل َ٘تُوُتنَّ أما بعد: فأوصيكم عباد اهلل ونفسي بتقوى اهلل عز وجل )  

 (.ِإالَّ َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ 
وسطا أي: عدواًل، علػى الطريػق ا١تسػتقيم،  ، أمةً )َوَسطًا أُمَّةً  َجَعْلَناُكمْ  وََكَذِلكَ (أيها ا١تسلموف يقوؿ اهلل تعاىل:   

ا٢تادي ٞتنة النعػيم ومرضػاة رب العػا١تُت، أي: أمػة خيػاراً، ٢تػا أكمػل الشػرائع وأقػـو ا١تنػاىج وأوضػح ا١تسػامل، أمػة 
وسطاً بُت األمم، ووسطاً بُت الفرؽ وا١تذاىب والنحل، وسطاً بُت من شبهوا ا٠تالق با١تخلوؽ، ومػن عطلػوه عػن 

 وصفاتو العلى، ووسطاً بػُت مػن غلػوا يف ٤تبػة أىػل بيػت رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو وسػلم واألوليػاء أٝتائو اٟتسٌت
 والصاٟتُت، وبُت من ناصبوىم العداء واستخفوا ّٔم ومل يعرفوا ٢تم حقهم.

 عبػػاد اهلل: ٨تػػن هتػػدي بػػا١تنهج الوسػػطي كػػذلك مػػع والة أمرنػػا، فلهػػم السػػمع والطاعػػة يف ا١تعػػروؼ، قػػاؿ اهلل   
(، ٢تػػػم السػػػمع والطاعػػػة يف اليسػػػر ِمػػػنُكمْ  اأَلْمػػػرِ  َوأُْويل  الرَُّسػػػوؿَ  َوَأِطيُعػػػواْ  اللّػػػوَ  َأِطيُعػػػواْ  آَمنُػػػواْ  الَّػػػِذينَ  أَيػَُّهػػػا يَػػػاتعػػػاىل: )

والعسػػر، وا١تنشػػط وا١تكػػره، وفيمػػا أحببنػػا وكرىنػػا، قػػاؿ صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم: )السػػمع والطاعػػة علػػى ا١تػػرء ا١تسػػلم 
ه مػا مل يػؤمر ٔتعصػية(، وقػػاؿ عبػادة بػن الصػامت رضػػي اهلل عنػو: )بايعنػا رسػوؿ اهلل صػػلى اهلل فيمػا أحػب ومػا كػػر 

 عليو وسلم يف اليسر والعسر، وا١تنشط وا١تكره، وأف ال ننازع األمر أىلو(.
وسط فنصرب على مساوئهم إف وجدت وال نثَت الناس علػيهم، بإشػاعة أخطػائهم، وكػتم حسػناهتم و٤تاسػنهم    

يصػػربوف وإف رأوا أثػػره علػػيهم، قػػاؿ حنبػػل: اجتمػػع فقهػػاء بغػػداد يف واليػػة الواثػػق إىل أٛتػػد بػػن حنبػػل  أىػػل السػػنة
رٛتو اهلل، وقالوا لو: إف األمر قد تفاقم وفشا، وال نرضى بإمارتو وسلطانو، فناظرىم، وقػاؿ: علػيكم باإلنكػار يف 

تسػػػفكوا دمػػػاءكم ودمػػػاء ا١تسػػػلمُت معكػػػم، قلػػػوبكم، وال ٗتلعػػػوا يػػػداً مػػػن طاعػػػة، وال تشػػػقوا عصػػػا ا١تسػػػلمُت، وال 
 وانظروا يف عاقبة أمركم، واصربوا حىت يسًتيح بر ويسًتاح من فاجر.

الوسػػػػطية مػػػػع والة األمػػػػر ال تعػػػػٍت طػػػػاعتهم يف معصػػػػية، وال ٯتػػػػدحوا عليهػػػػا، وال يرتضػػػػى ظلمهػػػػم وعػػػػدواهم    
فوضػػػى،، قػػػاؿ صػػػلى اهلل عليػػػو وفسػػػادىم، بػػػل يتػػػربأوف مػػػن ذلػػػك ويناصػػػحوف، ولكػػػن بػػػا١تعروؼ مػػػن غػػػَت إثػػػارة و 

وسػػلم: )سػػتكوف أمػػراء، فتعرفػػوف وتنكػػروف، فمػػن عػػرؼ بػػريء، ومػػن أنكػػر سػػلم، ولكػػن مػػن رضػػي وتػػابع(، ومػػن 
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ا١تنكػػػر يف ديننػػػا: اإلنكػػػار علػػػى اٟتكػػػاـ ووالة األمػػػر با١تظػػػاىرات، وتعطيػػػل ا١تصػػػاٌف، وإشػػػاعة الفوضػػػى، والعبػػػث 
١تنكػػرات ا١تخالفػػة ١تػػنهج أىػػل السػػنة واٞتماعػػة، ومػػا كػػاف با١تمتلكػػات ْتجػػة إحػػراج اٟتكومػػات؛ فكػػل ذلػػك مػػن ا

عليػػو أئمػػة السػػلف، وأنقػػل لكػػم كػػبلـ ثبلثػػة مػػن كبػػار علمائنػػا ا١تعاصػػرين ورأيهػػم حػػوؿ ا١تظػػاىرات وا٠تػػروج فيهػػا، 
يقػوؿ الشػيخ اإلمػاـ عبػدالعزيز بػػن بػاز رٛتػو اهلل: )األسػلوب اٟتسػن مػػن أعظػم الوسػائل لقبػوؿ اٟتػق، واألسػػلوب 

عنيػػف مػػن أخطػػر الوسػػائل يف رد اٟتػػق وعػػدـ قبولػػو، ومنػػو إثػػارة القبلقػػل والعػػدواف وا١تضػػاربات، ويلحػػق السػػيء ال
ّٔذا الباب ما يفعلو بعض الناس من ا١تظاىرات اليت تسبب شراً عظيماً، فا١تسَتات يف الشوارع وا٢تتافات ليست 

بػػاليت ىػػي أحسػػن، فتنصػػح ويل األمػػر ىػػي الطريػػق لئلصػػبلح والػػدعوة، فػػالطريق الصػػحيح: بالزيػػارة، وا١تكاتبػػات 
ّٔذه الطريقة، ال بالعنف وا١تظػاىرة، فػالنيب صػلى اهلل عليػو وسػلم مكػث يف مكػة ثػبلث عشػرة سػنة، مل يسػتعمل 

 ا١تظاىرات وال ا١تسَتات، ومل يهدد الناس بتخريب أموا٢تم، واغتيا٢تم(.
حػادث، مل يكػن معروفػاً يف عهػد النػيب ويقوؿ الشػيخ العبلمػة ٤تمػد بػن عثيمػُت رٛتػو اهلل: )ا١تظػاىرات أمػر 

صػػػلى اهلل عليػػػػو وسػػػػلم، وال يف عهػػػد ا٠تلفػػػػاء الراشػػػػدين، وال عهػػػد الصػػػػحابة رضػػػػي اهلل عػػػنهم، مث إف فيهػػػػا مػػػػن 
الفوضػػى والشػػغب مػػا ٬تعلهػػا أمػػراً ٦تنوعػػاً، حيػػث ٭تصػػل فيهػػا تكسػػَت الزجػػاج واألبػػواب وغَتىػػا .. و٭تصػػل فيهػػا 

ا١تظاىرات سلمية، فهػي قػد تكػوف سػلمية يف أوؿ األمػر أو يف أوؿ مػرة مث  مفاسد ومنكرات، وأما قو٢تم إف ىذه
 تكوف ٗتريبية( انتهى كبلمو رٛتو اهلل.

 اللهم أصلح والة أمورنا، ووفقهم لكل خَت، واكفنا وإياىم شر األشرار..
 .، وأستغفر اهلل يل ولكم، فاستغفروه إنو غفور جواد كرَلأقوؿ ما قد ٝتعتم
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 :الثانيةا٠تطبة 
اٟتمد هلل رب العا١تُت، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، وأشهد أف ٤تمًدا عبده 

 ورسولو، الداعي إىل رضوانو، صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو وأتباعو إىل يـو الدين.
 تناولوا خَتي الدارين.. أما بعد: فاتقوا اهلل عباد اهلل،   
ها األخوة يف اهلل... ويقوؿ فضيلة الشيخ صاٌف الفوزاف نفع اهلل بعلمو: )ديننا ليس دين فوضػى، ديننػا ديػن أي   

انضباط، ودين نظاـ، ودين سكينة، وا١تظاىرات ليست من أعماؿ ا١تسػلمُت ومػا كػاف ا١تسػلموف يعرفوهػا، وديػن 
فػػنت، ىػػذا ىػػو ديػػن اإلسػػبلـ، واٟتقػػوؽ  اإلسػػبلـ ديػػن ىػػدوء وديػػن رٛتػػة ال فوضػػى فيػػو، وال تشػػويش، وال إثػػارة

يتوصػػل إليهػػا دوف ىػػذه الطريقػػة، با١تطالبػػة الشػػرعية ، والطػػرؽ الشػػرعية، ىػػذه ا١تظػػاىرات، ٖتػػدث فتنػػاً، وٖتػػدث 
 سفك دماء، وٖتدث ٗتريب أمواؿ، فبل ٕتوز ىذه األمور( انتهى كبلمو حفظو اهلل.

ماف بن عفػاف رضػي اهلل عنػو وخػرج بعػض ا١تتحمسػُت لذلك أقوؿ الفتنة بدأت يف أواخر عهد ذي النورين عث   
بغية اإلصبلح، وصار ّٔم من ا١تفاسد أف قتلوا ا٠تليفة الراشد وغَته من الصػحابة رضػي اهلل عػنهم، صػارت فتنػة  
كربى يف عصر ا٠تبلفة الراشدة، وىكػذا ٖتصػل الفػنت؛ حينمػا ٮتػرج بعػض ا١تتحمسػُت يف الظػاىر، مث يكػوف مػن 

الظاىر أيضاً، ولػذلك كلػو نقػوؿ ونعمػل ٔتػا وجػو بػو النػيب صػلى اهلل عليػو وسػلم : )مػا كػاف ٖتت أيديهم الفساد 
الرفق يف شػيء إال زانػو(، فلنحػافظ علػى مكتسػبات ببلدنػا ومػا فيهػا مػن خػَتات وأمػن وإٯتػاف وٖتكػيم لشػرع اهلل 

 ْتمد اهلل تعاىل.
 اللهم وفقنا للخَت، واجعلنا ىداة مهتدين ، وصاٟتُت مصلحُت.  
ِإفَّ اللََّو : )سبحانوصلوا وسلموا على الرٛتة ا١تهداة، فقد أمركم بذلك ا١توىل جل وعبل، فقاؿ عباد اهلل   

 (.َوَمبَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما
 ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت. اللهم صلّْ وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك

 .يف كل مكاف ا١تسلمُتانصر اللهم أعز اإلسبلـ و 
 اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا، ووالة أمورنا.

 اللهم وفق خادـ اٟترمُت الشريفُت وويل عهده ١تا ٖتب وترضى.
 اللهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا، وتوفنا وأنت راٍض عنا يا أرحم الراٛتُت.

ْحَساِف َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ باد اهلل )ع ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 عوف.( فاذكروا اهلل يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما تصنَتذَكَُّروفَ 


