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 اخلطبة األوىل  
  

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستتففهه   ونعتواب  هلل  تن رتهوف ننفستنا و تن ستياان نعمالنتا    تن  متده ه فت   ضتل لته 
.. صتتلهللا ه عليتته  حممتتداع عبتتده وفستتولهنبينتتا   ونرتتمد نن  ال إلتته إال ه وهتتده ال رتته   لتتهن ونرتتمد نو تتن  ضتتلل فتت  هتتا ي لتته   

 نصحابه وسلم تسليماع كثريا .وعلهللا آله و 
 

 والنجوى.ن ا بعد .. فاتقوا ه عبا  ه هق التقوى وفاقبوه يف السه  
 

    ن ما املسلمون .. اخللق فاهلون عن هذه الداف إىل الداف اآلخهة وواقفون  وقفاع عصيباع  شيب  نه رعه املولو  قال عت  ولتل 

 ئكتة صتفاع    فه املهء  ن نخيه ون ه ونبيه   وهم هفاة عتهاة ال تستمم  تنمم  إال ًستاع وامل 17امل  ل   َتْو اع ََيَْعُل اْلِوْلَداَن ِريباع ..
ومستتاء رتتري الستتماء التتا  عهفونتتا ورتتس  نتتر  تتن ف وستتمم قتتدف  يتتل  –ولتتل رتتد د نفش رتتري نف تتمم  –صتتفاع  علتتهللا نفش احملشتته 

 تكهم ه حبفت  عبتا  لته ال  نتارم  تهف الشتمس وال و هتفم إىل نفواهمم يف ابل  الكهب العظيم والعهق يف األفش إىل سبعني ابفاعاع 
"ستبعة  ظلمتم ه يف ظلته  توم ال ظتل إال ظلته   إ تام حتر ظل نعظم خملوق خلقته قتال عليته الصت ة والست م  ؤاب مم عهق و ظلمم 

عتا ل ورتاب نشتتع يف عبتا ة ه   وفلتتل قلبته  علتق  ملستتالد   وفلت ن حتتتا  يف ه التمعتا عليته وتفهقتتا عليته   وفلتتل  عتته ا تتهنة 
تصتدق بصتدقة فعخفاهتا هتت ال تعلتم رالته  تا تنفتق رينته   وفلتل ابكته ه خاليتاع ابان  نصب ومجال فقتال إ  نختاهللا ه . وفلتل 

 تفق عليه   قال ابن عبد الرب فمحه ه :هذا نهسن هد ث  هوى يف فضائل األعمال ونعمما ونصحما   وهسب   ففا ر عيناه "
هؤالء خاهللا فبه ونخلت  هلل يف عملته   فاا تام العتا ل  به فض ع ن  كل  ن كان يف  ل ه  وم القيا ة مل  نله هول املوقف وكل  ن

ُ ِ ن كِ  ..تصلح به ن وف الدنيا والد ن والقيام  لعدل  ن نعمال النبوة   قال ه لنبيه  َتاٍب َوُنِ ْهُن أِلَْعتِدَل َوُقْل آَ نُر ِبَا نَنَ َل اَّلله
َنُكُم    والصحابة ف ي ه عنمم    عوا النيب صلهللا ه عليه وسلم علهللا إقا ة العدل قال عبا ة ابن الصا ر  15الشوفى   ..بَتيتْ

فواه النستائي    –فسول ه صلهللا ه عليه وستلم علتهللا نن نطتول  لعتدل ن نمتا كنتا ال هللاتاهللا يف ه لو تة الئتم ف ي ه عنه :   عنا 
الصتائم هتت  وث ثة ال ته   عوهتم اا تام العتا ل     قال عليه الص ة والس م "والعا ل  ؤ ي عبا ة عظيمة ف   ه  ه له  عوة 

 توم القيا تة إن املقستطني عنتد ه "  ويف اآلخهة  دنيه  نه سبحانه قتال عليته الصت ة والست م  فواه الرت ذي "و عوة املظلوم  فطه 
فواه  ستلم   بتل و   تده ه  تن فضتله و ظلته  "التذ ن  عتدلون يف هكممتم ونهلتيمم و تا ولتوا هتمعلهللا  نابه  ن نوف عن رني التهمحن 

فيه  ن فاش و علم ووالد ونم وحنوهم   والعبا ة يف الشباب نرتد لقتوة حتر ظل عهره و دخل يف األ ام العا ل  ن ويل ن ه فعدل 
 الباعث علهللا إتباع اروى و ن نشع يف ربابه يف عبا ة فبه تواله ه وفعاه   إبهاهيم عليه الس م  عا إىل التوهيد يف ربابه وننتذف  تن

ْعنَتتا فَتتتع  َتتْذُكُهُهْم  ُتَقتتاُل لَتتُه ِإبْتتتَهاِهيمُ الشتتهف فكتتان خليتتل التتهمحن    واا تتام البرتتافي فمحتته ه صتتنف كتابتته  60األنبيتتاء  قَتتاُلوا مسَِ
 يف فلال نهل احلد ث وعمهه مثانية عشه عا اع ويف اآلخهة وعد كل راب صاحل بظل حتر ظل العهش. التاف خ الكبري

 
وبيون ه نهب البقاع إليه   ووالب إقا ة فكن ااس م الثا  فيما   إبهاهيم عليه الست م بنتا البيتر و عتا نن  كتون هتو  

ا النيب صلهللا ه عليه وسلم علهللا إقا تما   قال له ته ابتن عبتد ه ف تي وابف ته  ن  قيمي الص ة   والصحابة ف ي ه عنمم   عو 
 تفتق عليته   و تن خطتهللا  –ه عنه :   عر فسول ه صلهللا ه عليته وستلم علتهللا إقا تة الصت ة وإ تتاء ال كتاة والنصتح لكتل  ستلم 

فلان و عاء امل ئكة   و ن كان رد د احلتب خطوة إىل بير ه كتبر له هسنة وحمير عنه خطياة و ن ننتظه ص ة انل نففم الد
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ملسالد   زم للجماعة فيما ال خيهج  ن ص ة إال وهو  نتظه بقلب الص ة األخهى ناثبه ه بظل حتر ظل العهش واانسان أينس 
ء  َتْوَ اِتٍذ ولتل  قال عت  –بفري واملهء  م  ن نهب   و ن كانر حمبته يف الدنيا يف رري طاعة ه انقلبر عداوة  وم القيا ة  اأْلَِخت ه

 ن نعظم القه ن قتال ىيتا ابتن  عتااب فمحته ه: وهقيقتمتا نال ت  تد    واحملبة يف ه 67 ال خههللا بَتْعُضُمْم لِبَتْعٍض َعُدوٌّ ِإاله اْلُمتهِقنيَ 
  لرب وال تنق   جلفا وهي  ن نسباب حمبة ه للعبد   وكان النيب صلهللا ه عليه وسلم  ظمه و ه لصحابته 

 
 

كانر حمبته ألخيه علهللا طاعة ه وهبه هلل وفسوله نهب إليه فواه نبو  اوو    و ن   "اي  عااب وه إ  ألهب "نخذ بيد  عااب وقال له 
تا   ن نفسه وهو فهح  اس م انل هت وة اارتان   وإابا التمتم  ستلمان علتهللا هتب ه واستتمها عليته هتت تفهقتا  تن  لستمما ًو

ل و كه مم  م الظل جبلوستمم صا قان يف هب كل واهد  نمما صاهبه هلل هال التماعمما وافرتاقمما نظلمم ه حتر ظل عهره ب
 "املتحابون يف ه علهللا  نابه  ن نوف يف ظتل العتهش  توم ال ظتل إال ظلته "علهللا  نابه  ن نوف حتر العهش قال عليه الص ة والس م 

 فواه الرت ذي .
 

يب صتلهللا ه والعفة نصل يف املهوءان   و فتاح العفاهللا عض الصه عن احمله ان وهف  الفهج وعض البصه مما ن ته بته النت 
 .قال: أي هان  لص ة والصدقة والعفاهللا  –عليه وسلم يف  طلم  عوته   قال ههقل أليب سفيان :ِبا أي هكم به 

 فواه البرافي . "و ن  ستعفف  عفه ه"و ن طلب العفة بصدق انرا قال عليه الص ة والس م 
 

ونعظتم الطاعتان    وستف عليته الست م وهتو رتاب يف  اف والصه عن  عوة ن هاءة إىل نفسما للمحهم  ن نكمل املهاتتب  
فاو تته يف  –رهبة ال  عهفه فيما نهد فاو ته ا هنة الع      قال ابن كثري فمحته ه : وهتي يف را تة اجلمتال واملتال واملنصتب والشتباب 

وعلهللا هذه العبا ة العظيمة  ن العفاهللا   افها واألبواب  فلقة فراهللا فبه وقال  عااب ه فبقي ابكهه خالد يف كاتب ه  ن الصاحلني
وقتال  –قال عثمان ف ي ه عنه :  ا زنير يف لاهلية وال اس م تهكتته يف اجلاهليتة تكههتاع ويف ااست م تعففتاع  –ساف فلال األ ة 

 الثوفي فمحه ه : نول  ا نبدن فيه يف  و نا عفة نبصافان.
 

والصدقة تطفع رضب الهمحن وهبا تتضاعف األلوف وتكفه اخلطااي واألوزاف واملتصدق آ ن يف الدنيا واآلخهة قتال ستبحانه  
ِتتْم َواَل َختتْوهللا  َعلَتتْيِمْم َواَل ُهتتْم ىَيَْ نُتتونَ الهتتِذ َن  ُنِفُقتتوَن َنْ تتَواَرُم ِ للهْيتتِل َوالنتهَمتتاِف ِستت    274البقتتهة  ّهاع َوَع َنِيَتتةع فَتَلُمتتْم َنْلتتُهُهْم ِعنتتَد َفهبِّ

"لقتد خشتير علتهللا عليه وسلم نول  ا ن ل قتال خلدَيتة ف تي ه عنمتا ملا ن ل الوهي علهللا النيب صلهللا ه  –واانفاق  فهج الكهب 
ورتد نفعمتا فواه البرافي    فقالر :ك  وه ال خي    ه نبداع إن  لتصل الههم وحتمل الكل وتعني علهللا نوافب الدهه" –نفسي 

ولتو قلتر نكه ته ه بظتل آخته رتري ظتل  إىل تفه ج كهوب احملشه فيكون املتصدق يف ظل صدقته  توم القيا تة   و تن نخفتهللا صتدقته
صدقته وهو ظل حتر العهش   وكمال ااخ ص يف إخفاء الطاعة   وابكه ه  عظم اخلالق و نوف القلب وه ن ه  اكثاف  ن ابكتهه 

ِ تْن آاَنء اللهْيتِل َفَستبِّْح َوَنطْتَهاهللَا النتهَمتاِف َلَعلهتَ   َ َوَسبِّْح حبَْمِد فَبَِّ  قَتْبتَل طُلُتوِع الشهتْمِس َوقَتْبتَل ُرُهوهِبَتا .. لليل والنماف قال لل رعنه 
فواه  –ان النيب صلهللا ه عليه وسلم ركث يف  ص ه  ذكه ه بعد الفجه  تذكه ه هتت تطلتم الشتمس    وك 130طه  تَتْهَ هللا

البرافي   وكان  تعواب  هلل  ن عني ال تد م   وإابا تواطع خشوع قلب صتا ق  تم التذفهللا   تم خفتي هتهم ه صتاهبه  ختول النتاف 
  وإابا توافن تلد العبا ة فواه الرت ذي "هت  عو  اللنب يف الضهعخشية ه  "ال  لج الناف فل ع بكهللا  نقال عليه الص ة والس م 

 عن األنظاف وبعدن عن الهايء نظل ه اخلارم حتر ظل عهره والسنة إخفاء صون 
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نز ت  كتعز   البكاء وعدم إظمافه   قال عبد ه ابن الشرري ف ي ه عنه : فن ر فسول ه صلهللا ه عليته وستلم  صتلي ويف صتدفه 
"قهنن علهللا فسول ه صلهللا ه عليته وستلم ستوفة النستاء هتت املهلل  ن البكاء" فواه نبو  اوو    وقال نبو  سعو  ف ي ه عنه 

َنا ِبَ  َعَلهللا َهتُؤالء َرِميداع )َفَكْيَف إابا بلفر  َنا ِ ن ُكلِّ ن هٍة ِبَشِميٍد َوِلاتْ قتال  –تفتق عليته  ( ففعر فنسي فهن ر   وعته تستيل" اَبا ِلاتْ
ابتتن القتتيم فمحتته ه: ون تتا بكائتته صتتلهللا ه عليتته وستتلم فلتتم  كتتن بشتتميق وففتتم صتتون ولكتتن كانتتر تتتد م عينتتاه هتتت هتمتت  و ستتمم 

َويف اَبلِتَ   ..   لصدفه نز     فالسعيد  ن ن ى العبا ان علهللا الكمال  تم ااخت ص واملتابعتة   نعتواب  هلل  تن الشتيطان التهليم 
 .26املطففني  فَتْليَتتَتَناَفِس اْلُمتَتَناِفُسونَ 

 
  وإايكم ِبا فيه  ن اآلاين والذكه احلكيم .  فف ه يل ولكم يف القهآن العظيم   ونفعين ه

 نقول  ا تسمعون   ونستففه ه يل ولكم وجلميم املسلمني  ن كل ابنب ؛ فاستففهوه إنه هو الففوف الههيم . 
 

 اخلطبة الثانية :
 

تتا لشتتعنه  ال إلتته إال ه وهتتده ال رتته   لتتهن ونرتتمد ن احلمتتد هلل علتتهللا إهستتانه  والشتتكه لتته علتتهللا توفيقتته وا تنانتته   تعظيمع
 .. صلهللا ه عليه وعلهللا آله وصحبه وسلم تسليماع    داع.حممداع عبده وفسولهنبينا ونرمد نن 

 
ن ما املسلمون .. نثىن ه علهللا  ن سافع إىل اخلريان ون ى العبا ان بتمام وإخ ص فاا ام العتا ل كمتا إ افتته  لعتدل   

هبته ِبهاقبتته   و تن كتان قلبته  علتق  ملستالد كمتا عمتافة املستالد  لصتلوان اخلمتس   والشاب النارئ يف عبتا ة ه كمتل عبا تته ل
واملسلم العفيف كمل اخلوهللا  تن ه   واملتصتدق ستهاع كمتل الصتدقة هلل  والبتاكي يف خلوتته كمتل ااخت ص   و تن ننظته  عستهاع نو 

 الهخاء عهفه ه يف  وم الشدة   و ن نسي فبه نسيه يف ردة و م عنه نظله ه يف ظله  وم ال ظل إال ظله   و ن تعههللا علهللا ه يف
 هالته إليه.
 

َتُه ُ َصتلووَن َعلَتهللا النهتيبِّ اَي نَ توَمتا ِإنه اَّللهَ َوَ َ ِئكَ  مث اعلموا نن ه ن هكم  لص ة والس م علهللا نبيه فقال يف حمكم التن  ل : 
 .. 56األه اب  الهِذ َن آَ ُنوا َصلووا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليماع 

 
نيب بكتته  -الهارتتد ن التذ ن قضتوا  حلتتق وبته كتتانوا  عتدلون اللمتم صتل وستتلم علتهللا نبينتتا حممتد   وافش اللمتم عتتن خلفائته 

 وعن سائه الصحابة نمجعني   وعنا  عمم جبو ف وكه   اي نكهم األكه ني  . -وعمه وعثمان وعلي 
 
 

 
   اللمم نع  ااس م واملسلمني   ونابل الشهف واملشهكني   و  ه نعداء الد ن   والعل اللمم هذا البلد آ ناع  طماناع فخاءع 

 وسائه ب   املسلمني .
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اللمم وفق إ ا نا رداف   والعل عمله يف ف اف   ووفِّق مجيم والة املسلمني للعمل بكتاب  وحتكيم رهع  اي ابا اجلت ل 

نْتَيا َهَسَنةع َويف اآلِخَهِة َهَسَنةع َوِقَنا َعَذاَب النهافِ فَبتهَنا آتَِنا يف الوااكهام ..  . 201البقهة  دو
  
عهر   وم ال ظل إال ظل  اللمم ن خلنا اجلنة بفري هساب   اللمم ههم بشهتنا وحلو نا علهللا الناف   اللمم نظلنا حتر ظل  

 .بهمحت  اي فهم الهامحني 
 

َمتتتهللا َعتتتِن اْلَفْحَشتتتاء َواْلُمنعبتتتا  ه .. َكتتتِه َواْلبَتْفتتتِي  َِعُظُكتتتْم َلَعلهُكتتتْم ِإنه اَّلّلَ أيَُْ تتتُه ِ ْلَعتتتْدِل َواِاْهَستتتاِن َوِإ تَتتتاء اِبي اْلُقتتتْهَع َو َتنتْ
  فاابكهوا ه العظيم اجلليل  ذكهكم    واركهوه علهللا آالئه ونعمته  ت  كم    ) ولتذكه ه نكترب وه  علتم  تا  90النحل  َتذَكهُهونَ 
 ن ( .تصنعو 


