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 ىـ 0101مجادى األوىل  03ادلوافق  22/30/2300 لتاريخ خطبة اجلمعة

 ملِ سْ مُ ـى اللَ ِم عَ لِ سْ مُ ـال ق  حَ 
  اخلطبة األوىل:

 
ِر َونـَُعوُذ بِاهلِل ِمْن ُشُرو  ،وِ يْ لَ إِ  وبُ تُ ونَـ  َوَنْستَـْغِفرُهُ  هُ رُ كُ شْ ونَ  يوِ دِ هْ تَـ سْ ونَ  َوَنْسَتِعيُنوُ نَّ احَلْمَد هلِل ََنَْمُدُه إِ 

َوَأْشَهُد َأْن الَ إِلََو ِإالَّ  ،أَنـُْفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن يـَْهِد اهللُ َفالَ ُمِضلَّ لَُو َوَمْن ُيْضِلْل َفالَ َىاِدَي َلوُ 
 ةَ رَّ نا وقُـ دَ نا وقائِ يمَ ظِ نا وعَ بَ يبِ نا وحَ دَ يِّ سَ َوَأْشَهُد َأنَّ  و.لَ  دَّ وال نِ  دَّ وال ضِ  يلَ ثِ وال مَ  اهلُل َوْحَدُه اَل َشرِيَك لَوُ 

 ى اهللُ لَّ صَ ا فَ يرً ذِ ا ونَ رً شِّ بَ ا ومُ يً ىادِ  يَ مِ عالَ لْ لِ  ةً حَْ رَ  اهللُ  وُ ثَ عَ بَـ  نْ و، مَ يبُ بِ وحَ  وُ ي  فِ وصَ  ُه َوَرُسولُوُ زُلَمًَّدا َعْبدُ نا نِ يُ عْ أَ 
   .وُ لَ سَ رْ أَ  ولٍ سُ رَ  لِّ ى كُ لَ وعَ  دٍ نا زلمَّ دِ يِّ ى سَ لَ عَ 

 : يززِ العَ  وِ تابِ يف كِ َوُىَو الَقاِئُل ير، دِ القَ  يِّ لِ العَ أُوِصي نـَْفِسي َوِإيَّاُكْم بِتَـْقَوى اهلِل  ،ِعَباَد اهللِ  ا بـَْعدُ أَمَّ       
 .201ران/مْ ءال عِ  سورةُ  ﴾ ونَ مُ لِ سْ م م  نتُ أَ ل  وَ وُتن  إِ مُ تَ  لَ وَ  اتِوِ ق  تـُقَ وا اهلَل حَ قُ وا اتـ  نُ امَ ءَ  ينَ ذِ ا ال  يـ هَ ا أَ يَ  ﴿

َعْن َأِب ُىَريـَْرَة َرِضَي اهلُل عْنُو َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل  مٌ لِ سْ ى مُ وَ رَ  انِ ميالِ  ةَ وَ خْ إِ 
" َحق  الُمْسِلمِ :" َعَلْيِو َوِإَذا َتُو َفَسلِّْم ِإَذا لَِقي، ِقيَل ما ُىنَّ يَا َرُسوَل اهلِل؟ قَاَل :"َعَلى الُمْسِلِم ِستٌّ

ْتُو، َوِإَذا َمِرَض فـَُعْدُه، َوِإَذا ٱَدَعاَك فََأِجْبُو، َوِإَذا اْستَـْنَصَحَك فَ  ْنَصْح َلُو َوِإَذا َعَطَس َفَحِمَد اهلَل َفَشمِّ
 َرَواُه ُمْسِلٌم. اىـ .ُو"عْ بِ ٱت  َماَت فَ 

لى عَ  مِ لِ سْ مُ الْ  وقِ قُ حُ  نْ مِ  ةً مَّ هِ ا مُ وقً قُ حُ  مَ لَّ وسَ  وِ يْ لَ عَ  ى اهللُ لّ ى صَ دَ اذلُ  ولُ سُ نا رَ مَ لَّ عَ  ثِ يدِ احلَ  ذاهَ بِ فَ 
 .م َعَلْيوِ ِإَذا َلِقيَتُو َفَسلِّ  وِ لِ وْ قَ بِ  المُ والسَّ  الةُ الصَّ  وِ يْ لَ ها عَ نَ يـَّ بَـ  َأوَّذُلَا، ملِ سْ مُ الْ  يوِ خِ أَ 

 
 يْ " أَ السَّالَُم َعَلْيُكمْ "َك لَِقائِِو ِبَقْولِ  اَلِم ِعْندَ َعَلْيَك َأْن تـَْبَدأَُه بِالسَّ  ُمْسِلمِ ـَفِمْن َحقِّ َأِخيَك ال

أَنـُْتْم يف ِحْفِظ  مْ كُ يْ لَ عَ  المُ  السَّ ، َوَمْعَن "اتُوُ َوَرْحَُة اهلِل َوبـَرَك" ِإْن ِشْئَت زِْدتَ  ُثَّ  بُ يَِ  وُ نَّ ال أَ  كَ لِ ذَ  بُ دَ نْ يُـ 
ُهَما َمْعَن  ُمْؤِمنِ ـال ِخيوِ ألَ  ُمْؤِمنِ ـُدَعاٌء ِمَن ال وَ اهلِل َأِو السَّاَلَمُة َواأَلَماُن ُماَلزَِماِن َلُكْم َوىُ  يُوِقُظ يف ُكلٍّ ِمنـْ

 َمَحبَِّة َوالتـََّعاُوِن،ـال يف نـُُفوِسِهْم َءايَاتُ  وِ ى بِ مَّ نَ تَـ ويَـ  ما َىِذِه التَِّحيَّةَ ِة اهلِل الَِّذي َشرََع ذلَُ اْسِتْشَعاِر َعَظمَ 
ِه لَ َوال ِذي نـَْفِسي بَِيدِ قَاَل: " وُ نَّ أَ  مَ وسلَّ  عليوِ  ى اهللُ لّ صَ  ِبِّ النَّ  نِ عَ  مٌ لِ سْ مُ  واهُ  ما رَ ِت بَّ حِ ي أَ عِ وا مَ عُ سَْ وٱ
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ََ ّتَّ حَ  مْ كُ ميانُ إِ  لُ مُ كْ ال يَ  يْ أَ  ،الَجن َة َحت ى تـُْؤِمُنوا، َوَل تـُْؤِمُنوَن َحت ى َتَحاب وا َتْدُخُلونَ   لوَ أَ  قالَ  وا ُثَّ اب   
َنُكمْ َعَلى َشْىٍء إِ  َأُدل ُكمْ  أََمَرنَا  ةُ بَّ حِ ها األَ ي  أَ . ملِ سْ مُ  واهُ رَ  اىـ" َذا فـََعْلُتُموُه َتَحابـَْبُتْم َأْفُشوا الس اَلَم بـَيـْ

َنا َوَمْن َلَْ نـَْعِرفْ  السَّاَلَم َعَلى َمنْ  احلَِبيُب َأْن نـَْقرَأَ  مَّا أَ فَ ُسنٌَّة  مِ الالسَّ  داءُ تِ بْ ٱ، و بٍ دْ نَ أَْمُر  رُ مْ ذا األَ وىَ  َعَرفـْ
ٍ عَ مُ  مٍ لِ سْ لى مُ عَ  فٍ لَّ كَ مُ  مٍ لِ سْ مُ  نْ مِ  رَ دَ صَ  نْ إِ فَ  وِ يْ لَ عَ  الرَّد   ِ عَ مُ ذا الْ لى ىَ عَ  بٌ واجِ  يْ أَ  ْيٍ عَ  ضُ رْ فَـ  وَ هُ فَـ  يَّ  يَّ
 عَ ذا مَ ، وىَ بُ الواجِ  لَ صَ حَ  مهُ نْـ مِ  دٌ واحِ  دَّ رَ  نْ إِ فَ  ةٍ فايَ كِ   ضُ رْ فَـ  وَ هُ فَـ  يَ فِ لَّ كَ مُ  ةٍ اعَ لى مجَ عَ  وُ نْ مِ  رَ دَ صَ  نْ ا إِ مّ وأَ 
 َِّ  شَ تُْ  َلَْ  نْ إِ  وازُ ى اجلَ قَ بْـ يَ فَـ  د  الرَّ  بِ يَِ  َلَْ  ِبٍّ نَ جْ لى أَ عَ  ةٌ شابَّ  تْ مَ لَّ سَ  نْ أَ بِ  سُ نْ اجلِ  فَ لَ تَـ ذا اخْ ا إِ مّ أَ  سِ نْ اجلِ  ادِ ا
 ،َماِشي َعَلى الَقاِعدِ ـَوال ،َماِشيـرَّاِكُب َعَلى الَأْن ُيَسلَِّم الها نْ مِ  ءادابٌ  المِ لسَّ لِ  ُثَّ  .سُ كْ العَ  كَ لِ ذَ وكَ  ةٌ نَ تْـ فِ 

 .ِعْنَد الِفرَاق عَ َع السَّاَلُم ِعْنَد اللَِّقاِء فـََقْد ُشِر َوالَقِليُل َعَلى الَكِثرِي، وََكَما ُشِر 
اَك تـَْلِبَيُة َدْعَوتِِو ِإذا َدع ُهوَ فَـ  انِ ميالِ  ةَ وَ خْ يا إِ  ُمْسِلمِ ـُمْسِلِم َعَلى الـَوأَمَّا احَلق  الثَّاِن ِمْن ُحُقوِق ال

  ."اَك فََأِجْبوُ َوِإَذا َدعِو :" َعَلْيِو َوَسلََّم ِبَقْولِ ُمْصطََفى َصلَّى اهللُ ـاَر إِلَْيِو الىَل َولِيَمِتِو َوُىَو َما َأشإِ 
ُمْؤِمُن ُيُِب  ـ، َوالىاريِْ غَ  وْ أَ  تانٍ خِ  وْ أَ  كاحٍ نِ كَ   ثٍ حادِ  ورٍ رُ سُ لِ  ذُ خَ تَّ تُـ  ةٍ وَ عْ دَ  لِّ لى كُ عَ  عُ قَ تَـ  ةُ يمَ لِ والوَ 

يوِ  َما ُيُِب  لِنَـْفِسو َوالَ َشكَّ َأنَّ ِإَجابَةَ  ِخيوِ ألَ  َواأَلْصُل ِفيَها  ،َىِذِه الدَّْعَوِة شلَّا يـُبَـْرِىُن َعَلى َىَذا احُلبِّ َويـَُنمِّ
ْلَيْأِتَهاِإذاَ ُدِعَي َأحَ َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم :" قـَْولُ    .ي  خارِ البُ  واهُ رَ  اىـ دُُكْم ِإَلى َولِيَمٍة فـَ

َها ِبُدونِ َفاَل يـَْنَبغِ  "ابَُة َواِجَبةٌ َولِيَمَة ُعْرٍس فَاِلج ِإَذا َكاَنِت الَولِيَمةُ "اُء قَاَل الُعَلم  ي التََّخل ُف َعنـْ
  ا.بً واجِ  سَ يْ لَ  وُ نَّ كِ ولَ  ب  حَ تَ سْ يُ ها فَـ نْ مِ  لُ كْ ا األَ مّ ، وأَ ُعْذرٍ 

َعَدَم اِلجابَِة، ِمْنها َأْن َيُكوَن  مِ ًة تُِبيُح لِْلُمْسلِ َلى أُُموٍر َوَجَعُلوَىا أَْعذارًا َشْرِعيَّ اُء عَ َوَقْد َنصَّ الُفَقه
 تِ ذا كانَ ا إِ مّ أَ  ِفَيَة.اَنْسَأُل اهللَ الل ْطَف َوالع ،انَكَما ُىَو شاِئٌع يف َعْصرِ أَْو ِفْسٍق َورُلُوٍن   اَك ُمْنَكٌر ِمْن ََخْرٍ ُىن
 نِ مِ ؤْ مُ الْ  يوِ خِ أَ  بِ لْ لى قَـ عَ  ورِ رُ الس   خالُ دْ إِ  كَ لِ يف ذَ  كانَ   نْ إِ  نْ كِ ور، لَ ضُ احلُ  بُ ال يَِ فَ  سٍ رْ عُ  رْيِ غَ لِ  ةُ يمَ لِ الوَ 
 واب.ثَ  يوِ فِ فَ 

َوِىي احَلق  الثَّاِلُث  ِو َوَسلََّم يف احَلِديثِ َليْ ا احلَِبيُب َصلَّى اهللُ عَ  الثَّالَِثُة الَِّت ذََكَرىَوأَمَّا َخْصَلُة اخَلرْيِ 
صاُح نْ تِ سْ واالِ  ."ْنَصْح َلوُ ٱا اْستَـْنَصَحَك فَ ِإذَ :" المُ السَّ  وِ يْ لَ عَ  قـَْولُوُ  وَ هُ فَـ  ُمْسِلمِ ـُمْسِلِم َعَلى الـِمْن ُحُقوِق ال

 ُة"يحَ صِ يُن الن  الدِّ ُم: "َوالسَّال ِو الصَّالةُ َعَليْ  قالَ  دْ وقَ  وُ وِح لَ صُ نْ مَ لْ  لِ رْيِ ُة اخلَ يازَ حِ  ةُ يحَ صِ ، والنَّ ةِ يحَ صِ ُب النَّ لَ طَ 
َع َوجازَِة مَ  يَ  وىِ رْيِ ىل اخلَ يُهُو إِ جِ وْ ياُه وتَـ نْ ودُ  تِوِ رَ ِر ءاخِ مْ ِو يف أَ صاحلِِ ىل مَ إِ  شاُدهُ رْ ِم إِ لِ سْ مُ ـُة اليحَ صِ ونَ اىـ 

ِك رْ باِت وتَـ ِل الواجِ عْ فِ ًة بِ قَ لِّ عَ تَـ ْت مُ ذا كانَ ًة إِ بَ وُن واجِ كُ ِة، وتَ يلَ ضِ  والفَ رْيِ عاِن اخلَ مَ  لِّ كُ ٌة لِ عَ ٌة جامِ مَ لِ ِظها كَ فْ لَ 
ًة قَ لِّ عَ تَـ مُ  تْ ذا كانَ ًة إِ وبَ دُ نْ ، ومَ بالواجِ  رِ كَ نْ مُ ـال نِ عَ  يِ هْ والنـَّ  وفِ رُ عْ مَ ـالبِ  رِ مْ األَ  بابِ  نْ مِ  ونُ كُ تَ فَـ  ماتِ رَّ حَ مُ ـال
ِم، لِ سْ مُ ـيِو الخِ أَ  نْ مِ ُم لِ سْ مُ ـال َبوُ لَ ذا طَ ُم إِ زَ لْ ق  ويَـ ذا احلَ كَُّد ىَ أَ تَ ويَـ  .وىاتِ رُ كْ مَ ـِك الرْ وباِت وتَـ دُ نْ مَ ـِل العْ فِ بِ 
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ُب ُب صاحِ رَّ جَ مُ ـُل الالعاقِ  وَ ىُ  يِوِ أْ رَ عاُن بِ تَ ي ُيسْ ذِ ا الَّ ّنَّ إِ  شارَ تَ ُيسْ  وْ أَ  َصحَ نْ تَـ ُيسْ لِ  حُ لُ صْ يَ  لٍ جُ ل  رَ كُ   سَ يْ لَ  نْ كِ لَ 
 الٍح.صَ  لِّ ماُد كُ يَن عِ الدِّ  نَّ ألَ ى وَ قْ ِن والتـَّ يالدِّ 

 
ذا إِ :" مَ لَّ عليو وسَ  ى اهللُ لّ صَ  وِ لِ وْ يف قَـ  دُ الوارِ  وَ هُ ِم فَـ لِ سْ مُ ـلى الِم عَ لِ سْ مُ ـال قِّ حَ  نْ ُع مِ ق  الرابِ مَّا احلَ أَ   
ْتوُ اهلَل  ِمدَ حَ َس فَ طَ عَ  ذا إِ َوالسَّاَلُم :" َعَلْيِو الصَّاَلةُ  لَ قا .ةِ كَ َر  والبَـ رْيِ اخلَ ُو بِ عاُء لَ يُت الد  مِ شْ والتَّ  ."َفَشمِّ

اهللُ  ُمكَ حَ رْ ُو يَـ لَ  ذا قالَ إِ ُمَك اهلُل فَ حَ رْ يَـ  ُبوُ صاحِ  وْ وُه أَ خُ أَ  وُ ُقْل لَ يَـ لْ ُد هلِل وَ مْ الحَ  ُقلِ يَـ لْ فَـ  مْ دُكُ حَ عَطَس أَ 
َت يف بَ ما ثَـ مَُّت لِ ال ُيشَ ُد هلِل فَ مْ ُقِل العاِطُس احلَ يَـ  ذا َلَْ وإِ  اىـ م"كُ ِلُح بالَ يُكُم اهلُل وُيصْ دِ يـَهْ  ُقلْ يَـ لْ فَـ 

 قالَ َر، فَ ِت اآلخَ مِّ شَ يُ  ا وَلَْ َدهُ حَ مََّت أَ شَ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم فَ  ِبِّ َد النَّ نْ سا عِ طَ  عَ ْيِ لَ جُ رَ  نَّ يِح أَ حِ الصَّ 
 اىـ .َمِد اهلَل"حْ تَ  مْ َد اهلَل ولَ مِ ذا حَ ىَ  ن  إِ : "، قالَ ْتِن مِّ شَ تُ  ذا وَلَْ تَّ ىَ وَل اهلِل، َشَّ سُ ُل: يا رَ جُ الرَّ 
 
يُب بِ ِو احلَ يْ لَ شاَر إِ ما أَ  وَ ِرَض، وىُ ذا مَ تُُو إِ يادَ ِم عِ لِ سْ مُ ـلى الِم عَ لِ سْ مُ ـوِق القُ حُ  نْ ُس مِ ق  اخلامِ واحلَ   

َي، مِ لِ سْ مُ ـ الْيَ ِة بَـ بَّ حَ مَ ـى الرَ يُق عُ ثِ وْ تَـ  يوِ ُل فِ صْ " واألَ ُعْدهُ ِرَض فَـ ذا مَ إِ ِلِو :"وْ قَ َوالسَّاَلُم بِ  َعَلْيِو الصَّاَلةُ 
 حابِوِ صْ أَ  نْ ِرَض مِ ْن مَ وُد مَ عُ وُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم يَـ سُ رَ  ، وكانَ َب ي الُقرْ وِ ذَ  ْيَ ُبها بَـ لَ كَُّد طَ أَ تَ ويَـ 
َد نْ وِر عِ مُ ِه األُ ذِ راعاُة ىَ ي مُ غِ بَ نْ يَـ ، فَـ َدهُ نْ وَس عِ لُ يُل اجلُ وال يُطِ  وُ و اهللَ لَ عُ دْ ؟ ويَ ِجُدكَ َف تَ يْ كَ يِض: رِ مَ لْ وُل لِ قُ ويَـ 
ِضِو رَ مَ  نْ َلُو عَ أَ ذا سَ رَُه وإِ دْ رَُح صَ شْ ا يَ يِض بِ رِ مَ ـىل الدََّث إِ حَ تَ يَـ  نْ أَ كَ ِة  يارَ ءاداِب الزِّ  نْ مِ ىا ريِْ غَ ِة و يارَ الزِّ 
ك، لِ ذَ كَ   رُ مْ األَ  كانَ   نْ إِ  عام   وْ ٌب أَ غالِ  وُ نْ فاَء مِ الشِّ  نَّ واِل وأَ لزَّ يُب ارِ قَ  وُ نَّ ِض وأَ رَ مَ ـذا الَر ىَ مْ أَ  وِ يْ لَ ْن عَ وِّ هَ يُـ لْ فَـ 
وَحْسُب  وُ عاَء لَ يِض الد  رِ مَ ـَن الُر مِ َب الزائِ لُ طْ يَ  نْ ي أَ غِ بَ نْ ِض، ويَـ رَ مَ ـِر المْ يَل أَ وِ هْ الِم وتَـ َة الكَ رَ ثْـ ِنْب كَ تَ جْ يَ ولْ 

 يِح.حِ َد يف الصَّ رَ ما وَ َع كَ جِ رْ  يَـ ّتَّ ِة اهلِل حَ حَْ يف رَ  وُ نَّ و، وأَ ُر لَ فِ غْ تَـ سْ تَ  ةَ كَ الئِ مَ ـال نَّ واِب أَ الثَّ  نَ ِر مِ الزائِ 
 

ذا ِم إِ لِ سْ مُ ـِة الباُع ِجنازَ اتِّ  وَ هُ يُم َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم فَـ ظِ العَ  ِب  النَّ  َرهُ كَ ي ذَ ذِ ُس الَّ ق  السادِ ا احلَ مّ أَ 
 ُحدٍ ِل أُ بَ ُل جَ ثْ ِر مِ جْ األَ  نَ مِ  وُ ِة لَ نازَ جِ لْ ُع لِ يِّ ُمشَ ـوالْعو" بِ ت  ٱذا ماَت فَ وإِ :" وقُ دُ صْ مَ ـُق الالصادِ  قالَ ماَت، فَ 

َع بَ اتـ   نِ مَ :" وَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم قالَ سُ رَ  نَّ ُو أَ نْ اهلُل عَ  يَ ضِ َة رَ رَ يْـ رَ  ىُ ِب أَ  نْ ي  عَ خارِ ى البُ وَ رَ  دْ قَ فَـ 
 نَ مِ )ُع جِ رْ ُو يَـ ن  إِ ِنها فَ فْ ْن دَ َغ مِ رَ فْ ها ويَـ يْ لَ َي عَ لِّ ى ُيصَ ت  حَ  وُ عَ مَ  وكانَ  سابًاتِ حْ ٱوَ يمانًا ٍم إِ لِ سْ َة مُ نازَ جِ 
ِجُع رْ يَـ  ن وُ إِ َفَن فَ ُتدْ  نْ أَ  لَ بْ َع قَـ جَ رَ  م  ها ثُ يْ لَ ى عَ ل  صَ  نْ ُحٍد، ومَ أُ  لِ بَ جَ ُل ثْ يراٍط مِ ِن كل  قِ يْ يراطَ قِ بِ  (رِ جْ األَ 

َي. الباقِ  نِ َقَط عَ َي سَ مِ لِ سْ مُ ـُض العْ ِو بَـ  قاَم بِ َّت ٍة مَ فايَ ُض كِ رْ ِة فَـ يَع اجلِنازَ يِ شْ تَ  نَّ وٌم أَ لُ عْ ومَ  اىـ قيراٍط"بِ 
ِر اهلِل ُمْطرِقًا كْ ذِ واًل بِ غُ شْ ًتا مَ ي ساكِ شِ وميَْ  ،ساءِ لنِّ َك لِ لِ ن  ذَ نائِِز. وال ُيسَ َف اجلَ لْ ُي خَ شْ مَ ـجاِل اللرِّ لِ  ن  وُيسَ 
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يا نْ ِل الد  ىْ ُة أَ بَ عاقِ  يَ ىِ  هِ ذِ نَّ ىَ باٍر، وأَ تِ عْ ٱٍة وَ قاُم ِعظَ قاَم مَ مَ ـنَّ الإِ فَ  ريِهِ صِ ِت ومَ وْ مَ ـِة البَ ىْ رًا يف رَ كِّ فَ مُ 
َة رَ بْـ وال عِ  "الَّ اهللُ َو إِ لَ ال إِ "َي عِ ُمَشيِّ ـِل الوْ قَ بِ  سَ أْ ها، وال بَ يْ لَ إِ  نْ كَ ْر وال يَـ  يا(نْ الد   يِ )أَ  ارَّ بِ تَـ ال يـَغْ فَ  مْ ريُىُ صِ ومَ 
 نائِِز.باِع اجلَ اتِّ  دَ نْ الَّ اهللُ عِ َو إِ لَ َل ال إِ وْ وَن قَـ مُ رِّ ُيَُ  ينَ ذِ الَّ  لِ س  وَ التـَّ  فاةِ نُ ِل وْ قَ بِ 

 
وَد عُ  نَـ ّّت وُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم حَ سُ اىا رَ يّ نا إِ مَ لَّ  عَ ِت وَق الَّ قُ احلُ  هِ ذِ يًعا ىَ مجَِ  رَ بَـّ دَ تَ نَـ  نْ ى أَ سَ عَ فَـ 

 مَّى.ِر واحلُ السَّهَ ضاِء بِ عْ ُر األَ ُو سائِ ى لَ ٌو َتداعَ ضْ عُ  وُ نْ ى مِ كَ تَ ذا اشْ ٌد إِ ٌد واحِ سَ نا جَ نَّ أَ َر بِ عُ شْ نَ فَـ 
 م.كُ ُر اهلَل يل ولَ فِ غْ تَـ سْ ذا وأَ ىَ 
 

 اخلطبة الثانية
 

َونـَُعوُذ بِاهلِل ِمْن ُشُروِر أَنـُْفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاِت ، هُ رُ كُ شْ ونَ  يوِ دِ هْ تَـ سْ ونَ  وُ ينُ عِ تَ سْ ونَ  ِإنَّ احَلْمَد لِلَِّو، ََنَْمُدهُ  
 دٍ نا زلمَّ دِ يِّ على سَ  المُ والسّ  الةُ والصَّ  ،أَْعَمالَِنا، َمْن يَـْهِد اهلُل َفال ُمِضلَّ َلُو وَمْن ُيْضِلْل َفال َىاِدَي َلوُ 

  هاتِ مَّ أُ  نْ عَ  اهللُ  يَ ضِ ي. ورَ لِ سَ رْ مُ والْ  يَ يِّ بِ النَّ  وِ وانِ خْ لى إِ وعَ  يِ مِ األَ  دِ عْ الوَ  قِ الصادِ 
ُ
 تِ يْ البَـ  وءالِ  يَ نِ مِ ؤْ ادل

 كٍ ومالِ  ةَ يفَ نِ  حَ ِب أَ  ينَ دِ تَ هْ مُ الْ  ةِ مَّ ئِ األَ  نِ وعَ  يٍّ لِ وعَ  مانَ ثْ وعُ  رَ مَ وعُ  رٍ كْ  بَ ِب أَ  ينَ دِ الراشِ  فاءِ لَ اخلُ  نِ وعَ  ينَ رِ الطاىِ 
 ي. والصاحلِِ  ياءِ لِ وْ األَ  نِ وعَ  دَ حَْ وأَ  يِّ عِ والشافِ 

 .وهُ قُ تـ  ٱفَ  ْقَوى اهلِل الَعِليِّ الَعِظيمِ ِعَباَد اهلِل ُأوِصيُكْم َونـَْفِسي بِتَـ ، أم ا بـَْعدُ  

ُو تَ كَ ئِ الَ موَ  اهللَ  ن  إ ﴿أََمرَُكْم بِالصَّاَلِة َعَلى نَبيِِّو الَكرمِِي فـََقاَل :  ،َعِظيمٍ  َأنَّ اهللَ أََمرَُكْم بَِأْمرٍ ْعَلُموا ٱوَ  
اللُهمَّ َصلِّ َعَلى زلمٍَّد  1﴾(٦٥) ماً يلِ سْ تَ ُموا لِّ سَ ِو وَ يْ لَ عَ  وال  صَ  او نُ امَ ءَ   ينَ الذ هاا أي  يَ  يّ الن بِ َلى عَ  نَ و ُيَصل  

نا دِ يِّ سَ يَم َوبَارِْك على راىِ بْ إِ  نادِ يِّ سَ  يَم َوَعَلى ءالِ راىِ بْ إِ  نادِ يِّ سَ  زُلَمٍَّد َكَما َصلَّْيَت َعَلى نادِ يِّ سَ  َوَعَلى ءالِ 
يٌد نََّك حَِ يَم إِ راىِ بْ إِ  نادِ يِّ سَ  لى ءالِ يَم وعَ راىِ بْ إِ  نادِ يِّ سَ  زُلَمٍَّد َكَما بَارَْكَت َعَلى نادِ يِّ سَ  زُلَمٍَّد وعلى ءالِ 

يـَْوَم تـََرْونـََها  (۱) يَا أَيـ َها الن اُس اتـ ُقوا رَب ُكْم ِإن  زَْلَزَلَة الس اَعِة َشْىٌء َعِظيمٌ  ﴿ عاىل:وُل اهلُل تَ يـَقُ  رلَِيٌد،
َتْذَىُل ُكل  ُمْرِضَعٍة َعم ا َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكل  َذاِت َحْمٍل َحْمَلَها َوتـََرى الن اَس ُسَكاَرى َوَما ُىم 

اللَُّهمَّ لََنا اللَُّهمَّ إنَّا َدَعْونَاَك فَاْسَتِجْب لََنا ُدَعاَءنَا فَاْغِفِر  ،2﴾(٢) ِبُسَكاَرى َوَلِكن  َعَذاَب اهلِل َشِديدٌ 
ُهَم واأَلْمَواِت َربَّنا ءَاتَِنا يف الدنيا ـُذنُوبـََنا َوِإْسرَافـََنا يف أَْمرِنَا اللَُّهمَّ اْغِفْر لِْلُمْؤِمِنَي َوال ُمْؤِمَناِت اأَلْحَياِء ِمنـْ

َتِديَن َغيـَْر ضالَِّي َواَل ُمِضلَِّي اللُهمَّ َحَسَنًة ويف اآلخرِة َحَسَنًة وِقَنا َعَذاَب النَّار اللُهمَّ اْجَعْلَنا ُىَداًة ُمهْ 
 . ا َشرَّ َما نـََتَخوَّفنا ما أَهَّنا َوِقنَ نا وَءاِمْن َرْوَعاتِنا واْكفِ اْستـُْر َعْورَاتِ 

                                                 
1

 سورة األحزاب 
2

 سورة احلج 
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ُمْنَكِر ـالَعْدِل والْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي الُقْرَب َويـَنـَْهى َعِن الَفْحَشاِء َوال يَأُمُر بِ اهلِل إنَّ اهللَ  ِعَبادَ  
اذُْكُروا اهلَل الَعِظيَم َيْذُكرُْكم واْشُكُروُه يَزِدُْكم، واْستَـْغِفُروُه يـَْغِفْر َلُكْم . ْم َلَعلَُّكم َتذَكَُّرونَ َوالبَـْغِي، يَِعُظكُ 

 َعْل َلُكْم ِمْن أَْمرُِكْم سَلَْرجاً، َوأَِقِم الصَّاَلَة.واتَـُّقوُه يَْ 
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