
 
 

 خطبة الجمعة لتاريخ  2013/05/24

 "ه  ب  ر   ام  ق  م   اف  خ   ن  ا م  م  أ  و  " ة  يم  ر  الك   ة  اآلي  
  

احَلْمُد هلِل ُُثَّ احَلْمُد هلِل، واحَلْمُد هلِل وَسالٌم َعلى ِعباِدِه الَِّذيَن اْصطََفى، احَلْمُد هلِل الواِحِد 
 يهِ دِ هْ ت َ سْ عاىل وأَ تَ  هُ دُ حَْ أَ . وَلَْ يُوَلْد وَلَْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحد َلَْ يَِلدْ  اأَلَحِد الَفْرِد الصََّمِد الَِّذي

 نْ مَ . نامالِ عْ أَ  ئاتِ ي  نا وسَ سِ فُ ن ْ أَ  ورِ رُ شُ  نْ مِ  اهللِ بِ  وذُ عُ وأَ  هُ رُ فِ غْ ت َ سْ وأَ  هِ يْ لَ إِ  وبُ تُ وأَ  هُ دُ شِ رْ ت َ سْ وأَ 
 انِ َتم األَ  مُ الوالس والصالةُ . ادً شِ رْ ا مُ ي  لِ وَ  هُ لَ  دَ تَِ  نْ لَ ف َ  لْ لِ ضْ يُ  نْ ومَ  دِ تَ هْ مُ الْ  وَ هُ ف َ  اهللُ  هِ دِ هْ ي َ 

ا رً ش  بَ ا ومُ يً هادِ  يَ مِ عالَ لْ لِ  ةً حَْ رَ  اهللُ  هُ ثَ عَ ب َ  نْ مَ  نانَ دْ عَ  دِ لَ وَ  دِ ي  سَ  د  نا حممَّ دِ ي  لى سَ عَ  النِ مَ كْ األَ 
 هِ بِ  فَ شَ وكَ  ةَ مَّ األُ  هِ بِ  ى اهللُ دَ هَ ا، ف َ يً نِ ا مُ رً مَ ا وقَ اجً هم ا وَ راجً سِ  هِ نِ ذْ إِ بِ  ىل اهللِ ا إِ يً ا وداعِ يرً ذِ ونَ 
 نْ ا مِ ي  بِ ى نَ زَ ما جَ  رَ ي ْ ا خَ نم عَ  اهللُ  زاهُ جَ فَ  ةَ مَّ األُ  حَ صَ ونَ  ةَ مانَ ى األَ دَّ وأَ  ةَ سالَ الر   غَ لَّ وب َ  ةَ مَّ ها الغُ نْ عَ 
  .هِ ائِ يَ بِ نْ أَ 
 
 هُ رَ هِ ظْ يُ لِ  ق  احلَ  ينِ ى ودِ دَ الُ بِ  هُ ولَ سُ رَ  لَ سَ رْ أَ ، هُ لَ  يكَ رِ ال شَ  هُ دَ حْ وَ  اهللُ  الَّ إِ  هَ لَ ال إِ  نْ أَ  دُ هَ شْ وأَ 
 هُ ي  فِ وصَ  هُ ولُ سُ ورَ  هُ دُ بْ ا عَ دً نا حممَّ دَ ي  سَ  نَّ أَ  دُ هَ شْ ، وأَ ونَ رُ الكافِ َكرَِه  وْ ولَ  هِ ل  كُ   ينِ ى الد  لَ عَ 

 .يَ قِ تَّ مُ لْ ا لِ مامً إِ  يَ مِ عالَ لْ لِ َرْحًَة  اهللُ  هُ لَ سَ رْ أَ  هُ يلُ لِ وخَ 
 
يا نْ الد   هِ ذِ هَ . يمظِ العَ  اهللِ بِتَ ْقَوى  مْ اكُ يم ي وإِ سِ فْ ي ن َ وصِ ، أُ ونَ مُ لِ سْ مُ الْ اأَلِحبَُّة ها ي  أَ  دُ عْ ا ب َ مم أَ 
. لمَ العَ  وقُ دُ نْ صُ  رُ ب ْ والقَ  ةِ رَ اآلخِ  ةُ عَ رَ زْ مَ  يَ نيا هِ الد   هِ ذِ هَ . ر  قَ ت َ سْ مُ  دارَ  تْ سَ يْ ولَ  ر  مََ  دارُ  يَ هِ 
 . حالصالِ  لِ مَ العَ بِ  هُ لَ  مَ تِ وخُ  ىقَ ت َّ ٱوَ  رَّ ب َ  نْ مَ ا لِ يئً نِ هَ ف َ 



ى و  ه  ال   ن  ع   س  ف  ى الن   ه  ون    ه  ب  ر   قام  م   اف  خ   ن  ا م  م  أ  و   ﴿ يِ رِ الكَ  ءانِ رْ عاىل يف القُ تَ  اهللُ  ولُ قُ ي َ 
 .1﴾ (٤۱) ىو  أ  م  ال   ي  ه   ة  ن  الج   ن  إ  ف   (٤٠)
 

 والِ حْ أَ  يعِ لى جَِ عَ  عٌ لِ طَّ مُ  ورُ دُ ي الص  فِ وما تُْ  ُيِ عْ األَ  ةَ نَ خائِ  مُ لَ عْ ي ي َ ذِ عاىل الَّ وتَ  كَ بارَ تَ  اهللُ 
 ى اهللُ لَّ صَ  اهللِ  ولَ سُ رَ  عَ بَ ي ات َّ ذِ الَّ  وَ هُ  حُ ابِ الرم  زُ الفائِ  دُ بْ العَ ، فَ نَ طَ ها وما بَ نْ مِ  رَ هَ ما ظَ  بادِ العِ 
 ي خافَ ذِ الَّ  وَ هُ  حُ الناجِ  زُ الفائِ  دُ بْ العَ . هِ يهاتِ جِ وْ وت َ  هِ يماتِ لِ عْ وت َ  هِ شاداتِ رْ إِ  مَ زَ ت َ لْ ٱو  مَ وسلَّ  هِ عليْ 

 ؤالَ سُ  خافَ  يْ ﴾ أَ ه  ب  ر   ام  ق  م   اف  خ   ن  ا م  م  أ  و  عاىل ﴿تَ قَ ْولِِه  َن عْ ذا مَ هَ  سابِ احلِ  مَ وْ ي َ 
يا وال نْ يف الد   ةَ يحَ ضِ الفَ  ونَ افُ يَ  ينَ ذِ الَّ أِلُولَِئَك ا الفً خِ  تِ وْ مَ الْ  دَ عْ ما ب َ لِ  دَّ عَ ت َ سْ ٱو  سابِ احلِ 

 قامَ مَ  خافَ  نْ ا مَ مم وأَ  سابِ احلِ  مِ وْ ي َ لِ  ؤالِ الس  لِيَ ْوِم  ونَ د  عُ وال ي َ  تِ وْ مَ الْ  دَ عْ ما ب َ لِ  ونَ د  عِ تَ سْ يَ 
 بَ نَّ تََ  نْ أَ بِ  ماتِ رَّ حَ مُ الْ  بَ نَّ تََ بَِأْن  هُ لَ  دَّ عَ ت َ سْ ٱو  سابِ احلِ  مِ وْ ي َ  ؤالَ سُ  خافَ  يْ أَ  هِ ب  رَ 
 ه  ب  ر   ام  ق  م   اف  خ   ن  م  ا م  أ  و  عاىل ﴿وتَ  كَ بارَ تَ  ها اهللُ ضَ رَ  ف َ ِت الَّ  باتِ ى الواجِ دَّ وأَ  اتِ يم هِ نْ مَ الْ 
ى هَ ون َ  سابِ احلِ  مَ وْ ي َ  ؤالَ سُ  خافَ  هِ ب  رَ  قامَ مَ  ﴾ خافَ (٤٠) ىو  ه  ال   ن  ع   س  ف  ى الن   ه  ن   و  

 ةٌ فَ لَ امُ  يهِ ا فِ ِمَّ  وءِ س  البِ  ةُ ارَ مم األَ  سُ فْ الن َّ  هِ يْ لَ إِ  يلُ ما تَِ  وَ هُ  ومُ مُ ذْ مَ ى الْ وَ ى، الَ وَ الَ  نِ عَ  سَ فْ الن َّ 
 رَ ب َ كْ ا أَ خً أَ  سانُ نْ الِ  ونَ كُ يَ  نْ أَ كَ   قابِ لى الر  عَ  الءِ عْ تِ سْ االِ  ب  حُ عاىل، كَ وتَ  كَ بارَ تَ  اهللِ  عِ ْر شَ لِ 

ى وَ هَ  هُ دَ نْ عِ  ونُ كُ م، يَ يهِ بِ أَ  تِ وْ مَ  دَ عْ ب َ  مْ هِ صاحلِِ مَ  ةِ عايَ ى رِ وَ عْ دَ بِ  مْ والَُ مْ أَ  لَ كُ أْ يَ ف َ  هِ ائِ قم شِ أِلَ 
ا ب  حُ  الءِ عْ تِ سْ الِ ا لِ ب  ها حُ جِ وْ زَ  ةِ طاعَ  نْ عَ  تْ جَ رَ خَ  ِت الَّ  زِ الناشِ  ةِ جَ وْ الزَّ وكَ  .الءعْ تِ سْ االِ 

 هُ نْ مِ الن َّْفِس ى وَ هَ . ة  يَّ مالِ  ة  لَ عامَ يف مُ َيْدُخُلوَن  ينَ ذِ الَّ  كاءِ َر الش   ضِ عْ ب َ  حالُ  كَ لِ ذَ وكَ . طِ ل  سَ لتَّ لِ 
 ب  لى حُ ما عَ هُ ن َ ي ْ ب َ  راض  لى تَ عَ  نَ لوُ خُ دْ يَ  كاءِ َر الش   ضُ عْ ب َ . ي  فِ خَ  وَ هُ ما  هُ نْ ومِ  رٌ ظاهِ  وَ ما هُ 
ما هُ ن َ ي ْ ب َ  قاقُ الش   كادُ ، يَ ْيِ عَ نازِ تَ مُ  نِ يْ دَ حاسِ تَ مُ  ْيِ ضَ باغِ تَ ا مُ ا صارَ هُ دُ تَِ  ما ُُثَّ هُ ن َ ي ْ ب َ  ر  ظاهِ 

لى ى عَ غَ طَ  طِ ل  سَ التَّ  ب  يا، حُ نْ الد   ب  ، حُ لِ املا ب  ، حُ حِ ذابُ والتَّ  رِ ناحُ والتَّ  لِ قاتُ ىل التَّ إِ  لُ وصِ يُ 
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 ب  حُ  ةُ وَ هْ شَ  مْ هُ دَ نْ عِ  الناسِ  نَ ا مِ ضً عْ ب َ  نَّ ا أَ ضً يْ أَ  ي  فِ الَ  سِ فْ ى الن َّ وَ هَ  نْ ومِ . ينَ يِ ثِ كَ   وبِ لُ ق ُ 
 مْ هِ يِْ لى غَ عَ  مْ لَُ  ونَ كُ يَ لِ  ونَ غُ فارِ  مْ وهُ  ةِ يَّ وفِ الص   ةِ خَ يَ شْ مَ  ى الوَ عْ ودَ  الءِ عْ تِ سْ واالِ  ورِ هُ الظ  
طايا دايا والعَ الَ بِ  الناسُ  مُ يهِ تِ أْ يَ ، لِ ونَ غُ فارِ  مْ وهُ  مْ يهِ دِ يْ أَ  يلِ بِ قْ لى ت َ عَ  الناسُ  بَّ كَ نْ ي َ ، لِ جاهٌ 

 بِ نِ تَ يَْ  وَلَْ  باتِ الواجِ  د  ؤَ ي ُ  َلَْ  دُ عْ ب َ  وَ وهُ  ةَ رامَ والكَ  ةَ اليَ ي الوِ عِ دَّ يَ  مْ هُ ن ْ مِ  دَ الواحِ  دُ جِ تَ ف َ 
 نْ أَ  نْ مِ  الً دَ بَ  رِ كْ الذ   مِ اسْ بِ  قات  لَ حَ  دَ نْ عِ  مْ هُ دُ تَِ  نْ مَ  ياءِ عِ دْ األَ  الءِ ؤُ هَ  نْ ، ومِ تِ مارَّ حَ مُ الْ 
 كَ بارَ تَ  اهللِ  مَ اسْ  ونَ فُ ر  حَ يُ ف َ  صِ اقُ والّتَّ  لِ مايُ والتَّ  غامِ نْ األَ بِ  ونَ م  تَ هْ ي َ  مْ هُ دُ وا اهلل اهلل اهلل، تَِ ولُ قُ ي َ 

وا مُ زِ تَ لْ ي َ  نْ أَ  نْ مِ  الً دَ بَ  مِ غَ الن َّ  ب  ِبُ  مْ هُ وب ُ لُ ق ُ  طُ بِ تَ رْ ت َ  مْ هُ ت ْ لَ عَ جَ  ورِ هُ الظ   ب  حُ  ةُ وَ هْ شَ . عاىلوتَ 
 هِ بِ  قِ طْ والن   ظِ فْ اللَّ  ةِ حَّ صِ  راعاةِ مُ  عَ مَ  الً ثَ مَ  اهللُ  الم إِ  هَ لَ وا ال إِ ولُ قُ ي َ  نْ أَ  نْ مِ  الً دَ بَ ف َ  ظِ فْ اللَّ  ةِ حَّ صِ بِ 
 مُ غَ الن َّ  وَ هُ  يهِ فِ  ونَ دُ ما يَِ  لْ بَ  كَ لِ ذَ  ل  كُ بِ  ونَ بالُ ال يُ  مْ هُ دُ تَِ  ةِ نَ سَ احلَ  ةِ يَّ الن    عَ ا مَ يحً حِ ا صَ قً طْ نُ 

( الالَّ ) حانَ بْ سُ  ونَ ولُ قُ ي َ ف َ  ةِ اللَ الَ  ظَ فْ لَ  ونَ فُ ر  يَُ  الناسِ  ضُ عْ ، وب َ هِ يْ لَ عَ  صُ اقُ والّتَّ  لُ مايُ والتَّ 
ي م  سَ يُ  نْ مَ كَ   اهللِ  اءِ سْ يف أَ  دُ حِ لْ ي ُ  نْ مَ  مْ هُ ن ْ مِ ، و اهللِ  مِ اسْ  نِ ا مِ فً رُ حْ أَ  ونَ صُ قِ نْ ي ُ ( الَّ لِ ) دُ مْ واحلَ 
 وفُ صُ وْ مَ الْ  يِ أَ  2﴾ةِ وَّ و القُ ﴿ذُ  هِ لِ وْ قَ بِ  ءانِ رْ يف القُ  هُ سَ فْ ن َ  فَ صَ عاىل وَ تَ  واهللُ  ةَ قَ الالِ  ةَ وَّ القُ  اهللَ 

وال  ةٌ بَّ حمََ  اهللِ  نِ عَ  قالَ يُ  نْ أَ  زُ و وال يَُ  ةٌ وَّ ق ُ  اهللِ  نِ عَ  قالَ يُ  نْ أَ  وزُ ال يَُ فَ  ةُ رَ دْ القُ  يَ وهِ  ةِ وَّ القُ بِ 
 عِ مْ والسَّ  ةِ رادَ والِ  ةِ رَ دْ القُ بِ  وفٌ صُ وْ مَ  اهللُ  لِ بَ  ةٌ رادَ أو إِ  ةٌ رَ دْ قُ  وْ أَ  مٌ لْ عِ  اهللِ  نِ عَ  قالَ يُ  نْ أَ  وزُ يَُ 

 اهللِ  اءُ سْ أَ فَ  ةٌ بَّ حمََ  اهللُ  قالُ وال يُ  ةٌ وَّ ق ُ  اهللُ  قالُ ال يُ فَ . قاءوالبَ  ياةِ واحلَ  مِ لْ والعِ  المِ والكَ  رِ صَ والبَ 
 اءُ سْ األَ  هللِ عاىل ﴿وَ تَ  اهللُ  ا قالَ عً رْ شَ  نُ ذْ الِ  هِ بِ يَرِْد  ا َلَْ بِ  ى اهللُ مَّ سَ يُ  نْ أَ  وزُ ال يَُ فَ  ةٌ يَّ يفِ قِ وْ ت َ 

 .3﴾هِ ائِ سْ يف أَ  ونَ دُ حِ لْ ي ُ  ينَ ذِ وا الَّ رُ ا وذَ بِ  وهُ عُ دْ ٱفَ  َن سْ احلُ 
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 طِ ل  سَ التَّ  ب  حُ  قابِ لى الر  عَ  الءِ عْ تِ سْ االِ  ب  وحُ  وءِ الس  بِ  ةِ ارَ مم األَ  سِ فْ الن َّ  ب  ى، حُ وَ الَ  ب  حُ 
 مْ هُ ن َّ أَ  الناسَ  ونَ وِهُ يُ ف َ  ضُ عْ الب َ  لُ عَ فْ ما ي َ كَ   ةِ يَّ المِ سْ الِ  ةِ وَ عْ الدَّ  تارِ سِ  تَ تَْ  مالِ الْ  عِ جَْ  ب  حُ 
 مْ ونِِ طُ وبُ  مْ وبِِ يُ ا لُِ ونَ لُ كُ أْ يَ  مْ وهُ  يِ ساكِ مَ الْ و  راءِ قَ والفُ  لِ رامِ واألَ  تامِ يْ لَ لِ  ماالً  ونَ ذُ خُ أْ ا يَ ّنَّ إِ 

 مِ اسْ بِ  وْ أَ  تامِ يْ األَ  مِ اسْ بِ  كانَ   مالُ والْ  مْ جاتِِ وْ وزَ  مْ هِ الدِ وْ لى أَ ا عَ ونَ عُ ز  وَ وي ُ  مْ هُ وت َ يُ ب ُ  ونَ دُ د  عَ وي ُ 
 .ي  المِ سْ إِ  ز  كَ ْر مَ  وْ أَ  د  جِ سْ مَ  ةِ عَ سِ وْ ت َ  مِ اسْ أو بِ  لِ رامِ األَ 
 

 ىو  اله   ن  ع   س  ف  ى الن   ه  ون   ﴿ سابِ احلِ  مِ وْ ي َ  ؤالَ سُ  ﴾ خافَ ه  ب  ر   ام  ق  م   اف  خ   ن  ا م  م  أ  و  ﴿
 اف  خ   ن  ا م  م  أ  و  ﴿ .  عِ ْر لشَّ لِ  ةٌ فَ الَ مُ  يهِ ا فِ ِمَّ  سُ فْ الن َّ  هِ يْ لَ إِ  يلُ ما تَِ  ل  كُ   وَ ى هُ وَ ﴾ والَ (٤٠)
 .﴾( ٤۱) ىو  أ  م  ال   ي  ه   ة  ن  ج  ال   ن  إ  ف   (٤٠)ى و  ه  ال   ن  ع   س  ف  ى الن   ه  ن   و   ه  ب  ر   ام  ق  م  
 
 نِ نا مِ رَ ذَّ وحَ  وءِ الس  بِ  ةٌ ارَ مم أَ  سَ فْ الن َّ  نَّ عاىل أَ وتَ  كَ بارَ تَ  اهللُ  رَ ب َ خْ ، أَ ونَ مُ لِ سْ مُ الْ  ةُ بَّ حِ ها األَ ي  ا أَ يَ ف َ 
 رُ ت َّ سَ تَ ي َ  نْ مَ  مْ هُ ن ْ ومِ  ة  يَ حْ لِ ى بِ طَّ غَ ت َ ي َ  نْ مَ  مْ هُ ن ْ مِ  وءِ الس  بِ  ةٌ ارَ مم أَ  مْ هُ وسُ فُ ن ُ  الناسِ  بُ لَ غْ ها وأَ باعِ ات  
 مْ هِ يْ لَ عَ  تْ لَ وْ ت َ اسْ  ة  يَّ وفِ صُ  ة  يقَ رِ طَ بِ  رُ ت َّ سَ تَ ي َ  نْ مَ  مْ هُ ن ْ ومِ  ة  مامَ عِ بِ  رُ ت َّ سَ تَ ي َ  نْ مَ  مْ هُ ن ْ ومِ  ة  يَّ بِ الَّ ِبَ 
 نَ مِ  هُ وانُ عْ وأَ  طانُ يْ الشَّ  هِ يْ لَ عَ  كَ حِ ضَ  ينِ الد   مِ لْ عِ  اتِ يم ورِ رُ ضَ  مْ لَّ عَ ت َ ي َ  َلَْ  نْ مَ يا، فَ نْ الد   واتُ هَ شَ 

 .الناسِ 
 

 نْ أَ  لَ بْ ق َ  كَ سُ رُ ما يَْ  لَ ص  تَُ  نْ لى أَ عَ  صْ رِ حْ ٱفَ  هُ سُ رُ تَْ  تَ نْ أَ فَ  مالُ ا الْ مم وأَ  كَ سُ رُ يَْ  مُ لْ العِ 
 : وءِ الس  بِ  ةِ ارَ مم األَ  سِ فْ الن َّ  نِ ذا عَ يف هَ  ماءِ لَ العُ  ضُ عْ ب َ  قالَ . هُ سُ رُ تَْ  تَ نْ ما أَ  لَ ص  تَُ 

 مِ تَِّ ٱفَ  حَ صْ الن   ضاكَ ا حمََ هُ  نْ وإِ   ا   مَ هُ صِ عْ ٱو  طانَ يْ والشَّ  سَ فْ الن َّ  فِ الِ وخَ 
 



" ين  ه  ا م  ه  ل   و  ه  و   ه  س  ف  ن   ل   م  ر  ك  م   ب  ر  " قالَ  هُ نَّ أَ  مَ لَّ وسَ  هِ يْ لَ عَ  ى اهللُ لَّ صَ  ولِ سُ الرَّ  نِ عَ  يَ وِ رُ  دْ وقَ 
 دُ الواحِ  جُ ِر يُْ  ة  ارَ يم سَ  دامِ طِ يف اصْ  وْ أَ  ْي  سَ  ةِ حَْ يف زَ  يقِ رِ لى الطَّ عَ  نانِ اثْ  مُ دِ طَ صْ يَ  دْ قَ  4اه 
 ن  ظُ ، يَ راءِ الوَ  نَ مِ  هُ مَ دَ ي صَ ذِ الَّ  ذاكَ لِ  بَّ الرَّ  ب  سُ يَ ف َ  هُ سانَ لِ  جُ ِر يُْ  وْ ا أَ بِ  شُ طِ بْ يَ ف َ  هُ دَ يَ  مْ هُ ن ْ مِ 
 ن  ظُ يَ  هُ بَّ رَ  هُ لَ  بَّ ا سَ مم لَ  وْ أَ  قَ الالِ  بَّ سَ  امم لَ  وْ أَ  شِ طْ ذا البَ بَِ  هُ سَ فْ ن َ  مَ رَ كْ ا أَ ّنَّ إِ  هُ نَّ أَ  هُ سَ فْ ن َ 
ا مم لَ  هُ نَّ عاىل ألَ تَ  اهللِ بِ  ياذُ والعِ  هُ سَ فْ ن َ  كَ لَ هْ ذا أَ هَ . يٌ هِ ا مُ لَ  وَ وهُ  هُ سَ فْ ن َ  مَ رَ كْ ا أَ ّنَّ إِ  هُ نَّ أَ  هُ سَ فْ ن َ 
 هُ سَ فْ ن َ  كَ لَ هْ أَ  هُ بَّ رَ  هُ لَ  بَّ وسَ  هُ سانُ لِ  تَ لَ ف ْ ا أَ مم ولَ  مَ يلِ األَ  ذابَ العَ  قَّ حَ تَ ا اسْ مً لْ ذا ظُ بَِ  شَ طَ بَ 
 .عاىلوتَ  كَ بارَ تَ  اهللِ بِ  ياذُ والعِ  هُ نْ مِ  لَ صَ ي حَ ذِ الَّ  رِ فْ الكُ بِ 
 
 مُ هِ يْ لَ عَ  ياءِ بِ نْ األَ بِ  دِ تَ قْ ن َ لِ  راءِ  والثَّ َن والغِ  رِ قْ الفَ  دَ نْ عِ  اءِ رم والضَّ  ساءِ أْ والبَ  خاءِ والرَّ  ةِ دَّ الش   دَ نْ عِ فَ 

 دْ قَ . مهِ يْ لَ إِ  ساءَ أَ  نْ ىل مَ إِ  سانِ حْ الِ  عَ مَ  الءِ لى البَ عَ  ْب  صَ  لُ هْ أَ  مْ هُ  ينَ ذِ الَّ  المُ والسَّ  الةُ الصَّ 
 ونَ بُ ر  خَ يُ ف َ  هِ يْ لَ ا عَ ونَ كُ ر  ا يَُ لَ وْ حَ  نْ مَ  بُ لَ غْ أَ  لْ ها بَ دُ شِ رْ ي ُ  نْ مَ  دُ ال تَِ فَ  هِ تِ جَ وْ ىل زَ إِ  جُ وْ الزَّ  يءُ سِ يُ 
 ةِ ساءَ الِ  ةِ لَ قاب َ ومُ  ْبِ ىل الصَّ ها إِ شادِ رْ إِ  نْ مِ  الً دَ بَ  القِ الطَّ  بِ لَ لى طَ ها عَ يضِ رِ حْ تَ ها بِ تَ يْ ب َ 
 الحِ صْ ىل الِ ما إِ لَُ وْ حَ  نْ مَ  رَ بادِ يُ  نْ أَ  نْ مِ  لَ دَ بَ ها ف َ جِ وْ ىل زَ إِ  ةُ جَ وْ الزَّ  يءُ سِ تُ  دْ وقَ  سانِ حْ الِ بِ 
 يمِ طِ ىل تَْ ما إِ هُ ن َ ي ْ ب َ  قاقِ الش   يعِ سِ وْ وت َ  قاقِ الش   يِ ثِ كْ ىل تَ إِ  تِ يْ الب َ  مِ دْ ىل هَ إِ  ونَ يُ ثِ كَ   رُ بادِ يُ 

ىل إِ  نْ سِ حْ يُ ولْ  الءِ لى البَ عَ  ِبْ صْ يَ لْ ف َ  يَ لِ تُ اب ْ  نِ مَ . هِ ل  حمََ  ْيِ ا يف غَ ِه دِ حَ أَ  ةِ رَ صْ ونُ  رِ اآلخَ  فِ رَ الطَّ 
 ينَ يِ ثِ كَ   وعِ قُ وُ  بُ بَ ، ما سَ سِ فْ ى الن َّ وَ يف هَ  مْ هِ قِ رَ وغَ  ينَ يِ ثِ كَ   ماءِ  ِ تارْ  بُ بَ ما سَ . هيْ لَ إِ  ساءَ أَ  نْ مَ 

 تامِ يْ األَ  والِ مْ أَ  لِ كْ وأَ  لِ الباطِ بِ  الناسِ  والِ مْ أَ  لِ كْ وأَ  ةِ يانَ والِ  نِ عْ واللَّ  ب  والسَّ  شِ طْ يف البَ 
عاىل تَ  اهللِ بِ  ياذُ يا والعِ نْ الد   ب  يا، حُ نْ الد   ب  ، حُ لِ الباطِ بِ  جاتِ وْ الزَّ  والِ مْ أَ  لِ كْ وأَ  لِ الباطِ بِ 

 هُ نَّ أَ  مَ لَّ وسَ  هِ عليْ  ى اهللُ لم صَ  يََ رْ مَ  نِ ى ابْ يسَ عِ  اهللِ  ِب  نَ  نْ عَ  يَ وِ ورُ . ينِ يف الد   لُ هْ الَ  هُ بُ بَ وسَ 
 م  ه  ن   أ  ك    اء  م  ك  ح   اء  م  ل  ع   مْ هُ ن ْ عَ  قالَ  ثُ يْ حَ  هِ قْ الفِ بِ  مَ لَّ وسَ  هِ عليْ  ى اهللُ لَّ صَ  د  حممَّ  ةَ مَّ أُ  حَ دَ تَ امْ 
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 نَ مِ  لْ ، بَ لِ يْ يف اللَّ  دِ ج  هَ الت َّ  ةِ رَ ث ْ كَ لِ  اءُ يَ بِ نْ أَ  ةِ بادَ العِ  نَ مِ  مْ هُ ن َّ أَ كَ   ما قالَ  5اه  اء  ي  ب  ن  أ   ه  ق  الف   ن  م  
، مُ رُ وما يَْ  هُ سُ بْ لُ  هُ لَ  ل  ما يَِ  فَ رِ عْ ي َ عاىل لِ تَ  اهللِ  ينِ يف دِ  هَ قَّ فَ ت َ ي َ  نْ أَ  نْ ا مِ نم مِ  ل  كُ لِ  دَّ ال بُ . هِ قْ الفِ 

 ل  م، ما يَِ رُ وما يَْ  هِ يْ لَ إِ  رُ ظَ والنَّ  هِ يْ لَ إِ  ماعُ تِ سْ االِ  هُ لَ  ل  ، ما يَِ مُ رُ يَْ وما  هُ بُ رْ وشُ  هُ لُ كْ أَ  هُ لَ  ل  ما يَِ 
ها جِ وْ زَ  نْ مِ  بَ لُ طْ تَ  نْ أَ  وْ أَ  هِ تِ جَ وْ زَ  نْ مِ  بَ لُ طْ يَ  نْ أَ  هُ لَ  ل  م، ما يَِ رُ وما يَْ  ْيِ الغَ  نَ مِ  هُ بَ لُ طْ يَ  نْ أَ  هُ لَ 

 .اهللِ بِ  الَّ إِ  ةَ وَّ وال ق ُ  لَ وْ ال حَ فَ . مرُ وما يَْ 
 
 .مكُ ل ولَ  يمَ ظِ العَ  اهللَ  رُ فِ غْ ت َ سْ ذا وأَ هَ  ِل وْ ق َ  ولُ قُ أَ 
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 الخطبة الثانية
 

نا دِ ي  لى سَ عَ  والسالمُ  والصالةُ  ينِ الد   مِ وْ ي َ  كِ مالِ  يمِ حِ الرَّ  نِ حَْ الرَّ  يَ مِ العالَ  ب  رَ  هللِ  دُ مْ احلَ 
ال  هُ دَ حْ وَ  اهللُ  الَّ إِ  هَ لَ ال إِ  نْ أَ  دُ هَ شْ وأَ . ينرِ الطاهِ  يَ بِ ي  الطَّ  هِ بِ حْ وصَ  هِ لى ءالِ وعَ  يِ مِ األَ  د  حممَّ 
 ل  وعلى كُ  د  نا حممَّ دِ ي  لى سَ عَ  ى اهللُ لم صَ فَ  هُ ولُ سُ ورَ  هُ دُ بْ ا عَ دً نا حممَّ دَ ي  سَ  نَّ أَ  دُ هَ شْ وأَ  هُ لَ  يكَ رِ شَ 
 .هلَ سَ رْ أَ  ول  سُ رَ 
 
 يمِ ظِ العَ  ءانِ رْ عاىل يف القُ وتَ  كَ بارَ تَ  اهللُ  ولُ قُ ، ي َ نِ لَ والعَ  ر  يف الس   وا اهللَ قُ ت َّ ٱ، فَ اهللِ  بادَ عِ  دُ عْ ا ب َ مم أَ 

ء  ع ظ يم   ه ل  ك لُّ ( ١)﴿ي ا أ يُّها الن اس  ٱت  ق وا ر ب ك م  إ ن  ز ل ز ل ة  الس اع ة  ش ى  م  ت  ر و ن  ه ا ت ذ  ي  و 
ل ه   ل  ح م  ع ة  ع م ا أ ر ض ع ت  و ت ض ع  ك لُّ ذ ات  ح م  ا و ت  ر ى الن اس  س ك ار ى و م ا ه م  م ر ض 

 .6﴾(٢)ب س ك ار ى و ل ك ن  ع ذ اب  اهلل  ش د يد  
 

، أََمرَُكْم بِالصَّالِة َوالسَّالِم َعلى نِِبي ِه الكرِي  ﴿إ ن   َفقالَ َوٱْعَلُموا َأنَّ اهلَل أََمرَُكْم بِأَْمر  َعظيم 
ل يًما اهلل  و م ال ئ ك ت ه  ي ص لُّون  على الن   ب ي  ي ا أ ي ُّه ا ال ذ ين  ء ام ن وا ص لُّوا ع ل ي ه  و س ل م وا ت س 

اَللَُّهمَّ َصل  على َسي ِدنا حممد  وعلى ءاِل َسي ِدنا حممد  َكَما َصلَّْيَت على  .7﴾(٦٥)
يٌد َمَِيد يمَ براهِ ِدنا إِ ي  ِدنا إبراهيَم وعلى ءاِل سَ ي  سَ  ِدنا حممد  ي  بارِْك على سَ  اللَُّهمَّ . ِإنََّك حَِ

يَم ِإنََّك ِدنا إبراهِ ي  يَم وعلى ءاِل سَ ِدنا ِإبراهِ ي  ِدنا حممد  َكَما بارَْكَت على سَ ي  وعلى ءاِل سَ 
يٌد َمَِيدٌ  وبَ َنا ِإنَّا َدَعْوناَك فَٱْسَتِجْب لََنا ُدعاَءنَا فَٱْغِفِر اللَُّهمَّ لَنا ُذنُ  يا رَبَّنا اَللَُّهمَّ  .حَِ

 لْ عَ جْ ٱوَ  يَ مِ العالَ  بَّ يا رَ  كَ تِ حَْ رَ بِ  يَ نِ مِ ؤْ مُ وَكف ْر َعنما َسي ئاتِنا وتَ َوفَّنا  ِإْسرافَنا يف أَْمرِناوَ 
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 نْ مَ  رُ ي ْ خَ  تَ نْ ها أَ ك  اها وَز وَ قْ نا ت َ وسَ فُ ن ُ  ءاتِ  مَّ هُ اللَّ . يمِ العالَ  بَّ يا رَ  ةً يَّ ضِ رْ مَ  ةً يَ نا راضِ وسَ فُ ن ُ 
يا  كَ تِ حَْ رَ بِ  نيَ مِ ؤْ مُ  نُ ونَْ  لَ جَ نا األَ غْ ل  وب َ  يَ مِ العالَ  بَّ يا رَ  لَ مَ نا العَ لَ  نْ س  حَ  مَّ هُ اللَّ . اهاكم َز 
 يبٌ رِ قَ  يعٌ سَِ  كَ نَّ إِ  واتِ مْ واألَ  مْ هُ ن ْ مِ  ياءِ حْ األَ  ناتِ مِ ؤْ مُ والْ  يَ نِ مِ ؤْ مُ لْ لِ  رْ فِ غْ ٱو  يَ مِ العالَ  بَّ رَ 

ْأُمُر بِالَعْدِل َواِلْحساِن َوإِيَتاِء ذي الُقْرََب َويَ ْنهى َعِن ِعباَد اهلِل ِإنَّ اهلَل يَ  .واتعَ الدَّ  يبُ َمُِ 
َوٱْشُكُروُه  مْ كُ ْر كُ ذْ يَ أُذُْكُروا اهلَل الَعظيَم . ُمْنَكِر َوالبَ ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ  َوال الَفْحشاءِ 

  .َوأَِقِم الصَّالةَ  .ْل َلُكْم ِمَن أَْمرُِكْم َمَْرًجايَزِدُْكْم َوٱْستَ ْغِفُروُه يَ ْغِفْر َلُكْم َوٱت َُّقوُه َيْعَ 
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