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املقدم/ علي بن را�شد الزهراين

الحمد هلل وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل �، وبعد:
ممثلة  وتعليماتها  الداخلية  وزارة  وقرارات  الر�شيدة  القيادة  توجيهات  ت�شير 
والأدوات  الو�شائل  وتنويع  وتوعيتهم  النزلء  لرعاية  لل�شجون  العامة  بالمديرية 
في اإ�شالحهم وتوجيهم ول �شك اأن خطبة الجمعة فر�شة عظيمة لتوجه النزلء 
الأ�شبوعي  العيد  يوم  والجمعة  النف�ض،  واإ�شالح  والتاأهيل  الوعي  في  وت�شاعدهم 

والخطبة فيه تتكرر كل اأ�شبوع.
وتعتبر خطبة الجمعة بمثابة در�ض اأ�شبوعي يتلقى منه النزيل توجيهات تو�شح 
له �شماحة الدين ويتعلم الأحكام ال�شرعية، والخالق والآداب ورفع م�شتوى �شلته 
اأ�شحابه  وعمل   � اهلل  ر�شول  هدي  هو  وهذا  الأر�ض،  عمارة  في  وي�شاهم  باهلل 
، ويزيل الإ�شكاليات لدى النزلء من المفاهيم الخاطئة لالأحكام  من بعده 
ال�شرعية والتعاي�ض مع نف�شه ومجتمعه والحياة وهي فر�شة ثمينة لال�شتفادة من 

توجيهات خطباء المنابر في الإر�شاد وتعزيز الأخالق. 
وقد حر�شت �شعبة التوجيه الفكري والمعنوي باإ�شالحية الريا�ض التدقيق في 
العمل  لت�شجيع هذا  المطلق،  د.عبداهلل  ال�شيخ  المو�شوعات وعر�شها على معالي 

المبارك.
ون�شاأل اهلل عز وجل اأن يوفق كل خطيب لأداء خطبته على الوجه الذي ير�شي 
اهلل وينفع النزلء، و�شلى اهلل و�شلم وبارك على عبده ور�شوله نبينا محمد وعلى 

اآله و�شحبه اأجمعين. 

تقديم مدير إصالحية الرياض

موقع د.خالد الرفاعي
ابدأ حياتك من جديد
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تقديم مدير شعبة التوجيه 
الفكري والمعنوي

الرائد/ بدر بن حممد ال�شويد

خاتم  بالحكمة،  المبعوث  محمد  �شيدنا  على  وال�شالم  وال�شالة  ونعمة،  توفيق  كل  ولي  هلل  الحمد 
النبين، جاء رحمة للعالمين، باأح�شن ت�شريع للدنيا والدين، وعلى اآله و�شحبه، ومن اتبعهم باإح�شان اإلى 

يوم الدين، وبعد:
والمعنوي  الفكري  التوجيه  �شعبة  واجهته  لما  طويلة  مدة  من  الكتاب  هذا  اإن�شاء  في  التفكير  بداأ 
من طلب متزايد من النزلء ب�شاأن اإيجاد مادة علمية مرجعية لخطبتي و�شالة الجمعة، وكان الهدف 
الأ�شا�شي من جمع الخطب وتعديلها بما يتنا�شب مع النزلء والرجوع لموؤلفات كبار هيئة العلماء لغر�ض 
توحيد الجهود وتقوية اأداء الخطباء، حيث يحتوي الكتاب على محورين رئي�شيين هما: » ق�شم خطب 

المنا�شبات وق�شم خطب الُجمع «.
وقد تم تكليف المر�شد الديني/ خالد بن مبروك الرفاعي، بهذا العمل، وجمع المادة العلمية واإعدادها 

حتى ا�شتطاعت ال�شعبة اأن تخرجه للنور.
لالأعمال  والميداني  العلمي  الإنتاج  من  المزيد  توا�شل  مازالت  والمعنوي  الفكري  التوجيه  و�شعبة 
التي تعود اأثرها على العاملين والنزلء في اإ�شالحية الريا�ض و�شجون المملكة بالخير حيث تم اإعداد 
الخطب المنبرية لل�شجون وال�شالحيات والذي يعتبر الأول من نوعه في ال�شجون وتم اإعدادها لمدة 
�شنة لت�شمين مو�شوعات للمنا�شبات مثل �شالة عيد الفطر وعيد الأ�شحى و�شالتي الك�شوف والخ�شوف 
و�شالة ال�شت�شقاء، و�شهر رم�شان المبارك، وذي الحجة، والق�شم الثاني تت�شمن خطب متنوعة ح�شب 
والأخالق  والمعامالت  والعبادات  العقيدة  ومنها  المو�شوعات  ب�شتى  التوجيه  في  النزلء  يحتاجه  ما 

وال�شلوك وتزكية النف�ض وغيرها.
وكل ذلك ت�شهياًل على النزلء في اأداء واإقامة خطبتي و�شالة الجمعة، ونحن ن�شع هذا العمل �شهل 

ال�شتخدام قريب المتناول يحقق الغر�ض الإر�شادي.  
  واأ�شكر �شعادة مدير الإدارة العامة لإ�شالحية الريا�ض المقدم/ علي بن را�شد الزهراني الذي حر�ض 

على التنويع والبداع في التغيير والإ�شالح وم�شاندته لل�شعبة في تقديم ما يخدم النزلء وي�شلح �شاأنهم. 
واهلل الموفق والهادي ل�شواء ال�شبيل.
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تقديم فضيلة معالي الشيخ 
د.عبداهلل المطلق

اأ.د. عبداهلل بن حممد املطلق

ع�شو هيئة كبار العلماء وامل�شت�شار يف الديوان امللكي

الحمد هلل رب العالمين، وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف الأنبياء والمر�شلين، �شيدنا محمد وعلى اآله و�شحبه و�شلم. وبعد:
فاإن ما تقّدمه بالدنا ممثلة في وزارة الداخلية من جهود متنوعة في خدمة نزلء ال�شجون والإ�شالحيات في 
مختلف مناطق بالدنا، َلتثلج ال�شدر، وتبعث على ال�شعادة، فاإنها وهلل الحمد جهود ل تزال تذكر فت�شكر، وفي مقدمة 

هذه الخدمات الجليلة ما تقوم به �شعبة التوجيه الفكري والمعنوي، رعاية وتوعية وتوجيًها.
فقد كان الم�شجد ول يزال و�شيبقى مدر�شة من مدار�ض المجتمع، ي�شهم بدوره الريادي في التوجيه والتعليم 
ف التوظيف الأمثل  والتربية الأخالقية وال�شلوكية. ول يزال منبر الجمعة من اأهم و�شائل الم�شجد واأنفعها اإذا ما وظِّ

في الدعوة والتعليم والتربية. 
فاإن  والإ�شالحيات،  ال�شجون  نزلء  واإخواننا من  اأبناوؤنا  المثلى،  الو�شيلة  تفعيل هذه  اإلى  النا�ض  اأحوج  واإن من 

)ٱ  ٻ  ا بحاجة اإلى الوعظ والتذكير والن�شيحة ال�شادقة، قال اهلل تعالى:  الم�شلم عموًما وهم خ�شو�شً

وقال  الع�شر:3-1(،  )�شورة  ٺ(  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ ٻ  ٻ 
الَج�َشِد  ِفي  َواإِنَّ  )اأََل  اهلل�  ر�شول  وقال  الذاريات:55(.  )�شورة  ڦ(  ڦ  ڦ  ڦ  وجل:)ڤ  عز 
َل َوِهَي الَقْلُب( متفق عليه. وقد جمع اهلل فوائد  ُه، اأَ ُه، َواإَِذا َف�َشَدْت َف�َشَد الَج�َشُد ُكلُّ لََح الَج�َشُد ُكلُّ لََحْت �شَ َغًة: اإَِذا �شَ ُم�شْ

ڦ ڦ ڦ  الموعظة في هذه الآيات الكريمات:)ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

ڄ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڦ ڄ ڄ
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ( )�شورة الن�شاء:69-66(.

لعت على بع�ض من كتاب: »الخطب المنبريَّة لنزلء ال�شجون وال�شالحيات«، من اإعداد المر�شد الديني:  وقد اطَّ
خالد بن مبروك الرفاعي، فوجدته قد طرق مو�شوعات في منا�شباٍت دينية متنوعة، وفي العقيدة والآداب والأخالق 
والتزكية وال�شير وغيرها. وكلها مو�شوعات �شهلة العبارة موجزة الفكرة، اأرجو اأن ت�شهم في تثبيت العقيدة، وتزكية 

الروح، وتهذيب الأخالق، وتقويم ال�شلوك.
فاأ�شاأل اهلل تعالى اأن ينفعه وينفع بجهده، ويبارك في جهود القائمين على هذا العمل المبارك.

و�شلى اهلل و�شلم وبارك على �شيدنا محمد وعلى اآله و�شحبه.
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أهداف الخطب المنبرية 
لنزالء السجون واإلصالحيات

1

٣

2

4

٥

اإعداد وت�شهيل المادة العلمية المبنية على الكتاب وال�شنة وو�شعها بين يّد النزلء.

ت�شمين الخطب بالتوجيهات الدينية لتوجيه النزلء لما يفيدهم في الدنيا والآخرة.

تعزيز الجانب الديني وتنميته واإيقاظه في النفو�ض من خالل التوجيهات الوعظية والم�شتندة 
على ن�شو�ض الوحيين.

الخطب  وهذه  كاملة،  �شنة  خالل  المنا�شبات  جميع  في  الجمعة  خطب  من  الحاجة  �شد  في  ال�شهام 
لال�شتئنا�ض وال�شتب�شار بها ولي�شت اإلزامية وت�شهم في ال�شتعداد والقدرة على اأدائها باأ�شلوب مي�شر و�شهل. 

على  والتركيز  العلم  اأهل  كتب  على  وال�شتناد  الجمعة  خطبة  �شروط  اكتمال  من  التحقيق 
الجوانب المهمة التي يحتاجها النزيل، ومدى منا�شبتها لجميع النزلء.

تم ا�شتخال�ص الخطب بما يتن�شب مع النزلء من المراجع والم�شادر الآتية:

1   خطب الم�شجد الحرام من موقع مكتبة الم�شجد النبوي ال�شريف.

2  خطب الم�شجد النبوي من موقع مكتبة الم�شجد النبوي ال�شريف.

٣   ال�شياء الالمع من الخطب الجوامع لبن عثيمين. دار الريان للتراث، الطبعة الأولى 1408هـ.

4   خطب الجمعة وم�شوؤوليات الخطباء، وزارة ال�شئون الإ�شالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد

العامة  الرئا�شة  �شعدي،  لبن  المنا�شبات،  على  المنبرية  والخطب  المنبرية  الخطب  في  ال�شهية  الفواكه    ٥
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإر�شاد، الطبعة الأولى، 1412هـ 

6    الخطب المنبرية، لل�شيخ محمد بن عبد الوهاب، تحقيق: �شالح بن عبد الرحمن الأطرم، محمد بن عبد 
الرزاق الدوي�ض ن�شر جامعة الإمام محمد بن �شعود، الريا�ض، المملكة العربية ال�شعودية.

7   مجال�ض رم�شان - اأحمد فريد

المراجع والمصادر
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آداب وإرشادات 
ل �شك اأن خطبة الجمعة في الإ�شالم لها مكانة �شامية واأهمية بالغة وتعد خطبة الجمعة من اأهم و�شائل الت�شال 

بالنا�ص، واأعظمها اأثرًا، حيث تتميز باللتقاء الأ�شبوعي لذلك هذه توجيهات واإ�شارات مهمة للخطباء عند اأدائها:

1    ال�شعور بالم�شوؤولية وال�شتعداد للجمعة بوقت كاٍف يقراأ الخطبة جيداً ويتاأكد من اإتقان الألفاظ ال�شحيحة 
لالآيات وللحديث النبوي ويكرر قراءة الخطبة قبل موعدها.

2    على الخطيب البتعاد عن الخو�ض فيما ل يعلم فاإن هذا موقع قد يحدث فيه الرتباك والحديث غير المفهوم، 
فت�شيع الهيبة والوقار وي�شبح محل التندر مما يمنع ال�شتفادة والقبول وينفر الجمهور.

3     التح�شير والإعداد لخطب الجمعة والمنا�شبات، بعد التاأكد من دخول وقت الخطبة وال�شالة مع المواظبة 
على ذلك في كل وقت.

4      عدم الإفتاء بما ل يعلم بل يحيل الفتوى لأهل الخت�شا�ض في الإدارة.

5      ال�شتعداد النف�شي ورفع م�شتوى ُروحانية الخطيب و�شلته باهلل ليكون اأكثر تاأثيراً.

6      و�شايا اأثناء اإلقاء الخطبة: 

الوقفات الجيدة:   اإن الوقوف ال�شحيح له دوره في ارتياح الخطيب اأثناء اإلقاء الخطبة مما يزيد ثقته بنف�شه؛ 
كما اأنه ي�شاعده على التنف�ض ال�شحيح الذي يوؤثر في فعالية ال�شوت، وينبغي للخطيب اأن يتهياأ قبل الخطبة فيبعد 

عما يوؤثر على �شوته، فال ياأكل طعاًما اأو ي�شرب �شراًبا يذهب بقوة �شوته، اأو يجعله يح�شرج اإذا تكلم.

االتزان وضبط النفس:    التزان يعني الطماأنينة والهدوء وتجنب اإحداث اأي حركة في غير محلها. ول ينبغي 
العبث بمالب�شك لأنها تلفت النتباه.

وضوح الصوت وعلوه في اعتدال وتغيير نبرة الصوت:    من اأ�شباب �شعف التاأثير وتطرق الملل وال�شاآمة 
اإلى ال�شامعين اأن يتحدث الخطيب بطبقة رتيبة على وتيرة واحدة، فعندما تجد نف�شك كذلك ابحث عن اأي جملة 

منا�شبة لتغير من خاللها نبرة �شوتك بما يتوافق مع اأ�شلوب الجملة.

تغيير سرعة الكالم:    فالأفكار الرئي�شية والُجمل الهامة ينبغي اأن ُيالحظ في اإلقائها التوؤدة وعدم ال�شتعجال 
تمكيًنا ل�شتيعاب ال�شامع لها وتعزيًزا لأثرها في النفو�ض.

اأن يتوقف في  فال يح�شن بالخطيب  حسن الوقوف في موطن الوقوف والبدء في موقع البدء:  
و�شط الجملة التي لم تتم، والخطيب الناجح يعرف اأين يتوقف اأثناء خطبته، فاإذا مر بفكرة عظيمة يرغب في 

تر�شيخها في اأذهان م�شتمعيه توجه اإليهم واأحدق بعيونهم مبا�شرة ِللَحظة من دون اأن يقول �شيًئا.

هذا ال�شمت المفاجئ له نتيجة الجذب والنتباه ويجعل كل اإن�شان منتبًها ومتحفًزا لما �شيتلو ذلك ال�شمت، وكذا 
يقال في التوقف بعد كل جملة يراد توكيدها فهو ي�شيف اإلى قوتها قوة اأخرى من خالل ال�شمت وذلك اأن المعنى 

يغو�ض في هذه الأثناء في النف�ض ويوؤدي ر�شالته، لكن يجب اأن يكون التوقف ب�شكل طبيعي ومن دون تكلف.

مراعاة الحركات واإلشارات:     فاإن لها اأثرها المهم في الخطابة، والت�شال الب�شري، فال بد من توزيع النظر 
على الجمهور، فعيناك هما الحبل الذي يربطك بهم يعرفون من خالله مدى اهتمامك بهم، وتعرف اأنت من خالله مدى 

اهتمامهم بما تقول، وهذا يزيد ثقتك بنف�شك ويخل�شك من الرتباك والتوتر كما اأنه يفيدك درجة تاأثر الح�شور.

التمهل في اإللقاء:      الإلقاء ال�شريع المتّعجل يفقد المتابعة؛ كما اأنه قد ي�شوه اإخراج الحروف فيختلط 
ورعاية  المقاطع  عند  الوقوف  اإهمال  اإلى  التعّجل  يوؤدي  وقد  العبارات  وتلتب�ض  المعاني  وتتداخل  ببع�ض  بع�شها 

الفوا�شل. وهذا التمهل الذي ندعو اإليه ل ينبغي اأن يقود اإلى هدوء بارد وتثاقل والتوازن مطلب.
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خطبة عيد الفطر
الخطبة األولى:

ب العباُد اإلى ربهم بالفرائ�ض، وتحبَّبوا اإليه بالمندوب، واهلل اأكبر يقَبُل التوبَة عن عباده ويغفُر  الحمد هلل، الحمد هلل ما تقرَّ
ر الجادُّون في تح�شيل المطلوب، واهلل اأكبر ما �شارعوا وتناَف�شوا في تحقيق المرغوب، والحمد هلل  الذنوب، والحمُد هلل ما �شمَّ
هدانا لالإيمان واأكرَمنا بال�ُشنَّة والقراآن، اأحمُده - �شبحانه - واأ�شكره على كريم الف�شل وجزيل الإح�شان، واأ�شهد اأن ل اإله اإل 
ر، ول ُمناِزَع له فيما حَكَم ودبَّر، واأ�شهد اأن �شيدنا ونبينا محمًدا عبُد اهلل ور�شوله المبعوث  اهلل وحده ل �شريك له فيما خلق وقدَّ
ر واأنَذر، وعلى اآله ال�شادة  لالأبي�ض والأ�شود والأحمر والأ�شفر، �شلَّى اهلل و�شلَّم وباَرك عليه بلَّغ الر�شالة، واأدَّى الأمانة، وب�شَّ

الُغَرر، واأ�شحابه ذوي ال�شلوك الأطهر، والتابعين ومن تِبَعهم باإح�شاٍن ممن �شلَّى و�شاَم وحجَّ اأو اعتَمر، و�شلَّم ت�شليًما كثيًرا.
اهلل اأكبر، اهلل اأكبر، ل اإله اإل اهلل، واهلل اأكبر، اهلل اأكبر، وهلل الحمد.

موا  عباد اهلل: فاأُو�شيكم - اأيها النا�ض - ونف�شي بتقوى اهلل، فاتقوا اهلل - رحمكم اهلل -، اتقوا اهلل واأطيعوه، وعظِّ
له على ربه فيما ناَبه، وح�ُشن ِر�شاه بما اآتاه، وح�ُشن زهُده فيما فاَته. وه؛ فمن اتقى اهلَل ح�ُشن توكُّ اأمره ول تع�شُ

ُحلَل  األب�َشه موله  فالفائز من  التقوى؛  بلبا�ض  تزيَّنوا  وير�شى،  يحبُّ  بما  اإليه  بوا  وتقرَّ التقوى،  اهلل حق  اتقوا 

َمت يداه، )ک گ گ گ  بوا للعر�ض الأكبر يوم ُيعر�ُض النا�ُض ُحفاٌة ُعراة، وينظُر كلُّ امرٍئ ما قدَّ موله، وتاأهَّ

ِة: 18(. گ ڳ( )اْلَحاقَّ
اهلل اأكبر كبيًرا، والحمد هلل كثيًرا، و�شبحان اهلل بكرًة واأ�شياًل. هنيًئا لكم على اإتمام ال�شيام واإكمال القيام، وهنَّاأكم 

اهلل بهذا العيد العظيم، داَمت عليكم الفرحُة وال�شرور، والبهجُة والُحبور.
عباد اهلل: العيُد في الإ�شالم واحٌة فيحاء، تفرُح فيها النفو�ُض الموؤمنُة بما اأنعم اهلل بها عليها من التوفيق اإلى 

الطاعات، والُم�شارعة اإلى الخيرات، )ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ()يون�ض 58(.
فح والتراُحم  فاتِخذوه - اأيها الم�شلمون - منا�شبًة لتجديد الن�شاط في العبادة، واجعلوه فر�شًة للت�شاُمح وال�شَّ
 � كم  فنبيُّ �َشحوك،  ُمبت�شٍم  وبوجٍه  ُمنطِلقة،  را�شيٍة  بنف�ٍض  الأماني  واأجمل  التهاني  اأطيَب  فيه  تباَدلوا  والعطف، 

يقول: »ل تحِقَرنَّ من المعروف �شيًئا ولو اأن تلَق اأخاَك بوجٍه طلق«؛ رواه م�شلم.
ًة بالحب والخير، واأقماًرا ُت�شيُء بالعطف والبرِّ والإح�شاِن والَو�شل، وينبغي  اإن العيَد ينبغي اأن ُي�شيِّرنا �ُشمو�ًشا ُم�ِشعَّ

ِة الُخُلق، وُلطف الروح، وِلين الجانب، حتى نكون على هذه الحال في اأزماننا كلها. اأن يجعلنا العيُد ُمتمتِّعين باأريحيَّ
ُمك في وجه اأخيك �شدقة«؛ رواه البخاري فحبيُبنا � يقول: »تب�شُّ
اهلل اأكبر، اهلل اأكبر، ل اإله اإل اهلل، اهلل اأكبر، اهلل اأكبر، وهلل الحمد.

اأيها الم�شلمون:
عيُدكم ُمبارك، وتقبَّل اهلل �شياَمكم وقياَمكم، و�شلواتكم و�شدقاتكم، وجميَع طاعاتكم، وكما فِرحتم ب�شيامكم، 
فافرحوا بِفطركم، وقد عِلمتم اأن لل�شائم فرحتان: فرحٍة عند ِفطره، وفرحٍة بلقاء ربه، اأدَّيتم فر�َشكم، واأطعُتم ربَّكم، 

متم، وُب�شراكم الفوَز - باإذن اهلل وف�شله -. قُتم، فهنيًئا لكم ما قدَّ متم وقراأُتم وت�شدَّ �شُ
افرحوا وابتِهجوا وا�شَعدوا، وان�شروا ال�شعادَة والبهجَة فيمن حولكم، اإن حقكم اأن تفرحوا بعيدكم وتبتِهجوا بهذا 
واأن  ُمبِهًجا،  اأن ي�شمعوا كالًما جمياًل، وحديًثا  اأهل الإ�شالم في يوم بهجتهم  الزينِة وال�شرور، ومن حقِّ  اليوم يوم 

ا وُم�شتقباًل زاهًرا لهم ولدينهم ولأمتهم. يرُقبوا اآماًل ِعرا�شً
عن عبد اهلل بن م�شعود  قال: »والذي ل اإله غيره؛ ما اأُعِطي عبٌد موؤمٌن �شيًئا خيًرا من ُح�شن الظنِّ باهلل، 

والذي ل اإله غيره؛ ل ُيح�ِشن عبٌد باهلل - عز وجل - الظنَّ اإل اأعطاه اهلل - عز وجل - ظنَّه؛ ذلك باأن الخير بيده«.
وفي الحديث: »اإذا تمنَّى اأحُدكم فلي�شتكِثر؛ فاإنما ي�شاأل ربَّه«؛ حديٌث �شحيح على �شرط ال�شيخين.

لت الرحماُت من الرحيم الرحمن، واهلل اأكبر ما �شلَّى الُم�شلُّون و�شلَّموا على  اهلل اأكبر، اهلل اأكبر، اهلل اأكبر ما تنزَّ
المبعوث بال�شنة والقراآن، �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم.

اأقوُل هذا القول، واأ�شتغفُر اهلَل لي ولكم ول�شائر الم�شلمين من كل ذنٍب، فا�شتغفروه، اإنه هو الغفور الرحيم.
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الخطبة الثانية:
اأعمالنا، من  �شيئات  اأنف�شنا ومن  �شرور  باهلل من  ونعوذ  ون�شتهديه،  ون�شتغفره  ون�شتعيُنه  الحمد هلل، نحمده  اإن 
لَّ له، ومن ُي�شِلل فال هادي له، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، واأ�شهد اأن �شيدنا ونبينا  يهِده اهلل فال ُم�شِ

محمًدا عبده ور�شوله، اللهم �شلِّ و�شلِّم وباِرك عليه وعلى اآله واأ�شحابه.
اهلل اأكبر، اهلل اأكبر، ل اإله اإل اهلل، واهلل اأكبر، اهلل اأكبر، وهلل الحمد.

ي ازداد اليقين،  اأما بعد: عباد اهلل: اتقوا اهلل وكما اأنتم في ا�شتقبال عيدكم اأح�ِشنوا الظنَّ بربكم، فكلما ازداد التحدِّ
ول يرى الجماَل اإل الجميل، ومن كانت نف�ُشه بغير جمال فلن يرى في الوجود �شيًئا جمياًل، والكون لي�ض محدوًدا 
بما تراه عيناك ولكن ما يراه قلُبك وفكُرك، فجفِّف دمَعك، واجُبر ك�شَرك، وارفع راأ�َشك؛ فاإن الن�شر مع ال�شبر، واإن 

الفرج مع الكرب، واإن مع الُع�شر ُي�شًرا.
فاحتِرم نف�شك - رحمك اهلل - فهي اأجمُل مخلوٍق على وجه الأر�ض، والذين ل ُيغيِّرون ما باأنف�شهم ل ُيغيِّرون ما 
ر بتغيير نف�شه وهو الأ�شل، وفي  ر بتغيير العاَلم وهو محال، وقليٌل منهم من ُيفكِّ حوَلهم، ولهذا ترى الجميَع ُيفكِّ

التنزيل العزيز: )ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ( )الرعد 11(.
اهلل اأكبر، اهلل اأكبر، ل اإله اإل اهلل، واهلل اأكبر، اهلل اأكبر 

اإليه في وقت  اأن التفاوؤل ل ُيحتاُج  عباد اهلل: عيُدكم مبارك، واأيامكم بالخير وال�شعادة محفوظة؛ هل لَحظُتم 
الرخاء والأمن والنعيم؛ اإذ في و�َشح النهار ل تحتاج اإلى ال�شموع والم�شابيح؛ بل اإن الم�شباَح ل ُي�شيُء اإل في الظالم، 
اإل بعد الهزيمة، والفجُر ل  ة، والن�شُر ل يكون  دَّ اإل بعد ال�شِّ و�شمعٌة واحدة كافيٌة لتبديد الظالم، والفرُج ل يكون 
فيما  ال�شتمتاع  بُح�شن  ولكنها  عنده  لي�ض  ما  تمنِّي  في  لي�شت  المرء  �شعادُة  كوني.  توازن  ُمدِبر،  ليٍل  بعد  اإل  يكون 
النوم،  ت�شتري  ال�شرير ولكنك ل  ت�شتري  بالمال  الحياة كلها،  عنده، وال�شعادة لي�شت محطة و�شول ولكنها م�شيرُة 
الَبعو�ض ل  وال�شعادَة. وقتُل  الراحَة  ت�شتري  المنزل ولكنك ل  الوقت، وت�شتري  ت�شتري  ال�شاعة ولكنك ل  وت�شتري 
اإنقاُذه،  يع�ُشر  يِقف على قدَمْيه  اأن  ي�شتطيع  البعو�ض، ومن ل  ُينِهي م�شكلَة  الُم�شتنَقع  الُم�شتنَقع، وتجفيُف  ُف  ُيجفِّ
واأخطُر النا�ض من عا�ض بال اأمل. كتَب عمُر بن الخطاب اإلى اأبي مو�شى الأ�شعري - ر�شي اهلل عنهما جميًعا -: »اأما 

بعد: فاإن الخير كله في الر�شا، فاإن ا�شتطعَت اأن تر�شى واإل فا�شِبر«.
وبعد، عباد اهلل: فالتفاوؤل ل ُينِكر الواقع، ول ي�شتهيُن بالُم�شِكالت، ول ُيهِمُل الأ�شباب، ول اأخَذ الحزم من الأمور، 
والحتياط في الم�شالك، ولكن اهلل - عز وجل - جعل الفرَح والروَح وال�شروَر وراحَة النف�ض و�شكينتها و�شالمَتها في 
رك ُحزًنا على ما�شيك؛  الر�شا واليقين، وجعل الغمَّ والَحَزن في ال�شَخط وال�شك. فال ُتف�ِشد - حِفَظك اهلل - حا�شِ
فالتفاوؤل في الُم�شتقبل وعي�ض اللحظة هو ال�شاهُد على �شحة العقل و�شفاء النف�ض، وقد قالوا: »اإن البكاَء ل ُيعيُد 
الميَت اإلى الحياة، ولكن ُيعيُده الدعاُء والثناُء والذكُر الح�شن والأثُر الطيُب«. وراأ�ُض التفاوؤل الت�شاُل بالعليِّ الأعلى، 
فال�شالة تفاوؤل، وذكُر اهلل تفاوؤل، والدعاُء تفاوؤل، ُيحيُط بذلك: ُح�شُن الظن باهلل - عز �شاأُنه -، نفعني اهلل واإياكم بالقراآن 
العظيم، وبهدي محمد �، اهلل اأكبر، اهلل اأكبر، ل اإله اإل اهلل، واهلل اأكبر، اهلل اأكبر، وهلل الحمد. تقبَّل اهلل منا ومنكم 
ال�شياَم والقيام و�شائر الطاعات والأعمال ال�شالحات. ثم �شلُّوا �شلِّموا على الرحمة الُمهداة، والنعمة الُم�شداة: نبيكم 

محمد ر�شول اهلل �، فقد اأمركم بذلك ربُّكم، فقال - عزَّ قائاًل عليًما -: )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(. اللهم �شلِّ و�شلِّم وباِرك على عبدك ور�شولك نبينا محمد �، 
وعلى اآله واأزواجه وذريته، وار�َض اللهم عن الخلفاء الرا�شدين الأربعة: اأبي بكٍر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعن �شائر 
اأكرم  يا  واإح�شانك  وُجودك  بعفوك  معهم  وعنَّا  الدين،  يوم  اإلى  باإح�شاٍن  تبعهم  ومن  والتابعين  اأجمعين،  ال�شحابة 
قه لما تحب  الأكرمين. اللهم اأِعزَّ الإ�شالم والم�شلمين، اللهم اأيِّد بالحق والتوفيق وبالت�شديد اإماَمنا ووليَّ اأمرنا، ووفِّ
قنا للتوبة والإنابة، وافتح لنا اأبواب القبول والإجابة، وتقبَّل طاعاتنا،  وتر�شى، وُخذ بنا�شيته للبرِّ والتقوى.  اللهم وفِّ
ر عنا �شيئاتنا، وُتب علينا، واغفر لنا، وارحمنا يا اأرحم الراحمين.  ودعاءنا، و�شياَمنا، وقياَمنا، واأ�شِلح اأعمالنا، وكفِّ
)ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې( )البقرة201(. �شبحانك اللهم 
وبحمدك، اأ�شهد اأن ل اإله اإل اأنت،  اهلل اأكبر، اهلل اأكبر، ل اإله اإل اهلل، واهلل اأكبر، اهلل اأكبر، وهلل الحمد، اهلل اأكبر كبيًرا، والحمد هلل 

كثيًرا، و�شبحان اهلل بكرًة واأ�شياًل، و�شلَّى اهلل و�شلَّم وباَرك على �شيدنا محمد، وعلى اآله و�شحبه و�شلَّم ت�شليًما كثيًرا. 

خطبة عيد الفطر
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الخطبة الثانية:
اأعمالنا، من  �شيئات  اأنف�شنا ومن  �شرور  باهلل من  ونعوذ  ون�شتهديه،  ون�شتغفره  ون�شتعيُنه  الحمد هلل، نحمده  اإن 
لَّ له، ومن ُي�شِلل فال هادي له، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، واأ�شهد اأن �شيدنا ونبينا  يهِده اهلل فال ُم�شِ

محمًدا عبده ور�شوله، اللهم �شلِّ و�شلِّم وباِرك عليه وعلى اآله واأ�شحابه.
اهلل اأكبر، اهلل اأكبر، ل اإله اإل اهلل، واهلل اأكبر، اهلل اأكبر، وهلل الحمد.

ي ازداد اليقين،  اأما بعد: عباد اهلل: اتقوا اهلل وكما اأنتم في ا�شتقبال عيدكم اأح�ِشنوا الظنَّ بربكم، فكلما ازداد التحدِّ
ول يرى الجماَل اإل الجميل، ومن كانت نف�ُشه بغير جمال فلن يرى في الوجود �شيًئا جمياًل، والكون لي�ض محدوًدا 
بما تراه عيناك ولكن ما يراه قلُبك وفكُرك، فجفِّف دمَعك، واجُبر ك�شَرك، وارفع راأ�َشك؛ فاإن الن�شر مع ال�شبر، واإن 

الفرج مع الكرب، واإن مع الُع�شر ُي�شًرا.
فاحتِرم نف�شك - رحمك اهلل - فهي اأجمُل مخلوٍق على وجه الأر�ض، والذين ل ُيغيِّرون ما باأنف�شهم ل ُيغيِّرون ما 
ر بتغيير نف�شه وهو الأ�شل، وفي  ر بتغيير العاَلم وهو محال، وقليٌل منهم من ُيفكِّ حوَلهم، ولهذا ترى الجميَع ُيفكِّ

التنزيل العزيز: )ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ( )الرعد 11(.
اهلل اأكبر، اهلل اأكبر، ل اإله اإل اهلل، واهلل اأكبر، اهلل اأكبر 

اإليه في وقت  اأن التفاوؤل ل ُيحتاُج  عباد اهلل: عيُدكم مبارك، واأيامكم بالخير وال�شعادة محفوظة؛ هل لَحظُتم 
الرخاء والأمن والنعيم؛ اإذ في و�َشح النهار ل تحتاج اإلى ال�شموع والم�شابيح؛ بل اإن الم�شباَح ل ُي�شيُء اإل في الظالم، 
اإل بعد الهزيمة، والفجُر ل  ة، والن�شُر ل يكون  دَّ اإل بعد ال�شِّ و�شمعٌة واحدة كافيٌة لتبديد الظالم، والفرُج ل يكون 
فيما  ال�شتمتاع  بُح�شن  ولكنها  عنده  لي�ض  ما  تمنِّي  في  لي�شت  المرء  �شعادُة  كوني.  توازن  ُمدِبر،  ليٍل  بعد  اإل  يكون 
النوم،  ت�شتري  ال�شرير ولكنك ل  ت�شتري  بالمال  الحياة كلها،  عنده، وال�شعادة لي�شت محطة و�شول ولكنها م�شيرُة 
الَبعو�ض ل  وال�شعادَة. وقتُل  الراحَة  ت�شتري  المنزل ولكنك ل  الوقت، وت�شتري  ت�شتري  ال�شاعة ولكنك ل  وت�شتري 
اإنقاُذه،  يع�ُشر  يِقف على قدَمْيه  اأن  ي�شتطيع  البعو�ض، ومن ل  ُينِهي م�شكلَة  الُم�شتنَقع  الُم�شتنَقع، وتجفيُف  ُف  ُيجفِّ
واأخطُر النا�ض من عا�ض بال اأمل. كتَب عمُر بن الخطاب اإلى اأبي مو�شى الأ�شعري - ر�شي اهلل عنهما جميًعا -: »اأما 

بعد: فاإن الخير كله في الر�شا، فاإن ا�شتطعَت اأن تر�شى واإل فا�شِبر«.
وبعد، عباد اهلل: فالتفاوؤل ل ُينِكر الواقع، ول ي�شتهيُن بالُم�شِكالت، ول ُيهِمُل الأ�شباب، ول اأخَذ الحزم من الأمور، 
والحتياط في الم�شالك، ولكن اهلل - عز وجل - جعل الفرَح والروَح وال�شروَر وراحَة النف�ض و�شكينتها و�شالمَتها في 
رك ُحزًنا على ما�شيك؛  الر�شا واليقين، وجعل الغمَّ والَحَزن في ال�شَخط وال�شك. فال ُتف�ِشد - حِفَظك اهلل - حا�شِ
فالتفاوؤل في الُم�شتقبل وعي�ض اللحظة هو ال�شاهُد على �شحة العقل و�شفاء النف�ض، وقد قالوا: »اإن البكاَء ل ُيعيُد 
الميَت اإلى الحياة، ولكن ُيعيُده الدعاُء والثناُء والذكُر الح�شن والأثُر الطيُب«. وراأ�ُض التفاوؤل الت�شاُل بالعليِّ الأعلى، 
فال�شالة تفاوؤل، وذكُر اهلل تفاوؤل، والدعاُء تفاوؤل، ُيحيُط بذلك: ُح�شُن الظن باهلل - عز �شاأُنه -، نفعني اهلل واإياكم بالقراآن 
العظيم، وبهدي محمد �، اهلل اأكبر، اهلل اأكبر، ل اإله اإل اهلل، واهلل اأكبر، اهلل اأكبر، وهلل الحمد. تقبَّل اهلل منا ومنكم 
ال�شياَم والقيام و�شائر الطاعات والأعمال ال�شالحات. ثم �شلُّوا �شلِّموا على الرحمة الُمهداة، والنعمة الُم�شداة: نبيكم 

محمد ر�شول اهلل �، فقد اأمركم بذلك ربُّكم، فقال - عزَّ قائاًل عليًما -: )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(. اللهم �شلِّ و�شلِّم وباِرك على عبدك ور�شولك نبينا محمد �، 
وعلى اآله واأزواجه وذريته، وار�َض اللهم عن الخلفاء الرا�شدين الأربعة: اأبي بكٍر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعن �شائر 
اأكرم  يا  واإح�شانك  وُجودك  بعفوك  معهم  وعنَّا  الدين،  يوم  اإلى  باإح�شاٍن  تبعهم  ومن  والتابعين  اأجمعين،  ال�شحابة 
قه لما تحب  الأكرمين. اللهم اأِعزَّ الإ�شالم والم�شلمين، اللهم اأيِّد بالحق والتوفيق وبالت�شديد اإماَمنا ووليَّ اأمرنا، ووفِّ
قنا للتوبة والإنابة، وافتح لنا اأبواب القبول والإجابة، وتقبَّل طاعاتنا،  وتر�شى، وُخذ بنا�شيته للبرِّ والتقوى.  اللهم وفِّ
ر عنا �شيئاتنا، وُتب علينا، واغفر لنا، وارحمنا يا اأرحم الراحمين.  ودعاءنا، و�شياَمنا، وقياَمنا، واأ�شِلح اأعمالنا، وكفِّ
)ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې( )البقرة201(. �شبحانك اللهم 
وبحمدك، اأ�شهد اأن ل اإله اإل اأنت،  اهلل اأكبر، اهلل اأكبر، ل اإله اإل اهلل، واهلل اأكبر، اهلل اأكبر، وهلل الحمد، اهلل اأكبر كبيًرا، والحمد هلل 

كثيًرا، و�شبحان اهلل بكرًة واأ�شياًل، و�شلَّى اهلل و�شلَّم وباَرك على �شيدنا محمد، وعلى اآله و�شحبه و�شلَّم ت�شليًما كثيًرا. 

خطبة عيد الفطر
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خطبة عيد األضحى
الخطبة األولى:

الُمجتِهدون،  ه  ُيوؤدِّي حقَّ ون، ول  العادُّ ي نعماَءه  القائلون، ول ُيح�شِ الحمد هلل، الحمد هلل الذي ل يبلُغ ِمدَحَته 
ة، خلَق الخالئَق بقدرته وحكمته،  المعلوِم من غير روؤية، والخالِق بال حاجة، والُمميت بال مخافة، والباعِث بال م�شقَّ
ون�شَر الرياَح ُب�شراً بين يدي رحمته، ُمبدِئ الخلق ووارِثه، وبا�شٍط فيهم بالُجوِد يَده، كتَب على نف�شه لعباده الموؤمنين 
ٍة في الأر�ض ول في ال�شماء، ل ُتدِرُكه الأب�شار وهو  الرحمة، و�شبَق عفُوه عقاَبه وحلُمه غ�شَبه، ل يخفى عليه مثقاُل ذرَّ
ُيدِرُك الأب�شار وهو اللطيُف الخبير، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، واأ�شهد اأن محمًدا عبُد اهلل ور�شوله 

الب�شيُر النذير، وال�شراُج الُمنير، خيُر من �شلَّى هلل وقام وحجَّ البيت الحرام و�شام  )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

َرنا منه، ف�شلواُت  ا اإل حذَّ ۇ ۇ ۆ ۆ( )التوبة 128(، ما ترَك خيًرا اإل دلَّنا عليه، ول �شرًّ
اهلل و�شالُمه عليه وعلى اآل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى اأزواجه اأمهات الموؤمنين، وعلى ال�شحابة والتابعين ومن 

تِبعهم باإح�شاٍن اإلى يوم الدين، و�شلَّم ت�شليًما كثيًرا.
اهلل اأكبر، اهلل اأكبر، اهلل اأكبر، اهلل اأكبر، اهلل اأكبر، اهلل اأكبر، اهلل اأكبر، اهلل اأكبر، ل اإله اإل اهلل، اهلل اأكبر، اهلل اأكبر، وهلل الحمد.
اهلل اأكبر، اهلل اأكبر كبيًرا، والحمُد هلل كثيًرا. اهلل اأكبر، اهلل اأكبر، اهلل اأكبر، ل اإله اإل اهلل، اهلل اأكبر، اهلل اأكبر، وهلل الحمد.

اأما بعد:
فاأو�شيكم - اأيها النا�ض - ونف�شي بتقوى اهلل - �شبحانه -؛ فاإنها مفتاُح �َشداد، وذخيرُة معاد، وِعتٌق من كل ملََكة، 

ونجاٌة من كل هلََكة، بها ينجُح الطالب، وينُجو الهاِرب، فاعمُلوا اأن العمل ُيرَفع، والتوبَة تنفع، والدعاَء ُي�شَمع.
كم باٌب ذو ِرتاج،  داً يحَفظون اأعماَلكم وعدَد اأنفا�ِشكم، ل ت�شُتركم عنهم ُظلمُة ليٍل داٍج، ول ُيِكنُّ األ واإن عليكم ُر�شَّ

)ڇ ڇ ڇ    ڍ ڌ       ڎ ڎ ڈ( )النفطار 12-10(.
اهلل اأكبر، اهلل اأكبر، اهلل اأكبر، ل اإله اإل اهلل، اهلل اأكبر، اهلل اأكبر، وهلل الحمد.

عباد اهلل: لقد اأ�شبحتم في هذا اليوم في عيٍد مبارك؛ عيد الأ�شحى، يوم الَقرابين، يوم الحج الأكبر، يوم ق�شاء 

التََّفث والوفاء بالنُّذور والطواف بالبيت العتيق، اإنه يوُم الفرح بال�شتجابة لدعوة الخليل - عليه ال�شالم -: )ڎ 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ے  ھ  ھ  ھ ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ( )الحج 29-27(.
اهلل اأكبر، اهلل اأكبر، اهلل اأكبر، ل اإله اإل اهلل، اهلل اأكبر، اهلل اأكبر، وهلل الحمد.

اأيها الم�شلمون:

ر لالأح�شن والأكمل فداخل النف�ض اأولى؛ فلنتدبَّر قوَل اهلل: )ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  اإذا اأردنا التغيُّ

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې( )الرعد 11(.
اأنف�َشكم  اإلى الأح�شن، واأ�شِلحوا  اإلى الح�شن، ومن الح�َشن  ال�شيِء  واجعلوا من عيدكم هذا نقطَة انطالقٍة من 
من داخلها، واعلموا اأن واقع الم�شلمين ل ُيمكن اأن ُي�شلَح خارًجا عنهم؛ لأن ُم�شتقبل الم�شلمين يجُب اأن ُي�شَنع في 
اأوقاتهم في كل ما من �شاأنه خدمُة الإ�شالم والُم�شلمين،  هم وكدِحهم واأخالقهم، ب�شغِل  هم بكدِّ اأر�شِ بالدهم وعلى 
ا في التهوي�ض والتحري�ض، ولئال ُيبَطَل الحقُّ وُيغَمَط النا�ض،  هم بع�شً هم على بع�ض، وي�شَغَل بع�شُ حتى ل يُروَغ بع�شُ

واهلَل اهلَل في تنقيِة الُمجتمعات من �شواِئِبها.
اهلل اأكبر، اهلل اأكبر، اهلل اأكبر، ل اإله اإل اهلل، اهلل اأكبر، اهلل اأكبر، وهلل الحمد.

اإن  بارك اهلل لي ولكم في القراآن العظيم، ونفعني واإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، قد قلُت ما قلُت، 
اًرا. �شواًبا فمن اهلل، واإن خطاأً فمن نف�شي وال�شيطان، واأ�شتغفر اهلل اإنه كان غفَّ
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خطبة عيد األضحى
الخطبة الثانية:

ا،  ديًنا ر�شيًّ ال�شراِئع،  و�شاِرِع  البدائع،  ُمبِدع  الِق�َشم،  َمم، وُمجِزِل  الرِّ النَّ�َشم، وُمحِيي  بارِئ  الحمد هلل  الحمد هلل، 
ا، اأحمُده وقد اأ�شَبَغ البرَّ الجزيل، واأ�شبَل ال�شتَر الجميل، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له �شهادَة  يًّ ونوًرا ُم�شِ
عبٍد اآمَن بربِّه، ورجا العفَو والُغفراَن لذنبه، واأ�شهد اأن نبيَّنا و�شيدنا محمًدا عبده ور�شوله، �شلَّى اهلل عليه وعلى اآله 

ين اإلى يوم الدين. و�شحبه واأتباعه وِحزبه، �شالًة و�شالًما دائَمْين ُممتدَّ
اأما بعد، فيا اأيها الم�شلمون:

ے ے ۓ ۓ  ل البركة، وتندفُع الهلَكة، )   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  بالتقوى تح�شُ

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ( )الأحزاب 70 -71(.

ثم اعلموا اأن اهلل اأمركم باأمٍر بداأ فيه بنف�شه، وثنَّى بمالئكته الُم�شبِّحة بُقد�شه، واأيَّه بكم - اأيها الموؤمنون - من 

جنِّه واإن�ِشه، فقال قوًل كريًما: )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   

)الأحزاب 56(.

ع يوم الح�شاب، اللهم وار�َض عن  اللهم �شلِّ و�شلِّم على نبيِّنا و�شيدنا محمد ب�شير الرحمة والثواب، ال�شافع الُم�شفَّ
اب. جميع الآل والأ�شحاب، وعنَّا معهم بمنِّك وكرمك وُجودك يا كريم يا وهَّ

واأيِّد  اأمورنا،  َتنا وولَة  اأئمَّ اللهم  واأ�شِلح  اأوطاننا،  اآِمنَّا في  اللهم  اأوطاننا،  اآِمنَّا في  اللهم  اأوطاننا،  اآِمنَّا في  اللهم 
بالحق اإماَمنا ووليَّ اأمرنا، واأ�شِلح له ِبطانَته يا رب العالمين.

اللهم واجِز خادَم الحرمين ال�شريفيَن ووليَّ عهده الأمين خير الجزاء واأوفاه على بذلهم وعطائهم وخدمتهم 
اج بيتك الحرام، اللهم متِّعهما بال�شحة والعافية يا كريم. �شة وُحجَّ للحرمين ال�شريفين والم�شاعر الُمقدَّ

الحج، واجِزهم خيَر  العاملين في  اللهم واحفظ رجاَلنا  اأمننا،  اللهم واحفظ رجاَل  اأمننا،  اللهم واحفظ رجاَل 
الجزاء، وارفع درجاتهم، وكِفر �شيئاتهم يا كريم يا غنيُّ يا رحيم.

وُعدوان  الماكرين  ومكَر  الكائدين  �شرَّ  وادفع  والم�شلمين،  الإ�شالم  اأِعزَّ  اللهم  والم�شلمين،  الإ�شالم  اأِعزَّ  اللهم 
الُمعتدين وتربُّ�ض الُمتربِّ�شين وكيَد الحا�شدين وح�شَد الفاِجرين وُفجور المنافقين يا رب العالمين.

اللهم ا�شف مر�شانا، وعاِف ُمبتالنا، وُفكَّ اأ�شرانا، وارحم موتانا، يا اأرحم الراحمين.
عباد اهلل:

)چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ(    )النحل90(.

فاذكروا اهلل العظيَم الجليَل يذكركم، وا�شكروه على نعمه يِزدكم، ولذكُر اهلل اأكبر، واهلل يعلم ما ت�شنعون.
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خطبة عيد األضحى
الخطبة الثانية:

ا،  ديًنا ر�شيًّ ال�شراِئع،  و�شاِرِع  البدائع،  ُمبِدع  الِق�َشم،  َمم، وُمجِزِل  الرِّ النَّ�َشم، وُمحِيي  بارِئ  الحمد هلل  الحمد هلل، 
ا، اأحمُده وقد اأ�شَبَغ البرَّ الجزيل، واأ�شبَل ال�شتَر الجميل، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له �شهادَة  يًّ ونوًرا ُم�شِ
عبٍد اآمَن بربِّه، ورجا العفَو والُغفراَن لذنبه، واأ�شهد اأن نبيَّنا و�شيدنا محمًدا عبده ور�شوله، �شلَّى اهلل عليه وعلى اآله 

ين اإلى يوم الدين. و�شحبه واأتباعه وِحزبه، �شالًة و�شالًما دائَمْين ُممتدَّ
اأما بعد، فيا اأيها الم�شلمون:

ے ے ۓ ۓ  ل البركة، وتندفُع الهلَكة، )   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  بالتقوى تح�شُ

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ( )الأحزاب 70 -71(.

ثم اعلموا اأن اهلل اأمركم باأمٍر بداأ فيه بنف�شه، وثنَّى بمالئكته الُم�شبِّحة بُقد�شه، واأيَّه بكم - اأيها الموؤمنون - من 

جنِّه واإن�ِشه، فقال قوًل كريًما: )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   

)الأحزاب 56(.

ع يوم الح�شاب، اللهم وار�َض عن  اللهم �شلِّ و�شلِّم على نبيِّنا و�شيدنا محمد ب�شير الرحمة والثواب، ال�شافع الُم�شفَّ
اب. جميع الآل والأ�شحاب، وعنَّا معهم بمنِّك وكرمك وُجودك يا كريم يا وهَّ

واأيِّد  اأمورنا،  َتنا وولَة  اأئمَّ اللهم  واأ�شِلح  اأوطاننا،  اآِمنَّا في  اللهم  اأوطاننا،  اآِمنَّا في  اللهم  اأوطاننا،  اآِمنَّا في  اللهم 
بالحق اإماَمنا ووليَّ اأمرنا، واأ�شِلح له ِبطانَته يا رب العالمين.

اللهم واجِز خادَم الحرمين ال�شريفيَن ووليَّ عهده الأمين خير الجزاء واأوفاه على بذلهم وعطائهم وخدمتهم 
اج بيتك الحرام، اللهم متِّعهما بال�شحة والعافية يا كريم. �شة وُحجَّ للحرمين ال�شريفين والم�شاعر الُمقدَّ

الحج، واجِزهم خيَر  العاملين في  اللهم واحفظ رجاَلنا  اأمننا،  اللهم واحفظ رجاَل  اأمننا،  اللهم واحفظ رجاَل 
الجزاء، وارفع درجاتهم، وكِفر �شيئاتهم يا كريم يا غنيُّ يا رحيم.

وُعدوان  الماكرين  ومكَر  الكائدين  �شرَّ  وادفع  والم�شلمين،  الإ�شالم  اأِعزَّ  اللهم  والم�شلمين،  الإ�شالم  اأِعزَّ  اللهم 
الُمعتدين وتربُّ�ض الُمتربِّ�شين وكيَد الحا�شدين وح�شَد الفاِجرين وُفجور المنافقين يا رب العالمين.

اللهم ا�شف مر�شانا، وعاِف ُمبتالنا، وُفكَّ اأ�شرانا، وارحم موتانا، يا اأرحم الراحمين.
عباد اهلل:

)چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ(    )النحل90(.

فاذكروا اهلل العظيَم الجليَل يذكركم، وا�شكروه على نعمه يِزدكم، ولذكُر اهلل اأكبر، واهلل يعلم ما ت�شنعون.
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الخطبة األولى:
الحمد هلل رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والحمد هلل مغيث الم�شتغيثين ومجيب الم�شطرين وم�شبغ 
النعمة على العباد اأجمعين ل اإله اإل اهلل يفعل ما ي�شاء ويحكم ما يريد ل اإله اإل اهلل الولي الحميد ل اإله اإل اهلل الوا�شع 

)ٻ  والبعيد:  القريب  ورزقه  ورحمته  بحلمه  و�شمل  العبيد  جميع  واإح�شانه  بف�شله  عم  الذي  اهلل  اإل  اإله  ل  المجيد 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ()هود 6(. )ىئ ىئ ی ی ی 
ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت( ) الأنعام 59(، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك 
له اإله الأولين والآخرين واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله اأف�شل النبيين الموؤيد بالآيات البينات والحجج الوا�شحات 

والبراهين �شلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�شحابه ومن تم�شك بهديهم اإلى يوم الدين و�شلم ت�شليما.
اأيها النا�ض: اإن ما ُي�شيُب الم�شلمين من م�شائب فاإنما هو ب�شبب ما ك�شَبت اأيديهم؛ فما نزل بالٌء اإل بذنٍب، يقول اهلل -جل 
وعال:)ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث( )اآل عمران 165(.  

نا - جل وعال-: )ی ی جئ حئ مئ  وره اإل ب�شبب ك�شب العباد، يقول ربُّ وما يقُع في الأر�ض من ف�شاٍد ب�شتَّى �شُ
نا � فيما ُروي عنه في )م�شند الإمام  ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت( )الروم 41(. ونبيُّ
اأحمد( - اأنه قال: » واإن الرجَل لُيحَرَم الرزَق بالذنِب ُي�شيُبه «. ولكن - اأيها الم�شلمون - اإنه ل يرتفُع بالٌء اإل بتوبٍة 
نا  ال�شالحات، فربُّ اإل بتقوى اهلل - جل وعال -؛ وعمل  اأزمٍة و�شيٍق  ل مخرٌج من  اإلى اهلل - جل وعال -، ول يح�شُ
-�شبحانه- يقول: )ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں()الطالق 2(، ويقول اهلل:)ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ()الطالق 4(، 

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ( )العراف 96 (.
اأيها الم�شلمون: توبوا اإلى اهلل - جل وعال - توبًة ن�شوحاً، وعوُدوا اإلى العمل ال�شالح بكل اأنواعه، التجُئوا اإلى اهلل 
وره في  قوا التوحيَد الخال�ض، والعمَل ال�شالح تنالوا الخيَر ب�شتَّى �شُ بوا اإليه ظاهراً وباطناً، حقِّ - جل وعال -، تقرَّ
ًنا اأن المتاَع الح�شن والحياَة الطيبَة اإنما هي بالتوبة ال�شادقة وال�شتغفار  الدنيا والآخرة. يقول اهلل - جل وعال - ُمبيِّ
)هود  ۈ(  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  )ھ  والعمل:  والقوِل  بالقلِب 

3(، ويقول  جل وعال- عن نبيِّه هود اأنه قال لقومه: )ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

ىئ ىئ ی ی ی( )هود 52 ( اإن الرحمَة في الدنيا اإنما تنزُل بالتوبة ال�شالحة ال�شادقة، فيقول اهلل - 
جل وعال - عن نبيِّه �شالح اأنه قال لقومه: )   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( )النمل 46 (.

جاء رجٌل اإلى اأحد ال�شلف فقال له: اإني اأ�شُكو الفقَر، فقال: )عليك بال�شتغفار(. وجاءه اآخر فقال: �شَكونا الجدَب، 
قال: )عليكم بال�شتغفار(. وقراأ في المو�شَعْين: قول اهلل - جل وعال -: )ی ی ی ی جئ حئ     ٱ 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ( )نوح 12-10( . ٻ ٻ ٻ 
فعليكم - اأيها الم�شلمون - التوبة النا�شحة ال�شادقة، الَزموا العمَل ال�شالَح، اأطيعوا اهلل واأطيعوا الر�شول، اعتقاًدا 

وقوًل وعماًل.
اأيها الم�شلمون: اإن اهلل - جل وعال - اأمَرنا بدعائه، ووعَدنا بالإجابة، فن�شاأُل اهلل - جل وعال - اأن ُيجيَب دعاَءنا، 
اأنِزل علينا الغيَث ول تجعلنا من  اأنت الغني ونحن الفقراُء،  اإل اهلل يفعُل ما يريُد، اللهم  اإله  َج ُكُرباتنا. ل  واأن ُيفرِّ
القاِنطين. اللهم اأنِزل علينا الغيَث واجعل ما اأنزلَته متاًعا اإلى حين. اللهم اأِغثنا، اللهم اأِغثنا، اللهم اأِغثنا، اللهم ا�شِق 
عباَدك وبهائَمك، واأحِيي بلَدك الميَت، وان�ُشر رحمتك على العباد يا رحمن يا رحيم. ن�شاألك باأننا ن�شهُد اأن ل اإله اإل 
اأنت الأحُد ال�شمُد الذي لم يِلد ولم ُيوَلد ولم يكن له ُكفواً اأحد، ن�شاأُلك يا منَّان، يا بديع ال�شماوات والأر�ض اأن ُتنِزَل 
علينا الغيَث، اللهم اأنِزل علينا الغيث، اللهم اأحِيي بالدنا بالمطر، اللهم اأحِيي بالدنا بالمطر، اللهم ا�شِق بالَدنا وبالَد 

الم�شلمين، اللهم ا�شِق بالَدنا وبالد الم�شلمين.
وم، ل �ُشقيا هدٍم ول بالٍء ول عذاٍب. ن�شاأل اللهم غيًثا ُمغيًثا هنيًئا مريًئا عاجاًل غير  اللهم �ُشقيا رحمٍة يا حيُّ يا قيُّ

�شارٍّ يا اأرحم الراحمين. اللهم ل تُردَّنا خائبين، اللهم ل تُردَّنا خائبين، اللهم ل تُردَّنا خائبين.
اللهم �شلِّ و�شلِّم وباِرك على نبيِّنا ور�شوِلنا محمد.

االستسقاء
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االستسقاء
الخطبة الثانية:

من  اأعمالنا،  �شيئات  ومن  اأنف�شنا  �شرور  من  باهلل  ونعوُذ  ون�شتهديه،  ون�شتغفُره  ون�شتعيُنه  نحمده  هلل  الحمد  اإن 
لَّ له، ومن ُي�شِلل فال هادي له، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، واأ�شهد اأن �شيَدنا ونبيَّنا  يهِد اهلُل فال ُم�شِ

محمًدا عبُده ور�شوُله، اللهم �شلِّ و�شلِّم وباِرك عليه وعلى اآله واأ�شحابه اإلى يوم الدين.
نا الباأ�شاُء  اأما بعد، فيا اأيها الم�شلمون: اتقوا اهلل واأعلموا اأنه قد �شكونا جدَب ديارنا، والقحَط في ُبلداننا، حتى م�شَّ

اء، ول حول ول قوة اإل باهلل العلي العظيم، هو ملجوؤنا، وهو الذي اإليه نلتِجُئ عند ال�شدائد والِمَحن. وال�شرَّ
اأيها النا�ض:  اأعلموا نعمة اهلل عليكم بهذا الماء الذي ي�شره اهلل لكم فاأنزله من ال�شماء ثم �شلكه ينابيع في الأر�ض 
وخزنه فيها لت�شتخرجوه عند الحاجة اإليه ولو بقي على وجه الأر�ض لف�شد واأف�شد الهواء ولكن اهلل بحكمته ورحمته 

خزنه لكم: )ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ(   )الحجر 22(. 
الذي هو مادة حياتكم وحياة  الماء  اإلى  النعمة واعرفوا قدر �شرورتكم  الم�شلمون على هذه  اأيها  فاحمدوا اهلل 

بهائمكم واأ�شجاركم وزروعكم واإنه ل غنى لكم عن رحمة اهلل اإياكم به طرفة عين)ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ( )الملك 30 («.
والبهائم  والثمار  الزروع  في  نق�شانه  اأو  الماء  هذا  بتاأخر  ال�شرر  من  يح�شل  ما  تعلمون  اإنكم  الم�شلمون:  اأيها 
ولقد �شاهدتم ما ح�شل من قلة نزول المياه الجوفية الذي لعله يكون من اأ�شبابه قلة الأمطار فاأنتم اأيها الم�شلمون 
م�شطرون اإلى المطر غاية ال�شرورة ول ي�شتطيع اأحد اأن ينزل المطر اإل اهلل تعالى الذي يجيب الم�شطر اإذا دعاه 
ويك�شف ال�شوء فهو غياث الم�شتغيثين وجابر المنك�شرين وراحم الم�شت�شعفين وهو على كل �شيء قدير وبكل �شيء 

عليم يعطي لحكمة ويمنع لحكمة وهو اللطيف الخبير.
اأيها الم�شلمون: اإذا علمتم اأنكم م�شطرون اإلى رحمة ربكم وغيثه غاية ال�شرورة واأنه ل يك�شف �شركم ول يغيث 

�شدتكم اإل الرحمن الرحيم الجواد الكريم.
اأيها الم�شلمون: اإذا علمتم اأن الدعاء مخ العبادة واأن اهلل حيي كريم ي�شتحيي من عبده اإذا رفع يديه اإليه اأن يردهما 
�شفراً واأن من دعا اهلل باإخال�ض و�شدق فلن يخيب فاإما اأن يعطى ما اأراد اأو يدخر له ما هو اأكثر منه واأعظم اأو يدفع 
عنه من ال�شوء ما هو اأ�شد واأكبر اإذا علمتم اأيها الم�شلمون ذلك كله فارفعوا قلوبكم واأيديكم اإلى ربكم م�شتغيثين به 

راجين لف�شله اآملين لكرمه وقدموا بين يدي ذلك توبة ن�شوحاً وا�شتغفاراً من الذنوب.
اللهم اإنا ن�شاألك باأنا ن�شهد اأنك اأنت اهلل ل اإله اإل اأنت الأحد ال�شمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
بالإخال�ض  باطننا  اأن تغيث قلوبنا وتحييها بذكرك وت�شلح  ن�شاألك  يا قيوم  يا حي  والإكرام  الجالل  ذا  يا  اأحد 
والمحبة لك وظاهرنا بالتباع التام لر�شولك � والنقياد الكامل ل�شريعته حتى ل نجد في اأنف�شنا حرجاً مما 

ق�شى ون�شلم ت�شليماً.
اللهم اإنا ن�شتغفرك اإنك كنت غفاراً فاأر�شل ال�شماء علينا مدراراً اللهم ا�شقينا الغيث ول تجعلنا من القانطين اللهم 
اأغثنا اللهم اأغثنا اللهم اأغثنا اللهم اأنبت لنا الزرع واأدر لنا ال�شرع وا�شقينا من بركات ال�شماء واأخرج لنا من بركات 

الأر�ض اللهم ا�شقينا الغيث ول تجعلنا من القانطين اللهم �شقيا رحمة ل �شقيا بالء ول عذاب ول هدم ول غرق.
اأيها النا�ض: اقتدوا بنبيكم � بقلب الرداء فاإن النبي � كان يقلب رداءه تفاوؤل على ربكم اأن يقلب حالكم اإلى 

الرخاء واإ�شعاراً بالتزامكم تغيير لبا�شكم الباطن بلزوم التقوى وتغيير ما بالنف�ض.
ثم ي�شتقبل القبلة فيقلب رداءه ويدعو.

ملحوظة: )جرى العمل اإذا كانت �شالة ال�شت�شقاء فتكفي خطبة واحدة(
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االستسقاء
الخطبة الثانية:

من  اأعمالنا،  �شيئات  ومن  اأنف�شنا  �شرور  من  باهلل  ونعوُذ  ون�شتهديه،  ون�شتغفُره  ون�شتعيُنه  نحمده  هلل  الحمد  اإن 
لَّ له، ومن ُي�شِلل فال هادي له، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، واأ�شهد اأن �شيَدنا ونبيَّنا  يهِد اهلُل فال ُم�شِ

محمًدا عبُده ور�شوُله، اللهم �شلِّ و�شلِّم وباِرك عليه وعلى اآله واأ�شحابه اإلى يوم الدين.
نا الباأ�شاُء  اأما بعد، فيا اأيها الم�شلمون: اتقوا اهلل واأعلموا اأنه قد �شكونا جدَب ديارنا، والقحَط في ُبلداننا، حتى م�شَّ

اء، ول حول ول قوة اإل باهلل العلي العظيم، هو ملجوؤنا، وهو الذي اإليه نلتِجُئ عند ال�شدائد والِمَحن. وال�شرَّ
اأيها النا�ض:  اأعلموا نعمة اهلل عليكم بهذا الماء الذي ي�شره اهلل لكم فاأنزله من ال�شماء ثم �شلكه ينابيع في الأر�ض 
وخزنه فيها لت�شتخرجوه عند الحاجة اإليه ولو بقي على وجه الأر�ض لف�شد واأف�شد الهواء ولكن اهلل بحكمته ورحمته 

خزنه لكم: )ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ(   )الحجر 22(. 
الذي هو مادة حياتكم وحياة  الماء  اإلى  النعمة واعرفوا قدر �شرورتكم  الم�شلمون على هذه  اأيها  فاحمدوا اهلل 

بهائمكم واأ�شجاركم وزروعكم واإنه ل غنى لكم عن رحمة اهلل اإياكم به طرفة عين)ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ( )الملك 30 («.
والبهائم  والثمار  الزروع  في  نق�شانه  اأو  الماء  هذا  بتاأخر  ال�شرر  من  يح�شل  ما  تعلمون  اإنكم  الم�شلمون:  اأيها 
ولقد �شاهدتم ما ح�شل من قلة نزول المياه الجوفية الذي لعله يكون من اأ�شبابه قلة الأمطار فاأنتم اأيها الم�شلمون 
م�شطرون اإلى المطر غاية ال�شرورة ول ي�شتطيع اأحد اأن ينزل المطر اإل اهلل تعالى الذي يجيب الم�شطر اإذا دعاه 
ويك�شف ال�شوء فهو غياث الم�شتغيثين وجابر المنك�شرين وراحم الم�شت�شعفين وهو على كل �شيء قدير وبكل �شيء 

عليم يعطي لحكمة ويمنع لحكمة وهو اللطيف الخبير.
اأيها الم�شلمون: اإذا علمتم اأنكم م�شطرون اإلى رحمة ربكم وغيثه غاية ال�شرورة واأنه ل يك�شف �شركم ول يغيث 

�شدتكم اإل الرحمن الرحيم الجواد الكريم.
اأيها الم�شلمون: اإذا علمتم اأن الدعاء مخ العبادة واأن اهلل حيي كريم ي�شتحيي من عبده اإذا رفع يديه اإليه اأن يردهما 
�شفراً واأن من دعا اهلل باإخال�ض و�شدق فلن يخيب فاإما اأن يعطى ما اأراد اأو يدخر له ما هو اأكثر منه واأعظم اأو يدفع 
عنه من ال�شوء ما هو اأ�شد واأكبر اإذا علمتم اأيها الم�شلمون ذلك كله فارفعوا قلوبكم واأيديكم اإلى ربكم م�شتغيثين به 

راجين لف�شله اآملين لكرمه وقدموا بين يدي ذلك توبة ن�شوحاً وا�شتغفاراً من الذنوب.
اللهم اإنا ن�شاألك باأنا ن�شهد اأنك اأنت اهلل ل اإله اإل اأنت الأحد ال�شمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
بالإخال�ض  باطننا  اأن تغيث قلوبنا وتحييها بذكرك وت�شلح  ن�شاألك  يا قيوم  يا حي  والإكرام  الجالل  ذا  يا  اأحد 
والمحبة لك وظاهرنا بالتباع التام لر�شولك � والنقياد الكامل ل�شريعته حتى ل نجد في اأنف�شنا حرجاً مما 

ق�شى ون�شلم ت�شليماً.
اللهم اإنا ن�شتغفرك اإنك كنت غفاراً فاأر�شل ال�شماء علينا مدراراً اللهم ا�شقينا الغيث ول تجعلنا من القانطين اللهم 
اأغثنا اللهم اأغثنا اللهم اأغثنا اللهم اأنبت لنا الزرع واأدر لنا ال�شرع وا�شقينا من بركات ال�شماء واأخرج لنا من بركات 

الأر�ض اللهم ا�شقينا الغيث ول تجعلنا من القانطين اللهم �شقيا رحمة ل �شقيا بالء ول عذاب ول هدم ول غرق.
اأيها النا�ض: اقتدوا بنبيكم � بقلب الرداء فاإن النبي � كان يقلب رداءه تفاوؤل على ربكم اأن يقلب حالكم اإلى 

الرخاء واإ�شعاراً بالتزامكم تغيير لبا�شكم الباطن بلزوم التقوى وتغيير ما بالنف�ض.
ثم ي�شتقبل القبلة فيقلب رداءه ويدعو.

ملحوظة: )جرى العمل اإذا كانت �شالة ال�شت�شقاء فتكفي خطبة واحدة(



لنزالء السجون واإلصالحيات 18

الخسوف والكسوف
الخطبة األولى:

ال�شحاب  بقدرته  واأجرى  والنهار،  الليل  و�شخر  والقمر،  ال�شم�ض  الجبار، خلق  العظيم  القهار  الملك  الحمد هلل 

يحمل بحار الأمطار، ف�شبحانه من اإله عظيم، خ�شعت له الرقاب، ولنت لقوته ال�شعاب، توعد بالعقوبة من خرج عن 

�شننه وطاعته:)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ()فاطر 45( ، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، واأ�شهد 
اأن محمداً عبده ور�شوله � وعلى اآله واأ�شحابه والتابعين لهم باإح�شان.

اأما بعد: اأيها النا�ض اتقوا اهلل، وا�شكروه على ما �شخر لكم من مخلوقاته، فلقد �شخر لكم ما في ال�شموات وما في 

ېئ ېئ ىئ ىئ  الأر�ض جميعا منه:)ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  جئ   ی  ی  ی  ی  ىئ 
ٺ ٺ( )اإبراهيم 32-34(، �شخر لكم ال�شم�ض والقمر دائبين لتعلموا بمنازل القمر عدد ال�شنين والح�شاب، 

)ڍ  �شريع  و�شير  بديع  بنظام  ي�شيران  �شخرهما  والأزمان.  الف�شول  بح�شب  ال�شم�ض  بمنازل  الثمار  ولتتنوع 

ڍ ڌ( )الرحمن5( ، ل يختلفان علواً، ول نزوًل، ول ينحرفان يميناً، ول �شماًل، ول يتغيران تقدماً، ول تاأخراً 
عما قدر اهلل تعالى لهما في ذلك:)ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث()النمل 88(، فال�شم�ض والقمر 

اآيتان من اآيات اهلل الدالة على كمال علمه وقدرته وبالغ حكمته ووا�شع رحمته، اآيتان من اآياته في عظمهما، اآيتان من 

واإ�شاءتهما:)ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  اآياته في نورهما 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ( )ي�ض 40-38(. ۇئ ۆئ 
اأراد  اآيات اهلل مخلوقان من مخلوقات اهلل، ينجليان باأمره، وينك�شفان باأمره، فاإذا  اآيتان من  اإن ال�شم�ض والقمر 
اهلل تعالى اأن يخوف عباده من عاقبة معا�شيهم ومخالفتهم ك�شفهما باختفاء �شوئهما كله اأو بع�شه اإنذارا للعباد، 
وتذكيراً لهم لعلهم يحدثون توبة، فيقومون بما يجب عليهم من اأوامر ربهم، ويبعدون عما حرم عليهم من نواهي 
اهلل عز وجل، ولذلك كثر الك�شوف في هذا الع�شر، فال تكاد تم�شي ال�شنة حتى يحدث ك�شوف في ال�شم�ض اأو القمر اأو 
فيهما جميعاً، وذلك لكثرة المعا�شي والفتن في هذا الزمن، فلقد انغم�ض اأكثر النا�ض في �شهوات الدنيا، ون�شوا عمارة 

الدنيا والآخرة بما ير�شى اهلل، وغفلوا عن ال�شنن الكونية والقوانين الربانية.
اأيها النا�ض اإن كثيراً من اأهل هذا الع�شر تهاونوا باأمر الك�شوف، فلم يقيموا له وزناً، ولم يحرك منهم �شاكناً، وما 
اأ�شباب الك�شوف  اإل ل�شعف العالقة مع اهلل وجهلهم بما جاء عن ر�شول اهلل �، واعتمادهم على ما علم من  ذاك 
باأ�شبابه  اأجلها يحدث اهلل الك�شوف  البالغة التي من  الطبيعية المجردة، وغفلتهم عن الأ�شباب ال�شرعية والحكمة 
الطبيعية. بارك اهلل لي ولكم في القراآن العظيم، اأقول ما �شمعتم واأ�شتغفر اهلل لي ولكم ول�شائر الم�شلمين فا�شتغفروه 

اإنه هو الغفور الرحيم.
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الخسوف والكسوف
الخطبة الثانية:

الحمد هلل رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين و�شلى اهلل و�شلم على خير الأنبياء والمر�شلين واأ�شهد اأن ل 
اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، واأ�شهد اأن محمدا عبده ور�شوله.

اأما بعد: عباد اهلل اتقوا اهلل واعلموا اأن الك�شوف له اأ�شباب طبيعية يقر بها الم�شلم وغير الم�شلم، وله اأ�شباب �شرعية 
يقر بها الموؤمنون، وينكرها غيرهم، ويتهاون بها �شعيفو الإيمان وال�شلة باهلل، فال يقومون بما اأمرهم به ر�شول اهلل 
� من الفزع اإلى ال�شلة بالخالق وال�شالة والذكر والدعاء وال�شتغفار وال�شدقة والعتق.  لقد ك�شفت ال�شم�ض في عهد 
النبي � مرة واحدة في اآخر حياته في ال�شنة العا�شرة من الهجرة حين مات ابنه اإبراهيم � بعد اأن ارتفعت بمقدار 
رمحين اأو ثالثة من الأفق، وذلك في يوم �شديد الحر، فقام النبي � فزعاً اإلى الم�شجد، واأمر ينادي ال�شالة جامعة، 
فاجتمع النا�ض في الم�شجد رجاًل ون�شاًء، فقام فيهم النبي �، و�شفوا خلفه، فكبر، وقراأ الفاتحة و�شورة طويلة بقدر 
�شورة البقرة يجهر بقراءته، ثم ركع طوياًل جداً، ثم رفع، وقال: �شمع اهلل لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قراأ الفاتحة 
و�شورة طويلة لكنها اأق�شر من الأولى، ثم ركع ركوعاً طوياًل دون الأول، ثم رفع، وقال: �شمع اهلل لمن حمده ربنا، ولك 
الحمد، وقام قياماً طوياًل نحو ركوعه، ثم �شجد �شجوداً طوياًل جداً نحواً من ركوعه، ثم رفع، وجل�ض جلو�شاً طوياًل، ثم 
�شجد �شجوداً طوياًل، ثم قام اإلى الركعة الثانية، ف�شنع مثل ما �شنع لكنها دونها في القراءة والركوع وال�شجود والقيام، ثم 
ت�شهد، و�شلم، وقد تجلت ال�شم�ض، ثم خطب خطبة عظيمة بليغة، فحمد اهلل، واأثنى عليه بما هو اأهله، ثم قال �: » اأما 
بعد: فاإن ال�شم�ض والقمر اآيتان من اآيات اهلل يخوف اهلل بهما عباده، فينظر من يحدث منهم توبة، واإنهما ل ينك�شفان 

لموت اأحد، ول لحياته، فاإذا راأيتم ذلك، فافزعوا اإلى ال�شالة، واإلى ذكر اهلل ودعائه، وا�شتغفاره«.
وفي رواية: »فادعوا اهلل، وكبروا، وت�شدقوا، و�شلوا حتى يفرج اهلل عنكم«. وفي رواية حتى ينجلي. وقال �: »يا 
اأمة محمد واهلل ما من اأحد اأغير من اهلل اأن يزني عبده، اأو تزني اأمته، يا اأمة محمد لو تعلمون ما اأعلم ل�شحكتم 
قليال، ولبكيتم كثيرا، وايم اهلل - يعني واهلل - لقد راأيت منذ قمت اأ�شلي ما اأنتم لقوه من اأمر دنياكم واآخرتكم، ما 
من �شيء لم اأكن راأيته، اإل راأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار راأيت النار يحطم بع�شها بع�شا، فلم اأر كاليوم 
منظرا قط اأفظع، وراأيت فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر ق�شبه - يعني اأمعاءه - وراأيت فيها امراة تعذب في هرة 
لها ربطتها، فلم تطعمها، ولم تدعها تاأكل من خ�شا�ض الأر�ض، ولقد راأيتكم تفتنون في قبوركم، كفتنة الدجال يوؤتى 
اأحدكم، فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فاأما الموؤمن اأو الموقن، فيقول: محمد ر�شول اهلل جاءنا بالبينات والهدى، 
اأدري  المرتاب، فيقول: ل  اأو  المنافق،  واأما  اإن كنت لموقنا،  واتبعنا، فيقال: نم �شالحا، فقد علمنا  واآمنا،  فاأجبنا، 

�شمعت النا�ض يقولون �شيئا، فقلته«.
عباد اهلل: �شلوا و�شلموا على خير الأنبياء والمر�شلين، واذكروا اهلل العظيَم الجليَل يذكركم، وا�شكروه على نعمه 

يِزدكم، ولذكُر اهلل اأكبر، واهلل يعلم ما ت�شنعون.

ملحوظة : )جرى العمل اإذا كانت �شالة الخ�شوف والك�شوف فتكفي خطبة واحدة(
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الخطبة األولى:
الحمد هلل الذي خ�ض بالف�شل والت�شريف بع�ض مخلوقاته، واأودع فيها من عجائب حكمه وبديع اإتقانه، ما �شهدت 
العقول ال�شليمة باأنها اأكبر اآياته. خلق فقدر، ودبر في�شر. وربك اأعلم حيث يجعل ر�شالته، ويخت�ض من �شاء بف�شله 
وكراماته. اأحمده حمد عبد يعلم اأنه هو المحمود على جميع اأق�شيته واأحكامه وتدبيراته. واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل 

وحده ل �شريك له، فيما ي�شتحقه على العبد من طاعاته وعباداته.
واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله الذي اأظهر اهلل به الإ�شالم بعد اندرا�ض قواعده واأفول �شموخه ون�شيان اآياته.

اللهم �شل على محمد وعلى اآله واأ�شحابه والتابعين له على دينه ومحبته وموالته، و�شلم ت�شليماً كثيراً.
اإلى مغفرته ومر�شاته، قبل ان�شرام العمر وفوات  النا�ض اتقوا اهلل تعالى حق تقاته. و�شارعوا  اأيها  اأما بعد فيا 
اأوقاته و�شاعاته. واعلموا اأنه قد نزل ب�شاحتكم �شهر كريم، ومو�شم عظيم، خ�شه اهلل على �شائر ال�شهور بالت�شريف 
اأركان الإ�شالم التي ل يقوم بناوؤه على غيرها ول  اأحد  اأنزل فيه القراآن العظيم، وفر�ض �شيامه وجعله  والتكريم، 
ي�شتقيم. و�شن قيامه نبيكم الكريم عليه اأف�شل ال�شالة واأتم الت�شليم، ففي ال�شحيحين: قال �  » من �شام رم�شان 
اإيمانا واحت�شابا غفر له ما تقدم من ذنبه« . وفيه اأي�شاً: »من قام رم�شان اإيمانا واحت�شابا غفر له ما تقدم من ذنبه«. 

وفي ال�شحيحين: » �شوموا لروؤيته واأفطروا لروؤيته، فاإن غم عليكم فاأكملوا عدة �شعبان ثالثين يوما«.

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ  الرجيم   ال�شيطان  من  باهلل  اأعوذ 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ې ې ې( )البقرة 185-183(.
بارك اهلل لي ولكم في القراآن العظيم، ونفعني واإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.

اإنه هو الغفور  اأقول قولي هذا واأ�شتغفر اهلل العظيم الجليل لي ولكم ول�شائر الم�شلمين من كل ذنب. فا�شتغفروه 
الرحيم.

فضل رمضان
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الخطبة الثانية :
الحمد هلل الذي وفق عباده الموؤمنين لتالوة كتابه الكريم، وفتح عليهم من حقائق المعارف ولطائف العلوم ما 
هداهم به اإلى �شراالم�شتقيم. وخ�شهم من مواهب بره واإح�شانه باأ�شنى ف�شله العميم، ومّن على من �شاء بال�شدق 

في معاملته، واهلل ذو الف�شل العظيم، اأحمده �شبحانه على ما اأوله من الف�شل والتعليم.
واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له العزيز الحكيم.

واأ�شهد اأن محمدا عبده ور�شوله وخليله النبي الكريم. اللهم �شل على محمد وعلى اآله واأ�شحابه ومن تبعهم على 
الدين القويم، و�شلم ت�شليماً كثيراً.

اأ�شباب �شخطه، فاإن  اإلى مغفرته ور�شاه، واحذروا  اأيها النا�ض، اتقوا اهلل تعالى حق تقواه، و�شارعوا  اأما بعد فيا 
اأولياء اهلل ال�شالحين، ومطلب  اإنكم في �شهر كريم، ومو�شم عظيم، متجر  الموؤمن من خاف اهلل واتقاه. عباد اهلل 
الراغبين اإلى اهلل في العتق من عذاب الجحيم، �شهر تفتح فيه اأبواب الجنات وتجاب فيه الدعوات، وين�شر الف�شل 
العميم، �شهر تكفر فيه ال�شيئات، وت�شاعف فيه الح�شنات، وتقال فيه العثرات، ويكتب فيه من�شور ال�شعادة والتكريم. 
من  اأيامه  في  واأكثروا  والتحميد،  والت�شبيح  والتهليل  وال�شجود  والركوع  والتكبير  بالقراءة  اهلل  رحمكم  فعظموه 

ال�شدقة والإح�شان اإلى الفقير والم�شكين واليتيم. واحذروا ما يبطل العمل من الفعل ال�شيئ والقول الذميم.
ففي الحديث عنه �  اأنه قال: »من لم يدع قول الزور والعمل به فلي�ض هلل حاجة في اأن يدع طعامه و�شرابه« . 

رواه البخاري
وفي حديث الحاكم الذي �شححه: »لي�ض ال�شيام من الأكل وال�شرب فقط اإنما ال�شيام من اللغو والرفث«. اأعوذ 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  )گ  الرجيم  ال�شيطان  من  باهلل 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ(  )الحديد 21(.
  ،)56 )الأحزاب  ڇ(    ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڄ  اهلل:  عباد 
ف�شلوا عليه كما اأمركم اهلل بذلك، واعلموا اأن ر�شول اهلل � قال: » من �شلى علي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا« . 

رواه م�شلم.

اللهم �شل و�شلم وزد وبارك على نبينا محمد عبدك ونبيك ور�شولك النبي الكريم وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليماً 
اللهم اأعز الإ�شالم والم�شلمين، اللهم بلغنا ر�شاك واأ�شلح لنا �شاأننا واكفنا امر الدنيا والخرة وارزقنا قلوباً توابة 

ونفو�شاً اأوابة واغفر لنا واهدنا يا اأرحم الراحمين، اللهم اآتنا في الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار. 

فضل رمضان
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فضل رمضان

الخطبة األولى:
الحمد هلل على ما له من الأ�شماء الح�شنى والمثل الأعلى، وما خلقه وحكم به في الأولى والأخرى، واأ�شهد اأن ل 
اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، وله ترفع ال�شكوى، واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله الم�شطفى، ونبيه المجتبى. اللهم 

�شل و�شلم على محمد وعلى اآله واأ�شحابه العلماء الف�شالء النجباء.
اأما بعد: اأيها النا�ض، اتقوا اهلل حق تقواه، وذلك باجتناب م�شاخطه وتتبع ر�شاه، وبال�شكر له على ما اأوله من 
النعم واأ�شداه. فقد اأمدكم اهلل بهذا ال�شهر الكريم، واأ�شبغ عليكم فيه كرمه العميم. اأنزل اهلل فيه القراآن محتويا على 
الهدى والخير والبيان. فيه تفتح اأبواب الرحمة والخيرات، وفيه تغلق اأبواب الجحيم وتتوب الع�شاة من ال�شيئات، 
وينادي فيه منادي الخير: يا باغي الخير اأقبل على الطاعات، ويا باغي ال�شر اأق�شر وتب عن المخالفات. وهلل عتقاء 
من النار، وذلك في كل ليلة عند الإفطار. فتعر�شوا لنفحات المح�شن الغفار. فمن جمع بين الإم�شاك عن المفطرات 
واأم�شك عن الأقوال والأفعال المحرمات، واحت�شب الثواب عند فاطر الأر�ض وال�شماوات- غفر له ما تقدم من ذنبه 
ورفعت له الدرجات، ومن تجراأ على المعا�شي والمظالم وانتهك فيه الأعرا�ض وخا�ض الماآثم فلي�ض هلل حاجة في 

اأن يدع الطعام وال�شراب وال�شهوات.
فاإن اهلل كتب ال�شيام على هذه الأمة ليكونوا من المتقين، ولي�شتعينوا بترك �شهواتهم على اإ�شالح الدين، قال 

تعالى: )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ( )البقرة 183(، فاأخبر 
اأن ال�شيام اأكبر الو�شائل لتحقيق التقوى، وفيه كمال الثواب ور�شى المولى، فقد اخت�شه اهلل لنف�شه من بين �شائر 
الأعمال، فقال � »كل عمل ابن اآدم ي�شاعف له الح�شنة بع�شر اأمثالها اإلى �شبعمائة �شعف، يقول اهلل: اإل ال�شيام 
فاإنه لي واأنا اأجزي به، يدع طعامه و�شرابه و�شهوته من اأجلى« ، »ولل�شائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند 

لقاء ربه« ، و »لخلوف فم ال�شائم اأطيب عند اهلل من ريح الم�شك« .
ال�شوم جنة: اأي وقاية من المعا�شي ووقاية من العذاب، و�شبب لنيل الف�شائل وح�شول الثواب. فيا له من عمل 
عظيم تولى جزاءه الرحمن، وغمر اأهله بالجود والكرم والإح�شان، وهياأ عند دخولهم الجنة لهم باب الريان. يف�شون 
منها اإلى النعيم المقيم، والعي�ض ال�شليم، في جوار الرب الكريم. قد اأعد لهم من كرمه مال عين راأت، ول اأذن �شمعت، 
و�شيافة  نزًل  اأعده  كل مطلوب ومرغوب.  الأعين، من  وتلذ  الأنف�ض  ت�شتهيه  ما  لهم  وهياأ  القلوب.  على  ول خطر 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  )ڭ  المح�شنين:  هوؤلء  حق  في  تعالى  قال  كما  للمتقين،  ومنحة  وكرامة  لل�شائمين 

ۈ ۈ(  )الحاقة 24(.
بارك اهلل لي ولكم في القراآن العظيم، اأقول ما �شمعتم واأ�شتغفر اهلل لي ولكم ول�شائر الم�شلمين فا�شتغفروه اإنه 

هو الغفور الرحيم
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صفة السابقين
إلى الخيرات 

الخطبة الثانية :
الحمد هلل الذي من على من �شاء من عباده بفعل الخيرات وترك المنكرات، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك 
له، كامل الأ�شماء وال�شفات، واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله اأ�شرف المخلوقات، اللهم �شل و�شلم على محمد، وعلى 

اآله واأ�شحابه، والتابعين لهم في الأقوال والأفعال والعتقادات.
اأما بعد: اأيها النا�ض، اتقوا اهلل بت�شديق خبره وامتثال اأمره واجتناب نهيه، فقد و�شف اهلل الأخيار من خلقه بهذه 

ال�شفات. قال تعالى:)ىئ ىئ ی ی ی ی جئ  مئ ىئ يئ جب حب  مب ىب يب جت  حت

  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ(  )الموؤمنون61-57(، 
والخ�شية  وبالوجل  جهاته،  جميع  من  ال�شرك  وترك  الكامل  وبالإخال�ض  وباآياته،  به  الإيمان  بكمال  و�شفهم 
الذين  واأولئك  ف�شبقوا،  اإلى كل خير  �شارعوا  الذين  اأولئك  الذنوب،  الحقوق ويدعون  يوؤدون  به  الغيوب،  من عالم 
ناف�شوا في كل ف�شيلة فاأدركوا. قال ر�شول اهلل � حين �شئل عنهم: » هم الذين ي�شلون، وي�شومون، ويت�شدقون، 
ويحجون، ويعتقون، ويخافون اأن ل يتقبل منهم« ، فقد جمعوا بين القيام باأح�شن الأعمال وبين الوجل والخ�شية 
من ذي الجالل، اأولئك الذين اآمنوا بربهم، وعرفوا ما له من الحقوق والواجبات، فاجتهدوا في اأدائها وتحقيقها، 
المحارم، وعزموا  والإقالع عن  ما م�شى،  الندم على  التوبة من  ب�شروط  وقاموا  والهفوات،  التق�شير  وحذروا من 
اإلى ربهم بين الخوف من عقابه وعدله، وبين الرجاء والطمع  الماآثم والمظالم، و�شارعوا  عزما جازماً على ترك 
الم�شير،  الطاعة ويطيب لهم  المعا�شي والتق�شير، والرجاء يحثهم على  في ثوابه وف�شله، فالخوف يردعهم عن 
واهلل مرادهم ومق�شودهم، وهو نعم المولى ونعم الن�شير، والر�شول اإمامهم وقائدهم، وهو الب�شير النذير، وال�شراج 
المنير، فهوؤلء هم ال�شادة الأبرار، واأولئك هم المتقون الأخيار. من اهلل علي وعليكم بهذه ال�شفات الجميلة، وحفظنا 

من كل خ�شلة رذيلة، اإنه جواد كريم روؤوف رحيم.

  ،)56 )الأحزاب  ڇ(    ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڄ  اهلل:  عباد 

ف�شلوا عليه كما اأمركم اهلل بذلك، واعلموا اأن ر�شول اهلل � قال: » من �شلى علي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا« 
رواه م�شلم.

اللهم �شل و�شلم وزد وبارك على نبينا محمد عبدك ونبيك ور�شولك النبي الكريم وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليماً 
اللهم اأعز الإ�شالم والم�شلمين، اللهم بلغنا ر�شاك واأ�شلح لنا �شاأننا واكفنا امر الدنيا والخرة وارزقنا قلوباً توابة 

ونفو�شاً اأوابة واغفر لنا واهدنا يا اأرحم الراحمين، اللهم اآتنا في الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار. 
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إلى الخيرات 
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من كل خ�شلة رذيلة، اإنه جواد كريم روؤوف رحيم.

  ،)56 )الأحزاب  ڇ(    ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڄ  اهلل:  عباد 
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نفحات رمضان

الخطبة األولى:
الحمد هلل الذي وفق عباده الموؤمنين لأداء الأعمال ال�شالحات، و�شرح �شدور اأوليائه المتقين لالإيمان بما جاء 
اأحبابه حجب الجهالة وال�شاللت، وي�شر لهم من الباقيات  به ر�شوله � من الحكمة والآيات، وك�شف عن قلوب 
ال�شالحات ما يتبووؤون به منازل الجنات، ف�شال منه ونعمة، وربك يخلق ما ي�شاء ويختار من المخلوقات. اأحمده 
�شبحانه على ما له من الأ�شماء الح�شنى وال�شفات، واأ�شكره على ما اأ�شداه من الإنعام والبركات، واأ�شهد اأن ل اإله اإل 

اهلل وحده ل �شريك له، �شهادة اأرجو بها رفيع الدرجات.
واأ�شهد اأن محمداً � عبده ور�شوله �شاحب الآيات والمعجزات.

اللهم �شل على عبدك ور�شولك محمد وعلى اآله واأ�شحابه ذوي الهمم العاليات، و�شلم ت�شليماً كثيراً.
اأما بعد فيا اأيها النا�ض، اتقوا اهلل تعالى، فاإن بتقواه تح�شل ال�شعادة والنجاة، واجتهدوا في طاعته فقد اأفلح من 
اجتهد في الطاعات، وعليكم بال�شدق في معاملته فقد خاب من كذب اهلل في المعامالت، واأخل�شوا له الق�شد والنية 

)ۓ ۓ ڭ ڭ  الح�شنات،  والإكثار من  الطاعات  بمزيد  العظيم  ال�شهر  بالنيات، وخ�شوا هذا  الأعمال  فاإنما 

: »�شعد ر�شول اهلل  اأبو هريرة  اأيام دهركم نفحات. قال  )هود:114(، وتعر�شوا لنفحات بره فاإن هلل في  ڭ(   
اآمين. فقال:  اآمين  اآمين  اإنك �شعدت المنبر فقلت:  اآمين. فقيل له: يا ر�شول اهلل،  اآمين  اآمين  � المنبر فقال: 
اأتاني جبرائيل عليه ال�شالم فقال: يا محمد رغم اأنف امرئ دخل عليه �شهر رم�شان ثم خرج ولم يغفر له، قل: اآمين، 
فقلت: اآمين، ثم قال: رغم اأنف امرئ اأدرك اأبويه اأو اأحدهما فلم يدخاله الجنة، قل: اآمين، فقلت: اآمين. ثم قال: 
رغم اأنف اأمرئ ذكرَت عنده فلم ي�شّل عليك، قل: اآمين، فقلت: اآمين«. وعن ابن عبا�ض ر�شي اهلل عنهما قال: »كان 
ر�شول اهلل � اأجود النا�ض، وكان اأجود ما يكون في رم�شان حين يلقاه جبرائيل فيدار�شه القراآن، فلَر�شول اهلل � 

اأجود بالخير من الريح المر�شلة «.

اأعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم )ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ(  )البقرة 186(. بارك اهلل لي ولكم في القراآن العظيم، ونفعني واإياكم بما فيه من 
اأقول قولي هذا واأ�شتغفر اهلل العظيم الجليل لي ولكم ول�شائر الم�شلمين من كل  الآيات والذكر الحكيم. 

ذنب، فا�شتغفروه اإنه هو الغفور الرحيم.
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نفحات رمضان

الخطبة الثانية :
الحمد هلل العظيم ال�شاأن، الكبير ال�شلطان، خلق اآدم من طين ثم قال له: كن، فكان. اأح�شن كل �شيء خلقه واأبدع 
الإح�شان والإتقان. اأحمده �شبحانه وحمده واجب على كل اإن�شان، واأ�شكره على ما اأ�شداه من الإنعام والتوفيق لالإيمان. 

واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له كثير الخير
اآله  دائم ال�شلطان. واأ�شهد اأن محمداً � عبده ور�شوله �شاحب الآيات والبرهان. اللهم �شل على محمد وعلى 

واأ�شحابه حملة العلم والقراآن، و�شلم ت�شليماً كثيراً.
اأما بعد فيا اأيها النا�ض، اتقوا اهلل تعالى حق تقواه، وراقبوه مراقبة من يعلم اأنه ي�شمعه ويراه، واعملوا ليوم ترجعون 

فيه اإلى اهلل، ) ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ(    )اآل عمران 
30(. وهل ينفع المجرم ما يتمناه؟ يوم يبعثر ما في القبور، ويح�شل ما في ال�شدور، وين�شر المكتوب والم�شطور، يوم 

ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم يك�شف للعبد غطاء عينيه، ويعرف مح�شول عمله وما لديه، يومئذ يع�ض الظالم على 
يديه اأ�شفا على ما اقترفه وما جناه، فاتقوا اهلل عباد اهلل، وبادروا اإلى ما يحبه الرب من العمل وير�شاه.

واعلموا اأن اأف�شل �شهركم بالتعر�ض للنفحات المباركات والليالي الطيبات وفيه هذا ال�شهر الكريم ع�شره الأخيرة، 
ويمنع،  ويعطي  ويقطع،  الرب  فيها  ي�شل  والتدبير،  الحوادث  وتكتب  حكيم،  اأمر  كل  يفرق  فيها  مباركة،  ليلة  فيها 
ويخف�ض ويرفع، ويميت ويحيي، وي�شعد وي�شقي، وتجري اأقالم الق�شاء والتقدير، فعظموها رحمكم اهلل تعالى بالقيام 

والركوع وال�شجود والقراءة والتكبير، والتم�شوها في اأفراد الع�شر كما جاء بذلك الخبر عن الب�شير النذير.
: قال ر�شول اهلل �: »تحروا ليلة القدر في الوتر من الع�شر الأواخر من رم�شان ». وقالت:  قالت عائ�شة 
»كان ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم اإذا دخل الع�شر اأحيا الليل، واأيقظ اأهله، و�شد المئزر«. وقال �: »من قام ليلة 

القدر اإيمانا واحت�شابا غفر له ما تقدم من ذنبه « . اأعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم ب�شم اهلل الرحمن الرحيم )ٱ 

ٻ ٻ ٻ ٻ   پ پ پ ڀ ڀ    ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ    
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ(  )القدر 5-1(

بارك اهلل لي ولكم في القراآن العظيم ونفعني واإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.

  ،)56 )الأحزاب  ڇ(    ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڄ  اهلل:  عباد 

ف�شلوا عليه كما اأمركم اهلل بذلك، واعلموا اأن ر�شول اهلل � قال: » من �شلى علي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا« 
رواه م�شلم.

اللهم �شل و�شلم وزد وبارك على نبينا محمد عبدك ونبيك ور�شولك النبي الكريم وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليماً 
توابة  وارزقنا قلوباً  الدنيا والخرة  امر  واكفنا  �شاأننا  لنا  واأ�شلح  بلغنا ر�شاك  اللهم  والم�شلمين،  الإ�شالم  اأعز  اللهم 

ونفو�شاً اأوابة واغفر لنا واهدنا يا اأرحم الراحمين، اللهم اآتنا في الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار.
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الخطبة األولى:
الحمد هلل جامع النا�ض ليوم ل ريب فيه، عالم ما ي�شره العبد وما يخفيه، اأح�شى عليه خطرات فكره وكلمات فيه. 
يه، اأحمده �شبحانه  من توكل عليه كفاه ووجد كفايته خيراً من توقيه، ومن توا�شع له رفعه وزاد بقدر توا�شعه في ترقِّ

واأتوب اإليه واأ�شتغفره واأ�شتهديه.
واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له خالق كل �شيء وهاديه.

واأ�شهد اأن محمداً � عبده ور�شوله معلم الإيمان وداعيه، اللهم �شل على محمد وعلى اآله و�شحبه ومن حمدت 
في الإ�شالم �شيرته وم�شاعيه، و�شلم ت�شليماً كثيراً.

اإلى مغفرته وجنته،  العمل ما يحبه وير�شيه، و�شارعوا  اتقوا اهلل تعالى والتم�شوا من  النا�ض،  اأيها  اأما بعد فيا 
بالفح�شاء  وياأمره  ويغويه،  اتبعه  من  ي�شل  فاإنه  ال�شيطان؛  خطوات  تتبعوا  ول  ويتقيه،  اهلل  يرجو  من  فالموؤمن 
نباأ  عليكم  يق�ض  اهلل  وكتاب  وحين.  وقت  كل  بكم  تمر  العبر  هذه  اهلل  عباد  يهديه.  الجحيم  طريق  واإلى  والمنكر 

المكذبين والمعر�شين، ويحذركم ما نزل بمن ع�شى ر�شله من الجبارين والمتكبرين. )ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ(   )الق�ش�ض:58( .
عباد اهلل: هذا �شهر ال�شيام قو�شت خيامه، وت�شرمت اأوقاته واأيامه. فمن اأح�شن فعليه بالإتمام، وال�شكر هلل على 
التوفيق والإ�شالم، ومن فرط واأ�شاع فيما م�شى من الأيام، فعليه بالحاق وال�شتيقاظ والتوبة وح�شن الختام، فاإن 

الأعمال بخواتيمها.
فهو �شهر مبارك كريم ومو�شم رابح عظيم �شهر ت�شاعف فيه الح�شنات، وتعظم فيه ال�شيئات �شهر اأنزل اهلل فيه 
القراآن هدى للنا�ض وبينات من الهدى والفرقان فيه ليلة خير من األف �شهر، جعل اهلل �شيام نهاره فري�شة، وقيام 
ليله تطوعاً، من فطر فيه �شائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا له من النار، وكان له مثل اأجره من غير اأن ينق�ض من 
اأجر ال�شائم �شيء اأعطيت فيه هذه الأمة خم�ض خ�شال لم تعطهن اأمة من الأمم قبلهم خلوف فم ال�شائم اأطيب 
المالئكة حتى يفطروا، ويزين اهلل كل يوم جنته، فيقول: يو�شك عبادي  الم�شك، وت�شتغفر لهم  عند اهلل من ريح 
ال�شالحون اأن يلقوا عنهم الموؤونة والأذى، وي�شيروا اإليك، وت�شفد فيه مردة ال�شياطين، فال يخل�شون اإلى ما كان 
يخل�شون اإليه في غيره، ويغفر لهم في اآخر ليلة منه. اإنه �شهر رم�شان من �شيامه اإيماناً واحت�شاباً غفر اهلل له ما 
تقدم من ذنبه، ومن قامه اإيماناً واحت�شاباً غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه، ومن اأتى فيه بعمرة كان في الأجر كمن حج 

فيه تفتح اأبواب الجنان، وتغلق اأبواب النيران

اأعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم فاإن الحكمة من ال�شيام التقوى:)ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ( )البقرة 183(،
بارك اهلل لي ولكم في القراآن العظيم، ونفعني واإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.

اإنه هو  فا�شتغفروه  ذنب،  الم�شلمين من كل  ول�شائر  ولكم  الجليل لي  العظيم  واأ�شتغفر اهلل  اأقول قولي هذا 
الغفور الرحيم.

المسابقة للخيرات 
في رمضــان
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المسابقة للخيرات 
في رمضــان

الخطبة الثانية :
الحمد هلل المتف�شل بالجود والإح�شان المنعم على عباده بنعم ل يح�شيها العد والح�شبان، اأنعم علينا باإنزال هذا 
القراآن هدى للنا�ض وبينات من الهدى والفرقان، ون�شر نبينا محمداً � واأ�شحابه ببدر، و�شماه يوم الفرقان، واأعزه 
بفتح مكة اأم القرى وتطهيرها من الأ�شنام والأوثان فيا له من عز ارتفع به �شرح الإ�شالم، واندك به بنيان ال�شرك 
والطغيان، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له الملك الرحيم الرحمن، واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله اأر�شله 
فنعم  واأعانوه،  ن�شروه،  الذين  واأ�شحابه  اآله  وعلى  عليه  اهلل  �شلى  الأديان  على جميع  ليظهره  الحق  ودين  بالهدى 

الأن�شار هم، ونعم الأعوان، وعلى التابعين لهم باإح�شان ما توالت الدهور والأزمان، و�شلم ت�شليما. 
اأما بعد اأيها النا�ض: اتقوا اهلل تعالى: وا�شكروه على ما اأنعم به عليكم من نعم وافرة �شابغة خ�شو�شاً في هذا ال�شهر 
الكريم �شهر رم�شان، روى البخاري وم�شلم عن اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه اأن النبي �: قال »قال اهلل عز وجل: كل 
عمل ابن اآدم له اإل ال�شوم، فاإنه لي، واأنا اأجزي به، وال�شوم جنة )يعني وقاية من الإثم والنار( فاإذا كان يوم �شوم 
اإني �شائم، والذي نف�ض محمد بيده لخلوف فم  اأو قاتله، فليقل:  اأحد،  اأحدكم، فال يرفث، ول ي�شخب، فاإن �شابه 

ال�شائم اأطيب عند اهلل من ريح الم�شك« .
لل�شائم فرحتان يفرحهما فرحة بنعمتين نعمة اهلل عليه بال�شيام، ونعمته عليه باإباحة الأكل وال�شراب، والنكاح، 
واأما فرحه عند لقاء ربه، فيفرح بما يجده من النعيم المقيم في دار ال�شالم. وفي �شحيح البخاري عن النبي � اأنه 
قال: »اإن في الجنة بابا يقال له: الريان يدخل منه ال�شائمون ل يدخله غيرهم، فاإذا دخلوا اأغلق، ولم يفتح لغيرهم«. 
عباد اهلل اغتنموا �شهر رم�شان بكثرة العبادة وال�شالة والقراءة والإح�شان على الخلق بالمال والبدن والعفو عنهم، 
وا�شتكثروا فيه من اأربع خ�شال اثنتان تر�شون بهما ربكم، واثنتان ل غنى لكم عنهما، فاأما اللتان تر�شون بهما ربكم، 

ف�شهادة اأن ل اإله اإل اهلل وال�شتغفار، واأما اللتان ل غنى لكم عنهما، فت�شاألون اهلل الجنة، وت�شتعيذون به من النار.
عباد اهلل احفظوا �شيامكم عن النواق�ض، والنواق�ض احفظوه عن اللغو والرفث، وقول الزور، وهو كل قول محرم 
اأن يدع طعامه  الزور والعمل به والجهل، فلي�ض هلل حاجة في  الزور، وهو كل عمل محرم، فمن لم يدع قول  وعمل 
و�شرابه، فرب �شائم لي�ض له اإل الجوع والظماأ. اجتنبوا الكذب والفح�ض والغ�ض والخيانة، اجتنبوا الغيبة والنميمة، 
اجتنبوا الأغاني المحرمة، واللهو المحرم، فعال، و�شماعا، فاإن كل هذه من منق�شات ال�شيام. قوموا بما اأوجب اهلل 
اأوقاتها واأدائها مع الجماعة قوموا بالن�شيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قوموا  عليكم من ال�شالة في 
�شهر رم�شان، فاإن من قامه اإيماناً واحت�شاباً غفر له ما تقدم من ذنبه، اللهم اآتنا في الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة 

)  ائ ائ  يِزدكم،  ونعمه  اآلئه  على  وا�شكروه  يذكركم،  الجليل  العظيم  اهلل  فاذكروا  اهلل:  عباد  النار،  وقنا عذاب 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ(   )العنكبوت:45(.
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المسابقة للخيرات 
في رمضــان

الخطبة الثانية :
الحمد هلل المتف�شل بالجود والإح�شان المنعم على عباده بنعم ل يح�شيها العد والح�شبان، اأنعم علينا باإنزال هذا 
القراآن هدى للنا�ض وبينات من الهدى والفرقان، ون�شر نبينا محمداً � واأ�شحابه ببدر، و�شماه يوم الفرقان، واأعزه 
بفتح مكة اأم القرى وتطهيرها من الأ�شنام والأوثان فيا له من عز ارتفع به �شرح الإ�شالم، واندك به بنيان ال�شرك 
والطغيان، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له الملك الرحيم الرحمن، واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله اأر�شله 
فنعم  واأعانوه،  ن�شروه،  الذين  واأ�شحابه  اآله  وعلى  عليه  اهلل  �شلى  الأديان  على جميع  ليظهره  الحق  ودين  بالهدى 

الأن�شار هم، ونعم الأعوان، وعلى التابعين لهم باإح�شان ما توالت الدهور والأزمان، و�شلم ت�شليما. 
اأما بعد اأيها النا�ض: اتقوا اهلل تعالى: وا�شكروه على ما اأنعم به عليكم من نعم وافرة �شابغة خ�شو�شاً في هذا ال�شهر 
الكريم �شهر رم�شان، روى البخاري وم�شلم عن اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه اأن النبي �: قال »قال اهلل عز وجل: كل 
عمل ابن اآدم له اإل ال�شوم، فاإنه لي، واأنا اأجزي به، وال�شوم جنة )يعني وقاية من الإثم والنار( فاإذا كان يوم �شوم 
اإني �شائم، والذي نف�ض محمد بيده لخلوف فم  اأو قاتله، فليقل:  اأحد،  اأحدكم، فال يرفث، ول ي�شخب، فاإن �شابه 

ال�شائم اأطيب عند اهلل من ريح الم�شك« .
لل�شائم فرحتان يفرحهما فرحة بنعمتين نعمة اهلل عليه بال�شيام، ونعمته عليه باإباحة الأكل وال�شراب، والنكاح، 
واأما فرحه عند لقاء ربه، فيفرح بما يجده من النعيم المقيم في دار ال�شالم. وفي �شحيح البخاري عن النبي � اأنه 
قال: »اإن في الجنة بابا يقال له: الريان يدخل منه ال�شائمون ل يدخله غيرهم، فاإذا دخلوا اأغلق، ولم يفتح لغيرهم«. 
عباد اهلل اغتنموا �شهر رم�شان بكثرة العبادة وال�شالة والقراءة والإح�شان على الخلق بالمال والبدن والعفو عنهم، 
وا�شتكثروا فيه من اأربع خ�شال اثنتان تر�شون بهما ربكم، واثنتان ل غنى لكم عنهما، فاأما اللتان تر�شون بهما ربكم، 

ف�شهادة اأن ل اإله اإل اهلل وال�شتغفار، واأما اللتان ل غنى لكم عنهما، فت�شاألون اهلل الجنة، وت�شتعيذون به من النار.
عباد اهلل احفظوا �شيامكم عن النواق�ض، والنواق�ض احفظوه عن اللغو والرفث، وقول الزور، وهو كل قول محرم 
اأن يدع طعامه  الزور والعمل به والجهل، فلي�ض هلل حاجة في  الزور، وهو كل عمل محرم، فمن لم يدع قول  وعمل 
و�شرابه، فرب �شائم لي�ض له اإل الجوع والظماأ. اجتنبوا الكذب والفح�ض والغ�ض والخيانة، اجتنبوا الغيبة والنميمة، 
اجتنبوا الأغاني المحرمة، واللهو المحرم، فعال، و�شماعا، فاإن كل هذه من منق�شات ال�شيام. قوموا بما اأوجب اهلل 
اأوقاتها واأدائها مع الجماعة قوموا بالن�شيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قوموا  عليكم من ال�شالة في 
�شهر رم�شان، فاإن من قامه اإيماناً واحت�شاباً غفر له ما تقدم من ذنبه، اللهم اآتنا في الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة 

)  ائ ائ  يِزدكم،  ونعمه  اآلئه  على  وا�شكروه  يذكركم،  الجليل  العظيم  اهلل  فاذكروا  اهلل:  عباد  النار،  وقنا عذاب 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ(   )العنكبوت:45(.
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الخطبة األولى:
اإل  اإله  ل  اأن  واأ�شهد  العميم.  المتواتر  والإح�شان  العظيم.  الف�شل  ذي  الكريم،  الجواد  الرحيم،  البر  الحمد هلل 
اهلل وحده ل �شريك له، المتفرد بالكمال وح�شن الأفعال، والبر الج�شيم، واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله الذي هو 

بالموؤمنين روؤوف رحيم، اللهم �شل و�شلم على محمد وعلى اآله واأ�شحابه، ومن تبعهم ف�شلك ال�شراط الم�شتقيم.

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ    ٻ  )ٱ    تعالى:  قال  تعالى،  اهلل  اتقوا  النا�ض،  اأيها  بعد:  اأما 

ڀ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ( »الدخان 6-1«. 
ٿ ٿ ٹ ٹ  وقال تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ ڀ ڀ   ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ(   )القْدر:1-5(. انظروا رحمكم اهلل فيما احتوت عليه هذه الآيات من ف�شيلة 
هذه الليلة و�شرفها، وما ت�شمنته من برها وخيرها وتحفها، ليلة خ�شها اهلل باإنزال القراآن الكريم، الذي فيه الهدى 
والرحمة والفرقان، ليلة مباركة في كثرة خيراتها، مباركة في �شعة فوائدها ومبراتها، من بركتها اأنها تفوق ليالي 
الدهر، ليلة القدر خير من األف �شهر، ومن بركتها اأن من قامها اإيماناً واحت�شاباً غفر له ما تقدم من ذنوبه، ومن 
قالت  واآتاه مراده،  اأجابه  بقلب حا�شر خال�ض  فيها  دعا اهلل  و�شتر عيوبه، ومن  اأحواله  اهلل  اأ�شلح  قامها محت�شبا 
عائ�شة  : »يا ر�شول اهلل: اإن وافقت ليلة القدر فبم اأدعو؟ قال: »قولي اللهم اإنك عفو تحب العفو فاعف عني«، 
فهكذا كانت حالة ال�شفوة الأخيار، يناف�شون في هذه الليلة، ويلتجئون اإلى الملك الغفار. اأما يحق لك اأيها الموؤمن 
اإلى طاعة ذي العظمة والجالل، واأن تعترف  الليلة من جميع الأ�شغال، واأن تقبل بكليتك  اأن تجرد قلبك في هذه 
بذنوبك وفاقتك وافتقارك، واأن تتو�شل اإليه مخل�شاً في خ�شوعك وانك�شارك؟ تقول: يا رب قد عظمت مني الذنوب، 
يا رب قد تكاثرت علي الخطايا والعيوب، يا رب اأنا الفقير المعدم الم�شطر اإليك، يا رب ل ملجاأ لي منك اإل اإليك، اإن 
رددتني من يقبلني؟ واإن خيبتنى من ي�شلني؟ واإن حرمتني من يعطيني؟ واإن اأبعدتني فمن الذي يقربني ويدنيني؟ 
ل رب لي غيرك، ول اإله لي �شواك، ول اأ�شتعين بغيرك، ول اأعبد اإل اإياك. اأنت الذي خلقتني ورزقتني، واأنت الذي 
واليت علّي النعم وعافيتني. اآلوؤك تتوالى الليل والنهار، ونعمك لي�ض لها حد ول منتهى ول انح�شار. اأرجوك في 
هذه الليلة الكريمة اأن تغفر ذنوبي، واأن ت�شلح نيتي وعملي، واأن ت�شعفني يا مولي بمطلوبي. ويحق لك اأن تدعو 
بدعاء النبي �، الذي جمع خير الدنيا والآخرة. و�شمل ح�شول النعم الباطنة والظاهرة؛ فتقول »اللهم اأ�شلح لي 
ديني الذي هو ع�شمة اأمري، واأ�شلح لي دنياي التي فيها معا�شي، واأ�شلح لي اآخرتي التي اإليها معادي، واجعل الحياة 
زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل �شر. اللهم رحمتك اأرجو فال تكلني اإلى نف�شي طرفة عين، واأ�شلح 
لي �شاأني كله ل اإله اإل اأنت «.   بارك اهلل لي ولكم في القراآن العظيم، اأقول ما �شمعتم واأ�شتغفر اهلل لي ولكم ول�شائر 

الم�شلمين فا�شتغفروه اإنه هو الغفور الرحيم.

فضل ليلة القدر 
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الخطبة الثانية :
الحمد هلل الذي جعل الأعمال ال�شالحة �شببا لح�شول الخيرات، ومنقذة من الهلكات وال�شدات. واأ�شهد اأن ل اإله 
اإل اهلل وحده ل �شريك له في الأ�شماء وال�شفات. واأ�شهد اأن محمداً � عبده ور�شوله، اأف�شل المخلوقات. اللهم �شل 

و�شلم على محمد وعلى اآله واأ�شحابه اأولى الف�شائل والكرامات.
اأما بعد: اأيها النا�ض، اتقوا اهلل تعالى وتعرفوا اإليه بالأعمال ال�شالحة في حال الرخاء يعرفكم في ال�شدة، وقوموا 
بحقوق ربكم في كل حال ينقذكم من كل م�شقة، فقد قال اهلل تعالى في ذكر ال�شبب الذي اأنقذ به يون�ض عليه ال�شالم 

من بطن الحوت اإذ نادى وهو مكظوم:  )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ◌  ہ ہ ہ ہ ھ ھ(      )ال�شافات 144(، 

وقال �: »دعوة اأخي ذي النون ما دعا بها مكروب اإل فرج اهلل كربته: )ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ڻ ۀ( قال تعالى: )ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے(   )الأنبياء:88( ، وقد قال 
يو�شف عليه ال�شالم، حيث اأزال اهلل عنه المكاره والم�شقات، واأو�شله اإلى الخير العاجل والعز والتمكين، وجمع له بين 

خير الدنيا وخير الدين: )ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ(   )يو�شف:90(.

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  )ھ  لقومه:  ال�شالم  عليه  مو�شى  وقال 

و�شلوا:  اإليه  عما  مخبراً  اهلل  قال  و�شبروا  باهلل  وا�شتعانوا  اأمره  امتثلوا  فلما   ، )الأعراف:128(  ۆ(  ۆ  ۇ 
)ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ(   )الأعراف:137( ، وقال تعالى مذكراً للموؤمنين حالهم مع نبيهم 

عليه ال�شالة وال�شالم بعد ال�شدائد وال�شطهاد واإبدالها بالخير وال�شكون: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ(  )الأنفال:26(.

فتو�شلوا  الغار،  باب  ف�شدت عليهم  العظيمة  ال�شخرة  انطبقت عليهم  الذين  الغار  اأ�شحاب  النبي �  ذكر  وقد 
باأعمالهم ال�شالحة اإلى الملك الغفار، فاأحدهم تو�شل ببره الكامل لأبويه، والثاني بعفته العظيمة حين ترك محبوبه 
مع القدرة عليه، والثالث بالوفاء بالمعاملة الذي ل نظير له فيقا�ض عليه، ففرج اهلل عنهم بهذه المقدمات الطيبة 
حين لجوؤا اإليه. وقال �: »تعرف اإلى اهلل في الرخاء يعرفك في ال�شدة«. فمن حفظ اهلل في حال ال�شحة والقوة 
وال�شباب حفظه اهلل في كبره واأح�شن له الخاتمة والماآب. فكم هلل على المح�شنين من ف�شل عظيم، وكم له على 

المطيعين من األطاف وخير ج�شيم.

عباد اهلل: )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(،
ف�شلوا عليه كما اأمركم اهلل بذلك، واعلموا اأن ر�شول اهلل � قال: )من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا( 

رواه م�شلم.

اللهم �شل و�شلم وزد وبارك على نبينا محمد عبدك ونبيك ور�شولك النبي الكريم وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليماً 
اللهم اأعز الإ�شالم والم�شلمين، اللهم بلغنا ر�شاك واأ�شلح لنا �شاأننا واكفنا امر الدنيا والخرة وارزقنا قلوباً توابة 

ونفو�شاً اأوابة واغفر لنا واهدنا يا اأرحم الراحمين، اللهم اآتنا في الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار.

التعرف إلى اهلل 
باألعمال الصالحة 
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الخطبة األولى:
الحمد هلل م�شرف الأيام وال�شهور بع�شها على بع�ض، وم�شرف الأحكام بالإبرام والنق�ض، وموقظ القلوب الغافلة 
بالتذكير والوعظ، الرب المالك الذي لي�ض لربوبيته تغير ول اإزالة، الإله الحق الذي لي�شت الإلهية الحق اإل له. 

اأحمده �شبحانه على ما اأوله من اإح�شانه واإف�شاله، واأ�شكره على جزيل بره ونواله.
واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له في ربوبيته واألوهيته و�شفات كماله، �شهادة اأرجو بها النجاة من �شدائد 

يوم الفزع واأهواله.
واأ�شهد اأن محمداً �عبده ور�شوله الذي اأنعم اهلل على جميع اأهل الأر�ض ببعثه واإر�شاله. اللهم �شل على عبدك 

ور�شولك محمد، وعلى جميع اأ�شحابه واآله، و�شلم ت�شليماً كثيراً.
اأما بعد فيا اأيها النا�ض، اتقوا اهلل تعالى حق التقوى، والتم�شوا من الأعمال ما يحب وير�شى، واعلموا اأنكم في 
اأق�شم اهلل بها في محكم  �شهر كريم، ومو�شم عظيم، ل �شيما هذه الع�شر المباركات، فاإنهن الأيام المعلومات، التي 

ڭ  ڭ  ۓ  )ۓ  الح�شنات،  من  والإكثار  ال�شالحات،  الأعمال  في  بالم�شارعة  اهلل  رحمكم  فاغتنموها  الآيات. 

ڭ(   )هود:114( .
اأيام عتق  اأيام الإفا�شات والنفحات، هذه  اإجابة الدعوات، هذه  اأيام  اأيام م�شاعفة الح�شنات، هذه  عباد اهلل، هذه 
الرقاب الموبقات، وهذه موا�شم الأرباح والمجاهدات عند ذوي الهمم العاليات، فاأكثروا فيها من الت�شبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير وال�شتغفار والتوبة والإقالع من الذنوب وال�شيئات، ول تذهب الأعمار منكم في الغفالت، والتمادي 
في ال�شهوات، فتندموا حين ل تنفع الندامات. فقد ثبت عنه � اأنه قال »ما من اأيام العمل ال�شالح اأحب اإلى اهلل 
فيهن من هذه الأيام الع�شر. قالوا: يا ر�شول اهلل، ول الجهاد في �شبيل اهلل. قال: ول الجهاد في �شبيل اهلل، اإل رجل 
خرج بنف�شه وماله، ولم يرجع من ذلك ب�شيء«. وقال �: »�شيام يوم عرفة اأحت�شب على اهلل اأن يكفر ال�شنة التي 

قبله وال�شنة التي بعده«.

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  )گ  الرجيم  ال�شيطان  من  باهلل  اأعوذ 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ(   )احلديد:21(.
بارك اهلل لي ولكم في القراآن العظيم، ونفعني واإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.

اأقول قولي هذا واأ�شتغفر اهلل العظيم الجليل لي ولكم ول�شائر الم�شلمين من كل ذنب، فا�شتغفروه اإنه هو الغفور 
الرحيم.

عشر ذي الحجة
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الخطبة الثانية :
الحمد هلل الذي من اعت�شم بحبل رجائه وفقه وهداه، ومن لجاأ اإليه حفظه ووقاه، ومن توا�شع له رفعه وحماه. 
اأحمده �شبحانه على ما اأعطى من الإنعام واأوله، واأ�شكره على ما خوله بف�شله واأ�شداه. واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده 

ل �شريك له، �شهادة من عرف اهلل ب�شفاته ولم يعامل اأحداً �شواه.
واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله، اأر�شله اإلى خلقه بالتوحيد واأو�شاه بتقواه، وعن طاعة الكفار والمنافقين حذره 

ونهاه.
بالنواجذ وتم�شكوا بهداه،  �شنته  الذين ع�شوا على  واأ�شحابه  اآله  اللهم �شل على عبدك ور�شولك محمد وعلى 

و�شلم ت�شليما كثيرا.
وتثير  وتقويها  الإرادة  تعزز  درجة  اإّل  الهمة  ما  اهلل،  عباد  تقواه.  حق  تعالى  اهلل  اتقوا  النا�ض،  اأيها  فيا  بعد  اأما 
اأبعد عن ال�شداد من عرف اهلل  اأكبر همه دنياه! وما  ال�شغف للعمل وتدفعه لتحقيق المراد، واأقلهم همة من جعل 
وعامل �شواه! وما اأاأ�شعف راأي من اتخذ اإلهه هواه! وما اأعظم ح�شرة من اختار لنف�شه اأن يعي�ض في نار الدنيا وغفل 
عن مثواه! وعليكم عباد اهلل باإدراك العي�ض الآن، وبالنظر في العواقب، فال�شعيد من نظر في عقباه، وتزينوا بلبا�ض 
األب�شه اهلل حلل تقواه، وتاأهبوا للعر�ض الأكبر يومئذ تعر�شون حفاة عراة على اهلل. واعملوا  التقوى، فالفائز من 

اأحداً  اأحد  )عب�ض: 34- 35(، ول يرحم  )ىئ ىئ ی ی ی◌ جئ حئ(  اأن ينظر الإن�شان ما قدمت يداه.  �شالحاً قبل 

)ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  الرجيم   ال�شيطان  باهلل من  اأعوذ  اإل من رحمه موله.  

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى(   )لقمان:33(.
بارك اهلل لي ولكم في القراآن العظيم. ونفعني واإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.

عباد اهلل: )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(،
ف�شلوا عليه كما اأمركم اهلل بذلك، واعلموا اأن ر�شول اهلل � قال: )من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا( 

رواه م�شلم.

اللهم �شل و�شلم وزد وبارك على نبينا محمد عبدك ونبيك ور�شولك النبي الكريم وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليماً 
اللهم اأعز الإ�شالم والم�شلمين، اللهم بلغنا ر�شاك واأ�شلح لنا �شاأننا واكفنا امر الدنيا والخرة وارزقنا قلوباً توابة 

ونفو�شاً اأوابة واغفر لنا واهدنا يا اأرحم الراحمين، اللهم اآتنا في الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار.

عشر ذي الحجة
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القسم الثاني: 

خطب الجمعة
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الخطبة األولى:
الحمد هلل الذي خلق كل �شيء فقدره تقديراً واأتقن ما �شرعه و�شنعه حكمة وتدبيراً واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده 

ل �شريك له وكان اهلل على كل �شيء قديراً واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله اأر�شله اإلى الخلق ب�شيراً ونذيراً وداعيا اإلى 

اهلل باإذنه و�شراجاً منيراً �شلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�شحابه ومن تبعهم باإح�شان و�شلم ت�شليماً كثيراً.

اأما بعد، اأيها النا�ض: اتقوا ربكم واعلموا ما هلل من الحكمة البالغة في تعاقب ال�شهور والأعوام وتوالي الليالي 

والأيام فاإن اهلل جعل الليل والنهار خزائن لالأعمال ومراحل لالآجال يعمرها النا�ض بما يعملون من خير و�شر حتى 

ينتهي اإلى اآخر اأجلهم ومن رحمته بعباده اأن جعل لهم ليال ونهاراً وجعل لكل منهما اآيتين اآية النهار وهي ال�شم�ض 

ليبتغوا فيه ف�شاًل من اهلل ويطلبوا فيه معاي�شهم  واآية الليل وهي القمر جعل الليل لي�شكنوا فيه والنهار مب�شراً 

وجعل كل نهار يتجدد بمنزلة الحياة الجديدة ي�شتجد فيه العبد قوته وي�شتقبل عمله ولذلك �شمى اهلل النوم بالليل 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالى:  فقال  بعثاً  بالنهار  واليقظة  وفاة 

ال�شم�ض  جعل  اأن  بعباده  رحمته  ومن  )الأنعام:60(،  ٹ(    ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
قال  �شهراً  ع�شر  اثني  ال�شنة  اهلل  وجعل  ال�شهور  ح�شبان  القمر  وفي  الف�شول  معرفة  ال�شم�ض  ففي  ح�شباناً  والقمر 

)ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  تعالى:  اهلل 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ(   )التوبة:36(، والأربعة الحرم ثالثة منها متوالية وهي ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم والرابع منها مفرد وهو رجب بين جمادى الآخرة و�شعبان واإن من تي�شير اهلل تعالى اأن جعل 

الح�شاب ال�شرعي العربي مبنياً على ال�شهور الهاللية لأن لها عالمة ح�شية يفهمها الخا�ض والعام وهي روؤية الهالل 

في المغرب بعد غروب ال�شم�ض فمتى رئي الهالل فقد دخل ال�شهر الم�شتقبل وانتهى ال�شهر الما�شي وبذلك عرفنا 

اأن ابتداء التوقيت اليومي من غروب ال�شم�ض ل من زوالها لأن اأول ال�شهر يدخل بغروب ال�شم�ض واأول ال�شهر هو اأول 

الوقت.

ۉ  ۅ ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  )ۇ  تعالى:  اهلل  قال  الرجيم  ال�شيطان  من  باهلل  اأعوذ 

ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ( )ي�ض 40-37(.

بارك اهلل لي ولكم في القراآن العظيم، اأقول ما �شمعتم واأ�شتغفر اهلل لي ولكم ول�شائر الم�شلمين فا�شتغفروه اإنه 
هو الغفور الرحيم.

شهر محرم ومبدأ 
التاريخ اإلسالمي
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الخطبة الثانية :
الحمد هلل العلي الكبير المتفرد بالخلق والتقدير والتدبير الذي اأعز اأولياءه بن�شره واأذل اأعداءه بخذله فنعم 
المولى ونعم الن�شير واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل �شيء قدير واأ�شهد 
اأن محمداً عبده ور�شوله الب�شير النذير وال�شراج المنير �شلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�شحابه والتابعين لهم باإح�شان 

اإلى يوم الماآب والم�شير و�شلم ت�شليماً.

ے ے ۓ  اأما بعد اأيها النا�ض اتقوا اهلل تعالى حق تقاته )   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ( )الأحزاب 70 -71(، واعلموا اأن ابتداء التاريخ الإ�شالمي منذ 

عهد اأمير الموؤمنين عمر بن الخطاب  حيث جمع النا�ض �شت ع�شرة اأو �شبع ع�شرة من الهجرة فا�شت�شارهم من 
اأين يبداأ التاريخ فقال بع�شهم يبداأ من مولد النبي � وقال بع�شهم يبداأ من بعثته وقال بع�شهم يبداأ من هجرته 
وقال بع�شهم يبداأ من وفاته ولكنه  رجح اأن يبداأ من الهجرة لأن اهلل فرق بها بين الحق والباطل فجعلوا مبتداأ 
تاريخ ال�شنين في الإ�شالم �شنة الهجرة لأنها هي ال�شنة التي كان فيها قيام كيان م�شتقل للم�شلمين وفيها تكوين اأول 
بلد اإ�شالمي ي�شيطر عليه الم�شلمون فاتفق فيه ابتداء الزمن والمكان ثم اإن ال�شحابة الذين جمعهم عمر ت�شاوروا 
من اأي �شهر يبدوؤون ال�شنة فقال بع�شهم من ربيع الأول لأنه ال�شهر الذي قدم فيه النبي � مهاجراً اإلى المدينة 
وقال بع�شهم من رم�شان لأنه ال�شهر الذي نزل فيه القراآن واتفق راأي عمر وعثمان وعلي  على ترجيح البداءة 
بالمحرم لأنه �شهر حرام ويلي ذي الحجة الذي فيه اأداء النا�ض حجهم الذي به تمام اأركان الإ�شالم لأن الحج اآخر 
ما فر�ض من الأركان الخم�شة ثم اإنه يلي ال�شهر الذي بايع فيه النبي � الأن�شار على الهجرة وتلك المبايعة من 

مقدمات الهجرة فكان اأولى ال�شهور بالأولية �شهر المحرم.
عباد اهلل: اإن علينا اأن ن�شكر اهلل على ما ي�شره لنا من هذا الح�شاب الب�شيط المي�شر واإن على الأمة الإ�شالمية اأن 
تجعل لنف�شها وجوداً وكياناً م�شتقلين م�شتمدين من روح الدين الإ�شالمي واأن تكون متميزة عن غيرها في كل ما 
ينبغي اأن تتميز به من الأخالق والآداب والمعامالت لتبقى اأمة بارزة مرموقة ولن ي�شلح اآخر هذه الأمة اإل ما اأ�شلح 
اأولها فالتاريخ اليومي يبداأ من غروب ال�شم�ض وال�شهري يبداأ من الهالل وال�شنوي يبداأ من الهجرة هذا ما جرى 

عليه الم�شلمون وعملوا به واعتبره الفقهاء في كتبهم في حلول اآجال الديون وغيرها.
اللهم اإنا ن�شاألك باأنا ن�شهد اأنك اأنت اهلل ل اإله اإل اأنت الأحد ال�شمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا اأحد 
يا منان يا بديع ال�شماوات والأر�ض يا ذا الجالل والإكرام يا حي يا قيوم ن�شاألك اأن تجعل عامنا هذا وما بعده عام اأمن 
وطماأنينة عام علم نافع وعمل �شالح عاماً ت�شبغ به علينا نعمك وترزقنا �شكرها عاما ت�شلح به ولة اأمورنا ورعيتنا 

عاماً تي�شرنا فيه للهدى وتي�شر الهدى لنا اإنك جواد كريم روؤوف رحيم.  عباد اهلل: )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(.
ف�شلوا عليه كما اأمركم اهلل بذلك، واعلموا اأن ر�شول اهلل � قال: )من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا( 

رواه م�شلم.  فاذكروا اهلل العظيم الجليل يذكركم وا�شكروه على نعمه يزدكم ولذكر اهلل اأكبر واهلل يعلم ما ت�شنعون. 

شهر محرم ومبدأ 
التاريخ اإلسالمي
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الخطبة الثانية :
الحمد هلل العلي الكبير المتفرد بالخلق والتقدير والتدبير الذي اأعز اأولياءه بن�شره واأذل اأعداءه بخذله فنعم 
المولى ونعم الن�شير واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل �شيء قدير واأ�شهد 
اأن محمداً عبده ور�شوله الب�شير النذير وال�شراج المنير �شلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�شحابه والتابعين لهم باإح�شان 

اإلى يوم الماآب والم�شير و�شلم ت�شليماً.

ے ے ۓ  اأما بعد اأيها النا�ض اتقوا اهلل تعالى حق تقاته )   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ( )الأحزاب 70 -71(، واعلموا اأن ابتداء التاريخ الإ�شالمي منذ 

عهد اأمير الموؤمنين عمر بن الخطاب  حيث جمع النا�ض �شت ع�شرة اأو �شبع ع�شرة من الهجرة فا�شت�شارهم من 
اأين يبداأ التاريخ فقال بع�شهم يبداأ من مولد النبي � وقال بع�شهم يبداأ من بعثته وقال بع�شهم يبداأ من هجرته 
وقال بع�شهم يبداأ من وفاته ولكنه  رجح اأن يبداأ من الهجرة لأن اهلل فرق بها بين الحق والباطل فجعلوا مبتداأ 
تاريخ ال�شنين في الإ�شالم �شنة الهجرة لأنها هي ال�شنة التي كان فيها قيام كيان م�شتقل للم�شلمين وفيها تكوين اأول 
بلد اإ�شالمي ي�شيطر عليه الم�شلمون فاتفق فيه ابتداء الزمن والمكان ثم اإن ال�شحابة الذين جمعهم عمر ت�شاوروا 
من اأي �شهر يبدوؤون ال�شنة فقال بع�شهم من ربيع الأول لأنه ال�شهر الذي قدم فيه النبي � مهاجراً اإلى المدينة 
وقال بع�شهم من رم�شان لأنه ال�شهر الذي نزل فيه القراآن واتفق راأي عمر وعثمان وعلي  على ترجيح البداءة 
بالمحرم لأنه �شهر حرام ويلي ذي الحجة الذي فيه اأداء النا�ض حجهم الذي به تمام اأركان الإ�شالم لأن الحج اآخر 
ما فر�ض من الأركان الخم�شة ثم اإنه يلي ال�شهر الذي بايع فيه النبي � الأن�شار على الهجرة وتلك المبايعة من 

مقدمات الهجرة فكان اأولى ال�شهور بالأولية �شهر المحرم.
عباد اهلل: اإن علينا اأن ن�شكر اهلل على ما ي�شره لنا من هذا الح�شاب الب�شيط المي�شر واإن على الأمة الإ�شالمية اأن 
تجعل لنف�شها وجوداً وكياناً م�شتقلين م�شتمدين من روح الدين الإ�شالمي واأن تكون متميزة عن غيرها في كل ما 
ينبغي اأن تتميز به من الأخالق والآداب والمعامالت لتبقى اأمة بارزة مرموقة ولن ي�شلح اآخر هذه الأمة اإل ما اأ�شلح 
اأولها فالتاريخ اليومي يبداأ من غروب ال�شم�ض وال�شهري يبداأ من الهالل وال�شنوي يبداأ من الهجرة هذا ما جرى 

عليه الم�شلمون وعملوا به واعتبره الفقهاء في كتبهم في حلول اآجال الديون وغيرها.
اللهم اإنا ن�شاألك باأنا ن�شهد اأنك اأنت اهلل ل اإله اإل اأنت الأحد ال�شمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا اأحد 
يا منان يا بديع ال�شماوات والأر�ض يا ذا الجالل والإكرام يا حي يا قيوم ن�شاألك اأن تجعل عامنا هذا وما بعده عام اأمن 
وطماأنينة عام علم نافع وعمل �شالح عاماً ت�شبغ به علينا نعمك وترزقنا �شكرها عاما ت�شلح به ولة اأمورنا ورعيتنا 

عاماً تي�شرنا فيه للهدى وتي�شر الهدى لنا اإنك جواد كريم روؤوف رحيم.  عباد اهلل: )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(.
ف�شلوا عليه كما اأمركم اهلل بذلك، واعلموا اأن ر�شول اهلل � قال: )من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا( 

رواه م�شلم.  فاذكروا اهلل العظيم الجليل يذكركم وا�شكروه على نعمه يزدكم ولذكر اهلل اأكبر واهلل يعلم ما ت�شنعون. 

شهر محرم ومبدأ 
التاريخ اإلسالمي
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الخطبة األولى:
اإل اهلل  اإله  اأن ل  اأ�شل الأ�شول، وبلغ من قام به غاية المنى والقبول، واأ�شهد  الحمد هلل الذي جعل الإيمان به 

القواطع  بالأدلة  الم�شدق لأنبيائه ور�شله  بالكمالت،  المتفرد  نف�شه،  المثني على  فاإنه  الموؤمن،  نف�شه  �شمى  الذي 

اليقين،  حقائق  اإلى  ودعا  الإيمان،  باأ�شول  قام  من  اأكمل  ور�شوله،  عبده  محمداً  اأن  واأ�شهد  ال�شاطعات،  والبراهين 

ومقامات الإح�شان. اللهم �شلى و�شلم على محمد، وعلى اآله واأ�شحابه على توالي الزمان. 

اأما بعد: اأيها النا�ض، اتقوا اهلل بالقيام باأ�شول الإيمان و�شرائـع الدين، واأ�شلحوا بذلك ظواهركم وبواطنكم في 

كل وقت وحين، فقد قال � »الإيمان ب�شع و�شبعون �شعبة فاأعالها قول: ل اإله اإل اهلل، واأدناها اإماطة الأذى عن 
الطريق، والحياء �شعبة من الإيمان«.

فذكر � الإيمان والأخالق والأعمال، ومثل من كل واحد منها بمثال. فاأ�شل الأ�شول قول: ل اإله اإل اله، فهي 

والكـمالت، ولالإخال�ض في  المحامد  الم�شتحق لالألوهية، وهي جميع  باأنه  واأ�شا�شه ومنتهاه، نعترف  الدين  اأ�شل 

العبودية في كل الحالت. ومثل بالحياء الذي عليه ت�شتنير اأعمال القلوب، ومراقبة عالم الغيوب، في�شتحي الإن�شان 

من ربه اأن يراه حيث نهاه اأو يفقده حيث اأمره. فمن ا�شتحيا من ربه حق الحياء حفظ القلب وما وعى، والراأ�ض وما 

حوى، وعرف ما خلق له من عبادة ربه وعمارة الأر�ض، ومثل باإماطة الأذى عن الطريق تنبيهاً على اأن الإح�شان اإلى 

الخلق يجلب م�شالحهم ودفع اأذاهم، من اأعظم ما يقرب العباد اإلى ربهم ومولهم. 

فجميع �شعب الإيمان ترجع وتدور على ما ذكره النبي � في هذا الحديث ال�شريف، فهي: الإيمان باهلل ومالئكته 

وكتبه ور�شله واليوم الآخر، والقـدر خيره و�شره، والقيام ب�شرائـع الإ�شالم من ال�شهادتين، واإقام ال�شالة، واإيتاء الزكاة، 

و�شوم رم�شان، وحج البيت الحرام، والإح�شان اإلى الوالدين والأقارب والجيران، والحنو على اليتامى والم�شاكين 

والغرباء وجميع العالمين، والبعد عن جميع الموبقات، وا�شتعمال المعروف مع كل اأحد في كل الحالت، قال تعالى:  

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ   (
ژ(   )النحل:90(.

بارك اهلل لي ولكم في القراآن العظيم، اأقول ما �شمعتم واأ�شتغفر اهلل لي ولكم ول�شائر الم�شلمين فا�شتغفروه اإنه 

هو الغفور الرحيم.

شعب اإليمان
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الخطبة الثانية :
النا�ض حياًء  اأ�شد  نبيه � وكان  واأدب  المكارم والمحا�شن  اأف�شل  بالتقى ورزقهم  اأولياءه  الذي زين  الحمد هلل 
وتوا�شعاً، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له واأ�شهد اأن محمًدا عبده ور�شوله، اللهم �شلى و�شلم عليه وعلى 

اآله و�شحبه اإلى يوم الدين. 
الأخالق، ويبعث في  اإلى مكارم  الإ�شالم دين خلقّي رفيع، يدعو  اأن  اتقوا اهلل واعلموا  الم�شلمون:  اأيها  بعد  اأما 
النف�ض م�شاعر الف�شيلة والحياء. وقد بين ر�شول اهلل � الغاية من بعثته فقال: »اإنما بعثت لأتمم مكارم الأخالق«.

�شححه الألباني، اإن الإ�شالم جاء موؤ�ش�شاً لمنهج حياة متكامل، لبناء الأخالق ودعم معانيها، وغاية الإ�شالم اأن يقيم 

مجتمًعا فا�شاًل، ي�شمو لمعاني المحبة والتعاون والتكاتف والألفة والرحمة.

وت�شود  الحياة،  وت�شلح  الدين،  يتم  وبه  الإيمانية،  ال�شعب  وعماد  الخلقية،  الف�شائل  راأ�ض  هو  الحياء،  فخلق 

الف�شيلة، وتنعدم اأ�شباب الرذيلة. 

والحياء عنوان الإ�شالم، ودليل الإيمان، ورائد الإن�شان اإلى الخير والهدى، قال ر�شول اهلل � »الحياء ل ياأتي اإل 

بخير« ، رواه م�شلم، وقال عليه ال�شالة وال�شالم: » الحياء �شعبة من الإيمان ول اإيمان لمن ل حياء له«.
فاإذا تخلق الإن�شان بخلق الحياء، كان ذلك دلياًل على ح�شن اأدبه و�شلوكه و�شالح ظاهره، ونقاء �شريرته، وكمال 
اإيمانه. لهذا كله قال ر�شول اهلل � »اإن لكل دين خلًقا، وخلق الإ�شالم الحياء« وروي عن قرة بن اإيا�ض  قال: كنا 
عند ر�شول اهلل � فذكر عنده الحياء فقالوا: يا ر�شول اهلل الحياء من الدين؟ فقال ر�شول اهلل � )بل هو الدين 

كله(. رواه الطبراني و�شححه الألباني، وذلك لأن الحياء يوؤدي اإلى الأخالق الكاملة، والأعمال الفا�شلة. 

اللهم اإننا ن�شاألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم اإننا ن�شاألك العفو والعافية في ِديننا ودنيانا، واأهالينا ومالنا، 

وِمن  �شمالنا،  وعن  يميننا،  وعن  خلفنا،  وِمن  اأيديناَ،  بين  من  احفظنا  اللهم  َرْوعاتنا،  واآِمْن  عَوْراتنا،  ا�شُتْر  اللهم 

فوقنا، ونعوذ بعظمتك اأن نغتال من تحتنا، )ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې(   

)البقرة:201(.

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  )چ  اهلل:  عباد 

ژ ژ(    )النحل90( ، فاذكروا اهلل العظيم الجليل يذكركم وا�شكروه على نعمه يزدكم ولذكر اهلل اأكبر 
واهلل يعلم ما ت�شنعون. 

شعب اإليمان
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الخطبة الثانية :
النا�ض حياًء  اأ�شد  نبيه � وكان  واأدب  المكارم والمحا�شن  اأف�شل  بالتقى ورزقهم  اأولياءه  الذي زين  الحمد هلل 
وتوا�شعاً، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له واأ�شهد اأن محمًدا عبده ور�شوله، اللهم �شلى و�شلم عليه وعلى 

اآله و�شحبه اإلى يوم الدين. 
الأخالق، ويبعث في  اإلى مكارم  الإ�شالم دين خلقّي رفيع، يدعو  اأن  اتقوا اهلل واعلموا  الم�شلمون:  اأيها  بعد  اأما 
النف�ض م�شاعر الف�شيلة والحياء. وقد بين ر�شول اهلل � الغاية من بعثته فقال: »اإنما بعثت لأتمم مكارم الأخالق«.

�شححه الألباني، اإن الإ�شالم جاء موؤ�ش�شاً لمنهج حياة متكامل، لبناء الأخالق ودعم معانيها، وغاية الإ�شالم اأن يقيم 

مجتمًعا فا�شاًل، ي�شمو لمعاني المحبة والتعاون والتكاتف والألفة والرحمة.

وت�شود  الحياة،  وت�شلح  الدين،  يتم  وبه  الإيمانية،  ال�شعب  وعماد  الخلقية،  الف�شائل  راأ�ض  هو  الحياء،  فخلق 

الف�شيلة، وتنعدم اأ�شباب الرذيلة. 

والحياء عنوان الإ�شالم، ودليل الإيمان، ورائد الإن�شان اإلى الخير والهدى، قال ر�شول اهلل � »الحياء ل ياأتي اإل 

بخير« ، رواه م�شلم، وقال عليه ال�شالة وال�شالم: » الحياء �شعبة من الإيمان ول اإيمان لمن ل حياء له«.
فاإذا تخلق الإن�شان بخلق الحياء، كان ذلك دلياًل على ح�شن اأدبه و�شلوكه و�شالح ظاهره، ونقاء �شريرته، وكمال 
اإيمانه. لهذا كله قال ر�شول اهلل � »اإن لكل دين خلًقا، وخلق الإ�شالم الحياء« وروي عن قرة بن اإيا�ض  قال: كنا 
عند ر�شول اهلل � فذكر عنده الحياء فقالوا: يا ر�شول اهلل الحياء من الدين؟ فقال ر�شول اهلل � )بل هو الدين 

كله(. رواه الطبراني و�شححه الألباني، وذلك لأن الحياء يوؤدي اإلى الأخالق الكاملة، والأعمال الفا�شلة. 

اللهم اإننا ن�شاألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم اإننا ن�شاألك العفو والعافية في ِديننا ودنيانا، واأهالينا ومالنا، 

وِمن  �شمالنا،  وعن  يميننا،  وعن  خلفنا،  وِمن  اأيديناَ،  بين  من  احفظنا  اللهم  َرْوعاتنا،  واآِمْن  عَوْراتنا،  ا�شُتْر  اللهم 

فوقنا، ونعوذ بعظمتك اأن نغتال من تحتنا، )ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې(   

)البقرة:201(.

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  )چ  اهلل:  عباد 

ژ ژ(    )النحل90( ، فاذكروا اهلل العظيم الجليل يذكركم وا�شكروه على نعمه يزدكم ولذكر اهلل اأكبر 
واهلل يعلم ما ت�شنعون. 

شعب اإليمان
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الخطبة األولى:
الحمد هلل المذكور بكل ل�شان الم�شكور على كل اإح�شان خلق الخلق ليعبدوه واأظهر لهم اآياته ليعرفوه وي�شر لهم 

طرق الو�شول اإليه لي�شلوه فهو ذو الف�شل العظيم والخير الوا�شع العميم واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له 

واأ�شهد اأن محمًدا عبده ور�شوله �شلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�شحابه والتابعين لهم باإح�شان و�شلم ت�شليماً. 

اأما بعد اأيها النا�ض: اتقوا اهلل واذكروه ذكراً كثيراً و�شبحوه بكرة واأ�شياًل، كونوا من اأولي الألباب الذين يذكرون 

القلوب  بذكر اهلل تطمئن  األ  اهلل  بذكر  قلوبهم  اآمنوا وتطمئن  الذين  كونوا من  وعلى جنوبهم،  وقعوداً  قياماً  اهلل 

وتنفرج الكروب، بذكر اهلل يح�شل الظفر في الأمور ويثبت اهلل القلب في مواطن الخوف والفزع، ولذلك اأمر اهلل 

تعالى بذكره، فقال: )ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ(   )الأنفال:45(، 

اإن ذكر الإن�شان لربه يمالأ قلبه �شروًرا ويك�شو وجهه نوًرا ويذكره اهلل به، يقول اهلل تعالى في القراآن الكريم: )ى 

ائ ائ ەئ ەئ وئ(   )البقرة:152( . ويقول تعالى في الحديث القد�شي الذي رواه النبي � عنه: »اأنا 
عند ظن عبدي بي واأنا معه اإذا ذكرني فاإن ذكرني في نف�شه ذكرته في نف�شي واإن ذكرني في مالإ ذكرته في مالإ خير 

منهم« ، وقال النبي � : » �شبق المفردون، قالوا وما المفردون يا ر�شول اهلل ؟ قال الذاكرون اهلل كثيًرا« ، وقال النبي 

� : » مثل الذي يذكر اهلل والذي ل يذكر اهلل كمثل الحي والميت« ، و�شئل � » من اأ�شعد النا�ض ب�شفاعتك يا 
ر�شول اهلل قال: من قال ل اإله اإل اهلل خال�شاً من قلبه« ، وقال � : » من كان اآخر كالمه ل اإله اإل اهلل دخل الجنة«  ، 

واأمر اأن يلقن الميت اإياها عند موته، واإن من اأ�شباب ذكر الإن�شان لها عند موته اأن يكون مكثراً لها في حياته فاإن من 

اأكثر من �شيء األفه، وقال � »اأكثروا من �شهادة اأن ل اإله اإل اهلل قبل اأن يحال بينكم وبينها« وقال �: » من قال 
ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل �شيء قدير ع�شر مرات كان كمن اأعتق اأربعة اأنف�ض 

من ولد اإ�شماعيل«، وقال �: » من قال ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل �شيء 
قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل ع�شر رقاب وكتبت له مائة ح�شنة ومحيت عنه مائة �شيئة وكانت له حرًزا من 

ال�شيطان يومه ذلك حتى يم�شي ولم ياأت اأحد باأف�شل مما جاء به اإل اأحد عمل اأكثر من ذلك«، وقال �: » كلمتان 

خفيفتان على الل�شان ثقيلتان في الميزان حبيبتان اإلى الرحمن: �شبحان اهلل وبحمده �شبحان اهلل العظيم «، وقال 

�: » من قال �شبحان اهلل وبحمده في يوم مائة مرة غفرت له ذنوبه واإن كانت مثل زبد البحر« ، وقال �: » لأن 
اأقول �شبحان اهلل والحمد هلل ول اإله اإل اهلل واهلل اأكبر اأحب اإلي مما طلعت عليه ال�شم�ض« ، وقال �: » اأيعجز اأحدكم 
اأن يك�شب كل يوم األف ح�شنة ؟ ف�شاأله �شائل من جل�شائه كيف يك�شب اأحدنا األف ح�شنة؟ قال ي�شبح اهلل مائة ت�شبيحة 

فتكتب له األف ح�شنة«.

اأقول ما�شمعتم واأ�شتغفر اهلل لي ولكم ول�شائر الم�شلمين فا�شتغفروه اإنه هو الغفور الرحيم.

ذكـــر اهلل
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الخطبة الثانية :
الحمد كما ينبغي  اللهم لك  �شواه...  اإل هو.. ول خالق غيره.. ول رب  اإله  الذي ل   .. العالمين  الحمد هلل رب 
لجالل وجهك وعظيم �شلطانك ... وا�شهد اأن ل اله اإل اهلل وحده ل �شريك له..   وا�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله..  

و�شفيه من خلقه وحبيبه �شيدنا محمد � وعلى اآله و�شحبه اأجمعين.
اأما بعد:   اأيها الم�شلمون  اتقوا اهلل واأكثروا من هذه المكا�شب العظيمة من اأعمال ي�شيرة، اأكثروا من ذكر اهلل 
بقلوبكم واأل�شنتكم وجوارحكم، ليكن ذكر اهلل تعالى في قلوبكم قياًما وقعوًدا وعلى جنوبكم كونوا متذكرين دائًما 
لعظمته وجالله وكمال اأ�شمائه و�شفاته واأفعاله، ففي كل �شيء له اآية تذكركم به وتبرهن على وحدانيته وعظمته 
هلل،  الحمد  اهلل،  �شبحان  اهلل،  اإل  اإله  ل  بقول  باأل�شنتكم  تعالى  اهلل  اذكروا  وحكمته،  رحمته  اآثار  بها  وتبرز  وقدرته 
اهلل اكبر. واعلموا اأن كل قول من الخير تريدون به وجه اهلل فهو من ذكر اهلل. اذكروا اهلل تعالى بجوارحكم بفعل 
الطاعات وترك المعا�شي فاإن كل فعل اأو ترك تقومون به طاعة هلل وتقرباً اإليه فهو من ذكر اهلل. اأكثروا من ذكر اهلل 
تعالى ول تكونوا ممن اأغفل اهلل قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان اأمره فرًطا. اأكثروا من ذكر اهلل قبل اأن يحال بينكم 

وبينه اإما بالموت اأو بالعجز، ول ي�شغلنك اأيها الم�شلم عن ذكر اهلل مال ول بنون فاإنما: )ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ(   )الكهف:46(، والباقيات ال�شالحات كل عمل �شالح وعلى راأ�شها 
قول �شبحان اهلل والحمد هلل ول اإله اإل اهلل واهلل اأكبر ول حول ول قوة اإل باهلل. 

عباد اهلل: اإن ذكر اهلل تعالى غنيمة وربح واإن الغفلة عن ذكره غرم وخ�شارة، فعن اأبي هريرة  عن النبي � 
اأنه قال: »ما جل�ض قوم مجل�شاً لم يذكروا اهلل فيه ولم ي�شلوا على نبيهم اإل كان عليهم ترة فاإن �شاء عذبهم واإن �شاء 

غفر لهم« رواه الترمذي، والترة النق�ض والحرمان. 
اللهم اأعنا على ذكرك و�شكرك وح�شن عبادتك اللهم اجعلنا في اأهلنا من الذاكرين اهلل كثيًرا، ومن الذين اغتنموا 
اأوقاتهم بالباقيات ال�شالحات واع�شمنا يا مولنا من الغفلة عن ذكرك ومن الت�شاغل بما ل يقربنا اإليك ربنا ل تزغ 

قلوبنا بعد اإذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة اإنك اأنت الوهاب واغفر لنا وارحمنا اإنك اأنت الغفور الرحيم.

 .)56 )الأحزاب  ڇ(    ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڄ  اهلل:  عباد 
ف�شلوا عليه كما اأمركم اهلل بذلك، واعلموا اأن ر�شول اهلل � قال: » من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا«، رواه 
م�شلم.  اللهم �شل و�شلم وزد وبارك على نبينا محمد عبدك ونبيك ور�شولك النبي الكريم وعلى اآله و�شحبه و�شلم 

ت�شليماً اللهم اأعز الإ�شالم والم�شلمين، اللهم بلغنا ر�شاك واأ�شلح لنا �شاأننا واكفنا اأمر الدنيا والخرة وارزقنا قلوباً 
توابة ونفو�شاً اأوابة واغفر لنا واهدنا يا اأرحم الراحمين، اللهم اآتنا في الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب 

النار.  

ذكـــر اهلل
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الخطبة الثانية :
الحمد كما ينبغي  اللهم لك  �شواه...  اإل هو.. ول خالق غيره.. ول رب  اإله  الذي ل   .. العالمين  الحمد هلل رب 
لجالل وجهك وعظيم �شلطانك ... وا�شهد اأن ل اله اإل اهلل وحده ل �شريك له..   وا�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله..  

و�شفيه من خلقه وحبيبه �شيدنا محمد � وعلى اآله و�شحبه اأجمعين.
اأما بعد:   اأيها الم�شلمون  اتقوا اهلل واأكثروا من هذه المكا�شب العظيمة من اأعمال ي�شيرة، اأكثروا من ذكر اهلل 
بقلوبكم واأل�شنتكم وجوارحكم، ليكن ذكر اهلل تعالى في قلوبكم قياًما وقعوًدا وعلى جنوبكم كونوا متذكرين دائًما 
لعظمته وجالله وكمال اأ�شمائه و�شفاته واأفعاله، ففي كل �شيء له اآية تذكركم به وتبرهن على وحدانيته وعظمته 
هلل،  الحمد  اهلل،  �شبحان  اهلل،  اإل  اإله  ل  بقول  باأل�شنتكم  تعالى  اهلل  اذكروا  وحكمته،  رحمته  اآثار  بها  وتبرز  وقدرته 
اهلل اكبر. واعلموا اأن كل قول من الخير تريدون به وجه اهلل فهو من ذكر اهلل. اذكروا اهلل تعالى بجوارحكم بفعل 
الطاعات وترك المعا�شي فاإن كل فعل اأو ترك تقومون به طاعة هلل وتقرباً اإليه فهو من ذكر اهلل. اأكثروا من ذكر اهلل 
تعالى ول تكونوا ممن اأغفل اهلل قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان اأمره فرًطا. اأكثروا من ذكر اهلل قبل اأن يحال بينكم 

وبينه اإما بالموت اأو بالعجز، ول ي�شغلنك اأيها الم�شلم عن ذكر اهلل مال ول بنون فاإنما: )ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ(   )الكهف:46(، والباقيات ال�شالحات كل عمل �شالح وعلى راأ�شها 
قول �شبحان اهلل والحمد هلل ول اإله اإل اهلل واهلل اأكبر ول حول ول قوة اإل باهلل. 

عباد اهلل: اإن ذكر اهلل تعالى غنيمة وربح واإن الغفلة عن ذكره غرم وخ�شارة، فعن اأبي هريرة  عن النبي � 
اأنه قال: »ما جل�ض قوم مجل�شاً لم يذكروا اهلل فيه ولم ي�شلوا على نبيهم اإل كان عليهم ترة فاإن �شاء عذبهم واإن �شاء 

غفر لهم« رواه الترمذي، والترة النق�ض والحرمان. 
اللهم اأعنا على ذكرك و�شكرك وح�شن عبادتك اللهم اجعلنا في اأهلنا من الذاكرين اهلل كثيًرا، ومن الذين اغتنموا 
اأوقاتهم بالباقيات ال�شالحات واع�شمنا يا مولنا من الغفلة عن ذكرك ومن الت�شاغل بما ل يقربنا اإليك ربنا ل تزغ 

قلوبنا بعد اإذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة اإنك اأنت الوهاب واغفر لنا وارحمنا اإنك اأنت الغفور الرحيم.

 .)56 )الأحزاب  ڇ(    ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڄ  اهلل:  عباد 
ف�شلوا عليه كما اأمركم اهلل بذلك، واعلموا اأن ر�شول اهلل � قال: » من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا«، رواه 
م�شلم.  اللهم �شل و�شلم وزد وبارك على نبينا محمد عبدك ونبيك ور�شولك النبي الكريم وعلى اآله و�شحبه و�شلم 

ت�شليماً اللهم اأعز الإ�شالم والم�شلمين، اللهم بلغنا ر�شاك واأ�شلح لنا �شاأننا واكفنا اأمر الدنيا والخرة وارزقنا قلوباً 
توابة ونفو�شاً اأوابة واغفر لنا واهدنا يا اأرحم الراحمين، اللهم اآتنا في الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب 

النار.  

ذكـــر اهلل
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الخطبة األولى:
اأعطاهم من  الحمد هلل الملك الوهاب الرحيم التواب، خلق النا�ض كلهم من تراب، وهياأهم لما يكلفون به بما 

الألباب، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له بال �شك ول ارتياب، واأ�شهد اأن محمًدا عبده ور�شوله الذي اأنزل 

اآله واأ�شحابه ومن تبعهم باإح�شان اإلى يوم الماآب  عليه الكتاب، تب�شرة وذكرى لأولي الألباب �شلى اهلل عليه وعلى 

و�شلم ت�شليماً. 

اأما بعد: اأيها النا�ض اتقوا ربكم وتوبوا اإليه فاإن اهلل يحب التوابين وا�شتغفروه من ذنوبكم فاإنه خير الغافرين، 

توبوا اإلى ربكم مخل�شين له بالإقالع عن مواطن المعا�شي والقبال على اهلل  والعزم على اأن ل تعودوا اإليها فهذه 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  بها:  اأمرتم  التي  الن�شوح  التوبة  هي 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ(   )التحرمي:8(.
اأيها النا�ض : توبوا اإلى ربكم قبل غلق باب التوبة عنكم فاإن اهلل يقبل التوبة من عبده ما لم يغرغر بروحه فاإذا 

توبة:)چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  الحلقوم فال  الروح  بلغت 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ(   )الن�شاء:18-17(.

اإن التوبة من الذنوب واجبة على الفور ل يجوز تاأخيرها اأو التكا�شل فيها فاإن تاأخير التوبة ذنب يحتاج اإلى توبة. 

التوبة واجبة لأن اهلل اأمر بها في كتابه واأمر بها ر�شوله � ورتب عليها الفالح وال�شعادة في الدنيا والآخرة قال 

اهلل تعالى: )ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ( )هود 3(،  وقال النبي 

�: ) يا اأيها النا�ض توبوا اإلى اهلل وا�شتغفروه فاإني اأتوب في اليوم مئة مرة(.
وعن اأبي هريرة  قال �شمعت النبي � يقول: »اإني لأ�شتغفر اهلل واأتوب اإليه في اليوم اأكثر من �شبعين مرة«.

اأيها الم�شلمون اإن التوبة اإلى اهلل واجبة على الفور لأن اأوامر اهلل ور�شوله كلها على الفور اإذا لم يقم دليل على 

جواز تاأخيرها. وتاأخير التوبة �شبب لتراكم الذنوب والرين على القلوب في الحديث عن النبي �: »اأن الموؤمن اإذا 

اأذنب ذنبا كانت نكتة �شوداء في قلبه فاإن تاب ونزع وا�شتغفر �شقل منها واإن زاد زادت حتى يغلف بها قلبه فذلك الران 

الذي ذكر اهلل في كتابه« )ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ( )املطففني 14( ح�شنه الألباني.

 فبادروا اأيها الم�شلمون بالتوبة واأعلموا اأن التوبة الكاملة كما تت�شمن الإقالع عن الذنب والعتراف بالتق�شير 

اإليه تت�شمن كذلك العزم على القيام بالماأمورات ما ا�شتطاع العبد  األ يعود  والقبال على اهلل الكريم والعزم على 

فبذلك يكون من التوابين الذين ا�شتحقوا محبة اهلل ور�شاه: )ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ(   )البقرة:222(.

بارك اهلل لي ولكم في القراآن العظيم، اأقول ما �شمعتم واأ�شتغفر اهلل لي ولكم ول�شائر الم�شلمين فا�شتغفروه اإنه 

هو الغفور الرحيم.

التوبـــــة
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الخطبة الثانية :
الحمد هلل رب العالمين وا�شهد ان ل اإله ال اهلل وحده ل �شريك له وا�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله اللهم �شل 

و�شلم وبارك عليه وعلى اآله وا�شحابه اأجمعين. 
يلجه  ح�شيناً،  وملجاأ  مكيناً  مالذاً  التوبة  في  اهلل  جعل  اهلل  اأن  واعلموا  تقاته  حق  اهلل  اتقوا  الم�شلمون:  ايها    
يتبع  ال�شتغفار،  على فعله، غير م�شٍر على خطيئته، يحتمي بحمى  نادماً  ربه،  بذنبه، موؤماًل في  المذنب معترفاً 
ال�شيئة الح�شنة؛ فيكفر اهلل عنه �شيئاته، ويرفع من درجاته. التوبة ال�شادقة تمحو الخطيئات مهما عظمت حتى 

الكفر وال�شرك، قال تعالى : )ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ(   )الأنفال:38(.
اأبوابه لكل التائبين، يب�شط يده بالليل ليتوب م�شيء النهار، ويب�شط يده بالنهار ليتوب م�شيء  هكذا فتح ربكم 
الليل، وخاطبكم في الحديث القد�شي: »يا عبادي اإنكم تخطئون بالليل والنهار واأنا اأغفر الذنوب جميعا فا�شتغفروني 

)ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  اأغفر لكم« وقال تعالى: 

َمر:53(. ۆ ۆ(   )الزُّ

اأيها الموؤمنون: من تدن�ض ب�شيء من المعا�شي فليبادر بغ�شلها بماء التوبة وال�شتغفار؛ فاإن اهلل يحب التوابين 

ويحب المتطهرين. جاء في ال�شحيحين اأن اأََبا ُهَرْيَرَة َقاَل �َشِمْعُت النَِّبىَّ � عند قوله تعالى: )ڻ ۀ ۀ 

اَب َذْنًبا - َوُربََّما َقاَل اأَْذَنَب َذْنًبا - َفَقاَل َربِّ اأَْذَنْبُت -  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ(   )الأنفال:38(. َقاَل: » اإِنَّ َعْبًدا اأَ�شَ
ْنَب َوَياأُْخُذ ِبِه َغَفْرُت ِلَعْبِدى . ُثمَّ َمَكَث َما �َشاَء  ُه اأََعِلَم َعْبِدى اأَنَّ َلُه َربًّا َيْغِفُر الذَّ ْبُت - َفاْغِفْر ِلى َفَقاَل َربُّ َوُربََّما َقاَل اأَ�شَ
ْنَب  نَّ َلُه َربًّا َيْغِفُر الذَّ ْبُت - اآَخَر َفاْغِفْرُه . َفَقاَل اأََعِلَم َعْبِدى اأَ اَب َذْنًبا اأَْو اأَْذَنَب َذْنًبا ، َفَقاَل َربِّ اأَْذَنْبُت - اأَْو اأَ�شَ ُ ، ُثمَّ اأَ�شَ اهللَّ
ْبُت - اأَْو اأَْذَنْبُت -  اَب َذْنًبا - َقاَل َقاَل َربِّ اأَ�شَ ُ ُثمَّ اأَْذَنَب َذْنًبا - َوُربََّما َقاَل اأَ�شَ َوَياأُْخُذ ِبِه َغَفْرُت ِلَعْبِدى، ُثمَّ َمَكَث َما �َشاَء اهللَّ
ْنَب َوَياأُْخُذ ِبِه َغَفْرُت ِلَعْبِدى - َثاَلًثا - َفْلَيْعَمْل َما �َشاَء« ، يعني  اآَخَر َفاْغِفْرُه ِلى . َفَقاَل اأََعِلَم َعْبِدى اأَنَّ َلُه َربًّا َيْغِفُر الذَّ
مادام على هذه الحال كلما اأذنب ذنباً ا�شتغفر منه غير ُم�شر.  وجاء رجل اإلى النبي � وهو يقول: واذنوباه مرتين 
اأو ثالثاً فقال له النبي �: » قل اللهم مغفرتك اأو�شع لي من ذنوبي، ورحمتك اأرجى عندي من عملي، ثم قال له: 

اأعد فاأعاد، ثم قال له: اأعد فاأعاد فقال: قم فقد غفر اهلل لك«.

 .)56 )الأحزاب  ڇ(    ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڄ  اهلل:  عباد 
ف�شلوا عليه كما اأمركم اهلل بذلك، واعلموا اأن ر�شول اهلل � قال: »من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا« رواه 

م�شلم.، اللهم اآتنا في الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار.  

التوبـــــة
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الخطبة الثانية :
الحمد هلل رب العالمين وا�شهد ان ل اإله ال اهلل وحده ل �شريك له وا�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله اللهم �شل 

و�شلم وبارك عليه وعلى اآله وا�شحابه اأجمعين. 
يلجه  ح�شيناً،  وملجاأ  مكيناً  مالذاً  التوبة  في  اهلل  جعل  اهلل  اأن  واعلموا  تقاته  حق  اهلل  اتقوا  الم�شلمون:  ايها    
يتبع  ال�شتغفار،  على فعله، غير م�شٍر على خطيئته، يحتمي بحمى  نادماً  ربه،  بذنبه، موؤماًل في  المذنب معترفاً 
ال�شيئة الح�شنة؛ فيكفر اهلل عنه �شيئاته، ويرفع من درجاته. التوبة ال�شادقة تمحو الخطيئات مهما عظمت حتى 

الكفر وال�شرك، قال تعالى : )ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ(   )الأنفال:38(.
اأبوابه لكل التائبين، يب�شط يده بالليل ليتوب م�شيء النهار، ويب�شط يده بالنهار ليتوب م�شيء  هكذا فتح ربكم 
الليل، وخاطبكم في الحديث القد�شي: »يا عبادي اإنكم تخطئون بالليل والنهار واأنا اأغفر الذنوب جميعا فا�شتغفروني 

)ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  اأغفر لكم« وقال تعالى: 

َمر:53(. ۆ ۆ(   )الزُّ

اأيها الموؤمنون: من تدن�ض ب�شيء من المعا�شي فليبادر بغ�شلها بماء التوبة وال�شتغفار؛ فاإن اهلل يحب التوابين 

ويحب المتطهرين. جاء في ال�شحيحين اأن اأََبا ُهَرْيَرَة َقاَل �َشِمْعُت النَِّبىَّ � عند قوله تعالى: )ڻ ۀ ۀ 

اَب َذْنًبا - َوُربََّما َقاَل اأَْذَنَب َذْنًبا - َفَقاَل َربِّ اأَْذَنْبُت -  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ(   )الأنفال:38(. َقاَل: » اإِنَّ َعْبًدا اأَ�شَ
ْنَب َوَياأُْخُذ ِبِه َغَفْرُت ِلَعْبِدى . ُثمَّ َمَكَث َما �َشاَء  ُه اأََعِلَم َعْبِدى اأَنَّ َلُه َربًّا َيْغِفُر الذَّ ْبُت - َفاْغِفْر ِلى َفَقاَل َربُّ َوُربََّما َقاَل اأَ�شَ
ْنَب  نَّ َلُه َربًّا َيْغِفُر الذَّ ْبُت - اآَخَر َفاْغِفْرُه . َفَقاَل اأََعِلَم َعْبِدى اأَ اَب َذْنًبا اأَْو اأَْذَنَب َذْنًبا ، َفَقاَل َربِّ اأَْذَنْبُت - اأَْو اأَ�شَ ُ ، ُثمَّ اأَ�شَ اهللَّ
ْبُت - اأَْو اأَْذَنْبُت -  اَب َذْنًبا - َقاَل َقاَل َربِّ اأَ�شَ ُ ُثمَّ اأَْذَنَب َذْنًبا - َوُربََّما َقاَل اأَ�شَ َوَياأُْخُذ ِبِه َغَفْرُت ِلَعْبِدى، ُثمَّ َمَكَث َما �َشاَء اهللَّ
ْنَب َوَياأُْخُذ ِبِه َغَفْرُت ِلَعْبِدى - َثاَلًثا - َفْلَيْعَمْل َما �َشاَء« ، يعني  اآَخَر َفاْغِفْرُه ِلى . َفَقاَل اأََعِلَم َعْبِدى اأَنَّ َلُه َربًّا َيْغِفُر الذَّ
مادام على هذه الحال كلما اأذنب ذنباً ا�شتغفر منه غير ُم�شر.  وجاء رجل اإلى النبي � وهو يقول: واذنوباه مرتين 
اأو ثالثاً فقال له النبي �: » قل اللهم مغفرتك اأو�شع لي من ذنوبي، ورحمتك اأرجى عندي من عملي، ثم قال له: 

اأعد فاأعاد، ثم قال له: اأعد فاأعاد فقال: قم فقد غفر اهلل لك«.

 .)56 )الأحزاب  ڇ(    ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڄ  اهلل:  عباد 
ف�شلوا عليه كما اأمركم اهلل بذلك، واعلموا اأن ر�شول اهلل � قال: »من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا« رواه 

م�شلم.، اللهم اآتنا في الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار.  

التوبـــــة
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الخطبة األولى:
الحمد هلل العليم بما نخفي وما نعلن، وما يخفى على اهلل من �شيء في الأر�ض ول في ال�شماء، اأحمده �شبحانه 

اإل اهلل وحده ل �شريك له، واأ�شهد  اإله  اأن ل  حمد من �شغله عيبه عن عيوب الآخرين، واأ�شكره، واأ�شتغفره، واأ�شهد 

اأح�شنه، واإذا  اآله و�شحابته الذين ي�شتمعون القول فيتبعون  اأن �شيدنا محمًدا عبده ور�شوله، �شلى اهلل عليه وعلى 

مروا باللغو مروا كراماً، وعلى اأتباعه الذين حفظوا اأنف�شهم واأل�شنتهم من اأن يوؤذوا اأحداً من الم�شلمين ب�شوٍء و�شلم 

ت�شليماً كثيراً. 

قبيحتان  خ�شلتان  فاإنهما  والنميمة  الغيبة  تيار  في  باأنف�شكم  تلقوا  ول  اهلل  اتقوا  الم�شلمون:  اأيها  فيا  بعد  اأما 

ذواتا خطر كبير على العالقات بين النا�ض والروابط الإ�شالمية والن�شانية، ما ف�شت اإحداهما في اأمة اإل وفرقت 

كلمتها وباعدت بين قلوب اأهلها واأزاحت ال�شتار عن مواطن ال�شعف لعدوهم فاأتاهم من حيث ل ي�شعرون. اأتدرون 

ما معناهما؟ النميمة هي نقل كالم �شخ�ض لآخر على وجه التحري�ض والإف�شاد. وما اأكثر ما يجره هذا النقل على 

واأخيه والمرء وزوجه وال�شديق  الأخ  اأكثر ما يغر�ض من بذور لل�شر تفرق بين  الإن�شانية من ويالت وم�شائب، ما 

و�شديقه فتبدل المحبة بغ�شاً وال�شفو كدراً كيف ل تبدله وهي عدوة ال�شالم عدوة الوفاق والوئام، نا�شرة البغ�شاء 

ومر�شية قواعد ال�شحناء.

اأبى كثير قال: يف�شد النمام والكذاب في �شاعة ما ل يف�شده ال�شاحر في �شنة،  ذكر ابن عبد البر عن يحيى بن 

فيا ذوي النفو�ض العالية ارباأوا بنفو�شكم عن النميمة فهي من اأحط الأخالق واأرذلها فما ات�شف بها اإل لئيم يهتك 

الأ�شتار وين�شر الأ�شرار. دعوها فلطالما خربت بيوتا عامرة وفرقت اأ�شراً مجتمعة واأزهقت اأرواحاً بريئة. تثبتوا اإذا 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  )ٺ  يقول:  وتعالى  �شبحانه  واهلل  يثيرها  اأو  الم�شاعر  يجرح  ما  النمام  اإليكم  نقل 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ(   )احُلُجرات:6( ، واإياكم والنخداع بالو�شاة والنمامين فاإن من 
التي ذمت وتوعدت كل هّماز م�شاء  ال�شماوية  نم لكم نم عليكم، فالنمام خائن ولو كان �شادقاً، م�شتهين بالتعاليم 

بنميم، ذمته يقول ر�شول اهلل � » األ اأخبركم ب�شراركم؟ الم�شاوؤون بالنميمة« رواه اأحمد.

واأما الغيبة فهي: ذكرك اأخاك بما يكره �شواء في َخلقه اأو ُخلقه في غيبته، �شواء كان فيه، ما ذكرت اأو لم يكن فيه، 

�شئل ر�شول اهلل � عن الغيبة فقال: » ذكرك اأخاك بما يكره »، فقال: » رجل اأراأيت اإن كان في اأخي ما اأقول، قال: » 

باأن كان فيه ما تقول فقد اغتبته واإن لم يكن فيه فقد بهته«.

فاتقوا اهلل عباد اهلل ول تلوثوا اأخالقكم بالغيبة فقد نهاكم اهلل تعالى عنها في قوله: )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ(   

)احُلُجرات:12(.

من  واإياكم  وجعلني  الحكيم  والذكر  الآيات  من  فيه  بما  واإياكم  ونفعني  العظيم  القراآن  في  ولكم  لي  اهلل  بارك 

ال�شالحين. 

اأقول ما �شمعتم واأ�شتغفر اهلل لي ولكم فا�شتغفروه اإنه هو الغفور الرحيم.

خطــر الغيبة والنميمة 
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الخطبة الثانية :
الحمد هلل رب العالمين وا�شهد ان ل اإله ال اهلل وحده ل �شريك له وا�شهد ان محمدا عبده ور�شوله اللهم �شل 

و�شلم وبارك عليه وعلى اآله وا�شحابه اأجمعين 
  ايها الم�شلمون: اتقوا اهلل حق تقاته واحفظوا األ�شنتكم واأعمالكم من نار الغيبة والنميمة.

واعلموا اأن اهلل �شور لكم بعد ذلك حالة المغتاب ت�شويراً ب�شعاً ت�شمئز منه النفو�ض وتنفر منه الطباع الب�شرية 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  فقال: 

اإباء  )احُلُجرات:12( ، فهل تطيب نف�ض - يا عباد اهلل - ذات  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ(   
ودين و�شهامة اأن تاأكل لحماً اجتمع فيه ثالث �شفات كل واحدة منهن في منتهى القبح والفظاعة، وهذه الثالث هي: 

كونه لحم اإن�شان، وهذا الإن�شان هو اأخوك، واأخوك هذا ميت، فكيف لو كان حيًّا. 
اأن عائ�شة  قالت  األ�شنتكم من قليلها وكثيرها فقد ورد  الرذائل وطهروا  ابتعدوا عن هذه  الم�شلمون:  اأيها 
البحر  بماء  لو مزجت  تعني ق�شيرة، فقال:  لقد قلت كلمة   - اأنها كذا وكذا  »ح�شبك من �شفية  لر�شول اهلل � 
لمزجته«، وخافوا عذاب القبر فاإن الغيبة والنميمة من اأ�شباب عذاب القبر، ول تعر�شوا اأنف�شكم لدخول النار فقد 
جاء الحديث عن النبي � اأنه قال: »لما عرج بي اإلى ال�شماء مررت بقوم لهم اأظفار من نحا�ض يخم�شون وجوههم 
اأيها  اهلل  فاتقوا  اأعرا�شهم«،  في  ويقعون  النا�ض  لحوم  ياأكلون  الذين  فقال  هوؤلء  من  لجبريل  فقلت  و�شدورهم 
اأكبر مجمع  اإخوانكم كما احترمها الإ�شالم فقد نادى بتحريمها ر�شول اهلل � في  اأعرا�ض  الم�شلمون واحترموا 
فقال وهو واقف بعرفة يخطب النا�ض في خطبة الوداع » اإن دماءكم واأموالكم واأعرا�شكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذا في بلدكم هذا في �شهركم هذا«، هذه يا عباد اهلل تعاليم الإ�شالم تبين لنا بو�شوح قبح م�شير المغتاب والنمام 
و�شوء اأثرهما في المجتمع لما ين�شرانه من مخاز ويتبعانه من عثرات كالذباب ل ي�شقط اإل على القاذورات وقد حرم 
الدين تتبع عورات الم�شلمين، يقول �  »من تتبع عورات الم�شلمين تتبع اهلل عورته حتى يف�شحه في جوف بيته«، 

ويقول اهلل عز وجل: )ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 

حب خب(   )النور:19(.
عباد اهلل: اإن اهلل اأمركم باأمر بداأ فيه بنف�شه وثنى فيه بمالئكته وثلث بكم معا�شر الموؤمنين فقال جل من قائل 

ف�شلوا   .)56 )الأحزاب  ڇ(    ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڄ  كريماً: 
عليه كما اأمركم اهلل بذلك، واعلموا اأن ر�شول اهلل� قال: »من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا« رواه م�شلم.

اللهم �شل و�شلم وزد وبارك على نبينا محمد عبدك ونبيك ور�شولك النبي الكريم وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليما 
اللهم اأعز الإ�شالم والم�شلمين، اللهم بلغنا ر�شاك واأ�شلح لنا �شاأننا واكفنا امر الدنيا والخرة وارزقنا قلوباً توابة 
ونفو�شاً اأوابة واغفر لنا واهدنا يا اأرحم الراحمين، اللهم اآتنا في الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار.  

خطــر الغيبة والنميمة 
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الخطبة األولى:
الحمد هلل الذي وعد على مقابلة الإ�شاءة بالإح�شان خير الجزاء. اأحمده �شبحانه على ال�شراء وال�شراء. واأ�شهد اأن 

ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، واأ�شهد اأن �شيدنا محمًدا � عبده ور�شوله، خاتم الر�شل واأف�شل الأنبياء. 

محو  في  الطيب  الأثر  له  يكون  �شوف  بالإح�شان  تقابل  اإ�شاءة  كل  اأن  واعلموا  اهلل  اتقوا  اهلل:  عباد  فيا  بعد  اأما 

اأثرها، ومعالجة ما اأحدثته من �شدع وجفاء ومن اأجل ذلك وجه رب العزة عباده اإلى اتباع ال�شيئة بالح�شنة فقال عز 

اأي�شا:)ک ک ک گ گ گ  )املوؤمنون:96( ، وقال  )ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ(    من قائل: 

لَت:34(،  ولقد جاء في تف�شيرها اإذا اأح�شنت اإلى من اأ�شاء اإليك قادته تلك  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ(   )ُف�شِّ
الح�شنة اإلى م�شافاتك ومحبتك حتى ي�شير كاأنه ولي لك حميم اأي قريب اإليك من ال�شفقة عليك والإح�شان اإليك، 

ومقابلة ال�شيئة بالح�شنة مرتبة عظيمة ل يرتقي اإليها من عباد اهلل اإل من امتلك زمام نف�شه وق�شرها على ذلك. اإذ 

فيه خيره و�شعادته في الآجلة والعاجلة و�شالح مجتمعه. 

ولقد تركز في النفو�ض غريزة حب النتقام والت�شفي والنت�شار للنف�ض، فمن خالف هواه واأخذ بتوجيه موله 

وقابل ال�شيئة بالح�شنة دخل في اإطار من ارتفع به رب العزة اإذ يقول في معر�ض المدح والإ�شادة )ڱ ں ں 

لَت:35(،  اأي ما يرتقي اإلى هذه المرتبة العظيمة اإل من �شبر على كظم الغيظ واحتمال المكروه   ڻ ڻ(   )ُف�شِّ
لَت:35(، اأي ذو حظ وافر من ال�شعادة في الدنيا والآخرة.  اأما ال�شعادة في الدنيا  )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ(   )ُف�شِّ
فبائتالف القلوب على محبة �شاحب هذا الخلق العظيم ورعاية م�شالحه والعطف عليه؛ فال يكاد يجد له عدوا يكيد 

له اأو يترب�ض به الدوائر، وتلك �شعادة يرجوها كل اإن�شان في حياة تمالأها الر�شى والقبول،  اأما ال�شعادة في الآخرة 

فلقد ف�شر بع�ض العلماء الحظ العظيم في الآية بالجنة اأي ل يرتقي اإلى هذا الخلق العظيم اإل من وجبت له الجنة 

وح�شبكم يا عباد اهلل بالجنة غاية كريمة و�شعادة، و�شفها الرب الكريم بعد اأن عر�ض �شفات المح�شنين وما تخلقوا 

به من الخلق العظيم فقال:)ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

گ(   )اآل عمران:136( ،  لقد ورد في الحديث واقع المفل�ض فيقول �: »المفل�ض من اأمتي من جاء يوم القيامة 
ب�شالة وزكاة وياأتي وقد �شتم هذا وقذف هذا واأكل مال هذا و�شفك دم هذا و�شرب هذا، فيعطي هذا من ح�شناته وهذا 

من ح�شناته فاإن فنيت ح�شناته قبل اأن يق�شي ما عليه اأخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار«، فاأيهما 

خير مقابلة ال�شاءة بالإح�شان اأم الوقوع في اأعرا�ض النا�ض؟  نفعني اهلل واإياكم بهدي كتابه اأقول قولي هذا واأ�شتغفر 

اهلل لي ولكم ول�شائر الم�شلمين من كل ذنب فا�شتغفروه اإنه هو الغفور الرحيم.

مقابلة السيئة بالحسنة 
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الخطبة الثانية :
الكتاب  ويعلمهم  ويزكيهم،  اآياته  عليهم  يتلو  منهم،  ر�شوًل  فيهم  بعث  اإذ  الموؤمنين  على  من  الذي  هلل  الحمد 
والحكمة، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل الملك الحق المبين، واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله ال�شادق النا�شح البار الأمين، 

اللهم �شل و�شلم على محمد وعلى اآله الطيبين واأ�شحابه الطاهرين، ومن تبعهم باإح�شان اإلى يوم الدين. 
قال  ونفلها،  ال�شالحة، فر�شها  والأعـمال  الإيمان  بحقوق  بالقيام  وذلك  تعالى،  اهلل  اتقوا  النا�ض،  اأيها  بعد:  اأما 

ڳ ڳ ڱ  گ گ ڳ ڳ  گ  ک ک ک گ  ڑ ڑ ک  ژ ژ  )ڈ  تعالى: 

ڱ(   )النحل:97(.
فوعد من جمع بين الإيمان والعمل ال�شالح بالحياة الطيبة في هذه الدار، وبالأجر العظيم والثواب الجزيل في 
دار القرار، اأما الإيمان فهو الإقرار والعتراف باأ�شوله المبني على العلم واليقـين والإذعان المقت�شي للعمل ال�شالح 
وهو القيام بحقوق اهلل، اأو حقوق الوالدين والأقارب، والأ�شحاب وذوي الحقوق والجيران، فكل واجب اأو م�شتحب 
فهو داخل في العمل ال�شالح، ويدخل في ذلك ترك الف�شوق وجميع القبائـح، فمن قام بذلك فليب�شر بالحياة الطيبة، 
فهو المفلح الناجح، ل تح�شبن الحياة الطيبة مجرد التمتع بال�شهوات، ول الإكثار من عر�ض الدنيا وت�شييد المنازل 
المزخرفات، اإنما الحياة الطيبة راحة القلوب وطماأنينتها، والقناعة التامة برزق اهلل، و�شرورهـا بذكـر اهلل وبهجتها، 

وتعاملها بمكارم الأخـالق، وان�شراح ال�شـدور و�شعتها، وعمارة الأر�ض في جميع التخ�ش�شات والمجالت.
ما ظنكم بمن يم�شي وي�شبح بنية طيبة واتباعها بعمل �شالح، ثقة باهلل واأداء حقوق وواجبات واإنجاز لالأعمال 
والخيرات، ول يخ�شى ول يرجو ول يتعلق باأحد �شواه، اإن اأعطي �شكر، واإن منع �شبر، واإذا اأذنب ا�شتغفر وتاب مما 

جناه، هذه الحياة الطيبة التي لمثلها يعمل العاملون.
عباد اهلل:  اإن اهلل اأمركم باأمر بداأ فيه بنف�شه وثنى فيه بمالئكته وثلث بكم معا�شر الموؤمنين فقال جل من قائل 

كريما:)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(. ف�شلوا عليه 
كما اأمركم اهلل بذلك، واعلموا اأن ر�شول اهلل � قال: »من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا« رواه م�شلم.

اللهم �شل و�شلم وزد وبارك على نبينا محمد عبدك ونبيك ور�شولك النبي الأمي وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليما 
اللهم اأعز الإ�شالم والم�شلمين، اللهم بلغنا ر�شاك وا�شلح لنا �شاأننا واكفنا امر الدنيا والخرة وارزقنا قلوباً توابة 
ونفو�شاً اأوابة واغفر لنا واهدنا يا اأرحم الراحمين، اللهم اآتنا في الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار.  

مقابلة السيئة بالحسنة 
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بيان بعض األحكام 
المتعلقة بالصالة

الخطبة األولى:
الحمد هلل الذي وعد المحافظين على ال�شالة اأجراً عظيماً، واأعد لهم في جنات الفردو�ض نعيماً مقيماً. واأ�شهد 

اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، فاأنعم به رباً رحيماً كريماً، واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله اأف�شل الم�شلين، 

واإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، �شلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�شحابه والتابعين لهم باإح�شان اإلى يوم الدين، 

و�شلم ت�شليماً. 

اأما بعد: اأيها النا�ض اتقوا اهلل، وحافظوا على ال�شلوات واأقيموها في الجمع والجماعات، ول ت�شيعوها وتهملوها 

فتقعوا في المهلكات. 

حافظوا عليها بفعل �شروطها واأركانها، وواجباتها و�شننها، فاإذا اأتى اأحدكم ال�شالة فلي�شبغ الو�شوء، ثم لي�شتقبل 

القبلة فاإن ا�شتقبال القبلة ل بد منه في ال�شالة قال اهلل تعالى: )گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ(   )البقرة:150(.
ثم ي�شتفتح ال�شالة. بما ورد عن النبي � ثم يتعوذ ويقراأ فاتحة الكتاب فاإنه ل �شالة لمن لم يقراأ بها، ووجوبها 

على الإمام والماأموم والمنفرد لعموم الحديث وعدم المخ�ش�ض ال�شحيح.

فاإذا قراأ الفاتحة قراأ بعدها ما تي�شر من القراآن، فاإذا فرغ من القراءة ركع وقال » �شبحان ربي العظيم « الواجب 

مرة واأدنى الكمال ثالث ثم يرفع راأ�شه قائاًل: » �شمع اهلل لمن حمده « فاإذا تم قيامه قال: » ربنا ولك الحمد « واإن 

كان ماأموًما قال - حين الرفع - » ربنا ولك الحمد« ول يقول: » �شمع اهلل لمن حمده « لقول النبي � » فاإذا قال 

)يعني الإمام (: �شمع اهلل لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد«  ثم ي�شجد على اأع�شائه ال�شبعة: الجبهة والأنف تبع 

لها، واليدين، والركبتين واأطراف القدمين، ول يجوز اأن يرفع رجليه عن الأر�ض، ول اأن يرفع اأنفه ول �شيئاً من 

هذه الأع�شاء عن محل �شجوده، ول يجوز للم�شلى اأن يقراأ القراآن وهو راكع اأو �شاجد، وقال علي بن اأبي طالب 

نهاني ر�شول اهلل � عن قراءة القراآن واأنا راكع اأو �شاجد«. ثم يرفع من ال�شجود فيقول بين ال�شجدتين اللهم اغفر 

لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، ثم يفعل ذلك في �شالته كلها وعليكم بالطماأنينة في ال�شالة فاإنه ل �شالة 

لمن ل يطمئن في �شالته. 

اأعوذ باهلل من ال�شِيطان الرجيم )گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ(   )النور:56(.

بارك اهلل لي ولكم في القراآن العظيم، ونفعني واإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، اأقول قولي هذا واأ�شتغفر 

اهلل لي ولكم ول�شائر الم�شلمين من كل ذنب فا�شتغفروه اإنه هو الغفور الرحيم.
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بيان بعض األحكام 
المتعلقة بالصالة

الخطبة الثانية :
الحمد هلل نحمده ون�شتعينه ون�شتغفره ونتوب اإليه ونعوذ باهلل من �شرور اأنف�شنا ومن �شيئات اأعمالنا، من يهد اهلل 

فال م�شل له ومن ي�شلل فال هادي له. 
واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله �شلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�شحابه 

والتابعين لهم باإح�شان و�شلم ت�شليماً. 
اأما بعد اأيها النا�ض: اتقوا اهلل تعالى، وتفقهوا في دينكم، واعرفوا حدود ما اأنزل اهلل على ر�شوله، فاإن من يرد اهلل 

به خيًرا يفقهه في الدين. 
واعلموا اأن من اأهم ما يجب عليكم معرفته اأحكام ال�شالة التي هي الركن الثاني من اأركان الإ�شالم وعمود الدين، 
اأ�شباب  له  ال�شهو  ف�شجود  الم�شلين،  كثر من  ال�شالة حيث يجهله  ال�شهو في  �شجود  فيه  الخلل  يقع  ما  اأكثر  ومن 
واأحكام وموا�شع ينبغي لكل م�شلم معرفتها حتى يكون على ب�شيرة من اأمره اإذا وقع له ذلك، فاأ�شباب �شجود ال�شهو 
اأو  اأو قياماً  اأو �شجوداً  فمتى زاد الم�شلي في �شالته ركوًعا  فاأما الزيادة  اإجماًل ثالثة: الزيادة والنق�ض وال�شك، 
قعوداً ركعة كاملة فاأكثر وجب عليه �شجود ال�شهو ومحله بعد ال�شالم كما وقع ذلك للنبي � قال ابن م�شعود  » 
�شلى النبي � الظهر خم�شاً فقيل له اأزيد في ال�شالة ؟ قال وما ذلك؟ قالوا �شليت خم�شاً ف�شجد �شجدتين بعدما 
�شلم« رواه الجماعة، ومتى علم الم�شلي بالزيادة وهو في اأثناء الزيادة وجب عليه الرجوع عن الزيادة و�شجد لل�شهو. 
اأن يتمم �شالته، وي�شجد  اأن تم�شي مدة طويلة وجب عليه  فذكر قبل  نا�شياً  ال�شالة  الم�شلي قبل تمام  �شلم  واإذا 
لل�شهو بعد ال�شالم فقد ثبت في ال�شحيحين من حديث اأبي هريرة  »اأن النبي � �شلى بهم الظهر اأو الع�شر 
ركعتين ثم �شلم فاأخبروه باأنه ن�شي فتقدم و�شلى ما بقي من �شالته ثم �شلم ثم �شجد �شجدتين ثم �شلم«.  واأما 
النق�ص فمتى نق�ض الم�شلي �شيئاً من واجبات ال�شالة نا�شياً وجب عليه �شجود ال�شهو جبراً لما نق�ض من �شالته 

ويكون قبل ال�شالم فاإذا ن�شي الت�شهد الأول وقام اإلى الركعة الثالثة وا�شتتم قائماً فليم�ض في �شالته ول يرجع ثم 
ي�شجد �شجدتين لل�شهو قبل ال�شالم، ففي الحديث: اأن النبي � �شلى فقام في الركعتين ف�شبحوا به فم�شى في 
�شالته فلما كان في اأخر ال�شالة �شجد قبل اأن ي�شلم ثم �شلم«، متفق عليه، ومثل ذلك اإذا ن�شي اأن يقول » �شبحان 
ربي العظيم » في الركوع اأو »�شبحان ربي الأعلى« في ال�شجود، اأو ن�شي �شيئاً من التكبير غير تكبيرة الإحرام. واأما 
ال�شك فاإذا �شك الم�شلي كم �شلى ثالثاً اأم اأربعاً ولم يترجح عنده �شيء فليطرح ال�شك وليبن على ما ا�شتيقن وهو 

اإذا �شك اأحدكم في �شالته فلم يدِر كم �شلى  الأقل وليتم عليه ثم ي�شجد �شجدتين قبل ال�شالم، قال النبي � » 
ثالثا اأم اأربعاً فليطرح ال�شك وليبن على ما ا�شتيقن، ثم ي�شجد �شجدتين قبل اأن ي�شلم اإن كان �شلى خم�شاً �شفعن له 
�شالته واإن كان �شلى اإتماماً لأربع كانتا ترغيماً لل�شيطان«. رواه اأحمد وم�شلم، واإذا �شك الم�شلي هل �شلى ثالثاً اأو 
اأربعاً وترجح عنده اأحد الأمرين بنى عليه واأتم ال�شالة على ما ترجح عنده ثم �شلم ثم �شجد �شجدتين بعد ال�شالم. 
اللهم اجمع قلوب الم�شلمين على العت�شام بكتابك و�شنة نبيك، ووحدهم على طاعتك، واهدهم �شبلك، وبارك لهم 

في كتابك، ووفقهم لالقتداء ب�شنة نبيك. عباد اهلل: )چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ( )النحل90(.
فاذكروا اهلل العظيم الجليل يذكركم وا�شكروه على نعمه يزدكم ولذكر اهلل اأكبر واهلل يعلم ما ت�شنعون. قوموا اإلى 

�شالتكم يرحمكم اهلل.
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بيان بعض األحكام 
المتعلقة بالصالة

الخطبة الثانية :
الحمد هلل نحمده ون�شتعينه ون�شتغفره ونتوب اإليه ونعوذ باهلل من �شرور اأنف�شنا ومن �شيئات اأعمالنا، من يهد اهلل 

فال م�شل له ومن ي�شلل فال هادي له. 
واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله �شلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�شحابه 

والتابعين لهم باإح�شان و�شلم ت�شليماً. 
اأما بعد اأيها النا�ض: اتقوا اهلل تعالى، وتفقهوا في دينكم، واعرفوا حدود ما اأنزل اهلل على ر�شوله، فاإن من يرد اهلل 

به خيًرا يفقهه في الدين. 
واعلموا اأن من اأهم ما يجب عليكم معرفته اأحكام ال�شالة التي هي الركن الثاني من اأركان الإ�شالم وعمود الدين، 
اأ�شباب  له  ال�شهو  ف�شجود  الم�شلين،  كثر من  ال�شالة حيث يجهله  ال�شهو في  �شجود  فيه  الخلل  يقع  ما  اأكثر  ومن 
واأحكام وموا�شع ينبغي لكل م�شلم معرفتها حتى يكون على ب�شيرة من اأمره اإذا وقع له ذلك، فاأ�شباب �شجود ال�شهو 
اأو  اأو قياماً  اأو �شجوداً  فمتى زاد الم�شلي في �شالته ركوًعا  فاأما الزيادة  اإجماًل ثالثة: الزيادة والنق�ض وال�شك، 
قعوداً ركعة كاملة فاأكثر وجب عليه �شجود ال�شهو ومحله بعد ال�شالم كما وقع ذلك للنبي � قال ابن م�شعود  » 
�شلى النبي � الظهر خم�شاً فقيل له اأزيد في ال�شالة ؟ قال وما ذلك؟ قالوا �شليت خم�شاً ف�شجد �شجدتين بعدما 
�شلم« رواه الجماعة، ومتى علم الم�شلي بالزيادة وهو في اأثناء الزيادة وجب عليه الرجوع عن الزيادة و�شجد لل�شهو. 
اأن يتمم �شالته، وي�شجد  اأن تم�شي مدة طويلة وجب عليه  فذكر قبل  نا�شياً  ال�شالة  الم�شلي قبل تمام  �شلم  واإذا 
لل�شهو بعد ال�شالم فقد ثبت في ال�شحيحين من حديث اأبي هريرة  »اأن النبي � �شلى بهم الظهر اأو الع�شر 
ركعتين ثم �شلم فاأخبروه باأنه ن�شي فتقدم و�شلى ما بقي من �شالته ثم �شلم ثم �شجد �شجدتين ثم �شلم«.  واأما 
النق�ص فمتى نق�ض الم�شلي �شيئاً من واجبات ال�شالة نا�شياً وجب عليه �شجود ال�شهو جبراً لما نق�ض من �شالته 

ويكون قبل ال�شالم فاإذا ن�شي الت�شهد الأول وقام اإلى الركعة الثالثة وا�شتتم قائماً فليم�ض في �شالته ول يرجع ثم 
ي�شجد �شجدتين لل�شهو قبل ال�شالم، ففي الحديث: اأن النبي � �شلى فقام في الركعتين ف�شبحوا به فم�شى في 
�شالته فلما كان في اأخر ال�شالة �شجد قبل اأن ي�شلم ثم �شلم«، متفق عليه، ومثل ذلك اإذا ن�شي اأن يقول » �شبحان 
ربي العظيم » في الركوع اأو »�شبحان ربي الأعلى« في ال�شجود، اأو ن�شي �شيئاً من التكبير غير تكبيرة الإحرام. واأما 
ال�شك فاإذا �شك الم�شلي كم �شلى ثالثاً اأم اأربعاً ولم يترجح عنده �شيء فليطرح ال�شك وليبن على ما ا�شتيقن وهو 

اإذا �شك اأحدكم في �شالته فلم يدِر كم �شلى  الأقل وليتم عليه ثم ي�شجد �شجدتين قبل ال�شالم، قال النبي � » 
ثالثا اأم اأربعاً فليطرح ال�شك وليبن على ما ا�شتيقن، ثم ي�شجد �شجدتين قبل اأن ي�شلم اإن كان �شلى خم�شاً �شفعن له 
�شالته واإن كان �شلى اإتماماً لأربع كانتا ترغيماً لل�شيطان«. رواه اأحمد وم�شلم، واإذا �شك الم�شلي هل �شلى ثالثاً اأو 
اأربعاً وترجح عنده اأحد الأمرين بنى عليه واأتم ال�شالة على ما ترجح عنده ثم �شلم ثم �شجد �شجدتين بعد ال�شالم. 
اللهم اجمع قلوب الم�شلمين على العت�شام بكتابك و�شنة نبيك، ووحدهم على طاعتك، واهدهم �شبلك، وبارك لهم 

في كتابك، ووفقهم لالقتداء ب�شنة نبيك. عباد اهلل: )چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ( )النحل90(.
فاذكروا اهلل العظيم الجليل يذكركم وا�شكروه على نعمه يزدكم ولذكر اهلل اأكبر واهلل يعلم ما ت�شنعون. قوموا اإلى 

�شالتكم يرحمكم اهلل.
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التعرف إلى اهلل 

الخطبة األولى:
الحمد هلل ذي الألطاف الوا�شعة والنعم، وكا�شف ال�شدائد والمكاره والنقم، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك 

له ذو الجود والكرم، واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله الذي ف�شل على جميع الأمم، اللهم �شل و�شلم على محمد وعلى 

اآله واأ�شحابه، ومن تبعهم في طريقهم من الأمم.

ے ے ۓ ۓ ڭ  اأما بعد: اأيها النا�ض، اتقوا اهلل تعالى )   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ( )الأحزاب 70 -71(.

وتعرفوا اإلى اهلل في الرخاء يعرفكم في ال�شدة، وتقربوا اإليه بطاعته يجلب لكم ال�شعادة ويدفع عنكم الم�شقة، 

فمن اتقى اهلل وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه عرفه اهلل في �شدته ورعى له تعرفه ال�شابق، وكان معه 

ومحل طمعه ورجائه، قال تعالى:  )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ   ہ ہ ہ ہ ھ ھ(      )ال�شافات 144-143(، 

فكان ليون�ض مقدمة �شدق نجي بها، ويعين اهلل ما يتحمله المتحملون، فمن عامل اهلل في حال �شحته و�شبابه 

وقوته عامله اهلل باللطف والإعانة في حال �شدته، ومن كان مطيعاً هلل لهجاً بذكره في حال ال�شراء اأغاثه اهلل واأنقذه 

من المكاره وال�شراء، ل �شيما عند انتقاله من الدنيا في تلك ال�شدائد والكروب، فاإن اهلل يلطف به ويثبته فيخرج 

من الدنيا على غاية المطلوب، ولقي ربه وهو را�ض عنه حيث قدم ر�شى ربه على كل محبوب، ومن ن�شي اهلل في حال 

قوته و�شحته ولم يتب اإلى ربه ول تاب من زلته- فال يلومن اإل نف�شه حين وقوعه في كربه و�شدته و�شقوته، قال � 

فيما يحكي عن ربه: »من عادى لي وليا فقد اآذنته بالحرب، وما تقرب اإلي عبدي ب�شيء اأحب اإلي مما افتر�شت عليه، 
ول يزال عبدي يتقرب اإلي بالنوافل حتى اأحبه، فاإذا اأحببته كنت �شمعه الذي ي�شمع به وب�شره الذي يب�شر به، ويده 
التي يبط�ض بها ورجله التي يم�شي بها، ولئن �شاألني لأعطينه ولئن ا�شتعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن �شيء اأنا فاعله 

ترددي عن قب�ض نف�ض عبدي الموؤمن يكره الموت واأكره م�شاءته ولبد له منه«. والموؤمن المتقي اإذا ح�شره الموت 

بال�شقاء كره لقاء اهلل وكره اهلل لقاءه. اإذا ب�شر  الغافل  اأحب لقاء اهلل واأحب اهلل لقاءه، والمعر�ض  بال�شعادة  فب�شر 

)ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ(   )احل�شر:18(.
بارك اهلل لي ولكم في القراآن العظيم، اأقول ما �شمعتم واأ�شتغفر اهلل لي ولكم ول�شائر الم�شلمين فا�شتغفروه اإنه 

هو الغفور الرحيم.  
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التعرف إلى اهلل 

الخطبة الثانية :
الحمد هلل الولي الحميد، المبدىء المعيد، الفّعال لما يريد، الذي تفرد بكل كمال وجالل وجمال، فهو الغني 
اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له،  المجيد، وتوحد بالألوهية والربوبية، فال �شد له في ذلك ول نديد. واأ�شهد اأن ل 
ذو الجالل في عظمته وكبريائه، واأو�شاف التمجيد، وذو الإكرام الذي مالأت مهابته ومحبته قلوب �شفوة العبيد، 
واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله الذي هدى اأمته اإلى كل فعل جميل وقول �شديد، اللهم �شل و�شلم على محمد وعلى 

اآله واأ�شحابه واأتباعهم في الهدى الر�شيد.
اأما بعد: اأيها النا�ض، اتقوا اهلل وراقبوه، واعلموا اأن اهلل يعلم ما في اأنف�شكم فاحذروه. لقد تعرف لكم باأ�شمائه 
الح�شنى و�شفاته، وتحبب اإليكم بنعمه المتواترة واآلئه. اأخبركم اأنه اأحاط بكل �شيء رحمة وعلماً، وحكمة واقتداراً، 
اإلى  ن�شارع  المح�شنين والمتقين، كي  واأنه يحب  واإنذاراً،  لكم  اإعذاراً  العقاب،  التوب �شديد  الذنب وقابل  واأنه غافر 
المكاره وعلى الطاعات وعن  ال�شبر على  لنا في  ال�شابرين ترغيباً  الإح�شان. ويحب  اإلى  التقوى ونت�شابق  تحقيق 
الع�شيان، واأنه المتفرد ب�شوابغ النعم ليجذب العباد اإلى محبته و�شكره والثناء عليه، و�شارف المكاره والنقم ليعلموا 
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ڃ ڃ ڃ چ چ  چ ڇ  اأحد ثناء عليه من اأهل اأر�شه و�شمائه. ب�شم اهلل الرحمن الرحيم:  )ڄ 

ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ   ڈ ژ ژ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ( )طه:8-1(. ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

عباد اهلل:)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(. 
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رواه م�شلم.

اللهم �شل و�شلم وزد وبارك على نبينا محمد عبدك ونبيك ور�شولك وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليما اللهم اأعز 

الإ�شالم والم�شلمين، واهدنا يا اأرحم الراحمين، اللهم اآتنا في الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار. 
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التعلق باهلل دون غيره

الخطبة األولى:
الحمد هلل الذي بيده اأزمة الأمور ومقاليدها، وباإرادته ح�شول الأ�شباب والم�شببات ومفاتيحها، وتبارك من لم 

ي�شاركه في الخلق والرزق والتدبير اأحد من العالمين. واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل ول �شد ول ظهير ول معين، واأ�شهد 

اأن محمداً عبده ور�شوله �شيد المر�شلين، واإمام المتقين، اللهم �شل و�شلم على محمد وعلى اآله واأ�شحابه والتابعين 

لهم اإلى يوم الدين.

اأما بعد: اأيها النا�ض، اتقوا اهلل واخ�شوه، ول تخ�شوا اأحداً �شواه، ول تتعلقوا بتاألهكم ونفعكم و�شركم واأموركم كلها 

بغير اهلل، فاإنه المالك القادر الذي بيده الحياة والإماتة واأمور الأرزاق، وبيده الإعزاز والإذلل والإغناء والإمالق. 

ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  )ۈ 
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب(   )فاطر:2-3( ، )ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ(   )يون�ض:107(. 
وفي الحديث »واعلم اأن الأمة لو اجتمعوا على اأن ينفعوك ب�شيء لم ينفعوك اإل ب�شيء قد كتبه اللـه لك واإن اجتمعوا 
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حياة ول موتاً ول ن�شوراً. فتعين علينا اأّل ن�شتن�شر ول ن�شترزق اإل من ربنا، وكفى به نا�شراً ورازقاً وولياً ون�شيراً. 

العباد بيده وهو على كل �شيء  كيف نذل ونبذل لب�شر مثلنا عاجز فقير؟! كيف نخ�شى ونخاف غير ربنا ونوا�شي 

قدير؟! اأما تولى خلقنا وتدبيرنا ونحن في الأ�شالب والأرحام اأطواراً اأطواراً، اأما ربانا باأ�شناف نعمه وغمرنا ببره 

�شغاراً وكباراً، اأما �شرف عنا ال�شوء والآفات، ولطف بنا في كل الحالت والتنقالت، اأما اأطعمنا من جوع، وك�شانا من 

عري، واأمننا المخاوف، اأما ي�شر لنا الأرزاق ووقانا المحاذير والمتالف؟! فيحق لنا اأّل نحمد ول ن�شكر ول نثني اإل 

عليه، واأن نذكره اآناء الليل والنهار، ونتوكل عليه ويكون خوفنا ورجاوؤنا ورغبتنا مق�شورة عليه.

اإن هذا التعلق باهلل بين المحبة والرجاء والرغبة والرهبة هو اأجّل اأنواع التعلق باهلل ويح�شل هذا النوع في نف�ض 

الإن�شان عندما يعرف الإن�شان ال�شلة الحقيقية بينه وبين ربه الرحمن فاأنت فقير واهلل غني واأنت �شعيف واهلل قوي 

اأنت ذليل واهلل جل وعال جليل اأنت ل تقوم بنف�شك فقط بل محتاج اإلى ربك في جميع اأحوالك واهلل هو الغني الحميد 

هذا اأجل اأنواع الخوف ويترتب على معرفتك بنف�شك ومعرفتك بربك ولذلك قيل: من عرف نف�شه عرف ربه، ومن 

القوة اأن نتملك م�شاعرنا الإن�شانية ون�شتمع لها ولي�ض اأن تتحكم بنا وتوجهنا. بارك اهلل لي ولكم في القراآن العظيم، 

اأقول ما �شمعتم واأ�شتغفر اهلل لي ولكم ول�شائر الم�شلمين فا�شتغفروه اإنه هو الغفور الرحيم.
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التوكل على اهلل

الخطبة الثانية :
اأن  واأ�شهد  ن�شتعين،  واإياه  نعبد  فاإياه  اهلل،  اإل  اإله  ل  اأن  واأ�شهد  المبين،  الحق  الملك  المتين،  القوي  الحمد هلل 
محمداً عبده ور�شوله، �شيد المر�شلين واإمام المتقين. اللهم �شل و�شلم على محمد، وعلى اآله واأ�شحابه اأجمعين، 

وعلى التابعين لهم باإح�شان اإلى يوم الدين.

)ڎ ڎ  اأموركم كلها على اهلل، قال تعالى:  اتقوا اهلل، واعت�شموا بحبل اهلل، وتوكلوا في  النا�ض،  اأيها  اأما بعد: 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ(   )التوبة:51(، )ڳ ڳ ڱ ڱ(   
)ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ(     ، )احلج:78(  )ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ(    )هود:123(، 

باهلل«  فا�شتعن  ا�شتعنت  واإذا  اهلل،  فا�شاأل  �شاألت  »اإذا   :� وقال   ، )الفاحتة:5(  ٿ(    ٿ  ٿ  )ٿ   ، )هود:88( 

فال�شتعانة باهلل والتوكل عليه من اأعظم واجبات الإيمان، واأف�شل الأعمال المقربة اإلى الرحمن، فاإن الأمور كلها 

ل تح�شل، ول تتم اإل بال�شتعانة باهلل، ول عا�شم للعبد �شوى العتماد على اهلل، فاإن ما �شاء اهلل كان؛ وما لم ي�شاأ 

لم يكن، ول تحول للعباد من حال اإلى حال اإل باهلل، ول قدرة لهم على طاعة اهلل اإل بتوفيق اهلل، ول مانع لهم من 

ال�شر والمعا�شي اإل ع�شمة اهلل، وكذلك اأ�شباب الرزق ل تح�شل وتتم اإل بال�شعي في الطلب مع التوكل على اهلل، قال 

�: »لو توكلتم على اهلل حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خما�شا وتروح بطانا«، فو�شف � المتوكل على 
اهلل بو�شفين: ال�شعي في طلب الرزق والعتماد القوي على م�شبب الأ�شباب، فمن فقد الو�شفين اأو اأحدهما �شعف 

توكله، ومن �شعى في الأ�شباب المباحة واعتمد على ربه و�شكر المولى اإذا ح�شلت له المحبوبات و�شبر لحكمه عند 

اإلى ربه في كل اأحواله كيف ل  اأنه فقير  الم�شائب والكريهات، فقد فاز ونجح وحاز على جميع الكمالت، من علم 

يتوكل عليه؟! ومن علم اأنه عاجز م�شطر اإلى موله كيف ل ي�شتعين به وينيب اإليه؟! ومن تيقن اأن الأمور كلها بيد 

اهلل كيف ل يطلبها ممن هي في يديه؟! ومن علم ب�شعة غناه وجوده كيف ل يلجاأ في اأموره كلها اإليه؟! ومن ا�شتيقن 

اأنه حكيم في كل ما ق�شاه كيف  اإلى تدبيره؟! ومن علم  اأنه اأرحم بعباده من الوالدة بولدها كيف ل يطمئن قلبه 

ل ير�شى بتقديره؟! فيا اأيها العبد المقبل على الخير اإنك لن تناله اإل ببذل المجهود وهي اول خطوة تقوم بها، 

وال�شتعانة والعتماد على المعبود، ويا اأيها المجاهد نف�شه عن المعا�شي والذنوب اإنه ل يتي�شر لك تركها اإل بقوة 

الإرادة والعت�شام بعالم الغيوب، فاإنه من توكل عليه كفاه، ومن ا�شتعان به واعت�شم اأ�شلح له دينه ودنياه، ومن اأعجب 

بنف�شه وانقطع قلبه عن ربه خاب وخ�شر اأوله واأخراه، فكم من �شعيف عاجز عن م�شالحه قوي توكله على ربه فاأعانه 

عليها، وكم من قوي اعتمد على قوته فخانته اأحوج ما يكون اإليها، ما ثم اإل عون اهلل وتوفيقه، فهو عدة الموؤمنين، 

ول فالح ول �شعادة اإل بعبادة اهلل وال�شتعانة به، فهو المعبود حقا، وهو نعم المعين.

عباد اهلل: )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(.

وقال �: )من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا( رواه م�شلم، اللهم �شل و�شلم على نبينا محمد � وعلى 

اآله و�شحبه و�شلم ت�شليماً اللهم اأعز الإ�شالم والم�شلمين، اللهم بلغنا ر�شاك، اللهم اآتنا في الدنيا ح�شنة وفي الآخرة 

ح�شنة وقنا عذاب النار.
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التوكل على اهلل
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الحث على الدعاء 

الخطبة األولى:
الحمد هلل الذي اأمر بالدعاء، ووعد عليه الإجابة، وحث على اأفعال الخير كلها، وجعل جزاءها القبول والإثابة، 

نفاد،  لها  لي�ض  خزائنه  اأن  ويخبرهم  بالدعاء،  اإليه  بالتقرب  عباده  ياأمر  بالعباد،  روؤوف  جواد،  كريم  من  ف�شبحانه 

واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، ول ند ول م�شاد، واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله �شيد الر�شل وخال�شة 

العباد، اللهم �شل و�شلم على محمد، وعلى اآله واأ�شحابه العلماء العّباد، وعلى التابعين لهم باإح�شان اإلى يوم التناد.

اأما بعد: اأيها النا�ض، اتقوا اهلل تعالى، وتعر�شوا لنفحات المولى في جميع الأوقات، بالدعاء والرجاء، واعلموا اأن 

الدعاء مجاب لمحالة ويجلب الخيرات وي�شتدفع به البالء، واأنه ما دعى اهلل داع اإل اأعطاه ما �شاأله معجاًل، اأو ادخر 

له خيراً منه ثواباً موؤجاًل، و�شرف عنه من ال�شوء اأعظم منه، كرماً منه واإح�شاناً وتف�شاًل، وفي ال�شحيح مرفوعاً: 
»ي�شتجاب للعبد ما لم يدع باإثم، اأو قطيعة رحم ما لم يعجل« قيل: يا ر�شول اهلل: ما ال�شتعجال؟ قال: » يقول قد 

دعوت، وقد دعوت فلم اأر ي�شتجاب لي، فيتح�شر عند ذلك، ويدع الدعاء« .

 قال اهلل تعالي: )ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ(   )غافر:60(، اإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم 

عباد اهلل بالدعاء، لي�شاأل اأحدكم ربه حاجاته كلها، وكيف ل يكون الدعاء مخ العبادة وخال�شها؟ وهو من اأعظم القرب 

لرب العالمين، وبه يدرك العبد م�شالح الدنيا والدين، وبكثرة الإلحاح فيه على اهلل ينقطع الرجاء من المخلوقين، 

ويكمل رجاوؤه وطمعه في رحمة اأرحم الراحمين، األ واإن الدعاء ينبئ عن حقيقة العبودية، وقوة اللتجاء والفتقار، 

ويوجب للعبد خ�شوعه وخ�شوعه لربه و�شدة النك�شار وثقة باهلل، فكم من حاجة دينية، اأو دنيوية األجاأتك اإلى كثرة 

الت�شرع واللجاأ اإلى اهلل وال�شطرار اإليه، وكم من دعوة رفع اهلل بها المكاره واأنواع الم�شار؟! وجلب بها الخيرات 

والبركات والم�شار، وكم تعر�ض العبد لنفحات الكريم في �شاعات الليل والنهار، فاأ�شابته نفحة منها في �شاعة اإجابة، 

ف�شعد بها، واأفلح والتحق بالأبرار، وكم �شرع تائب فتاب عليه وغفر له الخطايا والأوزار! وكم دعاه م�شطر فك�شف 

عنه ال�شوء وزال عنه ال�شطرار، وكم لجاأ اإليه م�شتغيث فاأغاثه بخيره المدرار! فمن وفق لكثرة الدعاء فليب�شر بقرب 

الإجابة، ومن اأنزل حوائجه كلها بربه فليطمئن بح�شولها من ف�شله وثوابه، فحقيق بك اأيها العبد اأن تلح بالدعاء 

لياًل ونهاراً، واأن تلجاأ اإليه �شراً وجهاراً، واأن تعلم اأنه ل غنى لك عنه طرفة عين في دينك ودنياك، فاإنه ربك واإلهك 

ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  )ى  ومولك،  ون�شيرك 

ىئ ىئ(  )البقرة 186(. بارك اهلل لي ولكم في القراآن العظيم، اأقول ما �شمعتم واأ�شتغفر اهلل لي ولكم ول�شائر 
الم�شلمين فا�شتغفروه اإنه هو الغفور الرحيم.
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التوسل إلى اهلل 
بالوسائل النافعة 

الخطبة الثانية :
الحمد هلل الرب العظيم، الروؤوف الرحيم، ذي الف�شل العظيم، والإح�شان العميم، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده 

ل �شريك له، الملك الكريم، واأ�شهد اأن محمدا عبده ور�شوله الذي قال اهلل فيه: )ڱ ڱ ڱ ں(   )القلم:4(، 

اللهم �شل و�شلم وبارك على محمد وعلى اآله واأ�شحابه، ومن تبعهم في هديهم القويم.

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  )ے  تعالى:  اهلل  اتقوا  النا�ض،  اأيها  بعد:  اأما 

الجهاد  واأما  والع�شيان،  والف�شوق  الكفر  اجتناب  فهي  هنا  التقوى  اأما  )املائدة:35(،   ۆ ۆ ۈ ۈ(   
الإ�شالم  و�شرائع  الإيمان  باأ�شول  اإليه  والتقرب  اإليه  الو�شيلة  وبيان  الأر�ض  عمارة  في  الجهد  بذل  فهو  �شبيله  في 

ونعمه  باإح�شانه  اإليه  تو�شل  ومن  الو�شائل،  اأف�شل  فذاك  و�شفاته  باأ�شمائه  دعاه  اأو  له  تعبد  من  الإح�شان،  وحقائق 

وجوده وكرمه فقد �شلك م�شلك الأ�شفياء الأفا�شل، ومن تقرب اإليه بترك معا�شيه والعمل بما ير�شيه فهو الذي 

اإليه بخير الو�شائل، ومن تو�شل  اإليه بحاجته وفقره و�شرورته فقد تو�شل  اإلى كل خير وا�شل، ومن تو�شل  ل �شك 

اإليه بذوات المخلوقين وجاههم ومن دعا مخلوقاً اأو ا�شتغاث به بما ل يقدر عليه اإل اهلل وزعم اأنه يتو�شل به اإلى اهلل 

اإليه بتالوة كالمه بتدبر وخ�شوع، وتو�شلوا  اإلى ربكم بكثرة ال�شجود والركوع، وتو�شلوا  فهو مخطئ واآثم. فتو�شلوا 

اإليه بالإح�شان اإلى الخلق اإن اهلل يحب المح�شنين، وببر الوالدين و�شلة الأرحام، فاإن اهلل ي�شل الوا�شلين ويقطع 

القاطعين، تو�شلوا اإليه بخوفه ورجائه والتوكل عليه، فاإن اهلل يحب المتوكلين، وتو�شلوا اإليه باهلل بذكره، وا�شتغفاره 

فيا �شعادة الذاكرين، تو�شلوا اإليه بمحبة نبيكم وكثرة ال�شالة وال�شالم عليه، فمن اأكثر ال�شالة عليه كفاه اهلل همه 

وق�شى حاجته، ومن �شلى عليه، �شلى اهلل عليه ع�شر اأ�شعافها، ونال حبه و�شفاعته، تو�شلوا اإليه بالحنو على اليتامى 

وال�شعفاء، وتقربوا اإليه برحمة البهائم فاإنما يرحم اهلل من عباده الرحماء، تو�شلوا اإليه ب�شالمة ال�شدور من الف�شق 

والغل والحقد على الم�شلمين، وبالن�شيحة وال�شفقة على الخلق اأجمعين، تو�شلوا اإلى اهلل بترك ما تدعو له النف�ض 

الأمارة بال�شوء من الهوى والتبعات، وبغ�ض الأب�شار و�شيانة الل�شان والبعد عن جميع المحرمات، تو�شلوا اإلى اهلل 

بكمال الإخال�ض للمعبود والمتابعة للر�شول �، لتدركوا كل مطلوب ومرغوب وماأمول. 

.)56 )الأحزاب  ڇ(    ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڄ  اهلل:  عباد 
ف�شلوا عليه كما اأمركم اهلل بذلك، واعلموا اأن ر�شول اهلل � قال: »من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا« رواه 

م�شلم. 

اللهم �شل و�شلم وزد وبارك على نبينا محمد عبدك ونبيك ور�شولك النبي الكريم وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليماً 

اللهم اأعز الإ�شالم والم�شلمين، اللهم بلغنا ر�شاك واأ�شلح لنا �شاأننا واكفنا امر الدنيا والخرة وارزقنا قلوباً توابة 

ونفو�شاً اأّوابة واغفر لنا واهدنا يا اأرحم الراحمين، اللهم اآتنا في الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار.
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التوسل إلى اهلل 
بالوسائل النافعة 

الخطبة الثانية :
الحمد هلل الرب العظيم، الروؤوف الرحيم، ذي الف�شل العظيم، والإح�شان العميم، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده 

ل �شريك له، الملك الكريم، واأ�شهد اأن محمدا عبده ور�شوله الذي قال اهلل فيه: )ڱ ڱ ڱ ں(   )القلم:4(، 

اللهم �شل و�شلم وبارك على محمد وعلى اآله واأ�شحابه، ومن تبعهم في هديهم القويم.

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  )ے  تعالى:  اهلل  اتقوا  النا�ض،  اأيها  بعد:  اأما 

الجهاد  واأما  والع�شيان،  والف�شوق  الكفر  اجتناب  فهي  هنا  التقوى  اأما  )املائدة:35(،   ۆ ۆ ۈ ۈ(   
الإ�شالم  و�شرائع  الإيمان  باأ�شول  اإليه  والتقرب  اإليه  الو�شيلة  وبيان  الأر�ض  عمارة  في  الجهد  بذل  فهو  �شبيله  في 

ونعمه  باإح�شانه  اإليه  تو�شل  ومن  الو�شائل،  اأف�شل  فذاك  و�شفاته  باأ�شمائه  دعاه  اأو  له  تعبد  من  الإح�شان،  وحقائق 

وجوده وكرمه فقد �شلك م�شلك الأ�شفياء الأفا�شل، ومن تقرب اإليه بترك معا�شيه والعمل بما ير�شيه فهو الذي 

اإليه بخير الو�شائل، ومن تو�شل  اإليه بحاجته وفقره و�شرورته فقد تو�شل  اإلى كل خير وا�شل، ومن تو�شل  ل �شك 

اإليه بذوات المخلوقين وجاههم ومن دعا مخلوقاً اأو ا�شتغاث به بما ل يقدر عليه اإل اهلل وزعم اأنه يتو�شل به اإلى اهلل 

اإليه بتالوة كالمه بتدبر وخ�شوع، وتو�شلوا  اإلى ربكم بكثرة ال�شجود والركوع، وتو�شلوا  فهو مخطئ واآثم. فتو�شلوا 

اإليه بالإح�شان اإلى الخلق اإن اهلل يحب المح�شنين، وببر الوالدين و�شلة الأرحام، فاإن اهلل ي�شل الوا�شلين ويقطع 

القاطعين، تو�شلوا اإليه بخوفه ورجائه والتوكل عليه، فاإن اهلل يحب المتوكلين، وتو�شلوا اإليه باهلل بذكره، وا�شتغفاره 

فيا �شعادة الذاكرين، تو�شلوا اإليه بمحبة نبيكم وكثرة ال�شالة وال�شالم عليه، فمن اأكثر ال�شالة عليه كفاه اهلل همه 

وق�شى حاجته، ومن �شلى عليه، �شلى اهلل عليه ع�شر اأ�شعافها، ونال حبه و�شفاعته، تو�شلوا اإليه بالحنو على اليتامى 

وال�شعفاء، وتقربوا اإليه برحمة البهائم فاإنما يرحم اهلل من عباده الرحماء، تو�شلوا اإليه ب�شالمة ال�شدور من الف�شق 

والغل والحقد على الم�شلمين، وبالن�شيحة وال�شفقة على الخلق اأجمعين، تو�شلوا اإلى اهلل بترك ما تدعو له النف�ض 

الأمارة بال�شوء من الهوى والتبعات، وبغ�ض الأب�شار و�شيانة الل�شان والبعد عن جميع المحرمات، تو�شلوا اإلى اهلل 

بكمال الإخال�ض للمعبود والمتابعة للر�شول �، لتدركوا كل مطلوب ومرغوب وماأمول. 

.)56 )الأحزاب  ڇ(    ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڄ  اهلل:  عباد 
ف�شلوا عليه كما اأمركم اهلل بذلك، واعلموا اأن ر�شول اهلل � قال: »من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا« رواه 

م�شلم. 

اللهم �شل و�شلم وزد وبارك على نبينا محمد عبدك ونبيك ور�شولك النبي الكريم وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليماً 

اللهم اأعز الإ�شالم والم�شلمين، اللهم بلغنا ر�شاك واأ�شلح لنا �شاأننا واكفنا امر الدنيا والخرة وارزقنا قلوباً توابة 

ونفو�شاً اأّوابة واغفر لنا واهدنا يا اأرحم الراحمين، اللهم اآتنا في الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار.
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انتظار الفرج وقت الشدة 

الخطبة األولى:
الأ�شماء الح�شنى،  العظيم، له  الملك  اإل اهلل  اإله  اأن ل  واأ�شهد  الكريم،  البر الجواد  الروؤوف الرحيم،  الحمد هلل 

وال�شفات العليا، والإح�شان العميم، وله الرحمة الوا�شعة، والحكمة ال�شاملة، وهو العليم الحكيم، واأ�شهد اأن محمداً 

عبده ور�شوله، الذي قال اهلل فيه: )ڱ ڱ ڱ ں(   )القلم:4(.

اللهم �شل و�شلم وبارك على محمد وعلى اآله واأ�شحابه، الذين ُهُدوا اإلى الحق واإلى طريق م�شتقيم.

وال�شبر  نعمائه،  على  المولى  و�شكر  والنجاز  العمل  التقوى  روح  فاإن  تعالى،  اهلل  اتقوا  النا�ض:  اأيها  بعد:  اأما 

»عجباً  قال �:  والم�شار،  المكاره  عند  اإليه  والت�شرع  والم�شار،  المحاب  على  �شكره  ق�شائه،  وحلو  بمر  والر�شى 
رواه  له«  اأ�شابته �شراء �شبر فكان خيراً  واإن  له،  �شكر فكان خيراً  �شراء  اأ�شابته  اإن  اأمره كله خير،  اإن  الموؤمن  لأمر 

م�شلم. واعلموا اأن في تقديره لل�شراء والمكاره حكماً ل تخفى، واألطافا وتخفيفات ل تحد ول ُت�شتق�شى، والموؤمن 

ال�شابرين،  اأجر  له  فيتم  ال�شبر،  بوظيفة  القيام  يغنم  الرابحين،  من  فيكون  ربه  على  يغنم  المكاره  ت�شيبه  حين 

اأجر الراجين  ويرجو الأجر والثواب فيحظى بثواب المحت�شبين، وينتظر الفرج من اهلل بعد بذل الأ�شباب فيحوز 

لف�شله الطامعين، فاإن اأف�شل العبادة انتظار الفرج العاجل، ورجاء الثواب الآجل، واهلل تعالى يبتلي عباده، فاإذا ابتلى 

لطف واأعان، واإذا ت�شعبت الأمور من جانب ت�شهلت من نواح اأخرى، فيها الراأفة والمتنان، اأما ترون حين قدر اهلل 

بحكمته انحبا�ض الغيث، ووقوع الجدب في النبات، كيف لطف بكم في بنعم متتابعات؟! ، واآلء �شابغات، اأنعم عليكم 

بالآلت الحديثة التي قامت بها الزروع والحروث، وا�شتخرجت بها المياه، وتتابعت بها النقليات لجميع الموؤن من 

ال�شروريات والكماليات، ومرافق الحياة، فلو اأن هذا الجدب �شادف النا�ض بغير هذه الحالة، لهلكت الحروث ولوقع 

بالعباد مجاعات واأ�شرار، وقاهم اهلل �شرها، كما اأن من األطافه ما ي�شره للعباد من كثرة الأعمال المعينة على الرزق 

والمعا�ض، فقامت بها اأمور الأغنياء والفقراء، وتم بها النتعا�ض، فكم هلل علينا من ف�شل عظيم، وكم اأ�شبغ علينا من 

واأن  اأحدنا وُيبديه،  ُي�شره  واأن نتحدث بها في كل ما  واأياديه،  ن�شكر اهلل بالعتراف بنعمه  اأن  اإح�شان عميم، فعلينا 

ن�شتعين بها على طاعته ونتبع مرا�شيه، وعلينا اأن ن�شبر ونر�شى فيما يدبره مولنا ويق�شيه، واأن يكون الفرج ن�شب 

اأعيننا وقبلة قلوبنا، والطمع في ف�شله غاية ق�شدنا، ونهاية مطلوبنا، فاإننا لم نرج مخلوقاً ول مم�شكاً ول عديماً، 

واإنما نرجو ربا غنيا جواداً كريماً، ل يتبرم باإلحاح الملحين، ول يبالي بكثرة العطايا واإجابة ال�شائلين، عم البرايا 

كلها بف�شله وخيره وعطائه، وو�شع الخليقة كلها بنعمه واآلئه، اأمرنا بالدعاء وال�شوؤال، ووعدنا عليه الإجابة وكثرة 

النوال: )ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ(   )ال�شورى:19(.

وينبغي لنا عند البالء اأن نغير الأ�شاليب ونختبر الطرق ونو�شع الخيارات ونجدد ال�شلة باهلل ونعيد النظر في 

الواقع وال�شلوكيات ونقّيم الت�شرفات والمفاهيم.

بارك اهلل لي ولكم في القراآن العظيم، اأقول ما �شمعتم واأ�شتغفر اهلل لي ولكم ول�شائر الم�شلمين فا�شتغفروه اإنه 

هو الغفور الرحيم.
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بيان لطفه بالعباد
عند المكاره 

الخطبة الثانية :
الحمد هلل الحميد في و�شفه وفعله، الحكيم في خلقه واأمره، الرحيم في عطائه ومنعه، المحمود في خف�شه 
ورفعه، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له في كماله وعظمته ومجده، واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله، اأف�شل 

مر�شل من عنده � وعلى اآله و�شحبه.
اأما بعد: اأيها النا�ض، اتقوا اهلل تعالى، وتفكروا في حكم المولى في ت�شريف الأمور، واعلموا اأن ما اأ�شابكم من 
اأن يفرجها من هو على كل �شيء قدير وتكون  اأيديكم، ويعفو عن كثير، واأن هذه ال�شدة ل بد  م�شيبة فبما ك�شبت 
الب�شير، فعودوا  ال�شميع  ال�شادق  بالتي�شير، بذلك وعد، وهو  والع�شر  ال�شدة ب�شدها  يبدل  اأن  بد  الما�شي، ول  في 
على اأنف�شكم بالعتراف بالأخطاء و�شوء الت�شرفات، وتوبوا اإليه توبة ن�شوحاً من جميع ذنوبكم، وقوموا بما اأمركم 
اهلل به، وهو ال�شبر عند الم�شائب، واحت�شبوا الأجر والثواب، اإذا اأنابتكم المكاره والنوائب، وكونوا في اأوقاتكم كلها 
خا�شعين لربكم مت�شرعين، وفي كل اأحوالكم �شائلين له ك�شف ما بكم ولكرمه م�شتعر�شين، ووجهوا قلوبكم اإلى من 
بيده خزائن الرحمة والأرزاق، وانتظروا الفرج وزوال ال�شدة من الروؤوف الرحيم الخالق، فاإن اأف�شل العبادة بذل 
الأ�شباب وانتظار الفرج من الرحيم الرزاق، واإياكم اأن ي�شتولي على قلوبكم القنوط والياأ�ض، اأو تتفوهوا بالكالم الدال 
على الت�شجر والت�شخط والت�شكي والإبال�ض، فاإن الموؤمن ل يزال ي�شاأل ربه ويطمع في ف�شله ويرجوه، ول يزال 
اإليه في جلب المنافع، ودفع الم�شار من جميع الوجوه، اإن اأ�شابته ال�شراء كان في مقدمة ال�شاكرين، واإن  مفتقراً 
نالته ال�شراء فهو من ال�شابرين، يعلم اأنه ل رب له غير اهلل يق�شده ويدعوه، ول اإله له �شواه يوؤمله ويرجوه، لي�ض 
له عن باب موله تحول ول ان�شراف ول لقلبه تلفت اإلى غيره، ول تعلق ول انحراف، ل تخرجه ال�شراء والنعم اإلى 
الطغيان والبطر، ول يكون هلوعاً عند م�ض ال�شراء مت�شخطاً للق�شاء والقدر، يتم�شى مع الأقدار ال�شارة والمحزنة 
بطماأنينة و�شكون ويتابع الح�شنة الح�شنة، ويهدي اهلل لها قلبه لعلمه اأنها تقدير من يقول لل�شيء كن فيكون، فهذا 
عبد موفق قد ربح على ربه وقام بعبوديته في جميع التقلبات، وقد نال ال�شعادتين راحة البال، وح�شن الحال والماآل، 

)ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ(    واكت�شب الخيرات، قال اهلل تعالى: 

)التغابن:11(.

.)56 )الأحزاب  ڇ(    ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڄ  اهلل:  عباد 

ف�شلوا عليه كما اأمركم اهلل بذلك، واعلموا اأن ر�شول اهلل � قال: )من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا( رواه 

م�شلم، اللهم �شل و�شلم وزد وبارك على نبينا محمد عبدك ونبيك ور�شولك  اللهم اآتنا في الدنيا ح�شنة وفي الآخرة 

ح�شنة وقنا عذاب النار.
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رسالة محمد
صلى اهلل عليه وسلم

الخطبة األولى:
اأر�شل ر�شوله بالهدى والعلم واليقين، واأيده بالأدلة القواطع والبراهين، وجعله هدى ورحمة  الحمد هلل الذي 

للعالمين.

واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل الملك الحق المبين، واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله، اإمام المتقين واأ�شرف المر�شلين. 

اللهم �شل و�شلم على محمد وعلى اآله واأ�شحابه اأجمعين.

ۀ ہ ہ ہ ہ     ( واجتنابه.  الباطل  ومعرفة  واتباعه،  الحق  بمعرفة  اهلل  اتقوا  النا�ض،  اأيها  بعد:  اأما 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ( )الأحزاب 70 -71(. ھ ھ ھ  

فاإن اهلل اأر�شل محمداً �شلى اهلل عليه و�شلم رحمة لجميع العالمين، وهدى لجميع المتقين. اأر�شله بكل علم نافع، 

ودليل �شادق، وهدى نافع. علم به الجهالة، وهدى به من ال�شاللة. ما بقى علم من اأ�شول الدين وفروعه اإل بينه، 

ول قاعدة واأ�شاًل من علوم الكون اإل اأ�ش�شه واأ�شله. فالعلم ال�شحيح ما قام عليه الدليل الم�شبق، والنافع من العلوم 

والمعارف ما جاء به الر�شول �، �شريعته الكاملة هيمنت على جميع ال�شرائع ال�شابقة وتممتها، و�شنته و�شحت اأمور 

الدين والدنيا وبينتها، فهي في غاية العدل والح�شن لقوم يعقلون، ) مئ ىئ يئ جب حب خب مب(   )املائدة:50(، 

اِء َلْيُلَها َكَنَهاِرَها ل َيِزيُغ َعْنَها َبْعِدي اإِل َهاِلٌك« �شححه الألباني. وقال �: »َتَرْكُتُكْم َعلى الَبْي�شَ

فاأحكامه في العبادات والمعامالت اأح�شن الأحكام، حكم باأن كل طيب حالل نافع، وكل خبيث فهو م�شر حرام. 

وقد احت�شنت علومه و�شريعته كل علم وعمل نافع �شحيح، واأتت بما يوافق العقول ال�شحيحة والفطر الم�شتقيمة. 

فلم ياأت ولن ياأت علم �شحيح ينافي ما جاء به الر�شول �، بل جميعها ت�شهد له بالحق وال�شدق. وكلها تعترف له 

بالكمال والف�شل وال�شبق.

الخلق حلماً  اأعظم  اأحواله فهو �  اإليه في كل  بافتقارها  وتعترف  واأفعاله،  باأقواله  وتقتدي  تهتدي  فالعقول 

و�شبراً. واأكثرهم عفواً عن الخلق و�شفحاً، واأجمعهم لجميع المحا�شن والكمالت، واأكرمهم في الخير والمعروف 

وبذل الهبات. وهو الذي جمع الكرم والإح�شان بعلمه وعمله وحاله وماآله، وهو الذي اأر�شد العباد للحق في جميع 

اأحواله، وبذلك مالأ قلوب اأمته رحمة وبراً واإح�شاناً، واأو�شلهم اإلى الفالح وال�شعادة �شراً واإعالناً. لم يبق �شيء من 

الخير اإل علمهم به ودلهم عليه، ول من ال�شر اإل حذرهم منه. دلهم على مكارم الأخالق وحذرهم من الكريهات، 

وال�شجاعة في كل  ال�شهوات.  الكامل عند ورود  العقل  وا�شتعمال  ال�شبهات،  النافذة عند حلول  الب�شيرة  واأحب لهم 

�شيء، ولو على قتل الموؤذيات، وال�شماحة ولو بكف من تمرات.

   و�شريعته نقلت النا�ض من حال اإلى حال، وفتح لهم الآفاق والبواب، وو�شعت لهم الطرق والختيارات في كل 

الظروف والأزمان واختالف ظروف النا�ض وال�شخ�شيات. 

بارك اهلل لي ولكم في القراآن العظيم، اأقول ما �شمعتم واأ�شتغفر اهلل لي ولكم ول�شائر الم�شلمين فا�شتغفروه اإنه 

هو الغفور الرحيم.
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الصالة علي النبي
صلى اهلل عليه وسلم 

الخطبة الثانية :
الحمد هلل الذي جعل حق نبيه مقدما على حقوق العالمين. واأوجب علينا الإيمان به وطاعته وتقديم محبته على 
الخلق اأجمعين، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له اإله الأولين والآخرين، واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله 

�شيد المر�شلين، اللهم �شل و�شلم على محمد وعلى اآله واأ�شحابه اأجمعين.

ەئ وئ  ې ې ى ى ائ ائ ەئ  ې  )ۉ ې  تعالى:  قال  تعالى،  اهلل  اتقوا  النا�ض،  اأيها  بعد:  اأما 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ(   )اآل عمران:164(،
لهذا وجب لنبينا علينا حقوق كثيرة، ومن تلك الحقوق الإكثار من ال�شالة وال�شالم عليه في جميع الأوقات، 

وتجب ال�شالة عليه في الخطبة وال�شالة، وتتاأكد في يوم الجمعة وليلتها، وفي اأول الدعاء واآخره، وعند ذكر �شيد 

اآت محمداً  القائمة،  وال�شالة  التامة  الدعوة  اللهم رب هذه  الموؤذن قال مثل ما يقول ثم قال:  �شمع  الخلق، ومن 

الو�شيلة والف�شيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، ومن �شلى على النبي � حلت عليه �شفاعته � ، واأولى 

النا�ض به واأحقهم ب�شفاعته اأعظمهم اإخال�شا هلل، واأكثرهم �شالة و�شالماً عليه. ومن دخل الم�شجد فليقل: ب�شم اهلل 

وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي اأبواب رحمتك، وعند الخروج يقول ذلك ويقول: 

اإل قاموا عن  اأبواب ف�شلك. وما جل�ض قوم مجل�شاً ثم تفرقوا ولم يذكروا اهلل وي�شلوا على  النبي �  وافتح لي 

مثل جيفة حمار، وكان عليهم ح�شرة يوم القيامة. ومن اأكثر من ال�شالة وال�شالم عليه كفاه اهلل همه وق�شى حاجته 

وغفر له ذنبه، ومن �شلى عليه مرة واحدة �شلى اهلل عليه بها ع�شر �شلوات، ورفع له ع�شر درجات. وكل اأمر ذي بال 

حلي بذكر اهلل وال�شالة على  النبي � اأحل فيه البركة، وكل اأمر ذي بال ل يذكر اهلل فيه ول ي�شلى فيه على النبي 

اأجذم ممحوق البركة، فالإكثار من ال�شالة عليه فيها غفران الزلت، وتكفير ال�شيئات واإجابة الدعوات،  � فهو 
نور  وال�شماوات، وهي  الأر�ض  والبركات، ور�شى رب  الخيرات  والكربات، وحلول  المهمات  الحاجات وتفريج  وق�شاء 

ل�شاحبها في قبره، منجية من ال�شرور والآفات، وفيها القيام ببع�ض حقه وتنمية محبته في القلب التي هي من 

اأ�شرف القربات، وهي من اأ�شباب الهداية اإلى �شراط م�شتقيم، وهي دعاء و�شوؤال للرب الرحيم.

عباد اهلل:)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(. ف�شلوا 
عليه كما اأمركم اهلل بذلك، واعلموا اأن ر�شول اهلل � قال: »من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا« رواه م�شلم.

اللهم �شل و�شلم وزد وبارك على نبينا محمد عبدك ونبيك ور�شولك وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليما اللهم اأعز 

الإ�شالم والم�شلمين.

اللهم بلغنا ر�شاك واأ�شلح لنا �شاأننا واكفنا امر الدنيا والخرة وارزقنا قلوباً توابة ونفو�شاً اأوابة واغفر لنا واهدنا 

يا اأرحم الراحمين، اللهم اآتنا في الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار.
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االستقامة

الخطبة األولى:
الحمد هلل الواحد الأحد، الفرد ال�شمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا اأحد. واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل 

وحده ل �شريك له الذي لي�ض لف�شله منتهى ول مدد، واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله خير مولود واأ�شرف ولد، اللهم 

�شل و�شلم على محمد وعلى اآله واأ�شحابه �شالة و�شالما بغير عدد.

اأما بعد: اأيها النا�ض، اتقوا اهلل تعالى، وتقربوا اإليه، وا�شتقيموا اإليه، وا�شلكوا كل طريق يو�شلكم اإليه، فقد »جاء 
رجل اإلى النبي � فقال يا ر�شول اهلل قل لي في الإ�شالم قوًل ل اأ�شاأل عنه اأحداً بعدك، قال: » قل اآمنت باهلل ثم 

والفالح وجميع  لل�شعادة  وا�شح مثمر  بلفظ موجز  وفروعه،  الخير  اأ�شول  الو�شية  في هذه  ، فجمع �  ا�شتقم« 

اأنه ربي واإلهي الذي ل رب لي �شواه، ول معول لي اإل  الم�شالح، فقوله: » اآمنت باهلل« اأي اأعترف من �شميم قلبي 

اإياه، واأنه المو�شوف ب�شفات الكمال، المنزه عن العيوب والنقائ�ض والمثال، الأول الذي لي�ض قبله �شيء، الآخر الذي 

لي�ض بعده �شيء، الظاهر الذي لي�ض فوقه �شيء، الباطن الذي لي�ض دونه �شيء، المحيط بكل �شيء رحمة وعلماً وقدرة 

وم�شيئة وحكماً، الحميد في اأ�شمائه واأو�شافه واأفعاله. الحكيم في خلقه و�شرعه وعطائه ومنعه، الرحمن الرحيم، 

الجواد الكريم، الذي �شمل العباد بوا�شع نواله، ي�شاأله من في ال�شماوات والأر�ض كل يوم هو في �شاأن، يغفر ذنباً ويفرج 

كرباً، ويعطي �شائاًل، ويرفع اأقواماً وي�شع اآخرين، بيده ملكوت كل �شيء، واإليه مرجع كل حي، لي�ض للعباد غنى عن 

اآمن باهلل على الوجه الذي جاء عن  اإليه، فمن  اإل  اإليه، ول لهم ملجاأ ومعاذ ومالذ ول ا�شطرار  طاعته والفتقار 

ر�شول اهلل � وا�شتقام على �شرع اهلل فقد ا�شتقام على ال�شراط الم�شتقيم، وا�شتحق الفوز في جنات النعيم. لي�ض 

القلوب و�شدقته  الإيمان ما وقر في  اإنما  الأعمال،  الخالية من  الأقوال  بالتمني، ول بمجرد  بالتحلي ول  الإيمان 

الأعمال، واأثمر الخ�شية من عالم الغيوب.

)ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ( )الأنفال:4-2(.  چ چ چ چ 
ال�شتقامة  وتمام  واأموالهم،  دمائهم  على  النا�ض  اأمنه  من  والموؤمن  ويده،  ل�شانه  من  الم�شلمون  �شلم  من  الم�شلم 

التقوى،  نف�شه في تحقيق  العبد  تركه، فليجاهد  ال�شر والجتهاد في  الخير والجتهاد في فعله، ومعرفة  بمعرفة 

وي�شتعين بالملك الأعلى، ون�شاأل اهلل الثبات اإلى الممات، واأن يحفظه اهلل من فتن ال�شبهات وال�شهوات.

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
لَت:30(. ٿ ٿ(   )ُف�شِّ

بارك اهلل لي ولكم في القراآن العظيم، اأقول ما �شمعتم واأ�شتغفر اهلل لي ولكم ول�شائر الم�شلمين فا�شتغفروه اإنه 
هو الغفور الرحيم.
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االستقامة

الخطبة الثانية :
الحمد هلل الولي الحميد، الوا�شع المجيد، المطلع على خفايا الأمور واأ�شرار العبيد.

واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له ول نديد، واأ�شهد اأن محمداً عبده الم�شطفى، ور�شوله المقتفى، ونبيه 
المجتبى. اللهم �شل و�شلم على نبينا محمد وعلى اآله ال�شرفاء، واأ�شحابه البررة النجبا، وعلى من بهديه اقتدى.

ۓ ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ     ( تعالى،  اهلل  اتقوا  النا�ض،  اأيها  بعد:  اأما 

اأمركم اهلل في هذه الآية بتقواه وبالقول  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ( )الأحزاب 70 -71(. لقد 

ال�شديد، ووعدكم على ذلك المغفرة واإ�شالح الأحوال والتوفيق والت�شديد. فمن اتقاه بفعل الأوامر واجتناب النواهي 
فقد فاز فوزاً عظيماً، ومن �شيع تقواه واتبع هواه بغير هدى من اهلل اأعد له عذاباً األيماً، ومن ا�شتقام على التقوى ولزم 
في منطقه القول ال�شديد هدي اإلى الطيب من القول واإلى �شراط الحميد. لقد رتب اهلل على هذين الأمرين خير 
الدنيا والآخرة، واأنعم على من قام بهما بالنعم الباطنة والظاهرة. من اتقى اهلل واأعمل  ل�شانه بذكر اهلل، وا�شتعمل 
الخلق الجميل مع عباد اهلل جعل اهلل له من كل هم فرجاً، ومن كل �شيق مخرجاً، ورزقه من حيث ل يحت�شب. ومن 

اتقى اهلل ولزم القول ال�شديد ي�شره اهلل للي�شرى، وجنبه ال�شوء والع�شرى، وغفر له في الآخرة والأولى. )جئ حئ مئ 

ىئ يئ جب حب خب مب(  )الطالق:5(.
من اتقى اهلل زاده اهلل علماً وفرقاناً، ومالأ قلبه طماأنينة اإليه وثقة به واأمناً واإيماناً، واأ�شبغ عليه اآلءه ف�شاًل منه 
واإح�شاناً. كيف يكون متقيا هلل من اأهمل فرائ�ض اهلل و�شيعها، وتجراأ على محارمه وانتهكها؟ كيف يكون متقياً من 
تجراأ على الربا والغ�ض والبخ�ض واأكل الحرام، واأطلق ل�شانه في الغيبة والنميمة والكذب والآثام؟ كيف يكون متقياً 
من ل يخفى له طمع اإل خانه، ومن ل يراعي العهود ويوؤدى الأمانة؟ لقد عر�شت الأمانة التي هي القيام بحقوق اهلل 
وحقوق خلقه على ال�شماوات والأر�ض والجبال، فاأبين اأن يحملنها واأ�شفقن من هذه الحال، وطلبن العافية وت�شرعن 
اإلى ذي العظمة والجالل، وحملها الإن�شان على ظلمه وجهله، وتلقى ما فيها من الأوامر والأثقال. فمنهم من �شعد 

بحملها وبلغ بالقيام بها الآمال، ومنهم من �شيعها فباء بالخ�شران والنكال.
اأعانني اهلل واإياكم على القيام بالواجبات وال�شنن، وهدانا اإلى اأقوم طريق واأو�شحه.

عباد اهلل:)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(. ف�شلوا 
عليه كما اأمركم اهلل بذلك، واعلموا اأن ر�شول اهلل � قال: »من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا« رواه م�شلم.

اللهم �شل و�شلم وزد وبارك على نبينا محمد عبدك ونبيك ور�شولك وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليما اللهم اأعز 

الإ�شالم والم�شلمين.

اللهم بلغنا ر�شاك واأ�شلح لنا �شاأننا واكفنا امر الدنيا والخرة وارزقنا قلوباً توابة ونفو�شاً اأوابة واغفر لنا واهدنا 

يا اأرحم الراحمين، اللهم اآتنا في الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار.
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النفس تزكية 

الخطبة األولى:
الحمد هلل الذي فتح لأوليائه اأبواب الخيرات، واأ�شبغ عليهم الهبات الوا�شعة والمبرات، وخذل المعر�شين عنه، 

فبقيت قلوبهم في الظلم وال�شاللت.

واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل فاطر الأر�ض وال�شماوات، الغني بذاته، المغني لجميع المخلوقات، واأ�شهد اأن محمداً عبده 

ور�شوله اأكمل البريات. اللهم �شل و�شلم على محمد وعلى اآله واأ�شحابه اأولي الف�شائل والكرامات.

المقا�شد وح�شن  ربكم بطيب  اإلى  وتقربوا  والظواهر،  البواطن  باإ�شالح  تعالى  اهلل  اتقوا  النا�ض،  اأيها  بعد:  اأما 

ال�شرائر. قال تعالى: )ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ(   )ال�شم�ض:9-10(  وقال: )ی جئ حئ مئ  يئ جب حب 

خب(   )الأعلى:14-15( . ، فعلق الفالح على من زكى نف�شه وطهر قلبه من كل خلق �شافل، وذكر ا�شم ربه ف�شلى وتحلى 
بالف�شائل، وجعل الخيبة والخ�شارة على من د�ض نف�شه فغم�شها بالرذائل، ما جعل الفالح لمن زكى نف�شه اإل لأنه 

عظيم، وبح�شوله للعبد يتم كل خير عميم. فرحم اهلل عبداً اعتز ب�شالح قلبه فنقاه من مراآة الخلق، وزكاه بال�شدق 

والإخال�ض للحق. نقاه من العجب والتعاظم والتكبر على النا�ض، وحاله بحلية التوا�شع التي هي خير لبا�ض. نقاه 

من الغ�ض والغل والحقد، وجمله باإرادة الخير والن�شح لكل اأحد. نقاه من الميل اإلى المعا�شي، وهو مر�ض ال�شهوات، 

عن  ال�شادق  الم�شمم  والإقالع  الخيرات،  لفعل  الراجح  بالعقل  وجمله  وال�شبهات،  والريب  ال�شكوك  اأمرا�ض  ومن 

المحرمات، و�شعى في العلوم النافعة الجالبة لليقين، وتح�شيل الأدلة ال�شحيحة والبراهين.

اإل  ذلك  له  ول يح�شل  الهدى،  على  وي�شتقيم  وبذلك يح�شل فالحه  والأدواء،  الأهواء  �شفاوؤه من  يتم  فبذلك 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ   : تعالى  قال  المولى،  من  واإعانة  بتوفيق 

اآت نف�شي  اإلى ربه في طلب التقوى وتزكية النف�ض، فيقول: »اللهم  )النور:21( . ووكان � يت�شرع  ڄ ڄ ڃ(   
تقواها وزكها اأنت خير من زكاها، اأنت وليها ومولها«. فحقيق بك اأيها الإن�شان الجد في تزكية نف�شك لتنال الفالح، 

وت�شتعين اهلل على اإ�شالح قلبك وجوارحك فاإنه الجواد الفتاح، فاإن اهلل ل ينظر اإلى ال�شور والأموال، واإنما ينظر 

برحمته اإلى القلوب الطاهرة و�شادق الأعمال.

كان ر�شول اهلل � يقول: » اللهم اإني اأعوذ بك من العجز والك�شل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم اآت 
نف�شي تقواها، وزكها اأنت خير من زكاها اأنت وليها ومولها، اللهم اإني اأعوذ بك من علم ل ينفع، ومن قلب ل يخ�شع 

ومن نف�ض ل ت�شبع، ومن دعوة ل ي�شتجاب لها« رواه م�شلم والن�شائي.

بارك اهلل لي ولكم في القراآن العظيم، اأقول ما �شمعتم واأ�شتغفر اهلل لي ولكم ول�شائر الم�شلمين فا�شتغفروه اإنه 

هو الغفور الرحيم.
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الحث على لزوم 
المستقيم  الصراط 

الخطبة الثانية :
الحمد هلل الذي نور بهدايته قلوب العارفين، واأقام على ال�شراط الم�شتقيم اأقدام ال�شالكين.

�شيد  عبده ور�شوله  اأن محمداً  ون�شهد  ن�شتعين،  واإياه  نعبد  فاإياه  له،  �شريك  اإل اهلل، وحده ل  اإله  اأن ل  ون�شهد 
المر�شلين، واإمام المتقين، وقائد المهتدين، اللهم �شل و�شلم وبارك على محمد، وعلى اآله و�شحبه اأجمعين.

اأما بعد: اأيها النا�ض، اتقوا اهلل بلزوم طاعته وطاعة ر�شوله، وذلك بت�شديق الخبر، وامتثال الأمر، واجتناب الزجر، 
فمن فعل ذلك: فقد ا�شتقام على ال�شراط الم�شتقيم، وهو الطريق المعتدل المو�شل اإلى جنات النعيم. فقد اأمركم 

اهلل ب�شلوك هذا ال�شراط، وال�شتقامة عليه، قال تعالى: )چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ(   )الأنعام:153(. واأمركم اأن ت�شاألوه وت�شرعوا اإليه في كل ركعة من 
اأهدكم«  فا�شتهدوني  اإل من هديته،  كلكم �شال  »يا عبادي  القد�شي  الحديث  اإليه، وفي  يهديكم  اأن  ال�شالة،  ركعات 

فكل اأحد م�شطر اإلى هداية ربه في جميع اأحواله، باأن ي�شدده في اأخالقه واأقواله واأفعاله، قال تعالى: )ېئ ېئ 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ(   )الأعراف:178( . ومن يتبع نبيه فهو الرا�شد المقتدي، ومن دعاء 
النبي �: »اللهم اهدني لأح�شن الأعمال والأخالق ل يهدي لأح�شنها اإل اأنت، وا�شرف عني �شيئ الأعمال والأخالق 
ل ي�شرف عني �شيئها اإل اأنت« . وقد دعا باأربع كلمات تجمع للعبد خيري الدين والدنيا: »اللهم اإني اأ�شاألك الهدى 
والتقى والعفاف والغنى«، فالهداية التامة هي الهداية للعلم النافع، والعمل ال�شالح، وهو الهدى ودين الحق. فمن 
عرف الحق فاتبعه وعرف الباطل فاجتنبه فقد هدي اإلى �شراط م�شتقيم، ومن قام بحقوق اهلل وحقوق عباده فهو 

المهتدي اإلى جنات النعيم. ولهذا لما ذكر اهلل ما اأمر به وما نهى عنه من ال�شرائع الكبار في قوله تعالى: )ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 

حئ مئ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  چ چ چ 
چ ڇ( )الأنعام 151-153( ، من لزم هذا ال�شراط قبل اهلل منه الي�شير من العمل، وغفر له الكثير من الزلل، 
وجعل له من كل هم فرجاً، ومن كل �شيق مخرجاً، ومن كل بالء عافية، ورزقه من حيث ل يحت�شب، ومر على ج�شر 

جهنم كلمح الب�شر، وهدي اإلى الطيب من القول، وهدي اإلى �شراط الحميد.

عباد اهلل:)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(. ف�شلوا 
عليه كما اأمركم اهلل بذلك، واعلموا اأن ر�شول اهلل � قال: »من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا« رواه م�شلم.

اأعز  اللهم  ت�شليما  اآله و�شحبه و�شلم  نبينا محمد عبدك ونبيك ور�شولك وعلى  اللهم �شل و�شلم وزد وبارك على 

الإ�شالم والم�شلمين ، اللهم بلغنا ر�شاك واأ�شلح لنا �شاأننا واكفنا امر الدنيا والخرة وارزقنا قلوباً توابة ونفو�شاً اأوابة 

واغفر لنا واهدنا يا اأرحم الراحمين، اللهم اآتنا في الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار.
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التقـــــوى

الخطبة األولى:
الحمد هلل الذي فاوت بين عباده في العقول والهمم والإرادات، ورفع بع�شهم فوق بع�ض بالإيمان والعلم ولوازمهما 

درجات. واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له في الذات، ول �شمي له في الأ�شماء ول مثيل له في ال�شفات، واأ�شهد 

اأن محمداً عبده ور�شوله اأ�شرف البريات، اللهم �شل و�شلم على محمد وعلى اآله واأ�شحابه، ومن تبعهم في كل الحالت.

اأما بعد: اأيها النا�ض، اتقوا اهلل تعالى فتقوى اهلل وقاية من ال�شر والعذاب، و�شبب مو�شل للخير والثواب. عباد 

اهلل: قد بين اهلل لكم مراتب الخير وثوابه، وح�شكم على ذلك و�شهل لكم طرقه واأ�شبابه، فقال تعالى: )ٻ ٻ 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ◌ٺ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ( )اآل عمران:136-133(.
والإ�شرار،  الذنوب  الإقامة على  وبالتوبة وال�شتغفار، ونفى عنهم  بالقيام بحقوقه وحقوق عباده  المتقين  فو�شف 

: يا ر�شول اهلل: اأخبرني بعمل يدخلني الجنة وينجيني من النار. قال �: » لقد �شاألت عن  وقال معاذ بن جبل 
عظيم واإنه لي�شير على من ي�شره اهلل عليه تعبد اهلل ل ت�شرك به �شيئا، وتقيم ال�شالة وتوؤتي الزكاة، وت�شوم رم�شان 

اأي فمن قام بهذه ال�شرائع الخم�ض حق القيام ا�شتحق النجاة من النار ودخول دار ال�شالم، ثم لما راآه  وتحج البيت«، 

اإلى  التي تف�شي  الدنيا والآخرة، والأبواب  اإلى خيري  التي تو�شل  الأ�شباب  له ولالأمة  الخير و�شح  الرغبة في  �شديد 

النعم الباطنة والظاهرة- فقال: »األ اأدلك على اأبواب الخير؟ ال�شوم جنة« اأي: وقاية في الدنيا من الذنوب، ووقاية 

الليل«  الرجل في جوف  النار، و�شالة  الماء  كما يطفئ  الخطيئة  »وال�شدقة تطفئ  الكروب،  الآخرة من جميع  في 

)گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں◌ڻ ڻ ڻ  ثم تال قوله تعالى: 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ(   )ال�شجدة:16-17(. ثم قال: »األ اأخبرك براأ�ض الأمر وعموده وذروة �شنامه؟ 
راأ�ض الأمر: الإ�شالم وعموده: ال�شالة وذروة �شنامه: الجهاد في �شبيل اهلل«  ثم قال: »األ اأخبرك بمالك ذلك كله؟« 
قلت بلى يا ر�شول اهلل، فاأخذ بل�شان نف�شه وقال: » كف عليك هذا » قلت يا ر�شول اهلل: واإنا لموؤاخذون بما نتكلم به؟ 

قال: »ثكلتك اأمك يا معاذ، وهل يكب النا�ض في النار على مناخيرهم اإل ح�شائد األ�شنتهم؟!« رواه الترمذي، فمن ملك 

ل�شانه فاأ�شغله بما يقربه اإلى اهلل من علم وقراءة وذكر ودعاء وا�شتغفار، وحب�شه عن الكالم المحرم من غيبة ونميمة 

وكذب و�شتم وكل ما ي�شخط الجبار؛ فقد ملك اأمره كله وا�شتقام على ال�شراط الم�شتقيم. ومن اأطلق ل�شانه فيما ي�شره 

ا�شتحق العذاب الأليم. فانظروا رحمكم اهلل ما اأ�شهل هذه ال�شرائع واأي�شرها، وما اأعظم ثوابها عند اهلل واأكملها. فجاهدوا 

نفو�شكم على تحقيقها واإكمالها، و�شلوا ربكم الإعانة على اأقوالها واأفعالها. 

بارك اهلل لي ولكم في القراآن العظيم، اأقول ما �شمعتم واأ�شتغفر اهلل لي ولكم ول�شائر الم�شلمين فا�شتغفروه اإنه هو 

الغفور الرحيم.
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التقـــــوى

الخطبة الثانية :
الحمد هلل المتفرد بعظمته وكبريائه ومجده، المدبر لالأمور بم�شيئته وحكمته وحمده، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل 
وحده ل �شريك له في األوهيته وربوبيته وف�شله ورفده، واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله، خير داع اإلى هداه ور�شده، 

اللهم �شل و�شلم وبارك على محمد، وعلى اآله واأ�شحابه واأتباعه وجنده. 
اإلى ر�شى رب العباد، قال  اأيها النا�ض، اتقوا اهلل تعالى، فاإن تقوى اهلل خير لبا�ض وزاد، واأف�شل و�شيلة  اأما بعد: 

من  والخروج  بالفرج  المتقي  فوعد   . )الطالق:3-2(  ۀ(    ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں ں  ڱ  ڱ  ڱ  )ڱ  تعالى: 

ىئ ىئ  )ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  كل هم و�شيق، وبالرزق الوا�شع المتي�شر من كل طريق، وقال تعالى: 

اأن يي�شره للي�شرى في كل  اتقاه  )الطالق:4-5( ، فوعد من  ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب(   
الأمور، واأن يكفر عنه ال�شيئات ويعظم له الأجور، وقال تعالى: )چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک(   )الأنفال:29( ، فب�شر الموؤمنين اإذا اتقوه بالفرقان؛ وهو 

العلم النافع، المفرق بين الحالل والحرام، وبتكفير ال�شيئات ومغفرة الآثام، وبالف�شل العظيم من الملك العالم. 
جميع  من  الن�شوح  التوبة  اأ�شا�شها  فاإن  وفوائدها،  ثمراتها  وهذه  اآثارها،  هذه  التي  التقوى  تف�شير  عن  �شاألتم  فاإن 
الذنوب، ثم الإنابة منكم كل وقت اإلى عالم الغيوب، وذلك بالق�شد الجازم اإلى اأداء الفرائ�ض والواجبات، وترك جميع 

المناهي والمحرمات، وهو القيام بحقوق اهلل، وحقوق المخلوقين. والتقرب بذلك اإلى رب العالمين.
ماً ل�شرائع الإ�شالم وحقائق الإح�شان، محافظاً على ال�شلوات  عالمة المتقي اأن يكون قائماً باأ�شول الإيمان، متمِّ
اإلى  مح�شناً  لالأرحام،  وا�شاًل  بوالديه  باراً  وال�شيام،  بالحج  قائماً  وجهاتها،  لم�شتحقيها  الزكاة  موؤدياً  اأوقاتها،  في 
الجيران والم�شاكين، �شادقاً في معاملته مع جميع المعاَملين، �شليم القلب من الكبر والغل والحقد والح�شد، مملوءا 
من الن�شيحة ومحبة الخير لكل اأحد، ل ي�شاأل اإل اهلل، ول ي�شتعين اإل باهلل، ول يرجو ول يخ�شى اأحدا �شواه. وقد 

و�شف اهلل المتقي وبين ثوابه، في قوله تعالى:  )ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ڤ ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ ڀ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍ ڍ  ڇ  ڇ 

گ( )اآل عمران:136-133(.
عباد اهلل:)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(. ف�شلوا 

عليه كما اأمركم اهلل بذلك، واعلموا اأن ر�شول اهلل � قال: »من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا« رواه م�شلم.

اأعز  اللهم  ت�شليما  اآله و�شحبه و�شلم  نبينا محمد عبدك ونبيك ور�شولك وعلى  اللهم �شل و�شلم وزد وبارك على 

الإ�شالم والم�شلمين ، اللهم بلغنا ر�شاك واأ�شلح لنا �شاأننا واكفنا امر الدنيا والخرة وارزقنا قلوباً توابة ونفو�شاً اأوابة 

واغفر لنا واهدنا يا اأرحم الراحمين، اللهم اآتنا في الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار.
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التقـــــوى

الخطبة الثانية :
الحمد هلل المتفرد بعظمته وكبريائه ومجده، المدبر لالأمور بم�شيئته وحكمته وحمده، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل 
وحده ل �شريك له في األوهيته وربوبيته وف�شله ورفده، واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله، خير داع اإلى هداه ور�شده، 

اللهم �شل و�شلم وبارك على محمد، وعلى اآله واأ�شحابه واأتباعه وجنده. 
اإلى ر�شى رب العباد، قال  اأيها النا�ض، اتقوا اهلل تعالى، فاإن تقوى اهلل خير لبا�ض وزاد، واأف�شل و�شيلة  اأما بعد: 

من  والخروج  بالفرج  المتقي  فوعد   . )الطالق:3-2(  ۀ(    ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں ں  ڱ  ڱ  ڱ  )ڱ  تعالى: 

ىئ ىئ  )ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  كل هم و�شيق، وبالرزق الوا�شع المتي�شر من كل طريق، وقال تعالى: 

اأن يي�شره للي�شرى في كل  اتقاه  )الطالق:4-5( ، فوعد من  ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب(   
الأمور، واأن يكفر عنه ال�شيئات ويعظم له الأجور، وقال تعالى: )چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک(   )الأنفال:29( ، فب�شر الموؤمنين اإذا اتقوه بالفرقان؛ وهو 

العلم النافع، المفرق بين الحالل والحرام، وبتكفير ال�شيئات ومغفرة الآثام، وبالف�شل العظيم من الملك العالم. 
جميع  من  الن�شوح  التوبة  اأ�شا�شها  فاإن  وفوائدها،  ثمراتها  وهذه  اآثارها،  هذه  التي  التقوى  تف�شير  عن  �شاألتم  فاإن 
الذنوب، ثم الإنابة منكم كل وقت اإلى عالم الغيوب، وذلك بالق�شد الجازم اإلى اأداء الفرائ�ض والواجبات، وترك جميع 

المناهي والمحرمات، وهو القيام بحقوق اهلل، وحقوق المخلوقين. والتقرب بذلك اإلى رب العالمين.
ماً ل�شرائع الإ�شالم وحقائق الإح�شان، محافظاً على ال�شلوات  عالمة المتقي اأن يكون قائماً باأ�شول الإيمان، متمِّ
اإلى  مح�شناً  لالأرحام،  وا�شاًل  بوالديه  باراً  وال�شيام،  بالحج  قائماً  وجهاتها،  لم�شتحقيها  الزكاة  موؤدياً  اأوقاتها،  في 
الجيران والم�شاكين، �شادقاً في معاملته مع جميع المعاَملين، �شليم القلب من الكبر والغل والحقد والح�شد، مملوءا 
من الن�شيحة ومحبة الخير لكل اأحد، ل ي�شاأل اإل اهلل، ول ي�شتعين اإل باهلل، ول يرجو ول يخ�شى اأحدا �شواه. وقد 

و�شف اهلل المتقي وبين ثوابه، في قوله تعالى:  )ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ڤ ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ ڀ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍ ڍ  ڇ  ڇ 

گ( )اآل عمران:136-133(.
عباد اهلل:)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(. ف�شلوا 

عليه كما اأمركم اهلل بذلك، واعلموا اأن ر�شول اهلل � قال: »من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا« رواه م�شلم.

اأعز  اللهم  ت�شليما  اآله و�شحبه و�شلم  نبينا محمد عبدك ونبيك ور�شولك وعلى  اللهم �شل و�شلم وزد وبارك على 

الإ�شالم والم�شلمين ، اللهم بلغنا ر�شاك واأ�شلح لنا �شاأننا واكفنا امر الدنيا والخرة وارزقنا قلوباً توابة ونفو�شاً اأوابة 

واغفر لنا واهدنا يا اأرحم الراحمين، اللهم اآتنا في الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار.
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لنيـــــّــــة ا

الخطبة األولى:
الحمد هلل العالم بالبواطن والظواهر، والخفيات والجليات، المطلع على مكنون ال�شدور وخبايا الأمور، ودقيق 

المخلوقات في زوايا الظلمات، يعلم ال�شر واأخفى، اهلل ل اإله اإل هو له الأ�شماء الح�شنى وكامل ال�شفات، واأ�شهد اأن ل 

اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، الذي �شهدت له بالربوبية جميع الموجودات، واأذعن له بالألوهية والإخال�ض خال�شة 

المخلوقات، واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله اأف�شل الر�شل و�شيد البريات، اللهم �شل و�شلم وبارك على محمد، وعلى 

اآله واأ�شحابه اأهل ال�شرائر ال�شافيات، وعلى التابعين لهم باإح�شان في �شحة العقيدة وزكاء النيات.

»اإنما  اأنف�شكم فاحذروه، قال �:  اأن اهلل يعلم ما في  اتقوا اهلل تعالى واأطيعوه، واعلموا  النا�ض،  اأيها  اأما بعد: 

الأعمال بالنيات واإنما لكل امرئ ما نوى«، وهذا من جوامع كلماته ال�شريفة، ومن اأعظم اأ�شول ال�شريعة المنيفة، 

فيدخل في هذا جميع العبادات والعادات، ويتناول المعامالت والمعاو�شات والتبرعات، فال ي�شح لأحد �شالة ول زكاة 

ول �شيام ول حج اإل بالنية، ول تكمل عباداته كلها وينمو ثوابها اإل بكمال الإخال�ض و�شحة الطوية، والنية بها تميز 

فرو�ض العبادات من نفلها، وباإخال�شها هلل، يعظم اأجرها، ويفوز العامل بف�شلها. اأيها النا�ض: وطنوا نفو�شكم على 

الحت�شاب في كل �شيء واإرادة وجه اهلل، ومرنوها على محبة الخير للم�شلمين والن�شح لعباد اهلل، فاإن اهلل ل ينظر اإلى 

�شوركم الظاهرة واأعمالكم، واإنما ينظر اإلى بواطن قلوبكم، وما ا�شتملت عليه من اأحوالكم، وعودوا اأنف�شكم الإخال�ض 

في كل ما تاأتون وما تذرون، واحت�شاب الأجر فيما ت�شرون وما تعلنون، ليكون الإخال�ض لكم قرينا، وارتقاب الثواب 

على الخير لكم عوينا، فمن كان م�شتغاًل بتجارة، اأو �شناعة، اأو حرفة، اأو فالحة، اأو غيرها من الأعمال، فلينو بذلك 

القيام بواجب النف�ض والأهل والعيال، فاإن ذلك جهاد وا�شتغال بالواجب؛ وهو من اأف�شل الأعمال، واإذا اأطعم اأحدكم 

اأهله اأو من يمونه فليق�شد بذلك وجه اهلل، فاإنه اإذا رفع اللقمة اإلى في امراأته اأو ولده اأو ك�شاهم محت�شباً كان له رفعة 

وثواباً عند اهلل. ومن اأكل اأو �شرب اأو نام اأو ا�شتراح، ينوي بذلك التقوي على الطاعة فهو في عبادة، ومن طلب العلم 

يبتغي به وجه اهلل ونفع نف�شه والم�شلمين فهو في جهاد ورفعة وزيادة، ومن عجز عن فعل الخير فنواه ب�شدق فله 

اأجر ما نواه، ومن كان له عادة خير وطاعة فمر�ض اأو �شافر كتب له ما كان يعمل �شحيحاً مقيماً، فما اأحق العبد ب�شكر 

موله، ومن هم بح�شنة فلم يعملها كتبها اهلل عنده ح�شنة كاملة، ومن هم ب�شيئة فتركها هلل كتبها اهلل عنده ح�شنة 

كاملة، ومن حر�ض على فعل المع�شية فعجز عنها فهو بمنزلة الفاعل، ومن �شعى في خير فاأدركه الموت قبل تكميله 

وقع اأجره على اهلل الذي اأكرمه بلطفه ال�شامل، ومن اأخذ اأموال النا�ض وعاملهم يريد الوفاء اأداها اهلل عنه، ومن 

اأخذها يريد اإتالفها اأتلفه اهلل، ومن تو�شل بحيلة اإلى معاملة محرمة فهو مخادع ظالم، ومن وقف وقفاً اأو اأو�شى 

بو�شية يريد حرمان غريمه اأو م�شارة وارثه فهو معتد اآثم، ومن ع�شل زوجته وظلمها لتفتدي منه نف�شها فذلك 

من اأعظم الجرائم، فطوبى لأهل الهمم العالية، لقد انقلبت عاداتهم بالنية ال�شالحة عبادات، )ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ(   )الإ�شراء:19( . بارك اهلل لي ولكم في القراآن العظيم.
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في كل معروف صدقة

الخطبة الثانية :
الحمد هلل المعروف بالخير والكرم، والمتنان المجازي البر بالبر، وعلى الإح�شان بالإح�شان، واأ�شهد اأن ل اإله اإل 
اهلل الرحيم الرحمن، واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله �شيد الر�شل وخال�شة الإن�شان، اللهم �شل و�شلم وبارك على 

محمد وعلى اآله و�شحبه والتابعين لهم باإح�شان.
اأن مدار التقوى على فعل الخير واجتناب ال�شر والف�شاد، وعلى  اأيها النا�ض، اتقوا اهلل تعالى، واعلموا  اأما بعد: 
اإخال�ض الدين للمولى والإح�شان اإلى العباد، فلقد قال من اأعطى جوامع الكالم: »كل معروف �شدقة« فيالها من 
كلمة عظيمة جامعة للخيرات، وياله من كالم بليغ محيط باأ�شناف البر والبركات، فكما دخل في هذا الإح�شان الديني 
يدخل فيه الإح�شان الدنيوي، وكما يدخل فيه المعروف بالجاه والمقال، يدخل فيه المعاونات البدنية والإح�شان 
بالمال، ويتناول المعروف اإلى ال�شاحب والقريب، والمعروف اإلى العدو والبعيد، فمن علم غيره علماً اأو اأهدى له 

ن�شحاً فقد ت�شدق عليه، ومن نبهه على م�شلحة دينية اأو دنيوية اأو حذره من م�شرة فقد اأح�شن اإليه.
وح�شن  بالب�شا�شة  جلي�شك  وتبا�شر  طلق،  بوجه  اأخاك  تلقى  اأن  ولو  �شيئاً  المعروف  من  تحقرن  ل  الإن�شان  اأيها 
الإناء للم�شتجدي، وكلما كانت  الحبل وتعير  اأن تعطي �شلة  الدلو للم�شتقي والمتو�شي، ولو  اأن تفرغ  الخلق، ولو 
العارية اأنفع كان اأجرها اأف�شل، ومن المعروف اإماطة الأذى عن الطريق، وعزل العظم وال�شوكة وجميع ما يوؤذي، 
ومن المعروف هداية الأعمى في الم�شاجد والطرق وهداية الحيران، واأن تدل الأ�شم وتطعم الجائع وت�شقي الظماآن، 
عمن  والعفو  والجيران،  والأباعد  الأقارب  من  الحوائج  اأ�شحاب  اإعانة  المعروف  ومن  واللهفان،  المكروب  وتغيث 
ظلمك ومقابلة الإ�شاءة بالإح�شان، ومن المعروف الدعوة اإلى طعام اأو قهوة اأو �شراب، لالأغنياء والفقراء والبعداء 
بكتابة  الم�شلم  واإعانة  ثمار،  اأو  بلبن  واأ�شجار،  ونخل  ما�شية  ملكك من  ب�شيء من  ينتفع  لمن  و�شماحك  والأقراب، 
وعمل �شنعة ونقل متاع، ومن المعروف بذل الف�شل في المعامالت والمحاباة فيها فما �شيء يترك ثوابه ول ي�شاع، 
ومن المعروف الإح�شان اإلى النا�ض في جميع �شوؤون الحياة، والح�شان اإلى �شائر الحيوانات، ففي كل كبد حراء اأجر 
ذا  كنت  اإذا  الم�شورة  له  وتقدم  الراهن،  الوقت  في  يحتاجه  ما  لغيرك  تبذل  اأن  المعروف  ومن  للخيرات،  واكت�شاب 

تخ�ش�ض وقدرة، فكلها من البر والإح�شان والتكريم، فاأنه داخل في خطاب النبي الكريم �، قال تعالى: )ڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ(   )املزَّمل:20(.

عباد اهلل:)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(.

وقال �: »من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا« رواه م�شلم. اللهم �شل و�شلم وزد وبارك على نبينا محمد 

عبدك ونبيك ور�شولك وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليما اللهم اأعز الإ�شالم والم�شلمين ، اللهم بلغنا ر�شاك واأ�شلح لنا 

�شاأننا واكفنا اأمر الدنيا والآخرة وارزقنا قلوباً توابة ونفو�شاً اأوابة واغفر لنا واهدنا يا اأرحم الراحمين، اللهم اآتنا في 

الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار.
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في الحث
علــى تكميل الصالة 

الخطبة األولى:
الحمد هلل الذي جعل ال�شالة اأعظم �شرائع الإ�شالم، ووعد من حافظ عليها بالثواب الجزيل في الدنيا وفي دار 

ال�شالم، واأوعد من �شيعها بالعقوبات المتنوعة والآلم.

واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، ذو الجالل والإكرام.

واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله، �شيد الأنام، اللهم �شل و�شلم على محمد وعلى اآله واأ�شحابه البررة الكرام.

اأما بعد: اأيها النا�ض، اتقوا اهلل حق تقاته واعلموا اأنه روى عن النبي � اأنه قال » المالئكة ت�شلي  على اأحدكم ما 

دام في م�شاله الذي �شلى فيه، ما لم يحدث، تقول: اللهم  اغفر له، اللهم ارحمه « رواه البخاري.

وقال ر�شول اهلل � »ل يتو�شاأ رجل م�شلم فيح�شن  الو�شوء في�شلي �شالة اإل غفر اهلل له ما بينه وبين ال�شالة 

التي تليها« رواه  م�شلم.

فحافظوا على ال�شلوات في اأوقاتها، واإياكم والتفريط في واجباتها ومكمالتها. حافظوا على الطماأنينة وال�شكون 

واللتفات،  واإياكم  المعبود.  للملك  والخ�شوع  القلب  ح�شور  في  واجتهدوا  وال�شجود،  والركوع  والقعود،  القيام  في 

الب�شر  ورفع  واإياكم  والنق�شان.  للخلل  فاإنها موجبة  الحركة،  كثرة  واحذروا  ال�شيطان،  واختال�ض من  نق�ض  فاإنه 

والإقعاء في القعود، ول تفتر�شوا الذراعين، ومكنوا الأع�شاء ال�شبعة في ال�شجود، ول ت�شعوا اليدين على الخا�شرة 

اأو تتمايلوا، ول ت�شتقبلوا اأو ت�شت�شحبوا ما ي�شغل ويلهي، ول تم�شحوا الجباه وموا�شع ال�شجود، فاإن كان ل بد فواحدة 

تكفي. ول ت�شابقوا الإمام، فمن �شابق اإمامه فال وحده �شلى، ول باإمامه اقتدى، ول بنبيه اهتدى. واإذا ركع الإمام 

فاركعوا، واإذا �شجد الإمام فا�شجدوا، واإذا رفع الإمام فارفعوا، واقتدوا باإمامكم، ول تتقدموا عليه ول تاأخروا. واإذا 

قراأ القراآن جهرة فا�شتمعوا له واأن�شتوا. واإياكم والمرور بين يدي الم�شلين، فمن فعل ذلك فقد اأخطاأ وظلم، ومن 

اأراد اأن يمر بين يدي اأحدكم وهو في مكان �شاتر ولي�ض في طريق الم�شلين فليمنعه، فاإن مر بين يدّي الم�شلي حمار 

اأو امراأة اأو كلب اأ�شود بطلت ال�شالة، اإل لمن هو وراء ال�شترة اأو مع الإمام، فاإن �شترته �شترة لمن خلفه، وهذا من 

فوائد الجماعات. ومن كان حاقناً اأو محتاجاً اإلى طعام اأو غيره فليذهب لحاجته، فاإن اأدرك الجماعة واإل فقد تم 

اأجره بنيته وعذره وراحته. ومن جاء والإمام راكع فليكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ومن فاته �شيء من ال�شالة مع 

الإمام فال ي�شتعجل بالقيام لق�شاء ما فاته قبل تكميل ال�شالم، وذلك لوجوب القتداء والئتمام. فمن حافظ على 

ال�شالة واأكملها قبلت و�شعدت اإلى اهلل ولها نور وبرهان، ومن اأخّل بها �شرب بها وجه �شاحبها واآلت اإلى البطالن اأو 

النق�شان. كيف تهون عليك �شالتك وهي راأ�ض مالك وبها ي�شح الإيمان؟ تقدم عليها حظوظ النف�ض وهي اأكبر حظ 

لمن وفق لالإح�شان؟! )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ(   )البقرة:238(.
بارك اهلل لي ولكم في القراآن العظيم، اأقول ما �شمعتم واأ�شتغفر اهلل لي ولكم ول�شائر الم�شلمين فا�شتغفروه اإنه 

هو الغفور الرحيم
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صالة الوتر وغيره

الخطبة الثانية :
الحمد هلل مف�شل الأعمال بع�شها على بع�ض، والمت�شرف في الأمور كلها بالإحكام والحكم في الطول والعر�ض، 
مالك ال�شماوات والأر�ض، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، ول يقدر اأحد على القدح في حكمته ول النق�ض، 
واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله �شيد اأهل ال�شماوات والأر�ض، اللهم �شل و�شلم وبارك على محمد وعلى اآله واأ�شحابه 

ومن تبعهم باإح�شان اإلى يوم الح�شاب والعر�ض.
اأما بعد: اأيها النا�ض، اتقوا اهلل، فاإن اأ�شل التقى القيام بالواجبات، وكمال التقوى وزينتها تحليتها بالم�شتحبات، 
وخ�شو�شاً ما حث عليه ال�شارع من نوافل ال�شالة الموؤكدات، فقد حث على الوتر وف�شله تف�شياًل، واأمر به واأخبر 

عن ف�شله وثوابه اإجماًل وتف�شياًل، فقال �: »يا اأهل القراآن اأوتروا فاإن اهلل وتر يحب الوتر، فمن لم يوتر فلي�ض 
اأن ت�شلوا الع�شاء والفجر،  اأمدكم ب�شالة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، وهي ما بين  منا«، واإن اهلل قد 
فمن �شاء اأن يوتر من اأول الليل اأو و�شطه اأو اآخره، ومن طمع اأن يقوم من اآخر الليل فليوتر اآخره، فاإن �شالة اآخر 
الليل م�شهودة، وذلك اأف�شل، ومن �شاء اأن يوتر بواحدة اأو ثالث اأو خم�ض اأو �شبع اأو ت�شع اأو اإحدى ع�شرة ركعة فال 
غيره  اأو  ن�شيه  اأو  الوتر  عن  نام  ومن  النبي �،  عن  ثبت  فكله  ركعتين،  كل  من  ي�شلم  واأن  ي�شردها،  اأن  وله  باأ�ض، 
من ال�شلوات ق�شاه اإذا ا�شتيقظ وذكره. ومن دخل الم�شجد فال يجل�ض حتى ي�شلي ركعتين، ليتعّجل من ربه اأجره 
مرتين. ومن تو�شاأ في ليل اأو نهار فلي�شل ركعتين خفيفتين. ومن حافظ على ثنتي ع�شرة ركعة في يوم وليلة تطوعاً 
اأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد الع�شاء، وركعتان  بنى اهلل له بيتاً في الجنة؛ 
قبل الفجر، فهذه الرواتب التي ل ينبغي للعبد اأن يتركها ومن تركها لعذر ق�شاها. ومن هم باأمر ديني اأو دنيوي 
فلي�شل ركعتين من غير الفري�شة وليدع ربه بدعاء ال�شتخارة المعروف، ولي�شت�شر في ذلك من هو بالن�شح والخبرة 

معروف، فال ندم من ا�شت�شار ول خاب من ا�شتخار، )ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ(   )الأنبياء:94(.
عباد اهلل:)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(.

وقال �: »من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا« رواه م�شلم. اللهم �شل و�شلم وزد وبارك على نبينا محمد 

عبدك ونبيك ور�شولك وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليما اللهم اأعز الإ�شالم والم�شلمين ، اللهم بلغنا ر�شاك واأ�شلح لنا 

�شاأننا واكفنا اأمر الدنيا والآخرة وارزقنا قلوباً توابة ونفو�شاً اأوابة واغفر لنا واهدنا يا اأرحم الراحمين، اللهم اآتنا في 

الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار.
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صالة الوتر وغيره

الخطبة الثانية :
الحمد هلل مف�شل الأعمال بع�شها على بع�ض، والمت�شرف في الأمور كلها بالإحكام والحكم في الطول والعر�ض، 
مالك ال�شماوات والأر�ض، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، ول يقدر اأحد على القدح في حكمته ول النق�ض، 
واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله �شيد اأهل ال�شماوات والأر�ض، اللهم �شل و�شلم وبارك على محمد وعلى اآله واأ�شحابه 

ومن تبعهم باإح�شان اإلى يوم الح�شاب والعر�ض.
اأما بعد: اأيها النا�ض، اتقوا اهلل، فاإن اأ�شل التقى القيام بالواجبات، وكمال التقوى وزينتها تحليتها بالم�شتحبات، 
وخ�شو�شاً ما حث عليه ال�شارع من نوافل ال�شالة الموؤكدات، فقد حث على الوتر وف�شله تف�شياًل، واأمر به واأخبر 

عن ف�شله وثوابه اإجماًل وتف�شياًل، فقال �: »يا اأهل القراآن اأوتروا فاإن اهلل وتر يحب الوتر، فمن لم يوتر فلي�ض 
اأن ت�شلوا الع�شاء والفجر،  اأمدكم ب�شالة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، وهي ما بين  منا«، واإن اهلل قد 
فمن �شاء اأن يوتر من اأول الليل اأو و�شطه اأو اآخره، ومن طمع اأن يقوم من اآخر الليل فليوتر اآخره، فاإن �شالة اآخر 
الليل م�شهودة، وذلك اأف�شل، ومن �شاء اأن يوتر بواحدة اأو ثالث اأو خم�ض اأو �شبع اأو ت�شع اأو اإحدى ع�شرة ركعة فال 
غيره  اأو  ن�شيه  اأو  الوتر  عن  نام  ومن  النبي �،  عن  ثبت  فكله  ركعتين،  كل  من  ي�شلم  واأن  ي�شردها،  اأن  وله  باأ�ض، 
من ال�شلوات ق�شاه اإذا ا�شتيقظ وذكره. ومن دخل الم�شجد فال يجل�ض حتى ي�شلي ركعتين، ليتعّجل من ربه اأجره 
مرتين. ومن تو�شاأ في ليل اأو نهار فلي�شل ركعتين خفيفتين. ومن حافظ على ثنتي ع�شرة ركعة في يوم وليلة تطوعاً 
اأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد الع�شاء، وركعتان  بنى اهلل له بيتاً في الجنة؛ 
قبل الفجر، فهذه الرواتب التي ل ينبغي للعبد اأن يتركها ومن تركها لعذر ق�شاها. ومن هم باأمر ديني اأو دنيوي 
فلي�شل ركعتين من غير الفري�شة وليدع ربه بدعاء ال�شتخارة المعروف، ولي�شت�شر في ذلك من هو بالن�شح والخبرة 

معروف، فال ندم من ا�شت�شار ول خاب من ا�شتخار، )ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ(   )الأنبياء:94(.
عباد اهلل:)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(.

وقال �: »من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا« رواه م�شلم. اللهم �شل و�شلم وزد وبارك على نبينا محمد 

عبدك ونبيك ور�شولك وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليما اللهم اأعز الإ�شالم والم�شلمين ، اللهم بلغنا ر�شاك واأ�شلح لنا 

�شاأننا واكفنا اأمر الدنيا والآخرة وارزقنا قلوباً توابة ونفو�شاً اأوابة واغفر لنا واهدنا يا اأرحم الراحمين، اللهم اآتنا في 

الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار.
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فضل اإلسالم 

الخطبة األولى:
الحمد هلل الذي جعل الإ�شالم نور الب�شرية في دينها، ودنياها واأر�شد به النفو�ض اإلى هداها وحذرها من رداها، 

واأ�شهد اأنه الرب العظيم، الذي لم يزل رباً واإلهاً، واأ�شهد اأن محمد عبده ور�شوله اأعظم الخلق عند اهلل ف�شاًل وقدراً 

وجاهاً، اللهم �شل و�شلم وبارك على محمد وعلى اآله واأ�شحابه �شالة و�شالماً وبركة ل تنق�شي.

اأما بعد: اأيها النا�ض، اتقوا اهلل واعلموا اأن دين الإ�شالم هو الدين القّيم الذي فيه �شالح العباد، وهو اأعظم المنن 

من الكريم الوهاب، ول يقبل اهلل من العباد �شواه، وقد تكفل ل�شالكه بخير دينه ودنياه، فيه من المبادئ ال�شامية، 

والأخالق العالية والنظم العادلة ما ت�شتهيه الأنف�ض وتمتد اإليه الأعناق، وقد تكفل بالحياة الطيبة لمتبعيه لح�شنه 

وجماله، وف�شائله التي ف�شل بها غيره وفاق، فالإ�شالم الأ�شلح للقلوب والأنفع لالأرواح، واأخالقه اأجمل الأخالق، 

وبراهينه في غاية القوة والبيان والإي�شاح، فهل اأعظم واأنفع واأكمل من العتقاد اليقيني الذي ل ريب فيه اأن تعلم 

اأن لنا رباً عظيماً تت�شاءل عظمة المخلوقات كلها في عظمته وت�شمحل اإذا ن�شبت اإلى كبريائه ومجده وحكمته؟ له 

اأحاط بكل �شيء علماً ورحمة وقدرة وحكمة وحكماً، و�شمل كل موجود  الأ�شماء الح�شنى، وال�شفات الكاملة العليا، 

بح�شن تدبيره اإحكاماً ونظاماً وح�شناً، قد اأح�شن ما خلقه، واأبدع ما �شنعه، واأحكم ما �شرعه، له العلو المطلق من 

جميع الوجوه، وهو الغاية في الكمال فال نخ�شى غيره ول نرجوه، يجيب الداعين، ويفرج الكربات عن المكروبين، 

من توكل عليه كفاه، ومن اأناب اإليه وتقرب اإليه قربه واأدناه، ومن اأوى اإليه اآواه، ل ياأتي بالخير والح�شنات اإل هو، 

ول يك�شف ال�شوء وال�شراء �شواه، يتودد اإلى عباده بكل �شبيل، وي�شبغ عليهم من عطائه وكرمه الجزيل، يهدي هذا 

الدين لأح�شن الأخالق، والأعمال، وير�شد لمحا�شن الآداب وطرق الكمال. اأما حث على ال�شدق والعدل في الأقوال 

والأفعال؟ اأما اأمر بالإخال�ض له في كل الأحوال؟ اأما حث على الإح�شان المتنوع لأ�شناف المخلوقات، وبالتوا�شع 

اأما  اأمر بن�شر المظلومين واإغاثة الملهوفين، واإزالة ال�شر عن الم�شطرين؟  اأما  للحق وللخلق في كل الحالت؟ 

رغب في ح�شن الخلق بكل طريق، على القريب والبعيد والعدو وال�شديق؟ اأما نهى عن الكذب والفح�ض والخيانات، 

وحث على رعاية ال�شهادات والقيام بالأمانات؟ اأما حذر من ظلم الخلق في الدماء والأموال والأعرا�ض والحقوق؟ 

اأما زجر عن القطيعة والإ�شاءة والعقوق؟ اأما اأمر بفعل الأ�شباب النافعة مع التوكل على المولى؟ اأما حث على التاآلف 

والجتماع والمودة والإخاء؟ واأن نقوم بكل ما يقيم الدين وي�شلح الدنيا بالو�شائل الكافية؟ اأما اأباح لنا الطيبات من 

الماآكل والم�شارب والمالب�ض والمعامالت؟ وحرم علينا الخبائث والم�شار والمفا�شد في كل الحالت؟ فاأي �شالح 

) چ چ چ  اإل بين طرقه وحذر عنه العالمين؟   اإليه هذا الدين، واأي �شرر و�شر  ديني ودنيوي لم ير�شد 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ(   )املائدة:3(.
بارك اهلل لي ولكم في القراآن العظيم، اأقول ما �شمعتم واأ�شتغفر اهلل لي ولكم ول�شائر الم�شلمين فا�شتغفروه اإنه 

هو الغفور الرحيم.
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عمل اليوم والليلة 

الخطبة الثانية :
الحمد هلل الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اأراد اأن يذكر اأو اأراد �شكوراً، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك 
له، فما اأعظمه رباً وملكاً قديراً، واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله الذي اأر�شله اإلى جميع الثقلين ب�شيراً ونذيراً وداعياً 

اإلى اهلل باإذنه و�شراجاً منيراً، اللهم �شل على محمد وعلى اآله واأ�شحابه و�شلم ت�شليماً كثيراً.
اأما بعد: اأيها النا�ض، اتقوا اهلل تعالى، واعلموا اأن اهلل تعالى جعل الأوقات وال�شهور تتكرر على العباد لتقوم وظائف 
الطاعات، وتن�شط النفو�ض على الخيرات، لما م�شت الأ�شهر الثالثة الكرام، اأولها رجب واآخرها �شهر ال�شيام، اأعقبها 
بال�شهور الثالثة �شهور الحج اإلى بيته الحرام، فكما اأن من �شام رم�شان وقام غفرت له جميع الذنوب والآثام فمن 
حج البيت اأو اعتمر غفرت ذنوبه ف�شاًل من الملك العالم، فما يم�شي على الموؤمن وقت من الأوقات، اإل وهلل عليه 
وظيفة من وظائف الطاعات، فاإذا قام بها ووفاها كان من الذاكرين اهلل كثيراً والذاكرات، المعد لهم المنازل العالية 
الطيبات، األي�ض من اأجل نعمه على العباد اأن جعل الليل والنهار يتناوبان كلما ذهب اأحدهما خلفه الآخر؟ لإنها�ض 
همم العاملين اإلى الخيرات، فمن فاته الورد بالليل ا�شتدركه بالنهار، ومن فاته بالنهار ا�شتدركه بالليل على مدى 
الأوقات، األ واإن �شجرة الإيمان قد غر�شها اهلل في قلوب الموؤمنين، ورتب العبادات على اختالفها لتنميتها وتكميلها 
اأر�ض خ�شبة لغر�ض الإيمان، فاإليه ي�شعد الكلم الطيب والعمل ال�شالح  في كل وقت وحين، فاأعمال اليوم والليلة 
يرفع ذلك اإلى الملك الديان، فلقد �شبق المفردون الذين ل تزال األ�شنتهم تلهج بذكر اهلل اإلى جنات النعيم، ولقد 
فاز الم�شارعون اإلى الخيرات برفعة الدرجات والقرب من الرب الكريم، فذكر اهلل حياة الأرواح والقلوب، والقيام بها 

يو�شل العبد اإلى اأّجل مطلوب. 
الغداة وهي في  بعد ما �شلى  اأو  الغداة  ر�شول اهلل � حين �شلى  بها  عن جويرية ر�شي اهلل عنها، قالت: مر 
م�شجدها، ثم رجع بعد اأن اأ�شحى وهي جال�شة فقال: »مازلت على الحال التي فارقتك عليها«، قالت: نعم، قال النبي 
�: »لقد قلت بعدك اأربع كلمات ثالث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، �شبحان اهلل عدد خلقه ور�شى 
زنة  اهلل  �شبحان  نف�شه،  ر�شى  اهلل  �شبحان  �شبحان اهلل عدد خلقه،   « رواية:  كلماته«، وفي  وزنة عر�شه ومداد  نف�شه 

عر�شه، �شبحان اهلل مداد كلماته« اأخرجه م�شلم.

وقال اهلل تعالى : )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( )الن�شاء:103(. اأعانني اهلل واإياكم على ذكره و�شكره 
وح�شن عبادته، ووقانا من �شرور اأنف�شنا و�شيئات اأعمالنا بلطفه ورعايته.

عباد اهلل:)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(.

وقال �: »من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا« رواه م�شلم. اللهم �شل و�شلم وزد وبارك على نبينا محمد 

عبدك ونبيك ور�شولك وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليما اللهم اأعز الإ�شالم والم�شلمين ، اللهم بلغنا ر�شاك واأ�شلح لنا 

�شاأننا واكفنا اأمر الدنيا والآخرة وارزقنا قلوباً توابة ونفو�شاً اأوابة واغفر لنا واهدنا يا اأرحم الراحمين، اللهم اآتنا في 

الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار.
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أخالق الرسول
صلى اهلل عليه وسلم

الخطبة األولى:
اإن الحمد هلل، نحمده ون�شتعينه ون�شتغفره، ونعوذ باهلل من �شرور اأنف�شنا ومن �شيئات اأعمالنا، من يهِده اهلل فال 

لَّ له، ومن ُي�شِلل فال هادي له، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله، �شلَّى  ُم�شِ

اهلل عليه وعلى اآله واأ�شحابه و�شلَّم ت�شليماً كثيراً.

اأما بعد: فاتقوا اهلل - عباد اهلل - حقَّ التقوى، وراِقبوه في ال�شر والنجوى.

اأيها الم�شلمون:

ه بالنبوة والر�شالة، وا�شطَفى  لهم على كثيٍر ممن خلق تف�شياًل، واجتَبى منهم من خ�شَّ اآدم وف�شَّ م اهلل بني  كرَّ

من اأولئك اأف�شلَهم نبيناً محمَد بن عبد اهلل �شفوَة بني ها�شم، وها�شٌم ِخَير قري�ض، فهو خيٌر من خياٍر، اختاره اهلل 

لهذه الأمة لهدايتها اإلى دين اهلل القويم و�شراطه الم�شتقيم، فكانت حياُته � عبادًة و�شكًرا، ودعوًة وحلًما، وابتالًء 

و�شبًرا، تحلَّى فيها بُخُلٍق �شاٍم وفاأٍل محمود، �شمائُله عِطرٌة و�شيرُته حافلة. )ڱ ڱ ڱ ں(   )القلم:4(، 

َرها عنه، قال عن نف�شه �: »ما يكن عندي من خيٍر فلن اأدَِّخره  ما من خيٍر اإل دلَّ الأمة عليه، وما من �شرٍّ اإل حذَّ

عنكم«؛ متفق عليه. مكَث ع�شر �شنواٍت في مكة ل يدعو اإلى �شيٍء �شواه، ثم دعا اإلى بقية ال�شرائع معه اإلى مماته، ووعَد 

نبيٍّ  ل كل  ُم�شتجابة، فتعجَّ نبيٍّ دعوًة  »لكل  القيامة؛ فقال �:  يوم  له  ُم�شتجابٌة  الأمر بدعوٍة منه  ق هذا  من حقَّ
دعوَته، واإني اختباأُت دعوتي �شفاعًة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلٌة - اإن �شاء اهلل - من مات من اأمتي ل ُي�شِرك باهلل 

�شيًئا«؛ متفق عليه.

اأن�ٌض ع�شر  القلب رفيٌق بمن تحته؛ خَدمه  يتلّطُف في تعليم �شحابته وُيظِهر ما في قلبه من حبِّه لهم؛ رقيُق 

�شنين، فما قال له اأفٍّ قط، ول قال ل�شيٍء �شنَعه لم �شنعَت، ول األ �شنعَت.

رحيٌم بال�شعفاء والمر�شى؛ اأمر من ُي�شلِّي بهم اأن ُيخفِّف �شالَته من اأجلهم، روؤوٌف بالنا�ض �شديد الِحلم؛ كثيُر 

البذل والعطاء، ل يردُّ �شائاًل ول ُمحتاجاً، قال حكيُم بن حزاٍم  : »�شاألُت ر�شول اهلل � فاأعطاني، ثم �شاألُته 

فاأعطاني، ثم �شاألُته فاأعطاني« متفق عليه.

اأعوذ باهلل من  الم�شَرب.  اأو  المطَعم  �ُشبهٍة في  اأي  يتوارى عن  اإل طيباً،  ياأكل  الُجود؛ طيٌب ل  وا�شُع  اليد  كريُم 

ال�شيطان الرجيم: )وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی(   )الأحزاب:21(.
بارك اهلل لي ولكم في القراآن العظيم، ونفعني اهلل واإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، اأقول ما ت�شمعون، 

واأ�شتغفر اهلل لي ولكم ولجميع الم�شلمين من كل ذنٍب، فا�شتغفروه، اإنه هو الغفور الرحيم.
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أخالق الرسول
صلى اهلل عليه وسلم

الخطبة الثانية :
اإل اهلل وحده ل �شريك له تعظيًما  اإله  اأن ل  واأ�شهد  اإح�شانه، وال�شكر له على توفيقه وامتنانه،  الحمد هلل على 

ل�شاأنه، واأ�شهد اأن نبينا محمداً عبده ور�شوله، �شلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�شحابه و�شلَّم ت�شليًما مزيداً.
اأن �شعادُة الداَرين بطاعته �، وعلى قدر متابعته تكون الهداية  اأيها الم�شلمون: اتقوا اهلل حق تقواه واأعلموا 

ة والنجاة، قال تعالى-: )ٺ ٿ ٿ ٿ(   )النور:54(. والعزَّ
ومن اأطاعه �شُلح ديُنه وح�ُشنت دنياه وان�شَرَح �شدره، ومن اأحبَّ اأن يكون رفيَقه في الآخرة فليكن ُمقتفًيا اأثَره، 

ها، قال -�شبحانه-: ) ڃ چ چ چ چ  ا عما ُيناِق�ُض ال�شهادَة له بالر�شالة اأو ُينِق�شُ ُم�شتنًّا ب�شنته، ُمعِر�شً

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ( )�شورة الن�شاء:69(.
ثم اعلموا اأن اهلل اأمركم بال�شالة وال�شالم على نبيه، فقال في محكم التنزيل: )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

)الأحزاب 56(. وقال �: »من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   
ع�شرا« رواه م�شلم.

الذين ق�شوا بالحق وبه كانوا  الرا�شدين  اللهم عن خلفائه  اللهم �شلِّ و�شلِّم على نبينا محمد، وار�َض 
، وعن �شائر ال�شحابة اأجمعين، وعنَّا معهم بجودك وكرمك يا اأكرم  يعِدلون: اأبي بكٍر، وعمر، وعثمان، وعليٍّ

الأكرمين.
اللهم اأِعزَّ الإ�شالم والم�شلمين، واجعل اللهم هذا البلد اآمًنا ُمطمئنًّا و�شائر بالد الم�شلمين.

احِقن  اللهم  الم�شلمين في كل مكان،  اأحوال  اأ�شِلح  اللهم  الم�شلمين في كل مكان،  اأحوال  اأ�شِلح  اللهم 
ا جمياًل. دماءهم، وُردَّهم اإليك ردًّ

)  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې( )البقرة201(. اللهم اإنا ن�شاألك التوفيَق 
وال�شعادة في الدنيا والآخرة، اللهم اح�ُشرنا مع النبيين وال�شديقين وال�شهداء وال�شالحين.

لهداك،  اإمامنا  ق  وفِّ اللهم  )الأعراف:23(،  ڀ(    ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ق جميع ولة اأمور الم�شلمين للعمل بكتابك، وتحكيم �شرعك يا رب العالمين. واجعل عمله في ر�شاك، ووفِّ

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  اهلل:)چ  عباد 
ژ ژ(    )النحل90(.

فاذكروا اهلل العظيم الجليل يذكركم، وا�شكروه على اآلئه ونعمه يِزدكم، ولذكر اهلل اأكبر، واهلل يعلم ما 
ت�شنعون.
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شرح بعض
األسماء الحسنى

الخطبة األولى:
الرحمن على  العليا  وال�شماوات  الأر�ض  الح�شنى خلق  الفا�شلة  والأ�شماء  العليا  الكاملة  ال�شفات  الحمد هلل ذي 

العر�ض ا�شتوى واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له في األوهيته وربوبيته وتدبيره ول نظير له في �شفاته ول 

راد لتقديره واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله الذي خ�شع لربه وا�شتعان به في �شغير اأمره وجليله �شلى اهلل عليه 

اأن اهلل  اأيها النا�ض اتقوا اهلل تعالى واعلموا  اأما بعد  اآله واأ�شحابه الذين عرفوا الحق بدليله و�شلم ت�شليماً.   وعلى 

ل �شريك له في جميع �شفاته ول م�شاهي له في اأ�شمائه وتقديراته فهو )اهلل( الذي تاألهه القلوب بالمحبة والود 

والتعظيم وهو )الرحمن الرحيم( الذي هو اأرحم بعباده من الوالدة بولدها فما من نعمة وجدت اإل من رحمته وما 

من نقمة دفعت اإل من اآثار رحمته وهو )الملك( مالك العالم كله علوه و�شفله ل يتحرك متحرك اإل بعلمه واإرادته 

وما ي�شكن من �شاكن اإل بعلمه واإرادته وهو )القدو�ض( الذي تقد�ض وتنزه عن النقائ�ض والعيوب فلقد خلق ال�شماوات 

بما فيها من النجوم والأفالك وخلق الأر�ض بما فيها من البحار والأ�شجار والجبال والم�شالح والأقوات خلق كل 

ذلك وما بين ال�شماوات والأر�ض في �شتة اأيام �شواء لل�شائلين وما م�شه من تعب ول اآفات وهو )القوي القهار( فما من 

مخلوق اإل وتحت قدرته وقهره وما من جبروت اإل وقد ذل لعظمته و�شطوته وهو )العليم( الذي يعلم ال�شر واأخفى 

ويعلم ما في البر والبحر وما ت�شقط من ورقة اإل يعلمها ول حبة في ظلمات الأر�ض ول رطب ول ياب�ض اإل في كتاب 

مبين وما تحمل من اأنثى ول ت�شع اإل بعلمه يعلم ما تو�شو�ض به نف�ض الن�شان قبل اأن يتكلم به وهو الرقيب ال�شاهد 

عليه في كل حالته وما يغيب عن ربك من مثقال ذرة في الأر�ض ول في ال�شماء ول اأ�شغر من ذلك ول اأكبر وهو 

)العلي الأعلى( هو العلي في ذاته فوق عر�شه العلي في �شفاته فما ي�شبهه اأحد من خلقه وهو )الجبار( الذي يجبر 

الك�شير وال�شعيف وياأخذ القوي بالقهر المنيف وهو )الغفور( الذي يغفر الذنوب واإن عظمت وي�شتر العيوب واإن 

كثرت وفي الحديث القد�شي عنه تبارك وتعالى قال:»يا ابن اآدم اإنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك 
ول اأبالي يا ابن اآدم لو اأتيتني بملء الأر�ض خطايا ثم لقيتني ل ت�شرك بي �شيئا لأتيتك بملئها مغفرة«.

وهو )الحكيم( في �شرعه وقدره فما خلق �شيئاً عبثاً ول �شرع عبادة لهواً ولعباً ومع ذلك فله الحكم اآخراً واأوًل 

ففي الحديث القد�شي قال اهلل تعالى: »يا عبادي لو اأن اأولكم واآخركم واإن�شكم وجنكم قاموا في �شعيد واحد ف�شاألوني 
فاأعطيت كل اإن�شان م�شاألته ما نق�ض ذلك مما عندي اإل كما ينق�ض المخيط اإذا اأدخل البحر«.

عباد اهلل: هذا �شيء ي�شير من اأ�شماء اهلل تعالى وما لها من المعاني واإن اأ�شماءه تعالى ل يح�شى لها تعداد وله 

بها.)ڄ ڄ  والتعبد هلل  ومعنى  واإح�شاوؤها هو معرفتها لفظاً  الجنة  اأح�شاها دخل  وت�شعون من  ت�شعة  منها 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ(   )الأعراف:180(
بارك اهلل لي ولكم في القراآن العظيم، اأقول ما �شمعتم واأ�شتغفر اهلل لي ولكم ول�شائر الم�شلمين فا�شتغفروه اإنه 

هو الغفور الرحيم.
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شرح بعض
األسماء الحسنى

الخطبة الثانية :
الحمد هلل العلي الأعلى الكامل في اأ�شمائه الح�شنى و�شفاته العليا واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له 
اأن محمداً عبده  الماأوى واآمل بها الفوز بالنعيم المقيم والدرجات العلى واأ�شهد  اأرجو بها النجاة من �شوء  �شهادة 
المعاد والجزاء  اإلى يوم  باإح�شان  النجباء وعلى من تبعهم  واأ�شحابه  اآله  الم�شطفى �شلى اهلل عليه وعلى  ور�شوله 

و�شلم ت�شليماً.
اأما بعد اأيها النا�ض اتقوا اهلل تعالى واعرفوا ما هلل تعالى من الأ�شماء وال�شفات فاإن معرفة ذلك زيادة في الإيمان 
وب�شيرة في دين اهلل وعرفان، وهلل تعالى ت�شعة وت�شعون ا�شماً من اأح�شاها دخل الجنة األ واإن اإح�شاءها اأن يعرف 

العبد لفظها ومعناها ويتعبد هلل تعالى بموجبها ومقت�شاها.
فمن اأ�شمائه تعالى )الحي القيوم( وهو ا�شم اهلل الأعظم، -اختاره بع�ض اأهل العلم- الذي اإذا دعي به اأجاب واإذا 
�شئل به اأعطى فهو الحي الكامل في حياته حياة لم ي�شبقها عدم ول يلحقها زوال فهو الحي الذي ل يموت وهو الباقي 
وكل من عليها فان، اأما القيوم الذي قام بنف�شه فا�شتغنى عن جميع خلقه وفي الحديث القد�شي اأن اهلل تعالى يقول: 
» يا عبادي: لو اأن اأولكم واآخركم واإن�شكم وجنكم كانوا على اأتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي �شيئا. 
يا عبادي لو اأن اأولكم واآخركم واإن�شكم وجنكم كانوا على اأفجر قلب رجل واحد منكم ما نق�ض ذلك في ملكي �شيئا يا 
عبادي: لو اأن اأولكم واآخركم واإن�شكم وجنكم قاموا في �شعيد واحد ف�شاألوني فاأعطيت كل اإن�شان م�شاألته ما نق�ض 
ذلك مما عندي اإل كما ينق�ض المخيط اإذا غم�ض في البحر ذلك باأني جواد واجد ماجد اأفعل ما اأريد عطائي كالم 
وعذابي كالم اإنما اأمري ل�شيء اإذا اأردته اأن اأقول له كن فيكون« وللقيوم معنى اآخر وهو القائم على غيره فكل ما في 

ال�شماوات والأر�ض فاإنه م�شطر اإلى اهلل ل قيام له ول ثبات ول وجود اإل باهلل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ(   )الروم:25( .
ومن اأ�شمائه تعالى )ال�شميع الب�شير( ي�شمع كل �شيء ويرى كل �شيء ل يخفى عليه دبيب النملة ال�شوداء على 
ال�شخرة ال�شماء في الليلة الظلماء يخلقكم في بطون اأمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثالث اإن جهرت بقولك 
�شمعه واإن اأ�شررت به ل�شاحبك �شمعه واإن اأخفيته في نف�شك �شمعه واأبلغ من ذلك اأنه يعلم ما تو�شو�ض به نف�شك واإن 
لم تنطق به. اإن فعلت فعاًل ظاهراً راآك واإن فعلت فعاًل باطناً ولو في جوف بيت مظلم راآك واإن تحركت بجميع بدنك 

راآك واإن حركت ع�شواً من اأع�شائك راآك واأبلغ من ذلك اأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي ال�شدور.
ومن اأ�شماء اهلل تعالى )الرحمن الرحيم( فكل ما نحن فيه من نعمة فهي من اآثار رحمته معا�شنا من اآثار رحمته 
و�شحتنا من رحمته واأموالنا واأولدنا من رحمته. الليل والنهار والمطر والنبات من رحمته. الأمن والرغد من رحمته.

عباد اهلل:)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(.

وقال �: »من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا« رواه م�شلم. اللهم �شل و�شلم وزد وبارك على نبينا محمد 

عبدك ونبيك ور�شولك وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليما اللهم اأعز الإ�شالم والم�شلمين ، اللهم بلغنا ر�شاك واأ�شلح لنا 

�شاأننا، اللهم اآتنا في الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار.
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شرح بعض
األسماء الحسنى

الخطبة الثانية :
الحمد هلل العلي الأعلى الكامل في اأ�شمائه الح�شنى و�شفاته العليا واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له 
اأن محمداً عبده  الماأوى واآمل بها الفوز بالنعيم المقيم والدرجات العلى واأ�شهد  اأرجو بها النجاة من �شوء  �شهادة 
المعاد والجزاء  اإلى يوم  باإح�شان  النجباء وعلى من تبعهم  واأ�شحابه  اآله  الم�شطفى �شلى اهلل عليه وعلى  ور�شوله 

و�شلم ت�شليماً.
اأما بعد اأيها النا�ض اتقوا اهلل تعالى واعرفوا ما هلل تعالى من الأ�شماء وال�شفات فاإن معرفة ذلك زيادة في الإيمان 
وب�شيرة في دين اهلل وعرفان، وهلل تعالى ت�شعة وت�شعون ا�شماً من اأح�شاها دخل الجنة األ واإن اإح�شاءها اأن يعرف 

العبد لفظها ومعناها ويتعبد هلل تعالى بموجبها ومقت�شاها.
فمن اأ�شمائه تعالى )الحي القيوم( وهو ا�شم اهلل الأعظم، -اختاره بع�ض اأهل العلم- الذي اإذا دعي به اأجاب واإذا 
�شئل به اأعطى فهو الحي الكامل في حياته حياة لم ي�شبقها عدم ول يلحقها زوال فهو الحي الذي ل يموت وهو الباقي 
وكل من عليها فان، اأما القيوم الذي قام بنف�شه فا�شتغنى عن جميع خلقه وفي الحديث القد�شي اأن اهلل تعالى يقول: 
» يا عبادي: لو اأن اأولكم واآخركم واإن�شكم وجنكم كانوا على اأتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي �شيئا. 
يا عبادي لو اأن اأولكم واآخركم واإن�شكم وجنكم كانوا على اأفجر قلب رجل واحد منكم ما نق�ض ذلك في ملكي �شيئا يا 
عبادي: لو اأن اأولكم واآخركم واإن�شكم وجنكم قاموا في �شعيد واحد ف�شاألوني فاأعطيت كل اإن�شان م�شاألته ما نق�ض 
ذلك مما عندي اإل كما ينق�ض المخيط اإذا غم�ض في البحر ذلك باأني جواد واجد ماجد اأفعل ما اأريد عطائي كالم 
وعذابي كالم اإنما اأمري ل�شيء اإذا اأردته اأن اأقول له كن فيكون« وللقيوم معنى اآخر وهو القائم على غيره فكل ما في 

ال�شماوات والأر�ض فاإنه م�شطر اإلى اهلل ل قيام له ول ثبات ول وجود اإل باهلل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ(   )الروم:25( .
ومن اأ�شمائه تعالى )ال�شميع الب�شير( ي�شمع كل �شيء ويرى كل �شيء ل يخفى عليه دبيب النملة ال�شوداء على 
ال�شخرة ال�شماء في الليلة الظلماء يخلقكم في بطون اأمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثالث اإن جهرت بقولك 
�شمعه واإن اأ�شررت به ل�شاحبك �شمعه واإن اأخفيته في نف�شك �شمعه واأبلغ من ذلك اأنه يعلم ما تو�شو�ض به نف�شك واإن 
لم تنطق به. اإن فعلت فعاًل ظاهراً راآك واإن فعلت فعاًل باطناً ولو في جوف بيت مظلم راآك واإن تحركت بجميع بدنك 

راآك واإن حركت ع�شواً من اأع�شائك راآك واأبلغ من ذلك اأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي ال�شدور.
ومن اأ�شماء اهلل تعالى )الرحمن الرحيم( فكل ما نحن فيه من نعمة فهي من اآثار رحمته معا�شنا من اآثار رحمته 
و�شحتنا من رحمته واأموالنا واأولدنا من رحمته. الليل والنهار والمطر والنبات من رحمته. الأمن والرغد من رحمته.

عباد اهلل:)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(.

وقال �: »من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا« رواه م�شلم. اللهم �شل و�شلم وزد وبارك على نبينا محمد 

عبدك ونبيك ور�شولك وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليما اللهم اأعز الإ�شالم والم�شلمين ، اللهم بلغنا ر�شاك واأ�شلح لنا 

�شاأننا، اللهم اآتنا في الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار.
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في ذكر
بعض اآليات الكونية

الخطبة األولى:
الحمد هلل الملك الحق المبين الذي اأبان لعباده من اآياته ما به عبرة للمعتبرين وهداية للمهتدين واأ�شهد اأن ل 

اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له اإله الأولين والآخرين واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله المبعوث رحمة للعالمين �شلى 

اهلل عليه وعلى اآله واأ�شحابه ومن تبعهم باإح�شان اإلى يوم الدين و�شلم ت�شليماً.

اأما بعد اأيها النا�ض: اتقوا اهلل تعالى واحمدوه على ما اأراكم من اآياته الدالة على وحدانيته وعلى كمال ربوبيته 

والأر�ض  ال�شماوات  اآياته خلق  والرحمة فمن  والقدرة  العلم  كامل  واحد  اإله  اأنه  تدل على  اآية  له  �شيء  فاإن في كل 

فمن نظر اإلى ال�شماء في ح�شنها وكمالها وارتفاعها وقوتها عرف بذلك تمام قدرته تعالى )ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

اإلى  نظر  ومن  )ق:6(،  ژ(   ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  )ڇ   ، )الذاريات:47(  ۈئ(   
الأر�ض كيف مهدها اهلل و�شلك لنا فيها �شباًل وجعل فيها روا�شي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اأقواتها وي�شرها 

لعباده فجعلها لهم ذلوًل يم�شون في مناكبها وياأكلون من رزقه فيحرثون ويزرعون وي�شتخرجون منها الماء في�شقون 

وي�شربون وكيف جعلها اهلل تعالى قراراً للخلق ل ت�شطرب بهم ول تزلزل بهم اإل باإذن اهلل: )ڱ ں ں ڻ(   

)الذاريات:20( ، ومن اآياته تعالى الليل والنهار الليل جعله اهلل تعالى �شكناً للعباد ي�شكنون فيه وينامون وي�شرتيحون 

والنهار جعله اهلل تعالى معا�شاً للنا�ض يبتغون فيه من ف�شل اهلل، ومن اآياته تعالى هذه الكواكب والنجوم العظيمة 

التي ل يح�شيها كرثة ول يعلمها عظمة اإل اهلل تعالى فمنها ال�شيارات ومنها الثوابت ومنها املت�شاحبات التي ل تزال 

لل�شماء ورجوماً  باأمر اهلل تعالى وتدبريه زينة  ت�شري  اأحياناً  وتفرتق  اأحياناً  التي جتتمع  املتفارقات  مقرتنة ومنها 

له وحده ل  املدبر  الذي خلقه وهو  وتف�شياًل هو  اآيات اهلل جملة  كله من  فالكون  بها  يهتدي  لل�شياطني وعالمات 

ڄ ڄ ڄ  يدبر الكون نف�شه ول يدبره اأحد غري اهلل يقول اهلل تعالى: )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ(   )الطور:36-35( .
بارك اهلل يل ولكم يف القراآن العظيم، اأقول ما �شمعتم واأ�شتغفر اهلل يل ولكم ول�شائر امل�شلمني فا�شتغفروه اإنه هو 

الغفور الرحيم.



لنزالء السجون واإلصالحيات
75

في ذكر
بعض اآليات الكونية

الخطبة الثانية :
الحمد هلل رب العالمين وكفى و�شلى اهلل على النبي الم�شطفى و�شلم ت�شليماً.

اأما بعد اأيها النا�ض: اتقوا ربكم وا�شكروه على ما هداكم وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون علمكم ما فيه �شالح دينكم 
اإل  اأوتيتم من العلم  ودنياكم وحجب عنكم من العلم ما ل تدركه عقولكم ول تتعلق به م�شالحكم رحمة بكم وما 

قلياًل.
علمكم كيف ابتداأ خلق هذا العالم وهو الأمر الذي ل يمكن علمه اإل من طريق الر�شل �شلوات اهلل و�شالمه عليهم 
فكل من ذكر �شيئاً عن كيفية خلق ال�شماوات والأر�ض فاإن الواجب اأن نعر�ض قوله على ما جاءت به الر�شل فاإن طابقه 
فهو مقبول واإن خالفه فهو مردود واإن كان م�شكوتاً عنه فيما جاءت به الر�شل فاإننا نتوقف فيه حتى يتبين لنا اأمره 

من حق اأو باطل، مع ال�شتمرار بالبحث والكت�شاف والتفكر في خلق اهلل.
فيها  يومين وجعل  في  الأر�ض  ابتداأ خلق  اأيام  �شتة  في  بينهما  وما  والأر�ض  ال�شماوات  اأنه خلق  اهلل  علمنا  لقد 
روا�شي من فوقها وهياأها لما ت�شلح له من الأقوات في يومين اآخرين فتلك اأربعة اأيام ثم ا�شتوى اإلى ال�شماء وهي 
دخان ف�شواهن �شبع �شموات في يومين واأوحي في كل �شماء اأمرها فتلك �شتة اأيام خلق اهلل فيها ال�شماوات والأر�ض 
واأودع فيهن م�شالحهن فاأخرج من الأر�ض ماءها ومرعاها وقدر الأقوات فيها تقديراً ينا�شب الزمان والمكان لتكون 
الأقوات متنوعة وم�شتمرة اأنواعها في كل زمان وليتبادل النا�ض الأقوات فيما بينهم ي�شدر هذا اإلى هذا وهذا اإلى هذا 
فيح�شل بذلك من المكا�شب والت�شال بين النا�ض ما فيه م�شلحة الجميع وزين اهلل ال�شماء الدنيا بم�شابيح وهي 
النجوم وجعلها رجوماً لل�شياطين التي ت�شترق ال�شمع من ال�شماء وعالمات يهتدي بها النا�ض في البر والبحر، و�شخر 

لعباده الليل والنهار يتعاقبان على الأر�ض لتقوم م�شالح العباد في دينهم ودنياهم قال اهلل تعالى: )ۈ ۈ ٴۇ 

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ( )اإبراهيم 34-32(. ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

عباد اهلل:)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(.

وقال �: »من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا« رواه م�شلم. اللهم �شل و�شلم وزد وبارك على نبينا محمد 

عبدك ونبيك ور�شولك وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليما اللهم اأعز الإ�شالم والم�شلمين ، اللهم بلغنا ر�شاك واأ�شلح لنا 

�شاأننا واكفنا اأمر الدنيا والآخرة وارزقنا قلوباً توابة ونفو�شاً اأوابة واغفر لنا واهدنا يا اأرحم الراحمين، اللهم اآتنا في 

الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار.
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ذكر شيء
من نعيم الجنة

الخطبة األولى:
الحمد هلل الذي جعل جنات الفردو�ض لعباده الموؤمنين نزًل ونوع لهم الأعمال ال�شالحة ليتخذوا منها اإلى تلك 

الجنات �شباًل واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له خلق الموت والحياة ليبلوكم اأيكم اأح�شن عماًل واأ�شهد اأن 

محمداً عبده ور�شوله الذي �شمر للحاق بالرفيق الأعلى والو�شول اإلى جنات الماأوى ولم يتخذ �شواها �شغاًل �شلى 

اهلل عليه وعلى اآله واأ�شحابه والتابعين لهم باإح�شان ما تتابع القطر والندى و�شلم ت�شليماً.

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  تعالى:)ٻ  اهلل  اتقوا  النا�ض:  اأيها  بعد  اأما 

ڤ ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ ڀ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
گ( )اآل عمران:133-136(. �شارعوا اإلى دار فيها ما ل عين راأت ول اأذن �شمعت ول خطر على قلب ب�شر مفتاحها 
قول ل اإله اإل اهلل واأ�شنانه �شرائع الإ�شالم فمن جاء بمفتاح له اأ�شنان فتح له ومن جاء بمفتاح بال اأ�شنان اأو�شك اأن ل 

يدخل اأبوابها ثمانية فمن اأنفق زوجين في �شبيل اهلل دعي من اأبواب الجنة يا عبد اهلل هذا خير فمن كان من اأهل 

ال�شالة دعي من باب ال�شالة ومن كان من اأهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من اأهل ال�شدقة دعي من باب 

ال�شدقة ومن كان من اأهل ال�شيام دعي من باب الريان وقد يدعى الإن�شان من جميع الأبواب ما بين م�شراعين من 

م�شاريعها كما بين مكة وهجر بناوؤها لبنة من ذهب ولبنة من ف�شة مالطها الم�شك وح�شباوؤها اللوؤلوؤ والياقوت 

وترابها الزعفران فيها غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها للموؤمن فيها خيمة من لوؤلوؤة واحدة 

مجوفة طولها �شتون مياًل في الجنة �شجرة ي�شير الراكب الجواد الم�شمر في ظلها مئة عام ل يقطعها قال ابن 

عبا�ض ر�شي اهلل عنهمـا في قولـه تعـالى: ) ک ک  (   )الواقعة:30(. قال: الظل الممدود �شجرة في الجنة على �شاق 

اإليها اأهل الجنة اأهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلها  ظلها قدر ما ي�شير الراكب في نواحيها مئة عام يخرج 

غرا�شها �شبحان اهلل والحمد هلل ول اإله اإل اهلل واهلل اأكبر، وفيها من كل فاكهة زوجان وجنتان وفاكهة ونخل ورمان 

اإن قام تناولها  ولي�شت كهيئتها في الدنيا واإنما ال�شم هو ال�شم والم�شمى غير الم�شمى قد ذللت قطوفها تذلياًل 

ب�شهولة واإن قعد تناولها ب�شهولة واإن ا�شطجع تناولها ب�شهولة.

ن�شاأل اهلل من وا�شع ف�شله وكرمه، بارك اهلل لي ولكم في القراآن العظيم، ونفعني اهلل واإياكم بما فيه من الآيات 

اإنه هو  فا�شتغفروه،  ذنٍب،  الم�شلمين من كل  واأ�شتغفر اهلل لي ولكم ولجميع  ت�شمعون،  اأقول ما  الحكيم،  والذكر 

الغفور الرحيم.
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ذكر شيء
من نعيم الجنة

الخطبة الثانية :
الحمد هلل م�شتحق الحمد واأهله المجازي خلقه جزاء دائراً بين عدله وف�شله واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل 
�شريك له في ملكه وحكمه واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله اأف�شل خلقه �شلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�شحابه وتابعي 

هديه و�شلم ت�شليماً.
اأيها النا�ض: اتقوا اهلل تعالى فالجنة كلما ُقطع منها �شيئاً خلفه اآخر، وكلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً  اأما بعد 
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، واأوتوا به مت�شابها في اللون والهيئة، مختلفاً في الطعم ولهم رزقهم فيها بكرة وع�شياً 
يدعون فيها بكل فاكهة اآمنين من الموت، اآمنين من الهرم اآمنين من المر�ض، اآمنين من كل خوف، ومن كل نق�ض 
في نعيمهم اأو زوال خالدين فيها ما دامت ال�شماوات والأر�ض اإل ما �شاء ربك عطاء غير مجذوذ،  فيها اأنهار من ماء 
غير اآ�شن اأي لم يتغير ول يتغير اأبداً واأنهار من لبن لم يتغير طعمه بحمو�شة ول ف�شاد واأنهار من خمر لذة لل�شاربين 
ل ي�شدع الروؤو�ض ول يزيل العقول واأنهار من ع�شل م�شفى تجري هذه الأنهار من غير حفر �شواق ول اإقامة اأخدود 
ي�شرفونها كما ي�شاوؤون يطوف عليهم ولدان مخلدون اإذا راأيتهم ح�شبتهم في جمالهم وانت�شارهم في خدمة اأ�شيادهم 
لوؤلوؤاً منثوراً يطوفون عليهم بكاأ�ض من معين بي�شاء لذة لل�شاربين باآنية من ف�شة واأكواب كانت قوارير قوارير من 
ف�شة قدروها تقديراً يعطى الواحد منهم قوة مئة في الطعام وال�شراب لياأكلوا من جميع ما طاب لهم وي�شربوا من 
كل ما لذ لهم ويطول نعيمهم بذلك ثم يخرج طعامهم و�شرابهم ج�شاء ور�شحاً من جلودهم كريح الم�شك فال بول 
ول غائط ول مخاط لهم فيها اأزواج مطهرة من الحي�ض والنفا�ض والبول وكل اأذى وقذر هم واأزواجهم في ظالل 
على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون �شالم قوًل من رب رحيم اأن�شاأهن اهلل اإن�شاء فجعلهن اأبكاراً كلما 
جامعها زوجها عادت بكراً وجعلهن عرباً اأتراباً والعروب هي المراأة المتوددة اإلى زوجها؛ اأتراباً على �شن واحد فيها 
ما ت�شتهيه الأنف�ض وتلذ الأعين وهم فيها خالدون ل يبغون عنها حوًل ول هم عنها مخرجون ينادي مناد اإن لكم اأن 
ت�شحوا فال ت�شقموا اأبداً واإن لكم اأن تحيوا فال تموتوا اأبدا واإن لكم اأن ت�شبوا فال تهرموا اأبداً وفوق ذلك كله اأن اهلل 
اأحل عليهم ر�شوانه فال ي�شخط عليهم اأبداً وفوق ذلك كله ما يح�شل لهم من النعيم بروؤية ربهم البر الرحيم الذي 

من عليهم حتى اأو�شلهم بف�شله اإلى دار ال�شالم والنعيم فاإنهم يرونه عيانا باأب�شارهم كمـا قـال تعـالى: )پ ڀ 

ڀ    ڀ ٺ ٺ(   )القيامة:23-22(.
عباد اهلل:)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(.

وقال �: »من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا« رواه م�شلم. اللهم �شل و�شلم على نبينا محمد وعلى اآله 

و�شحبه و�شلم ت�شليماً اللهم اأعز الإ�شالم والم�شلمين، اللهم بلغنا ر�شاك واأ�شلح لنا �شاأننا واكفنا اأمر الدنيا والآخرة 

وارزقنا قلوباً توابة ونفو�شاً اأوابة واغفر لنا واهدنا يا اأرحم الراحمين، اللهم اآتنا في الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة 

وقنا عذاب النار.
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كيفية الوضوء
الخطبة األولى:

الحمد هلل الملك العظيم البر الرحيم الذي يحكم بالحق، ويق�شي بالعدل اإن ربي على �شراط م�شتقيم، واأ�شهد 

اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له �شهادة تنقذ قائلها من العذاب الأليم، واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله الذي بين 

لأمته ما ينفعها من الخير وحذرها عن ال�شر الذي يوقعها في عذاب الجحيم �شلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�شحابه، 

ومن تبعهم في نهجهم القويم، و�شلم ت�شليماً.

اأما بعد اأيها النا�ض: اتقوا اهلل تعالى، واعرفوا ما اأوجبه اهلل عليكم من اأحكام دينكم، فاإنه ل قوام لالآخرة، بل 

ول للدنيا، اإل بالتم�شك بدين اهلل، والقتداء بر�شول اهلل � فقد اأوجب اهلل عليكم الطهارة من الحدث الأكبر 

والأ�شغر اإذا اأردتم القيام لل�شالة، من اأراد منكم اأن ي�شلي، فليتو�شاأ على الوجه الم�شروع، و�شفة ذلك اأن ينوي 

يغ�شل كفيه ثالث مرات، ثم يتم�شم�ض، وي�شتن�شق ثالث مرات، ثم  ب�شم اهلل، ثم  نف�شه، ثم يقول:  الو�شوء في 

يغ�شل وجهه كله ثالثاً من الأذن اإلى الأذن عر�شاً، ومن منابت �شعر الراأ�ض اإلى اأ�شفل اللحية طوًل، ل يجوز اأن 

يفرط ب�شيء من ذلك، ثم يغ�شل يديه اإلى المرفقين ثالثاً، ويجب اأن يالحظ المتو�شيء كفيه عند غ�شل ذراعيه، 

فيغ�شلهما مع الذراعين، فاإن بع�ض النا�ض يغفل عن ذلك، ول يغ�شل اإل ذراعيه، وهو خطاأ، ثم يم�شح راأ�شه كله بيديه 

من مقدمه اإلى قفاه، ويم�شح اأذنيه، فيدخل �شباحتيه في �شماخيهما، ويم�شح باإبهاميه ظاهرهما، ثم يغ�شل رجليه 

مع الكعبين ثالث مرات، ومن ن�شي منكم اأن ي�شمي حتى فرغ، فو�شووؤه �شحيح، واإن ذكر في اأثنائه �شمى، وا�شتمر 

على و�شوئه، ومن كان منكم في يده، اأو غيرها من اأع�شاء الو�شوء جرح ي�شره الغ�شل، فال يغ�شله، فاإن و�شع عليه 

دواء، اأو خرقة، فيجب اأن يكون ذلك بقدر الحاجة، واأما ما يفعله بع�ض النا�ض من اأنه اإذا كان جرح في راأ�ض اإ�شبعه، 

فاإنه ي�شد خرقة على اإ�شبعه كله من غير حاجة، فهذا ل يجوز بل عليه اأن يكون بقدر حاجته، ثم بعد ذلك يم�شح 

عليه عند الو�شوء، ول يحتاج اإلى التيمم بعد ذلك، ومن تو�شاأ منكم، فاإنه ينتق�ض و�شوءه بالحدث من ريح، اأو بول، 

اأو غائط، وباأكل لحم الإبل كله حتى ال�شحم، والكبد، والكلى، والأمعاء، وغير ذلك �شواء اأكله نياً اأو مطبوخاً، وكذلك 

ينق�ض الو�شوء النوم الكثير، فاأما النعا�ض، اأو النوم القليل الذي يغلب على ظنه اأنه لم يحدث فيه، فاإنه ل ينق�ض، 

ومن تطهر، ثم �شك هل اأحدث، اأو ل فليبن على اليقين، ول يجب عليه اأن يتو�شاأ؛ لأن الأ�شل بقاء طهارته. اأعوذ 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  الرجيم:  ال�شيطان  من  باهلل 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک(   )املائدة:6(.
بارك اهلل لي ولكم في القراآن العظيم، اأقول ما �شمعتم واأ�شتغفر اهلل لي ولكم ول�شائر الم�شلمين فا�شتغفروه اإنه هو 

الغفور الرحيم.
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فوائد الوضوء والمسح 
على الخفين والتيمم

الخطبة الثانية :
الحمد هلل الذي �شرع لعباده الفرائ�ض والواجبات، وي�شرها، و�شاعف لهم عليها الأجور، وكملها، واأ�شهد اأن ل اإله 
اإل اهلل وحده ل �شريك له مخل�شين له الدين، واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله اأف�شل المر�شلين �شلى اهلل عليه وعلى 

اآله واأ�شحابه، ومن تبعهم باإح�شان اإلى يوم الدين، و�شلم ت�شليماً.
اأما بعد: اأيها النا�ض اتقوا اهلل تعالى، واأعلموا اأن  من تي�شير اهلل عليكم في هذا الدين اأن اأجاز لكم الم�شح على 
الخفين بدل من الرجلين يعني اإذا كان على رِجل الإن�شان » كنادر اأو �شراب «، وكان قد لب�شهما، وهو طاهر، فاإن اهلل 
تعالى برحمته اأجاز له الم�شح عليهما بدل من غ�شل الرجلين اإن كان مقيماً، فيوماً وليلة، واإن كان م�شافراً، فثالثة 
اأيام بلياليها تبتديء المدة المذكورة من اأول م�شحة م�شحها، واإذا تمت المدة، وهو على طهارة، فطهارته باقية حتى 
تنتق�ض، فاإذا انتق�شت بعد تمام المدة وجب عليه غ�شل رجليه اإذا تو�شاأ، ثم يلب�ض من جديد، ومن تمت مدته، فن�شي، 
وم�شح بعد تمام المدة، فعليه اأن يعيد ال�شالة التي �شالها بالم�شح الذي بعد تمام المدة، ومن لب�ض كنادر اأو �شراباً، 
فهو مخير في اأول الأمر اإن �شاء م�شح الكنادر، واإن �شاء م�شح ال�شراب، فاإذا م�شح اأحدهما اأول مرة تعلق الحكم به، فاإذا 
قدر اأنه م�شح الكنادر -التي هي �شاترة على محل الفر�ض- فلي�شتمر على م�شحهما، ول يخلعهما حتى تتم المدة، فاإن 
خلعهما قبل تمام المدة لنوم اأو لغيره، فاإنه ل يعيدهما اإذا تو�شاأ حتى يغ�شل رجليه؛ لأن المم�شوح اإذا خلع ل يعود 
الم�شح عليه، اإل بعد غ�شل الرجلين، اأما اإذا م�شح الإن�شان على ال�شراب من اأول مرة، فاإنه ل ي�شر خلع الكنادر، فله 
اأن ي�شتمر على م�شح ال�شراب حتى تنتهي المدة، وكيفية الم�شح اأن يبل يديه بالماء، ثم يمرهما على ظهر الخفين 
من اأطرافهما مما يلي الأ�شابع اإلى ال�شاق مرة واحدة. ومن رحمة اهلل بالعبد اأن من احتاج اإلى ربط �شيء على ك�شر، 
اأو جرح، اأو لزقة، فاإنه يم�شح عليها كلها بدًل عن غ�شلها في الو�شوء والغ�شل حتى تبراأ، ويقوم م�شحها مقام غ�شلها 
تي�شيراً من اهلل وت�شهياًل على عباده، وهلل الحمد والمنة،  واإن من رحمة اهلل بعباده اأن �شرع لهم التطهر بال�شعيد، اإذا 
لم يجدوا الماء، اأو ت�شرروا با�شتعماله، فمن لم يجد الماء ل�شفر اأو انقطاعه اأو ت�شرر با�شتعماله لمر�ض اأو غيره، 
حدثه،  يرتفع  وبذلك  ببع�ض،  بع�شهما  وكفيه  وجهه  فيم�شح  واحدة،  �شربة  بيديه  الأر�ض  ي�شرب  باأن  يتيمم  فاإنه 
ويكون طاهراً طهارة كاملة ي�شلي بها ما �شاء، ول تنتق�ض، اإل بما تنتق�ض به طهارة الماء، فاإذا اأوجد الماء اأو اأمن 

من ال�شرر تو�شاأ، اإن كان تيممه عن حدث اأ�شغر، اأو اأغت�شل اإن كان تيممه عن حدث اأكبر قال اهلل تعالى: )ٱ 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک(   )املائدة:6(.
عباد اهلل:)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(.

اللهم �شل و�شلم على نبينا محمد وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليماً ، اللهم بلغنا ر�شاك واأ�شلح لنا �شاأننا، اللهم اآتنا 

في الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب.
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فوائد الوضوء والمسح 
على الخفين والتيمم

الخطبة الثانية :
الحمد هلل الذي �شرع لعباده الفرائ�ض والواجبات، وي�شرها، و�شاعف لهم عليها الأجور، وكملها، واأ�شهد اأن ل اإله 
اإل اهلل وحده ل �شريك له مخل�شين له الدين، واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله اأف�شل المر�شلين �شلى اهلل عليه وعلى 

اآله واأ�شحابه، ومن تبعهم باإح�شان اإلى يوم الدين، و�شلم ت�شليماً.
اأما بعد: اأيها النا�ض اتقوا اهلل تعالى، واأعلموا اأن  من تي�شير اهلل عليكم في هذا الدين اأن اأجاز لكم الم�شح على 
الخفين بدل من الرجلين يعني اإذا كان على رِجل الإن�شان » كنادر اأو �شراب «، وكان قد لب�شهما، وهو طاهر، فاإن اهلل 
تعالى برحمته اأجاز له الم�شح عليهما بدل من غ�شل الرجلين اإن كان مقيماً، فيوماً وليلة، واإن كان م�شافراً، فثالثة 
اأيام بلياليها تبتديء المدة المذكورة من اأول م�شحة م�شحها، واإذا تمت المدة، وهو على طهارة، فطهارته باقية حتى 
تنتق�ض، فاإذا انتق�شت بعد تمام المدة وجب عليه غ�شل رجليه اإذا تو�شاأ، ثم يلب�ض من جديد، ومن تمت مدته، فن�شي، 
وم�شح بعد تمام المدة، فعليه اأن يعيد ال�شالة التي �شالها بالم�شح الذي بعد تمام المدة، ومن لب�ض كنادر اأو �شراباً، 
فهو مخير في اأول الأمر اإن �شاء م�شح الكنادر، واإن �شاء م�شح ال�شراب، فاإذا م�شح اأحدهما اأول مرة تعلق الحكم به، فاإذا 
قدر اأنه م�شح الكنادر -التي هي �شاترة على محل الفر�ض- فلي�شتمر على م�شحهما، ول يخلعهما حتى تتم المدة، فاإن 
خلعهما قبل تمام المدة لنوم اأو لغيره، فاإنه ل يعيدهما اإذا تو�شاأ حتى يغ�شل رجليه؛ لأن المم�شوح اإذا خلع ل يعود 
الم�شح عليه، اإل بعد غ�شل الرجلين، اأما اإذا م�شح الإن�شان على ال�شراب من اأول مرة، فاإنه ل ي�شر خلع الكنادر، فله 
اأن ي�شتمر على م�شح ال�شراب حتى تنتهي المدة، وكيفية الم�شح اأن يبل يديه بالماء، ثم يمرهما على ظهر الخفين 
من اأطرافهما مما يلي الأ�شابع اإلى ال�شاق مرة واحدة. ومن رحمة اهلل بالعبد اأن من احتاج اإلى ربط �شيء على ك�شر، 
اأو جرح، اأو لزقة، فاإنه يم�شح عليها كلها بدًل عن غ�شلها في الو�شوء والغ�شل حتى تبراأ، ويقوم م�شحها مقام غ�شلها 
تي�شيراً من اهلل وت�شهياًل على عباده، وهلل الحمد والمنة،  واإن من رحمة اهلل بعباده اأن �شرع لهم التطهر بال�شعيد، اإذا 
لم يجدوا الماء، اأو ت�شرروا با�شتعماله، فمن لم يجد الماء ل�شفر اأو انقطاعه اأو ت�شرر با�شتعماله لمر�ض اأو غيره، 
حدثه،  يرتفع  وبذلك  ببع�ض،  بع�شهما  وكفيه  وجهه  فيم�شح  واحدة،  �شربة  بيديه  الأر�ض  ي�شرب  باأن  يتيمم  فاإنه 
ويكون طاهراً طهارة كاملة ي�شلي بها ما �شاء، ول تنتق�ض، اإل بما تنتق�ض به طهارة الماء، فاإذا اأوجد الماء اأو اأمن 

من ال�شرر تو�شاأ، اإن كان تيممه عن حدث اأ�شغر، اأو اأغت�شل اإن كان تيممه عن حدث اأكبر قال اهلل تعالى: )ٱ 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڄ ڃ ڃ ڃ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ  ٹ  ٹ ٹ  ٿ ٿ  ٺ ٿ ٿ 
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک(   )املائدة:6(.
عباد اهلل:)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(.

اللهم �شل و�شلم على نبينا محمد وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليماً ، اللهم بلغنا ر�شاك واأ�شلح لنا �شاأننا، اللهم اآتنا 

في الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب.
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مراجعة السلوك 

الخطبة األولى:
الحمد هلل الذي ظهر لأوليائه نعوت جالله. واأنار قلوب اأ�شفيائه بم�شاهدة �شفات كماله. وتحبب اإلى عباده بما 

اأ�شداه اإليهم من اإنعامه واإف�شاله. اأحمده �شبحانه حمد عبد اأخل�ض هلل في اأقواله واأفعاله. واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل 

اأهل  اأنعم اهلل على جميع  اأن محمداً عبده ور�شوله، نبي  وحده ل �شريك له، ول معين في تدبيره واأفعاله، واأ�شهد 

الأر�ض ببعثه واإر�شاله. اللهم �شل على عبدك ور�شولك محمد، وعلى جميع اأ�شحابه واآله، و�شلم ت�شليماً كثيراً.

اأما بعد، فيا اأيها النا�ض اتقوا اهلل تعالى، وتدبروا ما جاء به نبيكم محمد � من الحكمة والكتاب المنزل. 

عباد اهلل: لي�شاألنكم اهلل عز وجل عن النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا: ماذا عملتم فيه؟ ومن اأين و�شلتم اإليه؟ 

وفيم اأ�شبتموه؟ وماذا عملتم به؟، وقال قتادة: اإن اهلل �شائل كل عبد عما ا�شتودعه من نعمته وحقه، والنعيم الم�شئول 

عنه نوعان: نوع اأخذ من حله و�شرف في حقه في�شاأل عن �شكره، ونوع اأخذ بغير حله و�شرف في غير حقه في�شاأل عن 

م�شتخرجه وعن م�شرفه، وقد دل على وجوب المحا�شبة قوله تعالى: )ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ(   )احل�شر:18(.
وفي محا�شبة النف�ض عدة م�شالح، منها تعزيز ا�شتقامتها ومراجعة �شلوكها والتحكم في ت�شرفاتها والطالع على 

عيوبها ومن لم يطلع على عيب نف�شه لم يمكنه اإزالته، ومن ذلك اأنه لول اأن اهلل وفق الن�شان لمحا�شبتها ل�شقي في 

الدنيا والآخرة، ومن ذلك اأن المحا�شبة للنف�ض من الكيا�شة ومن ذلك ا�شتراحة المحا�شب من التعب الطويل يوم 

القيامة، ومن ذلك اأنه ل يتح�شر المحا�شب في القيامة كالذين لم يحا�شبوا اأنف�شهم، ومن ذلك تمرين النف�ض على 

العبادة والمداومة على ذكر اهلل لياًل ونهاراً.

محا�شبة النف�ض بعد العمل وهو ثالثة اأنواع: 

محا�شبتها على طاعة ق�شرت فيها من حق اهلل تعالى، فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي وحق اهلل  اأحدها: 

في الطاعة �شتة اأمور هي: الإخال�ض في العمل، والن�شيحة هلل فيه، ومتابعة الر�شول � و�شهود م�شهد الإح�شان، 

و�شهود منة اهلل عليه، و�شهود تق�شيره فيه بعد ذلك كله، فيحا�شب نف�شه هل وفى هذه المقامات حقها؟ وهل اتى بها 

في هذه الطاعة؟.

الثاني: اأن يحا�شب نف�شه على كل عمل كان تركه خيراً له من فعله. 

الثالث: اأن يحا�شب نف�شه على اأمر مباح لم فعله، وهل اأراد به اهلل تعالى والدار الآخرة فيكون رابحاً، اأو اأراد به 

الدنيا وعاجلها، فيخ�شر ذلك الربح ويفوته الظفر به.

وترك المحا�شبة، يوؤول به اإلى تراكم الأخطاء، واإذا فعل ذلك �شهل عليه مواقعة الذنوب واأن�ض بها، وجماُع ذلك 

اأن يحا�شب نف�شه اأوًل على الفرائ�ض والواجبات فاإن تذكر فيها نق�شاً تداركه اإما بق�شاء اأو اإ�شالح، ثم يحا�شبها على 

المناهي فاإن عرف اأنه ارتكب منها �شيئاً تداركه بالتوبة وال�شتغفار، والح�شنات الماحية ثم يحا�شب نف�شه على الغفلة، 

اأقول قولي هذا  فاإن كان قد غفل عما ُخلق له تداركه بالذكر والإقبال على اهلل تعالى، ويتابع ذلك لكل جوارحه، 

واأ�شتغفر اهلل العظيم الجليل لي ولكم ول�شائر الم�شلمين من كل ذنب. فا�شتغفروه اإنه هو الغفور الرحيم.
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مراجعة السلوك 

الخطبة الثانية :
الحمد هلل العلي العظيم القادر، هو الأول والآخر، والباطن والظاهر، عالم الغيب وال�شهادة المطلع على ال�شرائر 
�شبحانه على خفّي لطفه،  اأحمده  ما قدره عليه وق�شاه �شائر.  اإلى  في�ّشر، فكل عبد  ودّبر  وال�شمائر. خلق فقدر، 
عبده  اأن محمداً  واأ�شهد  له، ول ولد ول مظاهر.  اإل اهلل وحده ل �شريك  اإله  اأن ل  واأ�شهد  المتظاهر.  وجزيل بره 
ور�شوله، �شاحب الآيات والمعجزات والب�شائر. اللهم �شل على عبدك ور�شولك محمد وعلى اآله واأ�شحابه، ومن على 
�شبيله اإلى اهلل �شائر، و�شلم ت�شليماً كثيراً. اأما بعد، فيا اأيها النا�ض اتقوا اهلل تعالى، واعملوا ليوم تنك�شف فيه ال�شرائر، 
وتظهر فيه مخباآت ال�شدور وال�شمائر، وتدور فيه على المخطئ الدوائر، وتح�شى فيه ال�شغائر والكبائر. يرفع فيه 

لواء الخزي لكل ناكث للعهد غادر.
تن�شب فيه موازين الأعمال وتن�شر ال�شحائف، فكل اإن�شان اإلى ما قدمه لنف�شه �شائر. فاآخذ كتابه بيمينه، واآخذ 

كتابه ب�شماله، يا خيبة الظالم والفاجر! ويا �شعادة من ا�شتجاب هلل ور�شوله من ذوي الإيمان والب�شائر!
فاتقوا اهلل عباد اهلل، فاإن تقواه اأنفع الو�شائل والذخائر، ول تكونوا كالذين بدلوا نعمة اهلل كفراً وجحوداً، ولم 

يلتفتوا اإلى ما اأمامهم من الموارد والم�شادر. قال اهلل تعالى: )ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ہ ھ ھ  
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

ی(   )الإ�شراء:16-13( .
اأنف�شكم  َوَكْم اأخذهم وما اأمهل. فا�شتحال النعيم عذاباً، وانعك�ض الق�شد وتحول. فاتقوا اهلل عباد اهلل وحا�شبوا 

: »حا�شبوا اأنف�شكم قبل اأن تحا�شبوا، وزنوها قبل اأن  قبل القدوم على اهلل. قال اأمير الموؤمنين عمر بن الخطاب 

توزنوا، وتاأهبوا للعر�ض الأكبر على اهلل، )ک گ گ گ گ ڳ(   )احلاقة:18( .

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  )ڳ  الرجيم:  ال�شيطان  من  باهلل  اأعوذ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ( )الأعراف:9-8( .
باب المهلة مفتوح واأبواب الرحمن م�شرعة لمن �شدق واأقبل على اهلل، واهلل مع الن�شان في كل اأحواله واأرحم به 
من والديه، فحرك النية والقلب واق�شد اهلل وفو�ض اأمرك اإليه، وابداأ �شفحة جديدة مع اهلل الخالق العظيم، تفتح 

لك مغاليق الأبواب، وتتي�شر لك اأ�شباب الخيرات والبركات. 

عباد اهلل:)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(.

وقال �: »من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا« رواه م�شلم. اللهم �شل و�شلم وزد وبارك على نبينا محمد 

عبدك ونبيك ور�شولك وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليما اللهم اأعز الإ�شالم والم�شلمين، اللهم بلغنا ر�شاك واأ�شلح لنا 

�شاأننا واكفنا اأمر الدنيا والآخرة وارزقنا قلوباً توابة ونفو�شاً اأوابة واغفر لنا واهدنا يا اأرحم الراحمين، اللهم اآتنا في 

الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار.
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الـفــــــالح  

الخطبة األولى:
الحمد هلل الملك العزيز العالم، العلي العظيم، الكريم ال�شالم، غافر الذنب وقابل التوب من جميع الآثام. اأحمده 

�شبحانه على ما ات�شف به من �شفات الجالل والإكرام. واأ�شكره على ما اأ�شداه من جزيل الف�شل والإنعام. واأ�شهد اأن 

ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، �شهادة اأرجو بها الفوز بدار ال�شالم.

واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله الذي اأظهر اهلل به الإيمان والإ�شالم. اللهم �شّل على عبدك ور�شولك محمد، 

وعلى اآله واأ�شحابه البررة الكرام، و�شلم ت�شليماً كثيراً.

اأوجبه عليكم من حقوق الإيمان  النا�ض، اتقوا اهلل تقية من خاف وحذر وا�شتقام، والتزموا ما  اأيها  اأما بعد فيا 

والإ�شالم، واأحبوه تعالى بما احاطكم به من �شوابغ المن والإنعام، وا�شكروه على ما اأولكم من جزيل الف�شل والإكرام، 

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ     (
ۈ ٴۇ( )الأحزاب 70 -71(.

عباد اهلل: قد �شار الموؤمنون و�شمروا اإلى دار ال�شالم؛ و�شاموا عن محارم اهلل والآثام. فما اأفطروا اإل يوم القدوم 

على الملك ال�شالم. فنالوا من كرامته ما ل عين راأت، ول اأذن �شمعت، ول خطر على قلب ب�شر من الأنام. »اإن اهلل 

غر�ض جنة عدن بيده فقال لها: تكلمي، قالت )ٱ ٻ ٻ(  .

ٿ  ٺ  ٺ ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ   ٻ  )ٱ  تعالى:  اهلل  قال 

ڃ ڃ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ژ  ژ  ڈ ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ چ  چ  ڃ  ڃ 

ک ک ک ک گ گ(   )املوؤمنون:11-1(. ڑ 
اأ�ض، ُي�شمع دويُّ �شوِته، ول يفقه ما يقول، حتى دنا، فاإذا هو  جاء رجٌل اإلى ر�شول اهلل� من اأهل نجد، ثائر الرَّ

اإلَّ  َي�شاأُل عن الإ�شالم، فقال ر�شول اهلل �: )خم�ُض �شلواٍت في اليوم واللَّيلة(، فقال هل عليَّ غيرها؟ قال: )ل، 
ع(، قال: وَذَكر ر�شول  اأن َتطوَّ اإلَّ  ع(، قال ر�شول اهلل �: )و�شيام رم�شان(، قال هل عليَّ غيُره؟ قال: )ل،  اأن َتطوَّ
ع(، قال: فاأدبر الرجل وهو يقول: واهلل ل اأَزيد على هذا ول  اهلل�لزكاة، قال هل عليَّ غيرها؟ قال: )ل، اإلَّ اأن َتطوَّ

َدق(؛ اأخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإ�شالم. اأنق�ض، قال ر�شول اهلل �: )اأَْفلَح اإْن �شَ

وهذه �شنن اهلل الربانية والكونية، فالفالح مرتبط بما ي�شلح الن�شان ويجعله مت�شل باهلل في غاية التاأمل في 

�شاأنه في  ر على اللتزام بما ي�شلح  اأُتمن عليه وتعهد به، وي�شّ �شالته، ومحافظاً على ل�شانه وجوارحه، ويوؤدي ما 

الدنيا والآخرة.

بارك اهلل لي ولكم في القراآن العظيم، ونفعني واإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اأقول قولي هذا واأ�شتغفر 

اهلل العظيم الجليل، لي ولكم ول�شائر الم�شلمين من كل ذنب، فا�شتغفروه اإنه هو الغفور الرحيم.
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الـفــــــالح  

الخطبة الثانية :
دل  ما  الباهرات  الآيات  ون�شب من  كفوراً.  اإل  النا�ض  اأكثر  فاأبى  اآلوؤه جميع مخلوقاته؛  الذي عمت  الحمد هلل 
على وحدانيته، فعميت ب�شائر الكافرين والمنافقين، فما زادتهم اإل نفوراً. وب�شر الموؤمنين في التفكير في اآياته 
اأحلمه، ومن جواد ما  اأعدله، ومن قّهار ما  ام ما  فاأ�شرقت قلوبهم بالإيمان به منا منه وتي�شيراً. ف�شبحانه من ق�شَّ
اأكرمه، ومن عليم ما اأعلمه، ل يعزب عنه مثقال ذرة في ال�شماوات ول في الأر�ض، ول يغادر �شغيراً ول كبيراً. اأحمده 

�شبحانه حمد عبد عرفه حق معرفته، واأ�شكره �شكراً كثيراً.
واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له في ربوبيته ول في اإلهيته، تعالى عن ذلك علواً كبيراً. واأ�شهد اأن محمداً 
عبده ور�شوله اأر�شله بالحق ب�شيراً ونذيراً، وداعياً اإلى اهلل باإذنه و�شراجاً منيراً. اللهم �شل على عبدك ور�شولك محمد 

وعلى اآله واأ�شحابه ومن تبعهم باإح�شان اإلى يوم الدين، و�شلم ت�شليماً كثيراً.
بالتم�شك  واأو�شاكم  فا�شكروه،  وباطنة  نعمه ظاهرة  اأ�شبغ عليكم  تعالى، فقد  اتقوا اهلل  النا�ض،  اأيها  فيا  بعد  اأما 
اأهلك  كما  فيهلككم  وراء ظهوركم  ونهيه  اأمره  تجعلوا  واأطيعوه. ول  ربكم  و�شية  فاقبلوا  ر�شوله �  و�شنة  بكتابه 
من قبلكم لما اآ�شفوه. وتقربوا اإليه ب�شكر نعمه عليكم وراقبوه، فكم نعمة اآتاكم، وكم فتنة وقاكم، وكم عدو كفاكم، 
فا�شكروه عباد اهلل على ما اأولكم. فال�شعيد من ا�شتعمل ما اأوتيه من النعم في طاعة خالقه ومربيه، وال�شقي من 

�شرفه في اإرادته و�شهواته ولم يوؤد حق اهلل تعالى الواجب فيه.

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  الرجيم  ال�شيطان  من  باهلل  اأعوذ 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
چ چ چ چ ڇ ڇ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڤ  

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ(   )اإبراهيم:8-6(.
والنا�ض  والحياة  الن�شان  ل�شالح  اهلل  اأوامر  ذاتي مع  وتوافق  الحياة  ان�شجام في  والقوانين هو  ال�شنن  ومتابعة 

والكون، ومخالفتها زعزعة لال�شتقرار وفقدان لالأمان وتف�شي للف�شاد والظلم.
وكل اأبواب الخير والفالح وال�شعادة اإما موهبة وهداية من اهلل واإما تتعلم بالكت�شاب والتمرن والتدريب وتوفيق 
من اهلل. وينبغي للم�شلم اأن يبذل الخطوات الأولى مع اإ�شالح النية وال�شعي لحياة جديدة تمالأها العمل والنجاز 

والعطاء وتعزز عمارة النف�ض والأر�ض والكون بما ير�شى اهلل ويحبه، وبما ي�شعد الن�شان وي�شلح �شاأنه.  

عباد اهلل:)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(.

وقال �: »من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا« رواه م�شلم. اللهم �شل و�شلم وزد وبارك على نبينا محمد 

عبدك ونبيك ور�شولك وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليما اللهم اأعز الإ�شالم والم�شلمين، اللهم بلغنا ر�شاك واأ�شلح لنا 

�شاأننا واكفنا اأمر الدنيا والآخرة وارزقنا قلوباً توابة ونفو�شاً اأوابة واغفر لنا واهدنا يا اأرحم الراحمين، اللهم اآتنا في 

الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار.
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الـفــــــالح  

الخطبة الثانية :
دل  ما  الباهرات  الآيات  ون�شب من  كفوراً.  اإل  النا�ض  اأكثر  فاأبى  اآلوؤه جميع مخلوقاته؛  الذي عمت  الحمد هلل 
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فا�شكروه عباد اهلل على ما اأولكم. فال�شعيد من ا�شتعمل ما اأوتيه من النعم في طاعة خالقه ومربيه، وال�شقي من 

�شرفه في اإرادته و�شهواته ولم يوؤد حق اهلل تعالى الواجب فيه.

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  الرجيم  ال�شيطان  من  باهلل  اأعوذ 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڇ  چ ڇ  چ  چ چ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڤ  

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ(   )اإبراهيم:8-6(.
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تذكــــــرة  

الخطبة األولى:
الحمد هلل معز من اأطاعه واتقاه، ومذل من اأ�شاع اأمره وع�شاه، الذي وفق اأهل طاعته للعمل بما ير�شاه، وحقق 

على اأهل مع�شيته ما قدره عليهم وق�شاه. اأحمده �شبحانه على حلو نعمه ومر بلواه.

واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، ول رب لنا �شواه، ول نعبد اإل اإياه. وهو الذي في ال�شماء اإله وفي 

الأر�ض اإله.

عبدك  على  �شل  اللهم  وتوله.  واله  لمن  فطوبى  النبوة،  عقد  به  كمل  الذي  ور�شوله  عبده  محمداً  اأن  واأ�شهد 

ور�شولك محمد، وعلى اآله واأ�شحابه الذين جاهدوا في اهلل حق جهاده، وكان هواهم تبعا لهداه، و�شلم ت�شليماً كثيراً.

اأما بعد فيا اأيها النا�ض، اأو�شيكم ونف�شي بتقوى اهلل تعالى وطاعته.

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ     (
ۈ ٴۇ( )الأحزاب 70 -71(.

ابن اآدم اتق اهلل واأطعه فيما اأمر، وفكر في نف�شك فاأنت اأحق من فكر. هل ينفعك من اهلل مال اأو جاه اأو مع�شر؟ 

اأنعم عليك واآواك، وتف�شل عليك واأعطاك، ومن عليك بال�شمع والفوؤاد والب�شر. فكيف حجتك اإذا �شاألك عن �شكر 

نعمه عليك يوم الفزع الأكبر؟ وكيف جوازك على ال�شراط وهو اأدق من ال�شعر، واأحر من الجمر، واأحد من ال�شيف 

الأبتر؟ يوؤمر بالجواز عليه، فمن نجا فاإلى جنة الم�شتقر، ومن هوى بذنوبه ففي �شقر.

روى م�شلم في �شحيحه عن اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه قال: قال ر�شول اهلل � : » تر�شل الأمانة والرحم يوم 

الخيل  كاأجاود  ثم  كالطير،  ثم  كالريح،  ثم  كالبرق،  اأولكم  فيمر  و�شمال  يمينا  ال�شراط  جنبتي  فيقومان  القيامة 

والركاب، تجري بهم اأعمالهم. ونبيكم � قائم على ال�شراط يقول: اللهم �شلم �شلم، حتى تعجز اأعمال العباد وحتى 

اإن الرجل ل ي�شتطيع اأن يمر اإل زحفا. وعلى جنبتي ال�شراط كالليب معلقة ماأمورة تاأخذ من اأمرت باأخذه. فناج 

م�شلم، ومكرد�ض في النار. والذي نف�ض اأبي هريرة بيده اإن قعر جهنم ل�شبعين خريفا. واهلل لتمالأن «.

چ چ  )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  الرجيم  ال�شيطان  باهلل من  اأعوذ 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ   ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ(   )مرمي:72-68(.

والمنجا من كربات الدنيا والآخرة باإ�شالح الذات، واإ�شالح ال�شلوكيات والنيات ومتابعة الح�شنة الح�شنة، والبتعاد 

عن ظلم النف�ض والعباد.

بارك اهلل لي ولكم في القراآن العظيم، ونفعني واإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.

اإنه هو  فا�شتغفروه  ذنب،  الم�شلمين من كل  ول�شائر  ولكم  الجليل لي  العظيم  واأ�شتغفر اهلل  اأقول قولي هذا 

الغفور الرحيم.
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تذكــــــرة

الخطبة الثانية :
ويمنع،  يعطي  فكان.  كن،  له:  قال  ثم  تراب  من  الإن�شان  خلق  ال�شلطان،  ذي  العزيز  المنان،  الكريم  هلل  الحمد 
ويخف�ض ويرفع، وي�شل ويقطع، وي�شتت ويجمع، كل يوم هو في �شاأن. يجيب الم�شطر اإذا دعاه، ويغفر للم�شيء اإذا 
تاب ما اأتاه. ويجبر المنك�شر اإذا لذ بحماه. يْنزل كل ليلة اإلى �شماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي: هل 
من �شائل فيعطى �شوؤله؟ هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من م�شتغفر فيغفر له ما جناه؟ اأحمده �شبحانه على نعمه 

التي من اأجلها نعمة الإ�شالم، واأ�شكره على تبيين الدين والأحكام.
واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له ول ولد ول اأعوان.

واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله �شيد ولد عدنان. بعثه رحمة لأهل الإيمان، وحجة على اأهل الظلم والطغيان. نبي 
رجفت لهيبته قلوب الجبابرة، فك�شر ك�شرى، وق�شر قي�شر، وقال: �شيملك هذا النبي مو�شع قدمي هاتان.

اللهم �شل على عبدك ور�شولك محمد وعلى اآله واأ�شحابه، اأهل الف�شل والعرفان، وذوي الحفظ والإتقان، عدد 
ما اأ�شمره الجنان، ونطق به الل�شان، وتحركت به الأركان، وما هو في علم اهلل كائن اأو قد كان، و�شلم ت�شليماً كثيراً.

اأما بعد فيا اأيها النا�ض، اتقوا اهلل تعالى. عباد اهلل قد اأويتم من الدنيا اإلى ركن غير �شديد، وراأيتم اإيثارها على 
الآخرة راأيا غير �شديد. ما كاأنها اإل عماية عن الذكرى حينئذ ل تفيد، اأو جراأة على الجبار، فاحذروا اأخذه، اإن اأخذه 
األيم �شديد، اأو جلد على النار فما جلد على النار بجليد، اأو�شك في ورودها فما لأحد عن ورودها محيد. األي�شت التي 

يقال لها: هل امتالأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ فالحذر الحذر! فمن نجا منها اإنه ل�شعيد.

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  )ڑ  الرجيم   ال�شيطان  من  باهلل  اأعوذ 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ    ۓ  ے  ے  ھ  ھ    ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى   ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

خب مب ىب يب جت حت خت مت(   )هود:108-102(.
يوم القيامة تفجع اأهوالها، وت�شع فيه الحوامل اأحمالها، وتزلزل الأر�ض زلزالها، وتخرج الأر�ض اأثقالها. وخ�شعت 
الرقاب لرب الأرباب. وذل كل فاجر كذاب. فال�شعيد من ا�شتعمل نف�شه في طاعة المعبود واأح�شن في الحياة، فانتبهوا 

رحمكم اهلل.

عباد اهلل:)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(.

وقال �: »من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا« رواه م�شلم. اللهم �شل و�شلم وزد وبارك على نبينا محمد 

عبدك ونبيك ور�شولك وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليما اللهم اأعز الإ�شالم والم�شلمين، اللهم بلغنا ر�شاك واأ�شلح لنا 

�شاأننا واكفنا اأمر الدنيا والآخرة وارزقنا قلوباً توابة ونفو�شاً اأوابة واغفر لنا واهدنا يا اأرحم الراحمين، اللهم اآتنا في 

الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار.
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تذكــــــرة
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ويمنع،  يعطي  فكان.  كن،  له:  قال  ثم  تراب  من  الإن�شان  خلق  ال�شلطان،  ذي  العزيز  المنان،  الكريم  هلل  الحمد 
ويخف�ض ويرفع، وي�شل ويقطع، وي�شتت ويجمع، كل يوم هو في �شاأن. يجيب الم�شطر اإذا دعاه، ويغفر للم�شيء اإذا 
تاب ما اأتاه. ويجبر المنك�شر اإذا لذ بحماه. يْنزل كل ليلة اإلى �شماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي: هل 
من �شائل فيعطى �شوؤله؟ هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من م�شتغفر فيغفر له ما جناه؟ اأحمده �شبحانه على نعمه 

التي من اأجلها نعمة الإ�شالم، واأ�شكره على تبيين الدين والأحكام.
واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له ول ولد ول اأعوان.

واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله �شيد ولد عدنان. بعثه رحمة لأهل الإيمان، وحجة على اأهل الظلم والطغيان. نبي 
رجفت لهيبته قلوب الجبابرة، فك�شر ك�شرى، وق�شر قي�شر، وقال: �شيملك هذا النبي مو�شع قدمي هاتان.

اللهم �شل على عبدك ور�شولك محمد وعلى اآله واأ�شحابه، اأهل الف�شل والعرفان، وذوي الحفظ والإتقان، عدد 
ما اأ�شمره الجنان، ونطق به الل�شان، وتحركت به الأركان، وما هو في علم اهلل كائن اأو قد كان، و�شلم ت�شليماً كثيراً.

اأما بعد فيا اأيها النا�ض، اتقوا اهلل تعالى. عباد اهلل قد اأويتم من الدنيا اإلى ركن غير �شديد، وراأيتم اإيثارها على 
الآخرة راأيا غير �شديد. ما كاأنها اإل عماية عن الذكرى حينئذ ل تفيد، اأو جراأة على الجبار، فاحذروا اأخذه، اإن اأخذه 
األيم �شديد، اأو جلد على النار فما جلد على النار بجليد، اأو�شك في ورودها فما لأحد عن ورودها محيد. األي�شت التي 

يقال لها: هل امتالأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ فالحذر الحذر! فمن نجا منها اإنه ل�شعيد.

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  )ڑ  الرجيم   ال�شيطان  من  باهلل  اأعوذ 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ    ۓ  ے  ے  ھ  ھ    ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى   ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

خب مب ىب يب جت حت خت مت(   )هود:108-102(.
يوم القيامة تفجع اأهوالها، وت�شع فيه الحوامل اأحمالها، وتزلزل الأر�ض زلزالها، وتخرج الأر�ض اأثقالها. وخ�شعت 
الرقاب لرب الأرباب. وذل كل فاجر كذاب. فال�شعيد من ا�شتعمل نف�شه في طاعة المعبود واأح�شن في الحياة، فانتبهوا 

رحمكم اهلل.

عباد اهلل:)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(.

وقال �: »من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا« رواه م�شلم. اللهم �شل و�شلم وزد وبارك على نبينا محمد 

عبدك ونبيك ور�شولك وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليما اللهم اأعز الإ�شالم والم�شلمين، اللهم بلغنا ر�شاك واأ�شلح لنا 

�شاأننا واكفنا اأمر الدنيا والآخرة وارزقنا قلوباً توابة ونفو�شاً اأوابة واغفر لنا واهدنا يا اأرحم الراحمين، اللهم اآتنا في 

الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار.
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الجزاء من جنس العمل 
وأسباب شرح الصدر

الخطبة األولى:
الحمد هلل الذي �شرح �شدور الموفقين باألطاف بره واآلئه، ونور ب�شائرهم بم�شاهدة حكم �شرعه وبديع �شنعه 

ومحكم اآياته، واألهمهم كلمة التقوى، وكانوا اأحق بها واأهلها، ف�شبحانه من اإله عظيم، وتبارك من رب وا�شع كريم، 

واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، في اأ�شمائه، و�شفاته، واأفعاله، وخيراته، واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله، 

اأ�شرف ر�شله وخير برياته، اللهم �شل و�شلم وبارك على محمد وعلى اآله واأ�شحابه في غدوات الدهر وروحاته.

وزوال  وان�شراحها،  القلوب  ب�شالح  والآخرة  الدنيا  �شعادة  اأن  واعلموا  تعالى،  اهلل  اتقوا  النا�ض،  اأيها  بعد:  اأما 

همومها وغمومها واأتراحها، فاألزموا طاعة اهلل، وطاعة ر�شوله، تدركوا هذا المطلوب، واذكروا اهلل كثيرا، )مب 

ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث(   )الرعد:28( . اأما علمتم اأن الإقبال على اهلل - رغبة 
ورهبة واإنابة - في جميع النوائب والحالت اأعظم الأ�شباب لن�شراح ال�شدور وطماأنينة النفو�ض واإدراك الغايات؟ 

واأن الإعرا�ض عن اهلل والنكباب على الحرام تكون اآثاره نار تتح�شر في القلوب، واأن ال�شعي في طلب العلم النافع 

مع النية ال�شادقة من اأكبر الطاعات، وبه تزول التبعات والجهالت، والأمور المع�شالت؟ واأن تنوع العبد في ال�شعي 

في نفع المخلوقين في قوله وفعله وماله وجاهه ي�شلح اهلل به اأموره في الدنيا والدين؟ ومن كان في حاجة اأخيه 

كان اهلل في حاجته، ومن نف�ض عن موؤمن كربة من كرب الدنيا نف�ض اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ي�شر 

على مع�شر ي�شر اهلل عليه في الدنيا والآخرة، ومن �شتر م�شلماً �شتره اهلل في الدنيا والآخرة، واهلل في عون العبد 

ما كان العبد في عون اأخيه، ومن توا�شع هلل رفعه، ومن تكبر عليه اأو على الخلق و�شعه، ومن عفى و�شامح �شامحه 

اهلل، ومن ا�شتق�شى ا�شتق�شى اهلل عليه، ومن تتبع عورات الم�شلمين تتبع اهلل عورته وف�شحه، ومن تورع عن عيوب 

الخلق كف اهلل عن عر�شه، ومن تقرب اإلى اهلل، تقرب اهلل منه، ومن اأعر�ض عن اهلل، اأعر�ض اهلل عنه، والجزاء من 

جن�ض العمل، وما ربك بظالم للعبيد. 

هذا الكون يجري بموجب اأ�شباب وم�شببات تكّون قانوناً عاماً هو في غاية الدقة والإحكام وال�شمول بحيث ل 

يخرج عنه �شيء ول يفلت منه مخلوق، يحكم كل �شيء من المخلوقات بال ا�شتثناء، من اأ�شغر ذرة اإلى اأكبر جرم، 

قال � »الموؤمن القوي خير واأحب اإلى اهلل من الموؤمن ال�شعيف، وفي كل خير. احر�ض على ما ينفعك وا�شتعن 

باهلل ول تعجز« رواه م�شلم.

ھ   ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ  )ڻ  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�شم  الرجيم  ال�شيطان  من  باهلل  اأعوذ 

ے ۓ   ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۆ◌ۈ ۈ(   )الليل:10-4(.
بارك اهلل لي ولكم في القراآن العظيم، اأقول ما �شمعتم واأ�شتغفر اهلل لي ولكم ول�شائر الم�شلمين فا�شتغفروه اإنه 

هو الغفور الرحيم.
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نصائــح نبويـــة 

الخطبة الثانية :
الكتاب  ويعلمهم  ويزكيهم،  اآياته  عليهم  يتلو  منهم،  ر�شوًل  فيهم  بعث  اإذ  الموؤمنين  على  من  الذي  هلل  الحمد 
والحكمة، واإن كانوا من قبل لفي �شالل مبين، وخ�شه بجوامع الكلم وغرر الحكم، وجعل قبول و�شاياه واتباع هديه 
داعياً لمحبة رب، العالمين، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل الملك الحق المبين، واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله ال�شادق 
يوم  اإلى  تبعهم  الطاهرين، ومن  واأ�شحابه  الطيبين  اآله  و�شلم على محمد وعلى  اللهم �شل  الأمين،  البار  النا�شح 

الدين.
اأما بعد: اأيها النا�ض، اتقوا اهلل وكونوا مع ال�شادقين، واأطيعوا اهلل ور�شوله اإن كنتم موؤمنين، وكونوا ممن ي�شتمع 

القول فيتبع اأح�شنه، اأولئك الذين هداهم اهلل، واأولئك هم اأولوا الألباب.

ۆ(     ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  )ھ 
)التوبة:128(.

اإلى جنات النعيم، فقد قال �: »اتق اهلل  فمن قبل ن�شائحه ا�شتقام على ال�شراط الم�شتقيم، واأو�شله ذلك 

حيثما كنت واأتبع الح�شنة ال�شيئة تمحها، وخالق النا�ض بخلق ح�شن« ، ثالث منجيات وثالث مهلكات: فاأما المنجيات 

المهلكات  اأما  والفقر،  الغنى  والق�شد في  والغ�شب،  الر�شى  بالحق في  والقول  والعالنية،  ال�شر  اهلل في  فتقوى 

فهوى متبع و�شح مطاع، واإعجاب المرء بنف�شه وهي اأ�شدهن، ومن توا�شع هلل رفعه، فهو في نف�شه �شغير وفي اأعين 

النا�ض عظيم، ومن تكبر و�شعه اهلل فهو في اأعين النا�ض �شغير، وفي نف�شه كبير، بئ�ض الن�شان تخيل واختال، ون�شي 

الكبير المتعال، بئ�ض الن�شان تجبر واعتدى، ون�شي الجبار الأعلى، بئ�ض الن�شان �شهى ولهى ون�شي الآخرة والأولى، 

بئ�ض الن�شان عتى وطغى، ون�شي المبتداأ والمنتهى، بئ�ض الن�شان يختل الدنيا بالدين، بئ�ض الن�شان طمع يقوده، 

بئ�ض الن�شان هوى ي�شله، بئ�ض الن�شان رغب يذله، من التم�ض ر�شى النا�ض ب�شخط اهلل وكله اهلل اإلى النا�ض، ومن 

التم�ض ر�شى اهلل ب�شخط النا�ض كفاه اهلل موؤنة النا�ض الدواوين ثالثة: ديوان ل يغفره اهلل، وهو الإ�شراك باهلل، 

يقول اهلل:)ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ(   )الن�شاء:48(.
وديوان ل يتركه اهلل وهو ظلم العباد فيما بينهم حتى يقت�ض بع�شهم من بع�ض، وديوان ل يعباأ اهلل به؛ ظلم العباد 
فيما بينهم وبين اهلل، فذاك اإلى اهلل اإن �شاء عذبه واإن �شاء تجاوز عنه، من اهلل علي وعليكم بقبول الن�شائح، وحمانا 

من جميع ال�شرور والقبائح.

عباد اهلل:)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(.

وقال �: »من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا« رواه م�شلم. اللهم �شل و�شلم وزد وبارك على نبينا محمد 

عبدك ونبيك ور�شولك وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليما اللهم اأعز الإ�شالم والم�شلمين، اللهم بلغنا ر�شاك واأ�شلح لنا 

�شاأننا واكفنا اأمر الدنيا والآخرة وارزقنا قلوباً توابة ونفو�شاً اأوابة واغفر لنا واهدنا يا اأرحم الراحمين، اللهم اآتنا في 

الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار.
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االهتمام بصالح القلب 
الخطبة األولى:

يقبح  مما  بعنايته  وحفظهم  واليقين،  الإيمان  خلع  عليهم  وخلع  ال�شالحين،  بلطفه  اأ�شلح  الذي  هلل  الحمد 

النبي  ور�شوله  عبده  اأن محمداً  واأ�شهد  الدين،  يوم  مالك  له،  �شريك  ل  اهلل وحده  اإل  اإله  ل  اأن  واأ�شهد  وي�شين. 

الأمين، اللهم �شل و�شلم على محمد وعلى اآله و�شحبه والتابعين لهم اإلى يوم الدين.

»اإن في  القلوب، فقد قال �:  اإ�شالح  التقوى على  اأن مدار  واعلموا  تعالى،  اتقوا اهلل  النا�ض،  اأيها  بعد:  اأما 

الج�شد م�شغة اإذا �شلحت �شلح الج�شد كله واإذا ف�شدت ف�شد الج�شد كله األ وهي القلب« فمتى �شلح القلب بالإيمان 

باهلل ومالئكته وكتبه ور�شله واليوم الآخر والقدر خيره و�شره و�شحح ذلك بالمعرفة وح�شن العتقاد ثم توجه 

القلب اإلى ربه بالإنابة والق�شد وح�شن النقياد - فاإن الجوارح كلها ت�شتقيم على طريق الهدى والر�شاد، ف�شالح 

الجوارح مالزم ل�شالح القلوب، فاغتنموا رحمكم اهلل اإ�شالحها بح�شن النية في كل مطلوب، فاإن اهلل ل ينظر اإلى 

�شوركم واأعمالكم، ولكن ينظر ما اأكنته القلوب، فاأخل�شوا الأعمال هلل في كل ما تاأتون وما تذرون، واأنيبوا اإلى ربكم 

واطمعوا في رحمته لعلكم ترحمون، فالعمل الي�شير مع الإخال�ض خير من الكثير مع الرياء، والثمرات الطيبة 

اإنما تح�شل لمن حقق النية واتقى، فمن اأ�شلح باطنه. اأ�شلح اهلل له الأحوال، و�شدده في الأقوال والأفعال.

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ     (
ۈ ٴۇ( )الأحزاب 70 -71(.

و�شلوا مولكم اأن يطهر قلوبكم من الغل والحقد، ومن الكبر والتعاظم على العباد والح�شد، فقد قال �»ل 

يوؤمن اأحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنف�شه« وقال � »ثالث ل يغل عليهن قلب م�شلم: اإخال�ض العمل هلل، 
ومنا�شحة من وله اهلل اأمركم، ولزوم جماعة الم�شلمين، فاإن دعوتهم تحيط من ورائهم«.

وقال �: »ل تحا�شدوا ول تناج�شوا ول تباغ�شوا ول تدابروا وكونوا عباد اهلل اإخوانا، الم�شلم اأخو الم�شلم ل 
يظلمه ول يخذله ول يكذبه ول يحقره بح�شب امرئ من ال�شر اأن يحقر اأخاه الم�شلم، كل الم�شلم على الم�شلم حرام، 

دمه وماله وعر�شه« طوبى لمن اأخل�ض هلل في اأقواله واأفعاله، ورجا ف�شله في حاله وماآله، وطهر قلبه من البغ�شاء 

اأو  المخلوقين،  من  باأحد  تعلق  من  قلب  ق�شوة  ويا  والدين،  الدنيا  اأمور  في  معهم  وتعاون  للم�شلمين،  والعداوة 

امتالأ من الغل والحقد على الموؤمنين؛ اأما الأول فاإنه ي�شعى في علو الدرجات، واأما الآخر فاإنه يتردى في مهاوي 

الهلكات. اللهم يا م�شلح ال�شالحين اأ�شلح قلوبنا، ويا من بيده خزائن كل �شيء اأكرمنا بمطلوبنا، ويا من يغفر 

الذنوب جميعاً اغفر ذنوبنا وا�شتر عوراتنا وعيوبنا اإنك اأنت الجواد الكريم.

بارك اهلل لي ولكم في القراآن العظيم، اأقول ما �شمعتم واأ�شتغفر اهلل لي ولكم ول�شائر الم�شلمين فا�شتغفروه اإنه 

هو الغفور الرحيم.
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سنــن الفطـــرة 

الخطبة الثانية :
الحمد هلل الذي �شرع لنا ما يقربنا اإليه ويدنينا، ونهج لنا من الطرق ما يكفينا عن غيرها ويغنينا، واأ�شهد اأن ل اإله 
اإل اهلل وحده ل �شريك له اإلهنا ومليكنا ونا�شرنا وهادينا، واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله بعثه اهلل بالهدى ودين الحق 
�شرعة وتوحيداً ودينا، اللهم �شل و�شلم على محمد وعلى اآله واأ�شحابه والتابعين لهم باإح�شان اأف�شل النا�ض اأخالقاً 

واأعماًل وعلماً ويقيناً.
اأما بعد: اأيها النا�ض، اتقوا اهلل وا�شكروه على اآلئه الباطنة والظاهرة، وتقربوا اإليه بما يحبه وير�شاه من العقائد 
والأعمال والأخالق الفا�شلة، فقد �شرع لكم من فطرة الإ�شالم ما يطهر الظواهر ويزكي القلوب، وي�شر لكم كل �شبب 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  )ڭ  تعالى:  قال  المطلوب،  به  تدركون 

ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
ېئ(   )الروم:30- 31(.

وكثيرة  قليله  ال�شرك  بترك  وتمامها  عليه،  بالقلب  والإقبال  الإخال�ض  على  عمادها  التي  الباطنة  الفطرة  فهذه 
»اأ�شبحنا واأم�شينا على فطرة الإ�شالم وكلمة  اأ�شبحتم واأم�شيتم:  اإذا  باأل�شنتكم وقلوبكم  اإليه، قولوا  وتحقيق الإنابة 
اإبراهيم ودين نبينا محمد �«، هذه الفطرة الباطنة التي تطهر القلب من ال�شرك وال�شك  اأبينا  الإخال�ض وملة 
وال�شقاق والنفاق، وتنقيه من الغل والغ�ض والحقد وم�شاوئ الأخالق، وتمالأ القلب علماً ويقيناً وعرفاناً، وتوجهه اإلى 
ربه اإخال�شاً وطماأنينة وبراً واإيماناً. اأما الفطرة الظاهرة فقد حث ال�شارع على تنقية الج�شد من الأو�شاخ والأنجا�ض 
الطهور  اأن  واأخبر  الأظفار،  وتقليم  اللحية،  واإعفاء  ال�شارب  وحف  الإبط،  ونتف  العانة  حلق  في  ورغب  والأو�شار، 
ال�شرعي- وهو اإزالة الأخباث والأحداث- �شطر الإيمان؛ لما في ذلك من طهارة البدن من الأو�شار والأدران، واأخبر 
اأن النكاح والحناء والتطيب من �شنن المر�شلين، واأن ا�شتدامة الطهور والمداومة عليه من اأو�شاف الموؤمنين،   �

وقال تعالى بعد ما ذكر الطهارة بالماء والتراب: قال اهلل تعالى: )ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

نعمه  اأكبر  من  �شرعها  التي  الطهارة  فهذه  )املائدة:6(.  ک(    ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
على العباد، وبها تكفر الخطايا وتح�شل العطايا الكثيرة يوم التناد، فمن تو�شاأ و�شوءاً كاماًل خرجت خطاياه مع الماء 
الغفار،  الو�شوء ثم �شلى ركعتين ل يحدث فيهما نف�شه غفرت ذنوبه، وا�شتحق ر�شا  اأح�شن  من تحت الأظفار، ومن 
ومن تو�شاأ فاأح�شن و�شوءه ثم قال: اأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 

المتطهرين- فتحت له اأبواب الجنة الثمانية يدخل من اأيها �شاء، وما ذلك بعزيز على ف�شل الكريم الغفار، وقال � : 
»األ اأخبركم بما يمحو اهلل به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ اإ�شباغ الو�شوء على المكاره، وكثرة الخطا اإلى الم�شاجد، 
وانتظار ال�شالة بعد ال�شالة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، اإن اأمتي يدعون غرا محجلين من اآثار الو�شوء، فمن 

ا�شتطاع منكم اأن يطيل غرته فليفعل«. 

عباد اهلل:)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(.

اللهم �شل و�شلم على نبينا محمد وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليماً ، اللهم اأح�شن رجائنا بك وبلغنا ر�شاك واأ�شلح لنا 

�شاأننا، اللهم اآتنا في الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب.
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أسبــاب الرحمــة 
الخطبة األولى:

الحمد هلل ذي الف�شل العظيم، والإح�شان الج�شيم، والبر الوا�شع العميم.

واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، العزيز الحكيم، واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله، الذي هو بالموؤمنين 

روؤوف رحيم.

اللهم �شل و�شلم على محمد، وعلى اآله واأ�شحابه، ومن �شلك ال�شراط الم�شتقيم.

اأما بعد: اأيها النا�ض، اتقوا اهلل تعالى وتعر�شوا لنفحات المولى الكريم، واعملوا كل �شبب يو�شلكم اإلى ف�شله 

العظيم. قال تعالى:  )  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ(   )الأعراف:56(.
فكلما كان العبد اأكمل اإح�شاناً في عبادة اهلل، واأعظم نفعاً لعباد اهلل: كان ن�شيبه وافراً من رحمة اهلل، واأعظم الأ�شباب 

لنيل رحمته في الدنيا والآخرة: امتثال الأمور واجتناب المحظور مع الإيمان ومتابعة الر�شول � كما قال اهلل تعالى:

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ(  (
  )الأعراف:157-156(.

اأبواب الرحمة  )اآل عمران:132( ، وقد فتح المولى  )ی ی ی ی جئ(    وقال اهلل تعالى: 

للتائبين والعابدين، وب�شط ف�شله واإح�شانه للداعين والمت�شرعين، ولهذا لما تبواأ اأهل الجنة منازلهم في جنات 

النعيم قالوا: مبينين ال�شبب الذي اأو�شلهم اإلى هذا الخير العميم، )ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ(      

)الطور:28(. 

مفاتيح  وبيده  بابه  ويطرق  اهلل  غير  ويرجى  القيوم،  الحي  وهو  اهلل  بيد  وال�شدائد  لل�شدائد  اهلل  غير  اأيوؤمل 

الخزائن وبابه مفتوح لمن دعاه؟ 

األي�شت الدنيا والآخرة والكرم والف�شل كله هلل؟ فما يمنع الموؤملين اأن يوؤملون اهلل؟ لو جمع اهلل اأهل ال�شماوات 

والأر�ض، ثم اأعطى كل واحد منهم ما اأعطى الجميع، وبلغت كل واحد اأمله لم ينق�ض ذلك من ملك اهلل ذرة. كيف 

ينق�ض ملك اهلل وهو قيومه؟ وكيف يقنط القانطين من رحمة اهلل. فاهلل هو الجواد ومنه الجود، واهلل الكريم 

ومنه الكرم، ومن كرمه اأنه يغفر للعا�شين بعد المعا�شي، ومن كرمه اأن يعطي الن�شان ما �شاأله وما لم ي�شاأله، ومن 

كرمه اأنه يعطي التائب كاأنه لم يع�شيه، فاأين يهرب عنه الخالئق، واأين عن بابه يتنحى العا�شون؟. 

َمر:53( )ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ(   )الزُّ
بارك اهلل لي ولكم في القراآن العظيم، اأقول ما �شمعتم واأ�شتغفر اهلل لي ولكم ول�شائر الم�شلمين فا�شتغفروه اإنه 

هو الغفور الرحيم.
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الصـراط المستقيــم 

الخطبة الثانية :
الحمد هلل الذي نور بهدايته قلوب العارفين، واأقام على ال�شراط الم�شتقيم اأقدام ال�شالكين.

�شيد  ور�شوله  عبده  محمداً  اأن  ون�شهد  ن�شتعين،  واإياه  نعبد  فاإياه  له،  �شريك  ل  وحده  اهلل،  اإل  اإله  ل  اأن  ون�شهد 
المر�شلين، واإمام المتقين، وقائد المهتدين، اللهم �شل و�شلم وبارك على محمد، وعلى اآله و�شحبه اأجمعين.

اأما بعد: اأيها النا�ض، اتقوا اهلل بلزوم طاعته وطاعة ر�شوله، وذلك بت�شديق الخبر، وامتثال الأمر، واجتناب الزجر، 
فمن فعل ذلك: فقد ا�شتقام على ال�شراط الم�شتقيم، وهو الطريق المعتدل المو�شل اإلى جنات النعيم. فقد اأمركم 

اهلل ب�شلوك هذا ال�شراط، وال�شتقامة عليه، قال تعالى: )چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ(   )الأنعام:153(. واأمركم اأن ت�شاألوه وت�شرعوا اإليه في كل ركعة من 
ركعات ال�شالة، اأن يهديكم اإليه، وفي الحديث القد�شي »يا عبادي كلكم �شال اإل من هديته، فا�شتهدوني اأهدكم« فكل 

اأحد م�شطر اإلى هداية ربه في جميع اأحواله، باأن ي�شدده في اأخالقه واأقواله واأفعاله، قال تعالى: )ېئ ېئ ېئ ىئ 

ىئ ىئ(   )الأعراف:178(. ومن يتبع نبيه فهو الرا�شد المقتدي.
�شيئ  عني  وا�شرف  اأنت،  اإل  لأح�شنها  يهدي  ل  والأخالق  الأعمال  لأح�شن  اهدني  »اللهم  النبي �  دعاء  ومن 
الأعمال والأخالق ل ي�شرف عني �شيئها اإل اأنت«. وقد دعا باأربع كلمات تجمع للعبد خيري الدين والدنيا: »اللهم اإني 
اأ�شاألك الهدى والتقى والعفاف والغنى«. فالهداية التامة هي الهداية للعلم النافع، والعمل ال�شالح، وهو الهدى ودين 
الحق. فمن عرف الحق فاتبعه وعرف الباطل فاجتنبه فقد هدي اإلى �شراط م�شتقيم، ومن قام بحقوق اهلل وحقوق 
عباده فهو المهتدي اإلى جنات النعيم. ولهذا لما ذكر اهلل ما اأمر به وما نهى عنه من ال�شرائع الكبار في قوله تعالى: 

)ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  مئ   حئ  جئ  ی 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇ( )الأنعام 151-153( ، من لزم هذا ال�شراط قبل اهلل منه الي�شير من العمل، وغفر له 
الكثير من الزلل، وجعل له من كل هم فرجاً، ومن كل �شيق مخرجاً، ومن كل بالء عافية، ورزقه من حيث ل يحت�شب، 

ومر على ج�شر جهنم كلمح الب�شر، وهدي اإلى الطيب من القول، وهدي اإلى �شراط الحميد.

عباد اهلل:)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(.

وقال �: »من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا« رواه م�شلم. اللهم �شل و�شلم وزد وبارك على نبينا محمد 

عبدك ونبيك ور�شولك وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليما اللهم اأعز الإ�شالم والم�شلمين ، اللهم بلغنا ر�شاك واأ�شلح لنا 

�شاأننا واكفنا اأمر الدنيا والآخرة وارزقنا قلوباً توابة ونفو�شاً اأوابة واغفر لنا واهدنا يا اأرحم الراحمين، اللهم اآتنا في 

الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار.
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التغيـيــر والهمــة
الخطبة األولى:

د بالمجد والثناء اإجالًل واإعظاماً،  اإن الحمد هلل نحمده ون�شتعينه ون�شتغفره ونتوب اإليه، اأحمده - �شبحانه - تفرَّ

م الزمان ِعَبراً  واأ�شكره تعالى َحَبانا ِنعماً مباركًة ِفعاماً، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له جعل لنا من ت�شرُّ

ِعظاماً، فذا عاٌم تال عاماً، واأ�شهد اأن �شيدنا ونبينا محمداً عبد اهلل ور�شوله خيُر من حا�َشَب نف�َشه - باأبي هو واأمي - 

اء مجداً  قدوًة واإماماً، �شلَّى اهلل وباَرك عليه وعلى اآله المتاألِّقين بدوراً واأعالماً، و�شحبه البالغين من الهمة ال�شمَّ

ترامى، والتابعين ومن تبعهم باإح�شان، و�شلَّم ت�شليماً كثيراً.

اأما بعد، فيا عباد اهلل: اتقوا اهلل )ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ(   )احل�شر:18(.
اأيها الم�شلمون:

الَهَفَوات،  ا�شتدراَك  راَم  ِعَبٌر وِعظات، لمن  ي والن�شرام  بالتق�شِّ ال�شهور والأعوام  الزمان، وتعاُقب  ارتحال  في 

)ھ ھ ے  ُمكبَّرة،  يًة  ُمدوِّ رة،  ُمكرَّ هتَّافًة  لُنر�ِشُلها  واإننا  والمراجعات،  بالتقويم  الَفَوات،  قبل  َوات  الذَّ ومحا�شبة 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ( )الرعد 11(. التغيير الُمنَعِك�ض ب�شدٍق واإخال�ٍض وُر�ُشوخ على �شعيِد الواقع والتربية 
وال�شلوك التغييَر الذاتي الذي يبني المجتمعات، وي�شت�شِرُف طالئع الأجيال الفتيَّة ال�شاعدة، و�شبيل ذلك وراِفُده، 

ة، واإذكاُء ُجَذا الأمل والتفاوؤُل في اأطوار ال�شباب  َرى والِقمَّ واأوُلُه وباِدُئه: اإلهاُب علوِّ الهمة في النفو�ض كي تعتِلَي الذُّ

كي ي�شتنِفَر ُقدراته وَملََكاته، وكفاَءاته وانتماَءاته؛ ليعي�َض حالوة الإيمان، وَبْرَد اليقين، وبهجة الطموح بقلبه وعقله 

اء �شياٌء �شاطٌع في دام�ِض الُخُطوب، وحكيٌم حاِذٌق في يهَماء الكروب. وم�شاعره، فالهمُة الَقْع�َشاء، والآماُل ال�شمَّ

وقد اأر�شدنا الحبيب � اإلى َعِليِّ المنازل، و�َشِنيِّ المقا�شد؛ فعن اأبي هريرة  قال: قال ر�شول اهلل � : 

»اإذا �شاألُتم اهلل فا�شاألوه الفردو�َض؛ فاإنه اأو�شط الجنة واأعلى الجنة، وفوقه عر�ض الرحمن«؛ اأخرجه الطبرانٍي.

بتغيير  بتغييرنا،  بهم  لنا  عالقة  ل  اأخرون  اأ�شخا�ض  يقوم  اأن  ننتظر  اأنف�شنا  خارج  من  التغيير  ننتظر  لماذا 

عقلياتنا، اأفعالنا، اأفكارنا، وغالب ما نكون نحن ال�شبب في ف�شلنا، جهلنا، وفقرنا، وعندما نراجع اأنف�شنا اأو نتعر�ض 

لل�شوؤال نلوم الظروف، العائلة، الدولة، التعليم، والفقر، مع اأن الم�شوؤول الأول والأخير عن كل الأفعال والأقوال 

التي ت�شدر منا نحن هو نحن، ولن يعاقب اأي �شخ�ض اأخر مكاننا )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ(  )فاطر:18( .

التغيير يبداأ من الداخل، ولن ي�شتطيع اأحد تغييرك اإل اأنت، فا�شتعن باهلل وجدد النية وا�شدق مع اهلل وابداأ 

طريقك بالتدرج واكت�شاف ما اكرمك اهلل به من قدرات ومهارات. 

بارك اهلل لي ولكم في القراآن وال�شنة، ونفعنا واإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة، اأقول قولي هذا، واأ�شتغفر 

اهلل العظيم الجليل لي ولكم ولكافة الم�شلمين والم�شلمات من جميع الذنوب والخطيئات، فا�شتغفروه وتوبوا اإليه، 

اإنه هو التواب الرحيم.
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التغيـيــر والهمــة

الخطبة الثانية :
ا، واأ�شهد  ا حقًّ اً، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له حقًّ الحمد هلل، لم يَزل - �شبحانه - للثناء ُم�شتوِجباً ُم�شتِحقًّ
ًة واأرقى، �شلَّى اهلل عليه وعلى اآله الطاهرين اأرومًة وِعْرقاً، و�شحبه  اأن نبينا محمداً عبد اهلل ور�شوله اأزكى العالمين همَّ

َقى اأ�شَمى َمْرقى، والتابعين ومن تبعهم باإح�شان اإلى يوم الدين. البالغين من التُّ
اأما بعد، فيا عباد اهلل:

اتقوا اهلل - تبارك وتعالى -، وُخذوا من اأنف�شكم بعلو المكُرمات والهمة في اأقوالكم واأفعالكم وكل مهمة تبلغوا من 
ة. دنياكم واأخراكم اأ�شَنى ِقمَّ

األ فاتقوا اهلل - رحمكم اهلل -، وُخذوا من �شحتكم لمر�شكم، ومن حياتكم لموتكم، ومن غناكم لفقركم، ومن قوتكم 
ل�شعفكم، ونعم المال ال�شالح للرجل ال�شالح، والِغنى ِغنى النف�ض ل عن كثرة الَعَر�ض.

فالبع�ض يريد التغيير من كثرة مايمر به من ال�شجر من الحياة وروتينها، ويتمنى اأن ُيحِدث التغيير في حياته، اإل 
اأّنه يبقى �شاكناً يت�شاءل كيف ومتى ولماذا التغيير.

وهل بمقدوره التغلب على ما يمر به من اأزمات؟ والحقيقة اأّن المرء باإرادته وقوة �شبره يتغلب على كافِة الظروف 
وال�شعاب المحيطة به مهما كانت �شعبة، بل هو الذي ُيكّر�ض هذه ال�شعاب لخدمته، وي�شتفيد منها لتكون دافعاً ومجاًل 

خ�شباً لخبراته وتجاربه.
 فالإن�شان القوي الذي ي�شعر باأهميته وباأَنّ الحياة وظروفها وم�شاعبها هي و�شيلة تزيد من قوته واإن�شانيتِه، فهو 
يدرك اأَنّ قواه الكامنة ت�شتطيع اأن تفعل الكثير، واأن ت�شنع الكثير، فال ينتظر الخال�ض من اأحد، ول مجال لإبطاٍء اأو 
انتظار، فالعمر يم�شي، وعجلة الزمن تدور. فما اأجمل اأن ُيعيد المرء تنظيم نف�شه بين وقٍت واآخر، واأن يجل�ض معها 

ليرى مواطن ال�شعف والركود، فينتقدها ويقويها، وليعلم اأن التغيير يبداأ من داخل الن�شان فهو الأ�شا�ض.
ثم اأكِثروا من ال�شالة وال�شالم على �شيد الأنام في جميع الأوقات والأيام، واعلموا اأن لل�شالة عليه في هذا اليوم 
ًة وحكمة، فكل خيٍر ناَلْته اأمته في الدنيا والآخرة فاإنما ناَلْته على يده، فجمع اهلل لأمته به خيَري الدنيا والآخرة،  مزيَّ
ل يوم الجمعة، فاإن فيه بعَثهم اإلى منازلهم، وح�شورهم م�شاكنهم في الجنة، وهو  ل لهم فاإنما تح�شُ فاأعظُم كرامٍة تح�شُ
ل ب�شببه  يوم المزيد لهم اإذا دخلوا الجنة، وهو يوم عيٍد لهم في الدنيا، ول ُيردُّ فيه �شائُلهم، وهذا كله اإنما ُعِرف وتح�شَّ

وعلى يده�، فمن ال�شكر واأداء الحق: اأن ُتكِثروا من ال�شالة وال�شالم عليه، كيف وقد اأمركم ربكم بقوله: )ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(.
وقال �: »من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا« رواه م�شلم. اللهم �شل و�شلم وزد وبارك على نبينا محمد 

عبدك ونبيك ور�شولك وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليما اللهم اأعز الإ�شالم والم�شلمين ، اللهم بلغنا ر�شاك واأ�شلح لنا 

�شاأننا واكفنا اأمر الدنيا والآخرة وارزقنا قلوباً توابة ونفو�شاً اأوابة واغفر لنا واهدنا يا اأرحم الراحمين، اللهم اآتنا في 

الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار.
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الصبــــــــر
الخطبة األولى:

ُفهم بالُمهتدين، اأحمده - �شبحانه  رهم ب�شلواٍت منه ورحمٍة وُيثِني عليهم في�شِ الحمد هلل يحبُّ ال�شابرين، وُيب�شِّ

- حمَد عباده ال�شابرين ال�شاكرين، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له �شهادًة نرجو بها الفوَز والنجاَة يوم 

لين، اللهم  الدين، واأ�شهد اأن �شيدنا ونبيَّنا محمداً عبُد اهلل ور�شوله خاتُم النبيين واإماُم ال�شابرين وقائُد الُغرِّ الُمحجَّ

�شلِّ و�شلِّم على عبدك ور�شولك محمٍد، وعلى اآله و�شحابته اأجمعين، والتابعين ومن تِبَعهم باإح�شاٍن اإلى يوم الدين.

اأما بعد:

فاتقوا اهلل - عباد اهلل -، وراِقبوه، واعلَموا اأنكم ُمالقوه، )ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ(   )النحل:111(.
اأيها الم�شلمون:

ُروبها، وما ُتعِقُبه من اآثار وما ُتحِدُثه  د �شُ عها وتعدُّ نزوُل الباليا وُحلول الم�شاِئب في �شاحِة الن�شان على تنوُّ

ُر �شفُو الحياة؛ حقيقٌة ل ُيمِكُن تغييُبها، ول منا�َض من الإقرار بها؛ لأنها �ُشنٌَّة  �ُض بها العي�ُض ويتكدَّ من اآلٍم يتنغَّ

اأفكار ومفاهيم  اأحٌد لها تبدياًل ول تحوياًل، وهي ب�شبب ما ك�شبه الن�شان من  من �ُشنن اهلل في خلقه، ل يمِلُك 

و�شلوكيات وطريقة تعامل مع النف�ض والحياة والكون، غيَر اأن النا�َض تتباَيُن مواقُفهم اأماَمها:

فاأما اأهل الَجَزع ومن �شُعف اإيماُنه وا�شطرَب يقيُنه فيحِمُله كل اأولئك على ُمقابلة ُمرِّ الق�شاء ومواجهة القَدر 

ٍط تعُظُم به ُم�شيبُته، وي�شتدُّ عليه وقُعها فيرُبو ويتعاَظم، فينوُء بِثَقلها ويعِجُز عن احتمالها،  ٍم وت�شخُّ بجَزٍع وتبرُّ

وقد ُي�شِرُف على نف�شه فياأتي من الأقوال والأعمال ما يزداُد به ر�شيُده من الإثم عند ربِّه، وُي�شاِعُف ن�شيَبه من 

�شَخِطه، دون اأن يكون لهذه الأقوال والأعمال اأدنى تاأثيٍر في تغيير المقدور اأو دفع المكروه ول يقدم اأي تغيير في 

نف�شه وواقعه ويبقى على الت�شكي والت�شخط.

واأما اأولو الألباب؛ فيِقُفون اأماَمها موقَف ال�شبر على البالء والر�شا ودمع العين، ل ياأتون من الأقوال والأعمال 

ُن النف�َض ويطمئنُّ به القلُب، يدعوهم اإلى ذلك ويُحثُّهم عليه ما يِجدونه في  ي الربَّ وُيعِظُم الأجَر وُي�شكِّ اإل ما ُير�شِ

كتاب اهلل من ذكر ال�شبر وبيان ُحلو ِثماره وعظيِم اآثاره؛ ويبذلون اإعادة المراجعة للذات وما ك�شبته واإعادة النظر 

في تقييم الحياة وال�شلوكيات فاأي اإح�شان قاموا به يزيدوه اإح�شاناً واأي اإ�شاءة يتجنبوها.

ا؛ كقوله - عزَّ ا�شمه: )چ چ چ  وقد اأثناء اهلل على اأهله، ومدٍح لهم باأنهم هم ال�شادقون الُمتَّقون حقًّ

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ(   )البقرة:177(.
وقال تعالى:   )اآل عمران:17(.

َمر:10(. )ىث يث حج مج جح مح( )الزُّ
اأقول ما �شمعتم، واأ�شتغفر اهلل العظيم الجليل لي ولكم ولجميع الم�شلمين من كل ذنٍب، اإنه هو الغفور الرحيم.
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الصبــــــــر

الخطبة الثانية :
الحمد هلل وليِّ ال�شابرين، اأحمده - �شبحانه - حمَد ال�شاكرين، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له �شهادًة 
ي بها ديَّان يوم الدين، واأ�شهد اأن �شيدنا ونبينا محمداً عبُد اهلل ور�شوله اإماُم الُمتقين وُقدوة العابدين، اللهم �شلِّ  ُنر�شِ

و�شلِّم على عبدك ور�شولك محمد، وعلى اآله و�شحابته اأجمعين، والتابعين ومن تِبَعهم باإح�شاٍن اإلى يوم الدين.
تعالى:  قوله  ب�شِط مدلول  في   - اهلل  رحمه   - كثير  ابن  الإمام  قال  ما  و�شمعوا  اهلل  اتقوا  اهلل:  عباد  فيا  بعد،  اأما 

»اأخبَر  قال  )البقرة:155(،  ڤ(    ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  )ٺ 
اء، وتارًة  بال�شرَّ )حممد:31(، فتارًة  اأي: يختبرهم ويمتِحنهم، كما قال تعالى:)ٹ ٹ(  اأنه يبتِلي عباَده؛  تعالى 
َن الأََمَواِل اأي: بذهاِب بع�شها َوالأنُف�ِض كموت الأ�شحاب  َن اْلَخوْف َواْلُجوِع؛ اأي: بقليٍل من ذلك. َوَنْق�ٍض مِّ اء. مِّ بال�شرَّ
والأقارب والأحباب َوالثََّمَراِت اأي: ل ُتِظلُّ الحدائق والمزاِرُع كعادتها، وكلُّ هذا واأمثاُله مما يختِبُر اهلل به عباَده؛ فمن 
بيَّن تعالى  اِبِرين. ثم  ال�شَّ ِر  َوَب�شِّ اأحلَّ به عقاَبه، ولهذا قال تعالى:  الياأ�ض والكفر باهلل  اأثاَبه، ومن قنَط و�شابه  �شبَر 

ڃ چ چ چ چ  َمن ال�شابرون الذين �شَكَرهم فقال: )ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ(   )البقرة:157-156( .
ُف في عبيده بما ي�شاء، وعِلموا اأنه ل ي�شيُع لديه  ا اأ�شاَبهم، وعِلموا اأنهم ُملٌك هلل يت�شرَّ اأي: ت�شلَّوا بقولهم هذا عمَّ
ٍة يوم القيامة، فاأحدَث لهم ذلك اعتراًفا باأنهم عبيُده واأنهم اإليه راِجعون في الدار الآخرة، ولهذا اأخبَر تعالى  ِمثقاُل ذرَّ

بِِّهْم اأي: ثناٌء من اهلل تعالى عليهم. ن رَّ لََواٌت مِّ عما اأعطاهم على ذلك فقال: اأُوَلِئَك َعلَْيِهْم �شَ

ومن اإيجاب الجزاء لهم باأح�شن اأعمالهم: )ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎ( )النحل:96( . 
اأن النبي  باإ�شناٍد �شحيٍح عن ابن عبا�ض - ر�شي اهلل عنهما -  اأحمد في م�شنده  اأخرجه الإمام  وفي الحديث الذي 

�قال في و�شيَّته الم�شهورة له: »واعلم اأن الن�شَر مع ال�شبر«.
وفي �شحيح م�شلم عن اأم �شلمة قالت: �شمعت ر�شول اهلل � يقول: »ما من م�شلم ت�شيبه م�شيبة فيقول ما اأمره 
اهلل اإنا هلل واإنا اإليه راجعون، اللهم اأجرني في م�شيبتي واخلف لي خيرا منها اإل اأخلف اهلل له خيرا منها« قالت: فلما 
مات اأبو �شلمة قلت: اأي الم�شلمين خير من اأبي �شلمة، اأول بيت هاجر اإلى ر�شول اهلل، ثم اإني قلتها، فاأخلف اهلل لي 

ر�شوله �.
يه اإليكم ربُّكم يوم القيامة  فاتقوا اهلل -عباد اهلل-، وكونوا من ال�شابرين على ُمرِّ الق�شاء تفوزوا باأجِركم، ُيوفِّ

بغير ح�شاٍب.

عباد اهلل:)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(.

وقال �: »من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا« رواه م�شلم. اللهم �شل و�شلم على نبينا محمد وعلى اآله 

و�شحبه و�شلم ت�شليماً اللهم اأعز الإ�شالم والم�شلمين، اللهم بلغنا ر�شاك واأ�شلح لنا �شاأننا واكفنا اأمر الدنيا والآخرة 

وارزقنا قلوباً توابة ونفو�شاً اأوابة واغفر لنا واهدنا يا اأرحم الراحمين، اللهم اآتنا في الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة 

وقنا عذاب النار.
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التحـذير
من إطـالق اللسـان

الخطبة األولى:
الحمد هلل الذي خلق الإن�شان ويعلم ما تو�شو�ض به نف�شه وهو اأقرب اإليه من حبل الوريد، )ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ   ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ(   )ق:18-17(.

واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل �شيء �شهيد، واأ�شهد اأن محمداً 

عبده ور�شوله اأ�شرف الأنبياء �شلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�شحابه ومن تبعهم باإح�شان اإلى يوم المزيد و�شلم ت�شليماً.

اأحدهما عن  به ملكين  اإل وقد وكل اهلل  اأحد منكم  اأنه ما من  واعلموا  تعالى  اتقوا اهلل  النا�ض:  اأيها  بعد  اأما 

اليمين والثاني عن ال�شمال، اأحدهما ماأمور بكتب الح�شنات والثاني ماأمور بكتب ال�شيئات، فما تلفظون من قول ول 

تعملون من عمل اإل كتب عليكم واأح�شي عليكم اإح�شاء ل يغادر �شغيرة ول كبيرة، �شواء تلفظتم بذلك جهراً و�شراً 

و�شواء فعلتم الفعل خفية اأو عالنية فكل ذلك يكتب عليكم ويح�شى ثم تنبئون بما عملتم يوم القيامة ويعطى كل 

اإن�شان كتـابه فيقـال: )ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ(   )الإ�شراء:14( ، فطوبى لعبد مالأ كتابه بالخير والأعمال 

ال�شالحات وابتعد عن �شود كتابه بال�شر والأعمال ال�شيئات.

اأيها النا�ض: كلنا نوؤمن بذلك نوؤمن باأن ما عملنا من قول اأو فعل فاإنه مكتوب مح�شى �شواء كان �شغيراً اأم كبيراً، 

ولكن الكثير منا يعملون العمل جزافاً كاأنه غير مكتوب عليهم يطلقون الكالم القبيح من غير مبالة يلعنون من 

ل ي�شتحق اللعن، تجد الواحد منهم يلعن اأخاه الم�شلم وربما لعن اأخاه لأبيه واأمه وربما لعن ولده اأو اأمه اأو اأباه، 

وهذا غاية ما يكون من الجهل.

 فقد ثبت اأن النبي � قال: »اإن اللعانين ل يكونون �شفعاء ول �شهداء يوم القيامة« ، وفي الحديث عنه اأنه قال 
� »اإن العبد اإذا لعن �شيئا �شعدت اللعنة اإلى ال�شماء فتغلق اأبواب ال�شماء دونها ثم تهبط اإلى الأر�ض فتغلق اأبوابها 
دونها ثم تاأخذ يمينا و�شمال فاإن لم تجد م�شاغا رجعت اإلى الذي لعن فاإن كان اأهال واإل رجعت اإلى قائلها« وتجد 

وفي  به،  يكـون غير مت�شف  وقد  به  يكون مت�شفاً  قد  قبيحاً  �شبا  المخا�شمة  اأخاه عند  ي�شب  النا�ض  الواحد من 

الحديـث عن النبي � قال: »الم�شتبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم« يعني اأن اإثم المت�شابين يكون 

على من ابتداأ ال�شب اأوًل اإل اأن يعتدي المظلوم. وتجد بع�ض النا�ض يتكلم باأخيه بما يكره وهو غير حا�شر في�شبه 

في غيبته وهذه هي الغيبة التي �شاعت عند كثير من النا�ض وتهاونوا بها.

فاتقوا اهلل - عباد اهلل -، واحفظوا ال�شنتكم، وجملوها باأجمل الألفاظ واأح�شن الأقوال، واأف�شل الردود، فالكلمات 

والألفاظ تدل على درجة فكر الن�شان وعمق وعيه و�شالمة مق�شده، وجمال داخله.

باطنها،  من  ظاهرها  ُيـرى  غرفة  الجنة  »في  قال:  النبي �  عن  عنهما،  اهلل  ر�شي  عمرو  بن  عبداهلل  وعن 
وباطنها من ظاهرها، فقال اأبو مالك الأ�شعري: لمن هي يا ر�شول اهلل؟ قال:»لمن اأطاب الكالم، واأطعم الطعام، 

وبات والنا�ض نيام«.

بارك اهلل لي ولكم في القراآن العظيم، اأقول ما �شمعتم واأ�شتغفر اهلل لي ولكم ول�شائر الم�شلمين فا�شتغفروه اإنه هو 

الغفور الرحيم.
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الخطبة الثانية :
الحمد هلل الذي خلق للعباد دارين دار عمل واكت�شاب ودار جزاء وثواب، فدار العمل والكت�شاب هي الحياة الدنيا 
جعلها اهلل عبورا للعباد ومزرعة يح�شدون ما زرعوا فيها يوم يقوم الأ�شهاد وحينئذ يتبين ربح التجارة من الك�شاد، واأما 
دار الجزاء والثواب فهي الدار الآخرة والحياة الباقية اإما في جنة واإما في نار، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك 
له له الملك وله الحمد وله العزة والقتدار، واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله الم�شطفى المختار �شلى اهلل عليه وعلى 

اآله واأ�شحابه ومن تبعهم باإح�شان اآناء الليل والنهار و�شلم ت�شليماً.
اأما بعد اأيها النا�ض: اتقوا اهلل تعالى واعرفوا ما لأجله خلقتم وماذا ت�شيرون اإليه اإذا اأنتم متم، فكروا في هذه الدنيا 
واأحوالها وتقلباتها تجدوها غروراً وباطاًل ولهواً ولعباً ولحظات تمر �شريعاً وتم�شي جميعاً، قي�شوا ما ي�شتقبل منها 

بما م�شى واعتبروا يا اأولي الأب�شار.
عباد اهلل:

اآمن  اأنه قال: » يا مع�شر من  لقد �شبه اهلل من يغتاب الرجل بمن ياأكل لحمه ميتاً وفي الحديث عن النبي � 
بل�شانه ولم يدخل الإيمان قلبه ل تغتابوا الم�شلمين ول تتبعوا عوراتهم فاإنه من يتبع عوراتهم يتبع اهلل عورته ومن 

يتبع اهلل عورته يف�شحه في بيته « وفي حديث اآخر: » يف�شحه ولو في جوف رحله« . 
اأيها النا�ض: ما اأكثر هوؤلء اليوم ما اأكثر من يتتبعون عورات النا�ض ويتطلبون زلتهم فاإذا راأوا زلة من اأحد فرحوا 
ا�شتقامة ومفخرة كتموها وحملوها على غير محملها وهوؤلء هم الذين عناهم الر�شول �  راأوا  بها ون�شروها واإذا 
بقوله: »يا مع�شر من اآمن بل�شانه ولم يدخل الإيمان قلبه ل تغتابوا الم�شلمين ول تتبعوا عوراتهم« ، فاتقوا اهلل اأيها 

الم�شلمون وحا�شبوا اأنف�شكم على ما تقولون وما تفعلون فاإنكم عن ذلك م�شوؤولون وعليه محا�شبون: )ک ک گ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ(   )املائدة:99(
اأعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم: )ڇ ڇ ڇ      ڍ ڌ       ڎ ڎ ڈ( )النفطار 12-10(.

عباد اهلل:)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(.

وقال �: »من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا« رواه م�شلم. اللهم �شل و�شلم على نبينا محمد وعلى اآله 

و�شحبه و�شلم ت�شليماً و�شلُّوا و�شلِّموا على خير خلق اهلل، اللهم اأِعزَّ الإ�شالم والم�شلمين،، اللهم اأِعزَّ الإ�شالم والم�شلمين، 

د  اللهم اأِعزَّ الإ�شالم والم�شلمين، اللهم اأِعزَّ الإ�شالم والم�شلمين، واحِم حوزَة الدين،  واألِّف بين قلوب الم�شلمين، ووحِّ

�شفوَفهم، واأ�شِلح قادَتهم، واجمع كلمَتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم بلغنا ر�شاك واأ�شلح لنا �شاأننا واكفنا امر 

الدنيا والخرة وارزقنا قلوباً توابة ونفو�شاً اأوابة واغفر لنا واهدنا يا اأرحم الراحمين، اللهم اآتنا في الدنيا ح�شنة وفي 

الآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار. 

و�شلِّ اللهم و�شلَّم على نبيِّنا محمٍد وعلى اآله و�شحبه اأجمعين، والحمد هلل رب العالمين.

التحـذير
من إطـالق اللسـان



لنزالء السجون واإلصالحيات 98

حيــاة أبي بكر   

الخطبة األولى:
الحمد هلل الذي بعث نبيه محمداً � في خير القرون واختار له من الأ�شحاب اأكمل النا�ض عقوًل واأقومهم دينا 

واأغزرهم علماً واأ�شجعهم قلوباً قوماً جاهدوا في اهلل حق جهاده فاأقام بهم الدين واأظهرهم على جميع العالمين 

واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له اإله الأولين والآخرين واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله خاتم النبيين 

واإمام المتقين �شلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�شحابه والتابعين لهم باإح�شان اإلى يوم الدين و�شلم ت�شليماً.

ے ے ۓ ۓ ڭ  اأما بعد: اأيها النا�ض اتقوا اهلل تعالى: )   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ( )الأحزاب 70 -71(.

واعرفوا ما من اهلل به على نبيكم من ال�شحابة الكرام ذوي الف�شائل العديدة والخ�شال الحميدة الذين ن�شر اهلل 

بهم الإ�شالم ون�شرهم به وكان منهم الخلفاء الرا�شدون الأئمة المهديون الذين قاموا بالخالفة بعد نبيهم خير قيام 

فحافظوا على الدين و�شا�شوا الأمة بالعدل والحزم والتمكين فكانت خالفتهم اأف�شل خالفة في التاريخ في م�شتقبل 

الزمان وما�شيه ت�شهد بذلك اأفعالهم وتنطق به اآثارهم وكان اأجلهم قدراً واأعالهم فخراً اأبا بكر ال�شديق  عبد 

اهلل بن اأبي قحافة فما طلعت ال�شم�ض ول غربت على اأحد بعد النبيين خير من اأبي بكر خلف النبي � في اأمته 

باإ�شارة من النبي � فقد ثبت في �شحيح البخاري »اأن امراأة جاءت اإلى  النبي � في حاجة فاأمرها اأن ترجع اإليه 

فقالت اأراأيت اإن لم اأجدك قال فائتي اأبا بكر« وهّم � اأن يكتب كتاباً لأبي بكر ثم قال »ياأبى اهلل والم�شلمون اإل اأبا 

بكر« ، وفي رواية: معاذ اهلل اأن يختلف الموؤمنون في اأبي بكر وخلفه النبي � على النا�ض في ال�شالة والحج فقد 

اأمر اأن ي�شلي اأبو بكر بالنا�ض حين مر�ض النبي � وجعله اأميراً على النا�ض في الحج �شنة ت�شع من الهجرة وكل 

هذا اإ�شارة اإلى اأنه الخليفة من بعده ولو كان اأحد ي�شتحق الخالفة بعد النبي � �شوى اأبي بكر لخلفه النبي � 

في ال�شالة والحج، كان اأبو بكر  من �شادات قري�ض واأ�شرافهم واأغنيائهم و�شهدت به خديجة للر�شول � حين 

قال له اإنك تك�شب المعدوم وت�شل الرحم وتحمل الكل وتقري ال�شيف وتعين على نوائب الحق. فلما بعث النبي � 

بادر   اإلى الإيمان به وت�شديقه ولم يتردد حين دعاه اإلى الإيمان ولزم النبي � طول اإقامته بمكة و�شحبه 

في هجرته ولزمه في المدينة و�شهد معه جميع الغزوات اأ�شلم على يديه خم�شة من الع�شرة المب�شرين بالجنة وهم 

عثمان بن عفان والزبير بن العوام و�شعد بن اأبي وقا�ض وطلحة بن عبيد اهلل وعبد الرحمن بن عوف. وا�شترى �شبعة 

الذي  فاأعتقهم منهم بالل موؤذن ر�شول اهلل � وعامر بن فهيرة  اإ�شالمهم  ب�شبب  الكفار  الم�شلمين يعذبهم  من 

�شحبهما في هجرتهما ليخدمهما. كان  اأعلم النا�ض بر�شول اهلل � ومدلول كالمه وفحواه. فقد خطب النبي 

� في اآخر حياته وقال: »اإن عبدا خيره اهلل بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند اهلل« ، ففهم اأبو بكر  اأن 
المخير ر�شول اهلل فبكى فعجب النا�ض من بكائه لأنهم لم يفهموا ما فهم. 

بارك اهلل لي ولكم في القراآن العظيم، اأقول ما �شمعتم واأ�شتغفر اهلل لي ولكم ول�شائر الم�شلمين فا�شتغفروه اإنه 

هو الغفور الرحيم.
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الخطبة الثانية :
ا،  ا حقًّ ا، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له حقًّ الحمد هلل، لم يَزل - �شبحانه - للثناء ُم�شتوِجباً ُم�شتِحقًّ
ًة واأرقى، �شلَّى اهلل عليه وعلى اآله الطاهرين اأرومًة وِعْرقاً،  واأ�شهد اأن نبينا محمداً عبد اهلل ور�شوله اأزكى العالمين همَّ

َقى اأ�شَمى َمْرقى، والتابعين ومن تبعهم باإح�شان اإلى يوم الدين. و�شحبه البالغين من التُّ
اأما بعد، فيا عباد اهلل:

اتقوا اهلل - تبارك وتعالى -، واقتدوا ب�شير اأ�شحاب ر�شول اهلل � ، فقد كان اأبو بكر ال�شديق  اأحب النا�ض 

اإلى ر�شول اهلل �  قال فيه النبي � وهو يخطب النا�ض »اإن اأمن النا�ض علي في ماله و�شحبته اأبو بكر ولو كنت 

متخذا من اأمتي خليال لتخذت اأبا بكر ولكن اأخوة الإ�شالم ومودته «. وجاء مرة اإلى النبي �فقال يا ر�شول اهلل 

اإنه كان بيني وبين ابن الخطاب �شيء فاأ�شرعت اإليه ثم ندمت ف�شاألته اأن يغفر لي فاأبى فاأقبلت اإليك فقال النبي � 

» يغفر اهلل لك يا اأبا بكر ثالثا « ثم اإن عمر ندم فاأتى منزل اأبي بكر ف�شاأل اأثم اأبو بكر قالوا ل فجاء اإلى النبي � 

فجعل وجه النبي �يتمعر حتى اأ�شفق اأبو بكر اأن يقول النبي � لعمر ما يكره فجثا على ركبتيه فقال يا ر�شول 

اهلل واهلل اأنا كنت اأظلم مرتين فقال النبي � »اإن اهلل بعثني اإليكم فقلتم كذبت وقال اأبو بكر �شدق ووا�شاني بنف�شه 

وماله فهل اأنتم تاركون لي �شاحبي مرتين « . فما اأوذي بعدها. وكان � اأثبت ال�شحابة عند النوازل والكوارث ففي 

�شلح الحديبية لم يتحمل كثير من ال�شحابة ال�شروط التي وقعت بين النبي � وبين قري�ض حتى اإن عمر راجع 

النبي � في ذلك و�شق عليه الأمر وراجع اأبا بكر فكان جواب اأبي بكر كجواب النبي � �شواء ب�شواء. ولما توفي 

وليبعثنه  واأنكر موته وقال واهلل ما مات ر�شول اهلل �  الم�شلمون لذلك حتى قام عمر  انده�ض  النبي � 

وقال  فقبله  ر�شول اهلل �  فك�شف عن  جاء  بكر  اأبا  ولكن  واأرجلهم )من خالف(  رجال  اأيدي  فليقطعن  اهلل 

باأبي اأنت واأمي طبت حياً وميتاً ثم خرج اإلى النا�ض ف�شعد المنبر فخطب النا�ض بقلب ثابت وقال األ من كان يعبد 

َمر:30( ،  )ڄ  محمداً فاإن محمداً قد مات ومن كان يعبد اهلل فاإن اهلل حي ل يموت وتال: )حئ مئ ىئ يئ(   )الزُّ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ک ک ک(   )اآل عمران:144(.

تولى اأبو بكر الخالفة بعد ر�شول اهلل � ف�شار النا�ض �شيرة حميدة وبارك اهلل في مدة خالفته على قلتها فقد 

ليلة ثالث وع�شرين من جمادى  والع�شاء  المغرب  بين  الثالثاء  ليلة  ليال ومات  وت�شع  اأ�شهر  �شنتين وثالثة  كانت 

الثانية �شنة ثالث ع�شرة من الهجرة. ومن بركته اأن خلف على الم�شلمين اأمير الموؤمنين عمر بن الخطاب  

فاإن هذا من ح�شناته ر�شي اهلل عنهما وعن جميع ال�شحابة. و�شلُّوا و�شلِّموا على خير خلق اهلل، اللهم اأِعزَّ الإ�شالم 

اأِعزَّ الإ�شالم والم�شلمين، واحِم  اأِعزَّ الإ�شالم والم�شلمين، اللهم  اأِعزَّ الإ�شالم والم�شلمين، اللهم  والم�شلمين، اللهم 

د �شفوَفهم، واأ�شِلح قادَتهم، واجمع كلمَتهم على الحق يا رب العالمين. حوزَة الدين، واألِّف بين قلوب الم�شلمين، ووحِّ

و�شلِّ اللهم و�شلَّم على نبيِّنا محمٍد وعلى اآله و�شحبه اأجمعين، والحمد هلل رب العالمين.

حيــاة أبي بكر   
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المحافظة على األمانة 
الخطبة األولى:

الحمد هلل الذي جعل الأمانة في قلوب الب�شر بعد اأن اأبى عن حملها ال�شماوات والأر�ض والجبال، جعل الأمانة في 

قلوب بني اآدم ذكوراً واإناثاً لأنه ركب فيهم عقوًل بها يفقهون وب�شائر بها يهتدون فتحملوا الأمانة مخاطرين ليعلوا 

باأدائها اإلى درجة الموؤمنين المتقين اأو لينزلوا باإ�شاعتها اإلى اأ�شفل ال�شافلين، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك 

له اإله الأولين والآخرين، خلق فاأتقن و�شرع فاأحكم وهو اأحكم الحاكمين، واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله الذي بلغ 

ر�شالة ربه واأدى اأمانته على الوجه الأكمل وعبد ربه حتى اأتاه اليقين �شلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�شحابه ومن تبعهم 

باإح�شان اإلى يوم الدين و�شلم ت�شليماً.

اأما بعد: اأيها النا�ض اتقوا اهلل تعالى واأدوا ما حملتم من الأمانة، لقد عر�ض اهلل الأمانة على ال�شماوات والأر�ض 

والجبال فاأبين اأن يحملنها واأ�شفقن منها وحملها الإن�شان اإنه كان ظلوماً جهوًل اأدوا الأمانة بالقيام بما اأوجب اهلل 

عليكم من عبادته وحقوق عباده ول تخونوا اهلل ور�شوله وتخونوا اأماناتكم واأنتم تعلمون ل تخونوا في ذلك باإفراط 

اأو تفريط بزيادة اأو نق�ض فاإن الخيانة نق�ض في الإيمان و�شبب للخ�شران والحرمان. وفي الحديث عن النبي �اأنه 

قال: »ل اإيمان لمن ل اأمانة له « . وقال � »اآية المنافق ثالث اإذا حدث كذب واإذا وعد اأخلف واإذا اوؤتمن خان واإن 

�شلى و�شام وزعم اأنه م�شلم« .وقال � »اإذا جمع اهلل الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه 

غدرة فالن ابن فالن« . يرفع له هذا اللواء ف�شيحة له بين الخالئق وخزياً وعاراً.

اأيها الم�شلمون: اإن الأمانة في العبادة والمعاملة، فالأمانة في العبادة اأن تقوم بطاعة اهلل تعالى مخل�شاً له متبعاً 

لر�شوله � تمتثل اأوامره وتجتنب نواهيه تخ�شى اهلل في ال�شر والعالنية تخ�شاه حيث يراك النا�ض وحيث ل يرونك 

ل تكن ممن يخ�شى اهلل في العالنية ويع�شيه في ال�شر فاإن هذا هو الرياء األم تعلم اأن اهلل يعلم خائنة الأعين وما 

تخفي ال�شدور. األم تعلم اأن اهلل اأنكر على من هذه حاله بقوله تعـالى:)ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

خُرف:80(. وقال تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ(   )البقرة:77(. ڈ ڈ(   )الزُّ
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  تعالى:)ڤ  وقال 

ڇ ڇ(   )الن�شاء:108(. 
وتكون الأمانة في جميع �شوؤون الحياة المختلفة المالية والأخالقية والجتماعية والأ�شرية فعامل النا�ض كما 

تحب اأن يعاملوك به، في الن�شح والبيان والتعامالت اليومية، واأن تكون حافظاً لحقوقهم من كل ما ا�شتوؤمنت عليه 

لفظاً اأو عرفاً. فقد �شح عن ر�شول اهلل � اأنه قال: »اإن من �شر النا�ض منزلة عند اهلل يوم القيامة الرجل يف�شي 

اإلى امراأته وتف�شي اإليه ثم ين�شر اأحدهما �شر �شاحبه«. وفقني اهلل واإياكم لأداء الأمانة واإبراء الذمة وحفظنا من 

اإ�شاعتها والت�شاهل فيها اإنه جواد كريم.

اأقول قولي هذا واأ�شتغفر اهلل لي ولكم فا�شتغفروه اإنه هو الغفور الرحيم.
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الخطبة الثانية :
اإل اهلل وحده ل  اإله  اأن ل  اأداء الأمانة، وحرم عليكم المكر والخيانة واأ�شهد  الحمد هلل الذي فر�ض على العباد 
�شريك له �شهادة من يرجو بها النجاة يوم القيامة واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله الذي ختم به الر�شالة �شلى اهلل 

عليه وعلى اآله واأ�شحابه المو�شوفين بالعدالة و�شلم ت�شليماً.
اأما بعد: اأيها النا�ض اتقوا اهلل تعالى واأدوا الأمانة التي حملتموها وتحملتم م�شئوليتها، حملتموها بما وهبكم اهلل 

من العقل واأر�شل اإليكم من الر�شل. 
اأدوا الأمانة التي عر�شها اهلل على ال�شماوات والأر�ض والجبال فاأبين اأن يحملنها واأ�شفقن منها وحملها الإن�شان 
اإنه كان ظلوماً جهوًل. اأدوا الأمانة فاإنكم عنها م�شئولون وعلى ح�شب القيام بها. اأو التفريط فيها مجزيون، فاإما 
مغتبطون بها م�شرورون، واإما نادمون في اإ�شاعتها حزنون، اأدوا الأمانة فيما بينكم وبين اهلل واأدوها فيما بينكم وبين 

عباد اهلل.
اأما اأداوؤها فيما بينكم وبين ربكم فاأن تقوموا بطاعته مخل�شين له الدين وتتعبدوا بما �شرعه متبعين لر�شوله 

غير زائدين عليه ول ناق�شين فلن يكتمل عماًل حتى يكون خال�شاً لوجهه موافقاً ل�شرعه.
واأما اأداء الأمانة فيما بينكم وبين العباد فاأن تقوموا بما اأوجب اهلل عليكم من حقوقهم وواجبات فاتقوا اهلل اأيها 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  تعالى:)ٿ  اهلل  قال  فقد  حملتموها  التي  اهلل  اأمانة  واأدوا  الم�شلمون 

ڤ ڦ ڦ(   )الأنفال:27( .

وبر  وال�شيام  ال�شالة  كما يجب؛ فيحافظ على  الفرائ�ض  الم�شلم  يوؤدي  باأن  وذلك  العبادة؛  الأمانة في  فتكون 
الوالدين، وتكون الأمانة في حفظ الجوارح؛ باأن يحافظ الم�شلم على الجوارح وكل الأع�شاء، ويتجنب ا�شتخدامها 
فيما يغ�شب اهلل، فاليد اأمانة يجب على الم�شلم اأن يجنبها الحرام، والعين اأمانة يجب اأن يغ�ض ب�شره عن الحرام، 
وتكون الأمانة في حفظ الودائع؛ باأن يوؤدي الم�شلم الودائع لأ�شحابها عندما يطلبونها، وتكون الأمانة في العمل؛ 
باأن يوؤدي الإن�شان عمله باإتقان وعلى خير وجه، وتكون الأمانة في الكالم؛ اأن يعرف الم�شلم قدر الكلمات، ويلتزم 
بالكلمات الجادة، فالكلمة قد تدخل �شاحبها الجنة، كما يجب تجنب الكلمات التي تدل على الكفر والمع�شية، والتي 
تكون �شبباً في دخول النار، وتكون الأمانة في الم�شوؤولية؛ كل اإن�شان �شواء كان حاكماً اأم اأباً اأم ولداً اأم اأماً راع وم�شوؤول 

عن رعيته.

عباد اهلل:)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(.
وقال �: »من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا« رواه م�شلم.

�شلُّوا و�شلِّموا على خير خلق اهلل، اللهم اأِعزَّ الإ�شالم والم�شلمين، واحِم حوزَة الدين، واألِّف بين قلوب الم�شلمين، 

د �شفوَفهم، واأ�شِلح قادَتهم، واجمع كلمَتهم على الحق يا رب العالمين. ووحِّ

اللهم بلغنا ر�شاك واأ�شلح لنا �شاأننا واكفنا امر الدنيا والخرة وارزقنا قلوباً توابة ونفو�شاً اأوابة واغفر لنا واهدنا 

يا اأرحم الراحمين، اللهم اآتنا في الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار. 

و�شلِّ اللهم و�شلَّم على نبيِّنا محمٍد وعلى اآله و�شحبه اأجمعين، والحمد هلل رب العالمين.

فيما تكون فيه األمانة
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األخالق واآلداب
الخطبة األولى:

الحمد هلل العليم الخبير القوي العزيز الحكيم خلق كل �شيء فاأتقنه �شنعاً وتقديراً و�شرع ال�شرائع فاأحكمها 

عماًل وتنظيماً ف�شبحانه من اإله عظيم وخالق حكيم واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له �شهادة اأرجو بها 

اأن محمداً عبده ور�شوله المبعوث رحمة للعالمين  النجاة من العذاب الأليم والفوز بدار النعيم المقيم واأ�شهد 

وحجة على العباد اأجمعين �شلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�شحابه ومن اهتدى بهديهم القويم و�شلم ت�شليماً.

اأما بعد: اأيها النا�ض اتقوا اهلل تعالى واعلموا اأن اهلل لم يخلقكم عبثاً ولن يترككم ُ�شداً واإنما خلقكم لحكمة بالغة 

و�شرع لكم �شرائع كاملة ليبلوكم اأيكم اأح�شن عماًل خلقكم و�شترجعون اإليه و�شرع لكم الدين و�شتحا�شبون عليه 

ژ ڑ ڑ  ژ  )ڈ  تعالى:  اهلل  يقول  �شي�شاألكم  عما  الجواب  واأعدوا  ربكم  للقاء  فا�شتعدوا 

◌ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ(   )الأعراف:9-6(.

اً واإن للخلق عليكم حًقاً فاأعطوا كل ذي حق حقه حتى  اأيها النا�ض اإن لربكم عليكم حّقاً واإن لأنف�شكم عليكم حقًّ

تخرجوا من الدنيا وقد غنمتم الدنيا والآخرة ول تفرطوا في هذه الحقوق فتخ�شروا الدنيا والآخرة.

في  الآيات  اأجمع  من  واإن  الكريم  القراآن  اآيات  من  كثير  في  عباده  وحقوق  حقوقه  اهلل  ذكر  لقد  النا�ض  اأيها 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  )ڳ  تعالى:  قوله  ذلك 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۆ(   )الن�شاء:36(. 

اإن اأعظم الحقوق عليك هو حق اهلل تعالى الذي خلقك ف�شواك. واأمدك بالرزق ورباك و�شخر كل �شيء لمنفعتك 

وم�شلحتك )يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث(   )اجلاثية:13(، وما بكم من 

نعمة فمن اهلل واإن حقه عليك اأن تعبده ول ت�شرك به �شيًئا باأن تقوم بكل ما يحبه وير�شاه حمبًة له وتعظيماً له وطلباً 

لثوابه وخوفاً من عقابه ل تقدم على عبادته النف�ض ول الولد ول الأهل ول املال لأن كل هذا يزول وتبقى عبادته، 

ل  �:»واهلل  وقال  )الكهف:46(،  ٺ(    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
يوؤمن واهلل ل يوؤمن واهلل ل يوؤمن قيل: يا ر�شول اهلل لقد خاب وخ�شر من هذا قال: من ل ياأمن جاره بوائقه قالوا 

وما بوائقه قال: �شره«. وقال �: »ما زال جبريل يو�شيني بالجار حتى ظننت اأنه �شيورثه« . ومن الحقوق حقوق 

اأن يقوم بمراعاة حقوق الآخر ويح�شن ع�شرته. ومن  ال�شاحب بالجنب وهو الزوج فعلى كل واحد من الزوجين 

الحقوق الواجب مراعاتها حق ابن ال�شبيل وهو الم�شافر المحتاج فاإن الم�شافر غريب بعيد عن اأهله غير معروف 

بين النا�ض فحاجته للم�شاعدة اأعظم من غيره. بارك اهلل لي ولكم في القراآن العظيم، اأقول ما �شمعتم واأ�شتغفر 

اهلل لي ولكم ول�شائر الم�شلمين فا�شتغفروه اإنه هو الغفور الرحيم.
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الخطبة الثانية :
الحمد هلل ذي الف�شل العظيم والخير الوا�شع العميم اأنعم على عباده بنعم ل تح�شى ودفع عنهم من النقم ما ل 
يعد ول ي�شتق�شى وتف�شل عليهم بالعمل ال�شالح وجازاهم عليه اأف�شل الجزاء واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل الملك العلي 
الأعلى واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله الذي و�شل بف�شل ربه اإلى اأعلى مكان ي�شله الورى �شلى اهلل عليه وعلى اآله 
اإلى ربكم في الرخاء  اأيها النا�ض اتقوا اهلل تعالى وتعرفوا  اأما بعد:  واأ�شحابه ومن بهداهم اهتدى و�شلم ت�شليماً.  
اإن رخاء  بالقيام بطاعته رغبة في ثوابه وبالبتعاد عن مع�شيته خوفاً من عقابه.  اإليه  ال�شدة تعرفوا  يعرفكم في 
العي�ض وطيب الحال من النعم التي ت�شتوجب ال�شكر على العباد والقيام بطاعة المنعم الجواد واإن الإن�شان في حال 
الرخاء ي�شتطيع اأن يعمل ما ل يمكنه القيام به في حال ال�شدة لأنه معافى في بدنه واآمن في بلده ومترف في ج�شده 
ولكن هذه الأحوال ل تدوم فقد يعقبها �شدة في�شبح مري�شاً بعد العافية وخائفاً بعد الأمن وجائعاً بعد ال�شبع والترف 
فاإذا كان العبد متعرفاً اإلى ربه في حال الرخاء عرفه اهلل في حال ال�شدة فلطف به واأعانه على �شدائده وي�شر اأموره. 

قال اهلل تعالى: )ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں()الطالق 2 (، ويقول اهلل:)ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ()الطالق 4(،

ولقد �شرب النبي � لأمته مثاًل على ذلك فيما ق�شه علينا من نباأ:»ثالثة ممن كانوا قبلنا انطلقوا فاآواهم 
المبيت اإلى غار فانحدرت �شخرة من الجبل ف�شدت الغار عليهم فقال بع�شهم لبع�ض اإنه ل ينجيكم من هذه ال�شخرة 
اأهاًل  اأغبق قبلهما  اأبوان �شيخان كبيران وكنت ل  اإنه كان لي  اأحدهم اللهم  اأعمالكم فقال  اأن تدعوا اهلل ب�شالح  اإل 
ول ماًل فناأى بي طلب ال�شجر يوماً فلم اأرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت اأن 
اأوقظهما واأن اأغبق قبلهما اأحداً فلبثت والقدح على يدي اأنتظر ا�شتيقاظهما حتى طلع الفجر وال�شبية يت�شاغون 
عند قدمي حتى ا�شتيقظا ف�شربا غبوقهما اللهم اإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت 
الن�شاء فاأردتها على  اأحبها كاأ�شد ما يحب الرجال  ابنة عم وكنت  اإنه كانت لي  الثاني: اللهم  ال�شخرة قلياًل. وقال 
نف�شها فامتنعت مني حتى األمت بها �شنة من ال�شنين اأي احتاجت فجاءتني فاأعطيتها ع�شرين ومائة دينار على اأن 
تخلي بيني وبين نف�شها ففعلت حتى اإذا قعدت بين رجليها قالت اتق اهلل ول تف�ض الخاتم اإل بحقه فقمت وان�شرفت 
عنها وهي اأحب النا�ض اإلي وتركت الذهب الذي اأعطيتها اللهم اإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنَّا ما نحن فيه 
فانفرجت ال�شخرة اإل اأنهم ل ي�شتطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم اإني ا�شتاأجرت اأجراء واأعطيتهم اأجرهم 
غير رجل واحد ترك اأجره وذهب فثمرت له اأجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد اهلل اأدِّ اإليَّ 
اأجري فقلت كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والرقيق فهو لك من اأجرك فقال يا عبد اهلل ل ت�شتهزئ بي فقلت 
اإني ل اأ�شتهزئ بك فاأخذه كله وا�شتاقه ولم يترك منه �شيًئا اللهم اإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن 

فيه فانفرجت ال�شخرة وخرجوا يم�شون«، حديث �شحيح.

  عباد اهلل:)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(.

اأح�شن رجائنا بك  اللهم  والم�شلمين،  الإ�شالم  اأعز  اللهم  اآله،  نبينا محمد وعلى  اللهم �شل و�شلم على 
وبلغنا ر�شاك، اللهم اآتنا في الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار.

معرفة اهلل
في الرخاء والشدة 
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الخطبة الثانية :
الحمد هلل ذي الف�شل العظيم والخير الوا�شع العميم اأنعم على عباده بنعم ل تح�شى ودفع عنهم من النقم ما ل 
يعد ول ي�شتق�شى وتف�شل عليهم بالعمل ال�شالح وجازاهم عليه اأف�شل الجزاء واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل الملك العلي 
الأعلى واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله الذي و�شل بف�شل ربه اإلى اأعلى مكان ي�شله الورى �شلى اهلل عليه وعلى اآله 
اإلى ربكم في الرخاء  اأيها النا�ض اتقوا اهلل تعالى وتعرفوا  اأما بعد:  واأ�شحابه ومن بهداهم اهتدى و�شلم ت�شليماً.  
اإن رخاء  بالقيام بطاعته رغبة في ثوابه وبالبتعاد عن مع�شيته خوفاً من عقابه.  اإليه  ال�شدة تعرفوا  يعرفكم في 
العي�ض وطيب الحال من النعم التي ت�شتوجب ال�شكر على العباد والقيام بطاعة المنعم الجواد واإن الإن�شان في حال 
الرخاء ي�شتطيع اأن يعمل ما ل يمكنه القيام به في حال ال�شدة لأنه معافى في بدنه واآمن في بلده ومترف في ج�شده 
ولكن هذه الأحوال ل تدوم فقد يعقبها �شدة في�شبح مري�شاً بعد العافية وخائفاً بعد الأمن وجائعاً بعد ال�شبع والترف 
فاإذا كان العبد متعرفاً اإلى ربه في حال الرخاء عرفه اهلل في حال ال�شدة فلطف به واأعانه على �شدائده وي�شر اأموره. 

قال اهلل تعالى: )ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں()الطالق 2 (، ويقول اهلل:)ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ()الطالق 4(،

ولقد �شرب النبي � لأمته مثاًل على ذلك فيما ق�شه علينا من نباأ:»ثالثة ممن كانوا قبلنا انطلقوا فاآواهم 
المبيت اإلى غار فانحدرت �شخرة من الجبل ف�شدت الغار عليهم فقال بع�شهم لبع�ض اإنه ل ينجيكم من هذه ال�شخرة 
اأهاًل  اأغبق قبلهما  اأبوان �شيخان كبيران وكنت ل  اإنه كان لي  اأحدهم اللهم  اأعمالكم فقال  اأن تدعوا اهلل ب�شالح  اإل 
ول ماًل فناأى بي طلب ال�شجر يوماً فلم اأرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت اأن 
اأوقظهما واأن اأغبق قبلهما اأحداً فلبثت والقدح على يدي اأنتظر ا�شتيقاظهما حتى طلع الفجر وال�شبية يت�شاغون 
عند قدمي حتى ا�شتيقظا ف�شربا غبوقهما اللهم اإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت 
الن�شاء فاأردتها على  اأحبها كاأ�شد ما يحب الرجال  ابنة عم وكنت  اإنه كانت لي  الثاني: اللهم  ال�شخرة قلياًل. وقال 
نف�شها فامتنعت مني حتى األمت بها �شنة من ال�شنين اأي احتاجت فجاءتني فاأعطيتها ع�شرين ومائة دينار على اأن 
تخلي بيني وبين نف�شها ففعلت حتى اإذا قعدت بين رجليها قالت اتق اهلل ول تف�ض الخاتم اإل بحقه فقمت وان�شرفت 
عنها وهي اأحب النا�ض اإلي وتركت الذهب الذي اأعطيتها اللهم اإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنَّا ما نحن فيه 
فانفرجت ال�شخرة اإل اأنهم ل ي�شتطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم اإني ا�شتاأجرت اأجراء واأعطيتهم اأجرهم 
غير رجل واحد ترك اأجره وذهب فثمرت له اأجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد اهلل اأدِّ اإليَّ 
اأجري فقلت كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والرقيق فهو لك من اأجرك فقال يا عبد اهلل ل ت�شتهزئ بي فقلت 
اإني ل اأ�شتهزئ بك فاأخذه كله وا�شتاقه ولم يترك منه �شيًئا اللهم اإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن 

فيه فانفرجت ال�شخرة وخرجوا يم�شون«، حديث �شحيح.

  عباد اهلل:)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(.

اأح�شن رجائنا بك  اللهم  والم�شلمين،  الإ�شالم  اأعز  اللهم  اآله،  نبينا محمد وعلى  اللهم �شل و�شلم على 
وبلغنا ر�شاك، اللهم اآتنا في الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار.

معرفة اهلل
في الرخاء والشدة 
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التوحيـــــد
الخطبة األولى:

الحمد هلل الذي خلق المكلفين ليعبدوه، واأدر عليهم الأرزاق لي�شكروه، وو�شح لهم الأدلة والبراهين ليعرفوه، 

واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل الذي يتعين علينا اأّل ندعو غيره ول نخافه ونرجوه، واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله الذي 

فاق الر�شل من جميع الوجوه، اللهم �شل و�شلم على محمد وعلى اآله واأ�شحابه جميع الذين اتبعوه.

اأما بعد: اأيها النا�ض، اتقوا اهلل واأطيعوه، واحذروا جميع ما ي�شخطه وتتبعوا مرا�شيه، اأما دلكم على وحدانيته 

بالآيات البينات، اأما و�شح لكم معرفته بالحجج والبراهين القاطعات، تعرف لكم باأ�شمائه و�شفاته الح�شنى. قال 

اهلل تعالى: )ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ◌ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ(   )النفطار:8-6(. 

ڱ  )گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ، )الذاريات:21-20(  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ(    )ڱ ں ں ڻ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ ڻ  ڻ  ں  ں 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ( )املوؤمنون:14-12(.
اأح�شن بقدرته المخلوقات، وزين ال�شماء بال�شم�ض والقمر والكواكب النيرات، ومهد الأر�ض واأودع فيها منافعها 

المتنوعات، وثبتها بالجبال ال�شم ال�شاهقات، اأجرى فيها العيون والأنهار، واأخرج اأ�شناف الزروع والأ�شجار والثمار، 

وجعلها متاعاً للب�شر واأنعامهم، فتبارك الكريم القهار، اأ�شبغ على عباده النعم، و�شرف عنهم المكاره والنقم، فكم 

مجيب  الغفار،  الواحد  وهو  والرفع،  والخف�ض  والمنع  بالعطاء  المتفرد  فهو  المدرار،  الخير  من  عباده  على  له 

واأخفى،  ال�شر  الحليم، يعلم  اللغات، ف�شبحان  بتفنن  الأ�شوات  اللهفات، و�شامع  الكربات، ومغيث  الدعوات، وفارج 

واإليه ترفع الحاجات وال�شكوى، واإليه ينتهي ال�شائلون، وهو محل النجوى، ومزيل المكاره وال�شدائد والأخطار، 

الكونية، عظمة  الآيات  تعالى وقدرته ورحمته ومن هذه  الدالة على جود اهلل  الكونية  الآيات  الكثير من  وهناك 

خلق ال�شماوات والأر�ض، فهو دليل على قدرة اهلل تعالى الذي ل ُيجزه �شيء، وتعاقب الليل والنهار واختالفهما في 

الطول والق�شر، ولم يجعلهما �شرمديين على مّر الزمان، وجريان الفلك الكبيرة التي تزن مئات الأطنان في مياه 

البحار،واإنزال المطر لتحيا الأر�ض وتنمو النباتات والزروع بعد الجدب، وحركة الرياح وت�شريفها وتغيير حركتها 

اإرادته عّز  حارة وباردة حتى ُتن�شئ الغيوم لينزل المطر، وت�شخير ال�شحاب من مكان لآخر لينزل المطر بح�شب 

وجل.

 فاتقوا اهلل عباد اهلل وراقبوه، وتوبوا اإليه كل وقت وا�شتغفروه، وانظروا اإلى كثرة نعمه عليكم، فا�شتغلوا بالثناء 

عليه، والجوؤا اإلى اهلل وتوكلوا عليه. اأجارنا اهلل واإياكم من النار وغفر لنا الذنوب والأوزار.

بارك اهلل لي ولكم في القراآن العظيم، اأقول ما �شمعتم واأ�شتغفر اهلل لي ولكم ول�شائر الم�شلمين فا�شتغفروه اإنه 

هو الغفور الرحيم.
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الخطبة الثانية :
الحمد هلل الواحد الأحد، الفرد ال�شمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً اأحد. واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل 
الواحد القهار، العزيز الغفار، مكور النهار على الليل والليل على النهار، واأ�شهد اأن محمدا عبده ور�شوله، �شيد الر�شل 

واإمام الأبرار، اللهم �شل و�شلم على محمد وعلى اآله واأ�شحابه الأطهار.

)ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  تعالى:  اهلل  قال  اهلل،  اتقوا  النا�ض،  اأيها  بعد:  اأما 

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ   ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ۋ ۋ ۅ(   )البقرة:21-22( ، من الذي اأوجدكم من العدم؟ وغمركم ب�شوابغ النعم؟ من الذي �شرف عنكم 
المكاره والم�شار والنقم؟ من الذي اأعطاكم العقول والأ�شماع والأب�شار؟ من الذي �شخر لكم الليل والنهار؟ من 

الذي فلق الحب عن الزروع وعن الأ�شجار وعن النوى؟ من الذي اأحيا الأر�ض بعد موتها بما اأنزل عليها من غيث 

ال�شماوات والأر�ض عن الزوال؟ من الذي  اأم�شك  ال�شماء؟ من الذي ي�شوركم في الأرحام كيف ي�شاء؟ من الذي 

اإخالل؟ من الذي فجر الأر�ض بالأنهار والعيون. واأخرج  اأحكم خلقها واأح�شن نظامهما فال يرى فيها خلل ول 

الثمار اللذيذة والفواكه ال�شهية من ياب�ض الغ�شون؟ اأما ذلك اإبداع من يقول لل�شيء: كن فيكون؟ من الذي خلق 

المخلوقات فعدلها واأح�شنها و�شوى، وقدر اأقدارا واإليها وجه اأهلها وهدى؟ من الذي خلق ال�شماء وبناها؟ ورفع 

�شمكها ف�شواها؟ واأغط�ض ليلها واأخرج �شحاها؟ والأر�ض بعد ذلك دحاها؟ اأخرج منها ماءها ومرعاها؟ والجبال 

ار�شاها، اإله قامت البراهين القاطعة على وحدانيته، و�شهدت الموجودات ببديع حكمته، و�شعة علمه ورحمته، وخلق 

المكلفين لعبادته ومعرفته، فقوموا رحمكم اهلل، بما خلقتم له، فاإنكم عن ذلك م�شئولون، وا�شتعدوا للقاء ربكم 

فاإنكم اإليه راجعون، وخذوا ما ا�شتطعتم من الباقيات ال�شالحات. وتوبوا اإلى اهلل توبة ن�شوحاً ع�شى ربكم اأن يكفر 

عنكم ال�شيئات، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار فيها الم�شاكن الطيبات. اأما ترون اهلل يتابع عليكم نعه 

لت�شكروه؟ ويذكركم باآلئه لتعرفوه وتذكروه!!ولتطمئن به القلوب، وبذكره تغفر الخطايا ويح�شل كل مطلوب، 

اأموره كلها لطف به  اإليه في  اإليه تلقاه، ومن ا�شتعان به وتوكل عليه كفاه، ومن رجع  اأقبل على ربه وتقرب  من 

وتوله موله، ومن تعرف اإليه في الرخاء عرفه في ال�شدة، ومن قام بتقواه جعل له فرجاً ومخرجاً من كل م�شقة. 

ف�شبحان من فتح لعباده من رحمته كل باب. وي�شر لهم الو�شائل اإلى الخيرات والأ�شباب. 

عباد اهلل: )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(.

�شاأننا  واأ�شلح لنا  اللهم بلغنا ر�شاك  الإ�شالم والم�شلمين،  اأِعزَّ  اللهم  �شلُّوا و�شلِّموا على خير خلق اهلل، 
واكفنا امر الدنيا والخرة وارزقنا قلوباً توابة ونفو�شاً اأوابة واغفر لنا واهدنا يا اأرحم الراحمين، اللهم اآتنا 

في الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار. 

التوحيـــــد
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الشريعة
الخطبة األولى:

وعلو  الأجر  كمال  ولر�شوله  له  للمطيعين  و�شمن  للنجاة،  طريقاً  بال�شريعة  القيام  جعل  الذي  هلل  الحمد 

الدرجات، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل، وحده ل �شريك له، المتفرد بالكمالت. واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله اأكمل 

الم�شطفين من جميع البريات. اللهم �شل و�شلم على محمد وعلى اآله واأ�شحابه والتابعين له في كل الحالت.

اأما بعد: اأيها النا�ض، اتقوا اهلل تعالى بفعل ما اأمر به وترك ما عنه نهى، فقد حكم اهلل لمن قام بذلك بالنجاة 

من المهالك وح�شن الجزاء، ورتب الفالح ووراثة الجنات لمن اآمن به واتقى. قال اهلل تعالى: ب�شم اهلل الرحمن 

ٺ  ٺ ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ   ٻ  )ٱ  تعالى:  اهلل  قال  الرحيم 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ژ ژ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

ک ک ک ک گ گ(   )املوؤمنون:11-1(. ڑ 
وُيعّد الت�شريع الإ�شالمي َت�شريعاً عالمّياً؛ حيث اأ�شار القراآن الكريم، وبّينت ال�شّنة النبوّية ذلك؛ قال اهلل �شبحانه 

وتعالى: )ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ(   )�شباأ:28(.

عِب َم�شيرَة �شهٍر، وُجِعلَْت لي الأر�ُض  رُت بالُرّ وقال �: »اأُعطيُت خم�شاً لم ُيعَطهَنّ اأحٌد مَن الأنبياِء َقبلي: ُن�شِ
ِحلَّْت لي الَغنائُم، وكان النبُيّ ُيبَعُث اإلى قوِمه خا�شًة،  ، واأُ تي اأدَرَكْته ال�شالُة فْلُي�شِلّ م�شجداً وَطهوراً، واأُيّما رجٍل من اأَُمّ

وُبِعثُت اإلى النا�ِض كافًة، واأُعطيُت ال�شفاعة«، وتتميز ال�شريعة الإ�شالمية بعدٍد من الَخ�شائ�ض منها: اإلهية ربانية: 

اأي اإّن م�شدرها من اهلل �شبحانه وتعالى، الخالق المعبود، �شاحب ال�شلطان الذي له حّق الت�شريع، بالإ�شافة اإلى اأّنها 

تقوم على اأ�شا�ض من العقيدة الإ�شالمية مّما َيجعل حياة الم�شلم ُمترابطًة ومن�شجمًة ل َتعار�ض ول تناق�ض فيها، 

ومتفّرد  بفكرته  م�شتقل  نظاٌم  فهي  وم�شتقلة؛  ال�شاعة،  قيام  اإلى  بحفظها  تكّفل  وتعالى  �شبحانه  فاهلل  ومع�شومة؛ 

الخالق  وتعالى  �شبحانه  اهلل  عند  من  ال�شريعة  هذه  اأّن  يعتقد  الُم�شلم  فالإن�شان  قد�شّيتها؛  لها  و�شريعة  بَو�شائله، 

األوانهم  المعبود، فيكون لها في نف�شه �شاأٌن عظيم واحتراٌم وهيبة، وعالمية؛ فقد جاءت للنا�ض كاّفًة على اختالف 

واأجنا�شهم. ن�شاأُتها فريدة ُتمّيزها عن ال�شرائع الب�شرية؛ فَقد اأنزلها اهلل تعالى على نبّيه ُمحّمد � ولم َيكن للعرب 

ول للم�شلمين دوٌر في و�شع اأحكامها وُن�شو�شها، ون�شو�شها ُم�شاغة ب�شكٍل ُتخاطب فيه العقل والقلب معاً؛ فاأ�شلوبها 

�شهل مي�ّشر يجمع بين الّترغيب والترهيب، وبين الأمر والنهي، ووا�شعة وكاملة؛ فهي ت�شع حياة الإن�شان من جميع 

جوانبها واأطرافها، وُتعنى باإ�شالح روح العبد، واإ�شالح عقِلِه وِفكِره وقوِله وعمله، كما اأّنها ُتعنى بالَفرد والُمجَتمع، 

و�شريعة دائمة وُم�شتمّرة وُم�شتقّرة، و�شريعة تّت�شف بالُمرونة، لُتنا�شب جميع الأَمم في ُمختلف الأماكن والأزمنة، 

و�شريعة تتمّيز اأحكامها بالُي�شر ورفع الحرج، وحفظ َم�شالح العباد ال�شرورّية والتح�شينّية، وعادلة.

 بارك اهلل لي ولكم في القراآن العظيم، اأقول ما �شمعتم واأ�شتغفر اهلل لي ولكم ول�شائر الم�شلمين فا�شتغفروه اإنه 

هو الغفور الرحيم.
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الخطبة الثانية :
الحمد هلل الذي اأمر عباده بكل ما فيه خير لهم و�شالح، ونهاهم عن جميع الم�شار والأعمال القباح، واأ�شهد اأن ل 
اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له الكريم الفتاح، واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله، الذي نهى عن كل خبيث واأذن في كل 

طيب واأباح. اللهم �شل و�شلم على محمد، وعلى اآله واأ�شحابه، اأولي الر�شد والتقى والنجاح.
اأما بعد: اأيها النا�ض، اتقوا اهلل بترك م�شاخطه ومناهيه، والقيام بفرائ�شه ومرا�شيه. فقد جمع لكم اأ�شول ما 

)ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  اآية واحدة، وهي قوله تعالى:  حرم عليكم في 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ(   )الأعراف:33(.
اإل حذرته. حرم اهلل بها الفواح�ض، وهي  اإل �شملته، ول �شراً و�شرراً  فهذه الآية لم تبق �شيئاً من المحرمات 

كبائر الذنوب وعظائمها، ما ظهر منها: كالقتل والزنا والربا والخمر والمي�شر واأكل مال اليتيم. وما بطن منها: 

كالكبر والنفاق والحقد والغ�ض للم�شلمين. حرم منها ما ظهر للنا�ض و�شاهدوه عياناً، وما اختفى �شاحبه به واأ�شره 

كتماناً. وحرم الإثم، وهو كل مع�شية تعلقت بحق اهلل. والبغي؛ وهو الظلم والتجري على عباد اهلل. وحذر فيها من 

ال�شرك؛ وهو �شرف �شيء من العبادات لغير اهلل.

وحرم القول عليه بغير علم في اأ�شمائه و�شفاته، وفي �شرعه ودينه وقدره. فهذه المحرمات التي حذر اهلل منها 

الأخالق،  تحلل  فالفواح�ض  والهلكات.  والف�شاد  وال�شرر  ال�شر  فيها من  لما  الدركات،  اأ�شفل  اإلى  ب�شاحبها  تهوي 

وتوجب غ�شب الخالق، وتعجل ل�شاحبها الف�شيحة والخزي في الدنيا، مع ما ادخر له من العقوبة في الأخرى. 

والمعا�شي والماآثم تخرب الديار العامرة، وت�شلب النعم الباطنة والظاهرة. والم�شرك باهلل قد خ�شر دينه وعقله 

ودنياه، فاإنه محرم عليه الجنة، والنار م�شيره وماأواه. خلقه ربه فعبد �شواه، ورزقه ف�شكر غيره واتبع هواه، واأنعم 

عليه باأ�شناف النعم فتمرد عن طاعة موله. ومن تّقول على اهلل بغير علم، فقد تجراأ على اأمر فظيع، ولم يخ�ض 

من هو مطلع عليه �شميع. فاعرفوا رحمكم اهلل حدود هذه المحرمات، واجتنبوها فاإنها تف�شي اإلى الهلكات. وتوبوا 

اإلى ربكم من مقارفة الخطيئات. فكل من تاب تاب اهلل عليه، وكل من اأقبل على ربه اآواه وقربه اإليه. فيا من عافاه 

اهلل منها هنيئا لك ال�شعادة والفالح، ويا فوزك بالخيرات الكثيرة والأرباح.

عباد اهلل:)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(.

وقال �: »من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا« رواه م�شلم.

الم�شلمين،  واألِّف بين قلوب  الدين،  الإ�شالم والم�شلمين، واحِم حوزَة  اأِعزَّ  اللهم  �شلُّوا و�شلِّموا على خير خلق اهلل، 

د �شفوَفهم، واأ�شِلح قادَتهم، واجمع كلمَتهم على الحق يا رب العالمين. ووحِّ

اللهم بلغنا ر�شاك واأ�شلح لنا �شاأننا واكفنا امر الدنيا والخرة وارزقنا قلوباً توابة ونفو�شاً اأوابة واغفر لنا واهدنا يا 

اأرحم الراحمين، اللهم اآتنا في الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار. 

و�شلِّ اللهم و�شلَّم على نبيِّنا محمٍد وعلى اآله و�شحبه اأجمعين، والحمد هلل رب العالمين.

شرح آية
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الخطبة الثانية :
الحمد هلل الذي اأمر عباده بكل ما فيه خير لهم و�شالح، ونهاهم عن جميع الم�شار والأعمال القباح، واأ�شهد اأن ل 
اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له الكريم الفتاح، واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله، الذي نهى عن كل خبيث واأذن في كل 

طيب واأباح. اللهم �شل و�شلم على محمد، وعلى اآله واأ�شحابه، اأولي الر�شد والتقى والنجاح.
اأما بعد: اأيها النا�ض، اتقوا اهلل بترك م�شاخطه ومناهيه، والقيام بفرائ�شه ومرا�شيه. فقد جمع لكم اأ�شول ما 

)ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  اآية واحدة، وهي قوله تعالى:  حرم عليكم في 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ(   )الأعراف:33(.
اإل حذرته. حرم اهلل بها الفواح�ض، وهي  اإل �شملته، ول �شراً و�شرراً  فهذه الآية لم تبق �شيئاً من المحرمات 

كبائر الذنوب وعظائمها، ما ظهر منها: كالقتل والزنا والربا والخمر والمي�شر واأكل مال اليتيم. وما بطن منها: 

كالكبر والنفاق والحقد والغ�ض للم�شلمين. حرم منها ما ظهر للنا�ض و�شاهدوه عياناً، وما اختفى �شاحبه به واأ�شره 

كتماناً. وحرم الإثم، وهو كل مع�شية تعلقت بحق اهلل. والبغي؛ وهو الظلم والتجري على عباد اهلل. وحذر فيها من 

ال�شرك؛ وهو �شرف �شيء من العبادات لغير اهلل.

وحرم القول عليه بغير علم في اأ�شمائه و�شفاته، وفي �شرعه ودينه وقدره. فهذه المحرمات التي حذر اهلل منها 

الأخالق،  تحلل  فالفواح�ض  والهلكات.  والف�شاد  وال�شرر  ال�شر  فيها من  لما  الدركات،  اأ�شفل  اإلى  ب�شاحبها  تهوي 

وتوجب غ�شب الخالق، وتعجل ل�شاحبها الف�شيحة والخزي في الدنيا، مع ما ادخر له من العقوبة في الأخرى. 

والمعا�شي والماآثم تخرب الديار العامرة، وت�شلب النعم الباطنة والظاهرة. والم�شرك باهلل قد خ�شر دينه وعقله 

ودنياه، فاإنه محرم عليه الجنة، والنار م�شيره وماأواه. خلقه ربه فعبد �شواه، ورزقه ف�شكر غيره واتبع هواه، واأنعم 

عليه باأ�شناف النعم فتمرد عن طاعة موله. ومن تّقول على اهلل بغير علم، فقد تجراأ على اأمر فظيع، ولم يخ�ض 

من هو مطلع عليه �شميع. فاعرفوا رحمكم اهلل حدود هذه المحرمات، واجتنبوها فاإنها تف�شي اإلى الهلكات. وتوبوا 

اإلى ربكم من مقارفة الخطيئات. فكل من تاب تاب اهلل عليه، وكل من اأقبل على ربه اآواه وقربه اإليه. فيا من عافاه 

اهلل منها هنيئا لك ال�شعادة والفالح، ويا فوزك بالخيرات الكثيرة والأرباح.

عباد اهلل:)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(.

وقال �: »من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا« رواه م�شلم.

الم�شلمين،  واألِّف بين قلوب  الدين،  الإ�شالم والم�شلمين، واحِم حوزَة  اأِعزَّ  اللهم  �شلُّوا و�شلِّموا على خير خلق اهلل، 

د �شفوَفهم، واأ�شِلح قادَتهم، واجمع كلمَتهم على الحق يا رب العالمين. ووحِّ

اللهم بلغنا ر�شاك واأ�شلح لنا �شاأننا واكفنا امر الدنيا والخرة وارزقنا قلوباً توابة ونفو�شاً اأوابة واغفر لنا واهدنا يا 

اأرحم الراحمين، اللهم اآتنا في الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار. 

و�شلِّ اللهم و�شلَّم على نبيِّنا محمٍد وعلى اآله و�شحبه اأجمعين، والحمد هلل رب العالمين.

شرح آية
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الصحابة فضل 
رضوان اهلل عليهم

الخطبة األولى:
ال�شالل  من  به  وا�شتنقذنا  الم�شتقيم،  ال�شراط  اإلى  به  وهدانا  الكريم،  بالنبي  علينا  منَّ  الذي  هلل  الحمد 

والعذاب الأليم.

واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له الملك العظيم، واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله الذي قال اهلل فيه:

ۆ(     ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  )ھ 
)التوبة:128(،  اللهم �شل و�شلم على محمد وعلى اآله واأ�شحابه ومن تبعهم في هديهم القويم.

ُه ِبَمَزاَيا َلْم َتُكْن لأََحٍد  داً � َوَخ�شَّ اأما بعد: اأيها النا�ض، اتقوا اهلل حق تقاته واعلموا اإِنَّ اهلَل اْخَتاَر َنِبيَُّه ُمَحمَّ

ُهْم ِبَمَزاَيا َلْم َتُكْن ِل�ِشَواُهْم ِمَن النَّا�ِض اأَْجَمِعيَن، َحا�َشا  َحاباً َخْيَرَة النَّا�ِض ِمْن َخْلِقِه، َوَخ�شَّ ِمَن اْلَعاَلِميَن َواْخَتاَر َلُه اأَ�شْ

َوَعُلِو  َتْنِبيًها َعلَى َجالَلِة َقْدِرِهْم،  اْلَكِريِم  اْلُقْراآِن  ٍع ِمَن  ْثَنى َعلَْيهْم، �ُشْبَحاَنُه ِفي َغْيِر َمْو�شِ َواأَ َواْلُمْر�َشِليَن،  الأَْنِبَياَء 

ِلِهْم، َو�َشَرِفِهْم. َقاَل َتَعاَلى:)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  َمْنِزَلِتِهْم، َوِعَظِم َف�شْ

)التوبة:100(،  ڤ(  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
اِر اْلُمَعاِنِديَن )ٱ ٻ ٻ ٻ  ِتِهْم َعلَى اْلُكفَّ ا َو�ِشدَّ ِهْم َبْع�شً ْحَمِة َوِليَن اْلَجاِنِب ِلَبْع�شِ ِة الرَّ ُفُهْم ِب�ِشدَّ َوَقاَل َتَعاَلى َي�شِ

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ(  )الفتح:29(.
�ُشِل َعلَى الأََذى ِفي اهلِل  َبَر النَّا�ِض َبْعَد الرُّ َحاَبُة اأَ�شْ وقال �: »َخْيُر اْلُقُروَن َقْرِني ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُهْم«، َوَلَقْد َكاَن ال�شَّ

ْوٍب، َفلَْم َيِزْدُهْم اإِل َذِلَك اإِيَماًنا. بَّ َعلَْيهْم الأََذى ِمْن ُكلِّ �شَ َفلََقْد اأُْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم ِبَغْيِر َحقٍّ اإِل اأَْن َيُقوُلوا َربََّنا اهلَل َو�شُ

َي اهلُل َعْنُهْم اأَْرَفُع النَّا�ِض َبْعَد النَِّبيِّيَن َواْلُمْر�َشِليَن َدَرَجًة َواأَْعالُهْم َمَكاناً ِب�َشَهاَدِة اهلِل َوَر�ُشوِلِه  َحاَبُة َر�شِ َواإَِذا َكاَن ال�شَّ

: »اهلَل اهلَل ِفي  َوَيُقوُل َفيَما َرَوى الترمِذيُّ َوَمْقِتِهْم،  ُر ِمْن �َشبِِّهُم  َوُيَحذِّ ِلِهْم  َطفى � ِبَف�شْ ُيْعِلَن اْلُم�شْ اأَْن  َفال َعَجَب 
اآَذاِني َفَقْد  ُهْم، َوَمْن  ْبِغ�شَ اأَ ي  ُهْم َفِبُبْغ�شِ اأَْبَغ�شَ ُهْم، َوَمْن  اأََحبَّ ُهْم َفِبُحبِّي  اأََحبَّ ا َبْعِدي، َفَمْن  َحاِبي ل َتتَِّخُذوُهْم َغَر�شً اأَ�شْ

َحاِبي َفَوالَِّذي َنْف�ِشي ِبَيِدِه َلْو اأَنَّ اأََحَدُكْم اأَْنَفَق  وا اأَ�شْ َ ُيو�ِشُك اأَْن َياأُْخَذُه« . َوَيُقوُل �: »ل َت�ُشبُّ َ، َوَمْن اآَذى اهللَّ اآَذى اهللَّ

ْبق،  َحاُب النبي � ل َي�ُشُك َعاِقٌل اأَنَُّهْم ُهْم الَِّذي َحاُزوا َق�َشَباِت ال�شَّ �شْ ِمْثَل اأُُحٍد َذَهًبا َما َبلََغ ُمدَّ اأََحِدُهْم َول ن�شيَفِه«، َفاأَ

ِة،  اْلِهمَّ َوُعُلَو  َواْلَقَناَعَة،  َوالإِْح�َشاِن،  َواْلَكَرِم  ِة،  َواْلِعفَّ ِدِق  َوال�شِّ َواْلَمْعُروِف  ِل  اْلَف�شْ ِمَن  الأَُموِر  َمَعاِلي  َعلَى  َوا�ْشَتْوُلوا 

ِع، َوَنْحو َذِلَك. َقى َوالتََّوا�شُ َجاَعَة، َوالتُّ َوالنََّزاَهَة، َوال�شَّ

َق ِبَتْحِقيِقِهْم، َفاأَُي  ِقيُّ َمْن َعَدَل َعْن َطِريِقِهْم، َوَلْم َيَتَحقَّ َبَع َطِريَقُهْم، َواْقَتَفى َمْنَهُجُهْم اْلَقِويم، َوال�شَّ ِعيُد َمْن اتَّ َفال�شَّ

ُدوا  اِفياً ُزلًل. َوَوطَّ َلْيَها، َلَقْد َوَرُدوا َيْنُبوَع اْلَحَياِة َعْذباً �شَ لٍَة َخْيٍر َلْم ُي�ْشِبُقوا اإِ ُي ُخ�شْ ِة ُر�ْشِدِهْم َلْم َي�ْشَتْوُلوا َعلَْيَها، َواأَ ِخطَّ

ُفو�َض النَِّفي�َشة ِفي َمْر�َشاِة َربِِّهْم. ْكِر َوالإِيَماِن. َوَبذُلوا النُّ يِن. َفَتُحوا اْلُقُلوَب ِباْلُقَراآِن، َوالذِّ َقَواِعَد الدِّ

 بارك اهلل لي ولكم في القراآن وال�شنة، ونفعنا واإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة، اأقول قولي هذا، واأ�شتغفر 

اهلل العظيم الجليل لي ولكم. 
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الخطبة الثانية :
الحمد هلل رب العالمين، وال�شالة وال�شالم على �شيدنا محمد خاتم النبيين وعلى اآله واأ�شحابه، ومن تبعه واهتدى 

بهديه اإلى يوم الدين.

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  )ک  تعالى:   اهلل  قال  فقد  اهلل  اتقوا  الموؤمنون:  الإخوة  اأيها  وبعد: 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ(   )الفتح:18( .
وال�شحابة اأبر هذه الأمة قلوباً، واأعمقها علماً، واأقلها تكلفاً، واأقومها هدياً، واأح�شنها حاًل اختارهم اهلل ل�شحبة 

نبيه � واإقامة دينه، فعن ابن عبا�ض ر�شي اهلل عنهما في قول اهلل عز وجل )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ(   )النمل:59(، قال: اأ�شحاب محمد �.

اإن اأ�شحاب ر�شول اهلل � هم الذين نقلوا لنا كتاب اهلل، اإن اأ�شحاب ر�شول اهلل � هم الذين نقلوا لنا �شنن 

ر�شول اهلل �، فاحفظوا على اأ�شحابه � واآل بيته، اأحبوهم لحب ر�شول اهلل � لهم، اأحبوهم لحب اهلل اإياهم، 

ابتعدوا عن الخو�ض في كل ما يوؤدي اإلى التقليل من �شاأنهم، احذروا اأولئك الذين ينددون بهم، ولي�ض لهم من 

حديث اإل العترا�ض عليهم، والتنديد بما بدر منهم، والتقليل من �شاأنهم.

اأبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ر�شي اهلل عنهم  وال�شحابة  يتفاوتون في الف�شل فاأف�شلهم مطلقاً 

جميعاً، قال اإ�شحاق بن راهوية )لم يكن بعد ر�شول اهلل � على الأر�ض اأف�شل من اأبي بكر، ولم يكن بعده اأف�شل 

من عمر ولم يكن بعده اأف�شل من عثمان ولم يكن بعد عثمان على الأر�ض خير ول اأف�شل من علي(.

ثم بقية الع�شرة المب�شرين بالجنة وهم طلحة بن عبيد اهلل والزبير بن العوام و�شعد بن اأبي وقا�ض و�شعيد بن 

زيد وعبد الرحمن بن عوف واأبو عبيدة بن الجراح.

ثم اأهل بدر الذين قال فيهم النبي � » وما يدريك يا عمر لعل اهلل اطلع على اأهل بدر فقال اعملوا ما �شئتم 

فقد غفرت لكم« ثم اأهل بيعة الر�شوان الذين، قال � :»ل يدخل النار اأحد بايع تحت ال�شجرة«. ثم باقي ال�شحابة 

كل بح�شبه ر�شوان اهلل عليهم اأجمعين.

واأزواج النبي � هن اأمهات الموؤمنين، واأهل البيت من قرابة النبي � الذين اآمنوا به واتبعوه، ويحفظون 

فيهم و�شية ر�شول اهلل � حيث يقول: »اذكركم اهلل في اأهل بيتي اأذكركم اهلل في اأهل بيتي« وي�شلون عليهم مع 

�شالتهم على نبيهم �شلى اهلل عليه و�شلم.

عباد اهلل:)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(.
وقال �: »من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا« رواه م�شلم.

الم�شلمين،  واألِّف بين قلوب  الدين،  الإ�شالم والم�شلمين، واحِم حوزَة  اأِعزَّ  اللهم  �شلُّوا و�شلِّموا على خير خلق اهلل، 

د �شفوَفهم، واأ�شِلح قادَتهم، واجمع كلمَتهم على الحق يا رب العالمين. ووحِّ

اللهم بلغنا ر�شاك واأ�شلح لنا �شاأننا واكفنا اأمر الدنيا والآخرة وارزقنا قلوباً توابة ونفو�شاً اأوابة واغفر لنا واهدنا يا 

اأرحم الراحمين، اللهم اآتنا في الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار، و�شلِّ اللهم و�شلَّم على نبيِّنا محمٍد وعلى 

اآله و�شحبه اأجمعين.

الصحابة فضل 
رضوان اهلل عليهم
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الهمة والسعي  

الخطبة األولى:
الحمد هلل رب العالمين، القائل في كتابه الكريم :)گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

لَّ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ(   )احلديد:21(، واأَ�شهُد اأْن َل اإلَه اإِ
لِّ و�شلِّْم وباِرْك علَيِه ، وعلَى اآِلِه  اهلُل وحَدُه ل �َشريَك َلُه، واأَ�شهُد اأنَّ �شيَدنا ونبيَّنا ُمَحّمداً َعبُده ور�شوله، اللَُّهمَّ �شَ

يِن.       و�شحِبِه ، وَمْن َتِبَعُهْم باإح�شاٍن اإَلى يوِم الدِّ

الهمة، والجد، والجتهاد، والإعمار،  النا�ض على علو  الراقية يحثُّ  بتعاليمه  الإ�شالمي  الدين  فاإن  اأما بعد: 

وينهى عن الك�شل، والخمول، والإف�شاد، وهذا مما جاءت به الر�شالت ال�شابقة، حيث يقول الحقُّ �شبحانه وتعالى: 

)ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ېئ ىئ ىئ  ی ی ی ی جئ    مئ ىئ يئ جب حب خب   ىب يب 

جت حت   مت ىت يت جث(   )النجم:36 -41(، ولقد بين النبيُّ � قدر علو الهمة في قوله �: » اإِنَّ اهلَل َكِريٌم 
»َل  اِب:  الَخطَّ بن  ُعَمر  �شيدنا  وقال  والحاكم،  الطبراني،  اأخرجه  �َشْف�َشاَفَها«   َوُيْبِغ�ُض  اْلأَْخاَلِق،  َوَمَعاِلَي  اْلَكَرَم،  ُيِحبُّ 

َغِر اْلِهَمِم«، وقد قيل: من عالمة كمال العقل علوُّ الهمة.  َتُكْم، َفاإِنِّي َلْم اأََر اأَْقَعَد َعْن اْلَمْكُرَماِت ِمْن �شِ ُرنَّ ِهمَّ ُت�َشغِّ

وعلو الهمة لي�ض قا�شراً على مجال معين؛ واإنما ينبغي اأن يتحقق في كل ما يقوم به الإن�شان في حياته.

ولي�ض اأدل على �شرف العمل من اأن جميع الأنبياء عليهم ال�شالم كانوا يعملون، فكان اآدم واإبراهيم ولوط عليهم 

اعاً، وكان نوح هلالج لج نجاراً، واإدري�ض هلالج لجخياطاً، و�شالحهلالج لج تاجراً، وداود هلالج لج حداداً ولي�ض المراد مجرد  ال�شالم ُزرَّ

العمل؛ واإنما المراد اإتقان العمل، يقول نبينا �: » اإِنَّ اهلَل ُيِحبُّ اإَِذا َعِمَل اأََحُدُكْم َعَمال اأَْن ُيْتِقَنُه« ح�شنه الألباني، 

َدَقٌة«،  وكان � حري�شاً على اأن يكون لكل فرد عمل طيب، ينفع به نف�شه وغيره، يقول �: »َعلَى ُكلِّ ُم�ْشِلٍم �شَ

ُق«، َقاُلوا: َفاإِْن َلْم َيِجْد؟ َقاَل: »ُيِعيُن َذا  ، َفَمْن َلْم َيِجْد؟ َقاَل:»َيْعَمُل ِبَيِدِه، َفَيْنَفُع َنْف�َشُه َوَيَت�َشدَّ ِ َفَقاُلوا: َيا َنِبيَّ اهللَّ

َدَقٌة« اأخرجه م�شلم. نََّها َلُه �شَ ، َفاإِ رِّ الَحاَجِة الَمْلُهوَف«، َقاُلوا: َفاإِْن َلْم َيِجْد؟ َقاَل:» َفْلَيْعَمْل ِباْلَمْعُروِف، َوْلُيْم�ِشْك َعِن ال�شَّ

فحث � من يعجز عن العمل على الإم�شاك عن �شرر النا�ض، وجعل ذلك عماًل يثاب عليه؛ لأنه وقى النا�ض 

من �شروره و�شرره. 

حوائج  وق�شاء  الملهوف،  واإغاثة  ال�شعيف،  واإعانة  المجتمع،  خدمة  في  الهمة  الهمة:  درجات  اأعلى  ومن 

ِ؟  ، اأَيُّ النَّا�ِض اأََحبُّ اإَِلى اهللَّ ِ ِ �، َفَقاَل: َيا َر�ُشوَل اهللَّ المحتاجين، والنجدة وال�شهامة، فقد َجاَء رجل اإَِلى َر�ُشوِل اهللَّ

اهلِل  اإَِلى  اْلأَْعَماِل  َواأََحبُّ  ِللنَّا�ِض،  اأَْنَفَعُهْم  اهلِل  اإَِلى  النَّا�ِض  »اأََحبُّ  َر�ُشوُل اهلِل �:  َفَقاَل  اهلِل؟،  اإَِلى  اأََحبُّ  اْلأَْعَماِل  َواأَيُّ 
ٍخ ِلي ِفي َحاَجٍة  ي َعْنُه ِديًنا، اأَْو تطرُد َعْنُه ُجوعاً، َوِلأَْن اأَْم�ِشَي َمَع اأَ �ُشُروٍر ُتْدِخُلُه َعلَى ُم�ْشِلٍم، اأَْو َتْك�ِشُف َعْنُه ُكْرَبًة، اأَْو َتْق�شِ
َبُه �َشَتَر اهلُل َعْوَرَتُه، َوَمْن َكَظَم  اأََحبُّ اإَِليَّ ِمْن اأَْن اأَْعَتِكَف ِفي َهَذا اْلَم�ْشِجِد - َيْعِني َم�ْشِجَد اْلَمِديَنِة - �َشْهراً، َوَمْن َكفَّ َغ�شَ
ْثَبَتَها َلُه اأَْثَبَت  اُه، َماَلأَ اهلُل َقْلَبُه اأَْمًنا َيْوَم اْلِقَياَمِة ، َوَمْن َم�َشى َمَع اأَِخيِه ِفي َحاَجٍة َحتَّى اأَ َيُه اأَْم�شَ َغْيَظُه، َوَلْو �َشاَء اأَْن ُيْم�شِ

َراِط َيْوَم َتِزلُّ ِفيِه اْلأَْقَداُم« اأخرجه الطبراني. اهلُل َقَدَمُه َعلَى ال�شِّ

 بارك اهلل لي ولكم في القراآن وال�شنة، ونفعنا واإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة، اأقول قولي هذا، واأ�شتغفر 

اهلل العظيم الجليل لي ولكم. 
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الخطبة الثانية :
الحمد هلل رب العالميَن، واأ�شهُد اأن َل اإلِه اإل اهلُل وحَده َل �شريَك له، واأ�شهُد اأّن �شيَدنا ونبيَنا ُمحّمًدا َعبدُه َوَر�ُشوُله، 

ين. ّل و�شلْم وبارَك عليِه، وَعلى اآلِه و�شْحبِه اأَجمعيَن، ومن تبعُهم باإح�شاٍن اإلى يوِم الدِّ اللُهم �شَ
 عباد اهلل: 

والم�شابقة  المعروف  بذل  عالية:  همة  اأ�شحاب  نكون  واأن  فيها،  نتناف�ض  اأن  ينبغي  التي  الميادين  اأَجلِّ  من  اإن 
للخيرات؛ وقد اأمرنا اهلل تعالى بالتناف�ض في ميدان الخير، والنفع الذي يعود اأثره على النا�ض، حيث يقول الحق 

اهلل  مدح  وقد  )املائدة:48(،  ۇ(    ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ   ( �شبحانه: 
عباده الذين ي�شارعون في بذل الخير للنا�ض، ويبين �شبحانه اأن ذلك الخير ينفع �شاحبه في الدنيا والآخرة، يقول 

بعلو  )الأنبياء:90(،  ۇئ(    ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې   (  : تعالى 
همة، ورغبة في نفع النا�ض، وثقة كاملة في ف�شل اهلل تعالى وتوفيقه.

ومن الهمة العالية: الهمة في ال�شتثمار في تنمية المجتمعات، وتحمل الم�شئولية المجتمعية، والمناف�شة في 
اأعمال البر؛  فكل ذلك من ال�شدقات الجارية، حيث يقول نبينا �: » �َشْبٌع َيْجِري ِلْلَعْبِد اأَْجُرُهنَّ ِمْن َبْعِد َمْوِتِه، وُهو 
َحًفا، اأَْو َتَرَك َوَلًدا  َث ُم�شْ ِفي َقْبِرِه: َمْن َعلََّم ِعْلًما، اأَْو َكَرى َنْهًرا، اأَْو َحَفَر ِبْئًرا، اأَْو َغَر�َض َنْخال، اأَْو َبَنى َم�ْشِجًدا ، اأَْو َورَّ

َي�ْشَتْغِفُر َلُه َبْعَد َمْوِتِه«  اأخرجه البزار.
فما اأجمل اأن يكون بيننا تناف�ض في بذل المعروف وال�شعي فيه وخا�شة المجتمع الذي نحن فيه.

فقد اأعلت ال�شريعة من �شاأن بذل المعروف وال�شعي في الأر�ض، ورفعت منزلته، حيث ربط القراآن الكريم بين 

العبادة والعمل، وجعلهما قرينين، وفي ذلك يقول الحق: )ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

الدنيا،  في  الطيبة  بالحياة  في عمله  اأح�شن  اهلل من  وعد  وقد  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ(   )اجلمعة:10(، 
والنعيم المقيم في الآخرة، فقال اهلل �شبحانه : )ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ(   )النحل:97(، وقال تعالى :)ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ې ى(   )الكهف:107(.

ثم �شلُّوا �شلِّموا على الرحمة الُمهداة، والنعمة الُم�شداة: نبيكم محمد ر�شول اهلل �، فقد اأمركم بذلك ربُّكم، 
ڇ(    ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  عليًما-:)ڄ  قائاًل  -عزَّ  فقال 

)الأحزاب 56(.

اللهم �شلِّ و�شلِّم وباِرك على عبدك ور�شولك نبينا محمد�، وعلى اآله واأزواجه وذريته، وار�َض اللهم عن الخلفاء 
الرا�شدين الأربعة: اأبي بكٍر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعن �شائر ال�شحابة اأجمعين، والتابعين ومن تبعهم باإح�شاٍن اإلى 

يوم الدين، وعنَّا معهم بعفوك وُجودك واإح�شانك يا اأكرم الأكرمين.
قه لما تحب وتر�شى،  اللهم اأِعزَّ الإ�شالم والم�شلمين، اللهم اأيِّد بالحق والتوفيق وبالت�شديد اإماَمنا ووليَّ اأمرنا، ووفِّ

وُخذ بنا�شيته للبرِّ والتقوى، وجميع اأولياء اأمور الم�شلمين يارب العالمين. 
�شبحانك اللهم وبحمدك، اأ�شهد اأن ل اإله اإل اأنت، واأ�شتغفرك واأتوُب اإليك. و�شلَّى اهلل و�شلَّم وباَرك على �شيدنا 

محمد، وعلى اآله و�شحبه و�شلَّم ت�شليًما كثيًرا. 

الهمة والسعي  
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فضل االستغفار
الخطبة األولى:

اإن الحمد هلل نحمده ون�شتعينه ون�شتغفره، ونعوذ باهلل من �شرور اأنف�شنا ومن �شيئات اأعمالنا، من يهده اهلل فال 

م�شل له، ومن ي�شلل فال هادي له، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله، 

�شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليماً.

اأما بعد: اتقوا اهلل حق التقوى واعلموا اأن اهلل عز وجل اأكثر من ذكر ال�شتغفار في كتابه، فتارة يمدح اأهله، كما 

قال في و�شف المح�شنين:     )اآل عمران:17(، وتارة ياأمر به:)ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ(   )البقرة:199(، وتارة يخرب اهلل عز وجل اأنه يغفر ملن ا�شتغفره، فقال عز وجل: )گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ(   )الن�شاء:110(.

وحكم ال�شتغفار كحكم الدعاء، فهو �شبب مقت�ٍض لالإجابة اإذا توفرت ال�شرائط وانتفت الموانع، فكذلك اهلل عز 
وجل يغفر لمن ا�شتغفره اإذا توفرت �شرائط المغفرة وانتفت الموانع.

»�شيد   :� النبي  قال  كما  بذنوبه،  العبد  واعتراف  وتمجيده،  وجل  عز  اهلل  بحمد  بدئ  ما  ال�شتغفار  اأف�شل 
ال�شتغفار اأن يقول العبد: اللهم اأنت ربي ل اإله اإل اأنت خلقتني واأنا عبدك واأنا على عهدك ووعدك ما ا�شتطعت، اأبوء 
اأنت«. فهذا كان �شيد ال�شتغفار؛ لأنه ي�شتمل على  اإل  بنعمتك علي، واأبوء بذنبي فاغفر لي؛ فاإنه ل يغفر الذنوب 
العتراف بنعم اهلل عز وجل على العبد، وكذلك اعتراف العبد بذنوبه: »اأبوء لك بنعمتك علي واأبوء بذنبي فاغفر 
لي«، اأي: واعترف بذنبي. وكما يقولون: العارف ي�شير اإلى اهلل عز وجل بين م�شاهدة المنة، ومطاوعة عيب النف�ض 
بالعين  وينظر  الحب هلل عز وجل،  يورثه كمال  نعم اهلل عز وجل عليه، وهذا  اإلى  باإحدى عينيه  والعمل؛ فينظر 
الأخرى اإلى عيوب نف�شه و�شيئات عمله فيورثه ذلك كمال الذل هلل عز وجل، وهما �شقا العبادة.  روى الترمذي ب�شند 
ح�شن وح�شنه الألباني رحمه اهلل في ال�شحيحة عن اأن�ض  قال: قال ر�شول اهلل �: »قال اهلل تعالى: يا ابن اآدم! 
اإنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ول اأبالي. يا ابن اآدم! لو بلغت ذنوبك عنان ال�شماء ثم ا�شتغفرتني 
لغفرت لك. يا ابن اآدم! لو اأتيتني بقراب الأر�ض خطايا ثم لقيتني ل ت�شرك بي �شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة«، فهذا 

الحديث يبين لنا ثالثة اأ�شباب من اأعظم اأ�شباب المغفرة.
اأما ال�شبب الأول: فهو الدعاء مع الرجاء: »يا ابن اآدم! اإنك ما دعوتني ورجوتني«، وهو من اأعظم اأ�شباب المغفرة.

ال�شبب الثاني من اأ�شباب المغفرة: كثرة ال�شتغفار، وهو طلب المغفرة من اهلل عز وجل.
قال الح�شن: اأكثروا من ال�شتغفار على موائدكم وفي طرقكم وفي مجال�شكم، فاإنكم ل تدرون متى تنزل المغفرة، 

وروي اأن لقمان قال لبنه: يا بني! عود ل�شانك: اللهم اغفر لي.
فاإن هلل �شاعات ل يرد فيها �شائاًل، وقال علي  : ما األهم اهلل عبداً ال�شتغفار وهو يريد اأن يعذبه؛ لأن اهلل 
عز وجل اإذا اأراد لعبد خيراً فتح له باب الخير، فاإذا اأراد اأن يغفر له األهمه ال�شتغفار، في�شتغفر العبد فيقبل الرب 
عز وجل منه ويغفر له، كما اإذا اأراد اهلل عز وجل اأن يتوب على عبد يوفقه للتوبة ويقبل منه توبته. اأقول قولي هذا 

وا�شتغفر اهلل لي ولكم، و�شلى اهلل و�شلم وبارك على محمد وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليماً.
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الخطبة الثانية :
اإن الحمد هلل نحمده ون�شتعينه ون�شتغفره، ونعوذ باهلل من �شرور اأنف�شنا ومن �شيئات اأعمالنا، من يهده اهلل فال 
م�شل له ومن ي�شلل فال هادي له، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله، �شلى 

اهلل عليه وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليماً كثيراً.

عباد اهلل : اتقوا اهلل واعلموا اأن اهلل  عز وجل يقول:)ٹ ٹ ٹ ڤ(   )التوبة:118( ، واإذا اأراد اهلل اأن يعطي 
عبداً م�شاألة يفتح عليه باب الدعاء بهذه الم�شاألة، في�شاأل العبد ربه فيقبل الرب عز وجل منه ويعطيه �شوؤله، فاهلل عز وجل 

هو الأول والآخر والظاهر والباطن، كذلك تقول عائ�شة ر�شي اهلل عنها: طوبى لمن وجد في �شحيفته ا�شتغفاراً كثيراً.
فينبغي للعبد اأن يكثر من ا�شتغفار اهلل عز وجل، روى م�شلم عن النبي �اأنه قال: »اأنه ليغان على قلبي، واإني 
لأ�شتغفر اهلل في اليوم مائة مرة«، فهذا النبي � المع�شوم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاأخر ي�شتغفر اهلل 
عز وجل في اليوم مائة مرة، وكان يقول: »توبوا اإلى اهلل وا�شتغفروه فواهلل اإني لأتوب اإليه واأ�شتغفره، في اليوم اأكثر 

من �شبعين مرة«.
ال�شبب الثالث وهو من اأعظم اأ�شباب المغفرة: توحيد اهلل عز وجل: »يا ابن اآدم! لو اأتيتني بقراب الأر�ض خطايا؛ 

ثم لقيتني ل ت�شرك بي �شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة«.
يقول ابن القيم رحمه اهلل: يعفى لأهل التوحيد المح�ض الذين لم ي�شوبوه ب�شيء ما ل يعفى لغيرهم، فلو اأتى 
الموحد الذي اأخل�ض توحيده هلل عز وجل ربه بقراب الأر�ض خطايا لأتاه اهلل عز وجل بقرابها مغفرة، ودل على ذلك 
وين�شر  القيامة فيقال: اح�شر وزنك،  يوم  اأمتي  »ي�شاح على رجل من  النبي �:  البطاقة، كما قال  اأي�شاً حديث 
له ت�شعة وت�شعون �شجاًل، كل �شجل مد الب�شر مليئة بالذنوب والخطايا، فتو�شع في كفة، ويظن اأنه هالك، فيوؤتى 
اإله اإل اهلل، فتو�شع ال�شجالت في كفة والبطاقة في كفة فتطي�ض ال�شجالت وتثقل البطاقة«.   له ببطاقة عليها ل 
يقول ابن القيم: اإن هذا الرجل حقق التوحيد، ووقع في ذنوب دون ال�شرك، فلي�شت هذه بطاقة كل م�شلم �شهد اأن ل 

اإله اإل اهلل واأن محمداً ر�شول اهلل، واهلل تعالى يقول: )ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ(   )يو�شف:106(، ولكن 
اأن  هذا الرجل قام بالتوحيد حق القيام، ووقع في ذنوب دون ال�شرك، فنجا ببركة التوحيد وف�شله، فينبغي للعبد 
يخل�ض توحيده هلل عز وجل، فالتوحيد هو الإك�شير الأعظم الذي لو و�شعت منه ذرة على جبال من الذنوب لن�شفتها 

ن�شفاً، قال اهلل عز وجل:)ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ(   

)الن�شاء:48(. فينبغي للعبد اأن يحقق التوحيد بقلبه وجوارحه، حتى يكون على رجاء المغفرة من اهلل.

عباد اهلل:)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(.

وقال �: »من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا« رواه م�شلم .

�شلُّوا و�شلِّموا على خير خلق اهلل، اللهم اأِعزَّ الإ�شالم والم�شلمين، اللهم بلغنا ر�شاك واأ�شلح لنا �شاأننا واكفنا امر الدنيا 

والخرة وارزقنا قلوباً توابة ونفو�شاً اأوابة واغفر لنا واهدنا يا اأرحم الراحمين، اللهم اآتنا في الدنيا ح�شنة وفي الآخرة 

ح�شنة وقنا عذاب النار. 

فضل االستغفار
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فضل الصالة

الخطبة األولى:
الحمد هلل الذي فر�ض الفرائ�ض على عباده من غير فقر اإليهم، ول احتياج، واأعطى القائمين بها اأكمل الأجر 

واأف�شل الثواب، وعاقب المعر�شين عنها والمفرطين فيها بما ي�شتحقونه من العقاب، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده 

ل �شريك له من غير �شك ول ارتياب، واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله المبعوث رحمة للعباد، اأتم اهلل به النعمة على 

الموؤمنين، واأ�شلح به اأحوال الدنيا والدين، ف�شلوات اهلل و�شالمه عليه وعلى اآله واأ�شحابه ومن تبعهم باإح�شان اإلى 

يوم الدين.

اأما بعد: اأيها النا�ض اتقوا اهلل تعالى، واعلموا اأن اهلل تعالى ر�شي لكم دينا لم ير�ض لكم دينا �شواه، ر�شي لكم 

الإ�شالم )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ( )اآل عمران:85(.

لي�ض  والعمل،  والقول  العقيدة  في  وباطناً  له ظاهراً  والنقياد  تعالى،  ال�شت�شالم هلل  وهو  الإ�شالم،  لكم  ر�شي 

الإ�شالم عقيدة فح�شب، ولكن الإ�شالم عقيدة، وقول، وعمل، اإن الإ�شالم كما ل يكون بالعمل وحده ل يكون كذلك 

بالعقيدة وحدها. يقول النبي � :
و�شوم  الزكاة،  واإيتاء  ال�شالة،  واإقام  اهلل،  ر�شول  واأن محمدا  اهلل،  اإل  اإله  ل  اأن  �شهادة  الإ�شالم على خم�ض  »بني 

رم�شان، وحج البيت الحرام«. يقول: بني الإ�شالم، ومعنى ذلك اأن هذه الأ�شول هي دعائم الإ�شالم التي ل يمكن اأن 

يقوم اإل بها، كما ل يقوم البناء اإل باأ�شا�شه.

اأيها النا�ض من هذا الحديث يتبين لنا اأن ال�شالة ركن من اأركان الإ�شالم بل هي ركنه الأعظم بعد ال�شهادتين 

�شهادة اأن ل اإله اإل اهلل واأن محمداً ر�شول اهلل. ولقد روي عن ر�شول اهلل � اأنها عمود الدين حيث قال �: »راأ�ض 

الأمر الإ�شالم، وعموده ال�شالة، وذروة �شنامه الجهاد في �شبيل اهلل«. هذه ال�شالة التي فر�شها اهلل على ر�شوله، 

وعلى اأمته:) ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ(   )الن�شاء:103( ، كتابا اأي: فري�شة موقوتاً، موقوتاً بوقت 

لكل �شالة وقتها التي ل ت�شح اإل فيه والتي فر�شها اهلل على ر�شوله مبا�شرة بدون وا�شطة فر�شها عليه في اأعلى 

ال�شموات  فوق  وهو  المعراج،  ليلة  عليه  فر�شها  اهلل �  ر�شول  على  مر  وقت  اأف�شل  وفي  ب�شر،  اإليه  ي�شل  مكان 

ال�شبع، وفر�شها اأول ما فر�شها على النبي � خم�شين �شالة في كل يوم وليلة، فقد كانت خم�شاً بالفعل وخم�شين 

في الميزان، ففي هذه الخم�ض م�شالح الخم�شين وثواب الخم�شين. قال تعالى:)ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ڭ ۇ ۇ ۆ(  )البقرة:45(. وكان النبي � اإذا اأهمه اأمر قام اإلى ال�شالة. فاتقوا اهلل عباد اهلل، وحافظوا على 
�شلواتكم، فماذا يبقى من دينكم اإذا �شيعتموها، فاإن اآخر ما تفقدون من دينكم ال�شالة. 

اأيها الم�شلمون اإن ال�شالة �شلة بينكم وبين ربكم، فالم�شلي اإذا قام في �شالته، ا�شتقبله اهلل بوجهه، فاإذا قراأ: 

اأثنى علي عبدي، فاإذا  )پ پ پ پ( قال اهلل: حمدني عبدي، واإذا قراأ:)ڀ ڀ( قال اهلل: 
قراأ:)ٺ ٺ ٺ( قال اهلل: مجدني عبدي، واإذا قراأ:)ٿ ٿ ٿ ٿ( قال هذا بيني وبين عبدي 

ن�شفين ولعبدي ما �شاأل. فاإذا قراأ:)ٹ ٹ ٹ(، قال اهلل تعالى: هذا لعبدي، ولعبدي ما �شاأل. 

بارك اهلل لي ولكم في القراآن العظيم، اأقول ما �شمعتم واأ�شتغفر اهلل لي ولكم ول�شائر الم�شلمين فا�شتغفروه اإنه 

هو الغفور الرحيم.
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الخطبة الثانية :
الحمد هلل الذي جعل ال�شالة عماداً للدين وقرة عين للموؤمنين ونجاة للعاملين ان�شرحت بها �شدور اأولياء اهلل، 
و�شاقت بها �شدور اأعداء اهلل، فهي رو�شة من ريا�ض العمل ال�شالح متعة للنفو�ض وطهرة للقلوب، ف�شبحان من فاوت 
بين عباده بمحبتها واإقامتها، فهذا محب لها قائم بها على الوجه المر�شي هلل، وذلك معر�ض عنها م�شيع لها خا�شر 
دينه ودنياه، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله �شلى اهلل عليه وعلى اآله 

واأ�شحابه ومن تبعهم باإح�شان، و�شلم ت�شليماً.
اأما بعد: اأيها النا�ض اتقوا اهلل تعالى، وحافظوا على ال�شلوات وال�شالة الو�شطى، وقوموا هلل قانتين، حافظوا على 
ال�شلوات، واأقيموها، ودوموا عليها، ولزموها، واعتنوا بحدودها وحقوقها، ول ت�شيعوها. حافظوا على ال�شالة، فاإنها 
اأكبر اأركان دينكم بعد ال�شهادتين، فلقد بني الإ�شالم على �شهادة اأن ل اإله اإل اهلل واأن محمداً ر�شول اهلل، واإقام ال�شالة، 
واإيتاء الزكاة، و�شوم رم�شان، وحج البيت الحرام. حافظوا على ال�شالة، فاإنها تنهى عن الفح�شاء والمنكر، وذلك لما 
يح�شل للقلب بها من النور والبرهان الذي �شيكون �شبباً للبعد عن الفح�شاء والمنكر، حافظوا على ال�شالة، فاإنها 
�شلة بين العبد وبين ربه، فاإن الم�شلي قائم بين يدي اهلل يناجي ربه بكالمه، وذكره ودعائه، والخ�شوع له، والتعظيم 

قيام وقعود وركوع و�شجود وقراءة وذكر وت�شبيح ودعاء.
حافظوا على ال�شالة، فاإنها تكفير ل�شيئاتكم، وتطهير من ذنوبكم. قال النبي �:»ال�شلوات الخم�ض مكفرات 
لما بينهن ما اجتنبت الكبائر« ، وقال �: »اأراأيتم لو اأن نهرا بباب اأحدكم يغت�شل فيه كل يوم خم�ض مرات هل يبقى 
من درنه �شيء؟ قالوا: ل يبقى من درنه �شيء، قال: فكذلك مثل ال�شلوات الخم�ض يمحو اهلل بهن الخطايا. حافظوا 
على ال�شلوات، فاإن من حافظ على ال�شلوات الخم�ض ركوعهن و�شجودهن ومواقيتهن، وعلم اأنهن حق من عند اهلل 
دخل الجنة«. حافظوا على ال�شلوات اأيها الم�شلمون، فاإن ال�شالة نور في القلب، ونور في الوجه، ونور في القبر، ونور 

يوم القيامة.

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  )ہ  فيهم:  اهلل  قال  ممن  فتكونوا  ال�شالة،  ت�شيعوا  ل  اهلل  عباد 

ۓ ۓ ڭ( )مرمي:59(.
فاتقوا اهلل عباد اهلل، واحذروا اأن تتعر�شوا لعقوبة اهلل. اأما الحركة التي لم�شلحة ال�شالة، فهذه ل باأ�ض بها بل 
هي مطلوبة، ولذلك اأخر النبي � ابن عبا�ض ر�شي اهلل عنهما حينما �شلى معه، فوقف على ي�شاره، فاأخذ براأ�شه 
من ورائه، فجعله عن يمينه. فاإذا تحرك الم�شلي لتعديل ال�شف اأو للقرب منه اأو للدخول في ال�شف المقابل له، اأو 

جر اأخاه ل�شد الخلل بينهما، فكل ذلك جائز بل مطلوب؛ لأنه من تكميل ال�شالة.

عباد اهلل:)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(   )الأحزاب 56(.

اأِعزَّ  وقال �: »من �شلى علّي واحدة �شلى اهلل عليه ع�شرا« رواه م�شلم، �شلُّوا و�شلِّموا على خير خلق اهلل، اللهم 

اآتنا في  اللهم  قادَتهم،  واأ�شِلح  د �شفوَفهم،  ووحِّ الم�شلمين،  قلوب  بين  واألِّف  الدين،  واحِم حوزَة  والم�شلمين،  الإ�شالم 

الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار. 

التحذير
من إضاعة الصالة 
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الخطبة األولى:
 اإن الحمد هلل نحمده ون�شتعينه ون�شتغفره ونتوب اإليه ونعوذ باهلل من �شرور اأنف�شنا ومن �شيئات اأعمالنا من يهده 

اهللَّ فال م�شل له ومن ي�شلل فال هادي له واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله 

�شلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�شحابه ومن تبعهم باإح�شان اإلى يوم الدين و�شلم ت�شليماً.

اأما بعد: اأيها النا�ض اتقوا اهلل تعالى فقد قال اهلل تعالى: 

                                                                                                           )الن�شاء 27-28(.  هكذا يقرر اهلل هذه الكلية العامة 

ال�شاملة لكل اإن�شان اأن كل اإن�شان خلق �شعيفا فهو �شعيف في ن�شاأته فقد خلقه اهلل من طين ثم جعل ن�شله من �شاللة 

من ماء مهين وهو �شعيف في علمه )ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی(   )الإ�شراء:85(، ل يعلم الغيب ول يعلم الم�شتقبل 

حتى في ت�شرفاته الخا�شة )ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

ر  ُيَت�َشوَّ قد  واإدراكه  ت�شوره  في  والإن�شان �شعيف   ، )لقمان:34(  ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب(   
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)ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ک ک گ گ گ گ ڳ(   )الأعراف:7-6(.
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بارك اهلل لي ولكم في القراآن العظيم، اأقول ما �شمعتم واأ�شتغفر اهلل لي ولكم ول�شائر الم�شلمين فا�شتغفروه اإنه 

هو الغفور الرحيم.
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الخطبة الثانية :
الحمد هلل الذي يق�شي بالحق ويحكم بالعدل وهو اأحكم الحاكمين حكم بالعدل واأمر به وحرم على نف�شه الظلم 
وحرمه على عباده وهو اأرحم الراحمين واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له اإله الأولين والآخرين وجامع 
الخلق ليوم ل ريب فيه ليف�شل بينهم بحكمه وهو خير الفا�شلين واأ�شهد اأن محمداً عبده ور�شوله وخيرته من الخلق 

اأجمعين �شلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�شحابه ومن تبعهم باإح�شان اإلى يوم الدين و�شلم ت�شليماً.
اأما بعد: اأيها النا�ض اتقوا اهلل تعالى واعلموا اأن اهلل طيب ل يقبل اإل طيباً

اإن عالمة محبة اهلل للعبد هو الدين الذي يلتزم به العبد �شرائع اهلل في عباداته ومعامالته واآدابه واأخالقه فاإذا 

راأيت الرجل ذا دين فاإن اهلل يحبه لأن اهلل ل يعطي الدين اإل من يحب )ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ(   )اآل عمران:31(.
ففي ال�شحيحين يقول� : »اإن اأكثر ما اأخاف عليكم ما يخرج اهلل لكم من بركات الأر�ض قيل وما بركات الأر�ض 
قال زهرة الدنيا« ثم قال� »اإن هذا المال خ�شرة حلوة من اأخذه بحقه وو�شعه في حقه فنعم المعونة هو واإن اأخذه 
بغير حقه اأو قال ومن لم ياأخذه بحقه كان كالذي ياأكل ول ي�شبع ويكون عليه �شهيداً يوم القيامة« . اأخذ المال بحقه 
اأن يكت�شبه بطريق مباح واأخذ المال بغير حقه اأن ياأخذه بطريق غير مباح والميزان لكون الطريق مباحاً اأو غير مباح 
لي�ض هو الهوى النف�شي واإنما هو كتاب اهلل تعالى و�شنة ر�شوله � فما اأحله اهلل ور�شوله فهو الحق وما حرمه اهلل 
ور�شوله فهو غير الحق. و�شدق ر�شول اهلل � وبرهنت الوقائع على �شدقه فاإن النا�ض ي�شاهدون من يكت�شب المال 
اأيديهم مملوءة من المال وقلوبهم خالية منه يقول  ال�شح  بالطرق المحرمة قد مالأ �شدره الطمع واأحرق نف�شه 
النا�ض اإنهم اأغنياء وهو اأ�شد في طلب المال من الفقراء لأنه كما قال النبي � »كالذي ياأكل ول ي�شبع« . ي�شاهدون 
من ياأكل الربا ل يقلع عنه ول يفتر في طلبه. ي�شاهدون من يتحّيل على اأكل الربا وقد زين له �شوء عمله فراآه ح�شناً 
ِله ول يتوانى في ذلك. ي�شاهدون من يكذب في ال�شلعة اأو ثمنها منهمكاً في عادته ال�شيئة ل يقلع  ل يرعوي عن َتَحيُّ
ياأخذ  النا�ض ل يزال م�شتمراً في عمله. ي�شاهدون من  عنها. ي�شاهدون من يعامل بالغ�ض والتغرير والتمويه على 
الر�شوة على اأعماله الملزم بها من قبل الوظيفة فيتوانى في القيام بعمله حتى ي�شطر النا�ض اإلى بذل الر�شوة له 
ي�شاهدونه م�شغوفاً بهذا العمل ومنهمكاً فيه. ي�شاهدون من يربحون من وراء المناج�شات في الم�شاهمات العقارية 
في الأرا�شي اأو غيرها ل يتورعون عن الك�شب بهذه الطريق المحرمة ُيرى الواحد منهم يزيد في قطع الأرا�شي 
من الأر�ض التي له فيه �شركة ل لغر�ض في القطعة ولكن من اأجل رفع ثمنها ليزيد ربحه الذي هو في الحقيقة 
خ�شران. فكيف يليق بالموؤمن وهو يعلم بهذه العقوبات وي�شاهد تلك النتائج اأن ي�شعى لك�شب المال من طريق محرم 
كيف ير�شى اأن يخ�شر دينه من اأجل الك�شب الظاهري في دنياه كيف يليق به اأن يجعل الو�شيلة غايًة والغاية و�شيلًة 
األم يعلم اأن المال و�شيلة لقيام الدين والدنيا واأن اكت�شابه بطريق محرم هدم للدين والدنيا. عباد اهلل: �شلوا و�شلموا 
على خير الأنبياء والمر�شلين، واذكروا اهلل العظيَم الجليَل يذكركم، وا�شكروه على نعمه يِزدكم، ولذكُر اهلل اأكبر، واهلل 

يعلم ما ت�شنعون.

في التحذير
من آكل المال بغير حق
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