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 اخلُْطَبُة اأُلوَل 

أن حُفِسَنا  ُشُروِر  ِمنح  ِِبهلِل  َونَ ُعوُذ  تَ غحِفرُُه،  َوَنسح َتِعيُنُه،  َوَنسح ََنحَمُدُه،  ّلِلَِِّ  َد  َمح اْلح ِإنَّ 
ِدِه هللاُ   َهُد َأنح    َفلَ ُمِضلَّ َلُه، َوَمنح ُيضحِللح    َفلَ َوَسيِ َئاِت أعحَمالَِنا، َمنح يَ هح َهاِدَي َلُه، َوَأشح

َدُه  لَ إِ   لَ  َوحح َهُد َأنَّ  َشرِي  لَ َه ِإلَّ هللاُ  َوَأشح لُه،  َوَرُسولُهُ مَُ َك  َعبحُدُه  َعَليحِه  َصلَّى هللاُ   ،مًَّدا   
 .ِبِه َأْجحَِعيَ َوَعَلى آلِِه َوَصحح 

يَن آَمُنواح  ﴿ََي أَي َُّها الَّذِ   :بِتَ قحَوى هللِا تَ َعاَل   أُوِصيُكمح َونَ فحِسي  َأمَّا بَ ْعُد: أَي َُّها النَّاُس: 
ِلُموَن﴾  ات َُّقواح اّلِلََّ َحقَّ تُ َقاتِِه َوَل ََتُوُتنَّ ِإلَّ َوأَنُتمح   . [102]آل عمران:  مُّسح

اْلُمْسِلُموَن:  آل  أَي َُّها  َخاصٌَّة  ِف  رَِساَلٌة  ُُنَاِلطُُهمح  ِمَّنح  السِ نِ   الحبُ ُيوِت  َِبئَِنا ِكَباَر 
َواقِ َوِمَّ   ،َمَجاِلسِ َمَساِجِد َوالح الح وَ  َفَياِت. نح ُنَصاِدفُ ُهمح ِِبلطُّرُقَاِت َواأَلسح َتشح  َواُلُمسح

ََلُمْ  الِكَباِر:   : نَ ُقوُل  رَتِهِ   َمَعاِشَر  ُسبحَحانَُه َوتَ َعاَل َخَلَقَنا بُِقدح ِف َهَذا    َوَأوحَجَدنَ   ،هللاُ 
َمِتهِ  َوِحكح بِِعلحِمِه  بَِفضح   ،الحَكوِن  النِ َعَم  َنا  َعَلي ح َبَغ  َِتهِ َوَأسح َرْحح َوَواِسِع  الِ خَ   ؛ِلِه  نحَساَن  َلَق 

ِة َوالَعاِفَيةِ ،  َضِعيًفا َخِفيًفا ُه ِِبلصِ حَّ ُ الَِّذي  ﴿  اَفَكاَن بِِه َحِليًما َرِحيًما َلِطيفً   ،ُُثَّ أََمدَّ اّلِلَّ
َبًة َخَلَقُكمح ِمنح َضعحٍف ُُثَّ َجَعَل ِمنح بَ عحِد َضعحٍف قُ وًَّة ُُثَّ َجَعَل ِمنح بَ عحِد ق ُ  وٍَّة َضعحًفا َوَشي ح

 .[54]الروم:  ﴾ََيحُلُق َما َيَشاُء َوُهَو الحَعِليُم الحَقِديرُ 
الِكَبارِ  َوأَن حُتمح    : َمَعاِشَر  ِبُكمح  الَكَأّن ِ   ِ بَِعيح َأَيَّ :  عحِتَبارِ تَ نحظُُروَن  ُمروِر  ِمُكمح ُسرحَعَة 

واِلُكمح  ٌج ِمنح الَ ، َوتَ َغُّيُِّ َأحح َا َنسح  .مِ َياِل َأوح َضرحٌب ِمَن اأَلححلوََكَأَّنَّ
اْلُمْسِلُموَن:  السِ ن ِ   أَي َُّها  َمَع َكِبُِّي  اليَ وحَم  ُحُقوقِ ،  نَِقُف  طَاَلَما  َوَمَع  الَِِّت  َتِظُرَها  ِه  يَ ن ح

 ا: َوالَِِّت ِمْن َأَهِمهَ ، ام ِ عَ الاصِ  قَ بحَل الح  الَقريِب قَ بحَل الَبعيِد، َوِمنَ  ِمنَ 
ساوالِ   لحِبُّ ا ُحقُ ِإلَيحهِ   نُ حح َورِعايَُة  وَ ،  ِكلتِِه، الحقِ وِقِه،  ُمشح َوتَعاُهُد  ِبَواِجَباتِِه،  ياُم 

ِإزاَلِة   َزانِهِ   ُُهُوِمهِ والسَّعحُي ِف  أََنسِ ،  َوَأحح َعنحهُ -َماِلٍك    بحنِ   فَ َعنح   ُ اّلِلَّ َجاَء    -َرِضَي  قَاَل: 
فَأَبحطَأَ الَقوحُم َعنحُه َأنح يُ َوسِ ُعوا َلُه، فَ َقاَل النَِّبُّ    ، -مَ َصلَّى هللاُ َعَليحِه َوَسلَّ -َشيحٌخ يُرِيُد النَِّبَّ  

  «لَيحَس ِمنَّا َمنح َلَح يَ رحَحمح َصِغُّيََن َويُ َوقِ رح َكِبُّيَنَ »: -َصلَّى هللاُ َعَليحِه َوَسلَّمَ -
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 .[وصححه األلباّن ،رواه الرتمذي ]
ُ َعنحهُ   -ىوسَ  مُ َأِب َوَعنح   -َصلَّى هللاُ َعَليحِه َوَسلَّمَ -  هللاِ   ولُ سُ رَ   الَ قَ   :قَالَ   -  َرِضَي اّلِلَّ

َراَم ِذي الشَّيحبِة الح »:  لِل اّلِلَِّ تَ َعاَل: ِإكح ِلمِ مُ   ِإنَّ ِمنح ِإجح    « سح
 .[ األلباّن سنهحأبو داود، و رواه ]

السِمنمِ ُحقُ   َوِمنْ  َيكُ   : وِق َكبرِي  ِِبَنح  راُمُه؛  َوِإكح الن ُّفُ تَ وحقُّيُُه  ِف  َمكانٌَة  َلُه  وِس،  وَن 
ُلوِس َمَعُه، والتََّحدُِّث إِلَيحهِ وِب َكاُقلُ َوَمنحزَِلٌة ِف الح  واهُ ْلح قَاَل ُمَمَُّد  ؛  ، َوََساِع َكلِمِه َوَشكح

اّلِلَِّ   َرُسوُل  َدَخَل  َلمَّا  َحاَق:  ِإسح عَ -بحُن   ُ اّلِلَّ َوَسلَّمَ َصلَّى  َوَدَخَل   ،افَاِتً   َمكَّةَ   -َليحِه 
ٍر   ِجَد، أََتى أَبُو َبكح َعنحهُ -الحَمسح  ُ َصلَّى  -ِِبَبِيِه يَ ُقوُدُه، فلمَّا َرآُه َرُسوُل اّلِلَِّ    -َرِضَي اّلِلَّ

ُ َعَليحِه َوَسلَّمَ  َت الشَّيحَخ ِف بَ يحِتِه َحَّتَّ َأُكوَن َأَن آ  َهلَّ » قَاَل:    -اّلِلَّ قَاَل أَبُو    «تِيِه ِفيِه؟تَ رَكح
ِإلَيحهِ  ِإلَيحَك ِمنح َأنح ََتحِشِي أَنحَت  ٍر: ََي َرُسوَل اّلِلَِّ ُهَو َأَحقُّ َأنح ََيحِشي  َ  ؛  َبكح َلَسُه َبيح فََأجح

ُ َعَليحهِ -َيَديحِه، ُُثَّ َمَسَح َرُسوُل اّلِلَِّ   رَُه ُُثَّ قَاَل:    -َوَسلَّمَ   َصلَّى اّلِلَّ ِلمح »َصدح َلمَ فَأَ   «َأسح .  سح
 .]رواه أْحد بسند حسن[ 

نمِ  السِم َكبرِي  ُحقوِق  ِبََِحب ِ   :   َوِمن  َواألَلحَقابِ   ُمناداتُُه  اِء  الُكََن    َوَأْجحَلِ   ،اأَلَسح
ِفيهِ اعِ نُ رَ   ؛ابِ طَ الحِ   َوأَلحَطفِ  رتَِ   ي  َوتَ وحقِ احح َوَمكانَ تَ   ، ُّيَهُ اَمُه  رَُه  ِِبَلحَعمِ    ؛هُ َوَقدح ُُناِطَبُه  َكَأنح 

ِمنَ َوَغُّيحِ  َومَ   ِه  رِِه  َقدح َعَلى  َتُدلُّ  اَلَِِّت  الح تِ بَ ت َ رح اِلطَاَِبِت  ِف  َوَمنحزِلَِتِه  َتَمِع  ِه    ؛ ِسنِ هِ   ِلِكَبِ ُمجح
لٍ  رَ  بحِن َعبحد َصلَّيَنا َمَع ُعَمرَ  :قَالَ  :فَ َهَذا أَبُو أَُماَمَة بحُن َسهح َنا َحَّتَّ  ُُثَّ َخرَ  ،اَلعحزيِز الظُّهح جح

َنُه ُيَصل ِ  َما َهِذِه الصَّلُة    ،ََي َعمَّ   :فَ ُقلحتُ   ،َعصحرَ ي الح َدَخلحَنا َعَلى أََنِس بحِن ماِلٍك فَ َوَجدح
ُ َعَليحُه َوَسلَّمَ -وِل اّلِلَِّ  ُة َرسُ َوَهِذِه َصلَ   ،الَعصحرُ   : اَلَِِّت َصلَّيحَت؟ قَالَ  لَِِّت ُكنَّا  ا   -َصلَّى اّلِلَّ

 . ]رواه البخاري[ .َعهُ ُنَصلِ ي مَ 
نمِ وِق َكبِ ُحقُ  َوِمنْ  َمُه ِف الح  :  رِي السِم َمُه ِف الطَّعَ  ،اِلسِ َمجَ ِم ِف الح َكلَ َأنح نُ َقدِ  اِم َونُ َقدِ 

ُرُ وَ   ولِ والدُّخُ   ،ابِ الشَّرَ وَ  تَ وحصِ   ،وجِ الح ِمنح  َوَرَد  الح يَ فَ َقدح  النَِّبِ   هللاُ لَّ صَ -ُمصحطََفى  اِت    ى 
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اْلحُ   :-مَ لَّ سَ وَ   هِ آلِ وَ   هِ يح لَ عَ  ِف  الصَّغُِّي  قَ بحَل  ِِبلحَكبُِّي  وَ لُ الُبداَءُة  َلُه وِس  رتَاًما  احح التََّحدُِّث 
 .اَوتَ وحقُّيً 

نمِ وِق َكبِ ُحقُ   َوِمنْ  السِم الح   :   رِي  ِبطُوِل  َلُه  طَ َيَ زحدِ َوالِ   ،رِ ُعمُ الدُّعاُء  ِف  اّلِلَِّ ِد    ،اَعِة 
﴿َوَقَضٰى رَبَُّك َألَّ   :َكَما قَاَل تَ َعاَل   ؛  حِ الحَفلَ اِد وَ الرَّشَ وَ   ،  حِ يِق ِِبلسََّداِد والصَّل الت َّوحفِ وَ 

فَ  َأوح ِكَلُُهَا  َأَحُدُُهَا  الحِكَبَ  ِعنَدَك  ُلَغنَّ  يَ ب ح ِإمَّا  َساًن ۚ  ِإحح َوِِبلحَواِلَديحِن  ُه  ِإَيَّ ِإلَّ  َل  تَ عحُبُدوا 
َهرحُُهَا َوُقل َّلَُّ  َُما ُأفٍ  َوَل تَ ن ح ِفضح ََّلَُما َجَناَح الذُّلِ  ِمَن الرَّْححَِة  تَ ُقل َّلَّ َما قَ وحًل َكرَيًا * َواخح

 .[24-23َوُقل رَّبِ  ارحَْححُهَما َكَما رَب ََّياّن َصِغُّيًا ﴾ ]السراء: 
ِتمح   اخح َأَواِخَرَهااوَ   ،ِِبَُّيحٍ َأْجحَِعَي  لََنا  اَللَُّهمَّ  َأعحَمالَِنا  َخُّيحَ  َعلح  يَ وحَم أَيَّ   َوَخُّيحَ   ،جح  اِمَنا 

لِلح وَ   ،رحَحمح ِكَباَرنَ اللَُّهمَّ ا  ،نَ لحَقاكَ  َعنَّا َيَ   ،َخُّيحِ ِصَغاَرنَ َوفِ قح  يُ رحِضيَك  ِلَما  بِنَ َواِصيَنا    َوُخذح 
 . َربَّ الحَعاَلِميَ 

ت َ أَ ا، وَ وُل قَ وحِل َهذَ قُ أَ   .يمُ ُفوُر الرَّحِ ُهَو الحغَ  هُ نَّ ِمنح ُكلِ  َذنحٍب فَإِ  ِل َوَلُكمح   هللاَ  رُ فِ غح سح
 خْلُْطَبُة الثَّانَِيةُ ا

َسانِهِ  ُد هلِل َعَلى ِإحح َمح ِتَنانِهِ الشُّ وَ   ،اْلح ِفيِقِه َوامح ُر َلُه َعَلى تَ وح َهُد َألَّ   ،كح ُ    ِإَلَه ِإلَّ   َوَأشح اّلِلَّ
لِ  نَِبي َّ هَ شح أَ وَ   ،َشانِهِ تَ عحِظيًما  الدَّ   ا َنا ُمَمَّدً ُد َأنَّ  َوَرُسولُُه  ِإَل ِرضحوانِهِ اَعبحُدُه  َصلَّى هللاُ    ،ِعي 

ِليمً َسلَّ انِِه وَ عحوَ أَ صحَحابِِه وَ أَ َعليحِه َوَعلى آلِِه وَ   : ا بَ عحدُ مَّ أَ  ،اُّيً ثِ كَ   ام َتسح
اْلُمْسِلُموَن:  تَ َعاَل   أَي َُّها  اّلِلََّ  َأنَّ    ،ات َُّقوا  ُحقُ َواعحَلُموا  نمِ َكبِ   وقِ ِمْن  السِم   اةَ اعَ ُمرَ   : رِي 

ِتِه َوَوضح  َرحَحَلَة    ؛رِ ُعمح اُوِز ِف الح التَّجَ  وَ ِكَبِ ِبَسَبِب الح   ،ي ِ الن َّفحسِ وَ   َبَدّن ِ الح   هِ عِ ِصحَّ
فَِإنَّ َهِذِه امل

ت َ اْلحَ   ِمنَ  ُمسح وَ وحجِ ياِة  لِلحِعَنايَِة  ِتمَ الِ َبٌة  الح هح ِمنَ َكبِ اِم  رِ   ؛األَقاِربِ   ُِّي  َيسح الضَّعحَف  ي فَِإنَّ 
اِلنحسَ َوََيحرِ  ِف  الدَّمِ َرَيَ اِن َكجَ ي  السِ نِ     ،ِن  َهِذِه  َتَضى  فَِبُمقح َخطٍَأ  ِمنح  ِمنحُه  ُدُر  َيصح َفَما 

َمةِ الح   .ُمتَ َقدِ 
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َنا َأنح َنصحِبَ َعَليحهِ  َنا رِعايَةُ   ؛مح بِِ   قَ َونَ رحفُ   ، مح فَ َعَلي ح ُ َعَلي ح َحقِ ِهمح ِإَذا َكانُوا آَِبًء    َبلح يَ تَ َعيَّ
لِ اٍت!  َوأُمَّهَ  سَ َوَذِلَك  َنا  اَّنِِ حح َعَلي ح ُضَعفَ مح  ِصَغارًا  َأعحبَ لُ مَّ تََ َحيحُث    ؛اءَ ِعنحَدَما ُكنَّا    اَءنَ وا 
َتمُّ  ،انَ اق َّ َوَمشَ  ِتمَ ال ِتَنا ُكلَّ َعايَ وا ِبرِ َواهح  . ءَ َيَ  ُشبَّاًن أَقحوِ َوِصرحنَ  نَ َكِبح اِم َحَّتَّ  هح

َأنَّ   رَِك  نُدح َأنح  َنا  السِ ن ِ َوَعَلي ح هللِا    -  ِكَباَر  َحيَ   َوبَ رََكةٌ   ،الَنَ   َخُّيحٌ   -بَِفضحِل   ، ااتِنَ ِف 
اَزى بِِه ِف وَء ُمعاَمَلِتِهمح َقدح نَُ مح َوسُ اَءَة ِإلَيحهِ َوَأنَّ اِلسَ   ،ارِنَ َوِف َأعحمَ   ،ااِقنَ ِف أَرحزَ   دٌ َيَ َوازحدِ 

َزَ فَا  ،ارِنَ اِخِر َأعحمَ َأوَ  سَ َوَجزَ   ،َعَملِ اُء ِمنح ِجنحِس الح ْلح سَ اُء اِلحح  :قَاَل تَ َعاَل   ،هُ اٌن ِمث حلُ اِن ِإحح
ِسُنواح ِإنَّ هللاَ ﴿ ِسِنَي﴾ ]البقرة:َوَأحح  . [195 ُيُِبُّ الحُمحح

رَبُُّكمح  ِبذِلَك  أََمرَُكمح  نَِبيِ ُكم َكَما  َعَلى  َوَسلِ ُموا  َوَصلُّوا    ّلِلََّ ٱ ِإنَّ  ﴿   :فَ َقالَ   ، َهَذا 
ِليًماءاَمُنواح َصلُّواح َعَليحِه َوَسل ِ   لَِّذينَ ٱأَي َُّها    َيَ   لنَِّب ِ ٱِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى  َوَمل   الَ قَ وَ   ،﴾ُمواح َتسح

ُ َعَليحِه َوَسلَّمَ  رً   يحهِ ى هللاُ َعلَ ى َعَليَّ َصلًة َواِحَدًة َصلَّ َمنح َصلَّ »   :َصلَّى اّلِلَّ ]رواه    «اِبَا َعشح
 . مسلم[
 


