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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ) وخطر اآلبار المكشوفة ،سوحفظ النف )

 

 

ددد هلل احلؿددد  دددأمحددد ه شدددوحشكف وأصدددؽ ه  دددذ  دددش  ددد    م ؾ وحددد   الدددحي حؽدددؿ  دددلحؽؿ  وحؾ   ؿ ف و ؾ 

ققا   ال يـ يف كتشبف   ف  لف   َ  اهلل وح ه ٓ رشيؽ لف  وٓ ك    أن ٓ هلإ إٓؿ  وأصف  ف يف ديـف و ف  و ؼ  

 ؿ ورشقلف خر  ـ قشم بوقشن رشع اهلل و ؾ    و  اهلل كوقـش وإ ش ـش وق ة  ققكـش حمؿ اً  حؽؿ  وأصف  أن  اد

 .ال يـ إىل يقم  وشركشً  ضقوشً  كثراً  تسؾقمً  وشؾؿ وصحوف فصذ اهلل وشؾؿ  ؾقف و ذ آل

 توشرك وتعدشىل   دشتؼقا اهلل أ دش ادسدؾؿقن حدؼ ل وإيشكؿ بتؼقى اهللدأويص كػس : وشد اهلل  بع  ش أ

َ َحؼ  ﴿ :ني وشد اهلل  ـ الصشدق   والـجقى  وكقكقادالتؼقى  وراقوقه يف الس ُؼقا اَّلل  ـَ آَ ـُقا ات  َش ال حي يش َأ ه

ّٓ َوَأكُتؿ ُ سؾِؿقنَ ُتؼشتِِف  ـ  إِ  .﴾َوٓ ََتقُت

وَتثدددؾ ااكسدددشن بدددلوا    كؾفدددش  ددد ل ورمحدددمل وخدددر لؾـدددشس كش دددمل  الددد محـ رشيعدددمل ادؾدددؽ : ودددشد اهلل

  يعملدادصدطػك العد كشن  وإن  دـ أوا د  الشد ح صف  ذ رضش الد محـ  وضش دمل الـودل  يعمل كشبع  ـدالش

َوٓ ﴿ شدوحشكف: و د م آ تد اع  ؾقفدش إٓ بحدؼ ااشدلم قدشل  الدـػ حػد  العظقؿمل بع  تقحق  اهلل: 

َ كشَن بُِؽؿ َرحقًم   .﴾َتؼُتؾقا َأكُػَسُؽؿ إِن  اَّلل 

 هحا ادـع  ـ رمحمل اهلل أن  رمحف اهلل  ثؿ بني   { شً بعض بعضؽؿ يؼتؾ وٓ ـلعي }الوقفؼل:  قشل اا شم

وي خؾ يف هحا الـفل:   ـفش اخلر ادمدي إىل الـعقؿ ادؼقؿويؽسوقا  بعوشده  حقث يـعؿقا بشحلقشة ال كقش 

 .  وكحا تع يض كػسف إىل ادفشلؽلـػسف   م قتؾ ااكسشن

وٓ يؼتدددؾ   شً ضددد{ أي: ٓ يؼتدددؾ بعضدددؽؿ بعَوٓ َتؼُتؾدددقا َأكُػَسدددُؽؿ: }رمحدددف اهللقدددشل العل دددمل السدددع ي 

ػضقمل إىل التؾدددػ ؿُ دالددد إخطدددشر بدددشلـػ  إىل التفؾؽدددمل  و عدددُؾ  االؼدددشعُ  ااكسدددشن كػسدددف  ويددد خؾ يف  لدددؽ

 .واهللك

 الخطبة األولى
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بددشٕ ـ وإ ددشن  ادعـددك العظددقؿ وا؛ؾقددؾد لتسددع  إ ددمل وهدش هددل كصددق  وحددل السددـمل تمكدد  هددحا

ُأِ ْ ُت  ))قشل: وشؾؿ  صذ اهلل  ؾقفأن رشقل اهلل  ريض اهلل  ـف ابـ  ؿ  عـ والسعشدة وآضؿئـشن  

لَة  َوُيْمُتقا الز  َأن ُأقشتَِؾ    وُيِؼقُؿقا الص 
ِ
ً ا َرُشقُل اَّلل  ٓ  اَّلل  وَأن  حُمَؿ  كشَة  الـ شَس َحت ك َيْشَفُ وا َأن ٓ هلِإَ إِ

 
ِ
ٓ  بَحدؼِّ اِاشدلِم  وِحسدشُ ُْؿ َ دذ اَّلل  ف   تػدؼ  ؾقد (( َ ِن ا َ َعؾقا  لَؽ  َ َصُؿقا ِ ـِّل ِدَ دشَعُهْؿ وَأْ دَقاهَلؿ إِ

 ي.وهحا لػ  الوخشر

ٓ ََيِؾه َدُم )): اهلل  ؾقف وشؾؿ صذقشل: قشل رشقل اهلل ريض اهلل  ـف بـ  سعقد وروى  و  اهلل 

ٓ  بنْحدددَ ى َثدددلٍث: الدددـ ْػُ  بدددشلـ ْػِ   وال   إ
ِ
ُ وَأ ِّ َرشدددقُل اَّلل  ٓ  اَّلل  ث قِّدددُ  اْ دددِ ٍئ ُ ْسدددؾٍِؿ  َيْشدددَفُ  أْن ٓ هلَإَ إ

ـَ  اِ   والمِرُق ِ  ـِ الت شِرُك لِؾَْجمَ ملِ الز  ي  ي. تػؼ  ؾقف  وهحا لػ  الوخشر (( ال ِّ

أوىص  الد  شع  قدش ويدؾ  دـ تسدشهؾ  قفدش  ولعظدؿ صدلن  فحه الـصق  تشف  بح  مل دم ااكسشن 

و  م التجـل  ؾقفش إٓ بحؼفش   أ تف يف حجمل القداع بحػ  الـػقس وشؾؿ  صذ اهلل  ؾقفرشقل اهلل 

    ـفم ريض اهلل وشس   عـ ابـ
ِ
: لـ دشَس َيدقَم الـ ْحدِ  َ ؼدشَل َخَطدَ  اَصدذ  اهلُل  ؾقدف وشدؾ َؿ أن  َرشدقَل اَّلل 

ش الـ شُس أيه َيقٍم هحا؟  قشلقا: َيْقٌم َحَ اٌم  قشَل:  ليه َبَؾٍ  هحا؟  قشلقا: َبَؾٌ  َحَ اٌم  قشَل:  ليه َصْف ٍ ))  يش أ ه

  هحا؟  قشلقا: َصْفٌ  َحَ اٌم  قشَل:  نن  ِدَ شَعُكْؿ وَأْ َقاَلُؽْؿ وَأْ َ اَضُؽْؿ  َؾقُْؽؿ َحَ اٌم  َكُحْ َ مِل َيقِ ُؽْؿ هحا

ـِ الـولِّ َصذ  اهلُل  ؾقف وشؾ َؿ  قشَل:  َبَؾِ ُكْؿ هحا  يف َصْفِ ُكْؿ هحا   لَ شَدَهش ِ َ اًرايف  ـِ َ شلٍِؽ  َ   ـ أَكِ  ب

  وَقتُْؾ الـ ْػِ   وُ ُؼقُق ال
ِ
اُك بشَّلل  وِر أْكَزُ الَؽَوشِئِ : اارْشَ ـِ  وَقْقُل الزه ورِ  َقالَِ ْي  .((أْو قشَل: وَصَفشَدُة الزه

بش؛زاع الؽد يؿ  الـػ   لق  هحا  حس   بؾ تػضؾت ظؿ حؼخت رشيعمل ااشلم  ِ هؽحا رش  

صددشع   عددـ  ؼوددمل بددـ  ددش    الددـػ  بدد خقل ا؛ـددمل  ددـ أي بددشب  ددـ أبقا ددش  ك وقتددؾددددـ ابتعدد   ددـ الشدد

ـْ  ودٍ  َيؾؼدك اهلَل  ))يؼقل:  صذ اهلل  ؾقف وشؾؿاهلل  رشقل شؿعت :قشلريض اهلل  ـف ا؛فـل  لدقَ  ِ د

ـْ أيِّ أبقاِب ا؛ـمِل صشعَ   . (( ز وجؾ ٓ يرشُك بِف صقًئش ملْ يتـ   ب ٍم ح اٍم   إٓ دخَؾ ِ 
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ريض صحقحف  ـ ح يث ابـ  ؿ   الوخشري يف أي: يص    كم يف روايمل اا شم  { يتـ   }وققلف: 

ـُ يف ُ ْسَحمٍل ِ ـ ِديـِِف   ش مَلْ ُيِصْ  )): وشؾؿ صذ اهلل  ؾقف  قشل: قشل رشقل اهلل  ـفم اهلل ـْ َيَزاَل ادُْمِ  َل

 .(( َدً ش َحَ اً ش

ـَ ُيددم وَن ادُددمِ ـنَي َوادُمِ ـددشِت بَِغددِر َ ددش اكَتَسددوقا َ َؼددِ  احَتَؿؾددقا ُ تشًكددش َوإِثددًم ﴿ :اهلل تعددشىلقددشل  ددحي َوال 

 .﴾ُ وقـًش

َ ملَ و ـْ َأِِب ِِصْ  ريض اهلل  ـف َ 
ِ
ُ َ َؾقِْف َوَشؾ َؿ   َأن  َرُشقَل اَّلل  ُ بِِف   ))َقشَل: َصذ  اَّلل  ـْ َضشر    َضشر  اَّلل   َ

ُ َ َؾقْفِ  ـْ َصشق    َصؼ  اَّلل   .لوش وحسـف إ  بق داود والس حيأرواه  .((َوَ 

الددد كقش لتسدددع  يف  يشع  بدددؾ كدددـ  دددـ السدددوشقني ٕ ددد  اهلل   وددد  اهلل بقـدددؽ وبدددني ا؛ـدددمل يدددش دددل َيدددقلـ 

  وأخ ة 

  ِ َوشدَ 
ِ
َ  َوَأْشَتْغِػ ُ   َتْسَؿُعقنَ  َ ش َأُققُل : اَّلل  ِحقؿُ  اْلَغُػقرُ  ُهقَ  إك ف وه ُ غػِ تَ شْش  َ  اْ؛َؾِقؾ اْلَعظِقؿَ  اَّلل   .ال  
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إٓ اهلل وح ه  احلؿ  هلل رب العشدني  خؾؼ اخلؾؼ لقعو وه  وبشٕلقهقمل ُيػ دوه  وأصف  أن ٓ هلإ

حمؿدد ًا  ودد  اهلل ورشددقلف إ ددشم ادقحدد يـ  الؾفددؿ صددؾِّ ٓ رشيددؽ احلددؼ ادوددني  وأصددف  أن  كوقـددش وإ ش ـددش 

 وشؾِّؿ وبشرك  ؾقف  و ذ آلف وأصحشبف أمجعني.

: كػك بشٓ ت اع  ذ الـػ  صـش مل يف أصحشب الػط  السقيمل  ؾؿفؿ بلن   حا ش أ ش بع    وشد اهلل

ص ي    ؼ  تق    اهلل العظقؿ قشتؾ الـػ  ادم ـمل بشلـشر  واخلؾقد  قفش  والغض   والؾعـمل  والعحاب 

ً ا َ َجزاُؤُه ﴿العظقؿ  قشل تعشىل:  ـ َيؼُتؾ ُ مِ ـًش ُ َتَعؿِّ ُ َ َؾقِف َوَلَعـَُف َوَأَ    َوَ  َجَفـ ُؿ خشلًِ ا  قفش َوَغِضَ  اَّلل 

 .﴾َلُف َ حاًبش َ ظقًم 

دش كودرة  ظقؿدمل  دـ كودشئ  الدحكقب    عدـ  لي يشع أ ظؿ  ـ هحا؟! كسلل اهلل العػق والعش قدمل  إه 

ـِ الـودلِّ  ـِ َ شلِدٍؽ  َ دد   وَقتْدُؾ الددـ ْػِ   أْكددَزُ  ))   قدشَل:َصددذ  اهلُل  ؾقدف وشددؾ ؿَ أَكدِ  بدد
ِ
اُك بددشَّلل  الَؽَودشِئِ : اارْشَ

وِر   ـِ  وَقْقُل الزه وِر  -وُ ُؼقُق الَقالَِ ْي  (( -أْو قشَل: وَصَفشَدُة الزه

ؾ  ش  دذ  ودشده  وٓ   سدتغـل ت وشد اهلل: إن   ـ الـِّعؿ العظقؿملد كِعؿمل المع   فق هومل اخلشلؼ  تػض 

إٓ  دوٓ صددـش مل  وٓ زرا ددمل  اع إٓ بددشلمع  وٓ كظش ددمل إٓ بددشلمع  وٓ دواعحغدد ـددف مجقددع الؽشئـددشت   ددل 

 سؽـ.ج  وٓ تُ    شلولد التل بل  شع ُت  فق الث وة الثؿقـمل  بشلمع

التل صوؽشتش ممت ة يف اد ن والؼ ى   بـعؿمل ادقشه العحبمل وادحلةكـعؿ هحه الولد ادوشركمل  يفكـش إو

د يعشكقن أص  ادعشكشة يف احلصدقل  دذ ادقدشه  و لدؽ  دـ ض يدؼ حػد  واهلج   وق  كشن أبشع وإج ا

 التل ق  اشتغـل  ـ كثر  ـفش.  أبشر ا؛ق قمل العؿقؼمل

  ٓ زالت  ؽشق مل ُ فؿؾملوممش جي ر التـوقف  ؾقف  والتححي   ـفد أن  بعضشً  ـ تؾؽ أبشر ربم تؽقن 

يئمل  وكحلؽ  ش يمثؾفش  ـ بقشرات وغ ف تػتق  ممش تؽقن  صق ة لألكػ  ادعصق مل  وإرواح الز 

 يشؽؾ خط ًا كورًا  ورشًا  ستطرًا.

 الثانيةالخطبة 
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 شلقاج  ادوشدرة بنغلق كؾ  ش يشؽؾ خطد ًا  وأ يدمل لؾؿسدؾؿني  وكحدـ كسدؿع  دـ  دمٍس ألقؿدمل 

وأح اث جسقؿملد بسو  التسشهؾ يف ت ك هحه أبشر  ؽشق مل  و ـ التعشون  ذ الز والتؼقى توؾقغ 

 فشت ادختصمل  ـ كؾ  ش يػتؽ بشٕرواح  أو التسوه  يف هلكفش. ا؛

ْشلَِم َواْدُْسؾِِؿنَي  وأَ  الؾُفؿ     ِ دْ دشوادُ  كَ  ْ دل  الدشِّ  ِ أ ز  اْاِ
يـ. َحْقَزةَ  ؿِ احْ وَ   نيكِ  ال ِّ

َة ُأُ قِرَكش. الؾُفؿ   َٓ َتـَش َوُو  آِ ـ ش يِف َأْوَضـِـَش  َوَأْصؾِح َأِئؿ 

 و ؼ مجقع وٓة ادسؾؿني لؾعؿؾ بؽتشبؽ  واتوشع شـمل كوقؽ  وحتؽقؿ رش ؽ. الؾُفؿ  

ْشلَمَ احْلََ َ نْيِ لِم ِ قف  ِ  ـَش َخشِدمَ  ِّؼ إَ ش َ وَ  الؾُفؿ     .َوَصلَُح اْدُْسؾِِؿني زه اْاِ

 شه. َض  ْ وتَ  فُ وُ ف لِم حُتِ ف َوَأْ َقاكَ َوَوِِل  َ ْفِ ِه َوإِْخَقاكَ  فُ ؼْ َو ِّ  الؾُفؿ  

 احػ  جـقدكش اد ابطني ورجشل أ ــش  وش د ر قفؿ يش رب العشدني. ؿ  الؾفُ 

  ؾقؽ بشحلقثقني ادػس يـ  وبشخلقارج المرقني  وبجؿقع أ  اع ال يـ. الؾُفؿ  

ش ك رأ بؽ يف كحقرهؿ  وكعق  بؽ  ـ رشورهؿ. الؾُفؿ    اكػـش رشهؿ بم صئت  الؾُفؿ  إك 

ـْ َزَواِل كِْعَؿَتؽ  َوحَتَقه  الؾُفؿ   ش َكُعقُ  بَِؽ ِ   َشَخطِؽ.  ل َ شِ َقتؽ  َوُ َجشَعة َكِؼَؿتِؽ  َومَجِقعِ إك 

ـْ الَزَ  الؾُفؿ   ش َكُعقُ  بَِؽ ِ  َْشَؼشم ِ  َواْ؛َُحام َواْ؛ُـُقنِ إك  ْٕ  .َوَشقِّئ ا

َ َيلُ ُ  بِشلَع ِل َواِاحسشِن ﴿  وشد اهلل:  َوادُـَؽِ  َوالَوغِل إِن  اَّلل 
ِ
ـِ الَػحششع  ِ ي الُؼ بك َوَيـفك َ 

ِ
َوإيتشع

 .﴾َيِعُظُؽؿ َلَعؾ ُؽؿ َتَحك  ونَ 

ا؛ؾقؾ يحك كؿ  واصؽ وه  ذ كعؿف يزدكؿ  ولحك  اهلل أكز  واهلل يعؾؿ  ش  ش ك وا اهلل العظقؿ 

 تصـعقن.

 


