
    «  الشهر ختام أعمال   عظيم األجر يف      »
 هـ 1443/  9/ 28يف    املهوس /جامع احلمادي بالدمام بن سليمان    حممد 

1 

 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 َأْجحَِعنَي.َ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:  َقدح   أَي َُّها  ُوِد  َواْلح ْيحِ  اْلَح ُر  َشهح ُهَو  وَ ِِبلرَِّحِيلِ   أَِذنَ   َها   ةُ فَ ق ح وَ   هِ يلِ حِ  رَ ِف ، 
تََ َوتَ َفكُّر    ل  مُّ تََ  فَ اِل يَ اللَّ وَ   مِ َيَّ الَ   ورِ رُ مُ   ةِ عَ رح سُ ِف    ل  مُّ ؛    اسُ النَّ   انَ كَ  يبِ رِ قَ الح   سِ مح الَ بِ ، 
سَ ضَ مَ   ُثَّ   ،ة  فَ َلح وَ   ة  بَ غح رَ وَ   ني  نِ حَ وَ   ق  وح شَ   ل ِ كُ بِ   هُ ونَ رُ ظِ تَ ن ح ي َ  وَ يعً رِ ى  وَ ضَ قَ ان ح ا  عُ ذَ كَ هَ ى،    رُ مح ا 

َهَب ُكلَُّها أَ  ضُ عح ب َ  بَ هَ ذَ  م  وح ي َ  بَ هَ ا ذَ مَ لَّ كُ فَ  ،انِ سَ نح الِ   . عحَمارََِن َحَّتَّ َتذح
نَ قحطَُعَها ِم  ِِبَلَيَّ لَنَ فحرَُح   ِإَنَّ 

 
اَلَجلِ   ِمَن  ِن  يُدح َمَضى  يَ وحم    وَُكلُّ 

ُُمحَتِهًدا   الحَموحِت  قَ بحَل  لِنَ فحِسَك   فَاعحَملح 
 

الحَعَملِ   ِف  َراُن  ُسح َواْلح الر ِبحُح  َا   فَِإَّنَّ
  َرُسولَ   نَّ أَ   -امَ هُ ن ح عَ   هللاُ   يَ ضِ رَ -  اس  بَّ عَ   نِ ابح   نِ ، عَ انِ يَ الِ   بِ عَ  شُ ِف   يُّ قِ هَ ي ح ب َ ى الح وَ رَ  

َوَسلَّمَ -  اّلِلَِّ  َعَليحِه   ُ اّلِلَّ :  قَاَل    -َصلَّى  يَِعظُُه  َوُهَو  :  »لَِرُجل   ََخحس  قَ بحَل  ََخحًسا  اغحَتِنمح 
َوِغَناكَ  َسَقِمَك،  قَ بحَل  َوِصحََّتَك  َهَرِمَك،  قَ بحَل  قَ بحَل    َشَباَبَك  َوفَ َراَغَك  فَ قحرَِك،  قَ بحَل 

 .]صححه اللباِن[ «ُشغُِلَك، َوَحَياَتَك قَ بحَل َموحِتكَ 
هَ ِف وَ  اْلحَ ذَ   مَ لَ عَ   يف  رِ عح ت َ وَ   يه  بِ نح ت َ   يثِ دِ ا  حَ ِف   ةِ ادَ فَ تِ سح الِ   نِ اطِ وَ ى  ، انِ سَ نح الِ   اةِ يَ  

سةَ اْلحَ  هِ ذِ هَ  نَّ أَ ، وَ ا يهَ الحُفَرِص فِ  امِ نَ تِ اغح وَ   ا.هَ دَ قَ ف َ  نح مَ  لَّ ا إِ هَ رَ دح قَ  فُ رِ عح ي َ  لَ  مح
التِ ح وَ رَ وَ  سُ ِف   يُّ ذِ مِ ى  َلِميِ   ،  هِ نِ نَ   اَلسح بَ رحزََة  َأِِب  قَاَل :  قَالَ   -هُ نح عَ   هللاُ   يَ ضِ رَ -َعنح 

َأَل َعنح  »لَ تَ ُزوُل َقَدَما َعبحد  يَ وحَم الحِقَياَمِة َحَّتَّ يُ   : -مَ لَّ سَ وَ   هِ يح لَ عَ   ى هللاُ لَّ صَ -َرُسوُل اّلِلَِّ   سح
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رِِه ِفيَما أَف حَناهُ  َتَسَبُه َوِفيَما أَن حَفَقهُ  ،َوَعنح ِعلحِمِه ِفيَما فَ َعلَ  ،ُعمح َوَعنح  ،َوَعنح َمالِِه ِمنح أَيحَن اكح
ِمِه ِفيَما أَبحَلهُ   .« ]صححه اللباِن[ِجسح

بِِ نَ ي ح لَ عَ   هللاُ   نَّ مَ   دح قَ   -ةُ نَّ مِ الح وَ   لُ ضح فَ الح وَ   دُ مح اْلحَ   هللِ وَ -  نُ ََنح وَ   ، انَ ضَ مَ رَ   رِ هح شَ   اكِ رَ دح ا 
 .  اهَ لَ ب َّ قَ ت َ ي َ  نح  أَ اَل عَ ت َ  هللاَ  لُ أَ سح  نَ ِت الَّ وَ  ،اهُ نَ عح دَ وح ا أَ مَ  لِ مَ عَ الح  نَ مِ  اهُ نَ عح دَ وح أَ وَ 

مَ عحظَ أَ فَ   الَ ُم  بِه  ََن  تُ فح َوأَ عحمَ ا  الحمُ اُر،  يَ رحُجوُه  َما  ُهوَ مِ ؤح طحَيُب  ِن  الت َّوحِفي:    ُن  ِْلُسح ُق 
أَ ِت الَّ   مِ عَ الن ِ   مِ ظَ عح أَ   نح ا مِ ذَ هَ ؛ وَ هِ قَ ُبولِ وَ   الحَعَملِ  ؛  نِ مِ ؤح مُ الح   هِ دِ بح ى عَ لَ ا عَ بَِ   هُ انَ حَ بح سُ   هللاُ   مَ عَ ن ح  

ِلَك فَ لحيَ فحرَ ُقلح بَِفضحِل اللَّ ِه َوِبرَ ﴿:  اَل عَ ت َ   الَ ا قَ مَ كَ  َِتِه فَِبذََٰ   ﴾ ِمِ َّا ََيحَمُعونَ   ُحوا ُهَو َخْيح  ْحح
  ش  يح عَ   لَ وَ   ر  مح عُ   لَ ، وَ ة  انَ كَ مَ   لَ وَ   د  لَ وَ   لَ ، وَ ف  رُ خح زُ   لَ وَ   ال  مَ لِ   ةَ يمَ قِ   لَ [، فَ 58  ]يونس:

 َعيحَش  اللَُّهمَّ لَ »:    -مَ لَّ سَ وَ   هِ يح لَ عَ   ى هللاُ لَّ صَ –ا  نَ ولُ سُ رَ   الَ ا قَ مَ ، كَ هُ انَ حَ بح سُ   هللِ   انَ ا كَ مَ   لَّ إِ 
 ]متفق عليه[« َعيحُش اآلِخَرةِ  ِإلَّ 

بَ اةِ يَ اْلحَ   اتِ ظَ ْلََ   نُ سَ حح أَ   يَ هِ   اتِ اْلَِ الصَّ   اتُ ظَ حَ لَ ف َ   ا  هَ سُ فح ن َ   ةُ قَّ اْلحَ   اةُ يَ اْلحَ   يَ هِ   لح ، 
يَ ِت الَّ  الصَّ هَ يشُ عِ   ف َ ونَ اْلُِ ا  الدُّ ِف   مح لَُ   سَ يح لَ ،  َثَّ يَ ن ح   رِ ِف   لَّ إِ   ة  ادَ عَ سَ   ةَ ا  هللاِ ضَ     هُ انَ حَ بح سُ   ا 
ي ُ لح عِ   مح أَ   ةً ورَ مُ أح مَ   ةً ادَ بَ عِ   كَ لِ ذَ   انَ كَ أَ   اءً وَ ، سَ هِ اتِ ضَ رح مَ   اءِ غَ تِ ابح وَ  ِف لَ صح إِ   مح أَ   هِ بِ   عُ فَ ت َ ن ح ًما    ًحا 

 . ح  لَ صَ وَ  ْيح  خَ  ةَ وَ عح دَ  مح أَ  ضِ رح الَ 
َ بَ   عُ مَ ََيح   ي ذِ الَّ   وَ هُ   حُ اصِ النَّ   نُ مِ ؤح مُ الح وَ    ِف   ارِ فَ غح تِ سح الِ   ةِ مَ زَ لَ مُ وَ   ،لِ مَ عَ الح   انِ قَ ت ح إِ   نيح

  ِف   هِ لِ وح قَ ا بِ ذَ لَِ   هُ ادَ بَ  عِ اَل عَ ت َ   هللاُ   دَ شَ رح أَ   دح قَ ف َ ؛  ْي  صِ قح ت َ وَ   ص  قح ن َ   نح مِ   يهِ ا فِ مَ ا لِ بحً ! جَ هِ امِ تَ خِ 
تَ غحِفُروا اّلِلََّ ِإنَّ اّلِلََّ َغُفور  َرِحيم  ﴿  :ج ِ اْلحَ   تِ آَيَ    ﴾ُثَّ أَِفيُضوا ِمنح َحيحُث أَفَاَض النَّاُس َواسح

ا  ذَ كَ هَ وَ :  ةِ اآليَ   هِ ذِ لَِ   هِ ْيِ سِ فح  ت َ ِف   -  هللاُ   هُ ِْحَ رَ   -  ي  دِ السِ عح   خُ يح الشَّ   الَ قَ   ،[199]اْلج:  
لِ غِ بَ ن ح ي َ  ف َ لَّمَ كُ   دِ بح عَ لح ي  هللاَ فِ غح ت َ سح يَ   نح أَ   ة  ادَ بَ عِ   نح مِ   غَ رَ ا  وَ ْيِ صِ قح الت َّ   نِ عَ   َر  ى  لَ عَ   هُ رُ كُ شح يَ ، 

لَ يقِ فِ وح الت َّ  أَ رَ ي َ   َمنح كَ   ،  الح مَ كح أَ   دح قَ   نَّهُ ى  وَ ادَ بَ عِ َل  بَِ مَ َة  عَ نَّ  رَ لَ ا  وَ هِ ب ِ ى  لًّ  مََ   هُ لَ   تح لَ عَ جَ ، 
  يقِ فِ وح الت َّ وَ  ولِ بُ قَ لح ِبِ  يق  قِ حَ  لَ وَّ نَّ الَ ا أَ مَ كَ   ،لِ مَ عَ الح  د ِ رَ وَ  تِ قح مَ لح ِبِ  يق  قِ ا حَ ذَ هَ ، ف َ ةً يعَ فِ ًة رَ لَ زِ نح مَ وَ 
 . اه .رَ ُأخَ  ال  مَ عح لَ 
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الِ ذَ هَ وَ  أَ لَ عَ   هُ اتُ كَ َر ب َ وَ   هُ ارُ ثَِ   ارُ فَ غح تِ سح ا  ِف صَ ُتح   لَ وَ   دُّ تُ عَ   لَ   هِ لِ هح ى  ت َ ى    مح الِِ مَ عح أَ   يمِ مِ تح  
وَ مح هِ ْيِ صِ قح ت َ   بحِ جَ وَ  قَ مَ ، كَ مح هِ امِ قَ مَ   ةِ عَ ف ح رِ ،  : -هللاُ   هُ ِْحَ رَ -  ةَ يَّ مِ يح ت َ   نُ ابح   مِ لَ سح الِ   خُ يح شَ   الَ ا 
  صِ اقِ النَّ   لِ مَ عَ الح   نَ ، مِ وبِ بُ حح مَ الح   لِ عح فِ  الح َل إِ   وهِ رُ كح مَ الح   لِ عح فِ الح   نَ مِ   دَ بح عَ الح   جُ ِر ُيح   ارُ فَ غح تِ سح الِ »
  دَ ابِ عَ نَّ الح إِ ، فَ لِ مَ كح الَ وَ   هُ نح ى مِ لَ عح  الَ َل  إِ نَ دح الَ   امِ قَ مَ الح   نَ مِ   دَ بح عَ الح   عُ فَ رح ي َ ، وَ ام ِ التَّ   لِ مَ عَ  الح َل إِ 

ي َ  كُ ِف   هللِ ِبِ   فَ ارِ عَ الح وَ   هللِ  بَ م  وح لِ   بَ ة  اعَ لِ  سَ  كُ ِف   لح ،    هللِ ِبِ   امً لح عِ   ادُ دَ زح ي َ   ة  ظَ ْلَح   ل ِ  كُ ِف   لح ، 
ِف ْيَ صِ بَ وَ  دِ ًة  طَ ِف   كَ لِ ذَ   دُ َيَِ   ثُ يح ِبَ   هِ تِ يَّ ودِ بُ عُ وَ   هِ ينِ     هِ لِ وح ق َ وَ   هِ تِ ظَ قَ ي َ وَ   هِ مِ وح ن َ وَ   هِ ابِ رَ شَ وَ   هِ امِ عَ  
 .هللاُ  هُ ِْحَ رَ  هِ مِ لَ كَ   رِ  آخِ َل ، إِ هِ لِ عح فِ وَ 

هللَا   َأُل  الصِ يَ   -تَ َعاَل -َنسح َِمِيِع  اْلح ِمَن  يَ تَ َقبََّل  َرَمَضاَن َأنح  يُ بَ لِ َغَنا  َوَأنح  َوالحِقَياَم،  اَم 
َوِلَسائِِر  َوَلُكمح  ِل  هللَا  تَ غحِفُر  َوَأسح َمُعوَن  َتسح َما  أَُقوُل  ؛  َمِدِيَدة   َوأَزحِمَنًة   ، َعِدِيَدًة  َأعحواًما 

تَ غحِفُروُه، ِإنَُّه ُهَو الحَغُفوُر الرَِّحيُم.  ِلِمنَي فَاسح  الحُمسح
 ةُ اخلُْطَبُة الثَّانِيَ 

  ُ َهُد َألَّ ِإَلَه ِإلَّ اّلِلَّ ِتَنانِِه، َوَأشح ِفيِقِه َوامح ُر َلُه َعَلى تَ وح َسانِِه، َوالشُّكح ُد هلِل َعَلى ِإحح َمح اْلح
ِإَل ِرضحوانِِه، َصلَّى هللاُ   الدَّاِعي  َوَرُسولُُه  َعبحُدُه  نَِبي ََّنا ُمَمًَّدا  َهُد َأنَّ  َوَأشح ِلَشانِِه،  تَ عحِظيًما 

ِليًما َكِثْيًا.  ِه َوَعَلى آلِِه َوَأصحَحابِِه َوَأعحَوانِِه،َعليح   َوَسلََّم َتسح
اْلُمْسِلُموَن:  أَي َُّها  بَ ْعُد:  هللاَ قُ ات َّ   َأمَّا  أَ مُ لَ اعح وَ   ،اَل عَ ت َ   وا   لَ   اتِ اعَ الطَّ   مَ اسِ وَ مَ   نَّ وا 

إِ هِ تَ ن ح ت َ  وَ انِ سَ نح الِ   تِ وح بَِ   لَّ ي  ،  انِ سَ حح الِ   ةُ عَ اب َ تَ مُ   هِ رِ مح عُ بِ   هللاُ   دَّ مَ أَ   نح مَ لِ   انِ سَ حح الِ   نَ مِ ، 
َساِن  ؛  نِ َيَّ الدَّ   كِ لِ مَ الح   ةُ اعَ طَ وَ  َراجُ َوِمنح َمَساِلِك اِلحح رُِكمح ِإخح الحِفطحِر،    ِف ِخَتاِم َشهح زََكاِة 

َوأُلحَفة ، فَ َرَضَها َرُسوُل هللِا   َعَليحِه وَ -َفِهَي طَاَعة  َوقُ رحبَة ، َوَعطحف   رًَة    -َسلَّمَ َصلَّى هللاُ  طُهح
َراِجَها   ِإخح َوَوقحُت  الحبَ َلِد،  ُقوِت  طََعاِم  ِمنح  َصاع   َوِهَي  لِلحَمَساِكنِي،  َوطحعحَمًة  لِلصَّائِِم، 
  ،ِ يَ وحَمنيح َأوح  بِيَ وحم   َذِلَك  قَ بحَل  ِديَُها  تَ قح َوََيُوُز  الحِعيِد،  َصَلِة  قَ بحَل  الحِعيِد  يَ وحَم  الحَفاِضُل 

طَ  رُِجوَها  الحِعيِد،  فََأخح َصَلِة  ِإَل  الحِعيِد  َلَة  لَي ح ِبِْي  التَّكح ِمَن  ِثُروا  َوَأكح نُ ُفوُسُكمح،  ِبَا  يِ َبًة 
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ًرا َلُه َعَلى التََّماِم، قَاَل   َة َولُِتَكب ُِ ﴿:  -َعزَّ َوَجلَّ -تَ عحِظيًما هلِل، َوُشكح ِمُلواح ٱلحِعدَّ واح ٱّلِلََّ  َولُِتكح
ُكُرونَ َعَلى َما َهَداُكمح َوَلَعلَّكُ   [. 185]البقرة: ﴾مح َتشح

َوَلزُِمُوا   فَ رحِضُكمح،  ََتَاِم  َعَلى  ُكُروه  َواشح رَبَُّكمح،  هللَا  رَُكمح الصَّاِلحَ   الَعَملَ فَات َُّقوا  َدهح   .  
ِبذَ  أََمرَُكمح  نَِبيِ ُكم َكَما  َعَلى  َوَسلِ ُموا  َوَملِئَكَتُه  َوَصلُّوا  هللَا  ﴿ِإنَّ  فَ َقاَل:  رَبُُّكمح،  ِلَك 

ِليًما﴾ يُ  َتسح َوَسلِ ُموا  َعَليحِه  َصلُّوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَي َُّها  ََي  النَِّبِ   َعَلى  ]الحزاب:    َصلُّوَن 
ُ َعَليحِه َوَسلَّمَ -  ، َوقَالَ [56 : »َمنح َصلَّى َعَليَّ َصلًة َواِحَدًة َصلَّى هللاُ َعَليحِه  -َصلَّى اّلِلَّ

ًرا«  ِلم]ِبَا َعشح  . [َرَواُه ُمسح

 


