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 اخلُْطَبُة اأُلوَل 

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

إِ  َعَليحِه  اَل  َوَرُسولُُه، َصلَّى هللاُ  َعبحُدُه  َهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا  َوَأشح لُه،  َشرِيَك  َدُه الَ  َوحح َلَه ِإالَّ هللاُ 
ِبِه َأْجحَِعنَي.  َوَعَلى آلِِه َوَصحح
يَن آَمُنواح  أُوِصيُكمح َونَ فحِسي بِتَ قحَوى هللِا تَ َعاََل: ﴿ََي أَي َُّها الَّذِ   َأمَّا بَ ْعُد: أَي َُّها النَّاُس: 

ِلُموَن﴾ ]آل عمران:   [. 102ات َُّقواح اّلِلََّ َحقَّ تُ َقاتِِه َواَل ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتمح مُّسح
اْلُمْسِلُموَن:  ت َ اََل عَ ت َ   هللاِ   ابِ تَ  كِ ِف   ة  آيَ   أَي َُّها  ،  ة  يدَ عِ سَ   ة  كَ اَر بَ مُ   اة  يَ حَ   ةَ طح خُ   مُ سُ رح  

ُ  -  د  مَّ حَ بُِ وَ ،  اينً دِ   مِ الَ سح لِ ِبِ وَ ،  ِبً رَ   هللِ ِبِ   نُ مِ ؤح ي ُ   م  لِ سح مُ   ل ِ كُ لِ   َفرِِيَدة    ت  اَيَ دَ هِ وَ  اّلِلَّ َصلَّى 
﴿ َواعحُبدح رَبََّك َحَّتَّ ََيحتَِيَك  :  اََل عَ ت َ   هللاِ   لُ وح ق َ   يَ هِ   ةُ اآليَ   هِ ذِ ؛ هَ والً سُ رَ   -َوَسلَّمَ   َوآلِهِ   َعَليحهِ 

 .[99الحَيِقنُي﴾ ]اْلجر: 
﴿َواعحُبدح    :هِ لِ وح قَ ، بِ انِ سَ نح لِ لِ   هللاِ   قِ لح خَ   نح مِ   ةِ ايَ غَ الح وَ   فِ دَ الحَ   انُ يَ : ب َ تِ اَيَ دَ الحِ   هِ ذِ هَ   لُ وَّ أَ فَ 

ِف اََل عَ ت َ   هِ لِ وح ق َ وَ   ،رَبََّك﴾ آَيَ   لِيَ عحُبُدوِن﴾    :رَ خَ أُ   ت    ِإالَّ  نحَس  َوالحِ نَّ  اْلِح َخَلقحُت  ﴿َوَما 
ا:  هِ لِ وح ق َ وَ   ،[56]الذارَيت:   رَبَُّكُم  اعحُبُدوا  النَّاُس  أَي َُّها  ِمن  ﴿ََي  َوالَِّذيَن  َخَلَقُكمح  لَِّذي 

 .[21]البقرة: ﴾ قَ بحِلُكمح َلَعلَُّكمح تَ ت َُّقونَ 
 لُّ كُ   لح ؛ بَ اهَ ل ِ كُ   مِ لِ سح مُ الح   اةِ يَ حَ   ِف   هُ انَ حَ بح سُ   هِ ب ِ رَ لِ   دِ بح عَ الح   ةِ ادَ بَ عِ ى  وَ سِ   ل  مَ عَ   دُ وجَ يُ   الَ فَ 

ُقلح ِإنَّ  : ﴿اََل عَ ت َ   الَ ا قَ مَ ؛ كَ الََ   ة  قَ ق ِ ُمَُ وَ   كَ لِ ذَ لِ   ة  لَ ث ِ مَ تَ مُ   هِ اتِ يَ حَ   لُّ كُ   لح بَ ؛  هِ اتِ نَ كَ سَ وَ   هِ اتِ كَ َر حَ 
]األنعام:  َصالَ  الحَعاَلِمنَي﴾  َربِ   ّلِلَِِّ  َوََمَاِت  َوَُمحَياَي  َوُنُسِكي  ا  يَ ن ح الدُّ   هِ ذِ هَ وَ   ،[162ِت 

َ ا بَ عً اقِ ا وَ هَ يشُ عِ يَ    هللِ   د  بح ا عَ يَ ن ح  الدُّ ِف   وَ هُ ، ف َ ةِ يَّ ودِ بُ عُ الح   ةِ ايَ غَ لِ   قَ ُخلِ   هُ نَّ أَ   مُ لَ عح ي َ   ؛هِ بِ لح قَ بِ   الَ  هِ يح دَ يَ   نيح
 ، اهَ عَ مَ   لُ امَ عَ ت َ ي َ ،  ةِ رَ آلخِ لِ   يق  رِ ا طَ هَ لَّ ا كُ يَ ن ح الدُّ   اةَ يَ اْلحَ   نَّ أَ   مُ لَ عح ي َ وَ ،  ةُ نَّ اْلحَ   وَ هُ   هِ تِ يَّ ودِ بُ عُ   اءُ زَ جَ وَ 

َأَخذَ -امَ هُ ن ح عَ   اّلِلَُّ   يَ ضِ رَ -  رَ مَ عُ   نُ ابح   الَ قَ ا  مَ كَ  اّلِلَِّ سُ رَ   :  َعَليحهِ -  وُل   ُ اّلِلَّ   َوآلِهِ   َصلَّى 
ن حيَ ُكنح ِف » : الَ قَ ِبَنحِكِب ف َ  -َوَسلَّمَ  ، َأوح َعاِبُر سَ رِ أَنََّك غَ ا كَ  الدُّ  . «يل  بِ يب 
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عُ ابح   وََكانَ  الصَّباَح،  »:  ولُ قُ ي َ   -امَ هُ ن ح عَ   اّلِلَُّ   يَ ضِ رَ -َر  مَ ُن  َتِظِر  تَ ن ح َفال  أَمحَسيحَت  ِإَذا 
َت فَ  سَ وِإَذا َأصحَبحح

َ
َتِظِر امل َرِضَك، وِمنح حَ اَء، وَ ال تَ ن ح

َ
  « اِتك ِلَموِتكَ يَ ُخذح ِمنح ِصحَِّتَك مل

 . [رواه البخاري ]
ِ مَّ هِ مُ   نِ يح رَ مح بَِ   ونُ كُ تَ   مِ لِ سح مُ الح   ةُ ادَ بَ عِ وَ  ِ يسَ ئِ رَ   نيح إِ هَُ   نيح بَِ اََل عَ ت َ   هللِ   ص  الَ خح ا:    هِ ذِ  

ي  ُروا ِإالَّ َوَما أُمِ ﴿ :  اََل عَ ت َ   الَ ا قَ مَ ؛ كَ ةِ ادَ بَ عِ الح  َن ُحنَ َفاَء َويُِقيُموا  لِيَ عحُبُدوا اّلِلََّ ُُمحِلِصنَي َلُه الدِ 
الحَقيِ َمةِ الصَّالَ  ِلَك ِديُن  َوذََٰ َويُ ؤحتُوا الزََّكاَة ۚ  ُ  -  هِ ولِ سُ رَ لِ   ة  عَ اب َ تَ مُ وَ   ،[5]البينة:    ﴾ َة  َصلَّى اّلِلَّ
قَ مَ كَ   -َوَسلَّمَ   َوآلِهِ   َعَليحهِ  ﴿اََل عَ ت َ   الَ ا  َعنحُه  َومَ :  ََنَاُكمح  َوَما  َفُخُذوُه  الرَُّسوُل  آََتُكُم  ا 

 . [7: اْلشر﴾ ] فَانتَ ُهوا ۚ َوات َُّقوا اّلِلََّ ۖ ِإنَّ اّلِلََّ َشِديُد الحِعَقابِ 
ا  صً لِ ا ُُمح يعً طِ ا مُ دً بح عَ   نح كُ   :يح أَ   ﴿َواعحُبدح رَبََّك﴾:  اََل عَ ت َ   هِ لِ وح ق َ   ِف   تِ اَيَ دَ الحِ   هِ ذِ  هَ ِن ثَ وَ 

 يح شَ  ل ِ كُ لِ  كِ الِ مَ الح  قِ الِ الحَ  كَ ب ِ رَ لِ 
 . ورِ مُ األُ   يعِ مِ ْلَِ   رِ ب ِ دَ مُ الح   ء 

  يُّ رِ صح بَ الح  نُ سَ اْلحَ  الَ قَ   ﴿َحَّتَّ ََيحتَِيَك الحَيِقنُي﴾ :  اََل عَ ت َ   هِ لِ وح  ق َ ِف  تِ اَيَ دَ الحِ  هِ ذِ هَ   ثُ لِ ثَ وَ 
 . تِ وح مَ  الح ََل إِ  الً جَ أَ  دِ بح عَ الح   لِ مَ عَ  لِ اََل عَ ت َ  هللاُ   لِ عَ َيح  لَح  :فِ لَ السَّ   نَ مِ  هُ يحُ غَ وَ  -هللاُ  هُ ِحَ رَ -

الَّ ذَ هَ وَ    ِف   -لَّ جَ وَ   زَّ عَ -  هللاُ   هُ قَ طَ نح أَ ا  مَ ينَ حِ   -مُ الَ السَّ   هِ يح لَ عَ -ى  يسَ عِ   هُ نح عَ   ّبََّ ي عَ ذِ ا 
﴿َوَجَعَلِن    :يلَ ائِ رَ سح  إِ ِن بَ لِ   الَ قَ ف َ ؛  هللاِ   تِ آَيَ   نح مِ   ةً آيَ   هِ نِ وح كَ   اتِ بَ ث ح إِ وَ ،  هِ م ِ أُ   نح عَ   اعِ فَ الد ِ   امِ قَ مَ 

 . [  31]مرمي:  ِة َوالزََّكاِة َما ُدمحُت َحًيا﴾َما ُكنُت َوَأوحَصاِن ِِبلصَّالَ ُمَبارًَكا أَيحَن 
أَ ةِ اآليَ   هِ ذِ هَ   تِ اَيَ دَ هِ   نح مِ وَ  الَّ ةِ يَّ وفِ الصُّ   قِ رُ الطُّ   لِ هح أَ ى  لَ عَ   دُّ رُ ت َ ا  َنََّ :    نَّ أَ   نَ وح رَ ي َ   ينَ ذِ ، 

  وح أَ   طُ قُ سح تَ   يفَ الِ كَ التَّ   نَّ أَ   مُ عُ زح  ي َ ِت الَّ   ةُ بَ ت َ رح مَ الح   يَ هِ وَ   !نيِ قِ يَ الح   ةِ بَ ت َ رح  مَ ََل إِ   لُ صِ يَ   دح قَ   مح هُ ضَ عح ب َ 
  ولُ سُ رَ   انَ كَ لَ  د  حَ أَ   نح عَ   طُ قُ سح تَ   تح انَ كَ   وح لَ   يفَ الِ كَ التَّ  نَّ ألَ ؛  هللِ ِبِ   ر  فح ا كُ ذَ هَ وَ !  هُ نح عَ   تح طَ قَ سَ 
ُ َعَليحهِ -  هللاِ  ُ َعَليحهِ -  هِ تِ وح مَ   ضِ رَ ي مَ فِ فَ ،  كَ لِ ذَ  بِ ََل وح أَ   -َوَسلَّمَ   َوآلِهِ   َصلَّى اّلِلَّ  َوآلِهِ   َصلَّى اّلِلَّ

  نيَ مِ لِ سح مُ الح   انُ يحَ أَ   تح كَ لَ ا مَ ي بَِ وصِ يُ ، وَ ةِ الَ لصَّ ِبِ   رُ ك ِ ذَ يُ ، وَ يدِ حِ وح  الت َّ ََل و إِ عُ دح يَ   انَ كَ   -َوَسلَّمَ 
وَ ارِ وَ اْلحَ وَ   يدِ بِ عَ الح   نَ مِ  بَ اِل وَ مَ الح ي  ِف مَ كَ   -هُ نح عَ   هللاُ   يَ ضِ رَ -  ك  الِ مَ   نُ بح   سُ نَ أَ   الَ قَ   لح ؛    ا 
ر  كاَن ُيَصلِ ي لَُ أَ :  ي ِ ارِ خَ بُ الح  َعَليحهِ   -  ِب ِ َجِع النَّ  وَ مح ِف نَّ أَِب َبكح  ُ   -َوَسلَّمَ   َوآلِهِ   َصلَّى اّلِلَّ
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َ ِفيِه، حَ ذِ الَّ  ِ وُهمح ُصُفوف  ف ث ح اَن يَ وحُم االَذا كَ َّتَّ إِ ي تُ ُوف ِ   -  ِبُّ ِة، َفَكَشَف النَّ  الصَّالَ َننيح
َعَليحهِ   ُ اّلِلَّ َنا  -  َوَسلَّمَ   َوآلِهِ   َصلَّى  إلَي ح يَ نحظُُر  َرِة  اْلُجح وَ قَائِم  َكأَ   وَ هُ وَ   ،ِسْتحَ  وَ نَّ  َهُه  َرَقُة جح

أَ  َنا  فَ َهَممح َيضحَحُك،  تَ َبسََّم  ُُثَّ   ، النِبِ   ُمصحَحف  يَِة  بُرؤح الَفرَِح  ِمَن  َتِِتَ  نَ فح ُ  صَ -نح  اّلِلَّ لَّى 
أَ   -َوَسلَّمَ   َوآلِهِ   َعَليحهِ  عَ بُ فَ َنَكَص  ر   َبكح النِبَّ  و  أنَّ  وَظنَّ   ، الصَّفَّ لَِيِصَل  َعِقبَ يحِه    -َلى 

َعَليحهِ   ُ َنا النَّ َشاَر إِ أَ فَ   ، ةِ َخارِج  إَل الصَّالَ   -  َوَسلَّمَ   َوآلِهِ   َصلَّى اّلِلَّ َعَليحهِ -  ِبُّ لَي ح  ُ   َصلَّى اّلِلَّ
َ ِمن يَوِمِه. ،أَرحَخى السِ ْتحَ َتُكمح وَ نح أَتُّوا َصالَ أَ  -َسلَّمَ وَ  َوآلِهِ   فَ تُ ُوف ِ

ُُز    نح َفمِ  َتّبح الحَكرِِيَِة  اآليَِة  َهِذِه  : و   ،  نِ مِ ؤح مُ الح   قِ دح صِ   اتُ مَ الَ عَ ِخاَلِل  َها  ِمن ح الَِّت 
تِ َوا، حِ الِ الصَّ  لِ مَ عَ الح ِف  هُ ارُ رَ مح تِ سح اِ  َاتِ  ُتهُ ُمَداَومَ  الطَّاَعِة، وَ ِف  هُ دُ اهَ جح يح َحَّتَّ يَ رحَحَل   َعَلى الَح

ن حَياِمنح َهِذِه   اَلِصِه ِفِ الحِعَباَدِة لَِرب ِِه ، َوُمَتابَ َعِتِه لَِنِبيِ هِ   الدُّ ُ َعَليحِه َوآلِِه  -  ، َمَع ِإخح َصلَّى اّلِلَّ
ارَيحِن .  َدةِ الِيَ ُفوَز ِبَسعَ  -َوَسلَّمَ   الدَّ

 اكَ قَ لح ن َ   مَ وح ا ي َ نَ مِ َيَّ أَ   يحَ خَ ا، وَ هَ رَ اخِ وَ  أَ نَ ارِ مَ عح أَ   يحَ خَ ا، وَ هَ اَتَِ وَ ا خَ نَ الِ مَ عح أَ   يحَ خَ   لح عَ اجح   مَّ هُ اللَّ 
ِلِمنَي    .نيَ مِ الَ عَ الح   بَّ رَ   َيَ  الحُمسح َوِلَسائِِر  َوَلُكمح  ِل  هللَا  تَ غحِفُر  َوَأسح َمُعوَن  َتسح َما  أَُقوُل 

ت َ   غحِفُروُه، ِإنَُّه ُهَو الحَغُفوُر الرَِّحيُم. فَاسح
 اخلُْطَبُة الثَّانَِيةُ 

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

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

إِ هِ تَ ن ح ت َ  وَ انِ سَ نح الِ   تِ وح بَِ   الَّ 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 ، 
َ أَيحِديَناف َ ؛  نِ َيَّ الدَّ   كِ لِ مَ الح   ةُ اعَ طَ وَ  َلِة ََخحَس  َموحِسم  يَ َتَكرَُّر ِف الح :  بَ عحَد َرَمَضانَ   َبنيح يَ وحِم َواللَّي ح

الصَّلَ   : ُس،َمرَّات  الَمح الَ وَ   َواُت  الَِّذي  َتِهي،    الِقَياُم  َ   امَ يَ ن ح ْلََظَاُت  وَ ،  جُّد   تََ وَ   ِوتحر    َبنيح
َحارِ األَ  ُر الحَعزِِيِز الحَغفَّاِر.  ،سح  َوذِكح
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مَ  أَيحِديَنا:   َ َصالَ َوَبنيح َوُهَو  ُبوِعيٌّ  ُأسح اْلُُمَعةِ ةُ وحِسم   الَ   َساَعة   َوِفيِه  َعبحد    ،    يُ َواِفُقَها 
ًئا ِإالَّ ُمسح  َأُل هللَا َشي ح ُه.  ِلم  َيسح  َأعحطَاُه ِإَيَّ

َ أَيحِديَنا ِ َوالَِميسِ :  َوَبنيح ، َوِصَياُم الحِبيِض َواِلث حَننيح ، فَ َعنح َأِب  ِصياُم السِ تِ  ِمنح َشوَّال 
ُ َعنح -نحَصارِيِ  أَيُّوَب األَ  ُ َعَليحِه َوَسلَّمَ -َأنَّ َرُسوَل اّلِلَِّ  -هُ َرِضَي اّلِلَّ َمنح »قَاَل:  -َصلَّى اّلِلَّ

رِ  ِلم [ «َصاَم َرَمَضاَن ُُثَّ أَت حبَ َعُه ِستًا ِمنح َشوَّال  َكاَن َكِصَياِم الدَّهح  .]َرواُه ُمسح
َوِإصحاَلُح    ة  اعَ طَ ة  وَ ادَ بَ عِ :  فاهلَل هللَا ِف ُمَداوَمِة الَعَمِل الصَّاِلِح؛ فَالحُمؤِمُن َهَذا َديحدنُهُ 

ََيحتِيَ َحَّتَّ َعَمل    ِبذَ   َهَذا؛    َجلُ األَ   هُ   أََمرَُكمح  نَِبيِ ُكم َكَما  َعَلى  َوَسلِ ُموا  ِلَك رَبُُّكمح، َوَصلُّوا 
فَ َقاَل: ﴿ِإنَّ هللَا َوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبِ  ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَليحِه َوَسلِ ُموا  

ِليًما﴾تَ  َوقَالَ [56]األحزاب:    سح َوَسلَّمَ   -،  َعَليحِه   ُ اّلِلَّ َعَليَّ    -  َصلَّى  َصلَّى  »َمنح   :
ًرا«  ِلم]َصالًة َواِحَدًة َصلَّى هللاُ َعَليحِه ِبَا َعشح  .[َرَواُه ُمسح

 


