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، ]٥٥:الذاريات[ ﴾ؤمننيوذَكِّر فَإِن الذِّكْرى تَنفَع املُ﴿: احلمد هللا رب العاملني، القائل يف كتابه
ر ونصح  والصالة والسالم عىل أرشف اخللق أمجعني، املبعوث رمحة للعاملني، أفضل من ذكَّ
وا بأنفسهم وأمواهلم نرصة  ّ ه، وعىل آله وأصحابه الطيبني الطاهرين، الذين ضح َّ َّى ووج ورب

 .هلذا الدين، والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين
  :أما بعد

وعة من اخلطب املنربية كان يلقيها الوالد حفظه اهللا تعاىل يف جامع النعريية فهذه جمم
ًا يف املنطقة  ِّ قاضي ني ُ َّ اهللا تعاىل عىل الوالد بأن ع ًا فيها، حيث من عندما كان يعمل قاضي

ا لعدة  ھـ١٣٧٦الرشقية عام  ً ف بتأسيس وافتتاح حمكمة النعريية التي كانت مركز ِّ ل ُ ، ثم ك
 .مدن

ًا أربع سنوات، توىل خالهلا إمامة اجلامع  وقد مكث الوالد يعمل يف النعريية قاضي
 .وإلقاء خطبة اجلمعة وخطب األعياد واملناسبات

َ تَ فَ وكان حفظه اهللا يكتب اخلطبة عىل أوراق ثم بعد اإللقاء حيتفظ هبا،  ع لديه عدد ال ج ّ م
 .بقيت حمفوظة لديه تلك السنني الطويلة ,بأس به من اخلطب

اطلعت عىل هذه اخلطب فاستأذنته يف طباعتها فرفض؛ ألنه ال يرى أنه عمل وقد 
يستحق الطبع والنرش، ثم رشحت له أن أوالده وأحفاده وأبناء العم ال يعلمون عن جدهم 
شيئًا، فهذه ذكرى وتشجيع هلم عىل الكفاح وتعلم العلم، ثم أذن بطبعها عىل أال يطلع عليها 

ً املوىل عز وجل  إال األرسة، فقمت مستعينًا باهللا برتتيبها ومراجعتها لطبعها ونرشها، سائال
ُستفاد منها  .أن ينفع هبا وي

ا ً أسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم أن ينفع هبذا العمل، وأن جيعله يف  :وختام
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 .موازين أعامل مؤلفها ومعدها، إنه سميع جميب
اوصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسلي ً ً كثري   .ام

 ربه املنانعفو كتبه الفقري إىل                                                                             
 حممد بن صالح الشاويصالح بن 
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  :امسه ونسبه
 .ليامن الشاوي البقمي األزديهو حممد بن صالح بن عبد اهللا بن حممد بن س

  :مولده
 .هـ٢٣/٩/١٣٥٠: ولد يف البكريية ليلة األحد

  :طلبه للعلم
تعلم مبادئ القراءة والكتابة ببلده، ثم درس العلوم الرشعية عند علامئها، ومنهم 
الشيخ عبد اهللا املحمد اخلليفي، ثم الشيخ حممد املحمود، وأكمل حفظ القرآن عند فضيلة 

ً الشيخ عبد ا  .الرمحن السامل الكريديس رمحهم اهللا مجيع
وكان يأخذ مبادئ اللغة العربية والتوحيد والفرائض عند والده الشيخ صالح بن عبد 
اهللا الشاوي، ثم انضم إىل طلبة العلم لدى املشائخ يف مسجد اجلامع واملسجد القديم لدى 

 .شيخ حممد بن سبيلبن سبيل والاوالشيخ عبد العزيز  ،الشيخ العالمة حممد املقبل
  :سفره يف طلب العلم

سافر حفظه اهللا تعاىل إىل الرياض فانضم إىل طلبة العلم الذين يدرسون عىل فضيلة 
وأخيه الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم، ودرس يف القواعد  ،الشيخ العالمة حممد بن إبراهيم

 .والتوحيد لدى الشيخ عبد اللطيف ،والرحبية يف الفرائض ،اآلجرومية
ثم سافر إىل الطائف فالتحق بدار التوحيد، ودرس فيها األوىل املتوسطة والثانية 

 .والثالثة، وبعد أن أخذ شهادة الكفاءة درس يف السنة الرابعة
ثم عاد إىل الرياض وأكمل الثانوية، ثم التحق باملعهد العلمي، ثم التحق بكلية الرشيعة 

 .وأكمل دراسته فيها
  :املناصب اليت شغلها

ا  ً ف بتأسيس وافتتاح حمكمة النعريية التي كانت مركز ِّ ل ُ ًا باملنطقة الرشقية، وك ِّ قاضي ني ُ ع
 .مرة واهلواجر ولعدة مدن، يتبعها آنذاك الرصار مقر العجامن، وبلدة أنطاع ويتبعها بن

واألعياد واملناسبات، وتوىل فيها  ةاجلمع ةخطبإلقاء وتوىل يف النعريية إمامة اجلامع، و
كام قام بتأسيس هيئات األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف النعريية األنكحة، عقود 

 .فيها ورئاسة مجيع أعامل احلسبة
                                                

 .، للشيخ عبد اهللا البسام)٢/٥٠٧علامء نجد (هذا بعض ما كُتب عنه يف كتاب ) ١(
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وبعد أربع سنوات يف جمال القضاء قرر أن ينتقل إىل وزارة املعارف آنذاك ليكون 
ا، وأبلغ سامحة رئيس القضاة الشيخ حممد بن إبراهيم فكلفه بتأسيس وافتتاح ك ً تابة أستاذ

العدل بالرياض ورئاسة العمل فيها، ومل تكن موجودة هبذا االسم يف منطقة الرياض و 
ا لكتابة العدل األوىل عرش ً ً يالقصيم، واستمر رئيس  .ان عام

 ً  وخالل هذه املرحلة كلفه سامحة رئيس القضاء الشيخ حممد بن إبراهيم بالعمل مساء
 ً ً عضو  .هبيئة املنازعات التجارية اا قضائي

ً ويع ً ترب الشيخ حممد عضو ا يف مؤسسة اجلزيرة للطباعة والنرش، وقد انتخب من ا مؤسس
 ً  .ا فيهاا إداري  قبل زمالئه عضو

  :صفاتة
رف الشيخ بكرمه الواسع وأخالقه الفاضلة، كام اشتهر بالورع والعفة واحلكمة،  وقد عُ

 ً ا يف احلق ال تأخذه يف اهللا لومحازم  .ه الئما يف أمور الدين واحلكم، وقوي 
  :طلب اإلعفاء من العمل

ا لكتابة العدل األوىل يف الرياض، ويف أعامله املسائية األخرى  ً وقد استمر يف عمله رئيس
 .حتى طلب اإلعفاء من عمله واإلحالة املبكرة للتقاعد، فتفرغ للعبادة والبحوث العلمية

بجوار احلرم  ويقيم يف مكة ،وما زال الشيخ حممد عىل قيد احلياة يعمل بجد ونشاط
 .املكي الرشيف، حفظه اهللا تعاىل ورعاه، وسدد عىل درب اخلري خطاه

***** 
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 ّ ّ  ،م الظلم عىل نفسهاحلمد هللا الذي دعا إىل الصدق والعدل، وحر ً وجعله بيننا حمر ، ام

َ وأشهد أن ال إله إال ا ُ كَ هللا احل ه وآله  عليصىل اهللا ،عبده ورسوله االعدل، وأشهد أن حممدً  م
 ً ً وصحبه وسلم تسليام  .ا كثري

  :أما بعد
أال أنبئكم بأكرب «: فقال ،ملسو هيلع هللا ىلصا عند رسول اهللا كنّ  :قال ه،فعن أيب بكرة ريض اهللا عن

ا وكان متكئً ، »ر، أال وشهادة الزورأال وقول الزو، اإلرشاك باهللا، وعقوق الوالدين :الكبائر
 .ليته سكت :فام زال يكررها حتى قلنا ؛فجلس
  :ها املسلمونأي

كل « :احلديثففي جاءت الرشيعة اإلسالمية بتحريم النفوس واألموال واألعراض، 
 . »دمه وعرضه وماله :املسلم عىل املسلم حرام

 َّ مت الظلم بشتى الطرق ودعت الرشيعة املطهرة إىل العدل واإلنصاف، وحر
 .واألساليب

يص  اهللا بينها وبني أعظم ذنبالتي مجع  ؛شهادة الزور :ن من الظلم واإلثم العظيمإو  ُ ع
ً  ،فقرن اهللا جل وعال بينهام ،وهو الرشك بهاهللا به؛  : حيث يقول ا؛وأمر باجتناهبام مجيع

فقرن بني عبادة األوثان وبني شهادة  ،]٣٠:احلج[ ﴾فَاجتَنبوا الرجس من األَوثَانِ واجتَنبوا قَولَ الزورِ﴿
 .لعظمها ؛الزور

ً  ،من أكرب الكبائـربأهنا  ملسو هيلع هللا ىلصلرسول وقد أخرب ا وجلس بعد أن كان  ،اوكرر ذلك مرار
ً متكئً   .بالنهي عنها اا اهتامم

أو يشهد بخالف الواقع  ،هو أن يشهد اإلنسان بام ال يتحققه :ومعنى شهادة الزور
 ّ ويغرر  ،والنفوس ،واألموال ،من األعراض ،مته الرشيعةواحلقيقة، فيبيح بشهادته ما حر

َ  ،والقضاة ووالة األمورباحلكام  ُ و ِّ لَ ي ُ ب ً  عليهم، س ا،، والباطل حوجيعل احلق باطال وقد  ق 
 ً ّ يأخذ عىل شهادته ماال ً  حمر  .عليه ام

 !؟فكم جلبت شهادة الزور من الرشور، وأوقعت يف املصائب* 
لبت وكم *  ُ  !؟هبا األموال، وضاعت بسببها حقوق س

 :وإن يف شهادة الزور ثالثة آثام
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ً  ،كوهنا معصية: لاإلثم األو فبها يظلم اإلنسان نفسه  ،من أكرب اآلثام والكبائر وإثام
 .لكذبه وافرتائه

حيث يشهد له ويساعده عىل أكل أموال الناس  ؛الظامل عىل ظلمه ةإعان: اإلثم الثاين
ُ  ،بالباطل ِّ وإباحة ما ح َ ر  .عليه من حقوقهم م

فيبني  ،ودمه ،وعرضه ،ة مالهحيث يؤخذ هبذه الشهاد؛ خذالن املظلوم: اإلثم الثالث
فلعل بعضكم أن يكون  ،أنا برش مثلكم« :أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصالقايض عليه حكمه، ويف احلديث عنه 

فمن قضيت له يف مال أخيه بغري حق  ،سمعأله عىل نحو ما  فأقيض ،من بعض تهبحج أحلن
 .»فإنام أقطع له قطعة من نار؛ فال يأخذه

ال تزول « :ففي احلديث ،شاهد الزور بالناروقد جاءت النصوص املشتملة عىل توعد 
والَّذين لَا ﴿ :وأثنى اهللا عىل جمتنبها بقوله، »شاهد الزور يوم القيامة حتى جتب له النار اقدم

بهِم لَم ي*  يشهدون الزور وإِذَا مروا بِاللَّغْوِ مروا كراما ر اتوا بِآَيإِذَا ذُكِّر ينالَّذانًاويمعا وما صهلَيوا عرخ﴾ 
 .]٧٣ ،٧٢:الفرقان[

إنك أنت  ،وتب علينا وارمحنا ،اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
 .التواب الرحيم

  :اخلطبة الثانية
أمرنا بالصالة والسالم  ،عبده ورسوله ان حممدً أو ،وأشهد أن ال إله إال هو ،احلمد هللا

: األحزاب[  .﴾اإِن اَ وملَائكَتَه يصلُّون علَى النبِي يا أَيها الَّذين آَمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تَسليم﴿ :، فقالعليه
   .وسلم تسليما كثريا آله وصحبهعلى و ،وسلم وبارك على عبدك ورسولك حممد ، اللهم صلِّ]٥٦

  :أما بعد. ومن تبعهم ومتسك هبديهم إىل يوم الدين ،لتابعنيوارض اللهم عن مجيع الصحابة وا
  :سأيها النا

 ،وشبابكم قبل هرمكم ،واغتنموا صحتكم قبل مرضكم مل،وأخلصوا يف الع ،اتقوا ربكم واعبدوه
  .واعملوا آلخرتكم ودنياكم ،وحياتكم قبل موتكم ،وقدرتكم قبل عجزكم

خرة ولَا تَنس نَصيبك من الدنْيا وأَحسن كَما وابتَغِ ف﴿ :أعوذ با من الشيطان الرجيم يما آَتَاكَ اُ الدار اآلَ
ينداملُفْس ب حلَا ي َا ضِ إِني األَرف ادالفَس   .]٧٧:القصص[   ﴾أَحسن اُ إِلَيك ولَا تَبغِ 

وال يتقدم أحد منكم بشهادة إال عن  واجتنبوا قول الزور، ،فاتقوا اهللا أهيا املسلمون
 .ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ،وال تكتموا الشهادة الصحيحة ،علم ويقني
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 .فتمسكوا هبام ،ملسو هيلع هللا ىلصهدي حممد  يوخري اهلد ،واعلموا أن أحسن احلديث حديث اهللا
ِّ علينا  ،اللهم أعز األمة وانرص املسلمني واملؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنني اللهم ول

والة أمور املسلمني، اللهم وارزقهم البطانة الصاحلة، التي تدهلم عىل أصلح واللهم  ،خيارنا
 .احلق وتعينهم عليه يا أرحم الرامحني

  :عباد اهللا
﴿عغْيِ يالبكَرِ واملُنو اءشنِ الفَحى عهنيى وبي القُرذ إِيتَاءانِ وساِإلحلِ ودبِالع رأْمي َا ظُإِن لَّكُملَع كُم
ونكُ*  تَذَكَّرلَيع َا لْتُمعج قَدا وهيدكتَو دعب انمقُضُوا األَي لَا تَنو تُمداهإِذَا ع ِا دهفُوا بِعأَوو لَمعي َا يلًا إِنكَف م
لُونا تَفْع٩١-  ٩٠:النحل[ ﴾م[. 

ولذكر اهللا  ،واشكروه عىل كرمه ونعمه يزدكم ،فاذكروا اهللا العظيم القوي يذكركم
 .واهللا يعلم ما تصنعون، أكرب

 هـ٣/٣/١٣٧٧ :جامع النعريية ـ يف
***** 
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ّ  ،إىل اإلحسان دعااحلمد هللا الذي  ّ  ،م الظلم عىل نفسهوحر ً وجعله بيننا حمر وأشهد ، ام

ا عبده ورسوله، صىل حسان عىل كل يشء، وأشهد أن الذي كتب اإل ،أن ال إله إال اهللا ً حممد
ا ً ً كثري  .اهللا عليه وعىل آله وأصحابه وسلم تسليام

  :أما بعد
ويرضبوا يف  ،وأمرهم أن يسريوا يف األرض، اهللا خلق الثقلني اجلن واإلنساعلموا أن 

هي  :وهذه احلكمة ،بالغة ةكل هذا حلكم ؛نواحيها باحثني عن مصاحلهم ومنافعهم
قال اهللا عز  ،ني املحسن من امليسء، وليتبني اخلبيث من الطيبليتب ؛وابتالؤهم ،اختبارهم

فصدق اهللا , ]٢:امللك[  ﴾الَّذي خلَق املَوت واحلَياة ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا وهو العزِيز الغَفُور﴿: وجل
  .وجلت من حكمة بالغة ،العظيم

 .مس مجيع نواحي احلياةي ،واإلحسان باب عظيم من أبواب اخلري
فى عليه خافية يف األرض وال ختأن اهللا ال  :هو أن يعلم العبد :فاإلحسان مع اهللا تعاىل *

حتى كأنه يرى اهللا  ؛يف خشوع ورهبة ،ومجيع العبادات ،يف السامء، وأن يعبده يف صالته
الذي ال يغيب  ،يوبوأنه بني يدي عالم الغ ،فليعلم أن اهللا مطلع عليه ؛، فإذا مل يستطعاعيانً 

 السوداء يف ظلمة الليل، حتى أنه ليسمع ويرى دبيب النملة السوداء عىل الصخرة ؛عنه يشء
 ؟حينام سأله عن اإلحسان ؛كام قال جربيل عليه السالم ملحمد صلوات اهللا وسالمه عليه

 .»فإن مل تكن تراه فإنه يراك ؛أن تعبد اهللا كأنك تراه :اإلحسان« :فقال له
وأن يدرك متام اإلدراك  ،هو أن يراقبه اإلنسان يف حركاته وسكناته :ان مع اهللافاإلحس

ُ الذي يعلم ما  ؛أنه بني يدي مواله  .في الصدورخت
، فهو أن يميش اإلنسان بسكينة ووقار :وأما اإلحسان يف السوق ومع عامة الناس* 

َ  ،وأن يغض برصه عن املحارم ،وأن يفيش السالم عىل كل مسلم ْ وأن ي َ لَ س املسلمون من يده  م
ال تردوا « :قال ملسو هيلع هللا ىلصأنه  يكام رو ،وأن يعطي السائل وحين إليه عىل قدر استطاعته ، ولسانه
 .»ةولو بشق متر ،السائل

 :وقال الشاعر
ةً  َ ـامح َ ِ س ـول ُ ض َ الفَ ُ مـن طـاء َ َ الع يس َ   ل

 
  ُ يـــل ِ َ قل ك ْ ي َ مـــا لـــد َ َ و ـــود ُ َ   حتَّـــى جت

ً  ،يف بيعه ورشائه ؛وأن حيسن معاملته مع الناس  إِن اَ ﴿ :نصب عينيه قوله تعاىل جاعال
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وننسحم مه ينالَّذا واتَّقَو ينالَّذ علًا﴿: وقوله تعاىل ،]١٢٨:النحل[ ﴾ممع نسأَح نم رأَج يعإِنَّا لَا نُض﴾  
   .]٣٠:الكهف[

 :وقال الشاعر
 ُ ــه َ ي ِ از َ و َ ُ ج م َ ــد ْ ع َ َ ال ي ْ ــري َْ ْ اخل ــل َ ع فْ َ ْ ي ــن َ   م

 
ِ ال   النَّـاس َ َ اهللاَِّ و ْ ـني َ ُ ب ف ْ ـر ُ ع ُ الْ ب َ ه ْ ذ َ   ي

 ،فباذل اخلري واإلحسان ينبغي له أن يضعه يف موضعه الالئق به :وعىل كل حال 
 ُ َ حتى ي ُ عطي جزاء ً  ه قَدموا لأَنْفُسكُم من ﴿: قال تبارك وتعاىل ،يوم القيامة امضاعفً  كامال وما تُ

ِا دنع وهرٍ تَجِديوقال ،]٢٠:زملامل[ ﴾خ :﴿هرا يريخ ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي نا *  فَمرش ة قَالَ ذَر ومن يعملْ مثْ
ه ر٧،٨:الزلزلة[ ﴾ي[.  

َ أن تواسوا فقرا فينبغي أهيا املسلمون فليس لإلنسان إال ما سعى  ،كم باإلحسان إليهمء
 .وقدم

 ً  ،فإرشاد الضائع إحسانٌ  ،ملال لآلخرينعىل العطاء وبذل ا اواإلحسان ليس مقصور
واألمر باملعروف والنهي عن  ،والتواضع ولني اجلانب إحسانٌ  ،وإفشاء السالم إحسانٌ 

 .إىل النفس وإىل اآلخرين املنكر إحسانٌ 
وأستغفر اهللا يل ولكم ولسائر  ،أقول قويل هذا ،اللهم اجعلنا ممن حيسنون القول والعمل

 .لكم، إنه هو الفور الرحيم ، فاستغفروه يغفراملسلمني
  :اخلطبة الثانية

وبدأ خلق اإلنسان من طني، وأشهد أن ال إله  ،احلمد هللا الذي أحسن كل يشء خلقه
إِن اَ وملَائكَتَه ﴿: الذي أمرنا بالصالة والسالم عليه فقال ،عبده ورسوله اإال هو، وأن حممدً 

ِّ ، ]٥٦:األحزاب[ ﴾الَّذين آَمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تَسليما يصلُّون علَى النبِي يا أَيها وسلم عىل  اللهم صل
ومن  ،وارض اللهم عن مجيع الصحابة والتابعني ،آله وصحبهعىل عبدك ورسولك حممد و

  :أما بعد. متسك هبدهيم إىل يوم الدين
  :أيها املسلمون

إن اهللا كتب اإلحسان عىل كل «: عليه يقول اعلموا أن الرسول صلوات اهللا وسالمه
ن إحسانه يف إ :وقال ،ب أن يكون اإلنسان حمسنًا حتى عند ذبح الذبيحةثم ذكر أنه جي، »يشء

 .وأن يريح الذبيحة ،الشفرة أن حيدّ  :ذبحها هو
ُ ، أرسته وعند ،ا حمسنًا يف بيتهأن يكون اإلنسان منّ  جيب أهيا املسلمونكذلك  نشىء وأن ي
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ً قي. ويكون ذلك بإحسانه إليهم ،حب اإلحسانمعهم   :لوقديام
ُ ناشــــ نشــــأ َ ُ وي ــــا ئ نّ ِ ، م ِ ــــان   الفتي

 
ــــوه  ُ ُ أب ه َ د ّ ـــو َ   عـــىل مـــا كــــانَ ع

 :وقال الشاعر 
 ُ ه ُ ـد ِ ال َ ـانَ و ـا كَ َ َ م ـىل َ ُ ع ري ِ ـغ َّ و الص ُ نْش َ   ي

 
  ُ ر َ ــج َّ ُ الش ــت ُ ب نْ ــا تَ َ ه ْ ي لَ َ َ ع ــول ُ ص ُ ْ   إنَّ األ

  :فيا أيها املسلمون 
ً  ،أحسنوا إىل أنفسكم ً  احيسنو ،اوإىل أطفالكم صغار ، وأروا اإليكم وينفعوكم كبار

أطفالكم أعاملكم احلميدة، وخصالكم الطيبة، بإحسانكم إليهم وإىل غريهم، لكي يشبوا 
 . خريين، طيبني، حمسنني

َّ  عىل اجلامعة،ن يد اهللا فإ ،وعليكم باجلامعة  َّ يف النار ومن شذ اعلموا أن أحسن و ،شذ
 .ملسو هيلع هللا ىلصوخري اهلدي هدي حممد ، احلديث كتاب اهللا

*  تلْك آَيات الكتَابِ احلَكيمِ﴿: بسم اهللا الرمحن الرحيم ،أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
نينسحلْمةً لمحرى ود٣ - ٢:لقامن[  ﴾ه[.  

غفر للمؤمنني واملؤمنات، واملسلمني واملسلامت، األحياء منهم واألموات، االلهم 
 ِّ ا رشارنا، اللهم أعز اإلسالم واملسلمني، وأذل الرشك رنا وابعد عنّ اينا خيعل اللهم ول

 .نك ويل ذلك والقادر عليهإواملرشكني، 
  :عباد اهللا

﴿عغْيِ يالبكَرِ واملُنو اءشنِ الفَحى عهنيى وبي القُرذ إِيتَاءانِ وساِإلحلِ ودبِالع رأْمي َا إِنلَع ظُكُم لَّكُم
ونكُ*  تَذَكَّرلَيع َا لْتُمعج قَدا وهيدكتَو دعب انمقُضُوا األَي لَا تَنو تُمداهإِذَا ع ِا دهفُوا بِعأَوو لَمعي َا يلًا إِنكَف م
لُونا تَفْع٩١-  ٩٠:النحل[ ﴾م[. 

، هدوأوفوا بالع يذكركم، فاذكروا اهللا عباد اهللا ً وأحسنوا إن اهللا  إن العهد كان مسئوال
، وأقم الصالة إن الصالة تنهى عن الفحشاء وحيب املحسنني ،يعلم ما ختفون وما تعلنون

 .واملنكر
 هـ٨/٣/١٣٧٧: يفـ  جامع النعريية

***** 
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 اهللاإال وأشهد أن ال إله  ،احلمد هللا الذي بعث نبيه لتكميل مكارم األخالق وحتسينها

 أحاسنكمحبكم إىل اهللا أ« :القائل ،عبده ورسوله ااملتفرد باجلالل والكامل، وأشهد أن حممدً 
ومن تبعهم بإحسان إىل يوم  ،وعىل آله وصحابته ،وسالمه عليهاهللا  وصلوات، »اأخالقً 
 :أما بعد .الدين

  :خوةأيها اإل
أساس و ،اعلموا أن األخالق الفاضلة والصفات احلميدة أساس لكل خري وفضيلة

 ُ يف مضامر  كام أن حسن اخللق مقياس ملقدار تقدم األمة واجلامعة ،رز يف احلياةلكل رقي حي
 .ألن احلياة عقيدة وجهاداحلياة، 

االتصال هبم، إما بمجاورة، أو بيع أو واآلخرين ومعلوم أنه البد من التعامل مع 
ن اإلنسان خلقه، ف ،وغري ذلكرشاء،  ِّ ويكون  ،املحمودة تويتصف بالصفاإذا مل حيس

 ً ً ضعف، قوي العزيمة،  لني اجلانب يف غري ،امتواضع ً  مبتسام ُ  ،متهلال ِّ ي ِ قبل عىل حمد ِ ث  ،بوجهه ه
ا ويصغي إليه ً ، ويزور صديقه مهنئًا ومعزي َ ه َ ث َّ  . إذا حد

ً يضع األمور يف  فإذا مل يكن كذلك، ومل يتصف هبذه الصفات السابقة، ويكون حكيام
ا يف ً ً  من غري ضعف، وإذا مل يكن  مواضعها، وشجاع ً من غري تبذير، وحليام غري هتور، وكريام

 .كذلك فإنه لن يستطيع أن يشق طريقه يف هذه احلياة املزدمحة بأنواع البرش
َ املحيطني به ومن جتمعه هبم روابط  ب ِ تْع ُ ُ نفسه، وي ب ِ تْع ُ ي َ وإذا مل يكن كذلك فإنه س

ه وحيذر عائلية أو جماورة، وسيجد نفسه كالبعري األ َّ ٌّ يتقي رش جرب ينفر الناس منه، وكل
 :عداوته، كام قال عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه

ب َ ـــــــح ـــــــال تَص ـــــــا فَ خ َ   أ
  

  ُ يـــــــاه ِ إ َ يـــــــاكَ و ِ إ َ ِ و هـــــــل َ   اجل
ردى  َ ٍ أ ــــــل ِ ــــــن جاه ِ ــــــم م كَ   فَ

 
  ُ خـــــــاه َ َ آ ـــــــني ِ ً ح لـــــــيام َ   ح

  ِ رء َ ـــــــامل ِ ُ ب ـــــــرء َ ُ امل ـــــــاس ق ُ   ي
 

  ُ ـــــــاه ُ ماش ـــــــرء َ ـــــــا امل   إذا م
ً  ،خالق الفاضلة كام أهنا مقياس لرقي األمةاألأن  ليس من شكو   ا مقياس فهي أيض

يتآمرون  ،متوادين ،فإذا رأيت األفراد متحابني ،وما األمة إال جمموعة أفراد ،لرقي األفراد
ويرتكون هام األمور مويقبلون بقلوهبم وجوارحهم  ،باملعروف ويتناهون عن املنكر

ِ عَ سفاسفها،  ْ ل َ م َ قد تَ  ،كلون أمة راقيةيشأهنم  ت َّ و َ ف من األخذ بيد  ،والعزة قيهلا عنارص الر ر
 ،والرجولة ،إىل البشاشةو ،واإلحسان إىل اليتيم والفقري ،وإطعام املسكني ،الضعيف
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 .والتعاون عىل الرب والتقوى ال عىل اإلثم والعدوان ،والنجدة
ــــيس ب ــــول ــــومنامر بع ــــان ق   ي

  
ــــا  ً ــــت خراب ــــم كان   إذا أخالقه

رف واجباته فقام عورضاء الناس هو الذي  ق رضاء األمةفاعلموا أن الذي يستح 
ُ  ،فهدى يهدواستُ  ،واستفاد فأفاد ،وترقب نفسه ففاز بمعرفتها ،بأعبائها ِّ وب  ، غ فأبلغل
ً  ،أدبفوتأدب  ،  ويشهد بسريته ،يستنري برأيه العقالء احتى يكون مصباح ُ ة َّ فإن من سن العام

 .إىل يوم القيامة من عمل هبا ومثل أجر افله أجره ،سنة حسنة
 يأن األخالق الفاضلة املحمودة كام هي حممودة عند الناس فه انخوواعلموا أهيا اإل

عند  فهو دليل القبول بخري ومحدوه  الناس عىل إنسان أثنىفإذا  ،منه هوتقرب ،حممودة عند اهللا
إذا  اهللا إن« :ملسو هيلع هللا ىلص وقال ،»أنتم شهداء اهللا يف أرضه«: قال ملسو هيلع هللا ىلصى أن رسول اهللا روكام ياهللا، 

ن اهللا إ« :وقال عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه ،»وضع له القبول يف األرض انسانً إأحب 
ً بينه وبينكم،  وحماسنهااألخالق تعاىل جعل مكارم  يتصل من اهللا  فحسب الرجل أنواصال

 .»بخلق منها
ُ « :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : وعن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال  ،ى اهللادخل اجلنة تقوأكثر ما ي

ما من يشء يف « :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : وعن أيب الدرداء ريض اهللا عنه قال ،»وحسن اخللق
 .أخرجه أبو داود والرتمذي وصححه ،»امليزان أثقل من حسن اخللق

ً  ،وحسنوا أخالقكم ما استطعتم ،فاتقوا اهللا عباد اهللا  ،اواعلموا أن للنفوس مجاح
فخريكم من يملك زمام نفسه ويسيطر  ،ا للشقاقيانً وأح ،ا للحمقوأحيانً  ،للهوى افأحيانً 

 .يتحكامن يف أفعاله ومصريه وال يرتك الشيطان واهلوى ،علـــى أعصابه
والذي نفيس بيده ال يؤمن عبد «: واعلموا أن الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه يقول

 .متفق عليه ،»حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه
  : فيا عباد اهللا

وما آَتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه ﴿ ،بالتحيل باخلصال احلميدة والسرية الكريمةأوصيكم ونفيس 
  .]٧:احلرش[  ﴾وما نَهاكُم عنه فَانْتَهوا

أقول قويل  ،وهدانا رصاطه املستقيم ،جعلنا اهللا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
 .احلكيم عليمنه هو الإ ،قخالألوأسأل اهللا أن يوفقني وإياكم إىل التحيل بأحسن ا ،هذا

  :اخلطبة الثانية
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له احلكيم  ،الرمحن الرحيم ،احلمد هللا رب العاملني
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صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه ومن  ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق البشري النذير ،العليم
 :عدأما ب .ه ومتسك هبديه إىل يوم الدينعبت

  :أيها املسلمون
إنام بعثت ألمتم مكارم «: قال ملسو هيلع هللا ىلصواعلموا أن الرسول  ،واتبعوا أوامره ا اهللاتقوا 

ت وكان لربه، أطيب الناس وأتقاهم ملسو هيلع هللا ىلصوكان  ،فاهتدوا بسنته واتبعوا ما جاء به، »األخالق
ً  ،املثلأخالقه مرضب  اوقو ،يف غري ضعف  فكان حليام ء يرحم الضعفاغري عنف، فكان  يف ي 

َّ  ،واملستضعفني وحيبهم ويقرهبم إليه ً وكان قو ذات  حتى قال ولو عىل نفسه، حتى ،باحلق اام
 .»واهللا لو أن فاطمة بنت حممد رسقت لقطعت يدها«: يوم

ً  ،لألمانة اوكان أعظم قومه حفظً   اوأكثرهم اتصافً  ،اوأصدقهم حديثً  ،اوخريهم جوار
ً وكانت حياته كلها هداية ونو ،بمكارم األخالق ً  ،ار َ  اوأفعاله وأقواله مجيعها مدد ستمد منه ي

 َ وأنا  ،خريكم خريكم ألهله« :ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال  ،سدادهم وإرشادهم يف معاشهم ومعادهم اخللق
 .»خريكم ألهيل
ٌ و ،ان لنسائكم عليكم حق  إ« :ملسو هيلع هللا ىلص وقال وطئن يولكم عليهن أن ال  ،لكم عليهن حق

ً يوال  ،فرشكم غريكم وعليكم  ،وال يأتني بفاحشة ، بإذنكمإال ؛تكرهونه بيوتكم ادخلن أحد
ا، رزقهن وكسوهتن باملعروف ً إنام « :ملسو هيلع هللا ىلص وقال ،»فاتقوا اهللا يف النساء واستوصوا هبن خري

 .ملسو هيلع هللا ىلص أو كام قال ،»مسلم إال بطيب من نفسه ئحيل مال أمر خوة فالإاملؤمنون 
ً والصفات املحمودة أثنى اهللا عليه  ،وهلذه اخلالل الطيبة اره عىل سائر واخت ،ابالغً  ثناء

وما ﴿ :تعاىل قال، و]٤:القلم[ ﴾وإِنَّك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ﴿: قال تعاىل ،اخللق وجعله أفضل ولد آدم
طق عنِ اهلَوى نى*  يوحي يحإِلَّا و وه ٣،٤:النجم[  ﴾إِن[.  

ً  بيدهملسو هيلع هللا ىلص ما رضب رسول اهللا «: عن اإلمام أمحد عن عائشة قالت يورو وال قط،  اخادم
ُ  ،إال أن جياهد يف سبيل اهللا ؛ا قطئً وال رضب بيده شي ،امرأة ِّ وال خ  بني شيئني قط إال كان ري

ً فهو أبعد الناس عن اإلثمإ ،أحبهام إليه أيرسمها وال انتقم لنفسه من يشء  ،ال أن يكون إثام
 .»نتقم هللا جل وعالفي ،انتهكت حرمات اهللا عز وجل ذاإإال  ؛يؤتى إليه

إنام بعثت ألمتم مكارم  « :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  :م أمحد عن أيب هريرة أنه قالوروى اإلما
وإِنَّك لَعلى خلُقٍ ﴿: يف قوله تعاىل املذكور ملسو هيلع هللا ىلص وسئلت عائشة عن خلق الرسول، »األخالق

ظيمٍ قول اهللا تعاىل، أال تقرؤون »كان خلقه القرآن«: فقالت ،]٤:القلم[ ﴾ع :﴿وننماملُؤ أَفْلَح قَد  *
ونعاشخ هِملَاتي صف مه ينالَّذ  *ضُون والَّذين هم  * والَّذين هم للزكَاة فَاعلُون*  والَّذين هم عنِ اللَّغْوِ معرِ
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 ظُون افح وجِهِمفُرل *رغَي مفَإِنَّه مانُهمأَي لَكَتا مم أو اجِهِملَى أَزْوإِلَّا ع نيلُومم  * كئ فَمنِ ابتَغَى وراء ذَلك فَأُولَ
ونادالع مه  *وناعر مهدهعو هِمانَاتأَمل مه ينالَّذو  *ظُون افحي هِماتلَولَى صع مه ينالَّذو  * مه كأُولَئ

ارِثُوني*  الوف مه سودرالف رِثُوني ينالَّذوندالا خ١١- ١:املؤمنون[  ﴾ه[.  
  :عباد اهللا

فام اتصف هبام إنسان إال كان ذلك دليل سعادته  ،عليكم بمكارم األخالق وحماسنها
 .وفوزه

ِّ  والتنا،اللهم أصلح  ،اللهم إنا نسألك أن هتدينا ألقوم الطرق وأقرهبا إليك اللهم ول
 ،اللهم أعز اإلسالم واملسلمني ،سلمنيصلح من يف صالحه صالح املأاللهم و ،علينا خيارنا

اللهم وانرصهم عىل من حاربك وعاداك يا أرحم  يارب العاملني، اللهم وامجعهم عىل احلق
 .الرامحني

  :عباد اهللا
ظُكُم لَعلَّكُم إِن اَ يأْمر بِالعدلِ واِإلحسانِ وإِيتَاء ذي القُربى وينهى عنِ الفَحشاء واملُنكَرِ والبغْ﴿ عيِ ي
ونكُ*  تَذَكَّرلَيع َا لْتُمعج قَدا وهيدكتَو دعب انمقُضُوا األَي لَا تَنو تُمداهإِذَا ع ِا دهفُوا بِعأَوو لَمعي َا يلًا إِنكَف م
لُونا تَفْع٩١-  ٩٠:النحل[ ﴾م[. 

عىل نبينا حممد  وسلم وصىل اهللا ،ة تنهى عن الفحشاء واملنكرإن الصال ،وأقيموا الصالة
 . وعىل آله وصحبه أمجعني

 .هـ١/٤/١٣٧٧: جامع النعريية ـ يف
 م٢١/٢/١٩٥٨: املوافق                                                            

***** 
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َّ وخلق  ،وأحسن صنعها ،احلمد هللا الذي خلق اخلالئق ، مه احلالل واحلراماإلنسان وعل

 االنقائص، املتفرد بالكامل، وأشهد أن حممدً   عنوأشهد أن ال إله إال اهللا الفرد الصمد املتعايل
ً  ،أصحابهآله و صلوات اهللا وسالمه عليه وعىل، عبده ورسوله املصطفى ً ثك وسلم تسليام  .اري

  :أما بعد
يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا يسخَر قَوم من قَومٍ عسى أَن ﴿: لوعال يقو أن اهللا جل أهيا املسلمونفاعلموا 

قَابِ بِئْس الاسم يكُونُوا خيرا منهم ولَا نساء من نساء عسى أَن يكُن خيرا منهن ولَا تَلْمزوا أَنْفُسكُم ولَ ا تَنابزوا بِاألَلْ
  .]١١:احلجرات[  ﴾بعد اإلِميانِ ومن لَم يتُب فَأُولَئك هم الظَّالمون الفُسوقُ

هذه األمة فينهانا وحيرم علينا السخرية بالناس،  اهللا  ففي هذه اآلية الكريمة يؤدب
 ملسو هيلع هللا ىلصكام ثبت يف الصحيح أن رسول اهللا  ،احتقارهم واالستهزاء هبم واستصغارهم :وهي
 .»وغمط الناس ،احلقبطر  :الكرب«: قال

أحد منا عىل االستهزاء أو السخرية بمن تقتحمه  جيرتئأن ال  :فينبغي أهيا املسلمون
نَ  ؛أو غري لبق يف حمادثته ،كام إذا رآه رث احلال ،عينه أن يكون  وأ، دغةٌ أو ل ةٌ كأن يكون به لكْ

 .ذا عاهة يف بدنه
جيب أن يعتقد كل  هأن :واملعنى، ]١١:احلجرات[   ﴾عسى أَن يكُونُوا خيرا منهم﴿ :قال تعاىل

 ً ألن الناس ال يطلعون إال عىل  ؛من الساخر اإنسان أنه ربام كان املسخور منه عند اهللا خري
وال علم هلم باخلفيات، وإنام الذي يزين عند اهللا طهارة الضامئر وتقوى  ،ظواهر األحوال

 .م ذلك حمجوبونن علعألهنم  ؛القلوب، وليس هلم اطالع عىل ذلك
ً  ؛ومن يدري ً افلعل املسخور منه أخلص ضمري ً  ،ا، وأنقى قلب من ذلك  وأطيب عمال

 َّ َّ  ؛اك األثيمالساخر األف َ ألنه ربام ظلم نفسه بتحقري من وق  .مه اهللاه اهللا، واالستهانة بمن عظَّ ر
 ابتعادهمو ختوفهم  يف وقد كان الصحابة والسلف الصالح رضوان اهللا عليهم يفرطون

 .عن هذا اإلثم العظيم
لو  ،ن البالء موكل بالقولإ« :أنه قال ،اهللا بن مسعود عن عبد يمن ذلك ما روو

 َ َ ِ سخرت من كلب خل ُ ش ُ  يت َ أن أ ل ح َّ او ً  .»كلب
ا  ومن ذلك ً ا فضحكت منه«: قول عمرو بن رشحبيلأيض ً ً يرضع عنز ، لو رأيت رجال

 َ ِ خ ُ ش  .»أن أصنع مثــل الذي صنعه يت
فإنه  ،وهو أن من سخر من يشء أو استهزأ به ،عند العامة من قديم وهذا أمر مشهور

http://www.alukah.net


 

www.alukah.net 

  خطب املنربخطب املنرب
  

٢٠ 
 

ً سوا ؛بهأ يعاقب بمثل ما استهز ظَلَّامٍ للْعبِيد﴿ ،ذريته يف أكان ذلك يف نفسه أو ء  ﴾وما ربك بِ
  .]٤٦:فصلت[

ا املؤمنون من  ينهاكم أهيفاهللا جل وعال، ]١١:احلجرات[  ﴾ولَا تَلْمزوا أَنْفُسكُم﴿: وقال تعاىل
اللامز من  هو: واهلامز ،الطعن والرضب باللسان هو: واللمز ،والطعن يف الناس العيب

قال  ،ومأواه جهنم وبئس املصري ،مذموم ملعون عند اهللا وعند الناسوهو  ،الرجال والنساء
ة﴿: تعاىل زلُم ة زمكُلِّ هلٌ لينْ﴿ :فمعنى، ]١:اهلمزة[ ﴾و ال يعيب بعضكم على  :أي ،﴾فُسكُمولَا تَلْمزوا أَ
طع كُلَّ حلَّاف مهِني﴿: كما قال عز وجل ،فاهلمز بالفعل واللمز بالقول ،ألن املؤمنني كنفس واحدة ؛بعض *  ولَا تُ

ً ، حيتقر الناس وهيمزهم :أي ،]١٠،١١:القلم[ ﴾همازٍ مشاء بِنميمٍ ً  ،عليهم اطاغي بينهم  اماشي
  .بالنميمة
وإضحاك الناس، أما إذا كان  ما قصد منه التفكهاهلمز واللمز املحرم من اعلموا أن و

ً  ااملهموز أو امللموز فاسقً  وتنفري  ،فإنه جيب ردعه وتأديبه ؛ألوامر الرشع اأو تاركً  اأو كافر
ً إىل اهللا حتى يتوب ؛الناس عنه ً  ا، وليس هذا مهز ألنه قيام  ؛وال غيبة وال نميمة ،اوال ملز

 .واملقاصد الدنيئة ،ال لألغراض النفسية ؛ومقصود إلقامة احلق ،امر اهللابأو
قَابِ﴿ :وقال اهللا يف هذه اآلية الكريمة ُ  :أي، ]١١:احلجرات[  ﴾ولَا تَنابزوا بِاألَلْ أحدكم  ال يدع

إذا  ؛أخاه باأللقاب التي يسوء الشخص سامعها، واأللقاب التي ينفر منها ويكرهها صاحبها
َّ إ ،لكونه يكرهه املدعو ،عنه يوهو املنه، غريها، فالنبز لقب السوء ةأسامء حسنكان له  ا لكونه م

ا له ً   .ا بهنً ا له وشيأو ذم   ،تقصري
عن  يوقد رو ،فأما ما حيبه من األلقاب مما يزينه ويرسه سامعه فال بأس به، وهو حمبوب

 ملسو هيلع هللا ىلصعنه  يورو ،»هسامئه إليأن يسميه بأحب أ : أخيهمن حق املؤمن عىل«: أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
وأن  ،وأن توسع له يف املجلس، أن تسلم عليه إذا لقيته: لك ود أخيك يصفنيثالث «: أنه قال

 .»تدعوه بأحب أسامئه إليه
: فقال تعاىل أن من مل يتب من هذه املنكرات فإنه بائس ظامل، :وقد قال اهللا يف هذه اآلية

  .]١١:احلجرات[  ﴾ظَّالمونومن لَم يتُب فَأُولَئك هم ال﴿
إليه  اوإنكم غدً  ،واعلموا أن اهللا حيول بني املرء وقلبه ،يا قومنا أجيبوا داعي اهللاف

 .ترجعون وحماسبون
فاستعينوا به  ،وأسأل اهللا أن يأخذ بأيديكم إىل ما فيه اخلري والصالح ،أقول هذا القول

 .إنه هو املوفق واملعني ؛واستغفروه
  :يةاخلطبة الثان
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، له احلمد يف األوىل واآلخرة ء،يشاملطلع عىل كل  ،في الصدورختاحلمد هللا العامل بام 
 ،عبده ورسوله املصطفى اوأشهد أن حممدً  ،وأشهد أن ال إله إال هو وحده ال رشيك له

ً ، وصحبه صىل اهللا عليه وعىل آله ،وخليله املجتبى ً  وسلم تسليام  .اكثري
ِّ أن إ«: ليهوقد قال صلوات اهللا وسالمه ع  ،»عيل بخل الناس رجل ذكرت عنده فلم يصل

     ﴾اإِن اَ وملَائكَتَه يصلُّون علَى النبِي يا أَيها الَّذين آَمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تَسليم﴿: وقد قال تعاىل

  :أما بعد .]٥٦:األحزاب[

  :أيها الناس
ولكم يف  ،وال يبغ أحدكم عىل أخيه ،وال تباغضوا ،وال تناجشوانفسكم، أاتقوا اهللا يف 

وكان يعجبه أن يدعى  ،فقد كان يدعو الناس بأحسن أسامئهم ؛رسول اهللا قدوة حسنة
 .الرجل بأحسن ألقابه

 ،أحدكم بأخيه املسلم نوال يسته ،واالستهزاء هبم ،واحذروا السخرية بالناس
 ً ا أَيها الَّذين آَمنوا لَا يسخَر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونُوا خيرا منهم ولَا نساء ي﴿: قول اهللا تعاىل وتذكروا دائام

اسال قَابِ بِئْس اإلِميانِ ومن لَم  م الفُسوقُ بعدمن نساء عسى أَن يكُن خيرا منهن ولَا تَلْمزوا أَنْفُسكُم ولَا تَنابزوا بِاألَلْ
ونمالظَّال مه كفَأُولَئ تُب١١:احلجرات[  ﴾ي[.  

ا متحابني، وعىل اخلري متعاونني، وال وكونوا عباد اهللا إخوانً  ،أهيا املسلمونفاتقوا اهللا 
َّ فَ تَ  مثل «: ، واعلموا أن الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه يقولوا فتفشلوا وتذهب رحيكمقُ ر

تداعى له سائر  ،إذا اشتكى منه عضو ؛كمثل اجلسد الواحد ؛نني يف توادهم وترامحهماملؤم
وارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف  ،فاتقوا اهللا يف إخوانكم، »اجلسد بالسهر واحلمى

 .السامء
ِ اعلموا أن و ِّ  ،أو استهزأ به به، رمن اعتدى عىل إنسان وسخ وأنتم  ،هأو انتقص من حق

فهذا من كامل  ،وأن تردوا اجلاين عىل أعقابه ،ب عليكم أن تدافعوا عن أخيكمفإنه جي ؛تسمعون
خرِجت للناسِ تَْأمرون بِاملَعروف وتَنهون عنِ املُنكَرِ وتُؤمنون بِاِ﴿: كام قال تعاىل ،اإليامن   ﴾كُنتُم خير أُمة أُ

  ].١١٠:آل عمران[
وخري  ،واعلموا أن أحسن احلديث كتاب اهللا ،عىل اجلامعةإن يد اهللا ف ؛وعليكم باجلامعة

 .نيوامتثلوا أوامرمها إن كنتم مسلم ،فاهتدوا هبديه، ملسو هيلع هللا ىلصهدي حممد  ياهلد
اللهم  يارب العاملني، امجع كلمتهم عىل احلقواللهم  ،اللهم أعز اإلسالم واملسلمني

ِّ  ،واهدهم رصاطك املستقيم  .وانرصهم عىل من حارهبم ،علينا خيارنا اللهم ول
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ِّ االلهم و ، »ن أربى الربا انتهاك عرض املسلمإ«: ملسو هيلع هللا ىلصقال ، فقد إلينا ههُ بعد عنا الربا وكر
ما ظهر منها وما  ،وسوء الفتن ،واملحن ،والزنا ،اللهم إنا نسألك أن تبعد عنا الربا بأنواعه

 .يا أرحم الرامحني ،مجيع بالد املسلمني بلدنا هذا وعن عن ،بطن
  :اد اهللاعب
﴿عغْيِ يالبكَرِ واملُنو اءشنِ الفَحى عهنيى وبي القُرذ إِيتَاءانِ وساِإلحلِ ودبِالع رأْمي َا إِن لَّكُملَع ظُكُم
ونتَذَكَّر  *كتَو دعب انمقُضُوا األَي لَا تَنو تُمداهإِذَا ع ِا دهفُوا بِعأَوو لَمعي َا يلًا إِنكَف كُملَيع َا لْتُمعج قَدا وهيد
لُونا تَفْع٩١-  ٩٠:النحل[ ﴾م[. 

ذات بينكم  صلحواأو ، واشكروه عىل نعمه يزدكم،فاذكروا اهللا العظيم اجلليل يذكركم
 َ   .واهللا خبري بام تعملون ،عنكم ويصلحكم يرض

 هـ١٧/٣/١٣٧٧: يفـ  جامع النعريية
***** 
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 َّ وهدوا إِلَى الطَّيبِ من القَولِ ﴿مه البيان، احلمد هللا املحمود بكل لسان، خلق اإلنسان وعل

يداحلَم اطروا إِلَى صدههللا الواحد األحد العزيز املتعالوأشهد أن ال إله إال ا ،]٢٤:احلج[  ﴾و.  
ا عبده ورسوله ً ً وأشهد أن حممد ، صلوات اهللا وسالمه ؛ أكمل اخللق وأفصحهم مقاال

عليه وعىل آله وصحابته ومن اقتفى آثارهم، وسار عىل طريقهم يف اهلداية والكامل، صالة 
 :أما بعد. دائمة كام شاء ربنا املفضال

  :أيها املسلمون
ا ة وسعى هلفمن أراد اجلنَّ  ،وأوضح السبيل ،اعلموا أن اهللا جل وعال قد أبان الطريق

ا، وسيلقون جزاءهم عند من ال  ،سعيها ً فى عليه خافية يف ختفأولئك كان سعيهم مشكور
قَالَ ﴿ ،فاحلسنة بعرش أمثاهلا ،وسيضاعف تبارك وتعاىل أعامهلم ،األرض وال يف السامء فَمن يعملْ مثْ

ه را يريخ ة ٧:الزلزلة[    ﴾ذَر[.  
وأنسته هول  ،احلياة الدنيا بمباهجها ومفاتنهاوشغلته  ،وأما من تغافل عن أمر آخرته

وات وجنة عرضها كعرض السام ،من نعيم مقيم ؛وما أعد اهللا فيها للمتقني ،يوم القيامة
 .وال خطر عىل قلب برش ،وال أذن سمعت ،فيها ما ال عني رأت ،واألرض

َّ الذين قَ  ؛املتخلفني عن ركب املؤمنني ،وأما ما أعد اهللا فيها للفاسقني موا إرضاء شهواهتم د
وظنوا أهنم غري  ،واستهزؤا بحياهتم، ونوازعهم الذاتية عىل رضا خالقهم ،وغرائزهم الدنيئة

وغري مسئولني  ؟فيم أنفقوها :وغري مسئولني عن أمواهلم ؟فيم قضوها :مسئولني عن أعامرهم
   .؟فيم أضاعوها :عن أوقاهتم

الذي يشيب هلوله  ؛ليوم املوعودونسوا وتناسوا ذلك ا الباطلة، ظنوا هذه الظنون
الذي يعرض فيه  ؛الرامض ئظذلك اليوم احلار القا ،وتقشعر من ذكره اجللود ،األطفال

ذلك اليوم الشديد  ،كيوم ولدهتم أمهاهتم ،غري خمتنني ،عراة ،حفاة ؛اخلالئق عىل بارئهم
ذلك اليوم الذي تفتح  ،]٤٠:النبأ[ ﴾يا لَيتَني كُنت تُرابا﴿ :الذي يقول الكافر عندما يراه ؛اهلول

عىل  يكبون فيها ،واملنافقون ،وعبيد املال ،فيكب فيها جنود إبليس ،فيه أبواب النار
هلْ من ﴿ :قالت ؟﴾هلِ امتَلَأْت﴿ :وكلام قيل هلا ر،ومأواهم الدرك األسفل من النا ،وجوههم

زِيدو ]٣٠:ق[؟ ﴾م :﴿عس منَاهد وقُودها الناس واحلجارة علَيها ملَائكَةٌ ﴿: و ،]٩٧:اإلرساء[ ﴾رياكُلَّما خبت زِ
ونرمؤا يم لُونفْعيو مهرا أَمم َا ونصعلَا ي اددلَاظٌ ش٦:التحريم[ ﴾غ[. 

   :عباد اهللا
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ا فاغتنمو ،منه وأجسم وأعظم شدووراء اليوم يوم أ ،واخلطب جسيم ،األمر عظيم
وال  ،ومن دنياكم آلخرتكم ،ومن شبابكم هلرمكم ،وخذوا من صحتكم ملرضكم ،الوقت

طَان لَكُم عدو فَاتَّخذُوه عدوا إِنَّما يدعو ﴿ ،وال يغرنكم باهللا الغرور ،تغرنكم احلياة الدنيا يالش إِن
ريعابِ السحأَص نكُونُوا ميل هبز٦:فاطر[  ﴾ح[.  

فراقبوا أنفسكم قبل أن يأيت اليوم  ،ااعلموا أن احلياة الدنيا ال تغني عن اآلخرة شيئً و
 ،والسعيد من وعظ بغريه ،إالَّ من أتى اهللا بقلب سليم ،الذي ال ينفع فيه مال وال بنون

به ونَهى النفْس عنِ اهلَوى﴿وحاسب نفسه،  ر قَام م افخ نا مأَمو  * ىفَإِناملَأْو يةَ ه٣٩:النازعات[ ﴾اجلَن-
٤١[.  

 ،أقول قويل هذا ،وهدانا رصاطه املستقيم ،جعلنا اهللا وإياكم ممن يعملون للدارين
إنه هو  ،فاستغفروه وتوبوا إليه ،ولسائر املسلمني ،وأسأل اهللا جل وعال أن يغفر يل ولكم

 .الرحيم الغفور التواب
  :اخلطبة الثانية

البشري  ،حممد صفوة اخللق ،والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده ،احلمد هللا وحده
إِن اَ ﴿ :فقال ،الذي أمرنا تبارك وتعاىل بالصالة والسالم عليه ؛والرساج املنري ،النذير

صىل اهللا عليه  ،]٥٦:األحزاب[  ﴾تَسليماوملَائكَتَه يصلُّون علَى النبِي يا أَيها الَّذين آَمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا 
  :أما بعد .ومن اهتدى هبدهيم إىل يوم الدين ،وعىل آله وصحابته
  :أيها املسلمون

واعلموا  ،واحرسوا ألسنتكم ،فراقبوا أنفسكم ،اعلموا أن العمل للدارين صفقة رابحة
وا يف عبادة ربكم ،أن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم  ،خلصوا هللا ضامئركمأو ،فجدُّ

ً « :جاء يف األثركام  ،وكسب قوتكم ،يف أمر معاشكم واوجدُّ  ا، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبد
 ً  .»اواعمل آلخرتك كأنك متوت غد

وا  ويف  أخلصوا يف عبادة ربكمو ،واجتهدوا يف أمر الدنيا ،يف أمر الدينعباد اهللا فجدُّ
 ،املكم ووظائفكم ومهامكم عىل أكمل وجهكسب رزقكم بام يسند إليكم من أعامل، أدوا أع

فالعاقل  ،] ٧٧:القصص[  ﴾ولَا تَنس نَصيبك من الدنْيا وأَحسن كَما أَحسن اُ إِلَيك﴿ :كام قال اهللا تعاىل
َّ واجتهد واجلاهل األمحق من اتبع نفسه  ،وحاز قصب السبق يف أمر الدين والدنيا ،من جد

  .ىل اهللا األماينومتنى ع ،هواها
  :عباد اهللا
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 ً ا إىل جنة :وأنكم سائرون ،وأن احلجة قائمة اها أنتم تعلمون الطريق واضح َّ ا  ،إم َّ وإم
ُّ  ،إىل نار إىل اهللا، واعلموا أن واختاروا أحسن الطرق وأقرهبا  ،فادرؤوا عن أنفسكم الرض

ارة بالسوء فاكبحوا مجاحها، وأرشدوها للحق، َّ  . رقيب عليهاوكونوا خري النفس أم
 َ ىل َ َّ ع ب َ ُ ش ه لْ ِ م ْ ُ نْ هت ِ ِ إ ل فْ ِ الط ُ كَ س فْ مِ   والنَّ ِ ط فَ ــنْ َ ُ ي ــه ْ م ِ ط فْ نْ تَ ِ إ َ ــاعِ و َ ض َّ ِّ الر ــب ُ   ح

  :عباد اهللا 
وخري  ،فأحسن احلديث كتاب اهللا ،ملسو هيلع هللا ىلصاعلموا أن اخلري كل اخلري فيام جاء به حممد 

َّ  ،عىل اجلامعةاهللا  وعليكم باجلامعة فإن يد ،اهلدي هدي حممد عليه الصالة والسالم  ومن شذ
 َّ  .يف النار شذ

ِّ  عىل احلق يارب العاملني، اللهم امجع كلمة املسلمني اللهم   ،علينا خيارنا اللهم ول
 ،األحياء منهم واألموات ،اللهم اغفر للمسلمني واملسلامت ،وانرصهم عىل من عاداهم

د كلمتهم ِّ  .اللهم أعز اإلسالم واملسلمني ووح
  : عباد اهللا

﴿عغْيِ يالبكَرِ واملُنو اءشنِ الفَحى عهنيى وبي القُرذ إِيتَاءانِ وساِإلحلِ ودبِالع رأْمي َا إِن لَّكُملَع ظُكُم
ونتَذَكَّر  *ا وهيدكتَو دعب انمقُضُوا األَي لَا تَنو تُمداهإِذَا ع ِا دهفُوا بِعأَوو لَمعي َا يلًا إِنكَف كُملَيع َا لْتُمعج قَد
لُونا تَفْع٩١-  ٩٠:النحل[ ﴾م[. 

فاذكروا اهللا العظيم يذكركم، واشكروه عىل نعمه يزدكم، ولذكر اهللا أكرب، واهللا يعلم ما 
 .تصنعون

 هـ١٥/٥/١٣٧٧: يفـ  جامع النعريية
***** 

http://www.alukah.net


 

www.alukah.net 

  خطب املنربخطب املنرب
  

٢٦ 
 

 
يسمع دبيب  ،السميع العليم ،املطلع عىل الضامئر والرسائر ،احلمد هللا الواحد القهار
امالنملة السوداء عىل الصخرة ال ّ وال ختفى عليه خافية يف األرض وال يف  ،ء يف ظلمة الليلص

ٍ  ،السامء ً  ،خائف من عقابه ،خاضع ألوامره نحمده سبحانه وتعاىل محد عبد  ،لثوابه اراجي
وال خيشاه  ،ال حتده األبصار وال العقول ،من إله عظيم هفسبحان ،مته وقدرتهظعب اعارفً 

ه ﴿ :ووحدانيته تهالعارفون بعظم ،ويقدره حق قدره إال عباده املوحدون وما قَدروا اَ حق قَدرِ
مبِي اتطْوِي م اتماوالسو ةاميالق موي ضَتُها قَبيعمج ضاألَرورِكُونشا يمالَى عتَعو انَهحبس ه٦٧:الزمر[   ﴾ين[.  

املتوحد باأللوهية والربوبية واألسامء  ،وأشهد أن ال إله إال هو املتفرد بالكامل واجلالل
 صىل اهللا عليه وعىلحممد  ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق البشري النذير ،والصفات

 .إىل يوم الدينصحابته والتابعني هلم بإحسان 
  :أما بعد

ا ،الت عظمتهتعو ،أن ربكم جلت قدرته أهيا املسلموناعلموا  ً ، مل خيلقكم عبثًا وال هلو
قْناكُم عبثًا وأَنَّكُم إِلَينا لَا تُرجعون﴿: قال تعاىل هل تظنون أنكم : ، أي]١١٥:املؤمنون[ ﴾أَفَحسبتُم أَنَّما خلَ

لقتم هكذا عبثًا ال ُ ا فخري،  خ ً ، وأنكم لستم جمزيني عىل أعاملكم إن خري نَ ْ و َ نْه ونَ وال تُ ُ ر َ م ْ ؤ ُ ت
ا فرش؟   !.وإن رش 

 فيه ينجح ،والمتحان كبري ،وإنام خلقنا ألمر عظيم ،فلم خيلقنا لذلك ،خوةكال واهللا أهيا اإل
قَارِعةُ ﴿ ، وذلكمن ينجح وخيرس فيه من خيرس قَارِعةُ  *الْ قَارِعةُ وما أَد *ما الْ يوم يكُون  *راكَ ما الْ

 ثُوثباشِ الْمكَالْفَر اسنفُوشِ  *الننِ الْمهالُ كَالْعالِْجب تَكُونو*  هازِينوم قُلَت فَهو في عيشة راضية  *فَأَما من ثَ
*  هازِينوم فَّتخ نا مأَمةٌ  *واوِيه هفَأُم* مو هيا هاكَ مرد   .]١١ – ٤:القارعة[  ﴾نَار حاميةٌ *ا أَ

 ً ومن  ،وه أو يرضوهفعأو يريد منهم أن ين ،هلم افاهللا جل وعال مل خيلق اخللق حمتاج
 .ومن ضل فإنام يضل عليها ،اهتدى فإنام هيتدي لنفسه

قه ولرمحته ن لرزووأن مجيع اخللق حمتاج ،نه هو الغني وحدهأوقد أخرب تبارك وتعاىل 
قْت الْجِن واإلِنس ﴿ :فقال جل من قائل حكيم، عبادتهوأنه خلقهم لتوحيده عطائه، وو وما خلَ

طْعمونِ  *إِالَّ ليعبدونِ  ي أَن ا أُرِيدمو رِزْق نم مهنم ا أُرِيدم* نيتالْم ةقُو  – ٥٦:رياتالذا[ ﴾إِن اللَّه هو الرزَّاقُ ذُو الْ
٥٨[.  

وأنه قد أغدق  ،هبذا أهيا املسلمون تعلمون أنه خلقنا ورزقنا وربانا وهدانا إىل اإلسالم
 درانوأن نخلص أنفسنا من أ ،وأن نستسلم له بالطاعة ،فيجب أن نرعى نعمه ،علينا نعمه
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من  ؛ض علينارتفاونبادر إىل طاعته يف أداء ما  ،عام هنانا عنه يهتوأن نمتثل أوامره فنن ،الرشك
وبفسادها وتأخريها  ،يصلح دين املرء اوبصالحه ،رأس األمرفهي  اأداء الصلوات يف أوقاهت
وحاسبوا  ،الرش، فأدوا ما افرتض اهللا عليكم ألن الرش جير إىل ؛عن أوقاهتا هيلك املرء

قَلبون وسيعلَم الَّذين َظلَموا أَي﴿ ،فإنكم ستحاسبون يف اآلخرة ،أنفسكم يف الدنيا نقَلَبٍ ي نم﴾  
  .]٢٢٧:الشعراء[

 ّ ّ وأن احلرام بني  تهخرسه وعمل آلوخريكم من احتاط لنف ،واعلموا أن احلالل بني
ا،  ودنياه ً كام ، وبرتك املعايص ،بأداء ما افرتض عليكم ؛فيجب عليكم أن ترعوا نعم ربكممع

 :قيل
ـــــا َ ه َ ع ْ ار ٍ فَ ـــــة َ م ْ ع ِ ِ ن َ يف ـــــت نْ ا كُ َ   إذ

 
  َْ نَّ امل ِ ــــإ ْ فَ م َ ع ــــنِّ ُ ال يــــل ِ ز َ تُ ِ ــــايص َ   ع

وليس  ،اإلسالم واألمن واإليامن علينا هي نعمةاعلموا أن أعظم نعمة أنعم اهللا هبا و 
ُ  ،بعض الناسكام يظنه املال  هي نعمةأعظم نعمة  واملؤمن  ،عطاه البار والفاجرفاملال ي

فالن دليل عىل قبوله فال يظنن أحد منكم أن النعمة أو املال الذي يف يد فالن أو  ،والكافر
ً وامتحا ،ورضاه عند ربه ً فقد يكون ذلك ابتالء ً ال إمهاال وسيسأل كل ، نًا وقد يكون إمهاال
فالسعيد من  ؟فيم قضاها :وعن أوقاته ضاعه؟فيم أ :وعن عمره ؟فيم أنفقه :إنسان عن ماله
 :وكام قيلما استحصله من عرق جبينه،  من دنياه وريض ،عمل آلخرته

ــ َّ ُ لــيس الس ُ تســعده نيــاه ُ ــذي د ّ ُ ال   عيد
 

  ِ ــار ــذي ينجــو مــن النّ ّ َ ال ــعيد ّ   إنَّ الس
فاستعدوا للقاء ربكم  ،وأن اآلخرة هي دار القرار واإلقامة ،فاعلموا أن احلياة الدنيا متاع 

قَدموا لأَنْفُسكُم من خي﴿ ،يوم العرض األكرب رٍ تَجِدوه عند اِ إِن اَ بِما وأَقيموا الصلَاة وآَتُوا الزكَاة وما تُ
ريصب لُونم١١٠:البقرة[  ﴾تَع[.   

 ،وأستغفر اهللا العظيم اجلليل يل ولكم ولسائر املسلمني من كل ذنب ،أقول قويل هذا
 .الرحيم التوابالغفور هو إنه  ،فاستغفروه وتوبوا إليه

  :اخلطبة الثانية
ومن  ،ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ،ونتوب إليه ،تغفرهونستعينه ونس ،احلمد هللا نحمده

 .ومن يضلل فال هادي له ،من هيد اهللا فال مضل له ،سيئات أعاملنا
العامل  ،األول واآلخر والظاهر والباطنهو  ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له

 .والكربياء املتفرد بالعزة ،فال يعجزه كائن يف األرض وال يف السامء ،بكل يشء
وعند كل  ،الذي أمرنا أن نصيل عليه يف كل صالة ،عبده ورسوله اوأشهد أن حممدً 
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إِن اَ وملَائكَتَه يصلُّون علَى النبِي يا أَيها الَّذين آَمنوا صلُّوا علَيه ﴿ :فقال جل من قائل حكيم ،مناسبة
 .]٥٦:األحزاب[   ﴾وسلِّموا تَسليما

وسار عىل  ،عنهم وعمن اقتدى هبداهم وريضصىل اهللا عليه وعىل آله وصحابته 
 :أما بعد. ة دائمة ما دام الليل والنهارصال ؛ هنى عنهاموانتهى ع ،خطتهم فأمتر بأوامر اهللا

  :أيها املسلمون
 ً  ،وهناكم عن احلرمات فال تنتهكوها ،فال تعتدوها ااعلموا أن ربكم قد حد حدود

وما حارب  ،ومن انتهك حرمات اهللا فقد آذن اهللا باحلرب ،أن حرمات اهللا حمارمه واعلموا
ً غربه إال كان م أحدٌ  وما آَتَاكُم ﴿ :وامتثلوا أمر ربكم القائل ،فابتعدوا عن احلرمات ،اهالكً  الوب

   .]٧:احلرش[  ﴾الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنه فَانْتَهوا
يف ملسو هيلع هللا ىلص وقال ، ]٢٢٩:البقرة[  ﴾ومن يتَعد حدود اِ فَأُولَئك هم الظَّالمون﴿: وتعاىلوقد قال تبارك 

 .»ن أعراضكم وأموالكم عليكم حرامإ«: خطبة الوداع
  :عباد اهللا
هو ف ،واعلموا أن الشيطان لكم عدو ،واحرتسوا من اآلثام ،عن املعايص ابتعدوا

 ،لريدهيم يف هنار جهنم وبئس املصري حزبه أطاعه وهمالذي يدعو من  ؛الوسواس اخلناس
به ليكُونُوا من أَصحابِ السعري﴿: تعاىل كام قال زو حعدا يا إِنَّمودع ذُوهفَاتَّخ ودع لَكُم طَان يالش إِن﴾ 

  .]٦:فاطر[
: كام قال تعاىل ،أتباعهنه سيتربأ يوم القيامة من أو ،هعواعلموا أن الشيطان ال حجة م

﴿ابباألَس بِهِم تطَّع   .]١٦٦:البقرة[   ﴾إِذْ تَبرأَ الَّذين اتُّبِعوا من الَّذين اتَّبعوا ورأَوا العذَاب وتَقَ
ُ ـ  عندما يتكامل أتباعه فيهاـ واعلموا أن الشيطان يف نار جهنم  َ نْ ي ُ ص له يف نار جهنم  ب

يف كانوا وخيربهم أهنم  ،فيخطب فيهم خطبة بليغةاهللا،  هإبليس لعن هيصعد علي ثمنار، من منرب 
ّ وعال، فيقول الشيطان ويقول هلم ،الل وليسوا عىل حقضتباعه عىل ا : ما أخربنا به اهللا جل

﴿م كُملَيي عل ا كَانمو لَفْتُكُمخ طَانٍ إِلَّا أَن دعوتُكُم فَاستَجبتُم لي إِن اَ وعدكُم وعد احلَق ووعدتُكُم فَأَ ن سلْ
خي إِنِّي كَفَرت بِما أَشركْ خكُم وما أَنْتُم بِمصرِ تُمونِ من قَبلُ إِن الظَّالمني لَهم فَلَا تَلُوموني ولُوموا أَنْفُسكُم ما أَنَا بِمصرِ

يمأَل ذَاب٢٢:مإبراهي[  ﴾ع[. 
واعصوا النفس فإن النفس أمارة بالسوء إال ما  ،اهللا من الشيطان الرجيمبفاستعيذوا 

 .رحم ريب
َّ  ،عىل اجلامعةوعليكم باجلامعة فإن يد اهللا  َّ  ومن شذ  .يف النار شذ
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فاتبعوا ما أمركم  ،ملسو هيلع هللا ىلص هدي نبيه يوخري اهلد ،واعلموا أن أحسن احلديث حديث اهللا
 .يهبه صلوات اهللا وسالمه عل
 َ ِّ اللهم أصلح والة ، ن هيدينا رصاطه املستقيمأو ،ينا خيارنالع وادعوا اهللا أن يويل
 مرىضمرضانا و اللهم اشف، وانرصهم عىل من عاداهم ،عىل احلق املسلمني وامجع كلمتهم

 .واغفر هلم برمحتك يا أرحم الرامحني املسلمني،
  :عباد اهللا

ظُكُم لَعلَّكُم إِن اَ يأْمر بِالعدلِ واإلِ﴿ عغْيِ يالبكَرِ واملُنو اءشنِ الفَحى عهنيى وبي القُرذ إِيتَاءانِ وسح
ونكُ*  تَذَكَّرلَيع َا لْتُمعج قَدا وهيدكتَو دعب انمقُضُوا األَي لَا تَنو تُمداهإِذَا ع ِا دهفُوا بِعأَويوكَف م لَمعي َا لًا إِن
لُونا تَفْع٩١-  ٩٠:النحل[ ﴾م[. 

واهللا  ،ولذكر اهللا أكرب ،واشكروه عىل نعمه يزدكم ،يذكركم اجلليل فاذكروا اهللا العظيم
 .خبري بام تعملون

 .هـ١٤/٦/١٣٧٧: يفـ  جامع النعريية
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 والشمس والقمر ،البيان هوعلم خلق اإلنسان ،الرحيم الرمحن ،احلمد هللا الكريم املنان

 .وفاضل بينها اخلبري العليم ،سبان الشهور واألعوامحي ،حسبانب
، وإليه املآل ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، له احلمد يف األوىل واآلخرة

ً  ،رمحة للعاملنيأرسله  ،عبده ورسوله اوأشهد أن حممدً  هيدي به من يشاء إىل رصاط  اونور
ّ  يفام بق ،وأوضح السبيل ،فأبان الطريق ،قيممست َّ عليه من خري إال ّ  ،دل  ،نهمإال حذر  وال رش

 .والتابعنيوعىل آله وصحابته  ،صلوات اهللا وسالمه عليه
  :أما بعد

 ،فقدر الشهور واألعوام ،وأحسن اخلالقني ،اعلموا رمحكم اهللا أن اهللا أحكم احلاكمني
ثم زاد يف تفضيله ففرض عىل األمة صيامه، ثم  ،رمضانوجعل أفضلها وأحبها إليه هو شهر 

ثم  ،ملسو هيلع هللا ىلصوأنزل فيه كتابه عىل رسوله  ،جعل فيه ليلة هي خري من ألف شهرف ،زاد يف تفضيله
إىل  ،احلسنة بعرش أمثاهلا ،فجعل كل أعامل بني آدم تضاعف هلم ،زاد يف تفضيله وتكريمه

ّ  ،اسبعني ضعفً   ،إليه وحده بدون عدد وال حساب فقد جعل جزاء صومه ،شهر رمضان إال
كل عمل بني آدم له إال « :احلديث القديس، قال اهللا تعاىل كام جاء يف ،وهو أكرم األكرمني

 .»الصوم فإنه يل وأنا أجزي به
كون يف رمضان وكان أجود ما ي ،أجود الناس يف اخلري ملسو هيلع هللا ىلصوهلذا فقد كان رسول اهللا 

 .وشهر رمضان املبارك
ألنه شهر  ،وكانوا ينتظرون قدومه بفارغ الصرب ،ح يشتاقون إليهكان السلف الصالوقد 
الصرب  ،شهر الصرب، وشهر العبادة واملواساةو ،وشهر احلسنات ،وشهر غفران اهللا ،رمحة اهللا

َّ الصابرون أجرهم بغري حساب ،عن حمارم اهللالصرب و ،يف ذات اهللا  .وإنام يوىف
وأبارك لكم  ،م أهيا املسلمون بقدومهفأهنئك ،وها هو ذا شهر رمضان عىل األبواب

بينات من اهلُدى والفُرقَانِ﴿ ،بشهر رمضان املبارك اسِ ولنى لده آَنالقُر يهي أُنْزِلَ فالَّذ ضَانمر رهش﴾  
  .ستحثكم عىل اغتنامهأو، ]١٨٥: البقرة[

ــــز الفرصــــة إن الفرصــــه   وانته
 

  تصـــــري إن مل تنتهزهـــــا غصـــــه 
فمن رعى هذا الشهر  ،وقابلوه بالفرح والعمل الصالح والبرش ،ستبرشوا بمقدمهفا 

ليتبني فيه املطيع من  ،واهللا جل وعال خيترب عباده يف رمضان ،ومن ضيعه ضيعه اهللا ،رعاه اهللا
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 .والشقي من أضاعه ،د من حفظهيعسفال ،العايص
 ً شهر املحبة والرمحة  ،شهر السالم واإلسالم ،بقدوم شهر اهلداية والقرآن افمرحب

شهر  ،شهر الطهر والتوبة والعبادة والذكر ،شهر اجتمعت فيه الفضائل واملكارم ،واهلداية
ة الداعِ إِذَا دعانِ ﴿: ، قال تعاىلالدعاء واالستغفار وعد أُجِيب ي فَإِنِّي قَرِيبني عادبع أَلَكإِذَا سو
نمؤلْيي ووا لتَجِيبسفَلْيوندشري ملَّه١٨٦:البقرة[  ﴾وا بِي لَع[.  

 ؛هذا الشهر العظيم ،فبادروا بالتوبة وإخالص العمل قبل أن ينرصم هذا الشهر املبارك
إن اهللا تبارك وتعاىل إذا كان آخر ليلة من ليايل رمضان «: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا  ،ففي احلديث

 ولكن العامل إنام ،ال :فقال ؟ليلة القدر هيأ !يا رسول اهللا :فقيل ،أعطى الناس أجورهم
 ّ  .»جزاءه بعد انتهائه من عمله يوىف

 ؛أيامكم هذه يف واعلموا أنكم حماسبون عىل الصغرية والكبرية ،فاغتنموا أوقاتكم
واالستغفار يف هذا  ،والذكر والدعاء ،والتسبيح والتهليل ،وإفشاء السالم ،فغض الطرف

 ُ َ تَ الشهر م َّ أ يليق  ال وعن كل ما ،اإلمساك عن املحارم :امعناه رشعً  :الصوم ألن ؛والزم دٌ ك
 .زيادة عىل الصرب عىل اجلوع  والعطش ،بكريم األخالق والعادات

 ؛ويلتزم برشوطه فإن إسالمه يف خطر به ومن مل يقم ،والصوم ركن من أركان اإلسالم
ركن من  الصيامو ولذلك مل خيل دين من األديان الساموية إال ،ألنه دعامة من دعائمه

يا أَيها الَّذين آَمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم ﴿ :قال تبارك وتعاىل ،أركانه
١٨٣:البقرة[  ﴾تَتَّقُون[.  

إنه هو  ،وبوا إليهفاستغفروه وت ،غفر لنا ولعامة املسلمنييوأسأل اهللا أن  ،أقول قويل هذا
 .الغفور الرحيم

  :اخلطبة الثانية
 ،يوم جيمع األولني واآلخرين ،مالك يوم الدين ،الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني

 ُ ً  ،إنام هي أعاملكم !يا عبادي :ويقول هلم ،عطي كل إنسان صحيفتهوي  افمن وجد خري
ّ  ،فليحمد اهللا َّ إال  .نفسه ومن وجد غري ذلك فال يلومن

عبده  اوأشهد أن حممدً  ،وأحكم احلاكمني ،وأشهد أن ال إله إال اهللا أرحم الرامحني
وعند كل  ،وأمرنا أن نصيل عليه يف كل صالة ،باهلدى ودين احلق أرسلـه ،ورسوله

 ﴾لُّوا علَيه وسلِّموا تَسليماإِن اَ وملَائكَتَه يصلُّون علَى النبِي يا أَيها الَّذين آَمنوا ص﴿: مناسبة فقال
ِّ  اللهم، ]٥٦:األحزاب[ وعىل آله  ،ملسو هيلع هللا ىلص وسلم وبارك عىل عبدك ورسولك حممد صل
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 .وصحابته والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين
  :أما بعد

َّ  أهيا املسلموناعلموا ف فاستقبلوه  ،شهركم هذا وصومه ركن من أركان اإلسالم أن
وعن  ،وصوموا عن الطعام والرشاب ،وانصياعكم ألوامر ربكمإسالمكم  ىلوبرهنوا ع

واخلداع  راباةوامل، والشتائم والسباب ،أعراض الناسالكالم يف مثل  ؛غريه من املحرمات
 ،وشهر الربكات ،ورحبوا بشهر الغفران ،وأطيعوا ربكم ،طهروا أنفسكمو ،والنفاق

ً  ،استقبلوه خملصني طائعني  .فلنفسه اومن عمل صاحل
ٌ أعلموا رمحكم اهللا او فلينظر كل منكم  ،نه سينتهي بعد أيامهأو ،معدودات ن الشهر أيام

ً  ،حصيلته وعمله وعملهم  ،اومن أراد اآلخرة وسعى هلا سعيها فأولئك كان سعيهم مشكور
 ً والعمل الصالح قبل أن  ،واغتنموا الصحة قبل املرض ،فتسابقوا عىل اخلريات ا،مربور

ً قيل ،لكتابوخيتم ا ،تطوى الصحيفة  :وقديام
ــــا َ ه ْ م ِ ن تَ ْ اغ ــــك فَ ُ اح َ ي ِ ْ ر ــــت َّ ب َ ا ه َ   إذ

 
ونُ   ــــكُ ُ ٍ س ــــة قَ ِ اف َ ِّ خ ــــل كُ ِ نَّ ل ِ ــــإ   فَ

َّ  ،فإنه ال يعوض ؛فاغتنموا أوقاتكم يف شهركم  فلرياجع نفسه  ،ط يف غريهومن فر
 .تهفقد خرس دنياه وآخر ،من فرط فيه وأضاعه أمايف هذا الشهر، ه وليستغفر ،إىل اهللا ليتبو

ّ  ؛ننا سنصل إىل يوم ال يغني فيه مال وال بنونأ لموا وفقكم اهللاعو من أتى اهللا بقلب  إال
ً  ،سليم  .اوعمل صاحل

  :عباد اهللا
كتاب الذي الواعلموا أن أحسن احلديث  ،عىل اجلامعةفإن يد اهللا  ؛عليكم باجلامعة

حممد  يهد يدواعلموا أن خري اهل ،فتدارسوه وامتثلوا أوامره ،أنزله اهللا يف شهر رمضان
، وأن رش األمور حمدثاهتا، وأن كل حمدثة بدعة، وأن كل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف ملسو هيلع هللا ىلص
 .النار

ِّ علينا خيارنا ،اللهم أصلح والة املسلمني اجعل واليتنا فيمن خافك واللهم  ،اللهم ول
م األحياء منه ،اللهم اغفر للمسلمني واملسلامت ،وامتثل أوامرك ،رضاك تبعوا، واتقاك

 .يا أرحم الرامحني ،وفرج كرهبم ،اللهم يرس أمورهم ،واألموات
  :عباد اهللا

﴿عغْيِ يالبكَرِ واملُنو اءشنِ الفَحى عهنيى وبي القُرذ إِيتَاءانِ وساِإلحلِ ودبِالع رأْمي َا إِن لَّكُملَع ظُكُم
ونتَذَكَّر  *ِا دهفُوا بِعأَوو ي َا يلًا إِنكَف كُملَيع َا لْتُمعج قَدا وهيدكتَو دعب انمقُضُوا األَي لَا تَنو تُمداهإِذَا ع لَمع
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لُونا تَفْع٩١-  ٩٠:النحل[ ﴾م[. 
العظيم يذكركم، واشكروه عىل نعمه يزدكم، ولذكر اهللا أكرب، واهللا يعلم ما  فاذكروا اهللا

 .تصنعون
 هـ١/٩/١٣٧٧ :يفـ  جامع النعريية

***** 
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ومن  ،ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ،ونستعينه ونستهديه ونستغفره ،احلمد هللا نحمده

كام شهد هو سبحانه لنفسه  ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له ،سيئات أعاملنا
 ً  .ال إله إال هو العزيز احلكيم ،لقسطبا واملالئكة وأولوا العلم قائام

ً  ،وأشهد أن أفضل خلق اهللا وأحبهم إىل اهللا اهللا ورسوله  عبد ،وأهداهم إليه سبيال
وكفى  ،باهلدى ودين احلق ليظهره عىل الدين كلهربه أرسله  ،ملسو هيلع هللا ىلصوصفوته من خلقه حممد 

قَد من اُ علَى املُؤمنني إِذْ بعث ف﴿ ،اباهللا شهيدً  يهِم رسولًا من أَنْفُسهِم يتْلُو علَيهِم آَياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الكتَاب لَ
بِنيي ضَلَالٍ ملُ لَفقَب نكَانُوا م إِنةَ وكْماحلوسلم وبارك عليه ] ١٦٤:آل عمران[  ﴾و ِّ  آلهعىل و، اللهم صل

 ً ً  وصحبه وسلم تسليام   .اكثري
  :أما بعد

ودليل قاطع عىل القيام  ،اعلموا رمحكم اهللا أن الصوم مظهر من مظاهر الدين احلنيف
 ٍ ً  بأمر اهللا عن حمبة ٍ  ورىض طعِ اَ ورسولَه ﴿ ،ألوامر اهللا تبارك وتعاىل تامٍ  وخضوعٍ  وانقياد ي نمو
قَد فَازَ فَوزًا عظيما   .وهللا سبحانه احلكمة البالغة، ]٧١:األحزاب[  ﴾فَ
 ،كلها يف صالح اإلسالم واملسلمني ،عىل املسلمني الصيام حلكم عديدة اهللا وقد فرض

وذلك أن اإلنسان متى امتثل أمر اهللا  ،فمنها أن الصيام يقوي النفس واإلرادة والعزيمة
ويرتك املشارب احللوة واملآكل  ،تبارك وتعاىل واستطاع أن يغالب شهواته فيسيطر عليها

ً  ،كاللذيذة وغري ذل ً  امتثاال إرادة عند الصائم ربى تُ عندها  ،للثواب عنده األمر اهللا واحتساب
واقتدر عىل امتالك زمام نفسه  ،لشهواته ومطامعه اال عبدً  ،لربه اوصار عبدً  ،قوية صارمة

 .وإرشادها وتوجيهها الوجهة الصاحلة
 :قال الشاعر

ى َ و َْ ْ اهل ن َ َ ع وج ُ ج َ اللَّ ُ النَّفْس ع َ د ْ ر َ ا ي َ م َ ِ    و ْ م لُـه ِ ام ِ كَ ي ْ أ َّ ُ الـر م ِ ـاز َ َّ ح ِ إال ْ النَّـاس   ن
تومهه بعض يكام  ،فليس املقصود من الصيام يف اإلسالم هو إتعاب النفس وتعذيبها 

وترويضها عىل  ،وإنام املقصود منه تربيتها وتزكيتها وتعليمها الصرب عن الشهوات ،الناس
 . »لصيام نصف الصربا«: أنه قالملسو هيلع هللا ىلص كام روى ابن ماجه عن رسول اهللا ، الطاعات

وإلعداد نفوسنا للسعادة  ،وما كتب علينا الصيام إال ملنفعتنا ،ا وعن عملنافاهللا غني عنَّ 
كام يف احلديث الذي رواه البخاري ومسلم  وىف،وجمازاته اجلزاء األ ،والفوز بلقائه ،والتقوى

ً  امن صام رمضان إيامنً «: أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا  قال ، »تقدم من ذنبهغفر له ما  اواحتساب
لأَنْفُسهِم يمهدون﴿: تعاىل ه ومن عملَ صالحا فَ كُفْر هلَيفَع كَفَر ن٤٤:الروم[ ﴾م[. 
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بل له من الفوائد  ؛يف اآلخرة فقط اهللاوليست فوائد الصيام مقصورة عىل الفوز بلقاء 
 :الكثرية يف الدنيا ما ال حيىص

ً  ام إيامنً أن الذي يصو :فوائده منف ُ  اواحتساب نتظر منه أن يأكل أموال الناس ال ي
ٍ أو خيوهنم يف أماناهتم، أو يمسك بأعراضهم  ،بالباطل  فال يسهل عليه أن يراه اهللا عىل باطل
 ٍ  .حرام أو فعل

ٍّ أن  :ومن فوائده كام قال مفرس  ؛وكابح جلامح األهواء ،لإلرادة الصيام أقوى مرب
 ).اهللا ن مجيع ما هتوى النفس مما ال يريضع اإلمساك :من الصياإ( :القرآن البيضاوي
َّ وتذكر األغنياء واملورسأن ي :ومن فوائده هم وليعطفوا سووالي فقراء اهلم إخوانً  ن أن

ين أعوذ إاللهم «: ملسو هيلع هللا ىلص كام قال ،ويعرفوا اجلوع وحرارته ،وذلك بعد أن يذوقوا أمله ،عليهم
 .»عبك من اجلوع إنه بئس الضجي

َ  :صيامومن فوائد ال ِ إنه ي ُّ ص وقد روى أبو ، وينشفها من الرطوبة ،األبدان ويقوهيا ح
ة«: وقال ، »صوموا تصحوا« :أنه قالملسو هيلع هللا ىلص هريرة عن رسول اهللا  نَّ ُ يسرت  :أي، »الصوم ج

 . صاحبه ويقيه من األمراض واآلثام واملضار واملعايص
 َ ِ قَ جعلنا اهللا ممن وفقوا يف صيام هذا الشهر املبارك و ُ لَ ب ستغفر اهللا أو ،أقول قويل هذا ،منا ه

 ً  .فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ،ولسائر املسلمني االعظيم لنا مجيع
  : اخلطبة الثانية

ً  ،وحرم الظلم عىل نفسه ،احلمد هللا الذي دعى إىل اإلحسان وأشهد  ،اوجعله بيننا حمرم
أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا هو واملَلَائكَةُ وأُولُو العلْمِ  شهِد اُ﴿ :كام قال تعاىل ؛إله إال اهللا وحده ال رشيك له ن الأ

يماحلَك زِيزالع وإِلَّا ه لَا إِلَه طسا بِالقم١٨: آل عمران[  ﴾قَائ[.  
ً  ،رمحة للعاملني ،أرسله باهلدى ودين احلق ،عبده ورسوله اوأشهد أن حممدً   ورسوال

ً  ،للثقلني إِن اَ وملَائكَتَه يصلُّون ﴿ :قال تعاىل ،الصالة والسالمعليه عليهم  اوجعل حمبته فرض
 .]٥٦:األحزاب[  ﴾علَى النبِي يا أَيها الَّذين آَمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تَسليما

 ِّ تابعني هلم ه والتصحابوعىل آله و ،وسلم وبارك عىل عبدك ورسولك حممد اللهم صل
 .ان إىل يوم الدينبإحس

  :أما بعد
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عىل نفسه  اوجعل كل واحد منا أمينً  ،اعلموا رمحكم اهللا أن اهللا افرتض علينا الصوم
 ً  ،والنظر إىل املحرمات ،واحذروا الغيبة والنميمة ،فالحظوا أنفسكم وراقبوها ،عليها ارقيب

 .وقول الزور
 ،يمة والكذب تفطر الصائمالغيبة والنمإن « :فقد قال مجع من العلامء منهم األوزاعي

َّ فيه ،وتوجب قضاء ذلك اليوم الذي اغتاب فيه  :وقال اإلمام ابن حزم، »أو كذب فيه ،أو نم
ا لصومه مان الصائم يفطر بأي معصية يرتكبها حالة كونه ذإ« ً ا املعصيةتعكر ً  .»مد

من مل يدع قول الزور والعمل به «: أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا  يويصدق ذلك ما رو
رب صائم ليس له من صيامه إال « :ملسو هيلع هللا ىلصوقوله ، »ليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه ورشابهف

 .»اجلوع والعطش
ً « :ـ فيمن يعيص وهو صائم ـ وقال أحد العلامء ا كامال ً  .»أنه كمن يبني بيتًا وهيدم بلد

 ،اجلنة وأن جزاءه ،واعلموا أن الصوم هللا ،وأخلصوا يف عبادته ،فاتقوا اهللا عباد اهللا
 .حمبطات لثوابه ،صات للصومقفإهنا من ؛جتنبوا الغيبة والنميمة والكذب واملعايصفا

 أو أن  ،شاجلوع والعط همن صيام ظها أن يكون حفليحذر كل إنسان منَّ 
ً  اوهيدم بلدً  ،ايكون كمن يبني بيتً   .كامال

َّ  ،عىل اجلامعةفإن يد اهللا  ،وعليكم باجلامعة ،فإن خري الزاد التقوى ،فاتقوا اهللا  ومن شذ
 َّ فقد  ،والحظوا معانيه ،فاقرأوه واستمعوه ،واعلموا أن أحسن احلديث كتابه ،يف النار شذ

قَد يسرنَا القُرآَن للذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍ﴿ ،مجع وأوعى   .]١٧:القمر[ ﴾ولَ
عن  فإنه ال ينطق ؛فاتبعوا أوامره ،فإهنا أصدق السنن وأحسنها ؛وعليكم بسنة نبيكم

 .ملسو هيلع هللا ىلص ىإن هو إال وحي يوح ،اهلوى
ِّ  اللهم ،وامجعهم عىل احلق ،اللهم انرص اإلسالم واملسلمني وانرص  ،علينا خيارنا ول

بمن حتبه وترضاه يا أرحم  ،وأيد هذا الدين ،اللهم أعز اإلسالم واملسلمني، أمتنا وسلطاننا
 ،اللهم وفرج كرهبم ،واتاألحياء منهم واألم ،اللهم اغفر للمسلمني واملسلامت، الرامحني
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 .برمحتك يا أرحم الرامحني ؛وقوهم وانرصهم عىل أعدائهم ،ويرس هلم أمورهم
  :عباد اهللا

﴿عغْيِ يالبكَرِ واملُنو اءشنِ الفَحى عهنيى وبي القُرذ إِيتَاءانِ وساِإلحلِ ودبِالع رأْمي َا إِن لَّكُملَع ظُكُم
قُضُوا األَيمان بعد تَوكيدها وقَد جعلْتُم اَ علَيكُ*  رونتَذَكَّ لَا تَنو تُمداهإِذَا ع ِا دهفُوا بِعأَوو لَمعي َا يلًا إِنكَف م

لُونا تَفْع٩١-  ٩٠:النحل[ ﴾م[. 
واهللا  ،لذكر اهللا أكربو ،واشكروه عىل نعمه يبارك لكم ويزدكم ،فاذكروا اهللا يذكركم

 .مطلع عىل ما تفعلون
 هـ٨/٩/١٣٧٧ :يفـ  جامع النعريية

***** 
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ب *الْحمد للَّه الَّذي أَنزلَ علَى عبده الْكتَاب ولَم يجعلْ لَه عوجا ﴿ يو نْهلَد نيداً مدْأساً شب رنذيماً لقَي رش

  .]٣ – ١: الكهف[  ﴾ماكثني فيه أَبداً*  الْمؤمنني الَّذين يعملُون الصالحات أَن لَهم أَجراً حسناً
ً بالقسط ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له ، هو العزيز احلكيم إال ال إله ،قائام

ا عبده ورسوله ً واحتامل  ،وأصربهم عىل اجلهاد ،لق وأحبهم إىل اهللاأفضل اخل ،وأشهد أن حممد
ا بعبادة ربه وإقامتها ،األذى يف سبيل األمر باملعروف والنهي عن املنكر ً حتى  ،وأكثر اخللق ولع

 .»جعلت قرة عيني يف الصالة« :قال
وسلم  والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين ،عليه وعىل آله وصحبهوسلم صىل اهللا 

 ً ً كثري  .اتسليام
  :أما بعد

وقد  ،باالنرصافقد آذن  ،أن شهر رمضان شهر الربكة والغفران اهللا اعلموا رمحكم
ٍ ومل يبق فيه  ،ذهب أكثره وسارعوا  ،فاغتنموا أوقاتكم ،وساعات معدودة، حمدودةإال ليال

 .أعدت للمتقني ؛وات واألرضوجنة عرضها السام ،إىل مغفرة من ربكم
هم وأتباعهم كانوا حييون لياليهم ءه وخلفاء وأنبيانيحلواعلموا أن عباد اهللا الصا

تَتَجافَى جنوبهم عنِ املَضَاجِعِ يدعون ربهم ﴿: وقد قال تبارك وتعاىل يف وصفهم ،وأوقاهتم بالعبادة
ُقون فني ماهزَقْنا رمما وعطَمفًا وو١٦:السجدة[  ﴾خ[.  

 :ملسو هيلع هللا ىلصيف وصف الرسول  ةاهللا بن أيب رواح بدوقد قال الصحايب اجلليل ع
 ِ ــه ِ اش َ ر ِ ْ ف ــن َ ُ ع َــه ب نْ َ ِ ج ــاىف َ ُ ُ جي يــت ِ ب َ   ي

 
ــ  ْ ش ُْ امل ِ ْ ب ت لَ قَ ْ ـتَث ْ ا اس َ ذ ِ ُ ـإ ع ِ ــاج َ ض َْ َ امل ني ِ ك ِ   ر

وذلك لكثرة عبادهتم  ،باإلخالص أتباعها وصفووقد أثنى اهللا عىل هذه األمة  
د رسولُ اِ والَّذين معه أَشداء علَى محم﴿: فقال جل من قائل حكيم ،وسجودهم لوجهه الكريم

وهجي وف ماهيمانًا سضْو هِم من أَثَرِ السجود الكُفَّارِ رحماء بينهم تَراهم ركَّعا سجدا يبتَغُون فَضْلًا من اِ ورِ
ف مثَلُهمو اةري التَّوف مثَلُهم ك٢٩: الفتح[  ﴾ي اإلِنْجِيلِذَل[.  

املخلصني املطيعني  سمة املؤمنني وقيام الليل وكثـرة الصلوات والسجود والركوع 
وقد جاء ربيعة بن مالك األسلمي إىل  ،مدحهم اهللا وأثنى عليهم يف التوراة واإلنجيل نالذي

، ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  ٍ  :فقال ربيعة ،»؟سأل يا ربيعةا« :ملسو هيلع هللا ىلصفقال له رسول اهللا  يسأله عن أمر
َ  :يعني ،»؟أو غري ذلك« :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا  ،أسألك يا رسول اهللا مرافقتك يف اجلنة َ أ َ و  ال

فأعني عىل « :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا  ،ال أسألك إال هذا :ربيعة فقال ،؟تسأل عن يشء غريه
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 . رواه مسلم، »نفسك بكثرة السجود
بيني والصديقني والشهداء ال يطلب من إنسان يريد مثل أجر الن ملسو هيلع هللا ىلصفهذا رسول اهللا 

 ؛وأن حييي ليله بالعبادة والتهجد ،ال يطلب منه إال أن يزيد يف ركوعه وسجوده ،والصاحلني
ويكون له مثل ثواهبم  ،فعند ذلك يصاحبهم يف اجلنة ،مع حمافظته عىل الفروض يف أوقاهتا

 .وأجرهم
 ً لليل بعيدة عن الرياء ألن عبادة ا ؛يف أول اإلسالم اواعلموا أن قيام الليل كان فرض

 ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا  :كام روى مسلم والبخاري ،وألنه أقرب إلجابة الدعاء ؛املحبط لألعامل
ب يمن يدعوين فأستج: فيقول ،حني يبقى من الليل ثلثه ؛ينزل ربنا إىل السامء الدنيا«: قال

 .متفق عليه ،»؟من يستغفرين فأغفر له ؟من يسألني فأعطيه ؟له
  :مونفيا أيها املسل

واستنوا بسنة نبيكم عليه  ،ختام الشهرواستعدوا هلذه العرش املقبلة مروا سواعد اجلد ش
كان رسول اهللا « :عن عائشة ريض اهللا عنها أهنا قالت يفقد رو ،أفضل صالة وأزكى حتية

وصح عنه ، »ليله احيأو ،وأيقظ أهله ،شد مئزره :إذا دخلت العرش األواخر من رمضانملسو هيلع هللا ىلص 
 .»روا ليلة القدر يف العرش األواخر من رمضانحت« :أنه قال ملسو هيلع هللا ىلص

 ،وتداركوا ما أضعتموه يف أيامكم السالفة ،فبادروا بالعمل يرمحكم اهللا ويرىض عنكم
ً  ،فإنام األعامل باخلواتيم ً  افازرعوا خري ً  لكي حتصدوا جزاءكم كامال وتباعدوا عن  ،اموفور

ً  افإهنا ال تثمر إال رش   ؛الرشور واآلثام  :ووباال
ــــ ّ ُ بالش ْ ــــري َ ُ اخل ــــال ــــا ين َ ِّ والَ ـَم   ر

 
عْ   َ ر َ ـــــا ز َ ُ إالَّ م ع ِ ار ُ الـــــزَّ ـــــد ِ ْص َ   حي

ً  فاشغلوا  ً  ،أوقاتكم بالعبادة والقيام ليال ، واعلموا أن اوالتسبيح والذكر والتالوة هنار
 .وأن البقاء هللا وحده ،شهركم ال معوض له

وأستغفر اهللا  ،قول قويل هذاأ ،وقبله من اجلميع جعلنا اهللا وإياكم ممن فازوا هبذا الشهر
 .نه هو الغفور الرحيمإفاستغفروه يغفر لكم  ،الغفور التواب يل ولكم ولسائر املسلمني

  : اخلطبة الثانية
وأشهد أن  ،غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ،احلمد هللا احلكيم احلميد
العليم اخلبري نَّه لَا إِلَه إِلَّا هو واملَلَائكَةُ وأُولُو العلْمِ قَائما شهِد اُ أَ﴿: كام قال تعاىل ،ال إله إال اهللا 
يماحلَك زِيزالع وإِلَّا ه لَا إِلَه طس١٨: آل عمران[  ﴾بِالق[.  

والصالة والسالم عىل  ،وآالئه التي ال تنفد ،نحمده ونشكره عىل نعمه التي ال حتىص
 :ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال ، وصحابته والتابعنياهللا عليه وعىل آله  حممد صىل ،أرشف اخللق البشري النذير
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ّ صالة واحدة« ا ،من صىل عيل ً إِن اَ وملَائكَتَه ﴿: وجل قال اهللا عز، و»صىل اهللا عليه هبا عرش
 .]٥٦:اباألحز[  ﴾يصلُّون علَى النبِي يا أَيها الَّذين آَمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تَسليما

  :أما بعد
شهر  ،شهر املحبة واإلحسان واملواساة ،شهر العطف والرمحةأن فاعلموا وفقكم اهللا  

َّ  قد ،التالوة والذكر واالستغفارشهر  ،الصدقات والرب زأه األكرب،  ،بالسفر هم ُ فقد ذهب ج
أْنِ للَّذين آَمنوا أَلَم ي﴿ :وخري الزاد التقوى ،من أعامل اخلري تزودفحاسبوا أنفسكم وادأبوا عىل ال

طَالَ علَيهِم األَمد فَقَست أَن تَخْشع قُلُوبهم لذكْرِ اِ وما نَزلَ من احلَق ولَا يكُونُوا كَالَّذين أُوتُوا الكتَاب من قَبلُ  فَ
قُون فَاس مهنم ريكَثو مه١٦: احلديد[  ﴾قُلُوب[.  

ً  ،ن خري الذخائر هو ما يدخره اإلنسان ليوم القيامةاعلموا أو  ،يوم ال يسأل محيم محيام
ٍ  ،وال الوالد عن والده ،لصديق عن صديقهاوال  يف  ،محلها من هوله يوم تضع كل ذات محل

 :ذلك اليوم يفتقر كل إنسان إىل عمله
 ْ ـــد ِ َ ر مل جت ِ ـــذخائ َ إىل ال ـــرت   إذا افتق

 
  ِ ً يكـــون كصـــالح األعـــامل خـــرا ُ   ذ

  :اد اهللاعب 
 ،إذا دخلت هذه العرش شد مئزره ملسو هيلع هللا ىلصفقد كان  ،لكم يف رسول اهللا قدوة حسنةإن 

 ،ذات ليلة يصيل حتى احتجر الدم يف أقدامه ملسو هيلع هللا ىلصوقد قام رسول اهللا  ،ليله احيأو ،وأيقظ أهله
 ُ  ،ملاذا يا رسول اهللا جتهد نفسك وتتعبها: فقالت له عائشة ريض اهللا عنها ،رهقت أعصابهوأ

ا « :ملسو هيلع هللا ىلصفقال  ؟،وقد غفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر ،يل كلهوتقوم الل ً أفال أكون عبد
ا ً  .»شكور

باإلخالص  ما بقي وتداركوا ،واستغفروه عن سالف تفريطكم ،فاتقوا اهللا عباد اهللا
 .والعمل

  :أيها املسلمون
ومن  ،عةفإن يد اهللا عىل اجلام ،وعليكم باجلامعة ،غريكم حياسبهاحاسبوا أنفسكم قبل أن 

 َّ َّ  شذ ب يأخذ من الغنم ئالشيطان كالذن إ«: ويف احلديث الذي رواه اإلمام أمحد، يف النار شذ
 .فاجتمعوا عىل الرب وتقوى اهللا وعبادته، »القاسية

وإِذَا قُرِئ القُرآَن ﴿ ،فاستمعوا إليه وتفهموا معانيه ،واعلموا أن أحسن احلديث كتاب اهللا
و وا لَهعتَمفَاسونمحتُر لَّكُمتُوا لَعواعلموا أن خري السنن سنة نبيكم حممد ، ]٢٠٤:األعراف[  ﴾أَنْص

  .عليه الصالة والسالم
واغفر لنا ولوالدينا  ،وقنا عذاب النار ،ويف اآلخرة حسنة ،ربنا آتنا يف الدنيا حسنة
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ِّ علينا خيارنا ،اللهم أصلح والة املسلمني، واملسلمني  ،هم رصاطك املستقيمواهد ،اللهم ول
ِّ واللهم ال ت ،وانرصهم وأيدهم بروح منك  ،علينا بذنوبنا من ال خيافك فينا وال يرمحنا ل

 .برمحتك يا أرحم الرامحني
  :عباد اهللا

﴿البكَرِ واملُنو اءشنِ الفَحى عهنيى وبي القُرذ إِيتَاءانِ وساِإلحلِ ودبِالع رأْمي َا إِن لَّكُملَع ظُكُم عغْيِ ي
ونكُ*  تَذَكَّرلَيع َا لْتُمعج قَدا وهيدكتَو دعب انمقُضُوا األَي لَا تَنو تُمداهإِذَا ع ِا دهفُوا بِعأَوو لَمعي َا يلًا إِنكَف م
لُونا تَفْع٩١-  ٩٠:النحل[ ﴾م[. 

التي ال حتىص يزدكم،  هليل يذكركم، واشكروه عىل نعمه وآالئفاذكروا اهللا العظيم اجل
 .ولذكر اهللا أكرب، واهللا يعلم ما ختفون وما تعلنون

 هـ٢٢/٩/١٣٧٧ :يفـ  جامع النعريية
***** 
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ومغري  ،مقلب الليايل واأليام ،األولني واآلخرينرب  ،احلمد هللا رب العاملني   
  .ك وهو عىل كل يشء قديرمالك املل ،األزمان

  .له امللك وله احلمد عىل ما قدر وهدى ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له
ً  ،عبده ورسوله اوأشهد أن حممدً  ً  اأرسله للخلق بشري ً  ،اونذير إىل اهللا بإذنه  اوداعي

 ً ً  اورساج عني هلم بإحسان والتاب ،عليه وعىل آله وأصحابه الغر امليامنيوسلم  اهللا صىل ،امنري
 .إىل يوم الدين

  :بعد ماأ
هذا  ،قد تقلص ومل يبق فيه إال سويعات معدودة ،فهذا شهر اهللا الذي أنزل فيه القرآن

شهر الطهر والزكاة  ،شهر اإلحسان والرب ،شهر املواساة واملحبة ،الشهر احلبيب إىل النفوس
ً  وجيوع هذا الشهر الذي يظمأ ،من اآلثام ًا افيه املسلمون مجيع ً و ،إىل رمحة اهللا طلب  امتثاال

أمل اجلوع  نخوانه املسلمون مإف ما يقاسيه ويعر ،فيجوع فيه الغني مع الفقري ،ألمره
 .إخوانه املسلمني ه جتاهواجبات املسلمفريق شعوره ويؤدي  ،وشدته

بن آدم له إال اكل عمل « :يف احلديث القديس الذي قال اهللا يف وصفه ،هذا الشهر العظيم
ا غفر له ما تقدم من صام رمضان إيامنً « :ملسو هيلع هللا ىلص وقال فيه ،»لصوم فإنه يل وأنا أجزي بها ً ا واحتساب

 . »وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ،من ذنبه
، قال ليلة مباركة ،فيه ليلة خري من ألف شهر ،هرشوما أدراك ما هذا ال ،هذا الشهر

وقال  ،وتقسم األرزاق ،تقدر فيها املقادير :، أي]٤:انالدخ[ ﴾فيها يفْرقُ كُلُّ أَمرٍ حكيمٍ﴿ :تعاىل
بهِم من كُلِّ أَمرٍ ﴿: جل وعال يف فضل هذه الليلة ا بِإِذْنِ ريهف وحالركَةُ والئ لُ الْمزطْلَعِ  *تَن تَّى مح يه الم س

   .]٤،٥:القدر[ِ ﴾الْفَجر
بينات من اهلُدى والفُرقَانِشهر رمضَان الَّذي أُنْزِ﴿ :وقال تعاىل اسِ ولنى لده آَنالقُر يهلَ ف﴾ 

  .والنزوات الشيطانية ،شهر التجرد من الشهوات النفسية ،العفاف، شهر ]١٨٥:البقرة[
أركان من  اوجعل صومه ركنً  ،الذي فرض اهللا صيامه عىل كل مسلم ـ هذا الشهر

َّ ، قد آذن بالزوالـ،  إذا صامهإال  يكتمل إسالم املرءاإلسالم، فال   .بالرحيل وقد هم
  :أيها املسلمون

إِنَّما يوفَّى الصابِرون أَجرهم بِغَيرِ ﴿  :قال تعاىل ،هو شهر الصربواعلموا أن هذا الشهر 
إذا كانت آخر ليلة من ليايل «: أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصويف احلديث عن رسول اهللا ، ]١٠:الزمر[ ﴾حسابٍ
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يا رسول  :قيل له ،ثاهبم عىل ما قدموه يف شهرهمأو ،أعطى اهللا الصائمني أجرهمرمضان 
ُ  ،ال :فقال ؟أهي ليلة القدر :اهللا   .»العامل أجره بعد إمتام عمله ىعطوإنام ي

فإنام األعامل  ؛هيلإواستغفروه وأنيبوا  ،فاسألوا ربكم أن يقبل ما قدمتم من أعامل
  .باخلواتيم

  :أيها اإلخوان
وقد  ،صالة العيد حتىمن أول الليلة  ،ا أن التكبري يف ليلة العيد سنة مؤكدةاعلمو

يف ليلة فقط  نيكربو امنإو ،يكربوا يف ليلة العيد من رمضانجرت عادة بعض الناس أن ال 
 اوإن كان التكبري مرشوعً  ،كدآوالصحيح أن التكبري ليلة العيد من رمضان األضحى، عيد 

 .يف كليهام
اهللا أكرب، اهللا أكرب، ال إله إال اهللا، واهللا « :ملسو هيلع هللا ىلصأمور به هو املأثور عن رسول اهللا والتكبري امل

ا إىل أمرنا اهللا أن نكربه يف ليلة العيد وقد  ،»أكرب، اهللا أكرب، وهللا احلمد ً أن تنتهي صالة العيد محد
ا عىل ما هدانا إليه من أداء شعائره ً  قال ،لها لناوعىل تيسريها وتسهي ،وإمتام فرائضه ،له وشكر

هللا وامحدوه واشكروه فكربوا ، ]١٨٥:البقرة[ ﴾ولتُكَبروا اَ علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تَشكُرون﴿ :تعاىل
 ،واسألوه املغفرة والتوبة والقبول ،ما هداكم إليه من أداء ما افرتض عليكم نعمه وعىل عىل
  .والشقي هو املردود ،يد هو املقبولعفالس

طَأْنَا ربنا ولَا تَحملْ علَينا إِصرا كَما حملْتَه علَى الَّ﴿ خ ذين من قَبلنا ربنا ولَا ربنا لَا تُؤاخذْنَا إِن نَسينا أَو أَ
م ا أَنْتنمحارا ولَن راغْفا ونع فاعو ا بِها لَا طَاقَةَ لَنا ملْنمتُحرِينمِ الكَافلَى القَونَا عرلَانَا فَانْص٢٨٦:البقرة[  ﴾و[.  

  :اخلطبة الثانية
ولكن ال تفقهون  ،ثم هداه إىل التسبيح بحمده ،احلمد هللا الذي أعطى كل يشء خلقه

ً  ،تسبيحهم ً  نحمده ونشكره أوال ً  اوآخر بح الرعد سمن ونشهد أن ال إله إال  ،اوباطنً  اظاهر
ال ختفى عليه خافية يف األرض وال  ،من إله عليم قدير هفسبحان ،ة من خيفتهبحمده واملالئك

 .يف السامء
 ،صلوات اهللا وسالمه عليه ،وحبيبه وصفوة خلقه ،عبده ورسوله اونشهد أن حممدً 
 .والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين ،وعىل صحابته أمجعني

   :بعدأما 
وهو  ،تجرد لعبادة اهللا وطاعتهالبارك شهر اعلموا أهيا املسلمون أن شهر رمضان املو

يف احلكمة  ، ويرشدهم إىل أنشهر يطهر النفوس من األحقاد واألغراض الشخصية الدنيئة
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ً  ،طلب اخلري واملعونة من اهللا  .وأن اآلخرة هي دار القرار ،اوطريقً  اوأن الدنيا ليست إال ممر
ولعل دروسه  ،ه تبقى يف نفوسكموما دام الشهر قد آذن باالنرصاف فلعل آثاره ومعاني

واسألوه أن يقبل  ،وامحدوه عىل ما هداكم إليه ،فتذكروا نعم ربكم عليكم ،تبقى يف أذهانكم
يف أدبار ووكربوه يف ليايل العيد  ،وأن يغفر ما قارفتم من أخطاء ،ما قدمتم من أعامل

 .الصلوات
ً افرت هثم اعلموا أن وهي ما  ،زكاة الفطر ؛لشهركم اض عليكم تكملة لصيامكم وختام

لنفسه فال بد أن حيصل منه كالم غري  اوذلك ألن الصائم مهام كان حافظً  ،تسمى بالفطرة
أن عمل الصائم معلق بني « :يرووقد  ،فهي تطهر الصائم ؛أو غري ذلك ،أو رفث ،مرضٍ 

 . »السامء واألرض حتى يعطي صدقته فإذا أعطاها أثيب عليه
،  أو من ،من شعري اأو صاعً  ،من متر اصاعً  ،الفطرزكاة  ملسو هيلع هللا ىلصوقد فرض رسول اهللا  ٍ أقط

ُ و من أ ،زبيبأو من   ،عىل العبد واحلر والذكر واألنثى والصغري والكبري من املسلمني ،رب
أهنا خاصة «: ، ويف حديث آخرمتفق عليه ،وأمر هبا أن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة

 .»ا اليوم املباركأغنوهم يف هذ«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ،»باملساكني والفقراء
 ،وتطييب خواطرهم ومواساهتم ،إغناء الفقراء :وما دام املقصود من زكاة الفطر هو

 ،فأنتم تعلمون أن الشعري والتمر الرديء ال يغني الفقراء ،وتزكية للصائم عن رفثه وأخطائه
 البهائم واملوايش وقد أصبح من مأكول ،وال يأكلونه إال عند الرضورة ،وال يلفت نظرهم

من مأكول زكاتكم بل األفضل هو أن خترجوا  ؛هلذا فالواجب عليكمن، يف هذه األزما
ا،ومأكولكم أنتم وأوالدكم ،بلدكم ا، أو بر  ً ً كان أرز   .وقد نص العلامء عىل ذلك ، سواء

 ،وفجرها أفضل ،واألفضل يف ليلة العيد ،يومأو وجيوز إخراجها قبل العيد بيومني 
وترضعوا إىل  ،وواسوا إخوانكم الفقراء ،وأكملوا صيامكم ،ليكمفأدوا ما افرتض اهللا ع

َّ  ،ربكم أن يقبل منكم َّ  ،صائم حظه من صيامه اجلـوع والعطش فرب قائم حظه من  ورب
 .قيامه السهر والتعب

وأن ال تؤاخذنا إن  ،وأن تغفر لنا خطايانا ،اللهم إنا نسألك أن تقبل صيامنا وصالتنا
اللهم  عىل احلق يارب العاملني، والة املسلمني وامجع كلمتهم أصلح اللهم ،نسينا أو أخطأنا
ِّ علينا خيارنا  .، واكفنا رش رشارنا، إنك ويل ذلك والقادر عليهول

 ،ملسو هيلع هللا ىلصحممد  يهد ين خري اهلدأو ،أحسن احلديث كتاب اهللاأن  عباد اهللاواعلموا 
َّ  ،عىل اجلامعةن يد اهللا فإ وعليكم باجلامعة َّ  ومن شذ  .ناريف ال شذ
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  :عباد اهللا
﴿عغْيِ يالبكَرِ واملُنو اءشنِ الفَحى عهنيى وبي القُرذ إِيتَاءانِ وساِإلحلِ ودبِالع رأْمي َا إِن لَّكُملَع ظُكُم
ونتَذَكَّر  *دعب انمقُضُوا األَي لَا تَنو تُمداهإِذَا ع ِا دهفُوا بِعأَوو  لَمعي َا يلًا إِنكَف كُملَيع َا لْتُمعج قَدا وهيدكتَو
لُونا تَفْع٩١-  ٩٠:النحل[ ﴾م[. 

واهللا بام  ،ولذكر اهللا أكرب ،واشكروه عىل نعمه يبارك لكم ويزدكم ،فاذكروا اهللا يذكركم
 .تعملون خبري

 ـه٢٩/٩/١٣٧٧: يفـ  جامع النعرييه
***** 
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وأشهد أن ال إله إال ، احلكيم اخلبري ،احلمد هللا الذي قامت بعدله السموات واألرض

أرسله  ،عبده ورسوله اأن حممدً أشهد و وتكنه الصدور، اهللا العليم بام تنطوي عليه األفئدة
وكان خري من عدل وأرشد إىل  ،فحكم وأحكم كله، باهلدى ودين احلق ليظهره عىل الدين

ومن اتبع آثارهم واهتدى  ،وعىل آله وصحابته ، صىل اهللا عليهاألخالق وحماسنها مكارم
 :أما بعد .هبداهم إىل يوم الدين
  :أيها املسلمون

ديانة وعليها تنبني  ،وهي ركن من أركان اإلسالم ،ن الصالة صلة بني العبد وبني ربهإ
وهبا يعرف املطيع من  ،ضيعومن أضاعها فهو ملا سواها أ ،من حفظها فقد حفظ دينهف ،املرء

العهد الذي « :لذلك قال صلوات اهللا وسالمه عليه ،ويفرق بني الكافر واملسلم ،العايص
 . »بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر

سمعوهم فإذا  ،األعداءيتبينوا من حال ويأمرهم أن  ،يرسل اجليوش للقتال ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
ريض اهللا  ولذلك قال ابن عباس ،صالة قاتلوهمتركوا ال وجدوهم قد وإن ،تركوهم ونؤذني

 .»هب آخره مل يبق منه يشءذوأي يشء  ،آخر ما تفقدون من دينكم الصالة«: عنه
امعة أفضل من صالة الفذ بسبع اجلالصالة يف أن إذا تقرر هذا فاعلموا رمحكم اهللا 

وأين  ؟نأين فال :فإذا سلم قال ؛يتفقد الناس يف الصالة ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان درجة،  وعرشين
وقد تفقدهم ذات ، »ال يزال أناس يتأخرون حتى يؤخرهم اهللا«: وقد قال ذات يوم ؟،فالن

 ً ً فيؤم الناس ،لقد مهمت أن آمر بحطب فيحتطب« :وقال ،ايوم فقام مغضب ثم  ،ثم آمر رجال
ُ ذهب إىل أ ُ ال يشهدون اجلامعة فَ  ناسأ َ أ ِّ ح ولوال األطفال والنساء لفعل  ،»ق عليهم بيوهتمر

َّ  ،فاهللا تبارك وتعاىل هو الذي رشع الصالة ورشع اجلامعة ،ملسو هيلع هللا ىلصك ذل َّ  ومن شذ  .فـي النار شذ
ومن مل  ،اعلموا رمحكم اهللا أن الصالة الكاملة صالة الفريضة هي ما كانت يف مجاعةو

 ِّ وجيب تغريبه وتعزيره وردعه وهجره  من الكبائر، فقد ارتكب كبرية عىل اجلامعة يصل
أما إن أرص عىل عدم العودة إىل اجلامعة والصالة مع  ،عاود اجلامعةحتى ي ؛والتشنيع به

 .»ولو كان يصيل يف بيته ،نه يقتلإ«: فقد قال مجع من العلامء ،املسلمني
َ  ،رصيح يف ذلك ملسو هيلع هللا ىلصوحديث الرسول  ُّ و ُ  هُ مه ِّ بأن حي ق عليهم بيوهتم ملجرد ختلفهم عن ر
 . اجلامعة مع أهنم مسلمني
ألنكم تأمرون باملعروف  ؛واعلموا أنكم خري أمة أخرجت للناس ،فاتقوا اهللا عباد اهللا
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 .وإهنا لكبرية إال عىل اخلاشعني ؛وتقيمون الصالة ؛وتنهون عن املنكر
 ،وهي امتحان يمتحن اهللا به عباده ،الصالة كبرية إال عىل اخلاشعني :خوةنعم أهيا اإل

فبرشى للمصلني  ، ربهوهي صلة بني العبد وبني ،ليعلم من يطيعه ممن يطيع الشيطان
الذين هم يراءون ويمنعون  ،وويل للمصلني الذين هم عن صالهتم ساهون ،املخبتني
 .املاعون

 .فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ،نسأل اهللا لنا ولكم العون والقوة والرمحة والغفران
  :اخلطبة الثانية

وأشهد أن ال إله إال    ،احلمد هللا الذي خلق السموات واألرض وجعل الظلامت والنور
عبده  اوأشهد أن حممدً  ،أبان احلجة وأوضح السبل وأرسل الرسل ،اهللا وحده ال رشيك له

 ً ً  اورسوله أرسله إىل كافة اخللق بشري َّ  ،اونذير  ،مهافنصح األمة وأرشدها وبلغ الرسالة وعل
 .وعىل آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدينصىل اهللا عليه 

  :دبعأما 
 ،بني أوقاهتاوووزعها  ،فإن اهللا فرض الصالة وجعلها يف مخسة أوقات يف اليوم والليلة

 ً ً  اظاملً  اولذلك فمن غريها عن أوقاهتا يعد متعدي قال عمر بن اخلطاب ، للصالة النفسه باخس
الصلوات  صىلفيجب أن تُ  ،»اجلمع بني الصالتني من غري عذر من الكبائر«: ريض اهللا عنه

وجيب عىل  ،ومن ختلف عن ذلك فسينال جزاءه يف الدنيا واآلخرة ،عىل اجلامعةا يف أوقاهت
وغريهم ممن هيمهم أمر اإلسالم  ات األمر باملعروف والنهي عن املنكر،أئمة املساجد وهيئ

وأن خيربونا بجميع من يتخلفون عن  ،واملسلمني أن يأمروا باملعروف وينهوا عن املنكر
وهبذا تربأ ذمتهم ونكون نحن املسئولني أمام اهللا إن مل  ،نكراتأو يتعاطون امل ،الصلوات

 .نجلد من يستحق اجللد ونحبس من يستحق احلبس وننفي من يستحق النفي
وأنه جيب عىل كل فرد منا أن يأمر باملعروف وينهى عن  ،اعلموا أن الدين النصيحةو

ا فليغريه ب«:ملسو هيلع هللا ىلصاملنكر عىل حد قول الرسول  ً  ،»فإن مل يستطع فبلسانه ،يدهمن رأى منكم منكر
 .بلسانهفكل إنسان يف وقتنا احلارض يستطيع أن يغري ولو عىل األقل 

فيأمر زوجته  ،واعلموا أنه جيب عىل اإلنسان أن يأمر بالصالة كل من يقدر عىل أمره
فإن أرصت عىل ترك الصالة طلقها يف أصح قول  ؛ها بالرغبة أو بالرهبةضبالصالة وحي

 .العلامء
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وأْمر أَهلَك ﴿: قال تعاىل، مر أبناءه وأرسته ومن يقدر عليه وإن مل يفعل ذلك عزرويأ
طَبِر علَيها اصو لَاة١٣٢:طه[   ﴾بِالص[.  
ألنه حتذير للناس  ؛وال يعد ذلك نميمة ،ع بمن ترك الصالة وينفر عنهنوينبغي أن يش

 .تركها من
  :فيا أيها املسلمون

ه أَعمى ﴿ ،أركان اإلسالم وأمهها الصالة فإنه يف خطرافظ عىل حيمل من إن  ذي هف كَان نمو
ضَلُّ سبِيلًا خرة أَعمى وأَ   .]٧٢:اإلرساء[ ﴾فَهو في اآلَ

َّ  ،عىل اجلامعةواعلموا أن يد اهللا  َّ  وأن من شذ حممد  يهد يوأن خري اهلد ،الناريف   شذ
وأن يوحد  ،لوا اهللا أن يؤلف قلوب املسلمنيواسأ ،وأن أحسن احلديث كتاب اهللا ،ملسو هيلع هللا ىلص

 .وأن ينرصهم عىل أعدائهم ،كلمتهم
اللهم ابعث هلذه األمة  ،اللهم وحد كلمتهم وقيادهتم ،اللهم أعز اإلسالم واملسلمني

 .أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك
اللهم  ،منهم واألمواتاألحياء واملؤمنني واملؤمنات لمسلمني واملسلامت اغفر لاللهم 

ِّ علينا  يارب العاملني، ويرس هلم أمورهم ،وفرج كرهبم ،مرضاهممرضانا واشف  اللهم ول
ّ عنَّا رشارنا برمحتك يا أرحم الرامحنيخيارنا  .، وكف

  :اهللا عباد
﴿نِ الفَحى عهنيى وبي القُرذ إِيتَاءانِ وساِإلحلِ ودبِالع رأْمي َا إِن لَّكُملَع ظُكُم عغْيِ يالبكَرِ واملُنو اءش
ونكُ*  تَذَكَّرلَيع َا لْتُمعج قَدا وهيدكتَو دعب انمقُضُوا األَي لَا تَنو تُمداهإِذَا ع ِا دهفُوا بِعأَوو لَمعي َا يلًا إِنكَف م
لُونا تَفْع٩١-  ٩٠:النحل[ ﴾م[. 

فاذكروا اهللا التواب الرحيم يذكركم، واشكروه عىل فضله ومنّه وكرمه وجوده 
 .وإحسانه يذكركم ويزيدكم، ولذكر اهللا أكرب، واهللا خبري بام ختفون وما تعلمون

 .ـه٢٦/١٠/١٣٧٧ :يف ـجامع النعريية 
***** 
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م وإليه وصوركم فأحسن صورك، وات واألرض باحلقاحلمد هللا الذي خلق السام

وهو عليم بذات  ،ويعلم ما ترسون وما تعلنون ،وات واألرضيعلم ما يف السام ،املصري
 .الصدور

وأشهد أن ، وعليه فليتوكل املؤمنون ،وأشهد أن ال إله إال اهللا عامل الغيب والشهادة
اكُم وما آَتَ﴿ :تعاىل فقال ،وهنانا عن خمالفته ،أمرنا جل وعال باتباعه ،عبده ورسوله احممدً 

ً  ،صىل اهللا عليه وعىل آله وأصحابه ،]٧:احلرش[  ﴾الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنه فَانْتَهوا  وسلم تسليام
 ً   :أما بعد ،اكثري

  :أيها املسلمون
فأداء  ،»دين ملن ال عهد لهوال  ،ال إيامن ملن ال أمانة له«: يقول ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا  ااعلمو

وخائن  ،رسول اهللا ايف رقبة كل مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدً األمانة فرض معلق 
دوا األَمانَات إِلَى أَهلها﴿: قال تعاىل، األمانة ملعون يف الدنيا واآلخرة تُؤ أَن كُمرأْمي َا إِن﴾ 

 . ]٥٨:النساء[
والَّذين هم ألَمانَاتهِم ﴿: هوقال يف مدح املؤمنني املحافظني عىل أداء ما ائتمنهم اهللا علي

 وناعر مه دهعو*  ظُون افحي هِماتلَولَى صع مه ينالَّذو*  ارِثُونالْو مه كلَئا  *أُويهف مه س ود رالْف رِثُوني ينالَّذ
وندال١١ -  ٨:املؤمنون[ ﴾خ[.  

يا ﴿ :تعاىل فقال ،من انتهاك األمانات وخيانتها وقد حذر جل وعال املؤمنني املسلمني
ونلَمتَع أَنْتُمو كُمانَاتتَخُونُوا أَمولَ وسالرو َوا لَا تَخُونُوا انآَم ينا الَّذه٢٧:األنفال[  ﴾أَي[.  

 :واألمانة أهيا املسلمون أنواع
فظ عىل ما عهد إليه تبارك وتعاىل وهي أن يرعى اإلنسان وحيا ،أمانة العبد مع ربه :أوهلا

 ،وغري ذلك مما أمرنا به ربنا ،من اإلمتار بأمره يف أداء الصلوات والزكاة والصيام ؛حفظه
واالنتهاء عن ما هنى عنه من  ها،وتنفيذ هاوأمناء عليها يف أدائ ،وجعلنا رقباء عىل أنفسنا
استعامل القوى اجب الوو ،فاملعايص كلها خيانة هللا عز وجل ،املحرمات والفواحش

ً  ،وامللكات التي أودعها اهللا فينا فيام ينفعنا وينفع بالدنا وإخواننا املسلمني من إمخادها أو  بدال
ُ أوقد ورد  ،استعامهلا فيام ال طائل حتته وال نفع منه وعن  ؟فيم أضاعه :سأل عن عمرهن املرء ي

 .؟فيم قضاها :وعن أوقاته ؟أنفقها فيم :أمواله
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وأن يرد إليهم  ،خوانه املسلمنيإنة اإلنسان مع الناس، وذلك بأن ينصح أما :ثانيها
وأن  ءه،وأن يكرم أقربا ،وأن حيفظ أرسارهم ،وأن ال يغشهم يف معامالهتم معه ،ودائعهم

 .اله رس   فال يفيش ؛هبكل من الزوجني صاح ييراع
 ،مواطنيهمويدخل يف هذا القسم عدل األمراء واملوظفني مع رعيتهم ومع إخواهنم و

وأن يساووا بني  ،وأن ال يقدموا معاملة بعضهم عىل بعض ،وذلك بأن حيفظوا هلم حقوقهم
 . ومن مل يفعل ذلك فقد خان أمانته واستحق عقاب ربه ،وكل إليهم من أعامل الناس فيام
وذلك بأن ال خيتار لنفسه إال ما هو األنفع واألصلح له  ،أمانة اإلنسان مع نفسه :ثالثها

ِ  وأن الَ  ،لدين والدنيايف ا َ يقد  ،بسبب الشهوة والغضب عىل ما يرضه يف اآلخرة أو الدنيا م
وأن يعطي كل ذي حق  ،وأن حيافظ عىل صالح نفسه بالنظافة يف امللبس واملأكل واملرشب

 .»اولزوجك عليك حق   ،اعليك حق   ن لنفسكوإ« :كام يف احلديث ،حقه
واعلموا  ،وأنتم تعلمون ،اهللا والرسول وختونوا أماناتكموال ختونوا  ،فاتقوا اهللا عباد اهللا

إِنَّا ﴿: قال تعاىل ،عن أمانته مسئولواعلموا أن كل إنسان  ،أن اهللا ال حيب كل خوان أثيم
ا وهنم فَقْنأَشا وهلْنمحي أَن نيب ضْنا األَمانَةَ علَى السماوات واألَرضِ واجلِبالِ فَأَ را عظَلُوم كَان إِنَّه انا اِإلنْسلَهمح

  .ر رحيموفاستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه غف ،]٧٢:األحزاب[ ﴾جهولًا
  : اخلطبة الثانية

األول واآلخر هو  ،وأشهد أن ال إله إال هو ،احلمد هللا العليم احلكيم رب العاملني
 .وهو عىل كل يشء قدير ،والظاهر والباطن

ا، أرسله إىل كافة اخللق ،عبده ورسوله ادً وأشهد أن حمم ً ا ونذير ً فجاهد بلسانه  بشري
صىل اهللا عليه وعىل  ،عبادة اهللا وحده ال رشيك له حتى استتب له األمر واستقام عىل ويده

 إِن اَ وملَائكَتَه يصلُّون علَى﴿: قال تبارك وتعاىل، صحابته والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين
]٥٦: األحزاب[   ﴾النبِي يا أَيها الَّذين آَمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تَسليما

ُ إ«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ِّ ن أبخل الناس رجل ذكرت عنده فلم ي ّ  صل اهللا عليه وعىل  صىل، »عيل
 .صحابته وآله صالة دائمة ما دام الليل والنهار

  :بعدأما 
 ،وأن األمن قد استتب ت،قد تيرس تأن املواصالو ،حجفأنتم تعلمون أننا يف موسم 

ِّ وليستعد ولين ،من قبل فوات األوان فليبادرفمن مل حيج فريضة اإلسالم  ضمريه ونفسه  ق
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ِّ  ،من األخالط الفاسدة الرديئة ِّ  ،قلبه من احلقد والفسق ولينق  .أمانته بإخالص وليؤد
أن  :ومعنى ذلك ،جدال يف احلج وليعلم كل من ينوي احلج أنه ال رفث وال فسوق وال

وهو  ،واجب يف كل مكان ،ولسانه عن أعراضهم ،الناس غض املرء عينيه عن حرمات
فليحافظ عىل إصالح  ،وذلك ألنه يؤدي إىل فساد حجة وخسارة مسعاه ،كد وألزمآللحاج 

ً  ،ربه افإنه مل حيج إال قاصدً  ؛اج واملحاجةجللاوليرتك  ،نفسه وتطهريها ً  ،هلثواب اراجي  امؤدي
 .فهجرته إىل ما هاجر إليه لكومن ذهب لغري ذ ،هتضيفر

  :عباد اهللا
 ،وراعوا حقوق إخوانكم املسلمني ،حافظوا عىل ما استودعكم اهللا عليه من أمانات

 .»وال ختن من خانك ،أد األمانة إىل من ائتمنك«: ملسو هيلع هللا ىلصقال 
 :وقال الشاعر

ــة فارعهــا ــت عــىل األمان   وإذا ائتمن
 

ــــىل  ــــة راعِ  إن الكــــريم ع   األمان
َّ  ،عىل اجلامعةفإن يد اهللا  ،وعليكم باجلامعة  َّ  ومن شذ واعلموا أن أحسن  ،يف النار شذ

 .وتزودوا فإن خري الزاد التقوى ،ملسو هيلع هللا ىلصحممد  يهد يوخري اهلد ،احلديث كتاب اهللا
َ وأن يو ،املسلمني أمور وادعوا اهللا خملصني أن يصلح والة ِّ اللهم أصلح ، علينا خيارنايل

يعز فيه  األمة أمر رشدُ  اللهم أبرم هلــذه ،وانرصهم عىل من حارهبم ،املسلمنيأمور  الةو
 .ويذل فيه أهل معصيتك ،أهل طاعتك

ذهب عنا الربا أاللهم عىل احلق يارب العلمني،  وقادهتماللهم وحد كلمـة املسلمني 
 .ما ظهر منها وما بطن ،والزنا والزالل واملحن وسوء الفتن

  :عباد اهللا
﴿عغْيِ يالبكَرِ واملُنو اءشنِ الفَحى عهنيى وبي القُرذ إِيتَاءانِ وساِإلحلِ ودبِالع رأْمي َا إِن لَّكُملَع ظُكُم
ونا *  تَذَكَّرهيدكتَو دعب انمقُضُوا األَي لَا تَنو تُمداهإِذَا ع ِا دهفُوا بِعأَوو لَمعي َا يلًا إِنكَف كُملَيع َا لْتُمعج قَدو
لُونا تَفْع٩١-  ٩٠:النحل[ ﴾م[. 

واذكروا اهللا العظيم اجلليل يذكركم، واشكروه عىل نعمه وأفضاله يكرمكم ويزدكم، 
 .ولذكر اهللا أكرب، واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون

 .هـ١٤/١١/١٣٧٧: جامع النعريية ـ يف
***** 
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غافر الذنب وقابل التوب شديد  ،احلي القيوم ،العزيز الكريم ،احلمد هللا احلكيم العليم

ً  ،املتفرد بالكامل واجلالل ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له ،العقاب  ،بالقسط قائام
 .له إال هو العزيز احلكيمإال 

 ،أرسله إليهم بالنور واهلدى ،صفوة خلقهعبده ورسوله وحبيبه و اوأشهد أن حممدً 
حتى أقام  ،وعفا عن أخطائهم العديدة ،فصفح عن مسيئهم ،فقام فيهم مقام النبوة العليا

 ،وما ينطق عن اهلوى ،الدولة اإلسالمية عىل أساس العلم والنور واحلكمة والقرآن احلكيم
 .الدين يوم دهيم إىلومن استن بسنتهم واهتدى هب ،آله وصحابته صىل اهللا عليه وعىل

  :بعد أما 
إِن اإلِنسان  *والْعصرِ ﴿ :الرمحن الرحيم اهللا بسم: يقولتعاىل  سبحانه اهللا أن اهللا رمحكم اعلموا

  .]٣ – ١: العرص[  ﴾إِالَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وتَواصوا بِالْحق وتَواصوا بِالصبرِ *لَفي خسرٍ 
 ـ وهو الزمن الطويل املديدـ  أقسم اهللا تبارك وتعاىل بالعرص :ففي هذه السورة الكريمة

حابط عمله وخارس مسعاه، وال نصيب له من عمله : أيأن اإلنسان لفي خسارة وخرسان، ب
َ إال التعب والنَّ   . الدنيا واآلخرةب واخلسارة الدائمة يفص

ً ثم استثنى تبارك وتعاىل من هؤالء   ،هم الذين آمنوا باهللا ورسوله :الناس اخلسارى قسام
 ،وعملوا الصاحلات من صيام وصدقة وحج وبر وزكاة ،وبام جاء عن اهللا وعن رسوله

ٍ  ،وصلة رحم وأداء لألمانة ٍ باملعروف وهن وأمر وحفظوا ألسنتهم من النميمة ، عن املنكر ي
ونفوسهم  ،ا فروجهم عن املحرماتوحفظو ،الكاذبة والشهادات ،واأليامن الباطلة ،والغيبة

 .وضامئرهم من الغش واخليانة
دي اموالرجوع إىل احلق خري من الت ،واحلق أحق أن يتبع ،ثم بعد ذلك تواصوا باحلق

والسمو  ،ورفع النفس عن سفاسفها ،األخذ بمعايل األمور: باحلقومن التوايص  ،بالباطل
 ،واالهتامم بمصالح املسلمني ،واآلجل بالنفس إىل األهداف السامية النافعة يف العاجل

نصح لعامتهم الو ،والعمل بإخالص ،واألديب واملعنويوالعمل عىل رفع مستواهم املادي 
 .وإسداء املعروف والرب إىل فقريهم وضعيفهم وقريبهم وبعيدهم ،ضاهلم وإرشاد ،أئمتهمو

والصرب  ،﴾صوا بِالصبرِوتَوا﴿: ثم ختم تعاىل هذه السورة الكريمة باحلث عىل الصرب فقال
  .جه به العبد الصاحل متاعب احلياة وآالمها ومنغصاهتااهو أعظم سالح يو

وعلى ما يالقيه يف سبيل إعالء كلمة ا من ضر  ،فاملؤمن هو من يصرب عن املعاصي ويصرب على املصائب
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  .إدراككذلك الطاعات والدوام عليها حيتاج إىل صرب وقوة إميان و، ووآالم وإيذاء
رمحه يقال الشافعي  ،فها أنتم أيها املسلمون ترون أن هذه السورة مع قصرها قد مجعت ما حيتاج إليه اإلنسان

حج« :ا رِ ﴿ :وهي ،على خلقه إال هذه السورة لكفتهم ةلو ما أنزل اصالْعرٍ  *وسي خلَف اناإلِنس إِالَّ  *إِن
 .»]٣ – ١: العرص[  ﴾صالحات وتَواصوا بِالْحق وتَواصوا بِالصبرِالَّذين آمنوا وعملُوا ال
 ،وآمنوا باهللا واعملوا الصاحلات ،كونوا خري أمة أخرجت للناس: خوةفيا أهيا اإل

ومن مل يؤمن باهللا  ،كروأمروا باملعروف واهنوا عن املن ،وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب
 .أولئك هم الفاسقونويمتثل أوامر اهللا ف

إنه هو  فاستغفروه ،لنا ولكم ولسائر املسلمني العون واملغفرة وأسأل اهللا ،قول هذاأ
 .الغفور الرحيم
  :اخلطبة الثانية

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال  ،وال عدوان إال عىل الظاملني ،احلمد هللا رب العاملني
 . كل يشء قديروهو عىل ،له احلمد يف األوىل واآلخرة ،رشيك له

ُ  ،النبي األمي ،والصالة والسالم عىل صفوة اخللق البشري النذير جوامع  يعطالذي أ
 ُ والتابعني هلم بإحسان إىل يوم صىل اهللا عليه وعىل صحابته حممد  ،تمت به النبوةالكلم وخ

لُّون علَى النبِي يا أَيها الَّذين إِن اَ وملَائكَتَه يص﴿  :فقال تعاىل ،اهللا ومالئكته عليه وقد صىل ،الدين
 .]٥٦: األحزاب[  ﴾آَمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تَسليما

 ِّ من إىل الطيب وآله وصحبه الذين هدوا  ،وسلم وبارك عىل نبيك حممد اللهم صل
 .وهدوا إىل رصاط العزيز احلميد ،القول

  :أما بعد
إال من  ، سبحانه حكم وأقسم أن اإلنسان لفي خسار وهالكأن اهللا فاعلموا وفقكم اهللا

وايص تهم املحبة واألخوة والنيت بوساد ،وعملوا الصاحلات بجوارحهم ،بقلوهبم به آمنوا
 ،لطاعات واجتناب للمحرماتلمن أداء  ،واألمور النافعة هلم يف الدنيا واآلخرة ،باحلق

ونزهوا أنفسهم وضامئرهم من  ،اطهاسفسفاسفها وس عن وتواصوا بمعايل األمور وتناهوا
نزهوا  ،ة والشهادات الباطلة والزور والنفاقذبواأليامن الكا ،واحلقد والرياء والرباالغش 

 وجتعل الناس ،نفسهم وضامئرهم عن هذه اجلراثيم واألوبئة الفتاكة التي تفتك باملجتمعاتأ
ً  ينهش ً  ،ابعضهم بعض وينتهك  ،اآلخر ويلوم بعضهم البعض ،اويطعن بعضهم بعض
ً  ،عرضه  .شتَّى وقلوهبم احتى يكونوا كاملنافقني حتسبهم مجيع
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ً  ويصبحوا ،وتضعف شوكتهم ،وهبذا تتفرق كلمتهم ً  أشل، اعضو لكل  اومطمع
 . بصغا

 ،ال بد من أن تتواصوا باحلق وتتواصوا بالصرب، وفال بد أهيا املسلمون من االجتامع واالحتاد
 .باحلق خري قيامقمتم اصيتم بالصرب وال إذا توإألن ذلك ال يتم 
  :عباد اهللا

ُ أوها  ،اعلموا أن أحسن احلديث كتاب اهللا وره قد نتم ترون سورة صغرية قصرية من س
 .مجعت من املعاين ما يكفل السعادة للبرشية يف الدنيا واآلخرة

اكُم وما آَتَ﴿ :، قال تعاىلخري السنن يفه ،ملسو هيلع هللا ىلصفعليكم بكتاب اهللا وبسنة نبيكم حممد 
ومن  ،عىل اجلامعةفإن يد اهللا  ،وعليكم باجلامعة ،] ٧: احلرش[ ﴾الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنه فَانْتَهوا

 َّ َّ  شذ   .يف النار شذ
َ أن يوتعاىل  اهللاسأل أ َّ وأن يوحد  ،املسلمني أمور وأن يصلح والة ،علينا خيارنا يل

وامجعهم وانرصهم عىل عدوك وعدوهم يا ملني، اللهم عىل احلق يارب العا كلمتهم وقيادهتم
 .أرحم الرامحني

اللهم اغفر للمسلمني واملسلامت واملؤمنني واملؤمنات األحياء منهم واألموات برمحتك 
 .يا أرحم الرامحني، اللهم اشف مرضانا ومرضاهم وفرج كروهبم إنك سميع جميب

  :عباد اهللا
﴿لِ ودبِالع رأْمي َا إِن لَّكُملَع ظُكُم عغْيِ يالبكَرِ واملُنو اءشنِ الفَحى عهنيى وبي القُرذ إِيتَاءانِ وساِإلح
ونكُ*  تَذَكَّرلَيع َا لْتُمعج قَدا وهيدكتَو دعب انمقُضُوا األَي لَا تَنو تُمداهإِذَا ع ِا دهفُوا بِعأَوكَو م لَمعي َا يلًا إِنف
لُونا تَفْع٩١-  ٩٠:النحل[ ﴾م[. 

واهللا خبري بام  ، ولذكر اهللا أكرب،واشكروه عىل نعمه يزدكم ،فاذكروا اهللا يذكركم
 .تعملون

 هـ١٩/١١/١٣٧٧: جامع النعريية ـ يف
***** 
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 ،وهدانا إىل االستسالم ألوامره واتباع هديه ،الذي أنعم علينا بنعمة اإلسالماحلمد هللا 
له الدنيا واآلخرة وإليه  ،املطلع عىل النوايا واألرسار ،وأشهد أن ال إله إال هو احلكم العدل

 .املعاد
صالة  ،وصحابته والتابعني ، صىل اهللا عليه وعىل آلهورسوله عبده احممدً  أن وأشهد
 .ام الليل والنهاردائمة ما د

  :أما بعد
هي أن  :وتقوى اهللا تعاىل ،واعلموا أن طاعته أقوم وأتقى ،فيا أهيا الناس اتقوا اهللا تعاىل

 ،وذلك باجتناب ما هنى عنه اهللا تبارك وتعاىل ،جيعل اإلنسان بينه وبني عذاب اهللا وقاية
 .واتباع ما أمر به

ـــــا َ ى اهللاِ م َ قْـــــو تَ ِ اهللاَ فَ اتـــــق َ   و
 

ــاورت   ْ قج صــل َ الَّ و ِ ــرئ إ ــب ام   ل
نه هداية ينتفع به إوقال  ،كتابه الكريم الريب والشبهة عن اهللا تبارك وتعاىل نفىوقد  

قني  *امل ﴿: املتقون دون من سواهم فقال الَّذين يؤمنون بِالْغَيبِ  *ذَلك الْكتَاب ال ريب فيه هدى للْمتَّ
ممالة و الص ونيمق يو قُون نفي ماهزَقْنا ر*  وننوقي مه ةبِاآلخر و كلقَب نا أُنْزِلَ ممو كا أُنْزِلَ إِلَيبِم وننمؤي ينالَّذو* 

ونحفْلالْم مه كلَئأُوو هِمبر نى مدلَى هع كلَئ٥ – ١:البقرة[ ﴾أُو[.  
الذين آمنوا بام غاب عنهم من جنة ونار  ،ن هم املتقونأهيا املسلمو افاملفلحون حق  

فأدوا ما افرتض اهللا عليهم من صالة وزكاة وصيام وحج م؛ وحساب وعقاب وراحة ونعي
من معاملة أو بيع  ،جلميع من تربطه هبم روابط االجتامع ،وبر ومعاملة باإلحسان واملعروف

ه وال ملظال ي ،مأخو املسلاملسلم « :ملسو هيلع هللا ىلصأو رشاء أو خدمة أو قرابة عىل حد قول الرسول 
 .»من الرش أن حيقر أخاه املسلم سب امرئبح ،خيذله وال حيقره

كام  م،وأنفقوا مما رزقهم رهب ،ا وعالنيةواملفلحون أهيا املسلمون هم الذين اتقوا رهبم رس  
ُقونومما رزَقْ﴿ :قال تعاىل يف وصف املتقني الذين هيتدون بالقرآن وينتفعون بمواعظه نفي ماهن﴾ 

 ،وذبح الذبائح ،الضيوفي وليس املراد باإلنفاق هنا ما يسمونه بالكرم واجلود وقر، ]٣:البقرة[
والعوض واجلاه ال  ةفهذا تبذير وإنفاق يف سبيل الشيطان والسمع ،كال ؛لقصد السمعة واملدح

 .يف سبيل اهللا
 تعاىل هو الذي رزقه وأنعم عليه عن شعور بأن اهللا الناشئوإنام املقصود باإلنفاق البذل 

http://www.alukah.net


 

www.alukah.net 

  خطب املنربخطب املنرب
  

٥٦ 
 

كذلك والرمحة، و يستحق النفقة والشفقة والعطف والبذلعبد اهللا  وأن الفقري املحروم ،به
وكذلك البذل يف مصالح املسلمني ومنافعهم والرفع  ،البذل لأليتام واملساكني واملحاويج

 .همدمن مستواهم ومستوى بال
 ً  ،وهو أفضل سبل اهللا ،ينفق منه يف ذلك السبيل أن وقد أوجب اهللا عىل من أويت ماال
فمن وجد  ،الفقراء واملساكني شاعنإواملشاركة يف  ،فيجب بذل املال يف سبيل اخلري واإلنشاء

 ً ً  من نفسه ميال ألهل العوز والبائسني  ؛بشكره ورمحة اإىل ذلك ابتغاء مرضاة اهللا تعاىل وقيام
َّ  ؛قد أسلم إىل اهللا تعاىل وأنابو ،من خلقه فهو بدون شك قابل هلداية القرآن  ألنه بذل أحب

 .فهو خليق برمحة اهللا وقبوله ،األشياء إليه وهو ماله يف سبيل اهللا
ومن يطع اهللا ورسوله  ،وأطيعوا اهللا ورسوله ،وأصلحوا ذات بينكم ،فاتقوا اهللا عباد اهللا

 .فأولئك هم الفائزون ،ويمتثل أوامره وجيتنب ما هنى عنه
ستغفر اهللا العظيم اجلليل الكريم التواب الرحيم لنا ولسائر أو ،هذا أقول قويل

 .إنه هو الغفور الرحيم ،فاستغفروه واسألوه الرمحة والتوبة واملعونة ،املسلمني
  :اخلطبة الثانية 

وأعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا  ،احلمد هللا أمحده وأستعينه وأستغفره
 .ومن يضلل فال هادي له ، فال مضل لهمن هيد اهللا ،وعاداتنا

مدير  ،خالق األولني واآلخرين ،وأشهد أن ال إله إال هو احلكيم العليم رب العاملني
وتعاىل من أن  اهللا تبارك ،ال تدرك حكمته األفهام ،الك ومقلب القلوبماألفالك ومغري األ

 .ولعقأن حتيط به ال وأ ،تدركه األوصاف واألمثال
ً  ،وصفوة خلقه ،عبده ورسوله ادً وأشهد أن حمم ً  اأرسله للجن واإلنس بشري فام  ،اونذير

، فصلوات ريب وسالمه عليه، وقد إال حذرها عنه اوال رش   ،بقـي من خري إال دل األمة عليه
  ﴾وا علَيه وسلِّموا تَسليماإِن اَ وملَائكَتَه يصلُّون علَى النبِي يا أَيها الَّذين آَمنوا صلُّ﴿ :قال تعاىل

 ،]٥٦:األحزاب[
صالة دائمة ما دام الليل  ،صىل اهللا عليه وعىل آله وأزواجه وأنصاره وصحابته أمجعني

ِّ  ،والنهار آل عىل كام صليت عىل إبراهيم و ،وسلم وبارك عىل حممد وآل حممد اللهم صل
 .إنك محيد جميد ،إبراهيم

  :أما بعد
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لَا الشمس ينبغي لَها أَن ﴿ :، قال تعاىليل األبصار بمرور األعوام وتردد األيامفاعتربوا يا أو
ونحبسي ي فَلَككُلٌّ فارِ وهالن ابِقلُ سلَا اللَّيو ررِكَ القَم٤٠:يس[  ﴾تُد[.  
 ،هاوأن السنة املاضية قد انتهت بخريها ورش ،فها أنتم ترون أننا يف مطلع سنة جديدة

وعىل هذا فالواجب  ،فيجب أن تدركوا أن مرور الليايل واأليام واألعوام يتبعه مرور األعامر
 ؟وربح فيها من ربح ؟كم هلك فيها من هلك ،ا املاضيةنخوة أن نعترب بسنينعلينا أهيا اإل

 .؟وخرس فيها من خرس
وألبناء وطننا وأن نتدارك ما فات بالعمل املثمر النافع لنا  ،فيجب أن نحاسب أنفسنا

ُ  ،نا ولدنياناتخروآل ُ ام  وأن ال نكون ص ً  ب واأليام متر علينا احلوادث وتنرصم أمامنا األعوام  كام
ً  ،أو نتعظ هبا ،من غري أن ندرك هلا معنى ً  افيجب أن ندرك أن احلياة ليست نوم ً  وأكال  اورشب

َ فارفعوا من شأن أنفسكم و ،فقط ِ عْ أ  أن احلياة دقائق واعلموا ،وا أيديكم وأذهانكملُ م
 :كام قيل وثواين،

ـــه ِ قائلـــة ٌ ل ِ املـــرء ُ قلـــب ـــات قَّ َ   :د
 

ـــــواين  ٌ وث ـــــائق ـــــاة َ دق   إنَّ احلي
َ ذكرهـا  َ موتـك   فارفع لنفسـك بعـد

 
ٌ ثـــاين  ـــر م ُ ـــان ع ُ لإلنس ـــذكر   فال

  :أيها املسلمون 
 ،وأنه جيب علينا أن نتدارك أنفسنا ونعمل للمستقبل مات، اعلموا أن ما فاتو

 .وزنوها قبل أن هتلكوا ،نفسكم قبل أن حتاسبوافحاسبوا أ
َّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصحممد  يهد يوخري اهلد ،حسن احلديث كتاب اهللاأواعلموا أن  األمور  ورش

َّ  ،عىل اجلامعةفإن يد اهللا  ،وعليكم باجلامعة ،حمدثاهتا َّ  ومن شذ فأقيموا الصالة  ،يف النار شذ
َ  وال ،واعملوا لصالح أمتكم وبالدكم وأنفسكم ،وآتوا الزكاة ط َّ ل َ ُس ي تتكلوا وال تتهاونوا فَ

 .كم وال يرمحكمفيمن ال خياف اهللا  عليكم
ِّ علينا خيارنا يارب العاملني، وامجعهم عىل احلق  ،اللهم أصلح والة املسلمني ،اللهم ول

 ِّ ، وتب علينا إنك أنت  التواب خيافك فينا وال يرمحنا بذنوبنا من ال علينا اللهم ال تول
 .الرحيم

  :هللاعباد ا
﴿عغْيِ يالبكَرِ واملُنو اءشنِ الفَحى عهنيى وبي القُرذ إِيتَاءانِ وساِإلحلِ ودبِالع رأْمي َا إِن لَّكُملَع ظُكُم
ونتَذَكَّر  *هيدكتَو دعب انمقُضُوا األَي لَا تَنو تُمداهإِذَا ع ِا دهفُوا بِعأَوو لَمعي َا يلًا إِنكَف كُملَيع َا لْتُمعج قَدا و
لُونا تَفْع٩١-  ٩٠:النحل[ ﴾م[.  

فاذكروا اهللا يذكركم، واشكروه عىل نعمه يزدكم ويبارك لكم، ولذكر اهللا أكرب، واهللا 
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 .يعلم ما تفعلون
 هـ٣٠/١/١٣٧٨ :يفـ  جامع النعريية

***** 
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ملسو هيلع هللا ىلص 
ويعز  ،وينزع امللك ممن يشاء ،مالك امللك يؤيت امللك من يشاء ، العيل العظيماحلمد هللا

يولج الليل يف النهار ويولج  ،نه عىل كل يشء قديرإ ،بيده اخلري ،من يشاء ويذل من يشاء
ويرزق من يشاء بغري  ،وخيرج امليت من احلي وخيرج احلي من امليت ،النهار يف الليل

 .حساب
وهو  ،نحمده ونشكره ،عطي ملا منعمال مانع ملا أعطى وال هدى، ، وقدر فخلق فأبدع
 ُ  .مد ويشكر عىل كل ما حكم وأمىضاملستحق ألن حي

 االذي أرسله اهللا شاهدً  ،والصالة والسالم عىل صفوة خلقه البشري النذير النبي األمني
 ً ً  اومبرش ً  اونذير ً  اوداعي ً  اإىل اهللا بإذنه ورساج  آله وصحابته الذين صىل اهللا عليه وعىل ،امنري

  :أما بعد .قاموا باحلق وبه كانوا يعدلون
  :أيها املسلمون

 ،طاعته هي تقواه واعلموا أن ،عنه كمعام هنا واالنتهاء ،اتقوا اهللا تعاىل بامتثال أوامره
 جاومن يتَّقِ اَ يجعلْ لَه مخْر﴿ :، قال تعاىلوالدليل عىل كل فضيلة ،الص من كل بليةوهي اخل

* بتَسحلَا ي ثيح نم زُقْهريلَا ﴿: وقال تعاىل ، ]٣- ٢:الطالق[ ﴾وو هقَات قُوا اَ حق تُ يا أَيها الَّذين آَمنوا اتَّ
ونملسم أَنْتُم إِلَّا و وتُن١٠٢:عمران آل[ ﴾تَم[.   

  :عباد اهللا
ونحن اآلن يف الثاين عرش  ،عرش من ربيع األولولد يف الثاين  ملسو هيلع هللا ىلص احممدً  ااعلموا أن نبينً 
واإلكثار من الصالة  ،ملسو هيلع هللا ىلصمن ذكرى نبينا حممد  راإلكثافعلينا يف هذا اليوم  ،من ربيع األول
ذلك ألن اهللا قدر ميالده يف هذا اليوم ليخرج الناس من الظلامت إىل النور  ،والسالم عليه

وكان  ،ملسو هيلع هللا ىلص ولد األمني حممد بن عبد اهللافشع النور و ،ذنه وهيدهيم إىل رصاطه املستقيمإب
وذلك ألن الناس كانوا  ؛نزوله إىل هذه الدنيا بركة من اهللا ورمحة منه تبارك وتعاىل بعباده

َ يعيشون  دُ يف ظلامت من اجلهل بعضها فوق بعض، فكانوا ي ِ منهم  ويأكل القوي ،البنات ونَ ئ
ا وكانوا  ،عىل جاره ويغري اجلار ،الضعيف ً ً أحزاب هذا من  ؛ونعرات جاهلية ائفووط اوشيع

 .ناحية أمنهم وحياهتم االجتامعية
وبعضهم يعبد  ،لقد كان بعضهم يعبد احلجارة ،أما عن ديانتهم فال تسأل عنها

وبعضهم يصنع ربه بيده ثم يقرب له القربان ويذبح له  ،وبعضهم يعبد التمر ،األشجار
 .اىل السالمة والعافية من هذه العقول، فإذا جاع أكل ربه، نسأل اهللا تعالذبائح ويسجد له
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 :ملسو هيلع هللا ىلصوصف النبي  يف وقد صدق من قال
ــأتيــت والنــاس فــوىض ال  ُ َ َّ مت   هبــم ر

 
ــام يف صــنم  ــد ه ــىل صــنم ق   إال ع

 ،البرشي من هذه القيودالعقل وإلطالق  ،ملحاربة هذه اخلرافات ملسو هيلع هللا ىلصنبيه فبعث اهللا  
َّ  ، يدهفجاهد يف سبيل اهللا بلسانه ويده حتى أظهر اهللا دينه عىل غ الرسالة وأدى األمانة فبل

غْلبن أَنَا ورسلي﴿: ، قال تعاىلونصح األمة   .]٢١:املجادلة[  ﴾كَتَب اُ لَأَ
فاستقامت هلم  ،عىل يده ويد خلفائه سالميةثم استتب األمن وتوحدت جهود األمة اإل

ف  وعد اُ الَّذين آَمنوا منكُم﴿ :، قال تعاىلالقيادة وعملُوا الصالحات لَيستَخْلفَنهم في األَرضِ كَما استَخْلَ
متَضَى لَهي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَيو هِملقَب نم ين٥٥:النور[ ﴾الَّذ[،  َّ  ، بوعدهففعل تبارك وتعاىل ووىف

 ا،ورأهيم واحدً  ،سلمني واحدةوذلك ملا كانت كلمة امل ،اومن أصدق من اهللا حديثً 
  .اوخليفتهم واحدً 

ا، أما ملا تفرقوا دويالت حيارب بعضها ً وأصبح فيهم ملوك ورؤساء انتهازيون  بعض
 ،وال حياربون إال ألجل أغراضهم الدنيئة ،ال يتكلمون إال ألجل مصاحلهم اخلاصة ،أنانيون

 َ ُّ كُ ملا تفرقوا و ولَا تَنازَعوا فَتَفْشلُوا ﴿: ل اهللا تعاىلوا قوتثلركب رأسه وسعى لنفسه ومل يم ل
كُمحي ومل يمتثلوا قول رسوهلم الذي بعثه اهللا هلداية الثقلني اجلن  ،]٤٦:األنفال[ ﴾وتَذْهب رِ

َّ  ،عىل اجلامعةعليكم باجلامعة فإن يد اهللا « :حينام قال ،واإلنس َّ  ومن شذ َّ ، ف»يف النار شذ  مل لام
عة قرهاينة فانتهبوا ينئذ سلط اهللا عليهم الصح ،يستنوا بسنة نبيهم ومل ،يستمعوا قول رهبم

وسلط اهللا عليهم املستعمرين فجثموا فوق صدور بالدهم وابتزوا  ،كريمة طيبة من بالدهم
وهو أنه لن  ،وقد قال العلامء كلمتهم يف هذا املوضوع ،واستعمروا ورشدوا وقتلوا ،خرياهتا

استهم ئتوحيد كلمتهم وربوباجتامع املسلمني  ،لح به أولهيصلح آخر هذا األمر إال بام ص
  .وقيادهتم

نه هو الغفور إفاستغفروه  ،وأسأل اهللا املغفرة لنا ولسائر املسلمني ،أقول قويل هذا
 .الرحيم

  :اخلطبة الثانية
وأشهد أن ال إله  ،وال عدوان إال عىل الظاملني الطاغني املفسدين ،احلمد هللا رب العاملني

فأبان  ،أرسله رمحة للعاملني ،عبده ورسوله اوأشهد أن حممدً  ،هللا وحده ال رشيك لهإال ا
َّ  ،الطريق وأوضح السبيل ٍّ  ،األمة عليه ومل يبق من خري إال دل فأمر  ،نهمإال حذرها  وال رش

 وأعن اخلالفات التي ال هتدف إىل مصلحة دينية  واالحتاد، وهنى املسلمني باالجتامع
 .مصلحة اجلامعة عىل مصلحة الفردوقدم  ،اجتامعية

http://www.alukah.net


 

www.alukah.net 

  خطب املنربخطب املنرب
  

٦١ 
 

  :عباد اهللا
ونحن حينام نذكره  ،يف الثاين عرش من شهر ربيع األول عام الفيل ملسو هيلع هللا ىلصقد كان مولده ل

إِن اَ ﴿: قال تعاىل ،والصالة والسالم عليه ،ونذكر مولده فإنام نذكره للتأيس به والتباع سنته
 بِيلَى النع لُّونصي كَتَهلَائماويملوا تَسلِّمسو هلَيلُّوا عوا صنآَم ينا الَّذها أَي٥٦: األحزاب [ ﴾ي[. 

األعياد يف فإن  ،كام تسميه الصحف واإلذاعات ،ولسنا نسمي هذا اليوم عيد امليالد
وهذا ال يمنع من أن نذكر يوم ميالده ونفرح به  ،عيد الفطر وعيد األضحى عيدان، اإلسالم

كام نفرح ونصيل ونسلم عليه حينام نذكر هجرته وانتصاره  ،نصيل فيه ونسلم عليهونستبرش و
 .وانتصاره عىل اليهود وإجالئهم من خيرب ،عىل املرشكني ببدر وبالفتح

  :أيها املسلمون
لَتَجِدن أَشد ﴿: قال تعاىل ،اا وحقدً حسدً  ملسو هيلع هللا ىلص ان اليهود أعداء لنا منذ أن بعث اهللا حممدً إ

داسِ عالنودهوا الينآَم ينلَّذل ة ٨٢: املائدة[  ﴾او [.  
اعلموا أن اليهود مع عداوهتم وحسدهم وحقدهم وبغضهم للمسلمني واإلسالم و

فيجب أن نوحد كلمتنا ضدهم وأن نتأهب لغزوهم بام  ،أصحاب مطامع وأغراض دنيئة
والرفع  ،كلمة اهللا تعاىلوليكن رائدنا األول إعالء  ،من مال ورجال وعتادونستطيع من قوة 

ِّ  ،ولن يتم ذلك إال بعد أن نصلح أنفسنا ،وأخذ حقنا املسلوب ،من مستوى بالدنا َ وأن نقو ا هي
قَومٍ حتَّى يغَيروا ما بِأَنْفُسهِم﴿: ، قال تعاىلوأن نحدد الغرض واهلدف   .]١١: الرعد[  ﴾إِن اَ لَا يغَير ما بِ

وال تفرقوا فتفشلوا وتذهب  ،وااللتئام واالجتامع وتوحيد الكلمةفعليكم بتقوى اهللا 
 .رحيكم

فامتثلوا ما أمركم به  ،رسوله يهد يوخري اهلد ،واعلموا أن أحسن احلديث كتاب اهللا
ْ تَ  ُ ر َ ش ِ تَ دوا و ُّ ع  .واز

َ سأل اهللا أن يوأ ِّ أمور اللهم أصلح والة ، وأن ينرصنا عىل من عادانا ،علينا خيارنا يل
ِّ واللهم  يارب العاملني، امجع كلمتهم عىل احلقواللهم  ،املسلمني وأصلح  ف بني قلوهبمأل

 اللهم ،أخرجهم من بالد املسلمنيواللهم  ،أهلك اليهود واملستعمرينواللهم  فساد نياهتم،
      .انرصنا عليهم أمجعنيو

  : عباد اهللا
﴿ إِيتَاءانِ وساِإلحلِ ودبِالع رأْمي َا إِن لَّكُملَع ظُكُم عغْيِ يالبكَرِ واملُنو اءشنِ الفَحى عهنيى وبي القُرذ
ونكُ*  تَذَكَّرلَيع َا لْتُمعج قَدا وهيدكتَو دعب انمقُضُوا األَي لَا تَنو تُمداهإِذَا ع ِا دهفُوا بِعأَووعي َا يلًا إِنكَف م لَم
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لُونا تَفْع٩١-  ٩٠:النحل[ ﴾م[. 
 .واهللا يعلم ما تفعلون ،ولذكر اهللا أكرب ،ملسو هيلع هللا ىلصوصلوا عىل نبيكم حممد 

 .هـ١٢/٣/١٣٧٨: جامع النعريية ـ يف
***** 
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وأشهد أن ال إله إال هو ، نرص عبده وأعز جنده وهزم األحزاب وحده ،احلمد هللا وحده

ً  ،عبده ورسوله اوأشهد أن حممدً  ،املنياحلكيم العليم رب الع  اأرسله إىل كافة اخللق بشري
 ً  .وعىل آله وصحابته وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين ،صلوات اهللا وسالمه عليه ،اونذير

   :أما بعد
ً  ،أن األيام متيض وتتبعها أيام اعلموا أهيا املسلمون ً  احاملة يف طياهتا حرب وأن  ا،أو سالم

ال نشعر بام يراد بنا  ،خيلقنا لنعيش يف هذه األيام كام تعيش السوائم والبهائم اهللا سبحانه مل
من أخبار تصم اآلذان وخترس  ،ناء الليل وأطراف النهارآوال نحس بام نراه ونسمعه يف 

وموت  ،وصواريخ وأقامر وطائرات ونفاثات ،من قنابل ذرية وهيدروجينية ،األلسن
 .تأخروتقدم و ،ورفعة وانحطاط ،وحياة

وأن نفهم  ،فواجب علينا أهيا املسلمون أن نحس وأن ندرك وأن نعرف جمريات األمور
إذا رأينا ما  »نعم« :فنقول ،وأن يكون لنا إرادة وشجاعة ،كل ما حولنا ونعرف كل ما يراد بنا

ً  »ال« :ونقول نا،يرضينا ويريض ربنا ويريض أخالقنا وضامئر ال خري فيها  اعندما نرى أمور
ً  ،شاد وال حكمةوال ر ال تريض ربنا وال تتفق مع األخالق والعادات  اوعندما نرى أمور
ً  ،الطيبة خرِجت للناسِ تَأْمرون بِاملَعروف وتَنهون عنِ املُنكَرِ﴿: لقول اهللا تعاىل امتثاال [   ﴾كُنتُم خير أُمة أُ

  .]١١٠: آل عمران
وأن نعرف  ،لينا أن ننظر يف ملكوت الساموات واألرضيتحتم ع ،نعم أهيا املسلمون

 ،وأن ندرك احلق فننرصه ونعرف الباطل فنخذله ،الطريق السليم القويم فنسري يف ركابه
ن أو ،نشارك األحياء يف حياهتم هكذا جيب علينا ما دمنا أحياء نشعر باحلياة ونحس هبا أن

ا ماضيها الكريم وعزهتا هلئق بنا كأمة حية وعاداتنا إىل املستوى الالسمو بأنفسنا وأخالقنا ن
 .عاليةال

ِ فال بد أن نَ  َّ ج ً  ،يف عبادة ربنا د  اوأن نخلص له ضامئرنا ونوايانا وأن نجعل عملنا مقصود
 .غانضفال رياء وال نفاق وال حسد وال أ ،به وجهه الكريم
 ً مستوى  ن نسعى جاهدين للرفع منأأن نخلص لدنيانا وأن نكد ونكدح و اوال بد أيض

وحتى نستغني  ،حتى نتمكن من فتح مربات خريية ومصانع وطنية ،حياتنا املالية واملعنوية
وحتى ال يستغلنا ويستثمر خرياتنا وثمرات بالدنا  ،بمجهوداتنا وأموالنا عن أموال الغري

ً لنا كيانً  ئبد أن ننش فال ،الغربيون والرشقيون ، انعتمد فيه عىل جمهودنا واقتصادياتن اا صحيح
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خرة ولَا تَنس نَصيبك من الدنْيا وأَحسن كَما أَحسن اُ إِلَ﴿: وقد قال تعاىل   ﴾يكوابتَغِ فيما آَتَاكَ اُ الدار اآلَ
  .]٩٣:النحل [  ﴾ولَتُسأَلُن عما كُنتُم تَعملُون﴿: وقال تعاىل، ]٧٧:القصص[

وأننا جيب أن نسعى بجد وإخالص حلياتنا  ،أن ندرك أننا أحياءخوة فال بد أهيا اإل
من عملَ صالحا ﴿   :، كام قال تعاىللنا ولبالدنا وألبنائنا وأحفادنا ؛لدنيانا وألخراناملامتنا وو

  .]٤٦:فصلت [ ﴾فَلنفْسه ومن أَساء فَعلَيها
تغفروه واستعينوا به فهو املستعان فاس ،ستغفر اهللا لنا وللمسلمنيأأقول ما سمعتم و

 .الغفار
  :اخلطبة الثانية

له  ،وأشهد أن ال إله اهللا وحده ال رشيك له ،مالك يوم الدين ،احلمد هللا رب العاملني
خذُه سنةٌ ولَ﴿ ،امللك وله احلمد حييى ويميت وهو احلي القيوم ا نَوم لَه اُ لَا إِلَه إِلَّا هو احلَي القَيوم لَا تَأْ

يهِمدأَي نيا بم لَمعي هإِلَّا بِإِذْن ه دنع فَعشي يذَا الَّذ نضِ مي األَرا فمو اتاومي السا فم  ءيبِش يطُونحلَا يو ملْفَها خمو
األَرو اتاومالس هيسكُر عسو اءا شإِلَّا بِم هلْمع نميمظ الع يلالع وها ومظُه ه حفْ ئُودلَا يو ٢٥٥: البقرة[  ﴾ض[.  

فكان خري  ،إىل كافة الثقلني اجلن واإلنسأرسله  ،عبده ورسوله احممدً وأشهد أن 
ً أهلذا  ؛أدى الرسالة وبلغ األمانة ،رسول ً  حبه اهللا واختذه خليال  ،كام اختذ إبراهيم خليال

إِن اَ ﴿: قال اهللا تعاىل ،م عليه يف كل عبادة وبكل مناسبة وبغري مناسبةوأمرنا أن نصيل ونسل
 .]٥٦:األحزاب [ ﴾وملَائكَتَه يصلُّون علَى النبِي يا أَيها الَّذين آَمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تَسليما

 ِّ بته ومن تبعهم بإحسان وسلم عىل عبدك ورسولك حممد وعىل آله وصحا اللهم صل
 :أما بعد .إىل يوم الدين

  :أيها املسلمون
 ً فعليكم بتقوى اهللا وامتثال أوامره واالنتهاء عام  ،ااعلموا أن من يتق اهللا جيعل له خمرج

ً  ،هناكم عنه ً  اومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوز فعليكم عباد اهللا باإلخالص يف  ،عظيام
ولْتَكُن منكُم أُمةٌ يدعون إِلَى اَخليرِ ﴿ :، قال تعاىلم ويف معامالتكمأعاملكم وأقوالكم يف عبادة ربك

ونحاملُفْل مه كأُولَئكَرِ ونِ املُنع نوهنيو وفربِاملَع ونرْأمي١٠٤:آل عمران [  ﴾و[.  
واعلموا  ،وال هتملوا أخالقكم وشيمكم العربية اإلسالميةوال تنسوا الفضل بينكم، 

ن أردنا الفوز يف الدارين الدنيا إالكسل واجب علينا  تركأن اجلد واملثابرة والعمل و
ن أردنا اسرتجاع جمدنا والفوز بالسباق يف التقدم والرقي والتغلب إوواجب علينا  ،واآلخرة

أن نعمل بجد ومثابرة وأن ال ندع فرصة للتقدم  ؛عىل أعداء العروبة الصهاينة وغريهم
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 .قي إال انتهزناها واستثمرناهاوالر
وعشنا يف  التقدمأما إذا تكاسلنا واستسلمنا للسبات والراحة والنوم وتركنا النور و

توشك أن تداعى عليكم األمم « :ملسو هيلع هللا ىلصيقع علينا قول الرسول  أن فإننا يوشك ،ظالم دامس
كنكم غثاء ول ،ال« :قال ؟يا رسول اهللا من قلةأ :قالوا ،»كام تتداعى األكلة عىل قصعتها

 .»كغثاء السيل
والبذل  ،فعليكم بالتضحية والنشاط واملسامهة يف املشاريع اخلريية والرشكات اإلنشائية

 .داء إن أردتم العزة والكرامةفوال
 ً  :قيل وقديام

 ْ ل ُ ِ فابــــذ ــــب ِ غائ َّ َ للر ــــت ْ ع لَّ طَ نْ تَ ِ   إ
 

نــات  ِ ائ ــنَّة ُ الكَ ُ ِ س ر ْ ه َّ لْــك يف الــد ِ   ت
  ِ ات َ ب ُّ ني من الس ْ ـ ليس جي ْ ح َ وى األ ِ   ـس

 
  ِ ـــبات ُّ َّ الس َ رش يـــت ِ ق ُ ْ و َض مِ فـــاهن   الَ

 :عباد اهللا 
َّ فَ وال تَ  ،عىل اجلامعةفإن يد اهللا  ،عليكم باجلامعة واعلموا  ،وا فتفشلوا وتذهب رحيكمقُ ر

 .ملسو هيلع هللا ىلصحممد  يهد يوخري اهلد ،أن أحسن احلديث كتاب اهللا
ِّ  ،اللهم وحد قيادهتم، اللهم وحد كلمة املسلمني اللهم ال تسلط  ،علينا خيارنااللهم ول

ً  اغيثً  غثنا اللهم أ ،وال يرمحنا ك فيناعلينا بذنوبنا من ال خياف اللهم اسقنا من  ،امباركً  اطيب
 .اللهم ارحم بالدك وعبادك وهبائمك يا أرحم الرامحني ،بركاتك

  :عباد اهللا
﴿ي القُرذ إِيتَاءانِ وساِإلحلِ ودبِالع رأْمي َا إِن لَّكُملَع ظُكُم عغْيِ يالبكَرِ واملُنو اءشنِ الفَحى عهنيى وب
ونكُ*  تَذَكَّرلَيع َا لْتُمعج قَدا وهيدكتَو دعب انمقُضُوا األَي لَا تَنو تُمداهإِذَا ع ِا دهفُوا بِعأَوو لَمعي َا يلًا إِنكَف م

 .]٩١-  ٩٠:النحل[ ﴾تَفْعلُونما 
العظيمة يكرمكم ويزدكم، نعمه فاذكروا اهللا العظيم اجلليل يذكركم، واشكروه عىل 

 .هللا أكرب، واهللا يعلم ما تصنعونولذكر ا
 .هـ٢/٥/١٣٧٨:يف ـ جامع النعريية

***** 
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 ،مال وال بنون يوم ال ينفع ،مالك يوم الدين ،الرمحن الرحيم ،احلمد هللا رب العاملني   

 َّ ِّ  ،اخلبري  ،وأشهد أن ال إله إال اهللا العليم ،من أتى اهللا بقلب سليم إال له  ،وأخفى عامل الرس
 .وهو عىل كل يشء قدير ،اآلخرة واألوىل

أرسله اهللا إىل كافة  ،عبده ورسوله إمام املتقني وصفوة اخللق أمجعني اوأشهد أن حممدً 
 ً ً  ااخللق بشري من بلغ الرسالة وأدى األمانة وهدى اخللق بإذن رهبم إىل  فكان خري ،اونذير

 .صىل اهللا عليه وعىل آله وصحابته والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين  ،رصاط مستقيم
  :أما بعد

عمر بن  اهومن هديه ما رو ،ملسو هيلع هللا ىلصهدي حممد  يأن خري اهلد اعلموا أهيا املسلمون
ما  امرئوإنام لكل  ،إنام األعامل بالنيات« :أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصاخلطاب ريض اهللا عنه عن رسول اهللا 

ومن كانت هجرته لدنيا  ،فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله ،نوى
 .رواه البخاري ومسلم، »إليهيصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر 
صده وهو يوضح أن عمل اإلنسان مقرون بمق ،فهذا حديث صحيح متفق عىل صحته

فالعربة  ؟أم هللا وغريه معه ؟وهل هو هللا وحده ال رشيك له ،وما انطوى عليه ضمريه ،منه
ً  ،باملقاصد واملعول عىل النيات هبا وجه اهللا تعاىل  افإن كانت النية سليمة قويمة مقصود

 ً ً  والدار اآلخرة كان ثواهبا عظيام  .جزيال
ألن العمل بدون نية ال ثواب  ؛ملهونية املؤمن خري من ع ،حمل النية القلبا أن وواعلم

ألن النية أصلها حب هللا ورسوله  ؛عاق عائق عن إمتام عملهاأوالنية هلا ثواب ولو  ،له
وهذا حمبوب عند اهللا سبحانه وتعاىل وهو جيازي  ،عىل إمتام عمل حيبه اهللا ورسوله وعزيمة

 . جه اهللا تعاىلاملحسنني الصادقني يف نياهتم وأعامهلم ومقاصدهم املريدين بذلك و
ة عن الطريق فوأما األعامل التي ال يقصد هبا وجه اهللا تعاىل والتي تكون النية فيها منرص

ً ، للة بظل الدينظمت ،القويم والنية فيها غري  ،بينها وبني شهواهتا ومآرهبا اجاعلة ذلك ستار
وقد  ،ند اهللاعقاب عظيم ع له فإن ذلك ؛اسليمة واملقاصد غري مشكورة وال مأمور هبا رشعً 

 ً  .ألن اهللا أغنى األغنياء عن الرشك ؛حلبوط العمل ايكون سبب
كان فينا رجل خطب : قال ،بن مسعوداوسبب حديث عمر بن اخلطاب هذا ما رواه 

فهاجر فتزوجها فكنا نسميه مهاجر أم  ،أم قيس فأبت أن يتزوجها حتى هياجر :امرأة يقال هلا
 .»...تإنام األعامل بالنيا« :ملسو هيلع هللا ىلص ، فقالقيس
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خوان رشح احلديث والعربة بعموم ألفاظه ال بخصوص ومن هنا يتضح لنا أهيا اإل
ن يعمل عمله أو ما ممم غريه يعفهو لفظ شامل وحكمة بالغة يعم مهاجر أم قيس و ،سببه

 .يقارب عمله
وأن نطهر قلوبنا من النيات الفاسدة  ،خوان أن نخلص أعاملنا هللافاملرجو منا أهيا اإل

فاهللا طيب ال يقبل من األقوال واألعامل إال أطيبها  ،الدنيئة واألغراض الرديئة واملقاصد
َّ أوما  ،وأخلصها د نياهتم وأغراضهم ار املسلمني عام كان عليه سلفهم الصالح إال فسخ
ً  ،ومطامعهم وتفرقوا شذر  ةوملا استلبت منهم بالد عزيز ،هلم افلو أهنم صدقوا اهللا لكان خري

ما إكل يضمر ألخيه الغدر واخليانة ويلدغه  ؛ئل وعصبيات وشحناءر دويالت وقبامذ
 ً ً  ارصاحة ظاهر وألجل هذا استبد بنا املستعمرون وشغلونا بأنفسنا عن فاء، يف اخل اأو مسترت

 .أعدائنا احلقيقيني
أقـول  ،وأن هيدينا ملا فيه الصالح العام لإلسالم وللمسلمني ،نسأل اهللا أن يبرصنا باحلق

 .نه هو الغفور الرحيمإفاستغفروه  ،وأسأل اهللا لنا ولكم املغفرة ،قويل هذا
  :اخلطبة الثانية

ونعوذ باهللا من رش الوسواس  ،احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه
ونشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال  ،اخلناس الذي يوسوس يف صدور الناس من اجلنة والناس

 ..رشيك له
باهلدى ودين احلق ليظهره عىل الدين كله ولو  ، أرسلهعبده ورسوله اونشهد أن حممدً 

قني يخَادعون اَ وهو خادعهم وإِذَا قَاموا إِلَى الصلَاة قَاموا كُسالَى ﴿ ،كره املنافقون املخادعون افاملُن إِن
  .]١٤٢:النساء[   ﴾ايراءون الناس ولَا يذْكُرون اَ إِلَّا قَليلً

وآله وصحابته والتابعني هلم بإحسان إىل يوم  ،صىل اهللا عىل املصطفى اهلادي األمني
 :أما بعد. الدين

  :أيها املسلمون
فإذا صلحت النية  ؛وأن النية حملها القلب ،ر األعامل كلها عىل النيةمدااعلموا أن 

 َ َ و َّ ص ْ ح أما إذا فسدت النية  ،خلري عميمفاملقاصد سليمة والثواب جزيل وا ؛العزيمة ت
وانحرف املقصد وتغريت األهداف وأريد هبا إرضاء فالن أو عالن فإن السعي يضيع 

ضَلُّ ممن اتَّبع هواه بِغَيرِ هدى من اِ﴿ ،والعمل حيبط    .]٥٠:القصص[ ﴾ومن أَ
بإخالص  واعملوا ،فجددوا العزم أهيا املسلمون وصححوا نياتكم ومقاصدكم
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خرة وسعى لَها سعيها وهو مؤمن فَأُولَئك كَان سعيهم ﴿ ،وطواعية هللا وحده ال رشيك له ومن أَراد اآلَ
  .]١٩:اإلرساء [  ﴾مشكُورا

 ،واعلموا أن الدين ال يصلح إال بالدنيا ،ةمفبادروا إىل اخلري بإخالص ونية سليمة قوي
خلصوا نياتكم يف أف ،قوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف ويف كل خريوأن املؤمن ال
ويف  ،ويف مراقبة أبنائكم وتربيتهم ،ويف عبادتكم لربكم ،يف بيعكم ورشائكمومعامالتكم 
النساء حلم عىل « :ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال ، عنهن وعن معاملتهن مسئولونكم فإنكم ئمالحظة نسا

 .»م إال ما ذب عنهوض
  :عباد اهللا

*   ومن يتَّقِ اَ يجعلْ لَه مخْرجا﴿ ،ليكم بالنية اخلالصة الطيبة واإلخالص يف العملع
ب تَسحلَا ي ثيح نم زُقْهري٣- ٢:الطالق [  ﴾و[.  

، ورش األمور حمدثاهتا، ملسو هيلع هللا ىلصحممد  يهد يواعلموا أن أحسن القول كتاب اهللا وخري اهلد
فإن يد اهللا عىل  ،وعليكم باجلامعة لة، وكل ضاللة يف النار،وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضال

َّ  اجلامعة، ومن َّ  شذ  . يف النار شذ
اللهم واجعل نيتهم  ،اللهم انرص عبادك املوحدين ،اللهم أعز اإلسالم واملسلمني

 ،واجعل هدفهم القضاء عىل اليهود واملستعمرين ،اللهم وحد بني قلوهبم ،خالصة موحدة
 .يارب العاملني، ويا أرحم الرامحني بروح منكمددهم أاللهم 

  :عباد اهللا
﴿عغْيِ يالبكَرِ واملُنو اءشنِ الفَحى عهنيى وبي القُرذ إِيتَاءانِ وساِإلحلِ ودبِالع رأْمي َا إِن لَّكُملَع ظُكُم
ونتُ*  تَذَكَّرداهإِذَا ع ِا دهفُوا بِعأَوو لَمعي َا يلًا إِنكَف كُملَيع َا لْتُمعج قَدا وهيدكتَو دعب انمقُضُوا األَي لَا تَنو م
لُونا تَفْع٩١-  ٩٠:النحل[ ﴾م[. 

عىل نبينا وسلم وصىل اهللا  ،خلصوا له وهو املستعانأواشكروه و ،فاذكروا اهللا يذكركم
 .وعىل آله وصحبه أمجعنيحممد 

 .هـ٢٣/٥/١٣٧٨: جامع النعريية ـ يف
***** 
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خلق اخلالئق وأحصاها  ،وات واألرضنييوم السامق ،احلمد هللا الكريم الرمحن الرحيم

قَد كَرمنا بني آَدم وحملْناهم في البر والبحرِ ورزَقْناهم من الطَّي﴿ :تعاىل فقال ،وكرم بني آدم بات ولَ
  .]٧٠:اإلرساء[ ﴾وفَضَّلْناهم علَى كَثري ممن خلَقْنا تَفْضيلًا

ال ختفى عليه  ،وبكل يشء عليم ،وهو عىل كل يشء قدير ،وأشهد أن ال إله إال هو
وكيف خيفى عليه يشء وهو يرى ويسمع دبيب النملة  ،خافية يف األرض وال يف السامء

امالسوداء عىل الصخرة ال ّ ويعلم ما مل يكن لو كان  ،ويعلم الرس وأخفى !؟ء يف ظلمة الليلص
 .تبارك اهللا أحسن اخلالقنيكيف يكون، 

ً  ،صفوة اخللق البشري النذير الذي أرسله رمحة للعاملني اوأشهد أن حممدً  يستهدي  اونور
يف شهواهتم منهمكون وأهوائهم و ،ن الضائعون الذين يف جهلهم وغيهم يعمهونضالوبه ال
صحابته ومن تبعهم آله و وعىلصىل اهللا عليه  ،صالة دائمة ما ذكر اهللا رب العاملني ،كمونحي

 .بإحسان إىل يوم الدين
  :أيها املسلمون

 دعاءكموقد استجاب  ،نكم شكوتم جدب بالدكم وقحطها واهللا هو أرحم الرامحنيإ
نِّ﴿: وهو القائل ،ورحم هبائمكم ي قَرِيب أُجِيب دعوة الداعِ إِذَا دعانِ وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِ

وندشري ملَّهوا بِي لَعنمؤلْيي ووا لتَجِيبس١٨٦:البقرة[  ﴾فَلْي[.  
وقد قال جل  ،واعلموا أن الشكر جالب النعم ،فاشكروا ربكم عىل نعمه وعطفه

ئن شكَرتُم لَ﴿: وعال فاشكروا  ،]٧:إبراهيم [ ﴾أَزِيدنَّكُم ولَئن كَفَرتُم إِن عذَابِي لَشديدوإِذْ تَأَذَّن ربكُم لَ
أعطاه  افإن اهللا غني ال يستكثر شيئً  ؛واسألوه الربكة والزيادة ،ربكم عىل نعمه وكرمه وجوده

 .والشكر جالب النعم ،ودوام الشكر عىل النعامء يبقيها ،لعباده
   :عباد اهللا

وقد قال عمر بن  ،قارس بارد وهو عدو لدود اجلو وأن ،فصل الشتاء اعلموا أننا يف
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أنتم أهيا اإلخوان اعلموا و ،»قد أقبل عليكم عدو فاستعدوا له«: اخلطاب حينام أقبل الشتاء
وهؤالء املساكني إذا  ،ة والضنك والضيق يف املعيشةقاففقراء ابتلوا بالفقر وال اأن لكم أخوانً 

ً عىل حمنتهم وبلو جاء الشتاء زادهم حمنة  .عىل بلواهم ى
وأن نتصدق عليهم  ،وأن نواسيهم ،فيجب علينا أهيا املسلمون أن نمد يد املعونة إليهم

ُ بام فَ  َ ض وحيب  ،واهللا سبحانه وتعاىل حيب املحسنني ،لدينا من دثار وحلاف وغطاء ولباس ل
يد املساعدة إىل  ومن شكر النعمة أن نمد ،ه عليهتأن يرى آثار نعم هإذا أنعم عىل عبد

وال  ،وأن نعينهم عىل هذا الربد املؤذي بام تيرس ،وأن نجرب قلوهبم ،وأن نواسيهم ،إخواننا
 ِ َ  . دُ جتود يد إال بام جت
من « :ملسو هيلع هللا ىلصوقال    ،»الساعي عىل األرملة واملسكني كاملجاهد يف سبيل اهللا« :ملسو هيلع هللا ىلص وقد قال

 .»ن كرب يوم القيامةفرج اهللا عنه كربة م ،فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا
واعلموا أن اهللا يف عون العبد  ،فنفسوا عن إخوانكم الفقراء كربة الشتاء باملال واللباس

 .ما دام العبد يف عون أخيه
 ُ ــه َ ي ِ از َ و َ ُ ج م َ ــد ْ ع َ َ ال ي ْ ــري َْ ْ اخل ــل َ ع فْ َ ْ ي ــن َ َ    م َ اهللاال ي ْ ـني َ ُ ب ف ْ ـر ُ ع ْ ُ ال ب َ ه ْ ِ  ذ النَّـاس َ   و

ِ و ،اصنع اخلري :فيا أهيا املسلم د ْ  :ملسو هيلع هللا ىلصفقد قال  ،ذلك وجه اهللا تعاىلبابتغ و ،املعروف أس
ِّ  يف حتى ما جتعله عليها تإنك ال تنفق نفقة تبتغي هبا وجه اهللا تعاىل إال أجر« ِ  .»امرأتك يف

حاربوا معهم و ،ساعدوهم يف شدهتمو ،أحسنوا إىل إخوانكم :فيا أهيا اإلخوان
قُوا في سبِيلِ اِ ولَا﴿ ،عدوهم أَنْفو نينساملُح بحي َا وا إِننسأَحو لُكَةإِلَى التَّه يكُمدقُوا بِأَي لْ   ﴾تُ

 .]١٩٥:البقرة[
أقول  ،اووفقنا ملا يرضيه عنَّ  ،ن يستمعون القول فيتبعون أحسنهجعلنا اهللا وإياكم مم

 .حيمنه هو الغفور الرإفاستغفروه  ،ستغفر اهللا يل ولكم وللمسلمنيأو ،قويل هذا
  :اخلطبة الثانية

أرسله باهلدى  ،عبده ورسوله اوأشهد أن حممدً  ،وأشهد أن ال إله إال اهللا ،احلمد هللا
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إِن اَ وملَائكَتَه يصلُّون علَى النبِي يا أَيها الَّذين آَمنوا صلُّوا ﴿: تعاىل فقال ،وأمرنا أن نصيل عليه ،واحلق
صىل اهللا عليه وعىل آله وصحابته والتابعني بإحسان إىل ، ]٥٦:األحزاب[ ﴾ا تَسليماعلَيه وسلِّمو
 .يوم الدين
  :بعدأما 

وأن خري الزاد  ،واعلموا أن طاعته أقوم وأتقى ،اتقوا اهللا تعاىل :فيا أهيا املؤمنون
  .]٢،٣:الطالق[ ﴾يث لَا يحتَسبويرزُقْه من ح  * ومن يتَّقِ اَ يجعلْ لَه مخْرجا﴿،التقوى

وأن الصدقة عىل  ،واعلموا أن الزكاة واجبة يف أموالكم إذا بلغت النصاب الرشعي
وهي الصدقة  ،وهي غري الزكاة ب،وإن مل يكن هناك نصا ةالفقراء واملعوزين واليتامى مندوب

ما نقص مال من «: ل فيهااوق ،هبا ملسو هيلع هللا ىلصوهي التي أمر الرسول  ،التي أمر اهللا هبا وحث عليها
ضًا ﴿ :وهي التي قال اهللا فيها ،وهي من شكر اهللا عىل نعمه ،»صدقة قَر َا قْرِض ي ي ذَا الَّذ نم

ونعجتُر هإِلَيطُ و سبيو قْبِض ي ُاو ةريافًا كَثأَضْع لَه فَهضَاعي   .]٢٤٥:البقرة[ ﴾حسنا فَ
وساعدوهم عىل عدوهم  ،ومدوا أيديكم إليهم ،حسنوا إىل إخوانكمأ: فيا أهيا املسلمون

وما تقدموا  ،فبادروا إىل اخلري وانتهزوا الفرصة ،أمثاهلا ةواعلموا أن احلسنة بعرش ،الفقر والربد
 .ألنفسكم من خري جتدوه عند اهللا

  :أيها املسلمون
اكني فلنا معهم أما أصحاب الدك ،جلميع املسلمنيون الكالم هذا شامل وعام لكم إ

أهنم جيب عليهم أن ال حيتكروا  ولكن جيدر بنا يف هذا املقام أن ننبههم إىل ،حديث آخر
فيجب عليهم أن ييرسوا  ،قيامها احتكار هلاأوأن زيادهتم يف  ،وأن احتكارها حرام ،السلع

ً  ،عىل إخواهنم وأن يساعدوهم وأن يرخصوا عليهم ما أمكن ً  اوأن يأخذوا ربح  نوأ معقوال
ً  يزيدوا عليهم، ال فيجب عليهم أن يرفقوا هبم وأن  ،إال الفقراء افهم ال يأتيهم غالب

ً  ،يعاملوهم باإلحسان والتيسري واملساحمة ا إذا  ،إذا باع اوخريكم من كان سمح ً سمح
 .اشرتى

http://www.alukah.net


 

www.alukah.net 

  خطب املنربخطب املنرب
  

٧٢ 
 

  :عباد اهللا
 ،وواسوا ضعفاءكم ،فجاهدوها ويرسوا عىل أهاليكم وإخوانكم ،عليكم أنفسكم

وعليكم باجلامعة فإن  ،ملسو هيلع هللا ىلصحممد  يهد يوخري اهلد ،أحسن احلديث كتاب اهللاواعلموا أن 
َّ  ،عىل اجلامعةيد اهللا  َّ  ومن شذ  .يف النار شذ

ِّ علينا خيارنا ،اللهم أصلح والة املسلمني املسلمني  اللهم وحد كلمة، اللهم ول
لهم إنا نحمدك ال ،اللهم ارفع عنا الغالء والوباء ،اللهم وانرص عبادك املوحدين ،مهتادوق

اللهم  وبركة، اللهم سقيا رمحة ،ونسألك املزيد والربكة ،ونشكرك عىل ما سقيتنا من أمطار
 .وكرهبم يا أرحم الرامحني وفرج كربناومجيع مرىض املسلمني، اشف مرضانا 
  :عباد اهللا

﴿هنيى وبي القُرذ إِيتَاءانِ وساِإلحلِ ودبِالع رأْمي َا إِن لَّكُملَع ظُكُم عغْيِ يالبكَرِ واملُنو اءشنِ الفَحى ع
ونكُ*  تَذَكَّرلَيع َا لْتُمعج قَدا وهيدكتَو دعب انمقُضُوا األَي لَا تَنو تُمداهإِذَا ع ِا دهفُوا بِعأَوو لَمعي َا يلًا إِنكَف م
لُونا تَفْع٩١-  ٩٠:النحل[ ﴾م[. 

 وصىل اهللا عىل نبينا حممد ،خلصوا له وهو املستعانأو ،واشكروه ،فاذكروا اهللا يذكركم
 .وعىل آله وصحبه وسلم

 .هـ١٠/٦/١٣٧٨ :يف ـ جامع النعريية
***** 
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ً  ،مل يلد ومل يولد ،احلمد هللا الواحد الصمد تعاىل وتقدس تبارك و ،أحد اومل يكن له كفو

وما قَدروا ﴿ ،ال حييط أحد بوصفه ،له األسامء احلسنى والصفات العال ،عن الشبيه والنظري
و انَهحبس هينمبِي اتطْوِي م اتماوالسو ةاميالق موي ضَتُها قَبيعمج ضاألَرو ه   ﴾تَعالَى عما يشرِكُوناَ حق قَدرِ

  .]٦٧:لزمرا[
عبده  اوأشهد أن حممدً ، أشهد أن ال إله إال اهللا احلكيم العليم الذي أحاط بكل يشء

صىل اهللا عليه وعىل صحابته  ،أرسله باهلدى ودين احلق ليظهره عىل الدين كله ،ورسوله
 .والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين

  : أيها املسلمون
واالمتثال لتوجيه  ،لسمع والطاعة ألمر اهللا تعاىلوعليكم ا ،اتقوا اهللا وامتثلوا أوامره

كل ميرس ملا خلق ف ،اعملوا« :ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال رسول اهللا ، املصطفى صلوات اهللا وسالمه عليه
 .]١٠٥:التوبة[ ﴾وقُلِ اعملُوا فَسيرى اُ عملَكُم ورسولُه واملُؤمنون﴿: وقال اهللا جل وعال، »له

وأنتم تعلمون أن اهللا خلقنا  ،سوله يأمرانكم بالعمل الدائب املستمرفاعلموا أن اهللا ور
ومل يقدر لنا أن نستغني عن  ،من املاء وجعل حياتنا مقرونة باملاء منذ أن نولد إىل أن نموت

وهذه آية من آيات اهللا الدالة عىل قدرته  ،مادة تدب فينا روح احلياةحيث جعله اهللا  ،املاء
 .وعظمته

فهو ، ]٥٤:الفرقان[ ﴾وهو الَّذي خلَق من املَاء بشرا فَجعلَه نَسبا وصهرا وكَان ربك قَديرا﴿: قال تعاىل
 َّ  ،وقدر أننا حمتاجون إىل املاء طوال حياتنا ،ت قدرته وتعالت عظمته خلقنا من املاءجل
الذي ال  ،ذي يشبه ماء البحرسكان بلدتنا هذه ال يرشبون إال من هذا املاء األجاج ال معظمو
وهذه مشكلة ، )ويف البحر فمه يموت عطشانَ ( :كام قيل ،هعطش يطفئوال  اظامئً وي ير

  .وبدونه ال يقر ألي إنسان قرار وال تستقيم له حال ،عويصة ألن املاء عصب احلياة
 ً ِّ  اجدي   افالواجب عليكم أهيا اإلخوان أن تفكروا يف األمر تفكري  ،ةهذه األزمحلل

 ً  :من هذه املشكلة إال أحد أمرين اولست أرى لكم خمرج
ً  ،أن تنشؤوا مجعية مسامهة من جيوبكم اخلاصة :األولاألمر  ارتوازية  اثم حتفرون بئر

 .عميقة
ً : الثايناألمر  ارتوازية  افهو أن حكومتنا الرشيدة قد قامت بأعامل جليلة فحفرت آبار

وهذا واجب عليها وقد فعلت الكثري  ،دن كثريةقرى وم إىل وسحبت املاء من أماكن عديدة
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وهي ملشاغلها العديدة وأعامهلا الكثرية حتتاج إىل من يرشدها وينبهها ويذكرها  ،من ذلك
 ً ى اووهلذا فيجب عليكم السعي والعمل الدائم الدائب حتى تنحل املشكلة وتتس ،دائام

وذلك بسعي رجاهلا  ،وأروى أهلهايرس اهللا أمرها ف ،بلدتكم باملدن الكثرية التي كانت مثلها
 .وعملهم

  :أيها املسلمون
وأول ما بعث اهللا  ،وكام أن املاء غذاء تعيش عليه األبدان فكذلك العلم غذاء لألرواح

وقد قال  ،فأمره بالقراءة، ]١:العلق[  ﴾اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خلَق﴿ :فقال له ،بالعلم ملسو هيلع هللا ىلص احممدً 
 .فبدأ بالعلم قبل القول والعمل ،]١٩:حممد[ ﴾نَّه لَا إِلَه إِلَّا اُ واستَغْفر لذَنْبِكفَاعلَم أَ﴿: تعاىل

َّ  ،»العملوالعلم قبل القول «: وقال البخاري رمحه اهللا الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصس الرسول وقد در
فالواجب عليكم أهيا املسلمون أن هتتموا  ،وأمرهم بالتعلم وبتعليم أبنائهم ،وهم كبار

  .املدرسة وجلب املعلمني املدرسنيلعلم وتطالبوا بفتح با
واهدنا إىل  ،وأسأل اهللا أن جيعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه القول، أقول هذا

 .رصاطه املستقيم
  :اخلطبة الثانية

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال ، علم اإلنسان ما مل يعلم ،احلمد هللا الذي علم بالقلم
ً وأكام شهد لنفسه  ،رشيك له  .هو العزيز احلكيم ال إله إال اهللا بالقسط ولو العلم قائام

شاع املعرفة وبلغ الرسالة وعلم أعبده ورسوله املدرس األعظم الذي  اوأشهد أن حممدً 
، قال صىل اهللا عليه وعىل آله وصحابته أمجعني ،وأخرجهم من الظلامت إىل النور ،اجلهال
 .]٥٦:األحزاب[ ﴾ملَائكَتَه يصلُّون علَى النبِي يا أَيها الَّذين آَمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تَسليماإِن اَ و﴿: تعاىل

  :عباد اهللا
وتعلموا العلم من املهد إىل اللحد وعلموه  ،أتقىوقوم أ تهواعلموا أن طاع ،اتقوا اهللا

 .أبناءكم
ـــا ال عـــامد  ـــع بيتً ـــم يرف ـــهالعل   ل

 
  رفـواجلهل هيدم بيـت العـز والشـ 

ِ  وإنام خيشى اهللاَ  ِ  نْ م ِ عباد ُ  ه  .لامءالع
  :عباد اهللا

وهو سبب الغطرسة  ،فإن اجلهل هو سبب تأخر املسلمني ،وا باهللا من اجلهلذاستعي
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والكربياء والعجب بالنفس الذي يتصف به اجلهلة املغرورون بأنفسهم املزهوون 
 .بأجسامهم

  :أيها املسلمون
ً  ،وأصلحوا شأنكم ،أمركم حزمواأ  : قيلوقديام

كَ  ِ ـــر فْ ُ ُ ظ ـــل ثْ ِ كَ م َ ـــد لْ ِ َّ ج ـــك َ   مـــا ح
 

كَ   ِ ــــر ْ م َ َ أ يــــع ِ َ َ مج نْــــت َ َّ أ ل َ تَــــو   فَ
 ،ى عىل أمه قىض عليهاجثالذي إذا  ،عجز فهو الداء القائلأما التأخر والتكاسل وال    

 .ر واهلالك واالحتالل واالستعامروأسلمها للدما
  األزمـان قاطبـةوالعجز كاجلهـل يف 

 
ــوت بــه بــل متســخ األمــم    داء مت

  واملجد يأثل  حيث البـأس يدعمــه    
 

  حتــى إذا زال زال املجــد والكــرم 
ــ  َ ْ وإن ش َ أ ـــه  و ــيس يدرك   املعــايل ل

 
ـــه الســـأمـرعـــزم تســـ    ب يف أثنائ

  :عباد اهللا 
، فعليكم عباد اهللا باغتنام ]٥٥:ارياتالذ[ ﴾وذَكِّر فَإِن الذِّكْرى تَنفَع املُؤمنني﴿: قال اهللا تعاىل

خريكم خريكم « :ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال خريكم خريكم لبالده وملواطنيه وألمته وألهله، و الفرص،
  .»ألهله
وا  وتنهضوا ببالدكم فإننا لن ننتظر منكم إذا مل تنفعواف ُّ ز ِ  أو تسامهوا يف ،اإلسالمأن تُع
وسامهوا يف أنفسكم فأصلحوا  ،واملسلمون يد واحدة وجسد واحد ،مستوى املسلمني رفع

 .الصالة فإهنا عامد الدين وركنه الركني، وبإهناض أمتكم بالعلم والعمل
َّ  ،عىل اجلامعةوعليكم باجلامعة فإن يد اهللا  َّ  ومن شذ واعلموا أن أحسن  ،يف النار شذ

 :فخري الزاد التقوى اهللا وعليكم بتقوى ،ملسو هيلع هللا ىلصحممد  يهد يوخري اهلد ،احلديث كتاب اهللا
﴿اوجخْرم لْ لَهعجي َا   .]٣ –٢:الطالق[   ﴾ويرزُقْه من حيث لَا يحتَسب * من يتَّقِ 

  : أيها املسلمون
﴿عغْيِ يالبكَرِ واملُنو اءشنِ الفَحى عهنيى وبي القُرذ إِيتَاءانِ وساِإلحلِ ودبِالع رأْمي َا لَإِن ظُكُم لَّكُمع
ونكُ*  تَذَكَّرلَيع َا لْتُمعج قَدا وهيدكتَو دعب انمقُضُوا األَي لَا تَنو تُمداهإِذَا ع ِا دهفُوا بِعأَوو لَمعي َا يلًا إِنكَف م
لُونا تَفْع٩١-  ٩٠:النحل[ ﴾م[. 

، واهللا يعلم ما ولذكر اهللا أكرب ،زدكمشكروه عىل نعمه ياو ،فاذكروا اهللا يذكركم
 . تفعلون
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 .هـ١٠/١٠/١٣٧٨ :يف ـ جامع النعريية
***** 
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ثم جعل نسله من  ،وبدأ خلق اإلنسان من طني ،احلمد هللا الذي أحسن كل يشء خلقه

أرسل الرسل  ،رحيموأشهد أن ال إله إال اهللا العزيز احلكيم الرمحن ال ،ساللة من ماء مهني
 .باهلداية والنور مبرشين ومنذرين

فبلغ الرسالة إىل  ،النبي األمي الذي ختم الرسل ،صفوة خلقه اوأشهد أن سيدنا حممدً 
، قال إال حذر منه اعليه وأوضحه وال رش   ثفام أبقى من خري إال ح ،نسالثقلني اجلن واإل

قَد جاءكُم رسولٌ من أَنْفُس﴿: تعاىل ءوف رحيملَ ر نينمبِاملُؤ كُملَيع رِيصح تُّمنا عم هلَيع زِيزع كُم﴾ 
  .]١٢٨:التوبة[

 ،ما أهل املهلون ولبى امللبون وطاف بالبيت احلاجون ،صلوات اهللا وسالمه عليهف
 :أما بعد .صالة دائمة ما دام الليل والنهار

  :أيها املسلمون
هو فريضة فرضها اهللا عىل : واحلج ،ألشهر احلرم وقبل احلجإننا يف موسم عظيم يف ا

وِ علَى الناسِ حج البيت ﴿  :قال تعاىل ،واختص بذلك املستطيع ،عباده من أمة حممد أمجعني
طَاع إِلَيه سبِيلًا   .]٩٧:آل عمران[  ﴾منِ استَ

شهادة  :سالم عىل مخسبني اإل« :ملسو هيلع هللا ىلصكام قال  ،وهو الركن اخلامس من أركان اإلسالم
ا رسول اهللا ً حج رمضان، ووصوم  ،وإيتاء الزكاة ،وإقام الصالة ،أن ال إله إال اهللا وأن حممد

 ً  .»بيت اهللا احلرام ملن استطاع إليه سبيال
 نرسول اهللا فجميعكم واحلمد هللا تشهدو اأما شهادة أن ال إله إال اهللا وشهادة أن حممدً 

املتفرد باجلالل والكامل واخللق والرزق واإلحياء  ،حد األحد الصمدله أن ال إله إال اهللا الوا
ُ  ،ةتماواإل  .ال رشيك له وحده عبداملستحق ألن ي

ً  جنهم وإنسهم  أرسله للخلق عامة ،عبده ورسوله اوتشهدون أن حممدً  ً  ابشري ، اونذير
اهللا  فبلغ الرسالة وأدى األمانة حتى قال صلوات ،وقد فعل صلوات اهللا وسالمه عليه

 .»ل فيها إال هالكضم عىل املحجة البيضاء ليلها كنهارها ال يكتركت« :وسالمه عليه
من حفظها ف ،أما إقام الصالة وهو الركن الثاين من أركان اإلسالم وهي عمود اإلسالم

أول ما « :ألن الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه يقول ؛فقد استقام دينه واستتم أمره
 .»وآخر من تفقدون من دينكم الصالة ،مانةتفقدون من دينكم األ

 ،وها أنتم ترون أن املسلمني قد هتاونوا بأمر الصالة ،والصالة صلة بني العبد وربه
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وبعضهم والعياذ باهللا قد  ،يؤدون الصلوات وال يأتون املساجد إال وهم كساىلال  فأصبحوا
 .ا أدى هبم إىل الكفرهجرها هتاونً 
فأصبحوا ال يأتون  ،واعي اهلداية والغرية فيهمدنفوسهم  ن فقد ضعفت يفوأما املصل

يف انتظار  اوسلجوإذا  ،دنياهم من أمور وافهتبالمشغولون عنها  ،كساىل موه إالإىل املساجد 
وكأهنم يف سجن ينتظرون  ،راهم يتثاءبون ويلتفتون يمنة ويرسةتأداء شعرية اإلسالم 

املسجد إىل أن خيرج منه وهو يف تثاؤب باب  نوبعضهم منذ أن يدخل م ،اإلفراج عنهم
 .مستمر
 !؟هذه طريقة املحافظني عىل الصلواتأ

وهذا  ،إال من عصم اهللا منهمإننا نرى أكثر املصلني هكذا يأتون إىل الصالة وهم كساىل 
مما يشعر أهنم إنام يؤدون عادة ال  ؛مما يدل عىل ضعف املسلمني وجهلهم بمسائل دينهم

 .عبادة
 فكره وقلبه وأن يشغل ،جيب عىل املسلم أن يناجي ربهلذا و ،بادة روحيةالصالة عإن 

إن «: أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصفقد ورد عن رسول اهللا  ،باب املسجد إىل أن خيرج من بذكره منذ أن يدخل
: ـ، تقول مل حيدث، أو يقوم ماـ  صىل فيه الذياملالئكة تصيل عىل أحدكم ما دام يف مصاله 

إذا دخل أحدكم «: ملسو هيلع هللا ىلص، ويف حديث آخر قال »عليه اللهم تب ،هاللهم ارمح ،اللهم اغفر له
ا ملسو هيلع هللا ىلص، وقال »املسجد كان يف صالة ما كانت الصالة حتبسه ً نتظر اوال يزال يف صالة ما «: أيض

 .»الصالة
واعلموا أن تقواه هي امتثال أوامره وأداء شعائره عىل أكمل وجه  ،يا عباد اهللا اهللا فاتقوا

   .وأقومه

لمون تستقبلون شهر احلج وهو فريضة يف العمر مرة ال جيوز للقادر عليه وأنتم أهيا املس
طَاع إِلَيه سبِيلًا﴿: قال تعاىل ،أن يؤخره إىل عام آخر آل [  ﴾وِ علَى الناسِ حج البيت منِ استَ

ُ  ووه ،]٩٧:عمران َ س نبينا أفضل ها اهللا عىل لسان أيب األنبياء إبراهيم عليه وعىل نَّ نة قديمة س
ً  ،الصالة وأزكى التحيات وأَذِّن في الناسِ بِالْحج يأْتُوكَ رِجاالً وعلَى كُلِّ ﴿: إلبراهيم اقال تعاىل خماطب
علَى ما رزَقَهم من بهِيمة  ليشهدوا منافع لَهم ويذْكُروا اسم اللَّه في أَيامٍ معلُومات *ضَامرٍ يأْتني من كُلِّ فَجٍّ عميقٍ 

 ريق طَّوفُوا بِالْبيت الْعتيقِ *األَنْعامِ فَكُلُوا منها وأَطْعموا الْبائس الْفَ لْيو مهوفُوا نُذُورلْيو مقْضُوا تَفَثَه يل ثُم﴾  
 .صدق اهللا العظيم ،]٢٨- ٢٧:احلج[

نه سميع جميب إ ،يبلغني وإياكم إىل ما حيبه ويرضاه وأسأل اهللا أن ،أقول ما سمعتم
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 .فاستغفروه واستعينوا به فهو املستعان ،قريب
  :اخلطبة الثانية

وأشهد أن ال إله إال  ،وهزم األحزاب وحده ،وأعز جنده ،نرص عبده ،احلمد هللا وحده
تعاىل يصيل وأخربنا أنه تبارك و ،أمرنا أن نصيل عليه ،عبده ورسوله اوأشهد أن حممدً  ،هو

إِن اَ وملَائكَتَه يصلُّون علَى النبِي يا أَيها الَّذين آَمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا ﴿: فقال تعاىل ،عليه هو ومالئكته
ِّ ، ]٥٦:األحزاب[ ﴾تَسليما  .أمجعني صحابتهوسلم عىل نبينا حممد وعىل آله و اللهم صل

ِّ إن «: ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال  ّ  أبخل الناس هو رجل ذكرت عنده فلم يصل من صىل «: وقال .»عيل
ا ً ّ صالة واحدة صىل اهللا عليه هبا عرش  .»عيل

  :أيها املسلمون
فليمت  ؛ثم مل حيج ؛أو سلطان جائر عن احلج ،من مل حتبسه حاجة ظاهرة«: ملسو هيلع هللا ىلصقد قال ل

حديث ، »جزاء إال اجلنة احلج املربور ليس له«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال ، »اا وإن شاء هيودي  إن شاء نرصاني  
من حج هذا البيت فلم يرفث ومل يفسق رجع من ذنوبه كيوم «: أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصوعنه ، صحيح

 .»ولدته أمه
فإن أحدكم ال يدري ما  ،تعجلوا احلج« :بن عباس ريض اهللا عنهام قالاعن  يورو
فإنه قد  ؛من أراد احلج فليتعجل« :عن اإلمام أمحد ريض اهللا عنه أنه قال يورو ،»يعرض له
 . »وتعرض احلاجة ،وتضل الراحلة ،الصحيح يمرض

 ،وبادروا بالعمل الصالح واغتنموا الفرصة وبادروا بأداء مناسك احلج اهللا فاتقوا اهللا عباد
فمن أراد أن خيرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وأن يفوز  ،فقد تيرست املواصالت وقربت الشقة

ا فمن حج حج   ،وليبادر إىل الذهاب إىل بيت اهللا احلرام ،وليتب إىل ربه ،فليطهر قلبه ؛باجلنة
ً فجزا ا سليام ً  .ه اجلنةؤمربور

  :عباد اهللا
واعرفوا ما أنتم مطالبون به أمام  ،ملسو هيلع هللا ىلصعليكم بالتمسك بكتاب اهللا واالقتداء بسنة رسوله 

صالة وأقيموا ال ،وزنوها قبل أن توزنوا ،فحاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا ،اهللا يوم القيامة
ً  وآتوا الزكاة وحجوا البيت  .إن استطعتم إليه سبيال

َ أ ِّ َّ رشارنا،  ،علينا خيارنا سأل اهللا أن يويل نا رش َ ي ِ ٍ أمر اللهم ابعث هلذه األمة ويكف  رشد
اللهم أعز اإلسالم واملسلمني وابعث هلم  ،ويذل فيه أهل معصيتك ،يعز فيه أهل طاعتك

وأيدهم بروح  ،اللهم وانرصهم عىل من عاداهم ،موالة أموره وأصلحاللهم ، قادة خملصني

http://www.alukah.net


 

www.alukah.net 

  خطب املنربخطب املنرب
  

٨٠ 
 

 . يا أرحم الرامحني كمن
  :عباد اهللا

﴿عغْيِ يالبكَرِ واملُنو اءشنِ الفَحى عهنيى وبي القُرذ إِيتَاءانِ وساِإلحلِ ودبِالع رأْمي َا إِن لَّكُملَع ظُكُم
ونتَذَكَّر  *هفُوا بِعأَوويلًا إِنكَف كُملَيع َا لْتُمعج قَدا وهيدكتَو دعب انمقُضُوا األَي لَا تَنو تُمداهإِذَا ع ِا د  لَمعي َا
لُونا تَفْع٩١-  ٩٠:النحل[ ﴾م[. 

، واهللا يعلم ما ولذكر اهللا أكرب ،عىل نعمه يزدكم واشكروه ،فاذكروا اهللا يذكركم
 .تصنعون

 هـ٢١/١١/١٣٧٨ :يف ـ جامع النعريية
***** 
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يوم يبعث اخلالئق أمجعني  ،مالك يوم الدين ،الرمحن الرحيم ،احلمد هللا رب العاملني

فمنهم  ،ويعطي كل إنسان كتابه، ]٦٥:القصص[ ﴾ماذَا أَجبتُم املُرسلني﴿ :فيقول لعباده املكلفني
 .قاوة والعذاب للمخالفني املنكرينوالش ،حدين املحسننيفالفوز للمو ،شقي وسعيد

الذي مل يلد ومل  ،وأشهد أن ال إله إال الواحد الفرد الصمد، أمحده محد الشاكرين املوحد
ً  ،يولد   .أحد اومل يكن له كفو

الذي أخرج الناس  ،والصالة والسالم عىل أرشف خلقه البشري النذير حممد صفوة خلقه
صلوات اهللا وسالمه عليه ما  ،وهداهم إىل رصاطه املستقيم ،لنور بإذن رهبممن الظلامت إىل ا

   :أما بعد .دام الليل والنهار إىل يوم الدين
  :أيها الناس

واعلموا أنه جل وعال ال شبيه له  ،قدروه حق قدرهاووحدوه و ،اتقوا اهللا ريب وربكم
لَيس كَمثْله شيء وهو السميع ﴿ :وأنه قد تفرد بالكامل واجلالل واجلامل ،وال نظري وال مثيل

ريصهو احلي القيوم الذي ال  ،به األوصاف وال تدركه العقول حتيط ال، ]١١:الشورى[  ﴾الب
ويعز من  ،وينزعه ممن يشاء ،امللك من يشاء يؤيت ئممالك امللك كله ،تأخذه سنة وال نوم
خيرج احلي من امليت وخيرج امليت ، ء قديروهو عىل كل يش ،بيده اخلري ،يشاء ويذل من يشاء

 .ويرزق من يشاء بغري حساب، من احلي
ُ  ،وهو اآلخر فليس بعده يشء ،هو األول فليس قبله يشء ِ الذي ال خيفى عليه  هو العامل
يعلم ما يلج يف األرض وما خيرج منها وما ينزل من السامء  ،خافية يف األرض وال يف السامء

وال  ،وال مخسة إال هو سادسهم ،ون من نجوى ثالثة إال هو رابعهمما يك ،وما يعرج فيها
وخلق اإلنسان من  ،وقدر فهدى، أحاط بكل يشء ،وهو معهمإال أدنى من ذلك وال أكثر 

 .قهاارزأخلق اخلالئق وقدر  ،نطفة فإذا هو خصيم مبني
  :أيها املسلمون

 ُ ُ  ،عبد وحدهأليس املتصف هبذه األوصاف هو املستحق بأن ي  ،تكل عليه وحدهوي
 ُ ُ ،شى وحده وخي  .ويشكر وحده ،مد وحدهوحي

 ،ونزهوه عام يصفه به املبطلون اجلاهلون ،وأفردوه بالعبادة ،فاتقوا اهللا يا عباد اهللا
ومن يتَّقِ اَ يجعلْ ﴿ :، قال تعاىل واجتهوا إليه بقلوبكم ،أخلصوا هللا أعاملكم يف الرس والعالنية
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ث لَا يحتَسبو * لَه مخْرجا يح نم زُقْهرفوحدوا ربكم، ]٣- ٢:الطالق[   ﴾ي،  ً  واجتهوا إليه قوال
 ً  .فال يكفي النطق واالعتقاد إال إذا وافقه العمل الصالح ؛وعمال

  :عباد اهللا
فاسألوا ربكم املغفرة عن سيئاتكم يف أيامكم  ،واعلموا أنكم يف مستهل شهر حمرم

وأن  ،واعلموا أن البقاء هللا وحده ،بقلوبكم وجوارحكم يف شهركم واجتهوا إليه ه،املنرصم
وقد يستطيع املرء أن يعمل يف وقتنا احلارض ما ال  ،فيوم لك ويوم عليك ،األيام سجال

وقد يفتقر  ،وقد يموت القوي ،رض الصحيحيمفقد  ،يستطيع أن يعمله يف الوقت املقبل
 :جاء يف األثركام  ،ينكم ولدنياكم بجد ومثابرةواعملوا لد ،فبادروا واغتنموا الفرص ،الغني

ا« ً ا ،اعمل لدنياك كأنك تعيش أبد ً  .»واعمل آلخرتك كأنك متوت غد
واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون  ،اللهم ثبتنا بالقول الثابت يف الدنيا واآلخرة

 .فاستغفروه إنه غفور رحيم ،استغفر اهللا يل ولكم وللمسلمني ،أحسنه
  :ثانيةاخلطبة ال
فضله وكرمه عىل شكره جل وعال أ ،خالق األرض والسموات ،كايف املهامت احلمد هللا

 وحده ال رشيك له، وأشهد أن ال إله إال اهللا ،له احلمد والشكر يف اآلخرة واألوىل ،العظيم
األمي الذي اصطفاه اهللا واختاره  ، النبيوالصالة والسالم عىل أرشف اخللق البشري النذير

قَد جاءكُم رسولٌ من أَنْفُسكُم عزِيز علَيه ما عنتُّم حرِيص ﴿: قال تعاىل  ،فكان خري رسول لرسالته لَ
يمحر وفء ر نينمبِاملُؤ كُملَيأما بعد. ]١٢٨:التوبة[   ﴾ع:  

  :أيها املسلمون
اعلموا أن التوحيد و ،واستمسكوا من اإلسالم بالعروة الوثقى ،اتقوا اهللا حق التقوى

فنخاف  ،وأن نلجأ إليه وحده ،أن نعبده بأقوالنا وأفعالنا :ومعنى ذلك ،هو إفراد اهللا بالعبادة
وهذا هو الواجب عىل  ،نقيم الصلوات يف أوقاهتا يف املساجد مجاعةو ،عقابه ونرجو رمحته
ُ  ،كل ذكر عاقل منكم فأدوا  ،ىل نفسهعذر برتك اجلامعة إال مسافر أو مريض أو خائف عوال ي

وأنتم تدركون  ،وأنيبوا إليه ،وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ،عبادة ربكم كام طلب منكم
 .فعليكم بجهاد أنفسكم وحثها عىل اخلري والتعاون عىل الرب والتقوى ،أن الفتور عام شامل

وأن  ،وأننا سنقيمه عىل الرشيف والوضيع ،واعلموا أن احلق والعدل هو مطلبنا
ٌ الضعيف  وأن القوي عندنا ضعيف حتى يقام عليه احلد أو  ،حتى نأخذ له احلق عندنا قوي
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وفقنا اهللا   ،ومساعدتنا عىل أنفسكم ،فالواجب عليكم التعاون معنا يف احلق ،ينيب إىل اهللا
 .وجهه الكريم وإياكم إىل ما يريض
  :أيها املسلمون

َّ األمور ملسو هيلع هللا ىلص حممد يهد يوخري اهلد ،اعلموا أن أحسن احلديث كتاب اهللا ، ورش
 .حمدثاهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار

اللهم أعز اإلسالم ، عليكم بطاعة ربكم والترضع إليه أن يعز اإلسالم واملسلمنيو 
، وتب اللهم وفقنا إىل احلق وإىل طريق مستقيم ،انرص عبادك املوحدينواللهم  ،واملسلمني

 .ب الرحيمعلينا إنك أنت التوا
  :عباد اهللا

﴿عغْيِ يالبكَرِ واملُنو اءشنِ الفَحى عهنيى وبي القُرذ إِيتَاءانِ وساِإلحلِ ودبِالع رأْمي َا إِن لَّكُملَع ظُكُم
ونتَذَكَّر  *ب انمقُضُوا األَي لَا تَنو تُمداهإِذَا ع ِا دهفُوا بِعأَوو لَمعي َا يلًا إِنكَف كُملَيع َا لْتُمعج قَدا وهيدكتَو دع
لُونا تَفْع٩١-  ٩٠:النحل[ ﴾م[. 

واهللا يعلم وأنتم ال  ،ولذكر اهللا أكرب ،شكروه عىل نعمه يزدكماو ،فاذكروا اهللا يذكركم
 .تعلمون

 هـ٢٣/٢/١٣٧٩ :يف ـ جامع النعريية
***** 
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وأشهد أن ال إله إال  ،وهزم األحزاب وحده ،وأعز جنده ،نرص عبده ،احلمد هللا وحده

 .وهو عىل كل يشء قدير ،له احلمد والشكر يف األوىل واآلخرة ،اهللا وحده ال رشيك له
ً  ،عبده ورسوله اوأشهد أن حممدً  ً  اأرسله اهللا إىل كافة اخللق بشري وأكمل اهللا عىل  ،اونذير

 العربيةفعزت األمة  ،ومجع الكلمة ،ونصح األمة ،وأدى األمانة ،لغ الرسالةلسانه الدين فب
 .وقادهتا إىل العزة والكرامة يف الدنيا واآلخرة ،وسادت عىل األمم ،وذلت هلا اجلبابرة

صىل اهللا عليه وعىل صحابته ومن اقتفى آثارهم إىل يوم الدين فاهتدى هبداهم وسار 
 .عىل هنجهم
  :أما بعد؛

وقد هناكم عن ، ]٧:احلرش[ ﴾وما آَتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنه فَانْتَهوا﴿ :اهللا عباد اهللافاتقوا 
وبالتناصح واجلد  ،وأمركم باجلد واإلخالص واملثابرة ،التكاسل والتخاذل والتواكل

الستمساكها  ؛واملثابرة سادت األمة اإلسالمية وكثر أنصارها واتسع أفقها وعظم شأهنا
والذب عنه وعن الدعوة إىل اعتناق  للجهاد والنهوض ،بأوامر اإلسالم وتنفيذ تعاليمه

  .مبادئه وهديه
فكانت جتاهد بإيامهنا  ،كانت اجليوش اإلسالمية تسري إىل الرشق وإىل الشامل والغربلقد 

ُ  ،القوي وبمبادئها واعتقاداهتا القرآنية م اهللا ما يف قلوهبم من وقد عل ،دةال بكثرة العدد والع
ا مبينًا ،نرصة للحق وحب للخري والعدل ً ًا ونرص ا قريب ً فدخل الناس يف دين اهللا  ،فأثاهبم فتح

ا ً ا فتح اهللا عليه ونرصه ومن طلب اهلداية والفتح جاد   ،ألن من كان مع احلق كان اهللا معه ،أفواج
 .وأيده

 ،وتوزعت قيادهتم ،كلمتهم فلام تكاسل املسلمون وتواكلوا وتركوا السعي تفرقت
 ً ً  اوأصبحوا هنب فاحلق لألقوى  ،وتلك سنة اهللا يف خلقه ،لكل غاصب الكل طامع وغرض

بت أَيديكُم ويعفُو عن كَثري﴿: قال تعاىل، والبقاء لألصلح ا كَسفَبِم ةيبصم نم كُمابا أَصمو﴾ 
  .]٥:الصف[ ﴾ا أَزَاغَ اُ قُلُوبهمفَلَما زَاغُو﴿: وقال تعاىل ،]٣٠:الشورى[

ً لقد  يوشك أن تتداعى « :كام قال صلوات اهللا وسالمه عليه ،كغثاء السيل أصبحنا غثاء
 ،ملسو هيلع هللا ىلصوقد وقع ما أخربنا به املصطفى ، »عليكم األمم كام تتداعى األكلة عىل قصعتها

ت ثروات غلواست ،صبت أكثر أراضينا بالغدر واخليانةواغتُ  ،علينا يدعمرنا واعتُ فاستُ 
وأصبحنا أشالء مبعثرة ودويالت مستعمرة وقبائل متضاربة متنازعة وعصبيات  ،بالدنا
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 .وبلوى ليس أعظم منها إال الكفر باهللا ،حمنة ليس بعدها حمنة ، إهناجيةمه
  :عباد اهللا

كل ذلك أصابنا ملا تركنا العلم والعمل بام اشتمل عليه ديننا احلنيف من تعاليم ساموية 
 .]٤٢:فصلت[ ﴾تَنزِيلٌ من حكيمٍ حميد﴿ ال يأتيها الباطل وال يتطرق إليها الشك ،قدسية مبادئو

وأن نعمل  ،وأن نتفكر بام آل إليه أمرنا ،فيجب علينا أهيا املسلمون أن نعترب بمصرينا
وأن نطرح الكسل  ،بجد وإخالص ونشاط للخروج من ظلامت اجلهل والعمل املثمر

 : مرقال اجلا، د ونكدح بكل ما فيه صالح جمتمعناونك ،تواكلواخلمول وال
 ْ ل ُ ِ فابــــذ ــــب ِ غائ َّ َ للر ــــت ْ ع لَّ طَ نْ تَ ِ   إ

 
نــات  ِ ائ ــنَّة ُ الكَ ُ ِ س ر ْ ه َّ لْــك يف الــد ِ   ت

ـ     ْ ح َ وى األ ِ ِ س ات َ ب ُّ ني من الس ْ   ـليس جي
 

  ِ ـــبات ُّ َّ الس َ رش يـــت ِ ق ُ ْ و َض مِ فـــاهن   الَ
واسرتجاع ما غصب من أراضينا إال بالعلم  وليس لنا سبيل السرتجاع وحدتنا وجمدنا    

فإذا صدقنا العزم وطهرنا أنفسنا من األحقاد والضغائن وأخلصنا  ،والسعي واجلد واليقظة
  .]٢١:حممد[ ﴾فَلَو صدقُوا اَ لَكَان خيرا لَهم﴿ ،فإننا حريون بالتوفيق والنجاح

 ْ ِ أن يــــــنجيل َّ لليــــــل ــــــد ُ   وال ب
 

ِ أن   ـــــد َّ للقي ـــــد ُ ْ ـينكســـــوالب   ر
وإذا صححنا عزائمنا واستقمنا واجتهدنا يف العمل والعلم فيجب أن ال نيأس من     

 ﴾ولَا تَيئَسوا من روحِ اِ إِنَّه لَا ييئَس من روحِ اِ إِلَّا القَوم الكَافرون﴿: قال تعاىل ،اسرتجاع جمدنا وعزنا
قَد كَ﴿: وقال تعاىل ،]٨٧:يوسف[ بورِ من بعد الذِّكْرِ أَن األَرض يرِثُها عبادي الصالحونولَ ي الزا فنتَب﴾  
   .]١٠٥:األنبياء[

ث لَا يحتَسب * ومن يتَّقِ اَ يجعلْ لَه مخْرجا﴿ ،فاتقوا اهللا عباد اهللا يح نم زُقْهري٢:الطالق[   ﴾و -
نه إفاستغفروه  ،وهدانا رصاطه املستقيم ،ن يستمعون القول فيتبعون أحسنهجعلنا اهللا مم، ]٣

 .هو الغفور الرحيم
  :اخلطبة الثانية

يوم حيرش األولني واآلخرين  ،مالك يوم الدين ،الرمحن الرحيم ،احلمد هللا رب العاملني
  .]٦٥:القصص[ ﴾ماذَا أَجبتُم املُرسلني﴿ :فيقول

ه سنةٌ ولَا نَوم لَه ما في السماوات وما في األَرضِ من ذَ اُ لَا﴿ :أن وأشهد خذُ ا إِلَه إِلَّا هو احلَي القَيوم لَا تَأْ
ع نم ءيبِش يطُونحلَا يو ملْفَها خمو يهِمدأَي نيا بم لَمعي هإِلَّا بِإِذْن ه دنع فَعشي يلْالَّذ هيسكُر عسو اءا شإِلَّا بِم هم

يمظ الع يلالع وها ومظُه ئُوده حفْ لَا يو ضاألَرو اتاوم٢٥٥:البقرة[  ﴾الس[ ، َ ِ ال ش لَيس ﴿ :يه له وال نظري لهب
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ريصالب يعمالس وهو ءيش هثْل١١:الشورى[ ﴾كَم[.  
أرسله باهلدى ودين احلق ليخرج الناس من الظلامت  ،ورسولهعبده  اوأشهد أن حممدً 

وعىل آله وصحابته ومن صلوات اهللا وسالمه عليه  ،إىل النور بإذن رهبم إىل رصاط مستقيم
 .اهتدى هبداهم إىل يوم الدين

  :أما بعد
كام قال  ،والشتاء قارس بارد وعدو لدود ،تعلمون أننا عىل أبواب فصل الشتاءفأنتم 

وقال عيل بن أيب  ،»قد أقبل عليكم عدو فاستعدوا له« :اخلطاب حينام أقبل الشتاءعمر بن 
تذبل يف  ،فإن األبدان كاألشجار ؛وتلقوه يف آخره ،يف أوله داتقوا الرب« :طالب ريض اهللا عنه
 .»أوله وتورق يف آخره

 ،ةاعلموا أن لكم إخوانا فقراء ابتلوا بالفقر والفاقة والضنك والضيق يف املعيشو
ً  ،وهؤالء املساكني إذا جاء الشتاء زادهم حمنة عىل حمنتهم ً  ،عىل عذاهبم اوعذاب عىل  اوبؤس

 .بؤسهم
وأن نتصدق عليهم  ،وأن نواسيهم ،فيجب علينا أهيا املسلمون أن نمد يد املعونة إليهم

وأن نساعدهم عىل حتمل مشاق هذا  ،حلاف أو لباس وأغطاء  وأبام فضل لدينا من دثار 
الساعي عىل األرملة واملسكني «: ملسو هيلع هللا ىلصل وقي ،عىل نفقاته عينهمونجرب قلوهبم ون ،املؤذي الربد

فرج اهللا عنه  ،كربة من كرب الدنيا هأخيعن  من فرج«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ،»كاملجاهد يف سبيل اهللا
 .»كربة من كرب يوم القيامة

يف عون العبد واعلموا أن اهللا  ،اء باملال واللباستفنفسوا عن إخوانكم الفقراء كربة الش
إنك ال تنفق نفقة « :ملسو هيلع هللا ىلصفقد قال   ،وابتغوا بذلك وجه اهللا تعاىل ،ما دام العبد يف عون أخيه

ِّ تبتغي هبا وجه اهللا تعاىل إال أجرت عليها حتى ما جتعله يف  ِ    .»امرأتكيف
قَدموا لأَنْفُسكُم من خيرٍ تَجِدوه عند ﴿فاتقوا اهللا عباد اهللا  وال تظنوا أن  ،]١١٠:البقرة[  ﴾اِوما تُ

أو هؤالء الذين  ،الفقراء واملساكني هم الذين تردهم اللقمة واللقمتان أو الريال والرياالن
ويدورون هبا عىل املساجد ممن جعلوا التسول وظيفة ومهنة  اءحيملون األوراق البيض

  .كال أهيا املسلمون، يدورون ويطوفون بحجج خمتلفة وأقاويل مزورة
ن الفقراء واملساكني الذين أعني هم بينكم وبني جريانكم وأقاربكم وأهاليكم إ

ف تَعرِفُهم بِسيماهم لَا يسأَلُون الناس ﴿ ،وأوالدكم تعرفوهنم بسيامهم يحسبهم اجلَاهلُ أَغْنياء من التَّعفُّ
وا خلتهم وأعينوهم عىل أعدائهم الفقر ففتشوا عنهم وواسوهم وسد ،]٢٧٣:البقرة[ ﴾إِلْحافًا
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 .فاهللا يف عون العبد ما دام العبد يف عون أخيه ،والربد
خرجنا لَكُم من األَرضِ ولَا تَي﴿: قال تعاىل قُوا من طَيبات ما كَسبتُم ومما أَ وا أَنْفنآَم ينا الَّذها أَيوا يمم

تُن هنم اخلَبِيثيدمح يغَن َا وا أَنلَماعو يهضُوا فتُغْم إِلَّا أَن يهذخ قُون ولَستُم بِآَ تعاىل وقال ،]٢٦٧: البقرة[ ﴾ف :
قَة أَو نَذَرتُم من نَذْرٍ فَإِن اَ يعلَمه وما للظَّالمني من أَنْصارٍ﴿ قْتُم من نَفَ    .]٧٢٠:قرةالب[ ﴾وما أَنْفَ

ضًا حسنا﴿وانتهزوا الفرصة  ،فأحسنوا إىل إخوانكم قَر َضُوا ا أَقْريف  ]١٨:احلديد[ ﴾و
ضًا حسنا فَيضَاعفَه لَه ﴿: تعاىل فقال ،وقد تكفل لكم باملضاعفة ،إخوانكم قَر َا قْرِض ي يذَا الَّذ نم

يو قْبِض ي ُاو ة ريافًا كَثضْع إِلَيه تُرجعونأَ طُ وس٢٤٥:البقرة[  ﴾ب[.  
  :عباد اهللا

فتفشلوا وتذهب  وال تنازعوا وال تفرقوا ،عىل اجلامعةفإن يد اهللا  ،عليكم باجلامعة
اهللا الذي جاء عىل لسان املصطفى صلوات اهللا  يهد يواعلموا أن أحسن اهلد ،رحيكم

 .وسالمه عليه
 َ ِّ خرج هلذا الدين من ينرشه أو ،وانرص كلمتك ،أعز دينك اللهم، علينا خيارنا اللهم ويل

 ،ووحد قيادهتم عىل احلق يارب العاملني، امجع كلمة املسلمنيواللهم  ،مهويعمل به وحيكِّ 
ً  مغيثًا اغثنا غيثً أاللهم ، برمحتك يا أرحم الرامحني ،وانرصهم عىل من حارهبم وعاداهم  انافع

 وارو لنا الرضع ،لنا األرض اللهم ارو ،نا عىل طاعتكاللهم واجعل ما تنزله قوة ل ،غري ضار
 .يا أكرم األكرمني ويارب العلمني

   :عباد اهللا
﴿عغْيِ يالبكَرِ واملُنو اءشنِ الفَحى عهنيى وبي القُرذ إِيتَاءانِ وساِإلحلِ ودبِالع رأْمي َا إِن لَّكُملَع ظُكُم
ونتَذَكَّر  *وكُملَيع َا لْتُمعج قَدا وهيدكتَو دعب انمقُضُوا األَي لَا تَنو تُمداهإِذَا ع ِا دهفُوا بِعأَو  لَمعي َا يلًا إِنكَف
لُونا تَفْع٩١-  ٩٠:النحل[ ﴾م[. 

 يعلم وأنتم ال واهللا ،ولذكر اهللا أكرب ،شكروه عىل نعمه يزدكماو ،فاذكروا اهللا يذكركم
 .تعلمون

 هـ١٩/٥/١٣٧٩: جامع النعريية ـ يف
***** 
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وجعل العلوم النافعة ، احلمد هللا الذي هدانا لإليامن، وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا

امل وأشهد أن ال إله إال اهللا الذي أمرنا باالستعداد الك ،عة ألهلها إىل أعىل الدرجاتراف
 .حلامية الدنيا والدين

ِّ  ،عبده ورسوله الصادق املصدق األمني اوأشهد أن حممدً  وسلم وبارك عىل  اللهم صل
 :أما بعد .ومن متسك هبدهيم وسار عىل هنجهم إىل يوم الدين ،حممد وعىل آله وصحابته

  :أيها الناس
ام خلقهم الختبارهم وإن ،وال تسلية ان اهللا خلق اخللق لعبادته ومل خيلقهم عبثً أاعلموا 

 اهللاو ،واخلبيث من الطيب ،وليتبني املؤمن من الكافر، ليتبني املطيع من العايص ؛وابتالئهم
: قال تبارك وتعاىل، وأجسامكم وإنام ينظر إىل أعاملكمغني عنكم وال ينظر إىل صوركم 

قْت الْجِن واإلِنس إِالَّ ليعبدونِ ﴿ ْطعمونِما أُرِيد م *وما خلَ ي أَن ا أُرِيدمو رِزْق نم مه٥٧ – ٥٦:الذاريات[  ﴾ن[.   
 اوراقبوه يف حركاتكم وسكناتكم، واعلموا أنكم غدً  ،فأخلصوا أعاملكم خلالقكم

ً  ،واقفون أمامه  .فرش اوإن رش   ،فخري اوسيسألكم عن مجيع ما فعلتم إن خري
وأن نرضب يف نواحيها باحثني عن  ،األرضن اهللا سبحانه أمرنا أن نسري يف أواعلموا 

 ﴾قُلْ هلْ يستَوِي الَّذين يعلَمون والَّذين لَا يعلَمون﴿خمبآهتا وكنوزها، وأن نتعلم العلوم النافعة، 
هو الَّذي جعلَ لَكُم األَرض ذَلُولًا ﴿: قال تعاىل، أن نكد ونكدح يف طلب الرزقأمرنا و ،]٩:الزمر[
   .]١٥:امللك[ ﴾امشوا في مناكبِها وكُلُوا من رِزْقه وإِلَيه النشورفَ

َّل لنا األرض بام فيها وأمرنا أن نسري يف أرجائها وأن نبحث عام أودع فيها من  ،فاهللا ذل
وبمقدار تنوع حاجات  ،ور واألزمانلعصب تنوع اساخلريات التي جعلها اخلالق متنوعة بح

فمن يرغب يف زيادة ربحه وكثرة فائدته فعليه بالسعي واالجتهاد يف  ،ومطالبهاإلنسان 
وهي  ،وأن يستشعر اجلد والنشاط، وأن يطرح العجز والكسل والتواين ،اجتناء اخلريات
ً  ،سنة اهللا يف خلقه    .ولن جتد لسنة اهللا تبديال

يستجدي الرزق  عةإمأن يكون  وأ ،عىل غريه ن العاقل ال يرىض لنفسه أن يكون كال  إ
إلِنسانِ إِالَّ ما سعى ﴿: ويسمع قول اهللا تعاىلوهو يعلم ، النعمن فالن أو  ل سلَي أَنو*  هيعس أَنو

 فَإِذَا قُضيت الصلَاة فَانْتَشروا في﴿: تعاىل ، وقوله]٤١ – ٣٩:النجم[ ﴾ثُم يجزاه الْجزاء األَوفَى *سوف يرى 
ِفَضْلِ ا نتَغُوا مابضِ وتعاىل، وقوله ]١٠:اجلمعة[ ﴾األَر :﴿ ولُهسرو لَكُممع ُى اريلُوا فَسمقُلِ اعو

وننماملُؤ١٠٥:التوبة[ ﴾و[.  
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 ُ وروى ، »يا عبدي حرك يدك أنزل عليك الرزق« :ةروى أن اهللا أنزل يف التوراوي
، وقال »اطلبوا الرزق يف خبايا األرض«: قال وسالمه عليه صلوات اهللا الطرباين أن الرسول

ً «: عليه الصالة والسالم ا قط خري ً  .»من أن يأكل من عمل يده اما أكل أحد طعام
 :ال يقعدن أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول«: قال عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنهو

ًا وال فضة ،اللهم ارزقني  .»وقد علم أن السامء ال متطر ذهب
واهللا تعاىل إنام يرزق الناس بعضهم من بعض، فاهللا تبارك وتعاىل جعل طلب الرزق 

وجيد وجيتهد يف  ،فبعضهم حيسن يف طلبه فيعامل الناس ويتحرز من احلرام ،عىل مجيع الناس
طلب الرزق بالطرق املرشوعة التي أباحها اهللا، والبعض اآلخر إما أن يتكاسل وينام 

 .أن احلياة جهاد وكفاح :وخالصة القول، وخيادع ويغش ويرايبأو ينافق ، حظوظ :ويقول
ـــا ـــاس تكرره ـــاة بأنف ـــيس احلي   ل

 
ْ إ  ـــاة اجلـــد والعمـــل ـــاة حي   ن احلي

ــــ  ِ س ْ ُ ــــا حي َ ِ م ــــان َ س نْ ِ ــــة اإل َ م ْ ي ِ   نُهق
 

  ْ ــــل قَ َ ْ أ و َ ُ أ ــــه نْ ِ ــــانُ م َ س نْ ِ َ اإل ــــر ثَ كْ َ   أ
 . والتأخري وعجز املرء وكسله سبب البالء ،فليس طلب املعيشة بالتمني ولكن بالعمل 

ــالَ  ــن أراد الع ً  وم ــو ٍ عف ــب ــال تع   ا ب
 

ً ـقض    اى ومل يقض من إدراكهـا وطـر
اللهم إين أعوذ بك من «: فقال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي منه أعاذنا اهللا وإياكم من الكسل، وقد تعوذ  

احرص عىل ما « :ملسو هيلع هللا ىلص، وقد قال »ومن غلبة الدين وقهر الرجال ،الكسل واجلبن والبخل
، فسبحان من أخرج الناس من بطون أمهاهتم ال يعلمون »سلوال تك ،واستعن باهللا ،ينفعك

 ،وهداهم إىل أسباب الرزق ،وأمرهم باستعامهلا ،ا وجعل هلم السمع واألبصار واألفئدةشيئً 
 . ويرسها ملن طلبها

إنك أنت الغفور  ،واغفر لنا وارمحنا ،اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
 .الرحيم

  :اخلطبة الثانية
وهداه إىل كسب رزقه بأنواع الصنائع  ،احلمد هللا الذي خلق اإلنسان وعلمه البيان

، عبده ورسوله اوأشهد أن حممدً ، وأشكال األسباب، وأشهد أن ال إله إال هو املتفرد بالكامل
وصفيه من خلقه النبي األمي خاتم األنبياء واملرسلني، الذي بعثه ربه باحلق والدين ليخرج 

 .لظلامت والنورالناس من ا
إِن اَ ﴿: وقد قال تبارك وتعاىل، مه عليه وعىل آله وصحابته أمجعنيصلوات اهللا وسالف
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: ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال ، ]٥٦:األحزاب[  ﴾وملَائكَتَه يصلُّون علَى النبِي يا أَيها الَّذين آَمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تَسليما
» َّ ا من صىل عيل ً  :أما بعد .»صالة صىل اهللا عليه هبا عرش

  :أيها املسلمون
وفاز بمراده إال من صرب عىل أهواهلا  هتيوما نال أمن ،اعلموا أن احلياة جهاد وكفاح

ِ ومل يتخاذل أو يستَ  ،وجاهد ببسالة بل كابد أهواهلا ومارس  ؛ويستسلم للضعف والعجز نْ ك
ااعمل لدنياك كأن«: هذا األثرومتثل  ،صعاهبا ً واعمل آلخرتك كأنك متوت  ،ك تعيش أبد

ا ً  :وقول ابن الوردي، »غد
 َ ـــام ْ فَ ـــل َ س كْ الَ تَ َ َ و ـــم لْ ِ ِ الع ـــب ل ْ   اط

 
  ْ ــل َ س ــل الكَ ْ ه َ َ أ ــىل َ َ ع ْ ــري َْ ــد اخل َ ع ْ ب َ   أ

 :وقول اآلخر 
  لـــــيس البطالــــــة والكســــــل

 
ــــــباجلــــــالبني     ك العســــــلل

ـــــــد  ـــــــإن اهللا ق   فاعمـــــــل ف
 

ــــل  ــــىل العم ــــع ع   حــــث املطي
  :أيها املسلمون 

ً مل  َ  ،اتتقدم األمم يف ميدان الصناعة واحلضارة إال ألهنا طرحت الكسل جانب َ و َ عْ أ ْ لَ م  ت
الفنون والوسائل الالزمة العلوم وج كنوز األرض ويف تعلم ااستخر فكرها ويدها يف

 .ةللحضارة ولعرص الذر
وأن نتسابق عىل ما فيه  ،فيجب أهيا املسلمون أن نأخذ نصيبنا من الفنون والعلوم

: كام قال تعاىل، نجعله يف املقدمة ونعمل للدنيا بل ؛البرشية، وأن ال هنمل أمر اهللاصالح 
ة ولَا تَنس نَصيبك من الدنْيا وأَحسن كَما أَحسن اُ إِلَ﴿ رخ يك ولَا تَبغِ الفَساد في وابتَغِ فيما آَتَاكَ اُ الدار اآلَ

َا ضِ إِناألَرينداملُفْس بحوقال تعاىل، ]٧٧:القصص[  ﴾ لَا ي :﴿ بفَانص غْت فَإِذَا فَر*  كبإِلَى رو
غَب٨ – ٧:الرشح[ ﴾فَار[.  

ويف كل  ،املؤمن القوي خري من املؤمن الضعيف«: يقول ملسو هيلع هللا ىلصواعلموا أن الرسول 
فالبد من إعطاء  ،خرةل هبا إىل اآلصواعلموا أن احلياة الدنيا رصاط وطريق يتو، »خري

: كام قال عيل بن أيب طالب لرجل سب الدنيا عنده فقال ،وال بد من العمل ،الطريق حقه
ً ودار غن، هم عنهافنجاة ملن دار و ،الدنيا دار صدق ملن صدقها«  .»ملن تزود منها ى

 :وقد قيل
نيا إذا اجتمعـا ُّ َ الدين والـد   ما أحسن

 
  َّ َ بالر ــالس َ واإلفْ َ الكفــر َح ــب ِ وأقْ ــل ُ   ج

وال هتملوها  ،وال تنهمكوا فيها حتى تنسيكم أمر آخرتكم ،فاتقوا اهللا يف دنياكم 
 .كل ذي حق حقه فأعطوا ،وترتكوا األخذ بالوسائل واجلد والنشاط
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يوم القيامة عن  مسئولونواعلموا أنكم ه، اهللا يعلم ما يف أنفسكم فاحذرو واعلموا أن
 . ؟وهامفيم أنفقت :عن أموالكم ولونومسئ ؟فيم أضعتموها :أعامركم وأوقاتكم

ِّ علينا خيارنا ،أصلح والة املسلمنيواللهم  ،اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا  ،اللهم ول
والزنا  اذهب عنا الربأاللهم ، اللهم وال تسلط علينا بذنوبنا من ال خيافك فينا وال يرمحنا

دنا وبالد املسلمني يا أرحم عن بل ،ما ظهر منها وما بطن ،واملحن وسوء الفتنوالزالزل 
 .الرامحني

  :عباد اهللا
امتثلوا ما أمرتم ف ،ملسو هيلع هللا ىلص وخري اهلدي هدي نبيه ،ن أحسن احلديث حديث اهللاأاعلموا 

يتم عنه ،به ُ  .وابتعدوا عام هن
ء واملُنكَرِ والبغْيِ يعظُكُم إِن اَ يأْمر بِالعدلِ واِإلحسانِ وإِيتَاء ذي القُربى وينهى عنِ الفَحشا﴿ :واعلموا
ونتَذَكَّر لَّكُمكُ*  لَعلَيع َا لْتُمعج قَدا وهيدكتَو دعب انمقُضُوا األَي لَا تَنو تُمداهإِذَا ع ِا دهفُوا بِعأَوو يلًا إِنكَف م

لُونا تَفْعم لَمعي َ٩١-  ٩٠:النحل[ ﴾ا[. 
واهللا يعلم وأنتم ال  ،ولذكر اهللا أكرب ،عىل نعمه يزدكم واشكروه ،فاذكروا اهللا يذكركم

 .تعلمون
 جامع النعريية ـ مل يذكر التاريخ

***** 
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أحسن كل يشء خلقه وبدأ خلق اإلنسان من  ،احلمد هللا الواحد القهار احلكيم العليم

وأرسل له الرسل مبرشين  ،ور له السبلوجعل له السمع والبرص وأبان له الطريق ون ،طني
 .ومن عصاهم دخل النار ،فمن أطاعهم دخل اجلنة ،منذرينو

اهلادي من يشاء  ،املتفرد باجلالل والكامل ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له
ا عبده ورسوله إىل رصاط مستقيم ً البشري النذير اهلادي  ،أرشف اخللق، وأشهد أن حممد

ابعني هلم بإحسان إىل حممد صىل اهللا عليه وعىل آله وصحابته والت ،صادق املصدقاألمني ال
 :أما بعد .يوم الدين

  :أيها املسلمون
م هتقدر للناس أرزاقهم وأقوا ،اعلموا أن اهللا جلّت قدرته وتعالت عظمته حكيم عليم

ثرة وإن الفقر أو الغنى أو الصحة أو املرض وعلو املرتبة أو صغرها وك ،وحظوظهم
ً  ؛الرواتب أو قلتها ملحبته تعاىل أو  اكل هذه الصفات قدرها اهللا وقضاها وليست مقياس

أَتْقَاكُم﴿: فاهللا تبارك وتعاىل يقول، لبغضه  ِا دنع كُممأَكْر ١٣:احلجرات[  ﴾إِن[.  
 ،ولو أغنيته لفسد دينه ،إال الفقر هإن من عبادي من ال يصلح« :ويف احلديث القديس

 .»ولو أفقرته ألفسدت عليه دينه ،إن من عبادي من ال يصلحه إال الغنىو
غري أن الناس مأمورون بأخذ  ،ويصح ويمرض ،جل وعال هو الذي يعطي ويمنع فاهللا

وقُلِ اعملُوا فَسيرى اُ عملَكُم ورسولُه ﴿ :قال تبارك وتعاىل، األسباب واجلد والنشاط والعمل
وننماملُؤفكل ميرس ملا  ،اعملوا«: وقال الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه، ]١٠٥:التوبة[ ﴾و
   .»خلق له
فاهللا أمر  ،اعلموا رمحكم اهللا أن العمل سبيل النجاح يف الدارين الدنيا واآلخرةو

 ،واستعاذ باهللا من الكسل والعجز ،والرسول أمر بالعمل واجلد والنشاط ،بالعمل والسعي
يف املثل و، »إين أعوذ بك من اهلم والغم واحلزن والكسل واجلبن والبخلاللهم «: فقال

 .)ومن زرع حصد ،من جد وجد: (املشهور
وأنه هو سبب إخراج إبليس  ،اهللا به هو احلسد يصن أول ذنب عُ أواعلموا وفقكم اهللا 

قْتَني م﴿: وقال ،ألنه حسد آدم ،وإدخاله النار نةمن اجل لَ خ هنم ريأَنَا خنيط نم قْتَه خلَ نَارٍ و ن﴾ 
  .]٧٦:ص[

فإن احلسد يأكل  ،إياكم واحلسد« :يف احلديث الذي رواه أبو هريرة ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال 
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 .أخرجه أبو داود ،»احلسنات كام تأكل النار احلطب
واعرتاض عىل اهللا جل وعال يف  ،ألنه عدم رضا بقسمة اهللا ؛فاحلسد كبرية وذنب عظيم

وقد أمر  ،]٥٤:النساء[ ﴾أَم يحسدون الناس علَى ما آَتَاهم اُ من فَضْله﴿ : قال تعاىل ،قسمته بني عباده
 ﴾قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ﴿ :فقال ،من احلاسد ورشه ذيعاهللا نبيه صلوات اهللا وسالمه عليه أن يست

  .]٥:الفلق[ ﴾شر حاسد إِذَا حسد﴿: ثم قال ،]١:الفلق[
يقيض عىل احلسنات ويأكلها كام تأكل النار  ،فاحلسد داء عضال وكبرية وذنب عظيم

 .فاستعيذوا باهللا من احلسد واحلاسدين ،احلطب
 ،ألنه يتعذب وحيرق نفسه ويقيض عىل حسناته ؛واعلموا أن احلاسد أكثر ما يرض نفسه

فاحلسود يف نكد  ، صدرهيف حني أن املحسود غافل عنه ليس بشاعر به وال عامل بام يشتغل يف
ٍّ دائم وه  .مقيم وعذاب مستمر م

ِ  ، فإنهليس يف خصال الرش أعدل من احلسد« :قال معاوية قبل أن يصل إىل  دَ يقتل احلاس
 .»املحسود

الناس واحتقارهم له  وال ينال من حسده إال بغض ،واعلموا أن احلسود ال يسود
 :وبعدهم عنه ونفورهم منه

 ُ ِ  ال حيمل َ قْ احل ُ تعلـو بـه  من د   الرتـب
  

  ُ ـ وال ينال ُ ْ ال مـن طَ الع ـب ُ ُ ه الع   غضـب
ومن  ،ومن هيد اهللا فهو املهتدي ،فاتقوا اهللا عباد اهللا وطهروا أنفسكم من احلسد واحلقد 

 .يضلل فال هادي له
وأن يغفر  ،احلسدو احلقد وأسأل اهللا لنا وللمسلمني عامة أن جينبنا من ،أقول قويل هذا

 .نه هو الغفور الرحيمإروه فاستغف ،لنا
  :اخلطبة الثانية

سنا ومن ونعوذ به من رشور أنف ،نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ،احلمد هللا
 .سيئات عاداتنا وأعاملنا

 اوأشهد أن حممدً  ،وأشهد أن ال إله إال اهللا املتفرد بالعزة والكامل والكربياء واجلالل
ّ «: ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال  ،ليه وعىل آله والتابعنيصلوات اهللا وسالمه ع ،عبده ورسوله من صىل عيل

ا ً إِن اَ وملَائكَتَه يصلُّون علَى النبِي يا ﴿: قال تبارك وتعاىل، و»صالة واحدة صىل اهللا عليه هبا عرش
 .]٥٦:األحزاب[ ﴾أَيها الَّذين آَمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تَسليما
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 ِّ ٍ  اللهم صل وارض عن صحابته ومن تبعهم واستن بسنتهم  عىل عبدك ورسولك حممد
 .إىل يوم الدين
  :أما بعد

فإذا أنعم اهللا عىل أخيك بنعمة فلك  ،اعلموا رمحكم اهللا أن احلسد ال يكون إال عىل نعمة
 :فيها حالتان
 .اوهذه احلالة تسمى حسدً  ،ب زواهلا عنهحتكره تلك النعمة وتأن  :األوىل

 ،ولكنك حتب أن تصيب مثلها ،أن ال حتب زواهلا وال تكره وجودها ودوامها :يةالثان
 .فهذا يسمى غبطة

َّ  ،حرام عىل كل حال فاألوىل هتييج  هبا عىلنعمة عىل فاجر أو كافر وهو يستعني  إال
ألنك  ؛هتك هلا وال حمبتك زواهلاافهذه ال يرضك كر ،البني وإيذاء العباد وإفساد ذات الفتنة
 .  وليس الطبع الرديء وهو احلقد واحلسد املجرد عن اإليامن ،ا وأحببت زواهلا هللاكرهته

وكل إنسان فيه  ،وأهنا ال خيلو منها جمتمع ،وبالوواعلموا أن احلسد جرثومة رش 
بل  ؛ولكن من الناس من ال يدع للحسد سيطرة عىل مشاعره ،خصال خري وخصال رش

 .يف مهده هقيض عليويه بتيك
 ظنالطرية وال :ثالث ال يسلم منهن أحد« :أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصن رسول اهللا ع يفقد رو

 وإذا ظننت فال ،إذا تطريت فال ترجع«: قال؟، فام املخرج منها يا رسول اهللا :قيل، »واحلسد
ً كل ابن ادم حسود، «: ويف حديث آخر ،»وإذا حسدت فال تبغ ،حتقق حسده  اوال يرض حاسد

 .»يعمل باليد ما مل يتكلم باللسان أو
فطهروا  عظيمة، ةوكبري لألعاملفاتقوا اهللا عباد اهللا واعلموا أن احلسد مذموم وحمبط 

 ﴾وقَد خاب من دساها *قَد أَفْلَح من زَكَّاها ﴿: قال تعاىل ،أنفسكم وزكوها من اآلثام
  .]٩،١٠:الشمس[

امعة فإن يد وعليكم باجل ،ملسو هيلع هللا ىلصحممد  يهد يوخري اهلد ،ن أحسن احلديث كتاب اهللاإو
 .عىل اجلامعةاهللا 

 َ ِ اللهم أ ْ ز اللهم أيدهم  ،اللهم امجع كلمة املسلمني عىل احلق ،ا احلسد والكربعنَّ  ل
ِّ علينا خيارنا ،وانرصهم عىل من حارهبم  .اللهم ول

  :عباد اهللا
ظُكُم لَعلَّكُم إِن اَ يأْمر بِالعدلِ واِإلحسانِ وإِيتَاء ذي القُربى وينهى عنِ ﴿ عغْيِ يالبكَرِ واملُنو اءشالفَح
ونكُ*  تَذَكَّرلَيع َا لْتُمعج قَدا وهيدكتَو دعب انمقُضُوا األَي لَا تَنو تُمداهإِذَا ع ِا دهفُوا بِعأَوو لَمعي َا يلًا إِنكَف م
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لُونا تَفْع٩١-  ٩٠:النحل[ ﴾م[. 
واهللا يعلم ما  ،ولذكر اهللا أكرب ،واشكروه عىل نعمه يزدكم ،فاذكروا اهللا يذكركم

 .تصنعون
 جامع النعريية ـ مل يذكر التاريخ

***** 
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وأشهد  ،وينهاهم عن الظلم والعدوان ،احلمد هللا الذي يأمر عباده بالعدل واإلحسان

 ،الذي ال يدع صغرية وال كبرية إال أحصاها دير،اخلبري العليم الق احلكيمإال اهللا أن ال إله 
فله احلمد يف اآلخرة  ،نحمده ونشكره عىل نعمه التي ال حتىص ،وهو بكل يشء حميط

 .واألوىل
فام ترك من خري إال وأرشد  ،عبده ورسوله، أرسله باهلدى ودين احلق اوأشهد أن حممدً 

إال وحذر األمة منه وأمرها باجتنابه، صىل اهللا  اإىل األخذ به، وال رش   األمة إليه وهداها
 .هم واتبع هنجهم إىل يوم الدينتوسلم عليه وعىل صحابته ومن سار عىل طريق

  :أما بعد
ً  أهيا املسلمون اعلموا وأهم  ،وأنه جيب عليكم شكر نعمه ،كثرية كبرية أن هللا عليكم نعام

ليس هناك نعمة أكرب منها، فاحلمد هللا الذي هدانا لإلسالم ف ،تلك النعم نعمة اإلسالم
 ً لَئن شكَرتُم ﴿: لقوله واإليامن وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا، ونشكره تبارك وتعاىل امتثاال

يددذَابِي لَشع إِن تُمكَفَر نئ   .]٧:إبراهيم[  ﴾لَأَزِيدنَّكُم ولَ
 َّ ــال ــديفالشــكر ج ــنعم وم   مهاب ال

 
  وكفــر الــنعم يســحقها ويزيلهــا 

ملن يا  :قلنا  ،»الدين النصيحة« :ملسو هيلع هللا ىلصواعلموا أن الدين النصيحة كام قال رسول اهللا  
، فمن ملن يناصح املسلمني وحيب »هممتهللا ولرسوله وألئمة املسلمني وعا«: قال ،رسول اهللا

 ً فليس بكامل اإلسالم  اوينهاهم عام يراه رش   اهلم ما حيب لنفسه ويأمرهم بام يراه خري
 .واإليامن

وكل واحد من األمة  ،فاألمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب عىل كل مسلم
ا«: ملسو هيلع هللا ىلصكام قال  ،خماطب بقدر قدرته، وهو من أعظم العبادات ً ًا أو مظلوم ، »انرص أخاك ظامل

 :فقال ؟فكيف ننرصه إذا كان هو الظامل ،عرفنا كيف ننرصه إذا ظُلم !يا رسول اهللا :قالوا
ولْتَكُن منكُم ﴿: وكام قال تبارك وتعاىل ،»الدين النصيحة«: ملسو هيلع هللا ىلص وكام قال ،»تردعونه عن ظلمه«

ونحاملُفْل مه كأُولَئكَرِ ونِ املُنع نوهنيو وفربِاملَع ونرْأميرِ وإِلَى اخلَي ونعدةٌ يصدق  ،]١٠٤:آل عمران [ ﴾أُم
  .اهللا العظيم

فاملفلحون هم اآلمرون باملعروف الناهون عن املنكر الذين ال تأخذهم يف اهللا لومة 
والذي نفيس بيده لتأمرن «: ملسو هيلع هللا ىلصوال يصدهم عن قول احلق غضب فالن أو فالن، قال  ،الئم

ا من فوقكم ،باملعروف ولتنهون عن املنكر ً ال يرفعه عنكم حتى  ،أو ليسلطن اهللا عليكم عذاب
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 .»ترجعوا إىل دينكم
تباعهم، ومن مل حيب ما أحبه اهللا أوالنهي عن املنكر هو دين الرسل وفاألمر باملعروف 

وال  افالذي ال يعرف معروفً  ،اوهو املعروف، ويبغض ما أبغضه اهللا وهو املنكر مل يكن مؤمنً 
 ً  :هو ميت األحياء الذي قال فيه القائل اينكر منكر

 ٍ ــت ِّ ي َ م ِ َ ب اح َ َ ــرت ْ اس َ فَ ــات َ ْ م ــن َ َ م ْس ــي   لَ
 

  ِ ــــاء َ ي ْ ح َ ُ األ ــــت ِّ ي َ ُ م ــــت ْ ي َ َ امل ــــام   إنَّ
فإذا  ،األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض كفاية« :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

فإن تركه  ،ووجب عليه ما يقدر عليه من ذلك ،ني عليهتعنه أن غريه ال يقوم به ظغلب عىل 
 ً ً  ،اوقد يكون فاسقً  ،هللا ولرسوله اكان عاصي  .نعوذ باهللا من اخلذالن ،»اوقد يكون كافر

 ،ن األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض عني عىل كل مسلمإ« :وقال بعض العلامء
 . »ومن مل يقم به فإنه كافر باهللا وبرسوله

ا فليغريه بيده« :ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال  ً فإن مل يستطع  ،فإن مل يستطع فبلسانه ،من رأى منكم منكر
وال يصح إال  ،تغيري املنكر بالقلب أضعف اإليامنن إ :يأ، »وذلك أضعف اإليامن ،فبقلبه

وما عدى  ،ن يكون عند جبار أو إمام ظامل خيشى أن يبطش بهأك ،إذا خاف املؤمن عىل نفسه
 . ذلك فإنه جيب عىل كل مسلم أن يغري املنكر بيده أو بلسانه
رسولكم إن  هواتبعوا ما أمركم ب ،فاتقوا اهللا عباد اهللا وامتثلوا أوامره إن كنتم مسلمني

 .وال تأخذكم يف اهللا لومة الئم ،وقولوا احلق ولو عىل أنفسكم ،كنتم مؤمنني
وهدانا إىل احلق والطريق  ،جعلنا اهللا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه

وأن يغفر لنا  ،وأسأل اهللا أن يدلنا عىل احلق وأن يعيننا عىل أنفسنا ،أقول قويل هذا  ،املستقيم
 .نه هو الغفور الرحيمإذنوبنا 

  :اخلطبة الثانية
ذلك اليوم الذي جيمع فيه  ،مالك يوم الدين ،الرمحن الرحيم ،احلمد هللا رب العاملني

يا عبادي إنام هي أعاملكم « :ويعطي كل إنسان صحيفته ويقول هلم ،األولني واآلخرين
ا فليحمد اهللا ،أحصيها لكم ً  ،»ن إال نفسهومن وجد غري ذلك فال يلوم ،فمن وجد خري

﴿يدعسو يقش مهن١٠٥:هود[ ﴾فَم[.  
العليم بام خيتلج يف الضامئر  ،والظاهر والباطن ،وأشهد أن ال إله إال اهللا األول واآلخر

غ  ،وهنى عن املنكرعبده ورسوله الذي أمر باملعروف  اوأشهد أن حممدً   ،وتكنه القلوب ّ وبل
فأمر  ،ن تبعهم واهتدى هبداهموم يه وعىل آله وأصحابهصىل اهللا عل ،الرسالة وأدى األمانة
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ا ،باملعروف وهنى عن املنكر ً ً كثري  .وسلم تسليام
  :أما بعد

ً أ أهيا املسلموناعلموا  وليس  ،ان األمر باملعروف والنهي عن املنكر مطلوب منكم مجيع
تأمروا  فيجب عليكم أن ،بل هو واجب عىل كل قادر عليه ؛بالنواب أو ما شاكلهم اخاص  

وأن تنهوا عن املنكر مجيع  ،باملعروف أنفسكم وأوالدكم وأزواجكم وإخوانكم وعشريتكم
 .عملهيمن ترونه 

 ً ذا أثنى اهللا عىل هذه هلو ا،وهبذا يكون املسلمون كالبنيان املرصوص يشد بعضه بعض
خرِجت للناسِ كُنتُم خير أُم﴿: فقال تبارك وتعاىل ،األمة ومدحها وفضلها عىل سائر األمم ة أُ
ِبِا وننمتُؤكَرِ ونِ املُنع نوهتَنو وفربِاملَع ونر١١٠:آل عمران [  ﴾تَْأم[.  

 ِ ُ آتَ فاهللا فضلنا عىل سائر األمم ل َ م ِ انَ باملعروف وتَ  انر أما إذا تركنا هذا األمر  ،عن املنكر اينه
نا سفليس لنا فضل عىل األمم ول )ب وأشباههمهذه وظيفة النوا( :وقلنا ،وعصينا أمر ربنا

والذي نفس حممد بيده ال يؤمن أحدكم حتى «  :ملسو هيلع هللا ىلص بل لسنا مؤمنني كام قال ؛كاميل اإليامن
 .»حيب ألخيه ما حيب لنفسه

 يهد يوأن خري اهلد ،أن أحسن احلديث كتاب اهللا اواعلمو ،يا عباد اهللا اهللا فاتقوا
َّ األمور حمدثاهتا، و ملسو هيلع هللا ىلصحممد   .كل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النارورش

ة صحابالوعن سائر  ،أيب بكر وعمر وعثامن وعيل األئمة اخللفاء عن ارض اللهم
  .ومن اهتدى هبدهيم إىل يوم الدين أمجعني،

َّ يف النار،عىل اجلامعةواعلموا أن يد اهللا  َّ شذ هب ولَا تَنازَعوا فَتَفْشلُوا وتَذْ﴿ ، ومن شذ
كُمحي  .كونوا عبادا هللا أمة واحدة متكاتفة آمرة باملعروف منتهية عن املنكرو،  ]٤٦:األنفال[ ﴾رِ

 ،عىل امتثال ما أمرتنا به وعىل اجتناب ما هنيتنا عنه وأعنا ،ك املستقيمطاللهم اهدنا رصا
ِّ علينا خيارنا ،اللهم أصلح والة املسلمني بذنوبنا من ال اللهم وال تسلط علينا  ،اللهم ول

واملؤمنني  واغفر للمسلمني واملسلامت ،اللهم أعز اإلسالم واملسلمني ،خيافك فينا وال يرمحنا
 .النجاة يا أرحم الرامحني ويرس هلم سبل واملؤمنات،
  :عباد اهللا

﴿شنِ الفَحى عهنيى وبي القُرذ إِيتَاءانِ وساِإلحلِ ودبِالع رأْمي َا إِن لَّكُملَع ظُكُم عغْيِ يالبكَرِ واملُنو اء
ونكُ*  تَذَكَّرلَيع َا لْتُمعج قَدا وهيدكتَو دعب انمقُضُوا األَي لَا تَنو تُمداهإِذَا ع ِا دهفُوا بِعأَوو لَمعي َا يلًا إِنكَف م
لُونا تَفْع٩١-  ٩٠:النحل[ ﴾م[. 
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واهللا يعلم ما  ،ولذكر اهللا أكرب ،واشكروه عىل نعمه يزدكم ،فاذكروا اهللا يذكركم
 .تصنعون

 جامع النعريية ـ مل يذكر التاريخ
***** 
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 ،املتوحد بالربوبية والوحدانية وصفات الكامل ،احلمد هللا املتفرد بالعظمة والكربياء
وأشهد أن ال  ،وآالئه وجوده التي ال تنتهي ،ىصنحمده ونشكره تعاىل عىل نعمه التي ال حت

 .الكبري املتعال ،الفعال ملا يشاء ،إله إال اهللا وحده ال رشيك له
ا عبده ورسوله ً ً  أكملهمأفضل اخللق و ،وأشهد أن حممد ا وأفضلهم خصاال ً ِّ أدب  ، اللهم صل

ع طريقتهم وسار وعىل آله وأصحابه ومن تأدب بآداهبم وختلق بأخالقهم واتب ،وسلم عىل حممد
 .عىل هنجهم واتبع هداهم إىل يوم الدين

  :أما بعد
قلوبنا وإنام ينظر إىل  ،اعلموا أهيا املسلمون أن اهللا ال ينظر إىل صورنا وأجسامنا

َّ  ،خائلنا وضامئرنا ونوايانادو ر فمن كان منا ذا أدب رفيع وذا خلق عال ومهة طموحه وطه
ّ ، قلبه من كل خلق سافل ّ  بالفضاوحتىل ها بالصدق ئل فنقى نفسه من مراءاة اخللق وحال

وزينها بزينة التواضع  ،واإلخالص للحق، ونقاها من العجب والتعاظم والتكرب عىل الناس
َّ  ،التي هي خري ما يف الناس من الغش والغل واحلقد والكذب واحلسد  هص ضمريوخل

 .بإرادة اخلري والنصح لكل أحد هلومجَّ 
ً  من مجع هذه املزايا كان ا وكان  ،ملا جاء به الرسول امنبع ً وهو  ،يف الدنيا واآلخرةفائز
فتزكية  ،]١٠–٩:الشمس[ ﴾وقَد خاب من دساها *قَد أَفْلَح من زَكَّاها ﴿ :الذي مدحه اهللا وعناه بقوله

يرفع  ،لها عىل اآلداب الفاضلة واألخالق السامية ألن األدب عنوان الكاملالنفس محَّ 
 .قة إىل مرتبة امللوكسوويعلو بال ،ع إىل درجة الرفيعالوضي

 ْ ى َ ر َ ٌ يف الـــــو ٍ زينـــــة ِّ يشء   لكــــل
 

  ْ ُ األدب ِ متـــــام ُ املـــــرء ينـــــة ِ   وز
 :فاألدب عنوان الكامل 

ـــال ـــه وال امل ـــرء تعلي ـــة امل   ال زين
 

  رفه عـــــم وال خـــــالـوال يشــــ 
ـــالوإنـــام يتســـامى   ُ   رجــــل للع

 
  أهــواله ثنيــت ال العزيمــة مــايض 

َ دب والرشف يف طهارة العرض وصون النفس عن الدنس وتَ مجال األإن   ِ فُّ ر ها عن ع
 .الدنايا

به حيصل  ،وهو أكرم اخلصال ،فاألدب هو اجلامع ملحاسن األفعال وأحاسن األقوال
ودليل عىل  ،وهو زيادة يف الفضل اجلليلة، املرء عىل الرغائب اجلليلة، ويتوصل إىل املقاصد

ْ العقل، وصاحب يف الغَ  َ ي ِ ب وقد  ،فاضللألوزينة  ،املحافليف ومجال  ،وأنيس يف الوحدة ،ة
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 .ابه، والرجل بأفعاله ال بأقواله، واملرء بآدابه ال بثي»ه هنض به أدبهبعد به نسقمن «: قيل
ولكم يف رسول اهللا أسوة  ،فاتقوا اهللا يا عباد اهللا وحتلوا بأحسن اآلداب وأفضلها

ً  ،حسنة فاتبعوا سنة نبيكم إطاعة ألمر ربكم  ،اخلقً  وأكرمهم افقد كان أكمل الناس أدب
 .]٧:احلرش[ ﴾وما آَتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنه فَانْتَهوا﴿: القائل

 ،ويتأدب بام فيه ،فيتخلق بالقرآن ،يتأدب بام أوحى اهللا إليه من احلكمة ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان 
ىل هبا صلوات اهللا وسالمه عليه مدحه اهللا وهلذه الصفات العليا واآلداب السامية التي حت

قَلَمِ وما ﴿ :فقال جل من قائل حكيم ،وفضله عىل سائر األنبياء ،وجعله من أويل العزم الْ ن و
 ونطُر سونٍ  *ينجبِم كبر ةمعبِن ا أَنْتونٍ  *منمم رراً غَيألَج لَك إِنو* ظ لُقٍ على خلَع إِنَّك١:القلم[  ﴾يمٍو–

٤[.  
ملسو هيلع هللا ىلص وهدانا إىل اتباع سنة نبينا حممد  ،جعلنا اهللا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه

ّ إو ،ن اخلري بحذافريه يف اجلنةإ« :القائل  . »بحذافريه يف النار ن الرش
والتحيل  السامية وأسأل اهللا أن هيدينا إىل االستمساك باآلداب ،أقول قويل هذا

 .نه هو الغفور التوابإواستغفروه  ،ربكم ادعواف ،لكريمةبالصفات ا
  :اخلطبة الثانية

 ونعوذ به من رشور أنفسنا ومن ،نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ،هللا احلمد
 .له ومن يضلل فال هادي ،من هيد اهللا فال مضل له ،سيئات أعاملنا

ً خلقنا وأخ ،ونشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له ال  رجنا من بطون أمهاتنا أطفاال
ً  ،انفهم شيئً  ومن عصاه  ،فمن أطاعه دخل اجلنة ،وشق أسامعنا وأبصارنا وأرسل إلينا رسوال
 .دخل النار

فام بقي من خري إال دل  ،أدى األمانة وبلغ الرسالة ،عبده ورسوله اوأشهد أن حممدً 
ىل آله وصحابته ومن استمسك صىل اهللا عليه وع ،نهمإال حذرها  اوال رش   ،األمة عليه

 .بآداهبم وسار عىل هنجهم إىل يوم الدين
  :أما بعد

ريب فأحسن أدبني « :يقول عليه اعلموا أهيا املسلمون أن الرسول صلوات اهللا وسالمه
فمن مل جيد من يربيه تربية  ،وهبذا تعلمون أن الرتبية هلا أثر قوي يف بناء الشخصية ،»تأديبي

ٍ سليمة صحيحة صاحلة  وال  فإنه سيضل الطريق وسيحيد عن احلق ولن يستمسك بآداب
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 ٍ  .ه السبيليدهيمهد له الطريق ويتداركه اهللا بلطفه في إال أن ،أخالق
 ِّ م ما اعوج من أخالقه ويبني له النافع من وأما من وجد من يربيه ويعلمه ويثقفه ويقو

 .العادات واألخالق وحيذره من قرناء السوء
 :كام قيل

ـــــــ ـــــــال تَص ـــــــافَ خ َ ب أ َ   ح
 

  ُ يـــــــاه ِ إ َ يـــــــاكَ و ِ إ َ ِ و هـــــــل َ   اجل
ردى  َ ٍ أ ــــــل ِ ــــــن جاه ِ ــــــم م كَ   فَ

 
  ً لـــــــيام َ ُ ح خـــــــاه َ َ آ ـــــــني ِ    ح

  ِ رء َ ـــــــامل ِ ُ ب ـــــــرء َ ُ امل ـــــــاس ق ُ   ي
 

  ُ ـــــــاه ُ ماش ـــــــرء َ ـــــــا امل   إذا م
ويبني له طريق الرشاد ونشأ يف حميط متحفظ  ةمن وجد من حيذره من طرق الضاللإن   

ِّ وأن يستكمل أدبه،  ،فإنه خليق بأن تزكو نفسه إذا جاءها  تامكروامل فليس عىل املجد
 .حاجب حيجبه

عن  مسئولوكل إنسان  ،فاتقوا اهللا يا عباد اهللا واعلموا أن أطفالكم ودائع عندكم
وأرشدهم إىل اآلداب  فخريكم من تأدب وأدب أبناءه ،عن رعيته مسئولوكل راع  ،أمانته

 .الفاضلة واألخالق الطيبة
فأروا أطفالكم أفعالكم  ،قليد الكبار يف مجيع أفعاهلمن بتعوولمواعلموا أن األطفال 

َّ  ،اجلميلة وخصالكم الطيبة وآدابكم احلميدة  .بني طيبنيلكي يشبوا مؤد
 :كام قيل

 ُ ه ُ ـد ِ ال َ ـانَ و ـا كَ َ َ م ـىل َ ُ ع ري ِ ـغ َّ و الص ُ نْش َ   ي
 

  ُ ر َ ــج َّ ُ الش ــت ُ ب نْ ــا تَ َ ه ْ ي لَ َ َ ع ــول ُ ص ُ ْ   إنَّ األ
  :عباد اهللا 

ن إو ،فاكتسبوا آدابكم وأخالقكم وهداكم منه ،كتاب اهللا اعلموا أن أعظم ثروة أدبية
فهم  ،صحابته ريض اهللا عنهم وأرضاهم فاتبعوا سنته وسنة ملسو هيلع هللا ىلصحممد  يهد يخري اهلد

 ً  .اوأحسنهم أخالقً  اأكمل الناس أدب
َّ يف النار،عىل اجلامعةوعليكم باجلامعة فإن يد اهللا  َّ شذ  ولَا تَنازَعوا فَتَفْشلُوا﴿ ، ومن شذ

كُمحي ِ اجتَ و، ]٤٦:األنفال[ ﴾وتَذْهب رِ ُ م قْوى ولَا تَعاونُوا علَى اإلِثْمِ ﴿ ،وا عىل احلقع وتَعاونُوا علَى البِر والتَّ
  .]٢:املائدة[ ﴾والعدوانِ

واعلموا أهنا مل تتفرق كلمة املسلمني ومل تضعف شوكتهم ويغلبهم طغام الناس إال بعد 
 .بسلطان ونزع كل منهم ،تبد كل منهم برأيهواس ،أن تفرقوا
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ِّ علينا خيارنا، اللهم امجع كلمة املسلمني  ،اللهم وانرصهم عىل من عاداهم ،اللهم ول
عنا الربا والباليا بأنواعها املؤمنني واملؤمنات، اللهم أبعد اللهم اغفر للمسلمني واملسلامت و

 .ا أرحم الرامحنيوعن مجيع بالد املسلمني يعن بلدنا هذا وأشكاهلا 
  :عباد اهللا

﴿عغْيِ يالبكَرِ واملُنو اءشنِ الفَحى عهنيى وبي القُرذ إِيتَاءانِ وساِإلحلِ ودبِالع رأْمي َا إِن لَّكُملَع ظُكُم
ونتَذَكَّر  *قُضُوا األَي لَا تَنو تُمداهإِذَا ع ِا دهفُوا بِعأَوو لَمعي َا يلًا إِنكَف كُملَيع َا لْتُمعج قَدا وهيدكتَو دعب انم
لُونا تَفْع٩١-  ٩٠:النحل[ ﴾م[. 

واهللا يعلم ما  ،ولذكر اهللا أكرب ،واشكروه عىل نعمه يزدكم ،فاذكروا اهللا يذكركم
 .تصنعون

 جامع النعريية ـ مل يذكر التاريخ
***** 
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احلمد هللا أحل لنا الطيبات وحرم علينا اخلبائث، وأشهد أن ال إله إال هو املتفرد بالكامل 

ن اهللا طيب ال يقبل من األعامل واألقوال إ«: عبده ورسوله القائل اواجلامل، وأشهد أن حممدً 
 .»إال طيبها

إحسان وعىل أصحابه والتابعني ومن تبعهم ب ،صلوات اهللا وسالمه عليه اهلادي األمني
 :أما بعد .إىل يوم الدين

  :أيها املسلمون
وأحل لنا الطيبات، وجعل فيام أحل لنا الربكة  ،اعلموا أن اهللا حرم علينا اخلبائث
واخلمر ما خامر  ،واعلموا أن أم اخلبائث اخلمر ،والصحة والكفاية ملن وفقه اهللا وهداه

 ً إِنَّما اخلَمر واملَيسر واألَنْصاب ﴿: قل، قال تبارك وتعاىلعألهنا تغطي ال االعقل، وسميت مخر
ونحتُفْل لَّكُملَع وهبتَنطَانِ فَاج يالش   .]٩٠:املائدة[ ﴾واألَزْلَام رِجس من عملِ 

فأصبح بعض الناس يسميها بغري اسمها  ،وقد تكاثرت أصناف اخلمور يف هذا الزمان
 الذي عىلالرشكة أو يسميها باسم  ،)كنياك وأو وسكي أ ايباننش( :احلقيقي، فيقول

 قد خدع الناس هويظن أن ،فيستحله بذلك ويرشبه وخيدع نفسه ،نه نبيذإويقول  ،الزجاجة
  .]١٤٢:النساء[  ﴾يخَادعون اَ وهو خادعهم﴿: قال تعاىل وخدع اهللا،

كل مسكر « :ملسو هيلع هللا ىلصل وقا ،»اخلمر ما خامر العقل« :وقد قال صلوات اهللا وسالمه عليه
 .»ما أسكر كثريه فملء الكف منه حرام«: وقال يف احلديث الصحيح ،»وكل مخر حرام ،مخر

أن اخلمر مهام تعددت أسامؤه ومهام تغريت أشكاله وأجناسه : اعلموا أهيا املسلمونو
 .من أعظم الذنوبة كبري ،حرام بحرمة اهللافإنه ومهام تباينت موارده، 

ثم إذا رشب  ،إذا رشب فاجلدوه« :أنه قال يف شارب اخلمر ملسو هيلع هللا ىلصروى معاوية عن النبي 
أخرجه اإلمام ، »ثم إذا رشب الرابعة فارضبوا عنقه ،ثم إذا رشب الثالثة فاجلدوه ،فاجلدوه

 .أمحد واألربعة
ألنه رجس من عمل الشيطان الذي يصد به الناس عن  ،فرشبه كبرية من أعظم الكبائر 

وألنه يسلب العقل  ،العداوة والبغضاء بني املسلمني بهبسب قعوت ،ذكر اهللا وعن الصالة
ال أرشب ما يرشب (: فقال ،عرايب عرضت عليهأكام قال  ،وجيعل صاحبه هيذي كاملجنون

 :وقال آخر ،)وقد رأيت اخلمر تفضح شاربيها، عقيل
ـــى تً َ فَ ـــت نْ نْ كُ ِ ةَ إ َ ـــر ْ م َ ِ اخل ـــر ُ ج ْ اه َ   و

 
ــون مــن عقــل  ِ جن َ يســعى يف ــف ْ ي   كَ

 

http://www.alukah.net


 

www.alukah.net 

  خطب املنربخطب املنرب
  

١٠٥ 
 

وجتعل  ،وجتعل شارهبا كاملجنون هيذي بام يعقل وبام ال يعقل ،قلفهي تسلب الع
 .شارهبا يرتكب املحرمات بغري حياء وال خجل

وبخاصة جلسائه  ،وهبذا وبمضارها العديدة يقع صاحبها يف شقاق ونزاع مع الناس
وجتلب  ويوهي مع ذلك تورث الرسطان الرئ ،ل به وهبم إىل العداوة والبغضاءوؤتوأقربائه 

 .مراض العديدةاأل
 َّ يسأَلُونَك عنِ اخلَمرِ واملَيسرِ قُلْ ﴿: كام قال تعاىل ،فوائدبعض الم وقد كان فيها قبل أن حتر

  .أما اإلثم فهو ما ذكرنا وغريه كثري، ]٢١٩:البقرة[ ﴾فيهِما إِثْم كَبِري ومنافع للناسِ وإِثْمهما أَكْبر من نَفْعهِما
َ أم ُ ِّ ا املنافع فهي أهنا جتلب السمنة وحت  ،اوليس فيها فوائد غري هاتني مطلقً  ،ر الوجهم

ً  ؛فوائدمن الليستا املنفعتان ن اوحتى هات ً  ألن السمنة أصبحت يف هذا الزمان داء  عضاال
ن إ«: فقال ،حينام سئل عن الدواء باخلمر ملسو هيلع هللا ىلصوهذا مصداق قول الرسول  ،ليس له دواء

 .»إن اهللا إذا حرم شيئًا سلبه املنافع« :قال ملسو هيلع هللا ىلصأنه  يورو، »واءاخلمر داء وليست د
 ،وأنه جيب عىل شارهبا احلد ،كرات مخرسوأن مجيع امل ،وقد أمجع املسلمون عىل حتريم اخلمر

ُ  ،وحيثي عليه الرتاب ،وكان عمر يرضب شارهبا احلد شارهبا ملسو هيلع هللا ىلص وقد لعن رسول اهللا ، ل بهمثِّ وي
 .إليه وبائعها ومشرتهياوعارصها وحاملها واملحمولة 

الرايض : (كام قيل، ومما ينبغي أن يعلم أن الشارب وجليسه رشيك له يف اإلثم
وقد  ،فال جيوز ألحد أن يشهد جمالس اخلمر واملنكرات باختياره وبغري رضورة، )كالفاعل

 ُ ن إ :فقيل له ،فع إىل عمر بن عبد العزيز ريض اهللا عنه قوم قد رشبوا اخلمر فأمر بجلدهمر
ً فيهم فالنً  أَن إِذَا سمعتُم آَيات اِ يكْفَر ﴿: أما سمعت اهللا يقول :بدأ، ثم قال لهفابه  :فقال ،ا صائام

مثْلُهإِذًا م إِنَّكُم رِهغَي يثدي حخُوضُوا فتَّى يح مهعوا مدقْع فجعل جل  ،]١٤٠:النساء[ ﴾بِها ويستَهزأُ بِها فَلَا تَ
  .وعال حارض املنكر كفاعله

ن النفس إ ،وأعاذنا من رش أنفسنا ،جعلنا اهللا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
 .إنه هو التواب الرحيم ،فاستغفروه وتوبوا إليه من مجيع املعايص واآلثام ،ألمارة بالسوء

  :اخلطبة الثانية
هم عن مجيع املضار أمر عباده بكل ما فيه خري هلم وصالح، وهنااحلمد هللا الذي 

عبده ورسوله الذي  اال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدً أن واخلبائث، وأشهد 
َ يهنى عن كل خب َ ث و ِ أ  .يف كل طيب نَ ذ

 ِّ  ،وسلم عىل حممد وعىل آله وأصحابه الذين بأمره يأمترون وبنهيه ينتهون اللهم صل
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 :أما بعد .وعىل من تبعهم ومتسك هبدهيم إىل يوم الدين
  :أيها الناس

 َ ِ اتقوا اهللا برتك ما حرم و ْ ف ومتسكوا هبدي حممد عليه الصالة والسالم  ،ما أباح لِ ع
ّ «: القائل ّ  ،إن احلالل بني فمن اتقى الشبهات فقد استربأ  ،وبينهام أمور مشتبهات ،واحلرام بني

مى يوشك أن كالراعي يرعى حول احل ،وعرضه، ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام هدينل
اعلموا أن من انتهك حرمات ، و»ن محى اهللا حمارمهإأال و ،يرتع فيه، أال وإن لكل ملك محى

 .اهللا فإن اهللا له باملرصاد، وسينتقم منه وجيازيه
 .»اخلمر أم اخلبائث«: ملسو هيلع هللا ىلصكام قال النبي  ،وأن أمها اخلمر ،واعلموا أن اخلبائث كثرية

ار حينام حاربوا املسلمني استوردوا معهم احلشيش أن التترمحكم اهللا تعاىل اعلموا ثم 
ألن  ؛وهبذه احليلة استطاعوا أن يتغلبوا عىل جيوش املسلمني ،ونرشوه بني جنود املسلمني

العيش  يف وصاحبه ال يستطيع أن يستمر ،روالفتو واخلوراحلشيش يورث اجلبن والضعف 
 .بدونه

تسكر  ةن احلشيشإ: (مجهور العلامءوقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا وقال 
ً  وتنشئ  ).الذة وطرب

 ُ َّ وجيب أن حي َّ  د فقبائح  ،ن مضارها أكثر من مضار اخلمرإبل  :وقالوا، اخلمر صاحبها حد
َّ  ،خصاهلا كثرية وقبائح خصاهلا ، ة وعرشين مرضة دينية ودنيويةئاعلامء ممنها بعض ال وعد

 .موجودة يف األفيون وفيه زيادة مضار
ال جيوز ألحد يتسمى باإلسالم  ؛أن كل مسكر وكل مفرت حرامأهيا املسلمون وا فاعلم
 .أن يتناوله

 ،منهم أهنا ليست بخمر انً ظوقد اهنمك بعض الناس يف رشب الكولونيا واألسبريتو 
ً  ،واحلقيقة التي عليها مجهور علامء السنة أن اخلمر ما خامر العقل كان كولونيا أو أ سواء

ً  انً سبريتو أو أفيوأ  .يف هذه البالد أو يف غريها اوسواء أكان مصنوعً  ؛أو غري ما ذكر اأو حشيش
واعلموا أن أحسن ، فاتقوا اهللا عباد اهللا واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن

وعليكم باجلامعة فإن يد  ،وخري السنن سنة حممد عليه الصالة والسالم ،احلديث حديث اهللا
َّ ومن ش ،عىل اجلامعةاهللا  َّ  ذ  .يف النار شذ

 ُ َ واسألوا اهللا أن يصلح و ِّ وأن يعيننا عىل احلق وعىل مغالبة  ،علينا خيارنا التنا وأن يويل
طَان لَكُم عدو فَاتَّخذُوه عدوا إِنَّما يدعو حزبه ليكُونُوا من أَصحابِ السعري﴿، الشيطان يالش ٦: فاطر[ ﴾إِن[.  
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  :هللاعباد ا
﴿عغْيِ يالبكَرِ واملُنو اءشنِ الفَحى عهنيى وبي القُرذ إِيتَاءانِ وساِإلحلِ ودبِالع رأْمي َا إِن لَّكُملَع ظُكُم
ونتَذَكَّر  *هيدكتَو دعب انمقُضُوا األَي لَا تَنو تُمداهإِذَا ع ِا دهفُوا بِعأَوو لَمعي َا يلًا إِنكَف كُملَيع َا لْتُمعج قَدا و
لُونا تَفْع٩١-  ٩٠:النحل[ ﴾م[. 

يذكركم، واشكروه عىل نعمه يزدكم، ولذكر اهللا أكرب، واهللا  فاذكروا اهللا العظيم اجلليل
 .يعلم ما تصنعون

 جامع النعريية ـ مل يذكر التاريخ
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ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن  ،نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ،احلمد هللا

 ،وأعز جنده ،نرص عبده ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له ،سيئات أعاملنا وأقوالنا
 .وهزم األحزاب وحده
دين كله ولو أرسله باهلدى ودين احلق ليظهره عىل ال ،عبده ورسوله اوأشهد أن حممدً 

غ الرسالة وأدى األمانة ،كره املرشكون ّ ه والتابعني هلم ابصحأصىل اهللا عليه وعىل  ،فبل
 :أما بعد .بإحسان إىل يوم الدين
  :أيها املسلمون

ً  ،اتقوا اهللا فإن طاعته أقوم وأهدى  :قيل وقديام
ـــــا َ ى اهللاِ م َ قْـــــو تَ ِ اهللاَ فَ اتـــــق َ   و

 
صــ  َ الَّ و ِ ــرئ إ ــب ام ــاورت قل ْ ج   ل

ّ «: واعلموا أن  ّ  ،احلالل بني ً  ،وأن احلرام بني فمن اتقى  ،مشتبهات اوأن بينهام أمور
كالراعي يرعى  ،ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام ،الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه

 .»ن محى اهللا حمارمهإأال و ،ن لكل ملك محىإأال و ،حول احلمى يوشك أن يرتع فيه
النبي األمي  ،بالسمع والطاعة وامتثال أمر ربكم واالهتداء بسنة نبيكمفعليكم عباد اهللا 

قَد جاءكُم رسولٌ من أَنْفُسكُم عزِيز علَيه ما ﴿: قال تعاىل ،األمني احلريص عىل هدايتكم وإرشادكم لَ
يمحر وفء ر نينمبِاملُؤ كُملَيع رِيصح تُّمن١٢٨:التوبة[ ﴾ع[.  

وعليكم أنفسكم فانتشلوها من  ،اعلموا عباد اهللا أنكم أمام أمر عظيم وخطب جليلف
وامتثلوا طائعني مطيعني أمر ربكم وسنة املصطفى صلوات اهللا وسالمه  ،مهاوي الردى

 .عليه
ً  أن واعلموا لنفسه ولبالده  اخريكم من أرشد نفسه وهداها ألقوم الطرق وعمل صاحل

َ  ،قوا الناس بخلق حسنفأدوا األمانة وخال ،وأمته ِّ وح نوا سريتكم يف بيوتكم وعند س
حسنتم افإذا ، »إنام بعثت ألمتم مكارم األخالق« :ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال  ،أوالدكم وأطفالكم
ً  ؛كمءأخالقكم وأدبتم أبنا ً  أنشأتم لبالدكم وألمتكم جيال ً  اصاحل ً  ،انافع  :قيل وقديام

 ُ ه ُ ـد ِ ال َ ـانَ و ـا كَ َ َ م ـىل َ ُ ع ري ِ ـغ َّ و الص ُ نْش َ   ي
 

ُ  إنَّ   ر َ ــج َّ ُ الش ــت ُ ب نْ ــا تَ َ ه ْ ي لَ َ َ ع ــول ُ ص ُ ْ   األ
 موأمهلت صحية، ومل تولوهم عناية صاحلة ،دتم أطفالكم من سقط املتاعدعأأما إذا  

ً سفإهنم  غارب؛هلم احلبل عىل ال موتركت ،مالبسهم فاسدة وصفات  يشبون حاملني خالال
 ِّ  .الفضائل يف أناس يرون الطفل من سقط املتاع أوال تنش ،رةمنف
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ن إو ،اإن ألنفسكم عليكم حق  « :يقول ملسو هيلع هللا ىلصفراقبوا أنفسكم واعلموا أن الرسول 
 .ن اهللا مع املحسننيإوأحسنوا ، »فأدوا كل ذي حق حقه ،األبنائكم وأهليكم عليكم حق  

 ،عبد اللطيف حيث رشفني بالوقوف أمامكمالشكر شيخي أمحد أوإنني أهيا السادة 
ِّ  عليه، ، وأن أدرسوقد تعودت أن أستفيد منه َّ  وأن هذا من أجل  ؛مننه وأكرب أياديه عيل

ً  ،حيث أوقفني أمامكم  .ويعظنا يف اخلطب املقبلة اوقد وعدين أن ينصحنا مجيع
فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو  ،وأسأل اهللا لنا ولكم التوفيق والعون ،أقول قويل هذا

 .التواب الرحيم
  :اخلطبة الثانية

ال هو إله إوأشهد أن ال إله  ،مالك يوم الدين ،رمحن الرحيمال ،احلمد هللا رب العاملني
له احلكم وإليه  ،وخمرج امليت من احلي ،خمرج احلي من امليت ،مالك امللك ،العاملني

 .ترجعون
إِن اَ وملَائكَتَه يصلُّون علَى النبِي يا أَيها ﴿ :عبده ورسوله القائل يف فضله اوأشهد أن حممدً 

ّ صالة واحدة «: ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال ، ]٥٦:األحزاب[ ﴾الَّذين آَمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تَسليما من صىل عيل
ا هبا صىل اهللا عليه ً ّ إ«: ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال ، »عرش ن أبخل رجل هو رجل ذكرت عنده فلم يصل

 :عدأما ب .حممد وعىل آله وصحابته أمجعني اللهم صل وسلم عىل عبدك ورسولك، »يلع
  :أيها املسلمون

ّ  هفإن ملسو هيلع هللا ىلصوعليكم باالهتداء بسنة نبيكم  ،واهتدوا هبداه اهللا اتقوا ما بقي من خري إال ودل
، وعليكم بالتآمر باملعروف والتناهي عن املنكر ،رش إال وحذرها عنه الاألمة عليه و

ا فليغريه بيده« :يقول ملسو هيلع هللا ىلصواعلموا أن الرسول  ً ، لسانهفإن مل يستطع فب ،من رأى منكم منكر
 .»، وذلك أضعف اإليامنفإن مل يستطع فبقلبه
ً وأنتم أهيا اإل  ،لهيئةتابع لن هذا إ :ونوتقول ،فتصدون عنه خوان ترون املنكر دائام

 ً فيجب علينا أن نرشد  ،افاعلموا أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب علينا مجيع
نْ﴿: تعاىل قال اهللا، أنفسنا وأبناءنا وإخواننا بِنيوأَ األَقْر تَكريشع ر٢١٤:الشعراء[ ﴾ذ[.  

َّ  ،واعلموا أن اخلري يف اجلامعة َّ  ومن شذ  ،ن أحسن احلديث هو كتاب اهللاإويف النار،  شذ
 ،واعلموا أن السعيد من وعظ بغريه ،نبيكم يفاستمسكوا هبد ،ملسو هيلع هللا ىلصحممد  يهد يوخري اهلد

 .يوأن الفالح املرشد من استمسك باهلد
َ  وادعوا اهللا ِّ ِّ علينا خيارنا واجعل واليتنا فيمن ، علينا خيارنا معي أن يويل اللهم ول
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عىل احلق يا  وامجع كلمتهم ووحد قيادهتم ،اللهم أعز اإلسالم واملسلمني ،تقاكاو طاعكأ
ِّ واللهم  رب العاملني،  .وأصلح ذات بينهم يا أكرم األكرمني ف بني قلوهبمأل
  :عباد اهللا

﴿رأْمي َا إِن  لَّكُملَع ظُكُم عغْيِ يالبكَرِ واملُنو اءشنِ الفَحى عهنيى وبي القُرذ إِيتَاءانِ وساِإلحلِ ودبِالع
ونتَذَكَّر  *َا لْتُمعج قَدا وهيدكتَو دعب انمقُضُوا األَي لَا تَنو تُمداهإِذَا ع ِا دهفُوا بِعأَوو  لَمعي َا يلًا إِنكَف كُملَيع
لُونا تَفْع٩١-  ٩٠:النحل[ ﴾م[. 

واهللا يعلم ما  ،ولذكر اهللا أكرب ،واشكروه عىل نعمه يزدكم ،فاذكروا اهللا يذكركم
 .تصنعون

 ذكر التاريخمل يجامع النعريية ـ 
***** 
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وأشهد أن ال إله إال اهللا املتفرد  ،حلمد هللا الذي أمر عباده بكل خري وهناهم عن كل رشا
 .له احلمد والشكر يف األوىل واآلخرة وإليه املآل ،بالكامل واجلالل العزيز املتعال

عبده ورسوله أرسله باهلدى ودين احلق ليظهره عىل الدين كله ولو  اوأشهد أن حممدً 
، قال وجعل كلمة اهللا هي العليا ،الرسالة وبلغ األمانة ورأف باألمةفأدى  ،كره املرشكون

ءوف رحيم﴿ :تعاىل ر نينمبِاملُؤ كُملَيع رِيصح تُّمنا عم هلَيع زِيزع كُمأَنْفُس نولٌ مسر كُماءج قَد  ﴾لَ
 :ا بعدأم. إىل يوم الدين صىل اهللا عليه وعىل آله وصحابته ومن سلك هنجهم، ]١٢٨:التوبة[

ِن اَ يأْمر بِالعدلِ واِإلحسانِ وإِيتَاء ذي القُربى إ﴿: أن اهللا جل وعال يقول :علموا أهيا املسلمونا
ونتَذَكَّر لَّكُملَع ظُكُمعغْيِ يالبكَرِ واملُنو اءشنِ الفَحى عهني٩٠:النحل[ ﴾و[.  

نفع وما من أحد أحرص عىل  ،يأمركم بالفضائل وينهاكم عن الرذائلفاهللا جل وعال 
وينهاهم  ،فهو حيب عباده املؤمنني ويدعوهم إىل مكارم األخالق ،عباده من اهللا جل وعال

إن اهللا حيب معايل األخالق ويكره «: أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصكام جاء يف احلديث عن النبي ، سفاسفهاعن 
 .»سفاسفها

ِن اَ يأْمر بِالعدلِ إ﴿ :ن أمجع آية يف القرآن هي هذه اآليةإء وهلذا قال مجهور العلام
 ـ ألهنم ملا سمعوها ؛وكانت هذه اآلية سبب إسالم بعض املرشكني، ]٩٠:النحل[ ﴾واإلِحسانِ

وهنى عن  ،ن هذا الدين أمر بجميع املكارمإ« :قالوا ـ كام قال عثامن بن عفان ريض اهللا عنه
هم ضملرشكون يفعلوهنا إال أمر هبا وحفام بقي من األفعال احلسنة التي كان ا ،»مجيـع اآلثام

 .ونفر منها عنها ال حذرإ اواآلثام والرذائل والسفاسف شيئً  املساوئوال ترك من ، عليها
 ،املوازنةالقسط ووالعدل هو  ،وات واألرضوالعدل قامت به السام ،فاهللا يأمر بالعدل

كام قال  ،يف معاملته مع نفسه ومع أبنائه وأرسته ومجيع الناس فيجب عىل اإلنسان أن يعدل
 اهللا، اتقوا !أهيا الناس« :فقال ،خوانهإلرجل أعطى أحد أوالده أكثر من بقية  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

َّ عطيته»واعدلوا بني أوالدكم  .،ورد
ُ  ملسو هيلع هللا ىلص وجاءه ْ رجل ي ِ ش ُ دُ ه  أكل أوالدك أعطيتهم« :ملسو هيلع هللا ىلص فقال له ،اعىل أنه أعطى ابنه عبدً  ه

ْ أتُ «: عليه الصالة والسالم فقال، ال :فقال الرجل، »مثل ابنك هذا ِ ش ُ ه ِ د  .»!؟ عىل منكرين
هنا مجوحة وحتب الراحة إف ،وأن ال يطلق هلا زمامها ،فيجب أن يعدل اإلنسان مع نفسه

بد أن تراقبوا أنفسكم وتعدلوا يف أعاملكم  فال ،وحتب السيطرة ،والدعة والكسل والسكون
 ً  .األمانة حتتم عليكم ذلكفإن  ،امجيع
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 العادلني،وهو أعدل  ،ويدعو إىل العدل ،وحيب العدل ،واهللا جل وعال يأمر بالعدل
ويف  ،كمعويف بي ،ويف أسواقكم ،ويف كالمكم ،وا يف بيوتكم مع أزواجكم وأوالدكملفاعد

 .ه يف اهللا وعىل طاعة اهللاايحب كل منكم أخول ،رشائكم
فيجب أن حيسن اإلنسان سريته وسلوكه ومعاملته يف  ،وهو حلية املؤمنني الصادقني

 .بيته ويف سوقه أو يف وظيفته
ً أن يتقنهإ«: أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصورد عن رسول اهللا وقد   ،»ن اهللا حيب من أحدكم إذا عمل عمال

 . وأدوا أماناتكم ،ونقوا ضامئركم ،فأحسنوا أعاملكم
 . »اأفاضلكم عندي أحاسنكم أخالقً «: أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصعن رسولكم  يورو

ً  ملسو هيلع هللا ىلص وقال  .»وحسن اخللق ،تقوى اهللا :أكثر ما يدخل اجلنة«: اأيض
قَالَ ذَرة خيرا يره﴿ ،فاتقوا اهللا عباد اهللا واعلموا أن اهللا مع املحسنني ومن يعملْ *  فَمن يعملْ مثْ

ه را يرش ة قَالَ ذَر وإىل  ،وإىل املحتاجني ،جريانكم وإىل ،حسنوا إىل أهليكمأف ،]٨- ٧:الزلزلة[ ﴾مثْ
وزنوها قبل أن يأيت  ،وحاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا، خلصوا يف أعاملكمأو ،خوانكمإ

نبِ اِ﴿ :نوول فيه املفرطقم الذي ياليو ي جف طْتا فَرلَى متَا عرسا ح٥٦:الزمر[ ﴾ي[.   

نه هو الغفور إفاستغفروه  ،مةسأل اهللا أن يغفر لنا وللمسلمني عااو ،أقول قويل هذا
 .الرحيم

  : اخلطبة الثانية
ال إله إال اهللا وحده ال ن وأشهد أ ،نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ،احلمد هللا

أمر عباده أن يطهروا قلوهبم و ،وهناهم عن سفاسفها ،أمر عباده بمعايل األمور ،رشيك له
  .]٤٤:الروم[ ﴾صالحا فَلَأنْفُسهِم يمهدون ومن عملَ﴿ ،وأن خيلصوا ضامئرهم ونياهتم

صلوات اهللا وسالمه عليه وعىل آله وصحابته  ،عبده ورسوله اوأشهد أن حممدً 
 :أما بعد .إىل يوم الدين والتابعني هلم بإحسان

ومن ال يصل  ،وهو صلة األرحام ،فإن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى
ونفع  ،ومن وصل رمحه وبادهلم املحبة واهلدايا وغري ذلك أمد اهللا بحياته ،ه اهللارمحه فال وصل

كام  ،ومن أحبه الناس أحبه اهللا ،وجعل حمبته يف قلوب الناس أمجعني ،وبارك بأعامله ،بأيامه
حب إنسانًا أن اهللا إذا إو ،الناس شهداء اهللا يف أرضه« :قال ملسو هيلع هللا ىلصيف احلديث أن رسول اهللا 

ُّ فَ  ،»ل يف األرضوضع له القبو ِ إذا كانوا  واإلنفاق عليهم ،ذوي األرحام األقارب واجب رب
ا حمتاجني واجب ً  .أيض
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وقد هناكم يف  ،واجتنبوا ما هناكم عنه ،وامتثلوا ما أمركم به ،فراقبوا يا عباد اهللا أوامر اهللا
ء أو هو كل فعل بذي :والفحشاء، هذه اآلية ويف غريها من اآليات عن الفحشاء واملنكر

فكل ذي ذوق سليم وفطرة سليمة  ،وال حاجة إىل تفصيل الفواحش ورشحها ،قول رديء
وابتعدوا عن الفحشاء  ،فحاربوا خواطر السوء ،غري أن النفس أمارة بالسوء ،يعلمها

 .بأشكاهلا وأجناسها
فاحذروا أن يستهويكم  ،واعلموا أن الشيطان حريص عىل تكثري أتباعه وجنده

َ فخري ،ويستعملكم َ كم من راقب نفسه وكان خ ْ املحرمات  هي :فالفواحش ،واعظ هلا ري
 .واملنكرات ما ظهر منها وما بطن

وا ألنفسكم فاحتاط ،والظلم ظلامت يوم القيامة ،وأما البغي فعاقبته وخيمة وهو الظلم
ً  ،تبع نفسه هواهاأفرشكم من  ،كمءوراقبوا عواطفكم وضامئركم وأهوا هذه  وتذكروا دائام

 ،وهي تتىل عليكم يف كل مجعة ،ن الرشور كلهاموحذرت  ،التي مجعت الفضائل كلهااآلية 
إِن اَ يأْمر بِالعدلِ واإلِحسانِ وإِيتَاء ذي القُربى وينهى عنِ الفَحشاء واملُنكَرِ والبغْيِ ﴿ :قوله تعاىل وهي

ونتَذَكَّر لَّكُملَع ظُكُم ع٩٠:النحل[ ﴾ي[.  
 ،حممد عليه الصالة والسالم يهد يوخري اهلد ،أحسن احلديث كتاب اهللاواعلموا أن 
َّ  ،عىل اجلامعةوعليكم باجلامعة فإن يد اهللا  ،فامتثلوا أمر ربكم َّ  ومن شذ  .يف النار شذ

انرص واللهم  يا رب العاملني، وامجع كلمتهم عىل احلق ،اللهم أعز اإلسالم واملسلمني
 مرضانا اشفواللهم  واملسلمني، واخذل من خذل هذا الدين، رص اإلسالممن يف نرصه ن

 .وعافهم وفرج كرهبم يا أرحم الرامحني ،مرىض املسلمنيو
  : عباد اهللا

﴿عغْيِ يالبكَرِ واملُنو اءشنِ الفَحى عهنيى وبي القُرذ إِيتَاءانِ وساِإلحلِ ودبِالع رأْمي َا ظُإِن لَّكُملَع كُم
ونكُ*  تَذَكَّرلَيع َا لْتُمعج قَدا وهيدكتَو دعب انمقُضُوا األَي لَا تَنو تُمداهإِذَا ع ِا دهفُوا بِعأَوو لَمعي َا يلًا إِنكَف م
لُونا تَفْع٩١-  ٩٠:النحل[ ﴾م[. 

واهللا  ،ولذكر اهللا أكرب ،واشكروه عىل نعمه يزدكم ،ميذكرك العظيم اجلليل فاذكروا اهللا
 .يعلم ما تصنعون

 ذكر التاريخـ مل ي جامع النعريية
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خذُه سنةٌ ولَا نَوم لَه ما في السماوات وما في ا﴿احلمد هللا  ألَرضِ من ذَا اُ لَا إِلَه إِلَّا هو احلَي القَيوم لَا تَأْ

ع نم ءيبِش يطُونحلَا يو ملْفَها خمو يهِمدأَي نيا بم لَمعي هإِلَّا بِإِذْن ه دنع فَعشي يالَّذ هيسكُر عسو اءا شإِلَّا بِم هلْم
يلالع وها ومظُه ظيم السماوات واألَرض ولَا يئُوده حفْ ٢٥٥:البقرة[  ﴾الع[. 

له املثل  ،وأشهد أن ال إله إال اهللا املتفرد بالكامل واجلالل املنزه عن النقائص واألمثال
عبده ورسوله أرسله باهلدى  اوأشهد أن حممدً ، األعىل واألسامء احلسنى وهو العزيز احلكيم

َّ فأظهره باحل ،ودين احلق ليظهره عىل الدين كله ولو كره املرشكون به شعث األمة  ق ومل
وطاقة ال يعادهلا  ،وأصبحوا قوة ال يظاهرها قوة ،فتوحدوا واجتمعت كلمتهم ،العربية
صىل  ،وخياف سطوهتم مجيع سكان األرضهلم يرهب  ،فأصبحت هلم الكلمة العليا ،طاقة

 .ابعني هلم بإحسان إىل يوم الديناهللا عليه وعىل آله وصحابته والت
  :أما بعد

دين اإلسالم والسالم واملحبة  ،فية السمحاءيا املسلمون أن دينكم دين احلناعلموا أهي
 ۈژ: قال تعاىل، عىل دين اهللاوق والوحدة يف اهللا واإلخاء والتودد والرتاحم واالحتاد عىل احل

 .]٤٦:األنفال[ ژپ پ پ ٻ ٻژ: وقال تعاىل ،]١٠:احلجرات[ ژۋ ٷ
املؤمن للمؤمن كاليدين تقي إحدامها « :يف شعب اإليامن عن سلامن ريض اهللا عنهو
واحدة  اوأن تكونوا يدً  ،وأن توحدوا صفوفكم ،فيجب أن توحدوا كلمتكم، »األخرى

وأن حيب كل واحد منكم ألخيه املسلم مثل ما حيب  ،تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر
 .»هألخيه ما حيب لنفسوالذي نفيس بيده ال يؤمن أحدكم حتى حيب «: ملسو هيلع هللا ىلصقال  ،لنفسه

ْ فيجب أن تُ  ِ ش ُ ع ُّ  ،بالوحدة أنفسكم وار ً وأن تتحاب لدينكم احلنيف  وا وتتناصحوا امتثاال
جمع بو ،بتوحيد صفوفهم املسلمني فيأمر ،السمح الذي يأمر بكل خري وينهى عن كل رش

 ُ ُ كلمتهم ليكونوا قوة ي فيستطيعون أن يردوا كيد الباغني وأن  ،اف سطوهتارهب جانبها وخت
 .اهللا هي العلياجيعلوا كلمة 

ال سيام وقد سمعتم أن العدو يرتبص بكم الدوائر وأن اليهود يتجمعون من كل صقع 
دون في ،إىل فلسطني اجلرحية ،إىل فلسطني املسلوبة وفرادى دون مجاعاتفويتدربون وي

ً و ،ليفرقوا صفوفكموليقضوا عىل وحدتكم  ؟ملاذا ، مسلحنينيبرمد وليقتلوا  لييتموا أطفاال
 َ َ  ،مرشوعة منا اوليسلبوا حقوقً  أبرياء ْ بعد أن رشدهم العامل ومل ي َ ب  .هلم فيه مكان ق

واالحتاد  ،سرتجاع بالدنا التي استلبوها إال بالتمسك بأوامر الدينالنا لوال سبيل 
وال سبيل إىل ذلك إال بتصفية القلوب من األحقاد  ،منه يالكامل يف اهللا وعىل هد

ألن هذه أمراض تفتك يف جسم  ؛ألنانية وحب الذاتوتطهري النفوس من ا ،واألدغال
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 .تفكك األوصالم ،املجتمع وجتعله مشلول األعضاء
ولن يستطيع جمتمع ممزق األوصال مبعثر القوى قد تأصلت فيه األنانية وحب الذات 

مثل املؤمنني يف توادهم «: ملسو هيلع هللا ىلصكام قال  ،أن يكون قوة متثل اإلسالم وتسعى يف صاحله
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى  ،سد الواحدوترامحهم كمثل اجل

 .»والسهر
: ملسو هيلع هللا ىلصكام قال  ،كل منكم يف صالح أمته وبني جنسه وليسعَ  ،فليحب كل منكم أخاه

ّ  ،كالبنيان املرصوص للمؤمن املؤمن« ا بعضه يشد ً ُ وأما املنافقون كاخلُ  ،»بعض ِ ش دة املسنَّ  ب
﴿هقُلُوبا ويعمج مهبستَح١٤:احلرش[ ﴾م[.  

ولُ بين يا أَيها الَّذين آَمنوا استَجِيبوا ِ وللرسولِ إِذَا دعاكُم لما يحيِيكُم واعلَموا أَن اَ يح﴿: قال تعاىل
ونرشتُح هإِلَي أَنَّه و قَلْبِهو ء ٢٤:األنفال[ ﴾املَر[.  

فاستغفروه وتوبوا  ،للمسلمني عامةو يل ولكم اهللا العظيمستغفر أو ،أقول قويل هذا
 .نه هو الغفور الرحيمإ ،إليه

  اخلطبة الثانية
وأشهد أن ال إله  ،له احلمد يف األوىل واآلخرة ،الظاهر والباطنواحلمد هللا األول واآلخر 

عون إِلَى اخلَيرِ ويأْمرون بِاملَعروف ولْتَكُن منكُم أُمةٌ يد﴿: القائل ،إال اهللا احلكيم العليم رب العاملني
ونحاملُفْل مه كأُولَئكَرِ ونِ املُنع نوهني١٠٤:آل عمران[ ﴾و[.  

سك هبداهم وسار صىل اهللا عليه وعىل صحابته ومن مت ،عبده ورسوله اوأشهد أن حممدً 
وملَائكَتَه يصلُّون علَى النبِي يا أَيها الَّذين آَمنوا صلُّوا إِن اَ ﴿: ، وقد قال  اهللا تعاىلعىل خطتهم أمجعني
ّ صالة واحدة صىل اهللا عليه هبا «: ملسو هيلع هللا ىلصوقال ، ]٥٦:األحزاب[ ﴾علَيه وسلِّموا تَسليما من صىل عيل

ا ً ِّ وسلم وبارك عليه وعىل آله صالة دائمة ما دام الليل والنهار، »عرش  :أما بعد. اللهم صل
  :عباد اهللا

 اوحلف رسول اهللا أنه ال يكون املؤمن مؤمنً  ،لتباغضلقد هناكم اهللا عن التنازع وا
احقيق واعتَصموا بِحبلِ اِ جميعا ولَا ﴿: قال تبارك وتعاىل ،حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه ي 
  ﴾ ورسولَه ولَا تَنازَعوا فَتَفْشلُوا وتَذْهب رِحيكُموأَطيعوا اَ﴿: تعاىل وقال، ]١٠٣:آل عمران[ ﴾تَفَرقُوا

ا ،وال تنافروا ،ال تباغضوا«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال ، ]٤٦:األنفال[   .»وكونوا عباد اهللا إخوانً
وليكن رائدكم  ،وعىل نور من اهللا ،ا متحابني يف اهللانعم أهيا املسلمون كونوا إخوانً 
 :وقد أمر اهللا تبارك وتعاىل رسوله أن يقول لكم ،دينكم األول واألعىل إرضاء ربكم وإعالء

﴿قُون بِكُم عن سبِيله ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تَتَّ   .]١٥٣:األنعام[ ﴾فَاتَّبِعوه ولَا تَتَّبِعوا السبلَ فَتَفَرقَ 
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  :عباد اهللا
َّ  ،فعليكم باجلامعة عىل اجلامعةن يد اهللا إ َّ ش ومن شذ واعلموا أن أحسن ، يف النار ذ

 .ملسو هيلع هللا ىلصحممد  يهد يوخري اهلد ،احلديث حديث اهللا
 ،ووحد كلمتهم يا رب العاملني، وامجعهم عىل احلق ،اللهم أصلح والة املسلمني

أعز من يف عزه عز واللهم  ،اللهم واهدهم رصاطك املستقيم ،وانرصهم عىل من عاداهم
ِّ  ،للهم احم حوزة الدينا ،وأذل من يف ذله عز اإلسالم ،اإلسالم  ،علينا خيارنا اللهم ول

مرضاهم و مرضانا واشف واملؤمنني واملؤمنات، اللهم اللهم اغفر للمسلمني واملسلامت
 .ذهب عنا الربا والباليا بأنواعها وأشكاهلا يا أرحم الرامحنيأاللهم  ،وفرج كرهبم
  :عباد اهللا

ظُكُم لَعلَّكُم إِن اَ يأْمر بِالعدلِ واإلِحسا﴿ عغْيِ يالبكَرِ واملُنو اءشنِ الفَحى عهنيى وبي القُرذ إِيتَاءنِ و
ونكُ*  تَذَكَّرلَيع َا لْتُمعج قَدا وهيدكتَو دعب انمقُضُوا األَي لَا تَنو تُمداهإِذَا ع ِا دهفُوا بِعأَويلًا إِوكَف م لَمعي َا ن
لُونا تَفْع٩١-  ٩٠:النحل[ ﴾م[. 

واهللا يعلم ما  ،ولذكر اهللا أكرب ،واشكروه عىل نعمه يزدكم ،فاذكروا اهللا يذكركم
 .تصنعون

 جامع النعريية ـ مل يذكر التاريخ  
***** 
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َّ  ،احلمد هللا الذي دعى إىل الصدق وصدق به ام الظلم عىل نفسه وجعله بيننا حموحر ً  ،رم

 ِّ أصدق  عىل والصالة والسالم ،وأخفى وأشهد أن ال إله إال هو احلكيم اخلبري عامل الرس
ُ  ،أمجعني اخللق البشري النذير حممد صفوة اخللق تم به متت البشارة والنذارة وبام جاء به خ

 :أما بعد. صحابته والتابعني بإحسان أتم صالة وأزكى سالمآله ووعليه وعىل  ،الوحي
  :ملسلمونأيها ا

إذا حدث  :آية املنافق ثالث«: اعلموا أن الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه يقول
ريض اهللا عنه  هريرة وأبهذا احلديث  ىرو، وقد »تمن خافئكذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ا
 .، وهو حديث متفق عىل صحته

 .هو من يبطن الكفر ويظهر اإليامن :املنافقو
 .هبا من سائر الناس قرفف هبا ويهي عالماته التي يعر :وآياته

وما  ،منهوإياكم أعاذنا اهللا  ،الكذب :عالمات النفاق هيمن العالمة األوىل ملسو هيلع هللا ىلص فجعل 
ليست من خصال  ،وذنب عظيم وخصلة قبيحة ،ذلك إال ألن الكذب كبرية من الكبائر

 ،يف الدنيا وإنام هي من خصال الفاسقني املنافقني املخذولني ،املؤمنني الصادقني يف إيامهنم
ً  إال النار وليس نصيبه يف اآلخرة وذلك ألهنم خيادعون اهللا  ،اومأواه جهنم وساءت مصري

 .إال خدعه أحدٌ  وما خادع اهللاَ  ،وهو خادعهم
فالكاذب يقلب احلقائق ويغري الواقع ويوهم الناس ويعمي احلق ويصور الباطل يف 

َّ  وربام تعدى كذبه نفسه فرض الناس وآذاهم ،صورة احلق وربام حاول التنزيل  ،ل عليهموتقو
وهلذا جعل  ،من قيمهم الذاتية أو الكذب يف أنساهبم وأعراضهم أو معلوماهتم أو صفاهتم

 .عليه الكذب العالمة األوىل من عالمات النفاق الرسول صلوات اهللا وسالمه
كام  ،ألن الكذب خصلة تورد النفاق وهتدي إليه ؛واملنافق يف الدرك األسفل من النار

بِما كَانُوا يكْذ﴿: قال تبارك وتعاىل و وهدعا وم َلَفُوا اا أَخبِم نَهقَو قَبهم نفَاقًا في قُلُوبِهِم إِلَى يومِ يلْ فَأَعونب﴾  
   .]٧٧:التوبة[

وهو مصداق لقول  ،خالفهم للوعد وكذهبم يعقب النفاق ويورثهإفجعل تبارك وتعاىل 
: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : يف احلديث الذي رواه ابن مسعود ريض اهللا عنه قالملسو هيلع هللا ىلص الرسول 

وما يزال الرجل  ،وإن الرب هيدي إىل اجلنة ،فإن الصدق هيدي إىل الرب ؛عليكم بالصدق«
ِّ  الصدق يصدق ويتحرى فإن الكذب هيدي  ؛وإياكم والكذب ،يقًاحتى يكتب عند اهللا صد

وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى  ،ارن الفجور هيدي إىل النإو ،إىل الفجور
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 َّ ً يكتب عند اهللا كذ  .متفق عليه ،»ااب
والصدق  ،والكذب ما خالفهام ،الصدق أهيا املسلمون هو ما طابق احلقيقة والواقعو

إِن األَبرار لَفي ﴿: قال تبارك وتعاىل وقد ،والرب هو عمل اخلري ،ادي إىل الرباهلمفتاح اخلريات و
 ،فالصادقون يف أقواهلم وأفعاهلم هم األبرار، ] ١٤- ١٣:االنفطار[ ﴾وإِن الفُجار لَفي جحيمٍ*  مٍنَعي

  .والكاذبون عىل أنفسهم وعىل الناس هم الفجار
والصدق هو الصفة املميزة  ،والكذب بحذافريه يف النار ،والصدق بحذافريه يف اجلنة

ومن ﴿: فقال جل من قائل عليم ،هللا هبا نفسهوهو صفة وصف ا ،للمؤمنني من املنافقني
 .  ]١٢٢:النساء[ ﴾أَصدقُ من اِ قيلًا

وأهلمنا  ،هدانا رصاطه املستقيمو ،جعلنا اهللا وإياكم ممن يصدقون يف القول ويف العمل
 .احلكمة والصواب

الغفور نه هو إفاستغفروه وتوبوا إليه  ،سأل اهللا يل ولكم املغفرةأو ،أقول قويل هذا
 .الرحيم

  :اخلطبة الثانية
وأرشد اخلالئق إىل صدق األفعال  ،احلمد هللا العيل القدير الذي أحسن كل يشء خلقه

ا عبده  ،وأشهد أن ال إله إال هو الصادق املصدق العليم اخلبري ،واألقوال ً وأشهد أن حممد
 .دهض وحذر وهنى عن ،ورسوله الذي جاء بالصدق وصدق به وأمر به

إىل يوم   وسالمه عليه وعىل آله وصحابته ومن صدقهم واتبع هداهمصلوات اهللا
 :أما بعد .الدين

  : أيها املسلمون
وأكمل النعم  ،وهو أوضح دالئل اإليامن ،اعلموا أن أفضل خصال اإلنسان الصدق

هلذا  ،نفسه وعلو مهته ةوهو دال عىل جاللة قدر من اتصف به ونزاه ،التي حباها اهللا عباده
 .من قلة األدبويكذب املرء إال من مهانته أو عادة السوء  ال :قيل

وال ينجو يف يوم القيامة من النار إال  ،والكذب مرتعه وخيم ،فالصدق يرفع أهله
الذين شغلتهم عيوهبم  ،الصادقون املؤمنون الذين ال يكذبون عىل أنفسهم وال عىل الناس

هذَا يوم ينفَع الصادقني صدقُهم لَهم ﴿: ل تعاىلكام قا ،هؤالء هم احلريون بالنجاة ،عن عيوب الناس
ارا األَنْههتتَح نرِي متَج اتن١١٩:املائدة[  ﴾ج[.  

وملا كان الصدق هبذه املكانة الكبرية من األخالق فقد اتصف به صلوات اهللا وسالمه 
صلوات اهللا وسالمه  ئوملا نب ،فكانوا يف زمن اجلاهلية يسمونه الصديق ،عليه قبل النبوة

http://www.alukah.net


 

www.alukah.net 

  خطب املنربخطب املنرب
  

١١٩ 
 

ُ وقفوا حائرين مبهوتني و »ين رسول اهللا إليكمإ« :قال هلموعليه  ْ أ ِ س ألهنم مل  ؛يف أيدهيمما  طَ ق
ا ً  .فآمن به أبو بكر ومجاعة من الصحابة ريض اهللا عنهم ،جيربوا عليه كذب

، ]٧:احلرش[ ژہہ ہ  ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻژ: وقد قال تعاىل ،فلكم أهيا املسلمون يف رسولكم قدوة حسنة
 ،وأن الفجور هيدي إىل النار ،وأخرب أن الكذب هيدي إىل الفجور ،وقد هناكم عن الكذب

فهل أنتم  ،النفاق وجعل صلوات اهللا وسالمه عليه الكذب العالمة األوىل من عالمات
 !؟منتهون

  :عباد اهللا
 ،المحممد عليه الصالة والس يهد يوأصدق اهلد ،اهللا كتاب إن أصدق احلديث

َّ  عىل اجلامعة،فإن يد اهللا  ،وعليكم باجلامعة َّ  ومن شذ  . يف النار شذ
ِّ علينا خيارنا واهدهم إىل  ،وألف بني قلوهبم ،اللهم أعز اإلسالم واملسلمني اللهم ول

ذهب أاللهم  ،اللهم اغفر للمسلمني واملسلامت األحياء منهم واألموات ،رصاطك املستقيم
 .ل واملحن وسوء الفتن عن مجيع بلدان املسلمني يا أرحم الرامحنيزعنا الربا والزنا والزال

  :عباد اهللا
﴿عغْيِ يالبكَرِ واملُنو اءشنِ الفَحى عهنيى وبي القُرذ إِيتَاءانِ وساِإلحلِ ودبِالع رأْمي َا إِن لَّكُملَع ظُكُم
ونتَذَكَّر  *ِا دهفُوا بِعأَوَوا يلًا إِنكَف كُملَيع َا لْتُمعج قَدا وهيدكتَو دعب انمقُضُوا األَي لَا تَنو تُمداهإِذَا ع  لَمعي 
لُونا تَفْع٩١-  ٩٠:النحل[ ﴾م[. 

واهللا يعلم ما  ،ولذكر اهللا أكرب ،واشكروه عىل نعمه يزدكم ،فاذكروا اهللا يذكركم
 .تصنعون

 ع النعريية ـ مل يذكر التاريخجام
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 ،اخلمس املكتوبات واتوجعل منهن الصل ،احلمد هللا الذي رشع لنا سنن اهلدى

 ِّ ا عبده ورسوله املبني ً  لرشائع اهللا وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممد
ومن تبعهم بإحسان إىل يوم  وصحابته مجيع آله ه، صلوات اهللا وسالمه عليه وعىلنوسن

  :أما بعد. الدين
طَى وقُوموا ِ قَانتني﴿ :فقد قال اهللا تعاىل سالو لَاةالصو اتلَولَى الصظُوا ع اف٢٣٨:البقرة[ ﴾ح[.  
  :أيها املسلمون

ر بالصالة فرض اهللا علينا الصلوات اخلمس، وجعلهن أحد أركان اإلسالم، كام أملقد 
تباعهم، ويف هذه اآلية يأمر اهللا باملحافظة عىل الصالة التي حتفظ أمجيع النبيني واملرسلني و

وافعلوها املرة بعد  ،احفظوا الصالة :ن اهللا يقولأفك ،اإلنسان وتنهاه عن الفحشاء واملنكر
 .املرة حتفظكم من الفحشاء واملنكر

إذا رأيتم الرجل « :رء، ففي احلديث الرشيفتظهر آية إيامن امل  الصالةوباملحافظة عىل
 ،عىل تارك الصالة بالكفرملسو هيلع هللا ىلص ولقد حكم الرسول  ،»يعتاد املساجد فاشهدوا له باإليامن

 .»العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر« :حيث يقول
بل املراد  ؛وليس املقصود من الصالة جمرد احلركات املألوفة من الركوع والسجود

خاشعني له خائفني  :أي ،]٢٣٨:البقرة[  ﴾وقُوموا ِ قَانتني﴿: كام قال تعاىل ،قنوت وهو اخلشوعال
 .من عذابه ملتزمني خشيته واخلوف منه واستذكار هيبته وعظمته

   :أيها املسلمون
ًا لنفوسنا، ويف صالة اجلامعة بالذات التي  ا ألرواحنا وهتذيب ً اعلموا أن يف الصالة تطهري

حيث  ؛حتاد واملساواةظهر من مظاهر االمأفضل من صالة الفذ بسبع وعرشين درجة هي 
 ُ ِّ يقف املسلمون بني يدي اهللا خاشعني خاضعني م يؤدون  ،ني بإمام واحد يف مكان واحدؤمت

ويف الصالة ، ال فرق بني صغري وكبري وعظيم وحقري ،عبادة واحدة متجهني إىل قبلة واحدة
 .ف والتآلف واملحبة واإلخاءدافع قوي للتعار مجاعةً 

هنا احلد الفاصل إ ملسو هيلع هللا ىلصوليس هناك أي عبادة أقوى من الصالة وأهم منها، لذا قال النبي 
ألنه ملا سواها  ؛ومن أضاعها أضاع دينه ،وأن من حفظها حفظ دينه ،بني املسلم والكافر

ألنه  ؛كل يشءفيها من  غوما ذاك إال ألهنا تنزع اإلنسان من شواغله الدنيوية ويتفر ،أضيع
 .يناجيه وحده ليس بينهام حجاب ،بني يدي عالم الغيوب الواحد القهار
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أن  قلبهثم يكررها كلام انتقل من فعل إىل آخر يستحرض يف  ،»اهللا أكرب« :فهو حينام يقول
وأن اخلضوع والرجاء والذبح والنذر هللا وحده املتفرد بالكامل  ،اهللا أكرب من كل يشء

 .واجلالل
الة هو اخلشوع وحضور القلب وإظهار احلاجة واالفتقار إىل اهللا سبحانه وروح الص

 :وتبعده عن اهللع واجلزع والبخل ،وهبذا تنفع صاحبها وتنهاه عن الفحشاء واملنكر ،وتعاىل
الَّذين هم علَى  *إِالَّ الْمصلِّني  *وإِذَا مسه الْخَير منوعاً  *إِذَا مسه الشر جزوعاً  *إِن اإلِنسان خلق هلُوعاً ﴿

ونمائد هِمالت٢٣–١٩:املعارج[  ﴾ص[ .  
 ،عىل اجلامعةواحرص عىل أدائها  ،فاتق اهللا أهيا املسلم وحافظ عىل الصالة يف أوقاهتا

 .سأل عام جتهله من أمرهااو
واغفر لنا  ،نتنيويقومون هللا قا ،عليها وناللهم اجعلنا ممن يقيمون الصالة وحيافظ

 .وارمحنا إنك أنت الغفور الرحيم
  :اخلطبة الثانية

احلمد يف األوىل واآلخرة، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، له  ،هللا احلمد
ا عبده ورسوله الذي يصيل عليه اهللا ومالئكته ً والذي أمرنا جل وعال  ،وأشهد أن حممد

اَ وملَائكَتَه يصلُّون علَى النبِي يا أَيها الَّذين آَمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا  إِن﴿: فقال ،بالصالة والسالم عليه
 .]٥٦:األحزاب[  ﴾تَسليما

 ِّ وارض اللهم عن مجيع الصحابة  ،وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه اللهم صل
 .م الدينإىل يو واخللفاء الراشدين ومن تبعهم ومتسك هبدهيم

  :أما بعد
يمسح املناكب يف ملسو هيلع هللا ىلص فقد كان رسول اهللا  ،كامل الصالة تسوية الصفوفمن فإن 

 .»وال ختتلفوا فتختلف قلوبكم ،استووا« :ويقول ،الصالة
ا كام حيرم املرور بني  ،ومن واجبات الصالة متابعة اإلمام ً فتحرم مسابقة اإلمام عمد

َّ  ،يدي املصيل ا ،أو يقرب من جدار للمصيل أن يضع سرتة وبني ً فإن مل  ؛ويكفيه أن يضع عص
ا فليخط خطًا ً  .يكن معه عص
فإن  ،واعلم بأن أول ما حياسب عنه العبد من عمله صالته ،فاتق اهللا أهيا املسلم

وإن فسدت فقد خاب وخرس، فداوم عىل صالتك ومتسك  ،صلحت فقد أفلح وأنجح
 .ياهلدنبيك فهو خري  يوهد ،بكتاب اهللا فهو أصدق احلديث
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وامجع كلمة املسلمني واهدهم  ،اللهم اغفر للمسلمني واملسلامت واملؤمنني واملؤمنات
والهتم، اللهم انرص اإلسالم واملسلمني واشف مرضاهم وفرج  صلحأورصاطك املستقيم 

خرة حسنةً وقنا عذَاب الن﴿، كرهبم بنا آَتنا في الدنْيا حسنةً وفي اآلَ ٢٠١:البقرة[   ﴾ارِر.[  
  :عباد اهللا

﴿عغْيِ يالبكَرِ واملُنو اءشنِ الفَحى عهنيى وبي القُرذ إِيتَاءانِ وساِإلحلِ ودبِالع رأْمي َا إِن لَّكُملَع ظُكُم
ونقُضُوا ا*  تَذَكَّر لَا تَنو تُمداهإِذَا ع ِا دهفُوا بِعأَوو لَمعي َا يلًا إِنكَف كُملَيع َا لْتُمعج قَدا وهيدكتَو دعب انمألَي
لُونا تَفْع٩١-  ٩٠:النحل[ ﴾م[. 
واهللا خبري  ،ولذكر اهللا أكرب ،واشكروه عىل نعمه يزدكم ،فاذكروا اهللا العظيم يذكركم   

 .بام تعملون
 جامع النعريية ـ مل يذكر التاريخ

***** 
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وجعله دينًا  ،ه سعادتنا وما فيه خرينا وصالحنافياحلمد هللا الذي رشع لنا من الدين ما 

ا لكل زمان ومكان ً ً صاحل ً كامال وأشهد  ،ال مشقة فيه وال عرس وال أرص وال أغالل ،شامال
ا عبده ورسوله صىل ا ،إله إال اهللا وحده ال رشيك له ن الأ ً هللا عليه وعىل آله وأشهد أن حممد

ا وصحابته وسلم ً ً كثري  .تسلام
  :أما بعد

قْربوا الزنَا إِنَّه كَان فَاحشةً وساء سبِيلًا﴿: وهو أصدق القائلني تعاىل فقد قال اهللا   ﴾ولَا تَ
  ].٣٢:اإلرساء[

  :أيها املسلمون
ٍ  ،جاءت الرشيعة اإلسالمية باإلصالح الشامل اوحددت ح ،فأوجبت واجبات ً  ،دود

التي  اومن هذه الفواحش املحرمة جريمة الزن ،وحرمت الفواحش ما ظهر منها وما بطن
 ،ألهنا األصل لكثري من املفاسد ؛ا يف جسم األمةعها وأشدها فتكً ظهي من أكرب اجلرائم وأف
 . حرمتها مجيع الرشائع وحارهبا الدين اإلسالمي احلنيف ؛وكبرية من كبائر الذنوب

من امليش  دواعيه؛إتيان  :وقربانه ،ايف هذه اآلية الكريمة عن قربان الزن ولقد هنى اهللا
 :كام قال الشاعر إىل الرش ونحو ذلك،االستامع و ،الصور السيئةوالنظر إىل  ،إليه

ا َ ه ِ ب ِ ـاح َ ِ ص ـب لْ ِ قَ ْ يف ـت لَ َ ع ٍ فَ ة َ ر ْ ظ ْ نَ م   كَ
  

  ِ ــر تَ َ َ و ال َ ٍ و س ْ ــو َ قَ ــال ِ امِ ب َ ــه ِّ َ الس ــل ْ ع ِ   ف
 :وقال اآلخر  

ا ً ــد ِ ائ َ َ ر ــك فَ ْ َ طر ت ــلْ َ س ْ َ إذا أر ــت نْ   وكُ
  

  ُ ر ِ ـــاظ نَ ْ َ امل ـــك تْ َ ب َ ع ً أتْ ـــا م ْ َ يو ـــك ِ ب لْ قَ ِ   ل
   ٌ ر ِ ــاد َ ق ــت ُ أنْ ــه لُّ ي الَ كُ ِ ــذ َّ َ ال ــت   رأي

 
ر  ِ َ صــاب ــت ــه أنْ ِ ض ْ ع َ ْ ب ــن َ ال ع َ ِ و ــه ْ لي َ   ع

 .نهعالتي تأمتر بأوامر اهللا وتنتهي عام هناها اهللا هي النفس املؤمنة الصادقة اإليامن إن و 
عند أصحاب الفطر  بغضممقوت م احشأمر قبيح ف :أي ،فاحشة اوقد ذكر اهللا أن الزن

فهو  ،طريقه طريق يسء فساء سبيل سالكه أنكام أخرب  ،السليمة التي فطر اهللا الناس عليها
 .ب فاعله إال الفسقة الفجرةوال حي ،ل والثبات املؤمننيوض من مجيع أهل العقغممقوت مب

: قال تعاىل، الزانني باخللود يف النار إذا مل تقع منهم التوبة النصوحولقد وعد اهللا 
قْتُلُون النفْس الَّتي حرم اللَّه إِالَّ بِالْحق وال﴿ ال يو رإِلَهاً آخ اللَّه عم ونعدال ي ينالَّذأَثَاماً  و لْقي كلْ ذَلفْعي نمو نُونزي* 

قيامة ويخْلُد فيه مهاناً يضَاعف لَ إِالَّ من تَاب وآمن وعملَ عمال صالحاً فَأُولَئك يبدلُ اللَّه  *ه الْعذَاب يوم الْ
  .]٧٠–٦٨:الفرقان[  ﴾سيئَاتهِم حسنات وكَان اللَّه غَفُوراً
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ُ  اوالزن ُ تَ قْ أهيا املسلمون هو الذي ي َّ فا ل ِ  عله رش ٍ لَ تْ ق وذلك برمجه باحلجارة حتى يموت  ،ة
ً  ،إذا كان حمصنًا ا كامال ً ا فإنه جيلد مائة جلدة ويغرب عن بلده عام ً  .وأما إذا كان بكر

وأن جيتمع املسلمون عىل رمجه وجلده  ،بالزاين رأفة وال رمحة ناأخذتوقد أمرنا اهللا أن ال 
ا يف العقوبة ً ا عن أن يعتاد ه ،تشديد ً و أو غريه عىل هذه اجلريمة القبيحة املفسدة وردع

 .اجلالبة لألوبئة واألمراض ،للمجتمعات
ًا عىل دينه حيث وقع فيام حرمإو ًاوجان اهللا، ن الزاين ليعد جاني عىل نفسه وعىل عرضه  ي

 .وراء الشهوات وتنقاد للشيطان الرجيم ىسعتوأمهلها  ،حيث دنس نفسه هبذه الرذيلة
 !؟من عائالت الزنكم أفسدت جريمة اف* 
 !؟وكم غريت من إنسان* 
 !؟وكم أدخلت عىل العشرية من ليس منهم* 
 !؟وكم أخرجت املواريث عن أصحاهبا ومستحقيها* 
ا لألعراض ان يف جريمة الزنإو ً للنفوس من أعىل درجات الرشف والعفة  ،هلتكً وإنزاال

ا لل ،والرذيلة ضعةوالفضيلة إىل درك ال ً ألن الزانية  ؛لذي أمر اهللا بهل انسكام أن فيه قطع
 ُ فيسول هلام الشيطان  ،جد بينهام محل أو ولد يشتد اخلطب عليهام وتعظم املصيبةوالزاين إذا و

ًا للستـ ؛أن يقتال هذا املولود الربيء ً ر، طلب ا فتنسبه  وإخفاء ً للجريمة إذا مل يكن للزانية زوج
قتل النفس التي حرم اهللا إال أو جريمة  ،هجريمة نسبه لغري أبي افيجمعان إىل جريمة الزن ؛إليه

 .باحلق
والضعة  ذلةيف أرسة إال تكاثرت عليها األمراض واملوت والفقر وال اوما ظهر الزن

ا يف األجسام نافالز ،واهلوان مثل  ،سبب لإلصابة بأمراض هي من أشد األمراض فتكً
ام هلذا العمل اخلبيث وباعا ن عرضا أنفسهاذلفالزانية والزاين ال ،الزهري والسيالن والقرحة

هوى يف امللذات واتباع  االهنامكأعراضهام هبذه اللذة املستعجلة، ومل يمنعهام إيامهنام عن 
 .جلراثيم الفتاكةملثل هذه ا معرضني اال بد أن يكونوالشيطان أنفسهام 

ؤمنني قُلْ للْم﴿: قال تعاىل، فاتقوا اهللا عباد اهللا وغضوا من أبصاركم واحفظوا فروجكم
ونعنصا يبِم بِريخ َا إِن مأَزْكَى لَه كذَل مهوجظُوا فُر   .]٣٠:النور[ ﴾يغُضُّوا من أَبصارِهم ويحفَ

 ،فيام حرمته علينا عاللهم إنا نعوذ بك من أن نتعدى حدودك أو نخالف أوامرك أو نق
 .املعايص إنك أنت الغفور الرحيمونستغفرك عن مجيع ما اقرتفناه من الذنوب و

  :اخلطبة الثانية
ا ً ا  ،احلمد هللا الواحد األحد الفرد الصمد الذي مل يتخذ صاحبة وال ولد ً ومل يكن له كفو
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ا عبده ورسوله الذي  ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له ،أحد ً وأشهد أن حممد
اَ وملَائكَتَه يصلُّون علَى النبِي يا أَيها الَّذين آَمنوا  إِن﴿: فقال ،بالصالة والسالم عليه أمرنا جل وعال

 .]٥٦:األحزاب[  ﴾صلُّوا علَيه وسلِّموا تَسليما
 ِّ وارض اللهم عن  ،أمجعني وسلم وبارك عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحابته اللهم صل

 .نخلفاء رسولك وأتباعهم بإحسان إىل يوم الدي
  :أما بعد

ا ألصحابهملسو هيلع هللا ىلص فقد قال رسول اهللا  ً َّ : قالوا، »ما تقولون يف الزنى« :يوم مه اهللا حرام حر
ألن يزين الرجل بعرش نسوة أيرس « :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا  ،فهو حرام إىل يوم القيامة ،ورسوله

 .»عليه من أن يزين بامرأة جاره
صحابته ريض اهللا عنهم أن ففي هذا احلديث خيرب الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه 

ً وأشده وأخبثه وأكربه وأعظمه حرمة  اأفظع الزن ملا فيه من اخليانة به  ؛بامرأة اجلار االزن وإثام
ما زال « :وقال ،»رشكم من ال يأمن جاره بوائقه« :مرة ألصحابهملسو هيلع هللا ىلص وقد قال  ،واهلضم حلقه

 .»جربيل يوصيني باجلار حتى ظننت أنه سيورثه
 ،فحث عىل التزوج وأوجبه عىل القادر ،والداعي إليها اجريمة الزنوقد عالج اإلسالم 

فقال ، وأن ييرسوا عليهم املهور والصداق ،وأمر املسلمني أن يزوجوا فقراءهم وعبيدهم
اء يغْنهِم اُ من فَضْله وأَنْكحوا األَيامى منكُم والصالحني من عبادكُم وإِمائكُم إِن يكُونُوا فُقَر﴿: تبارك وتعاىل

يملع عاسو ُاا«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ،]٣٢:النور[ ﴾و ً يا معرش «: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ،»أبركهن أيرسهن مهور
  .»الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

فقد أمره اهللا جل  ؛مل يستطع الزواج لفقر أو غريه مما تقتضيه ظروفه اخلاصة أما من
فقال وهو أصدق ، تساب والعفاف حتى ييرس اهللا عليه ويغنيه من فضلهوعال بالصرب واالح

  ].٣٣:النور[  ﴾ولْيستَعفف الَّذين لَا يجِدون نكَاحا حتَّى يغْنيهم اُ من فَضْله﴿: القائلني
وال يغب عنكم قول الرسول  ،فاتقوا اهللا عباد اهللا ويرسوا املهور وساعدوا فقراءكم

َ فال يضعن  :أي ،»من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يسقني ماءه زرع غريه« :ملسو هيلع هللا ىلص ِ م َّ ن ُ ي يف  ه
 ٍ  .حمرم عليه فرج

واستمسكوا هبدي نبيكم الذي ال ينطق عن  ،وعليكم بكتاب اهللا فهو أحسن احلديث
َّ  عىل اجلامعة،وعليكم باجلامعة فإن يد اهللا  ،اهلوى صلوات اهللا وسالمه عليه َّ  ومن شذ يف  شذ

 .النار
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اللهم  ،األحياء منهم واألموات واملؤمنني واملؤمنات اللهم اغفر للمسلمني واملسلامت
ذهب عنا الزنا والربا والزالل واملحن وأاللهم  ،وفرج كرهبم ،مرضاهمو مرضانا واشف

وابعث هلذا  ،عز اإلسالم واملسلمنيوأاللهم ، برمحتك يا أرحم الرامحني ؛والفقر واجلهل
َ الدين  ُ ُ كِّ قادة خملصني وأئمة موحدين حي ، إنك ويل ذلك والقادر كتابك وينرصون دينك ونَ م
 .عليه

  :عباد اهللا
﴿عغْيِ يالبكَرِ واملُنو اءشنِ الفَحى عهنيى وبي القُرذ إِيتَاءانِ وساِإلحلِ ودبِالع رأْمي َا إِن لَّكُملَع ظُكُم
ونكُ*  تَذَكَّرلَيع َا لْتُمعج قَدا وهيدكتَو دعب انمقُضُوا األَي لَا تَنو تُمداهإِذَا ع ِا دهفُوا بِعأَوو لَمعي َا يلًا إِنكَف م
لُونا تَفْع٩١-  ٩٠:النحل[ ﴾م[. 

واهللا يعلم ما  ،ربفاذكروا اهللا العظيم يذكركم، واشكروه عىل نعمه يزدكم، ولذكر اهللا أك
 .تصنعون

 جامع النعريية ـ مل يذكر التاريخ
***** 
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 ..اهللا أكرب.. اهللا أكرب.. اهللا أكرب.. اهللا أكرب
 ..اهللا أكرب.. اهللا أكرب.. اهللا أكرب.. اهللا أكرب
ا، اهللا أكرب ً ا كبري ً ً  ،واحلمد هللا كثري  .وسبحان اهللا بكرة وأصيال

وأشهد أن  ،ومغيث القلوب بعد جتردها وجفافها ،هاطبعد إقحا ديث البالاحلمد هللا مغ
وال معطي  ى،ال مانع ملا أعط ،مالك امللك ،ال إله إال اهللا حمي األرض بعد موهتا وإليه النشور

 .وإليه ترجعون ،ملا منع
ا عبده ورسوله ً ا ،وأشهد أن حممد ً ا ونذير ً به  وقد أغاث اهللا ،أرسله إىل كافة اخللق بشري

ً  ،القلوب اوأنزل عليه خري كتاب فكان هادي ً ا منري ً ا ورساج ً صىل اهللا عليه وعىل آله  ،ا بشري
 .صالة دائمة إىل يوم الدين ،ناء الليل وأطراف النهارآوصحابته 
  :أما بعد

وهو املترصف يف األنواء واألمطار  ،املطلقاعلموا أهيا املسلمون أن اهللا هو احلاكم 
وذلك بسبب املعايص واآلثام  ،ه جتف األرض من املاء والكأل والزروعبإذن هوأن ،والرياح

وتوكلنا عليه سبحانه  ،وأننا لو طهرنا أنفسنا من األحقاد واألضغان واآلثام ،التي نقرتفها
ا وتروح بطانً  ،وتعاىل حق التوكل لرزقنا كام يرزق الطري ً وألنزل علينا من  ،اتغدو مخاص

األرض بنور رهبا ولتفيئنا من ظالهلا وخرياهتا ذات اليمني وألزهرت  ،األمطار واخلريات
  .]٣٠:األنبياء[ ﴾وجعلْنا من املَاء كُلَّ شيء حيٍّ أَفَلَا يؤمنون﴿ :قال اهللا تعاىل، وذات الشامل

ِ خْ نُ  ولكن حيث أننا مل ص ضامئرنا ومل نمتثل أوامر ربنا وفشا بيننا الكذب والرياء ل
ما أَصابك من حسنة فَمن اِ وما أَصابك من ﴿ :، قال تعاىلا املاءنفاق فحجب اهللا عنَّ واخلداع وال

كنَفْس نفَم ئَةيوقال تعاىل]٧٩:النساء[ ﴾س ، :﴿هِما بِأَنْفُسوا مرغَيتَّى يمٍ حقَو  ﴾إِن اَ لَا يغَير ما بِ
  .]١١:الرعد[

ينا أهيا املسلمون هو التكاتف والتعاضد والتآخي يف اهللا والتحاب يف فالواجب عل
وقَد خاب من *  قَد أَفْلَح من زَكَّاها﴿ :قال تعاىل ،طاعته وامتثال أوامره وتطهري أنفسنا وتزكيتها

  .]١٠–٩:الشمس[  ﴾دساها
نا ضامئرنا ونياتنا له وتآمرنا نا يف اهللا وأخلصبإننا أهيا املسلمون إذا طهرنا أنفسنا وحتاب

ً  ،باملعروف وتناهينا عن املنكر أوشكنا أن يعمنا اهللا بخرياته  ،اوأن يرسل السامء علينا مدرار
 ً ولَو أَن أَهلَ القُرى آَمنوا ﴿: قال تعاىل، اوأن يفجر األهنار خالل أرضنا وودياهنا وتالهلا تفجري

هِملَيا عنا لَفَتَحقَو   .]٩٦:األعراف[ ﴾بركَات من السماء واألَرضِ واتَّ

http://www.alukah.net


 

www.alukah.net 

  خطب املنربخطب املنرب
  

١٢٨ 
 

واعلموا أن  ،وأصلحوا ذات بينكم ،فاتقوا اهللا عباد اهللا يصلح لكم أعاملكم وبالدكم
وإذا تليت عليهم آياته زادهتم إيامنًا وعىل رهبم  ، هم الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوهبمنياملؤمن

، قال اهللا الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع حزنً وإذا سمعوا ما أنزل إىل ا ،يتوكلون
قلُون﴿  :تعاىل علَا ي ينالَّذ كْمالب مالص ِا دنع ابوالد رش إِن  * مهعمأَس لَوو مهعما لََأسريخ يهِمف ُا ملع لَوو

ضُون   .]٢٣ –٢٢:األنفال[ ﴾لَتَولَّوا وهم معرِ
  :عباد اهللا

وأن يعم بالدنا بالري واخلري  ،ننا قد اجتمعنا يف هذا اليوم لنسأل اهللا أن يغيثناإ
وأن نطهر أنفسنا من  ،فيجب علينا أن نتوب إىل اهللا من مجيع املعايص واآلثام ،والربكات

 .وأن نستغفره عام فرطنا من سيئات ،األخالق ومساوئالكرب والرياء واألحقاد 
غاث عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه باملسلمني يف زمن خالفته فصعد املنرب وما وقد است

 ،نك مل تستغث وإنام استغفرتإ :ثم نزل فقال له بعض أصحابه ،زاد  عىل االستغفار شيئًا
ويا قَومِ استَغْفروا ﴿: أال تقرأ قوله تعاىل ،لقد استغثت باالستغفار :عمر ريض اهللا عنه مفقال هل

برلَّولَا تَتَوو كُمتإِلَى قُو ةقُو كُمزِديا وارردم كُملَيع اءملِ السسري هوا إِلَيتُوب ثُم كُمنيرِمج٥٢:هود[ ﴾ا م[ ،
   .فاستغفروا ربكم وتوبوا إليه

ً سح  االلهم  ًا جملال ً ا عام  سقنا غيثًا مغيثًا هنيئًا مريئًا غدق ا نافع ً ً غري ا طبق ا غري ضار عاجال
 ،اللهم اسقنا الغيث ،بلدك امليت يحياوانرش رمحتك و ،اللهم اسق عبادك وهبائمك ،آجل

 .اللهم سقيا رمحة ال سقيا عذاب وال بالء وال هدم وال غرق ،وال جتعلنا من القانطني
َّ إاللهم  هم الل ،اء واجلهد والضنك ما ال نشكوه إال إليكوألن بالبالد والعباد من ال

َّ أو ،أنبت لنا العشب والكأل والزرع وأنزل علينا  ،واسقنا من بركات السامء ،لنا الرضع در
اللهم ارفع عنا اجلوع واجلهد والعري واكشف عنا من البالء ما ال يكشفه  ،من بركاتك

ا ،غريك ً ً أف اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفار  ،غننا عمن سواكأو ،ارسل السامء علينا مدرار
 .إنك أرحم الرامحني طرفة عني نا إىل أنفسناوال تكل

  :عباد اهللا
وعليكم بالزكاة فقد روى  ،املاء النار يطفئاخلطيئة كام  تطفئالصدقة فإن عليكم بالصدقة 

ّ إمل ينقص قوم املكيال وامليزان « :قالملسو هيلع هللا ىلص ن عمر أن رسول اهللا اب  أخذوا بالسنني وشدة املؤنة ال
فأدوا زكاة أموالكم  ،زكاة أمواهلم إال منعوا القطر من السامءومل يمنعوا  ،وجور السلطان عليهم

 .»وتصدقوا بفضل حاللكم
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صىل  وعليكم بالصرب والطاعة واجلامعة واقتفاء آثار نبيكم حممد صفوة اخللق البشري النذير
 .وعىل آله والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الديناهللا وسلم عليه 

وألف  ،ووحد قيادهتم ،لهم امجع كلمتهم عىل احلقال ،اللهم أعز اإلسالم واملسلمني
ِّ  ،بني قلوهبم  .واهدنا إىل ما يرضيك عنا ،علينا خيارنا اللهم ول

 ،األحياء منهم واألموات ،واملؤمنني واملؤمنات ،اللهم اغفر للمسلمني واملسلامت
غث بالدهم وقلوهبم برمحتك يا أرحم أو ،مرضاهم وفرج كرهبمو مرضانا اللهم واشف

 .لرامحنيا
لَّت ﴿: وهو أصدق القائلنياهللا تعاىل  قال وهو الَّذي يرسلُ الرياح بشرا بين يدي رحمته حتَّى إِذَا أَقَ

كَذَل اتركُلِّ الثَّم نم ا بِهنجرخ قْناه لبلَد ميت فَأَنْزلْنا بِه املَاء فَأَ قَالًا س ا ثابحسونتَذَكَّر لَّكُمتَى لَعاملَو نُخْرِج ك  *
هب بِإِذْنِ ر اتُهنَب جخْري بالطَّي لَدالب٥٨–٥٧:األعراف[ ﴾و[.  

عىل  أصيل وأسلم، وأسأل اهللا املغفرة والغوث لنا ولسائر املسلمني ،أقول هذا القول
نه هو إربكم واسألوه الغوث واستغفروا  ،صلوا وسلموا عليهف ،أرشف اخللق نبينا حممد

 .الغفور املغيث
 والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 هـ٢٣/٤/١٣٧٨ :يفـ  جامع النعريية
***** 
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 ..اهللا أكرب.. اهللا أكرب.. اهللا أكرب.. اهللا أكرب
 ..اهللا أكرب.. اهللا أكرب.. اهللا أكرب.. اهللا أكرب
ً كب اهللا أكرب ً ا، ري ً  ،اواحلمد هللا كثري  .وسبحان اهللا بكرة وأصيال

ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن  ،نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ،احلمد هللا
هو الَّذي خلَق السماوات ﴿ ،وأشهد أن ال إله إال اهللا العزيز احلكيم ،سيئات أعاملنا وعاداتنا

ج  واألَرض في ستَّة أَيامٍ ثُم استَوى علَى رعا يمو اءمالس نزِلُ منا يما وهنم جخْرا يمضِ وي األَرف جل ا يم لَمعشِ يرالع
ريصب لُونما تَعبِم ُاو تُما كُنم نأَي كُمعم وها ويهف  *األُم عجتُر ِإِلَى اضِ واألَرو اتاومالس لْكم لَهور﴾  

  . ]٥ – ٤:احلديد[
ا عبده ورسوله وحبيبه وصفوة خلقه ً ا ،وأشهد أن حممد ً ا، أرسله إىل كافة اخللق بشري ً  ونذير

فصىل اهللا عليه وعىل آله وصحابته ، م عليه إال دهلّ ريوال خ ،نهمفام بقي من رش إال حذر الناس 
 .ومن تبعهم واستن بسنتهم إىل يوم الدين

  :أما بعد
ن ما فات مات أو ،وأن األعوام متر مر السحاب ،م اهللا أن الدهور متيضاعلموا رمحك

فمن  ؛وأن أوقاتكم يف حياتكم الدنيا أكثرها آالم ومشاغل ومتاعب ،وأنه ال يرجع املايض
ّ  ،ومن مرض إىل مهوم ومشاغل وأحزان ،صحة إىل مرض  ،هافخري هذه احلياة ال يعادل رش

اللهم إال ملن أخذها بعني االعتبار وعرف  ؛راحهافأوبؤسها وأسقامها ال تعادل نعيمها و
ا ومم ،قيمتها وقدرها ً اوأهنا ليست إال طريق  .لآلخرة ر 
وقد قال تبارك ، بالطاعات وأعامل الرب وأداء الواجبات د اهللا يف الدنيااعبفتزودوا 

تَفَاخر بينكُم وتَكَاثُر في األَموالِ واألَولَاد كَمثَلِ غَيث اعلَموا أَنَّما اَحلياة الدنْيا لَعب ولَهو وزِينةٌ و﴿: وتعاىل
مو يددش ذَابع ة رخ طَاما وفي اآلَ ح كُوني ا ثُمفَرصم اهفَتَر هِيجي ثُم اتُهنَب الكُفَّار بجا أَعمو انرِْضوو ِا نم ةرغْف

الد اةورِاَحليالغُر تَاعا إِلَّا م٢٠:احلديد[ ﴾نْي[.  
ضُها ﴿ ،استعيذوا باهللا من الغرور الشيطان الرجيمو رع ةنجو كُمبر نم ة رغْفوا إِلَى مارِعسو

نيق   .ذلك هو الفوز العظيم واليوم السعيد ،]١٣٣:آل عمران[ ﴾السموات واألَرض أُعدت للْمتَّ
 ُ ُ تســعده نيــاه ُ ــذي د ُ الّ ــعيد َّ   لــيس الس

 
  ِ ــار ــذي ينجــو مــن النّ َ الّ ــعيد ّ   إنَّ الس

وذلك بامتثال أوامره  ،فاتقوا اهللا عباد اهللا واجعلوا بينكم وبني عذاب اهللا وقاية 
ً  ،هاتنهيمواجتناب  يوم تعرضون عىل اهللا أولكم  ،أكرب منه وأهول افإن وراء هذا اليوم يوم
قَّق السماء بِالغَمامِ ونُزلَ املَلَائكَةُ تَنزِيلًاويوم ﴿ ،وآخركم ى ﴿، ]٢٥:الفرقان[ ﴾تَشنَهو هب ر قَام م افخ نا مأَمو
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َ تْ أوأما من ، ]٤٠:النازعات[ ﴾فَإِن اجلَنةَ هي املَأْوى*  النفْس عنِ اهلَوى َ ب فأولئك مأواه  انفسه هواه ع
  .ريجهنم وبئس املص
  :أيها املسلمون

هبذين  وقد استبدلنا اهللا ،كان املرشكون يف اجلاهلية هلم أعياد يفرحون هبا ويلعبون
 ،فافرحوا أهيا املسلمون يف يومكم ،الفطر واألضحى افجعل لنا عيدين مها عيد ،العيدين

وواسوا فقراءكم ووسعوا عىل أوالدكم بالنفقة  ،واستبرشوا فيهام ورفهوا عن أنفسكم
َّ  هواسألو ،الكسوة وغريهاو َّ  جل وكرامة  ةوعال أن يعيده عىل اإلسالم واملسلمني يف عز

 .ورفعة
وهو من الرشيعة التي رشعها اهللا  ،ور يف العيدين مندوبرساعلموا أن إظهار الو
ا هللا عىل نعمه ,لعباده ً ا هللا عىل كرمه الذي وفق الصائمني لصومه والقائمني  ،وذلك محد ً وشكر
فالذين آمنوا منكم وأنفقوا  ،وأنفقوا مما جعلكم مستخلفني فيه ،فآمنوا باهللا ورسوله ,إلمتامه

 .هلم أجر عظيم
ً  أن واعلموا ا حسنًا ضاعفه له وأثابه عليه أجر ً ً  امن أقرض اهللا قرض فاتقوا اهللا ما  ,كريام

ا ألنفسكم ،واسمعوا وأطيعوا ،استطعتم ً   ﴾فَأُولَئك هم املُفْلحون ومن يوقَ شح نَفْسه﴿ ،وأنفقوا خري
  .]٩:احلرش[

  :أيها املسلمون
ا هللا وونحن اليوم جمتمع ،اعلموا أن اإلسالم ال يستقيم إال إذا استقامت أركانه ً ن محد

فامحدوا ربكم عىل  ,هو صيام شهر رمضان املباركوالذي أكمل لنا ركنًا من أركان اإلسالم 
ا ركن من أركان اإلسالم واعلموا أن ,ذلك واشكروه عىل نعمه ً وجيب عىل كل  ،احلج أيض

 ً بأن وجد  مسلم مؤمن باهللا ورسوله أن حيج إىل بيت اهللا احلرام إذا استطاع إىل ذلك سبيال
 .النفقةالزاد و

ا  ،فاتقوا اهللا عباد اهللا وأدوا فرائضه وما تقدموا من خري جتدوه ً ومن عمل صاحل
 أهلكموتفقدوا  ،خلصوا هللا أعاملكمأف ،همرهتن بعمل امرئوكل  ،فألنفسهم يمهدون
 .وإخوانكم وأنفسكم

 ..وهللا احلمد.. اهللا أكرب.. اهللا أكرب.. اهللا أكرب
  :عباد اهللا

من حفظها وحافظ عليها فبرشوه ف ،إن الصالة هي الركن الثاين من أركان اإلسالم
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 ؛سواها أضيع ومن ضيعها فقد ضيع دينه وهو ملا ،بالنجاح والفالح والفوز يف دار اخللد
 .ألهنا عمود اإلسالم وركنه الركني

 ,تؤخذ من أغنيائكم وترد إىل فقراءكم ،يف أموالكم واعلموا أن اهللا افرتض عليكم زكاةً 
فقد أعطاكم الكثري  ،فأدوها طيبة هبا نفوسكم،من أركان اإلسالم  الثالثوالزكاة الركن 

ُ  ,حيل دمه وماله وعرضه ومن هتاون هبا وتركها فإنه ,وطلب منكم منها القليل اهد كام وجي
 .جياهد الكفار واملرشكون

 :عباد اهللا
إِنَّما ﴿ ,وامتثلوا أوامر ربكم إن كنتم مؤمنني ،حافظوا عىل إسالمكم إن كنتم مسلمني

زَاد اتُهآَي هِملَيع تيإِذَا تُلو مهقُلُوب جِلَتو ُا رإِذَا ذُك ينالَّذ وننماملُؤكَّلُونتَوي هِمب لَى رعانًا وإِمي م٢: األنفال[  ﴾تْه.[  
 ..اهللا أكرب. ال إله إال اهللا.. اهللا أكرب.. اهللا أكرب
 ..وهللا احلمد ..اهللا أكرب ..اهللا أكرب
 ..اهللا أكرب.. اهللا أكرب.. اهللا أكرب
 ..اهللا أكرب.. اهللا أكرب.. اهللا أكرب

ا  ً ا واحلمد ..اهللا أكرب كبري ً ً ..هللا كثري  .وسبحان اهللا بكرة وأصيال
 .قائمونقام الو ،وصام الصائمون ،اهللا أكرب عدد ما أهل املهلون

نحمده وهو املستحق ألن حيمد  ,احلمد هللا الذي سهل عىل عباده أداء فرضه ويرسه
ا عبده ورسوله الشافع امل ,وأشهد أن ال إله إال اهللا العظيم األكرب ,ويشكر ً  ,شفعوأشهد أن حممد

ومع ذلك فام ضعف عن  ,وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ,أكرم خلق اهللا وأحبهم إليه
صلوات اهللا وسالمه عليه وعىل آله وصحابته الذين أذهب اهللا عنهم الرجز  ,عبادة ربه وتأخر
 ً  .وم الدينيوعىل من اتبعهم بإحسان إىل  ,اوطهرهم تطهري

 ..حلمدا وهللا.. اهللا أكرب.. اهللا أكرب
 :أما بعد

وعليكم برب الوالدين وصلة األقارب واألرحام  ،اتقوا اهللا تعاىل !فيا أهيا الناس
ا , وخريكم خريكم ألهله ،ومن وصل رمحه وصله اهللا ،واجلريان ً واستوصوا بالنساء خري

وإىل  ،فأحسنوا إىل أنفسكم ئ،ا أن اهللا كتب اإلحسان عىل كل شواعلمو ,فإهنن ودائع عندكم
وأحبهم إليه أرأفهم  ،واعلموا أن اخللق عيال اهللا ,وإىل الفقراء واملحتاجني واأليتام ،كمأهلي

 .وأرمحهم بعياله
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وأوفوا املكيال  ،فإهنام من واجبات اإلسالم ؛هنوا عن املنكراو ،أمروا باملعروفو
 .وامليزان

 ,  الصدقاتيمحق اهللا الربا ويريب ,وعاقبته حمق ونار ،فإن ربحه خسارة ،واحذروا الربا
با﴿ الر مرحو عيالب ُلَّ اأَح٢٧٥:البقرة[  ﴾و[.  

بوا الزنَا إِنَّه كَان فَاحشةً وساء ﴿ :فإنه أفظع الذنوب بعد الرشك باهللا ،وإياكم والزنا لَا تَقْرو
 بعد الرشك به ما من ذنب أعظم عند اهللا«: أنه قالملسو هيلع هللا ىلص وعن رسول اهللا ، ] ٣٢:اإلرساء[  ﴾سبِيلًا

من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال «: ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال ، »ة يف فرج حرامتمن أن يضع الرجل نطف
  .»ماءه زرع غريه يسق

وأكل أموال اليتامى  ،والنفاق ،والكذب ،وقول الزور ،والنميمة ،وإياكم والغيبة
إال  يشياء بامل غنفإنه ما اختلط واحد من هذه األ ؛طعاماألواألوقاف أو  ،واملستضعفني

ا إال دمره ره،أفق ً ً قيل ,وال دخل بيتًا عامر  : وقديام
  رع أهلــهـى اهللا أن البغــي يصـــقضــ

 
ــدوائر  ــدور ال ــاغي ت ــىل الب   وأن ع

وإياكم والكرب والعجب والتبخرت  ,فإن الظلم ظلامت يوم القيامة ،إياكم والظلمو 
وسيكون  ،إىل املتكربين والظاملني فإن اهللا ال ينظر ؛وهضم الناس حقوقهم والتعايل عليهم

 .ولن يفلح من كان اهللا خصمه ،خصمهم يوم القيامة
من «: أنه قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا  يفقد رو ,وعظموا اليمني يف خصوماتكم ومطالباتكم

ا: قيل يا رسول اهللا ,»مسلم بيمينه لقي اهللا وهو عليه غضبان امرئاقتطع مال  ً  ،وإن كان يسري
ًا من أروإن كان قض«: قال  .قطعة سواك :أي ،»كايب

ا «: ففي احلديث, ولتكن املساحمة ولني اجلانب سمتكم يف مبايعاتكم ً رحم اهللا امرء
ا إذا باع ً ا إذا اشرتى ،سمح ً ا إذا اقتىض ،سمح ً  .»سمح

 :أيها املسلمون
وال  ،اهللا ورسوله وهو ال يأمر إال بكل خريهبا كلها أمر  ،هذه تعاليم دينكم احلنيف

ا فالسعيد ,ال عن كل رشحيذر إ هو من ، ووهنى النفس عن اهلوى ،هو من امتثل أمر ربه حق 
 .تبع نفسه هواها ومتنى عىل اهللا األماينأوالشقي من  ،فاز بلقاء ربه عىل عمل صالح

 :أيها الناسفيا 
طَان لَكُم عدو ﴿, ] ٣٣:لقامن[  ﴾م بِاِ الغَرورإِن وعد اِ حق فَلَا تَغُرنَّكُم اَحلياة الدنْيا ولَا يغُرنَّكُ﴿ يالش إِن

ريعابِ السحأَص نكُونُوا ميل هب زو حعدا يا إِنَّمودع ذُوهوا *  فَاتَّخنآَم ينالَّذو يددش ذَابع موا لَهكَفَر ينالَّذ
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م ملَه اتحاللُوا الصمعوكَبِري رأَجو ة ر٧ – ٦:فاطر[  ﴾غْف[.   
  :عباد اهللا

يف الدارين يف عدم االمتثال  واخلرسان اخلرسان ،اهللا الفالح الفالح يف اتباع أوامر 
 .والتهاون بأمور الدين

ِّ  ,وأيدهم بروح منك ،وامجعهم عىل احلق ،اللهم أعز اإلسالم واملسلمني  علينا  اللهم ول
َّ رشارنا، اللهم وانرص أولياءك عىل من عاداهم، برمحتك يا أرحم وابعد عن ،خيارنا ا رش

 .الرامحني
   :عباد اهللا

﴿عغْيِ يالبكَرِ واملُنو اءشنِ الفَحى عهنيى وبي القُرذ إِيتَاءانِ وساِإلحلِ ودبِالع رأْمي َا إِن لَّكُملَع ظُكُم
ونفُ*  تَذَكَّرأَويوكَف كُملَيع َا لْتُمعج قَدا وهيدكتَو دعب انمقُضُوا األَي لَا تَنو تُمداهإِذَا ع ِا دهوا بِع لَمعي َا لًا إِن
لُونا تَفْع٩١-  ٩٠:النحل[ ﴾م[. 
  :عباد اهللا   
ا هبذا العيدئإنني أهن  ً عليكم وعىل و علينا دهأن يعي وأسأل املوىل جل وعال ,كم مجيع

 .األمة اإلسالمية يف عز ورخاء وسؤدد
 .وهللا احلمد.. اهللا أكرب.. اهللا أكرب.. اهللا أكرب

ا  ً ا ..اهللا أكرب كبري ً  ..وسبحان اهللا بكرة وأصيالً  ..واحلمد هللا كثري
صىل اهللا عليه وعىل آله  حممد ،والصالة والسالم عىل صفوة اخللق البشري النذير

 .وصحبه أمجعني
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

***** 
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