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 هـ 9241ذو القعدة  42الموافق  91/1/4192خطبة الجمعة لتاريخ 

 ج  الح   كام  ح  في أ  
 

وِر وُذ بِاهلِل ِمْن ُشرُ ، َونَ عُ ونَ ُتوُب إِلَْيهَوَنْستَ ْغِفرُُه  يِه َوَنْشُكرُهُ يُنُه َوَنْستَ ْهدِ ِإنَّ احَلْمَد هلِل ََنَْمُدُه َوَنْسَتعِ 
ي ذِ الَّ  هللِ  دُ مْ احلَ  أَْعمالِنا، َمْن يَ ْهِد اهلُل َفال ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفال هاِدَي َلُه،أَنْ ُفِسنا َوِمْن َسيِّئاِت 

 هُ م  أُ  هُ تْ دَ لَ وَ  مَ وْ ي َ كَ   عَ جَ ا رَ ورً رُ ب ْ مَ  هُ ج  حَ  كانَ   نْ مَ ، فَ ضِ رائِ الفَ  نَ مِ  هِ يِْ يف غَ  تْ سَ يْ ًة لَ يزَ مِ  هُ لَ  لَ عَ وجَ  جَّ احلَ  ضَ رَ ف َ 
يَل لَُه َوال ِضدَّ َوال نِدَّ َلُه. َوَأْشَهُد يَك َلُه َوال َمثِ َوَأْشَهُد َأْن ال إِلََه ِإالَّ اهللُ َوْحَدُه ال َشرِ ا ورً فُ غْ مَ  هُ بُ ن ْ ذَ  كانَ فَ 

َمْن بَ َعَثُه اهلُل َرْْحًَة  ،يُبهُ َوَحبِ ولُُه َوَصِفي ُه يَمنا َوقاِئَدنا َوقُ رََّة أَْعيُِننا حَممًَّدا َعْبُدُه َوَرسُ يَبنا َوَعظِ َأنَّ َسيَِّدنا َوَحبِ 
 .هُ لَ سَ رْ أَ  ولٍ سُ رَ  لِّ كُ ى َسيِِّدنا حممٍد َوَعلى  َعلَ  ى اهللُ َصلَّ فَ يرًا نَي هاِديًا َوُمَبشِّرًا َوَنذِ لِْلعاَلمِ 

 يزِ زِ العَ  هِ تابِ كِ يف   عاىلوتَ  كَ بارَ تَ  اهللُ  ولُ يَ قُ  .ى اهللِ بِتَ ْقوَ  يَ أُوِصيُكْم َونَ ْفسِ  ِنِّ إِ فَ  ِعباَد اهللِ  دُ عْ ّما ب َ أَ 
جُّ البـ ي ت  م ن   اس  ى الن  ل  ع   لل  و  ﴿   1﴾يلا ب  س   ه  ي  ل  إ   اع  ط  ت  س  ٱ ح 

 ال  د  ج   ل  و   وق  س  ف   ل  و   ث  ف  ر   ل  ف   ج  الح   ن  يه  ف   ض  ر  ن فـ  م  ف   ات  وم  ل  ع  م   ر  ه  ش  أ   جُّ الح  ﴿ ولُ قُ وي َ 
ي ل  و  ا أ  ون  ي  ق  تـ  ٱى و  و  ق  التـ   اد  الز   ر  يـ  خ   ن  إ  ف   وا  د  و  ز  تـ  و   الل   ه  م  ل  ع  يـ   ر  ي  خ   ن  م   وا  ل  ع  ف  ا تـ  م  و   ج  ي الح  ف  

 .2﴾اب  ب  ل  ال  

ِِ جْ الِ بِ  ض  رْ ف َ  وَ هُ نّا ف َ مِ  يعِ طِ تَ سْ مُ لى الْ عَ  جَّ نا احلَ يْ لَ عَ  ضَ رَ عاىل ف َ وتَ  كَ بارَ تَ  اهللُ  ذا  إِ  مِ لِ سْ مُ لى الْ عَ  ا
ىل إِ  كَ د  رُ وي َ  كَ لُ وصِ ا يُ بِ  جِّ احلَ  ةِ قَ فَ لى ن َ ا عَ رً قادِ  مَ لِ سْ مُ ي الْ خِ يا أَ  تَ نْ كُ   نْ إِ ا. فَ يعً طِ تَ سْ مُ  الً ا عاقِ غً ا بالِ ر  حُ  كانَ 

 كَ الدِ وْ وأَ  كَ تِ جَ وْ زَ  ةِ نَ ؤْ ومُ  كَ بِ  نْيِ قَ ئِ اللا كَ تِ وَ سْ وكِ  كَ نِ كَ سْ مَ لِ  هُ تاجُ ما تَْ  نْ وعَ  كَ نِ يْ دَ  نْ عَ  ةً يادَ زِ  كَ نِ طَ وَ 
 هُ نْ مِ  كَ وعِ جُ ورُ  جِّ ىل احلَ إِ  كَ هابِ ذَ  ةَ دَّ مُ  عامٍ وطَ  ةٍ وَ سْ وكِ  نٍ كَ سْ مَ  نْ مِ  مْ هُ ت ُ قَ فَ ن َ  كَ يْ لَ عَ  نْ ِمَّ  مْ هِ يِْ وغَ  غارِ الصِّ 

 .هُ ج  حَ  حَّ صَ  جَّ حَ  وْ لَ  نْ كِ ولَ  ج  احلَ  هِ يْ لَ عَ  بُ ال يَِ فَ  يعِ طِ تَ سْ مُ الْ  رُ ي ْ ّما غَ ّج، وأَ احلَ  كَ يْ لَ عَ  بُ يَِ  يع  طِ تَ سْ مُ  كَ نَّ إِ فَ 
لى ها عَ مُ ل  عَ ت َ  بُ يَِ  ماتٍ رَّ وحمَُ  باتٍ ا وواجِ كانً ْر ا وأَ وطً رُ شُ  جِّ حَ لْ لِ  نَّ أَ  مْ لَ عْ ٱفَ  جِّ لى احلَ عَ  تَ مْ زَ عَ  نْ إِ فَ 

 كَ لِ ذَ ي ولِ رِ دْ ال تَ  تَ نْ وأَ  كَ جَّ حَ  دُ سِ فْ ي ُ  رٍ مْ يف أَ  كَ عُ وقِ يُ  دْ ا قَ بِ  لَ هْ الَ  نَّ ِلَ  لِ مَ ذا العَ يف هَ  ولَ خُ الد   رادَ أَ  نْ مَ 
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يه، فِ  ولِ خُ الد   لَ بْ ق َ  مُ رُ وما يَْ  هُ نْ مِ  ل  ما يَِ  مَ لَ عْ ي َ  نْ أَ  ءٍ ىْ يف شَ  ولَ خُ الد   رادَ أَ  نْ لى مَ عَ  بُ يَِ  هُ نَّ إِ  ماءُ لَ العُ  قالَ 
 ين.نا يف الدِّ هَ قِّ فَ ي ُ  نْ عاىل أَ تَ  اهللَ  لُ أَ سْ نَ 

وا أُ رَ ق َ  ناسٍ أُ  نْ مِ  مْ كَ فَ  بِ تُ يف الكُ  ةِ عَ طالَ مُ الْ  دِ رَّ جَ بُِ  سَ يْ ولَ  مِ لْ العِ  لِ هْ أَ  دَ نْ عِ  ورِ مُ الُ  هِ ذِ هَ  مُ ل  عَ ت َ  بُ ويَِ 
ى لَ عَ  مْ باراتِ عِ لِ  مْ هِ مِ هْ ف َ  مِ دَ عَ ّما لِ يها وإِ فِ  إٍ طَ ّما لَِ وا إِ ل  ضَ وا وأَ ل  ضَ فَ  ةِ فَ رِ عْ مَ الْ  لِ هْ لى أَ عَ  ق  لَ ت َ  ْيِ غَ  نْ مِ  بَ تُ الكُ 
ذا كَ هَ  قالَ  كَ لِ ذَ  نْ عَ  لَ ئِ ّما سُ لَ ف َ  ر  أْ وفَ  ني  كِّ سِ  هُ عَ ومَ  وفُ طُ يَ  يَ ئِ رُ  الً جُ رَ  نَّ ى أَ كَ ما يُْ كَ   يحِ حِ الصَّ  هِ جْ الوَ 
 ةٍ ينَ كِ سَ بِ  وفَ طُ يَ  نْ أَ  لُ صْ والَ  ةِ راءَ يف القِ  أَ طَ خْ أَ  هُ نَّ أَ  حَ ضَ اتَّ  تابُ الكِ  بَ لِ ّما جُ لَ ف َ  بِ تُ الكُ  ضِ عْ يف ب َ  تُ أْ رَ ق َ 

 .ارٍ قَ ووَ 
 رامِ احلَ  تِ يْ الب َ  ةِ يارَ زِ لِ  ونَ أُ يَّ هَ ت َ ي َ  نيَ مِ لِ سْ مُ الْ  نَ مِ  واآلالفُ  ةِ كَ باَر مُ الْ  جِّ احلَ  رِ هُ شْ يف أَ  مَ وْ الي َ  نُ وها َنَْ 

ِِ البِ  كَ لْ تِ  ةِ يارَ زِ ى ولِ فَ طَ صْ مُ الْ  يبِ بِ حَ لْ لِ  ة  تاقَ شْ مُ  مْ هُ وب ُ وقُ لُ  بَ ْعِض  يانِ بَ  نْ عَ  مَ وْ نا الي َ تُ بَ طْ خُ  نْ كُ تَ لْ ف َ  ةِ بَ يِّ الطَّ  قا
 ّج.احلَ  كامِ حْ أَ 

 كانِ ْر الَ  هِ ذِ هَ  لُ وَّ ه. وأَ ج  حَ  حَّ صِ يَ  لَْ  ِمْنها ادً واحِ  كَ رَ ت َ  نْ مَ  كانٍ ْر أَ  ةُ تَّ سِ  هُ لَ  ميانِ الِ  ةَ وَ خْ إِ  ج  احلَ 
عاىل. وال تَ  هللِ  هِ بِ  تُ مْ رَ حْ وأَ  جَّ ت احلَ يْ وَ ن َ  وْ أَ  جِّ احلَ  لِ مَ يف عَ  لُ خُ دْ أَ  كَ بِ لْ يف ق َ  ولَ قُ ت َ  نْ أَ كَ   كَ لِ وذَ  رامُ حْ الِ 

و وذُ  الُ وّ شَ  يَ وهِ  ﴾ات  وم  ل  ع  م   ر  ه  ش  أ   جُّ الح   ﴿نا ب  يها رَ فِ   قالَ ِت الَّ  جِّ احلَ  رِ هُ شْ يف أَ  الَّ إِ  جِّ احلَ بِ  رامُ حْ الِ  ح  صِ يَ 
 .ةً رَ مْ عُ  هُ تُ يَّ نِ  تْ دَ قَ عَ ذا ان ْ هَ  لَ بْ ق َ  هُ تَ يَّ نِ  عَ قَ وْ أَ  نْ مَ فَ  ةِ جَّ ي احلِ ذِ  نْ مِ  يالٍ لَ  رُ شْ وعَ  ةِ دَ عْ القَ 

 نْ مِ  ةٍ ظَ حْ لَ لِ  وْ ولَ  ةَ فَ رَ عَ  ضِ رْ أَ  نْ مِ  ءٍ زْ يف جُ  احلاج   ونَ كُ يَ  نْ أَ  وَ هُ ف َ  جِّ احلَ  كانِ ْر أَ  نْ  مِ الثاِن  نُ كْ ر  ا المَّ وأَ 
 يه.فِ  ثْ كُ ميَْ  ا ولَْ مار   وْ ا أَ بً راكِ  وْ ا أَ مً نائِ  احلاج   كانَ   وْ ولَ  يدِ العِ  ةِ لَ ي ْ لَ  رِ جْ ىل فَ إِ  ةَ فَ رَ عَ  مِ وْ ي َ  سِ شَْ  والِ زَ 

 الً جاعِ  كَ مامَ ا أَ رً سائِ  رّاتٍ مَ  عَ بْ سَ  ةِ بَ عْ الكَ  يِ أَ  تِ يْ الب َ بِ  وافُ الطَّ  جِّ احلَ  كانِ ْر أَ  نْ مِ  ثُ الثالِ  نُ كْ والر  
 نِ عَ  ةُ هارَ والطَّ  ةِ رَ وْ العَ  رُ ت ْ سَ  طُ رَ ت َ شْ ا يُ ضً يْ أَ  وافِ الطَّ  ةِ حَّ صِ د. ولِ وَ سْ الَ  رِ جَ احلَ ا بِ ئً دِ تَ بْ مُ  كَ سارِ يَ  نْ عَ  تَ يْ الب َ 
 ى اهللُ لَّ صَ  اهللِ  ولُ سُ رَ  رَ ب َ خْ ما أَ كَ   الّناسِ  المُ كَ   يهِ فِ  ل  يَِ  هُ نَّ أَ  الَّ إِ  الةِ الصَّ  ةِ لَ زِ نْ بَِ  وافَ الطَّ  نَّ ِلَ  ةِ جاسَ والنَّ  نْيِ ث َ دَ احلَ 
 م.لَّ وسَ  هِ يْ لَ عَ 

 أْ دَ بْ ٱ، فَ نْيِ لَ ب َ جَ  نْ مِ  وزانِ رُ ا ب ُ وهُ  ةِ وَ رْ مَ فا والْ الصَّ  نْيَ ا ب َ عً ب ْ سَ  يُ عْ السَّ  جِّ احلَ  كانِ ْر أَ  نْ مِ  عُ الرابِ  نُ كْ والر  
 ّتَّ حَ  ةِ وَ رْ مَ الْ  نَ مِ  عْ جِ ارْ  ، ُثَّ ةً دَ واحِ  هِ ذِ هَ  بُ سَ حْ تُ ف َ  ةِ وَ رْ مَ الْ بِ  يَ هِ تَ نْ  ت َ ّتَّ فا حَ الصَّ  نَ مِ  كَ يَ عْ سَ  ي احلاجَّ خِ أَ 
 ي احلاجَّ خِ أَ  هْ بَّ نَ ت َ  نْ كِ . لَ ةِ وَ رْ مَ الْ  دَ نْ عِ  ةِ عَ السابِ  ةِ رَّ مَ الْ  نَ مِ  يَ هِ تَ نْ  ت َ ّتَّ ذا حَ كَ ، وهَ ةً يَ ثانِ  د  عَ ت ُ  هِ ذِ وهَ  فاالصَّ بِ  يَ هِ تَ نْ ت َ 
يف  الَّ إِ  يُ عْ السَّ  ح  صِ وم. وال يَ دُ القُ  وافَ طَ  كانَ   وْ ولَ  وافٍ طَ  دَ عْ ب َ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  يِ عْ السَّ  ةِ حَّ صِ لِ  طُ رَ ت َ شْ يُ  هُ نَّ أَ 
ِِ جْ الِ بِ  يهِ فِ  يِ عْ لسَّ لِ  مَ وسلَّ  هِ يْ علَ  ى اهللُ لَّ صَ  اهللِ  ولُ سُ رَ  هُ نَ ي َّ ي عَ ذِ الَّ  كانِ مَ الْ  فا الصَّ  نْيَ ب َ ُي عْ السَّ  ح  صِ ال يَ فَ  ا

  هِ يْ لَ عَ  ى اهللُ لَّ صَ  اهللِ  ولُ سُ رَ  هُ نَ ي َّ ي ب َ ذِ الَّ  عِ ضِ وْ مَ الْ  نِ عَ  ة  جَ ا خارِ ّنَّ إِ فَ  مَ وْ الي َ  تِ لَ عِ  جُ ِت الَّ  ةِ يادَ الزِّ  هِ ذِ يف هَ  ةِ وَ رْ مَ والْ 
 .يِّ لِ فْ الس   قِ الطابَ  وِ يا أَ لْ العُ  قِ وابِ يف الطَّ  يِ دِ القَ  عِ ضِ وْ مَ يف الْ  عَ سْ يَ لْ ف َ  هِ يِ عْ سَ  ةَ حَّ صِ  رادَ أَ  نْ مَ فَ وسلََّم 
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 يثِ دِ حلَِ  يِ صِ قْ الت َّ  نَ مِ  لُ ضَ فْ أَ  جالِ لرِّ لِ  قُ لْ واحلَ  يُ صِ قْ الت َّ  وِ أَ  قُ لْ احلَ  وَ هُ  جِّ احلَ  كانِ ْر أَ  نْ مِ  سُ الامِ  نُ كْ والر  
 ساءُ ّما النِّ اه  أَ  ين  ر  ص  ق  م  ل  ل  و   قالَ  ا ُثَّ الثً ها ثَ عادَ أَ فَ  اهللِ  ولَ سُ يا رَ  ينَ رِ صِّ قَ مُ لْ ولِ  يلَ قِ  ين  ق  ل  ح  م  ل  ل   ر  ف  اغ   م  ه  الل  
 ذَ خَ ؤْ ي ُ  نْ أَ  وَ هُ ف َ  يُ صِ قْ ّما الت َّ ى وأَ وسَ مُ الْ بِ  رِ عَ الشَّ  صالُ ئْ تِ اسْ  وَ هُ  قُ لْ . واحلَ نَّ هِ وسِ ؤُ رُ  ورَ عُ شُ  نَ قْ لِ وال يَْ  نَ رْ صِّ قَ ي ُ ف َ 
 يُ صِ قْ الت َّ  وِ أَ  قُ لْ احلَ  وزُ ال يَُ  هُ نَّ إِ فَ  ي احلاجَّ خِ أَ  هْ بِ تَ ان ْ  نِ كِ . لَ صالٍ ئْ تِ اسْ  ْيِ غَ  نْ مِ  ي  ثِ كَ   وْ أَ  يل  لِ قَ  ء  ىْ شَ  رِ عَ الشَّ  نَ مِ 
 ه.تِ قْ يف وَ  الَّ إِ  نِ كْ الر   نِ عَ  كَ ا لَ ئً زِ ا مُْ زً جائِ  ونُ كُ ال يَ فَ  يدِ العِ  ةِ لَ ي ْ لَ  نْ  مِ الثاِن  فِ صْ النِّ  لَ بْ ق َ  ةٍ رَ عْ شَ  فُ تْ ن َ  وْ أَ 

 رامِ حْ الِ  يِ دِ قْ ت َ  نْ مِ  دَّ ال بُ  هُ نَّ ِلَ  كانِ ْر الَ  مِ ظَ عْ يف مُ  يبُ تِ رْ الت َّ  وَ هُ ف َ  جِّ احلَ  كانِ ْر أَ  نْ مِ  سُ السادِ  نُ كْ ّما الر  وأَ 
 وف.قُ الوُ  نِ عَ  يِ صِ قْ الت َّ  وِ أَ  قِ لْ واحلَ  وافِ الطَّ  يِ خِ أْ وتَ  لِّ ى الكُ لَ عَ 

لى عَ  ة  يَ دْ فِ  هُ مُ زَ لْ ت َ  لْ بَ  هُ جَّ ها حَ كُ ْر ت َ  دُ سِ فْ ال ي ُ  نْ كِ لَ  ثَِ ها أَ كَ َر ت َ  نْ مَ  بات  واجِ  ميانِ الِ  ةَ وَ خْ إِ  جِّ حَ لْ ولِ 
 نَ مِ  يْ أَ  يقاتِ مِ الْ  نَ مِ  ةِ رَ مْ العُ  وِ أَ  جِّ احلَ  يدُ رِ مُ  مَ رِ يُْ  نْ أَ  يَ هِ  باتُ الواجِ  هِ ذِ ّج. وهَ احلَ  يدُ رِ مُ  هُ مُ لَّ عَ ت َ ي َ  يلٍ صِ فْ ت َ 
 ةِ رَ مْ العُ  وِ أَ  جِّ احلَ  يدُ رِ مُ  لُ أَ سْ يَ ف َ  هُ نْ مِ  مَ رَ حْ يُ لِ  دٍ لَ ب َ  لِّ كُ لِ  مَ لَّ وسَ  هِ يْ لَ عَ  ى اهللُ لَّ صَ  اهللِ  ولُ سُ رَ  هُ نَ ي َّ ي عَ ذِ الَّ  عِ ضِ وْ مَ الْ 

 رام.حْ إِ  ْيِ غَ  نْ مِ  هُ زَ جاوَ تَ ي َ  الَّ ئَ لِ  هِ دِ لَ ب َ  يقاتِ مِ  َعنْ 
 ماءِ لَ العُ  ضُ عْ ب َ  ، وقالَ لِ يْ اللَّ  مَ ظَ عْ  مُ ًن بِِ  يتُ بِ مَ ذا الْ ا وكَ يً صِ ا قَ تً ق ْ وَ  وْ ولَ  ةَ فَ لِ دَ زْ بُِ  يتُ بِ مَ ا الْ ضً يْ أَ  باتِ الواجِ  نَ ومِ 
 ة.نَّ سُ  وَ هُ  لْ بَ  بُ ما ال يَِ يهِ فِ  يتَ بِ مَ الْ  نَّ إِ 

 نْ إِ فَ  هُ لَ ب ْ ال ق َ  يدِ العِ  ةِ لَ ي ْ لَ  فِ صَ تَ نْ ها بُِ تُ ق ْ وَ  لُ خُ دْ ويَ  ياتٍ صَ حَ  عِ بْ سَ بِ  ةِ بَ قَ العَ  ةِ رَ جَْ  يُ مْ رَ  لى احلاجِّ عَ  بُ ا يَِ ومِّ 
 رَ شَ عَ  ثَ والثالِ  رَ شَ  عَ والثاِن  رَ شَ عَ  يَ احلادِ  يَ وهِ  ةِ الثَ الثَّ  يقِ رِ شْ التَّ  يّامِ أَ  نْ مِ  مٍ وْ ي َ  لِّ يف كُ  . ُثَّ هُ ئْ زِ يُْ  لَْ  هُ لَ ب ْ ى ق َ مَ رَ 
 صاةً حَ  صاةً يها حَ مِ رْ ي َ  ياتٍ صَ حَ  عَ بْ سَ  ةٍ رَ جَْ  لِّ كُ   الثِ الثَّ  راتِ مَ الَ  يُ مْ رَ  لى احلاجِّ عَ  بُ يَِ  ةِ جَّ ي احلِ ذِ  نْ مِ 
 ه.ئْ زِ تُْ  لَْ  ةً دَ واحِ  ةً عَ ف ْ دُ  ةَ عَ ب ْ ى السَّ مَ رَ  وْ لَ ف َ 

 يبَ الطِّ  عَ ضَ يَ  نْ أَ كَ   بُ ي  طَ ها التَّ نْ مِ  هِ رامِ حْ إِ  حالَ  ياءُ شْ أَ  مِ رِ حْ مُ لى الْ عَ  مُ رُ يَْ  هُ نَّ أَ  ي احلاجَّ خِ أَ  مْ لَ عْ ٱو 
ا ضً يْ أَ  مُ رُ ، ويَْ رٍ عَ وشَ  رٍ فْ ظُ  ةُ زالَ ذا إِ وكَ  تٍ يْ زَ  وِ حْ نَ بِ  ةِ يَ حْ واللِّ  سِ أْ الرَّ  نُ هْ ها دَ نْ ، ومِ هِ يْ لَ ي عَ ذِ الَّ  هِ بِ وْ ث َ  وْ أَ  هِ نِ دَ لى بَ عَ 

 وِ حْ نَ بِ  هِ نِ دَ بَ بِ  يطُ ما يُِ  سُ بْ لُ  لِ جُ لى الرَّ عَ  مُ رُ يَْ  هُ نَّ ما أَ . كَ هِ تِ جَ وْ زَ لِ  وْ ولَ  ةٍ وَ هْ شَ بِ  ةُ قَ عان َ مُ والْ  سُ مْ واللَّ  ةُ لَ ب ْ القُ 
لى عَ  عُ قَ ا ي َ ها بِ هِ جْ وَ  رُ ت ْ ها سَ يْ لَ عَ  مُ رُ يَْ  نْ كِ لَ  كَ لِ ذَ  سُ بْ ا لُ لَ  وزُ جُ يَ ف َ  ةُ أَ رْ مَ ّما الْ وأَ  والٍ رْ وسِ  يصٍ مِ قَ كَ   ةٍ ياطَ خِ 
 .ّفازٍ ق ُ  سُ بْ ها ولُ هِ جْ وَ 
َِ الِ  نَّ إِ فَ  ي احلاجَّ خِ أَ  هْ بِ تَ ن ْ ٱو   وافَ طَ  وفَ طُ يَ  نْ أَ ا بِ تام   الً ل  تََ  هِ رامِ حْ إِ  نْ مِ  لَ لَّ حَ تَ  ي َ ّتَّ حَ  مِ رِ حْ مُ لى الْ عَ  رام  حَ  ما

 ِن عْ أَ  ةِ الثَ الثَّ  هِ ذِ هَ  نْ مِ  نْيِ ن َ اث ْ  لِ عْ فِ  لَ بْ ق َ  عَ جامَ  نْ إِ فَ  هُ رَ صِّ قَ ي ُ  وْ أَ  هُ رَ عَ شَ  قَ لِ ويَْ  ةِ بَ قَ العَ  ةَ رَ جَْ  يَ مِ رْ وي َ  ضِ رْ الفَ 
يف  يَ ضِ ميَْ  نْ أَ  هُ مَ زِ ولَ  هُ جَّ حَ  دَ سَ فْ وأَ  هُ بَّ ى رَ صَ عَ  دْ قَ ف َ  يَ صِ قْ الت َّ  وِ أَ  قَ لْ واحلَ  ةِ بَ قَ العَ  ةِ رَ جَْ  يَ مْ ورَ  ضِ رْ الفَ  وافَ طَ 
ى ثَ ن ْ أُ  يَ وهِ  ةٍ نَ دَ بَ  حُ بْ ذَ  هِ يْ لَ عَ  بُ يَِ  كَ لِ لى ذَ عَ  ةً يادَ وزِ  ةِ لَ القابِ  ةِ نَ السَّ  نَ مِ  يَ ضِ قْ ي َ  ُثَّ  هُ دَ سَ فْ ي أَ ذِ الَّ  جِّ ذا احلَ هَ 

 م.رَ احلَ  راءَ قَ ها ف ُ نْ مِ  مُ عِ طْ ويُ  لِ مَ الَ 
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 ماتِ رَّ حَ مُ الْ  هِ ذِ هَ  نْ ا مِ ئً يْ شَ  لَ عَ ف َ  نْ مَ . فَ يِّ شِ حْ والوَ  يِّ رِّ الب َ  ولِ كُ أْ مَ الْ  دُ يْ ا صَ ضً يْ أَ  مِ رِ حْ مُ لى الْ عَ  مُ رُ ويَْ 
 .ماءُ لَ العُ  هُ رُ كُ ذْ يَ  يلٍ صِ فْ لى ت َ عَ  ةُ يَ دْ والفِ  ثُْ الِ  هِ يْ لَ عَ ف َ 

َِ الِ  بَ نَ ت َ جْ ٱو  باتِ والواجِ  كانَ ْر  الَ فَ وْ ت َ اسْ  نِ مَ فَ  يف  هُ قَ فَ ن ْ ي أَ ذِ الَّ  هُ مالُ  وكانَ  وبِ نُ الذ   رَ بائِ وكَ  ما
 م  ل  فـ   ج  ح   ن  م   مَ لَّ ه وسَ يْ علَ  ى اهللُ لَّ صَ  اهللِ  ولِ سُ رَ  يثِ دِ يف حَ  الً ا داخِ ورً رُ ب ْ مَ  هُ ج  حَ  كانَ   الالً حَ  ماالً  جِّ احلَ 
 اه   ه  مُّ أ   ه  ت  د  ل  و   م  و  يـ  ك    ه  وب  ن  ذ   ن  م   ج  ر  خ   ق  س  ف  يـ   م  ل  و   – عْ امِ يُ  لَْ  يْ أَ  – ث  ف  ر  يـ  
 عُ فَ ن ْ ال ي َ  مَ وْ ي َ  هُ تَ فاعَ ى وشَ فَ طَ صْ مُ الْ  يبِ بِ احلَ  ةَ يارَ نا زِ قْ زُ رْ ٱنا و وبِ نُ ذُ ا لِ رً فِّ كَ مُ  هُ لْ عَ جْ ٱو  ةَ رَ مْ والعُ  جَّ نا احلَ قْ زُ ارْ  مَّ هُ للَّ اَ 

 .يمٍ لِ سَ  بٍ لْ قَ بِ  ى اهللَ تَ أَ  نْ مَ  الَّ إِ  ونَ نُ وال ب َ  مال  
 َهذا َوَأْستَ ْغِفُر اهلَل يل َوَلُكْم. 

 الخطبة الثانية
 

ِإنَّ احَلْمَد هلِل ََنَمُدُه وَنسَتِعيُنُه وَنستَ ْهِديِه وَنْشُكرُُه، ونَ ُعوُذ بِاهلِل ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسنا َوَسيِّئاِت 
َلُه، َوالصَّالُة َوالسَّالُم على َسيِِّدنا حمّمٍد  أَْعمالِنا، َمن يَ ْهِد اهلُل َفال ُمِضلَّ َلُه َوَمن ُيْضِلْل َفال هاِديَ 

البَ ْيِت  الصاِدِق الَوْعِد اَلِمنِي وَعلى ِإْخوانِِه النَِّبيِّنَي واْلُمْرَسِلني. َوَرِضَي اهلُل َعْن أُمَّهاِت اْلُمْؤِمننَي َوءالِ 
ْثماَن َوَعِلي  َوَعِن الَِئمَِّة اْلُمْهَتِديَن َأيب َحِنيَفَة وماِلٍك الطَّاِهريَن َوَعِن الَُلفاِء الرَّاِشِديَن َأيب َبْكٍر وُعَمَر َوعُ 

اِء والصَّاحِلِنَي أَمَّا بَ ْعُد ِعباَد اهلِل فَِإِنِّ أُوِصيُكْم َونَ ْفِسَي بِتَ ْقَوى اهلِل الَعِليِّ والشاِفِعيِّ وَأْْحََد َوَعِن اَلْولِيَ 
إ ن  ﴿َوٱْعَلُموا َأنَّ اهلَل أََمرَُكْم بَِأْمٍر َعظيٍم، أََمرَُكْم بِالصَّالِة َوالسَّالِم َعلى نِِبيِِّه الكرِي َفقاَل  .الَعِظيِم َفٱت َُّقوهُ 

ل يماا مَّ َصلِّ . اَللَّهُ 1﴾الل  و م ل ئ ك ت ه  ي ص لُّون  على الن ب ي  ي ا أ يُـّه ا ال ذ ين  ء ام ن وا ص لُّوا ع ل ي ه  و س ل م وا ت س 
على َسيِِّدنا حممٍد وعلى ءاِل َسيِِّدنا حممٍد َكَما َصلَّْيَت على سيِدنا إبراهيَم وعلى ءاِل سيِدنا إبراهيَم 
وبارِْك على سيِدنا حممٍد وعلى ءاِل سيِدنا حممٍد َكَما بارَْكَت على سيِدنا ِإبراهيَم وعلى ءاِل سيِدنا 

يد  مَِيد   لَُّهمَّ ِإنَّا َدَعْوناَك َفٱْسَتِجْب لََنا ُدعاَءنَا َفٱْغِفِر اللَُّهمَّ لَنا ُذنوبَ َنا َوِإْسرافَنا يف أَْمرِنا اَل، إبراهيَم ِإنََّك ْحَِ
ْنيا َحَسَنًة َويف  ُهْم َواَلْمواِت َربَّنا ءاتِنا يف الد  ًة َسنَ اآلِخرَِة حَ اللَُّهمَّ اْغِفْر لِْلُمْؤِمننَي َواْلُمْؤِمناِت اَلْحياِء ِمن ْ

 ورَ رُ نا الش  يْ لَ إِ  هْ رِّ وكَ  هِ يْ لَ نا إِ قْ ف ِّ ووَ  ْيِ الَ  لَ مَ نا عَ مْ لِْ وأَ  مَّ هُ ّنا اللَّ عَ  راضٍ  تَ نْ نا وأَ فَّ وَ ت َ  مَّ هُ اللَّ  َوِقَنا َعذاَب النَّارِ 
يَن َغي َْر ضالِّنَي َوال ُمِضلِّنَي اللَُّهمَّ اْستُ ْر َعْوراتِنا َوَءاِمْن اللَُّهمَّ اْجَعْلَنا ُهداًة ُمْهَتدِ ها تِ فَ قارَ مُ  نْ نا مِ مْ صِ عْ ٱو 

ُرورًا ُمتَ َقبَّاًل، ٱو َرْوعاتِنا َوٱْكِفنا ما َأَهَّنا َوِقَنا َشرَّ ما نَ َتَخوَُّف  اللَُّهمَّ ٱْجِز الشَّْيَخ َعْبَد اهلِل ْرزُْقنا َحج ا َمب ْ
َعنَّا َخي ْرًا. ِعباَد اهلِل ِإنَّ اهللَ يَْأُمُر بِالَعْدِل َواِلْحساِن َوِإيَتاِء ذي الُقْرََب َويَ ْنهى َعِن  الََررِيَّ َرَْحاُت اهلِل َعَلْيهِ 
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ْنَكِر َوالبَ ْغيِ الفَ 
ُ
ْغِفُروُه يَم يُِثْبُكْم َوٱْشُكُروُه يَزِدُْكْم، َوٱْست َ ذُْكُروا اهلَل الَعظِ ْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن. اُ يَِعُظكُ  ْحشاِء َوامل

 .يَ ْغِفْر َلُكْم َوٱت َُّقوُه َيَْعْل َلُكْم ِمَن أَْمرُِكْم ََمَْرًجا، َوأَِقِم الصَّالةَ 
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