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الخطبة األولى
إن الحؿد هلل…
وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل …..
ِ
ٓ َو َأك ُتؿ ُّم ْسؾِ ُؿ َ
ٓ َت ُؿق ُت َّـ إِ َّ
اهلل َح َّؼ ُت َؼاتِ ِف َو َ
قن﴾
﴿ َيا َأ ُّي َفا ا َّلذي َـ آ َمـُقا ا َّت ُؼقا َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
أما بعدَّ ،
لؾقلف وَّل َّؾ َؿ،
اهلل
وخقر
كتاب اهللِ،
الفدي ُ
خقر الحديث ُ
َ
فنن َ
هدي محؿد صل َّؾك ُ
ٍ
ِ
إمقر محدثا ُتفاَّ ،
بدلة ضاللة
وكؾ
وشر
َّ
أما بعد :فنن مـ كعؿ اهلل لؾك لبده أن يؿـ لؾقف بـعؿلة الػلرام ملـ إشلغا ٕن الػلرام
يؿؽـ اَّتغاللف ولؿارتف بالطالات والؼربات والؿصالح الديـقة والدكققية التل يعلق لـفلا
الشغؾ الذي ٓ بد مـف.
ولؽـ كعؿة الػرام تػقت أرباحفا لؾك كثقر مـ الـاس كغقرها مـ الـعؿ التل تػؾلت ملـ
القد قبؾ أن تستغؾ آَّتغال إمثؾ ويف ذلؽ يؼق صؾك اهلل لؾقف وَّلؾؿ «كعؿتلان مغبلقن
فقفؿا كثقر مـ الـاس الصحة والػرام» رواه البخاري.
ومـ أوقلات الػلرام ومقاَّلؿف أوقلات ا جلازات الرَّلؿقة ،ففلذا الػلرام َّلقال اللت
ا جازة أو قصرت هق جزل مـ العؿر الذي َّتسل لـف يقم الؼقامة كؿا قلا صلؾك اهلل لؾقلف
ِ ِ
ِ ِ
ٍ
قؿا َأ ْفـَلا ُهَ ،و َلل ْـ ِل ْؾ ِؿ ِلف َملا َف َع َلؾ
وَّؾؿ « َٓ َت ُزو ُ َقدَ َما َل ْبد َي ْق َم ا ْلؼ َقا َمةَ ،حتَّك ُي ْس َل َ َل ْـ ُل ُؿ ِره ف َ
ِ ِِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
قؿللا َأ ْبل َلال ُه» رواه الرتمللذي
قؿللا َأ ْك َػ َؼ ل ُفَ ،و َل ل ْـ ج ْسللؿف ،ف َ
بِللفَ ،و َل ل ْـ َمالللف م ل ْـ َأ ْي ل َـ ا ْكت ََس ل َب ُفَ ،وف َ
والدارمل والؾػظ لف وقا الرتمذي حسـ صحقح.
صَبإ ت
وإصؾ يف الػرام أن يعؿر ويؿأل بؿلا يـػلع كؿلا قلا تعلالك ﴿ َفإِذ ََ ف َف ََ تْإ َ ف َف َ
(أي :إذا تػرغت مـ أشغالؽ ،ولؿ يبؼ يف قؾبؽ ما يعققف ،فاجتفد يف العبادة والدلال).

وها كحلـ يف هلذه ا جلازة قلد تخػلػ كثقلر مـلا وملـ أبـاتـلا وبـاتـلا ملـ اكشلغا الػؽلر
غايلة الحلر

والؼؾب والجسد بإلؿا الرَّؿقة والدراَّة الـظامقة فؾـحلر

لؾلك ملأل

هذا الػرام بالـافع الؿػقد يف أمر الديـ والدكقا.
-1ومـ ذلؽ آجتفاد يف كقافؾ الطالات كصقام الـافؾة
و ققام الؾقؾ الذي ولد اهلل أهؾف بالجزال الخػل اللذي تؼلر بلف ألقلـفؿ يلقم الؼقاملة-2 ،
ومـفا آَّتؽثار مـ تالوة الؼرآن الؽريؿ وحػظف ومراجعتف ،
-3ومـفا شد الرحلا إللك الحلرمقـ الشلريػقـ لؾصلالة ولؾعؿلرة فلالعؿرة إللك العؿلرة
كػارة لؿا بقـفؿا.
-4ومـفا صؾة إرحام بزيارهتؿ والجؾقس معفؿ وآلتؼال هبؿ
-5ومـفا زيارة ا خقان يف اهلل تعالك ؾبًا ٕجر الزيارة يف اهلل
-6ومـ إلؿا الطقبلة التلل يسلتغؾ هبلا الػلرام ؾلب العؾلؿ لـلد العؾؿلال الراَّلخقـ
وآَّتػادة مـفؿ
-7ومللـ إلؿللا الطقبللة التللل يسللتغؾ هبللا الػللرام آجتفللاد يف بللر القالللديـ والؼقللام
بخدمتفؿا ومـ برهؿ زيارهتؿ والجؾقس إلقفؿ والحديث معفؿ وخدمتفؿ وإدخا السلرور
لؾقفؿ وقضال حقاتجفؿ.
-8ومللـ إلؿللا الطقبللة التللل يسللتغؾ هبللا الػللرام يف ا جللازة تؽثقللػ جؾللقس أبللال
وإمفات مع أبـاتفؿ وبـاهتؿ فنكـا يف وقلت قل ّؾ فقلف تقاصلؾ إَّلرة يف البقلت القاحلدٕ .ن
لدم التقاصؾ يقلد الجػال والقحشة بقـ إَّرة القاحدة حتك إهنؿ ربؿا إذا جؾسلقا جؾسلقا
كالغربللال ٓ مللقدة وٓ ألػللة وٓ اكسللجام ،كؿللا أكللف قللد يعل ّلر

إبـللال والبـللات لالكحللرا

إخالقل والضعػ الديـل.
-9ومـ إلؿا الطقبة التل يستغؾ هبا الػرام قرالة الؽتب الـافعة الؿػقدة السؾقؿة ملـ
آكحرافات العؼدية وإخالققة.

-11ومـ ذلؽ اَّتغال ا جلازة يف تعؾلقؿ إوٓد والبـلات اللدورات الـافعلة يف أملقر
ديـفؿ ودكقاهؿ
والؿؼصقد أيفا ا خقة يف اهلل أن كحر

لؾك لؿارة الققت بؿا يـػع يف أمر ديـ أو أملر

دكقا حتك ٓ كخسر هذا الجزل الثؿقـ مـ العؿر.
بارك هلل لل ولؽؿ...
الخطبة الثانية
الحؿد هلل
أما بعد:
يا لباد اهلل يا أيفا أبال وإمفات
اتؼقا اهلل واحذروا ملـ الػلرام أن يؿلأل بؿلا يغضلب اهلل تعلالك فلنن بعلا أبـاتـلا وبـاتـلا
تذهب لقالقفؿ يف السفر وأيامفؿ يف الـقم مؿا يرتتب لؾقف تضققعفؿ للركـ ا َّلالم إلظلؿ
بعد الشفادتقـ وهق الصالة إما برتكفا بالؽؾقة وإما برتك الجؿالة وإملا بتلخقرهلا للـ وقتفلا
لػ مِل ْـ
وما أَّقل مـ كان هذا حالف فؼد ذم اهلل هذا الصلـػ وتقللدهؿ فؼلا تعلالكَ ﴿ :ف َخ َؾ َ
الشفق ِ
ات َف َس ْق َ َي ْؾ َؼ ْق َن َغ ًّقا﴾
َب ْع ِد ِه ْؿ َخ ْؾ ٌ
الص َال َة َوا َّت َب ُعقا َّ َ َ
ػ َأ َضا ُلقا َّ
وبعضفؿ يؼضل وقتف يف تصػح آكرتكت بلكقالف مؼرولا ومسلؿقلًا دون تؿققلز بلقـ ملا
يضر وما يـػع مؿا يجرهؿ إلك خطر كبقر يػسد لؼاتلدهؿ حتلك ربؿلا أخلرجفؿ ملـ ا يؿلان
إلك الؽػر ومـ القؼقـ إلك الشؽ .أو ملـ السلـة إللك البدللة ،وربؿلا جلرهؿ إللك آكحلرا
إخالقل والعالقات الؿحرملة والققلقيف يف الػلقاحا والزكلا والسلحا ولؿلؾ قلقم للق
والعقاذ باهلل
وربؿا جرهؿ إلك ا رهاب والتؽػقر واَّتحال اللدمال وربؿلا جلرهؿ إللك اتبلايف ملـفج
العؾؿاكققـ والؾقربالققـ وألدال الديـ

فال بد مـ التقجقف وا رشاد والتعؾقؿ والؿتابعة والرقابلة حتلك ٓ تجلرهؿ هلذه الشلبؽة
ووَّاتؾ التقاصؾ إلك الفالك والخسار يف الدكقا وأخرة.
ومؿا تالم لؾقف كثقر مـ إَّلر تسلاهؾفا يف إخلذ لؾلك يلد كسلاتفؿ وبـلاهتؿ فؽلان ملـ
جللرال ذلللؽ كثللرة مظللاهر التللربو والسللػقر والخللروو إلللك إَّللقا والؿطللالؿ والؿجللامع
العامة بؽامؾ الزيـة والعطر والػتـة.و هذا التساهؾ إكؿا يجر إلك الشلر وغضلب اهلل فؾـحلذر
لباد اهلل مـ أَّباب َّخط اهلل ولقؼؿ كؾ مـا بقاجبف تقاجف أَّرتف وأبـاتف وبـاتف.
الؾفؿ بارك يف ألؿاركا واَّتعؿؾـا يف التؽ وجـبـا معصقتؽ وأَّلباب غضلبؽ ووفؼـلا
لصالح إققا وإلؿا يف السر والجفار والؾقؾ والـفار .الؾفؿ احػظ لؾقـا ولؾلك أبـاتـلا
وبـاتـللا الللديـ وا يؿللان وصللالح إخللال والعػللة والطفللر وجـبـللا وإيللاهؿ الػللقاحا
والؿـؽرات والزيغ والضال برحؿتؽ يا أرحؿ الراحؿقـ.
الؾفؿ ألز ا َّالم والؿسؾؿقـ وأذ الشرك والؿشركقـ ودمر ألدال اللديـ ملـ القفلقد
والـصارى والؿـافؼقـ
الؾفؿ اكج الؿستضعػقـ مـ الؿممـقـ يف الشام ويف كؾ مؽان
الؾفؿ اجعؾ لفؿ فرجا ومخرجا
الؾفؿ مؽـ ٕهؾ التقحقد والسـة يف الشام ويف كؾ مؽان
الؾفؿ آمـا يف أو اكـا وأصؾح أتؿتـلا ووٓة أمقركلا الؾفلؿ اغػلر لؾؿسلؾؿقـ والؿسلؾؿات
والؿممـقـ والؿممـات إحقال مـفؿ وإمقات
ربـا آتـا يف الدكقا حسـة ويف أخرة حسـة وقـا لذاب الـلار وآخلر دلقاتـلا أن الحؿلد هلل
رب العالؿقـ

