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4111 /4 /41هـ
الخطبة األولى:
إن الحؿد هلل…
وأشفد أن ال إله إال اهلل...
ِ
ون﴾.
ين َآمنُوا ا َّت ُقوا اهَّللَ َح َّق ُت َقاتِ ِه َوالَ ت َُموت َُّن إِالَّ َو َأىتُم ُّم ْس ِل ُم َ
﴿ َيا َأ ُّي َها ا َّلذ َ
ِ
ٍ
ِ
وخقار الفا ِ
أما بعدَّ ،
عؾقاه وَا َّؾ َم،
اهلل
دي
كتااُ اهللِ،
الحديث
خقر
ُ
ُ
َ
فنن َ
هادي محؿاد َّا َّؾى ُ
ٍ
ِ
األمور محدثا ُتفاَّ ،
بدعة ضاللة
وكل
وشر
َّ
عباد اهلل :قال رَول اهلل َّؾى اهلل عؾقه وَؾم َّؾى اهلل عؾقه وَؾم« :قالت الـاار رُ أكال
بعضي بعضًا ْفل َذ ْن لي أتـػس.
ِ
وكػس يف الصقف ،فؿا وجدتم مان بارد أو زمفريار فؿان
كػس يف الشتاء،
ٌ
َفلذ ْن لفا بـػسقنٌ :
كػس جفـم ،وما وجدتم من حر أو حرور فؿن كػس جفـم» .رواه البخاري ومسؾم
فالؾفم إكا كعوذ بك من فقح جفـم
يا عباد اهلل يا عباد اهلل لـتذكر بحرارة الصقف وطول هناره يوم الؼقامة حقن تؼارُ الشاؿس
من الخالئق بؿؼدار مقل ،والـاس عؾى قدر أعؿالفم يف العرق،
َ
تؽاون
قال رَول اهلل َّؾى اهلل عؾقه وَؾمُ « :تادْ كَى الشاؿس ياوم الؼقاماة مان الخؾاق حتاى
ُ
الـاس عؾى قدر أعؿاالفم يف العارق ،فؿاـفم مان يؽاون إلاى كعبقاه،
مـفم كؿؼدار مقل،
فقؽون ُ
ومـفم من يؽون إلى ركبتقه ،ومـفم من يؽون إلى َحؼويه ،ومـفم من يؾجؿاه العارق إلجاماا».
قال :وأشار رَول اهلل َّؾى اهلل عؾقه وَؾم بقده إلى فقه .رواه مسؾم
وقال عؾقه الصاالة والساالم ُ « :
ياذهُ عار ُقفم يف األر
الـااس ياوم الؼقاماة حتاى
يعارق
َ
ُ
َبعقن ذراعًا ويؾجؿفم حتى يبؾغ آذاهنم» .رواه البخاري ومسؾم

إن يوم الؼقامة شديد الحر  :فالشؿس من الرؤوس داكقة،
طويل الـفار  :فؿؼداره خؿسون ألف َـة،
َّاس ل ِ َر ُِّ ا ْل َعا َل ِؿق َن﴾ ،فخذوا من دكقاكم ماا يـجاقؽم يف ياوم
عظقم الؿوقفَ ﴿ :ي ْو َم َي ُؼو ُم الـ ُ
معادكم ،واَتعدوا لذلك القوم فنكؽم واقػون فقه ال محالة ،واعؾؿوا أن هـاك ظِالً َيؿان اهلل باه
عؾى بعض عباده الؿممـقن فقظؾفم يف ظؾه ،فعن أبي هريرة رضي اهلل عـاه عان الـباي َّاؾى اهلل
عؾقه وَؾم قالَ« :بعة يظؾفم اهلل يف ظؾه يوم ال ظال إال ظؾاه :ااماام العاادل ،وشااُ كشال يف
عبادة اهلل ،ورجل قؾباه معؾاق يف الؿسااجد ،ورجاالن تحاباا يف اهلل اجتؿعاا عؾقاه وتػرقاا عؾقاه،
ورجل دعته امرأة ذات مـصُ وجؿال فؼاال إ أخااا اهلل ،ورجال تصادق بصادقة فلخػاهاا
حتى ال تعؾم يؿقـه ما تـػق شؿاله ،ورجل ذكر اهلل خالقا فػاضت عقـاه».
﴿واهلل َج َع َل َل ُؽم مؿا َخ َؾ َق ظِ َال ًال َو َج َع َل َل ُؽام ما َن ا ْل ِ
ج َب ِ
اال
ِّ
ِّ َّ
أعوذ باهلل من الشقطان الرجقمُ َ :
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ام
َأ ْكـَاكًا َو َج َع َل َل ُؽ ْم ََ َرابِ َقل َتؼق ُؽ ُم ا ْل َح َّر َو ََ َرابِ َقل َتؼق ُؽ ْم َب ْل ََ ُؽ ْم ك ََذل َك ُيتم ك ْع َؿ َت ُه َع َؾا ْق ُؽ ْم َل َع َّؾ ُؽ ْ
ُت ْسؾِ ُؿ َ
ون﴾.
بارك اهلل لي ولؽم يف الؽتاُ والسـة وكػعـا بؿا فقفؿاا مان ااياات والحؽؿاة ،أقاول قاولي
هذا وأَتغػر اهلل لي ولؽم.

الخطبة الثاىوة
الحؿااد هلل الااذي جعاال الؾقاال والـفااار خؾػااة لؿاان أراد أن يااذكر أو أراد شااؽورا ،والصااالة
كثقرا،
والسالم عؾى كبقـا محؿد وعؾى آله وَّحبه وَؾم
تسؾقؿا ً
ً
أما بعد:
فاتؼوا اهلل عباد اهلل ،واشؽروه عؾى كعؿه ،واَتعؿؾوها يف طاعته ،فؼد هتقل لؽام مان أَاباُ
الراحة وظروففا ما لم يتفقل لؿن كان قبؾؽم
فلكتم آمـون يف بالدكم
قااد أطعؿؽاام اهلل وَااؼاكم ماان أكااوا الؿؾااذات ،وأجفاازة التؽققااف يف البقااوت والؿساااجد
والؿدارس والسقارات مفقلة فلكثروا من شؽر اهلل وحؿده واَتعؿؾوها يف طاعته
ت * ا َّل ِذي َأ ْطعؿفم من جو ٍ وآمـَفم من َخو ٍ
﴿ َف ْؾقعبدُ وا رُ َه َذا ا ْلبق ِ
ا﴾
َ َ ُ ِّ ُ َ َ ُ ِّ ْ ْ
َْ
َ ْ ُ َ َّ
وتذكروا وأكتم تػرون مان لفقاُ الصاقف إخواكاا لؽام ،قاد مساتفم البلَااء والضاراء ،قاد
شردوا من بالدهم وأوطاهنم
وحل الدمار يف ديارهم فال يجدون مسؽـا يمويفم
وال أكال يشبعفم وال أمـا ُيذهُ خوففم
فالؾفم اكج الؿستضعػقن من الؿممـقن يف كل مؽان
وال تـسوا إخواكؽم الاذين يؼااتؾون األعاداء يف ثغاور هاذه الابالد ،فؼاد اجتؿاح عؾاقفم حار
الؿوقف وحر الصقف،
فالؾفم احػظ حدودكا واكصر جـودكا
الؾفم اعز ااَالم والؿسؾؿقن

