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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 َ
ك
ك
أما بعدَّ ،
اهلل
الحردِث
فنن خقرَ
هلل
كبراا اهلل ،وخقرَ الفرد ك رد هلل محؿرد لر َّؾى هلل
ك
ك
األمور محدثا هللتفاَّ ،
وكل بدعة ضاللة..
وشَ
عؾقه وس َّؾمَّ ،
قال ربـا جل وعال﴿ :ما ألاا مكن هللمصقبة فكرى األ ك
رِ وال أك هللػ كِر هللؽم إك ىفال
ك
ك
ك
ك
ك
ؾرى مرا فرات هللؽم وال
كبٰب من قب كل أن كربأ ا إك َّن ٰذلك عؾى اهلل ِِقَ * لؽرقال تلسروا ع ٰ

ك
ب هللك َّل هللمخبال فخور﴾.
اهلل ال هللِح ُّ
تػَحوا بكؿا ءات ٰق هللؽم و هلل
ك
قب ا ْلع ْبد مك ْن بالء ف هللفو بكؼد كر اهللك تعالى ،قدْ كبب هلله عؾ ْق كه فكي ْاألز كل
فؿا هللِص هلل
وقال الـَّبكي ل َّؾى اهلل عؾق كره وسر َّؾم« :كبرب اهلل مؼ ك
راَِِ ا ْلخالِكر ك ق ْبرل أ ْن ِ ْخ هللؾر
هلل ْ
هلل
ُّ
الِؿاو ك
ات و ْاأل ْرِ بكخ ْؿ كِقن أ ْلف سـة».
َّ
ذن اهللك ومرن ِرممكن بكراهللك ِ ك
وقال سبحاكه﴿ :ما ألاا مكن مصقبة إك ىفال بكرنك ك
فرد قؾبر هلله
هلل
هلل
اهلل بك هللؽ ِّل شيء عؾقم﴾ قال عؾؼؿة  :و الَجل تصقبه الؿصقبة فقعؾم أهنا من عـرد
و هلل
ال ىفؾه فقَضى وِِ ىفؾم.
عباِ اهلل
اهلل تعالى الدُّ كْقا ِار بالء وا ْمبكحان ،وجعل ْاْل كخَة ِار جزاء وقَار فؼرال
جعل هلل
ك ك
ك
هللس ْبحاك هلله ﴿وك ْب هللؾو هللك ْم بك َّ
الصر ْب كَ
الش َِّ وا ْلخ ْق كَ فبْـ ًة وإكل ْقـرا هللت َْج هللعرون  ،وقردْ هللأمرَ ا ْلعبرا هللِ بك َّ

ك
الصرابك كَِن بكرال عرد وال إك ْحصراء قرال تعرالى ﴿إككَّؿرا هللِرو َّفى
عؾى ا ْلربالء ،وكران أ ْج هللرَ َّ
الصابك هللَون أ ْجَ هلل ْم بكغ ْق كَ كحِاا .
َّ
ول ْب هللَ ا ْلع ْب كد عؾى مرا هللِ كصرق هللب هلله و كرضرا هلله ِ كزِردهلل فكري جزاِك كره وثوابك كرهو ولكر ا قرال الـَّبك ُّري
ك
ك
الَضرا،
اهلل عؾ ْقه وس َّؾم ...« :إك َّن اهلل إكذا أح َّ
ب ق ْو ًما ا ْببال هلل ْم ،فؿ ْن رضي فؾر هلله ِّ
ل َّؾى هلل
ك
الِخ هللط».
وم ْن سخط فؾ هلله َّ
وككع هللم اهللك تعالى كثكقَة عؾى ا ْلع ْب كد فكي ك ْػ كِ كه وأ ْ ؾك كه وول كد كه ومال ك كه ،وفكري هللك ِّرل ش ْرلكك كه
وأ ْحوال ك كه ،فنك َّك هلله إك ْن هللأ كلرقب فكري ش ْريء فؼردْ هللعروفكي فكري أ ْشرقاء ،وإك ْن هللسرؾكب كك ْعؿر ًة ف هللفرو
ب فكي كعم كثكقَةو ﴿وإك ْن ت هللعدُّ وا كك ْعؿة اهللك ال هللت ْح هللصو ا .
ِبؼ َّؾ هلل
ك
ك ك
ك
كك ك
و هللأ كلقب هللعَو هللة بن ُّ ك
اهلل
ْ ْ هلل
الزب ْق كَ في قدمه ف هللؼطع ْت ،وفي ولده فؿات ،فؼرال رحؿر هلله هلل
تعالى« :ال َّؾفم كان لكي بـهللرون سربعة ،فلخر ْ ت و ك
احردً ا وأ ْبؼ ْقرت لكري كسر َّبةً ،وكران لكري
ْ
هلل َّ
أ ْصررَا أ ْربعررة ،فلخر ْ ت صَ ًفرا وأ ْبؼ ْقررت ثالثرةً ،ولرربك كن ا ْببؾ ْقررت لؼرردْ عاف ْقررت ،ولرربك ْن
أخ ْ ت لؼدْ أ ْبؼ ْقت».

وا ،كؿررا قررال رسر هلل ك
وا ْلبالِررا وا ْلؿصرراِكب ك َّػررارات لكؾر ُّ هللك ك
اهلل عؾ ْقر كره
هلل
رول اهلل لر َّؾى هلل
ك
ك ك
ك
اهلل بكفا عـْ هلله حبَّى َّ
الش ْوك كة هللِشا هللكفا».
وس َّؾم« :ما م ْن هللمصقبة هللتص هلل
قب ا ْل هللؿ ِْؾم إك َّال ك َّػَ هلل
وثو ك
الصر ْب كَ عؾرى ا ْلربال كء ،وجرزاء هلله كعـْرد اهللك تعرالى بكغ ْق كرَ كحِرااو ولكر ا قرال
اا َّ
الـَّبكي ل َّؾى اهلل عؾق كه وس َّؾم« :من ِ كَ كِ اهلل بك كه خقَا ِ كص ك
اهلل عؾ ْق كره
ْ ً هلل ْ
هلل ْ
ْ هلل
ب مـْ هلله» ،وقال ل َّؾى هلل
هلل
ُّ
وس َّؾم« :إك َّن كعظم ا ْلجز كاء مع كعظ كم ا ْلبال كء».
وا ْلع ْبدهلل ال ِ ْعؾ هللم عاقكبة ما ا ْب هللبؾكي بك كرهو فؼردْ هللِ كَِردهلل شر ْق ًبا ف هللق ْحرَ هللم مكـْر هلله ر ْحؿر ًة بك كره ،وقردْ
اا بكشيء فق هللؽ هلل
اهلل تعرالى﴿ :وعِرى أ ْن ت ْؽَ هلل روا شر ْق ًبا و هلل رو
هللِص هلل
ون ر ْحؿر ًة لر هلله ،قرال هلل
ْ
ك
اهلل ِ ْعؾ هللم وأ ْك هللب ْم ال ت ْعؾ هللؿون .
خ ْقَ ل هللؽ ْم وعِى أ ْن هللتح ُّبوا ش ْق ًبا و هلل و ش ٌَّ ل هللؽ ْم و هلل

الضر َّرَ كاء ،والـِّ ْعؿر كرة وا ْلرربال كء ،فق ِْررب ْخ كَ هلل مكـْ ر هلله
الِر َّرَ كاء و َّ
واهلل تعررالى هللَِ ِّبرري ع ْبررد هلله بك َّ
ك
ك ك
ك
اهلل عؾ ْقر كره وس ر َّؾم« :عج ًبررا كأل ْمر كرَ
هللع هللبوِ َِّب ر هلله فرري جؿق ر كع ْاأل ْحرروال ،قررال الـَّبكر ُّري ل ر َّؾى هلل
ا ْل هللؿ ْممك كن ،إك َّن أ ْمَ هلله هللك َّؾ هلله خ ْقَ ،ول ْقس ذاك كألحد إك َّال ل ك ْؾ هللؿ ْممك كن ،إك ْن ألراب ْب هلله س َّرَا هللء شرؽَ،
فؽان خ ْق ًَا ل هلله ،وإك ْن ألاب ْب هلله ض ََّا هللء ،لبَ فؽان خ ْق ًَا ل هلله».
أ هللق هلل
ول ق ْولكي ا..

الخطبة الثاىوة
الحؿد هلل...
عباِ اهلل
ك
ال إكحِ ك
ان اهللك تعالى أ ْن هللِر ك ِ ع ْبرد هلله مرَارة ا ْلؽ ِْ كرَ ق ْبرل حرالو كة ا ْلج ْب كرَ،
م ْن كؿ ك ْ
و هللِع َِّف هلله قدْ ر كك ْعؿبك كه عؾ ْق كه بكل ْن ِ ْببؾكق هلله بك كضدِّ ا ،كؿا أ َّن اهلل هللسر ْبحاك هلله وتعرالى ل َّؿرا أراِ أ ْن
هللِؽؿل كْلِم ك كعقم ا ْلجـ كَّة أذاق هلله مَارة هللخَ ك
وج كره مكـْفرا ،و هللمؼاسراة ر ك كه الردَّ كار ا ْلؿ ْؿ هللرزو ك
هلل
ِّ
اؤ را بك كشردَّ تكفا ،فؿرا كِرَ ع ْبرد هلله ا ْل هللؿ ْرممكن إك َّال لكق ْج هللبرَ هلله ،وال مـعر هلله إك َّال ل ك هللق ْعطكقر هلله ،وال
رخ هلل
ا ْبرربال هلله إك َّال ل ك هللقعافكق ر هلله ،وال أماترر هلله إك َّال ل ك هللق ْحقكق ر هلله ،وال ك َّغرر عؾ ْقر كره الرردُّ كْقا إك َّال ل ك هللقَ ِّ ب ر هلله فكرري
ْاْل كخَ كة ،وال ابباله بكجػ ك
اء الـ ك
َّاس إك َّال لكق هللَ َِّ هلله إكل ْق كهِّ ،
والشدَّ ة ِ ْع هللؼ هللبفا ا ْلػَ هلل  ،وا ْل هللق ِْرَ ب ْعرد
ْ هلل

ا ْل هللع ِْ كَ ،ول ْن ِ ْغؾكب هللع َِْ هللِ ِْ كَ ك
ِنو ﴿فنك َّن مع ا ْل هللع ِْ كَ هللِ ِْ ًَا * إك َّن مع ا ْل هللع ِْ كَ هللِ ِْ ًَا .
الؾفم فرَ الؿفؿرومقن مرن الؿِرؾؿقن وكػرس كرَا الؿؽرَوا برقن وأقر
الدِن عن الؿدِـقن واشػي مَضاكا ومَِ الؿِؾؿقن
الؾفم اعز اإلسالم والؿِؾؿقن

