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الخطبة األولى :
إن الحؿد هلل…
وأشفد أن ال إله إال اهلل …..
ِ
ال َو َأك ُتم ُّم ْسؾِ ُؿ َ
ال َت ُؿو ُت َّن إِ َّ
اهلل َح َّق ُت َؼاتِ ِه َو َ
ون﴾
﴿ َيا َأ ُّي َفا ا َّلذي َن آ َمـُوا ا َّت ُؼوا َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
أما بعدَّ ،
لؾقله وَّل َّؾ َم،
اهلل
وخقر
كتاب اهللِ،
الفدي ُ
خقر الحديث ُ
َ
فنن َ
هدي محؿد صل َّؾى ُ
ٍ
ِ
األمور محدثا ُتفاَّ ،
بدلة ضاللة..
وكل
وشر
َّ
لباد اهلل
أرأيللتم ف للل الجفللاد

َّللبقل اهلل اادللد الجفللاد ال للرلي الللذي يؽللون تح ل رايللة

اإلَّالم و بنذن اإلمام واجتؿع

ال روط

هللذا الجفللاد الللذي هللو أف للل الؼربللات ،وألظللم العالللات ،وأف للل مللا تؼللرب بلله
الؿتؼربون وتـافس فقله الؿتـافسلون بعلد الػلراوم ،وملا ذال إال لؿلا ييتلم لؾقله ملن كدلر
الؿللممـقن وإلللالم كؾؿللة الللدين ،واؿلل الؽللافرين والؿـللافؼقن وتسللفقل اكت للار الللدلوة
اإلَّالمقة بقن العالؿقن ،وإخراج العباد ملن الظؾؿلات إللى الـلور ،وك لر محاَّلن اإلَّلالم
وأحؽامه العادلة بقن الخؾق أجؿعقن.
هذا الجفاد الذي اال فقه رَّول اهلل صؾى اهلل لؾقه وَّؾم« :مثلل الؿجاهلد َّلبقل اهلل
 واهلل ألؾم بؿن يجاهد َّبقؾه  -كؿثل الداوم الؼاوم ،وتؽػل اهلل لؾؿجاهلد َّلبقؾه إنتوفاه أن يدخؾه الجـة أو يرجعه َّالؿا م أجر أو غـقؿة» أخرجه مسؾم.
و الذي اال فقله رَّلول اهلل صلؾى اهلل لؾقله وَّلؾم« :ملا أغل ت الدما لبلد َّلبقل اهلل
فتؿسه الـار» رواه البخاري.

والذي اال فقه رَّول اهلل صؾى اهلل لؾقه وَّلؾم« :ملا ملن مؽؾلوم يؽؾلم َّلبقل اهلل إال
جام يوم الؼقامة و َك ْؾؿه يدمي الؾون لون الدم والريح ريح الؿسك» متػق لؾقه.
أرأيتم لو خرج هذا الؿجاهد َّبقل اهلل جفاد شرلي وخرج بجؿق مالله ،ثلم ُاتلل
َّبقل اهلل وذهم كل ماله َّبقل اهلل ،كقف َّقؽون لظقم أجره لـد اهلل وما هو الػ لل
العظقم الذي حدؾه ؟!!!!!
هل تريدون أن يحدل لؽم مثل أجره وف ؾه بعؿل يسقر وف ل لظقم ؟!!
ِ
الدلال ِ ُح فِ ِ
ُ
لم إِ َللى اهللِ مِل ْن
لقف َّن َأ َح ُّ
بي صؾى اهلل لؾقه وَّؾمَ « :ما م ْن َأ َّيلا ٍم ا ْل َع َؿ ُلل َّ
َيؼول الـ ُ
ج َفا ُد فِي َّبِق ِل اهللِ؟ َا َالَ :وال ا ْل ِ
ول اهللِ َوال ا ْل ِ
َه ِذ ِه األ َّيا ِم ا ْل َع ْ ِرَ ،ف َؼا ُلوا َيا َر َُّ َ
ج َفا ُد فِلي ََّلبِق ِل
َ
اهللِ إِال َر ُج ٌل َخ َر َج بِـَ ْػ ِس ِه َو َمال ِ ِه َف َؾ ْم َي ْر ِج ْ مِ ْن َذل ِ َك بِ َ ْي ٍم».
وها أكتم يا لباد اهلل اد أدركتم ثاين أيام الع لر ،ففلي أف ُلل أيلا ِم العلا ِم لؾلى اإل لال ِ ،
فلروا اهلل من أكػسؽم خقرا ،وال يػلوتؽم هلذا األجلر العظلقم ،والؾؿلوا أن التوفقلق بقلد اهلل،
وأن اإللاكة من اهلل ،وأكه الحول والاوة إال باهلل.
َفؿلن أمللد اهلل لؿللره وبؾغلله هل ِ
ِ
الػاضللؾة فؾق ل ُؽ ْر كِ ْعؿل َة اهللِ لؾقل ِله ولقؽثللر مللن
لذه األيللام
َ ْ
العالات وال ُؼرب ِ
ِ
ات.
الدلام بلن يوفؼه اهلل الغتـامفا ولقجتفد فِقفا بِؿا َيعِ ُقق من أكوا ِع
َُ
ِ
والتؽبقر والتفؾِقل ِل
من صالة وبر لؾوالدين وصؾة لألرحام وصقام واقام وتالوة لؾؼرآن
والتحؿقل ِلد والدللداة واإلحسللان وإف ل ِ
لام السللال ِم وإ عللا ِم الععللا ِم واإلصللال ِ بللق َن الـل ِ
لاس،
ِ
ِ
ِ
ِ
وغقر َها..
والـفي لن الؿـ َؽ ِر،
بالؿعروف
واألمر
فللالؾفم ألـللا لؾللى ذكللرل وشللؽرل وحسللن لبادتللك ،ووفؼـللا الغتـللام هللذه األواللات
الػاضؾة يؿا يرضقك لـا ،وال تؽؾـا ألكػسـا رفة لقن..

الخطبة الثانية:
الحؿد هلل...
ِ
ِ
لباد اهلل ومِ َن األ ْلؿ ِ
لؼولله صلؾى
هذه ال َع ْ ِر صلقا ُم يلو ِم َل َر َفل َة
ال الدال ِ َح ِة ا ُلؿست ََح َب ِة
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
السلـَ َة ا َّلتِلي
اهلل لؾقه وَّؾم« :ص َقا ُم َي ْو ِم َل َر َفل َة َأ ْحتَس ُ
السلـَ َة ا َّلتلي َا ْب َؾل ُه َو َّ
لم َل َؾلى اهلل َأ ْن ُي َؽػ َلر َّ
َب ْعدَ ُه».
والجفر بالتؽبقر والتفؾقل والتحؿقد وهي من ال عاور التي يحم اهلل إظفارها..
ابللل َفواتِ ِ
ِ
ِ
لله،
الدللالحة ،واغتَـ ِ ُؿللوا
األلؿللال
اهلل لبللا َد اهللِ ،واجتفللدوا
العؿللر َ َ
َ
فللاتؼوا َ
ِ
ِ
اَّم ال َػ ِ
فنن أحدَ كَا ال يدْ ِري ِ
اض َؾةََّ ،
أيدر ُك َفا بعدَ َلامِ ِه هذا أم ال؟
واَّتَغ ُؾوا َ
الؿو َ
و ِصي ٌة َأ ِخير ٌة لِؿن َأراد ا ْلحج فِي َه َذا ا ْلعامِ :بِا ْل ِو َااي ِة مِلن َضلرب ِ
ات ال َّ ْلؿ ِ
اهلل
َ
َ َ ْ َ َ َ َّ
َ ْ ََ
َ َّ
س بِ َؿلا َي َّس َلر ُ
ِ ِِ
ِِ ِ
ِ ٍ
ٍ
ِ
قلر ِة إِ َّال
َم ْن م َظ َّالت َش ْؿس َّقة َوك َْح ِو َها ،ل دَّ ة ا ْل َحر في َهذه ْاأل َّيا ِمَ ،و َت ْلر ُل ا ْل ُخ ُلروجِ َو ْال َ ال َّظ ِف َ
ِ ِ
لِؾ َّ رور ِة ،ألَ َّن ِح ْػ َظ الـَّ ْػ ِ ِ
ص َل َؾ ْق َفلا ْ ِ
اإل َّْ َلال َم ،ك ََؿلا َا َ
لال َت َعلا َلى :
ورات ا َّلتي َح ِر َ
س م َن ال َّ ُر َ
ُ َ
﴿و َال ُت ْؾ ُؼوا بِ َل ْي ِدي ُؽ ْم إِ َلى الت َّْف ُؾ َؽ ِة﴾.
َ
فالؾفم احػظ الحجاج والؿعتؿرين ويسر لفم أدام مـاَّؽفم آمـقن
الؾفللم ألللز اإلَّللالم والؿسللؾؿقن وأذل ال للرل والؿ للركقن ،الؾفللم أصللؾح أحللوال
الؿسؾؿقن كل مؽان وردكا وإياهم إلى ديـك ردا جؿقال يا ارحم الراحؿقن.
الؾفللم أمـللا أو اكـللا وأصللؾح أوؿتـللا ووالة أموركللا الؾفللم وفللق إمامـللا خللادم الحللرمقن
وولي لفده لؿا تحم وترضى وارزافم البعاكة الدالحة الـاصحة يارب العالؿقن
الؾفم اغػر لؾؿسؾؿقن والؿسؾؿات والؿممـقن والؿممـات األحقام مـفم واألموات
ربـا أتـا الدكقا حسـة و اآلخرة حسـة واـا لذاب الـار.
ربـا هم لـا من أزواجـا وذرياتـا ارة لقون واجعؾـا لؾؿتؼقن إماما

