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الحؿد هلل عؾى كعؿة اإلسالم والحؿد هلل عؾى كعؿة الؼرآن والحؿد هلل عؾى كعؿة إمن
واإليؿ ن ن والحؿنند هلل عؾننى كعؿننة شع مننة دننع ر النندي ﴿ َفبِن َنلل ِ َ َف ْؾ َق ْػ َر ُوننُا ُ ن َنُ َ ْقن ٌنر مؿ ن
َي ْج َؿ ُع َ
ُن﴾.
والصننالو والمننالم عؾننى ادننرء إكبق ن والؿرسننؾق كبقـ ن محؿنند وعؾننى آلننو وبننحبو
ِ
ٓ َت ُؿُ ُت شِٓ َو َأك ُتم ُّم ْمؾِ ُؿ َ
اهلل َوق ُت َؼ تِ ِو َو َ
ُن﴾.
أجؿعق  ،أم بعدَ ﴿ ،ي َأ ُّي َف اللي َ آ َمـُُا ات ُؼُا َ
اهلل أكرب اهلل أكرب ٓ شلو شٓ اهلل ،واهلل أكرب اهلل أكرب وهلل الحؿد
ين عبن ا اهلل  ،اهلل اهلل ب لتُوقنند فننن اهلل شكؿن ؾؼؽننم ٕجؾنو وبعننث إكبقن والؿرسننؾق
ٕجؾو و ؾق المؿُات وإرض ٕجؾو ،و ُ معـى ٓ شلو شٓ اهلل.
اإلكس شِٓ لِقعبدُ ِ
﴿ َوم َ َؾ ْؼ ُت ِ
ون﴾ ،ف عبدوا اهلل ووده محب ًة وتعظقؿ وشجنالٓ
َُْ
الج َو ِ َ
َ
و ُف ن ورج ن ا وتننُكال وتُبننة وشك بننة ،فنكننو ننُ الخ ن لق الننراز الؿنندبر لؾؽننُن ك د ن
الؽرب ت مجقب الدعُات و ُ العظقم العؾقم المؿقع البصقر الؼُي الؼدير
اهلل أكرب اهلل أكرب ٓ شلو شٓ اهلل واهلل أكرب اهلل أكرب وهلل الحؿد
عب ا اهلل اولروا م الشرك وا شُا م الُعُع فقو كؿن كن ن الخؾقنخ يخ فنو واونلروا
م كُاعض اإلسالم التي ولر مـف اهلل تع لى ورسُلو عؾقو الصالو والمالم
اهلل َ
ٓ َي ْغ ِػ ُنر َأن ُي ْش َنر َك بِ ِنو
فنكو اللكب اللي ٓ يغػره اهلل لؿ م ت عؾقو ،ع ل تع لى ﴿ شِن َ
َو َي ْغ ِػ ُر َم ُا َ
ون َذل ِ َ ل ِ َؿ َي َش ُ ﴾.
اوننلروا م ن آسننتفاا ب لنندي أو بش ني مؿ ن دننرعو اهلل را الع ن لؿق وم ن المننحر
والؽف كننة والتـجننقم وم ن اع ن إمننُات والغ ن بق م ن إولق ن و قننر م والننلبل لفننم
والطُاء عؾى عبُر م وم ترك الصالو و قر ذلن من كنُاعض الندي التني تخنرد العبند
ع اي اإلسالم.
اهلل أكرب اهلل أكرب ٓ شلو شٓ اهلل واهلل أكرب اهلل أكرب وهلل الحؿد

عب ا اهلل أتبقعُا سـة كبقؽم بؾى اهلل عؾقو وسؾم وعظؿُ واعتدوا هبدينة وأطقعنُا أمنره
واجتـبُا م هن كم عـو تػؾحُا يف الدكق وأ نرو عن ل تعن لى ﴿ َمن ُيطِن ِع الر ُس َ
نُل َف َؼندْ َأ َطن َع
اهلل﴾
َ
واعؾؿُا اكو م سؿع برس لة محؿند بنؾى اهلل عؾقنو وسنؾم نم لنم ينمم بنو سنُا كن ن
يفُاي أو كصراكق أو قر ذل فنكو ك فر مشرك
اهلل أكرب اهلل أكرب ٓ شلو شٓ اهلل واهلل أكرب اهلل أكرب وهلل الحؿد
عب ا اهلل كح يف زم ن فت فنن بعض أعندا الندي و بنة يف بعنض وسن خ التُابنخ
يـشرون م يبعد ع الدي ويشُ ُن بُرو اإلسالم
فتعؾؿُا أس س ت الدي وتؿمؽُا هب وعؾؿُ أوٓاكم
كؿ عؾؿؽنم كبنقؽم يف ونديث جربينخ عؾقنو المنالم الطُينخ وفقنو اكنو عن ل ين محؿند،
ُ
رسُل اهلل بؾى اهلل عؾقو وسنؾم اإلسنالم أن تشنفد أن ٓ شلنو شٓ
أ ربين ع اإلسالم ،فؼ ل
اهلل ،وأن محؿدً ا رسُل اهلل ،و ُتؼقم الصالو ،و ُتميت الاك و ،وتصُم رمض ن ،وتحج البقنت شن
بدعت ،فعجبـ لو يمللو و ُيصدعو.
سبقال ،ع ل
استطعت شلقو ً
َ
َ
ع ل فل ربين ع اإليؿ ن ،ع ل أن ُتنمم بن هلل ومال ؽتنو وكتبنو ورسنؾو والقنُم أ نر،
بندعت ،عن ل فنل ربين عن اإلومن ن ،عن ل أن تعبند اهلل
وتمم ب لؼدر قره ودره ،عن ل
َ
كلك تراه ،فنن لم تؽ تراه فنكو يراك... ،،الحديث
واعؾؿُا أن أعظم كعؿة اكعم اهلل هب عؾقـن ني كعؿنة نلا الندي فؼُمنُا بنو وٓ تضنقعُا
أرك كو أو هتؿؾُ فتؽُكُا م اللي كمُا اهلل فلكم م أكػمفم.
اهلل أكرب اهلل أكرب ٓ شلو شٓ اهلل واهلل أكرب اهلل أكرب وهلل الحؿد
عب ا اهلل الصالو الصالو وم مؾؽت أيؿ كؽم ي آ ر م أوبى بو كبقؽم بؾى اهلل عؾقنو
وسؾم فح فظُا عؾقف يف أوع هت مع جؿ عة الؿمؾؿق

وأفضخ إعؿ ل بعد الصنالو بنر الُالندي فن هلل اهلل أومنـُا شلنى والنديؽم وبرو ؿن يف
وق هتؿ وبعد وف هتؿ وبؾُا أرو مؽم وتراوؿُا وتػؼدوا الؿحت جق وأومـُا شلنى عبن ا
اهلل.
واوننلروا من عتننخ الننـػس التنني وننرم اهلل شٓ بن لحق ومن الاكن والربن ودننرا الخؿننر
وتع طي الؿخدرات وشيلا الؿمؾؿق وٓ تب ضُا وٓ تدابروا ،وكُكُا عب ا اهلل ش ُاك
اهلل أكرب اهلل أكرب ٓ شلو شٓ اهلل واهلل أكرب اهلل أكرب وهلل الحؿد
عب ا اهلل اتبعنُا منـفج الصنح بة رضني اهلل عنـفم وأوبنُ م فنال ينتم اإليؿن ن شٓ بنلل
وعؾقؽم المؿع والط عة لُٓو أمُركم يف قر معصقة اهلل
اهلل اكرب اهلل ٓ شلو شٓ اهلل واهلل أكرب اهلل أكرب وهلل الحؿد
عب ا اهلل أن لا القُم ُ أعظم أي م المـة و ُ يُم العقد ويُم الـحر فلظفروا الػرح بنو
واذبحُا ضح ي كم
تعظقؿ هلل واذكر اسم اهلل عؾقف
وعظؿُا له الشعقرو وأظفرو ولقحد أوندكم دنػرتو ولقنرح ذبقحتنو فننن ايــن اين
﴿و َمن ُي َع ِّظ ْم َش َع ِائ َر اَّللهِ َفإِ هَّنَا ِمن َت ْق َوى ال ُق ُل ِ
وب﴾
اإلوم نَ ،
وإضحقة سـة ممكدو مع الؼدرو.
وٓبد فقف أن تؽُن سؾقؿة من العقنُا ،يؼنُل الـبني بنؾى اهلل عؾقنو وسنؾم «أربنع ٓ
تجننُز يف إض ن وي العننُرا البننق عُر ن  ،والعرج ن البننق عرجف ن  ،والؿريضننة البننق
مرضف  ،والفايؾة التي ٓ تـؼي».
أعُل م تمؿعُن واستغػر اهلل لي ولؽم ولم ر الؿمؾؿق م كخ ذكب ف سنتغػروه شكنو
ُ الغػُر الروقم

الخطبة الثانية
الحؿد هلل را الع لؿق  ،والصالو والمالم عؾى ادرء إكبق الؿرسؾق  ،أم بعد..
ي كم الؿممـق اتؼق اهلل
اعتدوا بلمف ت الؿممـق والصح بق ت
و فظُا عؾى بؾُاتؽ يف أوع هت
ون فظُا عؾننى الحقن والعػن ء وعؾننى الحجن ا الشننرعي الؽ مننخ بتغطقننة الُجننو عن
الرج ل إج كب
أطقعُا آب ك وأزواجؽ يف قر معصقة اهلل
اولروا م التربد والمػُر وآ تالط الؿحرم والتشبو ب لؽ فرات وأبشرن ب لجـنة شن
فعؾت م أمركم اهلل بو ،وتركتم م هن كم اهلل عـو،
واولروا م بعض الؿػتُك ت يف وس خ التُابخ داك اهلل وشي
اهلل أكرب اهلل أكرب ٓ شلو شٓ اهلل ،اهلل أكرب اهلل أكرب وهلل الحؿد
عب ا اهلل اولروا م اع ٍو عؾى أبُاا جفـم ،من أجن هبم شلقفن طرونُه فقفن  ،بعضنفم
يدعُا شلى التغريب وترك أوؽ م را الع لؿق والمنخرية هبن  ،وبعضنفم يندعُا شلنى البندع
والتحاب ت وتؽػقر الؿمؾؿق ف ولرو م.
اهلل أكرب اهلل أكرب ٓ شلو شٓ اهلل ،اهلل أكرب اهلل أكرب وهلل الحؿد
أعا اإلسالم والؿمؾؿق واذل الشرك والؿشركق  ،الؾفنم اكصنر من كصنر ايـن
فم ّ
ال ّؾ ّ
وكت ب وسـة كبق محؿد بؾى اهلل عؾقو وسؾم ،الؾفم اكنج الؿمتضنعػق من الؿنممـق يف
كننخ مؽن ن ،الؾفننم ُكن لفننم ك بن ًنرا و ُمعقـن وو ف ًظن وممينندا ،الؾفننم اوػن ونندواك واكصننر
جـُاك .
الؾفم اافع عـ الغال والُب والاك والرب والآزل والؿح وسُ الػت م ظفنر مـفن
وم بط

فم آمـن يف أوط كـن وأبنؾل أ ّؿتـن ووٓو أمُركن  ،الؾفنم وفنق شم مـن ن ام الحنرمق
ال ّؾ ّ
وولي عفده لؿ تحب وترضى وارزعفم البط كة الص لحة الـ بحة ي را الع لؿق .
الؾفم ا ػر لؾؿمؾؿق والؿمؾؿ ت والؿنممـق والؿممـن ت إوقن منـفم وإمنُات.
ربـ آتـ يف الدكق ومـة ويف أ رو ومـة وعـ علاا الـ ر .وآ نر اعُاكن أن الحؿند هلل را
الع لؿق ..

