
  فُي  ِِر ررفثاَ (  ١)

 

 وىلاخلطبة الا

 َُ ُ ُة ظِل َو ََرَ   ُ ْ َوَرْ َ َْ َ َ ُ  ػََ  اًلَّ

ِّتَثِت إ يَث َوَسُ وِر أَهُفل ِ ، وهؼوُذ ابعِل ِرْن ُُشُ ٍُ َُ وول تغفُر ٍُ وول تؼَُي َمُد اَّ اذلَد عِل ََنْ

، َوأ ُِد أَْا اَل إََل إالَّ  ثِدَي ََلُ َُ َِْي  ََ   ، َوَرْن ًُْف ٍِ ظُل  ََ  ُرِفيَّ ََلُ ًِيَث، َرْن ََيِْد أغام

ٍُ ال ُشًَم ََلُ  ٍُ ورسوَُلُ اًر ُة اؽلِداُة ، ظُل ووَد داً غبُد ، وأ ُِد أَاَّ س ََِّدََن ُرَحمَّ

َِ أأؼَع وَرْن  َِبَؼُِهْ   اٌَِهَّ  يِّ وسؼْل وابرْر ػَع س َِِّدََن  ٍد وػَع  َِلِ ووِب

ٍنِ   .ِ إإلثٍا إىَل ًوِ  ازلِّ

 

ٍِ : غبثَد ظِل  َِ واًزتاِ  أَْرِر ُُّ ْ ػََع طثغِت أو َُ ْ وهفِِس  تلَوى ظِل غزَّ وخيَّ ، وأَُإث

َِ مََكَ كثَل  ؼثىَل  َِ َِ َوال  َُموتُنَّ ِإالَّ : واحتيثِب ََنْ َ َإقَّ  ُلَثِ  َُّلوا اغلَّ ٍَن  َرٌُوا ا  ِ َث اشلَّ ََي أََيُّ

َُِمواَ    .َوأَهُْ ْ ُرْل

 

ث  ؼُد  ََثُ  مََكَ ُنِتَب ػََع :  ِلوُل ظُل  ؼثىَل : أرَّ ُ ُ اًصِّ َْ َ ٍَن  َرٌُوا ُنِتَب ػََ ِ َث اشلَّ ََي أََيُّ

َُِ ْ ًََؼََُّ ْ  َتَُّلواَ  ٍَن ِرن كَْ  ِ   .اشلَّ

 

ثػَِة  َثَز ، َوَرْن : رؼثَُش اؽللَمَع  َِ ٌَطَّ ًلْد َخثَءُُكْ َ ٌِْر غظمٌي ُر َثَرٌر ، َرْن ُو َِّق  ِ

 َِ َُ ، َ ٌِْر كثَل ظُل  ؼثىَل  ِ َِ  َلَْد ُإرَِ  اخلرَي ُُكَّ  ُِر ررفثَا اشلي ُأىزل : ُإرَِ   ِ

ًدى ٌَيَّثِس و ٌُثٍت ِرَن اًَُِْدى واًُْفْركثاِ  ُُ إامِت ، . َِ اًلر ُا  َُ َ ُِْر اًرب ِت واًرَّ َّ  ِإه

ْضواِا واًؼتِق رن اًيِّرياِا ،  ؼن  ِة واًرِّ َ ْ ثػِة واًرِْبِّ واإِلإلثِا واؽلغفرِة واًرَّ َ ُِْر اًطَّ

إذا دخَي ”:كثَل -  ع ظل ػَََ وسؼل-غن اًييبِّ - ريض اٌَهل غيَ -أيب ٍُررة 

ََثِطعُ  ِّلَْ  أ واُب اًيَّثِر،َوُسَِْلََِ  اًل َّ : وو رواًةٍ “ ررفثُا  ُِتَحْ  أ واُب ااَيَِّة،َو َُ



، وعِل غتلثُء ِرَن اًيَّثِر، ” ِّ أَْكِِصْ َوًُيَثِدي ُرٌثٍد َي ابغَي اخلرَْيِ أَْكِ ْي، وَي اَبِغَي اًَّشَّ

  .“وذضَل ُ َّ ًَيٍ 

 

د َُع اًؼبَد إىل حتصَِي اؿلثرِد واًُبْؼِد َغِن : غبثَد ظِل  َُِح اًيفوَس ، ًو اًصَثُ  ًُْص

َِ  ُْغَفُر اشلهوُب َوتَُىفَُّر اًلُتثُت، ًلوُل اؽلصطفى  - ع ظل ػَََ وسؼل-اؽلفثسِد ،  

:” َِ َ  ِرْن ّذهِْب لوُل “ َرْن َ ثَ  ررفثَا إإثًَن واوحلثاًب غُِفَر َل رث  لدَّ  ع ظل ػَََ -ًو

اًصَواُت ارلُس، وادلؼُة إىل ادلؼِة، وررفثُا إىل ررفثَا ُرَىفِّراٌت ؽلث ”- :وسؼل

  .“ ُينَّ إذا اْحُتِي َِ  اًى ثارُ 

 

َِ أطَُب غيَد ظِل ِرْن رحِي اؽللِم، واًصَثُ   َو ررفثُا ، خَوُف  َِه اًصثمِئ  ِ ُُ ُذا 

ََثُ  ”- : ع ظل ػَََ وسؼل -كَثَل اًييبُّ . واًلر ُا ٌلفؼثِا ًصثِإِِبَمث ًوَ  اًلِثرِة  اًصِّ

ََثُ   ٌََِْؼْبِد ًَْوَ  اًِْلَِثَرِة ، ًَُلوُل اًصِّ َؼثَ  : َواًُْلْر ُا ٌَْلَفَؼثِا  َُ اًطَّ أَْى َربِّ َرٌَْؼُت

 َِ َثِر ،  ََلفِّْؼِِن ِ ِ ََِواِت اِبٍيَّ َِ : َوًَُلوُل اًُْلْر ُا . َواًلَّ ِي  ََلفِّْؼِِن ِ ِ َْ َّ َُ اًيَّْوَ  اِبٌَ . َرٌَْؼُت

  .“ ََُُلفََّؼثاِ : كَثَل 

 

َُ أََوٌد  ََيُا ًَْدُخُي رٌَ اًصثمئوَا ًوَ  اًلِثرِة ، ال ًدخُي ِرٌْ وو اايِة ابٌب ًُلَثُل َُل اًرَّ

َ ذضَل اًييبُّ  َُ أََوٌد ، مََك  َعَّ ََِق ،  ؼْل ًدُخْي رٌ ُُهْ ،  َِإَذا دخَُوا ُأ ْ  ع ظل - رَْيُ

ثئُِموَا ًَْوَ  ”: لثَل - ػَََ وسؼل َُ اًصَّ ُا ، ًَْدُخُي ِرٌْ َيَّ ِإاَّ ِِف اًَْجيَِّة اَباًب ًُلَثُل ََلُ اًرَّ

َُ أََوٌد  ثئُِموَا  ََُِلوُروا ، اَل ًَْدُخُي ِرٌْ ٍَْن اًصَّ ُُهْ ًُلَثُل أَ َُ أََوٌد  رَْيُ اًِْلَِثَرِة، اَل ًَْدُخُي ِرٌْ

َُ أََودٌ  ََِق ،  ؼََلْ ًَْدُخْي ِرٌْ ُُهْ ،  َِإَذا َدَخَُوا ُأ ْ   .“ رَْيُ

 

لوُل ظُل  َُ يل ”:ِو احلدًِث اًلديسِّ -  ؼثىل-ًو َّ ُ ٌّ معِي اْ ِن  دَ  َل إال اًصَث َّ  إه

َثُ  ُحٌٌَّة  إذا  َا ًَْوُ  َ ْوِ  أََوِدُُك  ََ  ٍَْر ُْث ًَْوَرِتٍذ َواَل ٌَْلَخْب  وأَن أَْحزِي  َ، واًصِّ

ٍِ ًََخَُوُف  َِه  ََُلْي ِإّّن اْرُرٌؤ  ثمٌئ واشلي هَْفُس  ٍد  َد َُ أَوٌد أو كث هُل  ََْ َّ  َِإْا َسث 



ام ثمِئِ أطَُب ِغْيَد ظِل ًَْوَ  اًلِثرِة ِرْن رحِي اؽِلْلِم، ٌَصثمئ  َْرَإتَثا ًَْفَرُُحُ إذا :اًصَّ

 َِ َُ  َرَِح ِ َصْوِر َّ ٍِ َوِإذا ًَِلَي َر    .“أ طَر  َرَِح ِ ِفْطِر

 

ِي اًرِْبِّ : غبثَد ظِل  َِ ، واًتَّيَث ُِس ِو مَعَ ًِصَثِ  َُذا اًلِِْر وكِثِ  ًَثًَ َة  وا اًُؼدَّ أَِػدُّ

 ، َِ َِ ابًامتِس ررضثِ  بِّ اًىرمِي ِو سثاِِر أوكثِ  ُضوا ًيفحثِت اًرَّ ، َو ََؼرَّ َِ َوأَهَْواعِ اخلرِي  ِ

َِ ِرْن أهواعِ اإلإلثِا، أطؼُموا اًطؼثَ ، وأَ ُْلوا اًل َ ، َوِ َُوا  وا  ِ واس تىِِثُ

ِلُروا رؼرو ًث  ََثٌ  ،  َْدُخَُوا اًَْجيََّة بل ٍ ، اَل حَتْ األروثَ ، وَ َُّوا ابٌََِي واًيَّثُس ِه

ِّلثِء واؽللثنِع، وأَْغُطوا  َؼَفثَء ِرَن اًَتثَرى واًً وا اًفُّ ْو َ َا كًََ ، اْرَ ُ َُ ًو َ  بذًوه

وا رن  ٍن، وأَِغَثُوا اؽلَِو َع، َوَواُسوا اؽليىو َع، وأَْنِِثُ اؿلرورَع، وأْسِؼُفوا اًُْمْفَطرِّ

ػَثءِ  ْنِر وازلُّ   .   وِة اًلر ِا، وا  تَِغَُوا ابشلِّ

 

ا ،  تَِؼدًّ ا، ُذا زرثُا اًتََّؼبُِّد إْا ويَ  ُرل ْ َي غبَد ظِل َُذا أََواُا اًِْجدِّ إْا ويَ  ُرِجدًّ

ْن أَََب وخرَج  ًَِمْن أإبَّ ،   ثِدْر ابًفر ِة ، وال تَُىْن ِرمَّ ُذا ابُب اخلرِي رفتوٌح 

َِ اًغفراَا ،  إاَّ اٌَبَُب اًؼثكَي َرْن هََظَر و وثَِلِ ، َو َىََّر ِو رآَِلِ  ررفثُا َوًَْه ًَيَْي  ِ

َُ ، وحؼَي اًصَثَ  كٌطرَة اًفوِز إىَل داِر اًرضواِا ،  ثغتمنُوا غبثَد ظِل  ، وأ ََح هَْفَل

َرِِغَ أَهُْف ”-: ع ظل ػَََ وسؼل-أوكثَت َُذا اًلِِر اًىرمِي ، مََك كثَل احلبُُب  ٌد 

َِ َرَرَفثُا ُ َّ اوَْلَََ  كَْ َي أَْا ًُْغَفَر ََلُ  َْ َ   .“َرُخٍي َدَخَي ػََ

 

ُُكْ مبث  َِ رن اآلَيِت واشلهِر  ُ ْ ِو اًلر ِا اًؼظمِي وهفؼين ظُل وإَيَّ ابرَر ظُل يِل ًو

  . احلىمِي ، أكوُل كويِل َُذا وأس تغفُر ظَل يِل ًوُ ْ 

 

 اخلطبة اًثثهَة

َِ ، وأ ُِد أْا اَل إََل إالَّ ظُل  َِ وارتيثِه ْىُر َل ػع  و ِِل َِ واًلُّ اذلُد عِل ػع إإلثِه

ٍُ ورسوَُلُ ، اٌَِهَّ  يِّ وسؼْل وابِرْر  ٍُ ال ُشًَم َُل وأ ُِد أاَّ س ََدََن  داً غبُد ووَد

َِ ً نثرياً  ْ  َْل َِ وسؼلِّ َِ وػَع  َِلِ ووِب   . ػََ



ث  ؼُد  ُىوا ِرَن اإلس ِ  ابًؼروِة اًُوجْلَى أَيث : أرَّ َُّلوا ظَل غبثَد ظِل إقَّ اًتَّْلَوى و ََملَّ  ث 

ِو ُذا اًلِِر ذهوٌب رغفورٌة، وغَوٌب رل تورٌة، ورفثغفٌة ًألحوِر ، : اؽللَموَا 

و  ُؼثِّن ِرَن اًَؼَطِش ُو و كثدٌر ػع اًطؼثِ  ، ًو وغتٌق رن اًيَّثر، جيوُع اًصثمُئ ُو

َُ ألخِي ظل  َ َُ و ِو  َ َُ وُشا  كثدٌر ػع اًَّشاِب، ال ركَِب ػَََ إال ظُل، ًََدُع طؼثَر

َخِب، واآلذاُا ُرْؼرَِضٌة غِن   بثَرَر و ؼثىَل ، األًل يُة  ثمئٌة غن اًرَّ َِث واٌَغِو واًصَّ

َثِر معٌي وإ لثٌا ،  ِ  ، واألػُع حمفوظٌة غن اًيََّظِر اؿلظوِر ، ِو اٍيَّ اًلامعِ اًػُمَحرَّ

َُّلوا ظَل ِو َ ِْرُُِكْ واغر ُوا َل  فهَلُ  َثِ  واًلِثِ  ا  ٌد وكر ٌا،  َِث أَُي اًصِّ وو اٌََِي ََتَجُّ

ًَِحثِت رث  ل تطَؼوَا ، َو َلَرَّ ُوا  َِ ؽلوالُُكْ  ث َِ ِرَن اًصَّ وا ، َوأَْوِدُغوا  ِ َُوا وأبَِّْشُ وأرِّ

َََِْجيَِّة كْد َنَداُُكْ ، كثَل ظُل خيَّ ِو ُػ ٍُ  ن رَّ ُِّ ْ َوَحٌٍَّة َغْرُضَِث :  َ َوَسثِرُغوْا ِإىَل َرْغِفَرٍة رِّ

ٌَُِْمتَِّلعَ  ت  َمثَواُت َواأَلْرُ  ُأِػدَّ ِ .اًلَّ َرْن ”- : ع ظل ػَََ وسؼل- وكثل َرُسوُل اغلَّ

، َوَرْن َ ثَ  َرَرَفثَا ِإإَثًَن  َِ َ  ِرْن َذهِْب َيَ اًْلَْدِر ِإإَثًَن َواْوِحَلثاًب غُِفَر ََلُ َرث  َلَدَّ َْ َ كَثَ  ً

 َِ َ  ِرْن َذهِْب   .“َواْوِحَلثاًب غُِفَر ََلُ َرث  َلَدَّ

 

اغْتَِيُموا روامَس األرابحِ  لد  ُِتَحْ  أَْسَواُكَِث، وَداِوُروا كَْرَع أ واِب : أَيث اؽللَموا 

  . اًتَّْو َِة كَْ َي أَْا َ ِعَ إ  ُكَِث ،  َثًغَْفَيُ  يُع اًرِّ َْح ، واؽلؼصَُة  لوُد إىل اخلُ ااِ 

 

، كَثَل  ََؼثىَل  َِ َْ َ َ ِ  ػََ َ ِة َواًلَّ ُِّموا ػََع َرْن ُأِرْرُ ْ اِبًصَّ َذا َوَ َُّوا َوَسَ َُ : َ ِإاَّ اغلَّ

 ً َِ ُِّموا  َْل َِ َوَسَ َْ َ ٍَن  َرٌُوا َ َُّوا ػََ ِ َث اشلَّ َُ ًَُصَُّوَا ػََع اًيَّيِبِّ ََي أََيُّ ُهَّ َ يِّ . َوَرَ اَِىتَ َِّ اٌَ

ُهَّ َغِن اًُْخَََفثِء  َِّ ِؼَع، َواْرَ  اٌَ َِ أَْأَ ِب ٍد َوػََع  َِلِ َوَوْ َِِّدََن ُرَحمَّ ْ َواَبِرْر ػََع س َ َوَسؼلِّ

ْد ػََع  ، َوَسدِّ تَيَث ػََع اًَْخرْيِ ُهَّ ُأرَّ َِّ عِ اٌَ ، َواْأَ َر َوُغثَْمثَا َوػَِِلٍّ اِ ِدٍَن أيَِب  َْىٍر َومُعَ اًرَّ

َو ِغْصَمُة أَْرِرََن وأ َْح ًيث ُدهَثََن  ُُ ُهَّ أ َْح ًيث دًًٌََث اشِلي  َِّ ث، اٌَ َُ َطرًِِق اًَْحقِّ ُخَطث

يَث وأ َْح ًيث  ِخَر َيَث اًِت  هيث رؼثُدََن، واحؼِي احلَثَة زَيدًة ًيث و ُ ِّ  َِِّت  هيَث رؼث  ُ اً

ٌَِع َواًُْمْؤِرٌَثِت  ٌَُِْمْؤِر ُهَّ اغِْفْر  َِّ ، اٌَ َخرْيٍ واحؼِي اؽلوَت راوًة ًيث رْن ُ ِّ َُشٍّ

ََِمثِت اأَلْإَِثِء ِرْيُْه َواأَلْرَواِت،  َِِمَع َواًُْمْل ر يث   يث و ازلهَث إل ية، وو َواًُْمْل

ِة مَعَّث ًَِصُفْواَ  .اآلخرة إل ية، وكٌث ػذاب اًيثر َِّم َربِّ اًِْؼزَّ ْبَحثَا َر  َوَسَ ٌ  ػََع . س ُ



َِْعَ  َِ . َواحلَْمُد عِل َربِّ اًَؼثًَِمْعَ . اؽلُْرَس ٍُ ػَع ِهَؼِم َ اًَْؼِظمَي ًَْذُنْرُُكْ، َوا ىُرو اْذُنُروا اغلَّ

ُ ًَْؼؼَلُ َرث  َْصيَُؼواَ  ِ أَْنرَبُ َواغلَّ ْنُر اغلَّ   .ٍَزِْدُُكْ َوشَلِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رن  فثئي ررفثا( ٢)

 

 وىلاخلطبة الا

 َُ ُ ُة ظِل َو ََرَ   ُ ْ َوَرْ َ َْ َ َ ُ  ػََ  اًلَّ

يَّ ػََيَث ررفثَا ابألرِن واإلإثاِ  َُ ي أ َُ و ؼثىَل أْا ًُِؼًٌَََث , اذلُد عِل اشلَّ َ وولأَُلُ س بحثه

َثِ  واًلِث ِ  ٍُ اَل َُشًَِم ََلُ , ػَع اًصِّ وأَْ َُِد أَاَّ س ََدََن , وأَْ َُِد أَْا اَل ِإََل ِإالَّ ظُل َوْوَد

 َُ َِ وإ َُب َُ ِرْن خَِل ًدا َغْبُد ظِل َوَرُسوَُلُ و فُِّ ْ وابِرْر ػَع , ُرَحمَّ ُهَّ َ يِّ وسؼلِّ َِّ اٌَ

ٍنِ  َِ أأؼَع، وَرْن  َِبَؼُِْه  إإلثٍا إىَل ًوِ  ازلِّ  .س َِدََن  ٍد وػَع  َِلِ ووِب

 

ث  ؼدُ  َث :  ُأو َُ ْ غبثَد ظِل وهفِِس  تلَوى ظِل خيَّ وػَ  ارتثثاًل ًلَوَِلِ  ؼثىَل : أرَّ ََي أََيُّ

َُِ ْ ًََؼََُّ ْ  َتَُّلواَ  ٍَن ِرْن كَْ  ِ ََثُ  مََكَ ُنِتَب ػََع اشلَّ ُ ُ اًصِّ َْ َ ٍَن  َرٌُوا ُنِتَب ػََ ِ  .اشلَّ

 

َّغَيَث ررفثاَ : غبثَد ظلِ  َِ , ِرْن غظمِي  ْفِي ظِل ػََيَث أْا  َ َِ واًتَّلرِب إًَ َداََن ًطثغِت ُو

ِكعَ  ثمئَع واًلثمئَع واؽلتصدِّ َِ األحُر ٌَصَّ ي ًُفثَغُف  ِ ِ ِِر اًىرمِي اشلَّ وإاَّ , ِو َُذا اًلَّ

َُ ًيَث ِرَن اًؼبثداِت  َ  ررفثَا ِ َمث َُشػَ ٍِ اًيِّؼمِة أَْا هَْمأَل أَيَّ ِرْن ُ ىِر ظِل ػَع ُذ

َِِّت ِرْن أمهَِِّث اًتََّحِلِّ , رَع احلْرِ  ػَع  داِب َُذا اًلِِر و فثئهِلِ , واًطثػثِت  واً

ث , ابألخ اِل اًفثضِي واؽلؼثرِي احلل يِة رَع سثاِِر اخلَْقِ  ْوُ  ُحٌٌَّة ووكثًٌة ٌَؼبِد ِرمَّ  ثًصَّ

َُ و ؼثىَل  َ َ  ظُل س بحثه ِ  ع ظل ػَََ وسؼل, إرَّ ََثُ  ُحٌٌَّة،  ِإَذا »: كَثَل َرُسوُل اغلَّ اًصِّ

ََُليْ  ََْ  َُ َِْي،  َِإِا اْرُرٌؤ كَث هََلُ أَْو َ ث ََم ِإِّنِّ َ ثمِئٌ : َ َا أََوُدُُكْ َ ثئِامً  ََ  ٍَْر ُْث َواَل جَيْ

 .« ِإِّنِّ َ ثمِئٌ 

 

َُ ِو  ِِر ررفثَا ِرْن أغظِه اًؼبثداِت،  َؼْن غبِد ظِل  ِن  ُت وكراءُة اًلر ِا وردارس َ

ِ  ع ظل ػَََ وسؼل أَْحَوَد اًيَّثِس، : َغبَّثٍس ريَض ظُل غْيُام كَثلَ  َ َا َرُسوُل اغلَّ



َيٍ ِرْن  َْ َ ٍُ ِو ُ ِّ ً ٍُ ِخرْبًُِي، َوَ َا ًََْلَث َوَ َا أَْحَوَد َرث ٍَُىوُا ِو َرَرَفثَا ِوَع ًََْلَث

حِي  ِ  ع ظل ػَََ وسؼل أَْحَوُد اِبًَْخرْيِ ِرَن اًرِّ َُ اًُْلْر َا،  ََََرُسوُل اغلَّ َُِداِرُس َرَرَفثَا  َ

ِِر اًؼظمِي  ْعَ  فَِؼْعِ اجيْعِ  َع ظُل ًيَث ِو َُذا اًلَّ َثِ  واًلر اِ : اًُْمْرَسَيِ وكَْد َأَ , اًصِّ

ِ  ع ظل ػَََ وسؼل ٌََِْؼْبِد ًَْوَ  اًِْلَِثَرِة، »: كَثَل َرُسوُل اغلَّ ََثُ  َواًُْلْر ُا ٌَْلَفَؼثِا  اًصِّ

ََث ُ  َِ : ًَُلوُل اًصِّ َثِر  ََلفِّْؼيِن ِ ِ ََِواِت اِبٍيَّ َؼثَ  َواًلَّ َُ اًطَّ : َوًَُلوُل اًُْلْر اُ . أَْي َربِّ َرٌَْؼُت

َِ كَثَل  ََُُلفََّؼثاِ  ِي  ََلفِّْؼيِن ِ ِ َْ َّ َُ اًيَّْوَ  اِبٌَ َُ ظُل ِِبث ْعِ . «َرٌَْؼُت ًَِمْن أهَرَر  ِيُتثً 

فثغتْعِ   .اًلَّ

 

ًَيثَل األحَر , إاَّ كِثَ  ررفثَا ُكْرََب غظميٌة ًً ِغي ٌَملؼِل أَْا َ رَِ  ػَهيَث: غبثَد ظلِ 

ًَِمْن كثَ  ررفثَا إإثًَن واوحلثابً  ٍُ ظَل  ي أػدَّ ِ : كَثَل  ع ظل ػَََ وسؼل, اًؼظمَي اشلَّ

« َِ َ  ِرْن َذهِْب ث اؽلؤرٌواَ . « َرْن كَثَ  َرَرَفثَا ِإإَثًَن َواْوِحَلثاًب غُِفَر ََلُ َرث  َلَدَّ ونِثُة :  أَيُّ

ػثِء غيَد اإل طثِر رل تحبةٌ  َِ اًصثمُئ أَْا ًلوَل مََك  َا رسوُل ظِل , ازلُّ وخرُي َرث ًدُغو  

ٍِ  ِلوُل  ع ظل ػَََ وسؼل َِ غيَد  طِر َب »:  ع ظل ػَََ وسؼل ًدُغو   َُ َذ

 ُ َمُأ َوا ْتَََّْ  اًُْؼُرواُل َوجَ ََ  اأَلْحُر ِإْا َ ثَء اغلَّ َِ  ع ظل ػَََ . «اًظَّ ًِ وِرْن ُْد

حورِ  اَل ٍََزاُل اًيَّثُس : كَثَل  ع ظل ػَََ وسؼل , وسؼل  ؼجَُي اًفطِر و أِخرُي اًلَّ

رْيٍ َرث ََعََُّوا اًِْفْطَر  لوُل اًيَّيبُّ  ع ظل ػَََ وسؼل. «ِِبَ ُروا  َِإاَّ ِو »: ًو  ََلحَّ

ُحوِر  ََرَنًة  , وََي ََلُ ِرْن ابٍب غظمٍي ِرْن أ واِب اًرَّ ةِ ,  َِث ًََِث ِرْن  رنٍة غظميةٍ . «اًلَّ

ٍِ ِو ررفثَا و رِيٍِ  َُ ًؼبثِد َ َُ اًىرمُي س بحثه َِ ,  تََح ,  ِيبِغي ٌَملؼِل أْا  رَ  ػََ

ثػِة اؽلبثرَنةِ  ٍِ اًلَّ ْن ًؼبُد ظَل ِو ُذ َِ ًَىوَا ِرمَّ ْلَؼى إًَ كثَل  ع ظل ػَََ , ٌو

َ »: وسؼل َرَع أََوُدُُكْ َحْرػًَة ِرْن َرثٍء،  َِإاَّ اغلَّ ٍُ َوًَْو أَْا جَيْ َُ  ََرَنٌة،  ََ   ََدُغو ُحوُر أَُْكُ اًلَّ

رٍِنَ  َُ ًَُصَُّوَا ػََع اؽلُحََلحِّ  .َغزَّ َوَخيَّ َوَرَ اَِىتَ

 

ِ : غبثَد ظل  اػَُموا أاَّ ظَل غزَّ وخيَّ كْد أػَدَّ ٌَصثمئَع جوااًب غظميًث، كَثَل َرُسوُل اغلَّ

ثئُِموَا،  ََمْن :  ع ظل ػَََ وسؼل َا، ًُْدَغى ََلُ اًصَّ َيَّ ِإاَّ ِِف اًَْجيَِّة ًََبثاًب ًُْدَغى اًرَّ

، َوَرْن َدَخهَلُ ًَْه ًَْظَمْأ أَ َداً  ثئِِمَع َدَخهَلُ ِ  ع ظل ػَََ . َ َا ِرَن اًصَّ وكَثَل َرُسوُل اغلَّ



ُ »: وسؼل ث اغلَّ َُ ث، أَػَدَّ َُ ِر ُِ ث ِرْن اَبِطِيَث َواَبِطُيَث ِرْن َظث َُ ُر ُِ ٍَُرى َظث ِإاَّ ِِف اًَْجيَِّة غُْر ًَة 

ََث ٌ  ََثَ  َوَ عَّ َواًيَّثُس ِه ًَْ ََ ، َوَ  ََع اًصِّ َؼثَ  َوأاََلَا ا ولأُل ظَل  ؼثىَل . ًَِمْن أَْطَؼَه اًطَّ

َُ إإثًَن واوحلثابً  لوُر ْن ًصوُ  ررفثَا ًو َثَ  واًلِث َ , أَْا جيَؼََيَث ِرمَّ , وأَْا ًتل َّي رٌَّث اًصِّ

َِ ارتثثاًل ًلوَِلِ  َِ وطثػِة َرْن أررََن  طثغِت ََي  . ع ظل ػَََ وسؼل : وأَْا ًو ِّلٌََث ًطثغِت

ُسوَل َوُأْويِل اأَلْرِر ِرٌُ ْ  َ َوأَِطَُؼوا اًرَّ ٍَن  َرٌُوا أَِطَُؼوا اغلَّ ِ َث اشلَّ هفَؼيِن ظُل وإَيُُكْ . أََيُّ

تَْغِفُر  َِ اًىرمِي  ع ظل ػَََ وسؼل ، أكوُل كويِل َُذا وأَس ْ ابًلر ِا اًؼظمِي وِبل يِة ه ِ

 ْ ُ  .ظَل يِل ًو

 

 

َّثهَةُ   اخلُْطَبُة اًث

  

، وأَْ َُِد أاَّ  ٍُ اَل َُشًَِم ََلُ احلَْمُد عِل ربِّ اًؼثؽلَع، وأَْ َُِد أَْا اَل ِإََل ِإالَّ ظُل َوْوَد

ْ وابِرْر ػَع س َِدََن  ٍد وػَع  َِلِ  ، اٌَِهَّ َ يِّ وسؼلِّ ٍُ ورسوَُلُ س ََِّدََن  َّداً غبُد

ٍِن ،  َِ أأؼَع، واًتَّث ِؼَع ًَُِْه  إإلثٍا ِإىَل ًَْوِ  ازلِّ اًطَبَع اًطثُرٍَِن وػَع أوثِ 

 . وُأوِ َُ  وهْفِِس  تلوى ظل غزَّ وخي

 

َِ  لَثَل  ََؼثىَل : غبثَد ظلِ  َِ مب اَىِت َِ َوجَِنَّ  ِ َِ  يْفِل َ : إاَّ ظَل أرَرُُكْ ِ َأْرٍر  ََدأَ  ِ ِإاَّ اغلَّ

َِميًث ُِّموا  َْل َِ َوَسَ َْ َ ٍَن  َرٌُوا َ َُّوا ػََ ِ َث اشلَّ َُ ًَُصَُّوَا ػََع اًيَّيِبِّ ََي أََيُّ وكثَل  .َوَر اَِىتَ

َِ ِِبَث َغَّْشاً » :رسوُل ظِل  ع ظل ػَََ وسؼل َْ َ ُ ػََ « َرْن َ عَّ ػََِلَّ َ َ ًة َ عَّ اغلَّ

ِؼَع، اٌَُِهَّ  ل َّْي  َِ أَْأَ ِب ٍد َوػََع  َِلِ َوَوْ َِِّدََن ُرَحمَّ ْ َواَبِرْر ػََع س َ ُهَّ َ يِّ َوَسؼلِّ َِّ اٌَ

َِْميَث  َِ ػَثِخهِلِ و ِخهِلِ َرث ػَ ًِيَث، اٌَُِهَّ إَنَّ ولأضُلَ ِرَن اخلرَِي ُُكِّ ًَِح أغام ََثَرٌَث وكِثَرٌَث و ث  

َُ وَرث ًَْه هَؼؼْل،  َِْميَث ِرٌ َِ ػَثِخهِلِ و ِخهِلِ َرث ػَ ِّ ُُكِّ َُ وَرث ًَْه هؼؼْل، وهؼوُذ ِ َم ِرن اًَّشَّ ِرٌ

ث  َُ س َُدََن ُرحمٌد  ع ظل ػَََ وسؼل وهَُؼوُذ ِ َم ِرمَّ ث َسأضَلَ رٌ اٌَِهَّ إَنَّ وَلأضُلَ ِرمَّ

اِ ِدٍَن أيَِب  ُهَّ َغِن اًُْخَََفثِء اًرَّ َِّ َُ س َُدََن ُرحمٌد  ع ظل ػَََ وسؼل َواْرَ  اٌَ َذ ِرٌْ  َؼوَّ

ُهَّ ا ِف  َِّ َر َوُغثَْمثَا َوػَِِلٍّ وسثاِر أوثِب اًييبِّ  ع ظل ػَََ وسؼل اٌَ  َْىٍر َومُعَ



ََِمثِت  َِِمَع َواًُْمْل ٌَِع َواًُْمْؤِرٌَثِت َواًُْمْل ٌَُِْمْؤِر ُهَّ اغِْفْر  َِّ َرْرَضثََن واْرَإْه َرْوَ ََن، اٌَ

ر يث   يث و ازلهَث إل ية، وو اآلخرة إل ية، وكٌث ػذاب  .اأَلْإَِثِء ِرْيُْه َواأَلْرَواِت 

ِة مَعَّث ًَِصُفْواَ  .اًيثر َِّم َربِّ اًِْؼزَّ ْبَحثَا َر  َِْعَ . س ُ َواحلَْمُد عِل َربِّ . َوَسَ ٌ  ػََع اؽلُْرَس

ُ . اًَؼثًَِمْعَ  ِ أَْنرَبُ َواغلَّ ْنُر اغلَّ َِ ٍَزِْدُُكْ َوشَلِ ٍُ ػَع ِهَؼِم َ اًَْؼِظمَي ًَْذُنْرُُكْ، َوا ىُرو اْذُنُروا اغلَّ

  .ًَْؼؼَلُ َرث  َْصيَُؼواَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أ ُك ررفثا  ِر ر ثرر( ٣)

 

 وىلاخلطبة الا

 َُ ُ ُة ظِل َو ََرَ   ُ ْ َوَرْ َ َْ َ َ ُ  ػََ  اًلَّ

ََثِ   ِِر ررفثاَ  يَث  ص ي َخصَّ ِ وأَْ َُِد أَْا اَل ِإََل ِإالَّ ظُل , اذلُد عِل اًىرمِي اؽليَّثِا اشلَّ

 ََُ ، اًلثئُي س بحثه ٍُ اَل َُشًَِم ََلُ ًدى : َوْوَد ُُ َِ اًُْلْر ُا  ي ُأىزَِل ِ ِ ِ َ ُِْر َرَرَفثَا اشلَّ

َن اًَُِْدى َواًُْفْركَثِا  َثٍت رِّ ٌِّ يَّثِس َو َُ َِّ ًدا َغْبُد ظِل َوَرُسوَُلُ  .ٌ وأَْ َُِد أَاَّ س ََدََن ُرَحمَّ

َُ اًلثئُِي  ع ظل ػَََ وسؼل  َِ وإِ َُب َُ ِرْن خَِل َََواُت اًَْخْمُس َواًُْجْمَؼُة : و فُِّ اًصَّ

ًَْى َثاِرَ  ُهَّ َ يِّ « ِإىَل اًُْجْمَؼِة َوَرَرَفثُا ِإىَل َرَرَفثَا ُرَىفَِّراٌت َرث  ََُْيُنَّ ِإَذا اْحتَيََب ا َِّ اٌَ

َِ أأؼَع، وَرْن  َِبَؼُِْه  إإلثٍا إىَل  ْ وابِرْر ػَع س َِدََن  ٍد وػَع  َِلِ ووِب وسؼلِّ

ٍنِ  ث  ؼدُ . ًوِ  ازلِّ  ُأو َُ ْ غبثَد ظِل وهفِِس  تلَوى ظِل خيَّ وػَ  ارتثثاًل ًلَوَِلِ : أرَّ

َُّلوِا ََي ُأويِل األًَْبثِب  :  ؼثىَل  اِد اًتَّْلَوى َوا  ُدوا  َِإاَّ َخرْيَ اًزَّ  .َوتََزوَّ

 

ث اؽللَمواَ  َِر ررفثَا اًىرمي: أَيُّ ٍ  كٍََي ول تلِ ُي  َّ َِ اًرب ُت ,  ؼَد أَيَّ ,  ٌِر  ُؼهُّ  ِ

إامُت  َِ اًرَّ َِ احلل يثُت , و تَتَُّل  ِ الُت , و َُفثَغُف  ِ َِ اًزَّ َِ , و ُغفُر  ِ و ُل تجثُب  ِ

غواُت  َِ أ واُب اًيريااِ , ازلَّ َِ أ واُب اايَثِا، و ُغََُق  ِ ِِر , و ُْفتَُح  ِ  َِث بََُّشاُُكْ ِِبَذا اًلَّ

ٍُ اًىرمُي ًَُ ْ ِرَن اًتَّىرميِ , اًؼظميِ  يُتثً ًَُ ْ َرث أَػَدَّ َث  ع ظل ػَََ , ُو ٌُّ وكَْد َ َا هبُ

 َِ َُ  لدوِر َ ُ أوث  َِ ِرَن اخلرِي اًؼمميِ , وسؼل ًُ ََّشِّ  :كثَل  ع ظل ػَََ وسؼل , ًَِمث  ِ

َِ أَ َْواُب  ،  ُْفتَُح ِ ِ َُ ََثَر  ِ ْ ُ َْ َ ُ َغزَّ َوَخيَّ ػََ أََ ُُكْ َرَرَفثُا َ ٌِْر ُر َثَرٌر،  ََرَ  اغلَّ

َيٌ َخرْيٌ ِرْن  َْ َ ً َِ ِ ِ ِ ََثِطِع، غِلَّ َِ َرَرَدُة اًل َّ َِ أَ َْواُب اًَْجِحمِي، َو ُغَيُّ ِ ِ َمثِء، َو ُْغََُق ِ ِ اًلَّ

ث  َلَْد ُإرَِ   َُ  ؼََيَث أَْا َنرَ  ػََع َُذا اًففِي اًؼظمِي . «أًَِْف َ ٍِْر، َرْن ُإرَِ  َخرْيَ

َذا اؽللثِ  اًرَّ ِعِ  َو اًتو ُة واإلَن ُة إىَل ظِل واإِلخ ُ  , ُو ُُ  َِ ُل َرث وْلَؼى إىَل حتلِِل وأوَّ

َثِ  واًلِثِ  واإلطؼثِ  وسثاِِر أ ؼثِل اخلريِ  كَثَل رسوُل ظِل  ع ظل ػَََ , ِو اًصِّ



َُ : وسؼل َِ َوْ ُ ًًِصث َوا ُْتِغَي ِ  َ اَل ًَْل َُي ِرَن اًَْؼَمِي ِإالَّ َرث َ َا ََلُ َخث ونذضَل . ِإاَّ اغلَّ

َث ِ  َ أإحَ  اًصِّ ًِِس اًِؼؼلِْ , ًً ِغي أَْا هتؼؼلَّ ْنِر وَنرَ  ػَع  ث َي اشلِّ ُْ , وولَأَل غْيَث أ

َ ِة واًىَر ِ  رِب واًرَّ ثمِئ ِرَن اًصَّ  . واحتيَثِب َرث اَل ًََُق , وهتَخَََّق  أخَ اِل اًصِّ

 

َث اؽللَمواَ  ََيَث أَْا ول تِفَِد رْيَث : أَيُّ إاَّ  َوَغ ررفثَا  ُْرَ ٌة ُغْظَمى َوِهْؼَمٌة ُنرْبَى  ؼَ

ََث واآلخرةِ  ه ِي ازلُّ يَث ِرْن َخرْيَ َْ كَثَل : كثَل رسوُل ظِل  ع ظل ػَََ وسؼل , ِ ميَث ًُؼوُد ػََ

 ُ ََثُ  ُحٌٌَّة، َوِإَذا َ َا : اغلَّ ، َواًصِّ َِ َُ يِل َوأَََن أَْحزِي ِ  َّ ََثَ   َِإه ِي اْ ِن  َدَ  ََلُ ِإالَّ اًصِّ ُ ُّ مَعَ

ََُليْ  َُ أََوٌد أَْو كَث هََلُ  ََْ َّ ِإّنِّ اْرُرٌؤ : ًَْوُ  َ ْوِ  أََوِدُُكْ  ََ  ٍَْر ُْث َواَل ًَْصَخْب،  َِإْا َسث 

ِ ِرْن ِرحِي  ََُب ِغْيَد اغلَّ ثمِئِ أَْط ٍِ ًَُخَُوُف  َِه اًصَّ ََِد ٍد ِ  ي هَْفُس ُرَحمَّ ِ َ ثمِئٌ، َواشلَّ

َمث ثمِئِ  َْرَإتَثِا ًَْفَرُُحُ ٌَِصَّ َِ : اًِْمْلِم،  َُ  َرَِح ِ َصْوِر َّ غبثَد . «ِإَذا أَ َْطَر  َرَِح، َوِإَذا ًَِلَي َر 

ًُِلُدوِ  َُذا اؽلومِس اًؼظميِ : ظلِ  ًتحٌث ََس ِو رِداِا اخلرِي و يثَل , إاَّ اًيُّفوَس ُرتَََِفٌة 

ث كَْد أك َي ػَََم , أغْظَه األحرِ  َُ  َِ ْلَؼى ًَىوَا ِرْن ُغتَلَثئِ َِ ٌو ِّ  َِث َرْن ٍرُحو حٌََّة ر 

 َِ ِإَذا َ َا : كثَل رسوُل ظِل  ع ظل ػَََ وسؼل ,  ُِر اخلرِي  ثإرِْ  ػَع اغتيثِر

ِّلَْ  أَ َْواُب اًيَّثِر  ؼََلْ  ، َو َُ ََثِطُع َوَرَرَدُة اًِْجنِّ َيٍ ِرْن َ ِِْر َرَرَفثَا ُ فَِّدِت اًل َّ َْ َ ُل ً أَوَّ

ََي اَبِغَي : ًُْفتَْح ِرْيَث اَبٌب، َو ُتَِّحْ  أَ َْواُب اًَْجيَِّة  ؼََلْ ًُْغََْق ِرْيَث اَبٌب، َوًُيَثِدي ُرٌَثدٍ 

َيٍ  َْ َ ِ ُغتَلَثُء ِرْن اًيَّثِر َوَذضَل ُ َّ ً ، َوغِلَّ ِّ أَْكِِصْ  إَذا أدرْنَ  . اًَْخرْيِ أَْكِ ْي َوََي اَبِغَي اًَّشَّ

اًلِِر  َُلْي مََك  َا إ َُبَم اؽلصطَفى  ع ظل   طَل اٌَََي اؽلبثرنَة ورأًَْ  ُ لَ 

َُّم : ػَََ وسؼل ًلولُ  َ َرِة َواإِلْسَ ِ ، َريبِّ َوَر  ْمِن َواإِلإَثِا َواًلَّ َُ يَث اِبًْ َْ َ ُ ػََ هلَّ ُِ ُهَّ أَ َِّ اٌَ

 ُ ُهَّ ابِرْر ًيَث ِو  ؼبثاَ . اغلَّ َِّ ِّْغيَث ررَفثاَ , اٌَ َثِ  واًلِث ِ , و َ وو ِّْلٌَث , وأِغيَّث ػَع اًصِّ

َِ ارتثثاًل ًلوضِلَ  َ : ًطثغِتَم وطثػِة َرْن أرر َيَث  طثغِت ٍَن  َرٌُوا أَِطَُؼوا اغلَّ ِ َث اشلَّ ََي أََيُّ

ُسوَل َوُأْويِل اأَلْرِر ِرٌُ ْ   .َوأَِطَُؼوا اًرَّ

 

َِ اًىرمِي  ع ظل ػَََ وسؼل، أكوُل كويِل  هفَؼيِن ظُل وإَيُُكْ ابًلر ِا اًؼظمِي وِبل يِة ه ِ

 ْ ُ تَْغِفُر ظَل يِل ًو  .َُذا وأَس ْ

 



 اخلطبُة اًثثهَةُ 

 

ثمئعَ , ًتل َُّي ِرَن اؽلتلعَ , اذلُد عِل ربِّ اًؼثؽلعَ  فثِغُف أْحَر اًصَّ وأ ُِد أْا اَل إََل , ًو

ٍُ اَل ُشًَم َُل َويِلُّ اًصثحلعَ  ٍُ ورسوَُلُ خرُي , إالَّ ظُل ووَد َث  داً غبُد ٌَّ وأ ُِد أاَّ هبُ

َِ وَرِن  ْ وابِرْر ػَع س َِدَن  ٍد وػَع  َِلِ ووِب َرْن  عَّ و ثَ ، اٌَُِهَّ َ يِّ وَسؼلِّ

َِ إىَل ًوِ  ازلٍنِ  َِ و أأَّ بلًِت ًِ ٍُ و َفََِّأ ظ َل ُد  . اكتَفى أأَر

 

ث  َْؼدُ  َّلوا ظَل غبثَد ظِل إقَّ اًتَّلوى: أَرَّ َِف اًؼظميِ ,  ث  وا الس تل ثِل َُذا اًفَّ , واس تؼدُّ

 َُ ُيوا ضَث تَ واإرُِ وا ػَع الاكتداِء ابًييبِّ  ع ظل ػَََ وسؼل واٍمتلِم , وأَْإل ِ

َِ اًلومِي، وِرْن َُذا اًِْدِي ػَدُ  اإلرساِف إُِث كَثَل ظُل  ؼثىَل  ًِ َوُُكُوا َواُْشَ ُوا : ِِبد

بُّ اؽلُْ ِِ عَ  َُ اَل ُ ِ َّ  ؼََيَث أْا ال وُِ َف ِو اًطؼثِ  واًَّشاِب وأا اَل  .َواَل  ُْ ِ ُوا ِإه

ِ  ع ظل ػَََ  َُ ٌَمحتثخَع ارتثثاًل ًلوِل َرُسوِل اغلَّ ََ ،  َْي هؼط َُ َُنِدَر اًفثئَض رٌْ

َِ ػََع َرْن اَل َزاَد ََلُ : وسؼل  ََُؼْد ِ  َبُة اًِ ِل األ ِر . وَرْن َ َا ََل  َْفٌي ِرْن َزاٍد  ََْ ُو

 َِ تَِحلِِّ يَث .  فتُح أ واَِبَث ِرْن ِخ ِل رَّشوعِ إْف ِ اًيؼمِة ًتوزًعِ اًطؼثِ  ػَع ُرل ْ َْ مََك ػَ

َد الاس هت َر واَل وُ َف ِو اس هت ِر اؽلثِء واًىِرابِء إرضثًء عِل  ؼثىَل  أَْا ُىَر ِّ

 .وإفثًظث ػَع األروالِ 

 

َِ  لَثَل  ََؼثىَل : غبثَد ظلِ  َِ مب اَىِت َِ َوجَِنَّ  ِ َِ  يْفِل َ : إاَّ ظَل أرَرُُكْ ِ َأْرٍر  ََدأَ  ِ ِإاَّ اغلَّ

َِميًث ُِّموا  َْل َِ َوَسَ َْ َ ٍَن  َرٌُوا َ َُّوا ػََ ِ َث اشلَّ َُ ًَُصَُّوَا ػََع اًيَّيِبِّ ََي أََيُّ وكثَل  .َوَر اَِىتَ

َِ ِِبَث َغَّْشاً : رسوُل ظِل  ع ظل ػَََ وسؼل َْ َ ُ ػََ  َرْن َ عَّ ػََِلَّ َ َ ًة َ عَّ اغلَّ

ِّْغيَث  ُهَّ  َ َِّ ِؼَع، اٌَ َِ أَْأَ ِب ٍد َوػََع  َِلِ َوَوْ َِِّدََن ُرَحمَّ ْ َواَبِرْر ػََع س َ ُهَّ َ يِّ َوَسؼلِّ َِّ اٌَ

َِ ػَثِخهِلِ و ِخهِلِ  َِ ِرَن اًصثمئَع اًلثمئَع، اٌَُِهَّ إَنَّ ولأضُلَ ِرَن اخلرَِي ُُكِّ ررَفثَا وانُت ٌَْث  ِ

َُ وَرث ًَْه  َِْميَث ِرٌ َِ ػَثِخهِلِ و ِخهِلِ َرث ػَ ِّ ُُكِّ َُ وَرث ًَْه هؼؼْل، وهؼوُذ ِ َم ِرن اًَّشَّ َِْميَث ِرٌ َرث ػَ

َُ س َُدََن ُرحمٌد  ع ظل ػَََ وسؼل وهَُؼوُذ ِ َم  ث َسأضَلَ رٌ هَؼؼْل، اٌَِهَّ إَنَّ وَلأضُلَ ِرمَّ

اِ ِدٍَن  ُهَّ َغِن اًُْخَََفثِء اًرَّ َِّ َُ س َُدََن ُرحمٌد  ع ظل ػَََ وسؼل َواْرَ  اٌَ َذ ِرٌْ ث  َؼوَّ ِرمَّ



ُهَّ ا ِف  َِّ َر َوُغثَْمثَا َوػَِِلٍّ وسثاِر أوثِب اًييبِّ  ع ظل ػَََ وسؼل اٌَ أيَِب  َْىٍر َومُعَ

ََِمثِت  َِِمَع َواًُْمْل ٌَِع َواًُْمْؤِرٌَثِت َواًُْمْل ٌَُِْمْؤِر ُهَّ اغِْفْر  َِّ َرْرَضثََن واْرَإْه َرْوَ ََن، اٌَ

 ر يث   يث و ازلهَث إل ية، وو اآلخرة إل ية، وكٌث ػذاب اأَلْإَِثِء ِرْيُْه َواأَلْرَواِت،

ِة مَعَّث ًَِصُفْواَ  .اًيثر َِّم َربِّ اًِْؼزَّ ْبَحثَا َر  َِْعَ . س ُ َواحلَْمُد عِل َربِّ . َوَسَ ٌ  ػََع اؽلُْرَس

ُ . اًَؼثًَِمْعَ  ِ أَْنرَبُ َواغلَّ ْنُر اغلَّ َِ ٍَزِْدُُكْ َوشَلِ ٍُ ػَع ِهَؼِم َ اًَْؼِظمَي ًَْذُنْرُُكْ، َوا ىُرو اْذُنُروا اغلَّ

  .ًَْؼؼَلُ َرث  َْصيَُؼواَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



رْبِ ( ٤)  َرَرَفثُا َ ُِْر اًصَّ

 

 وىلاخلطبة الا

 َُ ُ ُة ظِل َو ََرَ   ُ ْ َوَرْ َ َْ َ َ ُ  ػََ  اًلَّ

ث ٍرنَ  ثمئَع اًصَّ ي أحزَل األحَر ٌَصَّ ِ ٍُ اَل , اذلُد عِل اشلَّ وأَْ َُِد أَْا اَل ِإََل ِإالَّ ظُل َوْوَد

 َُ َ ، اًلثئُي س بحثه وْا أَْحَرُُه ِ َأْإَلِن َرث َ هُوْا ًَْؼَمَُواَ  :َُشًَِم ََلُ ٍَن َ رَبُ ِ  .َوًَيَْجزٍَِنَّ اشلَّ

َُ اًلثئُي  َِ وإ َُب َُ ِرْن خَِل ًدا َغْبُد ظِل َوَرُسوَُلُ و فُِّ  ع -وأَْ َُِد أَاَّ س ََدََن ُرَحمَّ

رب”-: ظل ػَََ وسؼل وُ  هصُف اًصَّ ْ وابِرْر ػَع س َِدََن  ٍد “ اًصَّ ُهَّ َ يِّ وسؼلِّ َِّ اٌَ

ٍنِ  َِ أأؼَع، وَرْن  َِبَؼُِْه  إإلثٍا إىَل ًوِ  ازلِّ  .وػَع  َِلِ ووِب

ث  ؼدُ  وْا ): أو َُ ْ وهفِِس  تلَوى ظِل خيَّ وػَ  ارتثثاًل ًلَوَِلِ  ؼثىَل :أرَّ َوِإا  َْصرِبُ

 .َو َتَُّلوْا  َِإاَّ َذضِلَ ِرْن َغْزِ  اأُلُرورِ 

 

ث اؽللَمواَ  ربِ : أَيُّ ِي ااوعِ , إاَّ ررفثَا َُو  ُِر اًصَّ ُد اًيَّفَس ػَع حتمُّ , واًؼطِش  ًؼوِّ

رثِت  ر ِّهيَث ػَع احتيثِب اؿلرَّ ِواِت , ٍو وإَذا ترَبَّ اؽللؼُل ِو , واإلغراِ  َغِن اًلَّ

رِب  لَدْ  ِّنِّ  ررفثَا ػَع ُخَُِق اًصَّ ث غظ ً ِرَن اًؼطثِء واخلرِي اًرابَّ   ع-كثَل  , َنَل إظًّ

رْبِ ”-: ظل ػَََ وسؼل ا َوأَْوَسَع ِرْن اًصَّ  . “َوَرث ُأْغِطَي أََوٌد َغَطثًء َخرْيً

 

رَب  لوًِِِهْ  َف اًؼَامُء اًصَّ ٍُ ا تغثَء ررضثِة ظِل :  وكْد غرَّ َُو و ُس اًيَّفِس ػَع َرث تىَر

هْ  :مََك كثَل  ؼثىَل  ِ َِ َرِبِّ وْا ا ِْتغَثء َوْخ ٍَن َ رَبُ ِ َِ  َُِو .َواشلَّ وُ  ِو  ثإِ  َذا َرث ًفؼهُلُ اًصَّ  ُو

ِواِت  َُ َغِن اًلَّ َث ِ ,  جُب ٍُ َغِن اؿلبوابِت  يفِذاً ألرِر ظِل ِو اًصِّ بؼُد  ثًيَّفُس , ًو

اَب  ٍُ اًبؼَد غْيَُمث, اإلولثهََُّة حُتبُّ اًطؼثَ  واًَّشَّ ثمئِ , وتىَر نأحِر  شلضَل  َا أحُر اًصَّ

َُ و ؼثىَل  َ َُ إالَّ ظُل، كثَل س بحثه ث ِر اَل ًؼَُم ثِ ُروَا أَْحَرُُهْ ِ غَرْيِ ):اًصَّ ََّمث ًَُوِفَّ اًصَّ ِإه

  .ِإَلثٍب 



يَُة ”- :  ع ظل ػَََ وسؼل-َوًُلوُل َرُسوُل ظِل  ِي اْ ِن  َدَ  ًَُفثَغُف اًَْحل َ ُ ُّ مَعَ

َُ ىِل َوأَََن أَْحزِى  َّ ْوَ   َِإه ُ َغزَّ َوَخيَّ ِإالَّ اًصَّ ْبِؼِمثئَِة ِضْؼٍف كَثَل اغلَّ ًَِِث ِإىَل س َ َغَّْشُ أَْرثَث

َُ ِرْن أَْخِع  َُ َوَطَؼثَر َ َِ ًََدُع َ َِْو   ِ“. 

 

رَب واؽلصث رَة واًتَّؼثرَي رَع اآلخٍرنَ : غبثَد ظلِ  ُ اًصَّ ثمُئ ِو ررفثَا ًتؼؼلَّ ي ,  ثًصَّ ِ  ثشلَّ

رِب ػَع  َُ إىَل رؼثرِي اآلخٍرَن ابًصَّ َِ َُو اشِلي س َد َُؼ حؼهَلُ ًصرِبُ ػَع َرْن  َي ػََ

يثُل ُشَف  ِثدِة اًيَّيبِّ , وغيدئٍذ  َظى ابألحر اًؼظميِ , َرث ًصُدُر رْيُهْ   ع ظل -ًو

ًِطُ اًيَّثَس َوًَْصرِبُ ػََع أََذاُُهْ أَْغَظُه أَْحًرا ”: اشِلي كثلَ - ػَََ وسؼل ي ُُيَث ِ اًُْمْؤِرُن اشلَّ

ًِطُ اًيَّثَس َوال ًَْصرِبُ ػََع أََذاُُهْ  ي ال ُُيَث ِ ََن اًلر ُا اًىرمُي . “ِرْن اًُْمْؤِرِن اشلَّ وكْد رابَّ

؛  لثَل غزَّ ِرْن كثئٍي  َِ رَب ػَع اؽلِسِء خرٌي رْن ردِّ اإلسثءِة إًَ َوِإْا : ػَع أاَّ اًصَّ

ثِ رٍِنَ  ٌَِصَّ ُ ْ ًََُِو َخرْيٌ  َِ َوًَِ ْ َ رَبْ ذا َُو ريُج  .ػَثكَْ ُ ْ  ََؼثِكُ وا ِ ِمثِْي َرث ُغوِكْ ُ ْ ِ  ُو

رِب غيَد اإلسثءةِ  ِّتٌَة  : كثَل خيَّ خ َُلُ , اإلس ِ  ٍريبِّ ػَع اًؼفِو واًصَّ ِّتٍَة َسُ َوَحَزاُء َسُ

ًِِمعَ  ث بُّ اًظَّ َُ اَل ُ ِ َّ ِ ِإه ٍُ ػََع اغلَّ    .ِرثََُِْث  ََمْن َغَفث َوأَْ َََح  ََأْحُر

 

ث اؽلؤرٌواَ  رَب ػَع أداِء اًؼبثدةِ : أَيُّ واًلِثِ  ِِبَث مََك ُشَغَِث ظُل  ؼثىَل رطَوٌب , إاَّ اًصَّ

اٍرنِ , وووريٌّ  َِ اًلؼثدَة ِو ازلَّ َِ , ألاَّ  ِ واًتحصََي , واًيجثَة رْن ػذاِب ظِل وغفب

َِ , ؽلرضثِة ظِل  ؼثىَل  رِب ػَع غبثدِ  ٍُ , وكْد أرَر ظُل ابًصَّ َربُّ :  لثَل خيَّ ِو ػ 

ًَّث ْي  َْؼؼَلُ ََلُ ََسِ َُ  َِ ًِِؼَبثَدِ  ٍُ َواْ َطرِبْ  َمَواِت َواألْرِ  َوَرث  ََُْيَُمث  َثْغُبْد وأرَر اؽلوىَل . اًلَّ

رِب ػَع أغظِه اًؼبثداِت  لَثلَ  َُ ابًصَّ َ طَلَ اِبًصَّ ِة َواْ َطرِبْ ػََهَْيَث اَل  :س بحثه ُْ َوْأُرْر أَ

ٌَِتَّْلَوى ُن ىَْرُزُكَم َواًَْؼثِك َُة  ث ٍرنَ  .وَْلَأضُلَ ِرْزكًث ََنْ ثمئَع اًصَّ هَّ احؼَْيَث ِرَن اًصَّ َِّ , اٌَ

ا عَ  اٌَِهَّ و ِّْلٌَث ًطثغِتَم وطثػِة , واحؼَْيَث ِرْن غبثِدَر اؽلل ًوَع  ر ِتَم ََي أررَ اًرَّ

 َِ ُ ْ . َرْن أرر َيَث  طثغِت تَْغِفُر ظَل يِل ًو   .هفَؼيَث ظُل وإَيُُكْ ابًلر ِا اًؼظمِي وأَس ْ

 

 

 



َّثهَةُ   اخلُْطَبُة اًث

 

، وأَْ َُِد أاَّ  ٍُ اَل َُشًَِم ََلُ احلَْمُد عِل ربِّ اًؼثؽلَع، وأَْ َُِد أَْا اَل ِإََل ِإالَّ ظُل َوْوَد

ْ وابِرْر ػَع س َِدََن  ٍد وػَع  َِلِ  ، اٌَِهَّ َ يِّ وسؼلِّ ٍُ ورسوَُلُ س ََِّدََن  َّداً غبُد

ٍنِ  َِ أأؼَع، واًتَّث ِؼَع ًَُِْه  إإلثٍا ِإىَل ًَْوِ  ازلِّ  .اًطَبَع اًطثُرٍَِن وػَع أوثِ 

 

ث  ؼدُ  ٍَن  َرٌُوا َ َُّوا  : ََؼثىَل   كَثلَ : أرَّ ِ َث اشلَّ َُ ًَُصَُّوَا ػََع اًيَّيِبِّ ََي أََيُّ َ َوَر اَِىتَ ِإاَّ اغلَّ

َِميًث ُِّموا  َْل َِ َوَسَ َْ َ َُلوُل اًرسوُل  .ػََ َرْن َ عَّ ػََعَّ َ َ ًة ”-:  ع ظل ػَََ وسؼل-ًو

َِ ِِبَث َغَّْشاً  َْ َ ُ ػََ ٍد َوػََع  َِلِ “ َ عَّ اغلَّ َِِّدََن ُرَحمَّ ْ َواَبِرْر ػََع س َ ُهَّ َ يِّ َوَسؼلِّ َِّ اٌَ

 ، َر َوُغثَْمثَا َوػَِِلٍّ اِ ِدٍَن أيَِب  َْىٍر َومُعَ ُهَّ َغِن اًُْخَََفثِء اًرَّ َِّ ِؼَع، َواْرَ  اٌَ َِ أَْأَ ِب َوَوْ

اٌَُِهَّ احؼَْيَث ِرَن اًصثمئَع اًلثمئَع، وانت ٌَْث ِرْن غبثِدَر اؿلل يَع، اٌَُِهَّ إَنَّ ولأضُلَ ِرَن 

َِ ػَثِخهِلِ  ِّ ُُكِّ َُ وَرث ًَْه هؼؼْل، وهؼوُذ ِ َم ِرن اًَّشَّ َِ ػَثِخهِلِ و ِخهِلِ َرث ػََْميَث ِرٌ اخلرَِي ُُكِّ

َُ س َُدََن ُرحمٌد  ث َسأضَلَ رٌ َُ وَرث ًَْه هَؼؼْل، اٌَِهَّ إَنَّ وَلأضُلَ ِرمَّ -و ِخهِلِ َرث ػََْميَث ِرٌ

َُ س َُدََن ُرحمٌد -  ع ظل ػَََ وسؼل َذ ِرٌْ ث  َؼوَّ -  ع ظل ػَََ وسؼل-وهَُؼوُذ ِ َم ِرمَّ

ََِمثِت اأَلْإَِثِء ِرْيُْه َواأَلْرَواِت،  َِِمَع َواًُْمْل ٌَِع َواًُْمْؤِرٌَثِت َواًُْمْل ٌَُِْمْؤِر ُهَّ اغِْفْر  َِّ ر يث اٌَ

َِّم َربِّ  .  يث و ازلهَث إل ية، وو اآلخرة إل ية، وكٌث ػذاب اًيثر ْبَحثَا َر  س ُ

ِة مَعَّث ًَِصُفْواَ  َِْعَ . اًِْؼزَّ َ . َواحلَْمُد عِل َربِّ اًَؼثًَِمْعَ . َوَسَ ٌ  ػََع اؽلُْرَس اْذُنُروا اغلَّ

ُ ًَْؼؼَلُ َرث  َْصيَُؼواَ  ِ أَْنرَبُ َواغلَّ ْنُر اغلَّ َِ ٍَزِْدُُكْ َوشَلِ ٍُ ػَع ِهَؼِم   .اًَْؼِظمَي ًَْذُنْرُُكْ، َوا ىُرو

 

 

 

 

 

 

 



اًصَث  واًلر ا ٌلفؼثا ٌَؼبد اؽللؼل ( ٥)

 
 وىلاخلطبة الا

 َُ ُ ُة ظِل َو ََرَ   ُ ْ َوَرْ َ َْ َ َ ُ  ػََ  اًلَّ

 
 َِ ٍِ و  وِ  اذلد عل اشلي أَىزل اًلر َا و  ِر ررفثَا وحؼي كَوَب اؽلؤرٌع ِ ِذْنِر

ٌَِع ػع خَلَ.رطمبية    ُيفى ػَََ  وأ ِد أا ال إَل إال ظل وودٍ ال ُشًم َل ُرطَّ

وأ ِد أا س َدَن  داً غبُد ظِل ورسوَُل أ فُي  .رث أظِرٍ اًؼبُد ورث أََنيََّ

  .اـلَوكثِت  ع ظل وسؼل وابرر ػَََ وػع  َل وأوث َ أأؼع

 

أو َ   تلوى ظل  ؼثىل و ت وة اًلر ا اًىرمي   :أرث  ؼد  ِث أَيث اؽللَموا اًىرا 

و  ِر اًلر ا ألا اًلر َا اًىرمي نتثُب ازلٍِن وازلهَث، ودس توُر اًؼؼِل واًؼمي، 

ًُواِو اً ََّش  لك رث  تثحوا إًََ و كفثَي اًؼلِدِة واًؼبثدِة ورحرِ  األخ اِل 

و  وريثجِ اًلَور نام  مي إٍهيه اًيوَر اًَوَ  و داً وإىل كِث  اًلثػة، وظُل ًلول ُو

ِ َيثً : أ دال اًلثئَع  ُ ْ هُوراً رُّ َْ َ ن رَّ ُِّ ْ َوأَىَزًْيَث ِإً ثٌا رِّ َُ َث اًيَّثُس كَْد َخثءُُك ُ ْر   .ََي أََيُّ

 َِ َْ َ َُ َو َْفٍي َوََيِْدَِيْه ِإً ٌْ ٍة رِّ ْدِخَُُِْه ِو َرْ َ َُ َِ  َل َ ٍَن  َرٌُوْا اِبغّلِ َواْغتََصُموْا ِ  ِ ث اشلَّ  ََأرَّ

تَِل ً  ل ْ اطثً رُّ َ ِ.   

 

َوَنَذضِلَ : واًلر ُا روٌح وهوٌر وإِثٌة رن روِت ااِي، وو ذضل كثل س بحثهَ و ؼثىل

 ٍُ إَثُا َوًَِىن َحَؼَْيَث ًِْىتَثُب َواَل اإْلِ ْن أَْرِرََن َرث ُنيَ   َْدِري َرث ا َم ُرووثً رِّ َْ َ ِْيَث ِإً أَْوَإ

تَِلميٍ  ل ْ اٍا رُّ ََّم ٍهََتِْدي ِإىَل ِ َ ََّلثء ِرْن ِغَبثِدََن َوِإه َِ َرْن و ِْدي ِ    ِو روٌح حتَث  .هُوراً َنَّ

و إ ُي ظِل اؽلتُع   َ اًيفوُس، وهوٌر  ل تيضء  َ األ صثُر واًبصثاُر واًلَوُب، ُو

ؼرف احل َل واحلراَ ،  و اًيوُر اؽلبُع ًت ع  َ اؽلؤرُن األإحَ  ًو اؽلمتدُّ إىل غبثدٍ، ُو



رى  َِ احلَثَة ػع إلِلهتث، إهَ هوُر اًلَوِب، واًلَوُب أرراُء األ داِا، ووع ٍىوا  ٍو

يث ََع   حٍ ًإلولثا   .هوَرُث اًلر ُا تىوا أوغََة إإثٍا ًو

 

اًلر ُا نتثُب اًِداًِة اؽلطَِق؛ ألهَ نتثُب ازلٍِن اًؼث ِّ واًرسثةِل اخلث ِة، : أَيث اؽللَموا

ُْمتَِّلَع * اػل : وو ًلول  ؼثىل  َِّ ًدى ٌ ُُ  َِ ًِْىتَثُب اَل َرًَْب ِ ِ شلضل  ه    وُة   .َذضِلَ ا

اًلر ِا رن أغظه اًؼبثدات اًِت  لرب اًؼبد رن خثًلَ س بحثهَ و ؼثىل و فتح َل 

ِ : ابب اًرتيق و درخثت اإلإثا إِث كثل س بحثهَ  ٍَن ًَْتَُوَا ِنتَثَب اغلَّ ِ ِإاَّ اشلَّ

َّن  َُبوَر  ًََة ٍَْرُحوَا ِِتَثَرًة ً اً َوػََ ِه ث َرَزْكٌَثُُهْ رِسّ َ َة َوأَهَفُلوا ِرمَّ َو ِّهَيُْه * َوأَكَثُروا اًصَّ َُ ًِ

َُ غَُفوٌر َ ُىورٌ  َّ ن  َْفهِلِ ِإه  إهَ اًىتثب اشلي ًُتؼبد  ت و َ إقَّ  .ُأُحوَرُُهْ َوٍَزًَِدُُه رِّ

َِ ُأْوًَػِبَم : اًت وة إِث كثل ظل  ؼثىل َُ َإقَّ ِ َ َوِ  َ ًِْىتَثَب ًَْتَُوه ٍَن   ٌََُْثُُهُ ا ِ اشلَّ

 َِ َُ إمكِة  َّشًِؼَ، و د ُر رؼثهََ،  .ًُْؤِرٌُوَا ِ  ، و ل ٍِ َِ ُو  ُِه أرسار  وَإقُّ   و 

  .واًؼمُي مبث  َِ

 

ٌة نثرية تُرغب اؽللؼَل وحتثَُّ ػع   وة  ِة اؽلطِرِة  وحهيثٌت هبًو يِة اًيبًو وو اًل ُّ

اًلر ا و   األوكثت،  في احلدًث اًَّشًف اشلي رواٍ غبدظل  ن رلؼود ر  

يَُة ِ َؼَّْشِ ”: كثل رسول ظل : كثل يٌَة َواًَْحل َ َِ َإل َ ِ  هََلُ ِ  َرْن كََرأَ َإْر ًث ِرْن ِنتَثِب اغلَّ

ًٌِف َإْرٌف َواَلٌ  َإْرٌف َوِرمٌي َإْرٌف  ًَِِث اَل أَُكوُل اػل َإْرٌف َوًَِىْن أَ رواٍ )“أَْرثَث

َرث اْحتََمَع كَْوٌ  ِِف  ٍَُْ  ِرْن ”َ: وغن أيب ٍُررَة ر  أا رسول ظل كثل. (اًبخثري

ِىِيَُة َوغَِلُهَْتُُه  ُه اًلَّ َُ  ََُْيُْه ِإالَّ ىََزًَْ  ػََهَْيِ َ ِ َوًَتََداَرُسوه ِ ًَْتَُوَا ِنتَثَب اغلَّ َُوِت اغلَّ ُ 

ُ ِ ميَْن ِغْيَدٍُ  ُة َوَإفَّهْتُُه اًَْمَ اَِىُة َوَذَنَرُُهُ اغلَّ َ ْ ( رواٍ اًبخثري )“اًرَّ

 

ى ًَْلَرُأ  ” :كثل رسول ظل: وغن أيب روأ األ ؼري ر  كثل  ِ َرثَُي اًُْمْؤِرِن اشلَّ

ى اَل ًَْلَرُأ اًُْلْر َا  ِ ِة رُِ َِث َطٌَِّب َوَطْؼُمَِث َطٌَِّب َوَرثَُي اًُْمْؤِرِن اشلَّ اًُْلْر َا ََكَثَِي اأُلتُْرخَّ

ثهَِة  َ ْ ى ًَْلَرُأ اًُْلْر َا ََكَثَِي اًرَّ ِ ََكَثَِي اًتَّْمَرِة اَل ِرحَي ًََِث َوَطْؼُمَِث ُوٌَْو َوَرثَُي اًُْميَثِ ِق اشلَّ



ى اَل ًَْلَرُأ اًُْلْر َا ََكَثَِي اًَْحْيَظَيِ رُِ َِث ُررٌّ  ِ رُِ َِث َطٌَِّب َوَطْؼُمَِث ُررٌّ َوَرثَُي اًُْميَثِ ِق اشلَّ

 .(رواٍ اًرترذي)“َوَطْؼُمَِث ُررٌّ 

 

َرِة ” :  كثل رسول ظل: وغن ػثئلة ر  كثً  ًِْىَراِ  اًرَْبَ َفَرِة ا ُر اِبًُْلْر ِا َرَع اًلَّ ُِ اًَْمث

َِ َ ثالٌّ ََلُ أَْحَراِا اجْيَثاِ  َْ َ َو ػََ ُُ َِ َو ٍُ ًَحَتَْؼتَُع ِ ِ ى ًَْلَرُؤ ِ   . (رواٍ ا ن رثخَ)“َواشلَّ

 

َرْن كَثَ  ِ َؼَّْشِ  ََيٍت ”: وغن غبد ظل  ن معرو  ن اًؼث   غن رسول ظل كثل 

َِعَ  ٍُْىتَْب ِرَن اًْغَثِ   .(رواٍ أ و داود)“ًَْه 

 

إاَّ   وَة اًلر ِا رن  ثحلثت األغامل، إَنث احلَثُة احللِلُِة ٌَمؤرِن، : أَيث اؽللَموا

إَنث اًروُح اًِت  بؼث حلَد اؽلؤرن  ِحَث ِبث كَُبَ إِثَة اإلإثِا، إَنث اًيوُر اشلي 

ٌَّشال و اًصدور ، إَنث اًيوُر اشلي ًيضء   خثهٍب رظؼٍل رن إِثِة اإلولثِا، إا 

رث اًر ُة إىل أود :   وة اًلر ِا يه اًِدى واًر ة، كثل اٌََث  ن سؼد ر 

تَِمُؼوْا ََلُ َوأَهِصُتوْا  : أرسَع ريث إىل رل متع اًلر ا ًلوَل  ؼثىل َوِإَذا ُكرَِئ اًُْلْر ُا  َثس ْ

وَا    .ًََؼََُّ ْ تُْرَ ُ

 

إا  فثئَي   وِة اًلر ِا ال  َّشُحث غبثرٌة وال  َط ِبث إال ظُل : أَيث األخوة اؽلؤرٌوا

أاََل ِ ِذْنِر اغّلِ  َْطَمِ ُّ    .س بحثهَ و ؼثىل  ِهي تَْزرع و اًلَب اًلىِيَة واًطمأهٌُةَ 

ََ وِتؼي  ثإَِبث رتحََثً ابألخ ال اًفثضي ، كثل  . (اًُْلَُوُب  ويه  يري اًلََب واًوخ

ًً غي ًلثرئ اًلر ا أا ًُْؼَرَف  ََهل إذ اًيثُس َنمئوا، : غبد ظل  ن رلؼودر  

و يثرٍ إذ اًيثُس رلحِلظوا، و بحئَ إذ اًيثُس ًفحىوا، و صمتَ إذ اًيثس 

وال ًً غي : وكثل غبد ظل  ن معرو ر  ! ُيوضوا، وحبزهَ إذ اًيثس ًفرإوا

ًوىن ًؼفو ! حلثري اًلر ا أا ُيوَ  رع رن ُيوضوا وال أا جيَِي رع رن جيِي

صفح حلق اًلر ا ألا و حو َ الكَ  ظِل  ؼثىل   .ًو



اًصَثُ  واًلر ُا ٌَْلَفَؼثِا ”: ورن  في اًت وة  فثػُة اًلر ا ًو  اًلِثرة ًلثرئَ ًلوَل 

أْي ربِّ رٌؼُتَ اًطؼثَ  واًلِواِت ابٍيثر  ََلفِّْؼيِن : ٌَؼبد ًوَ  اًلِثرة، ًلول اًصَث ُ 

لول اًلر اُ   (أخرخَ أ د)“ ُلفؼثا: رٌؼُتَ اًيوَ  ابٌََِي  ََلفِّْؼيِن  َِ، كثل:  َِ، ًو

ورن  في اًت وة طرُد اًل َطثِا رن اؽليثزل ووَول اًربنة  هيث واًلىِية ًلوَل 

ى ”:  ع ظل ػَََ وسؼل ِ َطثَا ًَْيِفُر ِرَن اًَْبُِْ  اشلَّ َْ وتَُ ْ َرلَثِ َر ِإاَّ اًل َّ َُ َؼَُوا  ُ اَل َِتْ

َِ ُسوَرُة اًَْبلََرةِ  ورن  في اًت وة أا  ثإِبث  ظى  ذهر  .(أخرخَ رلؼل)“ ُْلَرُأ ِ ِ

ويه رٌل ٌة غظمية ًً غي أا  رَ  ػَهيث   .( ثذهروّن أذهرُك) ظل َل ًلوَل س بحثهَ

اؽلؤرٌوا، ورن  في اًت وة احلصوُل ػع أػع ازلرخثت و ااية ، مفتةُل اؽلؤرِن 

َّْوَا حُبٍي  َ ي اًلثرِئ ُ َ و ااية غيد  خر  ًة كرأُث ، ورن  فثئي اًت وة أا َوازِلَ

غظميٍة رن ُوََِي ااية ورن  فثئي اًت وة أا  ثإَِبث حمفوٌظ رن وسثوس 

اًل َطثا وهَدٍ، ألا اًلر َا ُكامُت ظِل اًِت  ا ًتؼوذ ِبث رسوُل ظِل  ع ظل 

ػَََ وسؼل رن اًل َطثا واحللد، وخث ة  ًة اًىريس   ًَي ، ورن  فثئي 

َرْن كََرأَ اِبآلًَتَْعِ ِرْن ”: اًت وة أا  ثإِبث ًيؼه  ىفثًة ظل ونفثًِتَ وإفِظَ، ًلوَل 

َيٍ َنَفتَثٍُ  َْ َ   . (أخرخَ اًبخثري ورلؼل)“ ِخِر ُسوَرِة اًَْبلََرِة ِِف ً

 

ورن  فثئي اًت وة أا اؽل اىَة  لمع ٌَلثرئ ورمبث ىًز  ًلراء َ و أ حل 

ُد  ُن ُإَفرٍي رضىام خثء و وَح  َْ ث كََرأَ اًصحثيبُّ ُأس َ اؽلصث َح، وكد َوَدَث ُذا ًَمَّ

   .اًبخثري

 

 ث لوا ظَل غبثَد ظِل وأنِثوا رن   وة اًلر ا ًتًَّشَح  دوُرُك وتزوَل أإزاُى  

ومهوُر  و يثًوا رضث ر   ابرر ظل يل ًو  و اًلر ا اًؼظمي وهفؼين وإَيُك ابآلَيت 

أكول كويل ُذا وأس تغفر ظل يل ًو   ثس تغفروٍ إهَ ُو اًغفور . واشلهر احلىمي

  .اًرإمي

 

 



 اخلطبة اًثثهَة

 

َ ًؼبثِدٍ احلراَ  واحل َل  اذلد عل اًى ري اؽلتؼثل اؽلتٍ غن اًَّش ء واألرثثل اشلي  َعَّ

وأ ِد أا س َدَن  .واًَِدى واًف ل، وأ ِد أا ال إَل إال ظل وودٍ ال ُشًم َل

 داً غبُدٍ ورسوَُل َطََِّرٍ ظُل ظثُراً وابطيث وَأَّهل  أهر  اخلصثل ،  ع ظل ػَََ 

  .وسؼل وػع  َل وأوث َ   ة رل مترة ابًغدو واأل ثل

 

ا لوا ظَل، واػَموا أا الاس هتداَء ابًلر ِا واحٌب ػع : أرث  ؼد  ِث أَيث اؽللَموا

  رلكف و   زرثا ورحا،  ؼَع اؽللؼل أا ًتََوٍ  تد ر وأا ًطثًَب هفَلَ 

 فِمَ واًؼمي  َ وال ًً غي أا ٍىوَا َُهُّ اؽللؼِل اًلراءَة  لط  ي األُه رن ذضل اًؼمُي 

ََتََذنََّر ُأْوًُوا : مبث  َِ رن أإح  ًلوَل  ؼثىل  ًِ َِ َو ََدَّ َُّروا  ََيِ  ِّ َم ُر َثَرٌر ً َْ َ ٍُ ِإً ِنتَثٌب أَىَزًْيَث

ًَْبثِب  ًؼين اًؼمي  ؼَمَ وأإحرَ ًوُس  إكثرة : "كثل احللن اًبِصي ر   .اأْلَ

  ."إرو َ و فََع ودودٍ

 

 ً َِ ُِّموا  َْل َِ َوَسَ َْ َ ٍَن  َرٌُوا َ َُّوا ػََ ِ َث اشلَّ َُ ًَُصَُّوَا ػََع اًيَّيِبِّ ََي أََيُّ َ َوَرَ اَِىتَ   .ِإاَّ اغلَّ

، اٌَُِهَّ احؼَْيَث ِرَن  َر َوُغثَْمثَا َوػَِِلٍّ اِ ِدٍَن أيَِب  َْىٍر َومُعَ ُهَّ َغِن اًُْخَََفثِء اًرَّ َِّ َواْرَ  اٌَ

َِ ػَثِخهِلِ  اًصثمئَع اًلثمئَع، وانت ٌَْث ِرْن غبثِدَر اؿلل يَع، اٌَُِهَّ إَنَّ ولأضُلَ ِرَن اخلرَِي ُُكِّ

 َُ َِ ػَثِخهِلِ و ِخهِلِ َرث ػََْميَث ِرٌ ِّ ُُكِّ َُ وَرث ًَْه هؼؼْل، وهؼوُذ ِ َم ِرن اًَّشَّ و ِخهِلِ َرث ػََْميَث ِرٌ

َُ س َُدََن ُرحمٌد  ث َسأضَلَ رٌ -  ع ظل ػَََ وسؼل-وَرث ًَْه هَؼؼْل، اٌَِهَّ إَنَّ وَلأضُلَ ِرمَّ

َُ س َُدََن ُرحمٌد  َذ ِرٌْ ث  َؼوَّ ٌَِع -  ع ظل ػَََ وسؼل-وهَُؼوُذ ِ َم ِرمَّ ٌَُِْمْؤِر ُهَّ اغِْفْر  َِّ اٌَ

ََِمثِت اأَلْإَِثِء ِرْيُْه َواأَلْرَواِت،  َِِمَع َواًُْمْل ر يث   يث و ازلهَث َواًُْمْؤِرٌَثِت َواًُْمْل

ِة مَعَّث  .إل ية، وو اآلخرة إل ية، وكٌث ػذاب اًيثر َِّم َربِّ اًِْؼزَّ ْبَحثَا َر  س ُ

َِْعَ . ًَِصُفْواَ  َ اًَْؼِظمَي ًَْذُنْرُُكْ، . َواحلَْمُد عِل َربِّ اًَؼثًَِمْعَ . َوَسَ ٌ  ػََع اؽلُْرَس اْذُنُروا اغلَّ

ُ ًَْؼؼَلُ َرث  َْصيَُؼواَ  ِ أَْنرَبُ َواغلَّ ْنُر اغلَّ َِ ٍَزِْدُُكْ َوشَلِ ٍُ ػَع ِهَؼِم   .َوا ىُرو

 



ررفثا تر َة رابهَة ٌَيفوس ( ٦)

 
 وىلاخلطبة الا

 َُ ُ ُة ظِل َو ََرَ   ُ ْ َوَرْ َ َْ َ َ ُ  ػََ  اًلَّ
 

َدى اًيفوَس اً َّشًَة مبث  َِ رن  َُ َِ اؾلَد ، و اذلد عل اشلي أَنر اًوحوَد  يور نتث 

، وأ ِد  َِ اًبٌُثِت واًِداًِة اًرابهَة ، َنمدٍ َخيَّ و ػ ٍ ،  داً ًََق جب ِل وِ 

أا اخلرَي ُ َّ اخلرِي    ا رتضَ وار فثٍ، وأ ِد  أا ال إَل إال ظل  ِثدَة رن أًلن

ب هفوَس  أا س ََدَن  داً غبُدٍ ورسوَُل، وابًر ِة اؽلرسِي احتبثٍ، وابًصَث  ُذَّ

ٍ،  صثر اًصَثُ  و ُشًؼتَ ِرن أَْ َرِر روامِس اًطثػثِت، وأرىج األوكثِت  أرِتَ ورابَّ

 ثٌَِه  ي وسؼل وابرر ػع ه ِم األغظه، .. ٌسلغواِت، وأهَدى و  ِو  اًيفحثت

ورسوضل األهر ، وػع  َل وأوث َ ورن سثر ػع ُدًَ ، واسنت بُلًتَ إىل ًو  

  . ازلٍن

 

ٍَن  َرٌُوْا إَا   .أو َ  غبثَد ظِل  تلوى ظِل اًؼظمي، وأإث  ػع طثغتَ ِ َث اشلَّ َِيأََيُّ

َُّ ْ  ُْركَثَنً  َؼي ً    . َتَُّلوْا اغّلَ جَيْ

 

ًِحَْلُمَو  :أرث  ؼد مفث أغظَه ررفثَا رن ردرسٍة ٌَرت َة اإلإثهَِة ًوزتهَِة اًيفوِس اؽللَمِة 

ُثِت احلَثِة، ًوُل  اًرت َُة اًِت هلصدُث يه اًرت ََة اؽلدرس ََة،  ي يه  ػع تُرَّ

اًرت َُة اإلولثهَُة اًلثرُي ٌَجواهِب اًثلث ِِة واًيفل َِة والاحامتغَِة و رِي ذضل رن 

ث: اًِلمَيِ اؽلو ِة ٌَحثِو ٌوَمل تل ِي، وكد كثل س بحثهَ  ؼثىل َُ   .كَْد أَ َََْح َرن َز َّ

ٍَُزِّكِّ اإلولثُا هفَلَ    ريٍج أو كدوٍة أو سَوٍر رٌظه ؟ ًلد  ا اًصَثُ   وهَف 

ًِِحَ ٍ إًٍَِة ػثًٍَة، ًؼي ريث ِ َثهَة اإلولثِا حلداً و فىرياً وسَو ً  أَيرثً رؼدوداٍت 

ٍَن   .وإرنًة و اِتثٍ اخلري ِ ََثُ  مََكَ ُنِتَب ػََع اشلَّ ُ ُ اًصِّ َْ َ ٍَن  َرٌُوْا ُنِتَب ػََ ِ َث اشلَّ ََيأََيُّ



َُِ ْ ًََؼََُّ ْ  َتَُّلواَ    . ًََؼََُّ ْ  َتَُّلواَ :  ثهظروا أَيث اؽللَموا إىل احلمكة اًؼظمية  .ِرن كَْ 

ََِق اًؼيثا ًفىرٍ،  إهَ اإلَعثز اًلر ّن و ُذا اإلجيثز، ًولكِّ رتأرٍي رٌ  أا ًُْط

َبَح و   ثاِل ُذٍ احلمكِة،  ََ  رٌث رن  ا ٌلىو  ؼَض اآلالِ  واألرراِ ؟  ِذا  َل ْ ٌو

ذا ازلواءُ  ذٍ اذلَُة ُو وَُك رٌث رن إلُ  االَع واًطمَع واألَنهََة واأَلأََرَة ؟ ! اًصَثُ  ُو

ذا رومُس اًرت َِة اًيفل َِة رن  وَُك رن  لرٍي ورلىٍع وذي وثخة؟  ِذا ررفثُا، ُو

ًلد خثطب رسول ظل  ع ظل ػَََ وسؼل ًورثً أوث ََ و ! اًبخِي واألَنهَةِ 

ِ هُوِدَى ِرْن أَ َْواِب اًَْجيَّةِ ”: ررفثَا  لثل ِ : َرْن أَهَْفَق َزْوَخْعِ ِِف َسِ ِِي اغلَّ ََيَغْبَد اغلَّ

ِي  ُْ َ ِة، َوَرْن َ َا ِرْن أَ َ ِة ُدِغَى ِرْن اَبِب اًصَّ ِي اًصَّ ُْ ،  ََمْن َ َا ِرْن أَ َذا َخرْيٌ َُ

َدكَِة،  َدكَِة ُدِغَى ِرْن اَبِب اًصَّ ِي اًصَّ ُْ اًِْجَِثِد ُدِغَى ِرْن اَبِب اًِْجَِثِد، َوَرْن َ َا ِرْن أَ

ِا،  َلَثَل أَ ُو  َْىٍر ر   َيَّ ََثِ  ُدِغَى ِرْن اَبِب اًرَّ ِي اًصِّ ُْ ِ َأَِب أَهَْ  : َوَرْن َ َا ِرْن أَ

وَرٍة،  ََِْي ًُْدَغى أََوٌد  ِ َرثػََع َرْن ُدِغَى ِرْن ِ طْلَ اأَل َْواِب ِرْن َوُ َوُأرِّى ََي َرُسوَل اغلَّ

َث؟ كَثلَ  رواٍ اًبخثري )“ هََؼْه، َوأَْرُحو أَْا تَُىوَا ِرْيُهْ ”: ِرْن ِ طْلَ اأَل َْواِب ُُكِِّ

  .(ورلؼل

 

 ثهظروا أَيث اؽللَموا إىل مِهَِه اًرخثِل اشلٍن َ َدُكوا رث ػثُدوا ظَل ػَََ، واهظروا 

ٍُ و اًرت َِة ػع ًََدي اؽلريب  ًُِتْدِرُنوا اؽلَدى اشلي  َََُغو إىل رلثِ  ُؤالِء األ لِثِء 

َرْن ”األغظِه واؽلؼؼِل األوِل  ع ظل ػَََ وسؼل،    أرَوا و دكة اًتؼبري اًيبوي 

 ِ ؽلثذا ػل ٍىن اإلهفثال زوخثً واوداً رثً ؟ ُيث ٌلري “ ..أَهَْفَق َزْوَخْعِ ِِف َسِ ِِي اغلَّ

 َواُت ظِل وس ُرَ ػَََ إىل رث َحَرْت  َ اًؼثدُة ك ي اًصَثِ ، إِث  ا اؽللؼُل 

ًيفق رث زاد غن وثحتَ، أرث إذا  ا  ثمئثً    وثخة َل إىل رثخصصَ رن اؽلؤا 

َيفْق رث  ث  و  ُحوِر، ًو ىفي غَثََل طؼثُ  اإل طثِر و رنُة اًلَّ اًىثرية، إذ ٍىفَِ ٍو

  .س ِي ظل، ًولد  ا ُذا معَي اؽللَمع سث لثً 

 

إا  ؼَض اإلإصثئَثِت الاكتصثدًِة احلدًثِة  ُبع أا رث ًيفلَ اؽللَموا و  ِِر 

  .ررفثَا ًصي إىل ُُخس رث  يفُلَ األرسُة و ػثٍ   ري



ذا ذمث ٌُْلِؼُي األسؼثَر و اًؼثدة و ًُْغرِي  ؼَض اًتجثِر ابؽلًزد رن االعِ  ُو

َرث َرأَل  َدِرىٌّ ”: والاس تغ ِل، رع أا اًرسول  ع ظل ػَََ وسؼل كد و يث  لوَل

 َُ َُ  َِإْا  ََََبِ  اآلَدِرىَّ هَْفُل َِْمثٌت ًُِلْمَن ُ ََْب ا ِرْن  َْطٍن َإْلُب اآلَدِرىِّ ًُلَ ِوػَثًء َُشًّ

ٌَِيََّفِس  اِب َوجٌَُُث  َ ٌََِّشَّ َؼثِ  َوجٌَُُث  ٌَِطَّ   .(رواٍ ا ن رثخَ)“ َثٌَُُث 

 

ًوو أا اؽللَمع اًزتروا ابًِدي اًيبوي ؽلث  هوا و ررفثا ٌل هتَىوا أنِث ذمث 

ل توردوا أنِث ذمث ًصدروا، وو ُذا اخت ٌل ٌَمواٍزن  .ًًتجوا ٌو

 

اًصَثُ  و اإلس ِ  : ًلد خلص أوُد ػَامِء األرِة ِإَ َ اًصَثِ   لثل :أَيث اؽللَموا

تؼثري ِبث  ِكَواُ   داِب اًيفوِس، ويه اآلداب اًؼثرة اًِت ًؼثري اإلولثا ِبث هفلَ ًو

و  يظٌَف  َي االَد إىل رزرػِة أرراٍ ، ُو رع  ريٍ،  ِو إرلثٌر غن ختمٍة حُتِ

و تر ٌَة و دًرٌب ػع  ثهبِة اًغرااِز وع  يحرُف غن  ، ُو َُ ٌَبدِا رن َسوٍ   َْلُىٌُ

َُ األُواَء ُكام وثوَل  و حشيٌة رن اًلوِة ِتثِ  رلثرُِث اؽلفروِ  و ثٍهِتث اؽلًلودة، ُو

و تروًٌض ٌَؼلِي إىت ال ًًىس رسثًَتََ  .اإلغراُء اًزاإُف أا  تد، ُو

 

ُ  اًيفوَس رَيضًة واهفبثطثً واًزتارثً، إهَ نام و فَ  ٍَُروِّ  ثًصَثُ  احللِليُّ ُو رث 

ٌَ )اًييبُّ  ع ظل ػَََ وسؼل  أي وكثًٌة، إيُع اإلولثُا  َِ هفَلَ رن الاول َثاِل  (ُحٌّ

َن ظُل و احلدًث  وراَء اؽلصلاِت واألُواِء ا تغثَء ررضثِة ظِل خي خ َل، وشلضل بَّشَّ

بِّ س بحثهَ“ اًصوُ  يل وأَن أَْحزِي  َ”: اًلديس  لوَل   !ورث أحزَل غطثَء اًرَّ

 

إا اًفرَد رٌث ًُس وإِداً و ِخَفهِّ احلَثِة، إهَ حزٌء رن ادلثػة،  :أَيث اؽللَموا

تأأر ِبث، وُك  رتاُك األخطثُء واًؼِثاُت  ي اآلاثُ  رن  ؼطهيث، ًؤأر  هيث ًو ًأخذ ريث ًو

اِء ُذا اًتفثػِي احلمتيِّ رع اًيثس؟  إذا َ ْوٌت ًتدارُنيث و ررفثَا ًيثدي : َحرَّ

ؼُلَّ ” ُُ ، وَيابِغَي اخلرِي  ِّ أْكِِصْ واإلولثُا رٌث كثدٌر ػع ! إهَ اًيداُء اًؼَويُّ “ َيابغَي اًَّشَّ

 َُ لَ َِ ِ واًحلثرِح، وأا ًُْط ، وكثدٌر ػع أا إيَع ًلثهََ ابًتََّصربُّ َِ َ رلثَر سَون أا ًغريِّ



ابحلمكِة واإل  حِ، و ذضل ٍَْرََق اإلولثُا اًصثمِئُ إىل ُسدة احلىامِء واأل لِثِء، وظُل 

َِ وَإقُّ اًتَّْلَوى نام   ٍ  َ َإقَّ  ُلَثِ  َُّلوا اغلَّ ٍَن  َرٌُوا ا  ِ َث اشلَّ س بحثهَ ًأررَن  ذضل ََيأََيُّ

ُو ِإْف ُ اٌَلثا، ورن كََدَر ػع ارت ر ًلثِهَ َسَُِي ػَََ أا إتطَل  لَِة : أوس

ايِقَ اٌََع  َِ و اؾلمتعِ ذضل اؽللؼَل اًرَّ َل رن سَونَ ًَىوا  ع إخواه حوارِوَ، وأا ًَُؼدِّ

ذٍ يه اًرت َُة  ُْؤًَُف وال خري  مين ال ًأًف وال ًًؤف، ُو ااثِهب، اشلي ًَْأًَُف ًو

اؽليفبطُة و أػع رل توَيَِتث، كثل رسوُل ظِل  ع ظل ػَََ وسؼل    ٍروًَ غن 

َِ ”: ر َ َُ يِل، َوأَََن أَْحزِي ِ  َّ ََثَ ،  َِإه ِي اْ ِن  َدَ  ََلُ ِإالَّ اًصِّ ََثُ  ُحٌٌَّة، َوِإَذا . ُ ُّ مَعَ َواًصِّ

ََُلْي ِإِّنِّ  َُ أََوٌد، أَْو كَث هََلُ  ََْ َّ َ َا ًَْوُ  َ ْوِ  أََوِدُُكْ ،  ََ  ٍَْر ُْث َواَل ًَْصَخْب،  َِإْا َسث 

 .(رواٍ اًبخثري، ورلؼل)“اْرُرٌؤ َ ثمِئٌ 

 

سُّ  : ِثإخوَة اإلإثا إا ررفثَا ردرسٌة ٌَرت َة كد ال َنَط مبفرداَِتث، ًوىٌيث َُنِ

ٍُ اًَثهؼَة رن اًَو  األول، وإذا اًْتَلَى  ث و هتذوال مثثَرُث،  ثًصَثُ  ًُْؼِطي مثثَر  آاثُر

ذ ًء و طيًة وخصو ًة، َوَزَنِ  اًيفوُس و : اًلر ُا ابًصَثِ  أورَض اًؼلُي ر ثُشًة 

َ َا َرُسوُل ”: كثل$ َتذ ِ  اًطبثُع واسحِلظِ  اًفاماُر، وال َعب  ؼن ا ن غبثس 

 ٍُ ِ  ع ظل ػَََ وسؼل أَْحَوَد اًيَّثِس، َوَ َا أَْحَوَد َرث ٍَُىوُا ِو َرَرَفثَا ِوَع ًََْلَث اغلَّ

 ِ َُ اًُْلْر َا،  ََََرُسوُل اغلَّ َُِداِرُس َيٍ ِرْن َرَرَفثَا،  َ َْ َ ٍُ ِو ُ ِّ ً ِخرْبًُِي، َوَ َا ِخرْبًُِي ًََْلَث

حِي اًُْمْرَسَيِ  ٍُ ِخرْبًُِي أَْحَوُد اِبًَْخرْيِ ِرَن اًرِّ رتفق )“  ع ظل ػَََ وسؼل ِوَع ًََْلَث

 .(ػَََ

 

واشلي ًبدو ُيث أا اخلرَي وااوَد ُكمتثا خثرؼتثا ًلك رث ُو رثديٌّ حملوٌس 

َثٍت ِرَن  ٌِّ ٌَِيَّثِس َو َُ دًى  ُُ َِ اًُْلْر ُا  ي ُأْىزَِل ِ ِ ِ ورؼيوٌي رَموٌس َ ُِْر َرَرَفثَا اشلَّ

اًَُِْدى َواًُْفْركَثِا  ررفثا إذا  ُِر اًرت َِة اإلإثهَِة ًلك رلؼٍل ورلَمٍة، إهَ ردرسٌة 

رفتووٌة ٌَرخثِل واًًلثِء واًصغثِر واًى ثِر، ًَْؼُمُروَا  َوَت ظِل  ؼثىل غبثدًة و ؼَامً 

و ؼَ ً، وال أدلَّ ػع ذضل ذمثولثُدٍ رن دروس اًؼؼل واًتوحَِ واإلر ثد، إِث 

َُ ظُل   ل تفَف دوةُل اإلرثراِت اًؼَامَء ضَوَف  ثإِب اًلمو رئُِس ازلوةِل إفظ



ؤالء ازلػثُة واًؼَامُء واؽلفىروا اًلثدروا إًَيث رن خمتَف األكطثِر اًؼر َِة  ، ُو ٍُ ورػث

واإلس رِِة ًٍزدوا أحواَءَن اًروإَِة ػَامً وهوراً و اؽللثخد واؾلثًس وأ زِة 

أكول . اإلػ ِ ، جفزاُه ظل   خري ، وهفؼيث  ؼَورمه، وو لٌث إىل رث بَ و ٍرضثٍ

 . ُذا اًلول وأس تغفر ظل اًؼظمي يل ًو 

 

 اخلطبة اًثثهَة

 

اذلد عل  َد اًلثهٍرن ،  َد اؽلترضػع ،  َد اؽليَ ع اًراوؼع ، َنمدٍ 

، وال  َُ وول تؼَيَ، وهؤرن  َ وهتو  ػَََ ، وأ ِد أا ال إَل إال ظل ، الَنىص ِهَؼَم

،  ثٌَِه ال َنيص جيثًء ػََم أه  نام أجيَُ  ػع هفلم، وأ ِد أا  َِ مَكِ َنَط حِبِ

َّيَث َوا َْؼْث   .س ََدَن  داً غبُدٍ ورسوَُل، دغوُة أيب األه ِثِء إ راُمَي إذ دػث روالٍ َر 

ََّم أَهَ  اًَؼزٍُِز  ٍَُزنِّهِيْه ِإه ًِْىتَثَب َواًِْحمْكََة َو ُِّمُُِه ا ْه  ََيِ َم َوًَُؼَ ْيُْه ًَْتَُو ػََهَْيِ ِ هِيْه َرُسواًل رِّ

 ثٌَِه  ي وسؼل ػع رؼؼِل اًيثِس اخلرَي، واألسوِة احلل يِة واًِثدِي إىل   .احلَِىميُ 

 :كثل  ؼثىل: أَيث اإلخوة اؽلؤرٌوا.  اِطم اؽلل تلمي ، وػع  َل وأوث َ واًتث ؼع

ٌِعَ  ْنَرى  َيَفُع اًُْمْؤِر ٌَْض   .َوَذنِّْر  َِإاَّ اشلِّ  ورث حتدجيث  َ و اخلطبة األوىل رثُو إال غَ

ٍِْض رن كمِي اًرت َِة اإلإثهَِة ٌَيثس و ررفثا ،  ثًلؼَُد رن َسِؼَد  طثػة  رن  َ

ْب  ِليُّ ُ َّ اًللثِء رن ُإرَِ  ُذٍ اًيفحثُت اًررفثهَُة اًرووثهَُة، وػل َُيَذِّ روالٍ ،واًلَّ

هفَلَ ابًرت َة اًرابهَة ،  َتىِن األَيُ  اؽلؼدوداُت ِوػثًء ًدخر  َِ  ُّ رلؼٍل ورلَمٍة 

 .رن اًبثكِثت اًصثحلثت ًَو  ال ًرَب  َِ ًوَ  ًلو  اًيثُس ًرب اًؼثؽلع

 

 ً َِ ُِّموا  َْل َِ َوَسَ َْ َ ٍَن  َرٌُوا َ َُّوا ػََ ِ َث اشلَّ َُ ًَُصَُّوَا ػََع اًيَّيِبِّ ََي أََيُّ َ َوَرَ اَِىتَ   .ِإاَّ اغلَّ

، اٌَُِهَّ احؼَْيَث ِرَن  َر َوُغثَْمثَا َوػَِِلٍّ اِ ِدٍَن أيَِب  َْىٍر َومُعَ ُهَّ َغِن اًُْخَََفثِء اًرَّ َِّ َواْرَ  اٌَ

َِ ػَثِخهِلِ  اًصثمئَع اًلثمئَع، وانت ٌَْث ِرْن غبثِدَر اؿلل يَع، اٌَُِهَّ إَنَّ ولأضُلَ ِرَن اخلرَِي ُُكِّ

 َُ َِ ػَثِخهِلِ و ِخهِلِ َرث ػََْميَث ِرٌ ِّ ُُكِّ َُ وَرث ًَْه هؼؼْل، وهؼوُذ ِ َم ِرن اًَّشَّ و ِخهِلِ َرث ػََْميَث ِرٌ

َُ س َُدََن ُرحمٌد  ث َسأضَلَ رٌ -  ع ظل ػَََ وسؼل-وَرث ًَْه هَؼؼْل، اٌَِهَّ إَنَّ وَلأضُلَ ِرمَّ



َُ س َُدََن ُرحمٌد  َذ ِرٌْ ث  َؼوَّ ٌَِع -  ع ظل ػَََ وسؼل-وهَُؼوُذ ِ َم ِرمَّ ٌَُِْمْؤِر ُهَّ اغِْفْر  َِّ اٌَ

ََِمثِت اأَلْإَِثِء ِرْيُْه َواأَلْرَواِت،  َِِمَع َواًُْمْل ر يث   يث و ازلهَث َواًُْمْؤِرٌَثِت َواًُْمْل

ِة مَعَّث  .إل ية، وو اآلخرة إل ية، وكٌث ػذاب اًيثر َِّم َربِّ اًِْؼزَّ ْبَحثَا َر  س ُ

َِْعَ . ًَِصُفْواَ  َ اًَْؼِظمَي ًَْذُنْرُُكْ، . َواحلَْمُد عِل َربِّ اًَؼثًَِمْعَ . َوَسَ ٌ  ػََع اؽلُْرَس اْذُنُروا اغلَّ

ُ ًَْؼؼَلُ َرث  َْصيَُؼواَ  ِ أَْنرَبُ َواغلَّ ْنُر اغلَّ َِ ٍَزِْدُُكْ َوشَلِ ٍُ ػَع ِهَؼِم   .َوا ىُرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ررفثا  ِر اادِّ واًؼمي ( ٧)

 
 وىلاخلطبة الا

 َُ ُ ُة ظِل َو ََرَ   ُ ْ َوَرْ َ َْ َ َ ُ  ػََ  اًلَّ
 

، س بحثهَ ال  َِ َِ وغظمِي سَطثه اذلُد عل نام  بُّ أا  مد،  داً ًََُق جب ِل و 

داَن  َن ابإلس   وأَهرَرٌث ابإلإثا، ُو َنيص جيثًء ػَََ ُو نام أجِن ػع هفلَ، أغزَّ

َثٍت ِرَن اًَُِْدى َواًُْفْركَثاِ : ابًلر ِا اشلي أىزَل و ررفثَا  ٌِّ ٌَِيَّثِس َو َُ دًى   وأ ُِد  .ُُ

أا ال إَل إال ظل و وَدٍ ال ُشًَم َل، وأ ُِد أاَّ س َدَن  داً غبُدٍ ورسوَُل، 

و فَِ و خََهل، اٌَِهَّ  يِّ وسؼل وابرر ػع س َدَن  د وػع  َل وأوث َ 

 .واًتث ؼع، و  ؼهيه  إإلثٍا إىل ًو  ازلٍن

 

َوًَلَْد : أو َ  غبثَد ظل  تلوى ظل،  ِهي و َُة ظِل ٌَيثس أأؼع، كثل  ؼثىل

ِ َرث ِو  َ َوِإْا تَْىُفُروا  َِإاَّ غِلَّ َُّلوا اغلَّ ُُكْ أَِا ا  َُِ ْ َوِإَيَّ ًِْىتَثَب ِرْن كَْ  ٍَن ُأو ُوا ا ِ يَث اشلَّ َْ َو َّ

َداً  ُ غَِيَّثً َ ِ َمثَواِت َوَرث ِو اأْلَْرِ  َوَ َا اغلَّ  .اًلَّ

 

َّغَيث اًلَِر اؽلبثرر  َِر   :غبثَد ظلِ  ًلد أهررٌث ظل  ؼثىل إذ ردَّ و أغامرَن، إىت  َ

ررفثا، وهَدغو ظل  ؼثىل أْا ًُِؼًٌََث ػع  َثِرَ و كِثِرَ، وأا جَيؼََيث رن غبثِدٍ 

ُؼِتُلِه رن اًيثر، وػََيث  غفُر ذهوَِبه، ًو اًصثحلع، اشلٍن ًتل ي  َثَرِه وكِثَرِه، ًو

ًِيىوَا رن اًفثاٍزن،  إا  أا هغتمَن ُذٍ األَيَ  اؽلبثرنَة ورث  هيث رن هفحثٍت و ر ت 

 َثَ  ررفثَا  ًرفٌة حممكٌة، ًؤدَيث اؽللَموا رٌذ  ُرَِضْ ، جيددوا  هيث اًؼَِد رع 

ََي : ظل، ػع اًطثػِة واؿلبِة، واٍمتلِم بَّشًؼِة اإلس  ، ورٌذ ىزَل كوُل ظل  ؼثىل

َُِ ْ ًََؼََُّ ْ  َتَُّلواَ  ٍَن ِرْن كَْ  ِ ََثُ  مََكَ ُنِتَب ػََع اشلَّ ُ ُ اًصِّ َْ َ ٍَن  َرٌُوا ُنِتَب ػََ ِ َث اشلَّ  .أََيُّ

ل تجَبوا ألررٍ، إىت ال  وأوُع اؽللَمع حًِ   ؼد حِي ًََُبُّوَا دغوَة ظل، ٌو



ًتخََّفوا غن أوعِ اؽلؤرٌع رن األدم اًلث لة، اشلٍن ُنِتَب ػَهيه اًصَثُ   صثروا، 

و لثَرْوا غن رغبثِت االد و ِواِت اًيفس، وهَف ال ًًلطُ اؽللؼُل ألداِء ُذا 

َِلَْ  أ واُب اًيثر، وُ فَِّدِت اًل َثطُع، نام  اًواحب وكد  ُتَِّحْ  أ واُب ااية، وُأ ْ

ُ أوث ََ  أخربَن  ذضل اًصثداُل اؽلصدواُل  ع ظل ػَََ وسؼل ،  لد  ا ًُ َّشِّ

 لدوِ   ِِر ررفثا  ِو  ُِر اًؼمِي اًصثحِل واؽلغفرِة واًؼتِق رن اًيثِر، و ر ٌة ال 

 تثُح و اًؼث  إال ررًة واودة،    ػذَر ؽلؼتذٍر و ال  ثَل ٌَتواّن واًىلي،  ي مِهٌَّة 

وولثٌا و لث ٌق إىل اخلرياِت، ُذا  أُا اؽللَمع ُكام خثء ُذا اًلُِر اؽلبثرر وَرْن 

يَّةَ  َ و واَِّن  لد ضَََّع اًفر َة ػع هفلَ وخثًََف اًل ُّ  .كَِصَّ

 

اإلك ثُل ػع   ِة اًرتاوحي، اًِت - إىل خثهب اًصَث -وِرن رظثُِر ُذا اًًلثا 

 َتَأْلأُل ِبث اؽللثخُد وعِل اذلد،  ِهي كِثُ  اًلِِر اًىرمي، اشلي وػََد ظُل َرْن َ ثَرَ 

َرْن َ ثَ  َرَرَفثَا ِإإَثًَن ” :وكثرَ مبغفرِة رث لدَ  رن ذهبَ، كثل  ع ظل ػَََ وسؼل 

  َ ، وَرْن كَثَ  َرَرَفثَا ِإإَثًَن َواْوِحَلثاًب غُِفَر ََلُ َرث  َلَدَّ َِ َ  ِرْن َذهِْب َواْوِحَلثاًب غُِفَر ََلُ َرث  َلَدَّ

 َِ وشلا جند األمئَة ًحٌث لوا و اخلرِي مفيه رن ُيِ  اؽلصحَف . (رتفق ػَََ)“ ِرْن َذهِْب

  ُُكََّ و اًرتاوحي، وريه رن ُي   ؼَفَ، وو ٍ  خرٌي إا  ثء ظل

 

إا ررفثَا ُو رومُس كراءِة اًلر ا،  ثًلر ُا اًىرمي ىزَل و ررفثَا نام  :غبثد ظل

 ؼَموا، و َا خرًبُي ػَََ اًل   ًأيت رسوَل ظل  ع ظل ػَََ وسؼل و ررفثَا 

يًَّة رتبؼًة و ُذٍ األرِة اؽلبثرنة، ًلرؤوا اًلر َا   ِدارُسَ اًلر َا، وظَْ  ُذٍ س ُ

فثغفوا  َدُه و ررفثَا اؽلبثرَر  ِخُ   ؼُفِه اؽلصحَف رراٍت، و  و ُ ِّ األَي  ًو

يَِّة اذلَدِة كث  و ُذا اًبسِل اؽلبثرِر  اؽللتصُد ُيُ  رّرًة واودًة، و اس متراراً ًِذٍ اًل ُّ

رَّشوُع اًلثئِد اؽلؤسس اًل َ  زاًد ر َ ظل ًتحفِ ِ اًلر ِا اًىرمِي، اشلي 

اس تفثد رٌَ اآلالُف  فثزوا  رضواِا ظل ، وػَْ  ُكمُتَ و كَوِبه، ورخسِ  اًؼلِدُة 

اًصحَحة و هفوسِه، واس تلثرْ   ت وِة اًلر ِا أًلًهُته،  حهوا َخَََف خرٍي ًلَِف 

األرِة اًصثحل ُخَُلثً واس تلثرًة وأداًب، جفزى ظُل اًلثئَد اؽلؤسَس خرياً ػع ُذا 



،    ا رن مثراِت ُذا اؽلَّشوعِ  َِ اؽلَّشوعِ اؽلبثرِر و حؼهَل و وَفِة إل يث 

َِة ٌَلر ِا اًىرمِي، واًِت  ؼددْت ولثطثَُتث  اًطَب، رَّشوُع خثازِة ديب ازلًو

و روُغِث، واًِت  ل هتيُّ  ؼثًَثَِتث رع إط ةِل ُ ِل ررفثا اؽلبثرر رن   ػث ، ويه 

و ُذٍ األَي   بدُأ دورََتث اًتثسؼَة، واُامتُ  اؽللَمع ابًلر ِا اًىرمي و ُذا اًبسِل 

وو    سل دًَُي خرٍي و  حٍ إا  ثء ظل،  لد كثل رسول ظل  ع ظل ػَََ 

ترهُ   ِ    َةْع ًن  فَوا  ؼَدُام نتثَب ظل وسًِت، ًون ًفرتكث إىت : وسؼل 

ورث أإوَج األرَة اإلس رَِة إىل اٍمتلم ابًىتثِب و . (رواٍ احلثُك)ٍَرِدا ػِلَّ احلو  

يَِّة و ُذٍ األَي ، اًِت  ت طُه  هيث اًفنُت، إىت  دَع احلَمَي ورياَا، و ًن  تثَر  اًل ُّ

 .رن اكتدى ابًىتثِب واًل ية  ِام سفِيُة اًيجثِة ورصبثُح اًِداًةِ 

 

إاَّ ُذا اًًلثَا اؽلفثغَف و ررفثا، رن  َثٍ ، وكِثٍ ، وكراءٍة  :أَيث اؽللَموا

ٌَلر ِا، و يث ٍس و اخلري، و ذٍل ٌَصدكثت، وإ ثجِة اؿلتثخع، و وسعٍ و اًتوغَة 

ازلًًِة، ُو خرُي دًٍَي ػع أا ررفثَا  ؼً  ُو  ُِر اخلري واًربنة، وإط اِل 

 .اًطثكثِت اإلس رِة اًحرٌِة و األرة

 

رٍ اًبؼُض بل ِب رث  ٍِو وطؼثٍ  وُشاٍب نام ًصوِّ  َُس ررفثُا  َِر تحسٍي وهوٍ  ًو

ٍراٍ رن  ِص ثِت  ؼِض اؽللَمع،  ي ُو  ِر اادِّ واًؼمِي وااِِد اؽلفثغف 

، وػع ُ ِّ رلؼٍل غَوٍر ػع دًيَ أا ًفثغَف  َدٍ و ررفثا ًَد َع اٍهتمَة  اخلريِّ

ؼِطَي اًصورة اًصثدكَة ًررفثَا اًِت  ا ػَهيث  اًبثطَي غن اإلس   واؽللَمع ًو

ُف جيُب أا ًأيَت إىل معهل  األإ ُة س َُدَن  ٌد  ع ظل ػَََ وسؼل ووُبَ،  َثؽلوظَّ

ليض وثخثَِته اؽلَّشوػَة  لك خدٍّ وولثٍا  ٍَ طَق، ًو ر ىراً و ًَلى اًيثَس  وخ

ل مترُّ و دواِرَ ول َطثً إىل َنثًِة اًوك ،    ذرٍر وال  أ ٍف وال هلٍي،  وإ لثٍا، ٌو

 َُ َِّم ََْلَى ُرَؼَ و اًطثًُب جيُب أا ٌل تغيَّ اًوكَ  ؽلفثغفِة ازلراسِة واًتحصَي، ًو

َُ ابًر ِة واًلفلة، واًتثحُر جيُب أا ٍىوَا ريضَّ اًيفس،  ُِّم َلثٍ ُرَؼَ ابً لث ِة، ًو

إًرصثً ػع دًيَ، ال ًَُفَُِّع   َة ادلثػِة رن أخِي اًىلِب ازلهَوي، وال ٌل تغيُّ 



ىذا  ُّ رلؼل  أَيَ  اًلِِر اؽلبثرر ًر ع األسؼثر، و اس تغ ِل وثخثِت اًيثس، ُو

أًامن  ا روكُؼَ جيُب أا ٍزداَد خرياً و راً وساموًة وهررثً و ررفثا، ِبذا أو ثَن 

ِإَذا َ َا ًَْوُ  َ ْوِ  أََوِدُُكْ،  ََ  ٍَْر ُْث َواَل ”: رسوُل ظل  ع ظل ػَََ وسؼل  لثل

ََُليْ  َُ أََوٌد، أَْو كَث هََلُ  ََْ َّ ىذا . [رتفق ػَََ]“ ِإِّنِّ اْرُرٌؤ َ ثمِئٌ : ًَْصَخْب،  َِإْا َسث  ُو

َ َا َرُسوُل ”: ا اًييبُّ ػَََ اًص ة واًل   و ررفثا،  ؼن ا ن غبثس ر  كَثلَ 

 ٍُ ِ  ع ظل ػَََ وسؼل أَْحَوَد اًيَّثِس، َوَ َا أَْحَوَد َرث ٍَُىوُا ِو َرَرَفثَا ِوَع ًََْلَث اغلَّ

 ِ َُ اًُْلْر َا،  ََََرُسوُل اغلَّ َُِداِرُس َيٍ ِرْن َرَرَفثَا ،  َ َْ َ ٍُ ِِف ُ ِّ ً ِخرْبًُِي، َوَ َا ِخرْبًُِي ًََْلَث

حِي اًُْمْرَسَيِ  ٍُ ِخرْبًُِي أَْحَوُد اِبًَْخرْيِ ِرَن اًرِّ رتفق )“  ع ظل ػَََ وسؼل ِوَع ًََْلَث

 .(ػَََ

 

ُىذا جيُب أا ىىوَا، هلتدي  ي ِيث  ٍد  ع ظل ػَََ وسؼل و ررفثا  :غبثد ظل

ٍن و أغامًيث، رل تلميع و سَوويث، إل يًة أخ ُكٌث، واسؼًة  وو  ري ررفثا، خثدِّ

َن ابخلري، ػثررًة  ىتثِب ظِل  دوُرَن، رطبًة  ذهِرٍ أًل يحٌُث،  ًً  دوُرَن، َسحًة أنفُّ

 لد كثل رسول ظل  ع . هغتمُن أوكثَت اخلري، ًيفوَز ابخلري اًؼث ِّ و ازلهَث واآلخرة

ضوا ًِث، ًؼهل أا ًصََب  ”: ظل ػَََ وسؼل  ًِر   و أَيِ  دُرُُِك هفحثٍت،  تؼرَّ إاَّ 

 وال  م أا أَيَ  ررفثَا رن (رواٍ اًطرباّن)“ هفحٌة ريث     للْوا  ؼدُث أ داً 

األَي  اًِت ََتُبُّ  هيث ُذٍ اًيفحثُت اًرابهَُة،  فهيث ًَُي اًلدر اًِت يه خرٌي رن أًف 

ًَِمْن خدَّ واحهتد واغتمن ُذٍ األَيَ  اؽلبثرنة   ِر وعِل  هيث غتلثُء رن اًيثر،  َُطوََب 

 .ابًؼمي اًصثحل،  حا رن اًفثاٍزن  رضواا ظل ور تَ وحٌتَ

 

ُطوََب ؽلن خدَّ واحهتَد  أدَّى إقَّ ظِل وإقَّ اًؼبثِد و ررفثا وو  رِي ررفثا 

ؼرُب   حا اؽللؼَل اٍمنوذيجَّ اشلي ًدغو إىل اإلس    ؼمهِل اًصثحل وخَلَ اؽلل تلمي،ًو

ابرر ظل يل ًو  و  .أأَي  ؼبرٍي غن ازلٍن اإلس يم اشلي ار فثٍ ًيث ربُّ اًؼثؽلع

أكول كويل ُذا  .ُذا اًلِر اًىرمي وأػثهيث ػع أداء إلوكَ، وحؼَيث رن اؽلل ًوع

  .وأس تغفر ظل اًؼظمي  ثس تغفروٍ إهَ ُو اًغفور اًرإمي



 اخلطبة اًثثهَة

 

اذلُد عِل  داً نثريا طَبثً ر ثر ً  َِ، وأ ِد أا ال إَل إال ظل وودٍ ال ُشًم َل، 

وأ ِد أا س َدَن  داً غبدٍ ورسوَل، اٌَِه  ي وسؼل وابرر ػع س َدَن  د 

 .و َل ووبَ أأؼع

 

 ث لوا ظل إق اًتلوى، وراك وٍ و اً  واًيجوى، وا ىروٍ أا َرنَّ  :و ؼــــد

ػََ  ابًِداًة زلٍن اإلس   وروامس اخلري واحلل يثت واًطثػثت، وأنِثوا رن  ؼي 

 .اخلريات

 

َِ : كثل ظل  ؼثىل  َْ َ ٍَن  َرٌُوا َ َُّوا ػََ ِ َث اشلَّ َُ ًَُصَُّوَا ػََع اًيَّيِبِّ ََي أََيُّ َ َوَرَ اَِىتَ ِإاَّ اغلَّ

 ً َِ ُِّموا  َْل ،   .َوَسَ َر َوُغثَْمثَا َوػَِِلٍّ اِ ِدٍَن أيَِب  َْىٍر َومُعَ ُهَّ َغِن اًُْخَََفثِء اًرَّ َِّ َواْرَ  اٌَ

اٌَُِهَّ احؼَْيَث ِرَن اًصثمئَع اًلثمئَع، وانت ٌَْث ِرْن غبثِدَر اؿلل يَع، اٌَُِهَّ إَنَّ ولأضُلَ ِرَن 

َِ ػَثِخهِلِ  ِّ ُُكِّ َُ وَرث ًَْه هؼؼْل، وهؼوُذ ِ َم ِرن اًَّشَّ َِ ػَثِخهِلِ و ِخهِلِ َرث ػََْميَث ِرٌ اخلرَِي ُُكِّ

َُ س َُدََن ُرحمٌد  ث َسأضَلَ رٌ َُ وَرث ًَْه هَؼؼْل، اٌَِهَّ إَنَّ وَلأضُلَ ِرمَّ -و ِخهِلِ َرث ػََْميَث ِرٌ

َُ س َُدََن ُرحمٌد -  ع ظل ػَََ وسؼل َذ ِرٌْ ث  َؼوَّ -  ع ظل ػَََ وسؼل-وهَُؼوُذ ِ َم ِرمَّ

ََِمثِت اأَلْإَِثِء ِرْيُْه َواأَلْرَواِت،  َِِمَع َواًُْمْل ٌَِع َواًُْمْؤِرٌَثِت َواًُْمْل ٌَُِْمْؤِر ُهَّ اغِْفْر  َِّ ر يث اٌَ

َِّم َربِّ  .  يث و ازلهَث إل ية، وو اآلخرة إل ية، وكٌث ػذاب اًيثر ْبَحثَا َر  س ُ

ِة مَعَّث ًَِصُفْواَ  َِْعَ . اًِْؼزَّ َ . َواحلَْمُد عِل َربِّ اًَؼثًَِمْعَ . َوَسَ ٌ  ػََع اؽلُْرَس اْذُنُروا اغلَّ

ُ ًَْؼؼَلُ َرث  َْصيَُؼواَ  ِ أَْنرَبُ َواغلَّ ْنُر اغلَّ َِ ٍَزِْدُُكْ َوشَلِ ٍُ ػَع ِهَؼِم   .اًَْؼِظمَي ًَْذُنْرُُكْ، َوا ىُرو

 

 

 

 

 


