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 5 خطبة املنرب

 تقديم

ڦ  ڦ  ڤ  ڦ  )الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه: 

، والصالة والسالم على أشرف الخلق أجمعين، [٥٥الذاريات:] (ڦ

ه، وعلى آله  ر ونصح وربَّى ووجَّ المبعوث رحمة للعالمين، أفضل من ذكَّ

ا وأصحابه الطيبين الطاهرين، الذين ضّحوا بأنفسهم وأموالهم نصرة لهذ

 الدين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

 أما بعد:

المنبرية كان يلقيها الوالد حفظه الله تعالى  ة من الخطبفهذه مجموع

في جامع النعيرية عندما كان يعمل قاضًيا فيها، حيث منَّ الله تعالى على 

أسيس ، ثم ُكلِّف بت هـ6331الوالد بأن ُعيِّن قاضًيا في المنطقة الشرقية عام 

 وافتتاح محكمة النعيرية التي كانت مركًزا لعدة مدن.

ل في النعيرية قاضًيا أربع سنوات، تولى خاللها لوالد يعموقد مكث ا

 إمامة الجامع وإلقاء خطبة الجمعة وخطب األعياد والمناسبات.

وكان حفظه الله يكتب الخطبة على أوراق ثم بعد اإللقاء يحتفظ بها، 

بقيت محفوظة لديه تلك السنين  ,ال بأس به من الخطب ّمع لديه عددج  ت  ف  

 الطويلة.

ى هذه الخطب فاستأذنته في طباعتها فرفض؛ ألنه ال لعت علوقد اط

يرى أنه عمل يستحق الطبع والنشر، ثم شرحت له أن أوالده وأحفاده وأبناء 

العم ال يعلمون عن جدهم شيًئا، فهذه ذكرى وتشجيع لهم على الكفاح 

لم، ثم أذن بطبعها على أال يطلع عليها إال األسرة، فقمت مستعينًا وتعلم الع

نفع بها الله بترتيبها ومراجعتها لطبعها ونشرها، سائاًل المولى عز وجل أن يب

 وُيستفاد منها.
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أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بهذا العمل، وأن  وختاًما:

 ه سميع مجيب.يجعله في موازين أعمال مؤلفها ومعدها، إن

 ا كثيًرا.وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمً 

 ربه المنانعفو كتبه الفقير إلى                                                                             

 محمد بن صالح الشاويصالح بن 
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 ترمجة خمتصرة

 (1)للشيخ حممد بن صاحل الشاوي

  ه وسبب ه:امس

ان بن محمد بن صالح بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن سليمهو: 

 محمد بن غانم الشاوي البقمي األزدي.

 مولده:

 م.20/0/0923هـ(، الموافق: 32/9/0231)ولد في البكيرية، في: 

 سشأت ه وأخالق ه:

نشأ بين أبوين محافظين ومتدينين، فقد كان والده فضيلة الشيخ صالح 

ه الشاوي عالًما من علماء البكيرية، وكان من الموسرين ولله بن عبدالل

المنة، وكانت والدته رقية بنت ناصر الفريح امرأة صالحة فاضلة، الحمد و

 دين وخلق وصالة وصيام.ذات 

وقد ُعرف باألخالق الفاضلة والصفات الحميدة، فهو مثال للخلق الطيب 

والعفة والحكمة، كما كان حازًما  والسلوك الحسن واالستقامة، كما اشتهر بالورع

في الحق، ال تأخذه في الله لومة الئم، وكانت في أمور الدين والُحْكم، وقويًّا 

عالقة طيبة، فأحب الناس وأحبوه، وعاشر زمالئه معاشرة عالقته مع جميع الناس 

 طيبة، وكان مع أساتذته كذلك كما كان مع الناس.

                                                 

( هذه ترجمة مختصرة عن الوالد حفظه الله، وهناك ترجمة موسعة جمعتها من ذكرياته ومن الوثائق 1)

 والمراسالت الموجودة لدينا، وسأقوم بمشيئة الله تعالى بطبعها.
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 طلب ه للعلم:

ذ نعومة أظفاره، بدأ بمسيرة طلب العلم؛ حيث بعد أن حفظ القرآن من

 ضاره إلى مجالس العلماء ليتعلم ويستفيد منهم.اهتم به والده وبدأ بإح

وكان أول ذلك عندما بلغ التاسعة من عمره، حيث كان يجلس مع طلبة 

العلم الذين يدرسون عند والده فضيلة الشيخ صالح بن عبدالله الشاوي 

قيم، وكتب التفسير، وكتب شيخ اإلسالم ابن تيمية، رحمه الله في كتب ابن ال

ولهذا يعتبر والده هو شيخه األول الذي تعلم عليه بعض والسيرة النبوية، 

 ة.العلوم الشرعي

رغب إليه والده أن ينضم إلى الحلقة  ،من عمره ةولما بلغ الحادية عشر

م في المسجد الجامع ليدرس على الشيخ محمد بن عبدالله بن سبيل إما

قبل الحرم المكي، والشيخ عبدالعزيز بن سبيل، والشيخ العالمة محمد الم

 وغيره من علماء ذلك الزمان.

وانضم مع طلبة العلم وفي السنة الثالثة عشرة من عمره سافر إلى الرياض 

في مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم أل الشيخ وأخيه الشيخ عبداللطيف بن 

 ذاك.إبراهيم، وغيرهم من العلماء آن 

وي ولما قدم ابن العم عبدالله ابن العم الشيخ محمد بن عثمان الشا

ائف، فالتحق رحمه الله من الطائف؛ أقنعه بااللتحاق بدار التوحيد في الط

ودرس بها، وبعد أن أخذ شهادة المتوسطة من دار التوحيد عاد إلى الرياض، 

 وأكمل الثانوية في المعهد العلمي بالرياض.

هـ اْلتحق بكلية الشريعة والتي كانت تسمى آنذاك )دار العلوم 0233وفي عام 

هـ(، وكان من ضمن 0231ة(، واستمر فيها حتى تخرجه من الكلية عام )الشرعي

 ل دفعة تخرجت من الكلية.أو



 
 9 خطبة املنرب

 مؤلفات ه:

لم يشغل الشيخ نفسه كثيًرا في التأليف؛ ألنه كان مشغواًل في أول حياته 

وغيرها من األعمال، وبعد التقاعد انشغل بالوظائف الحكومية والخطابة 

رة والتجارة واالهتمام بالعبادة وغيرها، ومع كثيًرا في مجال األعمال الح

والتي جمعناها في البحوث والكتابات المفيدة  ذلك لم يهمل الشيخ بعض

 :التالية المؤلفات

قبسات من الحرم المكي، وخطبة المنبر، ومختارات وحكم من عيون 

دب، ورسائل ومقاالت الشاوي، والحاوي لتراجم علماء الشعر واأل

 قرآنية.الشاوي، ونفحات 

 حيات ه الوظيفية:

هـ تم تعيينه قاضيًا في المنطقة 0231بعد تخرجه من كلية الشريعة عام 

بتأسيس المحكمة هـ، وقام 03/3/0233الشرقية في بلدة النعيرية بتاريخ: 

تمر عمله في مجال القضاء حتى تاريخ: واسالشرعية فيها، وُعيِّن رئيًسا لها، 

 هـ.01/8/0239

ا تولى إمامة جامع النعيرية، وتولى في النعيرية قاضيً وفي أثناء وجوده 

 الخطابة يوم الجمعة وفي األعياد والمناسبات.

ومن المهام التي توالها أثناء عمله قاضًيا في النعيرية تأسيس هيئات 

يها، ثم ُعيِّن  رئيًسا لها، وتولى أعمال األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ف

 حتى تم تعيين رئيس مستقلٍّ لها.الحسبة فيها لفترة وجيزة 

وبعد عامين تقريًبا من عمله في مجال القضاء طلب منه سماحة الشيخ 

محمد بن إبراهيم االنتقال إلى الرياض لتأسيس وافتتاح كتابة العدل ورئاسة 
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زم لها؛ حيث لم يكن هناك كتابة عدل رسمية العمل فيها، والقيام بعمل الال

 طقة الرياض والقصيم.بهذا االسم قبل ذلك في من

وبعد أن االنتهاء من عمليه تأسيس وافتتاح كتابة العدل ُعيِّن رئيًسا لها؛ 

فكان أول رئيس لكتابة العدل بالرياض، وقد رتب فضيلته ما يلزم لها من 

 هـ.08/8/0239لعمل فيها بتاريخ: األنظمة والقوانين والموظفين وباشر ا

ياطيًّا دل كلِّف بالعمل عضًوا قضائيًا احتوخالل فترة عمله رئيًسا لكتابة الع

بهيئة المنازعات التجارية في الفترة المسائية في حالة تغيب أحد أعضاء الهيئة، 

هـ، ثم صار بعد ذلك عضًوا رسميًّا بعد أن طلب 38/3/0289وذلك بتاريخ: 

 بن جبير رحمه الله أحد األعضاء اإلعفاء للتفرغ إلى عمله الرسمي. الشيخ محمد

ن األعمال التي توالها قيامه بعقود األنكحة بين الناس، أي: أنه عمل مو

هـ، 3/4/0293مأذوًنا لألنكحة، وقد تم تعيينه في هذا العمل بتاريخ: 

 بجانب عمله في كتابة العدل بالرياض.

ينه عضًوا مؤسًسا في مؤسسة الجزيرة ومن األعمال التي توالها تعي

تخب أيًضا من قبل زمالئه وعيِّن عضًوا للصحافة والطباعة والنشر، ثم ان

 كل ذلك بجانب عمله في كتابة العدل. هـ،0/8/0298إدارًيا بتاريخ: 

ومن األعمال أيًضا تعيينه مستشاًرا لمعالي وزير العدل آنذاك الشيخ 

 هـ.03/2/0298الشيخ بتاريخ:  إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل

اإلعفاء والتقاعد المبكر  وبعد فترة وجيزة من عمله مستشاًرا طلب

هـ؛ ألنه يريد إراحة نفسه من 9/3/0299يريد وذلك بتاريخ:  فتحقق له ما

 األعمال الرسمية، والتفرغ لكتابة البحوث والعبادة ونحو ذلك.

***** 
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 شهادة الزور

 ،م الظلم على نفسهلصدق والعدل، وحرّ الحمد لله الذي دعا إلى ا

 االعدل، وأشهد أن محمدً  مُ ك  ح  لله الإال اال إله  وأشهد أن، امً وجعله بيننا محرّ 

 .اا كثيرً ه وآله وصحبه وسلم تسليمً صلى الله علي ،عبده ورسوله

 :أما بعد

أال »فقال:  ،ملسو هيلع هللا ىلصا عند رسول الله كنّ  :قال ،هفعن أبي بكرة رضي الله عن

ر، أال أال وقول الزو ،اإلشراك بالله، وعقوق الوالدين :بر الكبائرأنبئكم بأك

 .ليته سكت :فما زال يكررها حتى قلنا ؛فجلس اوكان متكئً ، «زورشهادة الو

 أيها املبلمون:

ففي جاءت الشريعة اإلسالمية بتحريم النفوس واألموال واألعراض، 

  .«هدمه وعرضه ومال :المسلم على المسلم حرامكل » الحديث:

 مت الظلم بشتىودعت الشريعة المطهرة إلى العدل واإلنصاف، وحرَّ 

 .ليبالطرق واألسا

التي جمع الله بينها وبين  ؛شهادة الزور :ن من الظلم واإلثم العظيمإو 

وأمر  ،فقرن الله جل وعال بينهما ،وهو الشرك به ؛صي الله بهعُ  أعظم ذنب

 ەئ ائ ائ ىژحيث يقول:  ا؛باجتنابهما جميعً 

فقرن بين عبادة األوثان وبين شهادة  ،[٠٣الحج:] ژوئ وئ ەئ

 .لعظمها ؛الزور

وجلس  ،اوكرر ذلك مرارً  ،من أكبر الكبائـربأنها  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أخبر الرسول 

 .بالنهي عنها اا اهتمامً بعد أن كان متكئً 

أو يشهد  ،هو أن يشهد اإلنسان بما ال يتحققه :ومعنى شهادة الزور
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 ،من األعراض ،مته الشريعةبيح بشهادته ما حرّ بخالف الواقع والحقيقة، في

 عليهم، ُس بِّ ل  يُ و   ،بالحكام والقضاة ووالة األمور غرروي ،والنفوس ،واألموال

 عليه. امً  محرّ وقد يأخذ على شهادته مااًل  ،اقًّ ، والباطل حويجعل الحق باطاًل 

 ؟!وأوقعت في المصائب ،فكم جلبت شهادة الزور من الشرور* 

 ؟!وضاعت بسببها حقوق ،بها األموال  ُسلبتوكم * 

 :ن في شهادة الزور ثالثة آثاموإ

فبها يظلم  ،من أكبر اآلثام والكبائر اوإثمً  ،: كونها معصيةاإلثم األول

 اإلنسان نفسه لكذبه وافترائه.

حيث يشهد له ويساعده على أكل  ؛الظالم على ظلمه ة: إعاناإلثم الثاني

 عليه من حقوقهم. م  رِّ ما ُح وإباحة  ،أموال الناس بالباطل

 ،وعرضه ،شهادة مالهبهذه ال حيث يؤخذ؛ : خذالن المظلوماإلثم الثالث

أنا بشر » :أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصفيبني القاضي عليه حكمه، وفي الحديث عنه  ،ودمه

له على نحو  يفأقض ،من بعض تهبحج ألحنفلعل بعضكم أن يكون  ،مثلكم

فإنما أقطع له  ؛حق فال يأخذهفمن قضيت له في مال أخيه بغير  ،سمعأما 

 .«قطعة من نار

ففي  ،بالنار لة على توعد شاهد الزوروقد جاءت النصوص المشتم

وأثنى ، «شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار اال تزول قدم» :الحديث

 گ    گ گ گ ک  ک ک کژالله على مجتنبها بقوله: 

  ژڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ

 .[٢٠ ،٢٧الفرقان:]
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 ،ناوتب علينا وارحم ،اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه

 إنك أنت التواب الرحيم.

 اخلطبة الثاسية:

أمرنا  ،عبده ورسوله ان محمدً أو ،وأشهد أن ال إله إال هو ،الحمد لله

 ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄژ :فقال ،بالصالة والسالم عليه

وسلم  ، اللهم صلِّ [٥٥األحزاب: ]  ژڇ ڇ چ چ چ چ

 ًرا.وسلم تسليًما كثي آله وصحبهعلى و ،وبارك على عبدك ورسولك محمد

ومن تبعهم وتمسك  ،وارض اللهم عن جميع الصحابة والتابعين

 :أما بعد. بهديهم إلى يوم الدين

 :سأيها النا

واغتنموا صحتكم قبل  ،ملوأخلصوا في الع ،اتقوا ربكم واعبدوه

وحياتكم قبل  ،قبل عجزكم وقدرتكم ،بكم قبل هرمكموشبا ،مرضكم

 واعملوا آلخرتكم ودنياكم. ،موتكم

 ەئوئ   ەئ ائ ائ   ى ىژ :شيطان الرجيمله من الأعوذ بال

 ی ی ی ىئ ىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ ۇئ  ۇئ وئ

 .[٢٢القصص:] ژ جب يئ ىئ مئ حئ یجئ

واجتنبوا قول الزور، وال يتقدم أحد منكم  ،فاتقوا الله أيها المسلمون

ومن يكتمها فإنه  ،تكتموا الشهادة الصحيحة وال ،بشهادة إال عن علم ويقين

 آثم قلبه.

 ،ملسو هيلع هللا ىلصهدي محمد  يوخير الهد ،ث اللهسن الحديث حديواعلموا أن أح

 فتمسكوا بهما.
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 ،اللهم أعز األمة وانصر المسلمين ،والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين

اللهم وارزقهم  ،والة أمور المسلمينأصلح واللهم  ،اللهم ولِّ علينا خيارنا

 .ينأرحم الراحم يا التي تدلهم على الحق وتعينهم عليه ،البطانة الصالحة

 :عباد اهلل

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چژ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ

    ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 .[٠٩- ٠٣]النحل:  ژڻ ڻ ں ں

 ،واشكروه على كرمه ونعمه يزدكم ،فاذكروا الله العظيم القوي يذكركم

 والله يعلم ما تصنعون.، ولذكر الله أكبر

 هـ3/3/7311 :في ـ جامع النعيرية

***** 
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 سحاا إلا

وجعله بيننا  ،م الظلم على نفسهوحرّ  ،إلى اإلحسان دعاالحمد لله الذي 

حسان على كل شيء، وأشهد الذي كتب اإل ،وأشهد أن ال إله إال الله، امً محرّ 

حابه وسلم تسليًما عليه وعلى آله وأصصلى الله  ،عبده ورسوله محمًداأن 

 .كثيًرا

 أما بعد:

وأمرهم أن يسيروا في  ،جن واإلنسالله خلق الثقلين الاعلموا أن 

كل هذا  ؛ويضربوا في نواحيها باحثين عن مصالحهم ومنافعهم ،األرض

ليتبين المحسن من  ؛وابتالؤهم ،هي اختبارهم :وهذه الحكمة ،بالغة ةلحكم

 ڀ ڀ ڀژقال الله عز وجل:  ،المسيء، وليتبين الخبيث من الطيب

 ،الله العظيم دقفص ,[٧الملك:] ژٹ     ٿ     ٿ ٿٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ

 .وجلت من حكمة بالغة

 .يمس جميع نواحي الحياة ،واإلحسان باب عظيم من أبواب الخير

خفى عليه تأن الله ال  :هو أن يعلم العبد :فاإلحسان مع الله تعالى *

 ،وجميع العبادات ،يعبده في صالتهخافية في األرض وال في السماء، وأن 

فليعلم أن الله  ؛، فإذا لم يستطعاعيانً  حتى كأنه يرى الله ؛في خشوع ورهبة

حتى أنه  ؛الذي ال يغيب عنه شيء ،وأنه بين يدي عالم الغيوب ،مطلع عليه

كما  ،السوداء في ظلمة الليل ليسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة

حينما سأله عن  ؛سالم لمحمد صلوات الله وسالمه عليهقال جبريل عليه ال

فإن لم تكن تراه فإنه  ؛أن تعبد الله كأنك تراه :اإلحسان» :هفقال ل ؟اإلحسان
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 .«يراك

وأن  ،هو أن يراقبه اإلنسان في حركاته وسكناته :فاإلحسان مع الله

 خفي الصدور.تُ الذي يعلم ما  ؛يدرك تمام اإلدراك أنه بين يدي مواله

فهو أن يمشي اإلنسان  :وأما اإلحسان في السوق ومع عامة الناس *

وأن يغض بصره عن  ،وأن يفشي السالم على كل مسلم، ة ووقاربسكين

وأن يعطي السائل ويحن إليه  ، المسلمون من يده ولسانه م  ل  ْس وأن ي   ،المحارم

 .«ةرولو بشق تم ،ال تردوا السائل» قال: ملسو هيلع هللا ىلصأنه  يكما رو ،على قدر استطاعته

 وقال الشاعر:

ـوَل َسـماَحةً  ُ  مـَن الَفض   َليَس الَعطـا

 

ـــودَ حتَّـــى    َومـــا لـــَدِيَك قلَيـــل   َتج 

 
نصب عينيه قوله  جاعاًل  ،في بيعه وشرائه ؛وأن يحسن معاملته مع الناس

وقوله  ،[٩٧١النحل:] ژحب جب يئ ىئ مئ حئ جئ یژ :تعالى

 .[٠٣الكهف:]ژ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳژتعالى: 

 وقال الشاعر:

 َيِفَعــِل اِلَيِيــَر ال َيِعــَدم  َجَواَ َيــه  َمــِن 

 

رِ   ـَه وَ ال َيِذَهب  اِلع   النَّـاسَ ف  َبـِيَن اللَّ

 
فباذل الخير واإلحسان ينبغي له أن يضعه في موضعه  :وعلى كل حال

قال تبارك  ،القيامة يوم امضاعفً  كاماًل  هُ عطي جزاء  حتى يُ  ،الالئق به

 ڎژ: وقال ،[٧٣مل:المز] ژں ڱ ڱ ڱ  ڱ   ڳ ڳ ڳژوتعالى: 

 ژگ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 .[٢،١]الزلزلة:

فليس  ،كم باإلحسان إليهمء  أن تواسوا فقرا مسلمونأيها الفينبغي 

 .لإلنسان إال ما سعى وقدم
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فإرشاد  ،على العطاء وبذل المال لآلخرين اواإلحسان ليس مقصورً 

 ،انب إحسان  والتواضع ولين الج ،وإفشاء السالم إحسان   ،الضائع إحسان  

 .لى اآلخرينإلى النفس وإ واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر إحسان  

وأستغفر  ،أقول قولي هذا ،اللهم اجعلنا ممن يحسنون القول والعمل

 إنه هو الفور الرحيم. ،، فاستغفروه يغفر لكمالله لي ولكم ولسائر المسلمين

 اخلطبة الثاسية:

وبدأ خلق اإلنسان من طين،  ،الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه

الذي أمرنا بالصالة  ،سولهه ورعبد اوأشهد أن ال إله إال هو، وأن محمدً 

 چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄژوالسالم عليه فقال: 

وسلم على عبدك  اللهم صلِّ  ،[٥٥األحزاب:] ژڇ ڇ چ چ

وارض اللهم عن جميع الصحابة  ،آله وصحبهعلى ورسولك محمد و

 :أما بعد. هديهم إلى يوم الدينومن تمسك ب ،والتابعين

 أيها املبلمون:

إن الله كتب »: ه يقولوات الله وسالمه علياعلموا أن الرسول صل

حتى عند  اب أن يكون اإلنسان محسنً جثم ذكر أنه ي، «اإلحسان على كل شيُ

وأن يريح  ،الشفرة أن يحدّ  :ن إحسانه في ذبحها هوإ :وقال ،ذبح الذبيحة

 الذبيحة.

 وعند ،في بيته اا محسنً أن يكون اإلنسان منّ  أيها المسلمونيجب كذلك 

 اوقديمً  .ويكون ذلك بإحسانه إليهم ،نشىء معهم حب اإلحسانن يُ أو، أسرته

 ل:قي
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ــــا ئ  وَينشــــأ  ناشــــ ــــاَن، َمن   الفتي

 

ــــوه  َده  أب   علـــى مــــا كـــاَن َعــــو 

 
 وقال الشاعر:

ه   ـَغير  َعَلـى َمـا َكـاَن َوالَـد  و الصَّ  َينِش 

 

ــَجر  إنَّ ا  ــت  الشَّ ــا َتنِب  ــوَل َعَلِيَه  أِل ص 

 
 :فيا أيها املبلمون

إليكم وينفعوكم  ايحسنو ،اوإلى أطفالكم صغارً  ،لى أنفسكموا إأحسن

كم الحميدة، وخصالكم الطيبة، بإحسانكم إليهم لأعما، وأروا أطفالكم اكبارً 

  وإلى غيرهم، لكي يشبوا خيرين، طيبين، محسنين.

 ،شذَّ في النار ومن شذَّ  ،على الجماعةن يد الله إف ،وعليكم بالجماعة 

 .ملسو هيلع هللا ىلصوخير الهدي هدي محمد ، هالحديث كتاب اللاعلموا أن أحسن و

 ٻ ٻژبسم الله الرحمن الرحيم:  ،أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 .[٠ -٧لقمان:] ژڀ پ پ پ پ ٻ

غفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، األحياء االلهم 

 سالمإلاا شرارنا، اللهم أعز رنا وابعد عنّ اعلينا خي واألموات، اللهم ولِّ منهم 

 نك ولي ذلك والقادر عليه.إالشرك والمشركين،  وأذلوالمسلمين، 

 :عباد اهلل

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چژ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ

    ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 .[٠٣،٠٩النحل:]   ژڻ ڻ ں ں

 ،إن العهد كان مسئواًل  وأوفوا بالعهد ،يذكركم الله فاذكروا الله عباد

، وأقم ويحب المحسنين ،وما تعلنون ه يعلم ما تخفونوأحسنوا إن الل
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 ن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر.إالصالة 

 هـ8/3/7311 :فيـ  جامع النعيرية

***** 
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 سحان اخللق

وأشهد أن  ،الحمد لله الذي بعث نبيه لتكميل مكارم األخالق وتحسينها

 ،عبده ورسوله ادً الله المتفرد بالجالل والكمال، وأشهد أن محمإال ال إله 

 ،وسالمه عليهالله  وصلوات، «اأخالقً  أحاسنكمحبكم إلى الله أ» :القائل

 :أما بعد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ،وعلى آله وصحابته

 :خوةأيها اإل

حميدة أساس لكل خير اعلموا أن األخالق الفاضلة والصفات ال

خلق مقياس حسن ال كما أن ،حرز في الحياةأساس لكل رقي يُ و ،وفضيلة

 .ألن الحياة عقيدة وجهادفي مضمار الحياة،  لمقدار تقدم األمة والجماعة

االتصال بهم، إما بمجاورة، واآلخرين ومعلوم أنه البد من التعامل مع 

ن اف ،وغير ذلكأو بيع أو شراء،   تويتصف بالصفاإلنسان خلقه، إذا لم يحسِّ

ضعف، قوي العزيمة،  في غيرلين الجانب  ،اويكون متواضعً  ،المحمودة

، ويزور  ويصغي إليه ،بوجهه ه  ث  قبل على محدِّ يُ  ،متهلاًل  امبتسمً  ه  ث  إذا حدَّ

 صديقه مهنًئا ومعزًيا. 

فإذا لم يكن كذلك، ولم يتصف بهذه الصفات السابقة، ويكون حكيًما 

في غير تهور، وكريًما من غير تبذير،  اور في مواضعها، وشجاعً يضع األم

تطيع أن يشق طريقه ا  من غير ضعف، وإذا لم يكن كذلك فإنه لن يسوحليمً 

 في هذه الحياة المزدحمة بأنواع البشر.

ُب نفسهوإذا لم يكن كذل ُيْتع  ب   ،ك فإنه س 
المحيطين به ومن تجمعه  وُيْتع 

بعير األجرب ينفر الناس منه، رة، وسيجد نفسه كالبهم روابط عائلية أو مجاو

ه و وكل    كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه:يحذر عداوته، يتقي شرَّ
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 َأخــــــــا َفـــــــال َتصــــــــَحب

 

 

ـــــــاه    ـــــــاَك َوإَي  الَجهـــــــَل َوإَي

ــــــل  َأرد   ــــــن جاَه ــــــم َم  َفَك

 

ـــــــيَن َآخـــــــاه    ـــــــًا َح  َحليم

 

 
 َُ ُ  بَــــــالَمر  ي قــــــاس  الَمــــــر

 

ُ  ما  ـــــــر ـــــــا الَم ـــــــاه  إذا م  ش

  
فهي  ،األخالق الفاضلة كما أنها مقياس لرقي األمةأن  ليس من شكو

فإذا رأيت األفراد  ،وما األمة إال مجموعة أفراد ،ا مقياس لرقي األفرادأيًض 

ويقبلون  ،يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر ،متوادين ،متحابين

كلون يشأنهم  ت  مْ ل  ع  ويتركون سفاسفها، هام األمور مبقلوبهم وجوارحهم 

وإطعام  ،األخذ بيد الضعيفن م ،والعزة قيلها عناصر الر ر  فَّ و  قد ت   ،أمة راقية

 ،والنجدة ،والرجولة ،إلى البشاشةو ،واإلحسان إلى اليتيم والفقير ،المسكين

 .والتعاون على البر والتقوى ال على اإلثم والعدوان

ــــيس ب ــــول ــــومنامر بع ــــان ق  ي

 

 

 اإذا أخالقهـــــم كانـــــت خراًبـــــ 

 
رف عورضاء الناس هو الذي  فاعلموا أن الذي يستحق رضاء األمة

 يهدواستُ  ،واستفاد فأفاد ،وترقب نفسه ففاز بمعرفتها ،فقام بأعبائها جباتهوا

 ،يستنير برأيه العقالء احتى يكون مصباًح  ،أدبفوتأدب  ، غ فأبلغلِّ وبُ  ،فهدى

ُة،  ويشهد بسيرته من عمل  ومثل أجر اأجرهفله  ،فإن من سن سنة حسنةالعامَّ

 .إلى يوم القيامة بها

أن األخالق الفاضلة المحمودة كما هي محمودة  انخوواعلموا أيها اإل

 الناس على إنسان أثنىفإذا  ،منه هوتقرب ،محمودة عند الله يعند الناس فه

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصى أن رسول الله روكما يعند الله،  فهو دليل القبول بخير وحمدوه 

وضع له  انسانً إإذا أحب  إن الله» :ملسو هيلع هللا ىلص وقال ،«لله في أرضهأنتم شهداُ ا»

ن الله تعالى إ» :وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ،«األرضالقبول في 
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 فحسب الرجل أنواصاًل بينه وبينكم،  ومحاسنهااألخالق جعل مكارم 

 .«يتصل من الله بخلق منها

دخل أكثر ما ي  » ملسو هيلع هللا ىلص:وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

ل ي الله عنه قال: قاوعن أبي الدرداء رض ،«وحسن اليلق ،الجنة تقو  الله

أخرجه أبو  ،«ما من شيُ في الميزان أثقل من حسن اليلق» ملسو هيلع هللا ىلص:رسول الله 

 داود والترمذي وصححه.

واعلموا أن  ،وحسنوا أخالقكم ما استطعتم ،فاتقوا الله عباد الله

فخيركم  ،ا للشقاقوأحيانً  ،ا للحمقوأحيانً  ،لهوىل افأحيانً  ،اللنفوس جماًح 

 وال يترك الشيطان والهوى ،ويسيطر علـــى أعصابهمن يملك زمام نفسه 

 يتحكمان في أفعاله ومصيره.

والذي نفسي بيده »واعلموا أن الرسول صلوات الله وسالمه عليه يقول: 

 متفق عليه. ،«ال يؤمن عبد حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه

 : عباد اهللفيا 

 ڻژ ،أوصيكم ونفسي بالتحلي بالخصال الحميدة والسيرة الكريمة

 .[٢الحشر:] ژ ہہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

وهدانا صراطه  ،جعلنا الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه

وأسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى التحلي بأحسن  ،أقول قولي هذا ،المستقيم

 الحكيم. عليمنه هو الإ ،قخالاأل

 اخلطبة الثاسية:

لله وحده  إله إال اوأشهد أن ال ،الرحمن الرحيم ،الحمد لله رب العالمين

 ،والصالة والسالم على أشرف الخلق البشير النذير ،ال شريك له الحكيم العليم



 
 23 خطبة املنرب

أما  ه وتمسك بهديه إلى يوم الدين.عبتصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن 

 :بعد

 أيها املبلمون:

إنما بعثت »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصواعلموا أن الرسول  ،واتبعوا أوامره ا اللهتقوا 

أطيب  ملسو هيلع هللا ىلصوكان  ،فاهتدوا بسنته واتبعوا ما جاء به، «األخالق ألتمم مكارم

في غير   افكان حليمً  ،المثلت أخالقه مضرب وكان لربه، الناس وأتقاهم

اوقو ،ضعف يرحم الضعفاء والمستضعفين ويحبهم غير عنف، فكان  في يًّ

ذات يوم:  حتى قال ولو على نفسه، حتى ،بالحق اامً وكان قوَّ  ،ليهويقربهم إ

 .«ه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدهاللوا»

 ،اوأصدقهم حديثً  ،اوخيرهم جوارً  ،لألمانة اوكان أعظم قومه حفظً 

وأفعاله  ،اوكانت حياته كلها هداية ونورً  ،بمكارم األخالق اوأكثرهم اتصافً 

سدادهم وإرشادهم في معاشهم  ستمد منه الخلق  ي   ادً وأقواله جميعها مد

 .«وأنا خيركم ألهلي ،خيركم خيركم ألهله» :ملسو هيلع هللا ىلص وقد قال ،ومعادهم

ولكم عليهن أن  ،لكم عليهن حق  و ،ان لنسائكم عليكم حق  إ» :ملسو هيلع هللا ىلص وقال

وال  ،إال بإذنكم ؛تكرهونه بيوتكم ادخلن أحًد يوال  ،وطئن فرشكم غيركميال 

فاتقوا الله في النساُ ، ليكم ر قهن وكسوتهن بالمعروفوع ،يأتين بفاحشة

 ئيحل مال أمر خوة فالإإنما المؤمنون » :ملسو هيلع هللا ىلص وقال ،«خيًراواستوصوا بهن 

 .ملسو هيلع هللا ىلص أو كما قال ،«مسلم إال بطيب من نفسه

 ،ابالغً  ثناءً والصفات المحمودة أثنى الله عليه  ،ولهذه الخالل الطيبة

 ڱ   ڱ ڱژقال تعالى:  ،ولد آدمواختاره على سائر الخلق وجعله أفضل 

ژ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀژ تعالى: قال، و[٤القلم:] ژ ں
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 .[٠،٤النجم:]

 بيدهملسو هيلع هللا ىلص ما ضرب رسول الله »عن اإلمام أحمد عن عائشة قالت:  يورو

 ،إال أن يجاهد في سبيل الله ؛ا قطئً وال ضرب بيده شي ،قط، وال امرأة اخادمً 

ال أن يكون إثًما فهو إ ،أحبهما إليه أيسرهمار بين شيئين قط إال كان ي  وال خ  

انتهكت  ذاإإال  ؛وال انتقم لنفسه من شيُ يؤتى إليه ،أبعد الناس عن اإلثم

 .«نتقم لله جل وعالفي ،حرمات الله عز وجل

إنما  » ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول الله  :وروى اإلمام أحمد عن أبي هريرة أنه قال

 المذكور ملسو هيلع هللا ىلص ن خلق الرسولوسئلت عائشة ع، «بعثت ألتمم مكارم األخالق

كان خلقه » لت:فقا ،[٤القلم:]ژ ں ڱ   ڱ ڱژفي قوله تعالى: 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژقول الله تعالى:  تقرؤونأال  ،«القرآن

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ    ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

-٩المؤمنون:]ژ گ گ ک ک   ک ک ڑ ڑ ژ ژ

٩٩]. 

 عباد اهلل:

إنسان إال كان  صف بهمافما ات ،عليكم بمكارم األخالق ومحاسنها

 .ذلك دليل سعادته وفوزه

اللهم أصلح  ،اللهم إنا نسألك أن تهدينا ألقوم الطرق وأقربها إليك

صلح من في صالحه صالح أاللهم و ،اللهم ولِّ علينا خيارنا والتنا،
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يارب  اللهم واجمعهم على الحق ،سالم والمسلميناللهم أعز اإل ن،المسلمي

 ن حاربك وعاداك يا أرحم الراحمين.صرهم على ماللهم وان العالمين،

 عباد اهلل:

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ژ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ

    ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 .[٠٩-٠٣النحل:]ژ  ڻ ڻ ں ں

 وصلى الله ،ء والمنكرإن الصالة تنهى عن الفحشا ،وأقيموا الصالة

 وعلى آله وصحبه أجمعين. على نبينا محمد  وسلم

 هـ.7/4/7311جامع النعيرية ـ في: 

 م17/1/7598الموافق:                                                             

***** 

 



 

 21 خطبة املنرب

 الاخرية

مه وخلق اإلنسان وعلَّ  ،وأحسن صنعها ،الحمد لله الذي خلق الخالئق

 عن يوأشهد أن ال إله إال الله الفرد الصمد المتعال، لحالل والحراما

، عبده ورسوله المصطفى االنقائص، المتفرد بالكمال، وأشهد أن محمدً 

 .ايرً ثك اوسلم تسليمً  ،أصحابهآله و صلوات الله وسالمه عليه وعلى

 :أما بعد

  ائ ائ ى ى ژ: وعال يقول أن الله جل أيها المسلمونفاعلموا 

 ی یی   ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ  ەئ ەئ

 ىت مت خت حت يبجت ىب مب خب حب يئجب ىئ مئ حئ جئ

 .[٩٩الحجرات:]  ژ  جث يت

هذه األمة فينهانا ويحرم علينا  الله  ففي هذه اآلية الكريمة يؤدب

كما ثبت  ،احتقارهم واالستهزاء بهم واستصغارهم :السخرية بالناس، وهي

 .«وغمط الناس ،بطر الحق :الكبر»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصفي الصحيح أن رسول الله 

االستهزاء أو  نا علىأحد م يجترئأن ال  :فينبغي أيها المسلمون

 ؛أو غير لبق في محادثته ،كما إذا رآه رث الحال ،هالسخرية بمن تقتحمه عين

 .أن يكون ذا عاهة في بدنه وأ، دغة  أو ل ة  كأن يكون به لْكن  

يجب  هأن :عنىوالم ،[٩٩الحجرات:] ژ  ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ ژقال تعالى: 

ألن  ؛من الساخر اخيرً  أن يعتقد كل إنسان أنه ربما كان المسخور منه عند الله

وال علم لهم بالخفيات، وإنما  ،الناس ال يطلعون إال على ظواهر األحوال

الذي يزين عند الله طهارة الضمائر وتقوى القلوب، وليس لهم اطالع على 

 .ن علم ذلك محجوبونعألنهم  ؛ذلك
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وأطيب  ،ا، وأنقى قلبً افلعل المسخور منه أخلص ضميرً  ؛ريومن يد

ه ر  ألنه ربما ظلم نفسه بتحقير من وقَّ  ؛اك األثيمخر األفَّ ك السامن ذل عماًل 

 .مه اللهالله، واالستهانة بمن عظَّ 

 في وقد كان الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم يفرطون

 .ابتعادهم عن هذا اإلثم العظيمو تخوفهم 

ن البالء موكل إ» أنه قال: ،الله بن مسعود عن عبد يمن ذلك ما روو

ل ح  أن أُ  يُت ش  خ  لو سخرت من كلب ل   ،القولب  .«اكلبً وَّ

 ايرضع عنزً  لو رأيت رجاًل »: قول عمرو بن شرحبيل اأيًض  ومن ذلك

 .«أن أصنع مثــل الذي صنعه يُت ش  خ  ، فضحكت منه

وهو أن من سخر من شيء أو  ،وهذا أمر مشهور عند العامة من قديم

 يف أكان ذلك في نفسه أو ءً سوا ؛بهأ فإنه يعاقب بمثل ما استهز ،استهزأ به

 .[٤٥فصلت:]  ژحخ جخ مح جحژ ،ذريته

 ينهاكم فالله جل وعال ،[٩٩الحجرات:]ژ حئ جئ یژوقال تعالى: 

الطعن والضرب  : هوواللمز ،والطعن في الناس أيها المؤمنون من العيب

مذموم ملعون عند وهو  ،اللماز من الرجال والنساء : هوا والهم ،باللسان

 ٿ ٿ ژقال تعالى:  ،ومأواه جهنم وبئس المصير ،لناسالله وعند ا

ال يعيب بعضكم  :أي ،ژحئ جئ یژ :فمعنى، [٩الهمزة:]   ژٿ ٿ

كما  ،فالهمز بالفعل واللمز بالقول ،ألن المؤمنين كنفس واحدة ؛على بعض

 ،[٩٣،٩٩القلم:] ژې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ٴۇ ۈژقال عز وجل: 

 بينهم بالنميمة. ايً ماش ،عليهم اطاغيً ، يحتقر الناس ويهمزهم :أي

وإضحاك  ما قصد منه التفكهالهمز واللمز المحرم من واعلموا أن 
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ألوامر  اأو تاركً  اأو كافرً  االناس، أما إذا كان المهموز أو الملموز فاسقً 

، إلى الله حتى يتوب ؛س عنهوتنفير النا ،فإنه يجب ردعه وتأديبه ؛الشرع

ومقصود  ،ألنه قيام بأوامر الله ؛نميمة وال غيبة وال ،اوال لمزً  اوليس هذا همزً 

 والمقاصد الدنيئة. ،ال لألغراض النفسية ؛إلقامة الحق

 :أي ،[٩٩الحجرات:]   ژ يئ ىئ مئ ژ :وقال الله في هذه اآلية الكريمة

خص سماعها، واأللقاب التي ينفر أحدكم أخاه باأللقاب التي يسوء الش ال يدعُ 

وهو ، غيرها، فالنبز لقب السوء ةء حسنماإذا كان له أس ؛منها ويكرهها صاحبها

 .به انً له وشي اأو ذمًّ  ،له اا لكونه تقصيرً مَّ إ ،لكونه يكرهه المدعو ،عنه يالمنه

فأما ما يحبه من األلقاب مما يزينه ويسره سماعه فال بأس به، وهو 

أن  :ى أخيهمن حق المؤمن عل»أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  يوقد رو ،محبوب

لك ود  يصفينثالث »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعنه  يورو ،«هئه إلييسميه بأحب أسما

وأن تدعوه بأحب  ،وأن توسع له في المجلس، أخيك: أن تسلم عليه إذا لقيته

 .«أسمائه إليه

ائس أن من لم يتب من هذه المنكرات فإنه ب :وقد قال الله في هذه اآلية

 .[٩٩الحجرات:] ژجث يت ىت مت خت حتژفقال تعالى:  ظالم،

 ،واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ،وا داعي اللهيا قومنا أجيبف

 إليه ترجعون ومحاسبون. اوإنكم غدً 

وأسأل الله أن يأخذ بأيديكم إلى ما فيه الخير  ،أقول هذا القول

 والمعين.إنه هو الموفق  ؛فاستعينوا به واستغفروه ،والصالح

 اخلطبة الثاسية:

له الحمد  ،يءشكل ع على المطل ،في الصدورتخالحمد لله العالم بما 

وأشهد أن  ،وأشهد أن ال إله إال هو وحده ال شريك له، في األولى واآلخرة

 صلى الله عليه وعلى آله ،وخليله المجتبى ،عبده ورسوله المصطفى امحمدً 
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 .اكثيرً  اوسلم تسليمً ، وصحبه

بيل الناس رجل ذكرت عنده أن إ»: ل صلوات الله وسالمه عليهوقد قا

 ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ژوقد قال تعالى:  ،«علي فلم يصل  

 :أما بعد .[٥٥األحزاب:]    ژ ڇ ڇ چ چ چ چ

 :أيها الناس

وال يبغ أحدكم على  ،وال تباغضوا ،نفسكم، وال تناجشواأاتقوا الله في 

فقد كان يدعو الناس بأحسن  ؛ولكم في رسول الله قدوة حسنة ،أخيه

 .ألقابه وكان يعجبه أن يدعى الرجل بأحسن ،أسمائهم

أحدكم بأخيه  نوال يسته ،واالستهزاء بهم ،واحذروا السخرية بالناس

 وئ وئ  ەئ ەئ  ائ ائ ى ى ژقول الله تعالى:  اوتذكروا دائمً  ،المسلم

 مئ حئ جئ ی یی   ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

 ژ  جث يت ىت مت خت حت يبجت ىب مب خب حب يئجب ىئ

 .[٩٩الحجرات:]

ا متحابين، وعلى له إخوانً وكونوا عباد ال ،أيها المسلمونفاتقوا الله 

، واعلموا أن الرسول وا فتفشلوا وتذهب ريحكمقُ رَّ ف  الخير متعاونين، وال ت  

 ؛مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم»صلوات الله وسالمه عليه يقول: 

تداعى له سائر الجسد بالسهر  ،عضوإذا اشتكى منه  ؛كمثل الجسد الواحد

وارحموا من في األرض يرحمكم من  ،فاتقوا الله في إخوانكم، «والحمى

 .في السماء

أو انتقص  ،أو استهزأ به ،هب رمن اعتدى على إنسان وسخ  اعلموا أن و

وأن تردوا  ،فإنه يجب عليكم أن تدافعوا عن أخيكم ؛تسمعونوأنتم  ،همن حقِّ 
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 ٺ ٺ ٺژكما قال تعالى:  ،فهذا من كمال اإليمان ،الجاني على أعقابه

آل ] ژ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ    ٿ ٿ ٿ ٺ

 .[٩٩1عمران:

واعلموا أن أحسن  ،على الجماعةفإن يد الله  ؛وعليكم بالجماعة

وامتثلوا  ،فاهتدوا بهديه، ملسو هيلع هللا ىلصهدي محمد  يوخير الهد ،الحديث كتاب الله

 ن.يأوامرهما إن كنتم مسلم

يارب  اجمع كلمتهم على الحقواللهم  ،سلميناللهم أعز اإلسالم والم

 ،علينا خيارنا اللهم ولِّ  ،راطك المستقيماللهم واهدهم ص ،العالمين

 .وانصرهم على من حاربهم

ن أربى الربا انتهاك إ» :ملسو هيلع هللا ىلصقال ، فقد إلينا ههُ بعد عنا الربا وكرِّ االلهم و

 ،والمحن ،لزناوا ،اللهم إنا نسألك أن تبعد عنا الربا بأنواعه ،«عرض المسلم

جميع بالد  بلدنا هذا وعن عن ،ما ظهر منها وما بطن ،وسوء الفتن

 يا أرحم الراحمين. ،المسلمين

 عباد اهلل:

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چژ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ

    ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 .[٠٣،٠٩النحل:]   ژڻ ڻ ں ں

 ى نعمه يزدكم،واشكروه عل ،فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم

 ا تعملون.والله خبير بم ،عنكم ويصلحكم ذات بينكم يرض   صلحواأو

 هـ71/3/7311 :فيـ  جامع النعيرية
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***** 
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 احلث على العمل لآلخرة 

 ٱژمه البيان، الحمد لله المحمود بكل لسان، خلق اإلنسان وعلَّ 

وأشهد أن ال إله إال  [،٧٤]الحج: ژپ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 .األحد العزيز المتعاللله الواحد ا

 ،فصحهم مقااًل أكمل الخلق وأ ؛عبده ورسوله اوأشهد أن محمدً 

وسار على  ،وعلى آله وصحابته ومن اقتفى آثارهم عليه صلوات الله وسالمه

 أما بعد: ل.ابنا المفض، صالة دائمة كما شاء رطريقهم في الهداية والكمال

 :أيها املبلمون

ة فمن أراد الجنَّ  ،وأوضح السبيل ،بان الطريقاعلموا أن الله جل وعال قد أ

، وسيلقون جزاءهم عند من ال اورً سعيهم مشكك كان فأولئ ،وسعى لها سعيها

وسيضاعف تبارك وتعالى  ،خفى عليه خافية في األرض وال في السماءت

   ژڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎژ ،فالحسنة بعشر أمثالها ،أعمالهم

 .[٢الزلزلة:]

 ،وشغلته الحياة الدنيا بمباهجها ومفاتنها ،هوأما من تغافل عن أمر آخرت

وجنة  ،من نعيم مقيم ؛وما أعد الله فيها للمتقين ،ةوأنسته هول يوم القيام

 ،وال أذن سمعت ،فيها ما ال عين رأت ،وات واألرضاعرضها كعرض السم

 وال خطر على قلب بشر.

لذين ا ؛المتخلفين عن ركب المؤمنين ،وأما ما أعد الله فيها للفاسقين

، لى رضا خالقهمونوازعهم الذاتية ع ،موا إرضاء شهواتهم وغرائزهم الدنيئةدَّ ق  

وغير  ؟فيم قضوها :وظنوا أنهم غير مسئولين عن أعمارهم ،واستهزؤا بحياتهم
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فيم  :وغير مسئولين عن أوقاتهم ؟فيم أنفقوها :مسئولين عن أموالهم

 .؟أضاعوها

الذي  ؛وا ذلك اليوم الموعودونسوا وتناس ،الباطلة ظنوا هذه الظنون

 ظئذلك اليوم الحار القا ،جلودوتقشعر من ذكره ال ،يشيب لهوله األطفال

 ،غير مختنين ،عراة ،حفاة ؛الذي يعرض فيه الخالئق على بارئهم ؛الرامض

الذي يقول الكافر عندما  ؛ذلك اليوم الشديد الهول ،كيوم ولدتهم أمهاتهم

 ،ك اليوم الذي تفتح فيه أبواب النارذل ،[٤٣النبأ:]ژ ڻ  ں ںژ :يراه

على  يكبون فيها ،والمنافقون ،لمالوعبيد ا ،فيكب فيها جنود إبليس

 ؟ژىئ ىئژ :وكلما قيل لها ر،ومأواهم الدرك األسفل من النا ،وجوههم

ژ  ڦ ڦ ڤ ڤ ژ و: [٠٣ق:]؟ ژی ی یژ :قالت

 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉژ و: ،[٠٢اإلسراء:]

 .[٥التحريم:]ژ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

 :عباد اهلل

سم منه وأج شدووراء اليوم يوم أ ،والخطب جسيم ،األمر عظيم

ومن شبابكم  ،وخذوا من صحتكم لمرضكم ،فاغتنموا الوقت ،وأعظم

وال يغرنكم بالله  ،وال تغرنكم الحياة الدنيا ،ومن دنياكم آلخرتكم ،لهرمكم

 چ چ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦژ ،الغرور

 .[٥فاطر:] ژچ

فراقبوا أنفسكم قبل  ،الحياة الدنيا ال تغني عن اآلخرة شيئً اعلموا أن او

 ،إالَّ من أتى الله بقلب سليم ،وال بنون اليوم الذي ال ينفع فيه مال أن يأتي

  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائژوحاسب نفسه،  ،والسعيد من وعظ بغيره

 .[٤٩-٠٠]النازعات: ژېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ
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أقول  ،نا صراطه المستقيموهدا ،جعلنا الله وإياكم ممن يعملون للدارين

 ،ولسائر المسلمين ،ولكموأسأل الله جل وعال أن يغفر لي  ،قولي هذا

 .الرحيم إنه هو الغفور التواب ،فاستغفروه وتوبوا إليه

 اخلطبة الثاسية:

محمد صفوة  ،والصالة والسالم على من ال نبي بعده ،الحمد لله وحده

لذي أمرنا تبارك وتعالى بالصالة ا ؛والسراج المنير ،البشير النذير ،الخلق

 چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ژ :فقال ،والسالم عليه

صلى الله عليه وعلى آله  ،[٥٥األحزاب:]  ژ ڇ ڇ چ چ

  :أما بعد ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. ،وصحابته

 أيها املبلمون:

واحرسوا  ،فراقبوا أنفسكم ،اعلموا أن العمل للدارين صفقة رابحة

وا في  ،اعلموا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدمو ،ألسنتكم فجدُّ

وكسب  ،في أمر معاشكم واوجدُّ  ،خلصوا لله ضمائركمأو ،كمعبادة رب

ا، واعمل آلخرتك اعمل لدنياك كأنك تعيش أبًد » :جاء في األثركما  ،قوتكم

 .«اكأنك تموت غًد 

وا  أخلصوا في و ،واجتهدوا في أمر الدنيا ،في أمر الدينعباد الله فجدُّ

دوا أعمالكم وفي كسب رزقكم بما يسند إليكم من أعمال، أ عبادة ربكم

  ۇئ وئژ :كما قال الله تعالى ،ووظائفكم ومهامكم على أكمل وجه

فالعاقل من  ،[ ٢٢القصص:] ژىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ ۇئ

والجاهل األحمق من  ،وحاز قصب السبق في أمر الدين والدنيا ،جدَّ واجتهد

 وتمنى على الله األماني. ،اهااتبع نفسه هو
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 عباد اهلل:

ا  :وأنكم سائرون ،وأن الحجة قائمة اضحً ها أنتم تعلمون الطريق وا إمَّ

ا إلى نار ،إلى جنة واختاروا أحسن الطرق  ،رفادرؤوا عن أنفسكم الضُّ  ،وإمَّ

ارة بالسوء فاكبحوا جماحها، إلى اللهوأقربها   ،واعلموا أن النفس أمَّ

 .وكونوا خير رقيب عليها ،وأرشدوها للحق

ِهَمِله  َش  ــنَِفطَمَ   بَّ َعَلىوالنَِّفس  َكالطَِفَل إَِن ت  ــه  َي ََ َوإَِن َتِفطَِم ــا َض ــب  الرَّ  ح 

 
 عباد اهلل:

فأحسن الحديث  ،ملسو هيلع هللا ىلصاعلموا أن الخير كل الخير فيما جاء به محمد 

وعليكم  ،وخير الهدي هدي محمد عليه الصالة والسالم ،كتاب الله

 في النار. شذَّ  ومن شذَّ  ،على الجماعةماعة فإن يد الله بالج

علينا  اللهم ولِّ  ،على الحق يارب العالمين لمينكلمة المس اللهم اجمع

اللهم اغفر للمسلمين  ،اللهم وانصرهم على من عاداهم  ،خيارنا

د  ،األحياء منهم واألموات ،والمسلمات اللهم أعز اإلسالم والمسلمين ووحِّ

 .كلمتهم

 باد اهلل: ع

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چژ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ

    ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 .[٠٣،٠٩النحل:]   ژڻ ڻ ں ں

واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله  ،فاذكروا الله العظيم يذكركم

 والله يعلم ما تصنعون. ،أكبر
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 هـ79/9/7311في: ـ  جامع النعيرية

***** 
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 سن  ل ا ليعبدو وما خلقت اجلن واإل

السميع  ،رائرالمطلع على الضمائر والس ،الحمد لله الواحد القهار

وال  ،ء في ظلمة الليلّصمايسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة ال ،العليم

نحمده سبحانه وتعالى حمد  ،تخفى عليه خافية في األرض وال في السماء

 ،مته وقدرتهظبع اعارفً  ،ابهلثو اراجيً  ،خائف من عقابه ،خاضع ألوامره عبد  

وال يخشاه ويقدره حق  ،وال العقولال تحده األبصار  ،من إله عظيم هفسبحان

 ى ى ې ې ژ :ووحدانيته تهالعارفون بعظم ،قدره إال عباده الموحدون

 ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

 .[٥٢الزمر:] ژ ېئ ېئ ۈئ ۈئ

األلوهية المتوحد ب ،وأشهد أن ال إله إال هو المتفرد بالكمال والجالل

خلق البشير والصالة والسالم على أشرف ال ،والربوبية واألسماء والصفات

صحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم  صلى الله عليه وعلىمحمد  ،النذير

 .الدين

 :أما بعد

لم  ،الت عظمتهتعو ،أن ربكم جلت قدرته أيها المسلموناعلموا 

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ےژ، قال تعالى: يخلقكم عبًثا وال لهًوا

ال  ، أي: هل تظنون أنكم ُخلقتم هكذا عبًثا[٩٩٥المؤمنون:] ژڭ ڭ

، وأنكم ْون  ُرون  وال ُتنْه  ن على أعمالكم إن خيًرا فخير، وإن يلستم مجزي ُتْؤم 

ا فشر  .؟!شرًّ

 ،وإنما خلقنا ألمر عظيم ،فلم يخلقنا لذلك ،خوةكال والله أيها اإل
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 ٹ ٹژ ، وذلكسر فيه من يخسرمن ينجح ويخ فيه ينجح ،والمتحان كبير

  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 .[٩٩ – ٤القارعة:]

وه أو فعأو يريد منهم أن ين ،لهم افالله جل وعال لم يخلق الخلق محتاًج 

 ومن ضل فإنما يضل عليها. ،ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ،يضروه

وأن جميع الخلق  ،نه هو الغني وحدهأوتعالى وقد أخبر تبارك 

فقال جل ، عبادتهوأنه خلقهم لتوحيده و ،عطائهن لرزقه ولرحمته وومحتاج

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄژ :من قائل حكيم

 .[٥١ – ٥٥]الذاريات: ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

بهذا أيها المسلمون تعلمون أنه خلقنا ورزقنا وربانا وهدانا إلى 

وأن نستسلم له  ،فيجب أن نرعى نعمه ،وأنه قد أغدق علينا نعمه ،الماإلس

عما  يهتوأن نمتثل أوامره فنن ،الشرك درانوأن نخلص أنفسنا من أ ،الطاعةب

من أداء الصلوات في  ؛رض عليناتفاونبادر إلى طاعته في أداء ما  ،نهانا عنه

دها وتأخيرها وبفسا ،يصلح دين المرء اوبصالحه ،رأس األمرفهي  اأوقاته

له ما افترض ال الشر، فأدوا ىألن الشر يجر إل ؛عن أوقاتها يهلك المرء

 ژ ،فإنكم ستحاسبون في اآلخرة ،وحاسبوا أنفسكم في الدنيا ،عليكم

 . [٧٧٢الشعراء:]ژ  ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ

سه وخيركم من احتاط لنف ،واعلموا أن الحالل بّين وأن الحرام بّين

بأداء ما افترض  ؛فيجب عليكم أن ترعوا نعم ربكم مًعا، ودنياه تهخروعمل آل
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 كما قيل:، صيوبترك المعا ،عليكم

نِــــَت فَــــي نَِعَمــــة  َفاِرَعَهــــا  إَذا ك 

 

َزيـــل  الـــن َعمِ    َفـــإَنَّ اِلَمَعاَصـــَي ت 

 
اإلسالم واألمن  علينا هي نعمةاعلموا أن أعظم نعمة أنعم الله بها و

فالمال  ،بعض الناسكما يظنه ال الم هي نعمةوليس أعظم نعمة  ،واإليمان

فال يظنن أحد منكم أن النعمة أو  ،افروالمؤمن والك ،عطاه البار والفاجريُ 

فقد يكون  ،المال الذي في يد فالن أو فالن دليل على قبوله ورضاه عند ربه

وسيسأل كل إنسان عن ، ًنا وقد يكون إمهااًل ال إهمااًل ذلك ابتالًء وامتحا

فالسعيد  ؟فيم قضاها :وعن أوقاته ؟ضاعهفيم أ :وعن عمره ؟فيم أنفقه :ماله

 وكما قيل:ما استحصله من عرق جبينه،  من دنياه يورض ،همن عمل آلخرت

ــاه  تســعده   ني ــذي د  ــعيد  ال  ــيس السَّ  ل

 

ــارَ   ــذي ينجــو مــن الن  ــعيَد ال   إنَّ الس 

 
 ،وأن اآلخرة هي دار القرار واإلقامة ،فاعلموا أن الحياة الدنيا متاع

 ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭژ ،فاستعدوا للقاء ربكم يوم العرض األكبر

 ژې ې ۉ ۉ ۅ ۅۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ

 .[٩٩1البقرة:]

وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر  ،أقول قولي هذا

 التوابالغفور هو إنه  ،فاستغفروه وتوبوا إليه ،المسلمين من كل ذنب

 .الرحيم

 اخلطبة الثاسية:

ونعوذ بالله من شرور  ،ونتوب إليه ،تعينه ونستغفرهونس ،الحمد لله نحمده

 ومن يضلل فال هادي له. ،من يهد الله فال مضل له ،ت أعمالناومن سيئا ،أنفسنا

األول واآلخر والظاهر هو  ،وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له
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 ،فال يعجزه كائن في األرض وال في السماء ،العالم بكل شيء ،والباطن

 .رد بالعزة والكبرياءالمتف

 نصلي عليه في كلالذي أمرنا أن  ،عبده ورسوله اوأشهد أن محمدً 

 ڄ ڄ ڄژ :فقال جل من قائل حكيم ،وعند كل مناسبة ،صالة

 .[٥٥األحزاب:] ژ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ

 ،عنهم وعمن اقتدى بهداهم ورضيصلى الله عليه وعلى آله وصحابته 

ة دائمة ما دام صال ؛ا نهى عنهموانتهى ع ،اللهوسار على خطتهم فأتمر بأوامر 

 :عدأما ب. الليل والنهار

 أيها املبلمون:

ونهاكم عن الحرمات فال  ،فال تعتدوها ااعلموا أن ربكم قد حد حدودً 

ومن انتهك حرمات الله فقد  ،واعلموا أن حرمات الله محارمه ،تنتهكوها

فابتعدوا عن  ،اهالكً  الوبً غربه إال كان م وما حارب أحد   ،آذن الله بالحرب

 ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻژ :وامتثلوا أمر ربكم القائل ،الحرمات

 .[3الحشر:]  ژ ہہ

 ژىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئژوقد قال تبارك وتعالى: 

ن أعراضكم وأموالكم عليكم إ»في خطبة الوداع: ملسو هيلع هللا ىلص وقال [، ٧٧9البقرة:]

 .«حرام

 عباد اهلل:

علموا أن الشيطان لكم وا ،واحترسوا من اآلثام ،عن المعاصي ابتعدوا

ليرديهم في  حزبه وهم الذي يدعو من أطاعه ؛هو الوسواس الخناسف ،عدو

 ڄڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦژ: تعالى كما قال ،نهار جهنم وبئس المصير
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 .[٥فاطر:] ژچ چ چ  ڃ ڃ ڃ ڃ

 ،نه سيتبرأ يوم القيامة من أتباعهأو ،هعواعلموا أن الشيطان ال حجة م

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںژكما قال تعالى: 

 .[٩٥٥البقرة:] ژ ھ ہ

له  ُب ص  نْ يُ ـ  دما يتكامل أتباعه فيهانعـ واعلموا أن الشيطان في نار جهنم 

فيخطب فيهم خطبة الله،  هإبليس لعن هثم يصعد علينار، من في نار جهنم منبر 

 ويقول لهم ،الل وليسوا على حقضتباعه على افي كانوا ويخبرهم أنهم  ،بليغة

   گ گ گ گ کژ: الله جّل وعال، فيقول الشيطانما أخبرنا به 

 ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ  ں ں ڱ ڱ ڱ       ڱ ڳ ڳڳ ڳ

  ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ

 .[٧٧إبراهيم:] ژٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

واعصوا النفس فإن النفس أمارة  ،الله من الشيطان الرجيمبفاستعيذوا 

 .بالسوء إال ما رحم ربي

 .في النار شذَّ  ومن شذَّ  ،ى الجماعةعلوعليكم بالجماعة فإن يد الله 

 ،ملسو هيلع هللا ىلص هدي نبيه يوخير الهد ،للهواعلموا أن أحسن الحديث حديث ا

 فاتبعوا ما أمركم به صلوات الله وسالمه عليه.

اللهم ، ن يهدينا صراطه المستقيمأو ،ينا خيارنالع ي  وادعوا الله أن يولِّ 

على من وانصرهم  ،على الحق أصلح والة المسلمين واجمع كلمتهم

يا  واغفر لهم برحمتك ،ى المسلمينمرضمرضانا و اللهم اشف، عاداهم

 .أرحم الراحمين

 عباد اهلل:
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 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چژ

 ک ک ک ژڑڑ ژ ڈ ڎڈ ڎ

    ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 .[٠٣النحل:] ژ ڻ ڻ ں ں

 ،واشكروه على نعمه يزدكم ،يذكركم الجليل فاذكروا الله العظيم

 والله خبير بما تعملون. ،أكبرولذكر الله 

 هـ.74/6/7311في: ـ  جامع النعيرية
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 ل شهر رمضا ضف

 ،البيان هخلق اإلنسان وعلم ،الرحمنالرحيم  ،الحمد لله الكريم المنان

وفاضل بينها الخبير  ،حسبان الشهور واألعوامي ،حسبانب والشمس والقمر

 .العليم

، له الحمد في األولى وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له

رحمة أرسله  ،ورسولهعبده  اوأشهد أن محمدً ، وإليه المآل ،واآلخرة

 ،فأبان الطريق ،يهدي به من يشاء إلى صراط مستقيم اونورً  ،للعالمين

صلوات  ،نهمإال حذر  وال شرّ  ،دلَّ عليه من خير إاّل  يفما بق ،وأوضح السبيل

 لتابعين.واوعلى آله وصحابته  ،الله وسالمه عليه

 :أما بعد

فقدر  ،قينالخال وأحسن ،اعلموا رحمكم الله أن الله أحكم الحاكمين

ثم زاد في  ،وجعل أفضلها وأحبها إليه هو شهر رمضان ،الشهور واألعوام

جعل فيه ليلة هي خير ف ،تفضيله ففرض على األمة صيامه، ثم زاد في تفضيله

 ،زاد في تفضيله وتكريمه ثم ،ملسو هيلع هللا ىلصوأنزل فيه كتابه على رسوله  ،من ألف شهر

إلى سبعين  ،الهابعشر أمثالحسنة  ،فجعل كل أعمال بني آدم تضاعف لهم

فقد جعل جزاء صومه إليه وحده بدون عدد وال  ،شهر رمضان إاّل  ،اضعفً 

 الحديث القدسي، قال الله تعالى: كما جاء في ،وهو أكرم األكرمين ،حساب

 .«وأنا أجزي بهكل عمل بني آدم له إال الصوم فإنه لي »

أجود ما ان وك ،أجود الناس في الخير ملسو هيلع هللا ىلصولهذا فقد كان رسول الله 

 .كون في رمضان وشهر رمضان المباركي
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وكانوا ينتظرون قدومه بفارغ  ،كان السلف الصالح يشتاقون إليهوقد 

شهر و ،وشهر الحسنات ،وشهر غفران الله ،ألنه شهر رحمة الله ،الصبر

عن محارم الصبر و ،الصبر في ذات الله ،ر الصبرشه، والعبادة والمواساة

 غير حساب.لصابرون أجرهم بوإنما يوفَّى ا ،الله

 ،فأهنئكم أيها المسلمون بقدومه ،وها هو ذا شهر رمضان على األبواب

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ژ ،وأبارك لكم بشهر رمضان المبارك

ستحثكم على أو، [٩١٥البقرة: ] ژ  ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 اغتنامه.

ــــز  ــــهوانته ــــة إن الفرص  الفرص

 

 تصـــير إن لـــم تنتهزهـــا غصـــه 

 
فمن رعى  ،وه بالفرح والعمل الصالح والبشرابلوق ،فاستبشروا بمقدمه

والله جل وعال يختبر عباده في  ،ومن ضيعه ضيعه الله ،هذا الشهر رعاه الله

والشقي من  ،د من حفظهيعسفال ،ليتبين فيه المطيع من العاصي ،رمضان

 أضاعه.

شهر  ،شهر السالم واإلسالم ،قدوم شهر الهداية والقرآنب افمرحبً 

شهر الطهر  ،شهر اجتمعت فيه الفضائل والمكارم ،ة والهدايةالمحبة والرحم

، قال تعالى: شهر الدعاء واالستغفار ،والتوبة والعبادة والذكر

 ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ ىائژ

 .[٩١٥البقرة:]  ژ ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

هذا  ،العمل قبل أن ينصرم هذا الشهر المباركفبادروا بالتوبة وإخالص 

إن الله تبارك وتعالى »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول الله  ،يثففي الحد ؛الشهر العظيم

يا رسول  :فقيل ،إذا كان آخر ليلة من ليالي رمضان أعطى الناس أجورهم
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جزاُه بعد انتهائه من  يوف ى ولكن العامل إنما ،ال :فقال ؟هي ليلة القدرأ !الله

 .«عمله

 في واعلموا أنكم محاسبون على الصغيرة والكبيرة ،فاغتنموا أوقاتكم

والذكر  ،والتسبيح والتهليل ،وإفشاء السالم ،فغض الطرف ؛أيامكم هذه

 :امعناه شرعً  :ألن الصوم ؛والزم د  كَّ أ  ت  واالستغفار في هذا الشهر مُ  ،والدعاء

زيادة  ،والعادات يليق بكريم األخالق ال وعن كل ما ،اإلمساك عن المحارم

 .على الصبر على الجوع  والعطش

ويلتزم بشروطه فإن  به ومن لم يقم ،ن اإلسالموالصوم ركن من أركا

ولذلك لم يخل دين من األديان  ،ألنه دعامة من دعائمه ؛إسالمه في خطر

 ٿ ٿژ قال تبارك وتعالى: ،ركن من أركانه الصيامالسماوية إال و

 ژڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 .[0١٠البقرة:]

فاستغفروه  ،مينغفر لنا ولعامة المسليوأسأل الله أن  ،أقول قولي هذا

 .إنه هو الغفور الرحيم ،وتوبوا إليه

 اخلطبة الثاسية:

يوم يجمع  ،مالك يوم الدين ،الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين

إنما  !يا عبادي :ويقول لهم ،عطي كل إنسان صحيفتهويُ  ،األولين واآلخرين

يلومنَّ ومن وجد غير ذلك فال  ،فليحمد الله افمن وجد خيرً  ،هي أعمالكم

 .نفسه إاّل 

وأشهد  ،وأحكم الحاكمين ،وأشهد أن ال إله إال الله أرحم الراحمين

وأمرنا أن نصلي  ،بالهدى ودين الحق أرسلـه ،عبده ورسوله اأن محمدً 
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 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄژوعند كل مناسبة فقال:  ،عليه في كل صالة

 صلِّ  اللهم ،[٥٥األحزاب:] ژڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ

وعلى آله وصحابته  ،ملسو هيلع هللا ىلص ورسولك محمدوسلم وبارك على عبدك 

 .والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

 :أما بعد

شهركم هذا وصومه ركن من أركان  أنَّ  أيها المسلموناعلموا ف

 ،مإسالمكم وانصياعكم ألوامر ربك لىفاستقبلوه وبرهنوا ع ،اإلسالم

 الكالم فيمثل  ؛وعن غيره من المحرمات ،وصوموا عن الطعام والشراب

طهروا و ،والخداع والنفاق ةاباروالم، والشتائم والسباب ،أعراض الناس

استقبلوه  ،وشهر البركات ،ورحبوا بشهر الغفران ،وأطيعوا ربكم ،أنفسكم

 .فلنفسه اومن عمل صالحً  ،مخلصين طائعين

 ،نه سينتهي بعد أيامهأو ،معدودات الشهر أيام  ن أاعلموا رحمكم الله و

ومن أراد اآلخرة وسعى لها سعيها فأولئك  ،ه وعملهفلينظر كل منكم حصيلت

واغتنموا  ،فتسابقوا على الخيرات ،اوعملهم مبرورً  ،اكان سعيهم مشكورً 

ويختم  ،والعمل الصالح قبل أن تطوى الصحيفة ،الصحة قبل المرض

 قيل: اوقديمً  ،الكتاب

ــــا ــــك َفاِغَتنَِمَه ــــِت َرَياح   إَذا َهبَّ

 

ــــة    ــــل  َخافََق ــــإَنَّ لَك  ون   َف ــــك   س 

 
 ،ط في غيرهومن فرَّ  ،فإنه ال يعوض ؛فاغتنموا أوقاتكم في شهركم

من فرط فيه  أمافي هذا الشهر،  هوليستغفر ،إلى الله ليتبفليراجع نفسه و

 .تهفقد خسر دنياه وآخر ،وأضاعه

 إاّل  ؛سنصل إلى يوم ال يغني فيه مال وال بنون نناأ اعلموا وفقكم اللهو
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 .اوعمل صالحً  ،يممن أتى الله بقلب سل

 :عباد اهلل

واعلموا أن أحسن  ،على الجماعةفإن يد الله  ؛عليكم بالجماعة

 ،فتدارسوه وامتثلوا أوامره ،كتاب الذي أنزله الله في شهر رمضانالالحديث 

 شر األمور محدثاتها، وأن كل، وأن ملسو هيلع هللا ىلصمحمد  يهد يواعلموا أن خير الهد

 النار.لة في وكل ضال ،محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضاللة

اجعل واللهم  ،اللهم ولِّ علينا خيارنا ،اللهم أصلح والة المسلمين

اللهم اغفر  ،وامتثل أوامرك ،رضاك تبعوا ،واليتنا فيمن خافك واتقاك

وفرج  ،ر أمورهماللهم يس ،األحياء منهم واألموات ،للمسلمين والمسلمات

 .يا أرحم الراحمين ،كربهم

 عباد اهلل:

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ژ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ

    ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 .[٠٣،٠٩النحل:]     ژ ڻ ڻ ں ں

العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله  فاذكروا الله

 والله يعلم ما تصنعون. ،برأك

 هـ7/5/7311 :فيـ  ةجامع النعيري

***** 
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 وفوائد الصيام ِمَكسِح ْنِم

ونعوذ بالله من شرور  ،ونستعينه ونستهديه ونستغفره ،مدهالحمد لله نح

كما  ،وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له ،ومن سيئات أعمالنا ،أنفسنا

ال هو ال إله إ ،بالقسط اشهد هو سبحانه لنفسه والمالئكة وأولوا العلم قائمً 

 العزيز الحكيم.

 عبد ،إليه سبياًل  داهموأه ،وأشهد أن أفضل خلق الله وأحبهم إلى الله

بالهدى ودين الحق ربه أرسله  ،ملسو هيلع هللا ىلصالله ورسوله وصفوته من خلقه محمد 

 ى ى ې ې ې ې ۉژ ،اوكفى بالله شهيدً  ،ليظهره على الدين كله

  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

، اللهم صلِّ [ ٩٥٤آل عمران:] ژىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ

 .اكثيرً  اوصحبه وسلم تسليمً  آلهعلى ووسلم وبارك عليه 

 :أما بعد

ودليل  ،اعلموا رحمكم الله أن الصوم مظهر من مظاهر الدين الحنيف

ألوامر الله  تام   وخضوع   وانقياد   ًى ورض قاطع على القيام بأمر الله عن محبة  

ولله  ،[٢٩األحزاب:]  ژٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭژ ،تبارك وتعالى

 .سبحانه الحكمة البالغة

كلها في صالح  ،كم عديدةعلى المسلمين الصيام لح الله وقد فرض

 ،فمنها أن الصيام يقوي النفس واإلرادة والعزيمة ،اإلسالم والمسلمين

وذلك أن اإلنسان متى امتثل أمر الله تبارك وتعالى واستطاع أن يغالب 

 ،وة والمآكل اللذيذة وغير ذلكويترك المشارب الحل ،شهواته فيسيطر عليها

إرادة قوية  الصائم عندربى تُ عندها  ،عنده للثواب األمر الله واحتسابً  امتثااًل 
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واقتدر على امتالك  ،لشهواته ومطامعه اال عبدً  ،لربه اوصار عبدً  ،صارمة

 .زمام نفسه وإرشادها وتوجيهها الوجهة الصالحة

 قال الشاعر:

َ  النَِّفَس ال وَج َعـِن الَِهـَو َوَما َيِرَد  لَّج 

 

ِأَي كَ   ــهِ َمــِن النَّــاَس إالَّ َحــاَ م  الــرَّ  اَمل 

 
كما  ،فليس المقصود من الصيام في اإلسالم هو إتعاب النفس وتعذيبها

وإنما المقصود منه تربيتها وتزكيتها وتعليمها الصبر  ،توهمه بعض الناسي

عن رسول الله  كما روى ابن ماجه، وترويضها على الطاعات ،عن الشهوات

 . «الصيام نصف الصبر» :أنه قال ملسو هيلع هللا ىلص

وإلعداد  ،وما كتب علينا الصيام إال لمنفعتنا ،لنان عما وعفالله غني عنَّ 

كما في  ،فىوومجازاته الجزاء األ ،والفوز بلقائه ،نفوسنا للسعادة والتقوى

من صام »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن رسول الله 

 ڄ ڄ ڄژقال تعالى: ، «غفر له ما تقدم من ذنبه اواحتسابً  ايمانً رمضان إ

 .[٤٤الروم:] ژچ چ چ ڃ ڃ ڃڃ

بل  ؛في اآلخرة فقط اللهوليست فوائد الصيام مقصورة على الفو  بلقاُ 

 :من الفوائد الكثيرة في الدنيا ما ال يحصى له

أكل أموال نتظر منه أن يال يُ  اواحتسابً  اأن الذي يصوم إيمانً  فوائده: منف

فال يسهل عليه  هم في أماناتهم،ونأو يخأو يمسك بأعراضهم  ،الناس بالباطل

 .حرام أو فعل   أن يراه الله على باطل  

كما  ؛وكابح لجماح األهواء ،لإلرادة الصيام أقوى مربٍّ أن  :ومن فوائده

ن جميع ما تهو  النفس ع اإلمساك :ن الصيامإ) :قال مفسر القرآن البيضاوي

 (.الله ي يرضمما ال
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 فقراء اخوانً لهم إ ن أنَّ وتذكر األغنياء والموسرأن ي ومن فوائده:

ويعرفوا الجوع  ،وذلك بعد أن يذوقوا ألمه ،هم وليعطفوا عليهموسوالي

 .«عني أعوذ بك من الجوَ إنه بئس الضجيإاللهم »: ملسو هيلع هللا ىلص كما قال ،وحرارته

وقد ، شفها من الرطوبةوين ،األبدان ويقويها حُّ ص  إنه ي   :ومن فوائد الصيام

وقال:   ،«حواا تصصومو» أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلصروى أبو هريرة عن رسول الله 

نَّة» يستر صاحبه ويقيه من األمراض واآلثام والمضار  :أي ،«الصوم ج 

 . والمعاصي

أقول قولي  ،منا هُ ل  ب  ق  جعلنا الله ممن وفقوا في صيام هذا الشهر المبارك و  

فاستغفروه إنه هو  ،ولسائر المسلمين اا جميعً ستغفر الله العظيم لنأو ،هذا

 الغفور الرحيم.

 ية: الثاس اخلطبة

وجعله  ،وحرم الظلم على نفسه ،الحمد لله الذي دعى إلى اإلحسان

 :كما قال تعالى ؛إله إال الله وحده ال شريك له ن الوأشهد أ ،ابيننا محرمً 

 ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ   ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ ٿژ

 .[٩١ان: آل عمر]ژ ڃ

مة رح ،أرسله بالهدى ودين الحق ،عبده ورسوله اوأشهد أن محمدً 

الصالة عليه عليهم  اوجعل محبته فرًض  ،للثقلين ورسواًل  ،للعالمين

 چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ژ قال تعالى: ،والسالم

 .[٥٥األحزاب:] ژ ڇ ڇ چ چ

وعلى آله  ،وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد اللهم صلِّ 
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 .تابعين لهم بإحسان إلى يوم الديناله وتصحابو

 :أما بعد

وجعل كل واحد منا  ،صومالله افترض علينا ال اعلموا رحمكم الله أن

واحذروا الغيبة  ،فالحظوا أنفسكم وراقبوها ،عليها اعلى نفسه رقيبً  اأمينً 

 وقول الزور. ،والنظر إلى المحرمات ،والنميمة

الغيبة والنميمة والكذب إن » :فقد قال جمع من العلماء منهم األوزاعي

أو كذب  ،أو نمَّ فيه ،ذي اغتاب فيهوتوجب قضاء ذلك اليوم ال ،تفطر الصائم

ن الصائم يفطر بأي معصية يرتكبها حالة كونه إ» :وقال اإلمام ابن حزم، «فيه

 .«المعصية امدً تعلصومه م اكرً اذ

من لم يدَ قول »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول الله  يويصدق ذلك ما رو

 :ملسو هيلع هللا ىلصوقوله ، «الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدَ طعامه وشرابه

 .«رب صائم ليس له من صيامه إال الجوَ والعطش»

ويهدم  اأنه كمن يبني بيتً » :ـ فيمن يعصي وهو صائم ـ وقال أحد العلماء

 .«كاماًل  ابلدً 

ن وأ ،واعلموا أن الصوم لله ،وأخلصوا في عبادته ،فاتقوا الله عباد الله

صات قنفإنها م ؛فاجتنبوا الغيبة والنميمة والكذب والمعاصي ،الجنة جزاءه

 محبطات لثوابه. ،للصوم

 أو أن  ،شالجوع والعط همن صيام ظها أن يكون حفليحذر كل إنسان منَّ 

 .كاماًل  اويهدم بلدً  ،ايكون كمن يبني بيتً 

على الله فإن يد  ،وعليكم بالجماعة ،فإن خير الزاد التقوى ،فاتقوا الله

فاقرأوه  ،كتابه واعلموا أن أحسن الحديث ،في النار شذَّ  ومن شذَّ  ،الجماعة

   ڻ ڻ ں ںژ ،فقد جمع وأوعى ،والحظوا معانيه ،واستمعوه
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 .[٩3القمر:] ژۀ ڻ               ڻ

فإنه  ؛فاتبعوا أوامره ،فإنها أصدق السنن وأحسنها ؛وعليكم بسنة نبيكم

 .ملسو هيلع هللا ىلص ىال وحي يوحإن هو إ ،ال ينطق عن الهوى

علينا  ولِّ  همللا ،واجمعهم على الحق ،اللهم انصر اإلسالم والمسلمين

وأيد هذا  ،اللهم أعز اإلسالم والمسلمين، وانصر أمتنا وسلطاننا ،خيارنا

اللهم اغفر للمسلمين ، بمن تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين ،الدين

ويسر لهم  ،بهماللهم وفرج كر ،األحياء منهم واألموات ،والمسلمات

 الراحمين.برحمتك يا أرحم  ؛وقوهم وانصرهم على أعدائهم ،أمورهم

 عباد اهلل:

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ژ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ

    ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 .[٠٣،٠٩النحل:]ژڻ ڻ ں ں

ولذكر  ،واشكروه على نعمه يبارك لكم ويزدكم ،فاذكروا الله يذكركم

 لله مطلع على ما تفعلون.وا ،الله أكبر

 هـ8/5/7311 :فيـ  جامع النعيرية

***** 
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 ء العشر األواخر من رمضا يالسح

 ائ  ى ى ې ېې ې ۉ   ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ژ

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ

 .[٠ – ٩]الكهف:  ژ  ىئ ىئ ېئ ېئ

هو  إال ال إله ،بالقسط اقائمً  ،وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له

 ،أفضل الخلق وأحبهم إلى الله ،عبده ورسوله اوأشهد أن محمدً ، الحكيمالعزيز 

واحتمال األذى في سبيل األمر بالمعروف والنهي عن  ،وأصبرهم على الجهاد

جعلت قرة عيني في » :حتى قال ،بعبادة ربه وإقامتها اوأكثر الخلق ولعً  ،المنكر

 .«الصالة

عين لهم بإحسان إلى يوم والتاب ،عليه وعلى آله وصحبهوسلم صلى الله 

 .سلم تسليًما كثيًراو الدين

 :أما بعد

قد آذن  ،أن شهر رمضان شهر البركة والغفران الله كما رحماعلمو

وساعات ، محدودة إال ليال  ولم يبق فيه  ،وقد ذهب أكثره ،باالنصراف

وجنة عرضها  ،وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ،فاغتنموا أوقاتكم ،معدودة

 أعدت للمتقين. ؛ألرضوات وااالسم

هم وأتباعهم كانوا ءه وخلفاءن وأنبيايواعلموا أن عباد الله الصالح

وقد قال تبارك وتعالى في وصفهم:  ،يحيون لياليهم وأوقاتهم بالعبادة

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گژ

 .[٩٥السجدة:]ژ ں

في وصف الرسول  ةالله بن أبي رواح وقد قال الصحابي الجليل عبد

 :ملسو هيلع هللا ىلص
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ــت  ي   ــهَ َيبَي ــِن فََراَش ــه  َع ــافَى َجنَِب  َج

 

ِش    كَيَن اِلَمَضاَجع  رَ ـإََذا اِسَتِثَقَلِت بَاِلم 

 
وذلك لكثرة  ،باإلخالص أتباعها وصفووقد أثنى الله على هذه األمة 

 ٻ ٱ ژفقال جل من قائل حكيم:  ،عبادتهم وسجودهم لوجهه الكريم

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ     پ پ پ پ ٻ ٻٻ

 ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ

 .[٧٠الفتح: ] ژ ڄ

 سمة المؤمنين جود والركوع وقيام الليل وكثـرة الصلوات والس

 ،مدحهم الله وأثنى عليهم في التوراة واإلنجيل نالمخلصين المطيعين الذي

فقال له  ،يسأله عن أمر   ملسو هيلع هللا ىلصوقد جاء ربيعة بن مالك األسلمي إلى رسول الله 

أسألك يا رسول الله مرافقتك  :فقال ربيعة ،«؟سأل يا ربيعةا» :ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله 

تسأل عن شيء  ال  و  أ   :يعني ،«؟أو غير ذلك» :ملسو هيلع هللا ىلصه فقال رسول الل ،في الجنة

فأعني على » :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول الله  ،ال أسألك إال هذا :ربيعة فقال ،؟غيره

 رواه مسلم. ، «نفسك بكثرة السجود

لنبيين ال يطلب من إنسان يريد مثل أجر ا ملسو هيلع هللا ىلصفهذا رسول الله 

ركوعه ال يطلب منه إال أن يزيد في  ،والصديقين والشهداء والصالحين

مع محافظته على الفروض في  ؛وأن يحيي ليله بالعبادة والتهجد ،وسجوده

 ويكون له مثل ثوابهم وأجرهم. ،فعند ذلك يصاحبهم في الجنة ،أوقاتها

الليل بعيدة  ألن عبادة ؛في أول اإلسالم اواعلموا أن قيام الليل كان فرًض 

كما روى مسلم  ،وألنه أقرب إلجابة الدعاء ؛عن الرياء المحبط لألعمال

حين يبقى  ؛ينزل ربنا إلى السماُ الدنيا»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول الله  :والبخاري

من  ؟من يسألني فأعطيه ؟ب لهيفيقول: من يدعوني فأستج ،من الليل ثلثه
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 متفق عليه. ،«؟يستغفرني فأغفر له

 :بلمونفيا أيها امل

واستنوا  ،ختام الشهرواستعدوا لهذه العشر المقبلة مروا سواعد الجد ش

عن عائشة رضي الله  يفقد رو ،بسنة نبيكم عليه أفضل صالة وأزكى تحية

 :إذا دخلت العشر األواخر من رمضان ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول الله » :عنها أنها قالت

تحروا ليلة » :أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصوصح عنه ، «ليله احيأو ،وأيقظ أهله ،شد مئزره

 .«القدر في العشر األواخر من رمضان

وتداركوا ما أضعتموه في  ،ممكم الله ويرضى عنكفبادروا بالعمل يرح

لكي تحصدوا  افازرعوا خيرً  ،فإنما األعمال بالخواتيم ،أيامكم السالفة

 افإنها ال تثمر إال شرًّ  ؛وتباعدوا عن الشرور واآلثام ،اموفورً  جزاءكم كاماًل 

 :ووبااًل 

ــــ ــــر  بالش   ر  والَ ـََمــــا ينــــال  الَيِي

 

َ  إالَّ   اَر َِ  َيِحَصـــــد  الـــــزَّ  َمـــــا َ َر

 
، اوالتسبيح والذكر والتالوة نهارً  ،أوقاتكم بالعبادة والقيام لياًل  فاشغلوا

 .وأن البقاء لله وحده ،واعلموا أن شهركم ال معوض له

أقول قولي  ،وقبله من الجميع جعلنا الله وإياكم ممن فازوا بهذا الشهر

فاستغفروه  ،ينوأستغفر الله الغفور التواب لي ولكم ولسائر المسلم ،هذا

 نه هو الغفور الرحيم.إيغفر لكم 

 اخلطبة الثاسية: 

غافر الذنب وقابل التوب شديد  ،الحمد لله الحكيم الحميد

كما قال تعالى:  ،وأشهد أن ال إله إال الله العليم الخبير ،العقاب

ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ   ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ ٿژ  ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ

 .[٩8آل عمران:] ژڃ ڄ
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والصالة  ،وآالئه التي ال تنفد ،مه التي ال تحصىنحمده ونشكره على نع

وعلى آله  هالله عليمحمد صلى  ،والسالم على أشرف الخلق البشير النذير

صلى الله  ،من صلى علي  صالة واحدة» :ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال ، وصحابته والتابعين

 ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄژوجل:  قال الله عزو ،«اعليه بها عشرً 

 .[٥٥األحزاب:]ژ  ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 :ا بعدمأ

شهر المحبة واإلحسان  ،شهر العطف والرحمةأن فاعلموا وفقكم الله  

 همَّ  قد ،التالوة والذكر واالستغفارشهر  ،شهر الصدقات والبر ،والمواساة

من  تزودعلى الفحاسبوا أنفسكم وادأبوا زأه األكبر، فقد ذهب ُج  ،بالسفر

    ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےژ :وخير الزاد التقوى ،أعمال الخير

 ې  ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ   ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 .[٩٥الحديد: ]  ژەئ ائ ائ ىى

يوم ال يسأل  ،اعلموا أن خير الذخائر هو ما يدخره اإلنسان ليوم القيامةو

ع كل يوم تض ،وال الوالد عن والده ،لصديق عن صديقهاوال  ،احميم حميمً 

 ه:في ذلك اليوم يفتقر كل إنسان إلى عمل ،حملها من هوله ذات حمل  

 إذا افتقــرَت إلــى الــذخائَر لــم َتَجــِد 

 

 ذ خـــرًا يكـــون كصـــالح األعمـــالَ  

 
 عباد اهلل:

إذا دخلت هذه العشر  ملسو هيلع هللا ىلصفقد كان  ،لكم في رسول الله قدوة حسنةإن 

ذات ليلة يصلي  ملسو هيلع هللا ىلصوقد قام رسول الله  ،ليله احيأو ،وأيقظ أهله ،شد مئزره

ة رضي الله له عائشفقالت  ،رهقت أعصابهوأُ  ،حتى احتجر الدم في أقدامه

وقد غفر  ،وتقوم الليل كله ،لماذا يا رسول الله تجهد نفسك وتتعبها :عنها

 .«اشكورً  اأفال أكون عبًد » :ملسو هيلع هللا ىلصفقال  ،؟لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر
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 ما بقي وتداركوا ،سالف تفريطكمواستغفروه عن  ،فاتقوا الله عباد الله

 باإلخالص والعمل.

 :أيها املبلمون

فإن يد الله  ،وعليكم بالجماعة ،غيركم يحاسبهاوا أنفسكم قبل أن سبحا

: وفي الحديث الذي رواه اإلمام أحمد، في النار شذَّ  ومن شذَّ  ،على الجماعة

بر وتقوى الله فاجتمعوا على ال، «القاسيةب يأخذ من الغنم ئالشيطان كالذن إ»

 .وعبادته

 ،تفهموا معانيها إليه وفاستمعو ،واعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله

، [٧٣٤األعراف:]ژ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆژ

 واعلموا أن خير السنن سنة نبيكم محمد عليه الصالة والسالم.

واغفر لنا  ،وقنا عذاب النار ،وفي اآلخرة حسنة ،ربنا آتنا في الدنيا حسنة

 ،اللهم ولِّ علينا خيارنا ،اللهم أصلح والة المسلمين، والمسلمين ولوالدينا

 لِّ واللهم ال ت ،وانصرهم وأيدهم بروح منك ،دهم صراطك المستقيماهو

 برحمتك يا أرحم الراحمين. ،علينا بذنوبنا من ال يخافك فينا وال يرحمنا

 اهلل:عباد 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ژ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ

    ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 .[91،٠٩النحل:]ژںںڻڻ

التي ال  هلى نعمه وآالئجليل يذكركم، واشكروه عفاذكروا الله العظيم ال

 تحصى يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تخفون وما تعلنون.
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 هـ11/5/7311 :في ـ جامع النعيرية

***** 
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 يف ختام شهر رمضا 

مقلب الليالي  ،األولين واآلخرينرب  ،الحمد لله رب العالمين   

  .كل شيء قديرك وهو على مالك المل ،ومغير األزمان ،واأليام

له الملك وله الحمد على ما  ،وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له

  .قدر وهدى

إلى  اوداعيً  ،اونذيرً  اأرسله للخلق بشيرً  ،عبده ورسوله اوأشهد أن محمدً 

عليه وعلى آله وأصحابه الغر وسلم  الله صلى ،انيرً م االله بإذنه وسراًج 

 بإحسان إلى يوم الدين. عين لهموالتاب ،الميامين

 بعد: ماأ

قد تقلص ولم يبق فيه إال سويعات  ،فهذا شهر الله الذي أنزل فيه القرآن

شهر  ،شهر المواساة والمحبة ،هذا الشهر الحبيب إلى النفوس ،معدودة

 ويجوع هذا الشهر الذي يظمأ ،ر والزكاة من اآلثامشهر الطه ،اإلحسان والبر

فيجوع فيه الغني  ،ألمره امتثااًل و ،إلى رحمة الله طلًبا افيه المسلمون جميعً 

فيرق  ،ألم الجوع وشدته نخوانه المسلمون مإف ما يقاسيه ويعر ،مع الفقير

 .إخوانه المسلمين ه تجاهواجبات المسلمشعوره ويؤدي 

كل » في الحديث القدسي: الذي قال الله في وصفه ،هذا الشهر العظيم

من صام » :ملسو هيلع هللا ىلص وقال فيه ،«نا أجزي بهلصوم فإنه لي وأبن آدم له إال ااعمل 

وخرج من ذنوبه كيوم ولدته  ،ا واحتساًبا غفر له ما تقدم من ذنبهرمضان إيمانً 

 . «أمه

 ليلة ،فيه ليلة خير من ألف شهر ،هرشوما أدراك ما هذا ال ،هذا الشهر
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تقدر فيها  ، أي:[٤الدخان:] ژٿ ٿ ٿ ٺ ٺژ ، قال تعالى:مباركة

 ٿژوقال جل وعال في فضل هذه الليلة:  ،وتقسم األرزاق ،يرالمقاد

 .[٤،٥القدر:] ژڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ   ڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳژ وقال تعالى:

شهر التجرد من  ،العفاف، شهر [٩١٥البقرة:]ژ ڻ ڻ ڻ ڻ

 .والنزوات الشيطانية ،الشهوات النفسية

 اوجعل صومه ركنً  ،مالذي فرض الله صيامه على كل مسل ـ هذا الشهر

، قد آذن بالزوالـ،  إذا صامهيكتمل إسالم المرء إال أركان اإلسالم، فال من 

 .بالرحيل وقد همَّ 

 أيها املبلمون:

 حج يث ىث ژ قال تعالى: ،هو شهر الصبرواعلموا أن هذا الشهر 

إذا »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوفي الحديث عن رسول الله ، [٩٣:الزمر] ژ مح جح مج

ثابهم على أو ،لصائمين أجرهميالي رمضان أعطى الله اكانت آخر ليلة من ل

وإنما  ،ال :فقال ؟أهي ليلة القدر :يا رسول الله :قيل له ،ما قدموه في شهرهم

 .«العامل أجره بعد إتمام عمله ىعطي  

فإنما  ؛هيلإواستغفروه وأنيبوا  ،مالفاسألوا ربكم أن يقبل ما قدمتم من أع

  .األعمال بالخواتيم

 :وانأيها اإلخ

صالة  حتىمن أول الليلة  ،اعلموا أن التكبير في ليلة العيد سنة مؤكدة

 ،يكبروا في ليلة العيد من رمضانوقد جرت عادة بعض الناس أن ال  ،العيد

ر ليلة العيد من والصحيح أن التكبياألضحى، في ليلة عيد فقط  نيكبرو مانإو
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 .في كليهما اوإن كان التكبير مشروعً  ،كدآرمضان 

الله أكبر، الله أكبر، » :ملسو هيلع هللا ىلصكبير المأمور به هو المأثور عن رسول الله لتوا

أمرنا الله أن نكبره في وقد  ،«ال إله إال الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد

وشكًرا على ما هدانا إليه من أداء أن تنتهي صالة العيد حمًدا له إلى ليلة العيد 

 :تعالى قال ،يلها لنايرها وتسهوعلى تيس ،وإتمام فرائضه ،شعائره

، [٩١٥البقرة:]ژ ې ې ې ې ۉ ۉ ۅژ

ما هداكم إليه من أداء ما  نعمه وعلى لله واحمدوه واشكروه علىفكبروا 

 ،يد هو المقبولعفالس ،واسألوه المغفرة والتوبة والقبول ،افترض عليكم

 .والشقي هو المردود

  ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ائەئ ائ ى  ى ې ې ېژ

 جب يئ ىئ مئ جئحئ ی ی  ی ی ىئ ىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ  ۆئ

 .[٧١٥البقرة:]ژ خت حت جت يب ىب مب حبخب

 اخلطبة الثاسية:

 ،ثم هداه إلى التسبيح بحمده ،الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه

 ،اوباطنً  اظاهرً  اوآخرً  نحمده ونشكره أواًل  ،ولكن ال تفقهون تسبيحهم

من  هنبحافس ،بح الرعد بحمده والمالئكة من خيفتهسمن ونشهد أن ال إله إال 

 ال تخفى عليه خافية في األرض وال في السماء. ،إله عليم قدير

صلوات الله  ،وحبيبه وصفوة خلقه ،عبده ورسوله اونشهد أن محمدً 

والتابعين لهم بإحسان إلى يوم  ،وعلى صحابته أجمعين ،وسالمه عليه

 ن.الدي

  :بعد أما

لعبادة الله  ردتجالاعلموا أيها المسلمون أن شهر رمضان المبارك شهر و
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، وهو شهر يطهر النفوس من األحقاد واألغراض الشخصية الدنيئة ،وطاعته

وأن الدنيا  ،في طلب الخير والمعونة من اللهالحكمة  ويرشدهم إلى أن

 .وأن اآلخرة هي دار القرار ،اوطريقً  اليست إال ممرً 

 ،كموما دام الشهر قد آذن باالنصراف فلعل آثاره ومعانيه تبقى في نفوس

واحمدوه على  ،فتذكروا نعم ربكم عليكم ،ولعل دروسه تبقى في أذهانكم

وأن يغفر ما قارفتم من  ،واسألوه أن يقبل ما قدمتم من أعمال ،ما هداكم إليه

 .في أدبار الصلواتووكبروه في ليالي العيد  ،أخطاء

زكاة  ؛لشهركم اض عليكم تكملة لصيامكم وختامً رافت هعلموا أنثم ا

لنفسه فال  اوذلك ألن الصائم مهما كان حافظً  ،وهي ما تسمى بالفطرة ،الفطر

 ،فهي تطهر الصائم ؛أو غير ذلك ،أو رفث ،بد أن يحصل منه كالم غير مرض  

أن عمل الصائم معلق بين السماُ واألرض حتى يعطي صدقته » ي:رووقد 

 . «فإذا أعطاها أثيب عليه

من  اأو صاعً  ،تمرن م اصاعً  ،زكاة الفطر ملسو هيلع هللا ىلصوقد فرض رسول الله 

، أو من  أو من ،شعير على العبد والحر والذكر واألنثى  ،ربُ و من أ ،زبيبأقط 

وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى  ،والصغير والكبير من المسلمين

 ،«ها خاصة بالمساكين والفقراُأن»، وفي حديث آخر: متفق عليه ،الصالة

 .«كأغنوهم في هذا اليوم المبار»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

وتطييب خواطرهم  ،إغناء الفقراء :وما دام المقصود من زكاة الفطر هو

فأنتم تعلمون أن الشعير  ،وتزكية للصائم عن رفثه وأخطائه ،ومواساتهم

إال عند وال يأكلونه  ،وال يلفت نظرهم ،والتمر الرديء ال يغني الفقراء

لهذا ن، االبهائم والمواشي في هذه األزم وقد أصبح من مأكول ،الضرورة
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 ،من مأكول بلدكمزكاتكم بل األفضل هو أن تخرجوا  ؛فالواجب عليكم

ا،ومأكولكم أنتم وأوالدكم وقد نص العلماء على  ، سواًء كان أرًزا، أو برًّ

  .ذلك

 ،في ليلة العيد واألفضل ،يومأو ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين 

وواسوا  ،صيامكموأكملوا  ،فأدوا ما افترض الله عليكم ،وفجرها أفضل

صائم حظه من  فربَّ  ،وتضرعوا إلى ربكم أن يقبل منكم ،إخوانكم الفقراء

 قائم حظه من قيامه السهر والتعب. وربَّ  ،صيامه الجـوع والعطش

وأن ال  ،خطايانا وأن تغفر لنا ،اللهم إنا نسألك أن تقبل صيامنا وصالتنا

 مع كلمتهمسلمين واجوالة الم أصلحاللهم  ،تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

، واكفنا شر شرارنا، إنك اللهم ولِّ علينا خيارنا على الحق يارب العالمين،

 ولي ذلك والقادر عليه.

 يهد ين خير الهدأو ،أحسن الحديث كتاب اللهأن  عباد اللهواعلموا 

في  شذَّ  ومن شذَّ  ،على الجماعةن يد الله فإ جماعةوعليكم بال ،ملسو هيلع هللا ىلصمحمد 

 .النار

 :عباد اهلل

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چژ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ

    ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 .[٠٩-٠٣النحل:]ژ ڻ ڻ ں ں

ولذكر  ،واشكروه على نعمه يبارك لكم ويزدكم ،فاذكروا الله يذكركم

 .والله بما تعملون خبير ،الله أكبر
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 ـه15/5/7311: فيـ  جامع النعيريه

***** 
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 أهمة الصالة ومكاسنتها

، الحكيم الخبير ،د لله الذي قامت بعدله السموات واألرضحمال

 وتكنه الصدور، وأشهد أن ال إله إال الله العليم بما تنطوي عليه األفئدة

أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على  ،عبده ورسوله اأن محمدً أشهد و

وكان خير من عدل وأرشد إلى مكارم األخالق  ،فحكم وأحكم كله، الدين

ومن اتبع آثارهم واهتدى  ،وعلى آله وصحابته ، صلى الله عليههاومحاسن

 :أما بعد بهداهم إلى يوم الدين.

 :أيها املبلمون

 ،وهي ركن من أركان اإلسالم ،ن الصالة صلة بين العبد وبين ربهإ

ومن أضاعها فهو لما  ،من حفظها فقد حفظ دينهف ،المرءديانة وعليها تنبني 

 ،ويفرق بين الكافر والمسلم ،لعاصيالمطيع من اوبها يعرف  ،سواها أضيع

العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن » :لذلك قال صلوات الله وسالمه عليه

 . «تركها فقد كفر

 ،األعداءيتبينوا من حال ويأمرهم أن  ،يرسل الجيوش للقتال ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

 ،تركوا الصالة قاتلوهم وجدوهم قد وإن ،تركوهم ونؤذنيسمعوهم فإذا 

 ،آخر ما تفقدون من دينكم الصالة»رضي الله عنه:  لك قال ابن عباسلذو

 .«هب آخره لم يبق منه شيُذوأي شيُ 

جماعة أفضل من الالصالة في أن إذا تقرر هذا فاعلموا رحمكم الله 

فإذا  ؛يتفقد الناس في الصالة ملسو هيلع هللا ىلصان وقد كدرجة،  صالة الفذ بسبع وعشرين

ال يزال أناس يتأخرون »: وقد قال ذات يوم ؟،وأين فالن ؟أين فالن :سلم قال

لقد هممت » :وقال ،اوقد تفقدهم ذات يوم فقام مغضبً ، «حتى يؤخرهم الله
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ال  ناسأ  ذهب إلى أثم  ،ثم آمر رجاًل فيؤم الناس ،أن آمر بحطب فيحتطب

ولوال األطفال والنساء لفعل ذلك  ،«ق عليهم بيوتهمر  َح أ  يشهدون الجماعة فَ 

 شذَّ  ومن شذَّ  ،و الذي شرع الصالة وشرع الجماعةك وتعالى هفالله تبار ،ملسو هيلع هللا ىلص

 .فـي النار

اعلموا رحمكم الله أن الصالة الكاملة صالة الفريضة هي ما كانت في و

يجب و من الكبائر، فقد ارتكب كبيرة على الجماعة ومن لم يصلِّ  ،جماعة

إن أصر  ماأ ،حتى يعاود الجماعة ؛تغريبه وتعزيره وردعه وهجره والتشنيع به

فقد قال جمع من  ،على عدم العودة إلى الجماعة والصالة مع المسلمين

 .«ولو كان يصلي في بيته ،نه يقتلإ»: العلماء

ق عليهم بيوتهم حرِّ بأن يُ  هُ همُّ و   ،صريح في ذلك ملسو هيلع هللا ىلصوحديث الرسول 

 ن الجماعة مع أنهم مسلمين. لمجرد تخلفهم ع

ألنكم  ؛ناسير أمة أخرجت للواعلموا أنكم خ ،فاتقوا الله عباد الله

وإنها لكبيرة إال  ؛وتقيمون الصالة ؛تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر

 على الخاشعين.

وهي امتحان يمتحن  ،الصالة كبيرة إال على الخاشعين :خوةنعم أيها اإل

وهي صلة بين العبد وبين  ،من يطيعه ممن يطيع الشيطان ليعلم ،الله به عباده

وويل للمصلين الذين هم عن صالتهم  ،خبتينمصلين المفبشرى لل ،ربه

 الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ،ساهون

فاستغفروه إنه هو  ،نسأل الله لنا ولكم العون والقوة والرحمة والغفران

 الغفور الرحيم.
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 اخلطبة الثاسية:

   ،لله الذي خلق السموات واألرض وجعل الظلمات والنورالحمد 

أبان الحجة وأوضح السبل  ،ال شريك له له إال الله وحدهوأشهد أن ال إ

 اعبده ورسوله أرسله إلى كافة الخلق بشيرً  اوأشهد أن محمدً  ،وأرسل الرسل

وعلى صلى الله عليه  ،مهافنصح األمة وأرشدها وبلغ الرسالة وعلَّ  ،اونذيرً 

 له وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.آ

 :بعدأما 

 ،ها في خمسة أوقات في اليوم والليلةالصالة وجعل فإن الله فرض

لنفسه  اظالمً  اولذلك فمن غيرها عن أوقاتها يعد متعديً  ،بين أوقاتهاوووزعها 

الجمع بين الصالتين »: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، للصالة اباخًس 

على الصلوات في أوقاتها  ىصلفيجب أن تُ  ،«ر عذر من الكبائرمن غي

ويجب  ،ومن تخلف عن ذلك فسينال جزاءه في الدنيا واآلخرة ،الجماعة

وغيرهم  ات األمر بالمعروف والنهي عن المنكر،على أئمة المساجد وهيئ

ممن يهمهم أمر اإلسالم والمسلمين أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن 

أو يتعاطون  ،خبرونا بجميع من يتخلفون عن الصلواتوأن ي ،المنكر

م ونكون نحن المسئولين أمام الله إن لم نجلد برأ ذمتهوبهذا ت ،المنكرات

 من يستحق الجلد ونحبس من يستحق الحبس وننفي من يستحق النفي.

وأنه يجب على كل فرد منا أن يأمر  ،اعلموا أن الدين النصيحةو

من رأ  منكم »:ملسو هيلع هللا ىلصعلى حد قول الرسول بالمعروف وينهى عن المنكر 

فكل إنسان في وقتنا الحاضر  ،«طع فبلسانهفإن لم يست ،منكًرا فليغيره بيده

 بلسانه.يستطيع أن يغير ولو على األقل 
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 ،واعلموا أنه يجب على اإلنسان أن يأمر بالصالة كل من يقدر على أمره

أصرت على ترك فإن  ؛ها بالرغبة أو بالرهبةحضفيأمر زوجته بالصالة وي

 الصالة طلقها في أصح قول العلماء.

قال تعالى: ، ن لم يفعل ذلك عزره ومن يقدر عليه وإويأمر أبناءه وأسرت

 .[٩٠٧طه:] ژۓ ۓڭڭڭڭژ

ألنه  ؛وال يعد ذلك نميمة ،ع بمن ترك الصالة وينفر عنهنوينبغي أن يش

 تركها. منتحذير للناس 

 :فيا أيها املبلمون

 ،أركان اإلسالم وأهمها الصالة فإنه في خطر حافظ علىيلم من إن 

 .[٢٧اإلسراء:] ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ   ۇ  ۇژ

وأن خير  ،النارفي   شذَّ  وأن من شذَّ  ،على الجماعةواعلموا أن يد الله 

واسألوا الله أن  ،وأن أحسن الحديث كتاب الله ،ملسو هيلع هللا ىلصمحمد  يهد يالهد

 وأن ينصرهم على أعدائهم. ،لمتهموأن يوحد ك ،يؤلف قلوب المسلمين

اللهم  ،كلمتهم وقيادتهم م وحدالله ،اللهم أعز اإلسالم والمسلمين

 .أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتكابعث لهذه األمة 

األحياء منهم والمؤمنين والمؤمنات لمسلمين والمسلمات اغفر لاللهم 

 ويسر لهم أمورهم ،فرج كربهمو ،مرضاهممرضانا واللهم اشف  ،واألموات

، وكّف عنَّا شرارنا برحمتك يا أرحم االلهم ولِّ علينا خيارن يارب العالمين،

 الراحمين.

 :اهلل عباد

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ
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ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

 .[٠٩ -٠٣]النحل: ژڱ  ڱڱ  ڱ      ں  ں   ڻ  ڻ

رمه فاذكروا الله التواب الرحيم يذكركم، واشكروه على فضله ومنّه وك

ر بما تخفون وجوده وإحسانه يذكركم ويزيدكم، ولذكر الله أكبر، والله خبي

 وما تعلمون.

 ـ.ه16/71/7311 في: ـجامع النعيرية 

***** 
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 األماسنة

وصوركم فأحسن ، وات واألرض بالحقاالحمد لله الذي خلق السم

ويعلم ما تسرون  ،وات واألرضايعلم ما في السم ،كم وإليه المصيرصور

 وهو عليم بذات الصدور. ،تعلنونوما 

وعليه فليتوكل  ،وأشهد أن ال إله إال الله عالم الغيب والشهادة

ونهانا  ،أمرنا جل وعال باتباعه ،عبده ورسوله اوأشهد أن محمدً ، المؤمنون

ژ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻژ :تعالى فقال ،عن مخالفته

 :أما بعد ،اكثيرً  اوسلم تسليمً  ،صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ،[٢الحشر:]

 :أيها املبلمون

دين لمن وال  ،ال إيمان لمن ال أمانة له»يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول الله  ااعلمو

فأداء األمانة فرض معلق في رقبة كل مسلم يشهد أن ال إله إال  ،«ال عهد له

قال ، وخائن األمانة ملعون في الدنيا واآلخرة ،اللهرسول  االله وأن محمدً 

 [٥١النساء:]ژ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ  ۆژتعالى: 

وقال في مدح المؤمنين المحافظين على أداء ما ائتمنهم الله عليه: 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇژ

 - ١]المؤمنون: ژ گ گ ک ک   ک ک ڑ ڑ ژ ژ

٩٩]. 

 ،تهاك األمانات وخيانتهاوقد حذر جل وعال المؤمنين المسلمين من ان

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿژ :تعالى فقال
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 .[٧٢ل:نفااأل] ژڦ

 :واألمانة أيها المسلمون أنواَ

وهي أن يرعى اإلنسان ويحافظ على ما عهد  ،أمانة العبد مع ربه :أولها

من اإلتمار بأمره في أداء الصلوات والزكاة  ؛إليه تبارك وتعالى حفظه

وأمناء عليها  ،وجعلنا رقباء على أنفسنا ،أمرنا به ربناوغير ذلك مما  ،والصيام

 ،واالنتهاء عن ما نهى عنه من المحرمات والفواحش ها،فيذتنو هافي أدائ

استعمال القوى والملكات الواجب و ،فالمعاصي كلها خيانة لله عز وجل

 من بداًل  ،التي أودعها الله فينا فيما ينفعنا وينفع بالدنا وإخواننا المسلمين

مرء الن أوقد ورد  ،إخمادها أو استعمالها فيما ال طائل تحته وال نفع منه

فيم  :وعن أوقاته ؟أنفقها فيم :وعن أمواله ؟فيم أضاعه :سأل عن عمرهيُ 

 .؟قضاها

وأن  ،خوانه المسلمينإأمانة اإلنسان مع الناس، وذلك بأن ينصح  :ثانيها

 ،وأن يحفظ أسرارهم ،معهوأن ال يغشهم في معامالتهم  ،يرد إليهم ودائعهم

 .اله سرًّ  يفال يفش ؛هبصاح كل من الزوجين يوأن يراع ءه،وأن يكرم أقربا

ويدخل في هذا القسم عدل األمراء والموظفين مع رعيتهم ومع 

وأن ال يقدموا معاملة  ،وذلك بأن يحفظوا لهم حقوقهم ،إخوانهم ومواطنيهم

ومن  ،كل إليهم من أعمالو اوأن يساووا بين الناس فيم ،بعضهم على بعض

 ه. لم يفعل ذلك فقد خان أمانته واستحق عقاب رب

وذلك بأن ال يختار لنفسه إال ما هو  ،أمانة اإلنسان مع نفسه :ثالثها

بسبب الشهوة والغضب  م  يقد   وأن ال   ،األنفع واألصلح له في الدين والدنيا

فسه بالنظافة في وأن يحافظ على صالح ن ،على ما يضره في اآلخرة أو الدنيا
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 :في الحديث ماك ،وأن يعطي كل ذي حق حقه ،الملبس والمأكل والمشرب

 «.اولزوجك عليك حق   ،اعليك حق   ن لنفسكوإ»

وأنتم  ،وال تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ،فاتقوا الله عباد الله

 واعلموا أن كل إنسان ،واعلموا أن الله ال يحب كل خوان أثيم ،تعلمون

 ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋژقال تعالى:  ،عن أمانته مسئول

 ژۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې

 .ر رحيموفاستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه غف ،[٢٧:األحزاب]

  اخلطبة الثاسية:

هو  ،وأشهد أن ال إله إال هو ،الحمد لله العليم الحكيم رب العالمين

 وهو على كل شيء قدير. ،األول واآلخر والظاهر والباطن

 ،بشيًرا ونذيًرا أرسله إلى كافة الخلق ،عبده ورسوله اوأشهد أن محمدً 

عبادة الله وحده ال  حتى استتب له األمر واستقام على فجاهد بلسانه ويده

صلى الله عليه وعلى صحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم  ،شريك له

 چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ژقال تبارك وتعالى: ، الدين

 .[٥٥األحزاب: ] ژ  ڇ ڇ چ چ چ

 صلى، «ي  عل صل  ن أبيل الناس رجل ذكرت عنده فلم ي  إ»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

 الله عليه وعلى صحابته وآله صالة دائمة ما دام الليل والنهار.

 :بعدأما 

وأن  ت،قد تيسر تأن المواصالو ،فأنتم تعلمون أننا في موسم حج

 ،فوات األوانمن قبل  فليبادرفمن لم يحج فريضة اإلسالم  ،األمن قد استتب
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قلبه من  ولينقِّ  ،يئةضميره ونفسه من األخالط الفاسدة الرد قِّ وليستعد ولين

 .أمانته بإخالص وليؤدِّ  ،الحقد والفسق

 ،وليعلم كل من ينوي الحج أنه ال رفث وال فسوق وال جدال في الحج

 ،ولسانه عن أعراضهم ،الناس أن غض المرء عينيه عن حرمات :ومعنى ذلك

وذلك ألنه يؤدي إلى فساد  ،كد وألزمآوهو للحاج  ،ل مكانواجب في ك

اج جللاوليترك  ،فليحافظ على إصالح نفسه وتطهيرها ،مسعاهحجة وخسارة 

ومن  ،هتضيفر امؤديً  ،لثوابه اراجيً  ،ربه افإنه لم يحج إال قاصدً  ؛والمحاجة

 فهجرته إلى ما هاجر إليه. لكذهب لغير ذ

 عباد اهلل:

وراعوا حقوق  ،ودعكم الله عليه من أماناتحافظوا على ما است

وال تين من  ،أد األمانة إلى من ائتمنك»: ملسو هيلع هللا ىلصقال  ،إخوانكم المسلمين

 .«خانك

 وقال الشاعر:

ــا ــة فارعه ــى األمان  وإذا ائتمنــت عل

 

  ََ ــــة را ــــى األمان ــــريم عل  إن الك

 

 

 

 ،في النار شذَّ  ومن شذَّ  ،على الجماعةفإن يد الله  ،وعليكم بالجماعة

 ،ملسو هيلع هللا ىلصمحمد  يهد يوخير الهد ،موا أن أحسن الحديث كتاب اللهواعل

 .لتقوىخير الزاد ا وتزودوا فإن

علينا لِّي  وأن يو ،المسلمين أمور وادعوا الله مخلصين أن يصلح والة

اللهم  ،وانصرهم على من حاربهم ،المسلمينأمور  اللهم أصلح والة، خيارنا

 .ويذل فيه أهل معصيتك ،اعتكيعز فيه أهل ط األمة أمر رشدُ  أبرم لهــذه

اللهم يارب العلمين، الحق على  وقادتهماللهم وحد كلمـة المسلمين 



 

 34 خطبة املنرب

 .ما ظهر منها وما بطن ،ذهب عنا الربا والزنا والزالل والمحن وسوء الفتنأ

 عباد اهلل:

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چژ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ

    ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 [.٠٣،٠٩حل:الن] ژ ڻ ڻ ں ں

أفضاله واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه و

 تم ال تعلمون.يكرمكم ويزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم وأن

 هـ.74/77/7311جامع النعيرية ـ في: 

***** 
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 تفاري سورة العصر

غافر الذنب  ،الحي القيوم ،العزيز الكريم ،الحمد لله الحكيم العليم

 ،وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له ،ابل التوب شديد العقابوق

 له إال هو العزيز الحكيم.إال  ،بالقسط اقائمً  ،المتفرد بالكمال والجالل

أرسله إليهم  ،عبده ورسوله وحبيبه وصفوة خلقه اوأشهد أن محمدً 

فا عن وع ،فصفح عن مسيئهم ،فقام فيهم مقام النبوة العليا ،بالنور والهدى

والنور حتى أقام الدولة اإلسالمية على أساس العلم  ،أخطائهم العديدة

آله  صلى الله عليه وعلى ،وما ينطق عن الهوى ،والحكمة والقرآن الحكيم

 الدين. يوم ومن استن بسنتهم واهتدى بهديهم إلى ،وصحابته

 :بعد أما 

 لرحمن الرحيم:ا الله بسم: يقولتعالى  سبحانه الله أن الله رحمكم اعلموا

 ڀ ڀٱٻٻٻٻپپپپڀڀژ

 .[٠ – ٩العصر: ] ژٺ ٺ ٺ

وهو الزمن ـ  أقسم الله تبارك وتعالى بالعصر :ورة الكريمةففي هذه الس

حابط عمله وخاسر أي: أن اإلنسان لفي خسارة وخسران، ب ـ الطويل المديد

ي ب والخسارة الدائمة فص  مسعاه، وال نصيب له من عمله إال التعب والنَّ 

 .يا واآلخرةالدن

هم الذين  ا:ثم استثنى تبارك وتعالى من هؤالء الناس الخسارى قسمً 

وعملوا الصالحات من  ،وبما جاء عن الله وعن رسوله ،آمنوا بالله ورسوله

بالمعروف  وأمر   ،وصلة رحم وأداء لألمانة ،صيام وصدقة وحج وبر وزكاة
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 ،واأليمان الباطلة ،وحفظوا ألسنتهم من النميمة والغيبة، عن المنكر ي  ونه

ونفوسهم  ،وحفظوا فروجهم عن المحرمات ،الكاذبة والشهادات

 .وضمائرهم من الغش والخيانة

والرجوع إلى الحق  ،والحق أحق أن يتبع ،ثم بعد ذلك تواصوا بالحق

ورفع  ،األخذ بمعالي األمور: بالحقومن التواصي  ،ادي بالباطلمخير من الت

بالنفس إلى األهداف السامية النافعة في والسمو  ،النفس عن سفاسفها

والعمل على رفع مستواهم  ،ينمصالح المسلمواالهتمام ب ،العاجل واآلجل

 ،أئمتهمنصح لعامتهم والو ،والعمل بإخالص ،واألدبي والمعنويالمادي 

وإسداء المعروف والبر إلى فقيرهم وضعيفهم وقريبهم  ،ضالهم وإرشاد

 وبعيدهم.

 ٺژلسورة الكريمة بالحث على الصبر فقال: ثم ختم تعالى هذه ا

جه به العبد الصالح متاعب الحياة اووالصبر هو أعظم سالح ي ،ژٺ

 وآالمها ومنغصاتها.

وعلى ما  ،فالمؤمن هو من يصبر عن المعاصي ويصبر على المصائب

كذلك الطاعات ، ويالقيه في سبيل إعالء كلمة الله من ضر وآالم وإيذاء

 .اج إلى صبر وقوة إيمان وإدراكوالدوام عليها يحت

السورة مع قصرها قد جمعت ما  فها أنتم أيها المسلمون ترون أن هذه

على  ةلو ما أنزل الله حج» :رحمه اللهيقال الشافعي  ،إليه اإلنسانيحتاج 

 ٻ ٻ ٱٻٻژ وهي: ،خلقه إال هذه السورة لكفتهم

]  ژٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپپپ

 .«[٠ – ٩العصر:
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وآمنوا بالله واعملوا  ،كونوا خير أمة أخرجت للناس :خوةفيا أيها اإل

وأمروا بالمعروف وانهوا عن  ،حق وتواصوا بالصبروا بالوتواص ،الصالحات

 ومن لم يؤمن بالله ويمتثل أوامر الله فأولئك هم الفاسقون. ،كرالمن

 ،لنا ولكم ولسائر المسلمين العون والمغفرة وأسأل الله ،قول هذاأ

 و الغفور الرحيم.إنه ه فاستغفروه

 اخلطبة الثاسية:

وأشهد أن ال إله  ،الظالمين ن إال علىوال عدوا ،الحمد لله رب العالمين

وهو على كل  ،له الحمد في األولى واآلخرة ،إال الله وحده ال شريك له

 شيء قدير.

الذي  ،النبي األمي ،والصالة والسالم على صفوة الخلق البشير النذير

صلى الله عليه وعلى صحابته محمد  ،تمت به النبوةوُخ  جوامع الكلم يعطأُ 

فقال  ،الله ومالئكته عليه وقد صلى ،الدين بإحسان إلى يوموالتابعين لهم 

 چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄژ        تعالى:

 .[٥1األحزاب: ]ژ ڇ ڇ

إلى وآله وصحبه الذين هدوا  ،وسلم وبارك على نبيك محمد اللهم صلِّ 

 وهدوا إلى صراط العزيز الحميد. ،من القولالطيب 

 :أما بعد

نه حكم وأقسم أن اإلنسان لفي خسار ه سبحاأن الل فاعلموا وفقكم الله

ت وساد ،وعملوا الصالحات بجوارحهم ،بقلوبهم به إال من آمنوا ،وهالك

واألمور النافعة لهم في الدنيا  ،واصي بالحقتهم المحبة واألخوة والنيب

وتواصوا بمعالي األمور  ،ات واجتناب للمحرماتلطاعلمن أداء  ،واآلخرة
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الغش ونزهوا أنفسهم وضمائرهم من  ،اطهاسفسفاسفها وس عن وتناهوا

 ،ة والشهادات الباطلة والزور والنفاقذبواأليمان الكا ،والحقد والرياء والربا

نفسهم وضمائرهم عن هذه الجراثيم واألوبئة الفتاكة التي تفتك أنزهوا 

 ،اويطعن بعضهم بعًض  ،ابعضهم بعًض  ينهش جعل الناسوت ،بالمجتمعات

حتى يكونوا كالمنافقين  ،وينتهك عرضه ،اآلخر ويلوم بعضهم البعض

 شتَّى. وقلوبهم اتحسبهم جميعً 

 أشل، اعضوً  ويصبحوا ،وتضعف شوكتهم ،وبهذا تتفرق كلمتهم

 ب. صلكل غا اومطمعً 

د من أن تتواصوا بالحق ال ب، وفال بد أيها المسلمون من االجتماع واالتحاد

 بالحق خير قيام.قمتم صبر واصيتم بالال إذا توإألن ذلك ال يتم  ،وتتواصوا بالصبر

 عباد اهلل:

نتم ترون سورة صغيرة أوها  ،اعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله

وره قد جمعت من المعاني ما يكفل السعادة للبشرية في الدنيا قصيرة من ُس 

 .واآلخرة

، قال خير السنن يفه ،ملسو هيلع هللا ىلصب الله وبسنة نبيكم محمد فعليكم بكتا

وعليكم  ،[ ٢الحشر: ]ژ ہہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ژ تعالى:

 .في النار شذَّ  ومن شذَّ  ،على الجماعةفإن يد الله  ،بالجماعة

 ،المسلمين أمور وأن يصلح والة ،علينا خيارنا لَّي  أن يوتعالى  اللهسأل أ

واجمعهم يارب العالمين، اللهم  على الحق وأن يوحد كلمتهم وقيادتهم

 راحمين.وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم ال

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات األحياء منهم 



 
 39 خطبة املنرب

واألموات برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اشف مرضانا ومرضاهم وفرج 

 كروبهم إنك سميع مجيب.

 عباد اهلل:

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ژ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ

    ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 [.٠٣،٠٩ل:النح]ژ  ڻ ڻ ں ں

 ، ولذكر الله أكبر،واشكروه على نعمه يزدكم ،فاذكروا الله يذكركم

 والله خبير بما تعملون.

 هـ75/77/7311جامع النعيرية ـ في: 

***** 
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 من صفات عباد اهلل املفلحني

 موا اعتبار مبرور األيام واألعوا

وهدانا إلى االستسالم  ،الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة اإلسالم

المطلع على  ،وأشهد أن ال إله إال هو الحكم العدل ،ألوامره واتباع هديه

 له الدنيا واآلخرة وإليه المعاد. ،النوايا واألسرار

وصحابته  ، صلى الله عليه وعلى آلهورسوله عبده امحمدً  أن وأشهد

 ة دائمة ما دام الليل والنهار.صال ،والتابعين

 :أما بعد

وتقوى  ،واعلموا أن طاعته أقوم وأتقى ،تعالى فيا أيها الناس اتقوا الله

وذلك باجتناب  ،هي أن يجعل اإلنسان بينه وبين عذاب الله وقاية :الله تعالى

 .واتباع ما أمر به ،ما نهى عنه الله تبارك وتعالى

ـــ ـــَه َم ـــَو  الل ـــَه َفَتِق ـــَق الل  اَوات

 

ــاورت   ــرئ إاَلَّ َوصــِل ج  قلــب ام

 
نه إوقال  ،كتابه الكريم الريب والشبهة عن الله تبارك وتعالى نفىوقد 

 پپ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژهداية ينتفع به المتقون دون من سواهم فقال: 

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 – ٩البقرة:] ژ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

٥]. 

الذين آمنوا بما غاب عنهم  ،أيها المسلمون هم المتقون اقًّ فالمفلحون ح

فأدوا ما افترض الله عليهم من م؛ نار وحساب وعقاب وراحة ونعيمن جنة و

لجميع من  ،صالة وزكاة وصيام وحج وبر ومعاملة باإلحسان والمعروف
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من معاملة أو بيع أو شراء أو خدمة أو قرابة على  ،تربطه بهم روابط االجتماع

 ،ه وال ييذله وال يحقرهملظال ي ،مأخو المسلالمسلم » :ملسو هيلع هللا ىلصد قول الرسول ح

 .«من الشر أن يحقر أخاه المسلم سب امرئبح

وأنفقوا مما  ،ا وعالنيةوالمفلحون أيها المسلمون هم الذين اتقوا ربهم سرًّ 

كما قال تعالى في وصف المتقين الذين يهتدون بالقرآن وينتفعون  م،رزقهم ربه

وليس المراد باإلنفاق هنا ما يسمونه [، ٠البقرة:]ژ ٿ ٿ ٿژ :بمواعظه

 ،كال ؛لقصد السمعة والمدح ،وذبح الذبائح ،الضيوفي الجود وقربالكرم و

والعوض والجاه ال في سبيل  ةفهذا تبذير وإنفاق في سبيل الشيطان والسمع

 الله.

الذي  عن شعور بأن الله تعالى هو الناشئوإنما المقصود باإلنفاق البذل 

 قة والشفقةيستحق النفعبد الله  وأن الفقير المحروم ،رزقه وأنعم عليه به

 ،كذلك البذل لأليتام والمساكين والمحاويجوالرحمة، و والعطف والبذل

وكذلك البذل في مصالح المسلمين ومنافعهم والرفع من مستواهم ومستوى 

 .همدبال

وهو  ،ي ذلك السبيلأن ينفق منه ف وقد أوجب الله على من أوتي مااًل 

والمشاركة في  ،إلنشاءفيجب بذل المال في سبيل الخير وا ،أفضل سبل الله

إلى ذلك ابتغاء مرضاة  فمن وجد من نفسه مياًل  ،الفقراء والمساكين شاعنإ

ألهل العوز والبائسين من خلقه فهو بدون  ؛بشكره ورحمة االله تعالى وقيامً 

 ألنه بذل أحبَّ  ؛لى الله تعالى وأنابقد أسلم إو ،شك قابل لهداية القرآن

 فهو خليق برحمة الله وقبوله. ،ل اللهاألشياء إليه وهو ماله في سبي
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ومن  ،وأطيعوا الله ورسوله ،وأصلحوا ذات بينكم ،فاتقوا الله عباد الله

 فأولئك هم الفائزون. ،يطع الله ورسوله ويمتثل أوامره ويجتنب ما نهى عنه

فر الله العظيم الجليل الكريم التواب الرحيم لنا ستغأو ،أقول قولي هذا

إنه هو  ،فاستغفروه واسألوه الرحمة والتوبة والمعونة ،ولسائر المسلمين

 الغفور الرحيم.

 اخلطبة الثاسية :

وأعوذ بالله من شرور أنفسنا  ،الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره

ومن يضلل فال هادي  ،لهمن يهد الله فال مضل  ،ومن سيئات أعمالنا وعاداتنا

 له.

خالق األولين  ،ب العالمينوأشهد أن ال إله إال هو الحكيم العليم ر

ال تدرك حكمته  ،الك ومقلب القلوبممدير األفالك ومغير األ ،واآلخرين

أن تحيط به  وأ ،وتعالى من أن تدركه األوصاف واألمثال الله تبارك ،األفهام

 .ولعقال

أرسله للجن واإلنس  ،وصفوة خلقه ،سولهعبده ور اوأشهد أن محمدً 

، إال حذرها عنه اوال شرًّ  ،مة عليهخير إال دل األفما بقـي من  ،اونذيرً  ابشيرً 

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄژ فصلوات ربي وسالمه عليه، وقد قال تعالى:

 ،[٥٥األحزاب:]ژڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ

صالة  ،صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأنصاره وصحابته أجمعين

 ،وسلم وبارك على محمد وآل محمد اللهم صلِّ  ،مة ما دام الليل والنهاردائ

 إنك حميد مجيد. ،آل إبراهيمعلى كما صليت على إبراهيم و

 :أما بعد
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 ۈئژ ، قال تعالى:فاعتبروا يا أولي األبصار بمرور األعوام وتردد األيام

 ژىئ مئ حئ جئ یی ی   ی ىئ   ىئ ىئ ېئ ېئ  ېئ ۈئ

 .[٤٣يس:]

وأن السنة الماضية قد انتهت  ،ا في مطلع سنة جديدةفها أنتم ترون أنن

أن تدركوا أن مرور الليالي واأليام واألعوام يتبعه جب في ،بخيرها وشرها

ا نخوة أن نعتبر بسنينوعلى هذا فالواجب علينا أيها اإل ،مرور األعمار

وخسر فيها من  ؟وربح فيها من ربح ؟كم هلك فيها من هلك ،الماضية

 ؟.خسر

وأن نتدارك ما فات بالعمل المثمر النافع لنا  ،نحاسب أنفسنافيجب أن 

تمر علينا الحوادث  اكمً ا بُ مًّ وأن ال نكون ُص  ،نا ولدنياناتخروطننا وآل وألبناء

 ،أو نتعظ بها ،واأليام من غير أن ندرك لها معنىوتنصرم أمامنا األعوام 

ارفعوا من شأن ف ،فقط اوشربً  وأكاًل  افيجب أن ندرك أن الحياة ليست نومً 

كما  وثواني، ياة دقائقواعلموا أن الح ،وا أيديكم وأذهانكملُ م  عْ أ  أنفسكم و

 :قيل

َُ قائلـــة   لـــه: ـــات  قلـــَب المـــر  َدقَّ

 

ـــــواني  ـــــائق  وث ـــــاة َ دق  إنَّ الحي

 

 

 

 فـارفع لنفسـك بعـَد موتـَك ذكرهــا

 

ـــر  ثـــاني  م ـــذكر  لانســـان ع   فال

 
 :أيها املبلمون

وأنه يجب علينا أن نتدارك أنفسنا ونعمل  مات، اعلموا أن ما فاتو

 .وزنوها قبل أن تهلكوا ،بل أن تحاسبوافحاسبوا أنفسكم ق ،للمستقبل

 ،ملسو هيلع هللا ىلصمحمد  يهد يوخير الهد ،حسن الحديث كتاب اللهأواعلموا أن 

ومن  ،على الجماعةفإن يد الله  ،وعليكم بالجماعة ،األمور محدثاتها وشرَّ 

واعملوا لصالح أمتكم  ،لصالة وآتوا الزكاةفأقيموا ا ،في النار شذَّ  شذَّ 
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لَّط  عليكملوا تتك وال ،وبالدكم وأنفسكم ُيس  من ال يخاف الله  وال تتهاونوا ف 

 كم وال يرحمكم.في

واجمعهم على  ،اللهم أصلح والة المسلمين ،اللهم ولِّ علينا خيارنا

فينا وال يخافك  بذنوبنا من ال علينا اللهم ال تولِّ يارب العالمين، الحق 

 ، وتب علينا إنك أنت  التواب الرحيم.يرحمنا

 عباد اهلل:

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ژ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ

    ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 [.٠٣،٠٩النحل:]ژ  ڻ ڻ ں ں

فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم ويبارك لكم، ولذكر 

 الله أكبر، والله يعلم ما تفعلون.

 هـ31/7/7318 :فيـ  امع النعيريةج

***** 
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 ملسو هيلع هللا ىلص مولد النيب

وينزع  ،مالك الملك يؤتي الملك من يشاء ،لي العظيمالحمد لله الع

نه على كل إ ،بيده الخير ،ويعز من يشاء ويذل من يشاء ،الملك ممن يشاء

ويخرج الميت من  ،يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ،شيء قدير

 .ويرزق من يشاء بغير حساب ،ج الحي من الميتالحي ويخر

نحمده  ،عطي لما منعمال مانع لما أعطى وال ، وقدر فهدى، خلق فأبدع

 .حمد ويشكر على كل ما حكم وأمضىوهو المستحق ألن يُ  ،ونشكره

الذي  ،والصالة والسالم على صفوة خلقه البشير النذير النبي األمين

صلى  ،امنيرً  اإلى الله بإذنه وسراًج  اوداعيً  اونذيرً  اومبشرً  اأرسله الله شاهدً 

 أما بعد: لحق وبه كانوا يعدلون.وصحابته الذين قاموا با الله عليه وعلى آله

 :أيها املبلمون

 واعلموا أن ،عنه كمعما نها واالنتهاء ،اتقوا الله تعالى بامتثال أوامره

، قال فضيلةوالدليل على كل  ،خالص من كل بليةوهي ال ،طاعته هي تقواه

 ، [٠-٧]الطالق: ژۀ ۀ ڻ ڻ ںڻڻ  ں ڱ ڱ  ڱ ڱژ تعالى:

 ژڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿژ: تعالىوقال 

 .[013عمران: آل]

 عباد اهلل:

ونحن  ،ولد في الثاني عشر من ربيع األول ملسو هيلع هللا ىلص امحمدً  ااعلموا أن نبينً 

ى من ذكر راإلكثافعلينا في هذا اليوم  ،اآلن في الثاني عشر من ربيع األول

ر ميالده ذلك ألن الله قد ،واإلكثار من الصالة والسالم عليه ،ملسو هيلع هللا ىلصنبينا محمد 
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ذنه ويهديهم إلى صراطه إاليوم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بفي هذا 

وكان نزوله إلى  ،ملسو هيلع هللا ىلص فشع النور وولد األمين محمد بن عبد الله ،المستقيم

وذلك ألن الناس  ؛بعباده هذه الدنيا بركة من الله ورحمة منه تبارك وتعالى

 ون  ئ دُ بعض، فكانوا ي   في ظلمات من الجهل بعضها فوقكانوا يعيشون 

أحزاًبا وكانوا  ،على جاره ويغير الجار ،منهم الضعيف ويأكل القوي ،البنات

 .هذا من ناحية أمنهم وحياتهم االجتماعية ؛ونعرات جاهلية ائفووط اوشيعً 

وبعضهم  ،قد كان بعضهم يعبد الحجارةل ،أما عن ديانتهم فال تسأل عنها

وبعضهم يصنع ربه بيده ثم يقرب له  ،روبعضهم يعبد التم ،يعبد األشجار

، فإذا جاع أكل ربه، نسأل الله تعالى القربان ويذبح له الذبائح ويسجد له

 السالمة والعافية من هذه العقول.

 :ملسو هيلع هللا ىلصوصف النبي  في وقد صدق من قال

ـتَ أتيت والنـاس فوضـى ال   بهـم رَّ م 

 

 إال علــى صــنم قــد هــام فــي صــنم 

 
البشري من العقل وإلطالق  ،ه الخرافاتلمحاربة هذ ملسو هيلع هللا ىلصنبيه فبعث الله 

 ،فجاهد في سبيل الله بلسانه ويده حتى أظهر الله دينه على يده ،هذه القيود

 مج حج يث ىثژ، قال تعالى: غ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمةفبلَّ 

 .[30]المجادلة:  ژ جحمح

 ،على يده ويد خلفائه سالميةستتب األمن وتوحدت جهود األمة اإلثم ا

 ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ژ ، قال تعالى:م القيادةامت لهفاستق

 چ چ چ چ ڃ ڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

ومن أصدق  ،ى بوعدهففعل تبارك وتعالى ووفَّ  ،[٥٥النور:] ژ ڇ ڇ   ڇ

 ا،دً ورأيهم واح ،وذلك لما كانت كلمة المسلمين واحدة ،امن الله حديثً 

 ا.وخليفتهم واحدً 
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بح فيهم ملوك أصو بعًضا، أما لما تفرقوا دويالت يحارب بعضها

وال  ،ال يتكلمون إال ألجل مصالحهم الخاصة ،ورؤساء انتهازيون أنانيون

ركب رأسه وسعى  لُّ كُ لما تفرقوا و   ،يحاربون إال ألجل أغراضهم الدنيئة

ژ پپ پ پ ٻ ٻژ: وا قول الله تعالىتثللنفسه ولم يم

ثقلين الجن ولم يمتثلوا قول رسولهم الذي بعثه الله لهداية ال ،[٤٥األنفال:]

 ومن شذَّ  ،على الجماعةعليكم بالجماعة فإن يد الله » :حينما قال ،واإلنس

ينئذ ح ،ولم يستنوا بسنة نبيهم ،يستمعوا قول ربهما لم لمَّ ، ف«في النار شذَّ 

وسلط الله  ،ريمة طيبة من بالدهمعة كقرهاينة فانتهبوا سلط الله عليهم الص

واستعمروا  ،بالدهم وابتزوا خيراتهاعليهم المستعمرين فجثموا فوق صدور 

وهو أنه لن  ،وقد قال العلماء كلمتهم في هذا الموضوع ،وشردوا وقتلوا

توحيد بوباجتماع المسلمين  ،يصلح آخر هذا األمر إال بما صلح به أوله

 استهم وقيادتهم.ئكلمتهم ور

فاستغفروه  ،وأسأل الله المغفرة لنا ولسائر المسلمين ،ول قولي هذاأق

 نه هو الغفور الرحيم.إ

 اخلطبة الثاسية:

وال عدوان إال على الظالمين الطاغين  ،الحمد لله رب العالمين

 اوأشهد أن محمدً  ،وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له ،المفسدين

ولم  ،فأبان الطريق وأوضح السبيل ،مينأرسله رحمة للعال ،عبده ورسوله

فأمر المسلمين  ،نهمإال حذرها  وال شرٍّ  ،يهاألمة عل يبق من خير إال دلَّ 

عن الخالفات التي ال تهدف إلى مصلحة       واالتحاد، ونهى باالجتماع

 .وقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد ،اجتماعية وأدينية 

 عباد اهلل:
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 ،الثاني عشر من شهر ربيع األول عام الفيلفي  ملسو هيلع هللا ىلصقد كان مولده ل

 ،ه والتباع سنتهولده فإنما نذكره للتأسي بونحن حينما نذكره ونذكر م

 ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄژقال تعالى:  ،والصالة والسالم عليه

 .[٥٥األحزاب:  ] ژڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 ،كما تسميه الصحف واإلذاعات ،ولسنا نسمي هذا اليوم عيد الميالد

وهذا ال يمنع من  ،عيد الفطر وعيد األضحى عيدان، في اإلسالماألعياد فإن 

كما نفرح  ،تبشر ونصلي فيه ونسلم عليهيوم ميالده ونفرح به ونس أن نذكر

ونصلي ونسلم عليه حينما نذكر هجرته وانتصاره على المشركين ببدر 

 وانتصاره على اليهود وإجالئهم من خيبر. ،وبالفتح

 :أيها املبلمون

قال  ،اا وحقدً حسدً  ملسو هيلع هللا ىلص اأعداء لنا منذ أن بعث الله محمدً  ن اليهودإ

 .[ ١٧المائدة: ] ژ   ڭ ڭ   ڭ ۓ   ۓ ے  ے ژتعالى: 

اعلموا أن اليهود مع عداوتهم وحسدهم وحقدهم وبغضهم و

فيجب أن نوحد كلمتنا  ،للمسلمين واإلسالم أصحاب مطامع وأغراض دنيئة

 ،من مال ورجال وعتادوضدهم وأن نتأهب لغزوهم بما نستطيع من قوة 

وأخذ  ،رفع من مستوى بالدناالو ،وليكن رائدنا األول إعالء كلمة الله تعالى

ها وأن ي  وأن نقوِّ  ،ولن يتم ذلك إال بعد أن نصلح أنفسنا ،حقنا المسلوب

 ڭ ڭ ڭ    ۓ ۓ ے ے ھ  ھژ، قال تعالى: نحدد الغرض والهدف

 .[٩٩الرعد:  ]ژڭ

وال تفرقوا  ،واالجتماع وتوحيد الكلمة فعليكم بتقوى الله وااللتئام

 .فتفشلوا وتذهب ريحكم
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 ،رسوله يهد يوخير الهد ،حسن الحديث كتاب اللها أن أواعلمو

 ت  دوا و  ُش رْ فامتثلوا ما أمركم به ت  
 .وازُّ ع 

اللهم ، وأن ينصرنا على من عادانا ،علينا خيارنا لِّي  سأل الله أن يوأ

يارب  اجمع كلمتهم على الحقواللهم  ،المسلمينأمور أصلح والة 

أهلك اليهود واللهم  ساد نياتهم،لح فوأص ف بين قلوبهمألِّ واللهم  العالمين،

انصرنا عليهم و اللهم ،أخرجهم من بالد المسلمينواللهم  ،والمستعمرين

      أجمعين.

  عباد اهلل:

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ژ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ

    ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 [.٠٣،٠٩النحل:]ژ  ڻ ڻ ں ں

 والله يعلم ما تفعلون. ،ه أكبرولذكر الل ،ملسو هيلع هللا ىلصوصلوا على نبيكم محمد 

 .هـ71/3/7318جامع النعيرية ـ في: 

***** 
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 سبل النهوض باألمة

وأشهد ، نصر عبده وأعز جنده وهزم األحزاب وحده ،الحمد لله وحده

عبده  اوأشهد أن محمدً  ،أن ال إله إال هو الحكيم العليم رب العالمين

 ،صلوات الله وسالمه عليه ،اونذيرً  اأرسله إلى كافة الخلق بشيرً  ،ورسوله

 وعلى آله وصحابته وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

  :أما بعد

حاملة في طياتها  ،أن األيام تمضي وتتبعها أيام اعلموا أيها المسلمون

لنعيش في هذه األيام كما تعيش  وأن الله سبحانه لم يخلقنا ا،أو سالمً  احربً 

ناء آنراه ونسمعه في بنا وال نحس بما  ال نشعر بما يراد ،السوائم والبهائم

من قنابل ذرية  ،من أخبار تصم اآلذان وتخرس األلسن ،الليل وأطراف النهار

ورفعة  ،وموت وحياة ،وصواريخ وأقمار وطائرات ونفاثات ،وهيدروجينية

 .وتقدم وتأخر ،وانحطاط

واجب علينا أيها المسلمون أن نحس وأن ندرك وأن نعرف مجريات ف

وأن يكون لنا إرادة  ،وأن نفهم كل ما حولنا ونعرف كل ما يراد بنا ،األمور

إذا رأينا ما يرضينا ويرضي ربنا ويرضي أخالقنا  «نعم» :فنقول ،وشجاعة

 ،حكمة ال خير فيها وال رشاد وال اعندما نرى أمورً  «ال» :ونقول نا،وضمائر

 ،ات الطيبةال ترضي ربنا وال تتفق مع األخالق والعاد اوعندما نرى أمورً 

    ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺژلقول الله تعالى:  امتثااًل 

 .[٩٩٣] آل عمران:  ژٹ ٹ ٿ

يتحتم علينا أن ننظر في ملكوت السماوات  ،نعم أيها المسلمون
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أن ندرك الحق و ،وأن نعرف الطريق السليم القويم فنسير في ركابه ،واألرض

أحياء نشعر بالحياة هكذا يجب علينا ما دمنا  ،فننصره ونعرف الباطل فنخذله

سمو بأنفسنا وأخالقنا نن أو ،نشارك األحياء في حياتهم بها أنونحس 

 .عاليةالها ماضيها الكريم وعزتها لوعاداتنا إلى المستوى الالئق بنا كأمة حية 

ن نخلص له ضمائرنا ونوايانا وأن نجعل وأ ،في عبادة ربنا دَّ ج  فال بد أن ن  

 .غانضفال رياء وال نفاق وال حسد وال أ ،به وجهه الكريم اعملنا مقصودً 

ن نسعى جاهدين أأن نخلص لدنيانا وأن نكد ونكدح و اوال بد أيًض 

حتى نتمكن من فتح مبرات  ،للرفع من مستوى حياتنا المالية والمعنوية

 ،ي بمجهوداتنا وأموالنا عن أموال الغيروحتى نستغن ،خيرية ومصانع وطنية

 فال ،ن والشرقيونراتنا وثمرات بالدنا الغربيووحتى ال يستغلنا ويستثمر خي

وقد قال ، نعتمد فيه على مجهودنا واقتصادياتنا اا صحيحً لنا كيانً  ئبد أن ننش

 ۆئۈئ ۆئ ۇئ  ۇئ وئ ەئوئ   ەئ ائ ائ   ى ىژتعالى: 

               ېئ ېئ ۈئژوقال تعالى: ، [٢٢]القصص: ژىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ

 .[٠٠النحل: ] ژېئ

وأننا يجب أن نسعى بجد  ،نا أحياءخوة أن ندرك أنفال بد أيها اإل

، لنا ولبالدنا وألبنائنا وأحفادنا ؛لدنيانا وألخرانالمماتنا ووإخالص لحياتنا و

 [٤٥فصلت: ] ژحجمج يث ىث جثمث يت ىت متژ   كما قال تعالى:

فاستغفروه واستعينوا به  ،ينستغفر الله لنا وللمسلمأأقول ما سمعتم و

 فهو المستعان الغفار.

 اخلطبة الثاسية:

وأشهد أن ال إله الله وحده  ،مالك يوم الدين ،الحمد لله رب العالمين
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 ھ ژ ،له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو الحي القيوم ،ال شريك له

 ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ   ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ

         ۆئ ۆئ ۇئۇئ  وئ  وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ېى ې ې ې ۉ ۉ

 .[٧٥٥البقرة: ]ژ ی ی ىئ ىئىئ   ېئ   ېئ ۈئېئ ۈئ

 ،إلى كافة الثقلين الجن واإلنسأرسله  ،عبده ورسوله امحمدً أن  وأشهد

 حبه الله واتخذه خلياًل ألهذا  ؛أدى الرسالة وبلغ األمانة ،فكان خير رسول

وبكل  وأمرنا أن نصلي ونسلم عليه في كل عبادة ،كما اتخذ إبراهيم خلياًل 

 ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ژقال الله تعالى:  ،مناسبة وبغير مناسبة

 .[٥٥األحزاب: ]ژ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته ومن  اللهم صلِّ 

 :أما بعد تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 :أيها املبلمون

متثال فعليكم بتقوى الله وا ،ااعلموا أن من يتق الله يجعل له مخرًج 

 ،اعظيمً  از فوزً ومن يطع الله ورسوله فقد فا ،أوامره واالنتهاء عما نهاكم عنه

فعليكم عباد الله باإلخالص في أعمالكم وأقوالكم في عبادة ربكم وفي 

    ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ژ ، قال تعالى:معامالتكم

 .[٩٣٤آل عمران: ]ژ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں

قكم وشيمكم العربية وال تهملوا أخالوال تنسوا الفضل بينكم، 

ن إالكسل واجب علينا  تركواعلموا أن الجد والمثابرة والعمل و ،اإلسالمية

ن أردنا استرجاع إوواجب علينا  ،أردنا الفوز في الدارين الدنيا واآلخرة

مجدنا والفوز بالسباق في التقدم والرقي والتغلب على أعداء العروبة 
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وأن ال ندع فرصة للتقدم والرقي إال  أن نعمل بجد ومثابرة ؛الصهاينة وغيرهم

 .انتهزناها واستثمرناها

 التقدملنا واستسلمنا للسبات والراحة والنوم وتركنا النور وا تكاسأما إذ

توشك » :ملسو هيلع هللا ىلصيقع علينا قول الرسول  أن فإننا يوشك ،وعشنا في ظالم دامس

يا  ةمن قلأ :قالوا ،«أن تداعى عليكم األمم كما تتداعى األكلة على قصعتها

 .«ولكنكم غثاُ كغثاُ السيل ،ال» :قال ؟رسول الله

والمساهمة في المشاريع الخيرية حية والنشاط فعليكم بالتض

 .داء إن أردتم العزة والكرامةفوالبذل وال ،والشركات اإلنشائية

 قيل: اوقديمً 

ِل  ــــذ  ــــَب فاب غائَ ــــَت للرَّ ِع  إَِن َتَطلَّ

 

ــات  ــنَّة   الَكائَن ِهَر س  ــدَّ ــي ال ــك ف  تَِل

 

 

 

َباَت َسو  األَِحـ  ـليس يِجني من السُّ

 

ــَت   َقي ــانَهِض و  ــباَت  الََم ف ــرَّ السُّ  ش

 
 :عباد اهلل

وا فتفشلوا قُ رَّ ف  وال ت   ،على الجماعةفإن يد الله  ،عليكم بالجماعة

 يهد يوخير الهد ،واعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله ،وتذهب ريحكم

 .ملسو هيلع هللا ىلصمحمد 

اللهم ولِّ علينا  ،لهم وحد قيادتهمال، اللهم وحد كلمة المسلمين

اللهم  ،وال يرحمنا ك فينانوبنا من ال يخافاللهم ال تسلط علينا بذ ،خيارنا

اللهم ارحم بالدك وعبادك  ،اللهم اسقنا من بركاتك ،امباركً  اطيبً  اغيثً  غثنا أ

 وبهائمك يا أرحم الراحمين.

 عباد اهلل:

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ژ
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 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ

    ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 [.٠٣،٠٩النحل:]ژ  ڻ ڻ ں ں

العظيمة نعمه له العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على وا الفاذكر

 لله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.يكرمكم ويزدكم، ولذكر ا

 .هـ1/9/7318:في ـ جامع النعيرية

***** 
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 النية

يوم ال  ،مالك يوم الدين ،يمالرحمن الرح ،الحمد لله رب العالمين   

وأشهد أن ال إله إال الله  ،بقلب سليممن أتى الله  إالَّ  ،ينفع مال وال بنون

وهو على كل شيء  ،له اآلخرة واألولى ،وأخفى عالم السرِّ  ،الخبير  ،العليم

 قدير.

 ،عبده ورسوله إمام المتقين وصفوة الخلق أجمعين اوأشهد أن محمدً 

فكان خير من بلغ الرسالة وأدى  ،اونذيرً  االخلق بشيرً  أرسله الله إلى كافة

صلى الله عليه وعلى   ،الخلق بإذن ربهم إلى صراط مستقيم األمانة وهدى

 آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

 :أما بعد

ومن هديه ما  ،ملسو هيلع هللا ىلصهدي محمد  يأن خير الهد اعلموا أيها المسلمون

إنما » أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلصالله عنه عن رسول الله عمر بن الخطاب رضي  اهرو

فمن كانت هجرته إلى الله  ،ما نو  امرئل وإنما لك ،األعمال بالنيات

ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة  ،ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله

 .رواه البخاري ومسلم، «إليهينكحها فهجرته إلى ما هاجر 

و يوضح أن عمل اإلنسان وه ،فهذا حديث صحيح متفق على صحته

و لله وحده ال شريك ل هوه ،وما انطوى عليه ضميره ،مقرون بمقصده منه

فإن كانت  ،فالعبرة بالمقاصد والمعول على النيات ؟أم لله وغيره معه ؟له

بها وجه الله تعالى والدار اآلخرة كان ثوابها  االنية سليمة قويمة مقصودً 

 .جزياًل  اعظيمً 



 

 91 خطبة املنرب

ألن العمل  ؛ونية المؤمن خير من عمله ،نية القلبمحل الا أن وواعلم

ألن  ؛عاق عائق عن إتمام عملهاأوالنية لها ثواب ولو  ،هبدون نية ال ثواب ل

 ،على إتمام عمل يحبه الله ورسوله النية أصلها حب لله ورسوله وعزيمة

وهذا محبوب عند الله سبحانه وتعالى وهو يجازي المحسنين الصادقين في 

 عمالهم ومقاصدهم المريدين بذلك وجه الله تعالى. نياتهم وأ

الله تعالى والتي تكون النية فيها ال يقصد بها وجه  وأما األعمال التي

بينها وبين  اجاعلة ذلك ستارً ، للة بظل الدينظمت ،ة عن الطريق القويمفمنصر

والنية فيها غير سليمة والمقاصد غير مشكورة وال مأمور  ،شهواتها ومآربها

 ؛مللحبوط الع اوقد يكون سببً  ،عقاب عظيم عند الله له فإن ذلك ؛اا شرعً به

 .ألن الله أغنى األغنياء عن الشرك

كان فينا قال:  ،بن مسعوداوسبب حديث عمر بن الخطاب هذا ما رواه 

فهاجر  ،أم قيس فأبت أن يتزوجها حتى يهاجر :رجل خطب امرأة يقال لها

 .«...إنما األعمال بالنيات» :ملسو هيلع هللا ىلص ، فقالسفتزوجها فكنا نسميه مهاجر أم قي

ان شرح الحديث والعبرة بعموم ألفاظه ال وخومن هنا يتضح لنا أيها اإل

م غيره يعفهو لفظ شامل وحكمة بالغة يعم مهاجر أم قيس و ،بخصوص سببه

 .من يعمل عمله أو ما يقارب عملهم

وبنا من وأن نطهر قل ،خوان أن نخلص أعمالنا للهفالمرجو منا أيها اإل

يقبل من طيب ال فالله  ،النيات الفاسدة والمقاصد الدنيئة واألغراض الرديئة

ر المسلمين عما كان عليه خَّ أوما  ،األقوال واألعمال إال أطيبها وأخلصها

فلو أنهم صدقوا الله  ،د نياتهم وأغراضهم ومطامعهماسلفهم الصالح إال فس

ر دويالت مذوتفرقوا شذر  ةيزولما استلبت منهم بالد عز ،لهم الكان خيرً 
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ما إويلدغه الغدر والخيانة كل يضمر ألخيه  ؛وقبائل وعصبيات وشحناء

وألجل هذا استبد بنا المستعمرون فاء، في الخ اأو مستترً  اصراحة ظاهرً 

 وشغلونا بأنفسنا عن أعدائنا الحقيقيين.

سالم وأن يهدينا لما فيه الصالح العام لإل ،نسأل الله أن يبصرنا بالحق

نه إوه تغفرفاس ،وأسأل الله لنا ولكم المغفرة ،أقـول قولي هذا ،وللمسلمين

 هو الغفور الرحيم.

 اخلطبة الثاسية:

ونعوذ بالله من شر  ،الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه

 ،الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس

 ..حده ال شريك لهونشهد أن ال إله إال الله و

لى الحق ليظهره عبالهدى ودين  ، أرسلهعبده ورسوله اونشهد أن محمدً 

 چ چ چ ڃ ڃژ ،الدين كله ولو كره المنافقون المخادعون

ژ ڇڍڍڌڌڎڎڈڈژ چڇڇڇ

 .[٩٤٧]النساء:

وآله وصحابته والتابعين لهم  ،صلى الله على المصطفى الهادي األمين

 :أما بعدبإحسان إلى يوم الدين. 

 :يها املبلمونأ

فإذا  ؛حلها القلبوأن النية م ،ر األعمال كلها على النيةمدااعلموا أن 

فالمقاصد سليمة والثواب جزيل والخير  ؛العزيمة ْت حَّ ص  صلحت النية و  

أما إذا فسدت النية وانحرف المقصد وتغيرت األهداف وأريد بها  ،عميم

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئژ ،إرضاء فالن أو عالن فإن السعي يضيع والعمل يحبط
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 .[٥٣]القصص: ژېئىئ ېئ ېئ       ۈئ ۈئ

واعملوا  ،مون وصححوا نياتكم ومقاصدكفجددوا العزم أيها المسلم

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿژ ،بإخالص وطواعية لله وحده ال شريك له

 .[٩٠اإلسراء: ]ژڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

واعلموا أن الدين ال  ،ةمفبادروا إلى الخير بإخالص ونية سليمة قوي

وأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن  ،يصلح إال بالدنيا

في بيعكم وخلصوا نياتكم في معامالتكم أف ،الضعيف وفي كل خير

وفي مالحظة  ،وفي مراقبة أبنائكم وتربيتهم ،وفي عبادتكم لربكم ،وشرائكم

النساُ لحم » :ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال ، عنهن وعن معاملتهن مسئولونكم فإنكم ئنسا

 .«م إال ما ذب عنهوضعلى 

 عباد اهلل:

 ڱ ڱ  ڱ ڱژ ،عليكم بالنية الخالصة الطيبة واإلخالص في العمل

 .[٠-٧الطالق: ]ژ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں  ں

، وشر ملسو هيلع هللا ىلصمحمد  يهد يواعلموا أن أحسن القول كتاب الله وخير الهد

 األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة في النار،

 في النار.  شذَّ  شذَّ  له على الجماعة، ومنفإن يد ال ،وعليكم بالجماعة

اللهم  ،اللهم انصر عبادك الموحدين ،لميناللهم أعز اإلسالم والمس

واجعل هدفهم  ،اللهم وحد بين قلوبهم ،واجعل نيتهم خالصة موحدة

يارب العالمين،  مددهم بروح منكأاللهم  ،القضاء على اليهود والمستعمرين

 .ويا أرحم الراحمين

 :عباد اهلل
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 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ژ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ

    ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 [.٠٣،٠٩النحل:]ژ  ڻ ڻ ں ں

وصلى  ،خلصوا له وهو المستعانأواشكروه و ،فاذكروا الله يذكركم

 وعلى آله وصحبه أجمعين.على نبينا محمد وسلم الله 

 هـ.13/9/7318جامع النعيرية ـ في: 

***** 
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 شتاءوجاء ال

 خلق ،وات واألرضينايوم السمق ،الحمد لله الكريم الرحمن الرحيم

 گ گ گ ک ک کژ :تعالى فقال ،الئق وأحصاها وكرم بني آدمالخ

 ژں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ

 .[٢٣اإلسراء:]

ال  ،وبكل شيء عليم ،وهو على كل شيء قدير ،وأشهد أن ال إله إال هو

وكيف يخفى عليه شيء وهو  ،ءتخفى عليه خافية في األرض وال في السما

 ؟!اء في ظلمة الليلّصمرة اليرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخ

تبارك الله أحسن كيف يكون، ويعلم ما لم يكن لو كان  ،ويعلم السر وأخفى

 الخالقين.

صفوة الخلق البشير النذير الذي أرسله رحمة  اوأشهد أن محمدً 

ن الضائعون الذين في جهلهم وغيهم لوضايستهدي به ال اونورً  ،للعالمين

صالة دائمة ما ذكر  ،هوائهم يحكمونفي شهواتهم منهمكون وأو ،يعمهون

صحابته ومن تبعهم بإحسان آله و وعلىصلى الله عليه  ،الله رب العالمين

 إلى يوم الدين.

 :أيها املبلمون

وقد  ،نكم شكوتم جدب بالدكم وقحطها والله هو أرحم الراحمينإ

 ەئ ائ ائ ى ژوهو القائل:  ،ورحم بهائمكم دعاءكم استجاب

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ

  .[٩١٥البقرة:]ژ  ىئ
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وقد  ،واعلموا أن الشكر جالب النعم ،فاشكروا ربكم على نعمه وعطفه

 ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤژقال جل وعال: 

فاشكروا ربكم على نعمه وكرمه  ،[٢إبراهيم: ] ژڃ ڃ ڃ ڄ

 ،أعطاه لعباده افإن الله غني ال يستكثر شيئً  ؛زيادةواسألوه البركة وال ،وجوده

 والشكر جالب النعم. ،اى النعماء يبقيهودوام الشكر عل

 عباد اهلل:

وقد  ،قارس بارد وهو عدو لدود الجو وأن ،اعلموا أننا في فصل الشتاء

 ،«قد أقبل عليكم عدو فاستعدوا له»: قال عمر بن الخطاب حينما أقبل الشتاء

ك ة والضنقاففقراء ابتلوا بالفقر وال ااإلخوان اعلموا أن لكم أخوانً  أنتم أيهاو

وهؤالء المساكين إذا جاء الشتاء زادهم محنة على  ،ق في المعيشةوالضي

 .على بلواهم ًى محنتهم وبلو

وأن  ،وأن نواسيهم ،فيجب علينا أيها المسلمون أن نمد يد المعونة إليهم

والله سبحانه  ،دثار ولحاف وغطاء ولباسلدينا من  ل  ُض نتصدق عليهم بما ف  

 ،ه عليهتأن يرى آثار نعم هعلى عبد ذا أنعمويحب إ ،وتعالى يحب المحسنين

وأن نجبر  ،وأن نواسيهم ،ومن شكر النعمة أن نمد يد المساعدة إلى إخواننا

وال تجود يد إال بما  ،وأن نعينهم على هذا البرد المؤذي بما تيسر ،قلوبهم

 . دُ ج  ت  

الساعي على األرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل » ملسو هيلع هللا ىلص: قال وقد

فرج الله عنه كربة  ،من فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا» ملسو هيلع هللا ىلص: قالو   ،«الله

 .«من كرب يوم القيامة

واعلموا أن  ،فنفسوا عن إخوانكم الفقراء كربة الشتاء بالمال واللباس
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 الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

 ِن َيِفَعــِل اِلَيِيــَر ال َيِعــَدم  َجَواَ َيــه  َمــ

 

 َوالنَّـاسَ  هَن اللـع ِرف  َبـيِ ِذَهب  الِ ال يَ  

 
ذلك وجه الله بابتغ و ،المعروف وأْسد   ،اصنع الخير :فيا أيها المسلم

 تإنك ال تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إال أجر» :ملسو هيلع هللا ىلصفقد قال  ،تعالى

 .«امرأتك فَي   في حتى ما تجعله عليها

 ،تهمساعدوهم في شدو ،أحسنوا إلى إخوانكم :فيا أيها اإلخوان

  ھ ھھ ہہ    ہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻژ ،حاربوا معهم عدوهمو

 .[٩٠٥البقرة:] ژے  ے ھ

ووفقنا لما  ،ن يستمعون القول فيتبعون أحسنهمجعلنا الله وإياكم م

فاستغفروه  ،ستغفر الله لي ولكم وللمسلمينأو ،أقول قولي هذا ،ايرضيه عنَّ 

 نه هو الغفور الرحيم.إ

 اخلطبة الثاسية:

 ،عبده ورسوله اوأشهد أن محمدً  ،وأشهد أن ال إله إال الله ،الحمد لله

 ڄ ڄژ: تعالى فقال ،وأمرنا أن نصلي عليه ،أرسله بالهدى والحق

 ژ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ

على آله وصحابته والتابعين بإحسان إلى يوم صلى الله عليه و، [٥٥األحزاب:]

 الدين.

 :بعدأما 

وأن  ،واعلموا أن طاعته أقوم وأتقى ،تعالىاتقوا الله  :فيا أيها المؤمنون

 ژ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں  ں ڱ ڱ  ڱ ڱژ، خير الزاد التقوى
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 .[٧،٠الطالق:]

وأن  ،واعلموا أن الزكاة واجبة في أموالكم إذا بلغت النصاب الشرعي

 ب،وإن لم يكن هناك نصا ةقة على الفقراء والمعوزين واليتامى مندوبالصد

وهي التي أمر  ،قة التي أمر الله بها وحث عليهاوهي الصد ،وهي غير الزكاة

وهي من شكر الله  ،«صدقةما نقص مال من »: ل فيهااوق ،بها ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

 ى ى ې ې ې ې ۉژ :وهي التي قال الله فيها ،على نعمه

 .[٧٤٥البقرة:] ژۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ

 ،ومدوا أيديكم إليهم ،أحسنوا إلى إخوانكم: فيا أيها المسلمون

 ،أمثالها ةواعلموا أن الحسنة بعشر ،هم على عدوهم الفقر والبردوساعدو

وما تقدموا ألنفسكم من خير تجدوه عند  ،فبادروا إلى الخير وانتهزوا الفرصة

 الله.

 أيها املبلمون:

أما أصحاب  ،لجميع المسلمينول وعام لكم ن الكالم هذا شامإ

المقام أن ننبههم  ولكن يجدر بنا في هذا ،الدكاكين فلنا معهم حديث آخر

وأن  ،وأن احتكارها حرام ،أنهم يجب عليهم أن ال يحتكروا السلع ىإل

فيجب عليهم أن ييسروا على إخوانهم وأن  ،قيامها احتكار لهاأزيادتهم في 

 ال وأن معقواًل  اوأن يأخذوا ربحً  ،عليهم ما أمكنيساعدوهم وأن يرخصوا 

فيجب عليهم أن يرفقوا بهم  ،لفقراءإال ا افهم ال يأتيهم غالبً  يزيدوا عليهم،

إذا  اوخيركم من كان سمحً  ،وأن يعاملوهم باإلحسان والتيسير والمسامحة

 اشترى.سمًحا إذا  ،باع

 عباد اهلل:
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وواسوا  ،ليكم وإخوانكمفجاهدوها ويسروا على أها ،عليكم أنفسكم

محمد  يهد يوخير الهد ،واعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله ،ضعفاءكم

 .في النار شذَّ  ومن شذَّ  ،على الجماعةوعليكم بالجماعة فإن يد الله  ،ملسو هيلع هللا ىلص

 اللهم وحد كلمة، اللهم ولِّ علينا خيارنا ،اللهم أصلح والة المسلمين

اللهم ارفع عنا الغالء  ،لموحديناللهم وانصر عبادك ا ،همتادالمسلمين وق

ونسألك المزيد  ،اللهم إنا نحمدك ونشكرك على ما سقيتنا من أمطار ،والوباء

وجميع مرضى اللهم اشف مرضانا  وبركة، اللهم سقيا رحمة ،والبركة

 وكربهم يا أرحم الراحمين. وفرج كربناالمسلمين، 

 عباد اهلل:

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ژ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ

    ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 .[٠٣،٠٩النحل:]  ژڻ ڻ ں ں

وصلى  ،خلصوا له وهو المستعانأو ،هواشكرو ،فاذكروا الله يذكركم

 وعلى آله وصحبه وسلم. الله على نبينا محمد

 .هـ71/6/7318 :في ـ جامع النعيرية

***** 
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 اجلد وا اجتهاد يف طلب العلم

 ،أحد اولم يكن له كفوً  ،يلد ولم يولد لم ،الحمد لله الواحد الصمد

لحسنى والصفات له األسماء ا ،تبارك وتعالى وتقدس عن الشبيه والنظير

 ەئ ائ ائ ى ى ې ېژ ،ال يحيط أحد بوصفه ،العال

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ

 .[٥٢الزمر:]  ژېئ

وأشهد أن ، أشهد أن ال إله إال الله الحكيم العليم الذي أحاط بكل شيء

 ،أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ،رسولهعبده و امحمدً 

 لهم بإحسان إلى يوم الدين. صلى الله عليه وعلى صحابته والتابعين

 أيها املبلمون: 

 ،وعليكم السمع والطاعة ألمر الله تعالى ،اتقوا الله وامتثلوا أوامره

ل الله وقد قال رسو، واالمتثال لتوجيه المصطفى صلوات الله وسالمه عليه

 ۅ ۋ ژوقال الله جل وعال: ، «كل ميسر لما خلق لهف ،اعملوا» ملسو هيلع هللا ىلص:

 .[٩٣٥التوبة:] ژ  ې ې ۉ ۉ ۅ

وأنتم  ،فاعلموا أن الله ورسوله يأمرانكم بالعمل الدائب المستمر

تعلمون أن الله خلقنا من الماء وجعل حياتنا مقرونة بالماء منذ أن نولد إلى 

مادة تدب فينا حيث جعله الله  ،ي عن الماءولم يقدر لنا أن نستغن ،أن نموت

 رته وعظمته.وهذه آية من آيات الله الدالة على قد ،روح الحياة

 ېئ ېئ ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئژقال تعالى: 

وقدر  ،ت قدرته وتعالت عظمته خلقنا من الماءفهو جلَّ ، [٥٤الفرقان:]ژ ېئ



 

 611 خطبة املنرب

ذه ال يشربون إال سكان بلدتنا ه معظمو ،أننا محتاجون إلى الماء طوال حياتنا

 يطفئوال  اظامئً وي الذي ال ير ،من هذا الماء األجاج الذي يشبه ماء البحر

وهذه مشكلة عويصة ألن ، (وفي البحر فمه يموت عطشان  ) :كما قيل ،هعطش

 .وبدونه ال يقر ألي إنسان قرار وال تستقيم له حال ،الماء عصب الحياة

لحلِّ  اجديًّ  اي األمر تفكيرً فالواجب عليكم أيها اإلخوان أن تفكروا ف

 ين:من هذه المشكلة إال أحد أمر اولست أرى لكم مخرًج  ،هذه األزمة

ثم  ،أن تنشؤوا جمعية مساهمة من جيوبكم الخاصة األول:األمر 

 ارتوازية عميقة. اتحفرون بئرً 

فهو أن حكومتنا الرشيدة قد قامت بأعمال جليلة فحفرت الثاني: األمر 

وهذا  ،قرى ومدن كثيرة إلى وسحبت الماء من أماكن عديدة ارتوازية اآبارً 

وهي لمشاغلها العديدة وأعمالها  ،واجب عليها وقد فعلت الكثير من ذلك

ولهذا فيجب عليكم  ،االكثيرة تحتاج إلى من يرشدها وينبهها ويذكرها دائمً 

ى بلدتكم بالمدن اوالسعي والعمل الدائم الدائب حتى تنحل المشكلة وتتس

وذلك بسعي رجالها  ،يسر الله أمرها وأروى أهلهاف ،ثيرة التي كانت مثلهاالك

 .وعملهم

 ون:أيها املبلم

 ،وكما أن الماء غذاء تعيش عليه األبدان فكذلك العلم غذاء لألرواح

ژ  ڇ ڇ چ چ چ ژ :فقال له ،بالعلم ملسو هيلع هللا ىلص اوأول ما بعث الله محمدً 

 يت ىت مت خت   حت   جت يب ژوقد قال تعالى:  ،فأمره بالقراءة، [٩العلق:]

 فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ،[٩٠محمد:] ژ     جث

س وقد درَّ  ،«العملوالعلم قبل القول »: هوقال البخاري رحمه الل
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فالواجب  ،وأمرهم بالتعلم وبتعليم أبنائهم ،الصحابة وهم كبار ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

 المدرسة وجلبعليكم أيها المسلمون أن تهتموا بالعلم وتطالبوا بفتح 

 المعلمين المدرسين.

وأسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون  القول، أقول هذا

 واهدنا إلى صراطه المستقيم. ،هأحسن

 اخلطبة الثاسية:

وأشهد أن ال إله ، علم اإلنسان ما لم يعلم ،الحمد لله الذي علم بالقلم

ال إله  بالقسط اولو العلم قائمً وأكما شهد لنفسه  ،إال الله وحده ال شريك له

 هو العزيز الحكيم. إال الله

شاع المعرفة ألذي عبده ورسوله المدرس األعظم ا اوأشهد أن محمدً 

صلى الله  ،وأخرجهم من الظلمات إلى النور ،وبلغ الرسالة وعلم الجهال

 ڄ ڄ ڄ ڄ ژ، قال تعالى: عليه وعلى آله وصحابته أجمعين

 .[٥٥األحزاب:]ژ  ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ

 باد اهلل:ع

وتعلموا العلم من المهد إلى  ،أتقىوقوم أ تهواعلموا أن طاع ،اتقوا الله

 .موه أبناءكماللحد وعل

ـــه ـــاد ل ـــا ال عم ـــع بيًت ـــم يرف  العل

 

 رفـوالجهل يهدم بيت العـز والشـ 

 
 لماء.العُ  ه  عباد   نْ م   وإنما يخشى الله  

 عباد اهلل:

وهو  ،خر المسلمينفإن الجهل هو سبب تأ ،وا بالله من الجهلذاستعي
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سبب الغطرسة والكبرياء والعجب بالنفس الذي يتصف به الجهلة 

 سهم المزهوون بأجسامهم.المغرورون بأنف

 أيها املبلمون:

 ا قيل:وقديمً  ،وأصلحوا شأنكم ،أمركم حزمواأ

ـــَركَ  ِف ـــل     ـــَدَك َمِث  مـــا َحـــكَّ َجِل

 

ــــَركَ   ــــَع َأِم ــــَت َجَمي ــــَولَّ َأِن  َفَت

    
ى على أمه جثالذي إذا  ،عجز فهو الداء القائلتكاسل والأما التأخر وال

 االحتالل واالستعمار.ر والهالك ووأسلمها للدما ،قضى عليها

 والعجز كالجهل في األ مـان قاطبـة

 

ــم  ــ  األم ــل تمس ــه ب ــوت ب  داُ تم

 والمجد يأثل  حيث البـأس يدعمــه    

 

ــرم  ــد والك ــى إذا  ال  ال المج  حت

ــ  ــ  وَ أِ وإن َش ــالي ل ـــهالمع  يس يدرك

 

ــ  ــزم تس ــه الســأمـرع ــي أثنائ  ب ف

 
 عباد اهلل:

، [٥٥ت:الذاريا] ژڦ ڦ ڦ ڦ ڤژقال الله تعالى: 

خيركم خيركم لبالده ولمواطنيه وألمته و فعليكم عباد الله باغتنام الفرص،

 .«خيركم خيركم ألهله» :ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال وألهله، 

وا  أن وتنهضوا ببالدكم فإننا لن ننتظر منكم إذا لم تنفعواف زُّ
 ،اإلسالمُتع 

 ،والمسلمون يد واحدة وجسد واحد ،مستوى المسلمين رفع أو تساهموا في

الصالة ، وبوساهموا في إنهاض أمتكم بالعلم والعملأنفسكم لحوا فأص

 .فإنها عماد الدين وركنه الركين

 ،في النار شذَّ  ومن شذَّ  ،على الجماعةوعليكم بالجماعة فإن يد الله 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصمحمد  يهد يوخير الهد ،ن الحديث كتاب اللهواعلموا أن أحس
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 ڻ ڻ ں  ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ژ :فخير الزاد التقوى الله وعليكم بتقوى

 .[٠ –٧الطالق:]ژ  ۀ ۀ ڻ ڻ

 أيها املبلمون: 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ژ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ

    ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 .[٠٩-٠٣النحل:]ژ  ڻ ڻ ں ں

، ولذكر الله أكبر ،شكروه على نعمه يزدكماو ،كمفاذكروا الله يذكر

 والله يعلم ما تفعلون. 

 .هـ71/71/7318 :في ـ جامع النعيرية

***** 
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 فضل احلج لىل بيت اهلل احلرام

ثم  ،وبدأ خلق اإلنسان من طين ،الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه

لعزيز الحكيم وأشهد أن ال إله إال الله ا ،جعل نسله من ساللة من ماء مهين

 .أرسل الرسل بالهداية والنور مبشرين ومنذرين ،الرحمن الرحيم

 ،النبي األمي الذي ختم الرسل ،صفوة خلقه احمدً وأشهد أن سيدنا م

عليه  ثفما أبقى من خير إال ح ،نسفبلغ الرسالة إلى الثقلين الجن واإل

، قال تعالى: إال حذر منه اوأوضحه وال شرًّ 

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ                         ھھےےۓژ

 .[٩٧١التوبة:] ژۆ ۆ  ۇ ۇ

ولبى الملبون وطاف  ما أهل المهلون ،صلوات الله وسالمه عليهف

 أما بعد: صالة دائمة ما دام الليل والنهار. ،بالبيت الحاجون

 :أيها املبلمون

هو فريضة : والحج ،إننا في موسم عظيم في األشهر الحرم وقبل الحج

 ،واختص بذلك المستطيع ،باده من أمة محمد أجمعينفرضها الله على ع

 .[٠٢ران:آل عم] ژ ڭڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ ے ے ھ ھژ  قال تعالى:

بني اإلسالم » :ملسو هيلع هللا ىلصكما قال  ،وهو الركن الخامس من أركان اإلسالم

 ،وإقام الصالة ،شهادة أن ال إله إال الله وأن محمًدا رسول الله :على خمس

بيت الله الحرام لمن استطاَ إليه حج رمضان، ووصوم  ،وإيتاُ الزكاة

 .«سبياًل 

رسول الله فجميعكم  اأما شهادة أن ال إله إال الله وشهادة أن محمدً 
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المتفرد  ،له أن ال إله إال الله الواحد األحد الصمد نوالحمد لله تشهدو

 عبدالمستحق ألن يُ  ،ةتمابالجالل والكمال والخلق والرزق واإلحياء واإل

 .ال شريك له وحده

 جنهم وإنسهم  أرسله للخلق عامة ،عبده ورسوله اوتشهدون أن محمدً 

فبلغ الرسالة وأدى األمانة  ،لوات الله وسالمه عليهوقد فعل ص، اونذيرً  ابشيرً 

م على المحجة البيضاُ ليلها كتركت» :حتى قال صلوات الله وسالمه عليه

 «.ل فيها إال هالكضكنهارها ال ي

ن الثاني من أركان اإلسالم وهي عمود أما إقام الصالة وهو الرك

الرسول صلوات ألن  ؛من حفظها فقد استقام دينه واستتم أمرهف ،اإلسالم

وآخر من تفقدون  ،أول ما تفقدون من دينكم األمانة» :الله وسالمه عليه يقول

 .«من دينكم الصالة

وها أنتم ترون أن المسلمين قد تهاونوا  ،والصالة صلة بين العبد وربه

يؤدون الصلوات وال يأتون المساجد إال وهم ال  فأصبحوا ،مر الصالةبأ

 .ا أدى بهم إلى الكفرله قد هجرها تهاونً وبعضهم والعياذ بال ،كسالى

 ،واعي الهداية والغيرة فيهمدن فقد ضعفت في نفوسهم وأما المصل

من  وافهتبالمشغولون عنها  ،ىكسال موه إالفأصبحوا ال يأتون إلى المساجد 

راهم يتثاءبون تفي انتظار أداء شعيرة اإلسالم  اوسلجوإذا  ،دنياهم ورأم

وبعضهم  ،وكأنهم في سجن ينتظرون اإلفراج عنهم ،ويلتفتون يمنة ويسرة

 .باب المسجد إلى أن يخرج منه وهو في تثاؤب مستمر نمنذ أن يدخل م

 ؟!هذه طريقة المحافظين على الصلواتأ

إال من تون إلى الصالة وهم كسالى إننا نرى أكثر المصلين هكذا يأ
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ائل وهذا مما يدل على ضعف المسلمين وجهلهم بمس ،عصم الله منهم

 مما يشعر أنهم إنما يؤدون عادة ال عبادة. ؛دينهم

وأن  ،يجب على المسلم أن يناجي ربهلذا و ،الصالة عبادة روحيةإن 

فقد  ،رجباب المسجد إلى أن يخ من بذكره منذ أن يدخل فكره وقلبه يشغل

إن المالئكة تصلي على أحدكم ما دام في »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصورد عن رسول الله 

اللهم  ،ـ، تقول: اللهم اغفر له لم يحدث، أو يقوم ماـ  ى فيهصل الذيمصاله 

إذا دخل أحدكم »: ملسو هيلع هللا ىلص، وفي حديث آخر قال «عليه اللهم تب ،ارحمه

وال يزال »ا: أيًض  ملسو هيلع هللا ىلص، وقال «المسجد كان في صالة ما كانت الصالة تحبسه

 .«نتظر الصالةافي صالة ما 

تثال أوامره وأداء شعائره واعلموا أن تقواه هي ام ،يا عباد الله الله فاتقوا

 على أكمل وجه وأقومه.

وأنتم أيها المسلمون تستقبلون شهر الحج وهو فريضة في العمر مرة ال 

 ے ے ھ ھژقال تعالى:  ،يجوز للقادر عليه أن يؤخره إلى عام آخر

ها الله على نَّ نة قديمة س  ُس  ووه ،[٠٢]آل عمران:ژڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ

قال  ،ه وعلى نبينا أفضل الصالة وأزكى التحياتلسان أبي األنبياء إبراهيم علي

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ژإلبراهيم:  اتعالى مخاطبً 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ           گ ک  ک ک

 ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 .صدق الله العظيم ،[٧١-٧٢الحج:]  ژ ڭ

نه إ ،به ويرضاهوأسأل الله أن يبلغني وإياكم إلى ما يح ،أقول ما سمعتم



 
 663 خطبة املنرب

 فاستغفروه واستعينوا به فهو المستعان. ،سميع مجيب قريب

 اخلطبة الثاسية:

 ،وهزم األحزاب وحده ،وأعز جنده ،نصر عبده ،الحمد لله وحده

أمرنا أن نصلي  ،عبده ورسوله اأن محمدً  وأشهد ،وأشهد أن ال إله إال هو

 ڄژفقال تعالى:  ،كتهوأخبرنا أنه تبارك وتعالى يصلي عليه هو ومالئ ،عليه

ژ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 أجمعين. صحابتهوسلم على نبينا محمد وعلى آله و اللهم صلِّ ، [٥٥]األحزاب:

 .«علي   إن أبيل الناس هو رجل ذكرت عنده فلم يصل  »: ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال 

 .«من صلى علي  صالة واحدة صلى الله عليه بها عشًرا»: وقال

 أيها املبلمون:

 ؛أو سلطان جائر عن الحج ،من لم تحبسه حاجة  اهرة»: ملسو هيلع هللا ىلصقد قال ل

الحج »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال ، «اا وإن شاُ يهودي  فليمت إن شاُ نصراني   ؛ثم لم يحج

من حج »: ه قالأن ملسو هيلع هللا ىلصوعنه ، حديث صحيح، «المبرور ليس له جزاُ إال الجنة

 .«هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه

فإن أحدكم  ،تعجلوا الحج» س رضي الله عنهما قال:بن عبااعن  يورو

من » عن اإلمام أحمد رضي الله عنه أنه قال: يورو ،«ال يدري ما يعرض له

عرض وت ،وتضل الراحلة ،الصحيح فإنه قد يمرض ؛أراد الحج فليتعجل

 . «الحاجة

 وبادروا بالعمل الصالح واغتنموا الفرصة وبادروا بأداء الله فاتقوا الله عباد

فمن أراد أن يخرج من  ،فقد تيسرت المواصالت وقربت الشقة ،مناسك الحج

وليبادر إلى  ،وليتب إلى ربه ،فليطهر قلبه ؛ذنوبه كيوم ولدته أمه وأن يفوز بالجنة
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 ه الجنة.ؤا مبروًرا سليًما فجزافمن حج حجًّ  ،مالذهاب إلى بيت الله الحرا

 عباد اهلل:

واعرفوا ما أنتم  ،ملسو هيلع هللا ىلصداء بسنة رسوله عليكم بالتمسك بكتاب الله واالقت

وزنوها  ،فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ،مطالبون به أمام الله يوم القيامة

تم إليه إن استطع وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وحجوا البيت ،قبل أن توزنوا

 سبياًل.

ي نا شرَّ شرارنا،  ،علينا خيارنا ي  سأل الله أن يولِّ أ
ذه اللهم ابعث لهويكف 

اللهم أعز  ،ويذل فيه أهل معصيتك ،يعز فيه أهل طاعتك رشد  أمر األمة 

 ،والة أمورهم وأصلحاللهم ، اإلسالم والمسلمين وابعث لهم قادة مخلصين

 يا أرحم الراحمين.  كبروح من وأيدهم ،اللهم وانصرهم على من عاداهم

 عباد اهلل:

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ژ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ

    ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 .[٠٩-٠٣النحل:]ژ  ڻ ڻ ں ں

، ولذكر الله أكبر ،على نعمه يزدكم واشكروه ،فاذكروا الله يذكركم

 والله يعلم ما تصنعون.

 هـ17/77/7318 :في ـ جامع النعيرية

***** 
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 توسحيد اهلل تعاىل

يوم يبعث  ،مالك يوم الدين ،الرحمن الرحيم ،الحمد لله رب العالمين

 ژہ ہ ۀژ :لخالئق أجمعين فيقول لعباده المكلفينا

فالفوز للموحدين  ،فمنهم شقي وسعيد ،ويعطي كل إنسان كتابه، [٥٥]القصص:

 .قاوة والعذاب للمخالفين المنكرينوالش ،المحسنين

وأشهد أن ال إله إال الواحد الفرد ، الشاكرين الموحدأحمده حمد 

 .أحد اله كفوً ولم يكن  ،الذي لم يلد ولم يولد ،الصمد

 ،والصالة والسالم على أشرف خلقه البشير النذير محمد صفوة خلقه

وهداهم إلى صراطه  ،الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم

أما  .يه ما دام الليل والنهار إلى يوم الدينصلوات الله وسالمه عل ،المستقيم

 :بعد

 :أيها الناس

واعلموا أنه جل  ،قدروه حق قدرهاه وووحدو ،اتقوا الله ربي وربكم

 :وأنه قد تفرد بالكمال والجالل والجمال ،وعال ال شبيه له وال نظير وال مثيل

به  تحيط ال، [٩٩الشورى:] ژٿٿٿٿٹٹ ٺژ

 ،و الحي القيوم الذي ال تأخذه سنة وال نومه ،األوصاف وال تدركه العقول

ويعز من يشاء  ،ن يشاءوينزعه مم ،الملك من يشاء ييؤت ئممالك الملك كله

يخرج الحي من الميت ، وهو على كل شيء قدير ،بيده الخير ،ويذل من يشاء

 .ويرزق من يشاء بغير حساب، ويخرج الميت من الحي

 مُ هو العال   ،يس بعده شيءوهو اآلخر فل ،هو األول فليس قبله شيء
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 يعلم ما يلج في ،الذي ال يخفى عليه خافية في األرض وال في السماء

ما يكون من  ،األرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها

وال أدنى من ذلك  ،وال خمسة إال هو سادسهم ،نجوى ثالثة إال هو رابعهم

وخلق اإلنسان من  ،وقدر فهدى، أحاط بكل شيء ،وهو معهمإال وال أكثر 

 قها.ارزأخلق الخالئق وقدر  ،نطفة فإذا هو خصيم مبين

 مون:أيها املبل

تكل ويُ  ،عبد وحدهأليس المتصف بهذه األوصاف هو المستحق بأن يُ 

 .؟!ويشكر وحده ،حمد وحدهويُ ،خشى وحده ويُ  ،عليه وحده

يصفه به المبطلون  ونزهوه عما ،وأفردوه بالعبادة ،فاتقوا الله يا عباد الله

 ،واتجهوا إليه بقلوبكم ،أخلصوا لله أعمالكم في السر والعالنية ،الجاهلون

 ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں  ں ڱ ڱ  ڱ ڱژ قال تعالى :

 ؛وعماًل  واتجهوا إليه قواًل  ،فوحدوا ربكم، [٠-٧الطالق:]ژ ھھ ھ ھ ہ

 فال يكفي النطق واالعتقاد إال إذا وافقه العمل الصالح.

 :عباد اهلل

فاسألوا ربكم المغفرة عن  ،واعلموا أنكم في مستهل شهر محرم

واتجهوا إليه بقلوبكم وجوارحكم في  ه،سيئاتكم في أيامكم المنصرم

فيوم لك ويوم  ،وأن األيام سجال ،واعلموا أن البقاء لله وحده ،شهركم

وقد يستطيع المرء أن يعمل في وقتنا الحاضر ما ال يستطيع أن يعمله  ،عليك

وقد يفتقر  ،وقد يموت القوي ،رض الصحيحيمفقد  ،ي الوقت المقبلف

 ،واعملوا لدينكم ولدنياكم بجد ومثابرة ،صفبادروا واغتنموا الفر ،الغني
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واعمل آلخرتك كأنك  ،اعمل لدنياك كأنك تعيش أبًدا» :جاء في األثركما 

 «.تموت غًدا

ا ممن يستمعون واجعلن ،اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الدنيا واآلخرة

فاستغفروه إنه  ،استغفر الله لي ولكم وللمسلمين ،القول فيتبعون أحسنه

 يم.غفور رح

 اخلطبة الثاسية:

شكره جل وعال أ ،خالق األرض والسموات ،كافي المهمات هالحمد لل

وأشهد أن  ،له الحمد والشكر في اآلخرة واألولى ،فضله وكرمه العظيمعلى 

والصالة والسالم على أشرف الخلق البشير  شريك له، وحده ال ال إله إال الله

  ،ختاره لرسالته فكان خير رسولاألمي الذي اصطفاه الله وا ، النبيالنذير

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ژقال تعالى: 

 :أما بعد. [٩٧١التوبة:] ژ ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭ

 :أيها املبلمون

 ،واستمسكوا من اإلسالم بالعروة الوثقى ،اتقوا الله حق التقوى

أن نعبده بأقوالنا  :ومعنى ذلك ،واعلموا أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة

نقيم الصلوات و ،فنخاف عقابه ونرجو رحمته ،نلجأ إليه وحده وأن ،وأفعالنا

 ،وهذا هو الواجب على كل ذكر عاقل منكم ،في أوقاتها في المساجد جماعة

فأدوا  ،ف على نفسهعذر بترك الجماعة إال مسافر أو مريض أو خائوال يُ 

 ،وأنيبوا إليه ،وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ،عبادة ربكم كما طلب منكم

فعليكم بجهاد أنفسكم وحثها على  ،نتم تدركون أن الفتور عام شاملوأ

 .الخير والتعاون على البر والتقوى
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وأننا سنقيمه على الشريف  ،واعلموا أن الحق والعدل هو مطلبنا

وأن القوي عندنا  ،حتى نأخذ له الحق يف عندنا قوي  وأن الضع ،والوضيع

فالواجب عليكم التعاون معنا  ،هضعيف حتى يقام عليه الحد أو ينيب إلى الل

وجهه  يوفقنا الله وإياكم إلى ما يرض  ،ومساعدتنا على أنفسكم ،في الحق

 الكريم.

 :أيها املبلمون

، ملسو هيلع هللا ىلصحمد م يهد يوخير الهد ،اعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله

وشرَّ األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة 

 في النار.

اللهم ، كم بطاعة ربكم والتضرع إليه أن يعز اإلسالم والمسلمينعليو 

اللهم وفقنا إلى  ،انصر عبادك الموحدينواللهم  ،أعز اإلسالم والمسلمين

 تواب الرحيم.، وتب علينا إنك أنت الالحق وإلى طريق مستقيم

 عباد اهلل:

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ژ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ

    ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 .[٠٩-٠٣النحل:]ژ ڻ ڻ ں ں

 ،ولذكر الله أكبر ،شكروه على نعمه يزدكماو ،فاذكروا الله يذكركم

 والله يعلم وأنتم ال تعلمون.

 هـ13/1/7315 :في ـ جامع النعيرية

***** 
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 النصرأسباب 

 ،وهزم األحزاب وحده ،وأعز جنده ،نصر عبده ،الحمد لله وحده

له الحمد والشكر في األولى  ،وحده ال شريك لهوأشهد أن ال إله إال الله 

 وهو على كل شيء قدير. ،واآلخرة

 اأرسله الله إلى كافة الخلق بشيرً  ،عبده ورسوله اوأشهد أن محمدً 

ونصح  ،وأدى األمانة ،ن فبلغ الرسالةوأكمل الله على لسانه الدي ،اونذيرً 

وسادت على  ،ابرةوذلت لها الجب العربيةفعزت األمة  ،وجمع الكلمة ،األمة

 وقادتها إلى العزة والكرامة في الدنيا واآلخرة. ،األمم

صلى الله عليه وعلى صحابته ومن اقتفى آثارهم إلى يوم الدين فاهتدى 

 .بهداهم وسار على نهجهم

 أما بعد؛:

 ژہہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻژ :قوا الله عباد اللهفات

وأمركم بالجد  ،كلوقد نهاكم عن التكاسل والتخاذل والتوا، [٢الحشر:]

وبالتناصح والجد والمثابرة سادت األمة اإلسالمية  ،واإلخالص والمثابرة

الستمساكها بأوامر اإلسالم وتنفيذ  ؛وكثر أنصارها واتسع أفقها وعظم شأنها

والذب عنه وعن الدعوة إلى اعتناق مبادئه  للجهاد ضوالنهو ،تعاليمه

 .وهديه

 ،لى الشرق وإلى الشمال والغربكانت الجيوش اإلسالمية تسير إلقد 

ال بكثرة العدد  ،فكانت تجاهد بإيمانها القوي وبمبادئها واعتقاداتها القرآنية

 ،وقد علم الله ما في قلوبهم من نصرة للحق وحب للخير والعدل ،دةوالعُ 

ألن من كان  ،فدخل الناس في دين الله أفواًجا ،فأثابهم فتًحا قريبًا ونصًرا مبينًا
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ا فتح الله عليه ونصره ومن طلب الهداية والفتح جادًّ  ،كان الله معهمع الحق 

 وأيده.

 ،فلما تكاسل المسلمون وتواكلوا وتركوا السعي تفرقت كلمتهم

وتلك  ،لكل غاصب اًض لكل طامع وغر اوأصبحوا نهبً  ،وتوزعت قيادتهم

 یژقال تعالى: ، فالحق لألقوى والبقاء لألصلح ،سنة الله في خلقه

 ،[٠٣الشورى:] ژحب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی

 .[3الصف:] ژەئوئ ەئ ائ ائ ىژوقال تعالى: 

 كما قال صلوات الله وسالمه عليه: ،كغثاء السيل أصبحنا غثاءً لقد 

وقد وقع ، «لى قصعتهايوشك أن تتداعى عليكم األمم كما تتداعى األكلة ع»

صبت أكثر واغتُ  ،علينا يدعمرنا واعتُ فاستُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصما أخبرنا به المصطفى 

وأصبحنا أشالء مبعثرة  ،ت ثروات بالدناغلواست ،ضينا بالغدر والخيانةأرا

محنة  ، إنهاجيةمودويالت مستعمرة وقبائل متضاربة متنازعة وعصبيات ه

 الكفر بالله.وبلوى ليس أعظم منها إال  ،ليس بعدها محنة

 عباد اهلل:

ف كل ذلك أصابنا لما تركنا العلم والعمل بما اشتمل عليه ديننا الحني

ال يأتيها الباطل وال يتطرق إليها الشك  ،قدسية ومبادئمن تعاليم سماوية 

 .[٤٧فصلت:] ژ ڻ ں ں   ڱژ

وأن نتفكر بما آل إليه  ،فيجب علينا أيها المسلمون أن نعتبر بمصيرنا

ن نعمل بجد وإخالص ونشاط للخروج من ظلمات الجهل والعمل وأ ،أمرنا

د ونكدح بكل ما فيه ونك ،تواكلوأن نطرح الكسل والخمول وال ،المثمر
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 م: رقال الجا، صالح مجتمعنا

ِل  ــــذ  ــــَب فاب غائَ ــــَت للرَّ ِع  إَِن َتَطلَّ

 

ــات  ــنَّة   الَكائَن ِهَر س  ــدَّ ــي ال ــك ف  تَِل

َباَت َسو  ا      ـألَِحـليس يِجني من السُّ

 

ــباَت   ــرَّ السُّ ــَت ش َقي ــانَهِض و   الََم ف

    
واسترجاع ما غصب من  وليس لنا سبيل السترجاع وحدتنا ومجدنا

فإذا صدقنا العزم وطهرنا أنفسنا  ،أراضينا إال بالعلم والسعي والجد واليقظة

   ڃژ ،من األحقاد والضغائن وأخلصنا فإننا حريون بالتوفيق والنجاح

 .[٧٩مد:مح] ژچ چ چ ڃ ڃ

ــــــدَّ لليــــــَل أن ينجلــــــيِ   وال ب 

 

ـــــ  ـــــَد أن ينكس ـــــدَّ للقي  رِ ـوالب 

    
واستقمنا واجتهدنا في العمل والعلم فيجب أن ال وإذا صححنا عزائمنا 

 ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پژقال تعالى:  ،نيأس من استرجاع مجدنا وعزنا

 چژوقال تعالى:  ،[١٢]يوسف: ژٺٺٺٿٿٿٿ

 ڎ ڌ    ڌ ڍ   ڍ ڇ ڇ     ڇ ڇ چ

 .[٩٣٥ألنبياء:ا]ژڎ

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں  ں ڱ ڱ  ڱ ڱژ ،فاتقوا الله عباد الله

 ،لله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنهجعلنا ا، [٠-٧الطالق:] ژۀہ

 نه هو الغفور الرحيم.إفاستغفروه  ،وهدانا صراطه المستقيم

 اخلطبة الثاسية:

ر يوم يحش ،مالك يوم الدين ،الرحمن الرحيم ،الحمد لله رب العالمين

 .[٥٥القصص:] ژ ہ ہ ۀژ :األولين واآلخرين فيقول

 ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀژ أن: وأشهد

 ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ   ڭ ڭ
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   ېئ ۈئېئ ۈئ         ۆئ ۆئ ۇئۇئ  وئ  وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ېى

 ٺ ژ :يه له وال نظير لهب  ال ش  ، [٧٥٥البقرة:] ژ ی ی ىئ ىئىئ   ېئ

 .[٩٩الشورى:] ژ ٹ ٹ   ٿ ٿٿ      ٿ

أرسله بالهدى ودين الحق ليخرج  ،عبده ورسوله اوأشهد أن محمدً 

صلوات الله  ،بإذن ربهم إلى صراط مستقيم الناس من الظلمات إلى النور

 وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين.وسالمه عليه 

 أما بعد:

دو والشتاء قارس بارد وع ،تعلمون أننا على أبواب فصل الشتاءفأنتم 

قد أقبل عليكم عدو » كما قال عمر بن الخطاب حينما أقبل الشتاء: ،لدود

 ،في أوله داتقوا البر» علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وقال ،«فاستعدوا له

 .«تذبل في أوله وتورق في آخره ،فإن األبدان كاألشجار ؛وتلقوه في آخره

والضنك والضيق في  اعلموا أن لكم إخوانا فقراء ابتلوا بالفقر والفاقةو

 اوعذابً  ،وهؤالء المساكين إذا جاء الشتاء زادهم محنة على محنتهم ،المعيشة

 على بؤسهم. اوبؤًس  ،على عذابهم

وأن  ،وأن نواسيهم ،فيجب علينا أيها المسلمون أن نمد يد المعونة إليهم

وأن  ،لحاف أو لباس وأغطاء  وأنتصدق عليهم بما فضل لدينا من دثار 

على  عينهمونجبر قلوبهم ون ،على تحمل مشاق هذا البرد المؤذي نساعدهم

ألرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الساعي على ا»: ملسو هيلع هللا ىلصل وقي ،نفقاته

فرج الله عنه كربة  ،كربة من كرب الدنيا هأخيعن  من فرج»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ،«الله

 .«من كرب يوم القيامة

واعلموا أن  ،اللباساء بالمال وتفنفسوا عن إخوانكم الفقراء كربة الش
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  ،الىوابتغوا بذلك وجه الله تع ،الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه

إنك ال تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إال أجرت عليها » :ملسو هيلع هللا ىلصفقد قال 

   .«امرأتكفَي  حتى ما تجعله في 

 ژ ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇژفاتقوا الله عباد الله 

ظنوا أن الفقراء والمساكين هم الذين تردهم اللقمة وال ت ،[٩٩٣البقرة:]

 اءالذين يحملون األوراق البيض أو هؤالء ،واللقمتان أو الريال والرياالن

ويدورون بها على المساجد ممن جعلوا التسول وظيفة ومهنة يدورون 

 .كال أيها المسلمون، ويطوفون بحجج مختلفة وأقاويل مزورة

ن أعني هم بينكم وبين جيرانكم وأقاربكم ن الفقراء والمساكين الذيإ

 ہ ہ ہ   ہژ ،وأهاليكم وأوالدكم تعرفونهم بسيماهم

ففتشوا  ،[٧٢٠البقرة:] ژ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

فالله  ،عنهم وواسوهم وسدوا خلتهم وأعينوهم على أعدائهم الفقر والبرد

 في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گژقال تعالى: 

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ

 ٻ ٻ ٱژ: تعالى وقال ،[٧٥٢البقرة: ] ژۓ ۓ ے ے ھ ھھ

 ژٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 .[331]البقرة:

 ژ ىئ مئ حئ  جئژوانتهزوا الفرصة  ،فأحسنوا إلى إخوانكم

 ې ۉژ: تعالى فقال ،وقد تكفل لكم بالمضاعفة ،في إخوانكم [٩١الحديد:]

 ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې

 .[٧٤٥البقرة:] ژۆئ ۆئ

 عباد اهلل:
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 تنازعوا وال وال تفرقوا ،على الجماعةفإن يد الله  ،عليكم بالجماعة

الله الذي جاء  يهد يواعلموا أن أحسن الهد ،فتفشلوا وتذهب ريحكم

 على لسان المصطفى صلوات الله وسالمه عليه.

خرج لهذا أو ،وانصر كلمتك ،اللهم أعز دينك، علينا خيارنا ي  اللهم ولِّ 

على  اجمع كلمة المسلمينواللهم  ،مهالدين من ينشره ويعمل به ويحكِّ 

 ،وانصرهم على من حاربهم وعاداهم ،ووحد قيادتهم لمين،الحق يارب العا

اللهم  ،غير ضار انافعً  مغيًثا اغثنا غيثً أاللهم ، برحمتك يا أرحم الراحمين

يا  وارو لنا الضرع ،ا األرضلن اللهم ارو ،واجعل ما تنزله قوة لنا على طاعتك

 .أكرم األكرمين ويارب العلمين

  عباد اهلل:

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ژ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ

    ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 .[٠٩-٠٣النحل:]ژ  ڻ ڻ ں ں

 ،ولذكر الله أكبر ،شكروه على نعمه يزدكماو ،فاذكروا الله يذكركم

 والله يعلم وأنتم ال تعلمون.

 هـ75/9/7315جامع النعيرية ـ في: 

***** 
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 العمل وطلب الرزق احلث على 

، لإليمان، وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اللهالحمد لله الذي هدانا 

وأشهد أن ال إله إال  ،عة ألهلها إلى أعلى الدرجاترافوجعل العلوم النافعة 

 .الله الذي أمرنا باالستعداد الكامل لحماية الدنيا والدين

 اللهم صلِّ  ،عبده ورسوله الصادق المصدق األمين اوأشهد أن محمدً 

ومن تمسك بهديهم وسار  ،آله وصحابته وسلم وبارك على محمد وعلى

 أما بعد: على نهجهم إلى يوم الدين.

 :أيها الناس

وإنما  ،وال تسلية ان الله خلق الخلق لعبادته ولم يخلقهم عبثً أاعلموا 

وليتبين المؤمن من ، ليتبين المطيع من العاصي ؛ئهمخلقهم الختبارهم وابتال

كم وال ينظر إلى صوركم غني عن اللهو ،والخبيث من الطيب ،الكافر

 ڄ ڄ ڄ ژقال تبارك وتعالى: ، وأجسامكم وإنما ينظر إلى أعمالكم

 .[٥٢ – ٥٥]الذاريات:  ژ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

اتكم وسكناتكم، وراقبوه في حرك ،فأخلصوا أعمالكم لخالقكم

 اوسيسألكم عن جميع ما فعلتم إن خيرً  ،واقفون أمامه اواعلموا أنكم غدً 

 فشر. اوإن شرًّ  ،فخير

وأن نضرب في  ،ن الله سبحانه أمرنا أن نسير في األرضأواعلموا 

 ۈئ ۆئژنواحيها باحثين عن مخبآتها وكنوزها، وأن نتعلم العلوم النافعة، 

أن نكد ونكدح في طلب أمرنا و [،٠الزمر:]  ژ ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿژقال تعالى: ، الرزق

 .[٩٥الملك:] ژڄ ڦ ڦڦ
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وأمرنا أن نسير في أرجائها وأن نبحث  ،فالله ذلَّل لنا األرض بما فيها

ور لعصب تنوع اسعما أودع فيها من الخيرات التي جعلها الخالق متنوعة بح

فمن يرغب في زيادة  ،ن ومطالبهوبمقدار تنوع حاجات اإلنسا ،واألزمان

وأن  ،ربحه وكثرة فائدته فعليه بالسعي واالجتهاد في اجتناء الخيرات

وهي سنة الله  ،يستشعر الجد والنشاط، وأن يطرح العجز والكسل والتواني

 .ولن تجد لسنة الله تبدياًل  ،في خلقه

 عةإمأن يكون  وأ ،على غيره ن العاقل ال يرضى لنفسه أن يكون كالًّ إ

ويسمع قول الله تعالى: وهو يعلم ، النعيستجدي الرزق من فالن أو 

 يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئژ

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹژتعالى:  ، وقوله[٤٩ – ٠٠]النجم: ژجث

 ۉ ۅ ۅ ۋژتعالى: ، وقوله [٩٣الجمعة:] ژڦ ڦ ڦ ڦ    ڤ

 .[٩٣٥التوبة:] ژ ېې ې ۉ

يدك أنزل عليك يا عبدي حرك » :ةروى أن الله أنزل في التوراويُ 

اطلبوا »قال: صلوات الله وسالمه عليه  وروى الطبراني أن الرسول، «الرزق

ما أكل أحد طعاًما »: ، وقال عليه الصالة والسالم«في خبايا األرض الر ق

 .«من أن يأكل من عمل يده اقط خيرً 

ال يقعدن أحدكم عن طلب : »قال عمر بن الخطاب رضي الله عنهو

وقد علم أن السماء ال تمطر ذهًبا وال  ،للهم ارزقنيا :الرزق وهو يقول

 «.فضة

م من بعض، فالله تبارك وتعالى والله تعالى إنما يرزق الناس بعضه

فبعضهم يحسن في طلبه فيعامل الناس  ،جعل طلب الرزق على جميع الناس
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ويجد ويجتهد في طلب الرزق بالطرق المشروعة التي  ،ويتحرز من الحرام

أو ينافق ، حظوظ :والبعض اآلخر إما أن يتكاسل وينام ويقولأباحها الله، 

 .أن الحياة جهاد وكفاح :وخالصة القول، ويخادع ويغش ويرابي

ـــا ـــاس تكرره ـــاة بأنف ـــيس الحي  ل

 

 ن الحيـــاة حيـــاة الجـــد والعمـــِل إ 

ــــ  ِحَس ــــا ي  ــــاَن َم ــــة اإَلِنَس  ن هَقِيَم

 

ــــِل   ــــه  َأِو َأَق ــــان  َمنِ ــــَر اإَلِنَس  َأِكَث

 
وعجز المرء وكسله سبب  ،لمعيشة بالتمني ولكن بالعملفليس طلب ا

 البالء والتأخير. 

ــالَ  ــن أراد الع ــوً  وم ــب  عف ــال تع  ا ب

 

 اى ولم يقض من إدراكها وطـرً ـقض 

 
اللهم إني »فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي منه أعاذنا الله وإياكم من الكسل، وقد تعوذ 

، وقد «لومن غلبة الدين وقهر الرجا ،أعوذ بك من الكسل والجبن والبيل

، فسبحان من «وال تكسل ،واستعن بالله ،احرص على ما ينفعك» :ملسو هيلع هللا ىلصقال 

ا وجعل لهم السمع واألبصار ن أمهاتهم ال يعلمون شيئً أخرج الناس من بطو

ويسرها لمن  ،وهداهم إلى أسباب الرزق ،وأمرهم باستعمالها ،واألفئدة

 طلبها. 

 ،اغفر لنا وارحمناو ،اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه

 إنك أنت الغفور الرحيم.

 اخلطبة الثاسية:

وهداه إلى كسب رزقه  ،مه البيانالحمد لله الذي خلق اإلنسان وعل

، بأنواع الصنائع وأشكال األسباب، وأشهد أن ال إله إال هو المتفرد بالكمال

 ، وصفيه من خلقه النبي األمي خاتم األنبياءعبده ورسوله اوأشهد أن محمدً 
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 والمرسلين، الذي بعثه ربه بالحق والدين ليخرج الناس من الظلمات والنور.

وقد قال تبارك ، ه عليه وعلى آله وصحابته أجمعينمصلوات الله وسالف

 چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ژ: وتعالى

صالة صلى  من صلى عليَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال ، [٥٥األحزاب:] ژ  ڇ ڇ

 :أما بعد .«الله عليه بها عشًرا

 املبلمون: أيها

وفاز بمراده إال من صبر  هتيوما نال أمن ،اعلموا أن الحياة جهاد وكفاح

ويستسلم للضعف  نْ ك  ولم يتخاذل أو يست   ،ها وجاهد ببسالةعلى أهوال

اعمل لدنياك : »هذا األثروتمثل  ،بل كابد أهوالها ومارس صعابها ؛والعجز

 وقول ابن الوردي:، «واعمل آلخرتك كأنك تموت غًدا ،كأنك تعيش أبًدا

ـــا ـــِل َفَم ـــَم َوالَ َتِكَس ـــَب الَعِل  اِطل

 

ــل ا  ــى َأِه ــَر َعَل ــد اِلَيِي ــِل َأِبَع  لَكَس

 
 :وقول اآلخر

ــــــة والكســــــل ــــــيس البطال  ل

 

ــــــبالجــــــالبين    ك العســــــلل

 

 
ـــــد ـــــه ق ـــــإن الل ـــــل ف  فاعم

 

 حــــث المطيــــع علــــى العمــــل 

 
 أيها املبلمون:

نها طرحت الكسل لم تتقدم األمم في ميدان الصناعة والحضارة إال أل

العلوم ج كنوز األرض وفي تعلم ااستخري فكرها ويدها ف ْت ل  م  عْ أ  و   ،اجانبً 

 ة.الفنون والوسائل الالزمة للحضارة ولعصر الذرو

وأن نتسابق  ،فيجب أيها المسلمون أن نأخذ نصيبنا من الفنون والعلوم

لمقدمة نجعله في ا بل ؛على ما فيه صالح البشرية، وأن ال نهمل أمر الله

  ۇئ وئ ەئوئ   ەئ ائ ائ   ى ىژكما قال تعالى: ، ونعمل للدنيا
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 مئ حئ یجئ ی ی ی ىئ ىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ ۇئ

 ې ې ې ۉ ۉ ۅژوقال تعالى: ، [٢٢القصص:] ژ جب يئ ىئ

 .[١ – ٢]الشرح: ژ ې

المؤمن القوي خير من المؤمن »: يقول ملسو هيلع هللا ىلصواعلموا أن الرسول 

ل بها صصراط وطريق يتوواعلموا أن الحياة الدنيا ، «وفي كل خير ،الضعيف

ي كما قال عل ،وال بد من العمل ،فالبد من إعطاء الطريق حقه ،إلى اآلخرة

 ،الدنيا دار صدق لمن صدقها»بن أبي طالب لرجل سب الدنيا عنده فقال: 

 «.لمن تزود منها ًى ودار غن، هم عنهافنجاة لمن دار و

 وقد قيل:

نيا إذا اجتمعـا  ما أحسَن الـدين والـدُّ

 

ــبَ   ــلَ وأِق ج  ــالَس بالرَّ ــَر واإلِف  َح الكف

 
وال  ،مر آخرتكموال تنهمكوا فيها حتى تنسيكم أ ،فاتقوا الله في دنياكم

 .كل ذي حق حقه فأعطوا ،تهملوها وتتركوا األخذ بالوسائل والجد والنشاط

 مسئولونواعلموا أنكم ه، الله يعلم ما في أنفسكم فاحذرو واعلموا أن

عن  ومسئولون ؟فيم أضعتموها :وأوقاتكميوم القيامة عن أعماركم 

 . ؟وهامفيم أنفقت :أموالكم

اللهم ولِّ  ،أصلح والة المسلمينواللهم  ،انااللهم أصلح لنا ديننا ودني

، اللهم وال تسلط علينا بذنوبنا من ال يخافك فينا وال يرحمنا ،علينا خيارنا

ما ظهر منها وما  ،والمحن وسوء الفتنوالزنا والزالزل  اذهب عنا الربأاللهم 

 عن بلدنا وبالد المسلمين يا أرحم الراحمين. ،بطن

 عباد اهلل:

 ،ملسو هيلع هللا ىلص وخير الهدي هدي نبيه ،حسن الحديث حديث اللهن أأاعلموا 
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 وابتعدوا عما ُنهيتم عنه. ،امتثلوا ما أمرتم بهف

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ژ :واعلموا

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 .[٠٩-٠٣النحل:]ژ  ڻ ڻ ں ں    ڱ ڱڱ

 ،كبرولذكر الله أ ،على نعمه يزدكم واشكروه ،فاذكروا الله يذكركم

 والله يعلم وأنتم ال تعلمون.

 جامع النعيرية ـ لم يذكر التاري 

***** 
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 احلاد

أحسن كل شيء خلقه وبدأ  ،الحمد لله الواحد القهار الحكيم العليم

لسمع والبصر وأبان له الطريق ونور له وجعل له ا ،خلق اإلنسان من طين

ومن  ،ل الجنةفمن أطاعهم دخ ،منذرينووأرسل له الرسل مبشرين  ،السبل

 عصاهم دخل النار.

 ،المتفرد بالجالل والكمال ،وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له

أشرف ، وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله الهادي من يشاء إلى صراط مستقيم

محمد صلى الله عليه  ،البشير النذير الهادي األمين الصادق المصدق ،الخلق

 أما بعد: ن لهم بإحسان إلى يوم الدين.ابعيوعلى آله وصحابته والت

 أيها املبلمون:

قدر للناس  ،اعلموا أن الله جّلت قدرته وتعالت عظمته حكيم عليم

المرض وإن الفقر أو الغنى أو الصحة أو  ،م وحظوظهمتهأرزاقهم وأقوا

كل هذه الصفات قدرها  ؛وعلو المرتبة أو صغرها وكثرة الرواتب أو قلتها

فالله تبارك وتعالى ، لمحبته تعالى أو لبغضه است مقياًس الله وقضاها ولي

 .[٩٠]الحجرات: ژڌڎ ڌ ڍ ڍ  ڇژ: يقول

ولو  ،إال الفقر هإن من عبادي من ال يصلح» :وفي الحديث القدسي

ولو أفقرته  ،ن عبادي من ال يصلحه إال الغنىوإن م ،أغنيته لفسد دينه

 .«ألفسدت عليه دينه

غير أن الناس  ،ويصح ويمرض ،ويمنع جل وعال هو الذي يعطي فالله

 ۋژ :قال تبارك وتعالى، مأمورون بأخذ األسباب والجد والنشاط والعمل
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وقال الرسول صلوات ، [٩٣٥]التوبة: ژېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 .«فكل ميسر لما خلق له ،اعملوا»الله وسالمه عليه: 

اعلموا رحمكم الله أن العمل سبيل النجاح في الدارين الدنيا و

 ،والرسول أمر بالعمل والجد والنشاط ،فالله أمر بالعمل والسعي ،ةواآلخر

اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم »فقال:  ،واستعاذ بالله من الكسل والعجز

 ،من جد وجدثل المشهور: )في المو، «والحزن والكسل والجبن والبيل

 .(ومن زرع حصد

وأنه هو  ،سدالله به هو الح يصن أول ذنب عُ أواعلموا وفقكم الله 

 وئ ەئژوقال:  ،ألنه حسد آدم ،وإدخاله النار جنةسبب إخراج إبليس من ال

 .[٢٥]ص: ژېئ ۈئ ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ

فإن  ،إياكم والحسد» :في الحديث الذي رواه أبو هريرة ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال 

 أخرجه أبو داود. ،«أكل الحسنات كما تأكل النار الحطبالحسد ي

واعتراض على  ،بقسمة الله ألنه عدم رضا ؛فالحسد كبيرة وذنب عظيم

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ژ : قال تعالى ،الله جل وعال في قسمته بين عباده

وقد أمر الله نبيه صلوات الله وسالمه عليه  ،[٥٤]النساء: ژ ڦڄ ڦ ڦ ڦ

ثم  ،[٩الفلق:] ژ ٹ ٹ ٿ ٿ ژ :فقال ،رهمن الحاسد وش ذيعأن يست

 .[٥الفلق:] ژ ڇ چ چ   چ چ ژقال: 

يقضي على الحسنات ويأكلها  ،يرة وذنب عظيمفالحسد داء عضال وكب

 فاستعيذوا بالله من الحسد والحاسدين. ،كما تأكل النار الحطب

ألنه يتعذب ويحرق نفسه  ؛واعلموا أن الحاسد أكثر ما يضر نفسه

في حين أن المحسود غافل عنه ليس بشاعر به وال  ،اتهويقضي على حسن
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مقيم وعذاب  مٍّ دائم وه فالحسود في نكد ،عالم بما يشتغل في صدره

 مستمر.

 د  يقتل الحاس   ، فإنهليس في خصال الشر أعدل من الحسد» :قال معاوية

 .«قبل أن يصل إلى المحسود

الناس  ضوال ينال من حسده إال بغ ،واعلموا أن الحسود ال يسود

 واحتقارهم له وبعدهم عنه ونفورهم منه:

 الرتـب  تعلو بـه من  َد قِ الحَ  ال يحمل  

 

 

ــ ينــال   وال  ــبِ ال مــن طَ الع   غضــب  ه الع 

 

 

 

 

    

ومن يهد الله  ،فاتقوا الله عباد الله وطهروا أنفسكم من الحسد والحقد

 ومن يضلل فال هادي له. ،فهو المهتدي

 الحقد نا وللمسلمين عامة أن يجنبنا منوأسأل الله ل ،أقول قولي هذا

 يم.نه هو الغفور الرحإفاستغفروه  ،وأن يغفر لنا ،الحسدو

 اخلطبة الثاسية:

ونعوذ به من شرور  ،نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ،الحمد لله

 سنا ومن سيئات عاداتنا وأعمالنا.أنف

 ،لكبرياء والجاللوأشهد أن ال إله إال الله المتفرد بالعزة والكمال وا

صلوات الله وسالمه عليه وعلى آله  ،عبده ورسوله اوأشهد أن محمدً 

من صلى علي  صالة واحدة صلى الله عليه بها »: ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال  ،والتابعين

 چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄژقال تبارك وتعالى: ، و«عشًرا

 .[٥٥األحزاب:] ژڇ ڇ چ چ چ

بته ومن تبعهم وارض عن صحا على عبدك ورسولك محمد   اللهم صلِّ 
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 واستن بسنتهم إلى يوم الدين.

 :أما بعد

فإذا أنعم الله  ،ال على نعمةاعلموا رحمكم الله أن الحسد ال يكون إ

 :على أخيك بنعمة فلك فيها حالتان

وهذه الحالة تسمى  ،حب زوالها عنهتكره تلك النعمة وتأن  األولى:

 .احسدً 

ولكنك تحب أن  ،ودوامها أن ال تحب زوالها وال تكره وجودها الثانية:

 فهذا يسمى غبطة. ،تصيب مثلها

على فاجر أو كافر وهو يستعين نعمة  إالَّ  ،حرام على كل حالى فاألول

هتك افهذه ال يضرك كر ،البين وإيذاء العباد وإفساد ذات تهييج الفتنة ىبها عل

وليس الطبع  ،ألنك كرهتها وأحببت زوالها لله ؛لها وال محبتك زوالها

 يء وهو الحقد والحسد المجرد عن اإليمان.  الرد

وكل  ،و منها مجتمعوأنها ال يخل ،وبالوواعلموا أن الحسد جرثومة شر 

ولكن من الناس من ال يدع للحسد  ،إنسان فيه خصال خير وخصال شر

 في مهده. هقضي عليويه بتبل يك ؛سيطرة على مشاعره

الطيرة  :منهن أحد ثالث ال يسلم» أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول الله  يفقد رو

إذا تطيرت »: قال؟، فما المخرج منها يا رسول الله :قيل، «والحسد ظنوال

وفي حديث آخر:  ،«وإذا حسدت فال تبغ ،تحقق وإذا  ننت فال ، ترجعفال

يعمل  حسده ما لم يتكلم باللسان أو اوال يضر حاسًد كل ابن ادم حسود، »

 .«باليد

 ةوكبير لألعمالالحسد مذموم ومحبط فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن 

 ڄ ڄ ڦ ڦژقال تعالى:  ،فطهروا أنفسكم وزكوها من اآلثام عظيمة،
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 .[٠،٩٣الشمس:] ژڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

وعليكم  ،ملسو هيلع هللا ىلصمحمد  يهد يوخير الهد ،ن أحسن الحديث كتاب اللهإو

 على الجماعة.بالجماعة فإن يد الله 

 ،المسلمين على الحق اللهم اجمع كلمة ،ا الحسد والكبرعنَّ  ْل ز  اللهم أ  

 اللهم ولِّ علينا خيارنا. ،اللهم أيدهم وانصرهم على من حاربهم

 :عباد اهلل

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چژ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ

    ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 .[٠٣،٠٩النحل:] ژڻ ڻ ں ں

 ،ولذكر الله أكبر ،واشكروه على نعمه يزدكم ،فاذكروا الله يذكركم

 علم ما تصنعون.والله ي

 جامع النعيرية ـ لم يذكر التاري 

***** 
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 نكروجوب األمر باملعروف و النهي عن امل

وينهاهم عن الظلم  ،الحمد لله الذي يأمر عباده بالعدل واإلحسان

الذي ال  دير،الخبير العليم الق الحكيموأشهد أن ال إله إال الله  ،والعدوان

نحمده ونشكره  ،وهو بكل شيء محيط ،يدع صغيرة وال كبيرة إال أحصاها

 فله الحمد في اآلخرة واألولى. ،على نعمه التي ال تحصى

فما ترك  ،عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق اد أن محمدً وأشه

إال وحذر األمة  امن خير إال وأرشد األمة إليه وهداها إلى األخذ به، وال شرًّ 

ه وعلى صحابته ومن سار على منه وأمرها باجتنابه، صلى الله وسلم علي

 هم واتبع نهجهم إلى يوم الدين.تطريق

 :أما بعد

وأنه يجب عليكم  ،كثيرة كبيرة اأن لله عليكم نعمً  مونأيها المسل اعلموا

فليس هناك نعمة أكبر منها،  ،وأهم تلك النعم نعمة اإلسالم ،شكر نعمه

لوال أن هدانا الله،  فالحمد لله الذي هدانا لإلسالم واإليمان وما كنا لنهتدي

 ڄ ڄڄ ڦ ڦژلقوله:  ونشكره تبارك وتعالى امتثااًل 

 .[٢إبراهيم:]ژ ڃ ڃ ڃ ڄ

ــالَّ  ــكر ج ــديمهافالش ــنعم وم  ب ال

 

 وكفـــر الـــنعم يســـحقها ويزيلهـــا 

 
  ،«الدين النصيحة» :ملسو هيلع هللا ىلصواعلموا أن الدين النصيحة كما قال رسول الله 

، «هممتئمة المسلمين وعالله ولرسوله وأل»: قال ،لمن يا رسول الله :قلنا

فمن لمن يناصح المسلمين ويحب لهم ما يحب لنفسه ويأمرهم بما يراه 

 .فليس بكامل اإلسالم واإليمان اوينهاهم عما يراه شرًّ  ارً خي
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وكل واحد  ،فاألمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم

انصر »: ملسو هيلع هللا ىلصقال كما  ،من األمة مخاطب بقدر قدرته، وهو من أعظم العبادات

 ،عرفنا كيف ننصره إذا ُظلم !يا رسول الله :، قالوا«أخاك  الًما أو مظلوًما

: ملسو هيلع هللا ىلص وكما قال ،«تردعونه عن  لمه» :فقال ؟يف ننصره إذا كان هو الظالمفك

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳژوكما قال تبارك وتعالى:  ،«الدين النصيحة»

 ،[٩٣٤آل عمران: ]ژۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں    ڱ ڱ

 م.صدق الله العظي

فالمفلحون هم اآلمرون بالمعروف الناهون عن المنكر الذين ال 

ال يصدهم عن قول الحق غضب فالن أو فالن، و ،تأخذهم في الله لومة الئم

أو  ،والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر»: ملسو هيلع هللا ىلصقال 

ال يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى  ،ليسلطن الله عليكم عذاًبا من فوقكم

 .«مدينك

تباعهم، ومن لم أوالنهي عن المنكر هو دين الرسل وفاألمر بالمعروف 

المعروف، ويبغض ما أبغضه الله وهو المنكر لم يكن  يحب ما أحبه الله وهو

هو ميت األحياء الذي قال فيه  اوال ينكر منكرً  افالذي ال يعرف معروفً  ،امؤمنً 

 القائل:

ــت   ــَتَراَِّ بََمي  ــاَت َفاِس ــِن َم ــِيَس َم  َل

 

  َُ ــــت  األَِحَيــــا َمــــا الَمِيــــت  َمي   إنَّ

 
النهي عن المنكر فرض األمر بالمعروف و» :قال شي  اإلسالم ابن تيمية

ووجب عليه ما يقدر  ،ين عليهتعنه أن غيره ال يقوم به ظفإذا غلب على  ،كفاية

وقد  ،اوقد يكون فاسقً  ،لله ولرسوله افإن تركه كان عاصيً  ،عليه من ذلك

 نعوذ بالله من الخذالن. ،«ايكون كافرً 

ن ن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عيإ» :وقال بعض العلماُ
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 . «ومن لم يقم به فإنه كافر بالله وبرسوله ،على كل مسلم

 ،فإن لم يستطع فبلسانه ،من رأ  منكم منكًرا فليغيره بيده» ملسو هيلع هللا ىلص:وقد قال 

ن تغيير المنكر بالقلب إ ي:أ، «وذلك أضعف اإليمان ،فإن لم يستطع فبقلبه

ن يكون عند أك ،وال يصح إال إذا خاف المؤمن على نفسه ،أضعف اإليمان

وما عدى ذلك فإنه يجب على كل  ،بار أو إمام ظالم يخشى أن يبطش بهج

 مسلم أن يغير المنكر بيده أو بلسانه. 

 واتبعوا ما أمركم ،فاتقوا الله عباد الله وامتثلوا أوامره إن كنتم مسلمين

وال تأخذكم في  ،وقولوا الحق ولو على أنفسكم ،رسولكم إن كنتم مؤمنين به

 .الله لومة الئم

وهدانا إلى  ،لنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنهجع

وأسأل الله أن يدلنا على الحق  ،أقول قولي هذا  ،الحق والطريق المستقيم

 نه هو الغفور الرحيم.إا وأن يغفر لنا ذنوبن ،وأن يعيننا على أنفسنا

 اخلطبة الثاسية:

ذلك اليوم  ،الدينمالك يوم  ،الرحمن الرحيم ،الحمد لله رب العالمين

 :ويعطي كل إنسان صحيفته ويقول لهم ،الذي يجمع فيه األولين واآلخرين

ومن  ،فمن وجد خيًرا فليحمد الله ،يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم»

 .[٩٣٥هود:] ژ ۋ ٴۇ ۈژ ،«ومن إال نفسهوجد غير ذلك فال يل

العليم بما  ،طنوالظاهر والبا ،وأشهد أن ال إله إال الله األول واآلخر

عبده ورسوله الذي  اوأشهد أن محمدً   ،يختلج في الضمائر وتكنه القلوب

صلى الله عليه  ،وبّلغ الرسالة وأدى األمانة ،ونهى عن المنكرأمر بالمعروف 

فأمر بالمعروف ونهى عن  ،ن تبعهم واهتدى بهداهممو وعلى آله وأصحابه
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 وسلم تسليًما كثيًرا. ،المنكر

 :أما بعد

ن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب أ أيها المسلمونموا اعل

بل هو واجب على كل  ؛بالنواب أو ما شاكلهم اوليس خاصًّ  ،امنكم جميعً 

كم وأوالدكم وأزواجكم فيجب عليكم أن تأمروا بالمعروف أنفس ،قادر عليه

 .عملهيوأن تنهوا عن المنكر جميع من ترونه  ،وإخوانكم وعشيرتكم

هذا لو ا،يكون المسلمون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعًض وبهذا 

فقال تبارك  ،أثنى الله على هذه األمة ومدحها وفضلها على سائر األمم

 ٹ ٿ    ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺژوتعالى: 

 .[٩٩٣آل عمران: ] ژٹڤ ٹ ٹ

أما  ،عن المنكر اينه  ان  بالمعروف وت   انر  مُ آت  فالله فضلنا على سائر األمم ل  

 (هذه وظيفة النواب وأشباههم) :وقلنا ،ا هذا األمر وعصينا أمر ربناإذا تركن

 بل لسنا مؤمنين كما قال ؛نا كاملي اإليمانسفليس لنا فضل على األمم ول

يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما والذي نفس محمد بيده ال »            :ملسو هيلع هللا ىلص

 .«يحب لنفسه

وأن خير  ،ث كتاب اللهأن أحسن الحدي اواعلمو ،يا عباد الله الله فاتقوا

وشرَّ األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة  ملسو هيلع هللا ىلصمحمد  يهد يالهد

 ضاللة، وكل ضاللة في النار.

ن وع ،أبي بكر وعمر وعثمان وعلي األئمة الخلفاء عن ارض اللهم

 .ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين ة أجمعين،صحابالسائر 

 ٻ ٻژ ومن شذَّ شذَّ في النار،، على الجماعةواعلموا أن يد الله 
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كونوا عبادا لله أمة واحدة متكاتفة آمرة و،  [٤٥األنفال:] ژپپ پ پ

 بالمعروف منتهية عن المنكر.

رتنا به وعلى على امتثال ما أم وأعنا ،ك المستقيمطاللهم اهدنا صرا

 ،اللهم ولِّ علينا خيارنا ،اللهم أصلح والة المسلمين ،اجتناب ما نهيتنا عنه

اللهم أعز  ،للهم وال تسلط علينا بذنوبنا من ال يخافك فينا وال يرحمناا

 والمؤمنين والمؤمنات، واغفر للمسلمين والمسلمات ،اإلسالم والمسلمين

 النجاة يا أرحم الراحمين. ويسر لهم سبل

 عباد اهلل:

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چژ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ

    ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 .[٠٩–٠٣النحل:] ژڻ ڻ ں ں

 ،ولذكر الله أكبر ،واشكروه على نعمه يزدكم ،فاذكروا الله يذكركم

 والله يعلم ما تصنعون.

 جامع النعيرية ـ لم يذكر التاري 

***** 
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 اخُلُلق احلان

المتوحد بالربوبية والوحدانية  ،لمتفرد بالعظمة والكبرياءالحمد لله ا

وآالئه  ،على نعمه التي ال تحصى نحمده ونشكره تعالى ،وصفات الكمال

الفعال لما  ،وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له ،وجوده التي ال تنتهي

 الكبير المتعال. ،يشاء

أدًبا وأفضلهم  كملهمأأفضل الخلق و ،وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله

 وعلى آله وأصحابه ومن تأدب بآدابهم ،وسلم على محمد ، اللهم صلِّ خصااًل 

وتخلق بأخالقهم واتبع طريقتهم وسار على نهجهم واتبع هداهم إلى يوم 

 الدين.

 :أما بعد

وإنما ينظر  ،اعلموا أيها المسلمون أن الله ال ينظر إلى صورنا وأجسامنا

فمن كان منا ذا أدب رفيع وذا خلق  ،وضمائرنا ونواياناخائلنا دقلوبنا وإلى 

ى بالفضائل فنقى وتحلّ ، سافل ر قلبه من كل خلقعال وهمة طموحه وطهَّ 

ها بالصدق واإلخالص للحق، ونقاها من نفسه من مراءاة الخلق وحاّل 

وزينها بزينة التواضع التي هي خير ما  ،العجب والتعاظم والتكبر على الناس

من الغش والغل والحقد والكذب والحسد  هص ضميروخلَّ  ،في الناس

 .بإرادة الخير والنصح لكل أحد هلوجمَّ 

في الدنيا فائًزا وكان  ،لما جاء به الرسول اجمع هذه المزايا كان منبعً  من

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦژ :وهو الذي مدحه الله وعناه بقوله ،واآلخرة

اآلداب الفاضلة لها على فتزكية النفس حمَّ  ،[٩٣–٠الشمس:] ژڃ ڃ

يرفع الوضيع إلى درجة  ،واألخالق السامية ألن األدب عنوان الكمال
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 قة إلى مرتبة الملوك.سوعلو بالوي ،الرفيع

ـــَوَر ِ  ـــة  فـــي ال ُ   ين  لكـــل  شـــي

 

ـــــام  األدِب    تم
َُ ـــــر ـــــة  الم  وَ ين

 
 فاألدب عنوان الكمال:

 ال  ينـــة المـــرُ تعليـــه وال المـــال

 

 رفه عـــــم وال خـــــالـوال يشـــــ 

ـــالإنمـــا يتســـامى و   رجـــل للع 

 

 أهــواله ثنيــت ال العزيمــة يماضــ 

 
عرض وصون النفس عن الدنس جمال األدب والشرف في طهارة الإن 

 فُّ ر  وت  
 .ها عن الدناياع 

وهو أكرم  ،فاألدب هو الجامع لمحاسن األفعال وأحاسن األقوال

 به يحصل المرء على الرغائب الجليلة، ويتوصل إلى المقاصد ،الخصال

 ب  يْ ودليل على العقل، وصاحب في الغ   ،وهو زيادة في الفضل لجليلة،ا
 ،ة 

من »وقد قيل:  ،فاضللألوزينة  ،المحافلفي ل وجما ،وأنيس في الوحدة

 ابه، والرجل بأفعاله ال بأقواله.، والمرء بآدابه ال بثي«ه نهض به أدبهبعد به نسق

ولكم في  ،لهافاتقوا الله يا عباد الله وتحلوا بأحسن اآلداب وأفض

فاتبعوا  ،اوأكرمهم خلقً  افقد كان أكمل الناس أدبً  ،رسول الله أسوة حسنة

 ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻژبيكم إطاعة ألمر ربكم القائل: سنة ن

 .[٢الحشر:]ژ ہہ

 ،فيتخلق بالقرآن ،يتأدب بما أوحى الله إليه من الحكمة ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان 

امية التي تحلى بها ولهذه الصفات العليا واآلداب الس ،ويتأدب بما فيه

وفضله على  ،صلوات الله وسالمه عليه مدحه الله وجعله من أولي العزم

  ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژژ :فقال جل من قائل حكيم ،األنبياء سائر

  .[٤–٩القلم:]ژں ڱ   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ    گ گ
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وهدانا إلى اتباع  ،جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه

بحذافيره في  ن الشر  إو ،ن اليير بحذافيره في الجنةإ» :القائلملسو هيلع هللا ىلص نبينا محمد سنة 

 . «النار

 السامية وأسأل الله أن يهدينا إلى االستمساك باآلداب ،ولي هذاأقول ق

 نه هو الغفور التواب.إواستغفروه  ،ربكم ادعواف ،والتحلي بالصفات الكريمة

 اخلطبة الثاسية:

ونعوذ به من شرور  ،نه ونستغفره ونتوب إليهنحمده ونستعي ،لله الحمد

 ومن يضلل فال هادي ،لهمن يهد الله فال مضل  ،سيئات أعمالنا أنفسنا ومن

 .له

خلقنا وأخرجنا من بطون  ،ونشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له

 ،وشق أسماعنا وأبصارنا وأرسل إلينا رسواًل  ،اال نفهم شيئً  أمهاتنا أطفااًل 

 ومن عصاه دخل النار. ،عه دخل الجنةفمن أطا

فما بقي من  ،أدى األمانة وبلغ الرسالة ،عبده ورسوله اوأشهد أن محمدً 

صلى الله عليه وعلى آله  ،نهمإال حذرها  اوال شرًّ  ،خير إال دل األمة عليه

 وصحابته ومن استمسك بآدابهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين.

 :أما بعد

 يقول: عليه ن أن الرسول صلوات الله وسالمهاعلموا أيها المسلمو

بية لها أثر قوي في بناء وبهذا تعلمون أن التر ،«تأديبيربي فأحسن أدبني »

فمن لم يجد من يربيه تربية سليمة صحيحة صالحة فإنه سيضل  ،الشخصية

تداركه ي إال أن ،وال أخالق   الطريق وسيحيد عن الحق ولن يستمسك بآداب  
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 .ه السبيليهديد له الطريق ومهيالله بلطفه ف

ويبين  م ما اعوج من أخالقهوأما من وجد من يربيه ويعلمه ويثقفه ويقوِّ 

 .له النافع من العادات واألخالق ويحذره من قرناء السوء

 :كما قيل

 َفـــــــال َتصــــــــَحب َأخــــــــا

 

ـــــــاه    ـــــــاَك َوإَي  الَجهـــــــَل َوإَي

ــــــل  َأرد   ــــــن جاَه ــــــم َم  َفَك

 

ـــــــ  ـــــــيَن َآخـــــــاه  َحليًم  ا َح

 

 
َُ ي قــــــا ُ  بَــــــالَمر  س  الَمــــــر

 

ـــــــاه    ُ  ماش ـــــــر ـــــــا الَم  إذا م

  
له طريق الرشاد ونشأ  ويبين ةمن وجد من يحذره من طرق الضاللإن 

وأن يستكمل أدبه، فليس على  ،في محيط متحفظ فإنه خليق بأن تزكو نفسه

 إذا جاءها حاجب يحجبه. تامكرموال المجدِّ 

وكل إنسان  ،ودائع عندكم فاتقوا الله يا عباد الله واعلموا أن أطفالكم

فخيركم من تأدب وأدب  ،عن رعيته مسئولوكل راع  ،عن أمانته مسئول

 وأرشدهم إلى اآلداب الفاضلة واألخالق الطيبة. ناءهأب

فأروا  ،ن بتقليد الكبار في جميع أفعالهمعوولمواعلموا أن األطفال 

كي يشبوا ل ،أطفالكم أفعالكم الجميلة وخصالكم الطيبة وآدابكم الحميدة

 .بين طيبينمؤدَّ 

 كما قيل:

ه   ـَغير  َعَلـى َمـا َكـاَن َوالَـد  و الصَّ  َينِش 

 

ــَجر  إنَّ ا  ــت  الشَّ ــا َتنِب  ــوَل َعَلِيَه  أِل ص 

 
 عباد اهلل:

فاكتسبوا آدابكم وأخالقكم  ،اعلموا أن أعظم ثروة أدبية كتاب الله
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صحابته  فاتبعوا سنته وسنة ملسو هيلع هللا ىلصمحمد  يهد ين خير الهدإو ،وهداكم منه

 .اوأحسنهم أخالقً  افهم أكمل الناس أدبً  ،رضي الله عنهم وأرضاهم

 ، ومن شذَّ شذَّ في النار،على الجماعةيد الله  وعليكم بالجماعة فإن

 ،وا على الحقعُ م  اجت  و، [٤٥األنفال:] ژپپ پ پ ٻ ٻژ

 .[٧المائدة:] ژ ېئېئ   ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئژ

ولم تضعف شوكتهم ويغلبهم واعلموا أنها لم تتفرق كلمة المسلمين 

 مونزع كل منه ،واستبد كل منهم برأيه ،طغام الناس إال بعد أن تفرقوا

 بسلطان.

اللهم وانصرهم  ،اللهم ولِّ علينا خيارنا، اللهم اجمع كلمة المسلمين

المؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات و ،على من عاداهم

وعن جميع بالد عن بلدنا هذا ا بأنواعها وأشكالها عنا الربا والبالياللهم أبعد 

 المسلمين يا أرحم الراحمين.

 عباد اهلل:

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چژ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ

    ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 .[٠٩-٠٣النحل:]ژ ڻ ڻ ں ں

 ،ولذكر الله أكبر ،واشكروه على نعمه يزدكم ،فاذكروا الله يذكركم

 تصنعون. والله يعلم ما

 جامع النعيرية ـ لم يذكر التاري 

***** 
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 أم اخلبائث

رم علينا الخبائث، وأشهد أن ال إله إال الحمد لله أحل لنا الطيبات وح

ن إ»: عبده ورسوله القائل اهو المتفرد بالكمال والجمال، وأشهد أن محمدً 

 .«الله طيب ال يقبل من األعمال واألقوال إال طيبها

وعلى أصحابه والتابعين ومن  ،مه عليه الهادي األمينصلوات الله وسال

 :أما بعد تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 أيها املبلمون:

وأحل لنا الطيبات، وجعل فيما أحل  ،اعلموا أن الله حرم علينا الخبائث

واعلموا أن أم الخبائث  ،لنا البركة والصحة والكفاية لمن وفقه الله وهداه

قل، قال تبارك عألنها تغطي ال اامر العقل، وسميت خمرً والخمر ما خ ،الخمر

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ     ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژوتعالى: 

 .[٠٣المائدة:] ژٺ ٺ ڀ

فأصبح بعض الناس  ،وقد تكاثرت أصناف الخمور في هذا الزمان

أو  (،كنياك أو وسكي أو ايباننش) :يسميها بغير اسمها الحقيقي، فيقول

فيستحله بذلك  ،نه نبيذإويقول  ،الزجاجة ىالذي علالشركة يسميها باسم 

قال تعالى:  له،وخدع ال قد خدع الناس هويظن أن ،ويشربه ويخدع نفسه

 .[٩٤٧النساء:] ژچ چ چ چژ

 ملسو هيلع هللا ىلص:وقال  ،«اليمر ما خامر العقل» :وقد قال صلوات الله وسالمه عليه

ما أسكر »وقال في الحديث الصحيح:  ،«وكل خمر حرام ،كل مسكر خمر»

 .«فملُ الكف منه حرامكثيره 
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اعلموا أيها المسلمون: أن الخمر مهما تعددت أسماؤه ومهما تغيرت و

من أعظم ة كبير ،حرام بحرمة اللهفإنه له وأجناسه ومهما تباينت موارده، أشكا

 الذنوب.

إذا شرب » أنه قال في شارب الخمر: ملسو هيلع هللا ىلصروى معاوية عن النبي 

ثم إذا شرب  ،الثالثة فاجلدوه ثم إذا شرب ،ثم إذا شرب فاجلدوه ،فاجلدوه

 أخرجه اإلمام أحمد واألربعة.، «الرابعة فاضربوا عنقه

ألنه رجس من عمل الشيطان الذي يصد  ،كبيرة من أعظم الكبائرفشربه  

العداوة والبغضاء بين  بسببه قعوت ،به الناس عن ذكر الله وعن الصالة

كما قال  ،جنونوألنه يسلب العقل ويجعل صاحبه يهذي كالم ،المسلمين

وقد رأيت الخمر ، ال أشرب ما يشرب عقلي)فقال:  ،عرابي عرضت عليهأ

 وقال آخر: (،اتفضح شاربيه

ـــى ـــَت َفًت نِ ـــَر الَيِمـــَرَة إَِن ك   َواِهج 

 

 َكِيَف يسـعى فَـي جنـون مـن عقـل 

 
وتجعل شاربها كالمجنون يهذي بما يعقل وبما ال  ،فهي تسلب العقل

 المحرمات بغير حياء وال خجل. وتجعل شاربها يرتكب ،يعقل

 ،وبهذا وبمضارها العديدة يقع صاحبها في شقاق ونزاع مع الناس

وهي مع  ،ل به وبهم إلى العداوة والبغضاءوؤتوبخاصة جلسائه وأقربائه 

 .وتجلب األمراض العديدة ويذلك تورث السرطان الرئ

 ۉژكما قال تعالى:  ،فوائدبعض الم وقد كان فيها قبل أن تحرَّ 

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ېې ې ې

 .أما اإلثم فهو ما ذكرنا وغيره كثير، [3٩٠:البقرة] ژۇئ

وليس فيها فوائد غير  ،ر الوجهمِّ ح  فع فهي أنها تجلب السمنة وتُ أما المنا
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ألن السمنة أصبحت  ؛فوائدمن الليستا المنفعتان ن اوحتى هات ،اهاتين مطلقً 

 ملسو هيلع هللا ىلصوهذا مصداق قول الرسول  ،ليس له دواء عضااًل  في هذا الزمان داءً 

 يروو، «ن اليمر داُ وليست دواُإ»: فقال ،حينما سئل عن الدواء بالخمر

 .«إن الله إذا حرم شيًئا سلبه المنافع» :قال ملسو هيلع هللا ىلصأنه 

وأنه  ،كرات خمرسوأن جميع الم ،وقد أجمع المسلمون على تحريم الخمر

 ،عليه التراب ويحثي ،وكان عمر يضرب شاربها الحد ،يجب على شاربها الحد

شاربها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه ملسو هيلع هللا ىلص وقد لعن رسول الله ، ل بهمثِّ ويُ 

 ائعها ومشتريها.وب

: كما قيل، ومما ينبغي أن يعلم أن الشارب وجليسه شريك له في اإلثم

فال يجوز ألحد أن يشهد مجالس الخمر والمنكرات )الراضي كالفاعل(، 

فع إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قوم وقد رُ  ،باختياره وبغير ضرورة

بدأ، فابه  :فقال ا،ا صائمً فالنً ن فيهم إ :فقيل له ،قد شربوا الخمر فأمر بجلدهم

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ېژأما سمعت الله يقول:  :ثم قال له

 ی ی ىئی ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

 .فجعل جل وعال حاضر المنكر كفاعله ،[٩٤٣النساء:] ژ یجئ

 ،وأعاذنا من شر أنفسنا ،الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه جعلنا

 ،ستغفروه وتوبوا إليه من جميع المعاصي واآلثامفا ،ن النفس ألمارة بالسوءإ

 إنه هو التواب الرحيم.

 اخلطبة الثاسية:

أمر عباده بكل ما فيه خير لهم وصالح، ونهاهم عن الحمد لله الذي 

ال إله إال الله وحده ال شريك له، أن هد جميع المضار والخبائث، وأش

 أ  و  ث يعبده ورسوله الذي نهى عن كل خب اوأشهد أن محمدً 
 .في كل طيب ن  ذ 
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وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه الذين بأمره يأتمرون  اللهم صلِّ 

 :أما بعد وعلى من تبعهم وتمسك بهديهم إلى يوم الدين. ،وبنهيه ينتهون

 :أيها الناس

وتمسكوا بهدي محمد عليه  ،ما أباح ل  عْ ف  ه بترك ما حرم و  اتقوا الل

وبينهما أمور  ،والحرام بي ن ،ل بي نإن الحال»الصالة والسالم القائل: 

وعرضه، ومن وقع في  هدينلفمن اتقى الشبهات فقد استبرأ  ،مشتبهات

كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه،  ،الشبهات وقع في الحرام

اعلموا أن من انتهك ، و«ن حمى الله محارمهإأال و ،كل ملك حمىأال وإن ل

 .اد، وسينتقم منه ويجازيهحرمات الله فإن الله له بالمرص

اليمر »: ملسو هيلع هللا ىلصكما قال النبي  ،وأن أمها الخمر ،واعلموا أن الخبائث كثيرة

 .«أم اليبائث

أن التتار حينما حاربوا المسلمين رحمكم الله تعالى اعلموا ثم 

وبهذه الحيلة  ،وا معهم الحشيش ونشروه بين جنود المسلميناستورد

ألن الحشيش يورث الجبن  ؛لميناستطاعوا أن يتغلبوا على جيوش المس

 العيش بدونه. في وصاحبه ال يستطيع أن يستمر ،روالفتو والخوروالضعف 

ن : )إوقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله وقال جمهور العلماء

 (.الذة وطربً  وتنشئ تسكر ةالحشيش

ن مضارها أكثر من إبل  :وقالوا، الخمر صاحبها حدَّ  حدَّ ويجب أن يُ 

ة وعشرين ئاعلماء ممنها بعض ال وعدَّ  ،فقبائح خصالها كثيرة ،الخمر مضار

 .وقبائح خصالها موجودة في األفيون وفيه زيادة مضار، مضرة دينية ودنيوية

ال يجوز ألحد  ؛مفتر حرام أن كل مسكر وكلأيها المسلمون فاعلموا 
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 .يتسمى باإلسالم أن يتناوله

منهم أنها  انً ظا واألسبيرتو وقد انهمك بعض الناس في شرب الكولوني

والحقيقة التي عليها جمهور علماء السنة أن الخمر ما خامر  ،ليست بخمر

 ؛أو غير ما ذكر اأو حشيًش  اسبيرتو أو أفيونً أكان كولونيا أو أ سواءً  ،العقل

 في هذه البالد أو في غيرها. اواء أكان مصنوعً وس

واعلموا ، هر منها وما بطنفاتقوا الله عباد الله واجتنبوا الفواحش ما ظ

وخير السنن سنة محمد عليه الصالة  ،أن أحسن الحديث حديث الله

في  شذَّ  ومن شذَّ  ،على الجماعةوعليكم بالجماعة فإن يد الله  ،والسالم

 .النار

وأن يعيننا على  ،علينا خيارنا ي  التنا وأن يولِّ أن يصلح وُ  واسألوا الله

 ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦژ، الحق وعلى مغالبة الشيطان

 .[٥فاطر: ] ژچ چ چ  ڃ

 :عباد اهلل

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چژ

 ک ک ک ژڑڑ ژ ڈ ڎڈ ڎ

    ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 .[٠٩-٠٣النحل:] ژڻ ڻ ں ں

يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم،  لفاذكروا الله العظيم الجلي

 ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.

 ـ لم يذكر التاري جامع النعيرية 

***** 
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 أهمية الرتبية اإلسالمية

ونعوذ بالله من  ،نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ،الحمد لله

ال الله وحده ال وأشهد أن ال إله إ ،شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأقوالنا

 .وهزم األحزاب وحده ،وأعز جنده ،نصر عبده ،شريك له

أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على  ،رسولهعبده و اوأشهد أن محمدً 

صلى الله عليه  ،فبّلغ الرسالة وأدى األمانة ،الدين كله ولو كره المشركون

 :أما بعد ه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.ابصحأوعلى 

 يها املبلمون:أ

 قيل: اوقديمً  ،اتقوا الله فإن طاعته أقوم وأهدى

ـــهَ  ـــَو  الل ـــَه َفَتِق ـــَق الل ـــا َوات  َم

 

          

ــرئ إاَلَّ َوصــِل   ــاورت قلــب ام  ج

 

 
 ،مشتبهات اوأن بينهما أمورً  ،وأن الحرام بي ن ،الحالل بي ن»: واعلموا أن

ي الشبهات وقع في ومن وقع ف ،فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه

ن لكل ملك إأال و ،كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ،الحرام

 .«ن حمى الله محارمهإأال و ،حمى

فعليكم عباد الله بالسمع والطاعة وامتثال أمر ربكم واالهتداء بسنة 

قال تعالى:  ،النبي األمي األمين الحريص على هدايتكم وإرشادكم ،نبيكم

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھژ

 .[٩٧١التوبة:] ژۆ ۆ  ۇ ۇ

أنفسكم وعليكم  ،فاعلموا عباد الله أنكم أمام أمر عظيم وخطب جليل

وامتثلوا طائعين مطيعين أمر ربكم وسنة  ،فانتشلوها من مهاوي الردى

 .المصطفى صلوات الله وسالمه عليه
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 اخيركم من أرشد نفسه وهداها ألقوم الطرق وعمل صالحً  أن واعلموا

نوا سِّ وح   ،فأدوا األمانة وخالقوا الناس بخلق حسن ،ولبالده وأمتهلنفسه 

إنما بعثت » ملسو هيلع هللا ىلص:وقد قال  ،الدكم وأطفالكمسيرتكم في بيوتكم وعند أو

أنشأتم  ؛كمءحسنتم أخالقكم وأدبتم أبناافإذا ، «ألتمم مكارم األخالق

 قيل: اوقديمً  ،انافعً  اصالحً  لبالدكم وألمتكم جياًل 

ـَغي و الصَّ ه  َينِش   ر  َعَلـى َمـا َكـاَن َوالَـد 

 

ــَجر    ــت  الشَّ ــا َتنِب  ــوَل َعَلِيَه  إنَّ اأِل ص 

 
 ولم تولوهم عناية صالحة ،دتم أطفالكم من سقط المتاعدعأأما إذا 

يشبون سفإنهم  غارب؛لهم الحبل على ال موتركت ،مالبسهم موأهملت صحية،

في أناس يرون الفضائل  أوال تنش ،رةفاسدة وصفات منفِّ  حاملين خالاًل 

 الطفل من سقط المتاع.

عليكم إن ألنفسكم » يقول: ملسو هيلع هللا ىلصفراقبوا أنفسكم واعلموا أن الرسول 

وأحسنوا ، «فأدوا كل ذي حق حقه ،ان ألبنائكم وأهليكم عليكم حق  إو ،احق  

 ن الله مع المحسنين.إ

عبداللطيف حيث شرفني الشكر شيخي أحمد أوإنني أيها السادة 

وأن هذا من  ، وأن أدرس عليه،قد تعودت أن أستفيد منهو ،بالوقوف أمامكم

؛مننه وأكبر أياديه عل أجلِّ  وقد وعدني أن ينصحنا  ،قفني أمامكمحيث أو يَّ

 ويعظنا في الخطب المقبلة. اجميعً 

فاستغفروه وتوبوا  ،وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والعون ،أقول قولي هذا

 إليه إنه هو التواب الرحيم.

 ثاسية:اخلطبة ال

وأشهد أن  ،مالك يوم الدين ،الرحمن الرحيم ،الحمد لله رب العالمين
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ومخرج  ،مخرج الحي من الميت ،مالك الملك ،العالمين ال هو إلهإال إله 

 .له الحكم وإليه ترجعون ،الميت من الحي

 ڄ ڄ ڄژ :عبده ورسوله القائل في فضله اوأشهد أن محمدً 

، [٥٥األحزاب:] ژڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ

وقد ، «عشًرا بها من صلى علي  صالة واحدة صلى الله عليه»: ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال 

اللهم صل ، «ليعجل هو رجل ذكرت عنده فلم يصل  ن أبيل رإ»: ملسو هيلع هللا ىلصقال 

 أما بعد: محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وسلم على عبدك ورسولك

 أيها املبلمون:

ما بقي  هفإن ملسو هيلع هللا ىلصيكم وعليكم باالهتداء بسنة نب ،واهتدوا بهداه الله اتقوا

وعليكم بالتآمر  ،شر إال وحذرها عنه المن خير إال ودّل األمة عليه و

من رأ  » يقول: ملسو هيلع هللا ىلصواعلموا أن الرسول ، عروف والتناهي عن المنكربالم

، وذلك ، فإن لم يستطع فبقلبهفإن لم يستطع فبلسانه ،منكم منكًرا فليغيره بيده

 «.أضعف اإليمان

ن هذا إ ون:وتقول ،فتصدون عنه اون المنكر دائمً خوان تروأنتم أيها األ

نهي عن المنكر واجب علينا فاعلموا أن األمر بالمعروف وال ،لهيئةتابع ل

 ژ: تعالى قال الله، فيجب علينا أن نرشد أنفسنا وأبناءنا وإخواننا ،اجميعً 

 .[٧٩٤الشعراء:] ژ ڇ ڇ ڇ

ن أحسن إور، في النا شذَّ  ومن شذَّ  ،واعلموا أن الخير في الجماعة

 يفاستمسكوا بهد ،ملسو هيلع هللا ىلصمحمد  يهد يوخير الهد ،الحديث هو كتاب الله

وأن الفالح المرشد من استمسك  ،ن السعيد من وعظ بغيرهواعلموا أ ،نبيكم

 ي.بالهد
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اللهم ولِّ علينا خيارنا واجعل ، علينا خيارنا ي  وادعوا الله معي أن يولِّ 

واجمع كلمتهم  ،سالم والمسلميناللهم أعز اإل ،تقاكاو طاعكأواليتنا فيمن 

وأصلح  وبهمف بين قلألِّ واللهم  على الحق يا رب العالمين، ووحد قيادتهم

 .ذات بينهم يا أكرم األكرمين

 عباد اهلل:

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چژ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ

    ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 .[٠٩-٠٣النحل:] ژڻ ڻ ں ں

 ،ولذكر الله أكبر ،شكروه على نعمه يزدكموا ،فاذكروا الله يذكركم

 والله يعلم ما تصنعون.

 تاري ذكر اللم يجامع النعيرية ـ 

***** 
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 األمر بالعدل واإلسحاا 

 والنهي عن الفحشاء واملنكر والبغي

وأشهد أن ال  ،الحمد لله الذي أمر عباده بكل خير ونهاهم عن كل شر

له الحمد والشكر في  ،لعزيز المتعالإله إال الله المتفرد بالكمال والجالل ا

 األولى واآلخرة وإليه المآل.

له أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على عبده ورسو اوأشهد أن محمدً 

 ،فأدى الرسالة وبلغ األمانة ورأف باألمة ،الدين كله ولو كره المشركون

 ے ے ھ ھ ژ ، قال تعالى:وجعل كلمة الله هي العليا

 ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سلك نهجهم ، [٩٧١التوبة:]ژ  ۆ

 ا بعد:أم. إلى يوم الدين

 ڇ چ چ چ چ ژأن الله جل وعال يقول:  :علموا أيها المسلمونا

 ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 .[٠٣النحل:] ژ ژ ژ ڈ

وما من أحد  ،فالله جل وعال يأمركم بالفضائل وينهاكم عن الرذائل

فهو يحب عباده المؤمنين  ،عباده من الله جل وعال نفعأحرص على 

كما جاء في الحديث ، اسفهاسفعن وينهاهم  ،ويدعوهم إلى مكارم األخالق

 .«إن الله يحب معالي األخالق ويكره سفاسفها»أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي 

 چژ :ن أجمع آية في القرآن هي هذه اآليةإولهذا قال جمهور العلماء 

وكانت هذه اآلية سبب إسالم بعض ، [٠٣النحل:]  ژڇ ڇ چ چ

 ـ ي الله عنهكما قال عثمان بن عفان رض ـ ألنهم لما سمعوها ؛المشركين
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فما بقي  ،«ونهى عن جميـع اآلثام ،ن هذا الدين أمر بجميع المكارمإ» :قالوا

، هم عليهاضلمشركون يفعلونها إال أمر بها وحمن األفعال الحسنة التي كان ا

ونفر  عنها ال حذرإ اواآلثام والرذائل والسفاسف شيئً  اوئالمسوال ترك من 

 .منها

والعدل هو  ،وات واألرضاامت به السموالعدل ق ،فالله يأمر بالعدل

فيجب على اإلنسان أن يعدل في معاملته مع نفسه ومع  ،الموازنةالقسط و

لرجل أعطى أحد  ملسو هيلع هللا ىلصكما قال رسول الله  ،أبنائه وأسرته وجميع الناس

واعدلوا بين  الله، اتقوا !أيها الناس» :فقال ،خوانهإثر من بقية أوالده أك

 .،وردَّ عطيته«أوالدكم

أكل » :ملسو هيلع هللا ىلص فقال له ،اعلى أنه أعطى ابنه عبدً  هُ دُ ه  ْش رجل يُ  ملسو هيلع هللا ىلص ءهوجا

عليه الصالة  فقال، ال :فقال الرجل، «أوالدك أعطيتهم مثل ابنك هذا

 د  هَ ِش أت  »: والسالم
 .«؟!ي على منكرنَ

نها إف ،وأن ال يطلق لها زمامها ،عدل اإلنسان مع نفسهفيجب أن ي

بد  فال ،وتحب السيطرة ،كونجموحة وتحب الراحة والدعة والكسل والس

فإن األمانة تحتم عليكم  ،اأن تراقبوا أنفسكم وتعدلوا في أعمالكم جميعً 

 ذلك.

وهو  ،ويدعو إلى العدل ،ويحب العدل ،والله جل وعال يأمر بالعدل

 ،وفي كالمكم ،وا في بيوتكم مع أزواجكم وأوالدكملفاعد لين،العادأعدل 

ه في الله ايحب كل منكم أخول ،ئكموفي شرا ،كمعوفي بي ،وفي أسواقكم

 وعلى طاعة الله.

فيجب أن يحسن اإلنسان سيرته  ،وهو حلية المؤمنين الصادقين

 .وسلوكه ومعاملته في بيته وفي سوقه أو في وظيفته
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ن الله يحب من أحدكم إذا عمل إ»أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصه ورد عن رسول اللوقد 

 وأدوا أماناتكم.  ،ركمونقوا ضمائ ،فأحسنوا أعمالكم ،«عماًل أن يتقنه

، «أفاضلكم عندي أحاسنكم أخالًقا»أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن رسولكم  يورو

 .«وحسن اليلق ،تقو  الله :أكثر ما يدخل الجنة»: اأيًض  ملسو هيلع هللا ىلص وقال

 ڈ ڎ ژ ،أن الله مع المحسنينفاتقوا الله عباد الله واعلموا 

-٢الزلزلة:] ژ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ،خوانكمإوإلى  ،وإلى المحتاجين ،إلى جيرانكمو ،حسنوا إلى أهليكمأف ،[١

وزنوها قبل أن  ،وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، خلصوا في أعمالكمأو

 ژيئ ىئ مئ حئ جئ ی   یژ :نوول فيه المفرطقم الذي ييأتي اليو

 .[٥٥الزمر:]

نه إفاستغفروه  ،سأل الله أن يغفر لنا وللمسلمين عامةاو ،أقول قولي هذا

 م.هو الغفور الرحي

 اخلطبة الثاسية: 

ال إله ن وأشهد أ ،نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ،الحمد لله

 ،ونهاهم عن سفاسفها ،أمر عباده بمعالي األمور ،إال الله وحده ال شريك له

 ڃ ڃ ژ ،طهروا قلوبهم وأن يخلصوا ضمائرهم ونياتهمأمر عباده أن يو

 .[٤٤الروم:]  ژ چ چ چ

صلوات الله وسالمه عليه وعلى آله  ،ه ورسولهعبد اوأشهد أن محمدً 

 :أما بعد .إلى يوم الدين وصحابته والتابعين لهم بإحسان

 ،وهو صلة األرحام ،فإن الله يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى

ومن وصل رحمه وبادلهم المحبة  ،ل رحمه فال وصله اللهومن ال يص
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وجعل  ،وبارك بأعماله ،فع بأيامهون ،والهدايا وغير ذلك أمد الله بحياته

كما في  ،ومن أحبه الناس أحبه الله ،محبته في قلوب الناس أجمعين

ن الله إذا إو ،الناس شهداُ الله في أرضه» :قال ملسو هيلع هللا ىلصالحديث أن رسول الله 

 ،ذوي األرحام األقارب واجب رُّ ب  ف   ،«ا وضع له القبول في األرضحب إنسانً أ

 أيًضا. حتاجين واجبإذا كانوا م واإلنفاق عليهم

واجتنبوا ما نهاكم  ،وامتثلوا ما أمركم به ،فراقبوا يا عباد الله أوامر الله

، وقد نهاكم في هذه اآلية وفي غيرها من اآليات عن الفحشاء والمنكر ،عنه

وال حاجة إلى تفصيل  ،هو كل فعل بذيء أو قول رديء :والفحشاُ

غير أن  ،ليمة يعلمهافكل ذي ذوق سليم وفطرة س ،الفواحش وشرحها

وابتعدوا عن الفحشاء بأشكالها  ،فحاربوا خواطر السوء ،النفس أمارة بالسوء

 .وأجناسها

فاحذروا أن  ،واعلموا أن الشيطان حريص على تكثير أتباعه وجنده

 ،واعظ لها ر  يْ فخيركم من راقب نفسه وكان خ   ،يستعملكميستهويكم و

 ظهر منها وما بطن.المحرمات والمنكرات ما  هي :فالفواحش

 ،والظلم ظلمات يوم القيامة ،وأما البغي فعاقبته وخيمة وهو الظلم

فشركم من  ،كمءوا ألنفسكم وراقبوا عواطفكم وضمائركم وأهوافاحتاط

 ،هذه اآلية التي جمعت الفضائل كلها امً وتذكروا دائ ،تبع نفسه هواهاأ

قوله  وهي ،وهي تتلى عليكم في كل جمعة ،ن الشرور كلهاموحذرت 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ژ تعالى:

 .[٠٣النحل:] ژ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ

محمد عليه  يهد يوخير الهد ،أحسن الحديث كتاب اللهواعلموا أن 
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على جماعة فإن يد الله وعليكم بال ،فامتثلوا أمر ربكم ،الصالة والسالم

 في النار. شذَّ  ومن شذَّ  ،الجماعة

يا رب  مع كلمتهم على الحقواج ،اللهم أعز اإلسالم والمسلمين

والمسلمين، واخذل من  انصر من في نصره نصر اإلسالمواللهم  العالمين،

وعافهم وفرج  ،مرضى المسلمينو مرضانا اشفواللهم  خذل هذا الدين،

 حمين.كربهم يا أرحم الرا

 عباد اهلل: 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چژ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ

    ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 .[٠٩-٠٣النحل:]  ژڻ ڻ ں ں

 ،واشكروه على نعمه يزدكم ،يذكركم العظيم الجليل فاذكروا الله

 والله يعلم ما تصنعون. ،ولذكر الله أكبر

 ذكر التاري ـ لم ي جامع النعيرية

***** 
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 ب توسحيد صفوف املالمنيوجو

 ۇۆ ۇ   ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ہھ ہژالحمد لله 

 ائ ائ ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

 ی ىئ ىئىئ   ېئ   ېئ ۈئېئ ۈئ   ۆئ ۆئ ۇئۇئ  وئ  وئ ەئ ەئ

 .[٧٥٥البقرة:] ژی

وأشهد أن ال إله إال الله المتفرد بالكمال والجالل المنزه عن النقائص 

وأشهد ، ء الحسنى وهو العزيز الحكيمله المثل األعلى واألسما ،واألمثال

لى الدين كله عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره ع اأن محمدً 

فتوحدوا  ،به شعث األمة العربية فأظهره بالحق ولمَّ  ،ولو كره المشركون

 ،وطاقة ال يعادلها طاقة ،وأصبحوا قوة ال يظاهرها قوة ،واجتمعت كلمتهم

ويخاف سطوتهم جميع سكان لهم يرهب  ،يافأصبحت لهم الكلمة العل

بإحسان إلى يوم  ابعين لهمصلى الله عليه وعلى آله وصحابته والت ،األرض

 الدين.

 أما بعد:

دين اإلسالم  ،فية السمحاءياعلموا أيها المسلمون أن دينكم دين الحن

حق والوحدة والسالم والمحبة واإلخاء والتودد والتراحم واالتحاد على ال

 ،[٩٣الحجرات:] ژۋ ٴۇ ۈژقال تعالى: ، على دين اللهوه في الل

 .[٤٥]األنفال: ژپ پ پ ٻ ٻژوقال تعالى: 

المؤمن للمؤمن » :في شعب اإليمان عن سلمان رضي الله عنهو

وأن توحدوا  ،فيجب أن توحدوا كلمتكم، «كاليدين تقي إحداهما األخرى

 ،ن عن المنكرواحدة تأمرون بالمعروف وتنهو اوأن تكونوا يدً  ،صفوفكم

: ملسو هيلع هللا ىلصقال  ،وأن يحب كل واحد منكم ألخيه المسلم مثل ما يحب لنفسه
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 .«ألخيه ما يحب لنفسهه ال يؤمن أحدكم حتى يحب والذي نفسي بيد»

 وا وتتناصحوا امتثااًل وأن تتحابُّ  ،بالوحدة أنفسكم وارُ ع  ْش فيجب أن تُ 

 أمرفي ،لدينكم الحنيف السمح الذي يأمر بكل خير وينهى عن كل شر

رهب جانبها جمع كلمتهم ليكونوا قوة يُ بو ،بتوحيد صفوفهم المسلمين

عون أن يردوا كيد الباغين وأن يجعلوا كلمة الله هي فيستطي ،خاف سطوتهاوتُ 

 .العليا

ال سيما وقد سمعتم أن العدو يتربص بكم الدوائر وأن اليهود يتجمعون 

 ،ين المسلوبةإلى فلسط وفرادى دون جماعاتفمن كل صقع ويتدربون وي

ليقضوا على  ؟لماذا ،ن مسلحينيبردون مدفي ،إلى فلسطين الجريحة

 اوليسلبوا حقوقً  وليقتلوا أبرياء   لييتموا أطفااًل و ،صفوفكم ليفرقواووحدتكم 

 .لهم فيه مكان ق  بْ بعد أن شردهم العالم ولم ي   ،مشروعة منا

 ،ك بأوامر الدينسترجاع بالدنا التي استلبوها إال بالتمسالنا لوال سبيل 

وال سبيل إلى ذلك إال بتصفية  ،منه يواالتحاد الكامل في الله وعلى هد

 ؛وتطهير النفوس من األنانية وحب الذات ،ب من األحقاد واألدغالالقلو

تفكك م ،ألن هذه أمراض تفتك في جسم المجتمع وتجعله مشلول األعضاء

 .األوصال

قوى قد تأصلت فيه األنانية ولن يستطيع مجتمع ممزق األوصال مبعثر ال

 :ملسو هيلع هللا ىلصكما قال  ،وحب الذات أن يكون قوة تمثل اإلسالم وتسعى في صالحه

إذا اشتكى منه  ،مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد»

 .«عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر

 ،كل منكم في صالح أمته وبني جنسه وليسع   ،فليحب كل منكم أخاه

وأما  ،«بعًضا بعضه يشد   ،كالبنيان المرصوص للمؤمن المؤمن»: ملسو هيلع هللا ىلصقال  كما

 .[٩٤]الحشر: ژ ۆۈ ۆ ۇ    ۇژدة سنَّ الم ب  ُش المنافقون كالخُ 
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 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ۈ ۈ ژقال تعالى: 

 ژ وئ     وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ېې

 .[٧٤]األنفال:

 ،للمسلمين عامةو لي ولكم ستغفر الله العظيمأو ،أقول قولي هذا

 نه هو الغفور الرحيم.إ ،استغفروه وتوبوا إليهف

 اخلطبة الثاسية

 ،له الحمد في األولى واآلخرة ،هر والباطنالظاوالحمد لله األول واآلخر 

 ڳژالقائل:  ،وأشهد أن ال إله إال الله الحكيم العليم رب العالمين

 ڻ ڻ ڻڻ ں ں    ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 .[٩٣٤آل عمران:] ژۀ

صلى الله عليه وعلى صحابته ومن  ،ه ورسولهعبد اوأشهد أن محمدً 

 ڄ ڄژه تعالى: ، وقد قال  اللسك بهداهم وسار على خطتهم أجمعينتم

 ژڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ

من صلى علي  صالة واحدة صلى الله عليه بها »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال ، [٥٥]األحزاب:

 اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله صالة دائمة ما دام الليل، «عشًرا

 :أما بعدوالنهار. 

 عباد اهلل:

يكون  وحلف رسول الله أنه ال ،لتباغضلقد نهاكم الله عن التنازع وا

قال تبارك وتعالى:  ،حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه يًّاحقيق االمؤمن مؤمنً 

: تعالى وقال، [٩٣٠آل عمران:] ژڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦژ

: ملسو هيلع هللا ىلصوقال ، [٤٥األنفال:] ژپپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ

 .«وكونوا عباد الله إخواًنا ،وال تنافروا ،اال تباغضو»
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 ،وعلى نور من الله ،للها متحابين في انعم أيها المسلمون كونوا إخوانً 

وقد أمر الله  ،وليكن رائدكم األول واألعلى إرضاء ربكم وإعالء دينكم

 ڇ ڇڇ چ چ چ چ ژ :تبارك وتعالى رسوله أن يقول لكم

 ژ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 .[٩٥٠األنعام:]

 عباد اهلل:

، في النار شذَّ  ومن شذَّ  ،فعليكم بالجماعة على الجماعةن يد الله إ

 .ملسو هيلع هللا ىلصمحمد  يهد يوخير الهد ،ا أن أحسن الحديث حديث اللهواعلمو

 يا رب العالمين، واجمعهم على الحق ،اللهم أصلح والة المسلمين

اللهم واهدهم صراطك  ،وانصرهم على من عاداهم ،ووحد كلمتهم

 ،وأذل من في ذله عز اإلسالم ،أعز من في عزه عز اإلسالمواللهم  ،تقيمالمس

اللهم اغفر للمسلمين  ،علينا خيارنا اللهم ولِّ  ،اللهم احم حوزة الدين

مرضاهم وفرج و مرضانا واشف والمؤمنين والمؤمنات، اللهم والمسلمات

 م الراحمين.ذهب عنا الربا والباليا بأنواعها وأشكالها يا أرحأاللهم  ،كربهم

 عباد اهلل:

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چژ

 ک ک ژڑڑک ژ ڈ ڎڈ ڎ

    ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 .[٠٣النحل:] ژڻ ڻ ں ں

 ،ولذكر الله أكبر ،واشكروه على نعمه يزدكم ،فاذكروا الله يذكركم

 والله يعلم ما تصنعون.
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 جامع النعيرية ـ لم يذكر التاري   

***** 
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 الصدق

م الظلم على نفسه وحرَّ  ،ذي دعى إلى الصدق وصدق بهالحمد لله ال

 هو الحكيم الخبير عالم السرِّ  وأشهد أن ال إله إال ،وجعله بيننا محرًما

أصدق الخلق البشير النذير محمد صفوة  على والصالة والسالم ،وأخفى

وعليه  ،تم الوحيبه تمت البشارة والنذارة وبما جاء به ُخ  ،أجمعين الخلق

 أما بعد:صحابته والتابعين بإحسان أتم صالة وأزكى سالم. وآله وعلى 

 :أيها املبلمون

 :آية المنافق ثالث»: صلوات الله وسالمه عليه يقولاعلموا أن الرسول 

هذا  ىرو، وقد «تمن خافئإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ا

 رضي الله عنه ، وهو حديث متفق على صحته. هريرة وأبالحديث 

 .هو من يبطن الكفر ويظهر اإليمان :المنافقو

 .ناسبها من سائر ال قرفهي عالماته التي يعرف بها وي :وآياته

أعاذنا الله  ،الكذب :عالمات النفاق هيمن العالمة األولى ملسو هيلع هللا ىلص فجعل 

وذنب عظيم وخصلة  ،وما ذلك إال ألن الكذب كبيرة من الكبائر ،منهوإياكم 

وإنما هي من  ،قين في إيمانهمليست من خصال المؤمنين الصاد ،قبيحة

إال  اآلخرةوليس نصيبه في  ،خصال الفاسقين المنافقين المخذولين في الدنيا

وذلك ألنهم يخادعون الله وهو  ،اومأواه جهنم وساءت مصيرً  النار

 إال خدعه. أحد   وما خادع الله   ،خادعهم

فالكاذب يقلب الحقائق ويغير الواقع ويوهم الناس ويعمي الحق 

وربما تعدى كذبه نفسه فضر الناس وآذاهم  ،ور الباطل في صورة الحقويص

التنزيل من قيمهم الذاتية أو الكذب في أنسابهم  وربما حاول ،ل عليهموتقوَّ 
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ولهذا جعل الرسول صلوات الله  ،وأعراضهم أو معلوماتهم أو صفاتهم

 .عليه الكذب العالمة األولى من عالمات النفاق وسالمه

ألن الكذب خصلة تورد النفاق  ؛الدرك األسفل من النار والمنافق في

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ژكما قال تبارك وتعالى:  ،وتهدي إليه

 .[٢٢التوبة:] ژۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ    ۓ

 ،خالفهم للوعد وكذبهم يعقب النفاق ويورثهإفجعل تبارك وتعالى 

في الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله ملسو هيلع هللا ىلص وهو مصداق لقول الرسول 

 ،فإن الصدق يهدي إلى البر ؛عليكم بالصدق»ملسو هيلع هللا ىلص: عنه قال: قال رسول الله 

حتى  الصدق وما يزال الرجل يصدق ويتحر  ،نةوإن البر يهدي إلى الج

ن إو ،فإن الكذب يهدي إلى الفجور ؛وإياكم والكذب ،يًقايكتب عند الله صد  

ى يكتب وما يزال الرجل يكذب ويتحر  الكذب حت ،الفجور يهدي إلى النار

 متفق عليه. ،«اابً عند الله كذَّ 

والكذب ما  ،الصدق أيها المسلمون هو ما طابق الحقيقة والواقعو

 ،والبر هو عمل الخير ،هادي إلى البرالوالصدق مفتاح الخيرات و ،خالفهما

 ژگ ک      ک ک ک ڑ ڑ   ژ ژژقال تبارك وتعالى:  وقد

والكاذبون  ،فعالهم هم األبرارفالصادقون في أقوالهم وأ، [ ٩٤-٩٠االنفطار:]

 .على أنفسهم وعلى الناس هم الفجار

والصدق هو  ،والكذب بحذافيره في النار ،والصدق بحذافيره في الجنة

فقال  ،وهو صفة وصف الله بها نفسه ،الصفة المميزة للمؤمنين من المنافقين

 .  [٩٧٧النساء:] ژ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ژ: جل من قائل عليم

هدانا صراطه و ،م ممن يصدقون في القول وفي العملجعلنا الله وإياك

 وألهمنا الحكمة والصواب. ،المستقيم
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فاستغفروه وتوبوا إليه  ،سأل الله لي ولكم المغفرةأو ،لي هذاأقول قو

 نه هو الغفور الرحيم.إ

 اخلطبة الثاسية:

وأرشد الخالئق  ،الحمد لله العلي القدير الذي أحسن كل شيء خلقه

وأشهد أن ال إله إال هو الصادق المصدق  ،ال واألقوالإلى صدق األفع

رسوله الذي جاء بالصدق وصدق به وأشهد أن محمًدا عبده و ،العليم الخبير

 .دهض وحذر ونهى عن ،وأمر به

صلوات الله وسالمه عليه وعلى آله وصحابته ومن صدقهم واتبع 

 :أما بعد .إلى يوم الدين هداهم

  أيها املبلمون:

 ،وهو أوضح دالئل اإليمان ،أفضل خصال اإلنسان الصدقاعلموا أن 

دال على جاللة قدر من اتصف به  وهو ،وأكمل النعم التي حباها الله عباده

ال يكذب المرء إال من مهانته أو عادة  :لهذا قيل ،نفسه وعلو همته ةونزاه

 .من قلة األدبوالسوء 

يوم القيامة من وال ينجو في  ،والكذب مرتعه وخيم ،فالصدق يرفع أهله

 ،النار إال الصادقون المؤمنون الذين ال يكذبون على أنفسهم وال على الناس

كما  ،هؤالء هم الحريون بالنجاة ،ذين شغلتهم عيوبهم عن عيوب الناسال

 ژىب مب خب حب جب يئ مئىئ حئ جئ  ی یژقال تعالى: 

 .[٩٩٠المائدة:]

ف به ولما كان الصدق بهذه المكانة الكبيرة من األخالق فقد اتص

فكانوا في زمن الجاهلية يسمونه  ،صلوات الله وسالمه عليه قبل النبوة

ني رسول الله إ» :قال لهموصلوات الله وسالمه عليه  ئولما نب ،الصديق
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ألنهم لم يجربوا عليه  ؛في أيديهمما  ط  ق  ْس أُ وقفوا حائرين مبهوتين و «إليكم

 ه عنهم.فآمن به أبو بكر وجماعة من الصحابة رضي الل ،كذًبا

 ڻژوقد قال تعالى:  ،فلكم أيها المسلمون في رسولكم قدوة حسنة

وقد نهاكم عن ، [٢شر:الح] ژہہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ،وأن الفجور يهدي إلى النار ،وأخبر أن الكذب يهدي إلى الفجور ،الكذب

 وجعل صلوات الله وسالمه عليه الكذب العالمة األولى من عالمات

 !؟فهل أنتم منتهون ،النفاق

 عباد اهلل:

محمد عليه الصالة  يهد يوأصدق الهد ،الله كتاب إن أصدق الحديث

في  شذَّ  ومن شذَّ  على الجماعة،فإن يد الله  ،بالجماعة وعليكم ،والسالم

 النار. 

اللهم ولِّ علينا  ،وألف بين قلوبهم ،اللهم أعز اإلسالم والمسلمين

للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر  ،خيارنا واهدهم إلى صراطك المستقيم

ل والمحن زذهب عنا الربا والزنا والزالأاللهم  ،األحياء منهم واألموات

 سوء الفتن عن جميع بلدان المسلمين يا أرحم الراحمين.و

 عباد اهلل:

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چژ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ

    ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 .[٠٩–٠٣النحل:] ژڻ ڻ ں ں

 ،ولذكر الله أكبر ،واشكروه على نعمه يزدكم ،ه يذكركمفاذكروا الل

 والله يعلم ما تصنعون.

 ـ لم يذكر التاري جامع النعيرية 
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 أهمية الصالة ووجوب أدائها مجاعة

الخمس  واتوجعل منهن الصل ،الحمد لله الذي شرع لنا سنن الهدى

ن محمًدا وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له، وأشهد أ ،المكتوبات

ه، صلوات الله وسالمه عليه وعلى نن لشرائع الله وسنعبده ورسوله المبيِّ 

  :أما بعد. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين صحابتهو جميع آله

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ فقد قال الله تعالى:

 .[٧٠١البقرة:] ژپ

 أيها املبلمون:

سالم، فرض الله علينا الصلوات الخمس، وجعلهن أحد أركان اإللقد 

تباعهم، وفي هذه اآلية يأمر الله أكما أمر بالصالة جميع النبيين والمرسلين و

 ،ظة على الصالة التي تحفظ اإلنسان وتنهاه عن الفحشاء والمنكربالمحاف

وافعلوها المرة بعد المرة تحفظكم من  ،احفظوا الصالة :ن الله يقولأفك

 .الفحشاء والمنكر

 :آية إيمان المرء، ففي الحديث الشريفتظهر  ى الصالةوبالمحافظة عل

ولقد حكم الرسول  ،«إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له باإليمان»

العهد الذي بيننا وبينهم الصالة » :حيث يقول ،على تارك الصالة بالكفرملسو هيلع هللا ىلص 

 .«فمن تركها فقد كفر

وليس المقصود من الصالة مجرد الحركات المألوفة من الركوع 

 پ پژكما قال تعالى:  ،بل المراد القنوت وهو الخشوع ؛والسجود

من عذابه ملتزمين خشيته  خاشعين له خائفين :أي ،[٧٠١البقرة:]ژ پ
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 والخوف منه واستذكار هيبته وعظمته.

  :أيها املبلمون

اعلموا أن في الصالة تطهيًرا ألرواحنا وتهذيًبا لنفوسنا، وفي صالة 

ظهر مصالة الفذ بسبع وعشرين درجة الجماعة بالذات التي هي أفضل من 

له خاشعين حيث يقف المسلمون بين يدي ال ؛تحاد والمساواةمن مظاهر اال

يؤدون عبادة واحدة متجهين  ،ين بإمام واحد في مكان واحدؤتمِّ خاضعين مُ 

 وفي الصالة جماعةً ، ال فرق بين صغير وكبير وعظيم وحقير ،إلى قبلة واحدة

 .ف والمحبة واإلخاءدافع قوي للتعارف والتآل

نها إ ملسو هيلع هللا ىلصوليس هناك أي عبادة أقوى من الصالة وأهم منها، لذا قال النبي 

ومن أضاعها  ،وأن من حفظها حفظ دينه ،حد الفاصل بين المسلم والكافرال

وما ذاك إال ألنها تنزع اإلنسان من شواغله  ،ألنه لما سواها أضيع ؛أضاع دينه

 ،ألنه بين يدي عالم الغيوب الواحد القهار ؛فيها من كل شيء غالدنيوية ويتفر

 يناجيه وحده ليس بينهما حجاب.

ثم يكررها كلما انتقل من فعل إلى آخر  ،«لله أكبرا» :فهو حينما يقول

وأن الخضوع والرجاء والذبح  ،أن الله أكبر من كل شيء قلبهيستحضر في 

 .والنذر لله وحده المتفرد بالكمال والجالل

لخشوع وحضور القلب وإظهار الحاجة واالفتقار وروح الصالة هو ا

 ،هاه عن الفحشاء والمنكروبهذا تنفع صاحبها وتن ،إلى الله سبحانه وتعالى

 ڍ          ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ    چ چ ژ :وتبعده عن الهلع والجزع والبخل

 ژ  ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ   ڎ ڎ ڌ ڌ

 . [٧٠–٩٠المعارج:]
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واحرص على  ،الصالة في أوقاتها فاتق الله أيها المسلم وحافظ على

 .سأل عما تجهله من أمرهااو ،على الجماعةأدائها 

ويقومون لله  ،عليها ونا ممن يقيمون الصالة ويحافظاللهم اجعلن

 واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ،قانتين

 اخلطبة الثاسية:

ال الله الحمد في األولى واآلخرة، وأشهد أن ال إله إله  ،لله الحمد

وحده ال شريك له، وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله الذي يصلي عليه الله 

 ڄ ڄ ژفقال:  ،ي أمرنا جل وعال بالصالة والسالم عليهوالذ ،ومالئكته

  ژ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ

 .[٥٥األحزاب:]

وارض اللهم عن جميع  ،وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اللهم صلِّ 

 .إلى يوم الدين الراشدين ومن تبعهم وتمسك بهديهمالصحابة والخلفاء 

 :أما بعد

يمسح ملسو هيلع هللا ىلص فقد كان رسول الله  ،كمال الصالة تسوية الصفوفمن فإن 

 .«وال تيتلفوا فتيتلف قلوبكم ،استووا» :ويقول ،المناكب في الصالة

فتحرم مسابقة اإلمام عمًدا كما  ،ومن واجبات الصالة متابعة اإلمام

ن للمصلي أن يضع سترة أو يقرب من وبيَّ  ،يدي المصلييحرم المرور بين 

 .عه عًصا فليخط خًطافإن لم يكن م ؛ويكفيه أن يضع عًصا ،جدار

واعلم بأن أول ما يحاسب عنه العبد من عمله  ،فاتق الله أيها المسلم

وإن فسدت فقد خاب وخسر، فداوم  ،فإن صلحت فقد أفلح وأنجح ،صالته

نبيك فهو  يوهد ،له فهو أصدق الحديثعلى صالتك وتمسك بكتاب ال
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 ي.خير الهد

واجمع  ،لمؤمناتاللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين وا

والتهم، اللهم انصر  صلحأوكلمة المسلمين واهدهم صراطك المستقيم 

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ژ، اإلسالم والمسلمين واشف مرضاهم وفرج كربهم

 [.٧٣٩البقرة:]  ژ ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 عباد اهلل:

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چژ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ

    ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 .[٠٩–٠٣ل:النح] ژڻ ڻ ں ں

ولذكر الله  ،واشكروه على نعمه يزدكم ،فاذكروا الله العظيم يذكركم   

 والله خبير بما تعملون. ،أكبر

 جامع النعيرية ـ لم يذكر التاري 

***** 
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 الزسناخطر جرمية 

ه سعادتنا وما فيه خيرنا فيالذي شرع لنا من الدين ما  الحمد لله

ال مشقة فيه  ،صالًحا لكل زمان ومكانوجعله دينًا شاماًل كاماًل  ،وصالحنا

 ،إله إال الله وحده ال شريك له ن الوأشهد أ ،وال عسر وال أصر وال أغالل

 وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم

 .سلًما كثيًرات

 :أما بعد

    ک   ک ڑڑ ژ ژ ژوهو أصدق القائلين:  تعالى فقد قال الله

 [.٠٧اإلسراء:]  ژ گ ک ک

 أيها املبلمون:

 ،فأوجبت واجبات   ،جاءت الشريعة اإلسالمية باإلصالح الشامل

ومن هذه  ،وحرمت الفواحش ما ظهر منها وما بطن ،وحددت حدوًدا

عها وأشدها ظالتي هي من أكبر الجرائم وأف االفواحش المحرمة جريمة الزن

وكبيرة من كبائر  ،سدألنها األصل لكثير من المفا ؛ا في جسم األمةفتكً 

 حرمتها جميع الشرائع وحاربها الدين اإلسالمي الحنيف.  ؛الذنوب

إتيان  :وقربانه ،اولقد نهى الله في هذه اآلية الكريمة عن قربان الزن

إلى الشر االستماع و ،الصور السيئةوالنظر إلى  ،من المشي إليه دواعيه؛

 كما قال الشاعر: ونحو ذلك،

 َلِت فَـي َقِلـَب َصـاَحبََهاَكِم َنِظَرة  َفعَ 

 

 

ــرَ   ــِوس  َواَل َوَت ــاَل َق ــَهاَم بَ ــَل الس   فَِع

 

 وقال اآلخر:    
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ــًدا ــَك َرائَ ــِلَت طِرَف ــَت إذا أِرَس نِ  وك 

 

 

 

ـــَك الِ   ـــًا أِتَعَبِت ـــَك يِوم ـــا َر  لََقِلبَ  منَ

 

 

    

ــاَدر   ــَت ق ــه  أِن لُّ ــَذي الَ ك  ــَت الَّ  رأي

 

ــَت   ــه أِن ــِن َبِعَض ــَه َوال َع  صــابَر َعلِي

 
التي تأتمر بأوامر الله وتنتهي هي النفس المؤمنة الصادقة اإليمان إن و

 .نهععما نهاها الله 

عند  بغضممقوت م احشأمر قبيح ف :أي ،فاحشة اوقد ذكر الله أن الزن

طريقه طريق  أنكما أخبر  ،ر السليمة التي فطر الله الناس عليهاأصحاب الفط

ل والثبات وض من جميع أهل العقغقوت مبفهو مم ،سيء فساء سبيل سالكه

 ب فاعله إال الفسقة الفجرة.حوال ي ،المؤمنين

، ولقد وعد الله الزانين بالخلود في النار إذا لم تقع منهم التوبة النصوح

   ٺ ڀ ڀ  ڀ   ڀ پ    پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژقال تعالى: 

 ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ  ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ

 چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ    ڦ ڦ

 .[٢٣–٥١الفرقان:]ژ  ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ

وذلك برجمه  ،ة  ل  تْ ق   فاعله شرَّ  ُل ت  قْ أيها المسلمون هو الذي يُ  اوالزن

د مائة جلدة وأما إذا كان بكًرا فإنه يجل ،بالحجارة حتى يموت إذا كان محصنًا

 .ويغرب عن بلده عاًما كاماًل 

وأن يجتمع  ،مةبالزاني رأفة وال رح ناأخذتوقد أمرنا الله أن ال 

وردًعا عن أن يعتاد هو أو  ،المسلمون على رجمه وجلده تشديًدا في العقوبة

الجالبة لألوبئة  ،غيره على هذه الجريمة القبيحة المفسدة للمجتمعات

 .واألمراض

على  ًياوجان الله، يعد جانًيا على دينه حيث وقع فيما حرمن الزاني لإو
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وراء  ىسعتوأهملها  ،الرذيلة نفسه وعلى عرضه حيث دنس نفسه بهذه

 الشهوات وتنقاد للشيطان الرجيم.

 ؟!من عائالت اكم أفسدت جريمة الزن* ف

 ؟!وكم غيرت من إنسان* 

 ؟!وكم أدخلت على العشيرة من ليس منهم* 

 ؟!مواريث عن أصحابها ومستحقيهاوكم أخرجت ال* 

ى درجات وإنزااًل للنفوس من أعل ،لهتًكا لألعراض ان في جريمة الزنإو

ل نسكما أن فيه قطًعا لل ،والرذيلة ضعةالشرف والعفة والفضيلة إلى درك ال

جد بينهما حمل أو ولد يشتد ألن الزانية والزاني إذا وُ  ؛الذي أمر الله به

فيسول لهما الشيطان أن يقتال هذا المولود  ،صيبةالخطب عليهما وتعظم الم

 ؛لم يكن للزانية زوًجا فتنسبه إليه للجريمة إذا وإخفاءً ر، طلًبا للستـ ؛البريء

قتل النفس التي أو جريمة  ،جريمة نسبه لغير أبيه افيجمعان إلى جريمة الزن

 .حرم الله إال بالحق

اض والموت والفقر في أسرة إال تكاثرت عليها األمر اوما ظهر الزن

سبب لإلصابة بأمراض هي من أشد األمراض  نافالز ،والضعة والهوان ذلةوال

ن اذلفالزانية والزاني ال ،مثل الزهري والسيالن والقرحة ،ا في األجسامفتكً 

عرضا أنفسهما لهذا العمل الخبيث وباعا أعراضهما بهذه اللذة المستعجلة، 

أنفسهما هوى في الملذات واتباع  االنهماكولم يمنعهما إيمانهما عن 

 .لجراثيم الفتاكةلمثل هذه ا معرضين اال بد أن يكونوالشيطان 

قال ، فاتقوا الله عباد الله وغضوا من أبصاركم واحفظوا فروجكم

 ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇژتعالى: 

 .[٠٣النور:]ژ ک ڑ ڑ

فيما  عقاللهم إنا نعوذ بك من أن نتعدى حدودك أو نخالف أوامرك أو ن
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ونستغفرك عن جميع ما اقترفناه من الذنوب والمعاصي إنك  ،حرمته علينا

 حيم.أنت الغفور الر

 اخلطبة الثاسية:

 ،الحمد لله الواحد األحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة وال ولًدا

وأشهد أن  ،وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له ،ولم يكن له كفًوا أحد

فقال:  ،بالصالة والسالم عليه ه ورسوله الذي أمرنا جل وعالمحمًدا عبد

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄژ

 .[٥٥ألحزاب:ا]ژ ڇ

 ،أجمعين وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته اللهم صلِّ 

 وارض اللهم عن خلفاء رسولك وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 :أما بعد

قالوا: ، «ما تقولون في الزنى» :حابهيوًما ألصملسو هيلع هللا ىلص فقد قال رسول الله 

 ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول الله ف ،فهو حرام إلى يوم القيامة ،مه الله ورسولهحرام حرَّ 

 .«ألن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره»

ففي هذا الحديث يخبر الرسول صلوات الله وسالمه عليه صحابته 

 وإثًماوأخبثه وأكبره وأعظمه حرمة وأشده  ارضي الله عنهم أن أفظع الزن

مرة ملسو هيلع هللا ىلص وقد قال  ،لما فيه من الخيانة به والهضم لحقه ؛بامرأة الجار االزن

ما  ال جبريل يوصيني » :وقال ،«شركم من ال يأمن جاره بوائقه» :ألصحابه

 .«بالجار حتى  ننت أنه سيورثه

 فحث على التزوج ،والداعي إليها اوقد عالج اإلسالم جريمة الزن

وأن  ،وأمر المسلمين أن يزوجوا فقراءهم وعبيدهم ،وأوجبه على القادر
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 ٻ ٻ ٱ ژفقال تبارك وتعالى: ، لصداقييسروا عليهم المهور وا

 ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ

يا معشر »ملسو هيلع هللا ىلص: وقال  ،«أبركهن أيسرهن مهوًرا»ملسو هيلع هللا ىلص: وقال  ،[٠٧النور:]ژ  ٿ

 .«الشباب من استطاَ منكم الباُة فليتزوج

فقد  ؛لم يستطع الزواج لفقر أو غيره مما تقتضيه ظروفه الخاصة من أما

واالحتساب والعفاف حتى ييسر الله عليه ويغنيه أمره الله جل وعال بالصبر 

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ژفقال وهو أصدق القائلين: ، من فضله

 [.٠٠النور:]ژ  ڦ ڤ ڤ ڤ

يغب عنكم  وال ،فاتقوا الله عباد الله ويسروا المهور وساعدوا فقراءكم

من كان يؤمن بالله واليوم اآلخر فال يسقين ماُه  رَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقول الرسول 

 م  ال يضعن ف :أي ،«غيره
 .محرم عليه في فرج   هُ يَّ ن 

واستمسكوا بهدي نبيكم  ،وعليكم بكتاب الله فهو أحسن الحديث

وعليكم بالجماعة فإن  ،الذي ال ينطق عن الهوى صلوات الله وسالمه عليه

 .في النار شذَّ  ومن شذَّ  ى الجماعة،عليد الله 

حياء منهم األ والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات

ذهب عنا وأاللهم  ،وفرج كربهم ،مرضاهمو مرضانا واشفاللهم  ،واألموات

، برحمتك يا أرحم الراحمين ؛الزنا والربا والزالل والمحن والفقر والجهل

وابعث لهذا الدين قادة مخلصين وأئمة  ،مينعز اإلسالم والمسلوأاللهم 

 .ذلك والقادر عليه ، إنك وليكتابك وينصرون دينك ون  مُ كِّ ح  موحدين يُ 

 عباد اهلل:
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 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چژ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ

    ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 .[٠٩–٠٣]النحل: ژ ڻ ڻ ں ں

مه يزدكم، ولذكر الله فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نع

 والله يعلم ما تصنعون. ،أكبر

 جامع النعيرية ـ لم يذكر التاري 

***** 
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 خطبة صالة ا استاقاء

 الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر..

 الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر..

 .ة وأصياًل وسبحان الله بكر ،والحمد لله كثيًرا كبيًرا، الله أكبر

ومغيث القلوب بعد تجردها  ،هاطبعد إقحا دالحمد لله مغيث البال

 ،ال إله إال الله محي األرض بعد موتها وإليه النشور وأشهد أن ،وجفافها

 .وإليه ترجعون ،وال معطي لما منع ى،ال مانع لما أعط ،مالك الملك

 ،ونذيًرا أرسله إلى كافة الخلق بشيًرا ،وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله

ا بشيًرا وسراًجا وأنزل عليه خير كتاب فكان هاديً  ،وقد أغاث الله به القلوب

صالة  ،ناء الليل وأطراف النهارآصلى الله عليه وعلى آله وصحابته  ،امنيرً 

 .دائمة إلى يوم الدين

 أما بعد:

وهو المتصرف في  ،المطلقاعلموا أيها المسلمون أن الله هو الحاكم 

بإذنه تجف األرض من الماء والكأل  هوأن ،مطار والرياحاألنواء واأل

وأننا لو طهرنا أنفسنا  ،لتي نقترفهاوذلك بسبب المعاصي واآلثام ا ،والزروع

وتوكلنا عليه سبحانه وتعالى حق التوكل  ،من األحقاد واألضغان واآلثام

مطار وألنزل علينا من األ ،اتغدو خماًصا وتروح بطانً  ،لرزقنا كما يرزق الطير

وألزهرت األرض بنور ربها ولتفيئنا من ظاللها وخيراتها ذات  ،والخيرات

 ۀ ڻۀ ڻڻ ڻ ں ںژ :قال الله تعالى، الاليمين وذات الشم

 .[٠٣األنبياء:] ژ ہ
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ص ضمائرنا ولم نمتثل أوامر ربنا وفشا بيننا ل  خْ نُ  ولكن حيث أننا لم

 جبژ ، قال تعالى:ءا الماالكذب والرياء والخداع والنفاق فحجب الله عنَّ 

، وقال تعالى: [٢٠النساء:] ژ جثمث يت ىت مت خت حت يبجت ىب مب   خب حب

 .[٩٩الرعد:] ژڭۇ ڭ ڭ ڭ    ۓ ۓ ے ے ھ  ھژ

فالواجب علينا أيها المسلمون هو التكاتف والتعاضد والتآخي في الله 

 ژ قال تعالى: ،والتحاب في طاعته وامتثال أوامره وتطهير أنفسنا وتزكيتها

 .[٩٣–٠]الشمس: ژ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

ا نا في الله وأخلصنا ضمائرنبإننا أيها المسلمون إذا طهرنا أنفسنا وتحاب

ونياتنا له وتآمرنا بالمعروف وتناهينا عن المنكر أوشكنا أن يعمنا الله 

وأن يفجر األنهار خالل أرضنا  ،اوأن يرسل السماء علينا مدرارً  ،بخيراته

 پ پ ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱژعالى: قال ت، اووديانها وتاللها تفجيرً 

 .[٠٥األعراف:] ژڀ ڀ ڀ پ پ

وأصلحوا ذات  ،بالدكمفاتقوا الله عباد الله يصلح لكم أعمالكم و

وإذا تليت  ،ن هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهميواعلموا أن المؤمن ،بينكم

وإذا سمعوا ما أنزل إلى  ،عليهم آياته زادتهم إيماًنا وعلى ربهم يتوكلون

 ۀ ڻ ڻژ  ، قال الله تعالى:ارى أعينهم تفيض من الدمع حزنً الرسول ت

 ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ  ہ ہ ہ ۀ

 .[٧٠ –٧٧]األنفال: ژۆ ۇ ۇ ڭ

 عباد اهلل:

وأن يعم بالدنا بالري  ،ننا قد اجتمعنا في هذا اليوم لنسأل الله أن يغيثناإ

ي فيجب علينا أن نتوب إلى الله من جميع المعاص ،والخير والبركات

وأن  ،األخالق ومساوئوأن نطهر أنفسنا من الكبر والرياء واألحقاد  ،واآلثام

 طنا من سيئات.نستغفره عما فر
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وقد استغاث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمسلمين في زمن 

ثم نزل فقال له بعض  ،خالفته فصعد المنبر وما زاد  على االستغفار شيًئا

لقد  :عمر رضي الله عنه مفقال له ،رتنك لم تستغث وإنما استغفإ :أصحابه

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئژأال تقرأ قوله تعالى:  ،استغثت باالستغفار

  جئ ی ی  ی ی ىئ ىئ ىئ    ېئ ېئ ېئ

 ، فاستغفروا ربكم وتوبوا إليه.[٥٧هود:] ژحئ

ا طبًقا نافًعا غير ا عامًّ سقنا غيًثا مغيًثا هنيًئا مريًئا غدًقا مجلاًل سحًّ االلهم 

 يحياوانشر رحمتك و ،اللهم اسق عبادك وبهائمك ،ضار عاجاًل غير آجل

اللهم سقيا رحمة  ،القانطين وال تجعلنا من ،اللهم اسقنا الغيث ،بلدك الميت

 .ال سقيا عذاب وال بالء وال هدم وال غرق

اء والجهد والضنك ما ال نشكوه إال وألن بالبالد والعباد من الَّ إاللهم 

واسقنا من  ،لنا الضرع درَّ أو ،الزرعاللهم أنبت لنا العشب والكأل و ،إليك

الجوع والجهد اللهم ارفع عنا  ،وأنزل علينا من بركاتك ،بركات السماء

اللهم إنا نستغفرك إنك  ،والعري واكشف عنا من البالء ما ال يكشفه غيرك

وال تكلنا إلى  ،غننا عمن سواكأو ،ارسل السماء علينا مدرارً أف كنت غفاًرا

 أرحم الراحمين. إنك طرفة عين أنفسنا

 عباد اهلل:

وعليكم  ،الماء النار يطفئالخطيئة كما  تطفئالصدقة فإن عليكم بالصدقة 

لم ينقص قوم المكيال » قال:ملسو هيلع هللا ىلص ن عمر أن رسول الله اببالزكاة فقد روى 

ولم يمنعوا  ، أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهمال  إوالميزان 

فأدوا  كاة أموالكم وتصدقوا بفضل  ،طر من السماُ كاة أموالهم إال منعوا الق
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 .«حاللكم

اقتفاء آثار نبيكم محمد صفوة الخلق وعليكم بالصبر والطاعة والجماعة و

وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم صلى الله وسلم عليه  البشير النذير

 الدين.

ووحد  ،اللهم اجمع كلمتهم على الحق ،اللهم أعز اإلسالم والمسلمين

واهدنا إلى ما يرضيك  ،علينا خيارنا اللهم ولِّ  ،وألف بين قلوبهم ،قيادتهم

 عنا.

األحياء  ،والمؤمنين والمؤمنات ،اغفر للمسلمين والمسلماتاللهم 

غث أو ،مرضاهم وفرج كربهمو مرضانا اللهم واشف ،منهم واألموات

 بالدهم وقلوبهم برحمتك يا أرحم الراحمين.

 ى ې ې ې ېژو أصدق القائلين: وهالله تعالى  قال

 ېئ  ېئ ۈئ ۈئ     ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ائەئ ائ ى

 ٱ ىئ مئ حئ جئ ی         ی یی       ىئ ىئ ىئ ېئ

 .[٥١–٥٢]األعراف: ژپپ ٻ ٻ ٻ ٻ

، وأسأل الله المغفرة والغوث لنا ولسائر المسلمين ،أقول هذا القول

 ،صلوا وسلموا عليهف ،على أشرف الخلق نبينا محمد أصلي وأسلم

 نه هو الغفور المغيث.إروا ربكم واسألوه الغوث واستغف

 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

 هـ13/4/7318 في:ـ  يريةجامع النع

***** 
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 خطبة العيد

 الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر..

 الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر..

 .وسبحان الله بكرة وأصياًل  ،ارً والحمد لله كثيا، رً يكب الله أكبر

له من ونعوذ بال ،نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ،الحمد لله

وأشهد أن ال إله إال الله العزيز  ،شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وعاداتنا

 ٺ ٺ ڀڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ ،الحكيم

  ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 . [٥ – ٤]الحديد: ژڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ

إلى كافة أرسله  ،وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله وحبيبه وصفوة خلقه

، هم عليهر إال دلّ يوال خ ،نهمفما بقي من شر إال حذر الناس  ونذيًرا، الخلق بشيًرا

 فصلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين.

 :أما بعد

 ،وأن األعوام تمر مر السحاب ،لموا رحمكم الله أن الدهور تمضياع

وأن أوقاتكم في حياتكم الدنيا  ،الماضين ما فات مات وأنه ال يرجع أو

ومن مرض إلى هموم  ،فمن صحة إلى مرض ؛أكثرها آالم ومشاغل ومتاعب

وبؤسها وأسقامها ال  ،هافخير هذه الحياة ال يعادل شرّ  ،ومشاغل وأحزان

اللهم إال لمن أخذها بعين االعتبار وعرف قيمتها  ؛راحهافنعيمها وأ تعادل

اطريًقا ومموأنها ليست إال  ،وقدرها  .لآلخرة رًّ

وقد ، بالطاعات وأعمال البر وأداء الواجبات د الله في الدنيااعبفتزودوا 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ     ڤ ٹ ٹژقال تبارك وتعالى: 
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 ڇ ڇ   چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ             ڃ ڄڄ    ڄ ڄ  ڦ

 ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ   ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ

 .[٧٣الحديد:] ژک

 ٻ ٻ ٻ ٱژ ،الشيطان الرجيماستعيذوا بالله من الغرور و

 ،[٩٠٠آل عمران:] ژ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 .ذلك هو الفوز العظيم واليوم السعيد

ــاه  تســعده   ني ــذي د  ــعيد  ال  ــيس السَّ  ل

 

ــارَ   ــذي ينجــو مــن الن  ــعيَد ال   إنَّ الس 

 
وذلك بامتثال  ،فاتقوا الله عباد الله واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية

يوم  ،أكبر منه وأهول افإن وراء هذا اليوم يومً  ،هاتنهيمأوامره واجتناب 

         ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌژ ،تعرضون على الله أولكم وآخركم

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ژ، [٧٥الفرقان:] ژژ

فأولئك مأواه جهنم  انفسه هواه ع  ب  تْ أوأما من ، [٤٣النازعات:] ژ ېئ   ېئ ېئ

 وبئس المصير.

 أيها املبلمون:

وقد  ،ون في الجاهلية لهم أعياد يفرحون بها ويلعبونكان المشرك

 ،الفطر واألضحى افجعل لنا عيدين هما عيد ،بهذين العيدين استبدلنا الله

 ،وا عن أنفسكمواستبشروا فيهما ورفه ،فافرحوا أيها المسلمون في يومكم

 هواسألو ،وواسوا فقراءكم ووسعوا على أوالدكم بالنفقة والكسوة وغيرها

 وكرامة ورفعة. ةال أن يعيده على اإلسالم والمسلمين في عزَّ وع جلَّ 

وهو من الشريعة التي  ،رور في العيدين مندوبساعلموا أن إظهار الو

لله على كرمه الذي  وشكًرا ،وذلك حمًدا لله على نعمه ,شرعها الله لعباده
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ما وأنفقوا م ،فآمنوا بالله ورسوله ,وفق الصائمين لصومه والقائمين إلتمامه

 .فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر عظيم ،جعلكم مستخلفين فيه

 ا,كريمً  امن أقرض الله قرًضا حسنًا ضاعفه له وأثابه عليه أجرً  أن واعلموا

 یژ ،وأنفقوا خيًرا ألنفسكم ،يعواواسمعوا وأط ،فاتقوا الله ما استطعتم

 .[٠الحشر:]  ژجب يئ ىئ مئ حئ جئ

 أيها املبلمون:

ونحن اليوم  ،م ال يستقيم إال إذا استقامت أركانهاعلموا أن اإلسال

هو صيام شهر ون حمًدا لله الذي أكمل لنا ركنًا من أركان اإلسالم ومجتمع

واعلموا أن  ,فاحمدوا ربكم على ذلك واشكروه على نعمه ,رمضان المبارك

ويجب على كل مسلم مؤمن بالله  ،الحج أيًضا ركن من أركان اإلسالم

بأن وجد  إلى بيت الله الحرام إذا استطاع إلى ذلك سبياًل ورسوله أن يحج 

 .النفقةالزاد و

ومن عمل  ،فاتقوا الله عباد الله وأدوا فرائضه وما تقدموا من خير تجدوه

خلصوا لله أف ،مرتهن بعمله امرئوكل  ،صالًحا فألنفسهم يمهدون

 وإخوانكم وأنفسكم. أهلكموتفقدوا  ،أعمالكم

 ..ر.. الله أكبر.. ولله الحمدالله أكبر.. الله أكب

 :عباد اهلل

من حفظها وحافظ ف ،إن الصالة هي الركن الثاني من أركان اإلسالم

ومن ضيعها فقد ضيع  ،عليها فبشروه بالنجاح والفالح والفوز في دار الخلد

 .ألنها عمود اإلسالم وركنه الركين ؛ينه وهو لما سواها أضيعد

تؤخذ من أغنيائكم  ،في أموالكم اةً واعلموا أن الله افترض عليكم زك
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فأدوها طيبة بها ،من أركان اإلسالم  الثالثوالزكاة الركن  ,وترد إلى فقراءكم

وتركها ومن تهاون بها  ,فقد أعطاكم الكثير وطلب منكم منها القليل ،نفوسكم

 اهد كما يجاهد الكفار والمشركون.جويُ  ,فإنه يحل دمه وماله وعرضه

 :عباد اهلل

وامتثلوا أوامر ربكم إن كنتم  ،على إسالمكم إن كنتم مسلمينحافظوا 

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹژ ,مؤمنين

 [.٧األنفال: ]ژ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 ..الله أكبر.. الله أكبر.. ال إله إال الله. الله أكبر

 .ولله الحمد. ..الله أكبر ..له أكبرال

 ..الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر

 ..أكبر.. الله أكبر الله أكبر.. الله

 .وسبحان الله بكرة وأصياًل ..والحمد لله كثيًرا ..الله أكبر كبيًرا 

 .قائمونقام الو ،وصام الصائمون ،الله أكبر عدد ما أهل المهلون

نحمده وهو  ,باده أداء فرضه ويسرهالحمد لله الذي سهل على ع

وأشهد  ,األكبر وأشهد أن ال إله إال الله العظيم ,المستحق ألن يحمد ويشكر

وقد غفر  ,أكرم خلق الله وأحبهم إليه ,أن محمًدا عبده ورسوله الشافع المشفع

 ,ومع ذلك فما ضعف عن عبادة ربه وتأخر ,له ما تقدم من ذنبه وما تأخر

عليه وعلى آله وصحابته الذين أذهب الله عنهم الرجز  صلوات الله وسالمه

 .وم الدينيإلى  وعلى من اتبعهم بإحسان ,اوطهرهم تطهيرً 

 ..الحمد الله أكبر.. الله أكبر.. ولله

 :أما بعد
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وعليكم ببر الوالدين وصلة األقارب  ،اتقوا الله تعالى !فيا أيها الناس

, وخيركم خيركم ألهله ،هومن وصل رحمه وصله الل ،واألرحام والجيران

حسان ا أن الله كتب اإلواعلمو ,واستوصوا بالنساء خيًرا فإنهن ودائع عندكم

وإلى الفقراء  ،وإلى أهليكم ،فأحسنوا إلى أنفسكم ئ،على كل ش

وأحبهم إليه أرأفهم  ،واعلموا أن الخلق عيال الله ,والمحتاجين واأليتام

 وأرحمهم بعياله.

 ،فإنهما من واجبات اإلسالم ؛ا عن المنكرنهواو ،أمروا بالمعروفو

 .وأوفوا المكيال والميزان

يمحق الله الربا  ,وعاقبته محق ونار ،خسارة فإن ربحه ،واحذروا الربا

 .[٧٢٥البقرة:]ژ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹژ , ويربي الصدقات

   ک ڑڑ ژ ژژ :فإنه أفظع الذنوب بعد الشرك بالله ،وإياكم والزنا

ما من »: أنه قالملسو هيلع هللا ىلص وعن رسول الله ، [ ٠٧اإلسراء:]  ژگ ک ک    ک

، «ة في فرج حرامتذنب أعظم عند الله بعد الشرك به من أن يضع الرجل نطف

 «.ماُه  رَ غيره من كان يؤمن بالله واليوم اآلخر فال يسق»: ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال 

وأكل أموال  ،والنفاق ،والكذب ،وقول الزور ،والنميمة ،وإياكم والغيبة

فإنه ما اختلط واحد من هذه  ؛طعاماألواألوقاف أو  ،اليتامى والمستضعفين

 وقديًما قيل:  ,ا عامًرا إال دمرهوال دخل بيتً  ره،إال أفق ياألشياء بمال غن

 رَ أهلـهـى اللـه أن البغـي يصــقض

 

ــدور الــدوائر  ــاغي ت ــى الب  وأن عل

 
وإياكم والكبر والعجب  ,فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ،إياكم والظلمو

فإن الله ال ينظر إلى  ؛وهضم الناس حقوقهم والتعالي عليهم والتبختر

ولن يفلح من كان الله  ،هم يوم القيامةوسيكون خصم ،المتكبرين والظالمين
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 خصمه.

عن رسول الله  يفقد رو ,وعظموا اليمين في خصوماتكم ومطالباتكم

 ,«مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان امرئمن اقتطع مال »أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلص 

قطعة  :أي ،«كاوإن كان قضيًبا من أر»: قال ،قيل يا رسول الله: وإن كان يسيًرا

 سواك.

: ففي الحديث, المسامحة ولين الجانب سمتكم في مبايعاتكمولتكن 

ا سمًحا إذا باَ» ًُ  «.سمًحا إذا اقتضى ،سمًحا إذا اشتر  ،رحم الله امر

 :أيها املبلمون

الله ورسوله وهو ال يأمر إال بها كلها أمر  ،هذه تعاليم دينكم الحنيف

ا فالسعيد ,وال يحذر إال عن كل شر ،بكل خير ونهى  ،ثل أمر ربههو من امت حقًّ

تبع أوالشقي من  ،هو من فاز بلقاء ربه على عمل صالح، والنفس عن الهوى

 نفسه هواها وتمنى على الله األماني.

 :أيها الناسفيا 

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ٴۇژ

  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦژ, [ ٠٠لقمان:]ژ ى

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ  چ چ چ

 .[٢ – ٥فاطر:] ژژ ژ      ڈ

 اد اهلل:عب

في الدارين في  والخسران الخسران ،الله الفالح الفالح في اتباع أوامر 

 .عدم االمتثال والتهاون بأمور الدين

ح وأيدهم برو ،واجمعهم على الحق ،اللهم أعز اإلسالم والمسلمين 

وابعد عنا شرَّ شرارنا، اللهم وانصر أولياءك على  ،علينا خيارنا اللهم ولِّ  ,منك
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 .م، برحمتك يا أرحم الراحمينمن عاداه

  عباد اهلل:

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چژ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ

    ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 . [٠٩– ٠٣النحل: ] ژ ڻ ڻ ں ں

 عباد اهلل:   

 علينا أن يعيده وأسأل المولى جل وعال ,يًعا بهذا العيدكم جمئإنني أهن 

 ورخاء وسؤدد.عليكم وعلى األمة اإلسالمية في عز و

 ولله الحمد... الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر

 ..وسبحان الله بكرة وأصيالً  ..والحمد لله كثيًرا ..الله أكبر كبيًرا 

صلى الله  محمد ،ذيروالصالة والسالم على صفوة الخلق البشير الن

 عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

 .والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

***** 
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