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  خطبة اجلمعة املذاعة واملوزعة
 م2021/ 12/  31املوافق  - هـ 1443مجادى األوىل  من 27بتاريخ 

  هِ لِّ  ظِ ِيف  هللاُ  مُ هُ لُّ ظِ يُ  ةٌ عَ بْـ سَ 
، َحنَْمــــــُدُه َوَنْســــــَتِعيُنهُ  ِ ِمــــــْن ُشــــــُروِر  ِإنَّ احلَْمــــــَد َِِّ ِ َوَنْســــــتَـْغِفُرُه، َونـَعُــــــوُذ 

َأنـُْفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا، َمــْن يـَْهــِدِه ُهللا فَــَال ُمِضــلَّ لَــُه، َوَمــْن ُيْضــِلْل 
َفَال َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأن الَّ ِإَلَه ِإالَّ هللاُ َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ 

ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ حمَُ  َ َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديًدا  .مَّ َّ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا ا َ
ََّ َوَرُسوَلُه فـََقْد  * ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن ُيِطِع ا

  .]71 – 70[األحزاب   فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما
 َفــــهُ قِ وْ مَ ، وَ يــــبٌ هِ رَ  مٌ وْ يَـــــ ةِ امَــــيَ القِ  مَ وْ يَـــــ نَّ إِ  :ونَ مُ لِ ْســــا املُ َهــــيـُّ ا أَ يَــــ: فَـ دُ ْعــــا بَـ مَّــــأَ 
، انِ دَ الِــالوَ  دِ لِــالوَ  نَ ِمــ أُ رَّ بَـــتَـ يَـ ، وَ انُ دَ لْــوِ الْ  يــهِ فِ  يبُ ِشــ، يَ يبٍ ِصــعَ  دُّ ٌف جِ قِ وْ مَ 
َـــــــ  اسَ ى النَّــــــرَ تـَــــــ، وَ يــــــدٍ لِ وَ  نْ ِمــــــ تْ عَ َضــــــرْ ا أَ مَّــــــعَ  ةٍ عَ ِضــــــرْ مُ  لُّ ُكــــــ  يــــــهِ فِ  لُ هَ ذْ ٌم تَــــــوْ ي
 سُ مْ  الشَّــىنَ دْ تُــ ذْ إِ  ؛يدٌ دِ َشــ هللاِ  ابَ ذَ َعــ نَّ ِكــلَ ى وَ ارَ كَ ُســبِ  مْ ا ُهــَمــى وَ ارَ كَ سُ 
، يمٌ ِظــــعَ  عٌ زَ فـَــــ مْ هُ يبُـ ِصــــيُ ، فَـ يــــلٍ مِ  ارِ دَ ْقــــمِ كَ   مْ هُ نْـ ِمــــ ونَ ُكــــ تَ ىتَّ َحــــ قِ ئِــــَال اخلَ  نَ ِمــــ
ِــــــ يــــــقُ حيَِ وَ   ضِ رْ  األَ ِيف  مْ هُ قُـ رَ َعــــــ وصَ غُــــــ يَـ ىتَّ َحــــــ ونَ قُــــــرَ عْ يَـ ، وَ يمٌ ِســــــجَ  بٌ رْ َكــــــ  مْ ِ
ْعُت  ى اْلِمْقَداُد ْبُن اَألْسَوِد وَ اًعا؛ رَ رَ ذِ  نيَ عِ بْ سَ  َِّ َقاَل: مسَِ  َرُسوَل ا

ُهْم َكِمْقــــَداِر «يـَُقــــوُل: ــــْوَم اْلِقَياَمــــِة ِمــــَن اْخلَْلــــِق َحــــىتَّ َتُكــــوَن ِمــــنـْ ــــْمُس يـَ تُــــْدَىن الشَّ
ُهْم َمْن َيُكوُن «قَاَل:  ».ِميلٍ  فـََيُكوُن النَّاُس َعَلى َقْدِر َأْعَماِهلِْم ِىف اْلَعَرِق، َفِمنـْ
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ُهْم َمـــــــْن َيُكـــــــوُن ِإَىل َحْقَوْيـــــــهِ  ُهْم َمـــــــْن َيُكـــــــوُن ِإَىل رُْكبَـتَـْيـــــــِه، َوِمـــــــنـْ   ِإَىل َكْعبَـْيـــــــِه، َوِمـــــــنـْ
ُهْم َمْن يـُْلِجُمُه اْلَعَرُق ِإْجلَاًما]، هِ طِ سَ وَ  يْ [أَ   اَل: َوَأَشاَر َرُســوُل ِهللا قَ  »َوِمنـْ

  .]مٌ لِ سْ مُ  هُ جَ رَ خْ [أَ بَِيِدِه ِإَىل ِفيِه 
 اَىل َعــتَـ  هللاُ  نُّ ، َميـُـةِ يمَ ِســاجلَ  وبِ طُ اخلُ وَ  ةِ يمَ ظِ العَ  الِ وَ هْ األَ  هِ ذِ  هَ ِيف  :هللاِ  ادَ بَ عِ 

ـــــ هِ ِقـــــلْ خَ  نْ ِمـــــ افٍ نَ ْصـــــى أَ لـَــــعَ  ، انِ َكـــــْر األَ ى وَ قْــــــ أَ َىل إِ  مْ يهِ وِ ؤْ ، يـُـــــهِ لِّـــــ ظِ ِيف  مْ هُ لُّ ظِ يُ فـَ
، ةِ يَّــهلَِ اإلِ  ةِ اَمــرَ الكَ  لُ ْهــأَ  ءِ َال ؤُ َهــ َمــنْ ، فَ انِ َمــاألَ ا وَ َضــالرِّ  غَ ابِ وَ َســ مْ هِ يْ لَــعَ  غُ بِ سْ يُ وَ 
ـــــ ابُ حَ ْصـــــأَ وَ  ا َعـــــْن َأِيب ُمهَـــــرُ يْـ غَ وَ  مٌ لِ ْســـــمُ وَ  يُّ ارِ َخـــــالبُ  جَ رَّ ؟ َخـــــةِ يَّـــــدِ بَ األَ  ةِ ادَ عَ السَّ

ـــَرَة  ُ تـََعـــاَىل ِيف ِظلِّـــِه يـَـــْوَم َال «قـَــاَل:  َعـــِن النـَّــِيبِّ  ُهَريـْ َّ َعٌة يُِظلُُّهـــُم ا  َســـبـْ
ْلُبُه ُمَعلٌَّق ِيف  ، َورَُجٌل قـَ َِّ ِظلَّ ِإالَّ ِظلُُّه: ِإَماٌم َعْدٌل، َوَشابٌّ َنَشَأ ِيف ِعَباَدِة ا

، اْجَتَمَعــا َعَلْيــِه َوتـََفرَّقَــا َعَلْيــاملََساِجِد، َورَُجــَال  َِّ َّ ِيف ا ِه، َورَُجــٌل َدَعْتــُه ِن َحتَــا
ََّ، َورَُجــٌل َتَصــدََّق ِبَصــَدَقٍة  اْمَرَأٌة َذاُت َمْنِصٍب َوَمجَاٍل فـََقاَل: ِإّينِ َأَخــاُف ا

ََّ َخالِيـًــــــا، فََأْخَفاَهــــــا َحــــــىتَّ َال  ـــــُق َميِينُــــــُه، َورَُجــــــٌل ذََكــــــَر ا ـــَم ِمشَالُــــــُه َمـــــــا تـُْنِفـ  تـَْعلَـــ
َناهُ    .»فـََفاَضْت َعيـْ

 ِيف  هللاُ  مُ هُ لَّ ظِ يُ  نْ أَ  ةُ عَ بْـ السَّ  افُ نَ صْ األَ  ءِ َال ؤُ هَ  قَّ حَ تَ ا اسْ منََّ إِ وَ  :انِ ميَ اإلِ  ةَ وَ خْ إِ 
ي ذَّ الـــ وَ ُهـــ، وَ لٌ ادِ َعـــ امٌ َمـــ: إِ مْ ُهلــُـوُّ أَ ، وَ هِ تِ قَّ َشـــمَ  ِعظـَــمِ وَ  مْ هِ ربِْ َصـــ الِ َمـــكَ ؛ لِ هِ لِّـــظِ 
 َال وَ  اطٍ رَ فْـ  إِ َال بِ  هِ عِ ضِ وْ  مَ ِيف  ءٍ يْ شَ  لَّ كُ   عُ ضَ يَ ، وَ هِ عِ رْ شَ بِ  مُ كُ حيَْ وَ  هللاِ  رَ مْ أَ  عُ ـبِ تَّ يَـ 
 ورِ ُمــأُ  نْ ِمــ ِيلَ وَ  نْ َمــ لُّ ُكــ  هِ بِــ قُ ِحــتَ لْ يَـ ى، وَ َمــظْ العُ  ةُ يَــَال وِ الْ  هِ بِ  ادُ رَ مُ الْ ، وَ يطٍ رِ فْ تَـ 

3 

 يَ ضِ َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن َعْمٍرو رَ  مٌ لِ سْ مُ  اهُ وَ ا رَ مَ ؛ لِ يهِ فِ  لَ دَ عَ ًئا فَـ يْـ شَ  نيَ مِ لِ سْ املُ 
ِإنَّ اْلُمْقِســــــِطَني ِعنْــــــَد ِهللا َعلَــــــى : «ا قَــــــاَل: قَــــــاَل َرُســــــوُل ِهللا َمــــــهُ نْـ عَ  هللاُ 

َمنَــــاِبَر ِمــــْن نـُــــوٍر، َعــــْن َميِــــِني الـــــرَّْمحَِن َعــــزَّ َوَجــــلَّ، وَِكْلتـَــــا َيَديْــــِه َميِــــٌني، الَّـــــِذيَن 
 هِ ريِْ ى غَــــلَــــعَ   ِيبُّ النَّــــ هُ َمــــدَّ قَ وَ ». يـَْعــــِدُلوَن ِيف ُحْكِمِهــــْم َوَأْهلِــــيِهْم َوَمــــا َولـُـــوا

 نُ َمــَْ ، وَ دِ َال الــبِ  رُ مْ أَ  ومُ قُ يَـ وَ  ،ادُ بَ العِ  حُ لِ صَ نْ يَـ  هِ حِ َال صَ بِ  ذْ ؛ إِ هِ بِ  عِ فْ النـَّ  ومِ مُ عُ لِ 
 ،لُ دْ العَ  بُ رِ طَ ضْ يَ وَ  ،اسُ النَّ  دُ سُ فْ يَـ  هِ ادِ سَ فَ بِ ، وَ مْ اهُ يَ نْـ دُ وَ  مْ هِ ينِ ى دِ لَ عَ  اسُ النَّ 
  .ةِ رَ اآلخِ ا وَ يَ نْـ الدُّ  رُ مْ أَ  لُّ تَ خيَْ وَ 

 عَ رَ ْعــرَ تَـ  يْ ، أَ هللاِ  ةِ ادَ بَــ عِ ِيف  أَ َشــنَ  ابٌّ : َشــةِ يَّــهلَِ اإلِ  ةِ اَمــرَ الكَ  لِ ْهــأَ  نْ  مِ اِين الثَّ وَ 
، اهُ وَ ا ِســى َمــلَــعَ  هُ َال وْ ا مَ ضَ ًرا رِ ثِ ؤْ مُ وَ  ،هللاُ  هُ بُّ ا حيُِ ى مَ لَ ًما عَ ْقدِ مُ  ،هللاِ  ةِ اعَ  طَ ِيف 
 مِ غْ ى الرَّ لَ ، عَ اتِ مَ رُ كْ مَ الْ وَ  لِ ائِ ضَ فَ لْ با لِ ، حمُِ اتِ رَ كَ نْ مُ الْ وَ  اءِ وَ هْ األَ  نِ ًضا عَ رِ عْ مُ 
 اجَ وَ ْمــــأَ  هَ اَجــــا وَ مَّــــلَ ، فَـ ابِ بَ الشَّــــ نِّ  ِســــِيف  اتِ هَ بُـ الشُّــــوَ  اتِ وَ هَ الشَّــــ مِ كُّــــحتََ  نْ ِمــــ

، اتِ اَعــى الطَّ لَــعَ  هُ سَ فْ نَـ  سَ بَ حَ ، فَ اتِ هَ بُـ الشُّ  لِ يْ سَ  امَ مَ أَ  دَ مَ صَ ، وَ اتِ وَ هَ الشَّ 
: هِ ِســــفْ نَـ  ظِّ ى َحــــلَــــعَ  هِ بِّــــرَ  اةَ َضــــرْ ًرا مَ ثِ ؤْ ؛ ُمــــاتِ رَ َكــــنْ املُ ي وَ اِصــــعَ املَ  نِ َعــــ رَ بَـ َصــــوَ 
ً يَـ مَ أَ  هللاُ  اهُ زَ جَ    .سِ َال فْ اإلِ وَ  ةِ امَ دَ النَّ  نيَ يًال حِ لِ ال ظَ ظِ ، وَ اسُ النَّ  عُ زَ فْ يَـ  مَ وْ ا

 بُّ : ُحــــــشِ رْ العَـــــ لِ َال ِظــــــلِ  ةِ بَـــــالِ اجلَ  ابِ بَ ْســــــاألَ  نَ ِمـــــوَ  :انِ ميـَـــــاإلِ  لِ ْهـــــأَ  رَ َشـــــعْ مَ 
َـــ قُ لـُّــعَ التـَّ وَ  دِ اجِ َســـاملَ   َىل إِ  اقُ تَ ْشــــا، يَ َهـــارِ ظَ تِ انْ  امُ وَ دَ وَ  ةِ َال لصَّـــِ  فُ غَ الشَّــــا، وَ ِ

ـــــــ ــــــبِ رِ الغَ  اقَ يَ تِ ا اْشـــــــهَ عِ اِضـــــــوَ مَ وَ  ةِ َال الصَّ ، هِ نِـــــــطَ  وَ َىل إِ  رِ افِ َســـــــاملُ وَ  ،هِ ِلـــــــهْ  أَ َىل إِ  ـي
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 حُ رَ ْفــا يَـ ذَ هَ ، فَـ هُ تَ ذَّ لَ وَ  هُ اتَ يَ حَ  يهِ ى فِ رَ يَـ ، وَ هُ تَ وَ َال حَ وَ  هُ سَ نْ أُ  يهِ فِ  دُ جيَِ   دُ جِ سْ املَ فَ 
ـــَرَة بـُــأَ  ىوَ رَ  دْ َقـــ، فَـ هِ ْيـــلَ عَ  لُ ِبـــقْ يُـ وَ  هِ بـِــ هللاُ   َعـــِن النَّـــِيبِّ  َرِضـــَي هللاُ َعْنـــهُ و ُهَريـْ

ـــَوطََّن َرُجـــٌل ُمْســـِلٌم اْلَمَســـاِجَد ِللصَّـــَالِة َوالـــذِّْكِر، ِإالَّ تـََبْشـــَبشَ «قـَــاَل:   َمـــا تـَ
ُ َلُه، َكَما يـَتَـَبْشَبُش َأْهُل اْلَغاِئِب بَِغائِِبِهْم ِإَذا َقِدَم َعَلْيِهمْ  َّ  دُ محَْ أَ  هُ جَ رَ خْ [أَ  »ا

ـــ نْ ِمـــ وَ ُهـــ، فَـ ]ِيبُّ هَ الـــذَّ  هُ َقـــافَـ وَ وَ  هُ حَ حَّ َصـــوَ  مُ اكِ احلـَــوَ  هْ اَجـــمَ  نُ ابـْــوَ   ينَ ذِ الَّـــ دِ اجِ َســـاملَ  ارِ ُعمَّ
َُّ َأْن تـُْرفَــَع َويُــْذَكَر  :دٍ اجِ سَ وَ  مٍ ائِ قَ وَ  رٍ اكِ ذَ  ْنيَ بَـ  ونَ ونُ كُ يَ  ِيف بـُيُــوٍت َأِذَن ا

ْلُغُدوِّ َواْآلَصــاِل * رَِجــاٌل َال تـُْلِهــيِهْم ِجتَــارٌَة َوَال  ِ ِفيَها اْمسُُه ُيَسبُِّح َلُه ِفيَها 
َِّ َوِإقَــاِم الصَّــَالِة َوِإيتَــاِء الزََّكــاِة َخيَــاُفوَن يـَْوًمــ ا تـَتَـَقلَّــُب ِفيــِه بـَْيٌع َعْن ِذْكِر ا

  .]37-36: نور[ال  اْلُقُلوُب َواْألَْبَصارُ 
 وَ ُهــــــ، فَـ بِ َ رْ األَ  بِّ رَ  لِّ ِظــــــلِ  ةِ بَــــــالِ اجلَ  ابِ بَ ْســــــى األَ وَ قْـــــــأَ  نْ ِمــــــ  هللاِ ِيف  بُّ احلـُـــــوَ 

ـــــ يـــــلُ لِ دَ ، وَ انِ ميـَــــى اإلِ رَ ُعـــــ قُ ثـَــــوْ أَ   نِ َال ُجـــــرَ  انِ ذَ َهـــــ، فَـ انِ َســـــحْ اإلِ  ةُ ارَ َمـــــأَ وَ  قِ دْ الصِّ
 ةٌ عَــــــــــفَ نْـ  مَ َال وَ  ةٌ يـَّـــــــــوِ يَ نْـ دُ  ةٌ حَ لَ ْصــــــــــا مَ َمــــــــــهُ عْ مَ جتَْ  ، ملَْ هللاِ  اتِ  ذَ ِيف  بُّ ا احلُــــــــــَمــــــــــهُ عَ مجََ 
ـــالَّ ا إِ َمـــهُ نَـ يْـ بَـ  قْ رِّ َفـــيُـ  ملَْ ، وَ ةٌ يَّ ِصـــخْ شَ  َعـــِن اْلبَــــَراِء بـْــِن َعـــاِزٍب  ؛تُ وْ املــَـ وِ أَ  رُ فَ  السَّ
ميَــاِن َأْن حتُِــبَّ ِيف  ِإنَّ َأْوثَــقَ «قَــاَل:  النَّــِيبِّ  نِ ا عَ مَ هُ نْـ عَ  هللاُ  يَ ضِ رَ  ُعــَرى اْإلِ

 َِّ ، َوتـُْبِغَض ِيف ا َِّ   .]اِينُّ بَ لْ األَ  هُ نَ سَّ حَ وَ  دُ محَْ أَ  هُ جَ رَ خْ [أَ » ا
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 ةُ لَّــــــاخلُْ ، وَ نيَ ابِّ َحــــــتَ مُ لْ لِ  ةُ َصــــــالِ اخلَ  ةُ َمــــــائِ الدَّ  ةُ بَّــــــحَ املَ  يَ ِهــــــ - هللاِ وَ  – هِ ذِ َهــــــوَ 
 هللاَ  رُ فِ غْ تَـ سْ أَ وَ  ،مْ تُ عْ ا مسَِ مَ  ولُ قُ أَ  يِن،الدِّ  مَ وْ يَـ ا وَ يَ نْـ  الدُّ ِيف  عُ فَ نْـ  تَـ ِيت الَّ  ةُ قَ ادِ الصَّ 
  .مْ كُ لَ  وَ ِيل 

  اخلطبة الثانية
  هللاُ الَّ إِ  هَ لَـــ إِ ن الَّ أَ  دُ هَ ْشـــأَ ، وَ نيَ ِقـــتَّ مُ لْ لِ  ةُ َبـــاقِ العَ ، وَ نيَ مِ الَ العَـــ بِّ رَ  َِِّ  دُ ْمـــاحلَ 

ـــــ ِيلُّ وَ  هُ لـَــــ يكَ رِ  َشـــــَال  هُ دَ ْحـــــوَ  ـــــحمَُ  نَّ أَ  دُ هَ ْشـــــأَ ، وَ نيَ احلِِ الصَّ  هُ ولُ ُســـــرَ وَ  هُ دُ ْبـــــًدا عَ مَّ
  .نيَ عِ مجَْ أَ  هِ بِ حْ صَ وَ  هِ ى آلِ لَ عَ وَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى هللاُ لَّ ، صَ نيُ مِ األَ  قُ ادِ الصَّ 
  .اهُ ضَ رِ وَ  هِ تِ اعَ طَ وا بِ لُ مَ اعْ ، وَ هللاِ  ادَ بَ عِ  وا هللاَ قُ اتـَّ فَ  :دُ عْ ا بَـ مَّ أَ 
 مِ ارِ َحـــــاملَ  نِ َعـــــ ةُ فَّـــــ: العِ نِ محَْ الـــــرَّ  لُّ ِظـــــ هِ بـِــــ بُ لَ جْ تَ ا ُيَســـــِممَّـــــوَ  :ونَ نـُــــمِ ؤْ ا املُ َهـــــيـُّ أَ 
َ وَ   ةٌ أَ رَ اْمــــ وهُ عُ دْ تَــــ لٌ ُجــــا رَ ذَ َهــــ، فَـ امِ رَ ْكــــاإلِ وَ  لِ َال ي اجلـَـــذِ  نْ ِمــــ فُ وْ اخلـَـــ، وَ مِ اآل
، ةِ َشــاحِ الفَ  ابِ كَ تِ  ارْ َىل إِ  ةِ يَ اعِ الدَّ  ابِ بَ سْ األَ  نَ مِ  يَ هِ ، وَ الٍ مجََ وَ  ةٍ طَ لْ سُ  اتُ ذَ 
بَــرَ املُ ا وَ هَ ِســفْ  نَـ َىل إِ  ةُ يَ اعِ الدَّ  يَ ا هِ هَ نـَّ ا أَ مَ يَّ  سِ َال وَ   مَ دَّ قَــوَ  فَّ َعــ هُ نَّــكِ ا، لَ يَهــفِ  ةُ غِّ
 بِ اتِــرَ املَ  لِ َمــكْ أَ  نْ ا ِمــَهــنْـ عَ  رُ بْـ الصَّــ، فَ اهُ وَ َهــوَ  هِ ِســفْ نَـ  ةِ وَ هْ ى َشــلَ عَ  هللاِ  فَ وْ خَ 
  . اتِ اعَ الطَّ  مِ ظَ عْ أَ وَ 

 نِ َعــ ةِ فَّــ العِ ِيف  ةِ لَــثِ مْ األَ  عَ وَ رْ أَ َعَلْيــِه السَّــَالُم  فُ وُســيُ  هللاِ  ِيبُّ نَ  بَ رَ ضَ  دْ قَ وَ  
 تِ َقــلَّ غَ وَ  ،ابَ بَ ْســاألَ  تِ أَ يَّ هَ ا، وَ هَ سِ فْ  نَـ َىل إِ  يزِ زِ العَ  ةُ أَ رَ امْ  هُ تْ عَ دَ  نيَ حِ  مِ ارِ حَ املَ 
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ـــاألَ  َِّ ِإنَّـــُه َريبِّ َأْحَســـَن  مُ َال السَّـــ هِ ْيـــلَ عَ  هُ نَّـــكِ لَ ، وَ ابَ وَ بـْ َمثْــــَواَي قـَــاَل َمَعـــاَذ ا
  .]23[يوسف:  ِإنَُّه َال يـُْفِلُح الظَّاِلُمونَ 

 هِ ابِــوَ ثَـ  اءَ غَــتِ ابْ ، وَ ًصــا َِِّ َال خْ إِ  »ااَهــفَ خْ أَ فَ  ةٍ قَ دَ َصــبِ  قَ دَّ صَ تَ  لٌ جُ رَ «: مْ هُ نْـ مِ وَ 
 نْ َعــ ؛اءِ زَ اجلـَـوَ  ةِ بَــاقِ العَ  نِ ْســبًــا حلُِ لَ طَ ، وَ ءِ َ الــرِّ وَ  ةِ عَ مْ السُّــ نِ يًدا َعــعِ ، بَ اهُ ضَ رِ وَ 

َِّ الَ قـَــ ُعْقبـَــَة بـْــِن َعـــاِمٍر  ْعـــُت َرُســـوَل ا ُكـــلُّ اْمـــِرٍئ ِيف «يـَُقـــوُل:  : مسَِ
  .]اِينُّ بَ لْ األَ  هُ حَ حَّ صَ وَ  انَ بَّ حِ  نُ ابْ وَ  دُ محَْ أَ  هُ جَ رَ خْ [أَ  »ِظلِّ َصَدَقِتِه َحىتَّ يـُْقَضى بـَْنيَ النَّاسِ 

فـًــا وْ ؛ خَ اهُ َنـــيْـ عَ  تْ اَضـــفَ ًيـــا فَـ الِ خَ  هللاَ  رَ َكـــذَ  لٌ ُجـــ: رَ ةِ عَ بْـ السَّـــ افِ نَ ْصـــاألَ  رُ آِخـــوَ 
، هُ انَ نَ جَ  ةُ يَ شْ اخلَ  تِ َألَ مَ فَ  هُ تَ مَ ظَ عَ  رَ ضَ حْ تَ اسْ  نيَ ، حِ اهُ يَ قْ  لُ َىل قًا إِ وْ شَ  وْ أَ  هللاِ  نَ مِ 
َال : «تِ ابِــالثَّ  يثِ دِ  احلـَـِيف ، وَ هُ انَــكَ ْر أَ وَ  هُ َحــارِ وَ جَ  هُ تُ بـَّ حمََ وَ  بِّ الرَّ  ةُ مَ ظَ عَ  تْ كَ لَ مَ وَ 

َِّ َحــىتَّ يـَُعــوَد اللَّــَنبُ ِيف الضَّــرْعِ يَِلُج   هُ َجــرَ خْ [أَ  »النَّاَر رَُجٌل َبَكى ِمْن َخْشــَيِة ا

  .] ةَ رَ يْـ رَ  هُ ِيب أَ  يثِ دِ حَ  نْ مِ  هُ حَّ حَ صَ وَ  يُّ ذِ مِ الرتِّْ 
  نْ َمــيئًــا لِ نْ ، هَ ةٍ عَ بْـ َســ اسِ النَّــ نَ ِمــ افٍ نَ ْصــِألَ  ةٌ عَ بْـ َســ الٌ صَ خِ  كَ لْ تِ  :هللاِ  ادَ بَ عِ 
َـــــاءٍ رَ  ِمــــَال بِــــ مْ هُ نْـ ًدا ِمــــاِحــــوَ  انَ َكــــ  هِ لِّــــ ظِ ِيف  هللاُ  مُ هُ لُّ ظِ يُ فـَــــ سُ مْ  الشَّــــىنَ دْ تُــــ مَ وْ ، ي
 مْ هُ نْـ مِ  ونَ كُ تَ  نْ ى أَ لَ عَ  هللاِ  دَ بْ  عَ َ  صْ رِ احْ ، فَ ءٍ َال بَ وَ  بٍ رْ كَ وَ  ةٍ دَّ  شِ ِيف  اسُ النَّ وَ 
 مَّ ُهــ. اللَّ ةٍ رَّ َمَضــ نْ ا مِ لِّهَ اِف كُ نَ ِمْن تِْلَك اَألصْ  انَ كَ   نْ ى مَ لَ ا عَ مَ وَ  ،ةٍ رَّ  َمعَ َال بِ 

  .نيَ مِ رَ كْ األَ  مَ رَ كْ  أَ َ  كَ مِ رَ كَ وَ  كَ نِّ مبَِ  مْ هُ نْـ ا مِ نَ لْ عَ اجْ 
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ـــْحِبِه  اللَُّهــــــمَّ َصــــــلِّ َوَســــــلِّْم َعلَــــــى َعْبــــــِدَك َونَِبيِّــــــَك ُحمَمَّــــــٍد َوَعلَــــــى آلِــــــهِ  َوَصـــ
الطَّيِِّبَني، اللَُّهمَّ َوفِّْقنَــا  ِلَمَحبَّتِــِه، َوَأْحِينَــا َعلَــى ُســنَِّتِه، َوتـََوفـَّنَــا َعلَــى ِملَّتِــِه، 
ْســَالَم َواْلُمْســِلِمَني،  َواْحُشْرَ ِيف زُْمَرتِِه، َوَأْكرِْمَنا ِبَشَفاَعِتِه، اللَُّهمَّ َأِعزَّ اْإلِ

ْرَك َوالْ  ُمْشرِِكَني، اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلْلُمْسِلِمَني َواْلُمْسِلَماِت؛ اْألَْحَياِء َوَأِذلَّ الشِّ
َعَواِت، رَبـَّنَــــا اْرفَــــْع َعنَّــــا  ـــُب الــــدَّ ـي يــــٌع جمُِ ُهْم َواْألَْمــــَواِت، ِإنَّــــَك َقرِيــــٌب مسَِ ِمــــنـْ

َنا النِّعَ  َء، َوالضَّرَّاَء َواْلَبْأَساَء، َوَأِدْم َعَليـْ َم، َواْدَفْع َعنَّــا الــنَِّقَم، اْلَبَالَء َواْلَوَ
، اللَُّهمَّ َوفِّْق َأِمَريَ ِلَمــا حتُِــبُّ  َجتَْعْلَنا ِمَن الَقاِنِطنيَ اللَُّهمَّ اْسِقَنا الَغْيَث َوَال 

َوتـَْرَضى، َوُخْذ بَِناِصَيِتِه ِلْلــِربِّ َوالتـَّْقــَوى، اللَُّهــمَّ َوفِّْقــُه َوَوِيلَّ َعْهــِدِه ِهلـُـَداَك، 
ْل َأْعَماَهلَُمـــا الصَّـــاِحلََة ِيف ِرَضـــاَك، َواْجَعـــْل َهـــَذا البَـلـَــَد آِمنـًــا ُمْطَمِئنـــا، َواْجَعـــ

  َسَخاًء رََخاًء َوَسائَِر ِبَالِد املُْسِلِمَني.
 جلنة إعداد اخلطبة النموذجية لصالة اجلمعة


