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  خطبة اجلمعة املذاعة واملوزعة
  م2022/ 3/ 25املوافق  - هـ 1443من شعبان  22بتاريخ 

  ةَ نَّ اجلَ  اسَ النَّ  لُ خِ دْ ا يُ مَ  رُ ثَـ كْ أَ 
ـــُدُه َوَنْســـــــَتِعيُنهُ ِإنَّ اْحلَْمـــــــَد َِِّ  ِ ِمـــــــْن ُشـــــــُروِر  ، َحنَْمــــ ِ ـــوُذ  ـــتَـْغِفُرُه، َونـَعُــــ َوَنْســــ

أَنـُْفِسَنا َوِمــْن َســيَِّئاِت َأْعَمالِنَــا، َمــْن يـَْهــِدِه ُهللا فَــَال ُمِضــلَّ لَــُه، َوَمــْن ُيْضــِلْل 
الَّ ِإلََه ِإالَّ هللاُ َوْحــَدُه َال َشــرِيَك لَــُه، َوَأْشــَهُد َأنَّ   َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأنَفَال 
ََّ َحــــقَّ تـَُقاتِــــِه َوَال  .ا َعْبــــُدُه َوَرُســــوُلهُ مَّــــدً حمَُ  َ أَيـَُّهــــا الَّــــِذيَن َآَمنُــــوا اتـَُّقــــوا ا

ــــــُتْم ُمْســــــِلُمونَ  ـــــوا ، ]102:ال عمــــــران[ َمتُــــــوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـْ َ أَيـَُّهــــــا النَّــــــاُس اتـَّقُـ
ُهَمــا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفــٍس َواِحــَدٍة َوَخلَــَق  َهــا َزْوَجَهــا َوبَــثَّ ِمنـْ ِمنـْ

ََّ َكــاَن  ََّ الَّــِذي َتَســاَءُلوَن بِــِه َواْألَْرَحــاَم ِإنَّ ا رَِجاًال َكِثريًا َوِنَســاًء َواتـَُّقــوا ا
ََّ َوُقولُــوا قـَــْوًال ، ]1:النساء[ َعَلْيُكْم رَِقيًبا َ أَيـَُّها الَّــِذيَن َآَمنُــوا اتـَُّقــوا ا
ََّ َســـــِديًدا *  ُيْصـــــِلْح َلُكـــــْم َأْعَمـــــاَلُكْم َويـَْغِفـــــْر َلُكـــــْم ُذنـُــــوَبُكْم َوَمـــــْن ُيِطـــــِع ا

  .]71 - 70األحزاب [ َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما
 هِ ادِ بَــــــعِ ا لِ هَ دَّ عَــــــأَ وَ  ةَ نَّــــــاجلَ  قَ لَــــــخَ  -ُســــــْبَحانَُه َوتـَعَــــــاَىل - هللاَ  نَّ إِ فَــــــ :َأمَّـــــا بـَْعــــــدُ 

 هِ ادِ بَ عِ لِ  هللاُ  لَ عَ جَ  دْ قَ ، وَ يهِ اهِ وَ نَـ لِ  نيَ بِ نِ تَ جْ مُ ـ، الهِ رِ امِ وَ ِألَ  نيَ يبِ جِ تَ سْ مُ ـال نيَ قِ تَّ مُ ـال
ً كَ بَ ْســـــأَ  ، نيَ اِمحِ الـــــرَّ  مِ َحـــــرْ أَ  ارَ وَ وا ِجـــــُمـــــنَ غْ يَـ لِ ، وَ ةِ نَّـــــاجلَ  ولِ خُ دُ وا بـِــــوزُ ُفـــــيَـ لِ  ةً ريَ ِثـــــا
 هِ نِّـــــــمَ وَ  هِ لِ ْضـــــــفَ ، وَ هِ ادِ َبـــــــعِ بِ  هِ تـِــــــمحَْ رَ  نْ ِمـــــــ كَ لـِــــــذَ ، وَ ميِ رِ الَكـــــــ هِ ِهـــــــجْ  وَ َىل إِ  رَ ظـَــــــالنَّ وَ 

2 

ـــ مُ كـــارِ مَ وَ  قِ ُلـــاخلُ  نُ ْســـحُ  :ابِ بَ ْســـاألَ  هِ ذِ َهـــ نْ ِمـــ، وَ هِ انِ َســـحْ إِ وَ   ِيت ، الَّـــاتِ فَ الصِّ
ــــــــوَ  اءِ يَــــــــبِ نْ األَ  اتِ فَ ِصــــــــ نْ ِمــــــــ ةٌ فَ ِصــــــــ يَ ِهــــــــ ـَـــــــنيَ احلِِ الصَّــــــــوَ  نيَ يقِ دِّ الصِّ  الُ ا تـُنَــــــــ، ِ
  .وسُ فُ ا النـُّ َِ  رُ ثـَّ أَ تَ تَـ ، وَ وبُ لُ ا القُ َِ  بُ سَ كْ تُ ، وَ اتُ امَ قَ املَ  عُ فَ تـُرْ ، وَ اتُ جَ رَ الدَّ 
 ْنيَ بَـــــــ عَ َمجـَـــــ، وَ هِ بِــــــ كِ سُّــــــمَ التَّ ، وَ قِ لُــــــاخلُ  نِ ْســــــى حُ لَــــــعَ   ِيبُّ النَّــــــ ثَّ َحــــــ دْ قَــــــوَ 
ـــرُ : «مُ َال السَّـــوَ  ةُ َال الصَّـــ هِ ْيـــلَ عَ  الَ َقـــ، فَـ قِ لـُــاخلُ  نِ ْســـحُ ى وَ وَ ْقـــالتـَّ  َمـــا يـُــْدِخُل  َأْكثـَ

  .] ةَ رَ يْـ رَ  هُ ِيب أَ  يثِ دِ حَ  نْ مِ  مُ اكِ احلَ وَ  يُّ ذِ مِ الرتِّْ  اهُ وَ [رَ » َوُحْسُن اْخلُُلقِ  هللاِ تـَْقَوى  :النَّاَس اْجلَنَّةَ 
ـــــــحمَُ  هُ يَّـــــــبِ  نَ َال َعـــــــوَ  لَّ َجـــــــ هللاُ  صَّ َخـــــــ دْ قـَــــــوَ   دَ اِمـــــــحمََ  هُ لـَــــــ تْ َعـــــــمجََ  ةٍ يـَــــــِ  ًدا مَّ
 َوِإنََّك َلَعَلى ُخلُــٍق َعِظــيمٍ : لَّ جَ َعزَّ  الَ قَ فَـ  ،ابِ اآلدَ  نَ اسِ حمََ وَ  قِ َال خْ األَ 

 رُ ِمــيـُثْ  قِ لُــاخلُ  وءُ ُســ، وَ فَ آلُ التَّــوَ  ابَّ َحــالتَّ  بُ وِجــيُ  قِ لُ اخلُ  نُ ُحسْ ، فَ ]4[القلم:
  .رَ ابُـ دَ التَّ وَ  دَ اسُ حَ التَّ وَ  ضَ اغُ بَ التـَّ 

ـــــــــُمْسِلُمونَ  ـــــــــ نَ ُحْســـــــــِإنَّ  :َأيـَُّهـــــــــا اـل  لُ ذْ بـَــــــــ، وَ هِ ْجـــــــــالوَ  ةُ قـَــــــــَال طَ  : ُهـــــــــوَ قِ اخلُُل
  نْ ِمــــ مَ لِ سْ مُ ـالــــ مُ زِ َال ا يـُـــَمــــ عَ ا َمــــذَ ، َهــــاسِ النَّــــ نِ ى عَــــذَ األَ  فُّ َكــــ، وَ وفِ رُ عْ مَ ـالــــ
 .ىذَ األَ  الِ مَ تِ احْ ، وَ بِ ضَ غَ لْ لِ  ةٍ اارَ دَ مُ ، وَ نٍ سَ حَ  مٍ َال كَ 

 ةِ بَــقَ نْـ املَ  هِ ذِ ِهلـَـ يــلَ زِ اجلَ  ابَ وَ الثـَّــوَ  يمَ ِظــالعَ  رَ ثـَــاألَ  - ميَ رِ ي الَكــِخــأَ  - لْ مَّ ََ وَ 
ِإنَّ الرَُّجــــَل لَيُــــْدِرُك : «النَّــــِيبُّ  الَ قَــــ دْ َقــــ، فَـ ةِ بَــــيِّ الطَّ  ةِ لَ صْ خَ ـوالْــــ ةِ ودَ ُمــــحْ املَ 

َها ةَ شَ ائِ عَ  يثِ دِ حَ  نْ مِ  دُ ْمحَ أَ  اهُ وَ [رَ » ِحبُْسِن ُخُلِقِه َدرََجَة الصَّائِِم اْلَقائِمِ    .]َرِضَي هللاُ َعنـْ
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 ةُ َال الصَّـــ هِ ْيـــلَ عَ  الَ َقـــفَـ ، انِ ميـَــاإلِ  الِ َمـــكَ   نْ ِمـــ قِ ُلـــاخلُ  نَ ْســـحُ   ِيبُّ دَّ النَّـــَعـــوَ 
ـــــوَ  ـــُل اْلـــــ: «مُ َال السَّ ً َأْحَســـــنـُُهْم ُخُلًقـــــاـَأْكَمــ َوِخيـَــــارُُكْم ِخَيـــــارُُكْم  ،ُمْؤِمِنَني ِإميـَــــا

 .] ةَ رَ يْـ رَ  هُ ِيب أَ  يثِ دِ حَ  نْ مِ  يُّ ذِ مِ الرتِّْ  اهُ وَ [رَ » ائِِهْم ُخُلقاً لِِنسَ 
ُهــــْم َأنـَْفعُ  هللاِ َأَحــــبُّ النَّــــاِس ِإَىل : « هللاِ  ولِ ُســــرَ  لِ وْ قـَــــ الِ ثـَـــتِ مْ ِ  كَ يْــــلَ عَ وَ 

، َأْو َتْكِشــُف ُتْدِخلُــُه َعلَــى ُمْســِلمٍ  ُسُرورٌ  هللاِ ، َوَأَحبُّ اَألْعَماِل ِإَىل ِللنَّاسِ 
ْن َأْمِشــَي َمــَع ، َوَألَ ُد َعْنــُه ُجوًعــاطْــرُ ، َأْو تَ نًــايْـ َعْنُه ُكْربًَة ، َأْو تـَْقِضي َعْنــُه دَ 

، يـَْعـــــِين َمْسِجدِ ـَحاَجـــــٍة َأَحـــــبُّ ِإَيلَّ ِمـــــْن َأْن َأْعَتِكـــــَف ِيف َهـــــَذا الْـــــَأٍخ ِيل ِيف 
َنُه األَْلَباِينُّ   رَ مَ عُ  يثِ دِ حَ  نْ مِ  اِينُّ رَ بَـ الطَّ  اهُ وَ [رَ » َمِديَنِة ، َشْهًراـَمْسِجَد الْ    .]َوَحسَّ

 نِ عَــــ ؛هِ اتِ نَ َســــحَ  انِ يــــزَ  مِ ِيف  ونَ كُ ـتَــــلِ  ةِ يِّنَــــاللَّ  ةِ يِّنَــــاهلَ  ةِ َمــــلِ لكَ ِ  ورٌ مُ أْ َمــــ مُ لِ سْ مُ ـاـلــوَ 
ى لَـــعَ  مُ رُ َحيْـــ نْ ِمبَـــ مْ كُ ِربُ ْخـــ أُ َال أَ : « هللاِ  ولُ ُســـرَ  الَ : قَـــالَ قَـــ  ودٍ عُ ْســـمَ  نِ ابْـــ
ٍ هَ  َقرِيبٍ  لِّ ى كُ لَ عَ  ؟ارُ النَّ  هِ يْ لَ عَ  مُ رُ حتَْ  ِمبَنْ  وْ أَ  ؟ارِ النَّ  ِْمِذيُّ  اهُ وَ رَ [» لٍ هْ سَ  نيِّ ، ]الرتِّ
 نْ ِمــــ هِ يْــــلَ عَ  قٌ َفــــتـَّ [مُ » َواْلَكِلَمــــُة الطَّيِّبَــــُة َصــــَدَقةٌ : «مُ َال السَّــــوَ  ةُ َال الصَّــــ هِ يْــــلَ عَ  الَ قَــــوَ 

ـــــَرةَ  يثِ دِ َحـــــ  هُ ئًا لـَــــيْـ َشـــــ مَ لِ سْ مُ ـالـــــ فُ لِّـــــكَ  يُ ي َال ذِ الَّـــــ التَّــــــَبسُّمَ  ِإنَّ  لْ بـَــــ. ] َأِيب ُهَريـْ
ــــَك لَــــــَك َصــــــَدَقةٌ « ؛رٌ ْجــــــأَ  كَ لِ ذَ بِـــــ  نْ ِمــــــ يُّ ذِ ِمـــــالرتِّْ  اهُ وَ [رَ » تـََبسُّـــــُمَك ِيف َوْجــــــِه َأِخـي

  .] رٍّ  ذَ ِيب أَ  يثِ دِ حَ 
 قِ لُــــــــــاخلُ  نِ ْســــــــــى حُ لَــــــــــعَ  ثِّ  احلــَــــــــِيف  ةَ يـَّـــــــــوِ بَ النـَّ  اتِ يَهــــــــــجِ وْ التـَّ ِإنَّ  :ِعبَــــــــــاَد هللاِ 

ُحْســـِن  ِيف  هِ ى بـِــذَ تـَــحيُْ  جٌ وذَ َمنــُـ  هُ تَ ريَ ِســـ، وَ ةٌ وفـَــرُ عْ مَ  ةٌ ريَ ثـِــى كَ ذَ األَ  الِ َمـــتِ احْ وَ 
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، نيَ مِ لِ سْ مُ ـالــ اءِ فَ عَ ُضــ عَ َمــ، وَ هِ انِــريَ جِ  عَ َمــ، وَ هِ اتِــجَ وْ زَ  عَ َمــ، وَ هِ ِســفْ نَـ  عَ مَ  قِ لُ اخلُ 
َوَال َجيْــرَِمنَُّكْم َشــَنآُن  : اَىل َعــتَـ  الَ قَــ ؛َأْيًضــا رِ افِ الكَ  عَ مَ  لْ ، بَ مْ هِ تِ لَ هَ جَ  عَ مَ وَ 

 .]8[املائدة: قـَْوٍم َعَلى َأالَّ تـَْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأقْـَرُب ِللتـَّْقَوى
 هِ ْيــلَ عَ  الَ قَــ دْ َقــ، فَـ ةِ َعــامِ اجلَ   ِيبِّ النَّــ ةِ يَّ ِصــوَ بِ  - مَ لِ ْســي املُ ِخــأَ  - كَ يْ لَ عَ فَـ 
ُثَما ُكْنتَ َهللا اتَِّق : «مُ َال السَّ وَ  ةُ َال الصَّ   ،السَّــيَِّئَة احلََْســَنَة َمتُْحَهــا عِ ــَوأَْتبِ  ،َحيـْ

َنهُ  يُّ ذِ مِ الرتِّْ  اهُ وَ [رَ » َوَخاِلِق النَّاَس ِخبُُلٍق َحَسنٍ    .] رٍّ  ذَ ِيب أَ  يثِ دِ حَ  نْ مِ  َوَحسَّ
َأَحــــبُِّكْم ِإَيلَّ  ِإنَّ ِمــــنْ : « ولُ ُســــالرَّ  مُ يهِ فِــــ الَ قَــــ نْ ِممَّــــ مْ ُكــــَّ إِ وَ ُهللا ا نْــــلَ عَ جَ 

 يُّ ذِ ِمــالرتِّْ وَ  دُ ْمحَــأَ  اهُ وَ [رَ » ُكْم َأْخَالقًــاـَوَأقْـَرِبُكْم ِمــينِّ َجمِْلًســا يـَــْوَم اْلِقَياَمــِة َأَحاِسنَــ

 .] هللاِ دِ بْ عَ  نِ بْ  رِ ابِ جَ  يثِ دِ حَ  نْ مِ   انَ بَّ حِ  نُ ابْ وَ 
ـــــنْ حَ  مَّ ُهـــــ، اللَّ ةَ َمـــــائِ الدَّ  اةَ افَ عَ مُ ـوالـــــ ةَ َيـــــافِ العَ وَ  وَ ْفـــــالعَ  كَ لُ أَ ْســـــ نَ َّ إِ  مَّ ُهـــــاللَّ   سِّ

ـــــلْ ا وَ نـَــــقَـ َال خْ أَ  ، نيَ مِ لِ سْ مُ ـالـــــ يـــــعِ مِ جلَِ ا وَ ينَ دِ الـِــــوَ لِ ا وَ نـَــــلَ  رْ ِفـــــا اغْ نـَــــبـَّ ا، رَ نـَــــالَ عَ فْـ أَ  مجَِّ
  .نيَ عِ مجَْ أَ  هِ بِ حْ صَ وَ  هِ ى آلِ لَ عَ وَ  دٍ مَّ ا حمَُ نَ يِّ بِ ى نَ لَ عَ ُهللا ى لَّ صَ وَ 

  اخلطبة الثانية
 هُ دُ َمـــ، حنَْ اهُ َضـــرْ يَـ ا وَ نـَــبـُّ رَ  هُ بُّـــا حيُِ َمـــكَ   يـــهِ كـــًا فِ اَر بَ بـــًا مُ يِّ ا طَ ريً ثـِــا كَ دً َمحـْــ َِِّ  دُ ْمـــاحلَ 

ْشــَهُد نَ الَّ ِإلَــَه ِإالَّ هللاُ َوْحــَدُه َال َشــرِيَك لَــُه، وَ  ْشــَهُد َأننَ ، وَ هُ رُ كُ شْ نَ  وَ اَىل عَ تَـ 
َعَلْيـــِه َوَعلـَــى آلـِــِه  كَ رَ َ وَ  مَ لَّ َســـا َعْبـــُدُه َوَرُســـوُلُه، َصـــلَّى ُهللا وَ ا ُحمَمَّـــدً نـَــيـَّ بِ َأنَّ نَ 

  َأْمجَِعَني. هِ ابِ حَ صْ أَ وَ 
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 َال أَ  ،ةَ نَّــاجلَ  اسَ النَّــ لُ خِ دْ ا يُــَمــ رَ ثـَــكْ  أَ َ رْ َكــذَ  دْ َقــ: لَ هللاِ  ادَ بَــعِ فـَيَــا  :َأمَّا بـَْعــدُ 
 انِ وَ ْضــرِ  نْ ِمــ ةِ بَ رِّ قَ مُ ـى الرَ خْ األُ  الِ مَ عْ األَ  ضَ عْ بَـ  رُ كُ ذْ نَ وَ  ،قِ لُ اخلُ  نُ سْ حُ  وَ هُ وَ 

َها: ةِ نَّ اجلَ  ولِ خُ دُ ًبا لِ بَـ سَ  ونُ كُ  تَ ِيت الَّ  ،اَىل عَ تَـ وَ  كَ ارَ بَ تَـ  هللاِ   نْ عَ فَـ  ؛يدُ حِ وْ التـَّ ، ِمنـْ
ـــــــرَ  هُ ِيب أَ  ـــــْن آَمـــــــَن : «الَ قَـــــــ  ِيبِّ النَّـــــــ نِ عَـــــــ  ةَ رَ يـْ ِ َمــ ـــــوِلهِ  ِ َوَأقـَــــــاَم  ،َوَرُســ

َهــــاَجَر ِيف  ،َأْن ُيْدِخلَــــُه اْجلَنَّــــةَ  هللاِ الصَّــــَالَة َوَصــــاَم رََمَضــــاَن َكــــاَن َحقــــا َعلَــــى 
 .]َرَواُه الُبَخاِريُّ [» َأْو َجَلَس ِيف َأْرِضِه الَِّيت ُوِلَد ِفيَها هللاِ َسِبيِل 

 ًال ُجــــرَ  َأنَّ   يِّ ارِ َصــــاْألَنْ  وبَ يُّــــ أَ َأِيب  نْ عَــــفَـ  ؛مِ حِ الــــرَّ  ةُ لَ : ِصــــضــــاً يْ ا أَ َهــــنْـ مِ وَ 
َ الَ قَ  :  هللاِ  ولُ ُســرَ  الَ َقــفَـ  .نَّــةَ  اجلَ ُلِين خِ يُــدْ  لٍ َمــعَ  بِ ِين ِربْ َأْخــ ِهللا: ولَ سُ  رَ : 
ًئا هللاَ تـَْعبـُــــُد « ـــــْؤِيت الزََّكـــــاةَ  ،َوتُِقـــــيُم الصَّـــــَالةَ  ،َال ُتْشـــــِرُك بـِــــِه َشـــــيـْ َوَتِصـــــُل  ،َوتـُ

  .]َرَواُه الُبَخاِريُّ َوُمْسِلمٌ [» الرَِّحمَ 
ا ذَ إِ : « ِيبِّ النَّــ لِ وْ َقــا؛ لِ َهــجَ وْ زَ  ةِ أَ رْ مَ ـالــ ةُ اعَ طَ  :ةَ نَّ اجلَ  اءَ سَ النِّ  لُ خِ دْ ا يُ ِممَّ وَ 
 تْ اعَــــطَ أَ ا، وَ َهــــجَ رْ فَـ  تْ ظَــــفِ حَ ا، وَ هَ رَ هْ َشــــ تْ امَ َصــــا، وَ هَ َســــمخَْ  ةُ أَ رْ مَ ـالــــ تِ لَّ َصــــ
 نْ مِ  َأْمحَدُ َرَواُه [» ِقيَل َهلَا: اْدُخِلي اْجلَنََّة ِمْن َأيِّ َأبـَْواِب اْجلَنَِّة ِشْئتِ ا؛ هَ جَ وْ زَ 

َنُه األَْلَباِينُّ   فٍ وْ عَ  نِ بْ  نِ محَْ الرَّ  دِ بْ عَ  يثِ دِ حَ    .]َوَحسَّ
 مُ هِ ـولِــخُ  دُ ًبا ِيف بَـ َســ ونُ ُكــيَ وَ  اسُ النَّــ هُ ْنــعَ  لُ ُفــغْ ا يَـ ،  ِممَّــهللاِ  ادَ بَــعِ َ  كَ لِ ذَ َكــ
 ِريِّ دْ اخلُـــ يدٍ عِ  َســـَأِيب  نْ عَـــفَـ  ؛تُـُهنَّ لَ َوِإعَـــا اتِ وَ َخـــاألَ  وِ أَ  اتِ نَـــالبَـ  ةُ يَـــبِ رْ تَـ  :ةَ نـَّــاجلَ 
  َّهللاِ  ولَ ُســــــــرَ  َأن  َمــــــــْن َكــــــــاَن لَــــــــُه ثَــــــــَالُث بـَنَــــــــاٍت َأْو ثَــــــــَالُث : «الَ قَــــــــ
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نَـَتاِن َأْو ُأْختَــاِن فََأْحَســَن ُصــْحبَـتَـُهنَّ َواتـََّقــى  َأوِ  ،َأَخَواتٍ  ِفــيِهنَّ فـَلَــُه  هللاَ ابـْ
ُرهُ  يُّ ذِ مِ الرتِّْ  اهُ وَ رَ [» اْجلَنَّةُ    .َوَصحََّحُه األَْلَباِينُّ] َوَغيـْ
 عَ َمــــــ بِ اتِــــــوَ الرَّ  نِ نَ ى السُّــــــلَــــــعَ  ةُ ظَ افَ حَ مُ ـالــــــ :ًضــــــايْ أَ  الِ َمــــــعْ األَ  كَ ْلــــــتِ  نْ ِمــــــوَ 
: تْ الَــا قَ َمــهُ نْـ عَ  هللاُ  يَ ضِ رَ  انَ يَ فْ  سُ ِيب أَ  تِ نْ بِ  ةَ لَ مْ رَ  ةَ يبَ بِ حَ  مِّ أُ  نْ عَ فَـ  ؛ضِ ائِ رَ الفَ 
َـــــْوٍم   َِِّ َمــــا ِمــــْن َعبْــــٍد ُمْســــِلٍم ُيَصــــلِّي : «ولُ ُقــــيَـ   هللاِ  ولَ ُســــرَ  تُ ْعــــمسَِ  ُكــــلَّ ي

َر َفرِيَضٍة ِإالَّ بـََىن  َيتْ َعْشَرَة رَْكَعًة َتَطوًُّعا َغيـْ تًــا ِيف اْجلَنَّــِة َأْو ِإالَّ  هللاُ ثِنـْ لَــُه بـَيـْ
  .]َرَواُه ُمْسِلمٌ [» ُبِينَ َلُه بـَْيٌت ِيف اْجلَنَّةِ 

 امُ َعـــــــطْ إِ ، وَ لِ ْيـــــــاللَّ  امُ َيـــــــقِ  :-ِعَبـــــــاَد هللاِ -الصَّـــــــاِحلَِة  الِ َمـــــــعْ األَ  كَ ْلـــــــتِ  نْ ِمـــــــوَ 
َعــــنْ ؛  مِ َال السَّــــ اءُ َشــــفْ إِ ، وَ امِ َعــــالطَّ  ــــَرَة  فـَ  هللاِ  ولُ ُســــرَ  الَ قَــــ  : الَ قَــــ َأِيب ُهَريـْ
:  » ـــــىتَّ تـُْؤِمنـُــــــوا ـــــوا َحـــــــىتَّ َحتـَــــــابُّوا ،َال تـَــــــْدُخُلوَن اْجلَنَّـــــــَة َحــ َأَوَال  ،َوَال تـُْؤِمنُــ

ُتمْ  َعْلُتُمـــوُه َحتـَــابـَبـْ ـــَنُكمْ  ؟َأُدلُُّكـــْم َعَلـــى َشـــْيٍء ِإَذا فـَ ـــَالَم بـَيـْ َرَواُه [» َأْفُشـــوا السَّ

 :َأيـَُّهـــا النَّـــاسُ : «الَ قـَــ  ِيبَّ النَّـــ نَّ أَ   مٍ َال َســـ نِ بـْــ هللاِ  دِ ْبـــعَ  نْ عَـــوَ  .]ُمْســـِلمٌ 
تَــــْدُخُلوا اْجلَنَّــــَة  ،َوَصــــلُّوا َوالنَّــــاُس نِيَــــامٌ  ،َوَأْطِعُمــــوا الطَّعَــــامَ  ،َأْفُشـــوا السَّــــَالمَ 

  .]َوَصحََّحهُ  يُّ ذِ مِ الرتِّْ  اهُ وَ رَ [» ِبَسَالمٍ 
 َىل إِ  يُ شْ مَ ـالــــ :-الـــــُمْسِلُمونَ أَيـَُّهــــا  - ضــــاً يْ أَ  ةِ نَّــــاجلَ  ولِ ُخــــدُ  ابِ بَ ْســــأَ  نْ ِمــــوَ 
َعـــــــنْ  ؛دِ اجِ سَ مَ ـالـــــــ ـــــــَرَة  فـَ  َىل ا إِ دَ غـَــــــ نْ َمـــــــ: «الَ قـَــــــ  ِيبِّ النَّـــــــ نِ َعـــــــ َأِيب ُهَريـْ
ُـــــــ ةِ نَّــــــ اجلَ ِيف  هُ لَــــــ هللاُ  دَّ عَــــــأَ  احَ رَ  وْ أَ  دِ جِ سْ مَ ـالــــــ َرَواُه [» احَ رَ  وْ ا أَ دَ غَــــــ اَمــــــلَّ  كُ ًال زُ ن
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ى َلـــــعَ  ةُ ظَ افَ حَ مُ ـالـــــ :كَ لِ ذَ َكـــــ  ةِ نَّـــــاجلَ  ولِ ُخـــــدُ  ابِ بَ ْســـــأَ  نْ ِمـــــ، وَ ]الُبَخـــــاِريُّ َوُمْســـــِلمٌ 
 :الَ قَــــــ  ةَ بَــــــيْـ ؤَ رُ  نِ بْــــــ ةَ ارَ َمــــــعُ  ْريٍ َهــــــ زُ ِيب أَ  نْ عَــــــفَـ ؛ رِ ْصــــــالعَ وَ  رِ جْ ـالَفــــــ يتَِ َال ـَصــــــ
ْبــــَل طُلُــــوِع : «ولُ ُقــــيَـ   هللاِ  ولَ ُســــرَ  تُ ْعــــمسَِ  لَــــْن يَِلــــَج النَّــــاَر َأَحــــٌد َصــــلَّى قـَ

بْـــــَل  َـــــاالشَّـــــْمِس َوقـَ ـــَر . :يـَْعـــــِين  ]َرَواُه ُمْســـــِلمٌ [» ُغُروِ  نَّ إِ  لْ بَـــــ اْلَفْجـــــَر َواْلَعْصــ
: يثِ دِ ِحلـَـ لَّ َجــوَ  زَّ َعــ هللاِ  ةِ يَــؤْ  رُ ِيف  بٌ بَ َســ ْنيِ تَـ َال الصَّــ ْنيِ اتَـ ى هَ لَ عَ  ةَ ظَ افَ حَ مُ ـال
 فَــِإنِ  ،َال ُتَضــامُّوَن ِيف ُرْؤيَتِــهِ  ،ِإنَُّكْم َستَـَرْوَن رَبَُّكْم َكَما تـََرْوَن َهــَذا اْلَقَمــرَ «

ـَـــا  اْســـَتطَْعُتْم َأْن َال تـُْغَلبُـــوا َعلَـــى َصـــَالٍة قـَبْــــَل طُلُـــوِع الشَّـــْمِس َوقـَبْـــَل ُغُروِ
  .] هللاِ  دِ بْ عَ  نِ بْ  يرِ رِ جَ  يثِ دِ حَ  نْ مِ  َوُمْسِلمٌ  َرَواُه الُبَخاِريُّ [» فَافْـَعُلوا

 يسٌ ئِــرَ  بٌ بَ َســ هِ تِ نَّ ُســ اعَ بَــاتِّ وَ   ولِ ُســالرَّ  ةَ اعَ طَ  نَّ إِ فَ  -هللاِ  ادَ بَ عِ -ا ريً خِ أَ وَ 
ُكلُّ ُأمَِّيت : «قَالَ   هللاِ  ولَ سُ رَ  نَّ أَ  َأِيب ُهَريـَْرَة  فـََعنْ  ؛ةِ نَّ اجلَ  ولِ خُ  دُ ِيف 

َ َرُســـوَل َىب َْ  نْ مَـــ: وَ يــــلَ قِ » يَـــْدُخُلوَن اْجلَنـَّــَة ِإالَّ مَـــْن َأَىب  مَــــْن : «الَ ؟ قَـــهللاِ  
  .]َرَواُه الُبَخاِريُّ [» َوَمْن َعَصاِين فـََقْد َأَىب  ،َأطَاَعِين َدَخَل اْجلَنَّةَ 

َ يَ نْـ ا دُ نَ لَ  حْ لِ صْ أَ ، وَ َ رِ مْ أَ  ةُ مَ صْ عِ  وَ ي هُ ذِ ا الَّ نَ ينَـ ا دِ نَ لَ  حْ لِ صْ اللَُّهمَّ أَ   ِيت  الَّــا
 ةً دَ َ زِ  اةَ يَــاحلَ  لِ َعــاجْ ، وَ َ ادُ َعــمَ  ِفيَهــا ِيت ا الَّ نَ تَـ رَ ا آخِ نَ لَ  حْ لِ صْ أَ ا، وَ نَ اشُ عَ ا مَ يهَ فِ 
  .رٍّ شَ  لِّ كُ   نْ ا مِ نَ لَ  ةً احَ رَ  تَ وْ املَ  لِ عَ اجْ ، وَ ْريٍ خَ  لِّ كُ   نْ ا مِ نَ لَ 
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 كَ لِ ضْ فَ بِ ، وَ كَ تِ يَ صِ عْ مَ  نْ عَ  كَ تِ اعَ طَ بِ ، وَ كَ امِ رَ حَ  نْ عَ  كَ لِ َال ا ِحبَ نَ فِ اللَُّهمَّ اكْ 
 رِ ُصــانْ ، وَ ينِ الــدِّ وَ  قِّ َة احلـَـَمــلِ ِل كَ ْعــأَ  كَ تِــمحَْ رَ وَ  كَ لِ ضْ فَ اللَُّهمَّ بِ  ،اكَ وَ سِ  نْ مَّ عَ 

ـــــ لَّ ذِ أَ ، وَ نيَ مِ لِ سْ مُ ـالـــــ زَّ ِعـــــأَ ، وَ مَ َال ْســـــاإلِ   ظْ َفـــــ، اللَُّهـــــمَّ احْ نيَ كِ ِر شْ مُ ـالـــــوَ  كَ رْ الشِّ
ــــ دَ َال بـِــــ وَ َ دَ َال بِـــــ َ ِلَمـــــا حتُِـــــبُّ ريَ اللَُّهـــــمَّ َوفِّـــــْق َأِمـــــ ،وءٍ ُســـــ لِّ ُكـــــ  نْ ِمـــــ نيَ مِ لِ سْ مُ ـاـل

ُه َوَوِيلَّ َعْهــــِدِه ِهلـُـــَداَك، ْقــــى، اللَُّهــــمَّ َوفِّ ِربِّ َوالتـَّْقــــوَ َوُخــــْذ بَِناِصــــَيِتِه ِللْــــَوتـَْرَضــــى، 
ــاً ُمْطَمِئـنــا، َواْجعَـــْل َأْعَماَهلَُمـــا الصَّـــاِحلََة ِيف ِرضَـــاكَ  ، َواْجَعـــْل َهـــَذا اْلبَـلَـــَد آِمـن

  .ـُمْسِلِمنيَ َسَخاًء رََخاًء، َداَر َعْدٍل َوِإميَاٍن، َوَسائَِر ِبَالِد الْ 
 جلنة إعداد اخلطبة النموذجية لصالة اجلمعة


