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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اإليمان بالمالئكة

املالئكددددس  أوددددال  ا   احلمددددف ط  دددداوا اواددددمااال اا      ا دددد   
ا بدددامح   دددفن ودددهحاأن ا إدددإف  هلل    ودددن    اط    نحدددس  وددد  ا دددال   
خيلق  ا يشدا  اودع  لدل شد  إدي   دفيا، ا إدإف  ،احفن   إايك ون

وابدن  ا تقداوموم  مالً حيًفا ا با   هلل حممًفا  هفن ا وعون  شم  اخللق تع 
 صلل اط  لين ا لل آون ا صحابن اولم تاليًما شوريًا.

 د:ــأما بع
 أاصددديكم  يإدددا اوندددا  باوعصددديس اوفائمدددس اوددده شا  ودددا اط   ش ابدددن، 

ُأ  َنا الـيَنيَن ب قعى اط  اصيسأ اط وألاوني ااآلخاين: اوعصيسأ َوَلَقـد  َوَّيـيـ 
 [.131]اوناا :  َب َمن  قـَب َلُكم  َوَإيياُكم  َأَن اتـيُقوا الليهَ ُأوُتوا ال َكَتا

اوواب ددس اودده  ا ددا  ليإددا اواددمااال   يإددا اونددا :  هلل  ددن ا صددع   
ُأ  ، وددددي   ا ددددس  هلل اط  ني  او دددداملني ا صددددع    اا   ، بدددد  وددددي  صدددد أ

ااو هعديدددددس   لدددددل خلقدددددن  اودددددا ن اوددددداحيم املاودددددكأ امل  دددددا أ  ا ا وعويدددددس  
 دددني، ا هلل مجيدددو  اوكدددعهلل اشددد   دددا  يدددن خلقدددن ا لكدددن ا هيدددفن ا دددا  مج

َمَن ت دددا ن ا إدددان  َت َي َإَّي َمتَـــو الـــريح  َِ َوا   ـــَماَوا َإن  ُكـــَم َمـــن  َســـو السي
ــر د ا َف ال َقَياَمــَة سـَ ــو  َُم  َعــدُّا ل وَُكَلُهــم  َمتَيــَه يـَ َُم  َوَعــدي ــا َُ ا ل َلَقــد  َأح   َعب ــد 

 [.39، 33] امي: 
  دن ا دقا    – ن صدف   اخد أ  -  ودع  اط  اد اط: وقف  خد    ه

      ا ددس ااحدفي، وددي ال  اودده ني  ا دس شلإددم  أد ودهن ا  ددس  ال  دال   
 اوددده اا قدددا ودددفو اوك ددداني ااوادددنس اودددا ل  لدددل  ددد  امل ددد  ل 
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 ا صحابن  ن ب فن.
وكددد    ددع  اودددفين  قيددفي ا مددداًل، اوكدددن  إددا      هلل وددها ا  دددقا أ 

كدددن  صدددالحن    ادددا  دددال  أ  ددداال      بددداني ااحدددف   ا شأ  دددف يأ  او  دددا   
بإ ادتن  فيًفا شما شاهلل،   ي لح   وفن باني  ين  قدعني  ا خلد ، 

إدد    ااوضددال   يددن  ددا    اوزيدد     أددن بدداني او عحيددف اا   قدداد، بدداني  ودد   
 احدس ادا  ندفوا،   دا  ود  اوادنس اااما دس اودهين ودا اا  لدل  ش   ا س  

 لددل خددت  ادد قيم   وددها ا  ددا بدد  ا  مجيددو   ددع وم،  اوددنإ   ددإ م
عأن ازيددف او مدداز ا زيددف  نايددس  هلل اوكددن بدداني او عحيددف اا   قدداد خي  دد

   غرين. اوضال   ين  ال  شهري ااخل أ   او عحيف ويس شخ أ  
 يإددا اونددا :  هلل  شوددا  ددا  ددا  ا ادداا   ال وعائدد  إدد    وددها 

ري  دن اوندا  لإلدعهلل   دع     قدفوم اوهاني باهب   داين: ااإد ف  كود
اوه ي  قفا ا ا لي  ممن آتاوم اط  لًما ي حف   نإا، اوع  هلل اوندا  

، ا  ندا    ا  إلعا إيًئا وأوعا  نن وهلغعا  اادوم اوكن  لل أ اإا    
 .ا ك   ا   أ  ا ح  ينا  او لم  أ 

 ئاً دا  دنإم  خدهاا ودها او لدم  دن غدري  ا اوادهب اوودا :  إدع  هلل    
 .ن اوك اني ااوانس  ف ي  
  دخدد  وددن   بدداني او قيددفي،   ددا  ددن  – يإددا اونددا   –او قدد   

  لم    بعحي.باني اوغيبف ااوغيب   يأ 
 هلل  لدديكم  هلل تن نددعا  –  ا شداهلل  وددك شدهوك  ددا لمعا  يإددا اوندا  
ف ولهنياهلل، وع ودقت  ندن مأ بأهلل دين املا  يقعز  لل  صع  و س وي شاو أ 

  ا   يزا  خملخاًل. وقت اوهنا   معد  
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و س  صع  ينهغي وك   ن ن ا ن نس اإل اهلل هبا ااإل اا  اضدمع ا 
حدني   دإا  ودع  اط   خل   يدن ا  داا ًا   ي قيدن أقد ، خل   ،  اأًا

،  ادأون  دن اإل داهلل  قدا :  هلل تدن ن بداط ا الئك دن  ا ن   ي  
 ن.اش هن ا ولن ااويعز اآلخا اتن ن باوقف  خرين اإا 

اإل دداهلل باملالئكددس  حددف تلددك ا صددع  اوادد س اودده  ددن   ددا هبددا  قددف 
غيدددل خملدددع   ابدددفاهلل ط  اوددد كم  اإل ددداهلل، ااملالئكدددس  هددداد اط:  دددا   

ويس هلم  ن خ ائ  اوابعبيدس اا وعويدس إدي ، خلقإدم اط ت داال  دن 
 َوَمــن  َعن ــَدُ  ََّ أددع  ا ددنحإم ا أقيدداد او دداز   ددان ااوقددعي  لددل تن يددهن 

َســُروَن ل ُيَســبَُّووَن الليي ــَم َوالنـيَهــاَت ََّ  َتو  َبُروَن َعــن  َعَباَدتَــَه َوََّ َيس  ــَتك  َيس 
تُـُرونَ   [.02، 13]ا أهيا :  يـَف 

َت َي املالئكس  و   ن  و  اط  َِ َوا   ُد َلليَه سَاَطَر السيَماَوا ال َوم 
ــَم ال َماَلَئَكــَة ُتُســال    دديإم الئكددس  ددفد شوددري    أ [. امل1] دداوا:  َجاَع

   اط وهحاأن،  ا    او حيحني  ن حفيث  أس     دس امل داا  
 دددلي  يدددن يأ   أدددن  دددو ودددن اوهيدددا امل مدددع    اوادددما   دددا ى أ   هلل اوندددل 

يدعز   ا خا دعا   ي دعداهلل  ويدن آخدا  دا  لديإم،  وه عهلل  و   لك ش   
 ي ين:   يأتيإم اوفا   اي  خاى.

َعلُـوَن َماَل املالئكس  ُُوَن الليَه َمـا َأَمـَرَُم  َويـَف  َداد  ََّ يـَع  َِ   ٌ اَل َِ َئَكة  
َمُرونَ  هلا  ق  اواما  احأ  ا  و     »[.  ا    احلفيث: 6]او حامي:  َما يـُؤ 

 .« ا  يإا   ب س  صابو    ا لك  ائم  اشو  ا وا ف ت  ئ   هلل ت  
  بددف  ددن اإل دداا    ب ددس   ددع    هدداد اط: اإل دداهلل باملالئكددس ي ضددمنأ 

  ن ًنا هبم: هبا ح  يكعهلل اوشخ أ 
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 دن خلدق اط شمدا  دا ل بدن  وم ا  م خلق  ا ا : اإل اهلل بع عد  
 اآليال ااوانن.

مندددا امدددن  دددنإم، ا دددن   أ لدددم امدددن ل  اوودددا : اإل ددداهلل باودددم  دددن    
 لم ونا  أدن أن ن بن  مجاً  داهلل حا س  ال   ا س امن، امما ينهغي  هلل يأ 

 ح  ن  ما  املالئكس     لي ، اوم:   يد  ا يكائيد  ا وداا ي    ي
ا لدددددك املدددددعل ا لكددددداهلل يادددددأ هلل امليدددددا   يوهدددددا تادددددمي إا  دددددفيث 

 صحيح.
  ددا ا  ددا اوواوددث  هدداد اط:  إل دداهلل اددا  لمنددا  ددن صدد ا م،  قددف 

لدق  ليإدا اودن ود مائس  أدن   ى   يد   لدل صد  ن اوده خأ  صح  نن 
دد   دق، ا ددف    داوم اط  دن اوقددف ي   او مود    صددع   ا  ف   ندا   دف و 

َهـا ُتوَحنَـا  فيفي شما  ا  اط  ن   ي  ملا ب ودن  ال  دامي  سََأت َسـل َنا َإلَيـ 
   [. ا دددا    يددد   ال اوندددل 17] دددامي:  سـََتَمثيـــَم َلَهـــا َبَســـر ا َســـوَيُّا

  ددا  اى  ليدنصدع ي   د  إددفيف بيدا  اوويدداني إدفيف وددعاد اوشد ا   يأدد
 أودنف  شه يدن  اوا ا ا  ي ا دن  حدف  دن او دحابس  إلدس  ال اوندل 
 دددن اإلودددالز   ال  شه يدددن اا دددو ش يدددن  لدددل  خهيدددن   ودددأ  اوندددل 

: ودددددها   يددددد   تددددداشم ي لمكدددددم ااإل ددددداهلل ااإلحاددددداهلل    دددددا   ندددددن 
، اشددددهوك ل  ل ددددحيددددس اوك  ديددددنكم.  اان  اددددلم. ا ددددا   دددداي  لددددل صددددع ي د  

اا  ال أدددل اط  بدددااويم اأدددل اط ودددع  شددداأعا  لدددل املالئكدددس اودددهين  دددا 
دد لإم   صددع ي اوهشددا  وددا وددع بددأ ا اط ا ف تددن و  صددع ي   ددا ، اوكددن   
 ويس ولمالئكس   ا  ين.

  ددا ا  ددا اواابددو  يإددا اإلخددعي ممددا لددب ا  قددادن   املالئكددس:  إددع 
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ا هاد م إم ط حاإل اهلل اا  لمنا  ن   ماهلم اوه يقع عهلل هبا: ش اهي
ودددن وددديالً ا دددا ًا بدددفاهلل  لددد   ا   دددع . شمدددا  أدددن ينهغدددي وندددا  هلل أدددن ن بدددأهلل 

 إم اط هبدا ممدا  يدن   دلحس اوهشدا:  إ يد   عشد   وه ضإم   ماً  خ   
ََمـيُن ل َعلَـَ قـَل بَـَ  اوقلعني اوع اوعحي  اا  ين حيايأ  نـََزَل بَـَه الـَروُ  ا  

[. 135-133]اوشد اا :  َسـان  َعَربَـوم ُمبَـين  لََتُكوَن َمَن ال ُمن َنتَيَن ل بَلَ 
ا وداا ي   عشد  بداون     او دع  اودهو بدن حيداي ا  اداد ب دف  ع ددا، 
ا يكائي   عش  بإأزا  امل ا ااونهال اولهين هبما حياي ا   ،  إن   

 ا بددددفاهلل احيدددداي   اوقلددددعني احيدددداي   اووال ددددس   دددد  اط  لددددل  يددددفيإم حيدددداي  
اولإدم  ني   يد  »ا   ح صالي اولي  بقعودن: ي   ا   ، اوقف شاهلل 

ا يكائيددددددددددد  ا وددددددددددداا ي   ددددددددددداوا اوادددددددددددمااال اا     دددددددددددا  اوغيدددددددددددب 
 .«ااوشإادي...
َونَــاَدو ا يَــا باونددا ، يقددع  اط  ددن  ودد  اونددا :   عشدد    ك  او ددا ددنإم    

َنا تََبَ  قَـاَل َإنيُكـم  َمـاَكُثونَ  [. ا لدك 77]اوزخدا :  َماَلُ  لَيَـق َض َعَليـ 
قُــم  يـَتَـَوسيــاُكم  َمَلــُ  شد  باانددس، ا لددك املدعل اوددهو يقددع  اط  نددن:  ع 

ـــَم َبُكـــم  َُـــمي َإلَـــَ تَبَُّكـــم  تـُر َجُعـــونَ  َِ اليـــَنل وُكَّ [. 11]اوادددإفي:  ال َمـــو 
   املشدددا  ا خددداى   املغددداني   آهلل   بدددأ ا اط  لدددل  ددده  أ دددس    ددداد   
ي  ااحف   َِ [. 80]يدس:  ئ ا َأن  يـَُقوَل َلُه ُكن  سـََيُكـونُ َإنيَما َأم ُرُ  َإَذا َأتَاَد 
 َــأَُلون ــم  ُيس  َُ َعــُم َو ــا يـَف  ــَأُل َعمي . ا لكدداهلل  ددعشالهلل باددنا  امليددا ََّ ُيس 

     ن شما با    حاديث صحيحس.
س  لكني  دو شد  إدخ  يك هداهلل  ليدن امما ينهغي   ا  ن ونا  هلل ث   

قََّياَن َعَن ال َيَميَن َوَعَن السََّماَل َقَعيد  ل َمـا َإذ  يـَتَـَلقيَ ال ُمتَـلَ   ماون  مجيو  
ــو ل  َإَّي َلَدي ــَه َتَقيــ   َعَتيــد   ــن  قـَ ــُ  َم [.  إيدداإ  يدداإ 17 ،18] :  يـَل َف
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 .ك ب  ليك  ا ياعؤإ يعز اوقيا س يإا املالم  هلل يأ 

 أددددني  ملددددا دخلددددعا  لددددل اإل دددداز   ددددف اشدددداهلل  ايًضددددا  ددددإ ا وددددع يددددئنأ  
 –اودع  حدف او داب ني  –يدا  بدا  هدف اط:  هلل واااًودا  املاي ،  قيد  ودن

  أ اك  ن ا أني.« ك ب  لين هلل  أني املاي  يأ »يقع : 
 ددددداتقعا اط  هددددداد اط اا لمدددددعا  هلل اإلأاددددداهلل ودددددع  خيدددددا  ودددددن يدددددعز 

َف َعَلي ـَ  اوقيا س:  َسـَ  ال يَــو  َرأ  َكَتاَبَ  َكَفـَ بَنَـف  َكَتاب ا يـَل َقاُ  َمن ُسوت ا ل اقـ 
 [.19، 13]اإلواا :  َسيب احَ 

اولإددم نينددا بزينددس اإل دداهلل ا نهنددا اوزودد    اوقددع  ااو مدد ،   ددع  وددها 
 اوقع  ا و غ ا اط..

* * 
 الخطبة الثانية

    ا    ا إددزن إددي    ااونإددعى   يأ  احلمددف ط ي لددم اواددا  
ا إدددإف  هلل    ودددن    اط احدددفن    ،اوادددما    دددفن ودددهحاأن ا إدددكان

 تاليًما شوريًا. اولم  ون، ا إإف  هلل حممًفا  هفن ا وعون  إايك
   ا ب ف:

 اتقعا اط  يإا اونا  ات لمعا  دن او لدم  دا تقيمدعهلل بدن ديدنكم  دإهلل 
   اأًا بابن. اوهو يزيف املن ن   او لمأ  خري او لم  

 هدددداد اط: اواددددنا  اوددددهو   ان  اوًقددددا بددددهون شوددددري  ددددن اونددددا  وددددع 
 دددن ن  هلل اإل ددداهلل  اهلل باملالئكدددس ا     لدددي لم شددد    دددعهلم:  دددا  ائدددفي اإل ددد
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وما ثاال  ليلس،  اهلدا: او لدم ب ةمدس اط ا عتدن اودل اأن االئكس اط يأ 
ةمددس اخلداوق،    اأيإددا: إدكا اط  ددز ا دد  ةمددس املخلدع   ددن     دإهلل    

 دددن ودددن   املالئكدددس  دددن يقدددعز   ةإدددم   لدددل  ناي دددن نيلقدددن حدددني اشددد   
 ودك  دن   داحلإم. ااوواوودس: حمهدس املالئكدس  لدل  ري  اش ابس   مداهلم اغد

  ا  ا عا بن  ن  هادي اط ت اال.
ت حداإ ويادا بقدعى   نعيدس شمدا   يإا اونا :  هلل املالئكس   اداز  

َولَـو  تـَـَرإ َإذ  يـَتَــَوسَي الـيَنيَن  ااوضدال  يقدع  اط  دنإم:   ا   ود  اوزيد   
ــرَبُوَن وُ  ُهم  َوَأد بَــاَتَُم  َوُذوقُــوا َعــَناَب ال َورَيــ َ َكَفــُروا ال َماَلَئَكــُة َيب   ُجــوََ

َِ [. ايقع : 52]ا أ ا :  َِ ال َمـو  ََِمـَرا َولَـو  تـَـَرإ َإَذ الاـياَلُموَن َسـو 
رَُجــوا أَنـ ُفَســُكمُ  [. ايقددع  33]ا أ دداز:  َوال َماَلَئَكــُة بَاَســُطو أَي ــَديَهم  َأو 

ــاط  ددن  ودد  اانددس:  ن  َي ــد  ُِ َع ــائََهم  َجنيــا ــن  َمَب َِ َم ــن  ََّــَل ُوُلونـََها َوَم د 
ُوُلوَن َعَلــي َهم  َمــن  ُكــمَّ بَــاب  ل َســاَلف   َوَأز َواَجَهــم  َوُذتَّييــاتََهم  َوال َماَلَئَكــُة يَــد 
َبـــــــــــــــــــــَ الـــــــــــــــــــــدياتَ    َعَلـــــــــــــــــــــي ُكم  َبَمـــــــــــــــــــــا ََّـــــــــــــــــــــبَـر ُتم  سَـــــــــــــــــــــَنع َم ُعق 

َُرَُكُم الليُه  َوَلَقد  [. ايقع  اط  ز ا     ش ابن: 09، 03]اوا ف:  َن
َمَنيَن أَلَـن   ـُكُروَن ل َإذ  تـَُقـوُل َلل ُمـؤ  ت  َوأَنـ ُتم  َأَذلية  سَاتـيُقوا الليـَه َلَعليُكـم  َتس  بََبد 
ـَزلَيَن ل بـَلَـَ َإن   ٍ  َمـَن ال َماَلَئَكـَة ُمنـ  َفَيُكم  َأن  يَُمديُكم  تََبُكم  بََثاَلََـَة َمََّ َيك 

ـَبُروا َوتـَتـيُقـ  ُ ٍ  َت َســَة َمََّ ـَدد ُكم  تََبُكـم  َبَخم  ـَنا يُم  ََ َتََم   ــو  وا َويَـأ ُتوُكم  َمـن  سـَ
 [.105-103]آ   مااهلل:  َمَن ال َماَلَئَكَة ُمَسوََّمينَ 

 ددن اوندددل  ا هددا   صدددحيح اوهخددا و  دددن حددفيث    وايددداي 
  : و  سالن ا إذا أح  اهلل العبد نادإ جبريم: إن اهلل يُ » أن  دا
وـ  وبه جبريم سينادل جبريـم سـو أَـم السـما  إن اهلل يُ سيُ  بهحَ سأَ 

. «وضع له القبول سو ا تيالسما  َم يُ  وبه أَمُ بو  سيُ سالن ا سأحَ 
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الجمعـة  إذا كـان يـوفُ »: اصالتكم وهن  يإدا اوندا  يقدع  اواودع  

 كتبـــون ا ولَ يَ  بـــاب مـــن أبـــواب المســـجد مالئكـــة   كـــان علـــَ كـــمَّ 
َُ سا ول سإذا جلس اإلماف   «وف وجا وا يستمعون الـنكرطووا ال

  اان اوهخا و.
لدددزز املدددن ن ا  قدددادن    الئكدددس خم  ددداي ممدددا ي    هدداد اط: ودددهن أهدددهي  

اأا اط باو لم اونا و ا ن نا  مال صاحلًا. اولإم ص   لل   لم اط. ب   
 اا   اولإم  ن  صحابن  مج ني. اوهشايس حممف 

 
 

*  ** 
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 داولوالت بالعالجَ  ا مرُ 
وي  هلل ت قعا اط   مجيو   ع شم،  إهلل تقعى    ا ب ف:  إهلل اوعصيس  

 اوي اوالعاهلل  نف اهلمعز ااوانايا. ،إأ  نف اوهاليا اط وي املل
لدن ا شاز خملدع ، لأ    هاد اط: اإلأااهلل   أةا اإلوالز  غلل  ااي  

د دددن،  ا ق دددن اي دددعأن ا  ةدددن، اي مددد  ونمدددعن اشماودددن، ا لدددل حقدددن  
 دددي ااو قدددفز لعغدددن  دددن اوا  ز ا يدددن، ابأ أع دددن، اأضدددع   قلدددن اتقدددف   ا   ابقددد

 املمكنس ااملا  ا س ويكعهلل    حان تقعمي. احلفاد  
 ولهاليدا ااندن، ا  خيلدع حدي   اوكن اإلأااهلل   وهن احلياي ودف   

احليدداي اإددفائفوا ا  حدداهلل  ، احمددنأ  ددن أكددف، ا  ي دد ع ا ددا  ددن شددف   
دددااخ هدددا   مدددن   دددي  لدددن اوا دددا الـــم ل  ت   ليدددن اوادددختأ خ  ، ا دددن و 

تَـنُـوَن ل َوَلَقــد  سـَتَـنيــا  ــم  ََّ يـُف  َُ رَُكــوا َأن  يـَُقولُـوا َمَمنيــا َو َأَحَسـَ  النيــاُأ َأن  يـُتـ 
َلـــيَـع َلَمني الليـــُه اليـــَنيَن ََّـــَدُقوا َولَـــيَـع َلَمني ال َكـــاَذبَينَ  ـــب َلَهم  سـَ  اليـــَنيَن َمـــن  قـَ

  كلـه عجب ا  مر المؤمن، إن أمـرَ »: [. ايقدع  3-1]او نكهعل: 
 اِــكر سكــان ويــر   ويــر، ولــيس ذلــ  إَّ للمــؤمن إن أَّــابته ســرا َ 

 «.له ا  له، وإن أَّابته ضرا  َّبر سكان وير 
  يب اإلأااهلل   حياتن  ن ا ب ال : ا بد ال أ ا هلل  ن   ةم  ا يأ 

 .با  اا  اا وقاز
 ين  هلل او حس تا   م عهلل  مجاً ا   إك  مأ  – هاد اط  –اونا   

 .  ي ا ن    املا ل
 يإدا شودري  دن اوندا ، اوكدن املدا   او حس ااو ا يس أ مدس  غهدعهلل   
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 آدز اأ شدددا  اوندددا    اهلشددديم،   خيلدددع  ندددن ن ددداهلل ا  ين ن شدددا بدددني بددد

بدددد    ياددددلم  نددددن  حددددف     ددددن  حددددم اط، بدددد   هلل  فياددددلم  نددددن   ددددا
ددد ن إدددي   دددن  إاإدددن م  دددن إدددفي  دددا   البدددف  هلل ي ددديهل  اوعاحدددف  هلل و 

 امل نا ا ونا اوناإ.
 ثاأيدددددددددددددددددددس   بدددددددددددددددددددف  نإدددددددددددددددددددا  لدددددددددددددددددددل او ددددددددددددددددددد 

 
  

 ا  بدددددددددددددددددددددددف  هلل لددددددددددددددددددددددداو  ليدددددددددددددددددددددددن اووماأيدددددددددددددددددددددددس  
 وددددددددددددددددددددددددداا  اودددددددددددددددددددددددددم اا  مدددددددددددددددددددددددددامح ا ا دددددددددددددددددددددددددس 

 
  

 اياددددددددددددددددددددددددا ا اددددددددددددددددددددددددا   وددددددددددددددددددددددددقم ا ا يددددددددددددددددددددددددس  
، إ  ا  ا  دداا  اا وددقاز ا هلل شاأددا  ال  دداا ي ا قدد  ااإدد فاد ا  ددد 
شودددريي،  لمإدددا  دددن   كًمدددا ا عائدددف  ن   ددد  هلدددا ح  أ    هلل اوهدددا و  ددد  إدددأ

 لمإددا ا إلإددا  ددن  إلإددا، اوقددف  ح ددل اإل دداز ابددن  اوقدديم   ش ابددن 
او ليددد   دددا ولمدددا   دددن  عائدددف احكدددم  دددزادل  لدددل  ائدددس  ائدددفي  إددد ا أ 

د اوقلب ااواا    ا ا : اأ  امحأ  س بدن     دن بداآل ز اا  داا ،   دا     
فاهلل  لدددددددل آ ز ا بددددددد اوقلدددددددعني اا  اا   ع ع دددددددس    يدددددددن حيددددددداي،   دددددددحسأ 

ا شا إا.اوددد. ا ددن وددها املن لددق  ددإهلل املددا  ل مددو  يددن اوكددا ا ااملاددلم 
: ااوددددد  او دددددا ا اوكدددددنإم ي ق دددددعهلل   اوومددددداي، يقدددددع  ابدددددن  اددددد عد 

 أكددم تددااهلل اوكددا ا  ددن  صددح اونددا   اددًما ا  ا ددإم  لهًددا، اتلقددعهلل »
 ددددا ا  اط وددددع     اونددددا   لهًددددا ا  ا ددددإم  اددددًما ا مي أ  ح  ص دددداملددددن ن  ددددن    

«. الهلل  دددد  ادددا كم وكندددد م  ودددعهلل  لدددل اط  دددن ااأ  ا  ح  اص ددد  لدددعبكم
  بشدا  دإهلل  دا   )ادخ  ولماهلل او ا وي  لل  اي  ي عدن  قا  ون: 

ن ن  ولأدقل دا  او دا ا شداوه ري    اد   ًها ا هلل   دا أ  ا يً   داملن ن ل لدن اط ش  
 .( و      أ    ا      ق      ولعن  ال يف و    أ 
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والز  ا  ولمحا ةس  لدل بدين اوهشدا  دال اب ف  يإا اونا   إهلل اإل
ادداًل، وقددف  ددا  اإلوددالز ينهغددي ولماددلم  هلل يا اددلم ولمددا   إددزًا اش  

    عا دددف   اا  دددا باو دددفااو، بددد  وقدددف بددد  وندددا  ودددع  اط  بددداو ال   
او دددال  اشيددد  تادددري  ليدددن، اوكدددن  هددد   ودددك   دددع   بدددف  دددن   ا  إدددا 

 دن اط ودهحاأن ا أدن بقضدا  اوي:  هلل ي لم املدا   هلل  دا  صدابن  ودا ودع 
 هلل  ددددا  صددددابن إددددي      ا اوددددي لم  ضددددإ  ي ااو   شددددك  ا ددددف   ددددال مددددا  ول   

  اوددفأيا  البددف   هلل  باددهب  أعبددن، ا ددن حكمددس اط  هلل ل دد  او قعبددس  
اإدكا ط  هلل   دد   قعب دن   اوددفأيا داهلل  ولمداي   دن تعبددس ااود غ ا   

دد ا هلل ي  مددف  ليددن   ناا   ددا   لددل اط    اآلخدداي، ا لددل املدداي   هلل ي عش 
 . صابن

   او دفااو   أ ادن اا  دا بدن ملدن      هاد اط: شاهلل  ن وفين 
بدد  وقددف  خدد   أددن  ددا  ددن  ددا      ، صددابن  ددا   ددن  ولددن ا صددحابن

اوكن اونا    ي لمعهلل،  اى  ادلم   صدحيحن  دن  دابا  ،اون داا 
أ بـإذن رَ بَـ الـدا َ  ا   دو  بَ اسإذا أَّـ دوا    دا    لكمَّ » ا :   هلل اونل 
. اوكدددن اودددفاا    لددعن      ا شددداهلل  يددن   دددااهلل:  هلل يكدددعهلل «اهلل تعــالَ

ا هلل يكدددعهلل أا ً دددا ودددن  ائدددفي،  دددإهلل اإلأاددداهلل    لدددك  ، هاًحدددا غدددري حدددااز
 لددح، يقددع   لددح ا ددف   تأ أ اددن حدد  ل لإددا حمدد  يددا ني  دايددس  ددف تأ 

 :« َـــاد ـــداووا عب ـــداووا بوـــراف ت   دددف ا صدددحاني  .  اان«اهلل وَّ تت
شم   إد ا    اوانن بانف صحيح. ايقع  ابن  ا عد:  هلل اط   ل د   

  ليكم. ز  ا   ا ح  
 هداد اط:  اى اإل داز   دف اابددن  ا دن ااوق دهو بادنف صددحيح: 

ِــر ا مــن بطنــه، بوســ   مدف وعــا    مــا مــن ابــنُ » ددا :   هلل اونددل 
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سثلـ  لطعامـه  قمـن َّـليه، سـإن كـان َّبـد سـاعال  ماِ يُ قي  ابن مدف لُ 

ل  لَ  ل  لسرابه َو . وها حفيث  ةيم  ن   ةم  حاديث «سهفَ نَـ َو
يددس، يقددع   ودد  او ددب  م  او ددال  ااو ددفااو اوددع اوكددالز  ددن اوغددها  ااحل  

يدددس   م   لدددل د  دددن با غهيدددس ااحل   ف    أددد شمدددا  شدددا ابدددن اوقددديم: شددد  دا   
ددد  اا  د  دددن با دايدددس، ا دددف ات قدددعا  لدددل  ودددك، ا شدددا   دددم  ددداوعا:   أ

 إهلل اوفاا    ا   لف   اوهدفهلل  ،ي ا دايسق  ا  عوو ب  ينهغي ول هيب  هلل يأ 
     يعا قدددددن،  ا نادل شمي دددددن  لددددديالً تشدددددهث   ن  ا ا دددددف دا ً ل دددددل   أ   دا ً 

 هبا. او حس ا هث  
اوقدددف ا  إددددف ا وهددددا     لدددداد  دايددددس وكوددددري  ددددن   دددداا  بددددين آدز 

 ا ودع حدااز   أ ادن   ،ز    ا شاهلل   نعً ا  دن حداا اويس  نإا حمةع   
شداخلما ا ددا  ا لددن، يقددع   حددف اواددل    ددن اط:  إمددا ا  إددف ا وهددا  
   دايددد إم  دددإهلل  دددا  ندددفوم   يادددااو إددديًئا    اأدددب  دددا    اأدددا اط 

ا ددعي اوقلددب اا  مددادن  ،املاددلمني،  ددن ا دايددس اوقلهيددس ااوااحاأيددس   اإددا  
أ دداا  اا أكاددا  بددني يفيددن، اا و إددا   ويددن اا  ، لددل اط ااو عشدد   ليددن

 ،ااو ددهو  وددن ااو ددف س ااوددف ا  ااو عبددس اا ودد غ ا  ااإلحادداهلل  ال اخللددق
ا غا دددس امللإدددع  ااو  ددداي   دددن املكدددااني،  دددإهلل ودددهن ا دايدددس  دددف  اب إدددا 

 ع فاا هلا  دن او دأ ري   اوشد ا   دا  ،ا  م  لل اخ ال   ديا ا ا للإا
   لم ا وها . مأ ل      وين      ي  

 يإا اونا :  هلل  ن او ال  اوهو   إفأا  وين ديننا ودف و ا  داا  
وددع  وددك او ددال  اوددهو صددا  اونددا   يددن بددني غلددع اتق ددري  ،اا وددقاز

 يدس اط اوا   ا مهلعا  اأًها  نن، احاصدعا  لدل  اأدب آخدا  ندن،   دا  هداد  
دد  أ اددن ا  ددل  ولددن ا  ددا او ددحابس باوا يددس ا ددا : ل   ددس، وقددف    ا ي  اوش 
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. ملا  ا  ون  حدف او دحابس: شندا «َّ بأأ بالرقية بما ليس سيه ِرك»
:  ي   اااوليس شي  تاى  وك يا  وع  اط،  اان  الم، ا ا  ا  أد  
 ولدن، تقددع   ب د    بد  وقدف   دل  «ة  ميـأو حَ  إَّ مـن عـين   ةَ يَـقـ  َّ تُ »

  ولن:  ادح   ب     ع  شاهلل يأ    ائشس   ي اط  نإا:  هلل  وع  اط 
ــاأ أذَــ    اللهــم تبي »بيددفن اويمدد  ايقددع :  ــأأَ  الن أنــ   اِــفَ  الب

   دق  ليدن، بد   «م اقَ َسـ غـادتُ َّ يُ  ك ِـفا   إَّ ِفاؤُ  الساسو َّ ِفا َ 
، تقدع    دي اط  نإدا: شدداهلل  هلل  ائشدس   دي اط  نإدا   دا اونددل 

،  لمدددا ثأ  أدددند   ال ايد    ا اإددد كل يقدددا   لدددل أ ادددن بدددامل ع    ودددع  اط 
ا  ادددح  ليدددن بيميندددن   دددا  باش إدددا.  اان  ، ليدددن ا  دددن شندددا   دددا أ اإددد ف 

 .اوهخا و ا الم
  هلل   يد   تدل اوندل  ا اى  الم  ن    ود يف اخلدف و  

،  ا    ي : باوم اط نعم  ا  ا   وع  اط: قا : يا حممف  إ كيا  
 «.ش يكاط ي   ا ني   س    يك  ن ش  دا  ين يك ا ن إا ش  أ  أ 

ل  هدداد اط  ددا شدداهلل بك دداني اط  ددز ا دد :    وددع   دداوا  ا هلل   ةددم 
ـــَفا   اوشددد ا  احلقيقدددي   ددداا  اوندددا   َِ ـــَو  َُ َونـُنَــــزَُّل َمـــَن ال ُقـــر َمَن َمـــا 

َمَنيَن َوََّ يَزَيُد الاياَلَميَن َإَّي َوَسات ا َمة  َلل ُمؤ  [. اوقف 80]اإلواا :  َوتَح 
ا ي ع اوعا ب  لل املاي   هلل ي   يس  إها واو ا س  أ  ل  وع  اط م  

، وكدددن وندددا اين دددث ادددا ا د   ودددنس  ودددع  اط  ،أ ادددن بك ددداني اط
 اودي  هلل اوا يدس تكدعهلل  هد  ا دعمح املدا  ،  اًا  بدف  دن   ا  دن  هداد اط

 ددن أ اددن  ددن  هلل تكددعهلل ب ددفن،  ددإهلل اوددالنز ولماددلم احلددق  هلل  أ   ولمددا
 إهلل  دن  مهد   ،ئح اونهعيسا  اا   ه  ا ع إا با دايس اوشا يس ااون ا

 اغ دد   ددن  دداا ي اوقدداآهلل حدداو   ، ا اد او ددها  ااملاددا  ا دبددا  او ددلعال
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 ي دديهعأن اددا ين يددن  أددن وددع  ف هلل ت اددلت  ليددن إددياوني اإلأددس اااددن
 الكرســوَّ  ميــةَ  مــن قــرأ»: امل ددا  اوددع اوددهو  دديو أ اددن،    يقدد  

ـــ ســـو ليلـــة   ـــم َي ـــم يَ ل ـــه مـــن اهلل حـــاس  ول ـــه ِـــيطزل علي ان حتـــَ قرب
ـِ بسـبع تمـراِ عَ ُبي تَ  ن  مَ ».  اان اوهخا و. ا ا : «ُبِيُ  وة لـم ج 

.    دق  ليدن.  ال غدري  ودك  دن ت اايده غ د  «م    ذلـ  اليـوف ُسـيبـرَ 
  نإا شوري  ن اونا .

 اولإم  أا أاأوك او  ع ااو ا يس   اوفين ااوفأيا ااآلخاي.
 با إ اط   اوكم   اوقاآهلل او ةيم.

* * 
 لثانيةالخطبة ا

 «من ا مر بالعالج والتداول»
 احلمف ط  ني او املني.

 أما بعد:
 ددداتقعا اط  هددداد اط اا لمدددعا  هلل اوعا دددب  لدددل اإلأاددداهلل  هلل    ملدددن 

 هلل يقددددو   حمددددا يا إددددا يس  يددددهوب  ،حهددددن ولشدددد ا  احاصددددن  لددددل او ا يددددس
 واني اونا  هلم.ول ال   لل  يفو املش ع ين ااوف اوني  إس    

ودددددو  هددددداد اط    اأدددددب اوا يدددددس ا خاا إدددددا  دددددن حدددددفوا ا هلل او ع 
املشاامح   ا حماز خماو  ولإفو اونهدعو،  دإهلل اوندا    ودها اوز داهلل  دف 

ايدددا ي ت موددد      ددداشن ول دددال  هبدددا اعا يدددف   يدددس حا دددسً اختدددهاا  دددن اوا  
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اتاتيهدددال، بددد   هلل  دددنإم  دددن    مددد  ودددن غريودددا، اودددها  هددداد اط  دددن 
غددري  ددا إددامح اط، بدد   هلل  ددنإم  ددن بدداو     او هددث ا دديامح ا  ددعا   

اوا يددددس حدددد   خا إددددا  ددددن احلددددف اوشددددا ي   صددددع  غددددري خا يددددس  لددددل 
 او قال .

 ا  ظال   ا  ف م  م  إهلل وناإ   ع ًا   بف  هلل ي ا إا اونا :
اد ا ، اش   هادي وياا  لل  ا إا ن اط   اً :  هلل اوا يس  هادي  

 ا  دن   إ  شاهلل  ن وفو اونل صحيحس  اغريأ  ا وعون  إي باولس  
ن ا  ددن اواددل   هلل  ددنإم  ددن اأق ددو   دد   صددحابن وددها ا  ددا،     يأدد

 شما ن معا.  –هبم  غ أ ان هلا خف س ولمالمني ا  سً ا ا   ،ولا يس
 اأيًددا:  هلل حددار املدداي   لددل اوشدد ا  ااو ا يددس   ينهغددي  هلل يف  ددن 

 ا ن  إهن  دا  إهلل املاي  حا   ف ال اوهواني وك  وا ت  ا  نحا 
 البدف وألصدحا   دن تدفخ   ،يكعهلل باواكااهلل اوهو   يش ا اا حعون

     إادن اتع يإن.
بد    دا   ضد   ، اووًا:  هلل اوعا ب  لل املا   هلل يا ي أ ان بن ادن

ــَطري َإَذا ا أ ددو  ددن ولهددن  ددن غددرين،  ددإهلل اط يقددع :  ــن  ُيَجيــُ  ال ُمب  َأمي
ــا ُ  ع املددا    لددل املدداي   هلل يلإددأ  ال [. ااواددع  ودد60]اونمدد :  َدَع

  ا  صابن.  بن   اوف ا  اولب   و  
 ابً ددددا: اام ددددعا  ددددا   ددددع :  هلل ا  ددددس او ا لددددس وددددي اودددده تأخدددده  ددددن 

ات لمعهلل  ا ا و   وهن اوهالد  ه  د عي  ،تا خيإا املا ي د اًوا ا  ًا
 . هف اوعواني  ن صع  وه   اوشاشيال ااوهفمح ناوشي  حممف ب

جنددف  ومدداهلل بددن بشددا   ش ابددن:  نددعاهلل ا ددف ب ددف  هلل  يقددع   ددن   
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 شددا صددع ًا  ددن وددهن اوشدداشيال  ددا : ااواددهب اوددهو  حددف   وددك   

 هلل ا  ددااني   ا أزوددعا   اوهلددفاهلل ا ددا اوومددا  صددا   -ااط   لددم -جنددف
  إددم   ددا  اأاددا  ي  ههددعهلل ايددفاااهلل اونددا ،  ددإ ا شدداهلل    حددف  دددن 

تلدددك اوهاديدددس  يادددأوع م  دددن  ب    ه ددد وددد  اوهلدددف  دددا   تدددل  ولدددن  ال  أ 
 ل ددن  يقعوددعهلل: ا  ددعا وددن   املع ددو او ددال  شددها اشددها، ا وددك اوددفاا  و  

ويحققددعا   ددا  إم ول ددب  نددف وددن   ااإلددس   يقعوددعهلل هلددم:   تاددمعا 
 ،اشلدددعا  ندددن شدددها اشدددها ،ا   دددعا املددداي   ندددن شدددها اشدددها ،اط  لدددل   دددن

هلددم ااودد ف اً ا ا اددا  ايضددإم   نددسً ا اددا يشدد ي اط   ،ااتاشددعا شددها اشددها
اودددا   لددديإم ا  دددف  ،يعا دددق ا دددا اوشددد ا  حددد  شودددا  ودددك   اوندددا 

 ع  عا هبها اواهب    ةائم...  ال آخا شال ن.  اأةااا  هاد اط شم 
  يددددد م بدددددني ودددددن   اوقددددداا   دددددن ودددددع    ددددداني  دددددن اودددددف   ااوشددددد ع ي 

  ا  هلل يقو.ااواحا،  إ ا   ين هن  قال  اونا  ولخ ا  اإك اخل
  هلل خري احلفيث شالز اط.

*  ** 
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 الزنا ووطر 
احلمف ط اوهو ا ق  ن إا   ن  هدادن وادلعإ صدااون املاد قيم، 
اوفاوم  ال    او  اي،   فن وهحاأن  هلل إامح ونا وها اوفين اوقعمي، 
ا إددإف  هلل    وددن    اط احددفن   إددايك وددن، ا إددإف  هلل حممددًفا  هددفن 

  او ضددديلس ا مدددو اوا يلدددس، صدددلل اط  ليدددن ا لدددل آودددن ا ودددعون،   دددو  ندددا
 ا صحابن اولم تاليًما شوريًا.

   ا ب ف:
 داحب املدن ن  أاصيكم اأ اي ب قعى اط ت داال، او قدعى اوده تأ 

   ش  ا ا اش  حني، اون ينإع  ن  وعا  يعز اوقيا س    امل قعهلل.
ماهبدس اط  هاد اط: اونا   إما بلغعا  ن  عي  دإ م  دا زاهلل  دن 

 دددز ا ددد ،  مدددا  دددن  ددداوا  ا  ددداد     ااط  ع دددن، ا دددو  ودددك  دددإهلل اط 
َِ َإَّي اودددد  بيددددنإم  ددددن اآليددددال يندددده   هددددادن اددددا يأ  َيَــــا َوَمــــا نـُر َســــُم بَا  

ــا وَيف   ،وم اوغددابا[. اوددن ي ددعد ولماددلمني مجيً ددا مددف  53]اإلودداا :  َتخ 
َوَعـــَد الليـــُه اليـــَنيَن أن: ا  شلمددد إم او اويدددس    ب حقيدددق  دددع  اط ودددهحا

َلَف  َتخ  َت َي َكَما اس  َلَفنـيُهم  َسو ا   َتخ  َِ لََيس  ُياَلَوا َمَمُنوا َمن ُكم  َوَعَمُلوا ال
لَنـيُهم  َمن   اليَنيَن َمن  قـَب َلَهم  َولَُيَمكََّنني َلُهم  َدينَـُهُم اليَنل ات َتَبَ َلُهم  َولَُيَبدَّ

َسَهم  َأم ن ــ ــَد َوــو  ــَد َذَلــَ  بـَع  ــي ئ ا َوَمــن  َكَفــَر بـَع  َِ ــرَُكوَن َبــو  ا يـَع ُبــُدونََنو ََّ ُيس 
َُُم ال َفاَسُقونَ   [.55]اونع :  سَُأولََئَ  

 دددد   ددددا حقددددق اونددددا  امل لددددعني حقددددق اط هلددددم  ددددا ي لهددددعهلل، ا هلل 
املاددلمني   دداوهعهلل دائًمددا ب دد ح وددإ    مدداهلم وينةددااا  ددا ا ق ددعن  ددن 

   ات ه ددن  قعبددس، ا ددا  ددن  قعبددس    اهلددا  اوددهأعني،  إأددن  ددا  ددن  أددب
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 أب شاهلل وهًها وع ع إا،  اى ابن  ا دن ا بدع أ ديم ااحلداشم اصدححن 
ااا قددن اوددهول بأودداأيف خم ل ددس  ددن  هددف اط بددن  مددا   ددي اط  نإمددا 

يـــا معســـر المهـــاجرين: » قدددا :   أدددن  دددا :   هددد   ليندددا  ودددع  اط 
ن تدتكوَن: لم تاهر الفاحسة إذا ابتليتم بهن وأعوذ باهلل أ ومس  

سسا سيهم الطـاعون وا وجـاا التـو  لعنوا بها إَّسو قوف قط حتَ يُ 
لــم تكــن مبــ  ســو أســالسهم الــنين مبــوا، ولــم ينقُــوا المكيــال 
دة المؤنة، وجوت السلطان علـيهم،  والميزان إَّ أونوا بالسنين ِو

 البهـائم نعـوا القطـر مـن السـما  ولـوَّولم يمنعوا زكاة أموالهم إَّ مُ 
مطروا، ولم ينقبوا عهد اهلل وعهد تسوله إَّ سلط اهلل عليهم لم يُ 

م سأوـــنوا بعـــض مـــا ســـو أيـــديهم، ومـــا لـــم توكـــم  عـــدوا مـــن ِيـــَر
روا ممـــا أنـــزل اهلل إَّ جعـــم اهلل بأســـهم أئمـــتهم بكتـــاب اهلل ويتخييـــ

 .«بينهم
 يإددا اونددا :  هلل اإلوددالز د ددا   دداادن شددي ياددرياا صددً ا ااحددًفا يددان 

ــأمرَ » ددا :  خدداو  حدد  ي يددفان  ال  إددفن ا    ددإهلل اواوددع  امل ن لت
نـه بالمعرٍو ولتنهون عن المنكر ولتأونوا علـَ يـد السـفيه ولتأطرَ 

ــــ اعلــــَ الوــــ  أطــــر   ُُ كم اهلل مــــني عُ يه علــــَ الوــــ  قُــــر ا أو لني رُ ولتق
 .«بعقاب من عند 

 هدددداد اط:  هلل ا  مددددو اإلوددددال ي اونةيدددد  وددددع اوددددهو تات ددددو  يددددن 
الز او ضيلس ات ضا ا  إدعد   داادن  لدل  مدو اوا يلدس   شد  د اهبدا،   

ا هلل  ن حانال ودها اودفين ود ين و دال  ا  دااد اا  م دال احما بدس 
او دددعاحإ ا  ا دددس م مدددو  ودددال ي أةيددد  ب يدددف  دددن ااددداائم ا خال يدددس 
امل اددفي، اانا ةددس  لددل ا  دداا  اا أادداني اصددياأس او دداا  ااوددف ا ، 
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ت اال  بت صال  املن نني ا الحإم   ظ  داا إم اصدياأس ب   هلل اط 
   اا إم.

    هلل ونددداإ  ا دددس ودددي  دددن   دددهح ااددداائم،  شاودددا  ودددع  اط 
احلفيث اواابق، وي  ن   قدا اودهأعني  ندف اط ا شواودا بشدا س،  دا 

اودي خ دا  ،  ي اط وهحاأن ب ف اإلإااإ بدن بدأ ةم ا    دهح  نإدا
ا   ،،  دا اأ شدال     دس    ا ولك إدا اد ا دا لل ا  م ال اوهشايس

 شدددددا   م مدددددو     ع دددددا   شاأدددددن اودددددف ا بنياأدددددن،  دددددن   حدددددإ 
اتددددددهيب احلايددددددس ا  ددددددك  ،او ددددددعاحإ ا شدددددد  او ضددددددائح تق دددددد  اوا عوددددددس

اتدددددندو  ال اخددددد ال  ا أاددددداني، ات ادددددف  ،ا  ددددداا  اتهدددددفد ا  دددددعا 
 نددددا ،   ددددا ا خددددال  ات ضددددي با  ددددس  ال او نددددا  اتددددف عوا ولشددددقا  ااو

  ا س اوزأا.
اوددددهب  ،ا، ا ادددداد   اوقلددددعني  دددد  او      هدددداد اط: اوزأددددا اأ كددددا

ف باو قعبددس   اوددفأيا  هدد   ع  ددإللدداني اودده  ااو ددا  ااوشددنا  اصدداحهن  أ 
  ادددددفي، ا  ضدددددا   ادددددمع س    اآلخددددداي، ااوعا  دددددعهلل   اوزأدددددا  ددددداا يمأ 
اواددحيقس اودده    اتقددعدن  ال اهلددعي ،ا  مددو تددندو بددن  ال د إ املإاوددك
ودم «. ادل اوزاأيس ودع ن  اونادا » ال  ب فوا ا   ع  اشما  ي : 

ا لدعني غا لدس  دف  ،دال وا لسا     احلقيقس  صحاني أ ع    ي س، ا 
ااو حكما  ليإدا اوشدإعال ااودفأايا داهلل  ، وا ا ا وعا  ااوشهإال

 لق  ا  اا ي. ادمح  ن دين  ا خأ 
ا اوايق او  اودس ااو ندا ، يقضدي  لدل اوزأا  يإا اونا  وهب اوهالي

ايقضددي  لددل ا خددال ، يقددع   ،ايإلددك اوددفيا  ايهددفد املماوددك ،ا  ددم
َربُـوا الزَّنَـا َإنـيُه َكــاَن اط ت داال ااصدً ا حدا  اوزأدا ا دا ن ا اددادن:  َوََّ تـَق 
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 ف[. ا ددف  اأددن اط باوشدداإ ااوق دد 30]اإلودداا :  سَاَحَســة  َوَســاَ  َســَبيال  

ــا َمَوــَر اصدد   هددادن امل قدني:  قدا     ُعوَن َمــَع الليــَه َإَله  َواليــَنيَن ََّ يَــد 
َعـــم   تُـلُـــوَن الـــنـيف َس اليَتـــو َحـــريَف الليـــُه َإَّي بَـــال َو َّ َوََّ يـَز نُـــوَن َوَمـــن  يـَف  َوََّ يـَق 

لُـد   َف ال َقَياَمـَة َوَيخ   َسيـَه ُمَهانـ ا َذَلَ  يـَل ـَ  أَََام ـا ل ُيَبـاَعف  لَـُه ال َعـَناُب يـَـو 
[. ا  او ددحيحني  ددن  هددف اط بددن  ادد عد  ددا  63، 68]او ا دداهلل: 

أن تجعــم هلل » لددا يددا  وددع  اط  و اوددهأب   ةددم  نددف اط ا  ددا : 
ا وَــو ولقــ   أن تقتــم ولــدك مخاســةَ » ددا   لددا    و ا  ددا :  «نــد 

 «زانو بوليلـة جـاتكأن تُ » ا   لا:    و ا  ا :  «طعم مع أن يُ 
ـــا ط ت دددفيق  ودددك   ش ابدددن:  دددأأز  ا ُعوَن َمـــَع الليـــَه َإَله  َواليـــَنيَن ََّ يَـــد 
 اآليال. َمَورَ 

: ا  او دددحيحني  يًضددددا  ددددن    وايدددداي  ددددا :  ددددا   وددددع  اط 
يهم ولهـم زكَّ كلمهم اهلل يوف القيامة وَّ ينار إليهم وَّ يُـيَالَة َّ »

ا ددن ابددن . «وملــ  كــناب وعائــم مســتكبر زان   عــناب ألــيم: ِــي   
ـــولُ » هدددا   ا عً دددا:  ســـو قـــوف إَّ ألقـــو ســـو قلـــوبهم  مـــا  هـــر الغل

.  اان  اوددك «هم المــِويالرعــ  وَّ سســا الزنــا ســو قــوف إَّ كثــر ســ
   املعوأ اصححن ابن  هف او .

ي حددددف   ددددن اا ددددو اونددددا  اويددددعز  ددددن ظإددددع    كددددأهلل اواوددددع  
بدددا  دددا ظإدددا اوا »:   ددداا    لدددفاا هلدددا  الً دددا، يقدددع  ابدددن  اددد عد 

    لدددم ». ا دددا  اإل ددداز   دددف: «ااوزأدددا    ايدددس      هلل اط بإوالشإدددا
 .«ب ف     اون س إيًئا   ةم  ن اوزأا

يقدددع :   اودددا: م دددا  ودددع  اط  ا دددن  يمعأدددس نا  اوندددل 
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الزنا سإذا سسا سيهم ولد  سيهم ولدُ  فشُ َّ تزال أمتو بخير ما لم يَ »
  اان   ف. .«ِو  أن يعمهم اهلل بعقابالزنا سيُ 

ا ودداني  ،اوزأددا  يإددا اونددا  لمددو خددال  اوشددا شلإددا  ددن  لددس اوددفين
 ا لدددس اوغدددري  دددال جندددف ناأيًدددا   دددن ا ً دددا، ا  ا دددا ً  ،اودددع مح ا اددداد املددداا ي

ا  غددريًي تا ددًس  ،ب إددف، ا  صددف ًا   حددفيث، ا  حما ةددس  لددل صددفيق
 ليدن  لل  ولن، اوع بل  اوا    هلل ا ا تن  اتا  ا   لا وكداهلل  ودإ  

  ن  هلل يهلغن   ا نأا  ياً ا باط.
 اى اخلاائ ددي  ددن  كا ددس  ددا : م ددا ش هًددا يقددع   بددن  هددا : 

ااودددف ا   وايقدددا  دددا لم  هلل  ، دددال    ا   يددد إن: اواددديع   دددف  ايدددا
 دداأ قم اط وه ضدإم  ددن ب د ، ا  ا   يددا اوق ددا  فيوحكدم اط  ددف  أد

 دا  ندفوم  مندو اط ن دا،  ندو اوندا  هس  دا لم  هلل اوزشداي  دف  أ  ف حأ 
 .« ا  نفن، ا  ا   يا اوعبا   ف  شا  ا لم  هلل اوزأا  ف  شا

ا غضددددب اودددداني أدددد ددددن  ع هددددال اوز »يقددددع  ابددددن اوقدددديم   ددددن اط: 
ا ن ا ياون اوع ت ا       ال  لك  ن امللعإ بهوك وقابلن بإ ااد حأ 

 ، وع   قابلس، ا نإا وعاد اوع ن اظلم ن ا دا ي لدعن  دن اوك بدس ااملقدا
اوددهو يهددفا  ليددن ولندداظاين، ا نإددا ظلمددس اوقلددب اومددس أددع ن، ا نإددا 

ادددق ن  دددن  دددني  بدددن ايأ  ،او قددا اودددالنز، ا نإدددا  أدددن يدددهوب حا ددس  ا لدددن
الهن  حان ا ما  اوع اوم او  س ااود  ا ن   ني  هادن، ا نإا  أن ي  

اي  يدددن   دددفادوا شاودددم او دددا ا ااو اودددق ااودددزا  ااخلدددائن،  ،ااو فاودددس
ايادد هف   ،ي ا  دن او يددب اودهو اصدد  اط بدن  ودد  او  دا  ا نإدا  أددن

ُِ َلل َخَبيثَـيَن َوال َخَبيثُـوَن بن اخلهيدث اودهو اصد  اط بدن اوزأداي  ال َخَبيثَـا
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 َِ ُِ َللطييََّبيَن َوالطييَُّبوَن َللطييََّبا َِ َوالطييََّبا  .َلل َخَبيثَا

ايهكددددي  نإدددددا  ،س نإددددا او ضددددديل نأ ئ  ت ددددد  هلل اوزأددددا  يإددددا اوندددددا :  ا ددددسً 
 ددي اط ت دداال ب ددف اوشدداإ بددن بددهأب   ةددم  ددن أ  ددس او  ددا  ا ددا  أ 

 يض  إا اوا      ا       ون.
 نا يا  هح اوزأا اإفي  ا ن   لن  ن  ايت  عا و اوكلم ا ن  أ 

قلدو وإل اهلل  إ ا ا تكب او هف اوزأا خا   نن اإل اهلل   ي عد  وين حد  يأ 
َّ » ددا :   هلل اونددل  ا   ددن    وايدداي اي ددعني  ال اط  نإدد ، نإددا

يزنو الزانو حين يزنـو وَـو مـؤمن وَّ يسـرب الخمـر حـين يسـرب 
وَــو مــؤمن، وَّ يســري حــين يســري وَــو مــؤمن وَّ ينتهــ  نهبــة 

م حــين ينتهبهــا وَــو مــؤمن ،    ددق «يرســع النــاأ إليــه سيهــا أبُــاَت
 سكـــان ســـوي إذا زنـــَ العبـــد وـــرج منـــه اإليمـــانُ » :  ليددن. ا دددا  
 اان  بدع  «لة سإذا ورج من ذل  العمم عاد إليه اإليمـانتأسه كالاَ 

 دااد ااوق هو ااحلاشم.
 هدداد اط:  هلل اوندداظا   ت دداويم وددها اوددفين يدداى  أددن  ددا ودد ل  ال 

 اوف ش  وايق يعص   ال اوزأا: ،إي  و ين  ال ح ظ او اا 
ـــا معســـر الســـباب مـــن »  دددا اوشدددهاني باملادددا  س  ال اودددزاا   - ي
سليتــزوج سإنــه أِــض للبُــر وأحُــن للفــرج،  طاا مــنكم البــا ةَ اســت

 .«ومن لم يستطيع سعليه بالُوف سإنه له وجا 
َمَنيَن   ا اونا   شدع ًا ا أا ًدا بغد   ب دا وم  دن احلدااز  قُـم  َلل ُمـؤ 

َفاُـوا سـُـُروَجُهم  َذلَـَ  َأز َكـَ َلُهـم  َإني الليـَه وَ  َُـاَتََم  َوَيو  َبيـر  يـَُغَبوا َمـن  أَب 
َفا ــــَن  ــــاَتََني َوَيو  َُ ــــَن َمــــن  أَب  َِ يـَغ ُبب  ــــا َمَن ــــنَـُعوَن ل َوقُــــم  َلل ُمؤ   ُ َبَمــــا َي
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اونةا وإم  ن وإاز  بلديس، ا دن  ولدق أةدان  ال  دا حداز  سـُُروَجُهني 
ـــا علـــوَ  »: : يقدددع   اط  قدددف  ا د أ ادددن  دددعا د اهلدددالإ ااوادددع  َّ  ي

.  اان  بدع «سـ  لـ  ا وـرةتبع النارة النارة سإن لـ  ا ولـَ وليتُ 
 دااد ااوق هو ااإل از   ف.

ع اوا   باملا ي اوه وياا ون حماً ا  أدن ودهب ل   نو اإلوالز خأ  -
َّ يخلون تجم بامرأة إَّ ومعها » : إلغاا  اوشي اهلل بينإما يقع  

    ق  لين. «ذو مورف وَّ تساسر المرأة إَّ مع ذل مورف
    ا ظإا  اوزينس وغدري نا إدا احما إدا  نو اإلوالز املا ي  ن او -

ــَو قُــم  َ َز َواَجــَ  َوبـََناتَــَ  صددياأس هلددا اوغريوددا  ددن اوا ددا   يَــا أَيـََهــا النيَب
نَيَن َعَلي َهني َمن  َجاَلبَيَبَهني َذلَـَ  َأد نَـَ َأن  يـُع ـَرس َن سَـاَل  َمَنيَن يُد  َوَنَساَ  ال ُمؤ 

 َِ َذي َن وََكاَن الليُه  ايـُؤ   .ُفوت ا تََحيم 
 هلل    وددك  دديامح  ف نددو اإلوددالز املددا ي  هلل تاددا ا بددفاهلل حمدداز -

َّ » : هلددا اغيدداني  ددن اوا يددب  ددن  اويائإددا ااوغيددع ين  ليإددا. يقددع  
يوم َّمرأة تؤمن باهلل واليوف ا ور أن تساسر مسيرة يـوف وليلـة إَّ 

 .  اان  الم ااوهخا و.«مع ذل مورف عليها
امح اوغنددا   أدددن بايددف اوزأددا ا دددا دااز  هددف  لدددل حدداز اإلوددالز مددد -

ي صددا ل ا  ما دن    ومددس اط  لدل  لهددن يقددع :  ل مدا اط شددم  دن حأدد
دد ا  باوغنددا   ددن اوهغايددا، اشددم حأدد مح ا   صددهح  هددًفا ول ددهياهلل ااو ددهايا، شددم   

 س اشم  نا   ن أ مس ا لب  ن أقمس.    ن غأ 
تقدددو او دددني  لدددل  دددل اإلودددالز  دددن االدددع    او ا دددال شددديال  -
 دا :  ،  اى اوهخا و ا ادلم   صدحيحن  أدن ت       ا تدأ ت      د  حااز  د  
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 دداوعا يددا  وددع  اط  ددا ونددا بددف  ددن  «ســو الطرقــاِ إيــاكم والجلــوأَ »

ــــسَ »ماوادددداهلل أ حددددف   يإددددا  ددددا :  ــــتم إَّ المجل ــــإذا أبي ــــأعطوا  س س
ا ذإ  البُــر وكــفَ  ِــضَ » ،  دداوعا: ا ددا حقددن ا  ددا : «الطريــ  حقــه

. ا ددن   امح  ددا «الســالف وا مــر بــالمعرٍو والنهــو عــن المنكــر وتدَ 
 دددا :   ددا  بدددن اإلودددالز  اأً دددا  دددن  ا دددس اوزأددا  دددا  دددا   دددن  دددابا 

سوقعـ  سـو  كم أعجبته المرأةُ إذا أحدُ »يقع :  م ا  وع  اط 
 .«ما سو نفسه واقعها سإن ذل  يردُ د إلَ امرأته سليُ مَ ع  قلبه سليَـ 

 غ ا اط  او غ اان.  ع   ع  وها ا و 

*  * 
 الخطبة الثانية

احلمف ط  ني او املني يهف  اوايئال ب ف او عبس حانال، ا إإف 
 هلل    وددن    اط احددفن   إددايك وددن، ا إددإف  هلل حممددًفا  هددفن ا وددعون 

 صلل اط  لين اآون ا صحابن اولم تاليًما شوريًا.
ا دددن، شدددو    أ زأدددا ب    دددا ب دددف:  ددداتقعا اط  هددداد اط: اا لمدددعا  هلل او

بشو    شان تا نكان ح  احليعاأال،    ي م اوقاد  وك احليعاهلل اوهو 
يا قهحن اونا  وع خري  ن  أا  شودريين،  اى اوهخدا و   صدحيحن 

  يدددا   اااوليدددس  دددادي ا  مدددو » دددا :   دددن  مدددا بدددن  يمدددعهلل ا ادو  
 .« ليإا  ادي  ف نأا  امجعوا  امج إا   إم

يعز  ن وهن اوقدادي خدري  ندن، ا    مدا بدا  اوندا  شم   اونا  او
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اويعز يهوهعهلل ن ا ال ااحفاأًا  ال بالد اوك ا ااإلباحيس، اشم  ن بالد 
 هيب اوغريي  نإم. وال يس يق فوا اونا       ا  يإا   ا تأ 

ا ا ا يقا   ن  ا أشاوفن  ن خاا  املا ي     دس   داز اوندا    
 اددداأا  هلل أقدددع   دددن مدددا  ب ددد  اوندددا  ا ودددعا  ااملن دددفيال ا ا دددا ا 

نا  إم باخللعي  و اوا دا    وديا ي  ا  مد  ا ا إمدا  لدا  لدن تهلد  
 داادإ ممددن  دخلدعا  وددك او  دن او ضددائي  ال بيدع م ايك ددي  هلل غددري م 

  اتا  ا وي  لل اإك.
 هلل اوغددريي   ا  وهددا  ددن  لددعني اونددا   قددف آهلل اددفا  او ددا   هلل 

 هلل  يددد .  اى اوهخدددا و ا ادددلم  دددن املغدددريي احليدددا    عد  و، او أدددإدددع  ي  
 ا :  ا  ود ف بدن  هدادي: ودع   يدا   داًل  دو ا دا يت وضداب ن باوادي  

ددغددري  أ  َِ »  قددا :   ح،  هلدد   وددك  وددع  اط    ــون مــن  ــرَ أتعجب ة ي
منه واهلل أِير منـو، ومـن أجـم ِيـرة اهلل حـرف  رُ سعد ! واهلل  نا أِيَـ 

من اهلل  تُ ن   أحد أح  إليه العُ الفواحش ما  هر منها وما بطن، وَّ
ومــن أجــم ذلــ  بعــ  المبســرين والمنــنتين، وَّ أحــد أحــ  إليــه 

 .«من اهلل ومن أجم ذل  وعد اهلل الجنة دحةَ المَ 
ئ اودزا  ا  شودريي  اوزأدا لأ د   يإا اونا :  هلل  ا س اوزأا تقعد  ال  اائم  

لددددق اظلدددم اخل ،اشاددددب احلدددااز ،ا قدددع  اوعاودددفين ، لدددل   ي دددس اودددداحم
ا  دددا س  ولدددن ا ياودددن، ا ادددا  دددادن  اددداًا  ال ودددقت اودددفز احلدددااز، ا ادددا 

 إددي    دديس  ،اود  اهلل  ليددن باوادحا اباوشدداإ اودع يددف و  ا   يدف و
  تدد م    بددأأعامح  ددن امل اصددي  هلإددا ا  إددا، اي عوددف  نإددا  أددعامح  خدداى 
 ددددن امل اصددددي ب ددددفوا،  إددددي حم ع ددددس  نددددف   ددددن امل اصددددي  هلإددددا ا نددددف 
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إدددي  خلدددريو  ودددي   لدددب إدددي  وشدددا اودددفأيا ااآلخددداي، ا  ندددوأ ب دددفوا، ا 

اودددددددفأيا ااآلخددددددداي، ا  ا  لقدددددددا باو هدددددددف  ع دددددددو   حهائلإدددددددا  دددددددز  لدددددددل 
ا ن ا  ددا ا وهددا  دااؤن. ااأةددااا شيدد  مجددو اط بددني قاوناصددحني اودد ن

اخلما ااوزأا يعز اوقيا س،  اى اإل از   ف اغرين بانف صحيح  دن    
َّ يدولون الجنة: مـدمن  َالَة  »  ا :   هلل  وع  اط   عول 

 .«ومر، وقاطع تحم، ومُدي بالسور
 يإا اونا :  هلل املائعويس  ةيمس ااخل ا   ةم  اتقعا اط ا صلحعا 
بيعتكم اتناصحعا ا شوااا  ن ا  ا بامل اا  ااونإي  ن املنكا  ادل 

 قا.    لح  د   هلل أاف خلال  ا أأ 
  لل اونل. هاد اط:  هلل اط ا الئك ن ي لعهلل 

 
*  ** 
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 العمم باليد
احلمددف ط امددفن اأادد  ينن اأادد غ ان اأ ددعني  ويددن اأ ددع  بدداط  ددن 
إدداا   أ اددنا ا ددن ودديئال   ماونددا،  ددن يإددفن اط  ددال  ضدد  وددن ا ددن 
يضدددل   دددال ودددادو ودددن، ا إدددإف  هلل    ودددن    اط احدددفن   إدددايك ودددن 

آودددن ا صدددحابن ا إدددإف  هلل حممدددًفا  هدددفن ا ودددعون صدددلل اط  ليدددن ا لدددل 
 اولم تاليًما شوريًا.

  ــُتم ــَه َوََّ َتُمــوُتني َإَّي َوأَنـ  ــوا الليــَه َحــ ي تـَُقاَت ــوا اتـيُق ــا اليــَنيَن َمَمُن ــا أَيـََه َي
َلُمونَ   .ُمس 
  َيَا أَيـََها النياُأ اتـيُقوا تَبيُكُم اليَنل َوَلَقُكم  َمـن  نـَف ـس  َواَحـَدة  َوَولَـ

َها َزو َجهَ  ُهَما تََجاَّ  َكَثير ا َوَنَسا   َواتـيُقـوا الليـَه الـيَنل َتَسـاَ ُلوَن َمنـ  ا َوَب ي َمنـ 
َت َحاَف َإني الليَه َكاَن َعَلي ُكم  َتَقيب ا  .َبَه َوا  

  َلُكـم  ِ ـَل  ُ ا ل ُي يَا أَيـََها اليَنيَن َمَمُنوا اتـيُقوا الليَه َوُقولُـوا قـَـو َّ  َسـَديد 
ــاَلكُ  ــو ز ا َأع َم ــاَز سـَ ــد  َس ــَع الليــَه َوَتُســوَلُه سـََق ــر  َلُكــم  ُذنُــوَبُكم  َوَمــن  يَُط م  َويـَغ َف
 .َعَايم ا

 أما بعد:
،  إهلل  صف  احلفيث شالز اط ت اال اخري اهلفو وفو حممف 

 اإا ا  ع  حمف ا ا اش  حمف س بف س اش  بف س  الوس.
شددد  حدددني ا لدددل     هددداد اط:  هلل او قدددعى ودددي امل ددداحهس ولمدددن ن  

 ش  حا :  اتقعا اط مجي ا  يإا اونا    واشم ا الأي كم.
 لددل   ددع  شوددريي،  ددف     هدداد اط: اإلأادداهلل   وددهن احليدداي مهددع   



 
 منبر الجمعة .. المجموعة السادسة

 
30 

 
ياددد  يو او كددداإ  دددن ب ضدددإا  إمدددا حددداا ، ا دددن تلدددك ا  دددع : املدددا  

َوُتَوَبوَن ال َماَل ُحبُّا َجمُّا. 
الكبيـر ِـاب ا سـو اَنتـين:   ُ َّ يزال قلـ»ا  احلفيث او حيح: 
 ]   ق  لين[.«. سو ح  الدنيا وطول ا مم

 لب وهاتن ا وا ي لب  أن اوديلس وغدرين، ممدا املا    حقيق ن   يأ 
 قق ايدأيت بادههن  دن  ن  دس   ا   دلحس، ااوعوديلس يناهلدا املدف  ايناهلدا 

ال ، اوهز اقفا   ا ي عص   ويإا بن ا دا تعصد  ودي  ويدن،  املدا  شاواد
 هلل شدداهلل   يددف مدداز   دد  بددن ا بايددا  ااوضدد  ا ، ا هلل شدداهلل   يددف ماوددف 
 نا دد  دا دددو بددن  دددن دينددن اأ ادددن ا ولددن ااوندددن، ااأةددااا  ال  دددع  اط 

ـــَنَ ل ودددهحاأن  دددن املدددا :  ـــَ ل َوََّـــديَي بَال ُوس  ـــا َمـــن  َأع َطـــَ َواتـيَق سََأمي
ـــَرإ ل َوَأميـــا َمـــن  َبَخـــ ـــُرُ  َلل ُيس  ـــَنَ ل َسَسنُـَيسَّ ـــتَـغ َنَ ل وََكـــنيَب بَال ُوس  َم َواس 

َرإ ل َوَما يـُغ َنو َعن ُه َمالُُه َإَذا تـََرديإ  .َسَسنُـَيسَُّرُ  َلل ُعس 
 هددداد اط: املدددا    حدددف  اتدددن خدددري اأ مدددس  دددن اط ا يددداز ا دددا  
او هاد، اوكن ت ا  اإلأااهلل   وها املا   دف خيا دن  دن ودهن اخلرييدس 

َواع َلُمـــوا    ددن   ةددم او ددت اوددده يه لددل هبددا اونددا :  ال  ددفوا، ااملددا
ر  َعَايم   َنة  َوَأني الليَه َعن َدُ  َأج   .أَنيَما َأم َواُلُكم  َوَأو ََّدُُكم  َستـ 

املدا   لدل مجدو  دا يقدعل بدن  – يإا اوندا   –اإلوالز  اوقف حث  
إن إنـ  »واد ف بدن    ا دار:   ولن ا ياون  ن املا  احلال   دا  

ـــا َ  تـــ  أِني م عالـــة يتكففـــون النـــاأ تـــنت وَت ـــنَت « ويـــر لـــ  أن ت
 ]   ق  لين[.
] اان «. ِوُقـــبـــيع مـــن يَـ كفـــو بـــالمر  إَمـــا أن يُ : »ايقددع  

   ف ا اان  الم بل ظ آخا[.
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ا  لددددل ولددددب وددددها املددددا  بدددداو ايق  هدددداد اط:  ددددا  اإلوددددالز حا  دددد
ااوكاد ، ا د ح    ن اوه اودس حه    لل ااف ااو م  ا املشاامح،  حث  

قُـم  َمـن  َحـريَف زَينَـَة ه غي اوان  احلال  ااملدا  او يدب: ه    ا ن  أ اوا  
ـَو َلليـَنيَن َمَمنُـوا َســو  ََ َِ َمـَن الـرَّز َي قُــم   ـَرَج َلَعَبــاَدَ  َوالطييَّبَـا الليـَه اليتَـو َأو 

َف ال َقَياَمـَة... َُـة  يـَـو  ـَو الـي ،ال َوَياَة الَدنـ َيا َواَل َت َي َُ َنل َجَعـَم َلُكـُم ا  
 .َذُلوَّ  سَام ُسوا َسو َمَناَكَبَها وَُكُلوا َمن  َتز َقَه َوَإلَي َه الَنُسوتُ 

َت َي ايقددع  اط وددهحاأن:  ــاَلُة سَانـ َتَســُروا َســو ا   ُي َســَإَذا ُقَبــَيَ  ال
َلُوونَ َوابـ تَـُغوا َمن  َسب َم الليَه َواذ ُكُروا الليَه َكَثير ا َلَعلي   .ُكم  تـُف 

ب او ددددال  وددددهحاأن  لددددل ولددددب اوددددان  احلددددال  ا دا  اا ددددب  ات ددد
 او ا ال ا شان    ا ال.

ااملإنس شاأدا  دن  خدال   أهيدا  اط ا ودلن،  هدا  ف   هلل او م  ااا  
ما أكم أحد طعام ا وير ا من أن يأكـم مـن  » دا :   هلل  وع  اط 

 «.ن عمم يد عمم يد ، وإن نبو اهلل داود كان يأكم م
 «.ات انجي  كان زكريا  » ا :  ا اى  الم  هلل اونل 

شدداهلل خياوًددا ي  ددف  ب ضدد  شاددهن، اوقددف   ا او  هلل  د يددس 
 ن يأوــــن  »يهيددددو ايشددددقو، ا ددددا   صددددحابن:  شدددداهلل أهينددددا حممددددف 

ه َــم يــأتو الجيــم َــم يــأتو بوزمــة مــن حطــ  سيبيعهــا َلــحبُـ أحــدكم أَ 
«. أل النــاأ أعطــو  أو منعــو سيسـتغنو بثمنهــاي ويــر لــه مــن أن يســ

 ] اان اوهخا و[.
ا  ي اط  نإم ا  إنعا املإن ابا عا ااإقاا اولهدعا  اصحاب ن 

ت لمددددعا املإنددددسف  إأددددن : »ا بددددن اخل دددداني مدددداوددددان  احلددددال ، يقددددع   



 
 منبر الجمعة .. المجموعة السادسة

 
39 

 
 «.ن نإ  عإك  هلل   ا   حفشم  ال    يأ 

اشاهلل  بع اوف دا  ويع ف اونا   دا  دف ن حد  تدف و  يندان، اتقدع  
 «.ا  ايإ ح  دخ    اإل ا يي       شاهلل  بع بكا  »ائشس:  

 لدديكم باملددا  »ا اصددل  دديس بددن  اصددم  بنددا ن  نددف ا اتددن  قددا : 
ددهد  ن  ااصدد نا ن  إأددن     ادد غ  بددن  ددن اولئدديم، ا يدداشم ااملاددأوس س اوكددامي ايأ إ 

  خدري    دن »، ايقع  و يف بدن املاديب: « إ ا آخا شاب اوا  
ضددي بددن دينددن اي ددعهلل بددن  ا ددن ايقضددي بددن   ا ددن، يق ،  ي لددب املددا 

 «.ا هلل  ال: تاشن  ريا ا ملن ب فن
إا  املن ن: صالي    دع  اوليد  »ا ا  اوضحاإ بن  زاحم: 

 ] اان او  ا  بانف حان  ا عً ا[.«. ن او غناؤن  ن اونا ز  ا   
 هدداد اط: اتقددعا اط ت دداال، ا يدداشم ااخلمددع  ااو كاودد ، اا تكددا  

ريشم   خ عصدددديال حيدددداتكم، اا لمددددعا  هلل او مدددد  ا هلل شدددداهلل  لددددل غدددد
يادددريًا  إدددع خدددري  دددن اوه اودددس، اخدددري  دددن اأ ةدددا  اوندددعا   دددن  صدددحاني 

 ددان  لقددف بقيددا املنددس  املددا ، ا  ةددم  نددن وددنا   صددحاني اوغدد   ددإهلل  
اخليهدددس     ا هلل  ن دددن  قدددف ا  مدددو  ندددفن ودددع تاهلل  أ  ، لدددل ظإدددان  ملإدددا

 اوانا .    ا أ 
  دأددا ي خددري  ددن وددنا   سكادده   : »خل دداني يقددع   مددا بددن ا

 «.اونا 
يددددا بددددين: اودددد غن باوكاددددب »ا او  ددددن وقمدددداهلل  أددددن  ددددا   بنددددن: 

احلددال ،  إأددن  ددا ا  قددا  حددف     صدداب ن  حددفى  ددال  خ ددا :   ددس   
ددددد ا ا  ، ديندددددن،  ا  ددددد      قلدددددن ا  ةدددددم  دددددن ودددددها  ،ا      اا تدددددنو 
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 «.او خ ا  اونا  بن
 ،هني ولنا   ضدا ا ن   ع  شوريي ويأ  اط     وع  ع   هاد اط: ت  

 ايا  ني باط  لل اوه ف  نإا.
ذوا بــــاهلل مــــن تعــــوي  » ددددا :   اى اإل دددداز   ددددف  هلل  وددددع  اط 

 «.ةلَ ة والنَّ لي الفقر والقَ 
اللهــم إنــو أعــوذ بــ  مــن  »ا اى اوناددائي ا بددع دااد  أددن  ددا : 

 «.الجوا سإنه بئس البجيعُ 
اللهـــم إنـــو أعـــوذ بـــ  مـــن العجـــز، » :  دددا ا ايدددا  يضدددا  أدددن 

 «.ر الرجاله  بة الدين وقَـ لَ بن والبخم، وَِ والكسم، والجُ 
 هدداد اط:  أددن   يليددق باوا دد  او ا دد   هلل يا ددل ون اددن  هلل يكددعهلل 

غ ، يقددع   مددا الً  لددل ا  مددو  قدديالً    ائددفي  نددن،  ا ًغددا  ددن إأدد   دد
: «قيدددد :         و اوا دددد   ي إهددددين إددددكلن  ددددإ ا وددددأوا  نددددن 

 «. م  ون، وقت  ن  يين
يددددأيت  ال  ددددعز  دددداب ني   املاددددإف ب ددددف صددددالي اام ددددس  اشدددداهلل 

  » ي لددعوم بف تددن اينإدداوم ايقددع :  فيقعوددعهلل اددن امل عشلددعهلل  لددل اط
يق ددددف  حددددفشم  ددددن ولددددب اوددددان  ايقددددع : اولإددددم ا ن ددددين ا ددددف  لددددم  هلل 

 «. ا  وًها ا   ضساواما     أ 
اهلل ودد ياهلل اووددع و  ددا بنددا ااددن  لدددع  ايقددع  حممددف بددن  ددع : شدد

 ا للاكم ا  لنا:  ا أ نو ا  ا : اولهعا  ن »باملاإف احلااز  يقع : 
، اولإددم  أددا أاددأوك  لًمددا «يددا ً  لددل املاددلمني ضدد  اط ا  تكعأددعا    

 أا ً ا ا مالً صاحلًا ا ن ًا ااوً ا، با إ اط   اوكم...
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*  ** 
 الخطبة الثانية

ا نو، اخي   ايا و، اي ز ايه  بيفن اخلري اوع احلمف ط ي  ي 
 لل ش  إي   فيا، ا إدإف  هلل    ودن    اط بيدفن خدزائن اوادمااال 
اا    ا إددددإف  هلل حممددددًفا  هددددفن ا وددددعون صددددلل اط  ليددددن ا لددددل آوددددن 

 ا صحابن اولم تاليًما شوريًا.
ن   ا ب ف:  اتقعا اط  هاد اط، اا لمدعا  هلل   ضد  املدا   دا شداهلل  د

 وايق حال .
اوا ددد    أ  مددد » و اوكادددب   ضددد  ا  دددا :  ئ   ودددع  اط وأددد
 ] اان او  ا  ا  ف بانف صحيح[.«. بيو   ا  بيفن اش   

 يإددا اونددا :  هلل املددا   دد   ددا ا  مددو  ددو اوددفين شدداهلل اوددفين  عيًددا 
 اظاواًا:  ا  مج  اوفين ااوفأيا   ا ا  م ا.
ا   ا داتن  ،عن   وا دس اط  ا شاهلل املا     يفو  هاد اط صا 

 لددل   إددم  ددب    فا  ددا  هلل شدداهلل املددا   نددف  ددعز  دد    نددفوم اوددفين
املالمني يارياهلل خل  املدا ، حيومدا ودا  ودا اا    لدعهلل حدال ً ا  

«. نعــم المــال الُــالِ للرجــم الُــالِ : » ا ددعهلل حااً ددا، يقددع  
 ] اان اإل از   ف بانف صحيح[.
ا وددع    اودديلس وإلأ ددا    وددهي  اودد   هلل املددا  يددهوب اي ددعد ا دد

أسبــم  : » دداي اإلوددالز ااملاددلمني يقددع  ا هدد   وددك   أأ  ،ااخلددري
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 ] اان اوشيخاهلل[.«. الُدقة ما كان عن  هر ِنو
 ددا ى   لددل اونددل  ا اى او دد ا  باددنف صددحيح:  هلل   ددالً  ددا  

او ددحابس  ددن  لددفن اأشدداون   او مدد   قدداوعا: يددا  وددع  اط، وددع شدداهلل 
إن كـان وـرج يسـعَ علــَ  : »ها   ودهي  اط  قدا   ودع  اط ود

وإن كـان وـرج يسـعَ علـَ أبـوين  ،ولد  َّغات ا سهو سـو سـبيم اهلل
ِــيخين كبيــرين سهــو ســو ســبيم اهلل، وإن كــان وــرج يســعَ علــَ 

سهـو  فـاورة  ومُ  وإن كـان وـرج تيـا    ،عفها سهو سو سـبيم اهللنفسه يُ 
 «.سو سبيم السيطان
 » أدن  دا :  و اابن  ا دن بادنف حادن  دن اوندل ا اى اوق ه

 «.التاجر الُدوي ا مين مع النبيين والُديقين والسهدا 
 هدداد اط: باملددا  احلددال  ااوكاددب او يددب اودد  امح املإددا ااهلل  ال 
املفينس  هلل يزا عا ا   اد  و  اوك اني،  تاا م وع شاأعا  قاا   إ  يد م 

ـَدد نَاُكم  بَــَأم َوال  َوبََنــيَن َُـمي َتَدد نَــا هلدم  ددا   اداا ا  َلُكـُم ال َكــريَة َعَلــي َهم  َوَأم 
ثـََر نََفير ا  .َوَجَعل َناُكم  َأك 

املددا تددع  اوددزبري بددن او ددعاز اشدداهلل  ليددن ديددعهلل ولنددا   ح دديا تاش ددن 
  زادل  لل و ني  ليعأًا،  شواوا  ن ا  ا ي ااوفا .

يدددن باشدددس او قدددا   قهًدددا  لدددل ودددها احلدددفيث:  ا دددف  دددا  ابدددن حإدددا  أ 
اا    ملددا  يددن  ددن اون ددو او ا دد  ااآل دد  بغددري شوددري ت ددب ا  دخددع  

    كاان شاولغع اوعا و   اوهيو ااوشاا . اود.
 يإا اونا :  هلل  ن  خ ا  ا يعا ن اوفاوس حني تقدعز  لدل إد ب 

 ددددس ااوكادددد ، ا هلل اوهلددددفاهلل   تقددددعز    بأ اادوددددا ا بنائإددددا ات دددد  باوف  
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كدددا  ا دددف  صددديب  ولإدددا بددداو إز ااوه اودددس  ا ا ت    كيددد  تدددنإ  بدددالد

  لل غريوم.
 هدددداد اط:  هلل اوه اودددددس إددددا خ دددددري، ادا    ددددداإ  وددددامح  دددددا ي ادددددف 

 ، ادددع  ومأأينددس احليددداي ا  إددد   دددا يددنغ  او ددديإ، اوه اودددس بددداني  ال او   
 ا فخ   ال اوغإ ااخلفامح ااملكا. ،اوايق  ال اواا س

دد ع،  ددث  لددل او مدد  او ددا  اإلوددالز ديددن  ددزي اشاا ددس ا   ددس  امأ
 ايأ ا باوقعي اا و  فاد ولكابال ااونعان . ،ااونا و

  اأةااا حا   أ اكم اتفبااا   ع شم   صلعا...
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