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َىلََاْْلُوََْْلُخْطَبةَُاََ
َلََذَِالَ َهَِلَ ِلََدَُمَْحََْلَاََ ََأْكَمَل َنََى ْيَن،ا ََعلََوَََالدِّ َنََي َْأََتم  اََنََلَََرِضىََوََََة،ْعمََالن َِّا

ي ََْلَسَْالَِ ِِ َدََُُلَهَِإّل َِإََّل ََأْشَهُدََأْنَوًََنا.ََمَ ْْ َوَأْشَهُدََ،َشرِْيَكََلهَََُّلََوَاهُلََو
ََعْبدَُ َُمَحم ًدا ََعلَََ.َوَرُسْولُهََُوََُُأن  ََوَسلِّْم ََصلِّ َُمَحم ٍدََسيَِّىالل ُهم  ِدنَا

 .َوَعَلىَآِلِهََوَأْصَحاِبِهََأْجَمِعْينََ

ت  ُقْواَاهَل،ََوُأْوِصْيُكْمََوِإي اَيَبِتَ ْقَوىَاهِل،َافَ َياَأَي َُّهاَاْلُمْؤِمنُ ْوَن،ََأم اَبَ ْعُد،َ
 .فَ َقْدََفاَزَاْلُمت  ُقْونََ

َمُكمََُاْلُمْسِلِمْينَََرَََمَعاشَِ   اهل،ََرِْ

ساو -مارٓلُ ساو ،سيدٓرٖ ساٖ دٓرٖ داٌ تْاٌ-تْاٌ دنف شًفساٖ بر
 بدًٓعفغ رنْنٍْهًفمم ًغد ،ّتعاىل ُسبشاى اهلل دنفنٔت برتكْٚ 

 االضس لهًغضداٌ مئ حرٓيتَف االضس ملكشاىانً ًغد خدنف نٔت دٓرٖ
 نٔت ميذادٓهً آً برنت يِْف غٓ ٍارٖ دفمْدًٍ -مْدِ ح.يغالر

  :آالُ آً ٍارٖ دف خطبةتادْم  .خريةأبرداٖ ددىٔا داٌ  غٓ ىشاٌإ

  ."كربسيهن امأضسالم إ"                        
  ،سهالني اهلل درمحيت ٓغ مجع٘ غساّدارا سٔد

 برسُٔ غٓ سْاساٌ مْدْدنً داٌ نربسًَٔ ضسالو، عنالً ميذاإدامل 
 ًغد تفٔت راٜتْتً نراٌ اٖ برناميذادٖ ساتْ تْى سلٔشا سرتا

 ْٖٛناجم امت سالوإ. نصٔشنت دفن اساض ادالُ نربسًَٔ. مياىًإن
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نربسًَٔ دٓرٖ نراٌ  ضميذا سيتٔاض سرتا نربسًَٔ ٔيتانًخ غٓ غاّر
 رلْف غٓ حىٔالٓ بشر امت غّتعاىل ٓ ُاهلل سبشاى ٘صٔشت ادالُ سْاتْ ىعن

   .لَٔارافد داٌ ضددا
 :222 ةيأالبقرة  ةعاىل دامل سور وت هفرمان اهلل سبحان

 ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ     ۅ                                                

 برتْب٘، لثبا غٓ غاّر-غاّر َٕاسٔغم اهلل حٍْغضسشْ": برمكصْد غٓ
  ."دٓرٖ ًخٔهميشْ سيتٔاض غٓ غاّر-غاّر َٕاسٔغم داٌ

 نربسًَٔ يفانْخترسبْت، بَاّا نربسًَٔ ادالُ مي فرمان اهللبرداسرنً 
 دنف ْاٌفتْم ممربٖ آً ٍارٖ دف خطبة داٌ رّساىٕ، ىامٌْ دشناىٕ
  .دشناىٕ نربسًَٔ
  سهلني، اهلل دبرناتٕ ٓغ مجع٘ غسٔدمشلنني 

 ثدح دفدر دٓرٖ ٔهًخْجم حاّمت مْادبهً سالوإ اوأض بَاّا لُاآخرف
مو  .سي٘ اتاّ ّادب ٗمالنْنً عباد سبلْو بشر ثدح ٌْفماٍْ ٔلخن
 دٍْلْ ترلبُٔ رلْلُف صالة ميدٓرٓهً نيغآ غٓ غّرأسش آً، ًغد

 غٔفدمس .جنٔص دفدر برسُٔ تحصال تفمت داٌ هآًف دٓرٖ، ممشتٔهً
 رتٕفس ٗبرعباد تفمت ميذادٓهً ذْابغْغضبرت رلْف سالوإ اّمت آت،

 رتٕفس دسدٓانً غً ٓننْداٍ االضمشذد داٌ سْراّ سيتٔاض برسُٔ. س
  .ُبرسٔ داٌ باٛٓل دأٌأن دامل سيتٔاض اآفسْ ضددا رلْلُف تاىدض

 اْخنفبر عْاو تفمت داٌ دمشذد نربسًَٔ آشْ نرٍاتني،فبرداسرنً 
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تٔدم  غٓ سالوإ اّمت نيضسبَا ذْابغْغضتٔدم برت فسٔه دفدر
نربسًَٔ، سامادا نربسًَٔ دٓرٖ سيدٓرٖ اتاّ  ضميذا تْىتْتً شٔاتٕغم
 ًٓ،ٛال َٔلف دفدسرٍهً ن خساللْ آً ذْابغْغضت .رٌارسهٔتف

   .سالوإ غاّر فستٔا ًفنْادٔ انًفرّم نربسًَٔ ضميذا هًغسد
 بهص. رٓهرٓاسٕ تامً داٌ يتاٖفد لَٔت بْلُٔ نٔت ْىتِْ،خ اٖضسبا
. سَاز ٔتْضب ُفبرسٔ لهًغضدتٔ مٔيْمً سرتا مانيً هْضغنبْف داٌ

 ٓغ رٌْنهْت فترٍاد ذْابغْغضبرسالُ اتاّ برت راض تٔاد آً مرٓو
 انٔيتجم تلُ غشْغل متٔد داٌ غشْغل اراخس آً، ربْاتًف. دالنْنً تلُ

  .ترسبْت نهْترٌ ملَٔت غٓ الًٓ غْجنْفغ ٍاتٕ
    دناسَٕٔ اهلل سهالني، ٓغ مجع٘ غساّدارا سٔد

 تفدا ضدْ حهآيف داٌ دٓرٖ دفدر ًٓٛسال غسشاّر نربسًَٔ غملب
 سيتٔاض ٔاضبَا غً ٓدٓامن سبْاِ. ًندٓام رسهٔرتٌف دفدر دلَٔت

 تفددامل داٌ دلْار رّمُ سرتا دا اادنربسًَٔ ساو  داٌ ًٍآيدإن ضميذا
 تٔاد رّمُ، دٍالمً ُفمس ًهقْغضتٔاد لْ ح.َْىٔفغ دفن نتيرتامً ممربٖ

 ْغضغضم بْلُٔ غٓ تربٔار، غمسل سامٌْ ٓ تٔاد ترسْمبت، غٓ غهغلْ
  .امًث داٌ رضس سْاساٌ

 بٔارنً ًغدا ر،مختر ارٓتف اتاّ اٖغرنً سْبٔا ًغًٓ آت، داٛسال
 ببهًجم بْلُٔ غٓ سراو اراخس غاتاّ سٔشا نٔل ُفمس ًغنبْاف لفتا خّدْد
  .انٔتفج اٖضلباف حبكٓمر داٌ رسهٔرتٌف ًكنرّس
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 نٔت رٖضدى تفمت فبربا تفتردا بَاّا معلْو، سدٓا نٔت امياٌضسبا
 ادالُ خاّتاما اْخنف. ممبَآانً غٓ ٕغضمه دٓد انٔتفجّابل  غدسرا آً

 فسٔه نراٌ اّلُٔ. رّمُ هٔرتٌرسفآدٓص ممبٔام د امْمث حكثبا نراٌ
 ببهًجم غضسَٔ رسهٔرتٌف نربسًَٔ غتيت دّلٕف تٔدم غٓ نٔت نيضسبَا

  .سٔين دساٌ غممبٔام دامل آر برتانْ داٌ برمَارادلٔال آدٓص امْمث
 رّجم نيغآ آً، ّقتْ دف تًفأل نشننبغاّلُٔ سبب آت، ساٖ م

 ضدا انتف-تانف نٔت مارٓلُ اآفسهالني سْ ساّدارا-ساّدارا
 نٔت رّمُ. نٔت غْفنام داٌ نٔت، درّمُ ٍالمً نربسًَٔ

 .برساو نٔت ذْابغْغضت ضدْ نٔت غْفنام داٌ نٔت ذْابغْغضت
 داٌ ،نٔت رّمُ رسهٔرتٌفاّىتْم ممربسَٔهً  اللُ سدٓهٔت ماسامبٔ

 غهغلْ رتٕفس ،ْسهًفدٍا آدٓص امْمث نبٔاقًف تفمت-تفٔهً متشتف
 فاتاّ ا ،غنْسْ تني-تني داٌ غبرتانْ خرآ ببهًجم غٓترسْمبت 

دبرسَٔهً دسهٔرت رّمُ نٔت.  غآر برتانْ ممبْلَٔهً غٓ بيدا سَاز
 نبٔاقًف اّتاو اْخنف داٌ سلٔشا غٓ تفدسٔتْلُ مت ،حىٛآً نراٌ نبٔاسا

 :ًشفبر ااد ٛاَنَهُس نراٌ ،راضس ًغبرتٔيدقلُ د .صآدٓ امْمث
ٌرَِمَنَاْلِعَلَاََََََََََََََََََََََ َِج.ْلِوقَايَُةََخي ْ

  "برّبت دفدر باٛٓل لبُٔ آت ُخضمي": خمكصْد
  ،اهلل سهلني دمْلٔانً ٓغ مجع٘ غساّدارا سٔد

 ضميذا عنالً رنتٔهًفساو مم-مْالٖ ٍارٖ آً، مارٓلُ نٔت ساو
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-عنالً ماللْٖٛ برسُٔ غٓ فٍٔدّ رسهٔرتٌفمالٍرينً  ٕضبا نربسًَٔ
  :برآهْت عنالً

 دٓرٖ، نربسًَٔ ضميذا ًغيتٔفن فترٍاد رٌانشد هتهًغرتٔف: ممرتاوف
   .عوام تفمت سلْرِّ داٌ نردا تفمت عبادت، تفمت ل،غضتٔ تفمت

 نربسًَٔ ْتامانًغم فسٔه ميامن داٌ ذْابغْغضممٔهْل ت :ندّا
  .برترّسً اراخس

 نًاسْن غٓ سالوإ مئرإ ضميذا ٕضبا دٓرٖ لٔيهًفميدٓشٔ :ضنتٔ
  .نربسًَٔ

 مياصٔشيت -ىصٔشت داٌ ْرضيم ْرضت عنالً هتهًغرتٔفمم: تفنام
   .نربسًَٔ ضميذا سال دامل نٔت سشاو
 ًغد ُفمس ًغنبْاف تفمت داٌ ُفمس غتْ ننْداًٍ ْىانًغضم :نلٔه
  .هنيغْم ٓلٛسبا

 ڃ ڃ ڃ چ چ                                                                                             

 ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ                                             

 غٓ حميذادٓهً دٓرٓ غٓ غاّر لُابردآ حٍْغضسشْ": برمكصْد غٓ
 غٓ غاّر الُفٍن حٍْغضسشْ داٌ. برسُٔ متبُ-برمتبُ برسُٔ سدٓا

 01-9: آات شنصلا ٗسْر. ح"نربسَٔي تربيه داٌ سْسْت حدٓرٓ ميذادٓهً
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َ ََوَلُكْم َِلْي َاهُل َِمَنَالَْبَِبَاَرَك َِفْيِه َِبَما ََوِإي اُكْم ََونَ َفَعِني َاْلَعِظْيِم ُقْرآِن
َاْلَحِكْيمَِاْلََ َِتَلََ،يَاِتََوالذِّْكِر َِمنِّيََوِمْنُكْم َالس ِمي ََُُوتَ َقب َل َو ُُ َ َِإن ُه َوَتُه

ََوَلُكمَْ اْلَعِلْيُم. َِلْي َاْلَعِظْيَم َاهَل ََوَأْستَ ْغِفُر َذا َُ َ َقَ ْوِلْي ِئِرََوِلَساَ،َأقُ ْوُل
ََواْلُمْسِلَماتَِ ََواْلُمْؤِمَناتََِ،اْلُمْسِلِمْيَن ُهْمََ،َواْلُمْؤِمِنْيَن َِمن ْ َياِء ْْ اَْل

ْغِفُرْوََُُ،َواَْلْمَوات ْيمَُِإنَ َ،فَاْست َ ِْ َوَاْلَغُفْوُرَالر  ُُ َ.ُهَ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ



 

8 

 

 ْلُخْطَبُةَالث انَِيةَُاََ
َالس ِمْي َُُ َو ُُ ََو ََواْلَباِطُن، ُر ُِ ََوالظ ا ََواْْلِخُر َاَْلو ُل َو ُُ َ َِلل ِه، اْلَحْمُد

َ ََأْن ََوَأْشَهُد َاهلَّل َاْلَعِلْيُم. َِإّل  َدََُُ،ِإَلَه ْْ ََأن ََوَو ََوَأْشَهُد ََشرِْيَكََلُه، َّل
ََعْبُدَُُ َُمَحم ًدا ََوسَََوَسيَِّدنَا ََصلِّ َالل ُهم  ََعَلىََسيِِّدنَاََوَرُسْولُُه. ََوبَاِرْك لِّْم

ِبْيِبَناَُمَحم دٍَ َْ ْيِن.َ،َو ََوَعَلىَآِلِهََوَأْصَحاِبِهََوأَْنَصاِرََُِوأَتْ َباِعِهَِإَلىَيَ ْوِمَالدِّ
ََِاهِلَالص اِلِحْيَن. ََِاهِل!َات  ُقْواَاهَل،َوَُكْونُ ْواَِعَبا  َأم اَبَ ْعُد،َفَ َياَِعَبا

َمُكمََُاْلُمْسِلِمْينََََمَعاِشرََ اهل،ََرِْ   

 داٌ حاضر غٓ مسْا دفن رّجم ساٖ آً، ملٔا غٓ ساعت داٌ ٍارٖ دف
اهلل سبشاٌ  دفن برتكْٚ نٔت ساو-ساو مارٓلُ اآفسْ آً، خطبة رغميد

 داٌ برسُٔ غٓ فٍٔدّ اآضلهه نعغم نٔت مارٓلُ. خسبير ًغّتعاىل د
 ساماد ،باطني داٌ ظاٍري نربسًَٔ دفن ناّتامأٌ ممربٓهً ًغصٔشت، د

 رّمُ، ٍالمً داٌ رسهٔرتٌفدامل رّمُ ترماسْم بادٌ، د تْبِْ دف
 غسرٓ غٓ دعا ًغد سشْاٖ. حآضنٔت داٌ سبا نيدرأٌ داملد ٌْفاتاّ
 غٓ غاّر-غاّر ميذادٖ اآفسْ ،بروضوء سلشاٖ ٓلٛسبا نً،اخدبا

 .صاحل غٓ اهلل ٍنبا داٌ برسُٔ غٓ غاّر برتْب٘،
َِمنََ َاْجَعْلِنْي َالُمَتَطهِّرِْيَن،َالل ُهم  َِمَن ََواْجَعْلِنْي َِمْنََالت  و ابِْيَن َواْجَعْلِنْي
ََِكَالص اِلِحْيَن. َِعَبا
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 داٌ برتْب٘ لثبا غٓ غاّر-غاّر ًغٓا اهلل دادٓهيلُ انْ دنال": خمكصْد
ٔهً دٓرٖ داٌ خسيتٔاض ميشْ غٓ غاّر-غاّر ًغدنال انْ دادٓهيلُ

  ."صاحل غٓ مٍْنبا-ٍنبا ًغدادٓهيلُ انْ دنال
 ، سهالنياهلل دناسَٕٔ غٓ مجع٘ غسٔد

 صلْات ًفاخاّ كهًثربافمم نٔت مارٓلُ آً، تبرن يِْف غٓ ٍارٖ دف
 دفن نٔت غسآ داٌ ناسُٔ تيدا اٖضسبا ، اهلل رسْل دفن سالو داٌ

 ٔيداضب ٌْفّاالّ نٔت، دفن سالوإ اوضأ ٓهًافنجم تلُ نراٌ ٔيداضب
 دفن رّجاىل متع اهلل. ٔيداضب دعْٗ دامل رجناّ داٌ قرٓيُ اٖضلباف يفَادغم

 اهلل رسْل دفن سالو داٌ صلْات هًخفْغم اٖفمياٌ سْإبر غاّر-غاّر
 :65 ٘آ ب،َزِساأَلٗ سْر دامل امياٌضسبا 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 ڇ ڇ ڇ
 برصلْات سيتٔاض مالٜهتح ارافداٌ  اهلل حٍْغضسشْ" :مكصْدٓغ بر
ََّسلَّهَصلَّٙ حمند  ىيب نأتص  ُِ ُُ َعَلِٔ  مياٌ،إبر غٓ غاّر-غاّر ّاٍاٖ ،اللَّ

برصلْاتلُ نامْ نأتشح سرتا أّخفهيلُ سالو سذَرتا دغً فغشْرمنت 
   ."نأتشح دغً سفيٍْح

ََكَماََصل ْيَتََىلََعََالل ُهم ََصلََِّعلَىََسيِِّدنَاَُمَحم ٍد،َوََ آِلََسيِِّدنَاَُمَحم د،
ََُِىلََعََ َِإبْ َرا َوَََسيِِّدنَا ََىلََعََْيم، ََوبَاِرْك ْيم، ُِ َِإبْ َرا ََسيِِّدنَا َسيِِّدنَاََىلََعََآِل
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َوََ َبَارَْكَتََىلََعََُمَحم ٍد، ََكَما َُمَحم د، ََسيِِّدنَا ْيم،ََىلََعََآِل ُِ َِإبْ َرا َََسيِِّدنَا
ََمِجْيدٌََىلََعََوََ ِمْيٌد َْ َ َِإن َك َاْلَعاَلِمْيَن، َِفي ْيَم ُِ َِإبْ َرا ََسيِِّدنَا َواْرَضََ.آِل
ََوُعَمَرَال ََبْكٍر َأَِبْي َِتَِنا ََسا َاْلَمْهِدي ِّْيَن، َالر اِشِدْيَن َاْلُخَلَفاِء ََعِن ل ُهم 

َالص َحابَةَِ ْيَنََأْجَمِعْيَن،ََوَعِنَالت اِبعَََِواْلَقَرابَةَََِوُعْثَماَنََوَعِلّي،ََوَعْنَبَِقي ِة
َساٍنَِإَلىَيَ ْوِمَا ْْ ْين.َوتَاِبِعىَالت اِبِعْيَنََلُهْمَبِِإ ََلدِّ

َياِءَْْلَََاََ،لل ُهم َاْغِفْرَِلْلُمْؤِمِنْيَنََواْلُمْؤِمَناِت،ََواْلُمْسِلِمْيَنََواْلُمْسِلَماتَِاََ ْْ
ََواْْلََ ُهْم َالد َعَوات.َ،ْمَواتِمن ْ َُمِجْيُب ََقرِْيٌب ََسِمْي ٌُ ََأِعزَ َلل ُهمَ َاَ ِإن َك

َِمِّرَََْواْلُمْشرِِكْيَن،َكََالشِّرَََْوَأِذلَ ََواْلُمْسِلِمْيَن،َْسَلمََاْلَِ ََأْعَداَءكََََو
ْينََأْعَداءََ ََِكَاْلُمْؤِمِنْين.َ،الدِّ يْ نَ َناَال ِذْيَلل ُهم ََأْصِلْحََاَََواْنُصْرَِعَبا ِِ لََناَ

َ ََأْمرِنَا، َِعْصَمُة َو َلََناَُُ ََوَأْصِلْح ََمَعاُشَنا، َها َِفي ْ َال ِتْي ُِنْ َيانَا َ َلََنا َوَأْصِلْح
ََخْيٍر،ََِخَرتَ َناآ َُكلِّ َِفْي َلََنا ًَِة َزِيَا َاْلَحَياَة ََواْجَعِل ُِنَا، ََمَعا َها َِفي ْ ال ِتْي

. َُكلََِّشرٍّ ًةَلََناَِمْن َْ ََواْجَعِلَاْلَمْوَتَرَا
ََوالت  ْوِفْيقَِاََ ََواْلِهَدايَِة َاْلَعْوِن َِبَدَواِم َفْظ ْْ َا ََوالس َلََ،لل ُهم  ََمِةََوالصِّح ِة

َزانَزَْيَنَاْلَعاِبِدْينلسََُّاََ،نَاَاْلَواَِِقَبِاهل،ََمْوَّلَِمْنَكَيَاَكرِْيمَُ ْبَنَِاََ،ْلطَانَِمي ْ
َ ْوِم ُْ ََعَلْيِهَْلُمْكَتِفْيَبِاهِلََشاَُاَََمْحُموَََِ،ْلطَانسَُّالاْلَمْر َمَة ْْ َ،ََوأَْنِزِلَالر 

َرة،َُسْلطَانَةْلطَانََسَُّالَىلََعََ وََ ُِ َفْظََأوََْ.ترغضاىَْةَنُ ْورَزَا ْْ َلُهََّلََوا ُْ ََُُوَأ َِ
َِمَنَ ُُ ََوَرَعايَا ََوُعم اَلُه ََوُقَضاَتُه ُُ ََوُوَزرَاَء ُُ َفْظَُعَلَماَء ْْ ََوا ََوَأقَارِبَُه. َوَذِوْيِه



 

11 

 

ََواْلِخَرِة،َ نْ َيا َالدُّ َِفي ََواْلُمْؤِمَناِت ََواْلُمْؤِمِنْيَن ََواْلُمْسِلَماِت اْلُمْسِلِمْيَن
مَِ ِْ َالر ا َم َْ ََأْر َيَا َمِتَك ْْ ََاََْيَن.ِبَر َاْلَعْهِد ََوِلي  َفْظ ْْ َا ُمَحم دََتغهْلل ُهم 

َزانَزَْيَنَاْلَعاِبِدْين.َْلطَانسَُّلَاََ،ْبَنَاْلَواِِِقَبِاهلِاََ،ِإْسَماِعْيل ََِمي ْ
َظََنََب  َرََ َأََنََمَْلََا َوََنََسََفَُن َْا َوَََنَلََرَْفَِغَْت َََمََْلََنَْإَِا َلََنََمَََْْرَْت ََا َ.نََْيَرَِاسَِخََالََْنََمََِنَ َنَوَْكَُنََا

َالن اِر.َرَب  نََ ََعَذاَب ََوِقَنا َسَنًة َْ َ َاْلِخَرِة ََوِفي َسَنًة َْ َ نْ َيا َالدُّ َِفي َآتَِنا ا
ََ.مَْلَ سََوَََهَِبَِحَْصََوَََهَِِلَآَىلََعَََوَََدٍَمَ حََمََُانََدَِيِّسَََىلََعَََاهلََُىلَ صََوََ

َاْلَعاَلِمْينََلَ َواْلَحْمُدَلَِ َ.ِهََربِّ
ََِاهِل! َِعَبا

َوََ َبِاْلَعْدِل َيَْأُمُر َاهَل َهىَِإن  ََويَ ن ْ َاْلُقْرَبى، َِذي ََوِإيْ َتآِء َساِن، ْْ َََََََََاِل
.َفَاذُْكُرْواَاهَلَُظُكْمََلَعل ُكْمََتذَك ُرْونَعِنَاْلَفْحَشآِءََواْلُمْنَكِرََواْلبَ ْغِي،َيَعَِ

َ ََواْشُكُرْوُُ ََيْذُكرُْكْم، ََفْضِلهََِىلََعََاْلَعِظْيَم َِمْن ََواْسأَُلْوُُ ُِْكْم، ََيِز َنَِعِمِه
 يُ ْعِطُكْم،ََوَلذِْكُرَاهِلََأْكبَ ُر،ََواهلَُيَ ْعَلُمََماََتْصنَ ُعْوَن.

ْمُكُمَاهل. َْ  قُ ْوُمْواَِإَلىََصَلِتُكْمَيَ ْر

 


