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  يرجى الضغط على الصورة لالنتقال إلى صفحة خطبة الجمعة

https://www.awqaf.gov.ae/ar/Pages/FridaySermonDetail.aspx?did=7112
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https://www.awqaf.gov.ae/ar/Pages/FridaySermonDetail.aspx?did=7112
https://www.awqaf.gov.ae/ar/Pages/FridaySermonDetail.aspx?did=7112


 

 |2  



 

 |3  

ُوَل  ُطخَبُة اْلخ   اْلخ
ُد لِلَّ  مح َجةّ  يذّ الَ  اْلَح ّر ّذي اْلّح َرَمَنا ّبَعشح  لَ ضَ فَ ، وَ َأكح

 َل  نح أَ  دُ هَ شح أَ وَ  ،اتّ قَ وح الحَ  رّ ائّ ى سَ لَ ا عَ يهَ فّ  ةَ ادَ بَ عّ الح 
َدُه َل َشرّيَك َلهُ   الِلَُ َل إّ  هَ لَ إّ  َهُد َأَن َسيّ َدََن  ،َوحح َوَأشح

َفالَلُهَم َصلّ  َوَسلّ مح ، َعبحُد الِلَّ َوَرُسولُهُ َونَّبيَ َنا ُُمََمًدا 
ّبّه َأْجحَّعنَي، َوََبرّكح َعَليحّه َوَعلَ  َوَعَلى ى آلّّه َوَصحح

يّن. ّم الدّ  َساٍن ّإََل يَ وح   َمنح تَّبَعُهمح ِبّّحح
، الِلَّ  قحَوىت َ اَد الِلَّ َونَ فحّسي بّ َفُأوّصيُكمح ّعبَ  َأمَّا بَ عخُد:

)َوتَ َزوَُّدوا فَِإنَّ َخْيخَ الزَّاِد  :هُ َل  عُ ّف  لَ جَ  الَ قَ 
َلخَبابِ َوات َُّقوِن ََي أُ الت َّقخَوى    .(1)(وِل اْلخ

                                                           

 .197البقرة: ( 1)
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ِمُنونَ الخمُ أَي َُّها  ي ذّ  رّ شح عَ بّ  اََل عَ ت َ  الِلَُ  مَ سَ قح أَ  :ؤخ
َجةّ   زَ عَ فَ َقاَل  ا،هَ فّ رَ شَ  يمّ ظّ عَ ا، وَ هَ تّ لَ زّ نح مَ  و ّ لُ عُ ؛ لّ اْلّح

رِ ): لَ جَ وَ  رٍ  *َوالخَفجخ  لُ ضَ فح أَ  يَ هّ فَ  .(1)(َولَياٍل َعشخ
 مِ َيَّ أَ  لُ ضَ فخ أَ » : الِلَّ َقاَل َرُسوُل ، ايَ ن ح الد   مّ ّيَ أَ 

 ىلَ عَ   انَ ث َ حَ  دح قَ وَ  .(2)«رِ شخ عَ الخ  مُ َيَّ ا أَ يَ ن خ الدُّ 
اّر ّمَن ثَ كح ؛ ّف الحّ اتّ كَ اَر بَ مُ الح  مّ ّيَ ّه الحَ ذّ هَ  امّ نَ تّ اغح 

َما ِمنخ »:  َقالَ ، ف َ اتّ يحَ َمّل الحَ عَ وَ اّت، اعَ الطَ 
ٍم الخَعَمُل الصَّاِلُح ِفيِهنَّ أَ  َحبُّ ِإَل اَّللَِّ ِمنخ َهِذِه َأَيَّ

رِ اْلخَ  ِم الخَعشخ  الِلَُ  يَ ضّ رَ  ةُ ابَ حَ الصَ  انَ كَ   دح قَ وَ  .(3)«َيَّ

                                                           

 . 2-1( الفجر: 1)
 . (: رجاله ثقات4/17أخرجه البزار، وقال اهليثمي ف جممع الزوائد: )( 2)
 . 757( الرتمذي: 3)
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 هّ ذّ  هَ ّف  ونَ دُ هّ تَ َيح ؛ مح هّ دّ عح ب َ  نح مّ  اءُ مَ لَ عُ الح وَ  مح هُ ن ح عَ 
 رّ كح ذّ ّقرَاَءّة الحُقرحآّن الحَكّرمّي، وَ  نح مّ  ونَ رُ ثّ كح يُ ف َ  ،مّ ّيَ الحَ 
 َوالصّ َيامّ النَ َواّفّل،  َلةّ صَ وَ  ،(1)هّ يّ بّ كح تَ وَ  اََل عَ ت َ  الِلَّ 

َعاءّ  َوالَصَدَقةّ  َوَيذخُكُروا : )هُ انَ حَ بح سُ  هّ لّ وح قَ ًل بّ مَ عَ  ؛َوالد 
َم  ٍم ِف اَّللَِّ اسخ  اسٍ بَ عَ  نُ ابح  الَ قَ ، (2)(َمعخُلوَماتٍ َأَيَّ

، (3)رّ شح عَ الح  مّ ّيَ الحَ  ّف  يح أَ  :امَ هُ ن ح عَ  الِلَُ  يَ ضّ رَ 
 ةُ َل الصَ  هّ يح لَ عَ  الَ ، قَ الِلَّ  َرُسولّ  يّ دح بَّ  اءً دَ تّ اقح وَ 
 َوَل  ،ٍم َأعخَظَم ِعنخَد اَّللَِّ َما ِمنخ َأَيَّ » :مُ َل السَ وَ 

ِم َأَحبَّ ِإلَيخِه ِمَن الخَعَمِل ِفيِهنَّ ِمنخ َهِذِه اْلخَ  َيَّ

                                                           

رّيقّ  أََّيمّ  ّف  الحَعَملّ  َفضحلّ  َببالعيدين، البخاري تعليقا، كتاب  (1)  .الَتشح
 .28ج: اْل( 2)
رّيقّ  أََّيمّ  ّف  الحَعَملّ  َفضحلّ  َببالعيدين، البخاري تعليقا، كتاب  (3)  .الَتشح
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رِ  ِليلِ  ،الخَعشخ ِثُروا ِفيِهنَّ ِمَن الت َّهخ ِبِْي َوال ،فََأكخ تَّكخ
ِميدِ  َأُل الَِلَ تَ َعاََل َأنح يُ َوفّ َقَنا  .(1)«َوالتَّحخ َنسح
رّ الحَ ّلغحّتَناّم   يمَ ظّ ا عَ يهَ ا فّ نَ لَ  بَ تُ كح يَ وَ  ،َّيّم الحَعشح

 .رّ جح الحَ 
تَ غحّفُر الَِلَ ِل َوَلُكمح   أَُقوُل قَ وحِل َهَذا َوَأسح

تَ غحّفُروُه ّإنَُه ُهَو الحَغُفوُر ا  لَرّحيُم.َفاسح

                                                           

 . 5575أمحد:  (1)
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ُطخَبُة الثَّانَِيةُ   اْلخ
ُد لِلَّ  مح َدهُ  اْلَح َوالَصَلُة َوالَسَلُم َعَلى َمنح َل ، َوحح

يَهُ لّّه آَوَعَلى َنِبَ بَ عحَدُه،  ّبّه َوَمنح تَّبَع َهدح  . َوَصحح
 .الِلَّ بّتَ قحَوى ّعَباَد الِلَّ َونَ فحّسي أُوّصيُكمح 

ِمُنوَن:  اغحّتَنامّ ى لَ عَ  صُ رّ َيح  نَ مّ ؤح مُ الح  نَ إّ  أَي َُّها الخُمؤخ
رّ  ا هَ ارّ مَ ثح تّ اسح ، وَ اتّ اعَ لطَ َبّ  ةّ جَ ي اْلحّ ذّ  نح مّ  َأَّيّم الحَعشح

 ةٍ اعَ  ْجََ ّف  رّ جح فَ الح  َلةّ صَ بّ  هُ مَ وح ي َ  أُ دَ بح ي َ ف َ ، تّ َبَ رُ قُ لح َبّ 
ى لَ عَ  ظُ افّ يَُ ، وَ هُ قَ الّ و خَ عُ دح يَ ، وَ هُ بَ رَ  رُ كُ ذح يَ  سُ لّ َيح وَ 
، النَ َواّفلّ  نَ مّ  رُ ثّ كح يُ ا، وَ اتَّ قَ وح  أَ ّف  اتّ وَ لَ الصَ  ةّ يَ قّ بَ 
، اتّ الَصَدقَ  نَ مّ  لُ ذُ بح ي َ وَ  ،يعُ طّ تَ سح ا يَ مَ  رَ دح قَ ُصوُم يَ وَ 
 َقالَ  دح قَ ف َ  ،اتّ قَ وح الحَ  رّ ائّ سَ  ّف  اََل عَ ت َ  الِلََ  رُ كُ ذح يَ وَ 
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ٍء أََتَشبَ ل  جُ رَ  ِبحِن ّبَشيح ُث ّبّه، : َّي َرُسوَل الِلَّ َأخح
ِر ِلَساُنَك يَ َزاُل َل »َقاَل:  َرطخًبا ِمنخ ِذكخ

 .(1)«اَّللَِّ 
الَلُهَم  ،َسيّ ّدََن َونَّبيّ َنا ُُمََمدٍ َهَذا َوَصل وا َوَسلّ ُموا َعَلى 

 .نيَ عّ ْجحَ أَ  هّ بّ حح صَ وَ  هّ ى آلّ لَ عَ وَ  ،َصلّ  َوَسلّ مح َعَليحهّ 
َلةِ  َعَلى َأِدمخ  اللَُّهمَّ  ََها َمارَاتِ الخِ  َدوخ . َوَهَناَءَها َخْيخ
َلةِ  رَئِيسَ  َوفِ قخ  اللَُّهمَّ   بخن َخِليَفة الشَّيخ الدَّوخ
ِدهِ  َوَوِلَّ  َوََنئَِبهُ  زَاِيد َِمنَي، َعهخ َوانَهُ  اْلخ  ُحكَّامَ  َوِإخخ

َمارَاِت؛  .َوتَ رخَضاهُ  ُتُِبُّهُ  ِلَما الخِ
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ُتوم َوالشَّيخ زَاِيد الشَّيخ ارخَحمِ  اللَُّهمَّ   ،َمكخ
َمارَاتِ  َوُشُيوخَ  َِتَك،  الَِّذينَ  الخِ ان ختَ َقُلوا ِإَل َرْحخ

ِلَك َفِسيَح َجنَّاِتَك.  َوَأدخِخلخُهمخ ِبَفضخ
ِزلخ  الخَوَطنِ  ُشَهَداءَ  َوارخَحمخ   .َمثُوبَ تَ ُهمخ  َوَأجخ

 َواشحفّ  الحَوََبَء، الحَعاَلّمنيَ  َوَعنّ  َعَنا ارحَفعح  الَلُهمَ 
 جمُّيبَ  ّيَ  َوّمنح ُكلّ  َداٍء، الَداءّ  ّبََذا الحُمَصاّبنيَ 

َعاءّ    .الد 
 َيذحُكرحُكمح  ؛: اذحُكُروا الَِلَ الحَعّظيمَ ِعَباَد اَّللَِّ 

 َوأَّقّم الَصَلَة.


