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  يرجى الضغط على الصورة لالنتقال إلى صفحة خطبة الجمعة
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ُوَل  ُطخَبُة اْلخ   اْلخ
ُد لِلَّ  مح   الِلَُ َل إّ  هَ لَ  إّ َل  نح أَ  دُ هَ شح أَ وَ َربّ  الحَعاَلّمنَي،  اْلَح

َدهُ َل َشرّيَك َلُه،  َهُد َأَن َسيّ َدََن َونَّبيَ َنا ُُمََمًدا َوحح َوَأشح
َفالَلُهَم َصلّ  َوَسلّ مح َوََبرّكح َعَليحّه ، َعبحُد الِلَّ َوَرُسولُهُ 

ّبّه َأْجحَّعنَي،  تَّبَعُهمح َوَعَلى َمنح َوَعَلى آلّّه َوَصحح
يّن. ّم الدّ  َساٍن ّإََل يَ وح   ِبّّحح

َفُأوّصيُكمح ّعباَد الِلَّ َونَ فحّسي بّتَ قحَوى الِلَّ،  َأمَّا بَ عخُد:
الخُمتَِّقنَي ِف َجنَّاٍت ِإنَّ َقاَل َجَل ِف ُعََلُه: )

  .(1)(َوُعُيوٍن* ادخُخُلوَها ِبَسََلٍم آِمِننيَ 

                                                           
 .46-45اْلجر:  (1)
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ِمُنونَ الخمُ أَي َُّها  َوُقلخ ِلِعَباِدي : )تَ َعاََل  الِلَُ  َقالَ  :ؤخ
َسنُ ِهَي الَِِّت يَ ُقوُلوا  يَّة  .(1)(َأحخ َفّفي َهّذّه اْلح

َسّن الحَكّلَماّت،  الحَكرميَّة ََيحُمُرََن ُسبحَحانَُه َّبنحّتَقاّء َأحح
َوأَلحَطّف الحّعَبارَاّت ِف تَ َعاُمّلَنا َمَع الَناّس، َكَما َقاَل 

ن  َجَل: )َعَز وَ  . َفّإَن (2)(اَوُقوُلوا ِللنَّاِس ُحسخ
جَيابَّيَة تَ ُبثُّ الطَُّمأحنّيَنَة ِف الن ُُّفوّس،  الحَكّلَمَة اْلحّ
َهُج الحُقرحآّن  َعُث الَسّكيَنَة ِف الحُقُلوّب، َوَهَذا َمن ح َوتَ ب ح

ََمّل َوالتَ َفاُؤّل؛  ّر اْلح الَِلُ فَ َقدح َأوحَحى الحَكّرمّي ِف َنشح
ُسبحَحانَُه ّإََل أُمّ  ُموَسى ّبَكّلَماٍت طََيَب ِّبَّن 

َأَن قَ لحبَ َها ّبُرُجوّع ، َخاّطَرَها َعَها، َوَطمح َوأَذحَهَب َروح

                                                           
 .53اْلسراء:  (1)
 . 83( البقرة: 2)
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َها، فَ َقاَل ُسبحَحانَُه: ) ََتَاِف َوََل ََتخَزِن َوََل َوَلّدَها ّإلَي ح
 .(1)(ُمرخَسِلنيَ ِإَّنَّ رَادُّوُه ِإلَيخِك َوَجاِعُلوُه ِمَن الخ 

َوَبَدَد الَِلُ تَ َعاََل َخوحَف ُموَسى َوَهاُروَن َعَليحّهَما 
لّّه:  ََتَافَا ِإنَِِّن َمَعُكَما َأْسخَُع ََل ) الَسََلُم ّبَقوح

فَ ُهَما،  .(2)(َوَأَرى َفَأذحَهَب ِّبَّذّه الحَكّلَماّت َخوح
أَنََة َوأَدحَخَل الطَُّمأحنّيَنَة َعَلى قَ لحبَ يحّهَما ، َوّإَن َطمح

َنحّبَياّء َعَليحّهُم الَسََلُم،  ّي اْلح فَ َهَذا الن ُُّفوّس ّمنح َهدح
يَ ُبثُّ ِف نُ ُفوّس بَّنيّه  ؛َسيّ ُدََن يَ عحُقوُب َعَليحّه الَسََلمُ 

ُعوُهمح  َساَن الَظنّ  ّبّه، َوَيدح الحَيّقنَي َّبلِلَّ تَ َعاََل، َوّإحح
َسنّ  َوََل َقاّئًَل: ) َوالَتَمسُّّك ّبّه، ،ّإََل الحَفأحّل اْلَح

                                                           
 .7القصص:  (1)
 .46طه : (2)
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ّيُل َعَليحّه  .(1)(تَ يخَأُسوا ِمنخ َروخِح اّللَِّ  َوَسَكَن ّجْبح
مَيَ أُمّ  ّعيَسى َعَليحّهَما الَسََلُم، الَسََلُم َخوحَف َمرح 

َرِب َوأَرَاَح ََبََلَا؛ َقاّئًَل ََلَا: ) َوقَ رِ ي َفُكِلي َواشخ
ن ا َخْيحُ َمنح َدَعا  ؛َوَهَذا َسيّ ُدََن ُُمََمٌد  .(2)(َعي خ

أَنَّة الن ُُّفوّس، َوالثّ َقّة َّبلِلَّ  َسّن، َوَطمح ّإََل الحَفأحّل اْلَح
يّق َرّضَي الَِلُ َعنحُه:  ، فَ َقاَل تَ َعاََل  ٍر الصّ دّ  ّْلَِب َبكح

  .(3)(ِإنَّ اّللََّ َمَعَناََتخَزنخ ََل )
َق حَواّل، َوأَفحَضّل  َأُل الَِلَ تَ َعاََل َأنح يُ َوفّ َقَنا ِّلَْيحّ اْلح َنسح

َعحَماّل.   اْلح
تَ غحّفُر الَِلَ   ِل َوَلُكمح أَُقوُل قَ وحِل َهَذا َوَأسح

                                                           
 .87يوسف:  (1)
 .26مرمي:  (2)
 .40التوبة:  (3)
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تَ غحّفُروُه ّإنَُه ُهَو الحَغُفوُر الَرّحيمُ   َفاسح
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ُطخَبُة الثَّانَِيةُ   اْلخ
ُد لِلَّ  مح َدهُ  اْلَح َوالَصََلُة َوالَسََلُم َعَلى َمنح َل ، َوحح

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

ِمُنوَن: جَيابَّيَة؛ الطَيّ َبةَ  َكّلَمةَ الح ّإَن  أَي َُّها الخُمؤخ  اْلحّ
َُها، َعّظيٌم  ِف الن ُُّفوّس أَثَ ُرَها، َكّثْيٌ  َعّميقٌ  َخْيح

ّخُل السُُّروَر َعَلى الحَقلحّب، ُعَها، َفّهَي ُتدح َوّفيَها  نَ فح
، ِإنَّ َأَحَدُكمخ : »َقاَل َرُسوُل الِلَّ  َمرحَضاٌة لّلَربّ 

، َما َيُظنُّ َأنخ لَيَ َتَكلَُّم  َواِن اّللَِّ ِِبلخَكِلَمِة ِمنخ ِرضخ
 ، ُلَغ َما بَ َلَغتخ ُ َعزَّ َوَجلَّ َلُه ِِبَا تَ ب خ ُتُب اّللَّ فَ َيكخ
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ِم الخِقَياَمةِ  َوانَُه ِإَل يَ وخ ّرصح َعَلى َزرحّع  .(1)«ِرضخ فَ لحَنحح
ّر الطَُّمأحنّيَنّة ّمنح ّخََلّل  ََمّل، َوَنشح الثّ َقّة، َوَبثّ  اْلح
جَيابَّيّة الطَيّ َبّة، َولحنُ رَاّع أَثَ َرَها ِف نُ ُفوّس  الحَكّلَمّة اْلحّ

  َواَلّذيَن يَ تَ َعاَمُلوَن َمَعَنا.بَ َناتَّنا َوأَب حَنائَّنا، 
الَلُهَم  ،َسيّ ّدََن َونَّبيّ َنا ُُمََمدٍ َهَذا َوَصلُّوا َ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  َمارَاتِ  َدوخ ََها اْلخِ  . َوَهَناَءَها َخْيخ
َلةِ  رَئِيسَ  َوفِ قخ  اللَُّهمَّ   بخن َخِليَفة الشَّيخ الدَّوخ
ِدهِ  َوَوِلَّ  َوََّنئَِبهُ  زَاِيد َِمنَي، َعهخ َوانَهُ  اْلخ  ُحكَّامَ  َوِإخخ

َمارَاِت؛  . َوتَ رخَضاهُ  َتُِبُّهُ  ِلَما اْلخِ

                                                           
 واللفظ له. 3969، وابن ماجه: 2988مسلم:  (1)
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ُتوم َوالشَّيخ زَاِيد الشَّيخ ارخَحمِ  اللَُّهمَّ   ،َمكخ
َمارَاتِ  َوُشُيوخَ  َِتَك،  الَِّذينَ  اْلخِ ان ختَ َقُلوا ِإَل َرْحخ

ِلَك َفِسيَح َجنَّاِتَك.  َوارخَحمخ  َوَأدخِخلخُهمخ ِبَفضخ
ِزلخ  الخَوَطنِ  ُشَهَداءَ   .َمُثوبَ تَ ُهمخ  َوَأجخ
 َواشحفّ  الحَوََبَء، الحَعاَلّمنيَ  َوَعنّ  َعَنا ارحَفعح  الَلُهمَ 

 ُمُّيبَ  يَ َوّمنح ُكلّ  َداٍء،  الَداءّ  ِّبََذا الحُمَصاّبنيَ 
َعاءّ    .الدُّ

 َيذحُكرحُكمح  ؛: اذحُكُروا الَِلَ الحَعّظيمَ ِعَباَد اّللَِّ 
 َوأَّقّم الَصََلَة.


