خطبة الجمعة في 1020/00/08ر

ِ
الح ُّ
َّح ِذ ُير ِم َن العُ ُقوق
ث َعلى بِِّر الوال َديْ ِن والت ْ
َ

غفرهُ ونحستحعينهُ ونحستح هديه ونحش ُك ُرهُ ونحعوذُ باهلل من ُشرور أحن ُفسنا ومن
إ َّن الحم حد هلل حن حم ُدهُ ونحستح ُ
ي لهُ ،حوأحش حه ُد أحن ال إلهح إالَّ اهللُ حوح حدهُ
حسيئات أحعمالنا ،حمن يحهد اهللُ فحال ُمض َّل لحهُ ،حوحمن يُضلل فال حهاد ح
شهد َّ
ظيمنا حوقائ حدنا حوقَُّرةح
ثيل وال حشبيهح وال ض َّد وال ن َّد لحهُ .وأح ُ
ال حشر ح
وحبيبحنا ح
أن حسي حدنا ح
وع ح
يك لحهُ حوال حم ح
أحعيُننا َّ
ذيرا بحلَّ حغ الرسالحةح
وحبيبُهُ حمن بح حعثحهُ اهللُ حرْححةً للعالحم ح
حمم ًدا حعب ُدهُ حورسولُهُ ح
وصفيُّهُ ح
ني هاديًا حوُمبحشًرا حونح ً
جاه حد يف اهلل حح َّق جهاده فح حجزاهُ اهللُ حعنَّا حخي حر ما حجحزى نحبيًّا من أحنبيحائه.
ص حح األ َُّم حة حو ح
حوأ َّحدى األحمانحةح حونح ح
ٍ
ٍ
اهيم حوعلى ءال حسيدنا
صلَّي ح
صل حعلى حسيدنا حممد حو حعلى ءال حسيدنا حممد حكما ح
احللَّ ُه َّم ح
ت على حسيدنا إبر ح
ٍ
ٍ
يم حو حعلى ءال
بارك ح
ت حعلى حسيدنا إبراه ح
إبر ح
اهيم حوبارك حعلى حسيدنا حممد حو حعلى ءال حسيدنا حممد حكما ح
َّك حْحي ٌد حَمي ٌد.
اهيم إن ح
حسيدنا إبر ح
الع حمل بالتَّنزيل
ع ح
العلي ال حقدير بالحوف م حن الحليل و ح
باد اهلل أُوصي نحفسي وأُوصي ُكم بتح قوى اهلل ح
الرحيل.
واالستعداد ليح وم َّ

إخ حوحة اإلميان يح ُق ُ
ضى َربُّ َ
بارحك وتحعاىل يف ال ُقرءان ال حكري ﴿ َوقَ َ
ك أَالَّ تَ ْعبُ ُدواْ إِالَّ إِيَّاهُ
ول حربُّنا تح ح
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َح ُد ُه َما أ َْو كِالَ ُه َما فَالَ تَ ُقل لَّ ُه َما أ ٍّ
ُف َوالَ تَ ْن َه ْرُه َما
سانًا إِ َّما يَ ْب لُغَ َّن عن َد َك الكبَ َر أ َ
َوبال َْوال َديْ ِن إ ْح َ
ِ
اح ُّ
ص ِغ ًيرا
الر ْح َم ِة َوقُل َّر ِّ
الذ ِّل ِم َن َّ
َوقُل لَّ ُه َما قَ ْوالً َك ِري ًما َوٱ ْخ ِف ْ
ب ْٱر َح ْم ُه َما َك َما َربَّيَاني َ
ض لَ ُه َما َجنَ َ
1
﴾
ضى َربُّ َ
﴿ َوقَ َ
ك أَالَّ تَ ْعبُ ُدواْ إِالَّ إِيَّاهُ﴾ أحي أ ححمحر اللَّهُ ع ح
بادهُ أحمًرا حمقطُ ً
وعا به بأحن ال يحعبُ ُدوا إالّ إيّاهُ
ِ ِ ِ
الب واإلكر ُام فح حقد حرحوى ُمسل ٌم حعن
سانًا﴾ أحي وأ ححمحر باإلحسان للوال حدين واإلحسا ُن ُهو ُّ
﴿ َوبال َْوال َديْ ِن إ ْح َ
1
ورةُ
ُس ح

اإلسراء32-32/

ٍ
ض ُل – أحي بحع حد اإلميان باهلل
وسلَّ حم أح ُّ
الع حمل أحف ح
حعبد اهلل بن حمسعُود أحنَّهُ حسأ ححل النَّ َّ
ي ح
ب ح
صلَّى اهللُ حعلحيه ح
قال ال َّ ِ ِ
حي قح حال بُِّر ال َْوالِ َديْ ِن اه حورحوى ُمسل ٌم حعن الصادق
حور ُسوله – ح
ت ُثَّ أ ٌّ
صالةُ ل َوقْت َها قح حال قُل ُ
ِ
ف من أَ ْدر َك أَب وي ِه ِ
الكبَ ُر أَ َح َد ُهما أ َْو كِلَْي ِهما فَ لَ ْم
وسلَّ حم أحنَّهُ قح حال " َرغ َم أَنْ ُ َ ْ َ َ َ ْ
ال حمص ُدوق ح
صلَّى اهللُ حعلحيه ح
ط
اب ُمتحل ٌ
الجنَّة" اه " َر ِغ َم أَنْ ُ
ف" قحال أحه ُل اللُّغحة حمعناهُ حذ َّل حوأحصلُهُ لحص حق أحن ُفهُ ب َّ
يَ ْد ُخ ِل َ
الر حغام ُ
وه حو تُر ٌ
عن أ َّ
ب ل ُد ُخول الحنَّة
ضعفهما بالد حمة أحو النَّ حف حقة أحو حغي حذل ح
حن بَّر ال حوال حدين عن حد ك حبها حو ح
بحرم ٍل حوال حم ح
ك حسبح ٌ
ضا
وال حفوز يف اآلخحرة فح حمن قح َّ
وسلَّ حم " ِر َ
صحر يف حذل ح
بيةً حوقحد قح حال ح
صلّى اهللُ حعلحيه ح
ك فح حقد حخسحر حخ ح
سارًة حك ح
ِ
الوالِ َديْ ِن َو َس َخطُهُ فِى َس َخ ِط ِهما"اه حرحواهُ الاك ُم حو حغي ُره ،فح ُّب الوال حدين إخ حوحة اإلميان فحوٌز
الل في ِر َ
ضا َ

ني بحل ُه حو من أحك حب ال حكبائر حك حما جاءح يف الحديث الَّذي
حكبيٌ يف ال ُّدنيا حواآلخحرة حوعُ ُقوقُ ُهما ُخسرا ٌن ُمب ٌ
صلَّى اهللُ حعلحيه حو حسلَّ حم أحنَّهُ قح حال "ثَالثَة ال يَ ْد ُخلُو َن
حرحواهُ البُ ُّ
خاري حوُمسل ٌم ،حوحرحوى البح ي حهق ُّي حعن حر ُسول اهلل ح
وع َّد من ُهم " َّ
العاق لِوالِ َديْ ه".
العذاب حلُم إن حل يحع ُ
ف اهللُ حعن ُهم ح
الجنَّة" أحي حم حع األحَّول ح
َ
ني أحي ل حسبق ح
ُ

س بالحني
والعُ ُق ُ
وق أحيُّها األححبَّةُ ضابطُهُ حكما ق حال العُلحماءُ ُه حو حما يحتحأحذَّى به ح
الوال حدان أحو أح حح ُد ُها تحأحذيًا لحي ح
يع وال حديه يف
يف العُرف أحي يف عُرف الناس حك َّ
الشتم وحنوه بحل نح َّ
ص بحع ُ
الولحد أحن يُط ح
ض ُهم أحنَّهُ حي ُ
ب حعلى ح
س فيه حمعصيحة.
ُكل أحم ٍر حي ُ
ص ُل حلُما حغ ٌّم ب حسبحب تحركه لحهُ أحي مّا لحي ح

ححد الوال حدين من حولحده
بأ ُ
ب حعلحيه ط ح
وأحّما ما ال حي ُ
اعتُ ُهما فيه ،فحلحو طحلح ح
ص ُل حلُما حغ ٌّم ب حسبحب تحركه فحال حي ُ

ك
باحا حكتح رتيب ال حمكان أحو حغسل ُّ
الص ُحون أحو تحسخني الطَّعام أحو حع حمل الشاي وما أحشبحهح حذل ح
حشيئًا ُم ً
ك حح ُرحم حعلى ال حولحد أحن ال يحف حع حل ،أ ّحما إن كا حن ال يحتحأحذَّى بامتناعه
وكا حن يحغتح ُّم قحلبُهُ إن حل يُطعهُ يف حذل ح

َّم حعلى
فح ُم حجَّرُد ذحل ح
س ححر ًاما لحكن م حن الب ط ح
اعتُ ُهما يف ُكل ما ال حمعصيحةح فيه بحل بُّر ال حوال حدين ُم حقد ٌ
ك لحي ح
حكث ٍي م حن النَّوافل.

اض ُع حلُما و ُّ
اح
الدعاءُ حلُما قح حال تحعاىل ﴿ َوٱ ْخ ِف ْ
اب الب إخ حوحة اإلميان واس ٌع يحد ُخ ُل فيه التَّو ُ
ض لَ ُه َما َجنَ َ
حوبح ُ
ِ
ُّ
ص ِغ ًيرا ﴾
الر ْح َم ِة َوقُل َّر ِّ
الذ ِّل ِم َن َّ
ب ْٱر َح ْم ُه َما َك َما َربَّيَاني َ

ك إيّ ُ
وعطف ح
ك ُمتحواض ًعا ُمتح حذلالً حلُما من فحرط حرْححت ح
أحي أحلن حلُما جانبح ح
ك حعلحيهما وٱرفُق بما وٱدعُ
اها ح
ت ُحمتا ًجا حلُما.
حلُما بأحن يحر حْحح ُهما اهللُ حكحرْححتهما لح ح
صغ ًيا عن حدما ُكن ح
ك ح
قال اب ُن حعبّ ٍ
ك
ضا أحيُّها األححبَّةُ تحرُك ُكل ما يُزع ُج ُهما ح
اس حرض حي اهللُ حعن ُهما "ال تحنفض ثحوبح ح
حوم حن الب أحي ً
ٍ
ضا اإلحسا ُن إلحيهما باملال
بار" ح
وقال عُرحوةُ "ال حتتحنع حعن حشيء أح ححبّاهُ" ،ويحد ُخ ُل فيه أحي ً
فحيُصيبح ُهما الغُ ُ
يارة حمن ُيبُّون.
يارة بحل حح َّّت بز ح
والد حمة والز ح

صلَّى
وح َّّت بحع حد حموت الوالد فحإ َّن َّ
يارة حمن كا حن الوال ُد يح حوُّد ُهم وقحد حوحرحد حعن حر ُسول اهلل ح
ص يُ ُ
ح
الشخ ح
ثاب بز ح
الر ُج ُل أَ ْه َل ِو ِّد أَبِ ِيه بَ ْع َد أَ ْن يُ َولِّ َي" اه أحي بحع حد أحن
وسلَّ حم أحنَّهُ ح
قال "إِ َّن ِم ْن أَبَ ِّر البِِّر أَ ْن يَبَ َّر َّ
اهللُ حعلحيه ح
ميحُوت.
الشرعُ يف التَّوصيحة بالوال حدين وأححمحر باستعمال جانب اللني واللُّطف عن حد ُماطحبحتهما
أحيُّها األححبَّةُ لححقد بالح حغ َّ
ٍ
قال حعَّز من
ض ُّجر حك حقول أُف حلُما فح ح
ونح حهى حعن إيذائهما بحل حل يُحرخص يف أحد حن حكل حمة من حكلمات التَّ ح
قائ ٍل ﴿ فَالَ تَ ُقل لَّ ُه َما أ ٍّ
ول
ُف َوالَ تَ ْن َه ْرُه َما َوقُل لَّ ُه َما قَ ْوالً َك ِري ًما ﴾ فحإذا كا حن م حن العُ ُقوق أحن يح ُق ح
ف ِبحن يحشتُ ُم
ف ِبا ز حاد حعلى ذحل ح
ب منهُ حشيئًا أُف تح ح
ك ،حكي ح
ض ُّجًرا منهُ فح حكي ح
الولح ُد ألح ححد وال حديه إذا طحلح ح
ح
وال حديه أحو يحضربُ ُهما نحعُوذُ باهلل من حذلك.
حوي ٌل للعاق ُثَّ حوي ٌل لحهُ فح حقد حرحوى الاك ُم يف ال ُمستحد حرك أ َّ
قال " ُك ُّل
صلّى اهللُ عليه وسلَّ حم ح
حن حر ُس ح
ول اهلل ح
القيام ِة إِالَّ ع ُقو َق الوالِ َدي ِن فَِإنَّه ي ع َّجل لِص ِ
ِ
ِ ِ
الذنُ ِ
ُّ
احبِ ِه" اه يحعن
ُ
ْ ُ َُ ُ َ
اء إِلى يَ ْوم َ
وب يُ َؤ ِّخ ُر اللُ م ْنها َما َش َ

العُ ُقوبحةح يف ُّ
الدنيا.

الح يف
الع ُقوق واهللح اهللح بب الوال حدين فحإ َّن يف ذحل ح
فحالح حذ حر الح حذ حر إخ حوةح اإلميان م حن ُ
جاح وال حف ح
ك النَّ ح

الدنيا واآلخحرة وبححرحكةً يف ُّ
ُّ
وسبحبًا لل ُفتُوح ونحيل األحجر
وسبحبًا للرزق ولتح يسي األُُمور ح
الدنيا ويف اآلخحرة ح
و َّ
الد حرجات.

ك
قاهم ومن أحح حسنهم ُخلًُقا ب حفضل ح
اللَّ ُه َّم إنّا نحسأحلُ ح
ك أحن حت حعلحنا من أحبحر الناس بوالدينا ومن أحت ُ
ك يا أحكحرحم األحكحرمني.
وحكحرم ح
ول قحويل حهذا وأحستح غف ُر اهللح يل ولح ُكم.
أحقُ ُ
الخطبة الثانية:
إ َّن الحم حد هلل حن حم ُدهُ حونحستحعينُهُ حونحستح هديه حونحش ُك ُرهُ ،حونحعوذُ باهلل من ُشرور أحن ُفسنا حو حسيئات أحعمالنا ،حمن
ٍ
الوعد
ي لحهُ ،حو َّ
الصالةُ حو َّ
الس ُ
يحهد اهللُ فحال ُمض َّل لحهُ حوحمن يُضلل فحال هاد ح
الم على حسيدنا حممد الصادق ح
ين حو حعن
ني واملُر حسلني .حوحرض حي اهللُ حعن أ َُّمهات ال ُمؤم ح
األحمني وعلى إخوانه النَّبي ح
نني حوءال البح يت الطَّاهر ح
الراشدين أحيب بك ٍر وعُمر وعُثما حن و حعلي و حعن األحئ َّمة املهتحدين أحيب حني حفةح ومال ٍ
ك والشافعي
ح
ح
ح ح
حح ح
ُ ح
الُلحفاء َّ ح
العظيم
وأحْحح حد حو حعن األحوليحاء و َّ
ني أ َّحما بحع ُد ع ح
الصال ح
العلي ح
باد اهلل فحإ ّّن أُوصي ُكم حونحفسي بتح ق حوى اهلل ح
فحٱتَّ ُقوهُ.
حوٱعلح ُموا أ َّ
السالم حعلى نبيه الكري فح ح
حن اهللح أ ححمحرُكم بأحم ٍر حعظي ٍم ،أ ححمحرُكم ب َّ
الصالة حو َّ
قال ﴿إِ َّن اللَ َوَمالَئِ َكتَهُ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
يما (﴾)٦٥سورةُ األحححزاب .احللَّ ُه َّم
يُ َ
ين َء َامنُوا َ
صلُّوا َعلَْيه َو َسلِّ ُموا تَ ْسل ً
صلُّو َن على النَّب ِّي يَا أَيُّ َها الذ َ
ٍ
ٍ
اهيم وعلى ءال سيدنا
صلَّي ح
صل على حسيدنا حممد وعلى ءال حسيدنا حممد حك حما ح
ح
ت على سيدنا إبر ح
ٍ
ٍ
اهيم وعلى ءال
بارك ح
ت على سيدنا إبر ح
إبر ح
اهيم وبارك على سيدنا حممد وعلى ءال سيدنا حممد حك حما ح
اع ِة َش ْىء
ك حْحي ٌد حَمي ٌد ،يح ُ
َّاس ٱتَّ ُقوا َربَّ ُك ْم إِ َّن َزل َْزلَةَ َّ
الس َ
اهيم إنَّ ح
قول اهللُ تعاىل ﴿يَا أَيُّها الن ُ
سيدنا إبر ح
ِ
َع ِظيم ( )١ي وم تَ رونَ َها تَ ْذ َهل ُك ُّل مر ِ
َّاس
ض َع ْ
ت َوتَ َ
ض َع ٍة َع َّما أ َْر َ
َْ َ َْ
ُ ُْ
ض ُع ُك ُّل ذَات َح ْم ٍل َح ْملَ َها َوتَ َرى الن َ
2
س َكارى وما ُهم بِس َكارى ولَ ِك َّن َع َذاب ِ
ناك فحٱستحجب لحنحا ُدعاءحنحا
الل َش ِديد (. ﴾)٢احللَّ ُه َّم إنَّا حد حعو ح
َ
ُ َ ََ ْ ُ َ َ
نني حوال ُمؤمنات األححياء من ُهم حواألحموات حربَّنا
فحٱغفر اللَّ ُه َّم لحنا ذُنوبحنحا حوإسرافحنا يف أحمرنا اللَّ ُه َّم اغفر لل ُمؤم ح
ني حوال
دين حغي حر ضال ح
ءاتنا يف الدُّنيا حح حسنحةً حويف اآلخحرة حح حسنحةً حوقنحا حع ح
ذاب النَّار اللَّ ُه َّم اج حعلنحا ُهدا ًة ُمهتح ح
ف اللَّ ُه َّم ٱجز الشَّي حخ حعب حد
ني اللَّ ُه َّم استُر حعوراتنا حوءحامن حروعاتنا حوٱكفنا ما أ ححهَّنا حوقنحا حشَّر ما نحتح حخ َّو ُ
ُمضل ح
العدل حواإلحسان حوإيتحاء ذي ال ُقرحَب حويحنهى
اهلل الححرر َّ
ات اهلل حعلحيه حعنَّا حخي ًرا .ع ح
ي حر حْح ُ
باد اهلل إ َّن اهللح يحأ ُم ُر ب ح
2
ورةُ الحج.
ُس ح

،ظيم يُثب ُكم حوٱش ُك ُروهُ يحزد ُكم
 أُذ ُك ُروا اهللح ح. يحعظُ ُكم لح حعلَّ ُكم تح حذ َّك ُرو حن،حعن ال حفحشاء حوال ُمن حكر حوالبحغي
الع ح
.الصالة
َّ  حوأحقم،حوٱستح غف ُروهُ يحغفر لح ُكم حوٱتَّ ُقوهُ حي حعل لح ُكم م حن أحمرُكم حمحر ًجا
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