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 2012/11/16خطبة اجلمعة لتاريخ خطبة اجلمعة لتاريخ خطبة اجلمعة لتاريخ خطبة اجلمعة لتاريخ 

اهلاهلاهلاهلججججرررةُةُةُةُر    النالنالنالنبببوِوِوِوِبيييةُةُةُةُي    الشالشالشةةةةيفَيفَيفَيفَرِرِرِرِالش        
            

نَّ احلَمد ِهللا نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكُره ونستغفره ونتوب إِلَيه، ونعوذُ بِاِهللا إِ
دهن يا، منمالأَع يِّئاتفُِسنا وسرورِ أَنش نم لَه يلْ فَال هادلضن يوم لَّ لَهضاُهللا فَال م. دهوأَش

بِيبنا وحيِّدأَنَّ س دهلَه، وأَش وال نِد دثيلَ لَه وال ضوال م لَه ريكال ش هدحإِالَّ اُهللا و نا أَنْ ال إِلَه
 ورسولُه وصفيه وحبِيبه، بلَّغَ الرِّسالَةَ وأَدى اَألمانةَ وعظيمنا وقائدنا وقُرةَ أَعينِنا حممدا عبد اِهللا

هائبِيأَن نا مبِيى نزما ج ريا خناُهللا ع زاهةَ فَجاُألم حصلِّ . ونص ماللَّهلَعيِّى سدنا حممد الةًص 
قْتي بِضها حاجاترِّفَنا وتها كُبِ جرنا باتكْوتينا بِفها شأَ رعدائنا وسّلم لَعيه لَوعى ءاله سا الم

  . رياثكَ
  

ى طَلى خع رِي، والسيمِظالع يِّلالع ى اِهللاوقْتي بِِسفْون ميكُوصي أُنِّإِ، فَأَما بعد عباد اِهللا 
رسولرِالكَ هاُهللا ولُقُمي، ي تعاىل يف ممِكَح ن﴿ ه ابِتكنإِالَّ تنإِالَّ تنإِالَّ تإِالَّ ت ينالَّذ هجراُهللا إِذْ أَخ هرصن فَقَد وهرص ينالَّذ هجراُهللا إِذْ أَخ هرصن فَقَد وهرص ينالَّذ هجراُهللا إِذْ أَخ هرصن فَقَد وهرص ينالَّذ هجراُهللا إِذْ أَخ هرصن فَقَد وهرص

فَأَنزلَ اُهللا سكينته فَأَنزلَ اُهللا سكينته فَأَنزلَ اُهللا سكينته فَأَنزلَ اُهللا سكينته . . . . كَفَرواْ ثَانِى اثْنينِ إِذْ هما فى الْغارِ إِذْ يقُولُ لصاحبِه الَ تحزنْ إِنَّ اَهللا معناكَفَرواْ ثَانِى اثْنينِ إِذْ هما فى الْغارِ إِذْ يقُولُ لصاحبِه الَ تحزنْ إِنَّ اَهللا معناكَفَرواْ ثَانِى اثْنينِ إِذْ هما فى الْغارِ إِذْ يقُولُ لصاحبِه الَ تحزنْ إِنَّ اَهللا معناكَفَرواْ ثَانِى اثْنينِ إِذْ هما فى الْغارِ إِذْ يقُولُ لصاحبِه الَ تحزنْ إِنَّ اَهللا معنا
عععلَّع ودنبِج هدأَيو هلَّلَي ودنبِج هدأَيو هلَّلَي ودنبِج هدأَيو هلَّلَي ودنبِج هدأَيو هلَيورت مورت مورت مورت اُهللا ما ، ولْيالْع ىةُ اِهللا همكَلفْلَى ، وواْ السكَفَر ينةَ الَّذملَ كَلعجا واُهللا ها ، ولْيالْع ىةُ اِهللا همكَلفْلَى ، وواْ السكَفَر ينةَ الَّذملَ كَلعجا واُهللا ها ، ولْيالْع ىةُ اِهللا همكَلفْلَى ، وواْ السكَفَر ينةَ الَّذملَ كَلعجا واُهللا ها ، ولْيالْع ىةُ اِهللا همكَلفْلَى ، وواْ السكَفَر ينةَ الَّذملَ كَلعجا وه

يمكح زِيزعيمكح زِيزعيمكح زِيزعيمكح زِيزسورة التوبة[﴾))))40(((( ع[. 
  
ى فَطَصاملُ ةريس نم ٍءىش ننا عالمكَ ةمهِم ةبناسم نع مونا اليالمكَ نَّإِ مياناِإل ةَوخإِ

والَصت بِّري وسالمه لَعيكَ هالمنِنا ع اهلجرة النوِبياملُ ةكَبارنَّوإِ ة الدراملُ وسستةَفاد من سريته 
لَعيه الةُالص والسكَ المثكَةٌري ،يال والكَ فالم عن سريفْأَ ةالناسِ لِض وخالناسِ رِي يِّسدنا حممد 
م، كَعليه وسلَّ اُهللا ىلّصيال والكَ فالم عن سرية اَأل مِخاتياِءبِن يِّوساملُ درسلو نييبِبِح بِّر 

 عا الناسدفَ ذارِنواِإل يغِلبالتبِ هرموأَ ةسالَالرِّبِ اُهللا فاهطَاص مياناِإل ةَوخإِ نا حممدديِّسني، فَمالعالَ
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 اِهللا ةبادىل عإِ عا الناسيد، دحوالت ينِد المالس مهِيلَع ياِءبِناَأل يعِمج ينِد المِساِإل ينِىل دإِ
الواحالَّ دذرِي ال شلَ يكه بِوال شلَ يهه وال ملَ يلَثه وال صاحلَ ةَبه لَوال ود ودىل إِ عا الناس

العىل اِإلإِ لِدحإِ ساناَأل مِكارِىل مما قالَكَ القِخ لَعيه الةُالص إِإِإِإِ والسالمننننمممما با با با بعععثْثْثْثْعتتتألُألُألُُأل    تتتتتّّمّمّمممممم    
مممكارِكارِكارِكارِمممماَألاَألاَألاَأل    مخخخاهـ  القِالقِالقِالقِخ)رواه البيهقوقَ) يد تحلَم بِحنا املُيبى أَفَطَصها اَأليحةُب يلِبِيف س الدعوة 

الشالكَ َءىثاملَ ريصاعبِالكَ بريعا ة، دجِ الناسكانَا فَهار كَيّلم يف املَ الناسالَّ مِواسيت يجتمونَع 
فأَأَأَأَ ولُقُيها ويييييها الناسها الناسها الناسلَلَلَلَوا ال إِوا ال إِوا ال إِوا ال إِولُولُولُولُقُقُقُقُ    ها الناسهههفْ    اُهللاُهللاُهللاُهللا    الَّالَّالَّالَّإِإِإِإِ    هفْتفْتفْتتللللحححواواواواح عا قَاهـ دومبِ هصوثَ رٍببات مإِ عهِيذائلَ مه 

 مولَ ربوص ةالناقَ دلَو يسك يأَ) يخارِالب هوار(ور زى جلَس هرِهلى ظَا عومه، رلَ مهديوكَ
يتلَّخ نِع الدعوإِ ةرِىل اهللا، ضبِ باحلجارة وصبولَ رم يتلَّخ نِع الدعوإِ ةرِىل اهللا، عض لَعيه 

يب َأل ونَكُرِشاملُ ة، قالَوعالد نِع لَّختي ملَفَ لِتالقَبِ داهللا، هدّ ينِد نع لَّختي مولَ واجلاه املالُ
يا أَ" بٍطالبٍبا طال رِماذا ييد ابأَ نخكانَ نْ؟ إِيك رِييد ا أَجاهطَعيلَفَ ناهن نمضأَ يمالّا إِر بعد 

مشوركانَ نْه، وإِت رِيماالً يد جمنا لَعاملالَ ه حتى يصكانَ نْانا، وإِنغْأَ ري رِيلْاملُ يدك توجناه 
لَعأَفَ" نايجابهم راِهللا ولُس ى اُهللالّص عليه لَّوساملَ وابِاجلَبِ مشورِه ووواِهللاِهللاِهللاِهللاو    يا عيا عيا عيا عممملَلَلَلَ    موووو    ووووضضضضعععوا وا وا وا ع

الشالشالشالشممممسسسس    يف ييف ييف ييف يمممي والقَي والقَي والقَي والقَينِينِينِينِمممممرررر    يف شيف شيف شيف شمايل ما تمايل ما تمايل ما تمايل ما تررركْكْكْكْرتتتت    هههذا اَألذا اَألذا اَألذا اَألهممممرررر    ححححتتتتى يى يى يهِهِهِهِظْظْظْظْى يررررهههأَأَأَأَ    اُهللاُهللاُهللاُهللا    هوووأَأَأَأَ    وههههد كلد كلد كلد كلونونونه اهـه اهـه اهـه اهـون        
 قفَتٱ، فَياتالراس بالِاجل باتثَ همامأَ لُضاَءتا يباتثَ اِهللا يببِح تبثَ دقَلَ ةُبحها اَأليأَ

ى تح دواح لٍجر ةَبرض وهبرِضيا ليوِا قَدلْج الًجر ةيلَبِقَ لِّكُ نوا معموج هلتى قَلَع ونَكُرِشاملُ
يفَترق دمه بيالقَ نأَل، فَبائى جِتيلُرِب لَعيه السوأَ المخربكَبِ هياملُ درِشكوأَ نيمرنْأَبِ ه بِال ييف  يت
مضجعالَّ هي كانَذ بِييت يه، فَفدعا راِهللا ولُس ى اُهللالَّص عليه لَّوسم علي بيبأَ ن بٍطال رضي 

 لِّىل كُإِ يدّؤي نْأَ هرم، وأَلَعفَر، فَضخأَ هلَ دربى بِجستوي هراشى فلَع يتبِي نْأَ هرموأَ هنع اُهللا
ذقٍّي ح قَّحثُه ،م خرج عليه وسلَّ ى اُهللالَّصم متوّالًك فّوالكُ ى اِهللالَعار ى بابِلَعه وهو قْيأُر 
بينِ أَيديهِم بينِ أَيديهِم بينِ أَيديهِم بينِ أَيديهِم     وجعلْنا منوجعلْنا منوجعلْنا منوجعلْنا من﴿ عاىل ت هلوىل قَ﴾ إِ))))2((((والْقُرآن الْحكيمِ والْقُرآن الْحكيمِ والْقُرآن الْحكيمِ والْقُرآن الْحكيمِ ) ) ) ) 1(((( يسيسيسيس﴿ عاىل ت اِهللا لَوقَ

 نع مهصارِبأَبِ اُهللا ذَخأَفَ] يس ةُورس[﴾))))9((((سدا ومن خلْفهِم سدا فَأَغْشيناهم فَهم الَ يبصرونَسدا ومن خلْفهِم سدا فَأَغْشيناهم فَهم الَ يبصرونَسدا ومن خلْفهِم سدا فَأَغْشيناهم فَهم الَ يبصرونَسدا ومن خلْفهِم سدا فَأَغْشيناهم فَهم الَ يبصرونَ
يِّبِنه وجلَع ذُير فْحةًن من رابٍت كانبِ تيده لَعى رؤهِوسلَفَ مم يروا خروجه عليه  ى اُهللالّص

  .موسلَّ
ٱوختار راِهللا ولُس عليه وسلَّ ى اُهللالّصأَ مرٍكْبا ب بِحيبه ّالصّديق رضاُهللا ي عنه ليقَرافيف  ه

اهلجةرأَ ، وصاربأَ رٍكْو بها اَأليحةُب يمشةًي ساع بين يديه ةًوساع فَلْخفَ هلَأَسه راِهللا ولُس ى لَّص
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 دصالر ركُذْأَ مثُ كفَلْي خشمأَفَ بلَالطَّ ركُذْأَ اِهللا ولَسيا ر قالَفَ كلذَ نع ملَّعليه وس اُهللا
 الَّإِ ةملم نم نكُتل تما كان قِّاحلَبِ كثَعي بذالَّو" هنع اُهللا يضر قالَ مثُ كيدي نيي بشمأَفَ
  ".كونيل د ونَكُت نْأَ تببحأَ
 معليه وسلَّ ى اُهللالَّص هيبِبِحل اِهللا ولِسر بصاح قالَ مياناِإل ةَوخإِ رٍوثَ ىل غارِإِ الَصا وملَفَ
"الَّوذي بثَعقِّاحلَبِ ك ال تدلُخه حى أَتدلَخكانَ نْإِفَ ه فيه شٌءى نيب قَ لَزلَبفَ"ك ،دلَفَ لَخم ير 
شا ثُئًيم دالَخ الغار .ويرى أَونكانَ ه فيه خرفَ قخشأَ يبنْأَ رٍكْو ب يخرج منه شٌءى يؤي ذ
راِهللا ولَس ى اُهللالَّص عليه لَّوسفَ مجلَع لَعيقَ هدمفَ هجلَعت حةٌي ترِضبه لْوتسعه حتى صارت 
دموعه تنحدر ]الدلُئ النبةو[ وهو زِال يرِ يحلَجه وال يفَرهاع.  
 هيمدىل قَإِ رظُني مهدحأَ نَّأَ ولَ اِهللا ولَسيا ر" رٍكْو ببأَ قالَ ىل الغارِإِ شٍيرقُ جالُرِ تلَصا وملَفَ
 ماماماماههههثُثُثُثُثالثالثالثال    اُهللاُهللاُهللاُهللا    نِنِنِنِييييننننثْثْثْثْٱٱٱٱبِبِبِبِ    ككككننننما ظَما ظَما ظَما ظَ    رٍرٍرٍرٍكْكْكْكْبا ببا ببا ببا با أَا أَا أَا أَيييي ملَّوس عليه ى اُهللالّص يبِالن قالَفَ" هيمدقَ تحنا ترصبَأل

 وما وههِبِ معال اَهللا نَّأَ ناهعما منحاشا إِ ما يف الغارِهعم نكُسي اَهللا نَّأَ كلى ذَنعم سياهـ ولَ
ظٌحاف وناصلَ رماه.  

وروى البيهقي يف دلِالئ النبوأَ اَهللا نَّأَ ةمبِ رشجريف لَ ةلَيفَ الغارِ ةنبتأَ تمام يِّبِالن ى لّص
 رمالم، وأَالس هيلَع هترتسفَ الغارِ مِلى فَع تجسنفَ وتبكَنالع اُهللا رم، وأَهترتسفَ معليه وسلَّ اُهللا
 مهِوفيوس مهِراواتوه مهِيِّصعبِ شٍيرقُ يانُتف لَبقْ، وأَالغارِ مِفَتا بِفَقَوفَ نِيتيشحو نِيتمامح اُهللا
حذا اقْى إِتتربوا من يِّبِالن ى اُهللالّص لَّعليه وسم جلَع رلٌج منهم يظُنفَ يف الغارِ رأَرى نسج 
العكَنبوت الغارِ مِلى فَع أَورى عند مدخلاحلَ همامتفَ نِيرجىل أَإِ عحابِصوا لَقالُفَ همالَ هلَ كم 
تظُنقالَفَ يف الغارِ ر أَريت حمامتفَ الغارِ مِفَبِ نِيعلمأَ تنلَ هيس فأَ يهدح.  

وبعدما هلَالطَّ أَدب تابع راِهللا ولُس ى اُهللالَّص عليه لَّوسم هجرتىل املَإِ هديناملُ ةنورة 
ا وموح وهرا ءازصارنأَ يهف دجو ثُيح لِواَأل يعٍبِر رِهش نم نِينثْاال مِوا يف يمها ساللَصوفَ
دعوته لُذَوبفُوا النواَأل وسوالَم دونها حتى انتشربِغارِاملَو قِشارِيف املَ ت جزاهاُهللا م خيا ر

ورضي عنإِ. مهخاِإل ةَوقَلَ مياند حى اُهللام تبِعاىل حيببِ هخيط العكَنبوتح ،ى اُهللام تبِعاىل حيبه 
  .يدرِما يل الِعالفَ وسِدالقُ كلاملَ حانَبسفَ وتبكَنالع تيب وتيالب نِهووأَ فعضأَبِ
ذا وأَهستغفمكُيل ولَ اَهللا ر.  
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        اخلطبة الثانيةاخلطبة الثانيةاخلطبة الثانيةاخلطبة الثانية
 

هتسنو هعينتسنو هدمحِهللا ن دفُِسنا إِنَّ احلَمرورِ أَنش نعوذُ بِاِهللا منو هكُرشنو يهد
وسيِّئات أَعمالنا، من يهد اُهللا فَال مضلَّ لَه ومن يضللْ فَال هادي لَه، والصالةُ والسالم على 

ورضي اُهللا عن أُمهات . رسلنيسيِّدنا حممد الصادقِ الوعد اَألمنيِ وعلى إِخوانِه النبِيني واملُ
الْمؤمنني وءالِ البيت الطَّاهرين وعنِ اخلُلَفاِء الراشدين أَيب بكْرٍ وعمر وعثْمانَ وعليٍّ وعنِ 

أَما بعد عباد اِهللا . صالحنيوال اَألولياِءاَألئمة املُهتدين أَيب حنيفَةَ ومالك والشافعيِّ وأَحمد وعنِ 
قُوهيمِ فَٱتظيِّ العلى اِهللا العقْوفِْسي بِتون يكُمفَإِنِّي أُوص.  

وال  ةهواجم نا عنبوال ج تالٍق نا موبره نكُت ملَ ةُيوِبالن ةُرجالم، اهلسواِإل مياناِإل ةَوخإِ
الًخاذُت عإِ نقاقِح أَ قٍّحإِ وطالِب لٍباط لْب هجأَبِ ةٌراِهللا رِم أَ نَّإِ ذْعاىل إِتاِهللا ياَءبِن تعاىل يستيلُح 
لَعهِياجلُ مبنوه ،أَ مشجع قَولَ. اهللا قِلْخد هاجر عليه وسلَّ ى اُهللالّصم من ةَكَّم بعنْأَ د ثَكَم 
الثَيها ثَف عشةَر سةًن يدو إِعىل التوحيد ونبذ ّالشرك واجِما املَهخاطر والشدائصابِ دا ثابِرا ت
متوّالًك ى اِهللالَع عز فَ لَّوجينبنْي أَغ نتلَّعم منه لَعيه الةُالص والسالم ومن هجرتاملُ هكَبارة 
  .طانوواَأل نماكاَأل تلَدبما تهوم وفرالظُّ تريغما تهم هكَرتال ن نْوأَ قِّحلَى الَع باتالثَّ

 فَقـالَوٱعلَموا أَنَّ اَهللا أَمركُم بِأَمرٍ عظيمٍ، أَمركُم بِالصالة والسالمِ على نِبِيِّه الكرميِ 
. 1﴾))))٥٦٥٦٥٦٥٦((((على النبِيِّ يا أَيها الَّذين َءامنوا صلُّوا علَيه وسلّموا تسليما على النبِيِّ يا أَيها الَّذين َءامنوا صلُّوا علَيه وسلّموا تسليما على النبِيِّ يا أَيها الَّذين َءامنوا صلُّوا علَيه وسلّموا تسليما على النبِيِّ يا أَيها الَّذين َءامنوا صلُّوا علَيه وسلّموا تسليما     يصلُّونَيصلُّونَيصلُّونَيصلُّونَ    ومالَئكَتهومالَئكَتهومالَئكَتهومالَئكَتهإِنَّ اَهللا إِنَّ اَهللا إِنَّ اَهللا إِنَّ اَهللا ﴿

اَللَّهم صلِّ على سيِّدنا حممد وعلى ءالِ سيِّدنا حممد كَما صلَّيت على سيدنا إبراهيم وعلى ءالِ 
لِ سيدنا حممد كَما باركْت على سيدنا سيدنا إبراهيم وبارِك على سيدنا حممد وعلى ءا

يا أَيها الناس ٱتقُوا يا أَيها الناس ٱتقُوا يا أَيها الناس ٱتقُوا يا أَيها الناس ٱتقُوا إِبراهيم وعلى ءالِ سيدنا إبراهيم إِنك حميد مجِيد، يقولُ اُهللا تعاىل ﴿
 يمظٌء عىش ةاعلَةَ السلْزإِنَّ ز كُمبر يمظٌء عىش ةاعلَةَ السلْزإِنَّ ز كُمبر يمظٌء عىش ةاعلَةَ السلْزإِنَّ ز كُمبر يمظٌء عىش ةاعلَةَ السلْزإِنَّ ز كُمب١١١١((((ر((((    ع ةعضرلُ كُلُّ مذْها تهنورت مويع ةعضرلُ كُلُّ مذْها تهنورت مويع ةعضرلُ كُلُّ مذْها تهنورت مويع ةعضرلُ كُلُّ مذْها تهنورت موكُلُّ ي عضتو تعضا أَركُلُّ م عضتو تعضا أَركُلُّ م عضتو تعضا أَركُلُّ م عضتو تعضا أَرم

 يدداِهللا ش ذَابع نلَكى وكَاربِس ما همى وكَارس اسى النرتا ولَهملٍ حمح ذَات يدداِهللا ش ذَابع نلَكى وكَاربِس ما همى وكَارس اسى النرتا ولَهملٍ حمح ذَات يدداِهللا ش ذَابع نلَكى وكَاربِس ما همى وكَارس اسى النرتا ولَهملٍ حمح ذَات يدداِهللا ش ذَابع نلَكى وكَاربِس ما همى وكَارس اسى النرتا ولَهملٍ حمح ذَات
نا اللَّهم اَللَّهم إِنا دعوناك فَٱستجِب لَنا دعاَءنا فَٱغْفرِ اللَّهم لَنا ذُنوبنا وإِسرافَنا يف أَمرِ.2﴾))))٢٢٢٢((((

ح ةريف اآلخةً ونسيا حننا يف الدنا ءاتبر واتاَألمو مهنياِء ماَألح ناتمؤالْمو ننيمؤلْمل رةً اغْفنس

                                                 

1
  سورةُ اَألحزاب    

2
    ةُ احلَجورس  



5 

 

ستر عوراتنا وَءامن وقنا عذاب النارِ اللَّهم اجعلْنا هداةً مهتدين غَير ضالّني وال مضلّني اللَّهم ا
 رِياِهللا اهلَر دبع خيزِ الشاج ماللَّه فوختما ن را شنقنا ومنا ما أَهٱكْفنا وعاتورمـاتحاِهللا  ر

القُربى وينهى عنِ الفَحشاِء عباد اِهللا إِنَّ اَهللا يأْمر بِالعدلِ واِإلحسان وإِيتاِء ذي . علَيه عنا خيرا
أُذْكُروا اَهللا العظيم يثبكُم وٱشكُروه يزِدكُم، . واملُنكَرِ والبغيِ، يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

  .الصالَةَوٱستغفروه يغفر لَكُم وٱتقُوه يجعلْ لَكُم من أَمرِكُم مخرجا، وأَقمِ 
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