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محمد صلى الل عليه وسلم
إن الحم حد لل حن حمده ونحستحعينه ونحستح هديه ونحستح غفره ونحشكره ونحعوذ بالل من شرور أحن فسنا ومن
ي لحه ،وأحش حهد أحن ال إلحهح إالا الل
حسيئات أحعمالنا ،حمن يحهد الل فحال مضل لحه ح
ومن يضلل فحال هاد ح
يل لحه ،وال ند وال ضد لحه ،أحي حن الحي حن فحال أحي حن وال حمكا حن وال ج حهةح لحه،
حوح حده ال حشر ح
يك لحه وال حمث ح
يمنا
ف فحال حكي ح
ف ال حكي ح
وحكي ح
وحبيبحنا ح
ف وال حشك حل وال ص حورحة وال أحعضاءح لحه ،وأحش حهد أحن حسي حدنا ح
وعظ ح
وعلى كل حرسول أحر حسلحه،
وسالمه حعلى محمد ح
وقائ حدنا وق رحة أحعيننا محمدا حعبده حورسوله ح
صلحوات الل ح
ي ما حسب حح لل
الصال ح
ي والصديق ح
ي والنبي ح
صلحوات الل البح ر الرحيم وال حمالئ حكة الم حقرب ح
ي والش حهداء و ا
ح
وحبيب حرب
ي وإمام المتق ح
وسيد المر حسل ح
من حشىء حعلى حسيدنا محمد بن حعبد الل خاتحم النبي ح
ي ح
ي ح
ك يا حسيدي يا حعلح حم ال حدى يا أحبا الزهراء يا أحبا القاسم يا محمد
العالحمي ،الصالة والسالم حعلحي ح
ول الل بإذن الل.
ت حوسيلحتنا أحدركنا يا حرس ح
ضاقحت حيلحتنا وأحن ح
العلي ال حعظيم القائل يف م حكم كتابه ﴿ لقد
أحاما بحعد ع ح
باد الل فحإ ان أوصيكم ونحفسي بتح ق حوى الل ح
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالـمؤمنين رءوف رحيم
(.1﴾)۲۱٨
وعظيمنا وق رة أحعيننا نحبينا محمد حعلحيه الصالة
وسيدنا ح
إخ حوةح الي مان إن حك ح
المنا اليح وحم حعن قائدنا ح
قال حعنه حربه ﴿وما أرسلناك إل رحمة للعالـمين (.2﴾)٧٠١
والسالم حمن ح
1سورة التوبة
2سورة النبياء

محمد حتن إلحيه القلوب  ...ممد تحطيب به الن فوس  ...ممد تح حقر به العيون  ...ممد دموع
وش حكى
ف ال تحشتاق إىل حمن بح حكى الح حمل عن حد رؤيحته ح
ف ال  ...حكي ح
ي تحسيل لذكره  ...حكي ح
العاشق ح
ف ال تحشتاق إىل حمن ححن الذع اليابس لفراقه.
إلحيه ث حق حل أححاله  ...حكي ح
وسل حم فحيحا حمع حشحر
حكي ح
ي الصب ح ح
ف ال تحشتاق إىل حمن أحن الذع أحن ح
ي حم حس حح حعلحيه ح
صلاى الل حعلحيه ح
وسلم حشوقا إىل لقائه فحأحن تم أح ححق أحن تحشتاقوا
املسلم ح
ي الح حشبحة حتن إىل حرسول الل ح
صلاى الل عليه ح
صلاى الل عليه وسلم من
إلحيه صلاى الل عليه وسلم ،وال حت حجل أحخي المؤمن يا مب حرسول الل ح
وسلم حشوقا إلحيه.
دموع بح حدت لذكره ح
صلاى الل عليه ح
وشائله
ك حعلى حمحبته ح
يا مب حرسول الل صلاى الل عليه وسلم أحوصافه حعلحيه الصالة والسالم حتمل ح
عاشحرة ،ولي الانب،
ومكارم أحخالقه حدليل حعلى علو حشأنه ،حسن الم ح
تحدفحع ح
ك لز ح
يادة تحعظيمه ح
نازة ،وحسن
وبحذل ال حمعروف ،وإطعام الطعام ،وإفشاء السالم ،وعيا حدة ال حمريض ،وتحشييع ال ح
العفو حعن النااس ،وٱجتناب ما
العفو والصالح بح ح
ي النااس ،والود وال حكحرم وحكظم الغحيظ و ح
الوار ،و ح
يمة وسوء اللق والت حكّب والقد والح حسد
ححرحمه السالم حكالغيبحة وال حكذب وال حمكر والحد حيعة والنم ح
صلاى الل عليه وسلم.
والظلم وكل ما ه حو منح فر حعن قحبول الدع حوة منه ح

فحأححلحم النااس ممد ،وأحش حجع النااس ممد ،وأحع حدل النااس ممد ،وأح حعف النااس ممد وأحس حخى
النااس ممد ،وأحج حود الناس ممد وأحع حقل الناس ممد ،وأح حشد النااس ححياء ممد صلى الل عليه
وسلام.
صلاى الل عليه وسلا حم حيصف نحعلحه ويحرقحع ثحوبحه ويحع حمل يف بحيته حكما يحع حمل أح ححدكم يف بحيته،
كا حن ح
ضحر وال يحرد ما
وكا حن صلاى الل عليه وسلم يحعصب الح حجحر حعلى بحطنه م حن الوع ،وكا حن يحأكل ما حح ح
ص حد حق الل القائل ﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾
حو حج حد ،ح

ص حح الناس حمنطقا وأحجالهم حكالما فحصال يحف حهمه كل حمن يحس حمعه ،وكا حن عليه الصالة
وكا حن أحف ح
صوتا
السالم حجه حي الصوت أحح حس حن النااس نحغ حمة ح
قال ح
الّباء حرض حي الل حعنه ما حسعت أح ححدا أحح حس حن ح
و ا
منه.
صوته حعلحيه الصالة
إخ حوحة الميان كا حن حسيدنا داود إذا حسب حح اللح حسب ححت البال والطي ر حم حعه لسن ح
والسالم ﴿ولقد ءاتـينا داود منا فضل يا جبال أوبي معه والطيـر وألنا له الحديد (﴾)۲٠
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يد الحمال ﴿فـلما رأيـنه أكبـرنه
ي البح حشر فحكا حن حشد ح
وأعط حي حسيدنا يوسف نص ح
ف الحمال الذي بح ح

وقطعن أيديـهن وقـلن حاش لل ما هذا بشرا إن هذا إل ملك كريم (﴾)١٧
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قال "ما بـعث الل نبيا إل حسن الوجه حسن الصوت
وأحما ممد صلحى الل عليه وسل حم فح حقد ح
وإن نبيكم أحسنـهم وجها وأحسنـهم صوتا" اه .
العي نح ي حكحيلحهما
س الاجبح ي حدقي حقهما  ...أحس حوحد ح
يم اللحيحة م حقو ح
كا حن عليه الصالة والسالم حعظ ح
يم الرأس واس حع الحبي،
س يف بح حدنه حشىء يعاب به ،معتحد حل الحلق ،حعر ح
يض الصدر ،حعظ ح
 ...لحي ح
الو حسط منه ،يحعلو أحوحل أحنفه نور ساطع ،م حفل حج الحسنان ،حسه حل
مرتحف حع أحعلحى الحنف م حدود ح
ب ح
ومعن،
الحدين ،أحب يح ح
س ب حسمي وال ناحل بحل معتحد حل الحلق ،واس حع ال حكف حسا ح
ض الحسنان ،لحي ح
يع حهيئحة ال حمشي واس حع الط حوة.
حسر ح
ك
ك يا حسيدي يا حرس ح
ك وأحعظح حم فحضلح ح
ك وأحك حم حل صفات ح
ول الل ما أحجح حل ذاتح ح
الصالة والسالم حعلحي ح
ك يف اآلخحرة والوىل.
ك ،ف ح
صلاى الل حعلحي ح
حعلى أمت ح
الولحد حو ح
داك يا حسيدي الن فس والمال و ح
حهذا وأحستح غفر اللح ل ولحكم.
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الخطبة الثانية
المد لل حن حمده حونحستحعينه حونحستح هديه حونحشكره ،حونحعوذ بالل من شرور أحن فسنا حومن حسيئات أحعمالنا،
ي لحه ،حوالصالة حوالسالم على حسيدنا ممد بن حعبد
حمن يحهد الل فحال مضل لحه حوحمن يضلل فحال هاد ح
العظيم.
وعلى كل حرسول أحر حسلحه ،أحما بحعد ع ح
الل ح
العلي ح
باد الل فحإن أوصيكم ونحفس حي بتح ق حوى الل ح
قال ﴿إن الل
حوٱعلحموا أحن اللح أ ححمحركم بأحمر حعظيم ،أ ححمحركم بالصالة حوالسالم حعلى نبيه الكرمي فح ح
وملئكته يصلون على النبي يا أيـها الذين ءامنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ( .5﴾)٦٥احللهم

اهيم وعلى ءال سيدنا
صلي ح
صل على حسيدنا ممد وعلى ءال حسيدنا ممد حك حما ح
ح
ت على سيدنا إبر ح
اهيم وعلى
بارك ح
ت على سيدنا إبر ح
إبر ح
اهيم وبارك على سيدنا ممد وعلى ءال سيدنا ممد حك حما ح
بارحك وتحعاىل ﴿يا أيها الناس ٱتـقوا ربكم إن زلزلة
اهيم إن ح
ك ححيد حَميد ،يحقول الل تح ح
ءال سيدنا إبر ح
الساعة شىء عظيم

()١

يـوم تـرونـها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل

حملها وتـرى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الل شديد ( .6﴾)٢احللهم إنا

ني
حد حعو ح
ناك فحٱستحجب لحنحا دعاءحنحا فحٱغفر اللهم لحنا ذنوبحنحا حوإسرافحنا يف أحمرنا اللهم اغفر للمؤم ح
ذاب
حوالمؤمنات الححياء من هم حوالحموات حربنا ءاتنا يف الدنيا حح حسنحة حويف اآلخحرة حح حسنحة حوقنحا حع ح
العدل حوالحسان حوإيتحاء ذي القرحَب حويحنهى حعن ال حفحشاء حواملن حكر
النار .ع ح
باد الل إن اللح يحأمر ب ح
ظيم يحذكركم حوٱشكروه يحزدكم حوٱستح غفروه يحغفر لحكم
حوالبح غي ،يحعظكم لح حعلكم تح حذكرو حن .أذكروا اللح ح
الع ح
حوٱت قوه حَي حعل لحكم م حن أحمركم حَمحرجا ،حوأحقم الصال حة.
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