خطبة الجمعة بتاريخ  3350/30/51الموافق  0جمادى األولى  5101هـ
الحث على صلة األرحام والتحذير من قطيعتهم
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 إلحهح إالَّ اهللُ
حسيئات أحعمالنا ،حمن يحهد اهللُ فحال ُمض َّل لحهُ ،حوحمن يُضلل فال حهاد ح
يمنا
حوح حدهُ ال حشر ح
وحبيبحنا ح
يل وال حشبيهح وال ض َّد وال ن َّد لحهُ .وأحش حه ُد أح َّن حسي حدنا ح
وعظ ح
يك لحهُ حوال حمث ح
ني هاديًا حوُمبحشًرا
حوقائ حدنا حوقَُّرحة أحعيُننا َّ
وحبيبُهُ حمن بح حعثحهُ اهللُ حرْححةً للعالحم ح
حمم ًدا حعب ُد اهلل حور ُسولُهُ ح
وصفيُّهُ ح
جاه حد يف اهلل حح َّق جهاده فح حجزاهُ اهللُ حعنَّا حخي حر ما
ص حح األ َُّمةح حو ح
حونحذ ًيرا بحلَّ حغ الرسالحةح حوأ َّحدى األحمانحةح حونح ح
ٍ
ٍ
ت على
صلَّي ح
صل حعلى حسيدنا حممد حو حعلى ءال حسيدنا حممد حكما ح
حجحزى نحبيًّا من أحنبيحائه .احللَّ ُه َّم ح
حممد وعلى ءال سيدنا ٍ
سيدنا إبراهيم وعلى ءال سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا ٍ
حممد حكما
حح
ح
ح ح
ح
ح
ح ح
ح ح
د.
َّك حْحي ٌد حَمي ٌ
اهيم إن ح
بارك ح
يم حو حعلى ءال حسيدنا إبر ح
ت حعلى حسيدنا إبراه ح
ح
العلي ال حقدير القائل يف ُحم حكم كتابه ﴿يا أيـها
ع ح
باد اهلل أُوصي نحفسي وأُوصي ُكم بتح قوى اهلل ح

الناس ٱتـقوا ربكم الذي خلقكم من نـفس واحدة وخلق منـها زوجها وبث منـهما رجالا كث ايرا

اء وٱتـقوا الل الذي تساءلون به واألرحام إن الل كان عليكم رقيباا (﴿ 1﴾)۱اتـقوا
ونس ا
2
وْحاها وقح حهحرها
ربكم﴾ أحي أحطيعُوا حربَّ ُكم بامتثال أحوامره حوٱجتناب نحواهيه فحالراب ُح حمن صا حن نحف حسهُ ح
سال يف
ومنح حعها م حن الحرام فحإن فح حع حل فح حقد ححفظحها وأحما حمن أحطلح حق لنح فسه العنا حن ولحوارحه االست ح
ح
وع يف
الوقُ ح
ال حمعاصي فح حقد أح حذ َّل نحف حسهُ حوٱستح حح َّق حع ح
ذاب اهلل .أحقبلُوا إىل الحيات أحيُّها األححبَّةُ وإيا ُكم و ُ
يامة ُمثبحتًا يف كتابه ما حعم حل يف ُّ
الدنيا ﴿إن السمع
الحعاصي واآلثام فحإ َّن ح
العب حد حسيح حرى يحوحم الق ح
3
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا (﴾)٦٣
1سورة النساء
2سورة النساء
3سورة اإلسراء

ك اليح وم
باد اهلل وخافُوا حهوحل حذل ح
حح َّّت النَّظحرحة الَّت نحظححرها إىل ما ححَّرحم اهللُ حي ُدها حمكتُوبحةً فحٱتَّ ُقوا اهللح ع ح
ٍ
َّ
ومن حح َّدثحتهُ نحف ُسهُ بالحرام
ب فيه حوٱستحع ُّدوا لما بحع حد ال حموت ح
الذي حآمنتُم بأحنَّهُ ءات ال حري ح
س ال
يد لحك َّ
س أُر ُ
س أُر ُ
الس ح
عاد حة األحبحديَّةح يا نحف ُ
يد لحك الحنَّةح يا نحف ُ
فحليُحاسبها وليح ُقل حلا يا نحف ُ
الوقُوع يف الحرام وإلزامها
ني اإلنسا ُن حعلى ح
حاسبحة يحستحع ُ
تحأ ُخذين إىل النار بال ُم ح
ضبط حجوارحه م حن ُ
بالطاعات فحيحس حع ُد يف الد حارين ُّ
الدنيا واآلخحرة.
الم ﴿وخلق
آد حم حعلحيه َّ
س ح
ع ح
الس ُ
باد اهلل ﴿اتـقوا ربكم الذي خلقكم من نـفس واحدة﴾ وه حي نحف ُ
صر األحي حسر ﴿وبث منـهما رجالا كث ايرا
منـها زوجها﴾ أحي حح َّواءح فحإ َّّنا ُخل حقت من ضلع ح
ءاد حم األحق ح
وحواءح رجاالً حكث ًيا ونساءً ونح حشحرُهم يف أحقطار العا حل حعلى
اء﴾ أحي حوأحظ حهحر من ُهما أحي من ح
ونس ا
آد حم ح
قال تحعاىل ﴿ومن ءاياته خلق السموات واألرض
اختالف أحصنافهم وصفاتم وأحلواّنم ولُغاتم ح
وٱختالف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك آليات للعالمين ( 4﴾)۲۲فح ُسبحانحهُ القادر حعلى ما
يحشاءُ القادر حعلى ُكل حشى ٍء القادر حعلى عقاب الكافر وال ُفجار ال ُمستححق لغايحة التَّ حذلُّل
واالنكسار.
ضا
ض ُكم بحع ً
﴿وٱتـقوا الل الذي تساءلون به﴾ أحي حوأحطيعُوا اهللح الَّذي تحتحسائحلُو حن به أحي يحسأح ُل بحع ُ

الشخص لغحيه باهلل اف حعل يل حكذا ﴿واألرحام﴾ أحي وٱتَّ ُقوا
به حعلحى حسبيل االستعطاف حك حقول َّ
حام أحن تحقطحعُوها ﴿إن الل كان عليكم رقيباا﴾ أحي ححفيظًا ُحمصيًا حعلحي ُكم أحعمالح ُكم عال ًما
األحر ح
برعايحت ُكم ُحرحمةح أحرحام ُكم وصلحتح ُكم إياها أحو قحطع ُكم حلا وتحضييع ُكم ُحرحمتحها.

صال عظ ٍ
يف حعلى خ ٍ
ومكارحم حكرميحٍة و حج حعلحها حسبحبًا لنح يل
إخ حوحة اإلميان لححقد ححثَّنا َّ
الشرعُ الحن ُ
يمة ح
ح ح
قال يا
صحيح ابن حبا حن من ححديث أحب ُهحري حرةح حرض حي اهللُ حعنهُ أحنَّهُ ح
العظيم يف اآلخحرة فحفي ح
الثَّواب ح
ٍ
الم أطعم الطعام وأفش
ت الحنَّةح فح ح
حر ُس ح
قال حعلحيه َّ
ت به حد حخل ُ
ول اهلل أحخبن ب حشىء إذا حعمل ُ
الس ُ
السالم وصل األرحام وقم بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسالم اه

4سورة الروم

الشرعُ حعلحيه م حن الصال صلحةح األحرحام وه حي حخصلحةٌ حعلَّ حمنا إياها
أحيُّها األححبَّةُ إ َّن من ُجلحة ما أح َّك حد َّ
وسلَّ حم بالال وال حمقال.
حر ُس ُ
ول اهلل ح
صلى اهللُ عليه ح
َّ
الوحي ذح حكحر ما قحد حرآهُ من
فح حهذا حر ُس ُ
ول اهلل َّ
حمم ٌد ح
يل ب ح
صلى اهللُ عليه وسل حم أحَّوحل ما نححزحل حعلحيه جب ُ
لسي حدة حخديحةح فحقالحت لحهُ اثـبت يا ابن عم وأبشر ،إنك لتصل الرحم،
نُُزول ال حملحك حعلحيه ل َّ
وتصدق الحديث ،وتكسب المعدوم ،وتـقري الضيف ،وتعين على النوائب اه .5
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ولحما نححزلحت اآليحةُ ﴿وأنذر عشيرتك األقـربين ( ﴾)۲۱٤ح ح ُ
قال حلُم يا معشر قـريش اشتـروا أنـفسكم ،ل
الصفا و حج حع حل يُنادي حح َّّت حيتحمعُوا حعلحيه فح ح
إىل حجبحل َّ

قال يا
أغني عنكم من الل شيئاا ،يا بني عبد مناف ل أغني عنكم من الل شيئاا ،إىل أحن ح
فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت ل أغني عنك من الل شيئاا حرواهُ البُخاري .أحي
الطاعة
ءام حن للتَّ حم ُّسك باإلميان و ح
ومن ح
أحنَّهُ بح حدأح ب ُدعاء قحبيلحته وأحقاربه حمن حل يُؤمن من ُهم للميان باهلل ح
إىل ال حممات.
الرحم م حن ال حكبائر بإجاع
ني من ُجلحة الواجبات وقحط حيعةح َّ
ع ح
باد اهلل اعلح ُموا أح َّن صلحةح أحرحام ال ُمسلم ح
الم "ل يدخل الجنة
ني فح حقد حرحوى البُخار ُّ
ال ُمسلم ح
ي وُمسل ٌم حعن حر ُسول اهلل علحيه الصالةُ والس ُ
ب حزماناً ب حسبحب قحط حيعته حرْححهُ إن حل يحع ُ
قاطع" اه أحي ال يحد ُخلُها حم حع األحَّول ح
ف اهللُ حعنهُ
ني ل حكونه يُ حع َّذ ُ
وقال اهللُ تحعاىل ﴿فـهل عسيتم إن تـوليتم أن تـفسدوا في األرض وتـقطعوا أرحامكم ()۲۲
ح
7
ب حكالاالت
أولئك الذين لعنـهم الل فأصمهم وأعمى أبصارهم ( ﴾)۲۲واألحر ُ
حام ُه ُم األحقار ُ
العمات وأحوالده َّن واألحخوال واألحعمام وأحوالدهم.
وح

ص ُل ال حقط حيعةُ إخ حوحة اإلميان بإحياش قُلُوب األحرحام وتحنفيها إما بتح رك اإلحسان إلحيهم يف حال
وحت ُ
عاد حي ُد ما
يارة بال عُذ ٍر فحلحو نححزحل ببحعض حرحم َّ
الشخص نازلحةٌ فحما ح
ح
الاجة النازلحة بم أحو تحرك الز ح
5رواه البخاري
6سورة الشعراء
7سورة حممد

الصيف فح حك حسحر قحلبحهُ بتح رك إعانحته وُه حو يف حهذا
س أحو يحس ُك ُن ما يحقيه بحرحد الشتاء و ححَّر َّ
يحأ ُك ُل أحو يحلبح ُ
ٍ
ب أح َّن َّ
الال حم حع قُد حرته حعلى ذحل ح
تاج يحن حكس ُر قحلبُهُ
الرح حم ال ُمح ح
ك وعلمه باله كا حن قاط حع حرحم وال حري ح
بإهال حرْحه لحهُ حم حع حمعرفحته باله حهذه.
يارةُ يف األحفراح حكأحيام العيد
إ حذن فحمن صلحة َّ
الرحم أحيُّها األححبَّةُ إعانحتُ ُهم عن حد ح
الاجة النازلحة ومنها الز ح
يارة حوق ٌع أح حش ُّد ويف الحديث بحيا ُن
ويف حغيها حكما ه حي ُ
الوفاة ويف حهذه الال يح ُكو ُن للز ح
الال عن حد ح
صلَّى اهللُ عليه وسلَّ حم "ما من مؤمن يـعزى أخاه
قال حر ُس ُ
ث ح
فحضل ال ُمواساة يف التَّعزيحة ححي ُ
ول اهلل ح
8
ف إذا كا حن ال ُمسل ُم ذا
بمصيبة إل كساه الل سبحانه من حلل الكرامة يـوم القيامة" اه فح حكي ح
صلى اهللُ عليه
قال حر ُس ُ
يمة فح حقد ح
حرح ٍم لح ح
ك ؟! فحال تُ حقص ُروا ع ح
باد اهلل يف حهذه ح
ول اهلل ح
الطاعة ح
العظ ح
صلى اهللُ عليه و حسلَّ حم
و حسلَّ حم "من كان يـؤمن بالل واليـوم اآلخر فـليصل رحمه" ُمتَّ حف ٌق حعلحيه ح
وقال ح

"من سره أن يمد الل في عمره ويـوسع عليه رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فـليصل رحمه" حرواهُ
الاك ُم يف ال ُمستحد حرك.

ودفع
كات ،وصلحةُ َّ
أحيُّها األححبَّةُ
وءاثار وبححر ٌ
ب لحلب الرزق ح
ُ
الطاعات حلا أحسر ٌار وأحنو ٌار ٌ
الرحم حسبح ٌ
س حمع حن قحوله حمن حسَّرهُ أحن ميحَُّد لحهُ يف عُ ُمره أح َّن تحقد حير اهلل يحتح غحيَّ ُر ب حع حمل
البحالء والبح حرحكة يف العُ ُمر .ولحي ح
ٍ
داد ويحتح غحيَّ ُر
س حمع حن الحديث أح َّن عُ ُمحر اإلنسان الَّذي شاءحهُ اهللُ لحهُ حسيح ز ُ
ح
طاعة م حن الطاعات ،أحي لحي ح
ك بحل ال حمع حن أح َّن اهللح إن
الطاعة أحو تل ح
طاع ٍة ما ،أحو أح َّن خاتحتحهُ حستحتح غحيَّ ُر حك حذل ح
ك ب حع حمل حهذه ح
ب حع حمل ح
يشها إن حل
ك الَّت كا حن حسيحع ُ
يش ُم َّدةً أحط حوحل من تل ح
العب حد إىل حع حمل تل ح
ك ح
الطاعة ،فحإنَّهُ حسيحع ُ
حوفَّ حق ح
نال حكذا وحكذا م حن ال حمزايا ،وإن حل يحف حعل
الطاعة .أحي إن فح حع حل حكذا م حن الطاعات حسيح ُ
يحف حعل تل ح
ك ح
نال تلك المزايا من الب رحكة يف العمر وٱندفاع ميتة س ٍ
وء حمثحالً واهللُ حعل حم يف األححزل
ح ُ
ُُ
حهذه الطاعات لحن يح ح ح ح
ح حح
وهذا ما قح َّرحرهُ عُلحماءُ التَّوحيد،
صولحه .ح
ص حل ما حعل حم ُح ُ
حهل حسيح ف حع ُل أحو ال وشاءح اهللُ تحعاىل أحن ححي ُ
ك عُلًُّوا
ك ،تحعاىل اهللُ حعن حذل ح
س ال حمع حن أح َّن تحقد حير اهلل وقحضاءحهُ يحتح غحَّيان بحل يحك ُف ُر حمن يحعتحق ُد حذل ح
ولحي ح
حكب ًيا.
8رواه ابن ماجه

ٍ
الشيطان فحيحدفح حع ُكم لل حقول "فُال ٌن
وع يف ححبائل َّ
الوقُ ح
أححبابحنا الكر حام وأُنحب ُه ُكم حعلى أحمر ُمهم إيا ُكم و ُ
ب للحرمان،
ورن فحأحنا أحقطحعُهُ" ب حدع حوى ال ُم ح
عاملحة بالمثل فحإ َّن حهذا حسبح ٌ
ورهُ"" ،فُال ٌن ال يح ُز ُ
ءاذان ال أحُز ُ
ول ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من وصل رحمه
وسلَّ حم يح ُق ُ
حور ُس ُ
ول اهلل ح
صلَّى اهللُ حعلحيه ح
إذا قطعت اه حرواهُ البُخاري.
ك
وهذا فيه إيذا ٌن بأح َّن صلحةح َّ
ض ُل من صلحته حرْححهُ الَّت تحصلُهُ ألح َّن حذل ح
الر ُجل ل َّلرحم الَّت ال تحصلُهُ أحف ح
ح
من ُحسن الُلُق الَّذي ُحيبُّهُ اهللُ حور ُسولُهُ لحنا .فحٱع حملُوا باألحخالق واآلداب ال ُم حح َّمديَّة ،وتح حزيَّنُوا
ول ﴿ول تستوى الحسنة ول السيئة ٱدفع بالتي
وج َّل يح ُق ُ
بااللتزام بكتاب اهلل تحعاىل فحإ َّن حربَّنا حعَّز ح
هي أحسن فإذا الذي بـيـنك وبـيـنه عداوة كأنه ولي حميم (﴿ 9﴾)٤٤ادفع بالتي هي
العفو
ضب ب َّ
الصب ،والحهل أحي الطَّيش والغح ح
أحسن﴾ حك حدفع الغح ح
ضب باللم ،واإلساءحة ب ح
ف قُلُوبًا ويُغحي ُر أححواالً.
واإلحسان ،فحإ َّن حهذا يُ حؤل ُ

ول
الوفا حة حعلحى كامل اإلميان .أحقُ ُ
بارحك وتحعاىل أحن يحرُزقحنا ُحس حن الال ُ
نحسأح ُل اهللح تح ح
وحس حن ال حمآل و ح
قحويل حهذا وأحستح غف ُر اهللح يل ولح ُكم.

9سورة فصلت

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،
السالم على سيدنا ٍ
حممد الصادق
ي لحهُ ،حو َّ
الصالةُ حو َّ ُ
ح
حمن يحهد اهللُ فحال ُمض َّل لحهُ حوحمن يُضلل فحال هاد ح
نني حوءال البح يت
ني وال ُمر حسلني .حوحرض حي اهللُ حعن أ َُّمهات ال ُمؤم ح
الوعد األحمني وعلى إخوانه النَّبي ح
ح
ين حو حعن الُلحفاء َّ
دين أحب ححني حفةح
دين أحب بحك ٍر وعُ حمحر حوعُثما حن حو حعلي حو حعن األحئ َّمة الُهتح ح
الراش ح
الطَّاهر ح
ومال ٍ
باد اهلل فحإن أُوصي ُكم حونحفسي بتح ق حوى
ك والشافعي وأحْحح حد حو حعن األحوليحاء و َّ
ني أ َّحما بحع ُد ع ح
الصال ح
العظيم فحٱتَّ ُقوهُ.
العلي ح
اهلل ح
حوٱعلح ُموا أ َّ
قال ﴿إن الل
السالم حعلى نبيه الكرمي فح ح
حن اهللح أ ححمحرُكم بأحم ٍر حعظي ٍم ،أ ححمحرُكم ب َّ
الصالة حو َّ

يما (﴾)٦٥سورةُ
ومالئكته يصلون على النبي يا أيـها الذين ءامنوا صلوا عليه وسلموا تسل ا
ٍ
ٍ
اهيم
صلَّي ح
صل على حسيدنا حممد وعلى ءال حسيدنا حممد حك حما ح
األحححزاب .احللَّ ُه َّم ح
ت على سيدنا إبر ح
ٍ
ٍ
ت على سيدنا
بارك ح
وعلى ءال سيدنا إبر ح
اهيم وبارك على سيدنا حممد وعلى ءال سيدنا حممد حك حما ح
قول اهللُ تعاىل ﴿يا أيها الناس ٱتـقوا ربكم إن
َّك حْحي ٌد حَمي ٌد ،يح ُ
اهيم إن ح
اهيم وعلى ءال سيدنا إبر ح
إبر ح
زلزلة 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 (ُ .﴾)٢س حورةُ
ناك فحٱستحجب لحنحا ُدعاءحنحا فحٱغفر اللَّ ُه َّم لحنا ذُنوبحنحا حوإسرافحنا يف أحمرنا اللَّ ُه َّم اغفر
الحج .احللَّ ُه َّم إنَّا حد حعو ح
نني حوال ُمؤمنات األححياء من ُهم حواألحموات حربَّنا ءاتنا يف الدُّنيا حح حسنحةً حويف اآلخحرة حح حسنحةً حوقنحا
لل ُمؤم ح
ني اللَّ ُه َّم استُر حعوراتنا حوءحامن حروعاتنا
ني حوال ُمضل ح
دين حغي حر ضال ح
حع ح
ذاب النَّار اللَّ ُه َّم اج حعلنحا ُهداةً ُمهتح ح
ات اهلل حعلحيه حعنَّا حخي ًرا.
ف اللَّ ُه َّم ٱجز الشَّي حخ حعب حد اهلل الححرر َّ
حوٱكفنا ما أ ححهَّنا حوقنحا حشَّر ما نحتح حخ َّو ُ
ي حر حْح ُ
العدل حواإلحسان حوإيتحاء ذي ال ُقرحَب حويحنهى حعن ال حفحشاء حوال ُمن حكر حوالبح غي،
ع ح
باد اهلل إ َّن اهللح يحأ ُم ُر ب ح
ظيم يُثب ُكم حوٱش ُك ُروهُ يحزد ُكم ،حوٱستح غف ُروهُ يحغفر لح ُكم حوٱتَّ ُقوهُ
يحعظُ ُكم لح حعلَّ ُكم تح حذ َّك ُرو حن .أُذ ُك ُروا اهللح ح
الع ح
الصالة.
حي حعل لح ُكم م حن أحمرُكم حَمحر ًجا ،حوأحقم َّ

