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 هـ1442/ 27/8اجلمعة                املشروع الرمضاين
،  يدَ حِ الوَ   سُ نِ ؤْ ، ي ُ يبُ يُِ وَ   قِ ئِ َل الَ   اءَ عَ دُ   عُ مَ سْ ، يَ يَ مِ الَ العَ   ب ِ رَ احلَْمُد هلِل  

، هُ رَ فَ غْ ت َ سْ اِ   نِ مَ لِ   رُ فِ غْ ، ي َ يبِ رِ الغَ   نِ عَ   ةَ شَ حْ الوَ   بُ هِ يُذْ ، وَ يدَ رِ ي الش  َيهدِ وَ 
وَ هُ حََ تَْ سْ اِ   َمنِ   َحمُ رْ ي َ وَ  إِ َل   ن  أَ   دُ هَ شْ أَ وَ ،  يبَ عِ مَ  ال  حُ لِ صْ يُ ،     للاُ ل  إِ   هَ لَ  
  هُ دُ بْ ًدا عَ م   مَُ نَ دَ ي ِ سَ   ن  أَ   دُ هَ شْ أَ وَ ،  يبُ قِ الر  وَ   نُ مِ يْ هَ مُ  ال  هُ لَ   يكَ رِ  شَ َل   هُ دَ حْ وَ 
  َن ثْ ا أَ مَ ل  كُ   هِ يلَ عَ   كْ رِ بَ وَ   لِ مْ سَ لِ  وَ صَ   م  هُ الل  ،  يبُ بِ احلَ ر ُب وَ قَ مُ  ال  هُ ولُ سُ رَ وَ 
  يهِ لَ إِ   بَ سَ تَ ن ْ اِ   نِ مَ   ل ِ كُ َو   اآللِ وَ   بِ حْ ى الص  لَ عَ وَ ،  يب  دِ أَ   وْ أَ   ر  اعِ شَ   يهِ لَ عَ 
 .يب  رِ قَ  وْ أَ  يد  عِ بَ  نْ مِ 
أَم ا بَ ْعُد: }ََي أَي َُّها ال ِذيَن َآَمُنوا ات  ُقوا اَّلل َ َحق  تُ َقاتِِه َوَل ََتُوُتن  ِإل    

 ِلُموَن{. َوأَنْ ُتْم ُمسْ 
  لُ ل  سَ تَ ت َ   ْيِ الَ   مُ اسَ نْ أَ   يَ هِ   اهَ ..  صالَّى هللاُ عالايِه واسالَّما َيا أُمَّةا ُُمامٍَّد  

عِ نَ اءَ وَ جْ أَ   َلَ مْ تَ لِ  وَ طْ   وَ بِ عَ ًرا    نَ لِ عْ ت ُ لِ   بُ تَِ قْ ت َ   انَ ضَ مَ رَ   مُ َي  أَ   يَ هِ   اهَ يًا، 
 .قِ َل طْ ى الِ لَ عَ   ةِ نَ الس   ورِ هُ شُ   لِ ضَ فْ أَ  نْ مِ  ر  هْ شَ  ولَ خُ دُ 
 .ارِ الن   نَ مِ  قِ تْ العِ   رُ هْ ، شَ ةِ كَ الَبَ  رُ هْ ، شَ ْيِ الَ  رُ هْ شَ  وَ .. هُ مْ عَ ن َ 

، لَ خَ ا دَ ذَ إِ   هُ ابَ حَ صْ أَ   رُ ش ِ بَ ي ُ   مَ ل  سَ وَ   يهِ لَ عَ   ى للاُ ل  صَ   للاِ   ولُ سُ رَ   انَ كَ   ر  هْ شَ 
  يَ ضِ رَ  ةَ رَ ي ْ رَ  هُ ِب أَ  ثِ ي دِ حَ  نْ مِ  اِنُّ بَ لْ الَ   هُ حَ ح  صَ وَ   هُ يُْ غَ وَ   يُ ائِ سَ الن   جَ رَ خْ أَ 

، انَ ضَ مَ رَ   رُ هْ شَ   مْ كُ تَ أَ ):  الَ قَ   مَ ل  سَ وَ   يهِ لَ عَ   ى للاُ ل  صَ   ِب  الن    ن  أَ   هُ نْ عَ   للاُ 
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  قُ لَ غْ ت ُ ، وَ ةِ ن  الَ   ابُ وَ ب ْ أَ   يهِ فِ   حُ تَ فْ ، ت ُ هُ امَ يَ صِ   مْ يكُ لَ عَ   للاُ   ضَ رَ ، ف َ ك  ارَ بَ مُ   ر  هْ شَ 
  نْ مِ   ْي  خَ   ة  لَ ي ْ لَ   يهِ فِ ، وَ يِ اطِ يَ الش    ةُ دَ رَ مَ   يهِ فِ لُّ  تُ غَ ، وَ يمِ حِ الَ   ابُ وَ ب ْ أَ   يهِ فِ 
 .(مَ ُحرِ  دْ قَ ا ف َ هَ يَْ خَ  مَ ُحرِ  نْ مَ  ،ر  هْ شَ  فِ لْ أَ 

وَ يط  طِ تَْ   هُ قَ بِ سْ يَ   نْ أَ   د  بُ َل   ح  جِ نَ   ل  مَ عَ   لُّ كُ  أَ ذَ إِ ،   ونَ كُ يَ   نْ أَ   تَ دْ رَ ا 
 ؟كَ لِ ذَ لِ  تَ طْ ط  خَ  لْ هَ ا، ف َ حً جِ نَ  امِ ا العَ ذَ لَِ  كَ انُ ضَ مَ رَ 
 تَ لْ  زِ َل   مْ ؟ أَ اِن ِ ضَ مَ الر    كَ وعِ رُ شْ  مَ ِف   تَ رْ ك  فَ   لْ : هَ كَ لَ أَ سْ أَ   نْ  أَ ِل   حْ سَْ اِ 
 ؟! وع  رُ شْ مَ  يُّ أَ  كَ لَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  ونَ ي دُ هِ تَ ن ْ ي َ وَ   رُ هْ الش    لَ خُ دْ يَ  نْ أَ  رُ ظِ تَ ن ْ ت َ 
تَُ َبَدأَ   انَ ضَ مَ رَ   رُ هْ شَ   وَ هُ   اهَ  نَ َفَحاتُهُ ْت  وَ لُّ    هِ اتِ وَ طُ خُ َنْسَتِمُع    نَ ِصرْ ، 

وَ تَ ْقَتِبُ   وَل الُ  أَ هَ ،  زِ مَ   تَ نْ ا  وَ ي  حَ   تَ لْ ا  بُ ِف   كَ يُْ غَ اً  !  ورِ بُ القُ   ونِ طُ  
وَ هِ اضِ رَ مْ أَ   نْ مِ   نُّ ئِ يَ   كَ يُْ غَ وَ   افًَ عَ مُ وَ  طَ ر  حُ ،  وَ يقَ لِ اً  غَ ِف   كَ يُْ غَ اً    بِ اهِ يَ  

 ؟ رُ ظِ تَ ن ْ ا ت َ اذَ مَ فَ  ،ونِ جُ السُّ 
  بُ اسِ نَ مُ  ال  تُ قْ الوَ ُهَو    انُ ضَ مَ رَ ، وَ ةً ي  وِ قَ   ةً ادَ رَ إِ ، وَ ةً لَ ائِ ًة هَ اقَ طَ   يكَ دَ لَ   ن  إِ 
 . اتِ رَ دُ القُ   هِ ذِ هَ  قِ َل طْ إِ ، وَ اتِ اقَ الط    هِ ذِ هَ  يِ جِ فْ ت َ لِ 
 امِ  العَ ِف   هُ ونُ كَ يًا،  ثِ كَ   نِ اسَ نْ اِل   يخِ رِ  تَ ِف   رُ ر  كَ تَ  ت َ َل   ة  صَ رْ ف ُ   انَ ضَ مَ رَ   ن  إِ 
  ِف   كَ لَ هْ ت َ سْ يُ   نْ أَ   نْ مِ   َبُ كْ أَ   كَ لِ ذَ كَ   وَ هُ وَ ،  ود  دُ مَْ   هُ نُ مَ زَ ، وَ ة  دَ احِ وَ   ة  ر  مَ 
 .ة  بَ ت   رَ مُ  ْيِ غَ   ود  هُ جُ ، وَ ة  يطَ سِ ال  بَ مَ عْ أَ 
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  رِ هْ  شَ ِف   كَ تِ َيَ وِ لَ وْ أَ   بُ ت ِ رَ ت ُ   كَ لُ عَ يَْ   اِن ِ ضَ مَ الر    كَ وعِ رُ شْ مَ لِ   كَ يدَ دِ تَْ   ن  إِ  
 . وعِ رُ شْ مَ  ا الذَ هَ   يقِ قِ حْ تَ لِ  كَ اتِ اقَ طَ  ل  كُ   رُ فِ نْ ت َ سْ تَ وَ  ،نَ اضَ مَ رَ 
  اتِ وَ فَ اً لِ فَ سَ ا أَ يهَ ا فِ نَ ي ْ كَ بَ وَ   ، انَ ضَ مَ ا رَ يهَ ا فِ نَ قْ ان َ  عَ الِت   امُ وَ عْ الَ   يَ هِ   مْ كَ َو  

 .  يدِ العِ  ةَ لَ ي ْ لَ  هُ نْ ا مِ نَ ظِ  حَ 
ا  ذَ  هَ ِف   لُ بِ ، تُ قْ اَل عَ ت َ   هللِ   ةً صَ الِ خَ   ةً بَ وْ ت َ   ونَ كُ يَ   نْ أَ   نُ كِ يُْ   كَ وعَ رُ شْ مَ   ن  إِ 

إِ لَ عَ   رِ هْ الش   ا  يهَ فِ   نَ لِ عْ ت ُ ، وَ ةِ امَ قَ تِ سْ لِ بِ   كَ زِ يُّ َتََ ، وَ ةِ ايَ دَ لِ بِ   كَ ز ِ عِ   نِ َل عْ ى 
  هُ لُ و  ي أَ الذِ   يحَ حِ الص    يقَ رِ الط    كَ وكَ لُ سُ ، وَ كَ َل وْ مَ وَ   كَ ب ِ  رَ َل إِ   كَ وعَ جُ رُ 

َوَيْكِفْيَك  ،  ضِ رْ لَ اوَ   اتُ اوَ مَ الس    اهَ ضُ رْ عَ   ة  ن  جَ   هُ رُ آخِ ا، وَ يَ ن ْ دُّ  ال ِف   ة  ادَ عَ سَ 
 {. ِإن  اَّلل َ ُيُِبُّ الت  و اِبيَ َمَب ُة للِا َلَك: }

  نْ مِ   نْ كُ يَ   لَْ   وْ لَ وَ ،  ةِ يدَ عِ الس    هِ اتِ يَ حَ   ةَ ايَ دَ بِ   انُ ضَ مَ رَ   انَ كَ   ان  سَ نْ إِ   نْ مِ   مْ كَ 
  تَ مْ لِ ا عَ ذَ إِ   يفَ كَ فَ   ، ياً افِ كَ   انَ كَ لَ   ،كَ وحِ رُ   وُّ سُُ وَ   ،كَ بِ لْ ق َ   احُ رَ ف ْ  أَ ل  إِ   كَ لِ ذَ 
يُُه  الِذي َرَواُه اِْبُن َماَجْه َوغْ   مَ ل  سَ وَ   يهِ لَ عَ   ى للاُ ل  صَ   كَ ولِ سُ رَ   يثَ دِ حَ 

ْنِب    الت اِئُب ِمنَ : )َعِن اِْبِن َمْسُعود  َرِضَي للاُ َعْنهُ   الَْلَباِنُّ   َوَحس َنهُ  الذ 
 (.َذْنَب َلهُ َكَمْن َل 
الا  الـُمبااأايُـّهاا    ةِ لَ ص ِ ال   يدَ دِ تَْ   :كَ وعُ رُ شُ مَ   ونَ كُ يَ   نْ أَ   نُ كِ يُْ وَ راُك..  ُخ 

  هِ تِ لَ صِ وَ   ،هِ تِ ادَ بَ عِ وَ   هِ تِ قْ  وَ اً ِف ثَ عَ شَ   يشُ عِ يَ   اسِ الن    نَ مِ   ي  ثِ كَ ، فَ اَل عَ ت َ   هللِ بِ 



 
4 

 

  آن  رْ ق ُ   ةِ ءَ ارَ قِ   و أَ   ة  قَ دَ صَ   وْ أَ   ة  َل صَ   نْ مِ   د  د  مَُ   د  رْ وِ   هُ لَ   يسَ لَ ف َ   ،اَل عَ ت َ   هللِ بِ 
 . وف  رُ عْ مَ وَ  ة  لَ صِ وَ  ر   بِ  وْ أَ 
ثَ دَ رْ وِ   رِ هْ الش    ولِ خُ دُ   لَ بْ ق َ   بْ تِ  رَ  هَ ِف اً  تَ بِ اً  الذَ   مِ وعِ رُ شْ مَ  ا    ةِ اءَ رَ قِ   نْ .. 
  د  رْ .. وِ رخَ آ  ح  الِ صَ   لِ مَ عَ   وْ .. أَ اد  رَ وْ أَ وَ   ات  يحَ بِ سْ تَ وَ   ار  كَ ْذ أَ   وْ .. أَ آن  رْ ق ُ 
  نْ مِ   دُ جِ تَ سَ ، وَ هِ ل ِ كُ   انَ ضَ مَ رَ   رِ هْ  شَ اِل يَ لَ وَ   مِ َي   أَ ِف   هُ نْ عَ   لُ ازَ نَ ت َ  ت َ َل   ت  بِ ثَ 
َل مَ   كَ وحِ رُ   اةِ يَ حَ وَ   كَ رِ اعِ شَ مَ   ةِ ق  رِ وَ   كَ بِ لْ ق َ   اءِ فَ صَ    رُ اعِ شَ مَ   هُ عُ سَ تَ   ا 
 . انُ سَ نْ إِ 
لذ ِْكِر  َرَك للاُ ِل َوَلُكْم ِبلُقْرآِن الَعِظيِم، َونَ َفَعَنا ِبَا ِفيِه ِمَن اآلََيِت َوابَ 

قُ لْ  َقْد  الَغُفوُر ُت َما سَِ احَلِكيِم،  ُهَو  ِإن ُه  َوَلُكم  َوَأْستَ ْغِفُر للَا ِل  ْعُتْم 
 الر ِحيُم. 

 الثانية  اخلطبة 

ينِ  احْلَْمُد هلِل َرب ِ  َأْشَهُد  و ،  اْلَعاَلِمَي، الر ْحَِن الر ِحيِم، َماِلِك يَ ْوِم الدِ 
َواَلَرِضي،  ت  قَ ي وُم الس َماَواوَ ِخرِيَن   اَلو ِلَي َواآلل ِإَله ِإل  للاُ َربُّ  َأنْ 

َوَأْشَهُد أَن ُه َرُسوُل    ،لِْلَعاَلِميَ  َوالص لُة َوالس لُم َعَلى اْلَمب ُْعوِث َرْحَةً 
، َوَعَلى َمْن َساَر َلى آلِِه َوَصْحِبِه َأْْجَِعيَعَلْيِه َوعَ  للِا َصل ى للاُ َوَسل مَ 

ينَواقْ تَ َفى أَث َ  َلى َهْديِهِ عَ   . َرُه ِإَل يَ ْوِم الدِ 
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َحق  تُ َقاتِِه َوَل ََتُوُتن  ِإل    َّلل َ ٱ   ت  ُقواْ ٱ ءاَمُنواْ    ل ِذينَ ٱ}َيأَي َُّها    أامَّا بـاْعُد: 
 {. َوأَنُتم مُّْسِلُمونَ 

  وعِ رُ شْ مَ   الِف   يثُ دِ احلَ   الَ ا زَ مَ   َيا أُمَّةا ُُمامٍَّد صالَّى هللاُ عالايِه واسالَّما.. 
  للاِ   ابَ تَ كِ   رُ ب ُّ دَ تَ   : انِ سَ نْ الِ   روعُ شُ مَ   ونَ كُ يَ   نْ أَ   نُ كِ مْ يُ ف َ   ..اِن ِ ضَ مَ الر  
  هُ لَ   دَ د ِ ُيَُ   نْ أَ   دَ عْ ب َ   وعِ رُ شْ مَ  ا الذَ لَِ   ةً دَ د   مَُ اتًَ قَ وْ أَ   هُ لَ   لُ عَ يَْ   يثُ ِبَ   ،اَل عَ ت َ 

 . هِ وعِ رُ شْ مَ  يقِ قِ ى تَْ لَ عَ  هُ ينُ عِ تُ  يِ سِ فْ الت    بِ تُ كُ   نْ اً مِ بَ ت ُ كُ 
  لِ امِ رَ الَ وَ   امِ تَ ي ْ الَ وَ   اءِ رَ قَ الفُ   ةُ اثَ غَ إِ   :انِ سَ نْ الِ   وعُ رُ شْ مَ   ونَ كُ يَ   نْ أَ   نُ كِ يُْ وَ 
رِ لَ عَ   امِ يَ القِ وَ   ،يِ اكِ سَ مَ  الوَ  هَ ِف   مْ هِ تِ ايَ عَ ى  الذَ   وَ رِ هْ ش  ا    ل ِ كُ   الِ يصَ إِ ، 

 . مْ هِ تِ مَ دْ ى خِ لَ عَ   امِ يَ القِ وَ  مْ هِ اعِ ضَ وْ أَ  يبِ تِ رْ ت َ وَ  ،مْ هِ يْ لَ إِ  ل  ضْ فَ  بِ احِ صَ 
  ينَ الذِ   ادُ رَ ف ْ الَ   لِ مَ العَ   انِ دَ يْ  مَ َل إِ   لَ زِ نْ ي َ   نْ ِلَ   ة  اجَ ِبَ   مَ وْ الي َ   عَ مَ تَ جْ مُ  ال  ن  إِ 

  ، اهَ ئ ْ فِ طْ تُ   لَْ وَ   مَ وْ ا الي َ اهَ رَ ت َ   تَ نْ كُ   نْ إِ   ارُ الن  فَ ،  اطِ يَ تِ حْ الِ   ةِ ك  ى دَ لَ عَ   ونَ سُ لِ يَْ 
ى  ل  صَ   ِب ِ لن  ا  لَ وْ ق َ   رْ ك  ذَ تَ ، وَ للاُ   رَ د  قَ   ًدا َل غَ   كَ ابِ يَ ثِ   فِ رَ  طَ َل إِ   لُ صِ تَ سَ فَ 

ْن    وَ ف َ ):  هُ نْ عَ   للاُ   يَ ضِ رَ   ب  الِ  طَ ِب أَ   نِ ب  ي ِ لِ عَ لِ   مَ ل  سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   للاُ  اَّللِ  لَِ
 .(ُحِْر الن  َعمِ  َك ِمنْ  لَ ْي  ًدا خَ احِ ًل وَ جُ َك رَ  بِ ي للاُ دِ يَ هْ 
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حَ ِف   ة  ي  دِ سَ جَ وَ   ةِ ي  رِ اعِ شَ مَ   ة  لَ قْ ن َ   اثِ دَ حْ ِلِ   ة  صَ رْ ف ُ   انَ ضَ مَ رَ   ن  إِ  ا،  نَ اتِ يَ  
الفَ لَ عَ   فَ قِ نَ   نْ أَ   ة  صَ رْ ف ُ وَ    يِ غَ   ي ِ ائِ وَ شْ العَ   لِ مَ عَ ال  ْيَ بَ   يِ بِ الكَ   قِ رْ ى 
 .  انِ سَ نْ الِ   اةِ يَ  حَ ِف   وعِ رُ شْ مَ  ال  ْيَ بَ ، وَ بِ ت  رَ مُ  ال
 : ة  ءَ نَ دَ   ونِ لدُّ بِ  ةَ  اعَ نَ القَ  ن  أَ  رْ ك  ذَ تَ 
 مُ ائِ ظَ العَ   يِ بِ الكَ   ْيِ  عَ ِف   رُ غُ صْ تَ وَ ***  ا  هَ ارُ غَ صِ   يِ غِ الص    ْيِ  عَ ِف   مُ ظُ عْ ت َ وَ 
  فُ قِ  تَ ِت ال   ةُ ظَ حْ الل    كَ لْ  تِ اَل عَ ت َ   للاُ   اءَ شَ   نْ  إِ ِت أْ تَ .. سَ يبُ بِ احلَ   خُ ا الَ هَ ي ُّ أَ 
تَ لَ ا عَ يهَ فِ    دْ قَ وَ   ،يدِ العِ   ولِ خُ دُ وَ   انَ ضَ مَ رَ   ةِ ايَ هَ نِ بِ   يَ مِ لِ سْ مُ  ال  اتِ يَ بِ كْ ى 

  وعِ رُ شْ مَ   ةِ ارَ دَ  إِ ِف   كَ تِ رَ دْ ى قُ لَ عَ   ةِ لَ ثِ مْ الَ   عَ وَ رْ أَ   كَ اتِ يَ حَ   يخِ رِ  تَ ِف   تَ بْ ت َ كَ 
 .ى رَ السُّ  مُ وْ القَ  دُ مَ ُيَْ   احِ بَ الص   دَ نْ عِ وَ  ،كَ اتِ يَ حِ 
.. َأْكِثُروا ِمَن الص َلِة َعَلى نَِبيِ ِه  صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما    أُمَّةا ُُمامَّدٍ َيا 

َأْكِثُروا ِمْنَه ِف َهَذا  َوْقت  َوِحْي ، وَ ُمَم د  َصل ى للاُ َعَليِه َوَسل َم ِفْ ُكلِ   
م د  َوَعَلى َآلِِه  الَيوِم الُُمَعِة، فَالل ُهم  َصلِ  َوَسلِ ْم َوَبرِْك َعَلى نَِبيِ َنا مَُ 

 َوَصْحِبِه َأْْجَِعَي.
الُقْرََب، َويَ ن َْهى  ِعَباَد للِا.. ِإن  للَا ََيُْمُر ِبلَعْدِل َواِلْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي  

ُمْنَكِر َوالبَ ْغِي، يَِعُظُكْم َلَعل ُكْم َتذَك ُروَن، فَاذُْكُروا للَا   الَفْحَشاِء َوال  َعنْ 
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ِليَل َيْذُكرُْكْم، َواْشُكُروُه َعَلى نَِعِمِه يَزِدُْكْم، َوَلذِْكُر للِا َأْكَبُ، الَعِظيَم الَ 
 يَ ْعَلُم َما َتْصنَ ُعوَن.  َوللاُ 


