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 اخلطبة األوىل
تَ غحِفرُهُ   َتِعيُنُه َوَنسح د لِلَِّه ََنحَمُدُه َوَنسح مح َمالَِنا َمنح  ان اْلَح َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمنح ُشُروِر أَن حُفِسَنا َوِمنح َسيَِّئاِت َأعح

َدُه ال َشرِي َهُد َأنح ال إَِلَه ِإال اللَُّه َوحح ِللح َفال َهاِدَي َلُه َوَأشح ِدِه اللَُّه َفال ُمِضلَّ َلُه َوَمنح ُيضح َك َلُه يَ هح
ًدا َعبحُدُه َوَرُسوُلُه:   َوَأنَّ ُُمَمَّ

ِلُموَن"  يف السنِة  ....عباد اهلل" يَا أَي َُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َحقَّ تُ َقاتِِه َوال ََتُوُتنَّ ِإال َوأَن حُتمح ُمسح
وبعَد اْلَُرقة من ُجَهيحنَة ،  صّلى اهللُ عليِه وسّلَم سريًة من أصحاِبه إىلالسابعِة من اهلجرِة أرسَل 

، فلِحَقه رجل من املشركنيساعٍة من القتاِل ان حَهَزَم املشركوَن وفرَّ منهم َمنح فرَّ ، وكاَن ممنح َهَرَب 
، فلما أدركوُه وأحاطوا به، أسامُة بُن زيٍد وهو ابُن السادسِة َعَشَر عاماً ، ومعه رجٌل من األنصارِ 

ورأى السيَف قال : ال إله إال اهلل ، فأشاح عنه األنصارُي، وأما أسامُة فرأى أهنا صرخُة التعوِذ 
 من السيِف ، فقتله أسامة، 

عليه الصالة و  تغرَي وجُهه،  فلما رجعوا للمدينة و بلغ النيب صلى اهلل عليه و سلم اخلرب 
وقال وابُن ِحبِّه أسامِة بِن زيد، وأستعظَم قتله للرجل ، مث استدعاه، على ِحبِّه  غضب، و السالم

 :له
 مل قتلته يا أسامة ؟ أقتلته بعد أن قال : ال إله إال إله إال اهلل؟.

َت عن قلِبه صلى اهلل عليه و سلمفقال أسامة: إمنا قاهلا خوفاً من القتل، فقال النيب  : أال َشَققح
 ذلك أم ال !!حىت تعلَم أقاهَلا من أجل 

فقال أسامة : يا رسول اهلل أوجَع يف املسلمنَي ، فقتَل فالناً وفالناً، ومسَّى له بعض الصحابة 
صلى اهلل عليه و ، لكنَّ هذا التربير مل يؤثر يف النيبِّ صلى اهلل عليه و سلمالذين يَعرفهم النيب 

 ت يوم القيامة؟، فقال له معنِّفاً: فكيف تصنع بال إله إال اهلل إذا جاء سلم
َله مل يقبل، وأنَّه أخطأَ يف قتِله ، قال : استغفر يل يا رسول اهلل.وانتظر  فلما رأى أسامة أنَّ تأوُّ

صلى اهلل عليه  : غفر اهلل لك، لكنَّ رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلمأسامة أن يقول له حبيبه 
جاءت يوم القيامة؟فما زال النيب أعاد عليه عتابه : فكيف تصنع بال إله إال اهلل إذا  و سلم
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يكرِّر عليه هذا العبارة حىت ُكِرَب أسامُة كرباً شديداً ، بل َتىن أنه مل َيُكنح  صلى اهلل عليه و سلم
 أسلَم قبَل ذلك اليوم.

َلُج يف قلِب أسامَة سننَي طويلة، فكان أسامُة بُن زيٍد من أبعِد الناِس عن  وبقي هذا الندُم يَ تَ َلجح
هذا اخلرُب يا أهَل اميان هو والِله رسالٌة بليغٌة يف تعظيِم أمِر الدماِء، وعن الشبهاِت فيها، الدماِء،

والقرائن تدل على  اهلل،قد َعظََّم دَم ُمارٍب قال: ال إله إال  صلى اهلل عليه و سلمفإذا كان النيبُّ 
 .فكيف بدم امرٍئ يُتيقن يف إسالمه وتوحيده  متعوِّذاً،أنه قاهلا 

اَر أشدُّ وأعظُم على من له ال إنذفال َيستخفُّ بأمِر الدماِء إال من تاه يف جلِج الضالِل واآلثام.
ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب اللَُّه }اإلهلي هذا النذيِر  نب، مقل ِمًنا ُمتَ َعمِّ ُتلح ُمؤح َوَمنح يَ قح

 ابًا َعِظيًما{.َعَليحِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعذَ 
لقد عظَّم اإلسالُم أمَر الدماِء حىت كانت الدنيا مبا فيها أهوَن عند اهلل من سفِك دٍم امرٍئ 

 مسلم. رواه الرتمذي وغريه.
ساِد واهلل سبحانه أخرب أنَّه ال حيب الفساد، وأنه ال يصلح عمل املفسدين، وأنَّ أعظَم الف

َا قَ َتَل النَّاَس مَ  }أَنَّهُ املعصومة،استباحُة الدماِء  ِض َفَكَأمنَّ ٍس أَوح َفَساٍد يف األرح ًسا بَِغريحِ نَ فح نح قَ َتَل نَ فح
َيا النَّاَس  َا َأحح َياَها َفَكَأمنَّ يًعا َوَمنح َأحح يًعا{َجَِ وعند أيب داود وصححه األلباين من حديثِ عبادَة .َجَِ

َتَبَط بَِقتحِله   أي فرح   مَ »قال :  صلى اهلل عليه و سلم، أن النيب    بِن الصامتِ  نح قَ َتَل مؤمناً، فَاغح
بل اهلل منه َصرفا وال َعدال  «.مل يَ قح

يت َيضِرُب بَ رََّها َوفَاِجَرها، ال يَ َتَحاشى ِمنح »وعند مسلم يف صحيحه: َوَمن َخرََج َعلى أُمَّ
ُت من، فَ َليحَس ِمينوال يَفي ِبَعهِد ِذي َعهِدها،مؤِمنها  «.ه، َوَلسح

ة الوداِع وقرَّر:  صلى اهلل عليه و سلموقبل أن يُودِّع النيب  َد يف حجَّ إنَّ »هذه الدنيا بأشهر أكَّ
دماءَكم وأمواَلكم وأعراَضكم حراٌم عليكم حراٌم كحرمِة يوِمكم هذا ، يف شهركم هذا ، يف 

 «.بلدكم هذا 



 3 

بل إنَّ كلَّ الذنوِب يُرجى أنح يغفَرها اهللُ إال الشرَك ومظاملَ العباد، وأعظُم الظلِم قتُل األنفِس 
فقضيةُ حرمِة املعصومة، ولذا كان من عدل اهلل سبحانه أنَّه أول ما يُقضى بني الناِس يف الدماء.

 ، وال يزيغ عن هذا إال هالك.الدماِء ُمسومٌة، والنصوُص فيها صرحيةٌ 
نا مبَا فيهَما ِمَن اآلياِت واِْلكَمة، أقول قويل هذا، باَرك اهلُل يل ولُكم يف الِكتاِب والّسّنة، ونَ َفع

 وأسَتغِفر اهلل تعاىل يل ولكم.
 اخلطبة الثانية

 هُ دَ حح وَ   اهللُ الَّ إِ  هَ لَ  إِ اَل  نح أَ  دُ هَ شح أَ ى، وَ َض رح ي َ ا وَ نَ ب ُّ رَ  بُّ ا حيُِ مَ كَ   يهِ ا فِ كً اَر بَ ا مُ ريً ثِ ا كَ بً يِّ ا طَ دً َحح  هِ  للَّ  دُ مح اْلحَ  
 هِ ابِ حَ صح  أَ وَ  هِ ى آلِ لَ  عَ وَ  هِ يح لَ عَ  كَ ارَ بَ  وَ  مَ لَّ َس وَ  ى اهللُ لَّ ، َص  هُ ولُ ُس رَ وَ  هُ دُ بح  ا عَ دً مَّ ُمَُ  نَّ أَ  دُ هَ شح  أَ وَ ، هُ لَ  يكَ رِ  َش اَل 

 .ينِ الدِّ  مِ وح  ي َ ىَل إِ  مح اهُ دَ ى بُِ دَ تَ اهح  نِ مَ وَ 
 َه   ي ُّ أَ  :دُ عح   ا ب َ مَّ   أَ 

ُ
ش   أهِنا واج   ب ش   رعي، ف   إنَّ إذا ك   ان حف   ُم ال   دماِء والتعظ   يُم م   ن : ونَ مُ لِ سح   ا امل

 ورمبا تغرَّب ألجِل هذه املهمة أوجُب وآكد. البلَد،التأكيَد على دماِء من حَيحِرُس 
ِنيَّ ٍة يف عب اداهلل:  طَ ٍة أَمح تِ َداٍء أَلِ يٍم َعلَ ى نُ قح ُسح ُبوَع ِم َن اعح َس ُف َم ا َوقَ َع َه َذا األح ” الحَقِص يمِ “َوممَّ ا يُ ؤح

ُِ َعلَ   يحِهمح ِم   َن الشُّ   بُ َهاِت، َفَص   اُروا ِم   نح ِقبَ   ِل ُغ   اَلٍة َس   لَّ  َتسح   َلُموا ِلَم   ا يُ قح   َذ ، َواسح ِِهمح ُموا ُعُق   وهَلُمح لِغَ   ريح
ِن،  َمح ِض، َوِإخح  اَلٌل بِ  األح َرح حرِي  ٍب، َوَم  ا َعَمُلُه  مح ِإالَّ َض  رحٌب ِم  نح ُض  ُروِب الحَفَس  اِد يف األح ٍم َوَِ َمَع  اِوَل َه  دح

َن حُفِس  رتحَخاٌص ِلْلح َنِة،َواسح ُصوَمِة، َوِإذحَكاٌء لَِناِر الحَفت ح ، وال يشك عاقل فض الً ع ن م ؤمن يف فس اد الحَمعح
م نهج ه ذه الفئ ة واس تباحتها ل  دماء الرك ع الس جود م ن امل  ؤمننيم ولك ن اهلل هل م باملرص اد والوعي  د 

 مالشديد يف اآلخرة حيث مل يرتب اهلل وعيداً شديداً كما رتب على قتل النفس بغري حق
استهداِ رجال األمن استهداِ لنا َجيعا، فرجال األمن حاة الوطن وحراسه والساهرون على 

إهنم بفضله وتوفيقه حاُة الدين وحاة مهبط  ثغوره، إن رجال األمن مصدر الفخر واالعتزاز،
 الوحي، وسيظلون تاج الرؤوس ومصدَر طمأنينة النفوس.

أيّها املسلمون، وإّن مسؤوليَة مواجهة هذه الفئِة الضالِة هي مسؤولية اجلميع، كلٌّ حسَب موقعه، 
هو األمر الذي جيب أن  فاإلحساُس باخلطر على الّدين واألهل والّديار والُفرقة والفوضى

 يستشعَره اجلميع.
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ِلِمنيَ  ُسح
َنا َوَعَلى امل ُروٍه، َوأََداَم َعَلي ح ِلِمنَي ِمنح ُكلِّ ُسوٍء َوَمكح ُسح

َن َحَى اهللُ تَ َعاىَل ِباَلَدنَا َوِباَلَد امل َمح  األح
يبٌ  يٌع ُمُِ َراَر، ِإنَُّه مسَِ ِتقح   َوااِلسح

ر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمًنا  اللهم أِعزَّ اإلسالم واملسلمني، وأِذلَّ الشرك واملشركني، ودمِّ
 .مطمئنًّا وسائر بالد املسلمني

ووالة أمورنا، اللهم وفِّق ويلَّ أمرنا خادَم اْلرمني الشريفني ملا اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا 
حتبُّ وترَضى، وُخذ به للربِّ والتقوى، اللهم وفِّقه وويلَّ العهد ملا فيه صالح البالد والعباد، اللهم 

راِبطني على ُحدود بالِدنا، اللهم ُكن هلم ُمؤيًِّدا ونصريًا، وُمعيًنا وظهريً 
ُ

ا، وجازِهم انُصر جنوَدنا امل
 باْلسنات واألجور، وأِعنهم على حايِة الثُّغور، ووفِّق َجيَع رجال أمِننا يف كل مكان

رِيَب يف أَ  ، َوالتَّخح فحَساَد يف ِباَلِدِهمح رحِويِع، َورَاَم اإلحِ ِلِمنَي بِالحَقتحِل َوالت َّ َساِطِهمح اللَُّهمَّ َمنح َقَصَد الحُمسح وح
َرُه، َواكح  ِتكح ِست ح ٍء فَاهح ِلِمنَي َشرَُّهم ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشيح ِف الحُمسح ِلِه َواكح ِلُكُه قَبَل ِفعح رَُه، وَأهح ِشفح أَمح

 َقِديٌر. 
هداِء اللهم جازِهم باْلسناِت إحساناً  َلهم يف الشُّ اللهم اغفر لرجاِل أمِننا وارحهم وتقب َّ

رَب والعطاءَ وبالسيِّئاِت عفواً وغفراناً . اللهم اجِز األحياءَ منهم ع نا خرَي اجلزاِء وأفرغ عليهم الصَّ
.. واحفظهم من بني أيديهم ومن بني أيديهم ومن خلِفهم ومن عن أمياهِنم وعن مشائِلهم ومن 

 فوِقهم ونعوُذ بعظمِتهم أن يُغتالوا من حتِتهم
ر أمورنا، وبلِّغنا فيما يُرِضيك آمالنا، ربن ا اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر ذنوبنا، واسرت عيوبنا، ويسِّ

 ووالديهم وذرياهتم، إنك مسيع الدعاء.
 سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسالٌم على املرسلني، واْلمد هلل رب العاملني


