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ِم َورفُع اأَلعَمالِ   َتصرُُّم اأَلَّيا
  اخلُْطَبُة اأُلْوَل  

  

 عَ رائِ الش   عَ رَ رج، شَ الفَ  مفاتيحُ  هلل بيدهِ  احلمدُ 
من  ينِ ا يف الدِّ لينَ عَ  لَ عَ ما جَ وَ  امَ حكَ الَ  مَ حكَ أَ وَ 

 ال شريكَ  حدهُ وَ  إال للاُ  لوَ أن ال إِ  شهدُ أَ ، وَ جٍ رَ حَ 
، ججُ احلُ وَ  يُ الرباىِ  وِ تِ يَ انِ حدَ ى وَ لَ عَ  امتْ ، قَ وُ لَ 
 ،وُ ولُ سُ رَ وَ  للاِ  نا دمحما عبدُ نبي   وَ نَ دَ يِ سَ  ن  أَ  أشهدُ وَ 
  وَ ىُ 

ُ
 وَ  وبِ لُ لُُ ى بِ د  فَ ال

ُ
 مَ ل  سَ وَ  ى للاُ ل  صَ  هج،ال

 مِ قوَ ى أَ لَ وا عَ ارُ سَ  وِ ابِ أصحَ ى آلو وَ لَ عَ وَ  ليوِ عَ  كَ رَ بَ وَ 
م هُ عَ بِ ن تَ مَ وَ  يَ عِ ابِ الت  وَ  ،جٍ نهَ مَ  لِ عدَ أَ وَ  ريقٍ طَ 
 .ينالدِّ  إىل يومِ  حاانٍ بِ 
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َها ﴿ يُّ
َ

أ يوَ ٱَيَٰٓ ِ ْ  َّلذ ْ ٱَءاَنُيوا ُقوا َ ٱ تذ ِ  ّللذ َوََل  ۦَحقذ ُتَقاتًِ
ۡسلُِهونَ  ىُتم نُّ

َ
 .﴾١٠٢َتُهوُتوذ إَِلذ َوأ

ُُوا للَا ِعَباَد للا َأماا بَ ْعُد: من ، واعلموا أن  فاتـ 
ا، هَ مَ رُ صَ تَ وَ  ايمِ الَ  رورِ مُ  رعةُ سُ  ةِ اعَ الا   عالماتِ 
يف  دَ رَ ا وَ مَ كَ   ىت تكونَ حَ  رعةً سُ  زدادُ تَ  وسوفَ 

: : قَاَل الن ِبُّ قَالَ  ، َعْن َأِب ُىرَيـْرََة ثرِ الَ 
َبَض اْلِعْلُم، َوَتْكثـَُر ) ُْ ُُوُم الا اَعُة َحىت  يـُ ال تـَ

َُاَرَب الز َماُن، َوَتْظَهَر اْلِفَتُ  ، َوَيْكثـَُر الز الزُِل، َويـَتَـ
َُتْ الَْ  ، وَحىت  َيْكثـَُر ِفيُكْم اْلَماُل لُ رُْج َوُىَو اْل

 .فـََيِفيَض(
َُاَرَب ): قَاَل و  ُُوُم الا اَعُة َحىت  يـَتَـ ال تـَ

الز َماُن، فـََتُكوَن الا َنُة َكالش ْهِر، َوَيُكوَن الش ْهُر  
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يَـْوِم، َوَيُكوَن اْليَـْوُم  َكاْْلُُمَعِة، َوَتُكوَن اْْلُُمَعُة َكالْ 
 .َكالا اَعِة، َوَتُكوَن الا اَعُة َكاْحِتَاِق الا َعَفِة(

 اتِ المَ ن عَ مِ  ن  ى أَ لَ عَ  النِ دُ يَ  ديثانِ احلَ  هذانِ فَ 
يف  لماءُ العُ  قالَ  دقَ وَ ، مانِ الز   بَ ارُ َُ تَـ  ةِ اعَ الا  
 ن يكونَ أَ  لُ مَ تَ يُ  وُ بَ ارُ َُ تَـ  ن  أَ : انِ مَ الز   بِ ارُ َُ ىن تَـ مع

 ا بُ ارُ َُ و التـ  أَ  يُّ اِّ احلِ  بُ ُارُ الت   وِ بِ  الرادُ 
َ
 ،ويُّ عنَ ل

؛ العنويُّ  بُ ُارُ ا الت  م  أَ  ،مرينِ الَ  وعِ قُ من وُ  مانعَ وال
 عَ قَ د وَ ذا قَ ىَ ، وَ قتِ ن الوَ مِ  ةِ الربكَ  ابُ ىَ ذَ  معناهُ فَ 
 اْلُمرَادُ  : يُّ ووَ النا  الَ قَ ، عيدٍ بَ  صرٍ عَ  نذُ مُ 
، َوَأن  اْليَـْوم َمَثال َيِصري َعَدم اْلبَـرََكة ِفيوِ  َُِصرِهِ بِ 

َُْدِر االنِْتَفاع ِبلا اَعِة اْلَواِحَدة اىـ.  االنِْتَفاع ِبِو ِب
 يف احلديثِ  الذكورُ  التُاربُ  :قال ابن ابز 
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 ا بيَ مَ  بِ ارُ َُ ن تَـ مِ  صرِ ا العَ ذَ يف ىَ  عَ قَ مبا وَ  رُ يُفا  
 
ُ
 بِ بَ اَ بِ  ،اهَ ينَـ بَ  ةِ افَ الاَ  رِ صَ قِ وَ  يمِ الِ قَ الَ وَ  نِ دُ ال

ىل ا إِ مَ وَ  ةِ عَ اذَ الِ وَ  ياراتِ الا  وَ  راتِ ائِ الط   اخِتاعِ 
 .اىـ مُ علَ أَ  للاُ ، وَ لكَ ذَ 
 ومُ اليَ  رَ ُصُ يَ  نْ : أَ اهُ معنَ ؛ فَ يُّ اِّ احلِ  بُ ارُ َُ ا التـ  م  أَ وَ 
وراً رُ مُ  ارِ هَ النـ  وَ  يلِ الل   اتُ عَ اسَ  رُّ مُ تَ ، فَـ ياً اِّ رًا حِ صَ قِ 

 ن  أَ  هُ دُ يِّ ؤَ يُـ ، وَ ُمَشاَىٌد َوَواِقعٌ  يءٌ ا شَ ذَ ىَ يعاً، وَ رِ سَ 
 ةِ نَ كالا    ومُ اليَ  كونَ  يَ ىت  حَ  ولُ طُ تَ سَ  الِ جَ الد   مَ اي  أَ 

 ايمَ الَ  ن  ا أَ مَ كَ فَ  ،ولِ الطُّ  يف ةِ عَ مُ كاْلُ َو  هرِ وكالش  
 امِ ظَ نِ  الختاللِ  كَ لِ ذَ وَ  ،رُ ُصُ تَ  كَ لِ ذَ كَ فَ  ولُ طُ تَ 

 .ايَ نالدُّ  الِ وَ زَ  ربِ قُ وَ  الَِ العَ 
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  أَي َُّها املُْسِلُموَن:
 ،يمِ ظِ العَ  ثِ دَ ا احلَ ذَ بَِ  َأْن نَعَتربَ  ليناعَ  فالواجبُ 

 ايفىَن ، فَ آدم ابنِ  رِ مُ ن عُ مِ  كَ لِ ذَ  ن  أَ  مَ علَ نَ  نْ أَ وَ 
، اِل يَ الل  وَ  ايمُ الَ  تْ يَ نِ ا فَ كمَ   ةٍ رعَ اُ بِ  رُ مُ العُ 
ا  ذَ إِ فَ ، ىروَ يُ  ثراً أَ ى وَ وَ طيُ  رباً خَ  مَ آدَ  ابنُ  ونُ كُ يَ سَ وَ 
 نْ كُ ، فَ ةِ رعَ الاُّ  هِ ذِ ي بَِ يمضِ سَ  كَ رُ مُ عُ  انَ كَ 
يف  فعِ لن  بِ  ليكَ عَ  ودُ عُ ا يَـ يمَ فِ  وِ ائِ ضَ لى قَ عَ  يصاً رِ حَ 

 يَ ىِ  ةُ رَ اآلخِ ، وَ ةِ رَ لآلخِ  ةٌ زرعَ ا مَ نيَ الد  ، فَ كَ تِ رَ آخِ 
ُِ ُِ احلَ  ياةُ احلَ  ِ  َوَنا﴿، ةي  ي َِٰذه ةُ ٱ َه َيوَٰ ٓ لُّ ٱ ۡۡلَ  لَۡهو   إَِلذ  ۡنَيا

ارَ ٱ ِإَونذ  َولَعِب    َيَواُن  ٱ لَِهَ  ٓأۡلِخَرةَ ٱ لذ ْ  لَوۡ  ۡۡلَ ىُوا  ََك
 ِف  إِنذ ﴿ :العَ وَ  ل  جَ رَبُـَّنا  ُولُ وي ،﴾٦٤َيۡعلَُهونَ 

َٰتِ ٱ َخلۡقِ  ََٰن َم ۡرِض ٱوَ  لسذ
َ
َِٰف ٱوَ  ۡۡل ۡلِ ٱ ۡختَِل ِ ٱوَ  َّلذ َهار  نلذ
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َٰت   ْوِل  ٓأَلَي
ُ

َٰبِ ٱ ّۡلِ لَۡب
َ
ن مِ  للاِ  بدَ عَ  نْ كُ ، فَ ﴾١٩٠ۡۡل

 للاِ  لقِ يف خَ  ونَ رُ كَ فَ تَـ يَـ  ينَ ذِ ال   ابِ لبَ  الَ وِل أُ 
َُ فَ   .لَ مَ العَ  ثُ ورِ تُ  ةً شيَ خَ وَ  ةً ربَ عِ  مْ لُ  كَ لِ ذَ  بُ لِ ين

 
، مْ تِِ رَ آلخِ  يَ لِ امِ العَ  كَ ادِ بَ ن عِ ا مِ لنَ اجعَ  م  هُ الل  فَ 
 
ُ
 .يَ مِ الَ العَ  ب  رَ  ايَ  ،مْ هِ مِ اي  بَِ  ينَ ربِِ عتَ ال

وَأْسِتْغِفُر للَا الَعِظيَم ِل َوَلُكم  ..َأُقوُل َقوِل َهَذا
 .فَاْستْغِفُروُه، إِن ُو ىَو الغفوُر الرحيمُ 
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  ُاخلُْطَبُة الثاانَِية  
َي، 

َ
َوَأْشَهُد والعاقبة للمتُي، احلَْمُد هلِل َربِّ الَعال

َأال  إَِلَو ِإال  للُا َوِلُّ الص احِلَي، َوُأَصلِّي َوُأَسلُِّم 
َوَعَلى َآلِِو  ،اَلِميِ  الصادقِ ُنَم ٍد نبيو ى َعلَ 

 .َوَصْحِبِو َوالت اِبِعيَ 
ُُوا للَا ِعَباَد للِا َواْغَتِنُموا أَْوقَاَتُكْم َأماا بَ ْعُد:  فَاتـ 

 ،مْ كُ بِّ رَ  ن للاِ وا مِ حيُ واستَ َوَبِدُروا َأْعَمارَُكْم، 
﴿ َ ا ي ٍة َخۡۡيٗ َوَنو  ٧ۥَرهُ َفَهو َيۡعَهۡل ِنۡثَقاَل َذرذ

ا يََرهُ  ة  َشّٗ  .﴾٨ۥَيۡعَهۡل ِنۡثَقاَل َذرذ

، لقَ الَ  قَ لَ خَ  وُ بحانَ سُ  للاَ  ن  إِ  أَي َُّها املُْؤِمُنوَن:
م هُ فَ ل  ، وكَ احلياةِ  سبابَ م أَ لَُ  أَ يَ ىَ م، وَ هُ قَـ زَ رَ وَ 
 لَ سُ رُّ م اللُ  أرسلَ ، وَ مهُ تُـ حَ صلَ ا مَ يهَ فِ  يفَ كالِ تَ بِ 
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 مْ بِِ  لَ ك  َو  ، ُث  مهُ بـ  وا رَ دُ عبُ يَ  فَ يم كَ وا لَُ حُ ضِ و  يُـ لِ 
، مليهِ ا عَ هَ ونَـ صُ يُ م وَ الَُ عمَ أَ  ونَ عُ رفَـ يَ  ةً كَ الئِ مَ 

َك  َوَنا﴿ َٰفِلٍ  َربُّ ا ةَِغ  ﴾١٣٢َيۡعَهلُونَ  َعهذ
 الُ عمَ أَ  وُ لَ  عُ رفَ ، تُ  لِ امِ الش   وِ لمِ ع عِ مَ  وُ بحانَ سُ  اهللُ فَ 

 مْ هُ نـ  أَ  قُ لالَ  مَ علَ يَ لِ  كَ لِ ذَ ، وَ اتٍ ر  مَ  ةِ نَ  الا  يف  ادِ بَ العِ 
  رُ شعِ اتَ يَ ، وَ مالِِ عمَ بَِ  ونَ يُّ زِ مَ وَ  ونَ بُ راقَـ مُ 

ُ
 مَ الِ ال

 نْ أَ  ياءُ احلَ  اهُ شَ يغَ ، وَ حِ الِ الص   لِ مَ لعَ لِ  وهُ يدعُ فَ  كَ لِ ذَ 
 الُ عمَ الَ ، وَ ى للاِ لَ عَ  ضُ عرَ تُ فَـ  ةٍ يَ عصِ يف مَ  عَ َُ يَـ 
 .اي  وِ نَ سَ وَ  ،اي  وعِ سبُ أُ ، وَ اومي  يَ  إىل للاِ  عُ رفَ تُ 
يف  ارِ هَ النـ   لُ مَ عَ  ليوِ إِ  عُ فَ ريُ فَـ  :يُّ ومِ اليَ  فعُ ا الرا ما أَ فَ 
ِب أَ  نْ عَ ، فَـ ارِ هَ النـ   لِ و  يف أَ  يلِ الل   لُ مَ عَ ، وَ يلِ الل   لِ و  أَ 
  مسِ ِبَ   للاِ  ولُ سُ ا رَ ينَ فِ  امَ قَ ): الَ قَ  ى وسَ مُ 
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ال ، وَ امُ نَ يَـ  ال ل  جَ وَ  ز  عَ  للاَ  ن  : إِ الَ َُ ، فَـ اتٍ مَ لِ كَ 
 عُ رفَ ، يُ وُ عُ يرفَـ وَ  اطَ الُِ  ضُ فِ نام، ِي ن يَ أَ  وُ ي لَ غِ نبَ يَ 
 هارِ الن   لُ مَ عَ ، وَ ارِ هَ النـ   لِ مَ عَ  بلَ قَ  يلِ الل   لُ مَ عَ  ليوِ إِ 
 (...يلِ الل   لِ مَ عَ  بلَ قَ 
: ف َ وعِ سبُ األُ  فعُ ا الرا ما أَ وَ   االثنيِ  يِّ ومَ يَ  كونُ يَ يُّ
  للاِ  ولَ سُ ن  رَ أَ   ريرةَ ِب ىُ أَ ن عَ  :ميسِ اخلَ وَ 
 االثنيِ  يِّ مَ وْ يَـ  ى للاِ لَ عَ  عمالُ الَ  ضُ عرَ تُ ): الَ قَ 
 (.مٌ ائِ  صَ نَ أَ ي وَ لِ مَ عَ  ضَ عرَ يُ  نْ أَ  بُّ حِ أُ ، فَ ميسِ الَ وَ 
 ة  نَ سَ  لا كُ   الُ عمَ األَ  عُ فَ تُ : ف َ يُّ وِ نَ السا  فعُ ا الرا ما أَ 

ََ ِف  اَل: قَ  َعْن ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد  :انَ عبَ ََ  هرِ  
قـُْلُت اَي َرُسوَل اَّللِ  لَْ أََرَك َتُصوُم َشْهرًا ِمْن 

)َذِلَك  : َُالَ ف ،الشُُّهوِر َما َتُصوُم ِمْن َشْعَبانَ 
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َشْهٌر يـَْغُفُل الن اُس َعْنُو بـَْيَ َرَجٍب َوَرَمَضاَن، َوُىَو 
بُّ َشْهٌر تـُْرَفُع ِفيِو اْلَْعَماُل ِإىَل َربِّ اْلَعاَلِمَي فَُأحِ 

 .َأْن يـُْرَفَع َعَمِلي َوأََن َصاِئٌم(
 ةِ يلَ  لَ يف  ونُ كُ ا يَ هَ عَ فرَ  ن  ى أَ لَ عَ  يلٌ لِ دَ  اكَ نَ ىُ  ليسَ وَ 

 ىذهِ  ضلِ فَ  يف  دَ رَ وَ  امَ  لُّ كُ ، فَ عبانن شَ مِ  صفِ النِّ 
 لُ مَ عَ  عَ فِ رُ  لُ جَ ى الَ ضَ َُ ا انذَ إِ وَ ، حُ صِّ ال يَ  ةِ يلَ ل  ال

 .لِ مَ العَ  ةُ يفَ حِ صَ  يتْ وِّ طُ ، وَ وُ ل  كُ   رِ مُ العُ 
 ضَ عرَ تُ  نْ أَ  بُّ ا يُِ عنَ ا سَ مَ ملسو هيلع هللا ىلص كَ  انَ كَ   :عباد هللا

ن مِ  وا للاَ رُ أَ ، فَ مٌ ائِ صَ  وَ ىُ وَ  رَبِّوِ ى لَ عَ  وُ الُ عمَ أَ 
 مْ كُ الُ عمَ أَ فَ  ،ةٍ يلَ لَ وَ  ومٍ يَ  لِّ يف كُ  رياً خَ  مْ كُ اِ نفُ أَ 
 نَ ي مِ حِ اتَ ن يَ أَ  بدِ لعَ ي لِ غِ ينبَ ، فَ لى للاِ عَ  ضُ عرَ تُ 
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  وُ لَ مَ عَ  نَ اِ يُ أَْن وَ ، الهُ  عُ يف  ل  جَ  للاِ 
َ
 وضَ عرُ ال

 .والهُ مَ وَ  وِ بِّ رَ لى عَ 
 ،اكَ ضَ يف رِ  انَ لَ مَ عَ  لْ عَ اجوَ  ،اكَ دَ ا لُِ ُنَ فِ وَ  م  هُ الل  فَ 

 .يَ مِ الَ العَ  ب   رَ ايَ  ،اكَ ُوَ تَ وَ  كَ تَ شيَـ ا خَ قنَ زُ وارْ 
نـَْيا رَبـ َنا َحَاَنًة َويف اآْلِخرَِة َحَاَنًة َوِقَنا  آتَِنا يف الدُّ

 .َعَذاَب الن ارِ 
 

َ اْلَعِظْيَم اْْلَِلْيَل َيْذُكرُْكمْ  ِعَباَد الْْلاِ   اذُْكُرْوا اَّلْل 

 ،َواْشُكُرْوُه َعَلَى َواِفِر نَِعِمِو يَزِدُْكمْ 
ۡكُر ..﴿ ِ ٱَوََّلِ ُۗ وَ  ّللذ َبُ ۡك

َ
ُ ٱأ َيُعونَ  ّللذ  .﴾٤٥َيۡعلَُم َنا تَۡص


