خطبة الجمعة المذاعة والموزعة
بتاريخ  17من صفر 1440هـ  -الموافق 2018/10/26م

مَسَؤَولَيَةََالَكَلَمَةَ

َ

ف َب ْي َن ُق ُلوبنَـا َف َج َع َلنَـا َأببـ ًة َوإ ْخ َوانـًاَ ،و َأ ْش َـَدُ َأ
يمانًاَ ،و َأل َ
َ
الح ْمدُ لله الذي َأك َْر َمنَا باإل ْس ََلم َو َأ َعزنَا به ُقو ًة َوإ َ
اهلل َو ْبدَ ُه ََّل َشر َ
يك َلـ ُه َأن َْـز َ كتَا َبـ ُه ُهـدً ى َو َر ْب َمـ ًة َوِ ْب َيانـًاَ ،و َأ ْش َـَدُ َأ ُم َحمـدً ا َع ْبـدُ ُه َو َر ُسـو ُل ُهَ ،و َصـفي ُه
َّل إ َل َه إَّل ُ
الح ِّق إ ْخ َوانًا َو َأ ْع َوانًا.
اهلل َع َل ْيه َو َسل َم َو َع َلى آله َو َأ ْص َحابه الذي َن كَانُوا َل ُه َع َلى َ
َو َخلي ُل ُهَ ،صلى ُ
أَمَاَبَعَدََ:
اهلل الذي َخ َل َق ُك ْمَ ،و ْاس َتعينُوا َع َلـى َطا َعتـه ب َمـا َر َز َق ُكـ ْمَ ،و ْاشـ ُك ُرو ُه َع َلـى ن َعمـه َك َمـا َأ َمـ َر ُك ْم؛ َيـز ْد ُك ْم مـ ْن
َفاِ ُقوا َ
َف ْضله َك َما َو َعدَ ُك ْم َ ،و َقاب ُلوا ن َع َم ُه بالش ْكر َوالع ْر َفا َ:ﯭ ﯮ ﯯﯰﯱ ﯲﯳ ﯴﯵ ﯶ[ المائدة.]2:
معَاشَرَالمسلمينََ:
اهلل اإلن َْسا َ في َأ ْب َسن َِ ْقويمَ ،وكَر َم ُه َع َلى كَثير مم ْن َخ َل َق َأ ْف َض َل َِ ْكريمَ ،و َخ َلـ َق َلـ ُه الس ْـم َع َوال َب َص َـر
َل َقدْ َخ َل َق ُ
وَّلَ ،قا َ
َوال ُف َؤا َد َو َزا َد ُه َِ ْكم ًيَلَ ،و َج َع َل ُه َع َلى َذل َك ُك ِّله ُم ْؤ َِ َمنًا َو َم ْس ُؤ ً

َِ َعـا َلى :ﲱ ﲲ ﲳﲴﲵﲶ

ﲷﲸﲹ ﲺﲻﲼﲽﲾﲿ[ النحل.]78:
اهلل ُس ْب َحا َن ُه َو َِ َعا َلى ب ُش ْكر َهذه النِّ َعم َو َد َوام ذ ْكر َهاَ ،و َبذ َر ُه م ْن ُج ُحود َها َون ْس َيان ََا َو ُك ْفر َها؛ َفـِ ْ َبف ََ ََـا
َف َأ َم َر ُه ُ
ـارة َوالندَ ا َمـةَ ،ب ْي ُ
الر ْبح َوال َك َرا َمةَ ،وإ ْ َضـي َع ََا َو َب َخ َس َـَا َبق ََـا كَـا َ مـ ْن َأ ْهـل َ
ـُ
الخ َس َ
َو َأدى َبق ََا كَا َ م ْن َأ ْهل ِّ
َي ُقو ُ الرب َجـل َج ََل ُلـ ُه:

 ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ* ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ

ﲧ ﲨ[ النور.]25-24:
اهلل َِ َعا َلى َعن َ
يما ََّل ع ْل َم َل ُه فيهَ ،و َعن الت َعرض ل َما ََّل َي ْعنيه َأ ْو َي ُجر األَ َذى إ َل ْيهَ ،ف َقـا َ ُسـ ْب َحا َن ُه:
الخ ْوض ف َ
َون َََا ُه ُ
 ﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅ ﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎ[ اإلسراءَ .]36:وإ مـ ْن َع ََل َمـا الطـ ْي
َوقلة ال َع ْقل َوا ْلح ْر َما َ ،وم ْن َض ْعف الف ْطنَة َوا ْلح ْك َمة في اإلن َْسا َ :أ ْ ُي ْطل َـق ل َسـا َن ُه فـي ك ُِّـل َجليـل َو َبقيـرَ ،وفـي
ك ُِّل َصغير َوكَبيرُ ،ي َحدِّ ُ
ـوض فـي َأ ْع َـراض
ـار َع َلـى َع َواهن ََـا ب َـَل َِ َحقـقَ ،و َي ُخ ُ
ث ب ََل َِ َر ٍّو َو ََّل َِ َثبتَ ،و ُي ْرس ُل األَ ْخ َب َ
يف؛ َف َع ْن َأبـي
الحن ُ
المخيف؛ التي َبذ َر من ََْا الش ْر ُع َ
الناس ب ََل َو َجل َو ََّل َِ ْمحيصَ ،و َه َذا كُل ُه م ْن َع ََل َما النِّ َفاق ُ
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ث :إ َذا َبــد َ
المنَــافق َ ـ َـَل ٌ
ـف«
ث َكـ َـذ َبَ ،وإ َذا ْام ُِمـ َن َخــا َ َ ،وإ َذا َو َعــدَ َأ ْخ َلـ َ
ُه َر ْيـ َـر َة َ أ َر ُســو َ اهلل َ قــا َ » :آ َيـ ُة ُ
[ َر َوا ُه ال ُب َخاري َو ُم ْسل ٌم].
َو َبري ب َم ْن َينْ ُق ُل كُل َما َي ْس َم ُع ُه َأ ْ َيدْ ُخ َل في ُز ْم َرة ال َكاذبي َن ؛ َففي ا ْل َحديُ َعـ ْن َب ْفـص ْبـن َعاصـم َ قـا َ :
َقا َ َر ُسو ُ اهلل َ « :ك َفى با ْل َم ْرء كَذ ًبا َأ ْ ُي َحدِّ َ
ث ب ُك ِّل َما َسم َع» [ َر َوا ُه ُم ْسل ٌم].
الم ْرء َأ ْق َب ُح م َن ال َكذب؟!َ ،و َأي َذنْب فيه َأ ْشنَ ُع م ْن َِ ْرويج اإل َشـا َعا ؛ إل ْف َسـاد األَ ْف َـراد َوا ْل َفتْـك
َو َأي َع ْيب في َ
الم ْجت ََم َعا َ ،والت ْحـري
ب ُ

َع َلـى الف ْتنَـة َوالت ْحـري

َبـ ْي َن النـاس؟! َو َه َـذا مـ ْن َسـبيل َأ ْهـل النـار ع َيـا ًذا بـاهلل!! َعـ ْن

الصـدْ ُق،
اهلل َعنْ َُ َما َأ َر ُج ًَل َجا َء إ َلى النب ِّي َ ف َقا َ َ :يا َر ُسو َ اهلل َما َع َم ُل ا ْل َجنة؟ َقـا َ ِّ « :
َع ْبد اهلل ْبن َع ْمرو َرض َي ُ
َوإ َذا َصدَ َق ا ْل َع ْبدُ َبرَ ،وإ َذا َبر آ َم َنَ ،وإ َذا آ َم َن َد َخ َل ا ْل َجن َة»َ ،قا َ َ :يا َر ُسـو َ اهللَ ،مـا َع َم ُـل النـار؟ َقـا َ « :ا ْل َكـذ ُب ،إ َذا
ك ََذ َب ا ْل َع ْبدُ َف َج َرَ ،وإ َذا َف َج َر َك َف َرَ ،وإ َذا َك َف َر َد َخ َل َي ْعني الن َار» [ َر َوا ُه َأ ْب َمدُ َو َصح َح ُه َأ ْب َمدُ َشاكر َو ُش َع ْي ُب األَ ْر َنامُ وط].
َولله َدر ال َقائل:
َأ ْو َعا َدة السوء َأ ْو م ْن قلة األَ َدب

ََّل َي ْكذ ُب ا ْل َم ْر ُء إَّل م ْن َم ََانَته
إخوةَاإليمانََ:

الم ْر ُء َأ ْو ُي ََا ُ ؛ َع ْن َأبـي
يم األَ ْع َضا ُء َأ ْو َِ ْع َوجَ ،وبه ُي ْك َر ُم َ
إ َأ ْخ َط َر َما في اإلن َْسا ُه َو َجار َب ُة ال ِّل َسا ؛ إ ْذ به َِ ْستَق ُ
َسعيد ُ
اهلل فينَاَ ،فِن َما
الخدْ ر ِّي َ أ النبي َ قا َ » :إ َذا َأ ْص َب َح ا ْب ُن آ َد َم َفِ األَ ْع َضا َء كُل ََا ُِ َك ِّف ُر ال ِّل َسا َ َف َت ُقو ُ  :اِق َ
ن َْح ُن ب َكَ ،فِ ْاس َت َق ْم َت ْاس َت َق ْمنَاَ ،وإ ا ْع َو َج ْج َت ا ْع َو َج ْجنَا « [ َر َوا ُه ال ِّت ْرمذي َو َبسنَ ُه األَ ْل َباني].
الجبار؛ َف َع ْن َأبي ُه َر ْي َر َة َ قا َ ُ :سئ َل النبي َ عـ ْن
ب َع َل ْيَ ُم ُس ْخ َط َ
اس الن َارَ ،و َي ْجل ُ
َو ُه َو م ْن َأ ْك َثر َما ُيدْ خ ُل الن َ
ـارَ ،ف َقــا َ :
ـاس ا ْل َجنـةََ ،قــا َ « :الت ْقـ َـوى َو ُب ْسـ ُن ا ْل ُخ ُلــق» َو ُســئ َل َعـ ْن َأ ْك َثــر َمــا ُيــدْ خ ُل النـ َ
َأ ْك َثــر َمــا ُيــدْ خ ُل النـ َ
ـاس النـ َ
الحاك ُم َو َصح َح ُه َو َوا َف َق ُه الذ َهبي].
ج َو َفا  :ا ْل َف ُم َوا ْل َف ْر ُج» [ َر َوا ُه َأ ْب َمدُ َوال ِّت ْرمذي َو َ
» ْاألَ ْ
الم َسـالك
الم َطَ ُر بح ْفظ ال ِّل َسا َو َبذ َر م ْن إ ْط ََلق ا ْلعنَـا َلـ ُه؛ لـ َئَل َي ْسـ ُل َك ب َصـاببه ُسـو َء َ
َوم ْن ُهنَا َأ َم َر الش ْر ُع ُ
َو ُيور َد ُه َشر ا ْل َم ََالك؛ َف َع ْن ُم َعاذ ْبن َج َبل َ أ النبي َ أ َخ َذ بل َسانه ف َقا َ « :كُف َع َل ْي َك َه َذا»َ ،ف ُق ْل ُتَ :يا نَبـي اهلل،
ـاس فـي النـار َع َلـى ُو ُجـوهَ ْم َأ ْو َع َلـى
َوإنا َل ُم َؤ َاخ ُذو َ ب َما َن َت َكل ُم به؟ َف َقا َ  َ « :ك َلت َْك ُأم َك َيا ُم َعا ُذَ ،و َه ْل َي ُكب الن َ
صائدُ َأ ْلسنَتَ ْم»؟ [ َر َوا ُه ال ِّت ْرمذي َو َقا َ َ :بد ٌ
يُ َب َس ٌن َصح ٌيح].
َمنَاخره ْم إَّل َب َ

َو ََّل َين َْحص ُر َه َـذا َ
ـبَ ،ب ْـل َيت ََحم ُـل اإلن َْسـا ُ َمـا َي ُخطـ ُه ال َبنَـا ُ َ ،و َمـا َِ ْر َِك ُبـ ُه َسـائ ُر
ـيم بال ِّل َسـا َف َح َس ُ
الخ َط ُـر ال َعَ ُ
ـحف َأو ا ْل َم َجـَل َ ،أ ْو َو َسـائل
ُب َف َُ َو َم ْس ُـؤو ٌ َعـ ْن كتَا َبتـه َخ ْي ًـرا َأ ْو َشـرا ،فـي الص ُ
الج َوارح َواألَ ْركَا َ ،ف َم ْن َي ْكت ُ
َ
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اصلَ ،فِ م َن الناس َم ْن َي ْستََي ُن بنَ ْقل األَ َباديُ ال َكاذ َبة َوا ْل َق َصص َوا ْلح َكا َيا الناد َرةَ ،واألَ ْخ َبـار ا ْل ُم ْر َسـ َلة
الت َو ُ
ب َغ ْيــر َدليــل َو ََّل َِ َثبــتَ ،ف ُي َر ِّو ُجــو َ ل ْل َباطــل َوا ْل َكــذب مـ ْن َب ْيـ ُ
ـُ َي ْشـ ُع ُرو َ َأ ْو ََّل َي ْشـ ُع ُرو َ َ ،و َمــا َد َر ْوا َأ م ْثـ َـل َهــذه
األَ َباطيل َواألَ َضاليل َِنْتَش ُر انْت َش َار الض ْوء في اآل َفاق ب َض ْغ َطة ز ٍّر َأ ْو َل ْم َسة إ ْص َبعَ ،و َقدْ َِ َوعدَ الش ْر ُع َمـ ْن َف َع َـل َذل َ
ـك
با ْلع َقاب األَليم؛ َر َوى ا ْل ُب َخاري َو ُم ْسل ٌم ب َسنَدَ ْيَ َما َع ْن َس ُم َر َة ْبن ُجنْدُ ب َ قا َ َ :قـا َ النبـي « :إنـ ُه َأ َِـاني الل ْي َلـ َة
ـت َم َع َُ َمـا ..إ َلـى َأ ْ َقـا َ َ « :ف َأ َِ ْينَـا َع َلـى َر ُجـل ُم ْسـ َت ْلق
آِ َيا َ ،وإن َُ َما ا ْب َت َع َثانيَ ،وإن َُ َما َق َاَّل لـي ا ْن َطل ْـقَ ،وإنِّـي ا ْن َط َل ْق ُ
ل َق َفا ُهَ ،وإ َذا َ
آخ ُر َقائ ٌم َع َل ْيه ب َكلوب م ْن َبديدَ ،وإ َذا ُه َو َي ْأِي َأ َبدَ شـق ْي َو ْجَـه َف ُي َش ْرش ُـر شـدْ َق ُه إ َلـى َق َفـا ُهَ ،و َمنْخ َـر ُه

اآلخر َف َي ْف َع ُل به م ْث َل َما َف َع َـل با ْل َجانـب األَو َ ،ف َمـا َي ْف ُـر ُ
إ َلى َق َفا ُهَ ،و َع ْينَ ُه إ َلى َق َفا ُه»َ ،قا َ  ُ « :م َيت ََحو ُ إ َلى ا ْل َجانب َ

ب ك ََما كَا َ  ُ ،م َي ُعو ُد َع َل ْيه َف َي ْف َع ُل م ْث َل َما َف َع َل ا ْل َمـر َة األُو َلـى» َقـا َ َ :بتـى
م ْن َذل َك ا ْل َجانب َبتى َيصح َذل َك ا ْل َجان ُ
ـت َع َل ْيـهُ ،ي َش ْر َش ُـر شـدْ ُق ُه إ َلـى َق َفـا ُه،
َر َأى َمنَاظ َر َو َم َشاهدَ َعديدَ ًة ُ م َأ ْخ َب َر ُه ب ََا َومن ََْا َما َقا َ َ « :و َأما الر ُج ُل الذي َأ َِ ْي َ
َو َمنْخ ُر ُه إ َلى َق َفا ُهَ ،و َع ْينُ ُه إ َلى َق َفا ُهَ ،فِن ُه الر ُج ُل َي ْغدُ و م ْن َب ْيتهَ ،ف َي ْكذ ُب ا ْل َك ْذ َب َة َِ ْب ُل ُغ اآل َفا َق».
معشرَالمؤمنينََ:
َو َل ْسنَا ب َمن ًْأى َعن ا ْل َم ْس ُؤولية َع ْن َأ ْن ُفسنَا َو َأ ْع َضائنَا َو َج َواربنَاَ ،فن َْح ُن َم ْس ُؤو ُلو َ َع ْن َج َواربنَا َو َما َي ْصدُ ُر من ََْـا؛
َفــا ْل َع ْي ُن َم ْسـ ُـؤو َل ٌة َعمــا َِنْ َُـ ُـرَ ،واألُ ُذ ُ ُِ ْسـ َـأ ُ َعمــا َِ ْسـ َـم ُعَ ،وال ِّل َســا ُ َم ْسـ ُـؤو ٌ َعـ ْن ُكـ ِّـل كَل َمــة َينْط ُق ََــا؛ َقــا َ َِ َعــا َلى:
ﱚﱛ ﱜﱝﱞﱟﱠﱡ[ ق]18:

يم.
ور الرب ُ
اس َت ْغف ُرو ُه إن ُه ُه َو ا ْل َغ ُف ُ
يمَ ،ف ْ
اهلل ا ْل َعلي ا ْل َعَ َ
َأ ُقو ُ َما َِ ْس َم ُعو َ َو َأ ْس َت ْغف ُر َ
الخطبةَالثانيةَ
اهلل
ا ْل َح ْمدُ لله الذي َهدَ ا َنا ل ْل َ
يما َو َأ ْك َر َمنَا با ْل ُق ْرآ َ ،و َغ َم َر َنا با ْل َف ْضل َوالنِّ َعم َواإل ْب َسـا َ ،و َأ ْش َـَدُ َأ َّل إ َلـ َه إَّل ُ
َو ْبدَ ُه ََّل َشر َ
يك َل ُه َج َع َل اإل ْس ََل َم ع ْص َم ًة ل َم ْن َِ َمس َك به م َن الض ََل َوا ْل ُف ْر َقة َوا ْل ََـ َوا َ ،و َأ ْش َـَدُ َأ ُم َحمـدً ا َع ْبـدُ ُه
َو َر ُسو ُل ُه ا ْل َم ْب ُع ُ
اهـدُ وا فـي اهلل
اهلل َع َل ْيه َو َسل َم َو َع َلى آله َو َأ ْص َحابه الذي َن َج َ
وث بالر ْب َمة إ َلى اإل ْنس َوا ْل َجا ِّ َ ،صلى ُ
السنَا .
بال ِّل َسا َوا ْل َما َو ِّ
أماَبعدََ:
اع
ابـ َذ ُروا النِّـ َز َ
اهلل الذي َِ َسـا َء ُلو َ بـه َواألَ ْر َبـا َمَ ،و َِ َمسـ ُكوا بـدين ُك ْم َو ْاشـ ُك ُرو ُه َع َلـى ن ْع َمـة اإل ْسـ ََلمَ ،و ْ
َفاِ ُقوا َ
َو ِّ
اجت َمـاع
الشـ َق َاق َوا ْلخ َصـا َمَ ،وا ْع َل ُمـوا َ -أي ََـا ا ْل ُم ْسـل ُمو َ َ -أ كُـل َمـا ُي َـؤ ِّدي إ َلـى ائْـت ََلق ال ُق ُلـوب َو َم َودِ ََـاَ ،و ْ
ب َِ َباعُـدَ ال ُق ُلـوب و َِنَا ُف َر َهـا،
ـب َش ْـرعي َو َم ْقصـدٌ َض ُـروريَ ،ك َمـا َأ كُـل َمـا ُي َسـ ِّب ُ
الن ُفوس َو َِآ ُلف ََا َو َم َحبت ََاَ -م ْط َل ٌ
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ـب َع َلـى ك ُِّـل
َو ْاخت ََل َ
ق ال َكل َمة َو َِ َفر َق ََاَ ،و َشق الص ُفوق َو َِ َمز َق ََا – َأ ْم ٌر ُم َحر ٌم في دين اهلل َجل في ُع َـَل ُهَ ،فا ْل َواج ُ
المـ ْر ُء فـي
وب َع َلـى كَل َمـة َس َـواء َ ،و َأ ْ ََّل َي ُخ َ
ـع الشـ ُع َ
الم َحبـة َواإل َخـاءَ ،و َي ْج َم ُ
ـوض َ
َف ْرد منا َأ ْ ُي َغ ِّذ َي َما َيزيدُ في َ
يب َع ْن َع ْقله َونَاظ َر ْيهَ ،قا َ
ُأ ُمور ََّل َِ ْعنيهَ ،و َب َقائ َق َقدْ َِغ ُ

اهلل َِ َعا َلى  :ﲾ ﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅ ﳆﳇ ﳈﳉ
ُ

ﳊﳋﳌﳍﳎ [ اإلسراء.]36:
يمة؛ َِ ْج َتَـدُ ل َو ْضـع األُ ُمـور فـي ن َصـاب ََا،
يمة َو َرب َ
َوإننَا في َد ْو َلة ا ْل ُك َو ْيت َلنَنْ َع ُم -ب َح ْمد اهلل -يف ظ ِّل ق َيا َدة َبك َ
َو َِ ْس َعى ل ْل َم ْص َل َحة ا ْل ُع ْل َيا م ْن َجميع َأ ْب َواب ََا.
َو َع َلى ا ْل َم ْرء َأ ْ ََّل َي ْستَغل ُه الس َف ََا ُء َواألَعْدَ ا ُء؛ َف َي ُكو َ َمطيـ ًة لن َْشـر َأ َضـاليلَ ْمَ ،و َم ْع َب ًـرا لنَ ْقـل َأ َبـاطيلَ ْمَ ،وم ْع َـو َ
َهـدْ م َو َِ ْفتيــتَ ،و َأ َدا َة إ َشــا َعا ُم ْغر َضــة َو َِ ْشـتيتَ ،فـن َْح ُن نَعــي ُ فــي َعـا َلم َلـ ْـم َِ ُعـدْ فيــه الف ْتنَـ ُة َِ ْقتَصـ ُـر َع َلــى ُب ْق َعــة
ف َع َلى َصابب ََا َأ ْو في َأ َماك َن َم ْحدُ و َدةَ ،ب ْل َص َار ال َكل َم ُة َِ ْب ُل ُغ اآل َف َ
ـاق فـي
الر َسا َل ُة َِت ََوق ُ
ب ُم ْف َرد َهاَ ،و ََّل ال َكل َم ُة َأو ِّ
َل ْح ََة َأ ْو َل َح ََا َم ْعدُ و َدةَ ،ف ُرب َِ ْغريدَ ة ُِ ْحد ُ
ث ف ْتنَ ًة َع ْم َيا َءَ ،أ ْو َم ْق َطع َي ْب َع ُُ َجاهلي ًة َج َْـ ََل َءَ ،و َرب كَل َمـة َِ ْحمـي
َش ْعبًا َو ُأم ًة م ْن َعَيم َخ َطرَ ،و ُرب كَل َمة ُِ ْشع ُل ف ْتنَـ ًة َشـ ْع َوا َء ََّل ُِ ْبقـي َو ََّل َِ َـذ ُر؛ َف َعـ ْن َأبـي ُه َر ْي َـر َة َ عـن النب ِّـي 

اهلل ب ََـا َد َر َجـا  ،وإ ال َع ْبــدَ َل َيـ َت َكل ُم
َقــا َ « :إ ا ْل َع ْبـدَ َل َي َتــ َكل ُم بال َكل َمـة مـ ْن ر ْضـ َـوا اهللََّ ،ل ُي ْلقـي َل ََـا َبـ ًاَّلَ ،ي ْر َفـ ُ
ـع ُ
بال َكل َمة م ْن َس َخط اهللََّ ،ل ُي ْلقي َل ََا َب ًاَّل َي َْوي ب ََا في َج ََن َم» [ َر َوا ُه ال ُب َخاري َو ُم ْسل ٌم]َ ،ف ُكـ ْن َأ َدا َة إ ْصـ ََلح َو َِـ ْأليف َبـ ْي َن
اهلل في َأ ْن ُفسـنَا َو َأ ْلسـنَتنَاَ ،وفـي َر َسـائلنَا َو َِ ْغريـدَ اِنَا
ال ُق ُلوبَ ،و ََّل َِ ُك ْن َوسي َل َة َِ ْخريب َوإ ْف َساد َب ْي َن الش ُعوبَ ،و ْلنَتق َ
َوكتَا َبتنَاَ ،ففي الت ْق َوى َخ ْي ٌر َكث ٌيرَ ،وفي َ
الخ ْوض في الف ْتنَة َشر ُم ْستَط ٌير.
ـحبهَ ،و ْار َض الل َُـم َعـن ُ
الخ َل َفـاء الراشـدي َن
الل َُم َص ِّل َو َسـ ِّل ْم َو َبـار ْ َع َلـى َع ْبـد َ َو َر ُسـول َك ُم َحمـد َو َع َلـى آلـه َو َص ْ
الم َْد ِّيي َنَ :أبي َب ْكر َو ُع َم َر َو ُع ْث َما َ َو َعل ٍّيَ ،و َع ْن َسائر الص َحا َبة َأ ْج َمعـي َنَ ،والتـابعي َن َل َُ ْـم َو َِـابعيَ ْم بِ ْب َسـا إ َلـى
َواألَئمة َ

ف َبـ ْي َن ُق ُلوبنَـاَ ،و َسـدِّ ْد َأ ْلسـنَ َتنَا ،الل َُـم ز ْدنَـا َو ََّل
اج َع ْل في َطا َعت َك ُقو َِنَاَ ،و َأ ِّلـ ْ
اج َم ْع َع َلى ا ْل َح ِّق َكل َم َتنَاَ ،و ْ
َي ْوم الدِّ ين ،الل َُم ْ
َِنْ ُق ْصنَاَ ،و َأ ْعطنَا َو ََّل َِ ْحر ْمنَاَ ،و َأ ْكر ْمنَا َو ََّل َُِناَ ،وآ ْر َنا َو ََّل ُِ ْؤ ْر َع َل ْينَـاَ ،و ْاهـد َنا َو َي ِّسـر ا ْل َُـدَ ى َلنَـاَ ،وا ْن ُصـ ْر َنا َع َلـى َمـ ْن َب َغـى
َع َل ْينَا .الل َُم ا ْغف ْر ل ْل ُم ْؤمني َن َوا ْل ُم ْؤمنَا َ ،وا ْل ُم ْسلمي َن َوا ْل ُم ْسل َما األَ ْب َياء من َُْ ْم َواألَ ْم َوا  ،الل َُم ْاسقنَا َغ ْي ًثـا ُمغي ًثـا َمري ًئـا
َمري ًعا نَاف ًعا َغ ْي َر َض ٍّار َعاج ًَل َغ ْي َر آجل ،الل َُم ْاسقنَا ال َغ ْي َُ َو ََّل َِ ْج َع ْلنَا م َن ال َقـانطي َن ،الل َُـم ْاسـقنَا ال َغ ْي َ
ـُ َو ََّل َِ ْج َع ْلنَـا مـ َن
ال َقانطي َن ،الل َُم ْاسقنَا ال َغ ْي َُ َو ََّل َِ ْج َع ْلنَا م َن ال َقانطي َن ،الل َُــم َأغ ْ
يمـا َوا ْل َيقـينَ ،وب ََل َدنَـا باألَ ْم َطـار الناف َعـة
ـُ ُقـــ ُلو َبنَا باإل َ
اج َع ْـل َه َـذا ا ْل َب َلـدَ
َيا َرب ال َعا َلمي َن ،الل َُم َو ِّف ْق َأم َيرنَا َو َولي َع َْده ل َما ُِحـب َو َِ ْر َضـىَ ،و ُخ ْـذ بن ََواصـيَ َما ل ْلب ِّـر َوالت ْق َـوىَ ،و ْ
آمنًا ُم ْط َمئنا َس َخا ًء َر َخا ًء َو َسائ َر ب ََلد ا ْل ُم ْسلمي َن.

لجنةَإعدادَالخطبةَالنموذجيةَلصالةَالجمعة
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