خطبة الجمعة المذاعة والموزعة
بتاريخ  28من شعبان 1440هـ  -الموافق 2019/5/3م

الصيام
استقبال شهر ِّ
ا ْل َح ْمدُ لله الذي َج َع َل الص َي َام م ْن َأ ْر َكان ال ْس َلمَ ،و َمن َع َلى ع َباده ب َم َواسم الت ْو َبة َوا ْل َم ْغف َرة َوال ْك َرامَ ،و َأ ْش َهدُ
اهلل َو ْحدَ ُه ََّل َشر َ
يك َل ُهَ ،أ ْح َمدُ ُه ُس ْب َحا َن ُه َح ْمدا ُي َوافي ن َع َم ُه َو ُي َكاف ُئ َمزيدَ ُه م َن ا ْل َف ْضل َوال ْن َعام،
َأن َّل إ َل َه إَّل ُ
َو َأ ْش َهدُ َأن ُم َحمدا َع ْبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُه َبش َر َم ْن َصا َم َر َم َض َ
اهلل َع َل ْيه
يمانًا َو ْ
ان إ َ
احت َسابًا ب ُغ ْف َران ا ْل َخ َطا َيا َواآل َثامَ ،صلى ُ
َو َع َلى آله َو َأ ْص َحابه السا َدة ْالَ ْع َلمَ ،و َسل َم َت ْسليمًا كَثيرا َما َت َعا َق َبت الل َيالي َوالَيا ُم.
أ َّما بعد:
ن َت َوكـ َل َع َل ْيـه َك َفـا ُه ،ﮫ ﮬﮭ
اهلل َو َقـا ُهَ ،و َمـ ْ
َف ُأوصي ُك ْم -ع َبا َد اهللَ -و َن ْفسي ب َت ْق َوى اهلل؛ َفإنـ ُه َمـن ات َقـى َ

ﮮ ﮯ ﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ [ الحديد.]28:
أ ُّيها المسلمون:
اسـت ْق َباله
َسـ ُيظلنَا َشـ ْهر ُم َبـ َارك َفضـيلَ ،و َم ْوسـم ل ْل َخ ْيـر َجليـلَ ،ت ْه ُفـو إ َل ْيـه َع َلـى َمـدَ ار ا ْل َعـام َأ ْفئـدَ ُتنَاَ ،و َت ْشـ َت ُاق إ َلـى ْ
اب ا ْل َع ْفـو
اصـ َل ْت فيـه َأ ْسـ َب ُ
يمةَ ،ت َكا َث َر ْت فيه ُو ُجو ُه ا ْل َخ ْير َوال ْح َسانَ ،و َت َو َ
َأ ْر َو ُ
ور َكر َ
يمةَ ،والُ ُج ُ
احنَا ،الَ ْع َم ُال فيه َعظ َ
ان َر ُسـ ُ
اص ُر َع ْن إ ْح َصـاء َف َوائـدهَ ،و َي ْعجـ ُز َعـن ال َحا َطـة ب َع َوائـده ،إنـ ُه َشـ ْهر كَـ َ
ول اهلل 
َوا ْل ُغ ْف َرانَ ،حتى إن ا ْل َم ْر َء َل َي َت َق َ
اعاته َو َأيامه؛ َف َي ُق ُ
ُي َهن ُئ َأ ْص َحا َب ُه ب ُو ُصولهَ ،و ُي َبش ُر ُه ْم ب ُح ُلولهَ ،و َي ُحث ُه ْم َع َلى ص َيامه َوق َيامهَ ،و ْ
ولَ « :قـدْ َجـا َءك ُْم
اغتنَام َس َ
َر َم َض ُ
اب ا ْل َجحـيمَ ،و ُت َغـل فيـه
اب ا ْل َجنـةَ ،و ُت ْغ َل ُـق فيـه َأ ْب َـو ُ
اهلل َع َلـ ْي ُك ْم صـ َيا َم ُهُ ،ت ْفـ َت ُ فيـه َأ ْب َـو ُ
انَ ،ش ْهر ُم َب َارك ،ا ْفت ََر َض ُ

ين ،فيه َل ْي َلة َخ ْير م ْن َأ ْلف َش ْه ٍرَ ،م ْن ُحر َم َخ ْي َر َها َف َقدْ ُحر َم» [ َر َوا ُه َأ ْح َمدُ َوالن َسائي م ْن َحديث َأبي ُه َر ْي َر َة .]
الش َياط ُ
اغ َتنَ َم َأيا َم ُه ب ُح ْسن الص َيامَ ،و َقا َم َل َيال َي ُه َحـق ا ْلق َيـامَ ،و َصـ َ
َوا ْل ُم َوف ُق َ -ح ًّقاَ -من ْ
ان َج َوار َحـ ُه َعـن ا ْل َخ َطا َيـا َواآل َثـام،
اعات ُكل َأ ْو َقاتهَ ،و ْ
اعاتـهَ ،ف ُطو َبى ل َم ْن َشم َر فيه ُم ْخلصاَ ،و َيا َح ْس َرة َع َلـى َمـ ْن
اغ َتنَ َم بالَ ْع َمال الصال َحة َس َ
َو َع َم َر بالط َ
َي ُك ُ
ون فيه ُم ْفلسا.

عباد الل:
يمـة؛ َأ ْن
يسـة ا ْل َكر َ
يمـةَ ،وا ْلمـنَن النف َ
إن ا ْل ُم ْؤم َن َل َي ْف َر ُح به َف َرحا َكبيراَ ،و ُي َسـر ُس ُـرورا َكثيـرا؛ َفإنـ ُه مـ َن الـن َعم ا ْل َعظ َ
ُيدْ ر َك َش ْه َر َر َم َض َ
ان َو ُي َوف َق لص َيامه َوق َيامهَ ،و ُي ْكث َر م َن ا ْل َخ ْيـر َوا ْلبـر فـي َل َياليـه َو َأيامـه؛ َعـ ْن َط ْل َحـ َة ْبـن ُع َب ْيـد اهلل َأن
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َان إ ْس َل ُم ُه َما َجميعـاَ ،ف َك َ
[اس ُم َقبي َل ٍة] َقد َما َع َلى َر ُسول اهلل َ ،وك َ
اجت َهـادا مـ َن
ـان َأ َحـدُ ُه َما َأ َشـد ْ
َر ُج َل ْين م ْن َبلي ْ
است ُْشهدَ ُ ،ثم َم َك َث ْاآل َخ ُر َب ْعدَ ُه َسنَةُ ،ثم ُت ُوف َيَ ،ق َال َط ْل َحةَُ ( :ف َر َأ ْي ُت فـي ا ْل َمنَـامَ :ب ْينَـا
ْاآل َخرَ ،ف َغ َزا ا ْل ُم ْجتَهدُ من ُْه َما َف ْ

َأنَا عنْدَ َباب ا ْل َجنة ،إ َذا َأنَا به َماَ ،ف َخ َر َج َخارج م َن ا ْل َجنةَ ،ف َأذ َن للذي ُت ُـوف َي ْاآلخ َـر من ُْه َمـاُ ،ثـم َخ َـر َجَ ،ف َـأذ َن للـذي

ْاست ُْشهدَ ُ ،ثم َر َج َع إ َليَ ،ف َق َالْ :ارج ْعَ ،فإن َك َل ْم َي ْأن َل َك َب ْعدُ )َ ،ف َأ ْصـ َب َ َط ْل َحـ ُة ُي َحـد ُ
ـاََ ،ف َعج ُبـوا ل َـذل َك،
ب بـه الن َ
ون» ؟ َف َقا ُلواَ :يا َر ُس َ
َف َب َل َغ َذل َك َر ُس َ
ول اهلل َه َـذا ك َ
يثَ ،ف َق َال« :م ْن َأي َذل َك َت ْع َج ُب َ
ول اهلل َ ،و َحد ُثو ُه ا ْل َحد َ
َـان َأ َشـد
ـال َر ُس ُ
اجت َهاداُ ،ثم ْاست ُْشهدَ َ ،و َد َخ َل َه َذا ْاآلخ ُـر ا ْل َجنـ َة َق ْب َلـ ُهَ ،ف َق َ
ـول اهلل َ « :أ َلـ ْي ََ َقـدْ َم َك َ
ـث َه َـذا َب ْعـدَ ُه
الر ُج َل ْين ْ
ان َف َصا َمَ ،و َصلى ك ََذا َوك ََذا م ْن َس ْجدَ ٍة في السنَة»؟ َقا ُلواَ :ب َلىَ ،ق َال َر ُس ُ
َسنَة» ؟ َقا ُلواَ :ب َلىَ ،ق َالَ « :و َأ ْد َر َك َر َم َض َ
ـول
اهلل َ « :ف َما َب ْين َُه َما َأ ْب َعدُ مما َب ْي َن الس َماء َو ْالَ ْرض» [ َر َوا ُه َأ َح ْمدُ َوا ْب ُن َم َاج ْه َو َصح َح ُه َأ ْح َمدُ َشاك ٍر].
إخوة اليمان:
إن َخ ْي َر َما ُي ْس َت ْق َب ُل به َش ْه ُر َر َم َض َ
ـوح مـ ْن َجميـع الـذنُوب َوا ْل َخ َطا َيـاَ ،ومـ ْن كُـل ْاآل َثـام
ان :الت ْو َبـ ُة الصـاد َق ُة الن ُص ُ
اهلل َت َعـا َلى َي ْف َـر ُح بت َْو َبـة َع ْبـده مـ ْن كُـل َذنْـ ٍ َوو ْز ٍر؛ َق َ
ـال َت َعـا َلى:
َوالر َزا َيا؛ َفه َي َواج َبة َع َلى كُـل ُم ْـذن ٍ َو ُم َقص ٍـرَ ،و ُ
ﳊ ﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑ[ النورَ ،]31:و َعـ ْن َأن ٍ
ـول اهلل َ ق َ
َـَ َ أن َر ُس َ
ـالَ « :للـ ُه َأ َشـد
َف َرحا بت َْو َبة َع ْبده م ْن َأ َحدك ُْم إ َذا ْاس َت ْي َق َظ َع َلى َبعيرهَ ،قدْ َأ َضل ُه ب َأ ْرض َف َل ٍة» َ[ر َوا ُه الش ْي َخان].

َو ُي ْس َت ْق َب ُل َر َم َض ُ
إح َسـان َها؛
ان بالنية الصاد َقة في إ ْخ َلص ْالَ ْع َمال َوإ ْت َقان َهاَ ،و ْال ْك َثار م َن الطا َعـات َوا ْل ُق ُر َبـات َو ْ
ص َوا ْل ُمتَا َب َعـ َة
َوب َق ْصد ُمتَا َب َعة النبي  في َهدْ يه َو ُسنتهَ ،واَّل ْقتدَ اء به َق ْوَّل َو َع َمل ك ََما َو َر َد في َشري َعته؛ َفإن ْال ْخ َل َ
ُهما ر ْكنَا ْالَ ْعمال؛ ل ُت ْقب َل عنْدَ ا ْل َكبير ا ْلم َتعال؛ ول َذا َأكدَ النبي َ ع َلى َذل َك َأيما َت ْأك ٍ
يـد؛ َف َعـ ْن َأبـي ُه َر ْي َـر َة َ ق َ
ـال:
ُ َ َ
َ
َ
َ
َ ُ
ان إيمانا واحتسـابا؛ ُغفـر َلـه مـا َت َقـدم مـن َذنْبـه» وفـي حـد ٍ
َق َال َر ُس ُ
يث َ
آخـ َرَ « :مـ ْن َقـا َم
َ
َ
َ ْ
َ ُ َ
ول اهلل َ « :م ْن َصا َم َر َم َض َ َ َ ْ َ
َر َم َض َ
احت َسابا؛ ُغف َر َل ُه َما َت َقد َم م ْن َذنْبه» [ َر َو ُاه َما ا ْل ُب َخاري َو ُم ْسلم].
يمانا َو ْ
ان إ َ
َو ُي ْس َت ْق َب ُل َر َم َض ُ
يمة ا ْل َماض َية ا ْل َفتية؛ التي َت ْط َم ُ لنَ ْيـل ا ْل َم َعـالي َواكْت َسـاب َها،
ان ك ََذل َك با ْلهمة ا ْل َعال َية ا ْل َقويةَ ،وا ْل َعز َ
ـحاب َها؛
اهلل َي ْج َع ُلـ ُه مـ ْن َأ ْص َ
اجتنَاب َهاَ ،و َت ْط ُر ُق َأ ْب َـو َ
َو َتن َْأى َع ْن َس َفاسف ْالُ ُمور ب ْ
اب ا ْل َجنـة ب ْالَ ْع َمـال الصـال َحة َل َعـل َ
َفا ْل ُم ْؤم ُن ََّل َي ْر َضى َغا َية ُد َ
ون ا ْل َجنةَ ،ف َما َع َلى الراغبي َن ف َيها َوا ْل ُمحبي َن َل َها إَّل َأ ْن ُي ْقد ُموا َع َل ْي َهاَ ،و ُي َشم ُروا إ َل ْي َهـا؛ إذ
ـول اهلل َ قـ َ
اب ُم َهيـ َـأةَ ،ف ُطــو َبى ل ْل ُم َشــمري َن؛ َعـ ْن َأبــي ُه َر ْيـ َـر َة َ أن َر ُسـ َ
ـالَ « :مـ ْن َأ ْن َفـ َـق
اب ُم َفت َحــة َوالَ ْسـ َب ُ
الَ ْبـ َـو ُ
َز ْو َج ْين في َسبيل اهلل [ َأ ْيَ :عم َل صنْ َف ْين م ْن َأ ْع َمال ا ْلبر] نُود َي م ْن َأ ْب َواب ا ْل َجنةَ :يا َع ْبدَ اهلل َه َذا َخ ْيـرَ ،ف َمـ ْن ك َ
َـان
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َان مـ ْن َأ ْهـل ا ْلج َهـاد ُدعـي مـ ْن َبـاب ا ْلج َهـادَ ،و َمـ ْن ك َ
م ْن َأ ْهل الص َلة ُدعي م ْن َباب الص َلةَ ،و َم ْن ك َ
َـان مـ ْن َأ ْهـل
َ
َ

َان م ْن َأ ْهل الصدَ َقة ُدعي مـ ْن َبـاب الصـدَ َقة« َف َق َ
الص َيام ُدعي م ْن َباب الريانَ ،و َم ْن ك َ
ْـت
ـال َأ ُبـو َب ْك ٍـر ( :ب َـأبي َأن َ
َ
َ
َو ُأمي َيا َر ُس َ
ور ٍةَ ،ف َه ْـل ُيـدْ َعى َأ َحـد مـ ْن ت ْل َ
ـك الَ ْب َـواب كُل َهـا)؟
ول اهلل َما َع َلى َم ْن ُدع َي م ْن ت ْل َك الَ ْب َواب م ْن َض ُر َ
َق َالَ « :ن َع ْمَ ،و َأ ْر ُجو َأ ْن َت ُك َ
ون من ُْه ْم» َ[ر َوا ُه ا ْل ُب َخاري َو ُم ْسلم].
معشر المسلمين:
َو ُي ْس َت ْق َب ُل َر َم َض ُ
ـوَ َو ُي َزك َيهـاَ ،وب ْ
ان ب ْ
ـيها؛ َف َشـ ْه ُر الصـ َيام
ال ْح َجـام َعمـا َيشـينُ َها َو ُيدَ س َ
ال ْقدَ ام َع َلى َما ُي َـزي ُن الن ُف َ
اح م ْن إ َسار َها؛ َف ُت ْقبـ َل َع َلـى ا ْل َخ ْيـر َو َت ُكـف َعـن الشـرَ ،فتَـ َرى
وَ م ْن َأ ْو َضار َهاَ ،و َتنْ َطل َق الَ ْر َو ُ
ُف ْر َصة ل َت َت َزكى الن ُف ُ
اهلل
الن َ
اَ َما َب ْي َن ُم َفط ٍر للصائمي َنَ ،و َخاد ٍم ل َش ْأن ا ْل َقائمي َنَ ،و َقار ٍئ لكتَـاب اهلل ا ْل ُمبـينَ ،و َواصـ ٍل للـرحم التـي َأ َمـ َر ُ
ون إ َل ْيهَ ،و َيقل الشر َوا ْل ُم َحر ُض َ
ون به َوالدا ُع َ
بص َلت َهاَ ،ف َي ْك ُث ُر ا ْل َخ ْي ُر َوا ْل َعام ُل َ
ون َع َل ْيهَ ،و َت َت َهي ُأ ُس ُب ُل الص َلح ل ُكـل َمـ ْن
ُيريدُ ُط ُرو َق َهاَ ،و َتنْ َكم ُش َد َواعي ا ْل َف َساد َأ َما َم َمـ ْن َيـ َود ُسـ ُلو َك َها؛ َف َعـ ْن َأبـي ُه َر ْي َـر َة َ عـ ْن َر ُسـول اهلل َ ق َ
ـال« :إ َذا
كَان َْت َأو ُل َل ْي َل ٍة م ْن َر َم َض َ
ـت
اب النارَ ،ف َل ْم ُي ْف َت ْ من َْها َبـابَ ،و ُفت َح ْ
انُ :صفدَ ت الش َياطي ُن َو َم َر َد ُة ا ْلجنَ ،و ُغل َق ْت َأ ْب َو ُ
َأبواب ا ْلجنةَ ،ف َلم ي ْغ َل ْق منْها باب ،ونَادى من ٍ
َادَ :يا َباغ َي ا ْل َخ ْير َأ ْقب ْلَ ،و َيا َباغ َي الشر َأ ْقص ْـرَ ،وللـه ُع َت َقـا ُء مـ َن النـار،
َْ ُ َ
َ َ
ْ ُ
َ َ ُ
َو َذل َك في كُل َل ْي َل ٍة» [ َر َوا ُه الت ْرمذي َوا ْب ُن َم َاج ْه َو َصح َح ُه الَ ْل َباني].
اع َم ْل َفإن َك في َم ْيدَ ان الَ ْع َمال الصال َحة.
اضر ْب ب َس ْهم َك َفدُ و َن َك َأ ْس ُه َم الت َج َارة الراب َحةَ ،و ْ
َف َيا َباغ َي ا ْل َخ ْير ْ

اهلل َوإيا ُك ْم ل َما ُيحـ َو َي ْر َضـىَ ،و َهـدَ ا َنا ل ْح َسـان ا ْلع َبـا َدة ُسـنة َو َف ْرضـًاَ ،أ ُق ُ
ـول َمـا َت ْس َـم ُع َ
اهلل
ونَ ،و َأ ْسـ َت ْغف ُر َ
َوف َقني ُ

يم.
ور الرح ُ
اس َت ْغف ُرو ُه إن ُه ُه َو ا ْل َغ ُف ُ
يمَ ،ف ْ
ا ْل َعظ َ

الخطبة الثانية
اتَ ،وب َف ْضـله َو َت ْوفيقـه ُت ْب َلـ ُ
اهلل
ـغ ا ْل َمنَـاز ُل َوالــد َر َج ُ
ا ْل َح ْمـدُ هلل الـذي بن ْع َمتـه َتـتم الصـال َح ُ
اتَ ،و َأ ْشـ َـهدُ َأن َّل إ َلـ َه إَّل ُ
َو ْحدَ ُه ََّل َشر َ
ين التنَا ُفَ في ا ْل َخ ْي َراتَ ،و َأ ْش َهدُ َأن ُم َحمدا َع ْبـدُ اهلل
يك َل ُه َش َر َع لع َباده َم َواس َم الط َ
اعاتَ ،و َهي َأ َل ُه ْم َم َياد َ
ـحابه َو َسـل َم َت ْسـليمًا كَثيـرا
اهلل َع َل ْيـه َو َع َلـى آلـه َو َأ ْص َ
َو َر ُسو ُل ُه الداعي إ َلى ُسوق ا ْل َح َسنَات َو َأ ْر َب الت َجـ َاراتَ ،صـلى ُ
ات.
َما َدا َمت الَ ْر ُض َوالس َم َو ُ

أ َّما بعد:
اهلل الذي َخ َل َق ُك ْمَ ،و ْاس َتعينُوا َع َلى َطا َعته ب َما َر َز َق ُك ْم.
َفات ُقوا َ
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أ ُّيها الخوة المؤمنون:
ـن
َوإن مما ُي ْس َت ْق َب ُل به َش ْه ُر الص َيامَ :أ ْن َي َض َع ا ْل ُم ْسل ُم لنَ ْفسـه ُخطـة َو َم ْش ُـروعا َّل ْغتنَـام َن ْف َحـات الش ْـهر ا ْل ُم َب َاركَـة ،م َ
ٍ
ـاركَة فـي َم َشـاريع
الص َيام َوا ْلق َيامَ ،والت َصدق َو َت ْفطير الصوامَ ،وق َرا َءة كتَاب اهلل بت ََأم ٍل َو َتدَ ب ٍرَ ،وات َعـا َو َت َفك ٍـرَ ،وا ْل ُم َش َ
اســاة ا ْل ُف َقـ َـراء َو ْالَ َرام ـل َو ْالَ ْي َتــامَ ،و ْال ْح َســان إ َلــى َجميــع النــاَ َو َخاصــة ا ْلجيـ َـر َ
ان
ا ْل َخ ْيــر َوا ْل َب ـر َو ْال ْط َعــامَ ،و ُم َو َ
ـول اهلل َ ق َ
اهلل َعن ُْه َمـا َأن َر ُس َ
ـال« :الصـ َيا ُم َوا ْل ُق ْـر ُ
آن َي ْشـ َف َعان ل ْل َع ْبـد َي ْـو َم
َو ْالَ ْر َحـا َم؛ َع ْ
ـن َع ْبـد اهلل ْبـن َع ْم ٍـرو َرض َـي ُ

ول الص َيا ُمَ :أ ْي َربَ ،منَ ْع ُت ُه الط َعا َم َوالش َه َوات بالن َهارَ ،ف َشف ْعني فيهَ ،و َي ُق ُ
ا ْلق َيا َمةَ ،ي ُق ُ
ول ا ْل ُق ْر ُ
آنَ :منَ ْع ُت ُه الن ْو َم بالل ْيـل،

َف َشف ْعني فيه؛ َقا َلَ :ف ُي َشف َعان» َ[ر َوا ُه َأ ْح َمدُ َو َصح َح ُه َأ ْح َمدُ َشاك ٍر].

اهلل َع َلـى ع ْل ٍ
ـم َو َبصـ َير ٍة ،
َو َع َلى ا ْل ُم ْسلم َأ ْن َي َت َفقـ َه فـي َأ ْح َكـام الصـ َيام الش ْـرعيةَ ،و َيـ َت َعل َم آ َدا َبـ ُه ا ْل َم ْرعيـ َة؛ ل َي ْع ُبـدَ َ

 ﱰﱱ ﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽ ﱾﱿﲀﲁﲂ[ يوسف.]108:
َف َحري ب ُكل َعاق ٍل َأ ْن َي ْغ َتن َم ُه في التـ َزود مـ َن الَ ْع َمـال الصـال َحاتَ ،و َي ُكـف فيـه َعـن ا ْل َمـآثم َوا ْل ُمنْ َكـ َرات؛ لـ َئل
يمـة؛ َفا ْل َعاقـ ُل ََّل ُي َبـد ُد
يمةَ ،و ََّل ُي َضي َع َما َك َسـ َب ُه مـ َن ا ْل َح َسـنَات َوالُ ُجـور ا ْل َكر َ
َي ْخ َس َر َما ا ْغ َتنَ َم ُه م َن ا ْل َم َكاس ا ْل َعظ َ
الح َسـ َرات؛ ب َسـ َب َمـا ُيتَـاب ُع مـ ْن َأ ْفـ َل ٍم
َما َحص َل ُه في ُسوق ا ْل َح َسنَات بف ْعل َما ُي ْذه ُب َها ل َي ْرج َع َخال َي ا ْلو َفاض َدائ َم َ
ان ومنَو َع ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
اتََّ ،ل َي َكا ُد َي ْخ ُر ُج منْ َها َصائ ُم الن َهار َو َقائ ُم الل ْيل ب َفائـدَ ٍة َم ْر ُجـو ٍة
َو ُم َس ْل َس َلتَ ،و َب َرام َج َو ُم َسا َب َقاتَ ،و َأ َغ َ ُ
في دينه َوآخ َرته!!؛ َع ْن َأبي ُه َر ْي َر َة َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهلل َ « :لـ ْي ََ الصـ َيا ُم مـ َن الَكْـل َوالش ْـرب ،إن َمـا الصـ َيا ُم
م َن الل ْغو َوالر َفث» [ َر َوا ُه ا ْب ُن ُخزَ ْي َم َة َوا ْب ُن حب َان َوا ْل َحاك ُم َو َصح َح ُه الَ ْل َباني].
َو َمـ ْن َلـ ْم َي ْح َفـ ْظ َج َوار َحـ ُه َعـن ا ْل ُم َحر َمـات َوا ْل ُمنْ َكـ َراتَ ،ف َي ُصـو َن َق ْل َبـ ُه َعـن ا ْلح ْقـد َوا ْل َح َسـد َو َسـائر الَ ْد َواء،
َو ُيعف ل َسا َن ُه َعن ا ْلقيل َوا ْل َقال َوالش َتائم َوالس َبابَ ،و ُينَز َه َع ْينَ ُه َع ْن َن ْظ َرة ا ْل َح َرامَ ،و َينْ َأى ب ُأذنه َو َسائر َج َوارحـه َعـن
اجة في م ْثل َه َذا الص َيامَ ،ق َال َر ُس ُ
ـوع،
ول اهلل « :ك َْم مـ ْن َصـائ ٍم َلـ ْي ََ َلـ ُه مـ ْن صـ َيامه إَّل ا ْل ُج ُ
اآل َثامَ ،ف َل ْي ََ لله َح َ
ن ق َيامه إَّل الس َه ُر» [ َر َوا ُه َأ ْح َمدُ م ْن َحديث َأبي ُه َر ْي َر َة َ و َحسنَ ُه ُم َحق ُق ُه الَ ْرنَاؤُ ُ
وط].
َوك َْم م ْن َقائ ٍم َل ْي ََ َل ُه م ْ

اب َأ ْجـر ا ْل َع َمـلَ ،ف َأنْـ َت َأ ْو َلـى ب َح َسـنَات َك َو َأ ْف َقـ ُر
احـ َذ ْر َذ َهـ َ
َف َحاف ْظ َع َلى َص ْوم َك َ -يـا َع ْبـدَ اهلل  -مـ َن الز َلـلَ ،و ْ
ل َت ْكفير َسي َئات َك؛ َق َال َجابر ( :إ َذا ُص ْم َت َف ْل َي ُص ْم َس ْم ُع َك و َب َص ُر َك َول َسـان َُك َعـن ا ْل َكـذب َوا ْل َم َحـارمَ ،و َد ْع َأ َذى
ا ْل َخادمَ ،و ْل َي ُك ْن َع َل ْي َك َو َقار َو َسكينَة َي ْو َم ص َيام َكَ ،و َ
َّل َت ْج َع ْل َي ْو َم ف ْطر َك َو َص ْوم َ
ك َس َواء) [ َر َوا ُه ا ْب ُن َأبي َش ْي َب َة َوا ْل َب ْي َهقـي
في الش َع

].
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الل ُهم َصل َو َسل ْم َع َلى َع ْبد َك َو َر ُسول َك ُم َحم ٍدَ ،و ْار َض الل ُهم َعن ُ
الم ْهـديي َنَ :أبـي
الخ َل َفاء الراشدي َن َوالَئمـة َ
ان َو َعليَ ،و َع ْن َسائر الص َحا َبة َأ ْج َمعي َن ،الل ُهم َبار ْك َلنَـا فـي َر َم َض َ
َب ْك ٍر َو ُع َم َر َو ُع ْث َم َ
ـانَ ،و َوف ْقنَـا فيـه للت ْق َـوى َوا ْلبـر
اج َع ْلنَا فيه م ْن ُع َت َقائ َك م َن الن َيرانَ ،و َأعنـا فيـه َ -يـا َربنَـا َ -ع َلـى ُح ْسـن ا ْلع َبـا َدة فـي الصـ َيام َوا ْلق َيـام،
َوال ْح َسانَ ،و ْ
َو َع َلى َغض ا ْل َب َصر َوح ْفظ ال َج َوارح م َن اآل َثام ،الل ُهم َأ ْصل ْ َلنَا دينَنَا الـذي ُهـ َو ع ْصـ َم ُة َأ ْمرنَـاَ ،و َأ ْصـل ْ َلنَـا ُد ْن َيانَـا
التي ف َيها َم َع ُ
احـة
اج َعـل ا ْل َمـ ْو َت َر َ
اج َعل ا ْل َح َيا َة ز َيا َدة َلنَا في ُكل َخ ْيـ ٍرَ ،و ْ
اشنَا َو َأ ْصل ْ َلنَا آخ َر َتنَا التي ف َيها َم َعا ُد َناَ ،و ْ
َلنَـا مـ ْن ُكـل َشـر ،الل ُهــم ا ْغفـ ْـر ل ْل ُم ْســلمي َن َوا ْل ُم ْســل َمات؛ الَ ْح َيــاء مـن ُْه ْم َوالَ ْمـ َـوات ،إنـ َ
ـك َقريـ َســميع ُمجيـ ُ
اج َعـ ْل َهـ َذا ا ْل َب َلـدَ
الد َع َوات .الل ُهم َوف ْق َأم َيرنَا َو َولي َع ْهده ل َما ُتح َو َت ْر َضىَ ،و ُخدْ بن ََواصـيه َما ل ْلبـر َوالت ْق َـوىَ ،و ْ
يمانَ ،و َسائ َر ب َلد ا ْل ُم ْسلمي َن.
آمنًا ُم ْط َمئنًّا ،بالَ ْمن َوالَ َمان َوا ْل َعدْ ل َوال َ
لجنة إعداد الخطبة النموذجية لصالة الجمعة
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