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٣٠٤


»«

 هـ١٥/٨/١٤٢٧اجلمعة 
ُ، نحمده ونستعينُه هللاَدَْم احلَّإن َ ُ ِْ َ َ ُ َْ  :ُدْعَا بَّأم ...َ
َارشَعَمَف  :َنيِِملُْس املِ
ََصَ وْدَقَل  | ﴿ :ِِهتَُّم أَىلَ عِهِصْرِحَ وِِهتَاينَِ عِيمِظَِع بملسو هيلع هللا ىلص ُهَولُسَ رَاىلَعَ ت اهللاُف

} ~ � ¡ ¢  £ ¤ ¥ ¦ 
§ ̈      ©  ª  ﴾] ١٢٨: التوبة.[ 

 ُهُيعِيْشَتَ، وِهِصْرِ حْنِ مَىضْرَمِْل لملسو هيلع هللا ىلص ُهُتَادَيِعَ؛ فٌةَعِّونََتُ مٌوهُجُ وُهَ لملسو هيلع هللا ىلص ُهُصْرِحَو
ُِّحَتْسَ يِْنَ ملُهُرْجَزَ و،ِهِصْرِ حْنِ مِِزائنََجِْلل  َِكلَ ذِْريَ غَِىل إ...ملسو هيلع هللا ىلص ِهِصْرِ حْنِ مَرْجَّ الزق
 .ِصْرِ احلِوهُجُ وْنِم

َارشَعَم  :َنيِِملُْس املِ
 ٍلَامْعَ أْنِ مِِهابَحْصَ أَضْعَ بِِه بِويصُا يَ م:ملسو هيلع هللا ىلص ِهِصْرِ حِوهُجُ وِمَظْعَ أْنِمَو

 .ٍالَوْقَأَو

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t







 

٣٠٥

َّممَو  ٌةَّيِصَ وَيِ هِِهابَحْصَ أْنِ مٍدِاحَِو لملسو هيلع هللا ىلص ُهَتَّيِصَ وَّنَا أنَُاهَ هَمَلْعُ يْنَي أِغَبنَْا يِ
 .ِولُُص األِمْلِ عِ يفٌرَّرَقُ مَوُ هَامَ كِةَُّماأل ِيعَِمجل

َارشَعَم  :َنيِِملُْس املِ
 ِّيِرَعَْشى األَوسُ مِيبَ أْنَ عٌمِلْسُمَ وُّيِارَخُ البُهَجَرْخَا أَ م:ملسو هيلع هللا ىلص ُاهَايَصَ وْنِمَو

 َنْاهللا بَدْبَعا َي «:ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ُولُسَ رَالَق: َالَ قُهنَْ عَاىلَعَ ت اهللاَُِيضَ رٍسْيَ قِنْاهللا بِدْبَع
 .»اهللاِ بَِّال إَةَّوُ قَالَ وَلْوَ حَ ال؟ِةَّنَ اجلِوزُنُ كْنِ مَيِ هًةَِملَ كَكُمِّلَعُ أَالَ أ،ٍسْيَق

َارشَعَم  :َنيِِملُْس املِ
َاهلَ قِْنَ ملٌةَيلِلَ جٌرَِام ثِةَيمِظَ العِةَِملَ الكِهِذَ هِيفَو  ًالِّثَمَتُا مَاهنَِْعَا ملًرِّبَدَتُا مَ

َّممَ و،اَاهَضَتِْقُمل َهنْأَ شِيمِظَ عَىلَ عُّلُدَا يِ  ِِّيب النَُّةَّيِصَوَ، وِيثِادََح األِا يفَِهودُرُ وُةَرْثَا كِ
َهنْوَكَ، وملسو هيلع هللا ىلص  .ِةنََّ اجلِوزنُُ كْنِا مُ

َارشَعَم  :َنيِِملُْس املِ
ٍ ودُعْسَ مِنْ ابِنَ عَيِوُرَ ف:ِةَيمِظَ العِةَلُْم اجلِهِذَى هنَْعَ مِمْلِ العُلَْه أَرَكَ ذْدَقَو

 ، ِِهتَمْصِِع بَِّال إَاىلَعَ اهللا تِةَيِصْعَ مْنَ عَلْوَ حَال« :َالَ قُهَّنَ أُهنَْ عَاىلَعَ ت اهللاَُِيضَر
 .»ِِهنْوَِع بَِّال اهللا إِةَاعَ طَىلَ عَةَّوُ قَالَو
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  َدْبَ العَّنَأَ وٍيضِوْفَتَ وٍمَالِْستْ اسُةَِملَ كَيِه «:َاىلَعَ ت اهللاُُهَِمحَ رُّيِوَو النََّالَق
ٍّ رشِعْفَ دِ يفٌةَيلِ حُهَ لَسْيَلَا وًئْيَ شِهِرَْم أْنِ مُِكلْمَ يَال  َِّال إٍْريَ خِبْلَ جِ يفٌةَّوُ قَالَ وَ
 . اهـ»َاىلَعَ اهللا تِةَادَِرِإب

َارشَعَم  :َنيِِملُْس املِ
َهلَو  :»اهللاِ بَِّال إَةَّوُ قَالَ وَلْوَ حَال« ِرَِام ثْنِمَ؛ فٌةَِريثَ كٌرَِام ثِةَِملَ الكِهِذِ
ِّرصَُتاملَ وُةَِقالَ اخلَيِ هَةَيعِبَّ الطَّنَِأ بَنيِمِاعَّ الزَنيِّيِِعائَبَّالطَ وِةَدِحََال املَىلَ عُّدَّالر  ُةَفَ

َحلِ اإلُْنيَا عَذَهَ و!!ِنْوَا الكَذَ هِيف  »اهللاِ بَِّال إَةَّوُ قَالَ وَلْوَ حَال« ِيفَ، وِلَالَّالضَ وِادْ
َِحلإَ وْمِهلَالَ ضَىلَ عٌّدَر  ٍالَبِجَ وٍولُهُ سْنِ مِاةَيَ احلِةَيعِبَ طِ يفُاهَرَن اَ مُّلُكَ ف؛ْمِهِادْ
َهنَأَ وٍارَِحبَو ْ ملَِكلَ ذُّلُ، كَِكلَ ذِْريَ غَِىل إ...ٍاتَانَوَيَحَ وٍورُيُطَر وٍاْ  ِلْوَِح بَِّال إْنُكَ يَ

ْ جتْنَ أُسْمَّ الشُيعِطَتْسَ تْلَهَ ف،ِِهتَّوُقَاهللا و ، َّالَكَا وَاشَ ح!؟اَِّهبَ رِنِْذ إَونُا دَهَسْفَ نَيِرُ
 ].٣٨: يس [﴾    ¼         «  µ      ¸¶  ¹ º ́ ³﴿ ِْنكَلَو

  À  Á  ¿ ¾﴿ !؟ِةَيعِبَّ الطِارَِيتْاخِ بِِهلِازنََ مِ يفُرَمَ القُبَّلَقَتَ يْلَهَو

Â Ã         Ä  ﴾] ٣٩: يس.[ 
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 c d  e    f ﴿ !؟اَِمهِارَيَتْاخَ وَامِِهنِْذِإ بُارَهالنََّ وُلْيَّ اللُبَاقَعَتَ يْلَهَو

g   ﴾] ٤٤: النور [﴾  $%  # " ! ﴿، ]٥٤: األعراف[ ،﴿ ° 
 ].١٤٠: آل عمران [﴾  ́ ³ ² ±
 ٌِلاطَ بُةَرِّبَُد املُةَِقالَ اخلَيِ هَةَيعِبَّ الطَّنَِأ بَنيِمِاعَّ الزِةَدِحََال املُلْوَقَ ف؛ٍالَ حِّلُِكبَو

ْالرشِب َالزمر [﴾  a cb `  _ ﴿ ...ِّسِاحلَ وِةَرْطِالفَ وِلْقَالعَ وِعَّ ُّ :٦٢[، 
ْ خمُةَيعِبَّالطَف  .اَهُئِارَبَا وَُّهبَ راهللاَُ، وٌةَوبُبْرَ مُةَيعِبَّالطَا، وَهُِقالَ خاهللاَُ، وٌةَوقُلَ

؛ ِةَّيِرَدَالقَ وِةَّيَِْرب اجلِيَتَِفائَ طَىلَ عُّدَّرال :»اهللاِ بَِّال إَةَّوُ قَالَ وَلْوَ حَال« ِرَِام ثْنِمَو
ْ جمَدْبَ العَّنَ أُمُعْزَ تُةَّيَِْرباجلَف   :ِلْوَي قِفَ ف؛ٌِلاطَ بٌبَهْذَا مَذَهَ، وُهَ لَارَيِ خَ الٌورُبَ
ُهلْوَ حِْنكَ ل،ًةَّوُقَ وًالْوَ حِادَبِعِْل لَّنَ أٌيلِلَ د»َةَّوُ قَالَ وَلْوَ حَال«  ِلْضَ فْنِ مْمُُهتَّوُقَ وْمُ

 .ِِهلْدَعَاهللا و
ُُلَ خيَْدْبَ العَّنَ أُمُعْزَ تِةَّيِرَدَ القُةَِفائَطَو َُّلَعَ تَالَ وُلَعْفَ يِِهتَرْدُِق بُهَّنَأَ و!ُهَلِْع فق  ق

 َةَرْدُ قَ الَدْبَ العَّنَ أَىلَ عٌيلِلَ د»اهللاِ بَِّالإ «:َِكلْوَي قِفَ ف؛ٌلَالَا ضَذَهَ و!!ِِه اهللا بِةَرْدُِقل
 .ِيمِظَاهللا العِ بَِّال إَةَّوُ قَالَ وُهَل

ٌِّلَعَتُ مَوُهَ وـ» اهللاِ بَِّال إَةَّوُ قَالَ وَلْوَ حَال« ِرَِام ثْنِمَو  ْنَ مَىلَ عُّدَّالر: ـ ُهَلْبَ قَِام بق
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 .ِلْقَالعَ وِلْقالنَِّ بٌودُدْرَ مُهُلْوَقَ ف! اهللاَىلَ عِلُّكَوَّى التَوْعَِد بِابَبَْس األَلِْع فَكَرَت
 َمَدَ اهللا عُةنَُّ سْتَانَ كْوَلَ، وٌةَّوُ قُهَلَ وٌلْوَ حُهَ لَدْبَ العَّنَ أ:ِهِّدَرَ وِِهنَالْطُ بِانَيَ بْنِمَو

 ِنِْذِإ بِانَونُهْرَ مُهَتَّوُقَ وِدْبَ العَلْوَ حَّنَ أَِّال إ،ًةَّوُقَ وًالْوَ حُهَ لَلَعَا جـََ ملِابَبَْس األِلِْعف
 .ِِهتَرْدُقَ وَاىلَعَاهللا ت

، َاىلَعَ هللا تِقَلُْطى املنَِ الغُاتَبِْث إ:»اهللاِ بَِّال إَةَّوُ قَالَ وَلْوَ حَال« ِرَِام ثْنِمَو
 ُاءَرَقُ فْمُهَ فِاهَاجلَ وِةَوْرَّ الثِوا يفُغَلَ بَامْهَ مِقَْل اخلُاءَِينْغَأَ؛ فَنيِوقُلْخَمِْل لِرْقَ الفُاتَبِْثإَو
ْ ملْمُهَكْلُ مَّنَ أَِكلَ ذ؛ِقَلُْطى اهللا املنَِ غَدنِْع  َِكلَ ذَعَمَ، وِِهتَّوُقَ اهللا وِلْوَِح بَِّال إْنُكَ يَ
ْ حمْمُهُكْلُمَف  ﴾  G H JI  K L M ON ﴿: ِالَوَّالزَ وِاءنََ الفَِىل إُهُريِصَمَ وٌودُدَ
 ﴾  L M  N O        P  Q R S T     U      V ﴿ ،]٩٦: لْحالنَّ[
ْاحلجر[ ِ :٢١[، ﴿  u v w x y   {z | }  ~       �    ﴾ 
ِفاطر[ َ :١٥.[  

ا نًُّمَضَ تِةَثَالَّ الثِيدِحْوَّ التِاعَوَْن أُاتَبِْث إ:»اهللاِ بَِّال إَةَّوُ قَالَ وَلْوَ حَال« ِرَِام ثْنِمَو
ِّرصَُت املُهَّنَأَ وُهَدْحَ وَاىلَعَ اهللا تَنِ مُةَّوُالقَ وُلَْو احلَانَا كَِذإَ ف؛اًامَِزتْالَو  َامِيهِ فُرِّبَُداملَ وفَُ
ُهلَو َ ألُرِّبَُداملَ، وِةَِّيوبُبُّ الرِيدِحْوَ تَىلَ عٌيلِلَ دَِكلَذَ ف،َامَ ِ اخللقِالَوْحِ ْ ِهتَّوُقَ وْمِهلْوَحَ وَ  ْمِ
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 ِءَامَْس األُيدِحْوَ تَِكلَذَ و،ِءَامَْس األِنْسُحَ وِلَامَ الكِاتَفِِصا بًفِصَّتُ مَونُكَ يْنَ أُمَزْلَي
َ هبَانَ كْنَمَ، وِاتَفِّالصَو ٌِّحَتْسُ مَوُهَ فِةَابََث املِهِذِ ٍَِّح بِةَادَبِعِْل لق ا َذَهَ و،ُاهَوِ سَونُ دق
 .ِةَّيِوهُُل األُيدِحْوَت

 ُانَيَبَ هللا، وِةَلِامَ الكِةَّوُ القُاتَبِْث إ:»اهللاِ بَِّال إَةَّوُ قَالَ وَلْوَ حَال« ِرَِام ثْنِمَو
ُ هلَةَّوُ قَ الُنهَأَ وِادَبِ العِفْعَض  »َةَّوُ قَالَ وَلْوَ حَال«: َكُلْوَقَ؛ فْمِهِسُفْنَ أِاءَقِْل تْنِ مْمَ
ِتانَِركَن ٍ حولَِّي أُيْفَ ن:ىنََْعاملَ، وَومُمُ العُيدِفُ يَِكلَذَ وِيْف النَِّاقَيِ سِ يفَ ْ ِّوأي  َ  ٍةَّوُقََ
ُ اهللا هلِنْوَ عَونُ دِادَبِعِْلل  ِّلُ كَىلَ عَاىلَعَ اهللا تِةَرْدُ قَىلَ عٌيلِلَ د»اهللاِ بَّالِإ«: َكُلْوَقَ، وْمَ

 f g h...  ﴿، ]٤٠: ّاحلج [﴾  O P Q  R ﴿ ..ِِهتَّوُ قِلَامَكَ وٍءَْيش

i  ﴾] ١٦٥: البقرة.[ 
 ... اهللاَُرِفْغَتْسَأَا وَذَ هِيلْوَ قُولُقَأ
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 اخلطبة الثانية
 

 ... هللاُدَْماحل
 َِّنإَ ف؛ِرْخَالفَ وِبْجُ العَنِ مُرََذ احل:»اهللاِ بَِّال إَةَّوُ قَالَ وَلْوَ حَال« ِرَِام ثْنِمَو
َا حتَ مَّلُكَ وٍْريَ خْنِ مُهَابََصا أَ مَّلُ كَّنَ أَمِلَا عَِذ إَدْبَالع  َوُ هَامَِّن إٍبْسَ كْنِ مُهَ لَلَّصَ
 َِكلَ ذَنَّقَيَا تَِذ إ...ََّرسَيَا تَ مُهَ لََّرسَيَ تَامـَ لَاىلَعَ ت اهللاَُالْوَ لُهَّنَأَ وِِهتَّوُقَ وَاىلَعَ ت اهللاِلْوَِحب
 .ُهُرْخَفَ وُهُبْجُ عُهنَْ عَالَز

 ؛ِِهتَانَِكتْاسَ وَاىلَعَ هللا تِدْبَ العُعُاضَوَ ت:»اهللاِ بَِّال إَةَّوُ قَالَ وَلْوَ حَال« ِرَِام ثْنِمَو
َِشُا كَمَ وٍْريَ خْنِ مُهَ لَّمَا تَ مَّنَ أَِملَا عَِذ إَدْبَ العَِّنإَف ٍّ رضْنِ مُهنَْ عف  اهللا ِلْوَِح بَوُ هَامَِّن إُ
ُ سبحانهُهَا لًاتَبِْخإَا هللا وًعُاضَوَ تَادَ زَاىلَعَت َ َْ ُ. 

َ حمُةَادَيِ ز:»اهللاِ بَِّال إَةَّوُ قَالَ وَلْوَ حَال« ِرَِام ثْنِمَو  َدْبَ العَِّنإَ ف؛َاىلَعَ هللا تِدْبَ العِةَّبَ
َْت ِهْيَلَ عَاىلَعَ اهللا تَمَِعى نَأَا رَِذإ ْ حتْنَ عُزِجْعَ يُهَّن أَعَ مَاءَسَ مَاحَبَصى َرت ْ يشِيلِصَ  ٍءَ
ِ هللا مجَةَّوُ القَّنَأَ، وِِهتَّوُقَ وِِهلْوَِحا بَهنِْم  ِِهلْضَ فِيمِرَك َىلَ عَاىلَعَ هللا تُهُّبُ حَادَ ز...اًيعَ
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٣١١

.ِِهائَطَ عِيلِزَجَو
 ؛َاىلَعَ اهللا تِنْوَِع لِدْبَ العِالَؤُ سُامَوَ د:»اهللاِ بَِّال إَةَّوُ قَالَ وَلْوَ حَال« ِرَِام ثْنِمَو

 ِّلُك ِ يفَةَانَعِ اإلَاىلَعَ ت اهللاََلَأَاهللا سِ بَِّال إَةَّوُ قَالَ وُهَ لَلْوَ حَ الُنهَ أُدْبَ العَِملَا عَِذإَف
 .ٍءَْيش

 َِّال إَةَّوُ قَالَ وَلْوَ حَال«: ُلْوَقَو «:َاىلَعَ ت اهللاُُهَِمحَ رَةَيِمْيَ تُنْ ابِمَالْسِ اإلُخْيَ شَالَق
َهلَ و،َةَانَعِ اإلُبِوجُ ي»اهللاِب ، ِةَالَّ الصَىلَ عَّيَح: ُنِّذَؤُ املَالَا قَِذ إملسو هيلع هللا ىلص ُِّيبا النََّهنََّا سَذِ
 َّنَ أَِكلَذَو: ِمَالْسِ اإلُخْيَ شَالَ قَّ ثم»...اهللاِ بَِّال إَةَّوُ قَالَ وَلْوَ حَال: ُيبُِج املُولُقَيَف
 ُهَّن أٌومُلْعَمَ، وَاىلَعَ اهللا تَِىل إَارَِقتْفِاالَ وَلُّكَوَّ التُنَّمَضَتَ ت»اهللاِ بَِّال إَةَّوُ قَالَ وَلْوَ حَال«
ْ يشُونُكَ يَال  .لخا »...ِِهتَرْدُقَ اهللا وَِةيئِشَِم بَِّال إٌءَ
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