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خوىل خلطبة مقدمة
ال ا يهدده نن معمالنا، وسيئات منفسنا شرور نن لل ونعوذ إليه، ونتوب ونستغفره ونستعيننه نمدنه ل حلمد ّن إ

صلى ورسوله عبدنه ممدحا ّن م ومشهد له، شريك ل وحده ان إل إله ل مّ ومشهدن له، هادي ال يضلدل ونن له، نضلن
مععي. وصحبه آله وعلى عليه وسلم ا

خوىل خلطبة نص
بعد: منا

ِد ْطننا افنرن ننا ﴿ ععال: قال نه، ّن �ّ ب إل ودنياهم دينهم ِ حلناس يتاجه ما شيئاا عرك نا دينكانل حسسلني حلدين "اإّ
قال حليوحّ، عن ا كرننه حلذي حسنساّ ليتميز حلاجة قضاء آدحب ذلك ونن ]38 ]حلنعام: ﴾ ءء شنيط ندنط ِدتنابد حلط
﴾ يلا عفنفطضد ننا لنقط َن مدننط كنثدرء عنلنى ونانضنلطنناهنمط ّني�دبناتد حل ندنن ونرنرنقفطنناهنمط رد ونحلطبنحط حلطّن�د ِد ونمننلطنناهنمط آدنمن بنِد ننا كنرننط ونلنقندط ﴿ ععال:

.]70 ]حسسرحء:
عند عنفعل شرعية آدحب وهناك ]108 ]حلتوبة: ﴾ ّنه�دردينن حلطمن ّب يند ّنن ونح ّنهنرنوح يفنتن ّط من ّن يندببو ردجنالل اديهد ﴿ ععال: وقال

ذلك: امن حلاجة، قضاء وحال حالء، دَول
نن سننه ِ حلتنذي روى اقد وحابائث"، بنث ّن حل نن بك معوذ إن حللهم ا، "بسم حالء: دَول عند يقول مّ -1
إدذنح آدنمن بنِد ونعنوطرنحتد حجطدن�د د منعطين ن بنيط ننا "سنتطن قال: وسلم عليه ا صلى حلنب مّ عنه ا رضي ْالّ مب بن علي حديث

.] حللبان وصححه )٢٩٧( ناجه وحبن ،)٦٠٦( ]حلتنذي ". �ّ ح مد بدسط : يفنقنولن ّط من ءن حاطنلن منحندنهنمن َنلن دن
"حللنهنمن قال: حالء دَل إذح وسلم عليه ا صلى حلنب كاّ قال: عنه ا رضي منس حديث نن ونسلم حلبخاري وروى
حلذنونة. حلاعال نّلق وقيل حلعاصي، وحابائث: وإنثهم، حلشياْي ذكرحّ حابث: " ونحاطنبنائدثد حاطنبنثد ندنن بدكن منعنوذن إدن�د
حاطنلءد ندنن َن رن َن إدذنح وسلم عليه ا صلى ب حلننبد ّن ا كن قالت: عنها ا رضي عائشة حديث نن سننه ِ دحود مبو وروى
)٣٠٠( ناجه وحبن ّى«)٩٩٠٧(، حلِ »حلسنن ِ وحلنسائي وحلتنذي)٧(، ،)٣٠( دحود ]مبو ". رنحننكن ُنفط " : قنالن

حللبان[ وصححه
حلناس عن يبعد مّ له يستحّ اإنه - حلاجة لقضاء د�ء ّن ننع ُر مل ِ -مي اضاء ِ حاجته يقضي مّ مرحد إذح -2

ذلك. ُر مو شجرة، مو بائط، حلنظار عن ويستت ، ّء َال نِاّ ِ يِّو بيث
" منبفطعندن ّن هن حلطمنذط ّن ذنهن إدذنح ّن ا "كن وسلم عليه ا صلى ن حلننبد مّ ا عبد بن جابر حديث نن سننه ِ دحود مبو روى اقد

.] حللبان وصححه )٢٠( وحلتنذي ،)٣٣١( ناجه وحبن ،)١٧( وحلنسائي ،)١( دحود مبو [
ذهابه. نوضع ِ حلناس عن بعد حت حلشي مكثر حاجته قضاء مرحد إذح ونعناه:
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عن نى وسلم عليه ا صلى حلنب لّ عنها؛ ينحرف بل حلاجة، قضاء حال يستدبرها مو حلقبلة يستقبل ملن عليه -3
صلى حلنب مّ ميوب مب حديث نن صحيحيهما ِ ونسلم حلبخاري روى حلاجة، قضاء حال وحستدلرها حلقبلة حستقبال

ُنر�دبنوح". منوط شنر�دقنوح ِدنط ونلن بدرنوهنا، تندط عنسط ونلن لنةن حلطقدبفط بدلنوح تفنقط عنسط انلن حلطغنائدطن تنمن منعفنيفط "إدذنح قال: وسلم عليه ا
ا. ونستغفر عنها اننحرف حلقبلة، قدبل بننيت قد نرححيض اوجدن حلشام، اقدننا ميوب: مبو قال

نوحرد مو ظلهم، ِ مو حلناس، ْريق ِ حاجته يقضي مّ له يور ل وكذلك بيمينه، ارجه يس مّ له يور ل -4
حديث نن ونسلم حلبخاري روى ومذيتهم، للناس حلإضرحر نن ايه لا ذلك عن وسلم عليه ا صلى حلنب لنهي نياههم،
بدينمديندهد." يفنتنمنسنح ونلن بدينمديندهد، ذنكنرنهن يننسب انل حاطنلءن منعنى "ونإدذنح قال: وسلم عليه ا صلى حلنب مّ عنه ا رضي قتادة مب

عانه، ْو لّهوره حليمن وسلم عليه ا صلى ا رسول يد :"كانت قالت عائشة، حديث نن سننه ِ دحود مبو روى ولا
حللبان[. وصححه )٢٦٢٨٣( )٣٣(وممد دحود مذى".]مبو نن كاّ ونا الئه حليسرى يده وكانت

قنالنوح: د"، حللنعناننيط "حعفنقنوح قال: وسلم عليه ا صلى حلنب مّ عنه ا رضي هريرة مب حديث نن صحيحه ِ نسلم وروى
])269( ظدل�دهدمط."]نسلم ِد منوط ، حلنناسد ْنرديقد ِد يفنتنخنلنى "حلنذدي : قنالن ؟ �ّ ح رنسنولن َن ّد حللنعنانن ونننا

حلدَول له جار ا ذكر ايه ما نعه نا على َاف اإّ قرآّ، ايه مو ا، ذدكر ايه بشيء حالء نوضع يدَل ول
عن حلنهي - حلعلم مهل بعض حسنه حلذي - حلديث ِ ورد اقد حلاجة، قضاء حال يتِلم مّ له ينبغي ول ويغّيه،

ذلك.
عنه ا رضي قنفذ بن حلهاجر حديث نن سننه ِ دحود مبو روى اقد حلسلم، رد له ينشرع ول حلقرآّ، قرحءة عليه رنم وينفحط

منذطكنرن ّط من كنردهطتن "إدن�د : افنقنالن ، حعطتنذنرن منن َن، عفنونضن حنتن عنلنيطهد يفنرندن افنلنمط عنلنيطهد انسنلنمن ، يفنبنولن ونهنون وسلم عليه ا صلى ن حلننبد منعنى منننهن
] حللبان وصححه )17( دحود مبو ْنهنارنة."] عنلنى : قنالن منوط رء، ْنهط عنلنى إدلن ّن ح

اهو بينهما عع وإّ نقانهما، يقوم نا مو للحجار، حلستجمار مو للاء، للستنجاء حلخَر ينظف مّ عليه -5
حلناديل مو حاشن، حلورق نن نقانهما يقوم نا مو للحجار يِّو وحلستجمار كفى، محدها على حقتصر وإّ ماضل،

وينشفه. حلخَر ينقي ما ونوها حارق مو
حلنب لّ روثها؛ مي: حلدوحب ورجيع للعظام حلستجمار يور ول دة، حلَز مرحد إذح اَكثر نتعينة نسحات ثلث ويشتط
ا رضي ثبت بن َزية حديث نن سننه ِ دحود مبو روى اقد حجن، نن إَوحننا ْعام منا مَّ وسلم عليه ا صلى
وحبن ،)٤١( دحود مبو يعل."] رنجد اديهنا لنيطسن ارء جن منحط ثنةد "بدثنلن : افنقنالن ّنابنةد، تد حلسط عنند وسلم عليه ا صلى حلننبد سنئدلن قال: عنه

] حللبان وصححه )٢١٨٥٦( وممد ،)٣١٥( ناجه
ننا افنرن منوط ِنمط، منيطددي ِد يفنقنعن عنلنيطهد، �ّ ح من حسط ذنكدرن عنظطمء كنلب ِنمط "لن ند: للجد قنالن وسلم عليه ا صلى حلنب مّ حلصحيحي ِو

ِنمط." ونحب�د لددن عنلنفل بفنعطرنةء ونكنلب لنطماا، ّن ِنو ين
خلثانية خلطبة مقدمة
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ح ممدا مّ ومشهد له، شريك ل وحده ا إل إله ل مّ ومشهد وحنتنانه، عوايقه على له وحلشِر إحسانه، على ل حلمد
ورسوله. عبده

خلثانية خلطبة نص
نن حلقّ عذحب عانة اإّ عليه، حلبول يرعد ل حت بصلّ ليس حلذي حلِاّ عن ويبحث حلبول، نن يتفزه مّ عليه -6
افنقنالن قنّطنيطند، عنلنى وسلم عليه ا صلى ب حلننبد ننرن قال: عباس حبن حديث نن حلصحيحي ِ ورد اقد حلبول، نن حلتنفزه عدم

ندنط ن تنتد ينسط لن ّن ا ِن ان منحندنهننا ونمنننا لننمديمنةد، لد عنى ينسط ّن ا ِن ان منحندنهننا منننا بفنلنى، : قنالن منن كنبدرء، ندنط ّد يفنعنذنلن ونننا ، ّد لنيفنعنذنلن ا "إدنننمن
". حلطبفنوطلد عننط تفننطزدهن ينسط "لن روحية: ِو بفنوطلدهد"،

ولو للستنجاء، بدم يتوضَ مّ مرحد اإذح حلوضوء، نن حلستنجاء مّ يظن حلعوحم بعض مّ وهو عليه، حلتنبيه يّ منر وهنا
قضاء نن حلفرحغ بعد اعله وحلستنجاء حلوضوء، نن ليس اإنه ،ََّ وهذح حلاجة، قضاء بعد سابقاا حستنجى قد كاّ

.]78 ]حلج: ﴾ َء حنرن ندنط حلد�ديند ِد ِنمط عنلنيط جنعنلن ونننا ﴿ ععال: قال لتِرحره، دحعي ول حلاجة،


