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خوىل خلطبة مقدمة
ومن الهتد، فهو ا يهده من أعمالنا، وسيئات أنفسنا شرور من لل ونعوذ ونستهديه، ونستعينه نمده ل؛ المد إن
ا صلى ورسوله ا عبدد ا ممدد أن وأشهد له، شريك ل وحده ا إل إله ل أن وأشهد ا، مرشدد ولييا له تد فلن يضلل

ثًردا. تسليمدا وسلم وتبعيهم أععي وأصحابه آله وعلى عليه
ِذي الل ُدمد رَبل اتّلقدوا ُد النلا أَيّيَها ََ ( عمران:102[، لذمدوَن(]آل مدسس َوأَنّستدمس إذلل ََدوتدنل َوَل تّدَقاتذهذ ّل َح ّلَ ا اتّلقدوا َآَمندوا ِذيَن الل أَيّيَها ََ (

ّلَ ا إذنل َرسَحاَم َواأس بذهذ ََلدوَن َتَسا ِذي الل ّلَ ا َواتّلقدوا َد َونذَسا َثًذردا رذَجالد نّسهدَما مذ ّل َوَب ََوسَجَها َها نّس مذ َّ َل ََ َو ٍة َد َواحذ ٍة نَّفس مذنس ُدمس َلَق ََ
ُدمس َل ْسفذرس َويَّ ُدمس أَعسَماَل ُدمس َل ْس لذ يدصس * ا َسدذيدد ََّوسلد َوَدولدوا ّلَ ا اتّلقدوا َآَمندوا ِذيَن الل أَيّيَها ََ ( َرَذيبدا(]النساَ:1[، ُدمس َعَليس َثاَن

ِذيمدا(]اأحزاب:71-70[. َع َدا فَّوس َفاََ فََّقدس َوَرسدوَلهد ّلَ ا ِذ ِذ يد َوَمنس ُدمس ذدندوَب
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النار. ف اللة وثل اللة، بدعة وثل بدعة،
خوىل خلطبة نص

تَّتّلقدوَن." ُدم َلَعلل م ُد ََبلذ مذن ِذيَن َوالل ُدم َلَق ََ ِذي الل ُدمد رَبل اعبدددوا ُد النلا أَيّيَها ََ " فَّ بَعدد، أما
َوسدفلذيّذهذ عدلوذيّذهذ الَعامَذ َْريد تَّ إذلل فذيهذ ُدنس َي م َوَلو َمهدوَلةة، ِذَم َوَعَِا ٍة َشدذيَد أَهَوالة ذدو ِذيمم، َع َيومم القذَياَمةذ َيومد دسلذمدوَن،

ال أَيّيَها
َا هذ َد جدَا ّد َحي النلارذ، َوأَهَوالذ ِذ الصيحد َايدرذ َوتَِ ، ِذ َوالَو َوالذيزَانذ ، ِذ َرا َوالصّذ ّذ َوالَبع ، َوالذَسابذ ِذ لَعر لذ َِ ي َُ َف َفى، َُ َل

ِة يَوَمئذ ََ ي َوجذ " :- َوَجلل َعزل - ََاَل ، ِة ِذي َف َِرة َوَمن ٍة مدَروّذ َمشَهدة ف ؛ ٌم َدا شذ ٌم غذل ةم َُ َملِذ َجدريَها ِذ وَذ
َ
ال إذل َها َِمذ عذ َعَلى

" َجدريوَهَا َمَلكة ِذ أَل َسبعدوَن َذَمامة ثدلّذ َِ َم ، َذَمامة ِذ أَل َسبعدوَن َلَا ِة يَوَمئذ ََهنلَم ِذ يدؤَتى " َوالسللمد: الصللٍد َعَليهذ َوََاَل " ََهنلَم ِذ

، تَنَتًذرد ُد َواثذ َُ وال ُدومد الني دذرد َُ َوتَن ، ِذرد َوتَنَف َد السلَما ّي تَنَش - دسلذمدوَن
ال أَيّيَها – القذَياَمةذ يدومذ ف ] )2842( مدسلذمم ]َرَواهد

الصيورذ ف ََ ندفذ فََذَذا ﴿ َر َل َََ َوما نَها مذ َم تَقدل َما ٍة نَف ثدلي َتعَلمد َوهدَنالذَك ، َوتّدَبعًَّرد القدبدورذ ف َمن ّد َويدبَع ، رد ُل َوتّدَف البذَحارد َوتدوََدد
َيةم. َواهذ ِة يَوَمئذ َي َفهذ َد السلَما ِذ َوانَشقل الَواَذَعةد. ِذ َوَََّع ِة فََّيوَمئذ ٍد. َد َواحذ ٌَثلةد َتا َفددثل َواجذَبالد ِد اَأر ِذ َل َومدذ َدٍم. َواحذ ةم ََ نَف

.﴾ افذَيةم ََ ُدم مذن َفى ََ ل تدعَرادوَن ِة َمئذ يَّوس َمَانذَيةم. ِة يَوَمئذ َفوََّهدم َربّذَك ََ َعر مذلد َوََ أَرَجاِذَها َعَلى ََلكد
َوال

َوَساِذرد َوالَقَمرد ٍد الشلم ولرد َُ َوتد ، دهلذ
َثال َاعذيَفةد َيةد َواهذ ْد َوتدصبذ ، وََثالدّذَهانذ ٍذ َثالَورٌَ رد فََّتصذ َذ السلَما َلوند َْرلد يَّتَّ القذَياَمةذ َيومذ ف

َِ َوعدذ . الَقَمرد َِ َس ََ َو . الَبَصرد ََ بَرذ فََذَذا ﴿ ﴾ ُذ ُدتد لذل لّذ ُذ السّذ َِيّذ َث ََ السلَما وذي نَِ َيوَم ﴿ السلَماَواتد َوى تِد ث ، ُدومذ الني
اذ ٌدوَن َأَحدة ََ َُ َمل َول َمَفرل ل ُذنس َوَل ،ٍَ ا َُ النل ْذي َويَب ََ اَلل يدرذيدد إذنلهد ﴾ ََفري

ال أَيَن ِة يَوَمئذ نَساند اإذ يَّقدولد . َوالَقَمرد ٍد الشلم

العذَشارد فذيهذ ِللد تّدَع ، ِذيمة َع
َيومة مذن َلهد ََ ﴾ َر َل َوَأ َم ََدل َا مذ ِة يَوَمئذ نَساند اإذ يّدنَّبلَد . دستََّقري

ال ِة يَوَمئذ َربّذَك إذل َوَََر. ل ﴿َثلل

ُد ََ َتش ِذي الل الَيومد إذنلهد ، َوَّدرّذبَِ أدعذدلت َواجَنلةد أدوَذَدت، َوالنلارد ، ٍة بَع مذن َها لذَبعضذ ُل لذيدقَت َشرد َوُد َد الودحدو ِد َم َوتد َملد، َوتد
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َعملا َغافذلد َا َسَنل َُ َول ﴿ ِذ َوالََل ِذ َواَلو َْمّذ َوال الَمّذ َن مذ َا هذ ُد َدذي مذلا ِد َوتَذ ٍد، َوَتفَز القدلدوبد ُد َوَتفَر ِد، َش َوََ اأَبَصارد فذيهذ
﴾ َم َهَوا َوأَفئذَدتددم َ�رفّدهدم إذلَيهذم يَرَتدي ل هذم َدوسذ رد مدقنذعذي ِذعذَي مده . اأَبَصارد فذيهذ ُد ََ َتش لذَيومة ردهدم يّدَؤَّذ َا إذَل ِلالذمدوَن ال يَعَملد

ردا.﴾ َعسذ افذرذيَن َُ ال َعَلى يَومدا وََثاَن لذلرلَمنذ ّي اَل ِة يَوَمئذ دلكد
ال ﴿

مذن ُدوَن َت ّل َح اَللِذّذ مذَن فذيهذ ٍد الشلم َتدندو
�دولذهذ َِ َوَم َسَنةة، َِ أَل سدوَن ََ مذقَداردهد َ�وذيلم، َيومم القذَياَمةذ فََّيومد ا َِ َه ثدلّذ َِ َوَم

" َوَسللَم: َعَليهذ اد َصللى ََاَل ََدلمدوا، َوَما َأعَمالذذم ُذ ََس حذ فذيهذ يَّتََّفاَوتدوَن ِذيمدا، َع َعَرَدا فََّيعَرَدوَن ؛ مذيلة مذقَدارذ َعَلى هذم ردُدوسذ
َمن َفمذنهدم ، الَعَرَذ ف َأعَمالذذم ََدرذ َعَلى ُد النلا ُدوند فََّي ، مذيلة َثمذقَدارذ مذنهدم ُدوَن َت ّل َح ّذ الَل مذن القذَياَمةذ َيوَم ٍد الشلم ََ تدد

مدسلذمم َرَواهد [ " إذجَامدا َد الَعَر مدهد ُذ يدل َمن َومذنهدم قَويهذ، حذ إذل ُدوند َي َمن َومذنهدم ردثبََّتيهذ، إذل ُدوند َي َمن َومذنهدم إذلَثعَبيهذ، ُدوند َي
] )2864(

ََاَل ، َوتّدزَلَزلد ّي َوتدَد َّ ا َِ يَوَم َِرذبد َتض َا َأهل ، َبالذ ُذ لذل َول ِذ لذَأر استذقَراَر َفل ، ُدومذ َوالني َذ السلَما ف العدلوذيلةذ اَأهَوالذ تذلَك َِ َوَم

ِد اَأر ِذ َل َومدذ َدٍم. َواحذ ةم ََ نَف الصيورذ ف ََ ندفذ فََذَذا ﴿ َوَجلل: َعزل َوََاَل ﴾ ٌَثيا ٌَثيا ِد اَأر ِذ ٌدثل إذَذا ﴿َثلل سدبَحانَهد:
َنسفدا. َرِّذ فدَها يَنسذ فَّقدل اجذَبالذ َعنذ َوَيسََلدوَنَك ﴿ َوَجلل: َعزل َوََاَل ﴾ الَواَذَعةد ِذ َوَََّع ِة فََّيوَمئذ ٍد. َد َواحذ ٌَثلةد َتا َفددثل َواجذَبالد
َثًذيبدا اجذَبالد ِذ وََثاَن َواجذَبالد ِد اَأر ِد َترجد َيوَم ﴿ َوَجلل: َعزل َوََاَل ﴾ أَمتدا َول عذَوجدا فذيَها تََّرى ل َصفَصفدا. ََاعدا ردَها َِ فََّي

َثالعذهنذ..﴾ اجذَبالد ُدوند َوَت . دهلذ
َثال َد السلَما ُدوند َت َيوَم ﴿ َوَعل: َجلل َوََاَل ﴾ َمهذيلد

– دستََّعاند
ال اد ، َثالرّذَمالذ أَو ِذ َثالصلو َر َتصذ حّ ّي تدَد َياتم َراسذ َبالم جذ ! ثذَقالة أدمدورة مذن ََِمَها أَع َوَما ! أَهَوالة مذن َها َأَشدل َما

ُدوند َي َيوَم ﴿ َثانَِ اللِذ ِذ َأر لذ ِد اَأر َول َثاندوا، ِذيَن الل ُذ لنلا لذ ُد النلا َفل ،
يَة شذ ثدلي َْرلد يَّتَّ القذَياَمةذ َيوَم – اذ ٌَ عذَبا ََ

لذلرلَمنذ اَأصَواتد ِذ َشَع ََ َو َلهد ََ عذَو ل اعذَي الدل يَّتلبذعدوَن ِة يَوَمئذ ﴿ ﴾ َذ َنفدو
ال َثالعذهنذ اجذَبالد ُدوند َوَت . ِذ َبًدو

ال َذ َثالَفَرا ُد النلا
َول لَفهدم ََ َوَما أَيدذيهذم َبَي َما يَعَلمد * ََولد َلهد َي َوَراذ الرلَمند َلهد أَذذَن َمن إذلل الشلَفاَعةد ِد تَنَف ل ِة يَوَمئذ * سدا ََ إذلل ِد َتسَم َفل

ََ َجا َما القذَياَمةذ َيومذ أَهَوالذ ِذ َوص ف فذي َويَُ ﴾ ُدلمدا َمََل َمن اَب ََ َوََد الَقييومذ لذلَحيّذ الودجدوهد ِذ َوَعَن * عذلمدا بذهذ ِدوَن َدذي
َْابدنذ التّل َوَيومد َرٍذ اَلسس َيومد َوأَنلهد يبدا، شذ الوذلَداَن َجَعلد َوأَنلهد يلم،

ثَقذ َيومم َوأَنلهد ِذرم، مدسَت َشريهد ، ََمِرذيرم ُم َعبدو َيومم أَنلهد مذن القدرآنذ ف
َأوَحى َربلَك نل َِذ * َباَرَها أََ ِد ُدَدّذ ِة يَوَمئذ * َلَا َما نَساند اإذ َوََاَل * أَثَقاَلَا ِد اَأر ِذ َرَج َوأََ * َذلَزاَلَا ِد اَأر ِذ َدلزذَل إذَذا ﴿

يَعَملس َفَمن ﴿ تيذ َُ نَتذي إذحَدى هذَي ا فََذَل – مَانذ اإذ إذََوٍَ – َا ّذ فَّلسنَّتل َأل ﴾ َأعَماَلدم َوا لذرد َأشَتاتد ُد النلا َيصددرد ِة يَوَمئذ * َلَا
َيوَم * ِذيمم َع َم َشي السلاَعةذ ََلزََلَة إذنل ُدم رَبل اتّلقدوا ُد النلا أَيّيَها ََ ﴿ ﴾ يَّرَهد َشريا َذرلٍة ًَقاَل مذ يَعَملس َوَمن * يَّرَهد ََردا َذرلٍة ًَقاَل مذ
اَب َِ َع ُذنل َوَل اَرى َُ بذسد هدم َوَما اَرى َُ سد َُ النلا َوتََّرى َمَلَها َملة َذاتذ ثدلي ِد َوَتَض أَرَاَعِ َعملا َعةة مدراذ ثدلي َهلد تَِ تََّروَهَا

َغفلاردا. لذَأولابذَي َثاَن إذنلهد فَاسَتْفذردوهد، َا َوَأسَتْفذرد الَقوَل ا َِ َه َدولد َوَأ ﴾ َشدذيدم اذ
خلثانية خلطبة مقدمة

ا ممدد أن وأشهد له، شريك ل وحده ا إل إله ل أن وأشهد ويراى، ربنا َُ ثما فيه مبارثدا ثًردا �يّذبدا ا مدد ل المد
الدين. يوم إل هداهم اهتدى ومن وأصحابه آله وعلى عليه ولّر وسلم ا صلى ورسوله، عبده

خلثانية خلطبة نص
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َتعصدوهد. َول َوَأ�ذيعدوهد تََّعال َا فَاتّلقدوا بَعدد، أَملا

َُ رَي ل َيومم أَنلهد َوَعل َجلل ََ أََ َوََد اذ، فثذَتابذ َثًذرم ، واَأهَوالذ الشلَداِذدذ مذَن فذيهذ َوَما القذَياَمةذ َيومذ ِد َوص دسلذمدوَن،
ال أَيّيَها

َِ َويَقذ نهد، مذ ِذ َواَلو اذ َشَيةذ خذ الصيددورد َأ َوَد ، الضلَماِذرد َيا َوَُ القدلدوبد لذَك َِ بذ ََ فََّتسَتيقذ اذ، بذلذَقاَذ ُذ النلا يَقذيد لذَيقَوى فذيهذ،
ف ُدوَن َي ّل َح اذ، ِذ َمنَه َعَلى َساِذردا َياتذهذ حذ ف َي َوَمضذ اذ، ٍذ ٌَ بذعذَبا َِ اَأر َويَعمدَر اَها، يَّتََّعدل َول اذ حدددوٌذ عذنَد نَساند اإذ
الَيومذ َذلذَك َعَليهذ َِ ُدَفل ّل َوَح هذ، َعرشذ ُذلّذ َوف اذ َرَمةذ َِ َُ لد َذ ٌَا فذيهذ، ٍذ الشلدذيَد اَأهَوالذ تذلَك َِ َوَم ِذيمذ الَع الَيومذ َذلذَك

.. َساَعاتم أَو َاتم لََِ َثََنلهد يَْددَو ّل َح َسَنةة، ِذ أَل سدوَن ََ �دولدهد ِذي الل
والديلمي ،)٢٨٣( الاثم ]أَرجه . َوالَعصرذ" ِيهرذ ال َبَي َما َثَقدرذ نذَي ؤمذ

د
ال َعَلى القذَياَمةذ َيومد " َوَسللَم: َعَليهذ اد َصللى ََاَل
األبان[ وصححه )٨٩٩٣( وُ« »الفٌر ف

اذ، ٍذ ٌَ عذَبا ف َنَشََ َوالشلابي ، ٌذلد الَعا َمامد اإذ ُذليهد: إذلل ُذلل ل َيوَم ُذلّذهذ ف اد ِذليهدمد يد َسبَعةم " َوَسللَم: َعَليهذ اد َصللى َوََاَل
َوَعَالة ُة َمنصذ َذاتد ٍم امَرَأ ٌََعتهد َوَرجدلم َعَليهذ، َوتََّفرلََا َذلذَك َعَلى اجَتَمَعا اذ ف ََُالل َوَرجدلنذ دذ، ََساجذ

ل لذ ّم مدَعلل ََلبدهد َوَرجدلم
فََّفاَاِ الذيدا ََ َا ذََثَر َوَرجدلم مَذيندهد، ّد تدنفذ َما َالدهد

مذ َتعَلَم ل ّل َح ََََفاَها َف ََةة بذَصَد ََ َتَصدل َوَرجدلم َا، ِد ا ََ َأ إذّنذ فََّقاَل
عليه[. ]متفّ " َعيَناهد

آلذ َوسدوَرٍَ البََّقَرٍَ الزلهَراَوينذ اََرُدوا َأصَحابذهذ، َشفذيعدا القذَياَمةذ َيوَم َيِذ فََذنلهد القدرآن؛ اََرُدوا " َوالسللمد: الصللٍد َعَليهذ َوََاَل
" َأصَحاهذذَما َعن ُدَاجلانذ ، ِل َصَوا َ�رة مذن َانذ فذَر أَو َغَيايََّتانذ َثََهلدَما أَو َغَماَمَتانذ َثََهلدَما القذَياَمةذ َيوَم تذَيانذ ََ فََذهلدَما ؛ عذمرَاَن
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ال َوإذنَِارد ، الصلَدََاتذ مذَن َواإذثًَارذ ِلَعامذ ال َوإذ�َعامد َوالعدهدوٌذ، ورذ ِد لني لذ َد الَوفَا اذ بذَرَمةذ الَيومذ َذلذَك أَهَواَل يَقذي َومذلا

َثاَن يَومدا َافدوَن َوَُ لنلِرذ لذ يدوفدوَن ﴿ ٌذهذ: عذَبا مذن اأَبَرارذ ِذ َوص ف سدبَحانَهد ََاَل اذ، لذَوجهذ ثدليهد َذلذَك يدفَعلد َعنهدم، ِد َوالَوا
ُدوردا شد َول َد َجَزا ُدم مذن ندرذيدد ل اذ لذَوجهذ ُدم عذمد نِد َا إذَل * ردا َوَأسذ ا َويَتذيمد ُذيندا مذس حدبّذهذ َعَلى ِلَعاَم ال عذمدوَن َويِد * ِذردا مدسَت َشريهد
" َوَسللَم َعَليهذ اد َصللى َوََاَل ﴾ َوسدردوردا َنضَرٍد َوَلقلاهدم

الَيومذ َذلذَك َشرل اد فََّوََاهدمد * َِرذيردا ََم َعبدوسدا يَومدا َربّذَنا مذن ِد َخَا ّل إذ *
حبان وابن ،)٢٤٣١( َزمة وابن ،)١٧٣٣٣( أمد ]أَرجه " ُذ النلا َبَي يدقَضى ّل َح َصَدََتذهذ ُذلّذ ف ٍة امرذ ثدلي

ُذلّذ َِ َُ القذَياَمةذ َيوَم اد َللهد أَُ َلهد، َِ َوَا أَو ردا مدعسذ ََِر أَن َمن " َوَسللَم: َعَليهذ اد َصللى َوََاَل ] اأَلَباني َوَصحلَحهد )٣٣١٠(
] صحيْ بسند )٨٧١١( وأمد ،)١٣٠٦( التمِي أَرجه [ " ُذليهد إذلل ُذلل ل َيوَم هذ َعرشذ

– َا ّذ فَّلسنَّتل َأل ، َسابة حذ َْرذ بذ اجَنلَة َدلدوَن َيد مذنهدم أَلفدا َسبعذَي َأنل ََاصلةد اأدملةذ ِذهذ َه مذن نذَي دؤمذ
ل لذ اذ َرَمةذ مذن أنل َثَما

َمرذ ِذ ََذرس َولسَنَ َلَواتذَنا، ََ ف َا ََ َولسَنَ َصَلَواتذَنا، َعَلى َس َولسندَحافذ َوَعقذيَدتذَنا، بذدذينذَنا َولسنََّتَمسلكس َصالذدا، َولسَنعَملس – مَانذ اإذ إذََوٍَ
بَعَد ّّذ اَل َعنذ ِذ َاجد َوالتل حَدَهتذ

د
َوال البذَدٍذ َن مذ َر َِ اَل َر َِ َواَل َوالسينلةذ، ُذَتابذ ال ف ََ َجا َما َاَلَفةذ خد مذن رس َِ َولسَنح َرسدولذهذ، َوأَمرذ اذ

َعَليل يَرذٌد َمن ِدرد أَن ِذ الَو َعَلى إذّنذ " َوالسللمد: الصللٍد َعَليهذ ََاَل ، َوالذرَمانذ ابذ َِ الَع َأسَبابذ مذن َذلذَك فََذنل ؛ بذهذ ِذ اأََ
عدوَن يَرجذ ََالدوا َما ، َّ بَعَد َأحَدثدوا َما َتدرذي ل إذنلَك : فَّيَّقدولد ، ِذ أدمل مذن َربّذ َأيس َفَأََدوَلنل: ، رذَجالم ٌدونذ ََِعنل لَيدقَت فََّواذ ُدم، ن مذ
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