
 

  "َهْيِمن  م  لاهللا "ــدد 55خطبة عــ
 هـ0301 لحّجةذو ا 10م / 5102 أوت 52 الجمعة

 

 :ثألٌٚٝ ثٌخطذز

خٍك آدَ  ،ثٌذّذ َّلله سح ثألسع ٚسح ثٌغّجء

أعـىـٕـٗ ٚ ،ٚأعجـذ ٌٗ ِالةىـضـٗ، ٚػٍّٗ ثألعّجء

ّذٖ صذجسن ٚ صؼجٌٝ ػٍٝ ٔذ. ثٌـجـٕز دثس ثٌذـمجء

١ٕٗ ػـٍٝ ثٌذأعـجء ٚ ٔغضؼ ،ثٌغشثءثٌٕؼّجء ٚ

ٚأشٙذ أْ ال إٌٗ إال هللا ٚدذٖ ١ٌظ ٌٗ  ء. ثٌضـشثٚ

ٚأشٙذ أْ ع١ذٔج ِذّذث ، أٔذثد ٚال أشذجٖ ٚال ششوجء

ثٌٍُٙ طً ٚعٍُ ٚدجسن ػ١ٍٗ  .خجصُ ثٌشعً ٚثألٔذ١جء

ٚػٍٝ ثٌغجةش٠ٓ ػٍٝ  ٚػٍٝ آٌٗ ٚطذجدضٗ ثألجالء

  .ثٌذثػ١ٓ دذػٛصٗ إٌٝ ٠َٛ ثٌٍمجءدسدٗ ٚ

ُِذىُ صٕض٠ٍٗ: "لجي هللا صؼجٌ ُ ثٌهِزٞ اَل إٌََِٗ ُ٘ ٝ فٟ  َٛ هللاه
 ُٓ ِّ ١ْ َٙ ُّ ٌْ ُٓ ث ِِ ْؤ ُّ ٌْ َُ ث اَل ُٚط ثٌغه ٌْمُذُّ ٍُِه ث َّ ٌْ َٛ ث ُ٘ إاِله 

 َْ ج ٠ُْشِشُوٛ ّه ِ َػ َْ هللاه ضََىذُِّش ُعْذَذج ُّ ٌْ ٌَْجذهجُس ث ٌَْؼِض٠ُض ث . "ث

 
 

 



ُٓ 55خطذز ػــ 5 ِّ ١َْٙ ُّ  "ــذد "هللا ثٌ

 

 صفحة 2 هـ0301 حّجةذو ال 10/  م5102 أوت 52الجمعة 

 

إرْ دؼذ أعّجء ثٌضٕض٠ٗ ٚثٌطّّأٔز ٚثٌّشدّز ٠أصٟ ِرْوُش 

ْغضَذمّز ٌٍزثس ثإلال١٘زأع ُّ  ّجء ثٌشدٛد١ز ٚثٌم١ِّٛز ثٌ

ضََىذِّشُ " ُّ ٌْ ٌَْجذهجُس ث ٌَْؼِض٠ُض ث ُٓ ث ِّ ١ْ َٙ ُّ ٌْ  " ٚٔذضذا دجعُ:ث

1-  :" ُٓ ِّ ١ْ َٙ ُّ  ذ٠شثٌم ِٟٓ أعّجء هللا ثٌؼٍ٘ٛ "ثٌ

ٛ٘ٚ: 

 (َٓ َّ َ٘ عُ ثٌفجػً ٌفؼً عالعٝ ثألطً ٘ٛ )إ ٌغز: -أ

( ٠مجي ػٓ ثٌذضثَ َٓ َّ َ٘ ؼً )ثٌؼشح أْ ثٌفلجي د١ُظ 

 ،ر دٛي ثٌظٙش ٌذّج٠ضٗ ٚصأ١ِّٕٗٛ مُ دِ  ذّ ٚثٌشدجط إرث شُ 

 ٌٟٚزٌه فئْ هللا صؼجٌٝ خٍك ٘زث ثٌىْٛ ثٌّضشثِ

ثف دمذسصٗ ِٓ ثٌؼذَ ٚع١طش ػ١ٍٗ )١ّ٘ٓ ثألطش

 .( ٚلجي ٌٗ وٓ ف١ىْٛ ػ١ٍٗ

 ٌٞزثػٍٝ خٍمٗ ٚ ُُ جةِ ثٌمَ  :إططالدج ِٚؼٕجٖ -ح 

جَ ػٍٝ ِجٔشثٖ ِٚج ال ٔشثٖ ع١طشصٗ دشىً ص ُُ ىِ ذْ ٠ُ 

ذسوٗ ٚػٍٝ ِج ٔؼٍّٗ ِٚج ال ٚػٍٝ ِج ٔذسوٗ ِٚج ال ٔ

صؼجٌٝ أْ ٠جؼً ٌٍمشآْ ٚطفجً  ج أسثد هللاُ ّّ ٌَٚ  .ٔؼٍّٗ

ٔٙجة١جً ِمجسٔز دىضذٗ ثٌغّج٠ٚز ثٌغجدمز ٌٍمشآْ فمذ 

َٓ ﴿ :لجي  ج د١َْ َّ لجً ٌِ َظذِّ ُِ ٌَْذكِّ  ٌِْىضَجَح دِج ٌَْٕج إ١ٌََِْه ث َْٔض أَ َٚ
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 صفحة 3 هـ0301 حّجةذو ال 10/  م5102 أوت 52الجمعة 

 

َٓ ثٌْ ٠ََذ٠ْ  ِِ  ِٗ ِٗ ٕجً َػ١ٍَْ ِّ ١َْٙ ُِ َٚ أٜ شج٘ذ ػ١ٍٙج  ﴾ِىضَجِح 

 .لجةُ ػٍٝ ِجعذمٗ ِٓ وضخ دجٌذجز ثٌذثِغز ثٌم٠ٛزٚ

" فٟ ثٌمشآْ: -2  ُٓ ِّ ١ْ َٙ ُّ فٟ  ٚسد ِشر ٚثدذر "ثٌ

ٚلذ ٚسد ٘زث ثٌّؼٕٝ  لٌٛٗ صؼجٌٝ:)ثٌّؤِٓ ث١ٌّّٙٓ(

َٚ : "فٟ لٌٛٗ صؼجٌٝ ثٍس  َٛ َّ ُ ثٌهِزٞ َخٍََك َعْذَغ َع َٓ هللاه ِِ
 َ ْه هللاه ٛث أَ ُّ ٓه ٌِضَْؼٍَ ُٙ ُش د١ََْٕ ِْ ُي ثأْلَ ٓه ٠َضََٕضه ُٙ ْغٍَ ِِ ثأْلَْسِع 

ٍء  ْٟ ًِّ َش َ لَْذ أََدجطَ دُِى ْه هللاه أَ َٚ ٍء لَِذ٠ٌش  ْٟ ًِّ َش َػٍَٝ ُو

ج ًّ ٍْ  .عٛسر ثٌطالق 12 "ِػ

فجٌذك عذذجٔٗ ٚصؼجٌٝ ١ِّٙٓ ػٍٝ وٛٔٗ ِٕز ٌذظز 

صمَٛ ثٌغجػز، ف١ٕجي  أْ ١ّٕ٘ٚٝضٗ ِغضّشر إٌ ،خٍمٗ

فجَّلل عذذجٔٗ ث١ٌّّٙٓ ػٍٝ . وً ػجًِ جضثء ػٍّٗ

٘ج سُ ذِ مْ وً شب لجةُ ػٍٝ وً ٔفظ دّج وغذش أٞ ٠ُ 

ػٍٝ ثٌىغخ، ٠ٚخٍمٙج ٠ٚشصلٙج ٠ٚذفظٙج ٠ٚججص٠ٙج 

ثٌٍُٙ أٔش ) :٠مٛي )ص(ٚوجْ ثٌٕذٟ . ػٍٝ ػٍّٙج

٘زٖ ٚ (ثٌظجدخ فٟ ثٌغفش ٚثٌخ١ٍفز فٟ ثألً٘

 أٚ ِخٍٛقثٌظفز ال ٠ّىٓ أْ صىْٛ فٟ إٔغجْ 

ألٛي لٌٟٛ ٘زث      ٌّذذٚد٠ز ػٍّٗ ٚع١طشصٗ.

 ٚأعضغفش هللا ٌٟ ٌٚىُ ٚثٌذّذ َّلل سّح ثٌؼج١ٌّٓ.
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 صفحة 4 هـ0301 حّجةذو ال 10/  م5102 أوت 52الجمعة 

 

  :غج١ٔزثٌ ثٌخطذز

ثٌذّذ َّلل سح ثٌؼج١ٌّٓ، ٚثٌظالر ٚثٌغالَ ػٍٝ  

ع١ذٔج ِذّذ ثٌظجدق ثٌٛػذ ثأل١ِٓ، ثٌٍُٙ أخشجٕج 

ُ٘ إٌٝ أٔٛثس ثٌّؼشفز ٚثٌؼٍُ، ِٓ ظٍّجس ثٌجًٙ ٚثٌٛ

ثٌٕؼ١ُ ثٌشٙٛثس إٌٝ جٕجس ثٌّشذُٙجس ِٚٚٓ ٚدٛي 

 ثٌمشدجس.ٚ

 :فٟ ثٌىْٛ ز هللاآعجس ١ّٕ٘ -3

ِٚش١تضٗ، هللا  دأِش ٘ٛ وً شٟء ٠ذذط فٟ ثٌىْٛ -أ

ٚأِش هللا ػض ٚجً ال ٠مف دٚٔٗ دجةً، ٚ٘زث ِٓ 

إّٔج أِشٖ إرث ":ِمضض١جس ث١ٌّٕٙز وّج لجي ػض ٚجً

 .٠ظ 82 “أْ ٠مٛي ٌٗ وٓ ف١ىْٛ  أسثد ش١تجً 

ٚ٘زث أِش  ،٠ؼٍُ وً طغ١شر ٚوذ١شر فٟ وٛٔٗ هللا-ح

وً ِج ٠مغ فٟ ثٌىْٛ ٠مغ ، ٚدذ٠ٟٙ ألٔٗ ثٌخجٌك

ٚػٕذٖ ِفجصخ ثٌغ١خ ال ٠ؼٍّٙج ":ُعذذجٔٗ دأِشٖ فمجي

إال ٘ٛ ٠ٚؼٍُ ِج فٟ ثٌذش ٚثٌذذش ِٚج صغمظ ِٓ 

ٚسلٍز إال ٠ؼٍّٙج ٚال دذٍز فٟ ظٍّجس ثألسع ٚال 

ٍٓ سط  .عٛسر ثألٔؼجَ 59“ٍخ ٚال ٠جدٍظ إال فٟ وضجٍح ِذ١



ُٓ 55خطذز ػــ 2 ِّ ١َْٙ ُّ  "ــذد "هللا ثٌ

 

 صفحة 5 هـ0301 حّجةذو ال 10/  م5102 أوت 52الجمعة 

 

ِٚٓ ١ّٕ٘ضٗ عذذجٔٗ ٚصؼجٌٝ أٔٗ ٠ضٌٛٝ وٛٔٗ  -ػ

دضٝ ٠ظً ٘زث ثٌىْٛ ػٍٝ ِج ٘ٛ  دجٌشػج٠ز ٚثٌذفع

ال ثٌشّظ ك: "ػ١ٍٗ ِٓ عذجس ِٚٓ ٔظجَ ِذىُ دل١

عجدك ثٌٕٙجس  ٠ٕذغٟ ٌٙج أْ صذسن ثٌمّش ٚال ث١ًٌٍ

 .عٛسر ٠ظ 44“ٚوً فٟ فٍٍه ٠غذذْٛ

ًّ ثٌّخٍٛلجس  ّْ و ِٚٓ صذؼجس ٘زٖ "ث١ٌّٕٙز" أ

ٍَْٕج ٠َج َٔجُس "ٚثٌىجةٕجس صغّغ ٚصُط١غ طٛػج ٚوش٘ج:  لُ

ِٗ َو١ًْذث  أََسثُدٚث دِ َٚ  * َُ ١ِ٘ ج َػٍَٝ إِْدَشث ًِ َعاَل َٚ ُوِٟٛٔ دَْشًدث 

 َٓ ُُ ثأْلَْخَغِش٠ ُ٘ ٍَْٕج  .74-69ثألٔذ١جء  "فََجَؼ

 :١ّٙٓعّجس ثإل٠ّجْ دجعُ ثٌّإْ ِٓ  ثٌخالطز: -4
ُِ  -أ ضظف دىً وّجي ِٕضٖ ػٓ ثإل٠ّجْ دأْ هللا صؼجٌٝ 

ضجَ ْ ثعّٗ ث١ٌّّٙٓ ٠جّغ د١ٓ ػٍّٗ ثٌ، ٚأوً ٔمض

 .ٚلذسصٗ ثٌشجٍِز ٚسدّضٗ ثٌٛثعؼز

ثعضشؼجس ثٌؼظّز ثإل١ٌٙز فٟ ١ّٕ٘ضٗ ػٍٝ ثٌىْٛ  -ح

ج ٠غضٛجخ طجػضٗ ٚثٌخضٛع ٌٗ ػٓ لٕجػز وٍٗ ّّ ِ. 

إ١ٌٗ، ٚػذَ  ثٌغمز دجَّلل جً ٚػال، ٚصف٠ٛغ ثألِش -ػ

 فٟ: )سصق ٚطذز ٚٔججح..( ثٌخٛف ِٓ أدذ إال هللا



ُٓ 55خطذز ػــ 6 ِّ ١َْٙ ُّ  "ــذد "هللا ثٌ

 

 صفحة 6 هـ0301 حّجةذو ال 10/  م5102 أوت 52الجمعة 

 

ُّ مٕٛطػذَ ثٌمٍك ٚثٌ -د ه دجَّلل ، فىً ِج صثد ػٍ

 .ٚطّأ١ٕٔضه ٠ٚم١ٕه عضضدثد عى١ٕضه

 

ثٌٍُٙ ثٌف د١ٓ لٍٛدٕج ٚثطٍخ رثس د١ٕٕج ٚث٘ذٔج عذً 

ٚجٕذٕج  ،ثٌغالَ ٚٔجٕج ِٓ ثٌظٍّجس ثٌٝ ثٌٕٛس

ظجسٔج ٚلٍٛدٕج ثٌفٛثدش ٚدجسن ٌٕج فٟ ثعّجػٕج ٚثد

إٔه ثٔش ثٌضٛثح  ٚثصٚثجٕج ٚرس٠جصٕج ٚصخ ػ١ٍٕج

 غجي هللا ثْ ٔىْٛ ِٓ ثٌفجةض٠ٓ ثٌّمذ١ٌٛٓٔ .ثٌشد١ُ

 ٚآخش دػٛثٔج أْ ثٌذّذ َّلل سّح ثٌؼج١ٌّٓ ٚألُ ثٌظالر

 

 الالفي المختار محمد                     
 بمدنين الشمالية 2إمام خطيب بجامع كوتين 

 

 


