الخطبة اﻷولى
وكرمه من بين خلقه أشرف تكريم ،أحمده حمدا بك ّل تعظيم ،وأشكره ﻋلﻰ
الحمد الذي خلق اﻹنسان في أحسن تقويم،
ّ
جزيل إنعامه الجسيم..
ﺻلﻰ ﷲ ﻋلﻰ سيّدنا مح ّمد وﻋلﻰ آله وأﺻحابه الذين قاموا ﻋلﻰ نهجه القويم
أ ّما بعد ،فيا أيّها الناس ،أوﺻيكم وإيّاي ّأوﻻ بتقوى ﷲ ،فإنها هي مدار ك ّل سعادة ،ولباب ك ّل ﻋبادة ،واﻋلموا أن ﷲ تعالﻰ
خلقكم من ذكر وأنثﻰ وجعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ،إن ربكم واحد ،وإن أباكم واحد ،كلكم من آدم وآدم من تراب،وﻻ
فضل بيننا وبينكم إﻻ بالتقوى .وإن النبي ﷺ أﻋلن بأﻋلﻰ ﺻوته ،وأﺻدر بأطيب كلماته ،في يوم حجة الوداع ،بأحسن
سﻰ بها البﻼد العالمية ،من إﻋطاء ك ّل ذي ّ
حق حقّه ،وإﻋﻼن حرمة الناس لدى
رسالة سمعت بها البشرية اﻹنسانية ،وتأ ّ
ك ّل شاقة ،وقال مخبرا :إن دماءكم وأﻋراضكم حرام ﻋليكم إلﻰ أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في
بلدكم هذ ،وإن لنسائكم ﻋليكم حقا ً ولكم ﻋليهن حق .لكم أن ﻻ يواطئن فرشهم غيركم ،وﻻ يدخلن أحدا ً تكرهونه بيوتكم إﻻ
بإذنكم وﻻ يأتين بفاحشة.
فيا شباب اﻹسﻼم ،هل تجدون دينا قام بإﻋﻼن حقوق البشرية مثل اﻹسﻼم ،وهل تجدون دينا س ّوى بين البشرية بالحقوق
مثل اﻹسﻼم ،وهل تجدون دينا أدّب بحياء المرأة وحقوقها وحفظها مثل اﻹسﻼم ،كﻼ  ،ﻻ تكادون تستطيعون أبد اﻵبدين.
فإن اﻹسﻼم هو دين السلم والسﻼم  ،واﻷمن واﻷمان ،والﺻدق والﺻداقة ،والمواسات والمساوات ،فﻼ فضل بيننا لعربي
ي إﻻ بالتقوى ،لقد ﺻدق حبيبنا المﺻطفﻰ ﷺ إنما المؤمنون إخوة وﻻ يحل ﻻمرئ
ي ﻋلﻰ ﻋرب ّ
ﻋلﻰ ﻋجمي وﻻ لعجم ّ
مال ﻷخيه إﻻ ﻋن طيب نفس منه أﻻ هل بلغت اللهم فاشهد.فﻼ ترجعن بعدى كافرا ً يضرب بعضكم رقاب بعض ،فإني قد
تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده :كتاب ﷲ وسنة نبيه ،أﻻ هل بلغت  ...اللهم فاشهد.
ففروا إلﻰ ﷲ بارئكم  ،وأدّوا حقوق أنفسكم  ،وسارﻋوا إلﻰ مغفرة من ربّكم  ،جعلنا ﷲ وإياكم من الفائزين المتقين،
ّ
َ :يا أَيﱡ َها
وﻋباده المخلﺻين ،إ ن أبلغ الكﻼم كﻼمه  ،وأفﺻح البيان بيانه ،كﻼم من ج ّل ذكره وقرآنه ـ ﷽
سﻰ أ َ ْن يَ ُك ﱠن َخي ًْرا ِم ْن ُه ﱠن َو َﻻ ت َ ْل ِم ُزوا
ساءٍ َ
ﻋ َ
سا ٌء ِم ْن نِ َ
سﻰ أ َ ْن يَكُونُوا َخي ًْرا ِم ْن ُه ْم َو َﻻ نِ َ
الﱠذِينَ آَ َمنُوا َﻻ يَ ْسخ َْر قَو ٌم ِم ْن قَ ْو ٍم َﻋ َ
ان َو َم ْن لَ ْم يَتُبْ فَأُولَئِ َك هُ ُم ﱠ
الظا ِل ُمونَ
س ِاﻻ ْس ُم ْالف ُ ُ
س ُك ْم َو َﻻ تَنَابَ ُزوا بِ ْاﻷ َ ْلقَا ِ
أَ ْنفُ َ
سو ُق بَ ْع َد ْ ِ
ب بِئْ َ
اﻹي َم ِ
الخطبة الثانية
الحمد ذي المنن والخيرات .أشهد أن ﻻ إله إﻻ ﷲ وحده ﻻ شريك له ذو اﻵﻻء المبروكات .وأشهد أن ﷴا ﻋبده
ورسوله ﺻاحب المقامات .ﺻلﻰ ﷲ ﻋلﻰ سيدنا ﷴ وﻋلﻰ آله وﺻحبه حياهم بأطيب التحيات.
أيها الناس ،أوﺻيكم ﻋباد ﷲ ونفسي ّأوﻻ بتقوى ﷲ ،اتقوا ﷲ حق التقات ،وبادروا بأداء المفروضات ،واﻋلموا أن ﷲ
سبحانه وتعالﻰ أمرنا وأمركم بالﺻﻼة .وقال مخبرا وآمرا ﻋبر اﻵيات المكرمات" :إن ﷲ ومﻼئكته يﺻلون ﻋلﻰ النبي.
يآ أيها الذين آمنوا ﺻلوا ﻋليه وسلموا تسليما" .اللهم ﺻل ﻋلﻰ سيدنا ﷴ الذي سبحت بيده الحسباوات ،ونبعت من بين
أﺻابعه القطرات.
اللهم ارض ﻋن الخلفاء الراشدين واﻷمراء المرشدين خﺻوﺻا ﻋن أولهم في الخﻼفة ﺻاحب رسول ﷲ ﺻلﻰ ﷲ ﻋليه
وسلم في اﻷسرار واﻹﻋﻼنات أمير المؤمنين أبي بكر الﺻديق ﻋليه أفضل الرضا والبركات .وﻋن ثانيهم في الخﻼفة
فاتح البروج المشيدات أمير المؤمنين ﻋمر بن الخطاب .وﻋن ثالثهم في الخﻼفة جامع اﻵيات القرآنية الفضليات أمير
المؤمنين ﻋثمان بن ﻋفان .وﻋن رابعهم في الخﻼفة زوج البتول فاطمة بنت ﷴ أفضل البنات ،أمير المؤمنين ﻋلي بن
أبي طالب ﻋليه الرضا والبركات .اللهم ارض ﻋن ﻋمي نبيك حمزة والعباس ،وﻋن سيدين الشهيدين المقتولين
المرحومين الحسن والحسين .اللهم ارض ﻋن الستة البررة الذين هم تمام العشرة أفضل من بايع نبيك تحت الشجرة.
أولئك حزب ﷲ ،أﻻ إن حزب ﷲ هم المفلحون.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات .والمسلمين والمسلمات .اﻷحياء منهم واﻷموات .إنك مجيب الدﻋوات يا قاضي الحاجات.
طيب ثراهم .واجعل الجنة مأواهم .اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اﻵخرة حسنة وقنا ﻋذاب النار .اللهم أجرنا من
النار )ثﻼثا( .اللهم ﻻ تشو خلقنا بالنار .وﻻ تجعلنا من حطب النار .فإنها بئس الدار .وبئس المثوى وبئس القرار .ربنا
اغفر لنا وﻹخواننا الذين سبقونا باﻹيمان وﻻ تجعل في قلوبنا غﻼ للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
إن ﷲ يأمر بالعدل واﻹحسان وإيتاء ذي القربﻰ وينهﻰ ﻋن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون .ولذكر ﷲ
أكبر وﷲ يعلم ما تﺻنعون.

