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   الدليل. كر  مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذ 

 الخطبة األولى
 المهتند  فهنو للاُ  يهند   منن أعمالانا  وسنيِّ اا  أنفسناا شنرور منن باهلل ونعوذُ  ونستغفره ونستهديه نحمده هلل الحمد إن  

ا  وليًّننا لننه تجنند فلننن ُيضننل ل ومننن نند، ا نبي اننا أن   وأشننهد  لننه شننر   ّل وحننده للا إّل إلننه أّل   وأشننهد ُمرش  نند،  عبننُده ُمحم 
 الرسنالة فبل ن  كون المشنر   كنر ه ولنو ُكلِّ ه الدين على لُيظهره الحقِّ   ودين بالهدى ربُّه أرسله وخليله  وصفيُّه ورسوله
 بمقتضنااا وعمنل بهنا آمنن َمنن التوحيند  كلمنة الانا  فني وأقنا  الُغم نة  بنه للا وكشف اأُلم ة ونصح األمانة وأد ى
 الُغنننرِّ   وأصنننحابه الطننناار ن الطيِّ بنننين بيتنننه آل وعلنننى علينننه وسنننالُمه ربِّ ننني فصنننلوا  عظيمنننا  فنننو ا وفنننا  أفلنننح فقننند

لين ندُ  الندين  ينو  إلنى بُهنداام وااتندى دربهم على سار ومن الُمحج  نا َبعد  َخيدنَر الَحندي     َفننن   -إخنو  اييمنان – أم 
ننند  ك تَننناُا للا ُْ ُمَحم  ْ  َاننندد نننَدَتاُتَها  َوَشنننر  اأُلُمنننور   - رسنننول  للا –  َوَخينننَر الَهننندد َعنننة َ نننالَلة   ُمحد إ ن  َمنننا وَ     َوُكنننل  ب دد

ز  نَ  ج   ...ُتوَعُدوَن ََل   َوَما َأندُتمد ب ُمعد
 ((َأْنَزْلَناُه ُمَباَرٌك َفاتَِّبُعوُه َواتَُّقوا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموونَ َوَهَذا ِكَتاٌب ))واو أحكم القائلين: في ُمحكم  تاز ل ه يقول للا تعالى 

 [.155:األنعا ]
بين العبد وربِّ ه  بنين ُكنلِّ  ما نا من   واذا  لعل كم ُترحمون  المت قين وكونوا مننواايه  واتقوا التزموا أوامره واجتابواأْ 
ننا نفسننه َ َوَأَّللِايُعوووا فيقننول أحكننم الحنناكمين:  لعالقنناتكم منن  إخننوانكمبالاسننبة   أم  ))َيووا َأَيَهووا الَّووِذيَن اَمُنوووا َأَّللِايُعوووا يَّ

ُسوِل ِإْن ُكْنوُتْم تُ  ِ َوالرَّ ُسوَل َوُأوِلي اأْلَْمِر ِمْنُكْم َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُرَدوُه ِإَلى يَّ وِر الرَّ ِِ ِْ ِ َواْلَيوْوِم ا َِّ ْؤِمُنووَن ِِوا
ْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِويًًل(( َذِلكَ   [.59]الاساء: َِ

ر ستردون خالفناتكم إلنى للا والرسنول  ذلن  خينر  وأحسنن تن و ال    -و قنول إن كاتم مؤماين حقًّا باهلل واليو  اَلخ 
وا  َفًَل َوَربِ َك ََل ُيْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكِ ُموَك ِفيَموا َشوَجَر َبْيوَنُهْم َُّومَّ ََل )):  -عز  م ن قائل َيِجوُدوا ِفوي َأْنُفِسوِهْم َحَرًجوا ِممَّ

 [65:الاساء] ((َقَضْيَت َوُيَسلِ ُموا َتْسِليًما
او روح اييمان وايسال  فمتى افتقند اينسنان  -أيها الساد   –اّلستسال  هلل  –أيها األحب ة  – لتسليم هلل تعالىا

ف،نا ايسنال : عرِّ  مُ  -رحمنه للا تعنالى  -قال شيخ ايسال  ابن تيمينة .. . إسالمه التسليم هلل تعالى َفَقَد إيمانه وَفَقدَ 
 ."حقيقة ّل إله إّل للا ذه  وا-له سبحانه  – "او اّلستسال  هلل ّل لغيره  ب ن تكون العباد  والطاعة له والذلُّ 

ن   "ّل إلنه إّل للا"  انذه حقيقنة العنرو  انذه حقيقنة ّل طاعة وّل عبودي ة وّلُذل  إّل هلل  النوتقى التني ُتاجني منن تمس 
ِ َوُهوووَو ُمْحِسوووٌن َفَقوووِد اْسَتْمَسوووَك ِِووواْلُعْرَوِة اْلوووُوََّْقى ﴿ار  قنننال تعنننالى: بهنننا منننن الا ننن ﴾  َوَموووْن ُيْسوووِلْم َوْجَهوووُه ِإَلوووى يَّ

 .ه ّل يعذبه[  أْ: فقد أخذ موتقا من للا متيا،ا أن  22لقمان:]
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أنبيننناء للا وأتبننناعهم  شننن نَ   ومكنننان شننن ن المنننؤماين فننني كنننلِّ   منننان   للا لشنننر  واّلنقيننناد هلل  اّلستسنننال  هنننذا كنننانول
َوَنواَد  ُنووٌ  َربَّوُه  ﴿ر  وعده ربُّه باجا  أاله  فس ل عن مصير ولده الذْ كفَ  - عليه السال  -صين  نوح  خلَ المُ 

َقواَل َيوا ُنووُ  ِإنَّوُه َلوْيَن ِموْن َأْهِلوَك ِإنَّوُه  * َوِإنَّ َوْعوَدَك اْلَحوَق َوَأْنوَت َأْحَكوُم اْلَحواِنِمينَ َفَقاَل َربِ  ِإنَّ اْبِني ِموْن َأْهِلوي 
ِِوَك َقواَل َربِ  ِإنِ وي َأُعووُذ  * َعَمٌل َغْيُر َصاِلٍح َفًل َتْسَأْلِن َما َلْيَن َلَك ِِِه ِعْلٌم ِإنِ ي َأِعُظَك َأْن َتُكوَن ِمَن اْلَجاِهِلينَ 

 [. 47 – 45اود:] ﴾ َأْن َأْسَأَلَك َما َلْيَن ِلي ِِِه ِعْلٌم َوِإَلَّ َتْغِفْر ِلي َوَتْرَحْمِني َأُنْن ِمَن اْلَخاِسِرينَ 

نا أتنى أمنر  ه النذْ كَفنر  لنم يندر أنِّ ولنده الكنافر ّل يندخل فني انذا الوعند  فلم  وعدُه ربُّه باجا   أاله فس ل عن ولد 
عولم نَ َل َ  َأند  ب ن َ  أَُعنوذُ  إ نِّ ني َراِّ   :َقنالَ يس ل   للا لم ُيراج  لدنم   ب نه   ل ني َلنيدَ   َمنا َأسد ف نرد  َوإ ّل   ع  ا ني ل ني َتغد َحمد ننَ  َأُكنند  َوَترد  م 

ر  نَ   .وتعالى تسليم  فورْ  وطاعة مباشر   ألمر للا سبحانه...  الدَخاس 

  أتننا ايشننار  لنناا فنني الماننا  بننذبح ولننده الوحينند -عليهمننا الصننال  السننال   – نبنني للا إبننراايم وولننده إسننماعيل
 وأولا  ام المفلحون. .سمعاا وأطعااقاّل:   فما كان م ن الوال د والولد إّلِّ أن استسلما ألمر للاف خبر الوالد ولده 

نننا –الصننحابة الكننرا    :قولننه تعنننالى ن إلننى بيننا المقننند   فنني الشننا  فاننزلكننانوا ُيصننلُّو  -ر  ننوان للا علننيهم جميع،
ُُ َموا ُكْنوُتْم َفَوَلووا ُوُجووَهُكْم َشوْطَرُه(( )) وانو فني  فاسنتدار الابني [144]البقنر :َفَولِ  َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْيو

 وقد روى مسنلم َعنن  ابدنن  ُعَمنرَ  وام في صالتهم قبل أن يس لوا كيف ولماذا  فاستداروا صالته  وتابعه الصحابة
ُِ ِفووي َصووًَلِة الَصووْبِح ُِِقَبوواٍء ِإْذ َجوواَءُهْم اٍن َفَقوواَل: ِإنَّ َرُسوووَل ِ  َقننالَ  -ر نني للا عاهمننا  – ووا  -: " َبْيَنَمووا النَّ

َها  َوَكاَنوْت ُوُجووُهُهْم ِإَلوى َقِد ُاْنِزَل َعَلْيِه اللَّْيَلوَة  َوَقوْد ُأِموَر َأْن َيْسوَتْقِبَل اْلَكْعَبوَة َفاْسوَتْقِبُلو  -َصلَّى ُ  َعَلْيِه َوَسلََّم 
اِم  َفاْسَتَداُروا ِإَلى اْلَكْعَبِة ".  ..الشَّ

 اكذا كان حال الصحابة في اّلستجابة ألمر للا ...

ننوت أسوقي أِوا عبيودة وأِوا "قنال:  -ر ني للا عانه  -عن أن  بن مال   وفي البخارْ  يو  أن ُحرِّ ما الخمر 
م يوا موت  فقوال أبوو َّللالحوة: ُقور ِ الخمر قود حُ  فقال: إنَّ  بن كعب من فضيخ زهو وتمر  فجاءهم انٍ  َّللالحة وأبيَّ 
 ."قها  فأهرقتهاأنن فأهرِ 
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ُا بعُضنهم  –كم استغرقا اّلستجابة ماهم؟! أتى أمر للا  وأتى أحند أصنحابهم لُيخبنرام  والصنحابة منا كنان ُيكنذِّ 
نننا  قنننال:   "ف ار قهنننا أنننن  ينننا ُقنننم": طلحنننة أبنننو فقنننالقنننال لهنننم : "إن  الخمنننر قننند ُحرِّ منننا"   وانننم يشنننربون   –بعض،

 " ...ف ارقتها"

نا أتنى أمنر للابنل اعتادواا طيلنة حيناتهم وأدماوانا الخمر التي  نونهنا فني بينوتهم  لم  أاراقوانا   بتحر مهنا كنانوا يموِّ 
 غفران  رب اا وإلي  المصير. سمعاا وأطعاا :في طرقا  المدياة يقولون 

نننر لانننا كينننف كنننان استسنننال  الصنننحابة ألمنننر للا  -أيهنننا السننناد   –نمننناذج كةينننر   أكةنننر منننن أن ُتعننند  وتحصنننى ُتظه 
صنلى للا ] – َرَأى َخاتم،ا م ند َذَاب  ف ني َيند  َرُجنل  َفَاَزَعنهُ  -صلى للا عليه وسلم  -َأن  َرُسوَل َّللا    ورسوله  تخي لوا:

َفق ينَل ل لر ُجنل   " َيْعموُد َأَحوُدُنْم ِإَلوى َجْموَرٍة ِموْن َنواٍر َفَيْجَعُلَهوا ِفوي َيوِدِه" َفَطَرَحُه َوَقاَل:  -من يد الرجل و[ه وسلم علي
نننَدَما َذَانننَب َرُسنننوُل َّللا    "  َقننناَل:" َّل َ َّللا  ! َّل آُخننن-صنننلى للا علينننه وسنننلم  -َبعد ا َوَقننندد :" ُخنننذد َخات َمنننَ  اندَتف ننن د ب نننه  ُذُه َأَبننند،

 .[رواه مسلم]والحدي  ".  -صلى للا عليه وسلم  -َطَرَحُه َرُسوُل َّللا   
 

ر ني للا  ش ناا من الصنحابة الصحابي ا  ب قل  اكذا كان حال الصحابة الكرا  في اّلنقياد  لشر  للا   ولم تكن 
ننننا  ننننَي للُا َعادَهننننا  -ففنننني البخنننناْر َعننننند َعائ َشننننَة  عنننناهم وعنننناهن  جميع، َيووووْرَحُم ُ  ِنَسوووواَء " :َقاَلنننناد  -وعننننن أبيهنننناَر  

وووا َأْنوووَزَل ُ   َتَمْرَن ِبَهوووا ((َوْلَيْضوووِرْبَن ُِِخُموووِرِهنَّ َعَلوووى ُجُيووووِبِهنَّ ))اْلُمَهووواِجَراِن اأْلَُوَل َلمَّ ِْ ْقَن ُموووُروَّللَاُهنَّ َفوووا  "َشوووقَّ
لن  وأجسنننامهن  ن  وغط نننين بهنننا ر وسنننهن  أْ شنننققن منننن أتنننوابه   قبنننل أن يُقلنننَن: كينننَف قبنننل أن يسننن لن وأن يجننناد 

 ...ول ماذا؟! ُقلن: سمعاا وأطعاا غفران  رب اا وإلي  المصير
 

وكل مننا نقنن  واكننذا اننو ايسننالُ  الحننق واكننذا اننو اييمننان الصنناد ق   اكننذا يكننون اّلستسننال  لمننراد  للا ولرسننوله
ِ َوَرُسووِلِه ِلوَيْحُكَم َبْيوَنُهْم )) ... نق  اييمان وايسال  األمر عن ذل  ِإنََّما َكاَن َقْوَل اْلُموْؤِمِنيَن ِإَذا ُدُعووا ِإَلوى يَّ

 [.51]الاور: ((َأْن َيُقوُلوا َسِمْعَنا َوَأَّللَاْعَنا َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

َااإلى شر  للا  أن يقولوا: " ش ن المؤماين إذا ُدعوا للتحاكم   َاا َسم عد ل ُحونَ  ُامُ  َوُأوَلا  َ  َوَأَطعد  "...الدُمفد
للا فني وقنا  ّل وحني فينه وّل  ُسا ة  رسول  وكيف يكون اّلستسال  ل ؟!كيف يكون اّلستسال  هللولعل  سائال يس ل 

 ولمن نقول سمعاا وأطعاا؟! ؟نبو  
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ْنِر ِإْن ُكْنووُتْم ََل َتْعَلُموووَن((فيكننون الجننواا مننن للا تعننالى:  [. و كننون الجننواا مننن 43]الاحننل: ))َفاْسووَأُلوا َأْهووَل الووذِ 
َُّوووا الِعْلووَم   ُعَلَموواَء َوَرََّووُة األْنِبَيوواءِ ))... َوإنَّ ال رسننول للا  َُّوووا ِديَنووارًا َوََل ِدْرَهمووًا َوإنََّمووا َورَّ   َوإنَّ األْنِبَيوواَء َلووْم َيَورِ 

َذ َِحظٍ  َواِفرٍ َِ َفَمْن أَ  َِ  داود والترمذْ.صحيح رواه َأُبو والحدي  . ((َذُه َأ
نعنم أيهنا السناد   عاندما نسن ُل لمنن يكنون اّلنقيناد؟ عاندما يتانا   المتانا  عون و ختل نُف المختل فنون  يكنون اّلنقينناد 

لمهننمن الننذين َعننيلعلمنناء الرب ننانيل هم  يجهلننوا مشننايخهم وأصننلَ    ولننموخب ننروا حننالهم وسننمعوا اسنناادام  رَف الاننا  ع 
ب علنى المنؤماين أن انم منن وَجن  بنوّل بنين عبناده المنؤماينجعنل للا لهنم قَ النذين   المشنايخ الرب نانيُّون المتجنرِّ دون 

م ين ؛تسليم،ا ما يقولوهسلِّ موا ليُ أن و   يتحاكموا إليهم  ...فيما كان من ش ن الدين والُحكم  بين المتخاص 
نننننننننن ننننننننننا غيننننننننننر المننننننننننؤماين وأم   منننننننننن  التسننننننننننليم للعلمنننننننننناء الرب نننننننننننانيين  ا جمننننننننننن  الماننننننننننافقين فلهننننننننننم حننننننننننال  آخنننننننننننرأم 
 [43]الفرقان: ((َأَرَأْيَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَهُه َهَواُه َأَفَأْنَت َتُكوُن َعَلْيِه َوِكيًًل )): حالهم حاُل من قال للا عاه

إذا أردنا أن نعرف الماافقين وحالهم عاد الدعو  لتحكيم شر  للا بياهم فلاسم  قنول للا تعنالى فني سنور  الاسناء  
َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن َيْزُعُموَن َأنَُّهْم اَمُنوا َِِما ُأْنِزَل ِإَلْيَك َوَموا ُأْنوِزَل ِموْن َقْبِلوَك ))بعد أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم: 

وْيَطاُن َأْن ُيِضولَُّهْم َ وًلُيرِ  ِعيودًا   َوِإَذا يُدوَن َأْن َيَتَحاَنُموا ِإَلى الطَّواُغوِن َوَقوْد ُأِموُروا َأْن َيْكُفوُروا ِِوِه َوُيِريوُد الشَّ ًَل َِ
ُسوِل َرَأْيَت اْلُمَناِفِقيَن َيُصَدوَن عَ  ُ َوِإَلى الرَّ  [.61 - 60]الاساء: ((ْنَك ُصُدوداً ِقيَل َلُهْم َتَعاَلْوا ِإَلى َما َأْنَزَل يَّ

 !!ُصُدودا،  َعاد َ  َيُصدُّونَ  الدُمَااف ق ينَ  َرَأيداَ إذا دعاام العلماء الرب انيون إلى ما أنزل للُا وإلى الرسول  
التنني عناداتهم المتخلِّ فنة ُ حكِّ مننون   يتركنون التحناكم للشنر  و مننةال،  يتركنون التحناكم للشنر  وُ حكِّ مننون ُعنرف القبيلنة 

 م للشنر يتركنون التحناكُ ألانواء  قناداتهم وأمنرائهم    حتك منون م للشنر  و   يتركنون التحناكُ وأجدادام واا من أبائهمورت  
 ...ي  لهم بحقفيما بياهم لي خذوا ما ل السالحوُ حكِّ مون 

ِ َوَرُسوِلِه ن يالمنافق او حالاكذا نعم أيها الساد    ِلَيْحُكَم َبْيَنُهْم ِإَذا َفِريٌق ِموْنُهْم ُمْعِرُ ووَن ﴿ َوِإَذا ُدُعوا ِإَلى يَّ
ا ينَ  إ َليدنه   َين دُتوا الدَحنقُّ  َلُهنمُ  َيُكند  َوإ ند  [.49-48 ]الانور:   َوِإْن َيُكْن َلُهُم اْلَحَق َيْأُتوا ِإَلْيِه ُمْذِعِنيَن ﴾  َلُهنمُ  َيُكنند  إ ند   ُمنذدع 

مانننادين بتحكنننيم وُ طننالبون بنننل ه الشننر  انننواام ومصنننلحتهم ير ننون بنننوافنننق ن يإ المغننَام  إن يكنننن لهننم المكَسنننب 
ُيخنال ف الشنر  مصنلحتهم ومكسنبهم   أم نا عاندماُيخنال ف الشنر  انواام    أم ا عادما يكون عليهم  أم نا عاندماالشر 

تهم وغلَبننتهم سننتحر  لهننم مننن دنينناام أمننا عانندما  للا الننذْ حكننم لهننم بننه  أكةننر مننن نصننيبهم الشننرعييننرون أن قننو 
بهم أفعننالهم    ورسننوله للا بون بشننر  يضننر  تننراام يُصنندُّن عننن الشننر   صنندودا  تننراام يقولننون ب لسنناتهم شننيا،ا وتكننذِّ 

َأِفوي ُقُلووِبِهْم َموَرٌأ َأِم اْرَتواُبوا َأْم َيَخواُفوَن َأْن َيِحيوَ  ))  بنه يلتفتنون لنداعي الشنر  وّل ين بهون  عرض الحنائ  وّل
ُ َعَلْيِهْم   [50 – 49]الاور: ((َوَرُسوُلُه َبْل ُأْوَلِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ يَّ
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َلا ننن َ  َبنننلد  ... النننذين يحتكمنننون للشنننر  عاننندما يوافنننق الشنننرُ  مصنننال حهم  فننننذا منننا خنننالف الشنننر   الظ نننال ُمونَ  ُانننمُ  ُأود
بون منننن كنننانوا ُيطيعونننن ه منننن المشنننايخ مصنننال حهم ومصنننال ح سننناداتهم وكبنننرائهم ّل ير نننون بشنننر  للا  بنننل وُ كنننذِّ 

 والدعا !!
ممنن يعر فننون وعنن الحننقِّ   -يقنول فنني أمةنالهم  تعنالى أن ُيصنل ح حننالهم  للا وأأولانن  أن ينوفقهم للا  مةنال  أل أن نى

وَتَم َعَلوى َسوْمِعِه َوَقْلِبوِه :  -يحيدون  َِ ُ َعَلوى ِعْلوٍم َو َوَجَعوَل َعَلوى ََِصورِِه ))َأَفَرَأْيوَت َموِن اتََّخوَذ ِإَلَهوُه َهوَواُه َوَأَ ولَُّه يَّ
ِ َأَفًَل َتَذنَُّروَن(( ْعِد يَّ  [.23]الجاتية: ِغَشاَوًة َفَمْن َيْهِديِه ِمْن َِ

ُل لجلج  "كةير  من الاا  يس ل:   ؟!!أن ّل يروا الحق  ولا  األتبا  فكيف ألالحقُّ أبلج والباط 
موا أاننواء سننادات هم علننى قننول الحننق  علننى قننول  للا  لننم  ألن هننم قنند  أولانن  اتخننذوا إلههننم اننواام وأ ننل هم للا علننى ع 

حه العلماء الرب انيُّون   يه   َفَمند ورسول ه الذْ بي اه وو   د  د   م ند  َيهد  . َتَذك ُرونَ  َأَفاَل  َّللا    َبعد
وفننني عالقتنننه مننن   وجتنننه وبيانننه وأرحامنننه وأصننندقائه    علنننى نفسنننه أوِّّلالهداينننة والتوفينننق  التنننز  شنننر  للا منننن را َ 
 وسائر  إخوانه... وجيرانه

طابننا لننذْو المسننؤولية -أيهننا السنناد   – التسننليم هلل طاب،ننا للقنناد   واّلستسننال  لشننر  للا لننيَ  خ  والمتافِّ ننذين  ؛ لنني  خ 
من  أفنراد  لن لتلتزمنه فني تعام من   وجت ن  وباين   لن لتلتزمنه فني تعام -هنا المسنلم أي   –خطاا  لن  بل او فق   

  ...وسائر شؤون في أعمال  وأشغال  جتماعي  محيط  اّل فيأسرت   و 
طنناا  لكننلِّ  ُمسننلم؛ عانندما تظل ننم  وجتنن  وّل ُتاف ننُق عليهننا  ف نننا ّل ُتحكِّ ننُم شننر  للا  وّل تستسننل   ُم لشننر  للا  نعننم  خ 

شنر  للا  وكنذل   حننال تر ننى بنصننيبها النذْ فر نه الشننر  لهنا  ف ننا ّل عاندما ت كنُل ميننرات أخت ن  وّل ُتعطيهنا 
 ُيدعى للتحاُكم لشر  للا في بى  اذا أبى عن شر   للا ولم ُيسلِّ م لشر   للا!!القائد الذْ يقتتل م  إخوانه تم  

ففني  ؛ر  مسنؤوليت منا عنال ماصنب  كُبنوكل  اّلستسال  لشر  للا يكون على الاف  وعلى األسنر  وعلنى المجتمن  
بيت  ستس ل عن  وجت  وباين   وفني عملن  سُتسن ل عنن عم الن  ومعاونين   وفني كتيبتن  سُتسن ل عنن تابعين   
ب انيين  وإم نا شنر عة الغناا   وفي قياد  فصيل  سُتس ل عن مر وسي   فنم ا التحاكم لشر  للا والتسليم للعلماء الر 

كمنا فني الحندي  النذْ أخرجنه مالن  فني الموطن    ذل  انو الُخسنراُن المبنين وخسار  الدنيا واَلخر   وسف  الدماء
َتَر قووم  ))قنال:  –ر ي للا عاهما  –موقوف،ا على ابن عبِّا    َِ وَل َحَكَم َقْوم ِغير َحق  ِإَل فشا فيهم الدم. وَل 

قتلنننوا بعضنننهم وسنننفكوا إّلِّ : أْ الننند  فنننيهم فشنننا إ ّل َحنننقِّ  بغينننر َقنننود  َحَكنننمَ  وّل .((ِالعهووود ِإَل ُسووولِ َه علووويهم العووودو  
يسنف   دمناءام و سنتبيح  امعندو هندام من  بعضنه إّل ُسنلِّ   علنيهم ومنا خنانوا ع : أْبالعهند قو  َخَترَ  وّلدماءام  
 ...أعرا هم 
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ينو   فني ينو   ّل يافن  فينه الاند  ّل تجعلاا للا ممن ياندمون اللهم ّل تمكِّ ن األعداء فياا وّل تسلِّ طهم علياا بذنوباا  
وِبيًَل  َفَأَ وَلوَنا َوُكَبَراَءَنوا َسواَدَتَنا َأَّللَاْعَنوا ِإنَّوا َربََّنوا ))َوَقواُلوا: يقول المجر مون   اْلَعوَذاِب  ِمونَ  ِ وْعَفْينِ  اِتِهومْ    َربََّنوا السَّ

 [68-67]األحزاا: َكِبيًرا(( َلْعًنا َواْلَعْنُهمْ 

 
 فو  المستغفر ن. أقول ما تسمعون وأستغفر للا لي ولكم فاستغفروه فيا
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 ن دعاِء الُخطبة الثانية:مِ 
بننا  رحمتنن  وعننزائم مغفرت نن  والغايمننة مننن كننلِّ  بننر  اننى  نسنن ل  موج  اللهننم إنننا نسنن ل  الهنندى والتقننى والعفنناف والغ 

 والسالمة من كلِّ  إتم والفو  بالجا ة والاجا  من الاار.
وأمتاننا عليهنننا ينننا را  نبيِّ ننن اللهننم إننننا نسنن ل  أن تجعلانننا منننؤماين بكتابنن   مستسنننلمين لقضننائ   أحيانننا علنننى سنناة 

 العالمين.
 اللهم إنا نس ل  الفقه في الدين  واتبا  ساة سيد المرسلين.

نننل  غفنننر لانننا ذنوبانننا كلهنننا دقهنننا وجُ ا .. اللهنننم اغفنننر لانننا أجمعنننين  وتنننب عليانننا إنننن  أننننا التنننواا النننرحيم. اا ر  هنننا  س 
نا وّل مبتلنى إّل شنافيته جته  وّل ديانا، إّل قضنيتها، إّل فر  وعالنيتها  ّل تغادر لاا ذنبا، إّل غفرته  وّل امِّ    وّل مر ض،

وّل حاجنة، لانا منن حنوائج الندنيا أو اَلخنر  لن  فيهنا ر نى ولانا فيهنا وّل غائب،ا إّل ألالنه سنالم،ا رددتنه... وعافيته  
عفنوًّا عنن النزّل    ينا را  األرا نين والسنماوا   ينامن جنود  دلانا  قا َي الحاجا   يا   يافالح إّل قضيتها لاا

باننا إلينن  نشننكوا إلينن  مننا ّل يخفننى علينن   نشننكوا إلينن   ننعف قوتاننا وقلننة حيلتاننا واواناننا علننى  علينن  وإحسننان  قر 
 الاا   اللهم إن لم يكن ب  سخ   علياا فال نبالي لكن عافيت  أوس  لاا...

ينا أرحنم برحمتن    ورد  غائبانا  وااد  الاااللهم وارحم موتانا   وف   أسرانا    جرحانا  وعاف مبتالناف للهم شاا
 الراحمين.

 برحمت  ياعز ز يا غف ارتوفاا م  األبرار  وأدخلاا الجاة م  األخيار  و   كرباتاا. استر عيوباا  ونفِّ  اللهم 
األئمة ووّل  األمنور  واغفنر لانا ينا عز نز ينا غفنور  واجعنل وّليتانا فنيمن خافن  آماا في األوطان والدور  وأصلح 

 واتقا  واتب  ر ا  يا أرحم الراحمين.


