
 . أكرب هللا   أكرب،  هللا   أكرب،  هللا   اكرب،  هللا   أكرب،  هللا   أكرب،   هللا  أكرب،  هللا   ،   أكرب  هللا  ،  أكرب  هللا

 سيئات   ومن  أنفسنا  شرور  من   ابلل   ونعوذ  ونشكره،  ونستهديه  ونستعينه  ونستغفره   حنمده هلل  احلمد  إن
 وأشهد  له  شريك  ال   وحده   هللا  إال  إله  ال  أن   وأشهد   له،  هادي  فال  يضلل  ومن   له  مضل  فال  هللا  يهد   من  أعمالنا،

 األمانة  وأدى  الرسالة  بلغ  ونذيرًا،  ومبشرًا  هاديً   للعاملني  رمحة  هللا   بعثه  من   وحبيبه  وصفيه  ورسوله   عبده   حممًدا  أن
 حاجاتنا   هبا  يقضي  صالةً  حمّمد  سّيدان  على  هللا  صلى أنبيائه،  من  نبًيا  جزى   ما  خي   عنا   هللا  فجزاه  األمة  ونصح
 نفسي  فأوصي هللا  عباد  بعد   أما  كثيًا،  سالًما  ءاله  وعلى  عليه  وسلم  أعدائنا،  شر  هبا   ويكفينا  كرابتنا  هبا  ويفرج

 فاتقوه.   ،العظيم  العلي  هللا ىبتقو   وإايكم

 من   ومنعها  وقهرها  ومحاها  نفسه  صان   من   فالرابح هللا  بتقوى  وأوصيكم  نفسي  أوصي …  هللا  عباد
 نفسه   أذل  فقد  املعاصي  ف   االسرتسال  وجلوارحه  العنان   لنفسه   أطلق  من  وأما  حفظها،  فقد  فعل   فإن   احلرام

 هللا.   عذاب  واستحق

 وبذي   إحساانً   وابلوالدين   شيًئا  به  تشركوا  وال  هللا   واعبدوا}  الكري   رءان الق  ف   وتعاىل  تبارك  ربنا  يقول
 النساء.  سورة  ءاية(  من   جزء   )هي  {واملساكني  واليتامى   القرىب

 أصحاب حال  كان   كما  للتطبيق واستعداد للنفس  حماسبة   نظرة فيها انظروا …  اآلية هذه  ف تفكروا
 أن   إما   حياهتما،   ف   رضامها   وكسب   الوالدين  بر    على   حثًا   اآلية  هذه   ف   فإن  وسلم،  عليه   هللا   صلى   هللا   رسول
 ندًما   يندمون   موهتما  بعد   الوالدين  بر  فوات  على  يندمون  الناس  من  كثيًا  فإن   املوت  إىل  يسبقهما  او  الولد   يسبقا
 ا هذ   نفسه   على   فوت  كيف   يفكر  صار   ذلك   وبعد  الدنيا،  وشغلته   الغفلة   حكمته   حياهتما   ففي   شديًدا،   شديًدا

 مث  هلم  ابلرب  ويزيد   أقاربه،   يقطع  وال  جهتهما   من  رمحه  ويصل  هلما،  ويدعو  يزورمها،  أن  الرب  ومن   العظيم.  اخلي
 حديث   من  حبان   ابن  صحيح   ففي   وسلم   عليه  هللا  صلى  هللا   رسول  عليها  حث  عظيمة   خصلة   األرحام  صلة  إن
 الطعام   أطعم“  فقال  ،اجلنة  دخلت   عملته  إذا  عمل  على   دلن   هللا   رسول  ي قال:  أنه  عنه  هللا   رضي  هريرة  أيب

 “.بسالم   اجلنة  تدخل  نيام  والناس  ابلليل   وصل   األرحام  وصل

  الثواب،   حلصول   سبب   وهي  وسلم  عليه  هللا   صلى  هللا  رسول   هبا   العمل  على   حثنا  عظيمة   خصال 
 العلية.   املقامات  ف والرتقي  هللا،  ورضوان  ابلسالمة   والفوز  اجلنة،  ودخول 

 واملقال.   ابحلال  إيها  علمنا  خصلة  فهي  األرحام،   صلة  مجلتها  من   وكان

 نزول  من رءاه   قد  ما  ذكر ابلوحي  جربيل  عليه نزل ما  ولأ وسلم عليه هللا صلى  حممد  هللا رسول فهذا
 أو   املرض  من  أي  نفسي   على  خشيت  )ومعىن  ”نفسي   على   خشيت  لقد   وهللا“   هلا:  وقال  خلدجية   عليه  امللك



ل   إهَنكَ  َواّللَه  وأبشر، عم   ابن اي  اثبت له: فقالت  املرض(.  استدامة مَ  لََتصه  مهل  َوتَْ  ،  احْلَدهيثَ  َوَتْصد ق   ،  الَرحه
ب    ، (التعب  أي  ) اْلَكلَ   . “احْلَقّه   نَ َوائهبه   َعَلى  َوت عهني    ،   الَضْيفَ   َوتَ ْقرهي   ،  اْلَمْعد ومَ   َوت ْكسه

 إبمجاع   الكبائر  من  الرحم  وقطيعة  الواجبات،  مجلة   من  املسلمني  أرحام  صلة   أن   هللا  عباد  اعلموا
 وأوالدهم.  واألعمام  واألخوال  هنوأوالد   والعمات  كاخلاالت   األقارب  هم  واألرحام   املسلمني،

 هبم  النازلة   احلاجة   حال   ف   إليهم  اإلحسان  برتك   إما  وتنفيها   األرحام   قلوب   إبحياش   القطيعة   وحتصل 
 عذر.   بال   الزيرة  ترك  أو

 الوفاة،   عند  احلال  هي   كما   غيها  وف   العيد،  كأيم   مثالً  األفراح  ف   ابلزيرة  فتحصل  األرحام  صلة   وأما 
 أشد.  وقع   للزيرة   يكون  ل احلا  هذه   وف

 ال  ءاذاين  “فالن   للقول  فيدفعكم   الشيطان   حبائل  ف   والوقوع  فإيكم  –  الكرام  أحبابنا  –  كذلك
 هللا   صلى   هللا  ورسول  للحرمان،  سبب  هذا  فإن  ابملثل   املعاملة  بدعوى  أقطعه”  فأان  يزورين  ال  “فالن  أزوره”،

 “.قطعت  إذا  رمحه  وصل  من   اصل الو   ولكن   ابملكاىفء  الواصل  ليس “  يقول:  وسلم  عليه

 من   ذلك  ألن  تصله  اليت  رمحه  صلته  من  أفضل  تصله  ال  اليت  للرحم  الرجل  صلة  أبن   إيذان   فيه  وهذا
 يقول  وجل  عز  ربنا فإن تعاىل،  هللا  بكتاب اباللتزام  وتزينوا  احملمدية،  واآلداب  ابألخالق فاعملوا اخللق.  حسن

 سورة   { محيم  ول   كأنه  عداوة  وبينه   بينك   الذي   فإذا   أحسن  هي   ابليت  ادفع  السيئة   وال   احلسنة   تستوي   وال}
 .   فصلت

 واالساءة   ابحللم،   –   والغضب   الطيش   أي  –  واجلهل   ابلصرب،   الغضب   تدفع  { أحسن   هي   ابليت  ادفع}
 أحواالً.  ويغي  قلوابً   يؤلف  هذا   فإن  واإلحسان،  ابلعفو 

   اإلميان.  كامل   على  والوفاة  املآل  وحسن  احلال  حسن   يرزقنا  أن وتعاىل تبارك  هللا  نسأل

 ولكم.  ل   هللا   وأستغفر  هذا      

 : الثانية  اخلطبة

 أكرب.  هللا  اكرب،  هللا  أكرب،   هللا ،  أكرب   هللا  اكرب،  هللا   أكرب،   هللا  ،   أكرب  هللا

 أعمالنا،  سيئات  ومن   أنفسنا   شرور   من  ابلل   ونعوذ  ونستهديه،  ونستعينه  ونستغفره  حنمده   هلل  احلمد  إن
 أن  وأشهد   له  شريك  ال   وحده   هللا  إال  إله   ال  أن   وأشهد   له.  هادي  فال  يضلل  ومن   له  مضل  فال  هللا   يهد   من

 نفسي  فأوصي  هللا  عباد  بعد  أما  .أرسله  رسول  كل   وعلى   عليه  وسالمه  هللا  صلوات   ورسوله.  عبده   حممًدا
 . العظيم  العلي  هللا  بتقوى   وأوصيكم



 ومالئكته   هللا  إن}  فقال  الكري   نبيه  على  والسالم  ابلصالة  أمركم  عظيم  أبمر  أمركم  هللا  أن   واعلموا
 وعلى حممد  سّيدان  على  صل  اللهم {تسليما  وسلموا   عليه  صلوا  ءامنوا  الذين   ايأيها  النيب  على  يصلون

 ءال وعلى   حممد  سيدان على وابرك  إبراهيم سيدان  ءال وعلى إبراهيم  سيدان على  صليت كما  حممد سيدان ءال
 أيها  اي} تعاىل:  هللا  يقول  جميد،  محيد   إنك  إبراهيم  سيدان   ءال  وعلى  إبراهيم  سيدان  على  ابركت  كما  حممد   سيدان
 ذات   كل  وتضع  أرضعت  عما  مرضعة  كل  تذهل  تروهنا  يوم عظيم  شىء  الساعة  زلزلة  إن  ربكم  اتقوا  الناس
 {. شديد  هللا   عذاب  ولكن  بسكارى   هم   وما   سكارى  الناس  وترى  محلها  محل

 للمؤمنني اغفر   اللهم أمران،  ف  وإسرافنا ذنوبنا  لنا   اللهم  فاغفر  دعاءان  لنا   فاستجب   دعوانك   إان  اللهم
 اجعلنا   اللهم  النار   عذاب  وقنا   حسنة   اآلخرة   وف   حسنة  دنياال   ف   ءاتنا  ربنا   واألموات،  منهم  األحياء واملؤمنات

 نتخوف.   ما   شر وقنا   أمهنا   ما   واكفنا   روعاتنا   وءامن  عوراتنا  اسرت  اللهم   مضلني،  وال   ضالني   غي   مهتدين هداة

 والبغي  واملنكر  الفحشاء  عن   وينهى  القرىب  ذي  وإيتاء  واإلحسان  ابلعدل  أيمر  هللا  إن}  هللا  عباد
 النحل(   )سورة {تذكرون  لعلكم   يعظكم

 


